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 لینک روی و روشن را خود اینترنت انجمن دیدن برای. است شده آماده 98 رمان سایت در کتاب ینا

 :کنید کلیک زیر

.com98http://forum.roman/ 

 گروه خشنرمان: این 

 1373نگارنویسنده: 

 ژانر: پلیسی، عاشقانه، جنایی

 خالصه:

 …نادر یزدان پناه، یه جواهر اصیله از جنس شوالیه ها

 …سرگرد سابق مبارزه با مواد مخدر! خونسرد و کار بلد

 .رندا واهمه ازش از همه که فوالد رنگ به چشمایی با! فوالد از …همه معتقدن از آهن ساخته شده

 .ترسهبره. از هیچی نمیاز کسی حساب نمی

 .…کنه. انتقام گرفتن از دوستی که از پشت بهش خنجر زدفقط به انتقام فکر می
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 *نادر* 

 موهامو مرتب کردم و غریدم: 

 شو المیرا!  ساکت

 که حتی یه ذره هم ناراحت نشد. با همون ریلکسی اعصابدیدم تصویر المیرا رو داخل آیینه می

 و جوید: ر خورد کنش آدامسش

 و به من ندهر دونی که دستورا از باال میاد. پس فحششاین که دستور من نیست، خودت بهتر می-

 نادر خان! 

ش ایش زل زدم و ساکت منتظر موندم. با آدامسبرگشتم و با خونسردی ذاتیم صاف تو چشمای قهوه

 بادکنک درست کرد و وقتی ترکید دوباره جویدش: 

 از چشمات و نگات متنفرم نادر. -

 نظرت برام مهم نیست. -

 چشمات رنگ آهنه، سرد و یخ زده. -

 واسه اینه که حال آدمای مثل تو رو بگیره. -

 گیره. من حالم هیچ وقت نمی-

 و برداشتم: ر به سمت صندلی رفتم و کت سیاهم

 خورد کنی. بس که اعصاب -

پوزخند زد و به آدامس جویدن بی پایانش ادامه داد. سر راهم به سمتش خم شدم و تو چشماش 

 خیره موندم تا عصبانیش کنم. 

 برو تا به عرفان نسپردم حالتو بگیره. -

 یده نشده کسی بخواد حال منو بگیره. یاز مادر زا-
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 خند کوتاهی زدم: نیشچشماشو با کالفگی چرخوند و به یه سمت دیگه خیره شد. 

 رد کن بیاد. -

 فهمم؟ منظورتو نمی-

 و با طلبکاری جلوش گرفتم: ر دستم

 ردش کن بیاد... زود باش. ، مااسلحه-

 خرناس کشید: 

 عوضی... -

 چشمک زدم:  از جیب تونیکش یه کلت سیاه بیرون کشید و کف دستم گذاشت.

 حاال شد المیرا خانوم! -

 فقط... برو... بمیر... -

 ذارمش تا بعدا بهش رسیدگی کنم. ظار میفعال وقتی واسه مردن ندارم. تو لیست انت-

و داشت، ولی هیچ وقت با ر دونم که قدرتشمی م کنه.اخواد خفهخوندم که دلش میاز چشماش می

تم، شت کمربندم گذاشو پر فتاد. مطمئنا از نظر قد و هیکل ازش خیلی سر بودم. تفنگمامن در نمی

 و روش انداختم و به سمت در خروجی راه افتادم: ر ی کتملبه

گز  ردن منو برای پیدا کر باز نیام ببینم کل تهران. به اون حمزه ی دیوونه خبر بده من رفتم بیرون-

 کرده! 

 زا به من ربطی نداره. بذار انقدر دنبالت بگرده تا از تاول پا بمیره.اینجور چی-

ر دش از خجالتش اهی لجوج...به موقعو تکون دادم و از آپارتمان بیرون زدم. دختره ی یه دندهر سرم

 خورم کهن محمد قسم میو... پیدا کردن رد پای اون کثافتا... به ختسمیام، فعال وقت یه چیز دیگه

 منصور و بندازم جلوی سگایر و با دستام خفه کنم و جنازه ی کثیفشر سر دسته ی زبون نفهمشون

 خان... به خون محمد قسم! 
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***         

طبقه  و باال گرفتم. یه برج سی و پنجر و سیاهم پیاده شدم و سرم 9889از بی. ام. و ی ساخت سال 

ر گرمت و زدم. هوا معلوم بود کم کم دارهر و بستم و دکمه ی ریموتر مقابلم قد علم کرده بود. درش

ه ککرد. از این رسید، زمین حرفی برای گفتن پیدا میاز راه می میشه و چند روز دیگه، وقتی تابستون

ک کت پوشیده بودم، به شدت پشیمون بودم ولی چاره ای جز تحمل نداشتم. برای اینکه کسی بهم ش

طل سو پاك کردم و دستمال داخل یه ر کردم. با یه دستمال عرق پیشونیمنکنه باید معمولی عمل می

 همون نزدیکیا پرتاب شد. 

 ببخشید آقا؟ -

 : باغبون مقابلم که روی زمین نشسته بود و با گلدونای بنفشه سر و کله میزد سرشو باال گرفت

 در خدمتم... بله؟ -

 نامی میشناسین؟  "پور متین"شما -

 با اطمینان سر تکون داد: 

 آقای فرهاد پور متین منظورتونه؟ ؛ البته-

 و مخفی کنم: ر نتونستم لبخند خوشحالم

 بله خودشه! -

 . خونشون طبقه ی بیستم همین برجه، ولی نیستن-

 لبخندم به سرعت خشکید: 

 نیست؟؟ یعنی چی؟؟ -

ر دعضیا میگن رفته مسافرت خارج از کشور، بعضیا هم میگن کال از اینجا رفته. واال اطالعات من ب-

 همین حد بود آقا. 

 دوستانه به شونه زدم: 
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 همینا هم واسم کافی بود، دستت درد نکنه. خسته نباشی. -

ه تو دو قدمیم بود ک ؛وقتی سرگرم کارش شد، چرخیدم به سمت یه نیمکت و همونجا نشستم. لعنتی

از چنگم در رفت! دستمو با حرص مشت کردم و نفس عمیقی کشیدم. برجه انگار داشت بهم دهن 

 شرافتم قسم که باالخره گیرت میارم!  به صبر داشته باش پور متین. کرد.کجی می

***         

 *پوراندخت* 

تم ولی ته دلم دوست داش، به چشمام داخل آیینه نگاه کردم. مثل اکثریت مردم ایرانی، قهوه ای

 ومد.کاش چشام سبز بودن... اچشمام رنگی بود. از چشمای سبز خوشم می

 خانوم؟ آقا کارتون دارن.-

 االن میام. -

 شد! م کوالك میاعقب گرد کردم. خوشگل بودم، ولی اگه چشام سبز بودن، قیافه با افسوس

***         

 *نادر* 

کردن و هر چی که دستشون بود رو آب به بچه هایی نگاه کردم که از چراغ قرمز استفاده می

 کردن. یکیشون پیشم اومد و از پنجره ی باز ماشین سوء استفاده کرد: می

 یه دونه بخرین!  آقا تو رو خدا-

 میره!و درست کنن، به گوشش نمیره که نر و ببره تعمیرگاه کولرشر هی به عرفان میسپرم این ماشین

 با خستگی نگاش کردم: 

 شرمنده دختر کوچولو، من از آدامس بدم میاد. -

 االقیافه ش وا رفت و چیزی به ذهنش نرسید که بگه. خواست بره که یاد المیرا افتادم. دستمو ب

 گرفتم: 
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 نه یه لحظه صبر کن، یادم اومد یه نفر هست که عاشق آدامس باشه. -

 با خوشحالی منتظر ایستاد که یه اسکناس ده تومنی به سمتش گرفتم: 

 هر چند تا میشه بده. -

 وقتی فقط چهار تا دستم داد جا خوردم. 

 کنم؟! یا من اشتباه فکر می تسعجب... اینجا سر گردنه-

رفته بود. عجب نیم وجبی بدجنسی بود! آدامس هزار تومنی رو... بیخیال .وقتی تو جامعه ولی دیگه 

ی و نیرنگ و هزار تا درد و بالی دیگه موج بزنه، معلومه دامن این طفل معصوما رو یانقدر پستی و دورو

زدم.  ا رو داخل داشبرد انداختم و دنده رو جاهگیره. چراغ سبز شد که با کج خلقی آدامسهم می

 رسوندم، قبل از اینکه صدای بقیه در بیاد.باید خودمو زودتر به خونه می

***          

 رفته مسافرت خارج کشور.  گفت احتماال نبود. از یه نفر پرسیدم،-

 ش اونجاس، درسته؟ غریدم: ولی خونه-

 آره -

 تاپش غوز کرد:طاها روی لپ

 افته.ها گیر نمیبودم این نکبت به این راحتی بهتون که گفته-

 و جلوش گرفتم: ر عرفان به سمتش خیز برداشت که دستم

 رسه. بذار واسه خودش همینجور حرف بزنه تا ببینم آخرش به کجا می-

 عرفان از بین بازوهام واسه طاها شاخ و شونه کشید: 

  من آخرش یه بالیی سر تو میارم، حاال ببین کی گفتم!!=

 م! مرتب بلدی قمپز در کنی.اخوبه حاال تو-
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 به المیرا نگاه کردم: 

ه ی عاشقانه، پاشو یه چیزی واسه شام درست کن تا رودی مسخرههابه جای نگاه کردن اون سریال-

 کوچیکه بزرگه رو نخورده. 

 از لیوان شربتش یه کم خورد و بدون اینکه نگام کنه گفت: 

 نوکر بابات غالم سیاه.-

ون خبر ها، امشبم آقای پیتزا و خانوم نوشابه خونه ی ما دعوت دارن. یکی زنگ بزنه بهشبچه پس-

 بده تشریف بیارن. 

 باربد ناله کرد:

 خوره! اَهَ... دیگه حالم از هر چی پیتزا و ساندویچ و فست فود و متعالقتشون بهم می-

 مونی میترشیا! المیرا، پس تو چجور دختری هستی؟ می

 ا بیفتم. هبهتره تا گیر یه مرد دیگه مثل شما احمقبترشم -

 ریز خندیدم و سمت آشپزخونه رفتم: 

و تبندم تا حاال پور متین و دار و دسته ش و داشت، شرط میر اگه یکی از شماها روی این دختر-

 چنگمون بودن. 

 طاها بی مقدمه گفت: 

 سالم. -

 علیک سالم، مخت تاب برداشته؟ -

 شید مزاحم شدم آقای صفوی... خوب هستین؟ ببخ-

 کنه. و روی گوشاش دیدم ،تازه فهمیدم وبکم داده و داره چت میر وقتی هدفون سیاهش

 عرفان لبخند زد: 
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 م خوب نیست... انادر مثل اینکه حال تو-

 قت که محمد و راضیه رو از بین بردن خوب نیست. نه، حال من از اون و-

 با اوقات تلخی از چای ساز چایی ریختم و ادامه دادم: 

 گیرم. تا وقتی م که اونا رو پیدا نکنم آروم نمی-

 بپا خودتو پیدا نکنن پلیس فراری! -

 زیر چشمی نگاش کردم و بهش توپیدم: 

 یه بار دیگه بحث شغل منو وسط کشیدی، نکشیدی، مفهوم شد؟! -

 جدی شد: 

 خوره؟ می باشه... حاال چرا بهت بر-

 و محکم به زمین زدم که شکست. با قدمای بلندی به سمت اپن رفتم و داد زدم: ر لیوانم

از  وخوام فکر اینکه تو این راه افتادم و یکی کنه! نمیر خوام عذاب وجدان روز و شبمدیگه نمی-

الیت حشغل اصلیم استعفاء دادم مثل اسید بیفته به روح و روانم! گرفتی چی میگم یا یه جور دیگه 

 کنم؟! 

 طاها دستاشو یواشکی تکون داد که سر و صدا نکنیم. ولوم صدامو پایین آوردم: 

 ت بذارم. اکنم زندهنمی ه رو هم از خیرت گذشتم، ولی دفه ی بعد تضمینعاین دف-

دونه من چقدر از و روی یکی از مبال انداخت و خفقون گرفت. خوبه خودش خوب میر عرفان خودش

ریزه، کنه و اعصاب همه رو به هم میبار مطرحش می یکای این بحث نفرت دارم، ولی بازم هفته

خاك انداز از و و با جارو ر ممجبور شدم شاهکار مخصوصا خودم که دیگه اعصابی برام باقی نمونده.

کف آشپزخونه جمع کنم تا یکیشون نزده کار دست خودش بده. گاهی اوقات این احساس بهم دست 

تر و یکی از یکی دیوونه .کنمداد یه مشت بچه رو زیر بال و پر خودم گرفتم و دارم بزرگشون میمی

شناختشون، به که آدم وقتی می هر کدوم در نوع خودشون یه شاهکار خلقت بودن ،زبون نفهم تر
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برد. پدال سطل زباله رو با پا فشار دادم و شیشه خورده ها رو داخلش خالی قدرت خدا کامال پی می

 کردم. دوباره برگشتم چایی بریزم که یکی زنگ زد. 

 تونه باشه این موقع شب؟! یعنی کی می-

 . تساهو درو باز کن، حتما حمزباربد وقت مسخره بازی نیست، بر -

و با افسوس تکون دادم. ر و کج کردم و سرمر خندید و جست و خیز کنان به سمت در رفت. لبم

هر زه ظاو که باز کرد، قیافه ی بیحال حمر در .انگاری واقعا بچه بودن،  فقط هیکل گنده کرده بودن

 شد. داخل اومد: 

 جمیعا سالم. -

 بقیه تک و توك جواب دادن، فقط من به سمتش رفتم و باهاش دست دادم: 

 احوال پهلوون ما چطوره؟ -

 بد...خیلی بد.-

 با دقت زیر نظرش گرفتم: 

 شیری یا روباه؟ -

 شونه باال انداخت: 

 گربه هم جزو حیوونا محسوب میشه، مگه نه؟! -

 پوفی کشیدم: 

 ده بیشتر نیستم. پس بیا داخل، منم مثل تو یه گربه ی سا-

 تعارف لیوان چایی رو از دستم گرفت و به سمت اتاق خواب رفت: بی

 . خواستدلم چایی میدستت درد نکنه. خیلی -

 غرولند کردم: 
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 مثل اینکه امشب به من چایی خوردن نیومده. ؛ نخیر-

 ای دبش مهمون کن! چالمیرا؟ پاشو همه رو به یه فنجون -

 الی داد. ی بلندی جا خا رو به سمت باربد پرتاب کرد که باربد با قهقهههکوسنالمیرا با حرص یکی از 

 خودت بریز تا یاد بگیری! به من مربوط نیست.-

 دستامو باال گرفتم: 

 بسه! بسه بچه ها، با هردو تایی تونم. امروز اصال حوصله ی هیچی ندارم.-

 باربد با بدجنسی گفت: 

 امشب. -

 زهرمار! حاال هر چی... -

 تاپشو بست: طاها حرف زدنش تموم شد و لپ

 دو تا خبر مهم! -

 سر همه به سمتش چرخید. طاها ابرو باال انداخت: 

 و پیدا کردن. البته زیر دستشه... ر یکی از زیر دستای پور متین-

 به سمتش رفتم: 

 کجاست؟ -

 طاها آه کشید: 

 باز شک دارن.  اینجور که این میگه، زابل. ولی-

 ؟ تساچکاره-

 رده. کیره از اونور مرز، افغانی میاره این طرف. تا حاال یه چیزی حدود چهار هزار تا وارد ایران م-
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 عرفان با بی حوصلگی خرناس کشید: 

 ! بگوو ر خبر دوم-

 طاها لبخند عریضی زد: 

 محموله ای که سفارش داده بودیم رسیده. -

 قیافه ی سه نخاله متعجب شد. بهش چشم غره ی بدی رفتم که سریع منظورمو گرفت: 

 یعنی داشتم شوخی میکردم!! -

 طاها؟ منظورت از محموله چیه؟؟ -

 کردم باربد! گفتم که داشتم شوخی می-

 باربد انگشتاشو باال سرش گرفت:

 !فرض کردی داداش؟چی ما رو - 

 ش: اکلهکنارش روی مبل نشستم و زدم پس 

 کرده یعنی چی؟! میفهمی داشته شوخی می-

 شه. نه متاسفانه ،چون من شوخی موخی حالیم نمی-

 نفسمو با سر و صدا بیرون فرستادم: 

 احتیاج داری آقا باربد!  "شوخی چیست؟"آموزش _پس مثل اینکه به یه کالس تقویتی-

 دونست منظورم از کالس تقویتی چیه، سریع گفت: خودش خوب می

 آها فهمیدم!! منظورتون همون شوخی خودمونه؟ آهان.=

 ش دروغ.اپوزخند زدم و به تلویزیون نگاه کردم. واقعا اینا چطوری از این فیلما خوششون میاد؟ همه

و با ر من که هیچ وقت وقت خودم بدون قتل و دزدی و جنایت و اعتیاد.، ش دنیای خوب و زیبااهمه
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دادن، دختره با چشمایی که با آرایش غلیظ دویست برابر درشت تر نشون میکنم. تلف نمی اینادیدن 

 خندید. ش با هزار ناز و ادا میاکرد و با نیش در رفتهبه پسره نگاه می

 و زیر چونه م زدم: ر دستم

 جالبه... -

 چی؟ -

 شن. می خاماینکه دخترا به این راحتی -

 المیرا اخم کرد: 

 دختر اینجا نشسته!  خوام که یهخیلی عذر می-

 از گوشه ی چشم نگاش کردم: 

 ه! و ببینه تا قالب تهی کنر کنه، فقط کافیه یه پسر نعره زدنتت با اینا فرق میاتو که قضیه-

را یه نقاب موذیانه، صورت المیرا رو پوشش داد. کاش راضیه هم خشن بود. کاش اخالقش به المی 

 م.ره. کاش من هیچ وقت پلیس مبارزه با مواد مخدر نبودشباهت داشت تا به این راحتیا گول نخو

***          

 ی دهن لقی! چرا ماجرا به اون مهمی رو جلوی اون سه تا لو دادی؟! تو خیلی خیل طاها،-

 با شرمندگی به گردنش دست کشید: 

 حواسم نبود. ، ببخشید-

 حمزه دعواش کرد: 

خوای متوجه بشی؟ این سه تا خیلی نمیهم شد جواب؟ چرا  "ببخشید حواسم نبود"آخه -

 خطرناکن! 

 گفت. با دست به پاش زدم: و پایین انداخته بود و هیچی نمیر طاها سرش
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کاری نکن که تو هم به دردسر من دچار  ،ببین جوجه اطالعاتی، من که آب از سرم گذشته این از من-

 پلیسه، اون وقت بیا و درستش کن! بشی! فقط کافیه المیرا بو ببره که تو اطالعاتی هستی و حمزه

 حمزه با قیافه حق به جانب سر تکون داد. بهش چپ چپ نگاه کردم: 

 شه جناب سروان! این توضیحات شامل تو هم می-

 گوشه ی لباش آروم باال رفتن: 

 پوزش مرا پذیرا باشید قربان! -

دونن، برای اینه سابق منو میاینم که این سه تا عوضی شغل ،من که دیگه پلیس نیستم. ؛ شو ساکت-

ین . شما دارتخواستم با تحقیق کردن به این نتیجه برسن. بعدشم، من راهم از شماها جداسکه نمی

 خوام انتقام خونی که ریخته شده رو بگیرم. دین، منم میو انجام میر ماموریت خودتون

 حمزه به خودش کش و قوسی داد و روی تخت خوابش دراز کشید: 

 و از دست اون شیاطین مجسم نجات بدم. ر خوام یه ملتکه فقط میمن -

 به طاها نگاه کردم: 

 تو چی؟ -

 شونه باال انداخت: 

 من که وظیفمه! -

 خندیدم و به بازوش مشت زدم: 

 همینطور ادامه بده.  ،اینو میگن یه آدم وظیفه شناس! آفرین پسر-

؟ ه بودنت و سه ساله رو چرا وارد این ماموریت کردیه پسر بیس با معصومیت لبخند زد. نگرانش بودم.

 عرفانو و در اتاق باربد  بلند شدم و از اتاق بیرون زدم. خونه تو سکوت فرو رفته بود.  حماقت محض!

 زدم: 

 بچه ها؟ برگشتین خونه؟ -
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 .دمطمئنا المیرا هم همراهشون بو درو باز کردم، تخت خواباشون خالی بود .پس هنوز نیومده بودن.

ه فتن برخوان؟ اگه بفهمم بازم دور و بر مواد دونم اینا نصف شبی از جون خیابونای تهران چی مینمی

دان رسم. درسته من دیگه سر شغلم نیستم و این چیزا علنا به من ربطی نداره، ولی وجخدمتشون می

خچال م و به سمت یو خاروندر ده این سه تا به بچه های مملکت مواد بفروشن. گردنممنم اجازه نمی

اه یه ا اکربو جلب نکرد. ر و نگاه کردم، ولی چیزی نظرمر و باز کردم و از باال تا پایینشر رفتم. درش

 قوطی کوکا برداشتم و درشو باز کردم و یه جرعه ازش سر کشیدم. 

 نادر؟ -

 نگاش نکردم: 

 هوم؟ -

 میگم کی بریم سر قرار محموله ی طاها خان؟ -

 پشت میز نشستم و نگاش کردم: 

 دونم. این وظیفه ی توئه. من چه می-

 تو سرگردی نه من! -

 م، همین و بس. امن فقط یه آدم معمولی-

 اومد آشپزخونه و مثل من سمت یخچال رفت. غرغر کردم: 

 نگرد، نیست.  هیچی داخلش پیدا نمیشه. گشتم، نبود،-

 و باز کرد: ر خندید و در یخچال

 ز غیب یه چیز خوب داخلش ظاهر بشه. شاید ا-

 منظورت از خوب چیه؟ مثال یه حوری؟ -

 :سرشو داخل یخچال فرو برد
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 .. آره بد چیزی نیست.امم-

 نیشخند زدم: 

 ی به خدا، خجالت بکش! یخیلی پررو-

 و بیرون کشید و نگام کرد: ر سرش

 کرد. بهشت ول نمیخب مگه چیه؟ اگه خجالت کشیدن داشت، خدا دسته دسته حوری داخل -

مطمئن  ذار از اشتباه درت بیارم. اینجا بهشت نیست، یه جهنم واقعیه. اگه هم حوری دیدی،پس ب-

 باش با کمک نقاشی کشیدن روی صورتش شده حوری. 

 مثل المیرا؟ -

 انگشتمو با تهدید به سمتش تکون دادم: 

 درویش حمزه!  ت روچشما-

 با نا امیدی در یخچالو بست: 

 خب این دل المصب دست خودش که نیست! -

 رت کردم خونت گردن خودته ها! دم! آتیشی شدم زدم لت و پاببین حمزه، دارم بهت هشدار می-

 و روی میز گذاشت: ر مقابلم نشست و دستش

 من دوستش دارم. -

 ی دوازدهم میگم. هعتو غلط کردی. واسه دف-

ی هم البته تقصیر سه ماه حمزه دیوونه م کرده بود. اخم کمرنگی کرد و به دستاش خیره شد. تو این

 .نداشت. خب بیچاره عاشق شده بود، جرم که نکرده بود! ولی تو این زمونه، عاشق شدن یه جرمه

 وجرمی که مجازاتش اینه که تا آخر عمر تو حسرت داشتن یه نفر بسوزی. دیگه کسی به عشق پاك 

 ود. با اگه اون یه نفر، همین المیرای خل و چل خودمون داد! مخصوصواقعی و این حرفا اهمیتی نمی



     98کاربر انجمن رمان 1373رمان این گروه خشن | نگار

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         18 

 

خواد تریپ عاشقای دل خسته رو واسه من برداری! فردا زنگ میزنی به قربان لو، بهش حاال نمی-

 میگی یزدان پناه گفت هر چه سریع تر کارا رو انجام بده. 

 من نیست. ه دیگه مافوقگرده میگه یزدان پناعمرا به حرفم گوش بده! حتما برمی-

 خودم با خونسردی گفتم: اون سروان منگل غلط کرده با تو! بهش میگی، گوش نداد خودم با زبونی که

 فهمونم. بلدم بهش می

یر زونت و با خشر ش که نگاه کردن به دستاش بود ادامه داد. دستماچونه باال انداخت و به کار مسخره

 و باال گرفتم: ر ش بردم و سرشاچونه

 فهمیدی حمزه؟ -

 کنی؟در، چرا اینجوری میآره بابا فهمیدم! خنگ که نیستم نا-

نه  از هر نظر به ماجرا نگاه کنی، کر اون عفریته رو از سرت بیرون کن.فآخه تو مرتب حواست پرته. -

ر یه ا دختالمیرا حاضر میشه با بچه ی مثبتی مثل تو ازدواج کنه، نه امکانش وجود داره که یه پلیس ب

 قاچاقچی گردن کلفت ازدواج کنه! پس اینو تو کله ی پوکت فرو کن. 

 و کنار زد: ر دستم

 ولمون کن توئم همه ش بلدی سخنرانی کنی! مگه تا حاال عاشق شدی که بفهمی من چی میگم؟ -

ن که زبونم قفل کرد و دهنم بسته شد. خدایش این یه موردو حق داشت. آدم سرد و بی تفاوتی مثل م

 و پس کشیدم: ر پس من حق نداشتم هیچ قضاوتی در این باره داشته باشم. دستم نمیشد.عاشق 

 من تسلیم شدم.  ؛باشه نفوذی-

 و روی میز گذاشت: ر سرش

 ش یه خواب و خیال بوده؟ ادیدم این ماموریت همهکردم و میو باز میر چی میشد چشمام-

 که المیرا هم جزو همین خواب و خیاال بوده؟ -

 کرد: مکث 
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 دادم المیرا به صورت یه دختر معمولی ظاهر بشه. خب، ترجیح می-

 پوفی کشیدم: 

 ای حمزه.خیلی دل خجسته-

صدای چرخوندن کلید داخل قفل اومد و در باز شد که حمزه مثل برق گرفته ها سر جاش سیخ 

 نشست. المیرا غرولند کنان داخل اومد: 

 ایکبیری زشت... خوب حالشو گرفتم! =

 آهای دختر جنگجو، باز چه گندی زدی؟-

 با خشم خالص تو چشماش نگام کرد: 

 کنم احتیاجی به توضیح باشه! فکر نمی-

تفاقا هست، چون سوئیچ ماشین من بازم غیبش زده. باز رفته بودین کورس گذاشته بودین؟ تا ا-

 دهنشو باز کرد بهش پریدم: 

 و عوض کردم! ر ماگه دروغ بگی میفهمم چون تازه رینگای ماشین-

 سر و کله عرفان پیدا شد: 

 آره با ماشین تو رفته بودیم. ماشینت خفنه، دوستش داریم،  مشکلت چیه؟ -

 بیچاره ی من داره قدیمی میشه 36E. اون دیا مام معنامشکلم اینه شماها سه تا زبون نفهم به ت-

و بفهمین، ر این این موضوعخوقطعاتش با بدبختی گیر میاد، خرجش باالس، ولی چرا شماها نمی

 دونم! و نمیر اینش

 باربد با کله پرید داخل خونه و درو پشت سرش بست: 

 خب بفروشش یه ماشین دیگه بگیر. -

دونستن تموم خاطرات زندگی من با اون ماشین محلشون نذاشتم و با کوکام مشغول شدم. اینا چه می

 خالصه میشه؟ 
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***          

 

 المیرا خمیازه کشید و گوشی تلفنو به سمتم گرفت: 

 بیا، بابام کارت داره. -

 و از دستش گرفتم و به گوشم نزدیک کردم: ر نفس عمیقی کشیدم و گوشی

 بله منصور خان؟ صدای غرش مانندی پرسید: -

 در چه حالی نادر؟ -

 ، ولی جواب دادم: "کنم نکبت!دارم واسه مردنت آرزو می"تو دلم گفتم 

 به مرحمت شما بد نیستم. -

 یه ماموریت برات داشتم. -

 به المیرا نگاه کردم: 

 چی؟ -

 مالی کردن.باس. اونجا یه گروه هستن که هوس گوشباید یه سر بری تا بندر ع-

 اِ... پس پور متین چی میشه؟ -

 خندید: 

 ستی، اون دنبالش بگرده. به اون دختر بی عقلم بسپر تا وقتی اینجا نی=

 این خیلی خطرناکه قربان! -

 دار بودن.  ای زهره نه واسه ی دختری که همبازی بچگیاش، مار-

م خواست راهی جنوبخیلی تالش کردم که نبندمش به رگبار فحش و ناسزا. به این گرمای سوزان می

 خدافظی کردم و تماس قطع شد. المیرا بازم خمیازه کشید:  کنه! چه شود.
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 ماموریت؟؟ -

 پس نه، دعوت به مهمونی. -

 دهنشو کج کرد: 

 ردم از خنده.مها ها ها، -

 مزه.  منم اینو واسه این نگفتم که تو بخندی بی-

مزه م. حو جمع کرد و با موبایلش کلنجار رفت. لیوان شیرو سر کشیدم و به سمت اتاقم رفتر صورتش

 کرد. به سمتش خم شدم و شونه شو تکون دادم: هنوز خواب بود و آروم خروپف می

 پاشو خوش خواب، لنگ ظهره. -

 آروم تکون خورد، لباش از هم باز شدن: 

 رس.  خدایا خودت به فریاد-

 خواد واسه من ادبی بازی در بیاری! من باید برم جنوب. پاشو نمی-

 هم اتاقی.  تا به اندازه ی کافی ازت فاصله بگیرمپس منم یه سر میرم شمال -

 با عصبانیت غریدم: 

 کنم حمزه! من باید برم بندر عباس. شوخی نمی-

 ش نگام کرد: اچشمای پف کرده با یه دفه بلند شد و نشست. با موهای ژولیده و

 خوای بری اونجا؟ گی؟ به این گرما خُل شدی میدروغ می-

 خودن. نه و بیهمه ماموریتاش احمقا و ببرنر منصوره نه من. مرده شورشاونی که خل شده -

 تجهیزاتت در چه حاله؟ -

 فشنگام تموم شده. -
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به زحمت از جاش پا شد و به سمت کمد دیواری گوشه ی اتاق رفت. چند تا جعبه بیرون کشید و از 

  داخل گاو صندوق مخفیش ،چند تا خشاب برداشت و یه کلت هم دستم داد:

 بیا اینو بگیر. ممکنه احتیاجت بشه.-

 خوام. تفنگ نمی-

 اخم کرد: 

 میری! کنه لجباز. اینم ببر، به خدا نمیکار از محکم کاری عیب نمی-

 اگه مُردم فاتحه یادت نره ها؟ پوزخند زد:   شاید مُردم. ببین-

 دیوونه.  برو-

 با جدیت گفتم: 

 ده. گفتم یه من ماست چقدر کره میرات میشانس آوردی دیگه مافوقت نیستم، وگرنه ب-

 سالم نظامی داد: 

 ببخشید قربان. -

 خندیدم: 

 کردم رفیق. خواد لوس بشی. داشتم شوخی مینمی-

 دوستانه به شونه م زد: 

 خیلی مراقب خودت باش نادر. -

ونگیشون عود دیوم مراقب این تیمارستانیا باش. چون سر دسته شون داره میره، ممکنه ههستم. تو-

 کنه.

-و داخلش گذاشتم. داخل کیفم سرك کشید: ر و برداشتم و تفنگر خنده کنان همراهم اومد. کیفم

 چیز میز جالب داخلش نداری؟ 
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 خرناس کشیدم: 

 دونی حریم شخصی چیه؟ تو می-

 من دفاع شخصی شنیده بودم، ولی حریم شخصی نه!  ؛نه-

 ظار نداشتم. چون عقب مونده ای. جز اینم ازت انت-

 گر گرفت: 

 نامرد.  دِ-

 ه جون من، نیستی؟ هستی که بین ما دیوونه ها گیر افتادی دیگه! اگه یه فندق عقل تو سرت بودن-

 داختی. کردی، جون طاها رو هم به خطر نمی،این ماموریتو قبول نمی

 ای؟ پس خودت اینجا چکاره-

 و جویدم: ر لبم

اهاش و گذاشتم کف دستام و دارم بر که دیگه پلیس نیستم. من جونمی هزارم میگم، من عهواسه دف-

 کنم. مرگ و زندگی دیگه واسم اهمیتی ندارن. بازی می

الم ه دنبو بهم ریختم. یه چمدون حاضر و آماده هم برای این وقتا داشتم کر و بستم و رمزشر در کیفم

 راه انداختم. تا از اتاق بیرون زدم ،المیرا جلوم ظاهر شد. 

 بازم فالگوش؟ -

 زنی. بچ، همین االن رسیدم. عماد اس ام اس داده فرودگاه منتظرته، ولی اول باید بری به بابام سر ن-

 و از کجا فهمیدی فضولچه؟ ر ایل من فضولی کردی. رمزشپس بازم تو موب آهـــا-

 زد:  گفت و دوباره به من زل "صبح به خیر"کرد. المیرا بهش حمزه ساکت جر و بحث ما رو تماشا می

 0606کاری نداره، تو همیشه رمزتو یه چیزی میذاری 

 حمزه نظر داد: 



     98کاربر انجمن رمان 1373رمان این گروه خشن | نگار

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         24 

 

 واسه همینه هی بهت میگم گوشی لمسی بگیر. -

 فته. اای ساده هم راه میهی بازی نیستم. کارم با همین گوشیمن دنبال قرت-

 و از دستش گرفتم و به سمت در خروجی رفتم: ر گوشیم

 و به آتیش نکشین. بفهمم دوباره شیطنت کردین.ر وقتی نیستم تهران-

 م نگاشون کردم: ااز روی شونه

 رسم. به حسابتون می-

 المیرا موذیانه به سمت حمزه رفت: 

 رت از شیطنت اینه؟ منظو-

 تا نزدیکش رسید داد زدم: 

 سر جات وایسا! -

شناسم. گیره و دوست و آشنا نمیو میر دونست سر این مسائل خون جلوی چشمامخشکش زد. می

 و در بیاره گفت: ر ولی برای اینکه حرصم

 آقا غیرتی شدن!  ،اوه-

 میشه. مخصوصا اگه اون مرد، من باشم.ن، چون برات گرون تموم هیچ وقت با غیرت یه مرد بازی نک-

 ینکه بهش نزدیک بشم! کنم، چه برسه به انگران نباش. من به حمزه نگاهم نمی-

نی ای محکمی رفت اتاقش و درو پشت سرش بهم کوبید. به حمزه نگاه کردم که مثل بستهبعد با قدم

 خونی کردم: آب شده بود. لب

 بفرما، تحویل بگیر! -

 تکون داد و روی یکی از مبال نشست.  "برو بابا" دستشو به عالمت

 خدافظ. -
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 به سالمت. خدا پشت و پناهت رفیق. -

***          

 *پوراندخت* 

 پاش انداخت:  یو رور نادر مقابل بابام نشست و پاش

 کارم داشتین؟ یچ-

یل فکنه از دماغ با اون نگاه سرد و از خود راضیش. فکر می ومد.اچقدر از این پست فطرت بدم می

 افتاده! بابا جواب داد: 

 خواستم اینا رو نشونت بدم. می-

شباهت داشت تا یه  "آرنولد"که بیشتر به  "ظریفی"اش عالمت داد .هبا سر به یکی از محافظ

 موجود ظریف، یه سری عکس رو جلوی نادر گذاشت. 

 اینا رو باید بکشم؟ -

 دقیقا. -

 داد. سر یکی از عکسا مکثکی عکسا رو دید میزد و سر تکون میشروع کرد به نگاه کردن .یکی ی

 کرد: 

 ش آشناس. ااین قیافه-

 بابا خندید: 

ی خودش کرده نادر جان. این همون مشتری قدیمی هوش و ذکاوتت منو شیفته؛ آفرین.آفرین..-

 سال پیش...  کیادت میاد؟ ی ماست.

 با تفکر سر تکون داد: 

 البته، هنوزم یادمه. -
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 کنیکشی. ناقصش میاینو نمی-

 نادر با خستگی لبخند زد: 

 چرا؟ -

 خوام تا آخرش عمرش زجر بکشه. می-

 منصور خان.  تابرو باال انداخت: هر طور میل شماس

 و پایین انداختم. ر گفتم و سرم "ایش"آهسته 

 چیزی شده پوراندخت خانوم؟ -

 با عصبانیت سرمو باال گرفتم:   زد.تنها کسی که منو به اسم کاملم صدا می

 از شکنجه متنفرم! -

 ی نادر هنوز خنثی بود. خیلی آروم گفت: بابا و محافظش به خنده افتادن، ولی قیافه

 از این یه نظر، اخالق شما دقیقا بر عکس خواهرتون، المیرا خانومه. -

 نزاکت نیستم! آره، من مثل اون دختره ی لوس بی-

 یه زد و نگام کرد: بابام به صندلیش تک

 پوران مثل اسمشه. مثل دختر خسرو پرویز... یه شاهزاده خانوم. -

 نیشخند زدم: 

 بینم. من هیچ تاج و تختی این دور و بر نمی-

اشته دی بابام. واقعا شک داشتم این آدم، روحی هم شوالیه بازم همه خندیدن، جز آقای مرد آهنی، 

چشماش به قدری عجیب و ترسناك بودن که به گناه نکرده هم .  صاف زل میزد تو چشات. باشه

ی بکردی! به قول المیرا، چشماش رنگ آهن بود. مثل وجودش که از آهن ناب بود. سرد، اعتراف می

 بودم! متنفرش از احساس، محکم. فقط از یه چیزی مطمئن بودم. من
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***          

 *عماد* 

 لعنت! باز دیر کرده. خوبه بهش اس ام اس دادم که منتظرشم! ، لعنت به تو

 سالم.-

 روی پاشنه چرخیدم و سرش داد زدم: علیک سالم! 

 ابروهاش باال رفتن: 

 چه بی اعصاب.-

نون فقط انقدر وقت شناس باشی خیلی ازت مم ، ن تو اگه انقدریاال زود باش، باید سوار شیم. به جو-

 شم نادر! می

 ی کنارم راه افتاد: تفاوتبا بی

 کارم با منصور خان طول کشید. -

 گفتی که انقدر طول کشید؟ داشتی باهاش از خاطرات دوران طفولیت می-

 و با حرکت سریعی مقابل چشمام گرفت: ر ساعت مچیش

 من فقط ده دقیقه تاخیر داشتم، حاال تمومش کن! -

 بفرما بزن! تعارف نکنیا؟! -

 الزم باشه میزنم، شک نکن. -

و ر کرد، با مشت جلو بندیشاین نادر با کسی نه شوخی داشت، نه تعارف. با قیافه ی طرف حال نمی

م و ی کردپایین میاورد تا با قیافه ی جدیدش کنار بیاد. این بود که عاقالنه از جنگ و دعوا جلوگیر

 جوابی ندادم. غر زد: 

 ون چطوری با خودمون ببریم؟ این اسبابای زحمتو با خشاباش-
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 منصور خان آشنا زیاد داره،  کسی متوجه نمیشه تو کیف ما چه چیزای خوشگلی وجود داره.-

***          

 *نادر* 

ه خواست یه سیب بچپونم تو گلوش تا خفصدای خروپف عماد دقیقا رو فرکانس اعصابم بود. دلم می

 صدای عماد توجهی نکنم. همیشه از کتاب و فیلمو ورق زدم و سعی کردم به سر و ر کتابم. بشه

 چندمه دارم ایدفعهومد اومد. انقدر خونده بودمش که دیگه یادم نمیاخوشم می "هاسکوت بره"

خوندم و باز کردم. داشتم همونجور که کتاب میر خونمش. از مهماندار یه بطری آب گرفتم و درشمی

پرت کرد باال. دستش به دست راست من خورد، دستم و تو خواب ر خوردم که عماد دستشازش می

 لرزید و کلی آب ریخت رو کتاب و گند زد به همه چیز.

 بمیری عماد! بمیری.-

و ر ماو تکون دادم تا خشک بشه و کتاب فلک زدهر و با عجله کنار کنار گذاشتم، دستمر بطری آب

لقومش شرافتم قسم یه کتاب دیگه از حبه   جلوی پام نگه داشتم تا آبش بریزه. فکر کنم نابود شد.

 بیرون میکشم! بهش سیخونک زدم: 

 پاشو خرس گریزلی! االن که وقت خواب زمستونی نیست! -

 زیر لب غرغر کرد: 

 و بذارم.ر ی مرگمبذار کپه ولم کن نادر.-

 الهی کپه بذاری، دیگه بلند نشی! -

 زنی.چقدر غر می، ها-

 پاشو ببین چه گندی باال آوردی حضرت آقا! -

 و جلوی میدان دیدش گرفتم: ر یه پلکش باال رفت و چشم سیاهش اطرافو دید زد. کتاب

 داشته باش! -
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 خب که چی؟ -

 بهش چشم غره رفتم: 

 «؟خب که چی»تو خواب زدی کتابمو نابود کردی، حاال میگی -

 به کتاب بیشتر دقیق شد: 

 دیدم که کتاب تو خیس شده؟ مگه من خواب تانکر آب می -

 و تکون دادم: ر دستم

 اصال هیچی بابا، به کپه ی مرگت برس.-

 رسیم؟ کی می-

 که خوابی!  تساساعت دیگه. جنابعالی یه ساعت و پونزده دقیقهحدود نیم-

 پوزخند زد: 

 بنازم به این آرامش خاطر.-

ن که م من  رامش خاطر؟ یعنی این قاتل بویی هم از آرامش برده بود؟خرناس کشید و دوباره خوابید. آ

  تونست باشه!!دونم منظور عماد از آرامش چی میکردم. واقعا نمیبودم، آرامشی تو زندگیم پیدا نمی

***          

 *حمزه* 

ی شمارهو داخل کردم و ر ی تلفن عمومی رفتم. کارتاز ماشین نادر پیاده شدم و به سمت باجه

 آشنای همیشگی رو گرفتم. وقتی سه تا بوق زد، یه صدای زنونه جواب داد: 

 بله؟ -

 الو مامان؟ -

 و صدا زد: ر صدا غرق آرامش شد و اسم اصلیم
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 خودتی پسرم؟ ؛ پارسا جان-

 خوبین؟  آره مامان-

که  کلی باهام احوال پرسی و خوش و بش کرد. ما بین حرفاش شروع کرد به منحرف کردن بحث

 خواد کار همیشگی رو پیش بکشه. چند دقیقه که گذشت، به سرعت گفت: فهمیدم می

 پارسا؟ روشنکو یادت میاد؟ دختر فروغ خانوم؟ همون که چند سال پیش رفتن خارج؟ -

 پوفی کرددم و یه نفس توضیح دادم:

پای دق  دیدمش تاآره یادم میاد چه دختر لوس و حرف گوش نکن نچسبی بود که هر وقت می -

 خوردم! کردن از دستش حرص می

 لحنش عصبانی شد: 

م خانوم اوا؟ چرا پشت سر دختر مردم حرف در میاری پسر؟ کجاش لوس بود بنده خدا؟ اتفاقا خیلی-

 و نجیبه.

 مباركِ صاحبش. -

 ب قراره بریم بهشون سر بزنیم، تو هم خودتو برسون! برگشتن ایران. امش-

 خندیدم: 

 اموریتم مامان. باز فراموش کردین؟ عمرا! من سر م-

 مثل همه ی مادرا شروع کرد به غر زدن: 

ی بجنب م یه شب دست از کارت بکش، هیچی نمیشه! یه بهونه ای بیار و بیا اینجا. حیفه ها؟ دیراتو-

 بردنش. بس که خانوم و خوشگله.

فهمه ادر من، میگم سر ماموریتم! بیام اونجا مافوقم از دستم شاکی میشه. مافوقم که هیچی، نادر بم-

 پوست سرمو بی معطلی کنده! 

 ی یه دنده! رم خواستگاری، تا عذب اوغلی باقی بمونی پسرهاصال برات نمی از دست شما دو تا.-
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رد فدائی بهونه بودن. من تموم فکر و ذکرم و تکون دادم و با خنده خدافظی کردم. نادر و سرگر سرم

با چشمای ؛ المیرا ش شده بودم. آهپیش دختر جنگجو و سرکشی بود که سه ماهی میشد همخونه

 خونسرد و دست نیافتنی. دوباره شماره گرفتم و منتظر موندم .، شفندقی رنگ و صورت دخترونه

 صدای مردونه ای جواب داد: 

 ید. یبله بفرما-

 فدوی هستم.  ؛قربانسالم  -

اب از کدوم آفت چه عجب، یادی هم از ما فرمودین.  سروان پارسا فدوی یا همون حمزه خان ، به به-

 م؟!طرف طلوع کرده؟ هو

 ومد بهم طعنه بزنه! ادونم چرا انقدر خوشش میو بهم سائیدم. نمیر دندونام

 بگیرم.  تونستم تماسسرم خیلی شلوغ بود، نمی خوام قربان.معذرت می-

 حاال که تماس گرفتی. چه خبرا؟ -

 ی پور متین رو پیدا کرده. های یکی از زیر دستخبر خاصی که نیست. ولی ستوان محمود-

 کجاس؟ به چه کاری مشغوله؟ -

 دونستم رو براش گفتم. مکث کرد: هر چی می

 ؟!محموله چطور؟رسیده-

 همراه یزدان پناه برو و تحویلش بگیر. -

 متاسفانه یزدان پناه تهران نیست. -

 آمپر چسبوند:

 نیست؟! پس کدوم جهنمیه؟ -

 اِ... از طرف منصور خان رفته ماموریت. -
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 داد زد: 

 و بپیچونه؟ ر تونست منصورنمی .لعنتی-

 همین چند ساعت پیش با عجله رفت. ، دونمنمی-

 با تحکم دستور داد: 

 رین سر قرار. خیلی مراقب باشین بهتون شک نکنن. به محض اینکه برگشت، با هم می-

 کنه.و قطع کردم و داخل ماشین برگشتم. سرگرد فدائی خبر نداشت نادر داره چیکار میر تماس

 شد. فهمید گفته قبال پلیس بوده، دردسر بدی درست مییعنی چیکار کرده! اگه می

***          

 *پوراندخت* 

 المیرا، دیوونه بازی در نیاری، خب؟ -

 و با دست آشفته کرد : ر موهاش

 کنی؟ باشه پوری، چقدر اینو بهم گوشزد می-

 ا گوش بدی! تو بهت بگم ر چون گوشات کره! باید هزار دفه یه چیز-

 به سمت آسمون فوت کرد: 

 خدایا نادر کم بود، اینم اضافه شد! -

 اخم کردم و بهش پریدم: 

 .ن مرد آهنی رو جلوی من نیار که کهیر میزنمااسم او-

 موذیانه لبخند زد: 

 اوه... تا دلت بخواد!  کنه.تو تعریف می اتفاقا انقدر نادر از-
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چون خودم یادت دادم. اون  ،شناسمبرو خودتو سیاه کن بچه. من تموم این دروغای مسخره رو می-

خواد ازم تعریف کنه؟ از چی؟ اصال دیده من می ندازه، بعدامرده شور برده حتی نیم نگاهم بهم نمی

 چه اخالقی دارم؟ 

 گیرم! ه باشم، من برم اونجا حال همه رو از دم میباشه تو بردی. ولی گفت-

 باشه فقط زیاده روی نکن. -

***         

 *نادر* 

 دونستم منظور منصور خان از بندر عباس اینجا بوده.من نمی-

 چشمک زد: 

 بین خودمون باشه، جغرافیای منصور خان افتضاحه!   اونو ولش کن.-

 و خاروندم: ر سرم

 چی بگم.-

 آدم یه تاکسی گرفتیم و به سمت هتل راه افتادیم. هوای آبادان به قدری گرم و شرجی بود که نفس

ش یه آهنگ اباز خوبه ماشینه کولرش مثل کولر ماشین من خراب نبود. فقط راننده  و بند میاورد.ر

 بندری گذاشته بود که کم کم داشتم جوش میاوردم. به عماد سقلمه زدم:تند 

 بگو کمش کنه سرم رفت.  -

 مثل خنگا گفت: 

 میگه کمش کن سرش رفت! -

 گفت: راننده یه جوری از داخل آیینه نگاش کرد. انگار با خودش می

 این یارو روانیه؟-
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 خودم درستش کردم :  

 کنه. دار کمش کنین، من سرم درد میو یه مقر زحمت صدای ضبطآقا بی-

 بله حتما.-

 به عماد اشاره زدم: 

 اینجوری میگن، یاد بگیر. -

 آخه تو که یه چیز دیگه به من گفتی بگم! -

ه ی بگی! اصال یچون تو با من آشنایی بهت اینجوری گفتم. تو که نباید به راننده اینجور تیز هوش-

 تو چنده؟ کیو ی هوشچیزی رو به من بگو، این آی

 نمیدونم، خبر ندارم. - 

 پس همینه که همیشه گیج میزنی! -

 اخم کرد: 

 درست صحبت کن! -

 خوام غلط صحبت کنم ببینم کی با من مشکل داره! می-

دونست حریف کیوش مشکل داشت، خوب میاز لحن جدیم مجبور به تسلیم شد. هر چقدرم که آی

و  ردم. دستمو روی کیفم کشیدمو به خونه ها نگاه میکو به سمت پنجره چرخوندم ر من نیست. سرم

 به تفنگای داخلش فکر کردم. یعنی چقدر احتمال داشت زنده از اونجا بیرون بیام؟ 

***          

 *عماد* 

 جونت باال بیاد نادر زود باش! -

 و جاسازی کرد: ر با وسواس تفنگش
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 . گردنعجله نکن پسر. اونجا که میریم حتما ما رو می-

و پشت کمربندت گذاشتی؟ یه ر فهمه تفنگتکنه، گاوه؟؟ نمیمثال اونی که تو رو بازدید بدنی می-

 دونه از اون نگاهای معروفشو نثارم کرد که تا عمق وجودم یخ بست. 

 همین!  خفه شو و منتظر بمون. فقط-

دونم نگاهش چی داشت، هر چی بود حتی منصور خان هم پیش من اعتراف کرده بود باید از نمی

 چشمای این بشر ترسید!  

 بحثی نیست. باشه. باشه.-

 به موهاش دست کشید: 

 دیگه وقتشه بریم. -

مه هاصال این نادر مردم آزار بود! وقتی من بهش میگم، بهم چشم غره میره، ولی وقتی خودش بگه 

 باید بگن چشم!! 

***          

 *نادر* 

 رو. ماشین. واو-

 زیر لبی گفتم: 

  ندید بدید.-

 ومد.او تو جیباش فرو برد و با قدمایی که به راه رفتن پنگوئن شباهت داشت همراهم ر عماد دستاش

 نچ نچ کرد: 

ا رو به عمرش هالکردارا چه خونه و ماشینایی به هم زدن! منصور خان حتی تو خوابم این ماشین-

 ندیده.
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چون اینجا منطقه آزاده باهوش، این ماشینا که اینجا میبینی، نصف قیمت اون طرفم نیست! گمرك -

 با اینا کار نداره، وگرنه اینا عددی نیستن.

  با تفکر سر تکون داد:

 عجب... عجب... -

 یه لحظه صبر کن. -

 و باال زدم و اسلحه مو بیرون کشیدم و پرت کردم داخل باغچه، بین علفا. ر سریع کتم

 کرار کن! تزود باش عماد، کاری که انجام دادم رو -

 بهت زده نگام کرد: 

 کنی... اِ... فکر نمی-

 زهرمار! با من بحث نکن، انجام بده.-

 با ناراحتی به دستورم عمل کرد. چون به خونه رسیده بودیم پچ پچ کرد: 

 کنم، وگرنه این کار حماقت بود. چون تجربه داری به حرفات گوش می-

 زبون به دهن بگیر وراج! -

 و گرفت: ر جلوی در، یه محافظ خیلی درشت هیکل ظاهر شد و جلومون

 آقایون، صبر داشته باشین. -

یت ع کردن به بازدید بدنی. وقتی به کمرم دست کشیدن، خدا رو شکر کردم که خردو نفر دیگه شرو

و همراهم ببرم. وقتی دیدن چیزی همراهمون نیست، ما رو پیش رئیسشون ر به خرج ندادم تفنگم

 کرد. بردن. یه مرد خیلی چاق بود با یه صورت آفتاب سوخته که داشت با یه طوطی کاسکو بازی می

 ایون. از طرف منصور خان اومدین دیگه؟ سر تکون دادم: خوش اومدین آق-

 بله، درسته. -
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 مقابلش نشستیم و چیزی نگفتیم. سر طوطی رو نوازش کرد: 

 از خودتون پذیرایی کنین.-

 به بطریای روی میز نگاه کردم: 

 ممنون -

  ولی عماد با پرروئی واسه خودش ریخت. هر چی تالش کردم بهش بگم نخوره، نفهمید که نفهمید.

منصورم که هر چی کم عقل و خل و چله، دور خودش جمع کرده! فقط خدا خدا میکردم داخلش 

 چیزی نریخته باشن. مرده گفت:  خواب آوری

 منصور خان برای چی شما رو فرستاده؟ -

 . هفتصد میلیون تومن. شما بهش طلبکارین-

 خوندم اصال قصد تحویل دادن طلبشو نداره. خندید: از صورتش می

 بله یادم اومد.. اوهوم-

 یه دفه گفتم:  شروع کردیم به جر و بحث. اوضاع هر لحظه بدتر میشد و عماد مدهوش تر.

 آخ ببخشید، من یه چیزی فراموشم شده! -

 چی؟ -

 کیفم! کیفم مونده دم در.  -

 چرا؟-

 رمش؟ و مرتب کنم، اینه که یادم رفت. اجازه هست بیار کتم گذاشتمش دم در که-

 البته... -
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خدا بهم رحم کرد. با سرعت زیادی رفتم داخل حیاط و نا محسوس خم شدم که یعنی دارم  پوووف.

د. و برداشتم، هر چند تفنگ عماد گیرم نیومر و دراز کردم و تفنگمر بندم. دستمبند کفشمو می

 و با احتیاط باال زدم که تفنگو مخفی کنم یکی صدا زد: ر ی شلوارمپاچه

 آهای! تو داری اونجا چه غلطی میکنی؟! -

و  منو دید! به همون حالت نشسته چرخیدم و به سرش شلیک کردم. با هیکل روی زمین افتاد  اوه.

 و قرمز کرد. یکی دیگه داد زد: ر زمین

 اون اسلحه داره!! -

***          

 *المیرا* 

 برم! مطمئن باش.من می-

 مسعود زد زیر خنده: 

 وای وای خانوم کوچولو جوش آورده. شما برو به خاله بازیت برس! -

 و مشت کردم: ر دستام

 خیلی بد. بینی.بد می-

 . ش رفتو با عصبانیت باز کردم و داخلش نشستم. مسعود با پز و افاده به سمت بنز دو درر در ماشین

و دور فرمون قفل کردم و با دست راستم استارت زدم. ماشین روشن شد و ر انگشتای دست چپم

 شاخ و شونه کشید.

 نشونشون بده تو چی هستی! نشون بده وحشی.-

ی بچه پرروهایی که اونجا بودن رو ناجور صدای موتور بلند شده بود و من مصمم بودم حال همه

م میکرد. ولی اهست منه، تا دو روز از دست سخنرانیاش ذلفهمید ماشینش دبگیرم. اگه نادر می
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دیوونگی بود دیگه، دیوونگی که شاخ و دم نداره! بنز مسعود روشن شد و با تمام وجود نعره زد. کور 

 بلعه! و میر ی قدیمی ماشینم نگاه نکن، این ماشین، ماشینتبه قیافه خوندی بدبخت.

***          

 *حمزه* 

 کنی؟طاها! داری با کی چت میکشتی منو -

  کنم. با هیچ کس، دارم تایپ می-

 چی؟ -

 ابرو باال انداخت: 

 گزارش. -

 یا خدا! گزارش چی؟ -

 ماموریتی که توش هستیم.-

 بهش پریدم: 

 شیم! و خوردی دیوونه؟! اگه یکی از اونا به لپ تاپت دسترسی پیدا کنه بدبخت میت رعقل-

 م من هکرم سروان! تونه. خیر سرهیچ کس نمی-

 ... لمیرا رو نشناختی؟ اون دختر از همه چیز سر در میاره، از یه موبایل زپرتی بگیر و برو باالا-

 ی زد: یینیشخند دندون نما

 عمرا بتونه. -

 م دیگه حق نداری تمرین گزارش نویسی به پا کنی، فهمیدی؟! اولی تو-

 و پایین انداخت: چشم. ر سرش

 اینا باز کجا موندن؟ چرا نیومدن؟ -
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 دونم، ولی عرفان رفته مهمونی، المیرا هم رفته مسابقه. باربد رو نمی -

 با کف دست به زانوم کوبیدم: 

 البد بازم با ماشین نادر؟ -

 ن بزرگه؟اوآره دیگه، پس با اون -

و هم واسه ماشینا جونشبدجوری عاشق سرعت بود.  دلشوره بدی به جونم افتاد. نگران المیرا بودم.

نتیجه هم  میداد. یه دختر، با اخالقای پسرونه. وقتی دور و بریاش به جز تنها خواهرش همه مرد بودن،

 جز این نمیشد. یه دختر به وجود میمومد با یه روح سرکش، چشمای وحشی و سر سخت. 

 چیزی شده قربان؟ -

 د دفه گفتم اینجا فقط به اسم حمزه صدام بزن! باید عادت کنی، وگرنه کار دستمون میدیا! ص-

  انگار نگرانی. -

 به دروغ گفتم: 

 نگران ماشین نادرم. خیلی به ماشینش حساسه! -

 قیافه ش کنجکاو شد: 

 این ماجرای حساسیت چیه؟-

 میدونم. تا حاال یه کلمه هم چیزی بهم نگفته.ن- 

مون داشتیم شبیه غذای آماده ندویچ سردم گاز زدم و با بی میلی جویدمش. دیگه همهبه سا

 ه یکی در زد. عدف کمیشدیم! خدا خودش به خیر بگذرونه. ی

 طاها؟ بلند شو برو ببین کیه؟ -

و دارن، ولی ر طاها غرغر کنان بلند شد و از اتاق بیرون رفت. نمیدونم چجوریه همه کلید در اصلی

کلید در واحد هیچ وقت همراهشون نیست! دوباره میخواستم به ساندویچه گاز بزنم که طاها نعره زد: 

 یا ابوالفضل! یا قمر بنی هاشم... -
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هر چی دم دستم بود رو کنار انداختم و به سمت پذیرایی خیز برداشتم. از چیزی که دیدم، خون به 

 رگام یخ زد... 

 خودت چی کردی نادر؟  نادر. نادر تو با-

وی این بشر چی شده بود؟ با سر گیجه به سمتش دویدم و مثل طاها از زیر بازوش گرفتم. بیحال ر

 مبل افتاد و نفس نفس زد: 

 کشتنش...  کشتنش.-

 کی؟ چیو کشتن؟ تو چه بالیی به سرت اومده؟ -

 فیدش از شدت خونریزیصورتش خونی بود ،زیر استخون ترقوه ی راستش تیر خورده بود، پیراهن س

 به قرمز میزد. دیگه رنگ به رخسار نداشت! 

 اینجا رو اومدی؟ اینم با این سرعت؟؟  تو چجوری از بندرعباس تا-

  و میبره!ر این تیره دیگه داره امونم  برو پنس و الکل بیار. برو. به بدبختی.-

تا  ضعیتو با این ور اون همه راه با طاها شروع کردیم به گشتن. هنوز مونده بودم چطوری تونسته بود

  اینجا بیاد و کسی بهش شک نکنه! 

***          

 *نادر* 

ویر نوز تصهو برنداره. با اون حالم، ر م ساختمونو گاز گرفتم که نعرهر لبم کشید.لعنتی بدجور تیر می

ن نباید به اوش تقصیر من بود! اهمه عماد جلو چشام رژه میرفت. با مسلسل سوراخ سوراخش کردن.

 ی خودم بودییکشیدم. همینم که زنده مونده بودم خودش خیلی بود. یعنی از پرروسرعت اسلحه می

 که سر پا مونده بودم. اگه جت شخصی منصور خان نبود، منم چند ساعت پیش مرده بودم. فقط تف

 به 

فندك پنسو داغ کرد و حمزه با  ی احمقش که حاضر نشد منو تا بیمارستان برسونه .ذات اون راننده

 به سمتم اومد: 
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 خیلی درد داره، طاقت بیار. -

 دونم. یاال... زهرمار، اینو خودمم می-

طاها دستامو محکم نگه داشت و وقتی پنس بهم نزدیک شد، غیر ارادی چشامو بستم. شاید مغز 

روی  ه درد جانگذارفرستن. یکرد با ندیدن، عصبای آسیب دیدم، کمتر پیغام درد میم فکر میبیچاره

 محل زخم به وجود اومد و طاقتم طاق شد. نعره زدم: 

 آی... -

 تحمل کن نادر، االن تموم میشه! -

فاره هوشم کنه، ولی نه. من داشتم کخواستم بیدرد مرتب بیشتر میشد و من کم طاقت تر. از خدا می

ه به کچه آدمایی رو  مرتکب شدم.دادم. تموم گناهایی که بعد از استعفا دادنم و پس میر ی گناهام

 مستقیم و غیر مستقیم به کشتن ندادم. نعره زدم و التماس کردم: 

 تم... تمومش کن... حم... حمزه تمومش کن... =

 کم مونده، به خدا راست میگم!! -

 عربده کشیدم: 

 تو رو به جدت تمومش کن! -

 و اوج درد کشیدن بیهوش شدم.پنس که به گوله رسید ،درد دیگه غیر قابل تحمل شد و من ت

***         

 *المیرا* 

 جیغ جیغ کردم: 

 کم مونده بود گیر پلیسا بیفتم! -

 پوران به ماشین نادر نگاه کرد: 
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ت بذاره خیلی ابین چه بالیی سر ماشینش آوردی! اگه زندهب خاك دو عالم دو دستی بر سرت المیرا.-

 مرده! 

 و قورت دادم: ر با ترس آب دهنم

 رگم حتمیه. نادر اصال خوشش نمیاد کسی به ماشینش دست بزنه.م-

 لبشو غنچه کرد:  

ه اون وقت بهت میگم کری، میگی نه! صد دفه بهت گفتم دیوونه بازی در نیار، به گوشت نرفت ک-

 نرفت،  حاال بکش که حقته بدبخت! چرا اینجوری شد؟ 

 *المیرا* 

 جیغ جیغ کردم: 

 کم مونده بود گیر پلیسا بیفتم! -

 پوران به ماشین نادر نگاه کرد: 

 ت بذاره خیلیابین چه بالیی سر ماشینش آوردی! اگه زندهب خاك دو عالم دو دستی بر سرت المیرا.-

 مرده! 

 و قورت دادم: ر با ترس آب دهنم

 مرگم حتمیه. نادر اصال خوشش نمیاد کسی به ماشینش دست بزنه.-

 و غنچه کرد: ر بشـ*ـل 

ه گی نه! صد دفه بهت گفتم دیوونه بازی در نیار، به گوشت نرفت کگم کری، میاون وقت بهت می-

 نرفت،  حاال بکش که حقته بدبخت! چرا اینجوری شد؟ 

و از دست داد و ر نترلشکخواستم روشو کم کنم، بهش تنه زدم. . می.زد.پسره داشت ازم جلو می-

ومد ماشینش معلق زد و افتاد یه طرف دیگه. بعد صدای آژیر ماشین پلیس امحکم به من خورد، بعد 

 و بستم و در رفتم! ر که فلنگ
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 ش خیره شد: جلوی ماشین نشست و به چراغ شکسته

 به بابا میگم به آدماش بسپره ببرنش تعمیرگاه، هر چند اصال دل خوشی از صاحبش ندارم. -

 وای پوری عاشقتم! -

مرا ن بگردی، وگرنه دیگه عکارا خبری نیست. حیف که بابا مامورت کرده دنبال او خفه! دیگه از این-

 ذاشتم پاتو تو اون دیوونه خونه بذاری! می

 که چی؟ -

 الیی سرت بیاد؟ بگی ممکنه یه کنی؟ نمیکشی با پنج تا مرد تو یه خونه زندگی میتو خجالت نمی-

 به ماشین تکیه زدم: 

ولی بدجور غیرتیه. هیچ کدوم از ترس اون جرات  ،ند دماغ و مزخرفهدرسته نادر بی نهایت گ-

 نزدیک شدن به منو ندارن. 

 پوزخند زد: 

 ترسن! م از نظر باطنی به گودزیال شباهت داری،  اینه که ازت میاهر چند تو-

 اخم کردم: 

 سر به سرم نذار! -

 ختر بزرگتر شده سوگلی بابا؟چیه؟ زورت میاد در نبود تو، د-

اسم واونو  خری؟ بابایی، بابایی!بابایی اینو واسم می ،بابایی»بعد صداشو نازك کرد و ادامو دراورد: 

 «خری؟می

 پوری کالمون میره تو هما؟!-

 دلم میخواد یه دل سیر کتکت بزنم! ؛ م المیرای اون لحظهتشنه-

***        
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 *حمزه* 

 گاش کرد: پلکای نادر شروع کردن به لرزیدن. باربد با دقت ن

 داره به هوش میاد. -

 کنه؟ مطمئنی آرام بخشه عمل می-

 خودی پرستاری نخوندم که! فقط باید بهش خون تزریق بشه.صد در صد! من بی-

 عرفان خندید: 

 انقدر افتادی تا از دانشگاه شوتت کردن بیرون!  ،بله آقای دانشجو اخراجی-

 باربد چشماشو باریک کرد:

 خوندم، هیچ بهش عالقه نداشتم. پرستاری می من از روی ناچاری- 

 و به نشونه ی سکوت باال گرفتم: ر دستم

 ین توی کوچه، نه اینجا! یانقدر باالی سر نادر سر و صدا نکنین. دعوا دارین؟ بفرما-

 طاها به سمت نادر خم شد: 

 شنوی؟ صدای منو می-

 رفطشده ی داخل ظرف افتاد. امیدوارم شنوه. چشمم به گلوله ی خونی نادر به زحمت فهموند که می

و ر م به دست کسی زخمی بشه و اون طرف سزاشو کشته باشه، چون اصال خوش ندارم پسر خالهر

 نبینه! 

 و گرفتم و صداش زدم: ر دست سردش

 نادر؟ بهتری؟ -

 و تکون داد .باربد با کنجکاوی سرشو پایین آورد: ر باشـ*ـبه زحمت ل

 چی میگی؟-
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 باش تکون خوردن که باربد پقی از خنده ترکید. ــ*دوباره ل 

  «ام؟!بینی چه حالیکوری نمی »:داره میگه -

 و سریع ول کردم: ر دستش

 بشکنه این دست که نمک نداره! اصال الهی بمیری از دستت راحت شیم! -

یر زبای نادر آروم باال رفت. دوباره تالش به حرف زدن کرد و باربد ـ*ـهمه خندیدن و گوشه ی ل

 نویس فارسی زد: 

 ؟میگه پس المیرا کجاست-

 طاها باز مثل قاشق نشسته پرید وسط: 

 هنوز نرسیده خونه. -

 اره. ت بیدچشمای نادر با وحشت باز شد و به ماها نگاه کرد. ولی معلوم بود به خاطر آرام بخش به زحم

 .میشه غد و یه دنده! مطمئنم همین یه دنده بودنش تا اینجا زنده و سر پا رسونده بودشمثل ه

 برین دنبالش. -

 سرفه زد که بهش توپیدم: 

 و از آب بیرون بکشه.ر خواد نگران باشی، المیرا بلده چجوری گلیمشنمی-

ی خرهصظریف. نه یه  هر چند ته دلم، واقعا نگرانش بودم. هر چی بود، المیرا یه دختر بود. یه گل

 محکم که جلوی هر ضربه ای دووم بیاره. 

***          

 *المیرا* 

گه هم ود. ای قفل گرفتم، ولی جرات نداشتم درو باز کنم. حتما تا حاال نادر رسیده بکلیدو مقابل حفره

 گرفتنم به باد مواخذه و نصیحت. دلو زدم به دریا: نرسیده بود، بقیه می
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 میشه.  فوقش دعوامون-

ی ند کجو باز کردم و داخل رفتم. مقابلم چهار تا سر به سمتم چرخید و با اخم نگام کردن. لبخر در

 زدم: 

 سالم! -

 یکی سرفه زد: 

 کشمت! می؛ المیرا-

 ومد؟ با تعجب جلو رفتم: اصدای نادر از کجا می

 صدای نادر داره از... -

 وقتی دیدمش روی مبل سه نفره دراز کشیده بود خشکم زد و سر جام میخکوب شدم! 

 تو چرا زخمی شدی؟-

 طاها با تمسخر گفت: 

 هدیه ی پدر شماست بانو! -

 نادر دستشو باال گرفت و با انگشت اشاره زد جلوتر برم. پیش عرفان نشستم و نگاش کردم. با

 چشمای آهنیش بهم زل زد و به سختی گفت: 

 کشتنش. ،عماد-

وخی ش-و بهت زده باال انداختم: ر رو و سمج بابا؟ سرم عماد؟! بادیگارد پر. مثل بستنی وا رفتم

 میکنی.

 شوخی دارم؟  من با تو-

 سرفه زد که حمزه بهم پرید: 

 المیرا اذیتش نکن، حالش خوب نیست! -
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 برینش بیمارستان؟خب خاك بر سرتون! چرا نمی-

 خود نادر تقال زد:  

 خطرناکه. نه.-

 با کیفم به عرفان زدم: 

 و جمع کن و با بقیه ببرینش داخل ماشین! این خیلی حالش بده. ر یاال تن لشت-

 بعد به باربد چپ چپ نگاه کردم: 

فهمی آدمی که تیر خورده به تزریق هوی باربد! تو مگه خیر سرت پرستاری نخوندی؟ هنوز نمی-

 خون احتیاج داره؟

 اخم کرد: 

 کنن. دونم! این سرتقا قبول نمیخودم اینو می-

 داد زدم: 

 شماها خیلی غلط کردین بی شعورا! یاال کمکش کنین. 

کرد و ی گوشت تلخ فقط نگام میچون حمزه ترسیدن. البته بیشتر باربد و عرفانعین سگ از من می

زش چ، تازه من باید ااون نمیترسید هی و میچرخوند. نادرم که هیچیر طاها هی مثل دخترا چشماش

ر سانسوآمیترسیدم! با اصرار و سماجت من نادرو بلند کردن. با سرعت نور از خونه بیرون زدم و چون 

رمون خراب بود، تو راه پله ها دویدم. به سمت ون خیز برداشتم و در کشویی شو باز گذاشتم تا کا

 ندگی میکردم... سریع تر راه بیفته. به این اسکال امیدی نبود، باید خودم ران

***       

 *پوراندخت* 

ش ی حسابی کشیدم، ولی انگار خواب با من لج افتاده بود! همهبره؟ یه خمیازهخدایا چرا خوابم نمی

تقصیر اون موجود غار نشین دور از تمدنه که نصفه شبی از خواب ناز بیدارم کرد و ماشین مرد آهنی 
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میخواد چه قشقرقی به پا کنه، اهلل و اعلم! همون لحظه موبایلم رو درب و داغون تحویلم داد. فردا 

 ش نگاه کردم و جواب دادم: زنگ خورد. به صفحه

 چته خروس بی محل؟ باز که به من زنگ زدی؟ -

 یه صدای مردونه گفت: -

 پوران برو به منصور خان بگو نادر تیر خورده! -

 آنچنان غرق حیرت شدم که حرف زدن یادم رفت. مرد آهنی تیر خورده؟ 

 الـــو؟ الو پوران؟ -

 میره عرفان؟ داره می-

 بریمش بیمارستان.نه. ولی حالش جالب نیست. داریم می-

فتم. و قطع کردم و پرت کردم یه سمت دیگه. پتو رو کنار زدم و با عجله از اتاقم بیرون رر تلفن

ام درت تمقجلوم ظاهر شد که با عصبانیت کنارش زدم و افتادم به جون در اتاق بابا و با محافظ بابام 

 در زدم. 

 ؟!چی شده ؟چیه-

 یه بابای خواب آلود مقابلم ظاهر شد که گفتم: 

 نادر تیر خورده! -

 چشماش شد اندازه ی کاسه: 

 نادر؟-

 بردنش بیمارستان.آره، بچه ها داشتن می-

 و خاروند: ر سرش

 گه بچه ها هم بندرعباسن؟ م-
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 نه اینجان. -

 پس نادر چجوری اومده؟ -

 یه دفه مثل برق گرفته ها صاف شد:

  آخ... یه چیزی یادم رفته بود!!  -

***          

 *نادر* 

ن با م ر؛ ببین دکت-با اینکه حرف زدن برام خیلی سخت و وحشتناك بود،  ولی به دکتره هشدار دادم: 

 این حرفا اصال کار ندارم! 

 با غرغر سرشو تکون داد:

 ممکن بود زخمش عفونت کنه!  -

اب به حمزه یه نگاهی انداختم که دکتره رو یه جوری دست به سرش کنه، چون واقعا داشت روی اعص

 نداشتم میرفت. حمزه گرفت و به دکتره رو کرد: 

 راحت کنه؟ آقای دکتر؟ به نظر شما بهتر نیست یه کم است-

 دکتره هم که مثل من از نعمت اعصاب بی بهره بود، جوش آورد: 

 ین شما دکترش هستین دیگه! یبفرما-

 گین چی براش خوبه، چی بد؟! پس من اینجا چکارم آقای محترم که شما به من می

 غریدم: 

 بسه دکتر... کالفه شدم! -

وراخ ستموم بازوم سوراخ  ،کردو پیدا نمیر دردسری با این دکتره و پرستاره داشتیم. پرستاره رگم

 شد. 
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ش باالی دونم دستیار عزرائیل بود؟ همهبه هر بدبختی بود، بهم خون تزریق کردن. دکتره هم نمی

ی کاراش. آخرش المیرا یه جوری و بگیره و بره سراغ بقیهر ومد منتظره جونماسرم بود و به نظرم می

 ی این دختر، تو وجود این چهار تا بود.ه یه ذره از جنم و جربزهپیچوندش و دکش کرد. یعنی فقط اگ

 پس چرا نیومدن؟ -

 بیدار بود؟  من چه میدونم! تو بهش زنگ زدی مطمئنی-

 آره بابا، خیلی قشنگ جا خورد.-

 آخه پوری خیلی خوابش سنگینه، واسه همین... -

 صدامو کشیدم و بلند گفتم: 

 خفه شین! چقدر فَک میزنین. سرم رفت! -

و هی  البد باز میاد ی فوالد زرهو خبر کرده بودنهمشون خفقون گرفتن. وای خدا به داد برسه. ننه

 ور و کجای دلم بذارم؟ به حرف خودشر ندازه. وای خدایا. پوراندختاخم و تخم و نچ نچ راه می

همین  زرگترباژدهای به تمام عیار بود! معلومه خواهر  مظلوم و بی گناه نشون میداد، وگرنه از داخل یه

 ت، بهنیم وجبی بود دیگه! فقط از اعماق وجودم کامل خوشحال بودم که حاضر نشده بود بیاد ماموری

ساب حجاش المیرا اومده بود. درسته المیرا هم کله شق بود، ولی چون کوچیک تر بود حداقل از من 

 اخمو خت معلوم بود از هیچ بنی بشری حساب نمیبره. قیافه ش همیشهمیبرد. ولی از قیافه ی پوراند

 بود، با چشمای تیره ای که با عصبانیت خالص نگات میکردن. میتونست جانشین خوبی برای پدرش

 کور خونده، به موقعش همه رو میفرستم هلفدونی، اونم به روش خودم.  باشه! هه

 نادر کجاس؟! -

وی ربولدوزر اومد وسط اتاق. نیشخند زدم خب عقل کل معلومه که من  در باز شد و منصور خان مثل

 و به زحمت تکون دادم: ر تختم دیگه! دستم

 من اینجام.-

 م چی کرد بردت خونه؟ م! یادم رفت بیام بهت سر بزنم! رانندهنادر؟ شرمنده-
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 با افسوس سر تکون دادم: 

 احمق ترین آدمیه که به عمرم دیدم! -

 م! عماد چی شد؟ اخراجش میکن-

 کاری هم از دستم بر نیومد. کشتنش-

 حمزه پا در میونی کرد: 

 د! بینین چه شکلی حرف میزنه؟ اصال نفسش باال نمیامنصور خان،  نادر باید استراحت کنه. نمی-

 خدا خیرش بده همه ش نگران منه. با این که من ازش پنج شیش سال بزرگتر بودم، ولی یه جوری

ت گل رفتار میکرد که انگار من یه بچه ی تخس پنج ساله م که همه ش باید یکی مراقبم باشه تا دس

به آب ندم! سید بود، ولی نمیدونستیم جدش به کی برمیگرده. جدش هر کی بود... خیلی هواشو 

ه دمی باشت. حمزه هم مرتب به جون من دعا میکرد، منم به اون واسطه خیر و بهره میدیدم. البته آد

 گناهکاری من، لیاقت این همه خوبی رو نداشت. صدای تق تق پاشنه های کفش زنونه ای باعث شد

 سرمو باالتر بگیرم. اَهَ اینکه ژاندارکه! پشت چشم نازك کرد: 

 سالم. شکر خدا بهترین؟ -

 به سردی جوابشو دادم: 

 علیکم. بد نیستم. -

گوشه ی لبش نا محسوس کج شد، ولی قیافه شو بی تفاوت نگه داشت. میتونستم احساس نفرتش به 

خودمو حتی از این فاصله هم حس کنم! هر چند از اونجایی که دل به دل راه داره، منم همین 

 احساسو بهش داشتم. نفرت محض از یه دختر افاده ای! 

 نادر بخواب. -

 خوابم نمیاد. -

 ال نمیاد! ای بابا لج نکن، بخواب، دیگه پلکات با-
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 و به سمت حمزه گرفتم: ر انگشتم

 گفتم خوابم نمیاد! ولم کن. -

د پوراندخت پوزخند زد و سرشو به سمت پنجره ی اتاقم گرفت. حیف که ناقص شده بودم وگرنه بلن

فم مه واسه من پوزخند زدن چه عواقبی داره! از این طرمیشدم یه کف گرگی نثارش میکردم تا بفه

! ولی نه،  من نمیخوابم خواب واقعا داشت منو میکشت. پلکام به اندازه ی دو تن وزنشون شده بود.

 خواب تنها چیزی تو دنیا بود که نمیتونستم مقابلش دووم بیارم. 

***         

 *پوراندخت* 

 مه شاخ و شونه کشید، آخرشم از شدت خواب از هوش رفت! هه! ببین تو رو خدا مرد آهنی این ه

! یاره؟مرتیکه ی ایکبیری گند دماغ نمیدونم این المیرای خل چطوری میتونه پیش این پنج تا طاقت ب

 بابا به محافظش پرید: د هر چند واسه خودش پوست کلفتی بو

 اون راننده ی االغ منو بیار اینجا! -

 بله آقا. -

گیری ل اومد! نادرو شوت کرده بود داخل خونه و برگشته بود. به این میگن یه حالآخ که جیگرم حا

اها ه به طحمزه و طاها با هم پچ پچ میکردن و عرفان مثل گاو نری که پارچه ی قرمز دید. اساسی! اینه

 خیره شده بود. میدونم. خیلی مشکوك میزد. 

به بابام معرفیشون کرده بود و قسم  "نادر"مخصوصا با اون قیافه ی بچه مثبتیش! ولی خب چون آقا 

خورده بود که اینا هم این کارن، بابا باهاشون کار نداشت. طاها بر خالف نادر که صورتشو شیش تیغه 

اصالح میکرد، ته ریش تیره ای داشت. اصال با اون قیافه ش از دو هزار کیلومتری داد میزد از این 

ره ته توی ماجراشو در میارم هر چی بود، قیافه ی نادر خیلی پاستوریزه های روزگاره! من که باالخ

خفن تر از بقیه بود. شاید مزخرف بود، ولی وقتی میومد خونه ی ما، تموم خدمتکارا دست و پاهاشون 

بهم گره میخورد و قاطی میکردن. مخصوصا با اون استایل خفنش که مرتب کت شلوار سیاه میپوشید 
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میشدن. جذبه ی عجیبی داشت، خیلی عجیب. در عین حال که  و دخترا بی اختیار تسلیمش

 ترسناك بود، میتونست جذاب باشه. ولی من یکی، دشمن قسم خورده ی نامبر وانش بودم! 

 هو. به چی زل زدی؟ خوردی بیچاره رو!-

 به المیرا چشم غره رفتم: 

 ببند تا خودم نبستمش!! -

 قیافه ی مسخره ای به خودش گرفت که یعنی بهش برخورده! دست به سینه به دیوار تکیه کردم: 

 حاال چی بابا؟ -

 اینجا نمیشه بگم! -

 ریبن، شما هم میخواین نقشه ی محرمانه ی حمله بکشین! حاال انگار همه غ-

ا تمله ای! دو سه هر چند همین بود. بابا وقتی با کسی لج میکرد، بهش حمله میکرد. اونم چه ح

 . ماشین شاسی بلند، پر از آدم میفرستاد سراغ دشمنش و از پشت خط مقدم، جنگ رو کنترل میکرد

 بعضی مواقع، نادر فرمانده ش بود. شوالیه ی گروه اگه تفنگش یکی رو هدف میگرفت، طرف باید

اشت! حتی منم بدون شک فاتحه ی خودشو میخوند و کفن میپوشید. خدائیش تیراندازیش نظیر ند

ابم پیشش کم میاوردم، هر چند هیچ وقت به این موضوع اعتراف نکرده بودم. خمیازه کشیدم: من خو

 میاد. 

 خب برو خونه. -

 با چی؟ -

 باربد خندید: 

  با خط یازده! -

 خفه.  -

 اخم کرد: 
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 و بفهم دختر دایی! ر حرف دهنت-

 به سمتش خیز برداشتم: 

 مشت و مال به سرت زده باربد، آره؟ دلتمثل اینکه -

 عرفان جلومو گرفت:  

 بچه ها اینجا جاش نیست. -

 نجا رینگ بوکسه! هه، خوبه گفتی وگرنه فکر میکردم ای-

 یواشکی با سرش به طاها و حمزه اشاره زد:

 از اون نظر میگم.  -

 ز اونداد کردن بابام امجبور به عقب نشینی شدم، وگرنه هیچ رقمه کوتاه نمیومدم. صدای داد و بی

ع ل منبطرف اتاق بلند شد که داشت با راننده ش دعوا میکرد. پلکای نادر باال رفتن و با خشم دنبا

 آلودگی صوتی گشتن. یه پرستاره جیغ و ویغ کنان اومد تو: 

 یشه! مین... مریض اذیت یین بیرون، بفرمایآقا چه خبره؟! اینجا که جای تسویه حساب نیست! بفرما-

 یقیقه دمن هنوز حواسم به نادر بود. طوری بابا رو زیر نظر گرفته بود که احساس میکردم بابا چند 

برن  دیگه زیر نگاه آهنیش، له میشه. چشمای هولناکش. بابا به راننده ش اشاره زد همراه محافظش

 بیرون. بعد به سمت ما اومد که چشمش به نگاه معترض نادر افتاد. به وضوح هول کرد: 

 نادر اینا بیدارت کردن؟ ادبشون میکنم. به خدمتشون میرسم! -

الخی سا رو من که از روی زیاد بابام به خنده افتاده بودم. نادر حتی پلکم نمیزد. داشت با نگاهش باب

ی میکرد! خب ضایع بود دیگه، بابا داشت جلوی چشماش داد میزد، اون بدبختا که ساکت بودن. حت

 ر میترسید، چه برسه به بقیه! بابا هم از نگاه ناد

***          

 *نادر* 
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؟ ای روتو برم. به وقتش "اینا بیدارت کردن"مرده شور برده مثل گاو ماغ میکشه، بعد میپرسه 

آنچنان بالیی به سرت میارم که مرغای آسمون به حالت خون گریه کنن و ضجه بزنن! از مادر زائیده 

 حاال میبینی.  نشده کسی که یزدان پناهو زجر بده.

*** 

 حمزه؟؟ -

 آهسته روی صندلی جا به جا شد و تکون خورد: 

 هوممم... -

 حمزه؟ بیدار شو. الو! عمو، آنتن میده؟!  -

 با تکون سریعی از خواب پرید و نگام کرد: 

 من کجام؟ -

 بر من. خب اینجا بیمارستانه دیگه! معموال مریضا این سوالو میپرسن، نه همراها! سر ق-

 شو خاروند: سر

 آها حاال یادم اومد. االن چطوری؟ بهتری؟-

 دندون قروچه کردم: 

 بهتر بینی؟؟ میخوای چشمای خودمو بهت قرض بدم تامن از این سوال ابلهانه متنفرم! مگه منو نمی-

 ببینی؟ 

م یدنش که میبینم رنگ به چهره ت برگشته، من حال درونیت منظورمه. اونو که دیگه نمیتونم ببیند-

 برادر من! 

 با اکراه گفتم:

 بدك نیستم. بگو پرستاره بیاد بلند شیم بریم سر کار و زندگیمون.  ای-
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 چشمشو مثل بچه ها مالید و تلو تلو خوران به سمت در اتاق رفت. خندیدم: 

  ت پات نره تو چشمت! بپا شس-

و  د. آهتا اینو گفتم محکم به دیوار خورد .افتادم به قهقهه زدن که شونه م به طرز موحشی تیر کشی

 ناله کنان به خندیدنم ادامه دادم: 

 خدا از رو زمین برت نداره پسر. آخ آخ. -

 غرید، درو باز کرد و بیرون زد. 

***         

 *پوراندخت* 

 م!همینجا منو به تیر بار ببندین، ولی این کارو انجام ندنه بابا، حاضرم -

 بابا با مشت به میز مقابلش کوبید: 

 دختره ی لجوج! اخالقت دقیقا شبیه مادرته.-

 یتش کردین تا دق کرد و مرد! االن منم دارم به سرنوشت مامان دچار میشم.انقدر اذ-

 کن زد: اخم کرد، ولی من همچنان رو حرف خودم بودم. المیرا بش

 من که پایه م! چه صفایی بکنیم اونجا.-

 ونه به اندازه ی دو نفر بجنگه، به جای من اینو بفرستین. این دیوونه میت-

 مه ی هیجان ماموریت مال خودم میشه! نیا ترسو خانوم، به جاش ه-

 بابا ابرو باال انداخت: 

 نگرانی تیر بخوری؟ -

 ود راضی تو یه ماموریت باشم! خن احمق از نه، بحث اوناش نیست. من نمیخوام با او-
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محافظا لبخند زدن. میدونم اینا هم به خونش تشنه بودن ولی کی جرات داشت به مرد آهنی بابا 

 نزدیک بشه؟

 بابا با حوصله شروع کرد به توضیح دادن:  

ی. ر کنببین دخترم، تو خودت همیشه میگفتی برای اینکه دختر یه قاچاقچی باشی، باید خودتم خط-

 پس حاال چی شده جا زدی؟ از ته گلوم جیغ زدم: 

 من جا نزدم!-

 پس با اینا میری. -

 و که از سر راه پیدا نکردم.ر بهشتم نمیرم! عقلم من با این شیش تا موجود جهش یافته-

 المیرا داشت تند تند به کسی اس ام اس میداد. بهش پریدم: 

 اگه داری واسه اون دِرَگ مسخره قرار میذاری، بهت توصیه میکنم لغوش کنی. زدی ماشین اون-

 عوضی رو داغون کردی، هنوزم آدم نشدی؟! 

 من نمیخوام آدم بشم، به تو چه! -

 این دفه بابا هم جلوشو گرفت: 

ه. ونجا برسوناگه بخوای بری، از ماشین خبری نیست. منظورم اینه که حتی کسی نیست که تو رو ا-

 به اندازه ی کافی برام دردسر درست کردی دختر. کی میخواد جواب نادرو بده؟ 

دش ه موری.. از این .، قیافه ی المیرا نگران شد. ها"نادر"آها! بابا کلمه ی طالئی رو گفت. تا گفت 

 : کردم خوشم اومد. خون المیرا رو طوری کرده تو شیشه که حتی از اسمشم میترسه! به بابا نگاه

 من به یه شرط حاضرم برم. به شرطی که آدم آهنی نباشه. -

 ه، کارتون اصال پیش نمیره. فراموش نکن پوران، اون پلیس بوده. اگه اون نباش-

 ! شاید به عنوان نفوذی...از کجا معلوم هنوزم پلیس نباشه-

 و قطع کرد: ر بابا حرفم
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شم، انقدر آدم کشته که تعدادش نا معلومه .این یعنی نه. تموم آمارشو دارم، واقعا کنار کشیده. بعد-

 انقدر آموزش دیده که بتونه حتی تنهایی هم از پس ماموریتا بر بیاد. 

 پوزخند زدم : 

 د هواآره ...این ماموریت آخریشو دیدم چه شکلی از پسش بر اومد زد چار چرخ عماد بدبختو فرستا-

 و خودش تنهایی شاد و شنگول برگشت تهران! 

 با صدای بلندی غرولند کرد: 

هیچ میدونی اونجا چیکار کرده؟ بیست نفرو کشته، سر دستشون هم طبق خواسته ی من ناقص -

 شده. 

 چشمام کامال گرد شد: 

 نه... غیر ممکنه! با اون وضیعت چطوری تونسته؟! -

قامتش، به ن نمیخوام نادرو تحت هیچ شرایطی از دست بدم. قدرت بدنی باالش، استهمینه که م-

 اضافه ی مهارتش و هوشش، باعث شده دست من تبدیل بشه به یه ماشین کشتار جمع!

 و نبردن تو ارتش ثبت نام کنن؟! اِ؟ اینجوریه؟ پس چرا آقا ر-

 بابا با عصبانیت سرم داد کشید: 

 مسخره بازی در نیار پوران!-

 سرمو تکون دادم: 

 ز این زندگی تکراری خسته شدم! بحثای ما همیشه به اینجا ختم میشه. دیگه ا-

اید گه میخوای کوماندو بازی در بیاری، فقط این ماموریت هست، وگرنه دور اسلحه و این حرفا رو با-

 برای همیشه خط بکشی! 

دمو یه قتا آوبا عصبانیت خیلی زیادی بلند شدم و پاهامو به زمین کوبیدم و برگشتم اتاقم. بابا اینجور 

 گنه! راست میذاشت الی من
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 *نادر* 

 نفس عمیقی کشیدم و دستمو زیر چونه م زدم: 

 المیرا، تو خودت بگو من چه بالیی سرت بیارم خوبه؟ -

 و جوید و به سقف نگاه کرد. با همه وجودم عربده کشیدم: ر با خونسردی آدامسش

 به من نگاه کن!-

 همه با فریاد من تکون خوردن و عرفان شاکی شد: 

 بابا آروم تر... -

 لم بخواد حرف میزنم! من بابات نیستم! هر مدلی هم که د-

ن دوباره به المیرا نگاه کردم که چشماش گرد شده بودن و آدمسشو با سرعت بیشتری میجوید. ای

و  حالت عصبیش بود... تموم اخالقاشو میشناختم. صدامو از روی لج و لجبازی خیلی باالتر بردم

 پرسیدم: 

 وم خری به ماشین من دست زده بودی؟ اصال تو به اجازه ی کد-

 یکی گفت: 

 من. -

 به سمت طاها خیز برداشتم: 

 مطمئن باش همین االن میکشمت! -

م سد وقتی بقیه دیدن واقعا میخوام یه کاری دست طاها بدم، به سرعت جلومو گرفتن و سه نفری جلو

 ساختن. حمزه پا در میونی کرد : 

 ش. خامی کرد، تو مردونگی کن و ببخش-
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 با خشم خالص هوار هوار کردم : 

ر از ه، غیآقا من به چه زبونی به اینا بفهمونم استفاده از اون ماشین فقط  واسه کارای ضروری مجاز-

 اون باشه من آمپر میچسبونم! 

 حمزه از بازوهام گرفت و با تحکم گفت: 

 فید میشه... خودتو بیخودی حرص نده! تو باید استراحت کنی نادر، باز رنگت داره س-

 ه درك! انقدر جلوی خودمو گرفتم که از حماقتای اینا حرص نخورم دیگه به اینجام رسیده! اصالب-

 راحت شم!  تبذار بمیرم تا از دست هر چی بدبختی و بالس

 به زور مجبورم کرد روی مبل بشینم. عرق پیشونیمو با پشت دست پاك کردم: 

 ش!  به موقع بعدا برات میگم آقا طاها...-

 المیرا داشت پاورچین به سمت اتاقش میرفت که بلند صداش زدم: 

 شک نکن!  تو یکی که سرت میره باالی دار،-

 غرش کرد: 

 حاال انگار یه بالیی سرت خودت آوردم که اینجوری میگی! -

 قا اون ماشین، تموم خاطرات منه. تموم چیزی که از گذشته هام باقی مونده. این ماشینو بابامآ-

 برای...

 مکث کردم و لب گزیدم. داشتم بیشتر از حد کافی براشون توضیح میدادم. باربد پرسید: 

 پدرت برای؟؟ -

یچی، مهم نیست. فقط اینو یه جوری شیرفهم بشین که اون ماشین، برای من عزیزه. یه چیزی ه-

 بیشتر از یه تیکه آهن و چهار تا چرخ.

به جز حمزه درباره ی بی. ام. و ی من چیزی  کدوم،همه شون با کنجکاوی نگام میکردن. هیچ 

نمیدونستن. این ماشین، همونی بود که بابا واسه قبولی راضیه و محمد تو دانشگاه خریده بود. هر 
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وقت توش مینشستم، احساس میکردم خواهر و برادر دوقلوم پیشم نشستن. حسشون میکردم. با 

 دای خنده های شاد و بیخیال راضیه رو بشنوم ...تمام وجودم روحاشونو حس میکردم! میتونستم ص

ون صدای آواز خوندن محمد با اون صدای زالل و صافی که میرفت یه روز صدای مشهوری بشه. ولی ا

عوضی هر دوتاشونو پر پر کرد. واسه مثله کردن بدنش لحظه شماری میکردم. هر چند فایده ای 

 میرا تسلیم شده مقابلم نشست: نداشت، ولی روح زخم خورده م آروم میگرفت. ال

 من متاسفم. -

 جمله ی عجیب و جدیدی بود! المیرا و تاسف؟ خنثی نگاش کردم که ادامه داد: 

م پوران دادش دست بابا، بابا هم سپردش به یکی از بهترین صافکاریایی که میشناخت. قول مید-

 سالم و صحیح تحویلش بدم. 

شه، نمیتونم تضمین کنم جلوی نادرِ وحشی ببعد بازم تکرار امیدوارم دختر تخس. فقط اگه دفه ی -

 وجودمو بگیرم... گفتم بهت گفته باشم. 

کش و با اطمینان سر تکون داد. از اخالقش خوشم میومد. یه جورایی خیلی لوطی بود. مثل خواهر سر

 . ی داشتمرام نشدنیش، پوراندخت. از بچگی از اینکه کسی رو با اسم مخفف صدا بزنم، نفرت عمیق

ه همه بهش میگفتن پوران، ولی من طبق عادت همیشگیم میگفتم پوراندخت. امیدوارم این کارمو ی

 حرکت عاشقانه برداشت نکنه! چون بی نهایت ازش بدم میاد. بی تعارف، بدون رودرواسی. 

وری ، کله پوك خانوم شما که زدی ماشین ما رو ناکار کردی. حاال من که جایی کار دارم، چجخب-

 باید برم؟ 

 نعره ی ترسناکی زد: 

 عرفان؟ سوئیچ ونَو بیار بده به نادر. -

 م نرفته بود که اونم به زودی میره. هه...ون! خدا رو شکر آبرو-

 وست دختر جونت آقای با کالس؟! دمگه میخوای بری سر قرار با -
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 خونم به قل قل جوشیدن افتاد: 

وی ا آبرارم. انقدر به خاطر راضیه سوختم که میفهمم بازی بمن هر چی باشم، با ناموس مردم کار ند-

با  یه خونواده یعنی چی. ذات ما مردا فقط به دست خودمون رام میشه، وگرنه هیچ کدوم هیچ فرقی

 اون یکی نداریم. 

 یعنی تو االن مثال رام شدی؟ -

 سوئیچو از دست عرفان گرفتم:

 یرم میشه. اگه رام نبودم... هیچی بگذریم، من داره د -

 ادر باز تو به سرت زده؟ ساعت یازده شب با کی قرار داری؟ باز نری خونین و مالین برگردی.ن-

 کتمو از چوب لباسی برداشتم: 

 نم. کمرد عمل باش حمزه. بسم اهلل، تو هم بیا که مراقبم باشی من به سرم نزنه یارو رو کتلتش -

 با تعجب به خودش نگاه کرد:

 من؟  -

 پس نه، المیرا! -

 المیرا با جسارت گفت: 

 من با کمال میل حاضرم بیام. -

 با دست نشونش دادم: 

 یاد بگیرین. یه دختره، ولی صد تای شما دل و جرات داره. -

 مثل همیشه زدن زیر غرغر کردن. حمزه با اینکه متعجب بود، ولی رومو زمین نزد و گفت: 

 باشه، بریم. -

 *حمزه* 
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 نادر با کالفگی به مقابلش زل زده بود و آروم رانندگیشو میکرد. 

 از چیزی کالفه ای؟ -

اشینای مره، به فرمون این ماشینه اصال عادت ندارم. اصال فقط با ماشینای تند و تیز کنار میام، نه آ-

 بزرگ و شاسی بلند و این چیزا... 

 نیشخند زدم:

وه شد... مخصوصا با یه سیبیل کلفت و تاب داده ،اوه ااگه تو راننده ی کامیون میشدی چی می -

 اونوقت همه با دیدنت سکته میزدن! 

 از گوشه ی لبش گفت:

 امشب تو فاز شوخی نیستم، تمومش کن.  -

ا یه راست با موشک زد به برجکم! با کج خلقی ساکت شدم و به بیرون نگاه کردم. بعضی مغازه ه

 هنوزم باز بودن. 

 م کجا میریم؟ حداقل بگو داری-

 سراغ محموله. -

 سرم اتومات به سمتش چرخید: 

 تو از کجا خبردار شدی؟! -

 لبخند زد: 

 تو هنوز منو نشناختی جوجه سروان... -

 ودت هیچ وقت سروان نبودی. خیه جوری میگی سروان که انگار -

 زیر چشمی نگام کرد: 

 بودم، ولی به پخمگی تو نبودم! -
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 بعد با صدای بلند قهقهه زد. 

 ط بلدی حال آدمو بگیری! اینجوری تو فاز شوخی نبودی؟ الهی بمیری که فق-

 ال متغیره. هر لحظه یه حال و هوایی دارم، پس بیخودی قضاوت نکن. من فازم کام-

 پوفی کشیدم: 

 بس که دیوونه ای... -

 گه نداشت! نیم نگاهی نثارم کرد: هنوزم داشت میخندید. نادر اعجوبه ای بود که تو دنیا لن

 این شکلی نگام نکن، من خیلی وقته روانی شدم رفته... -

 خوبه حاال خودتم بهش اعتراف میکنی. -

کی از نکته های مهم زندگی اینه که قبول داشته باشی خودت از هیچ نظر کامل نیستی و صد در ی-

صد یه سری نقص و کاستی داری. منم همین طورم. من دو شخصیتی م،  مرض مردم آزاری دارم، 

 افسرده م... کال اینجوری برات بگم، من تعادل روحی ندارم. 

 ه شبی به سرش زده بود؟با دهن باز مونده نگاش میکردم. نصف

 .ین بز بهم زل نزن، من از وقتی که خواهر و برادرمو کشتن اینجوری شدم. استغفاء دادم چون ..ع-

چون نمیخواستم یه پلیس بیمار به جامعه ش خدمت کنه. این میشد خیانت... چون مردم به من 

 اعتماد کرده بودن. 

د که ود. قبلنا جزو یکی از شاد ترین آدمایی بوچیزی نگفتم. چیزی هم نداشتم بگم! حق با نادر ب

 ی عوضمیشناختم، ولی حاال... اصال نمیشد درونشو بخونی. هر لحظه یه نادر بود و لحظه بعد به کل

است میشد. در عین عصبانیت، یه دفه میزد زیر خنده... در عین خوشحالی، کامال آتیشی میشد... ر

 د. د و میدونستم کتکشم بزنم، عمرا پیش روانپزشک نمیامیگفت. از نظر روحی کامل بهم ریخته بو

لجباز بود دیگه، راه حلی نداشت. وقتی که هنوز اون اتفاق پیش نیومده بود، به جز مجرما و قاچاقچیا 

آزارش حتی به مورچه هم نمیرسید. ولی حاال در کمال قساوت میکشت، سالخی میکرد، شکنجه 
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مد. روحی که آسیب دیده که قابل تعمیر نیست، هست؟! اصال نادر میداد... منم کاری از دستم برنمیو

            دیگه روحی نداشت. شده بود یه مرده ی متحرك، بی روح و بی قلب. 

 *نادر* 

دن گاهی اوقات آدم خودشو به دیوونگی بزنه، خیلی خوبه. اینجوری همه حواسشون هست که در افتا

این  سرم. سالم بودم، ولی کاری میکردم که اینا فکر کنن زده به با تو، مساوی با مرگ. من از هر نظر

میشد که همیشه یه مرز خاص بین من و خودشون قائل میشدن و این بهم کمک میکرد کارامو به 

       روش خودم جلو ببرم و کسی جلو دارم نباشه... به این میگن یه سیاست بدجنسانه! 

 *آرش* 

 به ساعت مچی م نگاه کردم: 

 به نظر تو دیر نکردن؟ -

 نچ. دیر کنن با تفنگ آبکششون میکنم! -

 یشین بینیم بابا! توئم که فقط بلدی حرف بزنی. من شنیدم یارو از این خفنای روزگاره... ب-

 فریدون خشاب تفنگشو عوض کرد: 

 هر خری میخواد باشه. من به این حرفا اهمیتی نمیدم. -

همون لحظه یه ون سفید اون طرف راه آهن ترمز گرفت و چراغاش خاموش شد. با دست نشونش 

 دادم: 

 انگار خودشون باشن. -

 زد پس کله م: 

 انیشتین، معلومه که خودشونن! کدوم آدم بیکاری ساعت دوازده میاد پیش راه آهن؟ -

 ما! -

 داد زد: 



     98کاربر انجمن رمان 1373رمان این گروه خشن | نگار

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         67 

 

 حالتو میگیرما آرش! -

ق رومدن و اون که پشت فرمون نشسته بود، کتشو مرتب کرد. خیلی شق و دو نفر از ماشین پایین ا

 بود و یه جورایی اتو کشیده. با انگشت نشونش دادم: 

 فکر میکنم خودشه... همون یارو نادره... -

 گمشو پایین، االن وقت این حرفا نیست. -

 راهشون نبود. پیاده شدیم و به سمتشون رفتیم. به دستاشون دقت کردم، ولی هیچ کیفی هم

 مقابلمون رسیدن که همون اولی با خونسردی پرسید: 

 کجاس؟ -

 چشمای نافذی داشت که نمیتونستم بهشون خیره بمونم. من جواب دادم: 

 تو ماشینه. پوال کجاس؟ -

 ابرو باال انداخت: 

 جاشون امنه. برو بیارش. -

 : دومی برگشت به سمت ماشین و ما ناچار به اولی خیره موندیم. دستشو تو جیب شلوارش فرو برد

 چیه؟ آدم ندیدین؟ -

 فریدون پوزخند زد: نه، دراکوال ندیدیم! 

 بدون معطلی پرید و یقه ی فریدونو محکم تو مشتاش گرفت: 

 با من در بیفتی، یعنی با عزرائیل در افتادی، فهمیدی؟! -

 ن پیشش مثل جوجه بود! آب دهنشو قورت داد: فریدو

 باشه چرا وحشی میشی... -

 هلش داد: 
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 گفتم حساب کار دستت بیاد که من اعصاب مزه پرونی ندارم. -

 دومی رسید و بهش گفت: 

 بیا نادر. -

 کیفو ازش گرفت و به ما نگاه کرد: 

 تن لشتونو جمع کنین برین موادا رو بیارین. -

 با فریدون برگشتیم پیش ماشین. غرغر کرد: 

 وایسا پوال رو ازش بگیرم، یه راست یه تیر تو مخش خالی میکنم! آشغال عوضی... -

 نیشخند زدم:

 چیه؟ زورت گرفته؟ آخی...  -

 خفه شو، عجله کن اون یکی ساك رو بردار. -

ان . پژمت و آشغال پر شده بودنموادا تو دو تا ساك دیگه بودن و اینا، با مواد با یه خلوص کم و آ

ن. با نیست کارش درست بود... طوری ساکو پر کرده بود که تو نگاه اول اصال معلوم نمیشد که اینا مواد

تظر دو تا ساك برگشتیم پیششون که نادر با انگشت اشاره زد درشو باز کنیم. من بازش کردم و من

ه بفت و قت نگاش کرد. چند ثانیه باهاش کلنجار رموندم .خم شد و یکی از بسته ها رو برداشت و با د

 من خیره شد: 

 شما منگال فکر کردین با گالبی طرفین؟ -

 ا اصل جنسن. یک، الل! دو، تو این کاره نیستی. این-

 بسته رو با آرامش سر جاش گذاشت: 

 نه... مثل اینکه شماها زبون آدمیزاد حالیتون نمیشه... -

 کاری نکن بهت نشون بدم دنیا دست کیه! -
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 به طرز اعصاب خورد کنی شروع کرد به خندیدن: 

 مشتاقم بدونم، بیا نشونم بده کوچولو! -

یلی فریدون قاط زد و تو یه چشم بهم زدن اسلحه کشید. ولی کار اشتباهی کرد... نادر با سرعت خ

من  وند. تا فریدون بخواد به خودش بیاد زیادی که برای یه آدم عجیب بود مچ دستشو گرفت و پیچو

 . کمکش کنم، دومی منم به همون بال دچار کرد. منو محکم به زمین زد و دستمو به عقب تاب داد

 که گفت:  صدای نادرو شنیدم

         بهشون دستبند بزن. -

 *نادر* 

 کارتون خوب بود سرگرد. -

 اخم کردم: 

 کار من نبود جناب سرهنگ. باید از سروان فدوی ممنون باشین. -

سرهنگ به سمتش رفت و به شونه ش زد و شروع کرد به حرف زدن با حمزه. فدائی اومد پیشم و 

 طعنه زد: 

 نادر؟ تو که انقدر از پلیس بازی خوشت میاد ،اصال چرا استعفاء دادی؟-

 تهدید آمیز پشت دستمو به شونه زدم: 

مومش تاینکه فضوالشو بشمرم. این چیزا به تو هیچ ربطی نداره احمد! توصیه میکنم همین جا برای -

 کنی. 

 مثال چی میشه؟ : تک خنده زد

 نجاس که رگ خریتم باد میکنه و میزنم ناکارت میکنم. اونوقتا که هنوز یادته؟ هوممم؟ او-

 نمیشد...  با نفرت براندازم کرد. خوب یادش بود که هیچ کس حریف قدرت من
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 دستت به من بخوره،  بازداشت شدی. مثل اینکه فراموش کردی دیگه پلیس نیستی! -

 گاه رفتنش می ارزه. حداقلش اینه که دلم خنک میشه... به یه شب بازداشت-

عاقالنه عقب کشید و به سمت ماشین پت و مت رفت. میدونست که میزنم و بدجوری هم میزنم تا 

مت سبیفته. به گردنم چرخشی دادم تا صدای دو بار شکستن قلنجشو بشنوم. کامل از ریخت و قیافه 

لع ماشین رفتم و به سگ آموزش دیده ای که طناب قالده ش دست یه سربازه بود خیره شدم که با و

یه  ر کنمبو میکشید و داخل ماشینو میگشت. از یه پیکان زپرتی ساده، گله گُلُه مواد پیدا میشد. فک

ود ، بیست کیلویی مواد جاسازی کرده بودن! این احمقا منظورشون از این کار چی بچیزی حدود ده

 ،نمیدونستم. حمزه کنارم اومد: 

 تو برگرد خونه، باید استراحت کنی. -

 پوفی کشیدم: 

 حمزه باز شروع کردی؟ من فقط یه تیر ساده خوردم، به خدا داری خیلی بزرگش میکنی!-

 سربازه متعجب شد: 

 لی اسم سروان که... حمزه؟؟ و-

 اخم کردم: 

 اسم مستعارشه! ما عادت کردیم به اسم مستعارش صداش کنیم. -

 باالخره میری یا نه؟ -

 اب بقیه رو چی بدم؟ بگم حمزه رفت به رحمت خدا؟ نمیگن تو کجا موندی؟ سرشو خاروند : جو-

 اِ... راست میگیا... باشه پس صبر کن کارمون تموم بشه تا با هم بریم. -

ز اه رو به تیر چراغ برقی که اونجا بود تکیه زدم و از داخل جیب کتم موبایلمو بیرون کشیدم. شمار

 حفظ وارد کردم و دکمه ی رنگ و رو رفته ی سبزو فشار دادم. چند ثانیه که گذشت، صدای کامال

 بیداری گفت:
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 الو؟  -

       ه طوره؟ خوش میگذره؟؟ چالو بابا؟ سالم ...اون طرف هوا -

 *عرفان* 

 د: ان دازیر چشمی طاها رو زیر نظر گرفتم. نصفه شبی هم از لپ تاپش دل نمیکند! باربد دستم یه لیو

 بخور حال بیای... -

 مرسی. -

 ت: بدون اینکه نگام کنه گفداخل لیوان نگاه کردم و ازش یه جرعه خوردم. طاها  اب پرتقالبه  

 معده تون نمی سوزه؟ میخورین؟ اب پرتقالشماها نصفه شبم -

 ه نصفه شبم چت میکنی! کآره، مثل تو - 

 عصبانی نگام کرد: 

 منظورت چیه عرفان؟ -

 راست بهت بگم؟ منظورم اینه که این فضولیا به تو نیومده سوسول!  میخوای رك و-

 د زد: بروبر نگام کرد. باربد پوزخن

 یعنی االن سعی داری مثل نادر بشی؟ زرشک!-

 سرشو پایین انداخت و دوباره سرگرم شد. از لیوانم خوردم و به باربد نگاه کردم: 

 المی کو؟ -

 رفته اتاقش. خوابه یا بیدار، نمیدونم. -

 صد در صد بیداره. -

 تو از کجا میدونی؟-
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 خندیدم: 

 داره با عشقش میچته! -

 باربد هنگ کرد. به طاها اشاره زدم: 

 عشقش! -

 طاها به سمتم حمله ور شد: 

 حرف دهنتو بفهم مرتیکه ی بی ناموس! -

 م چند مرده حالجی... ریز میبینمت سوسول، بیا بزن ببین-

و  لیوانو کنار گذاشتم و گارد گرفتم. ولی از شانس خشکیده م در خونه درست همون موقع باز شد

 نادر تو چهار چوب ظاهر شد. تا ما رو دید اخم غلیظی به ابروهاش شکل داد: 

 باز دو دقه تنهاتون گذاشتم مثل خروس جنگی بپرین به جون هم دیگه؟! -

 تک کاریو شروع کنم... کواستم عملیات به موقع رسیدی نادر خان... تازه میخ-

 با قدمای بلندی به سمتمون اومد: 

 بیخود! همین االن میرین کپه مرگتونو میذارین، خر فهم شد؟! -

 : نگاه معنی داری به طاها انداختم و با لیوانم سمت اتاقم رفتم. نادر لیوانو از دستم گرفت

 سرت داره از درد میترکه. فردا کارای مهمی داریم، نمیخوام هی غر بزنی  -

 غریدم: 

 دیگه دارم عصبانی میشم! -

 ی چه غلطی بکنی! میخوام عصبانیت کنم تا ببینم میخوا-

 رفتم حیف... حیف که در افتادن با نادر خیلی دیوونگی و کله خرابی میخواست. فقط راهمو کشیدم و

 و سیگار میکشید. تو اتاق و درو محکم پشت سرم بستم. باربد روی تختش نشسته بود 
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 باربد تو اصال کم نمیاری؟ بسه بابا حالمو بهم زدی... هی یا میخوری، یا میکشی! -

 دود سیگارو از ریه هاش بیرون فرستاد: 

         ولم کن بذار خوش باشم. -

 *نادر* 

 نا در نیفت. طاها، تو رو به هر کی میپرستی، با ای-

 شاکی شد: 

 داشت میگفت من یواشکی با المیرا چت میکنم! -

.. یه بار مردن.حمزه افتاد به خندیدن. غرغر کردم: بذار انقدر زر بزنه تا جونش باال بیاد! اینا خیلی نا

 دیدی چاقو کشید و گذاشت زیر گلوت. اونوقت میخوای چه خاکی به سرت بریزی؟ 

 دست به سینه نگام میکرد. براش توضیح دادم: 

 دهنت داره از قصد اینجوری میکنه. میخواد سر از کارت دربیاره، میخواد عصبی بشی و یهو از این-

میای  ته کهبپره چه خبره. حاال برای تو خیلی زوده که بخوای این چیزا رو متوجه بشی. تازه اولین بار

 ماموریت، پس حواستو بیشتر جمع کن. 

 آخه عرفان... -

 ه بخوام باهاش دعوا راه بندازم. ابش نمیکنم، چه برسه به اینکولش کن. من حتی داخل آدمم حس-

 حمزه هم سر تکون داد: 

 عصابیاحق با نادره. اینا فقط یه مشت کثافت بی وجدانن، بخوای ذهنتو درگیر این چیزا کنی دیگه -

 برات باقی نمیمونه. 

طاها  چشم و گوش بازتر ازطاها مثل همیشه سرشو پایین انداخته بود .برای این عملیات به یه آدم 

 احتیاج داشتیم. 
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حاال بگیر بخواب. سعی کن با این کامپیوترت هی جلوی عرفان ظاهر نشی. فقط کافیه یه سر سوزن -

 بهمون شک کنن، کار همه مون تمومه. مطمئن باش ستاد اصال اینو نمیخواد! 

 گفت و روی تختش دراز کشید و به سقف چشم دوخت. حمزه زانوهاشو بغل گرفت:  "شب به خیر"

 خدا عالمه آخر این ماموریت چی میشه. -

 رو تختی رو کنار انداختم و روی تختم ولو شدم: 

 خدا بزرگه. امیدوارم به نتیجه ی که میخواین برسین، منم اون خیر ندیده رو گیر بیارم. -

 کشید: طاها پوفی 

 امیدوارم.-

 حمزه، چراغو خاموش کن.  -

با  دستشو دراز کرد و کلید برقو زد. همزمان با صدای تیک، تاریکی مطلق اتاقو برداشت. صورتمو

و به ر دستام پوشوندم. تو این یه سال به خاطر گیر انداختن اون شیطان مجسم، با چه آدمایی که رو

     نشده بودم... 

 *المیرا* 

ل اسب آبی باز کردم و خمیازه کشیدم. با قدمای اردکی داشتم میرفتم که آروم خشک دهنمو مث

ن د، چوشدم. یکی داشت گوشه ی سالن، تو تاریکی گریه میکرد... این گریه مطمئنا گریه ی یه مرد بو

مت غیر از من که دختری بینشون نبود. از خیر آب خوردن گذشتم و با قدمای بی صدایی به همون س

 .ها ..آچند ثانیه منتظر شدم تا چشمم بیشتر به تاریکی عادت کنه، بعد به طرف خیره شدم...  رفتم.

 کرد. نادر بود. باز روی سجاده ای که هیچ وقت به هیچ کس نشونش نداده بود نشسته بود و گریه می

فقط من میدونستم نماز میخونه. چند باری هم اینجور وقتا میدیدمش که سر سجاده نشسته و با 

کسی حرف میزنه. شاید داشت برای خواهر و برادرش اشک میریخت. غروری داشت که تو وجود هیچ 

مردی ندیده بودم، ولی با تموم غرور مردونه ش، میتونست گریه کنه. من اصوال دهن خیلی لقی 

، ولی این یه موردو پیش هیچ کس، حتی پوران هم نگفته بودم. یه چیزی تو وجودم چنین داشتم
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اجازه ای رو بهم نمیداد... اگه میخواست بقیه بفهمن که توی تاریکی شب این کارو نمیکرد. مینداخت 

اون  تو بوق و پیش همه جار میزد... اصال دوست نداشتم غرور یه آدم با مرامو خورد کنم، مخصوصا اگه

آدم، یه جنس مخالف خشن به اسم نادر بود. آروم عقب گرد کردم سمت اتاقم، چون میتونستم 

         تشنگی رو چند ساعتی تحمل کنم. 

 *نادر* 

 چشمامو با نوك انگشتام ماساژ دادم: 

 المیرا ،این ماشین بی صاحاب من حاضر نشد؟ -

 از گوشه ی چشماش نگام کرد: 

  نه. هنوز تعمیرگاهه.-

 ای بابا... پس مجبوریم با ون بریم. -

 شاکی شد: 

 من خودم احتیاجش دارم! -

ه دیگه، نشد! وقتی تو ماشین منو اینجوری از دور خارجش میکنی، منم مجبور میشم این کارو ن-

 انجام بدم. 

 به عرفان و باربد اشاره زدم: 

 برین راش بندازین تا بیام. -

ه بگفت. وقتی از خونه بیرون رفتن  "باشه"دیگه نگاه کرد و  عرفان با چشمای قرمزش به یه سمت

 المیرا نگاه کردم: 

 منصور خان گفت امروز بهش سر بزنم؟ -

 گفت همه با هم بهش سر بزنیم. -

 پس من میرم و برمیگردم. عصر جایی نری، با کسی م قرار نذاری. نیام ببینم خونه نیستی؟! -
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 غرش کرد: 

 نمیرم بابا، باشه! چقدر میگی؟ -

 خوبه، خوشحالم که باالخره حالیت شد! -

هم اخم کرد و جیغ گوش خراشی کشید که با حمزه قهقهه زدیم و رفتیم پیش بقیه. داخل آسانسور ب

 سقلمه زد: 

 بی شعور اذیتش نکن! -

 کرمتو شکر! توئم که داشتی با من میخندیدی؟ -

 با قیافه ی حق به جانبی گفت: 

 من فرق دارم. -

 البته چون تو یه عاشق بی مغزی! -

 نگاهش عصبانی شد که خندیدم: 

 حاال جرات داری بهم دست بزن تا ببینی چه بالیی سرت میارم. -

 سرشو تکون داد: 

 حقا که سر دسته ی این تیمارستانیا، خودتی.-

 ت. د و رو به رومون نشسدر کشویی ماشینو باز کردم و پیش طاها نشستم. حمزه پشت سرم داخل اوم

 عرفان استارت زد و ماشینو راه انداخت. 

 کجا باید بریم؟ -

م ون خونهه یادته؟ همون که رفتیم گفتن اینجا فقط یه پیرزن زندگی میکرده؟ از داخل آیینه نگاا-

 کرد: 

 آها آره... -
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ه میگم دست به برو اونجا، یکی از جاهایی که احتمال میدیم اونجا باشه همون خونه س. من ک-

 سرمون کردن. 

 سر تکون داد. یه دفه یادم افتاد و بهش پریدم: 

 بزن کنار! -

 یکه خورد: 

 واسه چی؟ -

 یکنه. پلیس گیرمون بیاره برامون دردسر درست م -

 ! من کاری نکردم-

ینا رو به کسی بگو که جنس خراب تو رو نشناسه. چشمای منن که شدن کاسه ی خون؟! بزن کنار ا-

 اال تا جوش نیاوردم! ،ی

 با اخم و تخم راهنما زد و ترمز گرفت. برگشت به سمت من: 

 پس بیا خودت بشین. -

 برای اینکه حرصی ش کنم، به بازوی حمزه زدم: 

 بسم اهلل، دست خودتو میبوسه. -

 وا رفت: 

 چرا من؟! -

 فته بودم با فرمون این ماشینه مشکل دارم. زود باش، دیرمون شد! گچون من بهت -

ود با هزار مدل غر زدن و فحش دادن، جا به جا شدن. عرفان مقابل طاها که دشمن قسم خورده ش ب

و چک منشست و لباشو ورچید. طاها هم یه چیزی تو این مایه ها... سرمو آهسته تکون دادم و اسلحه 

    . کردم. از ته دلم از خدا میخواستم که این دفه یه رد ازش پیدا کنیم. فقط یه رد کوچیک..
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 *پوراندخت* 

 سالم پوران خانوم ،شاهزاده ی این سرزمین! -

 ودم... رده بکمثل ببر زخمی بهش چشم غره رفتم. اگه به خاطر بابا نبود،  تا االن با کارد تیکه تیکه ش 

از سرمو به گالی داخل باغچه سرگرم کردم و با قیچی باغبونی گالی خشکو چیدم. دوباره زد تو ف

 وراجی: 

 پدرتون فرمودن که شما اینجایین. -

 زر نزن،  بابا خبر نداره من اینجام. -

 مکث طوالنیش نشون داد خفه خون موقت گرفته. 

 وم شنیدم. آ... خب راستشو بخواین، از المیرا خان-

 قیچی رو به سمت گلوش گرفتم:

 ت داره؟! تو چه اصراری داری دروغ به خورد من بدی؟ قیافه ی من به دراز گوشا شباه -

 آب دهنشو با سختی قورت داد: 

 بال نسبت! من اصال قصد جسارت نداشتم... -

 ری داری بلبل زبونی میکنی که المیرا بهت گفته؟ المیرا که خونه نیست پررو! پس چطو-

 رنگش پرید. قیچی رو با تهدید تکون دادم: 

سم رشیدن باشم یا با اومدن افکر منو از سرت بیرون کن. من از اون دختراش نیستم که نگران ت-

 شوهر به غش و ضعف بیفتم! 

 چند بار سریع پلک زد که از ته گلوم عربده کشیدم: 

 دوزاریت افتاد؟!-

 بله! بله همینطوره... -
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 خوبه، حاال از جلو چشام گم شو... -

 وقتی رفت زیر لبی با انزجار گفتم: 

 . خاك بر سرت که آبروی هر چی قاچاقچیه بردی بدبخت..-

هش... ابا بخیر سرش یکی از زیر دستای مهم بابام بود. این حتی بلد نبود دماغشو باال بکشه، اونوقت ب

عجب... کاش الاقل قیافه ش خشن بود! هر کی میدیدش، فکر میکرد از این خرخونای سال اول 

الس ک با کدانشگاس. ریزه میزه، بیبی فیس، با یه عینک عهد چغندر شاه! دیگه میتونست که یه عین

 تر بگیره... یعنی اونم نمیتونست؟! 

لم ار قبهه... خواستگارای منو ببین. کم کم داشتم از قیافه م نا امید میشدم. خرناس کشیدم و به ک

 برگشتم. 

 سالم پوراندخت خانوم. -

 چرا امروز تمام بالیای آسمانی فقط سر من میاد؟ به سمت مرد آهنی چرخیدم: 

 سالم. -

 چال هم داشتن پیش ما میومدن. نادر با نگاه ترسناکش براندازم کرد و طعنه زد:لشکر خل و 

 فکر میکردم روحیه ی شما لطیفه، ولی کامال باورم شد که شما خیلی خشن تشریف دارین...  -

بهت نشون ---بعد با تمسخر پوزخند زد و از پیشم رفت. قیچی رو با عصبانیت تو مشتم فشردم: 

 میدم کی خشن تره 

 تم. را رفبعد دار و دسته ش سالم کنان از کنارم گذشتن. اجبارا قیچی رو زمین انداختم و همراه المی

         بابا میخواست منو هم ببینه... -

 *نادر* 

هیچ ردی که گیرمون نیومده بود، چشمم هم به جمال نحسش روشن شد! چرا من هر جا میرم 

  ژبر؟!هم دادم و مقابلش نشستم. هژبرم پیشش نشسته بود. پوراندختم باید باشه؟! به منصور خان سال
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 هه... این به گربه هم شباهت نداشت چه برسه به شیر! جلوی نیشخندمو گرفتم و گفتم: 

 فرموده بودین بیام اینجا. -

ه منصور خان به گوشت خوردن تاندر نگاه میکرد. سگ استخوونی و بزرگش با لذت گوشتو تیکه تیک

نو با نگرانی چشمش بهش بود. دیگه تحملم طاق شد و نیشخند زدم. منصور خان که م میکرد و هژبر

زل  دید، با سر خوشی تمام زد زیر خنده. سریع آثار نیشخندو از صورتم پاك کردم و با سردی بهش

 چه خبرا؟ -زدم. خنده ش که تموم شد گفت: 

 ری ازش نبود. ورده بودم که هر دوتاش هیچ خبفعال هیچی. دو تا آدرس گیر آ-

 خشمگین شد: 

 پس تو داری چه غلطی میکنی؟ -

 ه، خودم میرفستمش اسفل السافلین. اگه پیدا بش دارم دنبالش میگردم.-

 عصبانیتش عقب نشینی کرد. با انگشت روی دسته ی مبل ضرب گرفت: 

 میخوام بری ماموریت. -

ی مخ بی مغزش حروم میکردم! وقتاحساس کردم وجودمو آتیش زدن. منعم نمیکردن یه گوله تو اون 

 فهمید آمپرم چسبیده به سقف گفت: 

 تو تنهایی نمیری. -

 با انگشت پشت سرمو نشون داد: 

 اینا رو هم با خودت میبری. -

به عقب چرخیدم و با چهار تا آدم بهت زده رو به رو شدم. دو نفر که هیچ عکس العملی نشون 

 نمیدادن، المیرا و ژاندارك بودن. طاقت نیاوردم و نعره زدم: 

 من شیش نفر آدمو کجا دنبال خودم راه بندازم؟! -

 پوراندخت سریع گفت: 
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  پنج نفر. من عمرا با تو بیام ماموریت. -

 بلند شدم و تمام قد جلوش ایستادم و صاف تو چشماش زل زدم: 

 منم نخواستم تو رو ببرم ماموریت دختر کوچولو! -

 اخم کرد: 

 یه بار دیگه بگی دختر کوچولو... -

 حرفشو قطع کردم: 

 هیچ غلطی نمیتونی بکنی. گنده تر از توئم از من میترسن، تو که عددی نیستی! -

 ور خان دستور آتش بس صادر کرد. روی پاشنه م چرخیدم و نگاش کردم: دستاشو مشت کرد که منص

 یا تنها،  یا نمیرم. -

 میری، اینا رو هم میبری! -

 پوزخند زدم: 

 البد با اون ونِ قراضه؟! -

 پس با چی؟ -

 ن تجهیزات کامل میخوام. ماموریت هر جا که باشه به من ربطی نداره... مگر با تجهیزات. م-

 شور باشه... رستمت تا زابل بری که دنبال زیر دستش بگردی. پور متین باید داخل کمیخوام بف-

مخصوصا  ولی بقیه، اوه اوه گاوم زائید. تا زابل؟! اونم با این شیش تا؟ حاال حمزه و طاها که هیچی

 ژاندارك! 

عنوان قبول ان، با همه ی احترامی که به شما دارم، ولی متاسفم. من این یکی رو به هیچ خمنصور -

 نمیکنم! 

 با اشاره ی منصور خان، محافظا به سمتم نشونه رفتن. 
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 حاال چطور؟ -

 تف به ذاتت لعنتی پست فطرت... 

 من از مردن نمیترسم. بکش، خالصم کن. -

 میخواست دستور شلیک بده که حمزه پرید وسط: 

 نه! قبوله! من راضیش میکنم. -

 ، راضی نمیشم! ببخشید ولی خودِ پور متینو هم بیاری-

 یه دندگی نکن نادر! -

یدونی داری چی میگی؟ من کی میتونم همزمان مراقب هر شیش تاتون باشم؟! مخصوصا م-

 پوراندخت خانوم که اصال نمیتونم تحملش کنم! 

 پوراندخت مثل اژدها بهم حمله کرد: 

یان؟ نمیتونم تو رو تحمل کنم! فکر کردی کی هستی؟! پسر خداتو منو تحمل نمیکنی؟! اتفاقا منم -

و به ای منآسمون دهن وا کرده تو تلپی افتادی رو زمین؟ نه جانم، از این خبرا نیست. بابا،  اگه بخو

 اجبار بفرستین به ارواح خاك مامان قسم رگمو میزنم! 

 نیشخند زدم: 

 وای خدا چه تهدید ترسناکی... چار ستون بدنم به لرزه افتاد! -

 منصور خان فریاد زد: 

تمومشون کنین، مثل سگ و گربه افتادین به جون هم که چی بشه؟ با هر دوتا تون هستم. شما -

 میرین ماموریت، حتی اگه نادر ناراضی باشه و پوران دیگه رگ سالمی نداشته باشه. 

 ن ونه نه، چون واقعا آشغاله! باشه قبول، ولی او-

 ظریفی؟ -
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 محافظش اومد جلو. با سر اشاره زد: 

 ببرش پارکینگ. -

و  همراهش رفتم و مرتب حواسم بهش بود که به سرش نزنه روم اسلحه بکشه. در پارکینگو باز کرد

 منو همراهش برد. یه ماشین زیر پارچه قرار داشت که پارچه شو کنار انداخت: 

 ن برین. باید با ای-

 سوت بلندی زدم و جلو رفتم: 

 خیلی خوشگله... -

 یه مرسدس بنز کالس آر هفت نفره زیر پارچه خوابیده بود. به بدنه ی سیاهش دست کشیدم: 

 درش بازه؟ -

 آره. -

شده  اسازیدر راننده رو باز کردم و داخلشو دید زدم. از هر نظر تکمیل بود. داخل داشبرد کامپیوتر ج

 ه گروههر صندلی مانیتور و صفحه کلید داشت. از هر نظر تجهیز بود واسه یه جنگ بین  یبود و پشت 

 هفت نفره و یه ارتش با هر تعداد نفر که دلت بخواد. به شیشه ضربه زدم: 

 چه جوریاس؟ -

 ضد گلوله. آقا تازه سفارشش دادن. -

کنم  ه به پور متین دست پیداشاید بد نبود نظرمو برگردونم. من که میخواستم به هر طریقی که شد

       ،چرا به این طریق نه؟

 *پوراندخت* 

 ید راضسرمو روی میز گذاشتم و زار زدم. نادر علنا گفت که نمیتونه منو تحمل کنه! ایکبیری از خو

 آدم آهنی مغرور. سرمو بلند کردم و به عکس مامان زل زدم: 

 مامان؟ من واقعا غیر قابل تحملم؟! -
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یعنی تا این حد که یه مرد با جسارت تمام برگرده و بهم بگه نمیتونه تحملم کنه؟ غرورم له شده بود. 

 ضجه زدم: 

 جواب بده مامان... -

 د. اشکام شر شر میومدن و من به مامان خیره شده بودم. مامانی که دیگه هیچ وقت جوابمو نمیدا

  چش شده بود؟ امروز تو اوج غرور و خودنادر همیشه باهام مودبانه برخورد میکرد، ولی حاال

 خواهیش بود. اشکامو پاك کردم: 

 من که گریه نمیکنم، از خودت خجالت بکش پوران... -

 عوربی ش نادر-ولی تا اسم خودمو گفتم، یاد نادر افتادم که بهم پوراندخت میگفت. دوباره بغض کردم: 

ه یکی در زد و بدون اینکه منتظر جواب بشدوباره اشکام راه خروجو پیدا کردن و هق هق کردم. 

 داخل اومد. داد زدم: 

 هر کی هستی برو بیرون! -

 منم پوری. المیرا.-

 پیشم نشست و دستشو دور گردنم انداخت: 

ریه گبابا بیخیال فقط یه ماموریت ساده س، زودی هم تموم میشه. یعنی واقعا داری به اون خاطر -

 میکنی؟! 

 نه... نادر به... به من گفت تحملم نمیکنه -

  المیرا صورتمو به سمت خودش چرخوند و مات و مبهوت نگام کرد. 

 ینکه چیزی نیست! پوری سرت به جایی خورده؟ خب بگه! ا-

 غرورمو شکست... -

 زد زیر خنده : 
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بگیر و برو!  "کله پوك خانوم"برو بینیم بابا! اگه بدونی نادر به من چه چیزایی که نگفته و نمیگه... از -

 اونوقت من چی؟ منم صد دفه بهش گفتم ازش متنفرم و هزار دفه گفتم بره بمیره! 

 از گریه دست کشیدم و با تعجب نگاش کردم:  دلت خوشه ها.

 راست میگی؟ -

ه ه بارم فحش آبدار نثارت نکرده.یا ییلی خوب برخورد میکنه! حتی خیبه جون تو! تازه نادر با تو -

 بارم سرت داد نزده. بیا ببین چه پوستی از سر ماها میکنه که بماند یادگاری... 

ود که اده بداولین بار بود که المیرا درباره ی اتفاقای اون خونه حرف میزد. خونه ای که بابام بهشون 

 ور متین باشن. نمیدونم این لعنتی چی داشت که همه واسه به چنگبیست و چهار ساعته دنبال پ

 آوردنش خودشونو میکشتن. دستاشو گرفتم: 

 به نظر تو من بیام ماموریت، نادر بازم حالمو میگیره؟ -

 لبشو کج کرد: 

یزا چصد در صد! اصال نادر مرض مردم آزاری داره، خودشم اینو میگه ولی بیخیال، تو که به این -

 تی نمیدادی پوری! اهمی

 ور بدم میاد. مغرور و سرد... من... خب... من از آدمای مغر-

 موذیانه لبخند زد: 

 لی باباور کن انقدر مزه میده باهاش کل بندازی! به قیافه ش نگاه نکن،  اینجوریا هم نیست. خی-

 مرامه. 

 آره جون خودش... -

م زنده م نمیذاره، ولی یه کم داد و بیداد کرد و نه واقعا میگم. االن سر قضیه ی ماشین، مطمئن بود-

آخرشم بهم غر زد. تازه چند دفه مقابل پسرا از من حمایت کرده. مدام بهشون میگه من یه دخترم 

،ولی صد تای اونا دل و جرات و جربزه دارم! آخ وقتی اینو میگه بقیه میسوزن خیلی فاز میده! فقط یه 

 شو به بدترین نحو ممکن بده. باره، توئم بیا، هر چی گفت جواب
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 شاید حق با المیرا بود. سر تکون دادم:

         در هر صورت مجبورم که بیام.-

 *حمزه* 

 خاله سر به سرمون نذار، بذار خوش باشیم! -

 مامان خندید: 

دو تا پسر عذب نشستین بند دل من هی پچ پچ میکنین، تا نگاهتون میکنم ساکت میشین. چیه؟ -

 ؟ عاشق شدین

 نادر از خنده منفجر شد و روی مبل وا رفت. خاك بر سرش که با این کار مامان شک کرد: 

 دیدین گفتم؟ کیه، میشناسمش؟ -

ا جا مهیچی دیگه نادر که بال بال میزد و منم بی اختیار خنده م گرفته بود .پریسا که اومد پیش 

 خورد: 

 وا؟؟ مامان این دو تا دیوونه به چی میخندن؟ -

 نفسمون باال نمیومد. پانیذ با تعجب نگامون میکرد و با زبون شیرینش گفت: دیگه

 جون من دارم میترسم...  دایی-

. به اینو که گفت دیگه نادر به مبل چنگ مینداخت. هر کاری میکردم خندهه خیال بند اومدن نداشت

 زحمت جلوی خودمونو گرفتیم که نادر نفس نفس زد: 

 .. وای... وای خدا ترکیدم.-

 خدا نفرینت کنه نادر... -

 حمزه باز خنده م میگیره ها؟! -

 پریسا به صورتش چنگ انداخت: 
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 یا پنج تن! حمزه دیگه کیه؟ -

 هیچی... اینا عادت کردن حمزه صدام بزنن... -

 مامان بهمون پرید: 

 زود باشین بگین چی شده؟ -

 اللیت بطلبیم خاله. نادر به سختی خودشو جمع و جور کرد: ما فقط اومده بودیم ح

 همه شون چشماشون گرد شد. مامان جیغ زد: وای خدا مرگم بده باز باید چیکار کنین؟! 

 از بازوش نیشگون گرفتم: بمیری با این خبر دادنت منگل! 

 است و حسینی گفتم برای چی اومدیم. باالخره که باید میگفتیم! رخب مگه چیه؟ -

 کردم:بهش چشم غره رفتم و به بقیه نگاه 

 ته. نه اینجوریا هم نیست، اومده بودیم بگیم یه چند روزی تهران نیستیم... شاید حدود یه هف -

 شایدم برای همیشه... -

 بهش سیخونک زدم: 

 تو دو دقه خفه شو! -

 پوزخند زد و با خونسردی تمام سیبشو پوست گرفت. مامان با وحشت گفت: 

 دی! این نادرم هیچ جا نمیره. پارسا، توئم همین االن میری استعفاء می-

 تا اینو گفت،  نادر بشقابشو روی میز گذاشت و بلند شد: 

 نیم. نکردین، اون دنیا سر پل صراط با هم چونه میز من که رفتم، خدافظ. حالل کردین، چه بهتر،-

 نادر بگیر بشین.-

 پشت سرش راه افتادم:  ولی دیدم نخیر داره برای خودش میره.
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 م ،نمیشنوی؟ااهلل! پسر با توال اله اال -

 میشم!  "کر"اساسا من اینجور مواقع -

 پانیذ با تعجب گفت: 

 ی چی میگه؟ییعمو نادر؟ پس چطوری فهمیدین دا-

 نادر قهقهه زد و پانیذو بغل گرفت:  

 چون من قدرت جادویی دارم عمو. -

 لوس نشو مرد گنده، برو بشین بعدا میریم. -

 خت:با سماجت ابرو باال اندا

 نه. این خانوما نمیخوان منطقو قبول کنن.  -

 پریسا جیغ جیغ کرد:

 این منطق نیست! باز معلوم نیست میخواین برین کجا، حق نداریم نگران بشیم؟  -

 نادر خیلی خوش و خرم نگاش کرد:

 ونه دختر خاله ی عزیزم، این منطقه. منطقی که به من اجازه میده خون ریخته شده ی خواهر  -

 درمو بی جواب نذارم. برا

 ردن اونا رو به بقیه ی همکارات بسپری؟ کنادر چرا نمیخوای پیدا -

  ه زد:اوه اوه. پریسا جمله ی ممنوعه رو به زبون آورد. نادر پانیذو با خشونت زمین گذاشت و نعر

تا  م! منچون اونا خوانواده من بودن، نه همکارام! چون اونا بودن به من میگفتن داداش، نه همکارا-

ه آخرین لحظه ی عمرم دنبال اون پست فطرتا میگردم، حتی اگه بمیرم هم نگران نیستم، چون واس

 مردم!!  خودم خونواده

 بعد واقعا از خونه بیرون زد. به پریسا توپیدم: 
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 بفرما، همینو میخواستی؟! حاال تا فردا میشه برج زهرمار و دیگه نمیشه باهاش حرف زد. -

 قین! ولی من نمیذارم تو همراهش بری! جفتتون کله ش-

ادر مثل برادرمه، هر کمکی که بخواد بی دریغ کمکش میکنم. بیخودی زور نزن که به حرفت هیچ ن-

 گوش نمیدم. 

 مامان مثل بقیه ی مادرا وقتی که کم میارن گفت: 

 اگه جلوی نادرو نگیری و خودتم همراهش بری ،عاقت میکنم! -

 دستامو باال انداختم:

، نادر مادر من بابا باز شروع شد! خدایا آخه من چه گناهی به درگاهت کردم بین اینا گیر افتادم؟! ای-

ذ آدمی نیست که با گفتن و نصیحت کردن من دست از تصمیمش بکشه. بزنه به سرش، دیگه زده! نعو

 باهلل خودِ خدا رو هم براش بیاری، باز میگه حرف، حرف خودمه!

 تو بازم سعی کن. -

و برده میشه... به خدا نمیشه. به پیر، به پیغمبر نمیشه! تازه گیرم نادرو راضی کنم، اگه عملیات لن-

 صد در صد کارمون ساخته س! 

 نه. مامان از آخرین سالحش استفاده کرد. زد زیر گریه و پریسا غرغر کنان پیشش رفت تا آرومش ک

       خدایا خودت ختم به خیر کن.

 *نادر* 

شه حسابی به هم ریخته بودم. بقیه داشتن با هم حرف میزدن و چمدون میبستن، ولی من فقط یه گو

نشسته بودم و به صفحه ی تلویزیون خاموش خیره شده بودم. تصویر خودمو داخل صفحه ش 

اسه میدیدم. یه مرد خسته، سرد، بی حوصله، کالفه، از همه جا بریده. میتونستم تا فردا صبحم و

 فت جفت و جور کنم. در خونه باز شد و المیرا با خوشی اومد داخل: خودم ص

 آوردمش! -
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 از گوشه چشم نگاش کردم: 

 این دفه که بالیی به سر اون بدبخت نیاوردی؟! -

 دستشو به کمرش زد: 

 من دست فرمونم حرف نداره! -

  پایین آورد!آره دیدم چقدر حرف نداشت. انقدر بی حرف بود که جلو بندی ماشین منو  هه.-

 حمزه چمدونا رو پشت سرش کشید و به المیرا گفت: 

 برو کنار اینا رو ببرم پایین. -

 نزاکت، صفر! -

 دهنش باز موند: 

 مگه من بهت چی گفتم؟! -

 المیرا جیغ زد:

 ازم خواهش نکردی!  -

 سرمو تکون دادم: خدایا یه عقلی به اینا عطا کن، منم خالص شم... 

زه تی حمشو خواهشی تکرار کرد تا المیرا کنار رفت. این دختره دیگه داره از ساک حمزه دوباره جمله

ختر سوء استفاده میکنه ها. نمیدونم حمزه از چی این بشر خوشش اومده که هیچی بهش نمیگه. یه د

اشت. اعصاب خورد کن، زبون نفهم، لجباز. اصال از هر نظر نگاش میکردم هیچ صفت به درد بخوری ند

ون قابل ااز حق نگذریم داشت لوطی بود، با ارفاق قیافه ی خوبی هم داشت. ولی این دو تا در مالبته 

 همه صفت افتضاح اصال به چشم نمیومدن. یهو باربد طعنه کرد: 

 نادر خان یه وقت دیسک کمر نگیری! انقدر به کمرت فشار نیار، درد میگیره ها!-

 پامو رو پام انداختم: 
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 مرسی که نگرانمی باربد جان. نه، چیزی بهم نمیشه. -

 عرفان به پیشونیش کوفت: 

 ی هم داره! پاشو کمک کن دیگه.ییپسر عجب رو-

 بلند شم؟  حوصله ندارم. تا شما هستین من واسه چی-

 عرفان به سمتم خیز برداشت که دستمو باال گرفتم: 

 سر انگشتات به من بخوره جنازه ت رو زمین میفته. -

 ناچار زد رو ترمز و فقط چپکی نگام کرد. غرغر کردم: 

 نگات سنگینه، دارم اذیت میشم. -

 در؟ میگما، پاشو بریم اسمتو تو رکوردای گینس ثبت کنیم، رکورد پررو ترین آدم دنیا! نا-

 صندلمو از پام بیرون کشیدم و با درصد خطای خیلی کمی محکم به سمتش پرت کردم. ولی حیف که

 مثل قرقی در رفت و صدای خندیدن بقیه بلند شد. 

رو خدا رو شکر کن شانس آوردی من دختر نیستم، وگرنه با پاشنه ی کفشام چش و چالتو سیاه و ب-

 کبود میکردم! 

 عرفان از اتاقش داد زد: 

 شک! زر-

 االن میام نشونت میدم زرشک یعنی چی.-

 بلند شدم و بدو به سمت اتاقش رفتم که در اتاقو بست: 

 باشه بابا توئم اعصاب نداری! -

 و پیدا کردم و به پام کردم: ی رصندل

 مرد باش و بیا بیرون تا نشونت بدم.-
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 حمزه نفس نفس زنان داخل اومد: 

تا  ن این بدبختا غر میزنی که دعوا نکنن. بعد صدای خودتنادر؟ خجالت بکش. تو خودت هی به جو-

 طبقه ی اولم میاد؟ 

         خفه، االن اصال اعصاب ندارم. -

 *طاها* 

 سوئیچو دستم داد: 

 تو رانندگیت خوبه، خیلی مراقبش باشیا. -

 من من کردم: 

 آخه... نه... مسئولیت سنگینیه... -

 نفس عمیقی کشید: 

ببین طاها، من خودم باید پشت فرمون این ماشینه بشینم، حمزه هم حال و حوصله ی رانندگی -

 ندگیتنداره. میمونه اون سه تا که رانندگی هر سه تاشون به درد الی جرز میخوره. من مطمئنم ران

 خوبه،  بیا بگیرش. 

ر ناچا مقابلم رفت و منم با ترس و لرز از دستش گرفتمش. نادر با قدمای بلندی به سمت بنز استیشن

  سوار ماشینش شدم. همه تو ماشین جلویی مینشستن، ولی این ماشین تا خرخره ش پر چمدون بود.

ون ار به خود منم به زور داخلش جا شده بودم. حرکت کردیم تا سر راه، پورانم با خودمون ببریم. دخت

ون ده بودم. جلوی خونه ی ویالییششر و شوری باالخره چطوری راضی شد که با ما بیاد، اونو مون

 ینه. قب بشمنتظر شدیم که با هزار پز و افاده بیرون اومد. عرفان پیاده شد و درو براش باز کرد که ع

 یه نگاه از خود راضی به من انداخت و با زحمت سوار شد. فکر میکنم پاشنه ی کفشاش یه چیزی

و مه راههو دوباره ماشینو راه انداختم. کی این حدود پونزده شونزده سانت ارتفاعش بود! پوفی کردم 

   زمینی تا سیستان بلوچستان میرفت؟
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 *نادر* 

 انقدر تخمه نشکن باربد، سردرد گرفتم! -

 صداشو کشید:

 اَه نادر چقدر غر میزنی. خب حوصله مون سر رفته.  -

ار از داخل آیینه به پشت سر نگاه کردم که المیرا و پوراندخت داشتن با کامپیوتر ماشین کلنج

 میرفتن. با سر به عقب اشاره زدم: 

 از اون دو تا یاد بگیرین. البد با کامپیوترم بلد نیستین کار کنین ،هان؟ -

 عرفان ناله کرد: 

 من داخل ماشین نوشته ببینم حالت تهوع میگیرم. -

 جونت باال بیاد که با همه چیز مخالفی!  ای-

 ساعت با اوقات تلخ به مقابل زل زدم. جاده انگار نمیخواست تمومی داشته باشه... هر چند فقط سه

ه ونی کابود راه افتاده بودیم. از آیینه بغل طاها رو میدیدم که با سرعت مجاز پشت سرمون میومد. 

 تنها با کلی چمدون داشت رانندگی میکرد. به ماشینباید اعتراض میکرد طاها بود، چون تک و 

یه دستور دادم رادیو رو روشن کنه و روی موجی تنظیم کردم که اخبار گوش بدم. صدای غرولند بق

 آروم آروم بلند شد. از تو آیینه به همه شون نگاه کردم و با تحکم گفتم: 

 صورتش!  زیپ دهنا بسته! صدا از کسی در بیاد یه مشت میخوابونم تو-

ی به سرعت همه خفه شدن و حمزه تو خواب ناله کرد. برای اینکه جو از سنگینی در بیاد به شوخ

 انگشتمو به سمتش گرفتم:

 این حرف شامل توئم میشه!  -

 ده! ولی انقدر جدی گفتم که هیچ کس نخندید. شونه باال انداختم. به این جماعت خوبی کردن نیوم

 د: عینکمو چشمم زدم و سعی کردم فقط به راه فکر کنم. یه دفه صدای دانبلی دامبول ضبط بلند ش
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 خوشگال باید برقصن...! -

 ... کی اینو دست کاری کرد؟هب-

یظی خم غلاصدای خنده ی نخاله ها بلند شد و پوراندخت از تو آیینه برام تند تند ابرو باال انداخت. 

 لهجه ی انگلیسی داد زدم:  کردم و با صدای بلندی به

 رادیو! -

 ولی آهنگه به خوندنش ادامه داد: 

 آخه من قربون اون صورت خوشگلت برم تو دلت غم نشینه قربون اون دلت برم.-

 لعنتی گفتم رادیو! -

ومو نه مثل اینکه این عوضیا داشتن با کامپیوتر ماشینو هدایت میکردن. منم نامردی نکردم و ول

  .ای آهنگه به مرور قطع شد. صدای اعتراض کردنشون بلند شدپیچوندم که صد

 زهرمار! من داشتم خبر گوشم میدادم. -

 پوراندخت غرید: 

 ما نخوایم خبر بشنویم باید کیو ببینیم؟! -

 . شخصِ شخیصِ بنده. هر چی باشه من فرمانده م-

 کی اینو گفته؟ -

 مثل خودش لبمو غنچه کردم: 

 داری برو رو حرفش حرف بزن. بابا جونت! حاال جرات -

 محکم به صندلی عرفان لگد زد: 

 بخشکی شانس... -

 دست راستمو باال گرفتم: 
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 آقا اصال بیاین یه کاری کنیم. -

 المیرا گفت: 

 من از همین االن اعالم میکنم نیستم. -

 اونوقت به ضررت تموم میشه ها؟-

 پوراندخت گفت:

 بنال! -

 ابرو باال انداختم: 

 و... چه پررب! نه... ازت خوشم اومد "بنال"به به ...چه جسارتی... پوراندخت خانوم به نادر خان میگه -

 خفه شو و فقط کارتو بگو! -

 آهنگای عهد حجر گوش ندین، منم کاری به کارتون ندارم.  شما دیگه از این-

 باربد خندید: 

 یخواست. المی؟ رم خودتو بنداز. خب آقا اینو زودتر میگفتی! این همه صغری کبری چیدن نم-

ن صدای ضبطو تا یه حد معقول زیاد کردم تا حمزه ی بنده خدا از خواب بیدار نشه. واسه خودشو

آهنگ گذاشتن که من هندزفری گوشم گذاشتم. با آهنگای شاد این مدلی کنار نمیومدم. معموال 

      و خوشحالی...  آهنگی گوش میدادم که غم عالمو سرم خراب کنه. منو چه به شادی

       

 *نادر* 

قتی فایده ای نداره، غصه خوردن واسه چی؟ واسه عشقای تو خالی، ساده مردن واسه چی؟ و-

 نمیخوام چوب حراجی رو به قلبم بزنن نمیخوام گناه بی عشقی بیفته گردنم... 

لی م و خاکیا یه موجودِ نمیخوام در به درِ پیچ و خم این جاده شم واسه آتیش همه یه هیزم آماده شم 

 پر افاده شم 
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 وایسا دنیا، وایسا دنیا من میخوام پیاده شم... 

 . یه دفه صدای بوق تند و تیز ماشینم باعث شد چشمامو باز کنم و سرمو به سمت پنجره بچرخونم

یینه طاها با قیافه ی متعجبی به عقب اشاره میکرد و دستشو هی میچرخوند. با کنجکاوی از داخل آ

 سرك کشیدم که چشمام اندازه ی چشمای جغد بزرگ شد! 

 ما احمقا دارین چیکار میکنین؟! این چه وضعشه؟ هوی المیرا، زود سرتو بپوشون، با توئم هستمش-

 پوراندخت! 

 غرغر کردن: 

 پس چجوریه خودت داری به ما نگاه میکنی؟ -

 من چشمم به عرفانه، تهمت نزنین! -

 شو لوچ کرد که هشدار دادم: عرفان با مسخره بازی چشما

 کاری نکن بزنم کنار، بعد پیاده شم حالتو بگیرما! -

ننده یه دکمه رو زدم و ماشین از حالت اتوماتیک بیرون اومد و فرمونو تو دستام گرفتم. خوبه را

ژی! جلویی خوب میروند، چون ماشین ما داشت از جلویی تقلید میکرد. به این میگن پیشرفت تکنولو

 د این موذیا داشتن از حواس پرتی من سوء استفاده میکردن. هندزفری رو از گوشم بیرونهر چن

 و خاموش کردم: ر کشیدم و ضبط

 هر کس اینو دوباره روشن کنه، به ارواح خاك برادرم قسم یه بالیی سرش میارم، فهمیدین؟!-

 سگرمه هاشون بهم گره ی محکمی خورد. به جی. پی. اس نگاه سریعی انداختم و بهشون گفتم: من

 واقعا نمیدونم شماها رو چجوری باید تا اونجا تحمل کنم! 

 ر میاریم. بزن کنار، ما خودمون یه ماشین دیگه گی-

 با تمسخر به حرف پوراندخت خندیدم: 
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گم! من از خدامه که این کارو انجام بدم، ولی چون دَدی نه مادمازل، صبر داشته باش تا برات ب-

 جونتون شماها رو به من سپرده، متاسفانه دستام از پشت بسته شده. 

ا بگرنه وچشمم به تابلوی رستوران افتاد و ساعت اعالم میکرد وقت ناهاره. من که خودم گشنه م بود، 

 وشه زیر درخت متوقف شدم: اینا کار نداشتم. دویست متر جلوتر راهنما زدم و یه گ

 بچه ها پیاده شین... -

 حمزه از خواب پرید: 

 هان؟ چیه؟ رسیدیم؟ کیه؟ کجاست؟ -

 انقدر باحال اینجوری گفت که همه از خنده بریدیم. به شونه ش زدم: 

 پاشو، پاشو میخوایم بریم سر و صدای خندق بال رو بندازیم! -

*** 

رد میکرد. مرتب منو رو نگاه میکرد، یه چیزی انتخاب میک پوراندخت دیگه داشت اعصابمو خط خطی

بعد میگفت پشیمون شدم! آخرشم بختیاری سفارش داد که شروع کرد باهاش بازی کردن. مطمئنم 

ای همیخواست حرص منو در بیاره. منم خودمو زدم اونراه و شروع کردم به خوش و بش کردن با بچه 

. هر اس بودن، دیگه تو این یه سال با من کنار اومده بودنخل و دیوونه م. هر چقدرم که نمک نشن

 ود کهچند طاها و حمزه تازه وارد بودن، ولی اونا هم میگفتن و میخندیدن. حاال نوبت پوراندخت ب

 حرص بخوره. لبخند فاتحانه ای زدم و به المیرا گفتم:

 آهای دختر جنگجو؟ -

 سریع نگام کرد: 

 چیه؟ چی میخوای؟ -

 ت جایزه بدم، به شرطی که بچه ی خوبی باشی. میخوام به-

 چشماش با شوق درخشید که سوئیچو تو هوا تکون دادم: 
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 نوبت توئه. -

 بندازش بیاد که دمت داغ! -

 سوئیچو براش پرتاب کردم که با یه دست تو هوا قاپیدش: 

 اینه! عاشق ماشینتم! -

 پوراندخت طاقت نیاورد و بهم پرید: 

 و به کشتن بدی. من نمیذارم خواهرم-

 واست؟ هوم؟ خکسی از جنابعالی نظری پرسید یا نظری -

 مثل آتشفشان ترکید: 

 خیلی گستاخی. -

فعال تو زیر دست منی و حق اعتراض یا  ه. نمیدونستی بدون.الزمه ی فرمانده بودن، گستاخ بودن-

 شکایت یا دخالت تو کارای منو نداری، پس سکوت! 

ت شروع کرد با عصبانیت لب پایینشو گاز گرفتن. خیلی خونسرد نیشخندی زدم و تو بحث بقیه شرک

         کردم... 

 *پوراندخت* 

 بی شعور. شیطونه میگه پاشم جفت پا برم تو شکمش! حاضر بودم باهاش یه کتک کاری حسابی راه

 : بندازم، حتی اگه شکست خورده ی میدون جنگ باشم. به المیرا که خیلی خر کیف بود سقلمه زدم

 سوئیچو بهش برگردون. -

 وئیچ بده.اشیم! کم پیش میاد نادر با اراده ی خودش بهم سبرو بابا بذار خوش ب-

دی  مگه تو ماشین ندیده ای؟! اون همه ماشین رنگ و وارنگی که بابا داره رو بیخیال شدی، چسبیدِ-

 به لگن این قزمیت؟ 
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هووو حواست باشه ها، منم مثل نادر به این ماشین حساسیت دارم! پشت فرمونش ننشستی ببینی -

 یزی که من هنوزم هیچ جا پیدا نکردم. چه هلوئیه. شاید قدیمی باشه، ولی یه دیوونه ی حسابیه، چ

 بودن نخیر. مرغ خانوم یه پا داشت. بدبختی هم اینجا بود که صندلی کنارش یه چمدون گنده گذاشته

 ر عمهکه نمیشد من پیشش بشینم. این یعنی که من میموندم و پنج تا نره غول! توشون فقط باربد پس

 اختم،بابا بود، طاها و حمزه رو خیلی کامل نمیشن م بود، وگرنه عرفان که پسر یکی از زیر دستای

نه به این  خماش،تنادرم که... اون اصال جزو آدمیزاد محسوب نمیشد! ببین تو رو خدا، نه به اون اخم و 

ء ستعفاقهقهه هایی که میزد! زمین داشت زیر پام به لرزه در میومد. یعنی حاضرم شرط ببندم وقتی ا

ند ر لبخروز جشن گرفته بودن! یه دفه نگاهمون بهم گره خورد که با تمسخ داده، سربازا تا دو شبانه

 بلندی گفتم و سرمو به یه سمت دیگه چرخوندم.  "ایش"زد. 

 پوری؟ -

 هان؟؟ -

 پچ پچ کرد: 

 اصال نمیخوای باهاش صلح کنی؟ االن معلومه حالش خیلی خوبه ها-

 نیشخند تلخی زدم: 

 بی محلی میکنه خوشحاله، چرا نیمفهمی؟!  اسکل!! اون به خاطر اینکه به من-

 واقعا؟ آها. -

پوووف خواهر نابغه ی ما رو ببین. یعنی دنیا رو به حیرت وا میداره! قاشقمو بی هدف توی بشقاب 

میچرخوندم و هی خون دل میخوردم. بقیه با اشتها غذا میخوردن، ولی من هر چی به غذام نگاه 

ی کاش قبول نمیکردم بیام. احساس میکردم بین این شیش تا میکردم اشتهام بیشتر کور میشد. ا

،من که هفتمی باشم اضافه م. فوقش این بود که دیگه از هیجان و هفت تیر کشی خبری نبود. ولی 

االن پالی پشت سرم خراب شده بودن و ما پنج ساعت از تهران فاصله داشتیم. یه کم دیگه میرفتیم 

 بین مسیر حواسم به تابلوها نبود. کم پیش اومده بود مسافرت نمیدونم به کجا میرسیدیم!! اصال

 زمینی رفته باشم، برای همین زیاد به اطراف توجه نمیکردم. المیرا با آرنج زد بهم که دادم بلند شد: 
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 چه خبرته پهلوم سوراخ شد! -

 زود بخور دیگه، باید بریم. -

       میل ندارم، کوفت بخورم از این بهتره! -

 ر* *ناد

فم وقت سوار شدن به ماشین، فهمیدم چاره ای نیست جز اینکه پوراندخت جلو بشینه. به بخت مزخر

 لعنتای حسابی فرستادم و غرغر کنان پشت فرمون نشستم. پوراندختم خیلی دل خوشی نداشت. 

ا بیشتر به این شباهت داشت که یه سگ و یه گربه رو پیش هم تو قفس بندازن. استارت زدم و دع

ن یش ایکردم رگ دیوونه بازی المیرا باد نکنه که هوس مسابقه دادن تو جاده به سرش بزنه. باز خوب

وندم و ص میربود که جاده فعال اتوبان بود و یه کم دیگه تا اصفهان راه باقی مونده بود. تو الین مخصو

که حمزه با این بی هدف روی فرمون ضرب گرفته بودم. بقیه مخصوصا طاها در حال چرت زدن بودن و

ه همه ش خواب بود، بازم چرت میزد. زیر چشمی به ژاندارك نگاه کردم، صم و بکم به مقابل خیر

 مونده بود. فهمید که نگاش میکنم، بهم توپید: 

 چیه؟! تا حاال پوران ندیدی؟! -

 دیدم! بنده خدا تو که اصال تو گروه من نبودی که ببینمت! نه، پوراندخت ن-

قیافه ش متفکر شد، ولی چیزی نگفت. صفحه کلیدو به سمت خودش کشید و شروع کرد به کلنجار 

 رفتن با کامپیوتر. بهش اخطار دادم: 

 دیگه آهنگ نذاریا! -

 زیر لب گفت: 

 نترس، دیگه با اعصابت بازی نمیکنم پلیس. -

اسم شغلم واکنش  قاطی کردم. ولی پوراندخت خبر نداشت که من به "پلیس"از شنیدن کلمه ی 

 نشون میدم. دستمو محکم دور فرمون قفل کردم و دندونامو بهم فشار دادم که نیشخند زد: 
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 چی شد؟ -

 و به روم نیار! اون ماجرا تموم شده رفته. هیچ وقت. هیچ وقت شغلم-

 اصال از کجا معلوم که تو دیگه پلیس نباشی؟! -

 آها، حاج خانوم بهم شک کرده. دستمو به زحمت تو جیبم فرو بردم و کیفمو بیرون کشیدم و به

 سمتش گرفتم: 

 بازش کن. -

 چرا؟؟ -

 بگیر بازش کن، میخوام مطمئن بشی... -

 کیفمو با تردید گرفت و آروم بازش کرد. 

 مدارکمو بیرون بکش و نگاشون کن. -

  حواسم بهش بود که ببینم چیکار میکنه. آروم خشک شد...شروع کرد به دید زدن. از گوشه چشم 

 این کارت شناسائیته؟ -

 ک داری؟ آره. دیدی چه بالیی سرش آوردم؟ هنوزم ش-

 با دقت به تیکه های باقی مونده ی کارتم زل زد .چند بار زیر و روشون کرد: 

 نه... جعلی نیست... چرا این شکلیش کردی؟ -

 رون فرستادم: با خونسردی بازدمم رو بی

 چون من یه احمق بودم. من دیگه لیاقت نداشتم که اسم پلیسو با خودم یدك بکشم. -

 لحنش کنجکاو شد: 

 آخه چرا؟ -

 همه ش به اون آدمی برمیگرده که همه دارن در به در دنبالش میگردن. فرهاد... فرهاد پور متین. -
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 بی اختیار به صندلیم چنگ زد: 

 تو میدونی قضیه ی پور متین چیه؟ آره؟ بهم بگو! -

یح به همون حالت قبلیم به جاده نگاه میکردم و ساکت بودم. این چیزی نبود که بخوام براش توض

 بدم... نیازی نمیدیدم. عصبانی شد: 

 نادر، بهم بگو! -

م دست ا سربازا ازسکوت. خونسردی من میتونست یه آدم سالمو به مرز جنون برسونه... یادمه اون وقت

خون گریه میکردن. چه خونسردی، چه عصبانیتم همه رو ذله کرده بود. به موقعش بدجور اهل 

شوخی و خنده بودم، ولی سرکار خون همه رو تو شیشه کرده بودم. فعال که دیگه خیلی کم پیش 

 واقعا چیزمیومد حوصله ی خندیدن داشته باشم، مگه اینکه از حماقتای کسی خنده م میگرفت یا 

 خنده داری میدیدم. پوراندخت به نقطه ی جوش رسید: 

 پس چرا اللمونی گرفتی؟! -

 و توضیح بدم. تچون این موضوعی نیست که بخوام برای -

 من حق دارم بدونم! یادت رفته من کی م؟! -

تی دختر پادشاهم باشی، یه کلمه بهت نمیگم. حتما الزم نبوده بدونی که کسی بهت چیزی ح-

 فته... نگ

 مثل مار زخمی به خودش میپیچید. انگشتشو به سمتم گرفت: 

 ه. الزم نکرده واسه من محرمانه بازی در بیاری! یا میگی، یا خودم باالخره کشف میکنم چی شد-

 شونه باال انداختم : 

 خودت برو کشف کن خانوم محقق. -

ی با پاش محکم به جلو .شده بودمطمئن بودم بهش کارد بزنم خونش در نمیاد. صورتش کامل قرمز 

 داشبرد لگد زد: 
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 گندت بزنن. -

و هر وقت عصبی میشی به همه چی لگد میزنی؟ خدا به داد بابات برسه. حتما تو خونه به هر چی ت-

 گیرت میاد لگد میزنی. بپا منصور خان ورشکست نشه! 

 نعره کشید: 

 به تو مربوط نیست! -

 اد. خفه! با جفتتونم! ما خوابمون می-

به سمت عقب چرخید و تا جایی که حنجره ش یاری میکرد جیغ زد. صورتمو جمع کردم و دستمو 

 جلوی گوشم گرفتم: 

 این صدای جیغ یه دختر بود یا آژیر خطر؟! -

 باربد خندید: 

 اینو خوب اومدی نادر. باالخره یکی شباهت پورانو با آژیر فهمید! -

 پوراندخت مشت محکمی به صندلیم زد: 

  تو رانندگی تو بکن! -

 ، بیچاره پوکید! توئم به این صندلی بدبخت من رحم کن-

 تو اعصاب خورد کنی! -

 مطمئنا تو بیشتر!-

 دندون قروچه کرد: 

 خفه شو.-

ن فقط هر وقت خودم صالح بدونم خفه میشم ،احتیاجی م به یادآوری هیچ ننه قمری ندارم، پس م-

 خودت خفه! 
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با صدای فریادم واقعا ساکت شد. داخل آیینه چند جفت چشم قرمز و شاکی میدیدم که بهم کجکی 

 نگاه میکنن. داد زدم: 

         مگه نمیخواستین کپه ی مرگ بذارین؟ خب بذارین دیگه! -

 *المیرا* 

 پوران با اعصاب نابود شده سوئیچو از دستم قاپید: 

 گمشو ماشین جلویی، من میرونم. -

مس د با قدمای محکم به سمت ماشین نادر رفت. فک پایین افتاده مو جمع و جور کردم و به آدابع

 جویدنم ادامه دادم: 

 وا؟ این چش بود؟ -

 اال سوار شو. یداشت اعصاب ماها رو گاز گاز میکرد! -

ی من ب نادرم که خیلی عصبانی بود! معلوم نیست تا من نبودم چه اتفاقایی تو این ماشین افتاده که

ر خبرم. بغل دست نادر نشستم و تو سکوت کمربندمو بستم. نادر داشت با انگشت محکم به مانیتو

 جی. پی. اس ضربه میزد که پیشنهاد دادم: 

 میخوای من مسیرو وارد کنم؟ -

 وری رفت: چشم غره ی ناج-

 بجنب! -

با تعجب کارمو انجام دادم که نادر دنده رو جا زد و دوباره راه افتاد. تا حاال دو بار پمپ بنزین رفته 

بودیم، سه بار راننده ی ماشین عقبی جا به جا شده بود، ولی نادر با سماجت تمام هنوز خودش داشت 

ه بود. واقعا مسافرت عجیبی بود، من تا رانندگی میکرد. حتی به خودش یه کش و قوس ساده هم نداد

به حال اینجوری شو نرفته بودم! دستم به سمت ضبط رفت که یاد اون بحثه افتادم. بهش نگاه کردم، 

شیش دونگ حواسش به جاده بود. فوقش دعوام میکنه. ضبطو روشن کردم و فلش عرفانو بهش زدم. 
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ماشین خیلی بهتر بود. یه آهنگ از  هر چند همه ی آهنگاش خارجی بودن، ولی از سکوت محض

 فلورنس گذاشتم تا اعصاب همه آروم بگیره. 

 المیرا، خودت با زبون خوش خاموشش کن. -

 من واسه خودت این آهنگو گذاشتم. -

 سریع نگام کرد:

 که چه شود؟!  -

 ...اِ.گفتم آرامش.پیدا-

حالت میداد! یهو جوری به تغییر  "هالک"ولی حرفمو سریع خوردم چون قیافه ی نادر داشت به 

 فرمون مشت زد که نفس همه مون حبس شد.

یدونی من کی آرامش پیدا میکنم؟ هان؟ فقط وقتی که به یه خراب مونده برسیم تا خیر سرمون م-

 اونجا استراحت کنیم! من تا اونوقت همینم که میبینی، هر اسمی هم که دوست داری روم بذار!

 حمزه با بیخیالی گفت: 

 ه ی دق چطوره؟! آیین-

 کت باش! آره، اصال من آیینه ی دقم، تا کور شود هر آنکه نتواند دید! تو یکی سا-

ه بود و موند لب و لوچه ورچیدیم تا آیینه ی دق نشکنه و بال سرمون بیاره! یه کم راه دیگه تا یزد باقی

         هوا داشت تصمیم میگرفت تاریک شه.

 *نادر* 

 تاق من، کارت دارم. نیم ساعت دیگه بیا ا-

 حمزه سر تکون داد: 

 باشه. ولی کاش یه اتاق سه تخته میگرفتی دیگه این همه دردسر نداشته باشیم! -
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 حمزه، جون من بیا برو حوصله ندارم! من اتاق جداگونه گرفتم اعصابم چند ساعت نفس بکشه... -

 پدرمو دراوردن بس که غرغر کردن و بهشون پریدم. 

ویژه ی تخریب اعصاب افتاد که داشتن میرفتن اتاق خودشون. پوراندخت اخم  چشمم به گروه

 غلیظی کرده بود که من خنده م گرفت. سرشو به سمتم چرخوند: 

 ها ها ها؟ رو آب بخندی بی مزه! -

 به سرعت قیافه ی ترسناکی به خودم گرفتم: 

 میخندم! به تو نمیخندم، به این گروه مضحکی که دور و بر خودم جمع کردم -

 دستاشو مشت کرد و با قدمای محکمی داخل اتاق رفت. حواسم به حمزه جمع شد: 

 پس نیم ساعت دیگه میبینمت... -

 در اتاقمو باز کردم و خمیازه کشان رفتم تو. از خستگی در حال مردن بودم. من وسط راه اصال

 ! استراحت نکردم و بکوب پشت فرمون بودم، ولی حمزه و عرفان و باربد همه ش خوردن و خوابیدن

 بلمقادکمه های پیراهنمو باز کردم و روی تخت ولو شدم. چی میشد االن چشم باز میکردم و فرهاد م

تنها عضو  بود تا همون لحظه کارشو یه سره کنم و برای همیشه از ایران برم. بابا اونجا منتظرم بود.

ا خونواده م. مامان که چند سال پیش سرطان معده گرفت و از دست این دنیا خالص شد، اون دو ت

لعنتی اون دسته گلی هم که به من سپرده بودن پر پر شدن. یعنی پر پر شون کردن! اون فرهاد 

یش پجانشین ابلیس روی زمین! بابا مرتب خودشو سرزنش میکرد که چرا ایران نبوده تا این اتفاق 

 ره رونیاد، ولی من خوب میدونستم مقصر اصلی این ماجرا کیه. خودم! آره اگه من اون ماموریت مسخ

م ه خودبکردم، انقدر  قبول نمیکردم این ماجرا پیش نمیومد. وقتی شدم نفوذی و به باند فرهاد نفوذ

مغرور شده بودم که حتم داشتم این دفه کارشون ساخته س. ولی چه میدونستم این  فهمیدن من 

 داشتن منو بازی میدادن و سر فرصت.ه کیم و عملیات از خیلی وقت پیش لو رفت

 کیه؟ -

 منم، حمزه. -
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اِ چقد سریع نیم ساعت گذشت! بلند شدم و درو باز کردم، حمزه مثل اینا که گذاشتن پشت سرشون 

 پرید داخل اتاق و درو بست. 

 چه خبرته حمزه جان؟! -

 اوف. عرفان میخواست سر از کارم در بیاره. -

 ردا حالشو میگیرم. بیا ببینم.غلطای زیادی! ولش کن، خودم ف-

 بهم خیره شد. چهار زانو مقابلش نشستم:  روی تخت نشست و مثل جغد

 خب جناب عقل کل، به ستاد خبر دادی؟ -

 چیو؟ -

 به پیشونیم کوبیدم: 

الن ئنم اسروان ما رو ببین! دیوانه، اصال یادت رفته بری بهشون خبر بدی ما داریم کجا میریم! مطم-

 احمد داره واسه ریختن دل و روده ت نقشه میکشه. 

 د: با وحشت به سرش ز

 اوه اوه اصال یادم نبود! االن باید چیکار کنم؟ -

بر داشته باش، ساعت دوازده میریم بیرون تا یه باجه تلفن گیر بیاریم. به این موبایل و خط ص-

 اعتمادی نیست.

 ولی من ندیدم کسی تعقیبمون کنه! -

ن زدم تو رو ممون کردن. خدا بگم چه کارت نکنه. البد االن سرهنگ داره میگه مفکر میکنم گ-

 اغفال کردم، با هم میخوایم فرار کنیم! 

 پوزخند زد: 

 اون که صد در صد سرهنگ تو رو ناجور گذاشته زیر ذره بین! -
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به گردنم دست کشیدم و خندیدم: به وقتش عمرا گیرم بیارن. اینا هنوز سرگرد یزدان پناهو 

 شم واسه همیشه نامرئی میشم. نشناختن. من وقتی به سرم بزنه، هیچ کس جلو دارم نیست، بعد

 ه منصور خان باشه، حدس میزنم یکی از اینا که همراهمون اومدن جاسوس باشه. بحواست -

 شرط میبندم پوراندخته. -

 سر باال انداخت:

 یعنی نه جانم ،عرفانه. عرفان خودش گفت که اصال تو مسیر دست به فرمون نمیزنه، این یعنی چی؟ -

 اد پیش ما تو ماشین باشه تا سر فرصت مچ گیری کنه. اینکه آقا همه ش میخو

اال هر خری که میخواد باشه، باشه. مهم اینه که اینا همیشه جاسوس دارن. حواستو حسابی جمع ح-

 کن حمزه، نمیخوام لو برین. وگرنه ماجرای من دوباره تکرار میشه ها!! 

 با ناراحتی سرشو پایین انداخت: 

 اون بار خیلی بد شد. هنوزم تموم صحنه هاش یادمه. -

به  وجفتمون ساکت موندیم. کی بود که اون صحنه ها از یادش بره؟ مخصوصا حال من که نعره میزدم 

 چرا، زمین و زمان فحش و لعنت میفرستادم. به پایه ی تخت تکیه زدم و سرمو باال گرفتم. نمیدونم

زل بزنم خیلی خوشم میومد. احساس میکردم سرم سبک میشه. ولی بعضی اوقات از اینکه به سقف 

         هر چند من دیگه هیچ وقت سبک نمیشدم مگه اینکه... 

 *طاها*

ه ر دیگدکمه ها رو با هیجان فشار میدادم و با حرکت ماشین به چپ و راست تاب میخوردم. فقط یه نف

 مقابلم مونده بود فقط یه نفر! 

 لعنتی جون بکن! فقط یه نفر دیگه مونده! -

ولی انگار نمیخواست به خودش بیشتر فشار بیاره. در اتاق باز شد و حواسم پرت شد که عقبی محکم 

بهم برخورد کرد و کنترلمو از دست دادم. ماشین پیچ و تاب خورد و من آخرین نفر شدم. حمزه دست 

 نگاه میکرد.  به کمر باالی سرم ایستاده بود و بهم چپ چپ
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 طاها؟! تو خجالت نمیکشی هنوزم که هنوزه نید فور اسپید بازی میکنی؟ بابا پسر دست بردار! -

 شدی اطالعاتی، اومدی ماموریت اینا هنوزم بهت نمیفهمونه که تو بزرگ شدی؟؟ 

 بفرما، حواسمو پرت کردی آخر شدم! -

 اخم کرد:

 این چه طرز حرف زدن با مافوقه؟  -

 خودم غرغر کردم:  زیر لب با

 یه بار میگی با من خودمونی حرف بزن یه بار میگی من مافوقتم... -

 باالخره تکلیف منو مشخص کن... 

 سرش به چمدونش گرم بود که گفت: 

 یادت نره، در هر حال من مافوقتم. پس غر و آه و ناله ممنوع .-

  مثل اینکه دلت میخواد تعلیقت کنم؟ 

ه فتن گوشای سروان فدوی رو هیچ کس نداره، من باورم نمیشد! اصال نکنعجب! همه توی ستاد میگ

اپ لپ ت فقط برای استراق سمع کردن اومدن بود ماموریت؟ با اکراه از بازی بیرون اومدم و مودمو به

دم و متصل کردم. بعد از کلی کلنجار رفتن با لپ تاپم که خراب شده بود روی یاهو مسنجر کلیک کر

م. شکلش چشمک زد و با لبخند بهم خیره شد. روی صفحه کلید ضرب گرفتم تا ساین اینشو زد

 کانکت شم. وقتی کانکت شدم به داخل لیستو نگاه انداختم، سهیال آنالین بود. 

 سالم آبجی، خوبی؟ -

 چند ثانیه گذشت و جواب اومد: 

 سالم داداش سهیل! خوبم، خوبِ خوب! -

 نیشخند زدم و تایپ کردم: 
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 ر نبودن داداشت خوبی؟ نامرد! د-

 سریع جواب داد: 

 آره،  وقتی تو نیستی فقط من به خونه حکومت میکنم! بچه اول زورگو! پز به تو! -

اره نمیدونم این بچه های آخر که همیشه عزیز دردونه بودن و هستن،  دیگه به چی بچه اوالی بیچ

 حسادت میکنن؟ با حرص نوشتم: 

 صبر کن برگردم کازرون، پوست از سرت میکنم دختره ی یاغی! حاال واسه من دم دراوردی؟ -

 ست که برگردی داداش! آره اینه. حرف زدن که نشد مردی، عشق ا-

 سیاوش... ، وبن؟ سمیراولش کن، از بقیه چه خبر؟ مامان بابا خ-

 ده. آررره جات خالی! واسه سمیرا خواستگار اوم-

 ؟؟ با عجله تایپ کردم: "اومده"یا  "میخواد بیاد"چشمام گرد شد. خواستگار 

 اومده؟! یعنی االن اونجان؟ -

 و اتاق زندونی کردن که نرم مجلسو به هم بریزم.آره دیگه، ولی منو ت-

خونم به جوش اومد! البد همون پسره ی پررو بود که هر وقت میرفتم دانشگاه سمیرا که برش 

 حال تبادل جزوه با سمیرا بود... گردونم، در 

 یختن خون پسره لحظه شماری میکنه... به سمیرا بگو سهیل واسه ر-

 

 شکلک خنده فرستاد و نوشت: 

 من دیگه باید برم، میخوام دست گل به آب بدم! -

 شرورانه لبخند زدم: 

 برو، برات آرزوی موفقیت میکنم!! -
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باز کردم. چراغش خاموش بود، ولی  "شجاع"زر صفحه شو بستم و یه صفحه ی دیگه به اسم یو

 مطمئن بودم آنالینه. تایپ کردم: 

 ما یزدیم، فردا دوباره حرکت میکنیم. -

 جواب اومد: 

    خوبه، وقتی رسیدی ازت گزارش لحظه به لحظه میخوام... یزدان پناهو کامل زیر نظر بگیر. -

     

 *پوراندخت*

ش تا از وسط دو شقه بشه! فقط اینجوری میخ، بعد انقدر بکشمیعنی دلم میخواد ببندمش به چهار -

 جیگرم حال میاد... 

 المیرا پوزخند زد: 

 پس چی شد شاهزاده خانوم؟ شما که از شکنجه بدتون میومد؟! -

 قط دهنتو ببند! به حدی از نادر نفرت پیدا کردم که شکنجه برام مثل عسل شیرین و لذت بخش بهف-

 نظر میاد! 

 زد زیر خنده و با موبایلش به کسی زنگ زد. 

 دیگه داری به کی زنگ میزنی؟! -

 کیارش! -

 وئم که هر روز یه مدل دوست پسر داری. تو تکلیفت با خودت معلومه المی؟ بمیری. ت-

 اد الو؟ سالم عسیسم! خوبی کیا جونم؟! من؟ نه بابا. آها جواب د-

      از افتادم. المیرا هیچ وقت آدم نمیشد! به پیشونیم کوبیدم و روی تخت دراز به در

  *عرفان* 

 به جون خودم این دو تا خیلی مشکوکن. -
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 باربد سر تکون داد: 

 باید بگی سه تا! نادرم دست به دست اینا داده، اونو فراموش کردی؟ -

 ونه... باید چار چشمی بپامشون! من باید بفهمم اینا چه مرگش-

 ینجا هتله و وسط راه. مثال میخوان چیکار کنن؟ فعال احتیاج نیست، ا-

 ا االن از هر وقت دیگه ای مهم تره، چون حمزه هی دور و بر اتاق نادر میچرخید.اتفاق-

 خرناس کشید: 

     بیا بریم یه چیزی بخوریم، من که خیلی گشنمه. توهم زدی. وللش-

 *پوراندخت* 

 . نبود توران، چون نمیخواستم مرد آهنی رو ببینم. ولی خدا رو شکر اونجابه اصرار المیرا رفتم رس

آخیش پشت میز نشستم و با بچه ها شروع کردم به خش و بش کردن. چند دقیقه گذشت و وقتی 

سرمو به اطراف چرخوندم، گردنم خشک شد و به سغ سیاه خودم لعنت فرستادم! داشت به سمت ما 

گه ود، ولی بدجوری خسته نشون میداد. حقشه! میخواست با یه نفر دیمیومد، لباساشو عوض کرده ب

 جاشو عوض کنه. ما بین باربد و طاها نشست و شروع کرد به چرت زدن. خبیثانه گفتم: 

 روت کم شد؟ -

 نمیدونم علم غیب داشت یا نه، چون با چشمای بسته جوابمو داد: 

 نبود و داشتم مثل تو وراجی میکردم. اگه خدای رو نبودم که االن این اوضاع و احوالم -

دم صدای خنده ی بقیه بلند شد که از درون شروع کردم به سوختن. چنگالمو داخل مشتم فشار میدا

ا زنم تو خیال پردازی میکردم که از اینور میز به سمتش خیز برمیدارم و چنگالو محکم به گردنش می

 بود.  از خونریزی جون بده! چقدر این آدم مزخرف و نچسب

 ها، االن وقت رو کم کنی نیست. من حوصله ی بوی دماغ سوخته ندارم.  بیخیال بچه-

 به عرفان کجکی نگاه کردم: 
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 هر وقت تو رو داخل آدم حساب کردم بپر وسط زر بزن! -

 باز صدای خندیدن بلند شد که غریدم:

 اون نیشای بدون چفت و بست تونو ببندین! حرف نزده هرهر شون بلند میشه...  -

 چشمای نادر باز شد و با نگاه دلهره آورش بهم خیره شد: 

م مو بهحوصله نداری ،به سالمت میگم غذاتو بیارن داخل اتاقت. به اندازه ی کافی توی مسیر اعصاب-

 م! ریختی که دیگه اعصاب تحمل کردنتو نداشته باش

ن سکوت عذاب آوری اطرافم درست شده بود و بقیه به یه سمت دیگه نگاه میکردن که مثال حواسشو

 به ما نیست. انگشتمو به سمتش تکون دادم: 

 مطمئن باش. وقتی برگردیم باید به بابام جواب پس بدی که چرا به من توهین کردی. -

 مودب! ه اون در خانوم بتوئم به بقیه کم توهین نکردی، این -

 بعد بلند شد و ادامه داد:

ل کردن ز تحمااینجا یا جای اینه، یا من. حاال که این خیال رفتن نداره، خودم میرم که بیشتر از این  -

 جو زجر نکشم. 

ی با قدمای محکم و قدرتمندی از رستوران بیرون رفت و بقیه به من خیره شدن. بغض نفرت انگیز

ه بغضمو بداشت گلومو پاره پاره میکرد. از اینکه اینجوری مورد خطاب قرار بگیرم حالم بهم میخورد. 

      زحمت قورت دادم و غر زدم: چرا به من نگاه میکنین؟ غذا سفارش بدین دیگه! 

   

 نادر* *

 درو باز کردم و به حمزه نگاه کردم: 

 بریم؟ -

 آره، زود باش تا کسی نفهمیده. -
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بیرون رفتم و در اتاقو پشت سرم بستم. یقه ی پیراهنمو مرتب کردم و همراه حمزه با قدمای تندی از 

 پله ها پایین رفتم. وقتی از هتل بیرون زدیم پرسید: 

 تو وسط راه باجه تلفن ندیدی؟ -

 بابا دلت خوشه. انقدر خسته بودم که چشمم فقط دنبال تابلوی هتل میگشت.  نه-

 .  توی پیاده رو بودیم که نگاه سریعی به پشت سرم انداختم و مطمئن شدم کسی تعقیبمون نمیکنه

 به طاها خبر دادی کجا میری؟ -

  ود. کارم راحت شد. نادر من دیگه دارم از دست طاها ذله میشم!بنه، خوابیده -

 آروم خندیدم: 

 دیگه چرا پیرزن؟ باز غر زدن شروع شد؟؟ -

 با دلخوری نگام کرد : 

نش ت کرددیوونه م کرده. هر وقت میرم باالی سرش، یا داره چت میکنه، یا داره بازی میکنه. حاال چ-

 به درك، این بازیه نمیدونم چه مرض جدیدیه که به جونش افتاده! 

 خب مگه چیه؟ منم بازی میکنم. -

بهش سخت -طوری نگام کرد که گفتم االن هفت تیر میکشه کارمو میسازه! نیمچه لبخندی زدم: 

 ؟ نگیر حمزه اگه بازی به درد بخور نبود که اصال اختراع نمیشد! حاال مگه چه بازیایی میکنه

 ماشین و بکش بکش! -

 گر باش! مثبت ناینکه خوبه، دقت عملش باال میره. یه کم -

 ا نمیشه؟! آقا اصال من میخوام منفی نگر باشم، چر-

 میذارم. حاال جوابتو گرفتی؟ نگاه کن، یه باجه تلفن اونجاس. کارت داری؟ نچون من -
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دستشو تو جیبش فرو برد و با اخم غلیظی به سمتش رفت. حاال خوبه پسر خالمه انقدر بد اخالقه، اگه 

کنه! کنارش ایستادم و اطرافو زیر نظر گرفتم. شروع کرد به شماره  غریبه بود میخواست چیکارم

 گرفتن و منتظر ایستاد. 

 الو؟ سالم سرگرد، منم. -

ن هر چقدر بیشتر حرف میزد، قیافه ش گرفته تر و تاریک تر میشد. میدونم علتش واضح بود. زبو

بون بزنه. حتی واسه منم ز احمد خیلی تلخ بود و مرتب عادتش بود به همه مخصوصا زیر دستا طعنه

 دراورده بود! یه دفه دیدم حمزه گوشی رو به سمتم گرفت: 

 سرگرد با تو کار داره. -

 با خشونت از دستش گرفتمش و گفتم: 

 بله؟ -

  در چه حالی بازنشسته؟ -

 پلیس. دوما این چیزا فضولیش به بقیه نیومده.  اوال سالم جناب مثال-

 منظورت از بقیه منم؟ -

 پوزخند زدم: 

 یادم نمیاد هیچ زبون نفهم دیگه ای به جز تو اونجا دیده باشم! -

 غرید: 

 حیف که پیشم نیستی وگرنه بهت میفهموندم کی زبون نفهمه، من یا تو! -

یخود شاخ و شونه نکش، خودت بهتر میدونی که حریفم نمیشی. حاال به جای سر منو خوردن، قطع ب-

 کن باید بریم کار داریم. 

صدای کوبیدن گوشی رو راحت تشخیص دادم و پیروزمندانه لبخند زدم. گوشی رو سر جاش 

 گذاشتم: 
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 یک، هیچ. دماغش سوخت که قطع کرد. -

 رم! همیشه عاشق لحظه هایی بودم که حال فدائی رو میگرفتی... گوای پسر دمت -

 شرورانه گفتم:

 .. داری.نآره دیگه ،همه ش یکی دیگه باید بیاد حال بقیه رو واسه ت بگیره، تو که از این عرضه ها -

 نکبت باز به روت خندیدم؟! -

 بهش اخم کردم: 

 نه مثل اینکه تو امشب دلت گوشمالی میخواد! -

 رو با هم دیگه ببینیم! آره،ما مشتاقیم دعوای شما دو تا-

 جا پیداشون شد؟ عرفان به سمتم اومد: جل الخالق، این دو تا از ک

 عطل اینکه تو گورتو گم کنی بری هتل. هررری... م-پس معطل چی هستی؟ -

 لبخند کجی زد که حرصمو در بیاره: 

 سین! آخی ما مزاحم دعواتون شدیم دوستان؟ باشه، ما پشتمونو میکنیم که راحت تر به دعواتون بر-

 گرفتم:  چنگ انداختم و یقه شو سریع تو مشتم

ت ببین بلبل، من االن ناجور قاطی م. کاری نکن بالیی که دوست داری سر حمزه بیارم، سر خود-

 بیارما! 

 دستتو بنداز! چه غلطا... -

 آمپر خریتم چسبید و یه مشت محکم نثار چونه ش کردم. بهت زده تلو تلو خورد و نگام کرد: 

       منو میزنی؟! االن نشونت میدم عوضی! -

 لمیرا* *ا

 وااای پوران. چرا انقدر تق و توق میکنی؟ بگیر بخواب دیگه! -
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 زیر چشمی دیدمش که روی تختش نشسته بود و با نگرانی تاب میخورد. نگام کرد: 

 یه احساسی بهم میگه داره یه اتفاقایی میفته! -

 خرناس کشیدم: 

 بابا بگیر بخواب دیوونه! به قول نادر نصفه شبی دیوونگیت عود کرده؟! -

 ن دیوونه م، اصال تو خوبی! ولی به خدا یه چیزی شده. دلشوره نمیذاره بخوابم. آره م-

رفته نفسمو با سر و صدا بیرون فرستادم و چشامو بستم. حاال یه بارم که مثل بچه ی آدم تصمیم گ

ره دوبا اعت پنج صبح بیدار نمونم، این خواهر ایکبیریم نمیذاشت. تا چشمامبودم زود بخوابم و تا س

 گرم شد که خوابم ببره، یکی شروع کرد به در زدن. با اوقات تلخی داد زدم: 

 برو کپه تو بذار! -

 ودشونصدای پا اومد و پوران درو باز کرد. صدای غرغر یکی بلند شد: بیاین ببینین چه بالیی سر خ

 آوردن. 

ران مثل برق گرفته ها سر جام نشستم و به سمت روشنایی خیره شدم. حمزه اخمو بود و داشت با پو

 حرف میزد. با صدای گرفته نالیدم: 

 باز چی شده؟ -

! حمزه به من نگاه کرد و سرشو پایین انداخت. ایش بچه مثبت! حاال مگه چیه من شال نپوشیدم؟

 م و پیششون رفتم. حمزه داشت ادامه میداد: شالمو برداشتم و بی دقت روی سرم انداخت

 بعد عرفان به نادر تیکه انداخت که نادر عصبانی شد و کتک کاری راه انداختن. -

 خب حاال در چه حالن؟ -

 حمزه با بالتکلیفی شونه باال انداخت. پوران نگام کرد: 

 دیدی گفتم یه خبرائیه! -

 مدن؟ چیز عجیبی نیست. کار همیشگی شونه! چیه؟ باز نادر و عرفان از خجالت همدیگه درو-
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حمزه خان، اون بار یادت رفته؟ نادر پای چشم عرفان بادمجون کاشته بود ،عرفانم زده بود دست نادر 

 از جا درومده بود. من که اصال تعجب نکردم. 

 با دست به پشت سرش اشاره زد: 

ودش اشین خراهشو از ما جدا میکنه و با ماالن برگشتن، ولی نادر افتاده رو دنده ی لجبازی که فردا -

 بقیه ی راهو میره. 

 پوران یه لبخند از ته دلش زد: 

زه م. تاخب چه بهتر! کسی مجبورش نکرده با ما بیاد! اون راه خودشو بره، ما هم راه خودمونو میری-

 ماشین ما مجهز تره. 

 صورت حمزه حالت خنثایی به خودش گرفت: 

 م که جلوشو بگیریم، بعد شماها خوشحال میشین؟ جل الخالق! من اومدم به شماها بگ-

 سریع نظر دادم: 

 ما بدون نادرم میتونیم ادامه بدیم. -

 یه نگاه طوالنی بهم انداخت و گفت: 

 کارمون بدون نادر لنگه. اگه اون بره و کسی جلوشو نگیره منم همراهش میرم. -

 ابرو باال انداختم: 

 با خودتون ببرین. شب به خیر،  حاال برو میخوایم بخوابیم! پس بی زحمت طاها رو هم -

 دستاش مشت شدن، ولی چیزی نگفت و رفت. درو بستم و خندیدم: 

 بفرما خر شانس خانوم! اینم از مرد آهنی جونت که دك شد. دیگه چی میخوای؟ -

 شروع کرد به بشکن زدن و رقصیدن: 

         دیگه هیچی نمیخوام... دیگه هیچی نمیخوام! -
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 *عرفان* 

 ه.نفرین شده ی عوضی. ببین چه بالیی سرم آورد-

 باربد زخمای صورتمو با الکل ضد عفونی کرد: 

 هی بهت میگم با نادر در نیفت،  به گوشت نمیره. بکش که حقته عرفان خان! -

 بهش پس گردنی زدم: 

 تو یکی خفه! تو چرا جلومو نگرفتی؟ -

 چشماش گرد شد: 

 و خودت نباید سیریش میشدی. به من چه؟! ت-

       ت. خاك! برو بمیر که خیر سرت رفیقمی. خاك بر سر-

 *نادر* 

 قولنج انگشتامو شکستم: 

 پسر عجب حالی داد! -

 حمزه با افسوس سر تکون داد: 

 پسره ی تخس. -

اره ر عوض حالشو گرفتم ناجور! این چند وقته خیلی رو اعصابم بود. هر چند زد گوشه ی لبمو پد-

 کرد، ولی خیالی نیست. 

 طاها سرشو خاروند: 

 ما باید خودمون تنها بریم؟ -

 ره. من دیگه به اینجام رسیده، نمیتونم هیچ کدومو تحمل کنم. مخصوصا پوراندخت! لعنتی انگارآ-

 موج داره. موجش بدجوری اذیتم میکنه، اعصابمو بهم میریزه. 
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رده، ساکت مونده بود. میدونستم چه مرگشه... فکر و حمزه سرش پایین بود و سر در گریبان فرو ب

 ذکرش پیش المیرا بود. تو آیینه نگاه کردم و با دستمال گوشه ی لبمو پاك کردم: 

 میبینم که حمزه خان. زانوی غم بغل گرفته. چی شده؟ کشتیات غرق شدن؟ -

 حوصله ندارم نادر، سر به سرم نذار. -

 لبخند کجی زدم و صدامو کلفت تر کردم: 

 کشتی غرق شده هم خریداریم داداش! کی زده کشتیاتو غرق کرده تا برم سراغش؟ -

 رك و راست گفت: 

 خودت. باید بری سراغ خودت! -

 با عصبانیت دستمالو دور انداختم و به دیوار مشت کوبیدم: 

 خدایا منو همین االن بکش از دست اینا راحتم کن! -

 حاال نمیخواد حرص بخوری، من پایه م! -

 م: طاها باز خودمونی شده بود. ولی حال نداشتم دعواش کنم و به پروپاش بپیچم. روی تختم نشست

بح زده صبرین بخوابین، فردا صبح زود حرکت میکنیم که این نکبتا رو نبینیم. اینا رفت ساعت ده یا-

 یم که به زابل میرسیم، مفهومه؟! از خواب بیدار شن. میخوام ما گروه اولی باش

اش جطاها سر تکون داد و با زبون خوش رفت بخوابه. ولی حمزه هنوزم یه گوشه کز کرده بود و از 

 م نمیخورد. صداش زدم: تکون

 حمزه؟ الو؟ آنتن نمیده حمزه؟ -

 زیر لب آهسته گفت: 

 چی میگی؟-
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ه! واال نمیدونم به چی قسم بخورم که بسه بابا پاشو جمع کن خودتو. یه مرد که اینجوری نمیکن-

 المیرا از تو خوشش نمیاد. به پیر، به پیغمبر، به خود موال قسم شما دو تا هیچ رقمه به هم نمیخورین!

اومدم درستش کنم، بیشتر تو خودش فرو رفت. با قدمای محکمی طرفش رفتم و به زور بلندش 

 کردم: 

ر فقط یه افسر پلیسی که اومدی ماموریت و تموم فکدیگه هر چی عاشقش بودی بسه. ولش کن. تو -

 و ذکرت به هدف رسیدنه، به دستگیری هدف! اینا رو آویزه ی گوشت کن. 

 چشماشو بست: 

 نمیتونم نادر. نمیتونم. -

 داد زدم: 

برو  پس من دیگه پسر خاله ای به اسم پارسا ندارم! تو انقدر قدرت نداری که عشقو پس بزنی ،پس-

 تر نشدم! تا عصبانی 

یرون هنش ببی حرف از اتاقم بیرون زد. واقعا دیگه هیچ راهی به ذهنم نمیرسید که فکر المیرا رو از ذ

 بکشم. دستامو به کمرم گرفتم: 

 خدا لعنتت کنه حمزه، با اینکه مرتب دقم میدی بازم نگرانتم پسر خاله ی زبون نفهم من. -

***        

 صبانیت میترکم. علعنتی. لعنتی. لعنتی! وای دارم از -

 حمزه با لحن مصالحت آمیزی گفت: 

 آروم باش نادر جان، دیگه کاریه که شده. -

 دنده رو طوری جا زدم که صدای تهدید کننده ای داد. 

شماها چرا بیدار  بایل مسخره م از تنظیم درومده درستش میکردم.اگه میدونستم ساعت مو-

 ؟! نشدین
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 طاها از صندلی عقب گفت: 

 ما هم به امید جنابعالی بودیم. -

 سرعتمو از اونم که میرفتم باالتر بردم: 

 ون کنم؟!یدارتبال اله اال اهلل... اومد و من مرده بودم، باز شماها باید مینشستین ببینین من کی میام -

قدر از چدن و انقدر از این کارا انجام میدین تا آخرش لو برین االن خدا میدونه اون دلقکا کی راه افتا

 ما جلوترن. 

ون کنم تا دلم خنک شه. حمزه دلم میخواست نفری یه کتک درست حسابی نصیب هر دوتائی ش

نیم  همیشه فرز و تند و تیز بود، ولی اینجور وقتا مثل یه خرس تو خواب زمستونی فرو میرفت. یه

 نگاه نثارش کردم: 

 صبر کن ببینم. نکنه باز داری از اون قرص خوابای لعنتی استفاده میکنی حمزه؟ هوممم؟ -

 رنگش پرید: 

 بود.من؟ نه. نه بابا قرص خواب کجا -

ره جون خودت! از قیافه ی دستپاچه ت معلومه چقدر راست میگی. من یه پوستی از سر تو بکنم آ-

 که بماند یادگاری. فقط وای به حالت اگه ژاندارك زودتر از من برسه، بیچاره ت میکنم! 

 تعجب کردن و طاها پرسید:

 ژاندارك؟ ژاندارك دیگه کیه؟  -

 ونت گفتم: باز دهنم افکارمو فاش کرد .با خش

 هیچی! اشتباه از دهنم پرید، منظورم پوراندخته. -

چشمامو به جاده دوختم که سوال بیشتری نپرسن. نمیدونم چرا، ولی هر وقت به پوراندخت فکر 

میکردم، خود به خود یاد ژاندارك میفتادم که از شجاعت و جنگجو بودنش خوشم میومد. وقتی در 

تر ایمان آوردم که دخترا هم میتونن دل شیر داشته باشن... ولی موردش کتابای بیشتری خوندم، بیش
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این وسط یه مشکلی وجود داشت. پوراندخت هر چقدر بی کله و نترس بود، از اون طرف گستاخ و بد 

 دهن بود و زبون تلخی داشت. اینجا بود که نمیتونستم تحملش کنم و مرتب رو اعصابم رژه میرفت. 

        میشد، حتما یه گوله وسط ابروهاش خالی میکردم! به وقتش که عملیات تموم 

   

 *پوراندخت* 

 یوهو چه فازی میده! -

دای صچشمم به عقربه ی کیلومتر شمار ماشین بود که هی باالتر میرفت و المیرا دیوونه تر میشد. 

ندگی بلند ضبط ماشین داشت گوشامو کر میکرد و حاال قدر عافیت میدونستم. نادر نه این شکلی ران

عتر سری میکرد،  نه صدا رو این همه زیاد میکرد باربد و عرفانم که هی بیشتر تشویقش میکردن که

برونه. آخه من چه گناهی کردم بین یه مشت خل و چل و عقب مونده گیر افتادم که از هر طرف 

 جونمو تهدید کنن؟ طاقت نیاوردم و به المیرا گفتم : 

 آروم تر رانندگی کن، پلیس برامون دردسر درست میکنه. -

 ین ماشین چه میکنه. جووونم سرعت! نه چیزی نمیشه، فقط ببین ا-

 زدم: جیغ 

 گفتم آرومتر رانندگی کن المیرا! -

 جا خورد و سرعتشو به مرور کم کرد. صدای عرفان بلند شد: 

گه ی حاال یه نفر دیگه پیدا شد هی بهمون پیله کنه! تو چطوری از نادر بدت میاد وقتی خودت لن-

 همونی؟! 

 :بهش توپیدم

  . واهر احمقم میگفتم یواش تر برهاصال خوشم نمیاد خودتو نخود هر آش میکنی! من داشتم به خ-

 المیرا تند تند گفت: 
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 نمیخوام نادر ازمون جلو بزنه. -

 .گه مسابقه س؟ باالخره باید یکی از ما اون یارو آدمه رو گیر بیاره، ما یا اونا فرقی ندارهم-

 نیم رخش به لبخند شیطانی آراسته شد: 

 یره. حاالنار مکه رو ما باز میکنه و نادر خان به مرور دِ نشد! اگه ما گیرش بندازیم، بابا یه حساب دیگ-

 فهمیدی؟ 

 نیمه ی تاریک وجودم خندید و منم همراهیش کردم: 

       پس حاال که اینجوریه، به راهت ادامه بده! ما باید از اون دیوونه ها زودتر برسیم! -

 *حمزه* 

 یزد. نادرو از داخل آیینه ی ماشین میدیدم که سرشو بین دستاش گرفته بود و مدام با خودش حرف م

 به طاها که بغل دستم نشسته بود نگاه کردم: 

 پیدا کردی؟ -

 بیشتر به سمت نقشه خم شد و با دقت گفت: 

 یه لحظه تحمل داشته باش... -

خه دو ساعته داری باهاش کلنجار میری، هیچی به هیچی! زود باش دیگه، وقت کمه طاها از گوشه آ-

 چشم نگام کرد: 

 ببخشید که ماشین جناب سرگرد جی. پی. اس نداره، خیلی پوزش میطلبم جناب سروان! -

 نادر وحشی شد و داد زد: 

 من سرگرد نیستم!! -

 خوبه؟ باشه بابا... باشه... من غلط کردم، -
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نقشه رو از دستش کشیدم و به جاده ها دقیق شدم. همه شون دو طرفه بودن و فاصله ی پمپ 

 بنزیناشون خیلی زیاد بود. غرغر کردم: 

 عالیه... دیگه از این بهتر نمیشه! نادر؟ تو میگی چیکار کنیم؟ -

  رسیم.، باید زود بخم شد و به نقشه نگاه کرد: این خوبه. تو رو به هر کی میپرستی عجله کن حمزه

 به فرمون ماشینش اشاره زدم: 

 پس خودت برون. دو ساعته پشت فرمون نشستم، اینه جای تشکر کردنت؟؟ -

اال انگار شاخ غول شکستی! چرا اون همه مسیرو نمیگی که من پشت فرمون بودم و حضرت آقا تا ح-

 آخر مسیر صدای خرخرش گوش فلکو کر میکرد؟ 

 داخت: طاها دستاشو باال ان

 داره دیر میشه! زود باشین یه مسیرو انتخاب کنین تا بریم. -

 نادر به سردی نگاش کرد: 

 از کی تا حاال زالزالک اومده جزو میوه ها؟ -

 شه .طاهای بیچاره شوکه شد و دهنشو بست. من داشتم لبمو گاز میگرفتم تا نخندم و بیشتر ضایع ب

 نگاه خیره ی نادر به سمت من چرخید: 

 و چته؟ تو هم دلت از این حرفا میخواد یا با زبون خوش راه میفتی؟ ت-

 نقشه رو پرت کردم عقب و با عصبانیت خالص دنده رو جا زدم. صدای داد و هوارش بلند شد: 

 چه خبرته؟! چرا اینجوری کردی؟؟ -

نکشیده بود،  جوابشو ندادم .دلم میخواست از دستش خودزنی کنم! قبالنا که هنوز کار به اینجاها 

فوق العاده مودب و اتو کشیده و خوش برخورد بود، ولی حاال تنها حُسنش این بود که هنوزم اتو 

... خودشم پر کشیده بود، فقط همین. زبونش که مثل گرز رستم خاردار شده بود، اعصاب اینا هم که

 که 
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با زور، با اجبار، با کمک  همیشه میگفت دیوونه شده. با خودم عهد بستم وقتی برگشتیم تهران، شده

  مامان و پریسا، ببرمش روانشناسی، روانپزشکی چیزی. خدایش دیگه نمیتونستم تحملش کنم! 

       

 *المیرا* 

 بچه ها؟ یه مشکل. -

 هوم؟ -

 بنال! -

 ترمز دستی رو باال کشیدم: 

 من نمیدونم باید کجا بریم. تنها کسی که از جای طرف خبر داشت، طاها بود. -

 پوران دستاشو به سمتم دراز کرد: 

 االن خفه ت میکنم المیرا! مسخره ی عوضی. همه ش تقصیر توئه! -

 تو بودی که به حمزه گفتی طاها رو هم با خودشون ببرن. حاال بیا و درستش کن. 

 باربد بی تعارف یکی زد پس کله م: 

 دیوونه؟  اینم از دختر دائی منگلم! حاال چه خاکی به سرمون بریزیم المی-

 به سمتشون چرخیدم و با عصبانیت گفتم: 

 من نمیدونم! اگه میدونستم که به شما احمقا نمیگفتم! -

 پوران با حسرت سرشو به شیشه چسبوند:

 فکر میکنم فقط یه راه داریم.  -

 چی؟ چه راهی؟ -
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زبونشون بیرون نادر. باید صبر کنیم تا مرد آهنی و دار و دسته ش سر برسن، بعد یه جوری از زیر -

 بکشیم. 

 عرفان به چونه ش دست کشید:

 همچین بیراهم نمیگه ها... -

         

 *نادر* 

تین متخت گاز میرفتم. فقط بیست کیلومتر دیگه باقی مونده بود. واسه ریختن خون زیر دستای پور 

 آروم و قرار نداشتم! حمزه بهم تشر زد: 

 آروم ترم میتونی بری. -

 خفه. -

 باز داری شروع میکنی؟ داد زدم: گفتم خفه!نادر -

 حمزه بهم ریخت و زد تو فاز شلوغ بازی. 

ون یگه به اینجام رسوندی نادر! تو چت شده؟ تو که اینجوری نبودی! این حرفا چیه میزنی؟؟ تو همد-

 نادر قبلی؟ نه، نیستی! 

 زیر لب غریدم: 

 دقیقا زدی وسط خال، من دیگه نادر قبل نیستم.-

 ا بیشتر از حد مجاز میرونی. تتو داری سی  پس حداقل یواش تر برو،-

 سریع نگاش کردم: 

 ببخشید شما؟ آها من نمیدونستم شما افسر راهنمایی رانندگی هستین قربان! -

 طعنه نزن ،سرعتتو کم کن. -
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 برای اینکه لج کنم به سرعتم اضافه کردم: 

 جاده یکسانش کنم... میخوام ببینم کی جلو دارمه تا با آسفالت -

که  آه عمیقی کشید و عقب نشینی کرد. مگه کسی هم میتونه جلوی نادرو بگیره؟ عمرا! من از وقتی

  گفت: یادم میاد همین بودم. اصال هم خوش نداشتم کسی بخواد اخالقمو تغییر بده. طاها از پشت سر

 جمالی میگه جای دقیق سوژه رو گیر آورده. -

 کردم:  از داخل آیینه نگاش

 بپرس از تعدادشون خبر داره یا نه. -

 فتم: سر تکون داد و با موبایلش شروع کرد به حرف زدن. همونطور که چشمم به جاده بود به حمزه گ

 میخوام تو عملیات گل بکاری. به احمد نشون بده چقدر میتونی خشن باشی. -

 من با تو هیچ حرفی ندارم. -

 لبمو کج کردم: 

 وی با یزدان پناه قهر کرده. الهی... آخی. سروان فد-

 مثل شیر غرید: 

 ازت خواهش میکنم عصبی ترم نکن! خودت خوب میدونی االن چه حالی دارم. -

 استرس داری؟ -

 نه. -

 پس استرس داری. -

 ولوم صداش بیشتر شد: 

 گفتم استرس ندارم. -

 موذیانه نیشخند زدم: 
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 دیگه کامل مطمئن شدم استرس داری! -

ین اخون خونشو میخورد. نمیدونم واقعا مرض مردم آزاری داشتم، یا فقط خودم از روی قصد و غرض 

 چیزا رو میگفتم؟! تابلوها به سرعت از جلوی چشمام میگذشتن و ضربان قلب هیجان زده م مرتب

ه تاز هکباالتر میرفت. دارم میام. میام که بهت بفهمونم نادر کیه. بهت میفهمونم فرهاد!! اونجاس 

 د: زمیفهمی گیر بد کسی افتادی... پام بی اختیار پدال گاز رو بیشتر فشار داد که حمزه فریاد 

 نادر آهسته تر برو!! -

 یس، وگرنه قاطی میکنم. کم مونده برسیم. هر چند اون چهار تا حتما زودتر از ما رسیدن. ه-

 هیچ کاری از دستشون بر نمیاد. -

 طاها؟میشه پرسم چرا مهندس -

 قیافه ی مسخره ای به خودش گرفت: 

 من هستم که رد اونجا رو دارم، نه اونا. نمیتونن آدرسشو گیر بیارن. -

 لبخند عمیقی زدم: چه عجب. چه عجب که تو یه کار مفید تو کل عمرت انجام دادی! 

***         

 خونسرد باش، اوکی؟ -

 سر تکون داد: 

 تا جای ممکن سعی میکنم. -

کی از خستگی جونم داشت در میرفت، ولی کنجکاوی امونم نمیداد. اول باید حتما یه سر با اینکه

پشت  میکشیدم تا آروم میگرفتم. یه دستی موهامو مرتب کردم و داخل مغازه رفتم. یه مرد سبزه که

 میز نشسته بود سرشو باال گرفت: 

 بله؟ -

 دنبال کسی میگردم. -
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 قیافه ش غیر قابل نفوذ شد: 

 کی؟ -

 رو حالت استند بای بودم که اگه خواست دست از پا خطا کنه کارشو بسازم. با احتیاط گفتم: 

 پور متینو میشناسی؟ فرهاد پور متین؟ یکی از زیر دستاش همینجاها میپلکه دنبال اونم. -

 بی برو برگشت گفت: 

 خرج بر میداره. -

 طاها جلو رفت و یه دسته ی اسکناس مقابلش گذاشت. تا چشمش به پنجاه هزاریا افتاد گفت: 

 اینا کمه. -

 با سر اشاره زدم یه دسته ی دیگه هم بهش بده. صورتش باز شد و لبخند دندون نمائی زد: 

 این که میگی اسمش چیه؟ -

 طاها با آرامش گفت: 

 شهسوار. میگن این لقبشه.-

 رفه ای میشد. مرده به عالمت مثبت سر تکون داد: کم کم داشت ح

ارم، سشو دمیشناسمش. کارش اینه افغانی بیاره این ور مرز. االن نمیدونم اینجاس یا اونجا، ولی آدر-

 به کارت میاد؟ 

 دستمو با طلبکاری به سمتش گرفتم: 

 همونو رد کن بیاد. -

یه کاغذ از بین خرت و پرتای اطرافش گیر آورد و شروع کرد به یادداشت کردن. خیلی آهسته دستمو 

تو جیبم فرو بردم و یه بمب دست ساز ازش بیرون کشیدم. انگشتم یه دکمه رو لمس کرد و شمارش 

ی معکوسشو به کار انداخت. اون یکی دستمو تکون مالیمی دادم که ساعتمو که بندش قبال دستکار
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شده بود، باز شد و رو زمین افتاد. خم شدم و به بهونه ی ساعتم، روی زمین زانو زدم. تند و تیز بمبه 

 رو زیر میزش گذاشتم و دوباره بلند شدم. کاغذه رو به سمتم گرفت: 

 وقتی رفتی پیشش، بگو از طرف قنبر اومدم. -

 ون اومد و پرسید: گفتم و به سمت در برگشتم. طاها همراهم از اونجا بیر "اوهوم"

 اون چی بود زیر میزش انداختی؟ زیر میزی؟ -

 پوزخند زدم:

 نه گوگولی، بمب بود.  -

 چشماش شد اندازه ی کاسه: 

 بمب؟! نادر خان داری شوخی میکنی؟ -

 سریع اخم کردم: 

 النامن تا به حال چند دفه با تو شوخی کردم که این دفه ی دوم باشه؟ زود باش سوار شو بریم، -

 منفجر میشه ما رو هم با خودش میبره اون دنیا. 

 پشت فرمون نشستم که طاها عقب سوار شد و به مافوقش چغلی مو کرد: 

 نادر خان بمب کار گذاشت! -

بین طاها، یا زیپ اون صاب مرده رو میکشی، یا خودم با مشتم طوری تغییرش میدم که واسه ب-

 همیشه بسته بمونه، خب؟! 

  حمزه نچ نچ کرد:

 ! باز تو از این کارا انجام دادی؟ آخه که چی؟ واسه چی میخوای بکشیش؟ مرض داری مرد مومن؟-

 ون با قیافه ش حال نکردم. این کثافتا رو باید فرستاد اون دنیا ،خیابون دوزخ ،کوچه ی جهنمچ-

 ،ساختمون آتیش، طبقه ی اسفل السافلین. والسالم! 



     98کاربر انجمن رمان 1373رمان این گروه خشن | نگار

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         132 

 

 به خودش اشاره زد: 

 پلیس برای چی اختراع شده؟؟ -

وام اسه قشنگی. من کار خودمو انجام میدم، با هیچ گروه و ارگانی هم کار ندارم. نه شاغلم که بخو-

 م.نگران از دست دادن شغلم باشم، نه دیگه چیزی واسه از دست دادن دارم. منم و یه فکر انتقا

 خودش غر زدن. میدونست به حرف کسیوقتی ماشینو راه انداختم بازم مثل پیرزنا شروع کرد با 

 گوش نمیدم، دیگه اصرار نمیکرد. باز جای شکرش باقیه که ضریب هوشی این یکی از بقیه یه کم

       باالتره! 

 *پوراندخت* 

 یعنی تو اون مغازهه چیکار داشت؟ -

 المیرا یه بسته آدامس از جیبش بیرون کشید که اخم کردم: 

 رچ آدامس بلمبونی یکی میخوابونم زیر گوشت! المی اگه باز بخوای قرچ ق-

 وا؟ تو با من چیکار داری؟ -

 س خوردی! نمیدونم چرا شبیه ش نمیشی.دیوونه م کردی بس که آدام-

 عرفان خندید: 

 من به نام قانون دستگیرت میکنم!  -

بل هر چند چون المیرا به پوست کلفتی شهرت داشت، کار خودشو کرد. با اعصاب نابود شده به مقا

دای یم. صنگاه انداختم و دنبالش کردم. فقط امیدوار بودم نفهمیده باشن که ما داریم دنبالشون میکن

 خمیازه کشیدن کسی از پشت سرم بلند شد: 

 فرمونو کج کن برو یه هتل گیر بیار. من خوابم میاد، بیخیال جاسوس بازی. پوری -

 منه.  اربد دو دقه دندون رو جیگر بذار، احتیاجی به هتل نیست. بابا اینجا خونه داره، کلیدشم دستب-

 فقط المیرا رو دیدم که دهنش باز موند، ولی مطمئن بودم اون دو تا اسکال هم این شکلی شدن. 
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 خندیدم: 

 چیه؟ سورپرایز شدین؟ -

 فمون کردی؟؟ برده تو میدونستی بابا خونه داره، اون وقت چند ساعت زیر آفتاب عالمرده شور -

 اسه این کارم دلیل داشتم. میخواستم وقتی این سه تا وارد شهر میشدن گیرشون بیارم تا بفهممو-

 چی تو اون مخای فندقی شون میگذره! 

 باربد دوباره با سر و صدا خمیازه کشید: 

 اعت شبتون به خیر... سبیدم... جمخمن که -

رو  عرفان پوزخند زد و من غرولند کردم، چون صدای خروپف باربد واقعا گوش خراش بود و هر آدمی

 از نعمت شنوایی محروم میکرد. هوا کامل تاریک شده بود و نادر هنوزم داشت تو شهر رانندگی

 میکرد که یه دفه... 

 اون صدای چی بود؟؟ -

 : المیرا معطل نکرد و شیشه رو پایین داد و از پنجره به سمت بیرون نیم خیز شد. توصیه کردم

 مراقب باش المی... -

 هستم، میخوام ببینم چی بود منفجر شد؟ -

 یه کم به همون حالت باقی موند و مات و مبهوت داخل برگشت. سه نفری پرسیدیم:

 چی شد؟؟ -

 زمزمه کرد:  

 مغازهه رو فرستاد رو هوا! اون طرفا آتیش زبونه میکشه. فکر کنم نادر زد -

چشمم روی بی. ام. و ی سیاه مقابلم خیره موند. این بشر شاگرد شیطان بود!! یا شایدم شده بود. منو 

جون به جونم میکردن به زحمت فقط یه کلت ساده با یه صدا خفه کن پیش خودم نگه میداشتم، تازه 
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هزار مدل مخفی کاری! ولی نادر حتی بمب کار میذاشت. خدایا این دیگه اونم با کلی ترس و لرز و 

 کیه؟ دهنم باز شد و کلمات از دهنم بیرون سر خوردن:

 اون تنها کسیه که میتونه از پس این ماموریت بر بیاد. مطمئنم!  -

 بهم پریدن و دعوام کردن. با فریاد زدن ساکتشون کردم و گفتم:

مون بوده باشی و واسه نجات جون مردم تالش کنی، بعد بیای واسه جون هاین که قبال یه نظامی  -

ون مردم نقشه بکشی و تو سیم ثانیه بفرستیشون هوا، این نشون میده از نادر کله خراب تر گیرم

 نمیاد!

 بعد با خباثت محض لبخند زدم: 

         من که کم کم دارم باهاش کنار میام... بدجوری پایه س. -

 *نادر* 

 رمون داشت زیر دستام تحلیل میرفت. انقدر فشار دستام زیاد شده بود که انگشتام سفید شدهف

ده یده شبودن و داشتن به زق زق کردن میفتادن. حمزه دیگه واقعا فکر میکرد باال منبر نشسته و آفر

ن واسه نصحیت کردن من بدبخت. خیلی جلوی خودمو میگرفتم که باهاش دعوا نکنم. به خودم تلقی

 کردم: 

 تو آرومی. کامال ریلکس! اصال به حرفاش گوش نده.-

ه کنی؟ از خودت؟ از خدای باال سرت؟ از این زندگی که واسدیگه شورشو دراوردی نادر! تو حیا نمی-

 خودت درست کردی؟ از... 

لعنتی چقدر از نصیحت کردن خوشش میاد! پوف بلندی کشیدم و نیم نگاه معتراضانه ای نثارش 

ی از ولی انگار نه انگار. چشمم داشت به سمت جاده برمیگشت که نگام به آیینه افتاد. چیز کردم،

 دیدم. روش دقیق شدم و چشامو ریزماشین پشت سری معلوم نبود، فقط دو تا چراغ نورانی شو می

 کردم. غیر ممکنه! 

 حمزه؟ -
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 حق با مامان بود... -

 حمزه گوش کن... -

 نباید میذاشتم اینجا بیای... -

 از ته گلوم نعره زدم: 

 با توئم! افتادن دنبالمون. -

 مکث کرد و به عقب چرخید. طاها گفت: 

 کنن. خودشونن! دارن تعقیبمون می-

چیه؟ اونا رو -کرد. بهش سیخونک زدم: و سرکوب میر حمزه رو زیر نظر داشتم که داشت لبخندش

 دیدی خوشحال شدی؟ 

 ه خودش اومد : سریع ب

 نه اصال! یه جوری گمشون کن. -

 و روی دنده گذاشتم و آماده ی شتاب گرفتن شدم: ر دستم

 با درخواستتون موافقت میشه... -

 گذشتن و صدایبا وحشی بازی دور موتورو باال بردم و دنده رو عوض کردم. خاطراتم از جلو چشام می

  پیچید...خنده های راضیه و محمد تو سرم می

 ر برو! تا بابا نیست بیا یه کم خوش بگذرونیم! داداش تند تر! تند ت-

ه و مثل بچه ها از پنجرر داد و راضیه دستشمحمد تا جایی که ماشین بیچاره توان داشت گاز می

 رفتم: خندید. بهشون چشم غره میبرد و میبیرون می

 ها دست من امانتین. دیگه دیوونه بازی بسه، خدای نکرده اتفاقی میفته ها! شما-

 کرد: محمد با چشمای طوسیش براندازم می
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 تونی جریمه مون کنی! چه پلیس وظیفه شناسی! فقط خدا رو شکر که نمی-

. من همون بغض شبونه سراغم اومده بود و با قدرت تمام به گلوم چنگ انداخته بود و فشارش میداد

کنم؟ اون فرهاد عوضی چطوری بهشون دست چجور امانت داری بودم که نتونستم ازشون محافظت 

پیدا کرد؟ چطوری وقتی من حواسم پرت عملیات بود راضیه رو رام کرد و عاشقش کرد؟ چطوری 

 کردم،ا نمیمحمدو به راه مواد و اعتیاد کشوند؟ اینا سواالیی بودن که تا وقتی شاه کلید معما رو پید

 رهاد بود. موندن. شاه کلید معما هم که فبی جواب باقی می

***        

 *باربد* 

 کنیم! نبالشون میبچه ها به جون خودم فهمیدن ما داریم د-

 پوران به سمت فرمون خم شد: 

 خوام بهش نشون بدم که نمیتونه از دست من در بره. بچه ها سفت به صندلیاتون بچسبین، می-

نقش رهبرو داشته باشه و بازم رگ جاه طلبیش باد کرده بود. از بچگیاش همیشه دوست داشت 

 گ ازشقدرتشو به رخ همه بکشه. همیشه! یادمه که من و المیرا و بقیه بچه های فامیل تا سر حد مر

ی نفرت داشتیم. خودخواه بود و قدرتمند، ولی همیشه بزرگترا اونو بیشتر دوست داشتن. زیر لب

 یادمه المیرا بهم میگفت:  .غریدم

ع به میخواد بزنمش! همیشه اذیتم میکنه و هر کاری انجام میدم سریوای باربد نمیدونی چقد دلم -

شک  ت بهشبابا خبر میده. ولی نمیدونم چرا باز با این حال بابا بیشتر از من دوسش داره! بعضی اوقا

 میکنم نکنه مهره ی ماری، چیزی داره و رو نمیکنه. 

یرا ه المکلی خوب حالشو میگرفت تا جایی ولی از وقتی که نادر اومده بود، اوضاع فرق میکرد. نادر خی

لی شو خیبهم خبر داد پوران از دست نادر گریه میکنه! با نادر موافق نبودم،  ولی این یه مورد کار

 قبول داشتم. دمش حسابی گرم.

 باربد؟ -
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 به عرفان نگاه کردم که زیاد سرحال نشون نمیداد. دستمو به عالمت پرسش چرخوندم: 

 چی میخوای؟ -

 ه نخ سیگار بده، من سیگارام ته کشیده. ی-

 بسته ی سیگارمو از جیبم بیرون کشیدم و به سمتش گرفتم. پوران گفت: 

 االن وقت سیگار دود کردن نیست، بذار واسه بعد. -

 عرفان که ناجور بهم ریخته بود گفت: 

 به تو ربطی نداره، تو به شوفریت برس جوجو خوشگله. -

 قط صبر داشته باش تا بریم خونه، اونجاس که بهت نشون میدم چی به من ربط داره، چی نداره. ف-

 طاقتم طاق شد و به صندلش کوبیدم : 

 اَه بس کن دیگه پوران! تو چرا همه ش در حال جنگ و دعوایی؟ خیر سرت مثال دختریا! -

 لحنش شاکی شد: 

 ه رویدیگه مجبوریم بریم خونه. المی، این آدرسه ک بفرما. انقدر زر زدین تا گمشون کردم، االن-

 کاغذ نوشتم رو به جی. پی. اس بده.

 المیرا شونه باال انداخت: 

 نوکر بابات غالم سیاه. مگه دست خودت چالغه؟ خودت بهش آدرس بده. -

ادر ن یشهبهش کجکی نگاه کرد و کارشو انجام داد. چقدر از پررو بازیای المیرا خوشم میاد. درسته هم

پسر  وبهمون سر کوفت میزنه، ولی از حق نگذریم واقعا درست میگه. المیرا واقعا روی هر چی دختر 

 پررو بود رو با جاش برده بود. یه ربعی گذشت و پوران داخل چند تا کوچه پس کوچه پیچید. 

 جلوی یه خونه پارك کرد و گفت: 

 رسیدیم. یکی بره در پارکینگو باز کنه. -
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بچه ی آدم از ماشین پایین پریدم و با کلیدی که پوران دستم داد درو باز کردم. ماشینو خودم مثل 

که داخل برد درو پشت سرش بستم و پیش بقیه رفتم. همه مون خسته و کوفته بودیم. رفتیم داخل 

یه خونه ی مبله ی لوکس و هر کس یه گوشه ولو شد. المیرا که روی مبل سه نفره دراز کشیده بود با 

 چشمای بسته گفت: 

 ردیم از گشنگی! مُیکی زنگ بزنه تهیه غذایی، رستورانی، چیزی سفارش بده، -

 : گفتپوران 

 کارد بخوره به شکمت! حاال غذا کوفت نکنی نمیشه؟ -

 سه تا رو شکنجه میدی؟  نه نمیشه! تو رژیم داری، چرا ما-

 پوران با غرغر به روی من زوم کرد:

 یزی درست کنیم. باربد؟ پاشو بیا یه چ -

 من؟ من که آشپزیم افتضاحه! -

 لبشو کج کرد: 

 میگم بیا کمک من عقل کل. -

 به سختی از جام بلند شدم و رفتم آشپزخونه. خوشبختانه پوران از آشپزی کردن خوشش میومد و

اگه  دستپختشم بد نبود. هر چند در موقعیتای مشابه زیادی غذای سوخته هم به خوردمون داده بود!

 هم کسی نمیخورد مجازات میشد. داخل یخچالو گشت: 

 خوش بیاد؟  چی به خورد این ملت گشنه بدم که خدا رو-

 ریش و قیچی دست خودته. -

 املت خوبه؟ -

 پوزخند زدم: 

 خیلی ممنون، معده ی من با غذاهای اشرافی کنار نمیاد! -
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 من چیز بهتری به ذهنم نمیرسه. اگه راست میگی، بیا خودت یه چیزی درست کن. -

 رم قرض میگرفتیم.کاش وقتی داشتیم میومدیم یه خدمتکا-

 با جدیت گفت: 

 حاال که نه خدمتکاری هست، نه آشپزی. مجبوریم خودمون یه چیزی سر هم کنیم. -

 ناچار به املت راضی شدیم و افتادیم به جون آشپزخونه. سر و کله ی المیرا پیدا شد 

 شام چیه؟ -

 

 گشنه پلو با خورشت دل ضعفه. دوست داری؟-

 غر زد: 

 زا سفارش بده. گندتون بزنن با این کاراتون. خب یکی زنگ بزنه پیت-

 من سریع مخالفت کردم: 

ملتم اوای نه تو رو خدا! دل و روده م باال اومد بس که فست فود خوردم. باور کن از دست تو به -

 راضی م. 

 یکه خورد: 

شنه گاملت؟ شام املته؟ این همه بدبختی کشیدیم که شام املت بخوریم؟ نخواستم بابا،  امشب سر -

 رو بالش میذارم. 

 که داشت با ماهی تابه کشتی میگرفت جواب داد:  پوران

 بهتر. -

 د: المیرا روی میز پرید و همون جا چهار زانو نشست. دستشو زیر چونه ش زد و به پوران خیره ش

 پوری؟ -
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 هوم؟ -

کر میکنم وقت شوهر دادنت رسیده ها! دیگه به آخرین مرحله ی کدبانو گری نائل اومدی، پخت ف-

 املت!

 پوران با خونسردی جواب داد: 

 من واسه دل خودم آشپزی میکنم، نه واسه شکم یکی دیگه که بخوان اسمشو شوهر بذارن. -

س قصد ازدواج داری! هیچ نگران نباش، پنج تا پسر داریم، ترگل ورگل! هر کدومو دوست داشتی پ-

 انتخاب کن. 

 خواهرش رفت. تو چشماش زل زد: پوران کاسه ی صبرش لبریز شد و با قدمای محکمی به سمت 

 تمومش کن وگرنه زندگی خودتو تموم میکنم! -

 هاباز اگه نادر تهدیدم میکرد یه چیزی.-

 اسم اون عوضی رو جلوی من نیار!-

 یه دفه یاد یه چیزی افتادم و وسط دعواشون پریدم: 

 راستی بچه ها، عرفان کو؟ -

 المیرا لپشو خاروند: 

  آ فکر میکنم رفته خودشو بسازه. -

 من و پوران جا خوردیم! پوران با عجله پرسید: 

 مگه عرفان مواد میکشه؟! -

 از خنده روی میز وا رفت: 

 سرکار بودین! نمیدونم کجاس.  -

 هلش دادم:
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 دیوونه زنجیری.  -

 پوران به من اشاره زد: 

  برو گیرش بیار. یه وقت نکنه واقعا معتاد شده باشه.-

ه ش برداز اونجا بیرون رفتم و داخل خونه رو نگاه کردم. عرفان روی یه مبل تک نفره ی کرمی خواب 

 بود. صدا زدم: 

 اینجاس، خوابیده. -

***       

 *طاها* 

 شروع کردم به تایپ کردن و خودمو خونسرد نشون دادم. 

 شو کشت. سوژه تو یه مغازه بمب کار گذاشت و صاحب-

 شروع کرد به تایپ کردن. جواب اومد:  "شجاع"و چند ثانیه گذشت 

 چرا جلوشو نگرفتی؟ -

 نمیتونستم. مقدور نبود.-

 سعی کن جلوشو بگیری تا دیگه کسی رو به کشتن نده.  باشه، ولی این دفه-

 طاها باز تو داری چت میکنی؟-

روم یه دفه هول شدم و سرمو باال گرفتم. نادر باالی سرم داشت از فنجون چایی تو دستش، آروم آ

 چای مزه میکرد. افتادم به تته پته کردن: 

 خب... آر... نه! -

 لبشو غنچه کرد: 
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به نظر تو قیافه ی من شبیه آدمای نخستینه؟ پس اون برنامه ی یاهو مسنجرت چغندره که باز -

 کردی؟ 

 روش کلیک کردم و بستمش:  سریع

 خصوصیه. -

  اخم کمرنگی روی ابروهاش نشست. 

 ا کی چت میکردی؟بخصوصی نداشتیم اطالعاتی. تو داشتی -

 اِ... با خواهرم! -

 چشماش ریز تر شدن و کنارم نشست: 

 داشتی خصوصی با خواهرت چت میکردی؟ یعنی تو االن انتظار داری من حرفتو باور کنم؟-

 انداختم: شونه باال 

 خب آره. -

 د کن بیاد. ر ولی شرمنده، من باور نمیکنم. لپ تاپو بده.-

 عرق سردی روی پیشونیم نشست: 

 واسه چی؟!-

 ون ماسماسکو بده. اخودتو به خنگی نزن طاها! زود باش -

 از خوش شانسیم، حمزه از دستشویی بیرون اومد و نگاه متعجبی بهمون انداخت:

 گرفتین؟! چیه چرا شماها گارد -

 نادر اجازه ی حرف زدن بهم نداد و خودش سریع تر گفت: 

 داره با یه آدم مشکوك چت میکنه، هر چی م اصرار میکنم نمیگه کیه! -

 به گردنش دست کشید: 



     98کاربر انجمن رمان 1373رمان این گروه خشن | نگار

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         143 

 

 آره طاها؟ داری با کی چت میکنی؟ -

 خدایا اینکه بدتر شد! زبونمو روی لب خشکم کشیدم: 

 به نادر خان گفتم... دارم با خواهرم چت میکنم. -

 حالت شکاکی از چهره ی حمزه عقب نشینی کرد: 

، خب داره میگه با خواهرش حرف میزنه، مشکلت چیه؟ تو داری خیلی مته به خشخاش میذاری نادر-

 بیچاره رو اذیتش نکن. 

عصبانیت فنجونو روی میز نادر نگاه خشمناکی به سمتم انداخت. چشماش از خشم میسوختن. با 

 کوبید:

 این دفه رو قسر در رفتی، ولی دفه ی بعد میفهمم چه ریگی به کفشته جوجه اطالعاتی!  -

 قلبم بدجوری میزد. حمزه نجاتم داده بود. سرمو پایین انداختم و با سرعت نور تایپ کردم: 

  من فعال نمیتونم جواب بدم. -

ا . نادر بدادم م. ولی یه دفه دو هزاریم افتاد که کار اشتباهی انجامبعد یاهومو بستم و اتصالمو قطع کرد

 چشمای خون گرفته به لپ تاپم زل زده بود که کنار گذاشته بودمش. دوباره گر گرفت: 

 پس چی شد؟ مگه با خواهرت حرف نمیزدی؟ یاال دیگه، ادامه بده! -

 دیگه حرف زدنم تموم شده بود. -

 ت پیله کردم؟ آها، اونم وقتی که من به-

 حمزه دستاشو باال گرفت: 

 بچه ها قانون گروه فراموشتون شد؟ هر گونه جر و بحث احمقانه ممنوع! -

 نادر بهش پرید: 
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اعتراف کن اون کی  این دفه فرق میکنه! من به این بچه پررو شک دارم. طاها، خودت با زبون خوش-

 بود؟ 

 خواهرم بود! واسه دفه ی سوم! -

 هوا کرد:  فوت محکمی به

 زبون نفهم. هیچی بابا اصال از خیر فهمیدنش گذشتم. -

 «آخیــــش!»تو دلم گفتم: 

 بلند شدم و رفتم اتاقم. صدای جر و بحثشون خونه رو برداشته بود. 

 چرا اینجا رو ستاد به ما داده؟ -

 چون سرگرد فدائی اینجوری دستور داده. -

و، آره ان منو زیر نظر بگیرن، آره؟ حمزه راستشو بگینا میخواون احمد بی همه چیز غلط کرده با تو! ا-

 یا نه؟! 

رده ن نمیدونم، سرگرد به من زنگ زد و خبر داد که بیایم اینجا، خودتم که رفتی کلیدشو از اون مم-

 که خونه بغلیه گرفتی. دیگه به چی شک داری؟ 

اقی نادر ساکت شد. خیلی محتاط بود و به زمین و زمان شک داشت. نکنه فهمیده بود قراره چه اتف

         بیفته؟! 

 *نادر* 

اهم آهسته از روی دیوار پایین پریدم و وقتی مطمئن شدم همه جا امنه، به حمزه عالمت دادم همر

 کرد: بیاد. تا جایی که میتونست بدون سر و صدا فرود اومد و پچ پچ 

 حاال چیکار کنیم؟ -

 ن. زم نیست کاری کنیم، ما فقط اومدیم از اوضاع این دور و بر با خبر بشیم، حواستو خوب جمع کال-
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به عالمت مثبت سر تکون داد و به سمت راست حیاط رفت. منم از چپ رفتم و همه چیو از نظر 

ماشین نگاه کرده بودم و تموم گذروندم. عکسایی که طاها روی تبلت حمزه ریخته بود رو داخل 

عکسا رو به خاطر داشتم. منظره ی مقابلم آشنا بود، سرمو باال گرفتم و به نقطه ی مورد نظرم خیره 

خودشه. دوربین متحرکی که همه جا رو زیر نظر داشت. از نقطه ی کورش با احتیاط  شدم. به به

گه وجود داشته باشه. از عکسا معلوم بود گذشتم و جلوتر رفتم. طبق اطالعات، اینجا هم باید یکی دی

اینا خیلی به امنیت اهمیت میدن و دوربینای زیادی کار گذاشته بودن. داشتم پیشروی میکردم که 

صدای جیغ خفه ای از یه گوشه اومد و به سرعت افتاد. هشیار شدم و گوشامو تیز کردم. مطمئنا 

         صدای جیغ یه زن بود! 

 *حمزه* 

سریع از پشت سر بهش حمله کردم و جلوی دهنشو محکم بستم. جیغ آرومی کشید و  تا دیدمش،

 کنار گوشش زمزمه کردم:  ساکت شد، ولی با زور و قدرت زیادی شروع کرد به دست و پا زدن

 اگه همینجور ادامه بدی میکشمت. -

د داشتم بی حرکت شد، ولی یه دفه جون دوباره گرفت و حرکت کردنش بیشتر شد! وقتی که قص

ه ت بوتبیهوشش کنم ،نادر از نا کجا آباد پیداش شد و با چابکی از جلوی دید دوربین گذشت و به سم

  ها اومد. 

 اینجا چه خبره؟ این دیگه کیه؟ -

 وقتی دید چی شکار کردم، فقط سکوت کرد. یه دفه زد پس کله م:  

 خاك بر سرت کنن گاگول! این که المیراس! -

را ز شدت خجالت دلم میخواست زمین دهن باز کنه و یه راست برم داخلش! المیتا اسمشو شنیدم، ا

 گفت: نفسای عمیقی کشید و

 یر. م کنی. اول ببین کی داره میاد، بعد بپر جلوی دهنشو بگدیوونه چه خبرته؟! نزدیک بود خفه-

 شنیدم گفت: نادر با صدای کمی که به زحمت می
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 آدرس اینجا رو از کجا گیر آوردی؟  المیرا تو اینجا چه غلطی میکنی؟-

 با نفس نفس گفت: 

 به بدبختی. پرس و جو کردیم. -

 چرند نگو، تو ما رو دنبال کردی، آره؟ -

 با اکراه گفت: 

 باشه بابا تو بردی. آره دنبالتون کردم. -

 چطوری؟ -

 ! مثل اینکه یادت رفته من چه امکاناتی دارم؟-

 نادر غرید:

 بازم تو ماشینم ردیاب کار گذاشتی؟  -

هش بسکوت المیرا نشون میداد داره بی صدا میخنده. حالم خیلی بد بود. اگه میدونستم کیه عمرا 

تشر  بلندی گفتم و نادر "آخ"نزدیک نمیشدم. من اذیتش کرده بودم! یه دفه یکی بهم سقلمه زد که 

 زد: 

 هیس... چته؟ -

 یکی پهلومو سوراخ کرد! -

 یرا معترضانه گفت: الم

 من بودم، تا تو باشی دیگه منو این شکلی نگیری! -

 حاال چرا میزنی؟ -

 چون دوست دارم! حقته دلم خنک شد! -
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با اینکه دردم اومده بود، ولی بهش چیزی نگفتم. مگه دلمم میومد به محبوبم چیزی بگم؟ در عوض 

 نادر جبران کرد و سقلمه ی آبداری نثارش کرد که آه عمیقی کشید: 

 یکی طلبت نادر احمق!  اوه-

ود ت ناب بار دیگه به حمزه دست بزنی یا به من بگی احمق، انقدر اسید به خوردت میدم تا جنازه یه-

 بشه!

 به نادر اشاره زدم: 

 اشکال نداره، کاری که نکرده. -

ونه بستم داره بهم چشم غره میره. خدا به داد برسه. برگردیم خدیدمش، ولی شرط میبا اینکه نمی

ز اشه و داره مرتب درباره ی المیرا سخنرانی کنه که ما به درد هم نمیخوریم و المیرا عاشق من نمی

 این حرفا. 

الم حاال نمیخواد واسه من دل رحم بازی در بیاری! من هنوز نصف جاها رو چک نکردم. پاشین دنب-

 راه بیفتین، فقط مراقب دوربینا باشین. 

سبید به سمتی پرید که دوربین دید نداشت. فکم از حرکتش چرو المیرا که منتظر همین دستور بود، 

 و نصیب منم کرد. ر شبه زمین که نادر یکی از اون سقلمه های وحشتناک

 چشات درویش حمزه! راه بیفت. -

م. شدیدا احساس بی انادرم همون حرکتو انجام داد و من که گیج شده بودم، ترجیح دادم فقط بدو

تجربگی بهم دست داده بود. آخه این چه وضعشه؟! نه اینکه آموزش دیده نباشم، ولی وقتایی که 

خورد. نادر کلی تمرینم میداد، کلی تالش میکرد گره میرفتیم انگار دست و پام بهم عملیات می

جنگیدم و تیراندازیم به لطف نادر خیلی پیشرفت کرده بود آموزشم بده که خونسرد باشم. خوب می

شدم! مشکلی که نادر تا سر حد مرگ به ،ولی مشکل این نبود. مشکل این بود که من هول می

فتیم و نادر با دقت همه جا رو زیر نظر داشت. المیرا با خاطرش حرص میخورد. هنوز داشتیم راه میر

چابکی پشت سرش حرکت میکرد و با لباس یه تیکه سیاهش، به یه الهه ی جنگی شباهت پیدا کرده 

 بود. 
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 آهسته زمزمه کردم: 

 المیرا؟-

 غرش کرد:  

 چی میگی؟ -

 سعی میکردم نادر صدامو نشنوه وگرنه ولم نمیکرد.

 ی این کارو نمیکردم.یا اگه میدونستم تومن متاسفم، به خد-

 صدای خنده ی آرومش گوشمو نوازش داد: 

 بیخیال! خیلی وقت بود منتظر یه اتفاق غافلگیر کننده بودم! -

اگهانی قی ونبی اختیار لبخندی لبامو مهمون شد و ضربان قلبم باال رفت. این دختر واقعا از چیزای اتفا

 خوشش میومد!

 *المیرا* 

 . یلی وحشیانه بهم حمله کرد و جلوی دهنمو بست، ولی بدجوری اون لحظه شوکه شده بودمدرسته خ

عنی وقتی بهم گفت متاسفه، مطمئن بودم این جمله رو میگه، چون حمزه اکثر اوقات هوامو داشت. ی

هر  میشه گفت هوای همه رو داشت! خیلی دلسوز بود و بقیه خود به خود ازش سوء استفاده میکردن،

 دمه. نادر به خاطر دالیل نا معلومی همیشه طرفشو میگرفت. روزی که وارد گروه شد رو خوب یا چند

نادر همراه خودش آورده بودش خونه و دوست دوران دبیرستانش معرفیش کرد. کسی که پدرش به 

و خاطر قرض و قوله های زیادش به پور متین، کشته بودنش. حمزه هم میخواست مثل نادر انتقامش

صا ره، هر چند آتیش نادر خیلی تند تر از اون بود. یه جورایی مثل طاها مشکوك میزد. مخصوبگی

وقتایی که چشمش به من میفتاد. مکث طوالنی ای میکرد، بعد از کنارم میگذشت. همون جور که 

 داشتیم ادامه میدادیم به خاطراتم فکر کردم. 

 نامرد موذی! خدا لعنتت کنه باربد.-



     98کاربر انجمن رمان 1373رمان این گروه خشن | نگار

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         149 

 

 مد: نیشخندش کش او

 حاال کجا شو دیدی؟ زود باش، من منتظرما. -

  به صفحه ی شطرنج خیره شدم و بیشتر گیج شدم. باربد کثافت از همه طرف محاصره م کرده بود!

 . حمزه سر رسید و مثل عادت همیشگی طوالنی نگاهم کرد و با چشم به یکی از مهره ها اشاره زد

ه ، تازاولش منظورشو نگرفتم، ولی وقتی شروع کرد به حرف زدن با باربد و پرسیدن اتفاقای اون روز

و خودم دو زاریم افتاد که میگفته مهره ها رو جا به جا کنم! یواشکی مهره ها رو جا به جا کردم و

 متفکر نشون دادم. 

 المیرا!-

 از عالم هپروت بیرون اومدم:

 هان؟!  -

 نادر سرشو با افسوس تکون داد: 

 حواست کجاست؟ دو ساعت دارم صدات میکنم میگم برو باال! -

تا  فهمیدم عملیات سر و گوش آب دادن به پایان رسیده . یه نگاه به خودمون انداختم که مثل سه

 گربه سیاه گنده منده روی دیوار جا خوش کرده بودیم. از فکرم خنده م گرفت که نادر گفت: 

 یس... ه-

 کی اونجاست؟!-

رسم تصدای ناگهانی فریاد زدن یه نفر از اون طرف دیوار، باعث شد سرعت عملمون بیشتر بشه.. از 

زده  جیغ کشیدم و روی زمین فرود اومدم، ولی چیزیم نشد. اونا هم روی زمین پریدن و نادر هیجان

 دستور داد: 

 فرار کن!-
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داشتم و سریع پشت فرمون نشستم و بعد از استارت زدن با یه قدم سریع به سمت بنز بابا خیز بر

 دنده عقب گرفتم. یه دفه در کنارم باز شد و نادر مثل گالبی پیشم نشست. جیغ جیغ کردم: 

 چرا ماشین من سوار شدی؟! -

 خفه، فقط رانندگی کن! -

، ون اومدمو تو دستاش دیدم فهمیدم میخواد منو اسکورت کنه. تا از کوچه بیرر وقتی کلت سیاهش

دم ده بوتا به حال ندی وبی .ام. و ی نادر از کوچه بیرون زد و مقابلم شروع کرد به حرکت کردن. وا

م خیرون حمزه رانندگی کنه. اونم با این مهارت! نادر شیشه برقی رو پایین فرستاد و از پنجره به ب

 شد. از داخل آیینه به عقب نگاهی انداختم و گفتم: 

 کنه. نمی کسی که دنبالمون-

 داد زد که صداشو بشنوم: 

 کنه! سریع تر رانندگی کن. م کاری عیب نمیحککار از م-

اگه  ! وایو باال بردم، هر چند اصال به پای حمزه هم نمیرسیدمر منم که از خدا خواسته م بود، سرعتم

 وض کنم. حمزه میومد مسابقه بده چه کوالکی به پا میکرد! شاید بهتر باشه دیدمو نسبت بهش ع

 المیرا مثل اینکه دلت تنبیه میخواد، آره؟! -

 بهت زده نگاش کردم: 

 ان؟ با من بودی؟ ه-

 و به سمتم تکون داد: راسلحه 

 میگم حواست باشه حمزه رو گم نکنی. تو چرا امشب انقدر گیج و منگی؟ -

 نیشخند زدم:

 نه بابا هشیارم.  -

 زدی که تابلوئه حواست اینجا نیست.آره دارم میبینم! یه جوری به ماشین من زل -
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 خودمو جمع و جور کردم: 

 نه باور کن حواسم جمه، فقط تعجب کردم! -

 از چی؟ -

 ... من تا به حال رانندگی حمزه رو ندیده بودم-

 چشماشو ریز کرد: 

 غیر ممکنه! -

ه خدا دروغ نمیگم! من فکر میکردم رانندگی بلد نیست، ولی االن میبینم دست فرمونش از منم ب-

 بهتره! 

 جوابی بهم نداد و دست از سر کچلم برداشت. چون مطمئن شده بود خطری تهدیدمون نمیکنه، پیش

       من ساکت و آروم نشسته بود. 

 *نادر* 

 بود! احساس میکردم طرز نگاه کردنش به حمزه تغییرالمیرا در عرض همین چند دقیقه عوض شده 

ه کرده. وقتی دید حمزه چطوری از کوچه بیرون اومد و الستیک دود کرد، چشاش چهار تا شد! نکن

دن اینم زده به سرش داره عاشق حمزه میشه؟! وای خدایا خودت به فریاد رس. یه منگل کم بود، ش

ود به تاریک با ستاره های روشنش خیره شدم. خیلی وقت بدو تا! از گوشه ی لبم غریدم و به آسمون 

فم آسمون توجهی نکرده بودم! شاید به خاطر اینکه توی دردسرام غرق شده بودم و توجهی به اطرا

 نداشتم. صدای مامان تو گوشم پیچید: 

کردی تا ستاره بچینی، ولی وقتی همیشه وقتی بچه بودی، دستتو به سمت آسمون دراز می-

 دی نمیشه، میزدی زیر گریه. اونم چه گریه ای!دیمی

 م.رفتیم یادم رفت که بهش سر بزنو کرد. وقتی که داشتیم از تهران بیرون میر بدجور دلم هواش

و با بیحالی روی داشبرد پرت کردم و دستامو پشت سرم گذاشتم. چقدر دلم یه استراحت ر تفنگم

ی. از تعقیب و گریز خسته شده بودم. یه سال تمام خواست، بدون هیچ ماجرا و دنگ و فنگحسابی می
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گشتم، ولی لعنتی انگار نیست و نابود شده بود. مطمئن بودیم ایرانه، وگرنه کل بود دنبال فرهاد می

 گشتم تا باالخره گیرش بیارم. دنیا رو وجب به وجب می

 دوم گوری میبره؟ نادر؟ میگما. این حمزه داره مارو ک-

 خرناس کشیدم: 

 دونم. من چه می-

 یه سوال دیگه؟ -

 بنال. -

 لبخند شرورانه ای زد: 

 تو جایی بمب کار گذاشتی؟ -

 آه عمیقی کشیدم: 

 آره، خیلی خوشحالم. -

 واسه چی؟ واسه بمبه؟ -

 نه، واسه اینکه باالخره فضولشو پیدا کردم! -

لی ومن، همیشه لَنگه!  حاال خوشم میاد کارشون بدون لباشو ورچید و خفه خون گرفت. بچه پررو .

چون رو دارن که روی سنگ پا رو هم برده، اصال به زبون نمیارن. من که دیدمشون که داشتن 

 کردن. هر چند یه کاری کردم گمم کنن. دستامو پایین انداختم: دنبالمون می

 راستی تو چرا تنهایی اومدی؟ اون سه تا کجان؟ -

 با اکراه گفت: 

 پورانم خبر نداره من کجام. من یواشکی اومدم. حتی -

 چه عجب! -
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 وا چرا؟ -

 خه نیست دهن تو خیلی لقه، اینه که من جا خوردم! تو آبم بخوری به پوراندخت خبر میدی. آ-

 حرصی شد و جیغ زد: 

 نادر!-

 جانم؟! -

 نگاه آتشینی به سمتم انداخت: 

 بعدا به خدمتت میرسم! -

 مشتاقانه منتظر اون روزم جوجه کوچولو. -

 دندون قروچه ای کرد که منم صداشو شنیدم. حمزه مقابل خونه ترمز گرفت و به سرعت از ماشین

 پیاده شد. المیرا با تعجب ترمز گرفت: 

 اینجا کجاست؟ -

 مخفیگاه موقت ما. بپر پایین.-

 دستپاچه شد: 

 وای نه! من اگه برنگردم پوری پوست از سرم میکنه! -

 از ماشین پیاده شدم و گفتم: 

 غلط کرده. خودم جوابشو میدم، پیاده شو. -

 آخه... -

مثل  ضربه ی محکمی به صندلی ماشین زدم: آخه و درد بی درمون! المیرا وقتی بهت گفتم پیاده شو،

 دخترای خوب به حرفم گوش بده و گورتو گم کن داخل خونه،  یاال! 
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داخل خونه رفت. به راه پله ی  و زد، همراه مار ناچار شد به حرفم گوش بده و وقتی ریموت ماشین

 باریک اونجا خیره شد:

 اینجا جز شماها کسی دیگه هم...  -

 نه نیست. برو باال. -

 کامل سرشو پایین انداخت و باال رفت. حمزه با انگشتاش بازی میکرد و منتظر بود تا وقتی المیرا

 ناپدید شد بره خونه. به شونه ش زدم: 

 بجنب پهلوون، خیلی خسته م. -

 وقتی دیدم راه نمیفته غریدم: 

 به جهنم! خودم میرم. -

در  چیزی از پله ها باال رفتم و طبقه ی اول که رسیدم، یه راست داخل خونه رفتم. طاها و المیرا سر

حال بحث کردن بودن، ولی من اهمیت ندادم و یه راست رفتم داخل اتاقم .از شدت خستگی سرم 

 کردم و چشمام اتوماتیک بسته شد.  گیج میرفت. خودمو روی تخت پرتاب

 *حمزه* 

 نین. طاها، برو اتاق من بخواب، من همین جا تو پذیرایی میخوابم. بچه ها بس ک-

 مثل آتشفشان منفجر شد: 

 تو چرا باید روی مبل بخوابی، وقتی این اومده و... -

 ولی صدای عصبانی نادر که از اتاقش میومد نذاشت حرفشو تموم کنه. 

 شو طاها!ل ال-

 با حرص به پایه مبل لگد زد: 

 گندت بزنن. -
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 م! برو بخواب، همین که گفتم. اخوبه دیگه تو-

 نق نق کنان راهشو به سمت اتاق من کج کرد و غیب شد. المیرا روی مبل نشست: 

 من اینجا میخوابم ،تو برو اتاق طاها. -

 حاال شد نوبت تو با من لج کنی؟ -

 شونه باال انداخت:

 م، تو هنوز نفهمیدی؟ ااصوال من آدم لجبازی -

 دستمو به کمرم زدم: 

 این که شکی نیست.-

 بعد رفتم سمت آشپزخونه. 

 داشتم واسه خودم چایی میریختم که صدای قدماش اومد و گفت:

 داری چیکار میکنی؟  -

 قوری رو باال گرفتم تا خودش بفهمه. یکی از صندلیا رو عقب کشید و نشست. 

 قهوه هم پیدا میشه؟ سرم ناجور درد میکنه. اینجا-

 اجمالی به اطراف نگاه کردم:

 نه، تا اونجایی که میدونم فقط قهوه فوری داریم.  -

ناله کنان سرشو روی میز گذاشت. وقتی نگاش کردم، دلم نیومد واسه ش یه فنجون قهوه درست 

ه د و بشاد و شنگول یه پوزخند میز لعنت به این دل رحم بودنم. اگه نادر به جای من بود، اهنکنم.

کارش ادامه میداد. یه فنجون دیگه برداشتم و با آب جوش پرش کردم و یه قاشق قهوه داخلش 

ء ریختم و هم زدم. صدای تلق تلق کردن قاشق باعث شد سرشو با کنجکاوی باال بگیره و سر منشا

 صدا رو کشف کنه. مقابلش گذاشتم: 
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 ل قهوه جوش دم کشیده باشه فرق داره، ولی از هیچی بهتره. درسته با قهوه ای که داخ-

 واسه اولین بار بهم لبخند زد و تشکر کرد. دستمو به گردنم کشیدم: 

 من که کاری نکردم... -

مقابلش نشستم و خودمو با فنجون چاییم مشغول کردم. هر چند هی قلبم دستور میداد نگاش 

  کنم،ولی سرم با سماجت هنوز پایین بود.

 منو به خاطر علت خاصی کشوندین اینجا؟ -

 سعی کردم بازم نگاش نکنم: 

 ش تقصیر اونه. انادر. همه-

 چرا؟ -

 بری. و خوب پیش میر نظرش اینه که تو عملیات-

 منظورتو نمیفهمم. -

 بازدمم رو بیرون فرستادم و زیر چشمی نگاش کردم: 

 میخواد تو دوربینای اونجا رو از کار بندازی و به نفع خودمون فعالش کنی. -

 یه تای ابروی نازکش باال رفت: 

 آهان... میخواد خودش تنهایی بره اونجا و از دور پوشش بدمش؟ -

 . از دورِ دورم نه... همون دور و اطراف باشی-

 با شست به پشت سرش اشاره زد: 

 ونم خیلی خوب از این چیزا سر در میاره... پس طاها اینجا هویجه؟! ا-

 لبمو با زبون تر کردم و چشمام بی اختیار روی چشماش قفل شد. 

 خب... من نمیدونم چرا. -
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 باشه. مسئله ای نیست. فقط. خواهرم حتما شاکی میشه ها! -

 حتما خودش جوابشو میده. -

 به زحمت خنده شو سرکوب کرد: 

 کنار میان!چقدرم که این دو تا با هم -

 گوشه لبام باال رفت: 

 آبشون تو یه جوب نمیره. -

 یه جرعه از فنجونش خورد و گفت: 

صد در صد! پوران ازش متنفره. یه چیزی میگم،یه چیزی میشنوی. میترسم آخرش کار دست -

 همدیگه بدن. 

 چی بگم... -

 بلند شد و گفت: 

 من میخوام برم بخوابم، بابت قهوه هم ممنون. -

را وی پاشنه چرخید و داخل اتاقم رفت. چشمم به در بسته ی شده خیره مونده بود. واقعا چبعد ر

ر دوستش داشتم؟ نمیدونم. شاید حق با نادر بود. اون که منو دوست نداشت، اصال چنین عشقی غی

 و روی میز گذاشتم: ر ممکن بود! فنجون

 لعنت به من، لعنت به عشق. -

 *المیرا* 

حمزه رو تازه میدیدم. احساس عجیبی بود. وقتی فنجون قهوه رو دستم داد  نمیدونم چرا انگار

و کنار ر احساسم تشدید شد و بی اختیار بهش لبخند زدم. من! المیرا! به یه پسر لبخند زدم؟! شالم

ی مالیمش پخش شده بود. بهش انداختم و روی تخت دراز کشیدم. توی اتاقش بوی ادکلن مردونه
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فکر کردم و قیافه ی بچه مثبتی و بی تکلفش مقابل چشمام نقش بست. من چم شده بود؟ خمیازه 

         کشیدم و چشامو بستم، شاید اینا فقط از اثرات بی خوابیه. 

 *پوراندخت* 

 المیرا؟ پاشو. پاشو کار داریم.-

 از جاش تکون نخورد. با عصبانیت چشمامو چرخوندم: 

 چرا هر چی کار سخته همیشه گردن من میفته؟ -

 بعد صدامو باالتر بردم : 

 پاشو تنبل!-

ز یه نخیر تنبل خانوم خیال بیدار شدن نداره. با قدمای محکم و صدا داری به سمت تختش رفتم و ا

 گوشه ی پتو گرفتم و سریع کنارش انداختم. تا خواستم دوباره اعتراض کنم، 

 خشکم زد. یعنی چی؟! -

 داد و بیداد کنان از اتاقش بیرون رفتم: 

 بچه ها، المیرا رو ندیدین؟ -

 باربد متعجب شد و عرفان به عالمت منفی سر تکون داد. با نگرانی گفتم: 

 نیستش. سر جاش نیست! -

 خب البد رفته دستشویی. -

 اخم کردم: 

ش سر زد فکر کنه میگم نیستش! روی تختش بالش چیده و با پتو روشو پوشونده که هر کی به-

 همون جا خوابیده! 

 تا اینو گفتم، باربد بدون معطلی به سمت حیاط رفت. صداشو شنیدم که میگفت: 
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 دختره ی دیوونه ماشینو هم با خودش برده.-

 به پیشونیم کوبیدم: 

 وای. عالی شد -

 عرفان پیشنهاد داد: 

 گیری؟ چرا باهاش تماس نمی-

 خب خودت زود باش بهش زنگ بزن! -

و از جیبش بیرون کشید و داخل لیستش شروع به جستجو کرد. ر با حرکات آهسته ای موبایلش

 د. شوقتی که تماس گرفت، چند ثانیه گذشت و صدای آهنگ موبایل المیرا از یه گوشه ی سالن بلند 

 بینی که موبایلشو همراهش نبرده. می-

  به صورتم چنگ انداختم:

 کی جواب بابا رو میده؟ وای. وای. -

درسته همه فکر میکردن من  شروع کردم دور خودم چرخیدن. بابا خیلی رو المیرا حساس بود.

صال ابود  سوگلی بابام، ولی در واقع عزیز دردونه،  المیرا بود. از اون طرف، چون خیلی تخس و لجباز

زده  ادر بود و بس. ولی حاال کدوم گوری غیبشنمیتونستم یه نفره کنترلش کنم. افسارش فقط دست ن

 بود، به قول حمزه اهلل و اعلم! 

 یکار کنیم بچه ها؟ بدون ماشین هیچ کاری از دستمون بر نمیاد. نه اینجا رو بلدیم، نه اسلحهچ-

 داریم. 

 به باربد نگاه کردم که حین حرف زدن داشت روی مبل مینشست. بهش توپیدم: 

 من چه میدونم؟! -

 چشم بسته غیب گفتی؟ مگه گیرت نیارم المیرا. میکشمت! -

 داشتم یه ریز غر میزدم که صدای اف اف اومد. عرفان سر تکون داد: 
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 من میرم ببینم کیه. -

 دستمو جلوش گرفتم: 

 نمیخواد، خودم میرم دم در. -

 با اعصاب خورد شده رفتم دم در. درو باز کردم: 

 بل..-

 با دیدن چشماش اخم کردم: 

 نادر توئی؟! اینجا رو از کدوم جهنمی پیدا کردی؟ -

 دستاشو تو جیبای شلوار سفیدش فرو برد: 

 اونش به تو مربوط نیست. -

 گارد گرفتم:

 چیکار داری؟  -

 . اومدم بگم کله پوك خانوم پیش ماست. گروگان-

 دهنم بی اختیار باز شد و فکم به زمین چسبید. اول صبحی به سرش زده بود؟ 

 المیرا؟ پیش تو چه غلطی میکنه؟ -

 اینم باز به تو مربوط نیست! -

رمو ببین، من االن اصال اعصاب ندارم، پس کاری نکن واسه ت گرون تموم شه! با زبون خوش خواه -

 بردار بیار! 

 چشمای خونسردش بیشتر عصبانیم میکرد. 

 عجول، میذاری بقیه ی حرفمو بزنم یا نه؟ -

 زر بزن! -
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 ه بدنه ی ماشینش تکیه داد و صورتش حتی سرد تر شد. یه پاشو ب

 ما خونه رو پیدا کردیم. هستی یا نه؟ -

 با شک براندازش کردم: 

 واسه چی؟ -

  زبونشو به لبه ی دندوناش کشید و مکث کرد. داشت سبک سنگین میکرد بگه یا نه... آخرش گفت:

و سر تا منن کارو انجام بدیم، چون اون کثافمن میخوام برم داخل اون خونه، ولی پنهونی .مجبوریم ای-

 یه ماجرایی دیدن و میشناسن. 

 به پشت سرم اشاره زدم: 

 خب چرا نمیخوای یکی از اینا برن؟ -

 یارم. هستی یا نه؟ چون میخوام خودم اون جونورو گیر ب-

 رگ بدجنس بازیم باد کرد و گفتم: 

 هستم، ولی به یه شرط! -

 یه تای ابروش با حیرت باال رفت: 

 بینی. شرط؟ هیچ شرطی در کار نیست، وگرنه دیگه خواهرتو نمی-

 تو در حدی نیستی که منو تهدید کنی نادر!-

 م در حدی نیستی که به این اوضاع و احوال واسه من شرط و شروط بذاری پوراندخت! اتو-

م،  کسی نبود. دستمو به سرعت مشت خب خودش خواست! به دو طرف کوچه نگاه سریعی انداخت

 کردم و به سمت صورتش پرتابش کردم.ولی عکس العملش سریع تر از من بود. 

 یه ملت خبر دارن که نباید با من در بیفتن، تو هنوز نمیدونستی دختر کوچولو؟ -

 بعد چشماش به سمت چشمام چرخید. زیر لب غریدم: 
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 کنی. خفه شو آشغال. بهت هشدار میدم دستمو ول-

ا نفس عمیقی کشیدم. یادم رفته بود که نادر همه فن حریفه. المیرد. لبخند اعصاب خورد کنی ز

 میگفت دان چهار داره، من به حرفش میخندیدم! بهش چشم غره رفتم که نیشخند زد: 

ریز میبینمت. حداقل فهمیدم انقدر که از خودت جالل و جبروت و سرکشی نشون میدی، فقط یه -

 الی هستی. حاال جوابت چیه؟ طبل تو خ

 نادر تو اومدی؟  -

 به پشت سرم نگاه انداخت: 

 به به... عرفان خان، مشتاق دیدار؟ حالت چطوره؟ -

 عرفان پیشم ایستاد و با شونه ش به در تکیه زد: 

 خوبم، مخصوصا با اون مُشتی که به چونه م زدی. -

 وش خورده بود. شست دستش روی گوشه ی لبش کشیده شد که زخمش تازه ج

 بازی اشکنک داره، اینو گفتم که بدونی. -

 ا! هشکی نیست. اینو ولش کن، المیرا غیبش زده -

 من غرش کردم: 

 خودش بهتر میدونه... -

 نادر فاتحانه چونه باال گرفت و سینه جلو داد: 

 هر وقت تصمیم گرفتی، به من زنگ بزن. -

 عمرا! -

 بینی، هیچ وقت. پس دیگه المیرا رو نمی-

 پوزخند تمسخر آمیزی زدم: 
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 بینم که خودتم طبل تو خالی تشریف داری! می-

ه چند ثانیه مکث کرد، بعد دست چپش از جیبش بیرون اومد. تو دستش یه چاقوی ضامن دار دیدم ک

دم خون به رگام خشک شد. ولی وقتی دیدم داره با چاقو کلنجار میره و با من کاری نداره، فهمی

 صدش چیز دیگه ایه. تیغه شو نشونم داد: ق

 اینو میبینی؟ فقط کسی که جیگر داره و ادعاش نمیشه با این بازی میکنه. اینجوری. -

 خیلی ریلکس چاقو رو به دست راستش داد و یه خط عمیق روی دست چپش انداخت. داد و بیداد من

 قاپید. بهش اخم کرد: و عرفان بلند شد و عرفان مثل قرقی پرید و چاقو رو از دستش 

 دیوونه، این دیگه چه کاری بود؟-

لبخند عریضش صورتشو پوشش داد و دستشو مستقیم جلوی دیدم گرفت که داشت قطره قطره 

 ازش خون میچکید. 

ندارم. پس یعنی چی؟ یعنی  "روان"ه بفهمی من چیزی به اسم کببین کوچولو، اینو نشونت دادم -

د اینکه بزنم سیم آخر، هیچ کسو نمیشناسم. میشم یه ماشین کشتار. همه رو قتل عام میکنم، بع

 خودمو میکشم. 

 خی نداره. ازتو عمق چشماش، یه چیزی زبونه میکشید. جدیت معلوم بود اصال دروغ نمیگه یا شو

د که نگاه سرد و یخیش به خودم لرزیدم. چاقو رو بست و داخل جیبش برگردوند. در ماشینشو باز کر

 گفتم: 

 نمیخوای دستتو ببندی؟ داره خون میاد دیوونه! -

نگاه خیره ش به مقابلش بود و نگام نمیکرد. خونریزی دستش به حدی رسیده بود که خون روی 

 شلوار سفیدش از لکه ی های خون برق میزد...  شلوارش هم ریخته بود و

استی، سرعت عملت باالس، ولی نه برای من. بیخودی واسه من شاخ و شونه نکش که فقط خودتو ر-

 ضایه میکنی..
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سوار شد و استارت زد و با سرعت خیلی زیادی دور شد. درسته جمله ش بی ربط بود، ولی باعث شد 

 با خودم بگم: 

     راف کنم که حق با توئه. درسته، باید اعت-

 *نادر* 

 دستم سوزش کمی داشت. وقتی این کارو انجام دادم، پوراندخت داشت از وحشت غش میکرد. 

ید؟ دختره ی ترسو! حاال مگه چی شده؟ شاهرگمو زدم؟ اصال گیرم که شاهرگمو زدم، اون چرا میترس

 من زخمی شده بودم، نه اون. نیشخند زدم: 

 اری کنه. تونستم ترس رو تو چشماش بخونم! مجبور میشه همک-

نش ر خورد و یاد حمله کردسراهنما زدم و به سمت مخفیگاه خودمون پیچیدم. بازم فکرم به سمتش 

رد ود، مبافتادم. خدایش این دختر دل و جرات ببر داشت! تا حاال هر کله خرابی که به من حمله کرده 

  د، از خوی جنگ طلبی و یاغی بودنش خوشم میومد. بود، نه یه دختر!! هر چقدرم که مزخرف بو

       

 *المیرا* 

 ه. اون نه، اون یکی! ای وای، تو چرا انقدر خنگی؟! حواستو جمع کن حمز-

 لباشو محکم به هم فشرد: 

 تو بد توضیح میدی، بعد به من میگی خنگ؟ -

 دو تا سیم برداشتم و بهش نشون دادم منظورم چیه: 

 ی؟ اگه اشتباه وصلشون کنی بدتر گند میزنی به همه چیز. اینجوری! فهمید-

 سرشو با حرکت کندی خاروند: 

 آهان... باشه گرفتم. -
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پس به حمد خدا فهمیدی چی میگم؟ وقتی رفتی اونجا، باید با آخرین سرعت ممکن این کارو انجام -

 بدی. هیچکس نباید بفهمه دوربینا خراب شدن. 

 اینو خودم میدونم! -

 فتم نیست یه کم دیر میگیری، شاید اینو نمیدونی... میدونی؟ ...آخه گ -

  چشماش از دستم شده بود کاسه ی خون، ولی از اذیت کردنش لذتی میبردم که اون سرش نا پیدا!

 طاها با لپ تاپش اومد و کنارم نشست: 

 کمک نمیخواین؟؟ -

 چو دانی و پرسی، سوالت خطاست! -

 قیافه ش سردرگم شد: 

 حاال این یعنی چی، باالخره کمک میخواین یا نه؟ -

 لبمو غنچه کردم: 

 ه. معلومه دیگه جوجو، ما کمک میخوایم! یاال به حمزه بگو اون سیما رو چه بالیی سرشون بیار-

 طاها با دقت به وسایلی که روی میز ریخته بودیم خیره شد و به چونه ش دست کشید: 

 اینکه خیلی زمان بره!  میخوای دوربینا رو کنترل کنی؟-

 ه، نیست. از نزدیک دیدمشون. کار چند دقیقه س،  به شرطی که حمزه تیز و بز بازی در بیاره. ن-

 حمزه یه دسته از سیما رو برداشت: 

 پس باید اینا رو به اینا متصل کنم. -

 من و طاها بی اختیار به همدیگه نگاه کردیم و من به پیشونیم کوبیدم:

 ی که منو از دست این دوستت نجات بدی؟؟ نادر کجائ -

 اوناهاش ،حالل زاده اومد. -
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 نادر انگشت به دهن به ما خیره مونده بود:

 اونجا چه خبره؟؟  -

 . ارم به این دوست آی. کیوت یاد میدم وقتی خواست دوربینا رو دستکاری کنه چه کاری انجام بدهد-

 خب؟ -

 کرده!! ولی مشکل من اینجاست حمزه بدتر قاطی -

 حمزه اخم کرد: 

 دِ... هی هیچی بهت نمیگم... -

 جیغم رفت آسمون: 

 مگه دروغ میگم؟! -

و هیچ کسی ر-نادرم به جمع ما ملحق شد و پیش حمزه جا خوش کرد. به سیمای روی میز اشاره زد: 

 نمیشناسی به جز خودت از این سر رشته داشته باشه؟ 

 طاها لبخند زد: 

 ببخشیدا، ولی من اینجا بوق نیستم! -

 نادر پوزخند زد: 

 جون من؟؟ خوب شد گفتیا، کم کم داشتم با بوق اشتباه میگرفتمت! -

دتون اِهم... یا-هر سه تائی شون افتادن به خندیدن. چقدر این سه تا سر خوشن. گلومو صاف کردم: 

 رفت بحث سر چی بود؟ طاها که باید پیش من باشه! 

 شما بفرما ما چه خاکی به سرمون بریزیم.  خب پرنسس-

 سرمو پایین انداختم و با لپ تاپم کلنجار رفتم: 

 یه نفرو میشناسم که کارش حرف نداره، ولی... -
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 ولی چی؟ ...جون بکن دیگه المیرا، من از حرفای نصفه نیمه متنفرم! -

 پوفی کردم: 

 فقط یه نفر. پوری!! -

 . نادر لبخند موذیانه ای زد: سه جفت چشم گرد شده بهم زل زدن

 پوراندخت؟ بهش نمیخوره از این کارا هم بلد باشه! -

 ی شده؟ چرا داره خون میاد؟؟ طاها... بدو جعبه رو بیار، زود! چنادر؟؟ دستت -

تازه حواسم به دستش جلب شد. اُ مای گاد... یه شیار خونین روی دست چپش که تموم لباساشو 

 خونی کرده بود! 

 تو چرا انقدر تخسی؟ با کی دعوات شده؟ نادر -

 جوابمو داد: 

 با خواهر جونت!! -

 ؟ پورااان؟! از کی تا حاال پوران چاقو میکشه-

 ودن وبنادر با نگاه تمسخر آمیزی به حمزه و طاها نگاه میکرد که با نگرانی به جون دستش افتاده 

ر عوامون غیر مستقیم بود، این کاد-میخواستن پانسمانش کنن. زیر چشمی نگام کرد و چشمک زد: 

 خودمه. 

 آها، پس عقلتو از دست دادی! -

 با بیخیالی مخصوصش گفت: 

 اونو که خیلی وقت پیشا از دست داده بودم... اینجوری کردم تا مجبور به همکاری بشن. -

 خدایا، این دیوونه از کدوم تیمارستانی فرار کرده؟! به دستش اشاره کردم :

 آخه اینجوری هم شد تهدید کردن؟  -
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 من روشای خودمو دارم المیرا، تو هنوز اینو متوجه نشدی؟ -

 ! روش؟ تو شهر ما به این کار میگن حماقت محض-

 صدای غرش خنده ش خونه رو برداشت که حمزه غرغر کرد: 

 انقدر تکون نخور، بذار دستتو باند پیچی کنم منگل! -

 نادر به پشتی مبل تکیه داد: 

 . در هر صورت، فکر میکنم سر و کله ش تا چند ساعت دیگه پیدا بشه .جون تنها خواهرش وسطه..-

 اولش نگرفتم چی گفت، ولی دو هزاری کجم یه دفه افتاد: 

 مگه میخوای منو بکشی؟-

 با چشماش به دستش اشاره کرد: 

 ! پس مرض داشتم زدم خودمو آش و الش کردم؟ -

ن نگاه یخیش کاری کرد که تا عمق وجودم از ترس یخ بست. حمزه هم با نگاه عجیبی یه بار به م

 خیره میشد،  یه بار به نادر. آخرش طاقت نیاورد: 

 شوخیت اصال خنده دار نیست نادر! -

نم اینو واسه خنده نگفتم، چون اصال شوخی نمیکردم!! اگه تا فردا پوراندخت تصمیمشو نگیره م-

 لمیرا رو میفرستم دیار باقی! ،ا

 اشک تو چشمام جمع شده بود. یعنی واقعا خیال داشت منو بکشه؟  آخه واسه ی چی؟ یه فکری به

         ذهنم رسید. باید در میرفتم!! 

 *عرفان* 

 به نظر شماها چیکار کنیم؟ -

 جواب دادم: 
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 یرای بیچاره بیاره... من که مطمئنم نادر به سرش بزنه،  ممکنه یه بال مالیی سر الم-

 : گفتپوران با کالفگی 

 گیج شدم... اگه این کارو انجام بده، بابا تیر بارونم میکنه! -

 باربد مثل بچه ها دستشو باال گرفت: 

یگه به نظر من بهتره باهاش همکاری کنیم. در هر صورت قرار ما از اولشم همین بود! ما با همد-

 م!! ا همیاومدیم،  فقط وسط راه بحثمون شد و از هم جدا شدیم. االن منصور خان فکر میکنه ما هنوز ب

 یه جرعه از لیوانم خوردم:

 لمی وسطه ها؟ فقط هر غلطی انجام میدین، خواهشا یه کم زودتر! جون ا -

 پوران چشماشو باریک کرد: 

 جنابعالی از کی تا حاال نگران المیرا شدی؟ ننه شی یا باباش؟؟ -

 دوستشم،  به تو چه! -

 تو خیلی بیخود کردی با المیرا! دوستشی؟؟ -

 تازه فهمیدم منظورمو چپکی گرفته، زدم زیر خنده: 

ه پسر! اون انقدر دوست پسرای مختلف دار بدبختِ عقب مونده، منظورم دوست معمولیه، نه دوست-

 که به من حتی نگاهم نندازه... 

ن هر چند ته دلم بدم نمیومد گل سر سبد دوست پسراش باشم!! یه کم دروغ اشکالی داشت؟ نه، چو

وع منم یکی از دوست پسراش بودم! ولی المیرا انقدر حواس جمع بود که حتی یه نفرم از این موض

ور نطخبر نداشت. از دخترای شر خوشم میومد،  المیرا هم که آخر شر بودن تشریف داشت ...اگه همی

 که گروگان بود و دست نادر بهش میخورد،  خودم دستشو از بیخ قطع میکردم. 

 اری؟ از هپروت بیرون اومدم: دعرفان؟ شماره ی اون لندهورو -

 آره، که چی؟ -



     98کاربر انجمن رمان 1373رمان این گروه خشن | نگار

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         170 

 

 صورتش خالی از هر احساسی شد: 

 چون میخوام باهاش دوست بشم. -

 فک من و باربد همزمان چسبید به زمین. 

 ؟؟ جل الخالق؟! دوست؟-

 بهم پس گردنی زد: 

 ابله دارم دستت میندازم! زنگ بزن بپرس کدوم خراب مونده ای ن، پاشن بیان اینجا! -

 لبخند کجی زدم : 

 آها... خب زودتر بگو، یه آن کُپ کردم دختر... -

 شماره شو پیدا کردم و روش ضربه زدم. گوشی رو مقابل گوشم گرفتم و وقتی جواب داد گفتم: 

 کجائی؟ -

 همین جام. -

 اونجا کجاست؟ -

 خونه آقا شجاع!! -

 جفتمون زدیم زیر خنده و من گفتم: 

 خاك بر سرت نادر... شوخی نمیکنم، کدوم گوری مخفی شدین؟ -

 غرید: 

 اگه میخواستم بهت بگم که اسمش نمیشد مخفیگاه جناب عقل کل.-

 با لیوانم بازی کردم: 

 پوران میگه قبوله، پاشین بیاین اینجا. -
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 نه بابا، زرنگین؟ من نمیام. -

 چرا ناز میکنی؟ مگه میخوایم بخوریمتون؟ میگه قبوله، تو دیگه چه مرگته؟  ای بابا-

 مکث طوالنی ای کرد و با صدای هشدار دهنده ای گفت: 

 وای به حالت اگه ریگی به کفشت باشه! به خدا قسم با گوله سوراخ سوراخت میکنم... -

 یلمو روی میز انداختم: بعد تماس قطع شد. موبا

 تمومه. -

 باربد غرغر کنان از جاش بلند شد و بند و بساطو جمع کرد: 

 بسه دیگه، االن باز نادر میاد بهمون گیر میده ها! -

 پوراندخت لیوانشو محکم تر تو دستش نگه داشت: 

 فقط جرات داره بهم گیر بده تا ببینه چه بالیی سرش میارم! -

 خم شدم و به زور لیوانو از دستش گرفتم و تو سینی گذاشتم: 

 واقعا خیلی پرروئی پوران! خوبه دیدی چه زوری داره ها، ولی بازم واسش قمپز در میکنی! -

بلندی گفت و دست به سینه سر جاش نشست. بعضی از اخالقاش شباهت عجیبی به المیرا  "ایش"

          داشت!! 

 *طاها* 

اره بودم که از دست نادر خالص شم و کانکت شم تا به شجاع خبر بدم چه اتفاقایی د هر آن منتظر

 ماها میفته، ولی نادر مثل کنه چسبیده بود به ما و نمیرفت. وقتی موبایلشو داخل جیبش گذاشت به

 تشر زد:

 نقشه تغییر کرد، ما میریم پیش بقیه. ولی اگه کلکی تو کار باشه، المیرا خانوم...  -

 خط فرضی با انگشت روی گردنش کشید و ادامه داد: یه 
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 پخ پخ. -

 صورت رنگ پریده ی المیرا سفید تر شد و دستاشو به هم قالب کرد که لرزششون رو مخفی کنه. 

مرم فقط نمیدونم چرا حمزه هی اخم میکرد و یواشکی حرص میخورد. سروان خاصی بود، تا حاال به ع

ین و بیداد کردن نادر جل و پالسمونو جمع کردیم و داخل ماش اینجور آدمی ندیده بودم. با داد

 باز چشمم به جمال نحس عرفان روشن میشه! خدا به دادم برسه...  ریختیم تا بریم پیش بقیه

 *نادر* 

و این  بین پوراندخت،  تو باید همراه من بیای. اینجا تنها کسی که به جز المیرا و طاها به دوربینب-

 . چیزا وارده توئی

 پوزخند زد: 

 بشین تا بیام!! -

 به سختی سعی میکردم خونسردیمو حفظ کنم تا حالشو نگیرم. بدجوری بهش احتیاج داشتیم و چون

یچ هه به کفهمیده بود ماجرا از چه قراره،  ناز میکرد! یاد یه دختر کله شق ستوان دوم افتاده بودم 

 من متوسل شدن تا من آدمش کردم! اصوال صراطی مستقیم نبود و با همه کل کل میکرد. آخرش به

 من کارم همین بود، آدم کردن آدمای زبون نفهم. 

 پوراندخت، با من لج نکن! -

 یزی که عوض داره، گله نداره... وقتی میخواستی خواهرمو گروگان بگیری باید به اینجاهاش فکرچ-

 میکردین حضرت آقا. 

 ه جا خوردن و راست نشستن، من نعره زدم:دستامو مشت کردم  به میز مقابلم کوبیدم. هم

 تو با من میای و یه کلمه ی دیگه هم حرف نمیزنی.  -

 یه سیب برداشت و گاز زد: 

 اگه تضمین کنی که بالیی سرم نمیاد، قبول میکنم. -
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این دختره عقلش کم بود یا خودشو زده بود به کم عقلی؟ خب معلوم بود که احتمال داره بال سرش 

 اکراه گفتم:  بیاد!! با

 باشه، تضمینت میکنم، ولی خودت هم باید مراقب باشی. -

 دستشو جلو آورد: 

 قبوله. -

 به سردی گفتم: 

 من با نا محرم دست نمیدم.-

 عوضی-

ه بقیه خندیدن و پوراندخت مثل همیشه بیشتر عصبی شد. دستشو مقتدرانه باال گرفت که صدای هم

 افتاد و رو به من کرد: 

 کِی و چه وقت؟ -

       امشب، ساعت یازده. -

 *باربد* 

ود و بنمیدونم چه اتفاقی افتاده بود که المیرا کالفه میزد. نگاه حمزه به سمت چشماش قفل کرده 

المیرا مرتب سرشو پایین مینداخت یا به گوشه های خونه زل میزد. عجب. اینجا چه خبره؟ یه 

       چی؟احساسی بهم میگفت المیرا یه چیزیش میشه، ولی 

 *عرفان* 

 المی؟ بیا کارت دارم. -

 سر تکون داد و همراهم به سمت اتاق خواب اومد. درو پشت سرمون بستم: 

 خوبی؟ نادر و حمزه و طاها که اذیتت نکردن؟! -
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 سرشو آروم باال انداخت: 

 نه... -

 آویزونه؟  پس چرا این شکلی شدی؟ چرا لب و لوچه ت-

 عرفان حوصله ندارم، بیخیالم شو! -

 اشه... یکی طلبت المی نازنازی... ما حوصله نداره؟ باِ اِ... حاال خانوم خوشگله واسه -

 بهم پرید: 

همت خر ف صد دفه بهت گفتم به من نازنازی نگو! از این کلمه با تمام وجودم نفرت دارم،  میفهمی یا-

 کنم؟؟ 

 لبخند دختر کشی زدم:

 هر چی خانوم خانوما بگن...  -

 ون رفتن گرفت. بر خالف انتظارم، با دست کنارم زد و تصمیم به بیر

 داشتیم المیرا؟ داری کجا میری؟ -

 با خشونت به سمتم چرخید و غرش کرد: 

 میرم جهنم تا چشم تو در بیاد، خوبه؟! حاال ولم کن تا نزدم جلو بندیت پایین نیومده... -

 مرده شورتو ببرن که ناز کردنتم خرکیه! باشه بابا برو... -

ر انقد ت و درو تا جایی که قدرت داشت به هم کوبید. هیچ وقتدرو باز کرد و با سرعت باد بیرون رف

 عصبانی و بی حوصله ندیده بودمش... فکر میکردم وقتی منو ببینه خوشحال بشه و هی بهم چشمک

بزنه و آتیش بسوزونه، ولی از همون لحظه ای که پاشو داخل خونه گذاشت، تو خودش بود. شرط 

هم الش بای موذمار ،یا حمزه، یا... نه بابا نادر از المیرا حمیبندم همه ش زیر سر طاهاس! یا طاه

قیه ی به ب میخوره،  بعد بیاد عاشقش بشه؟! مگه اینکه المیرا دیوونه شده بود و... اصال دوست نداشتم

 ماجرا فکر کنم. المیرا فقط مال من بود و فقط باید مال من میشد!! 
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 *نادر* 

دستکشای چرمی پوشیدم و به تصویرم داخل آیینه زل زدم. چشمام خسته نشون میدادن و نفوذ 

 همیشگی رو نداشتن. ای بابا، کی میرفت مخفی کاری و جاسوس بازی؟! بدجور خوابم میومد. ولی

 یادآوری یه صحنه باعث شد شارژ بشم و قید خوابو بزنم... 

 اشته باشم. ق مثل تو دمیدونی... من همیشه دوست داشتم یه رفی-

 به صورتش نگاهی انداختم: 

 همچنین رفیق... -

یق به شونه م زد: یه نصیحت بهت میکنم، هیچ وقت فراموشش نکن. درسته که هر آدمی ممکنه یه رف

فاب داشته باشه و خیلی هم با همدیگه جور باشن، ولی هیچ وقت... هیچ وقت به کسی جز خودت 

 اعتماد نکن! هرگز!! 

د اعتما خاطرات بیرون اومدم و سر تکون دادم: درسته فرهاد... من خریت کردم که به گرگی مثل تواز 

عنت داشتم. حتی با اینکه میدونستم تو دشمن منی،  ولی بازم خریت خودم بود که خودم کردم که ل

 بر خودم باد! 

 لوم بود. رهاد فکر میکردی؟ تصویر حمزه تو آیینه نصفه نیمه معفباز تو داشتی به -

 مثل خوره افتاده به فکر و روح و روانم و داره از درون نابودم میکنه.  اون نکبت-

 میدونم چه اصراری داری با این فکرا و دردسرا خودتو شکنجه روحی بدی. ولش کن! باالخره گیرشن-

 میاری. اینجا نشد، اونجا. این کشور نشد، اون کشور... 

 و ماسک سیاهی روی صورتم کشیده شد: نیشخند تلخی روی لبام نقش بست 

 کاش همه چی به همین راحتی ای بود که تو میگفتی. -

 باور کن تو داری بیخودی حرص میخوری. -

 به سمت تخت خواب رفتم و کلتمو برداشتم: 
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 وقتی نمیدونی من چی کشیدم، بیخودی قضاوت نکن. -

 حمزه هم یه ماسک سیاه به صورتش کشید: 

 یکنم! میفهمم، درکت م-

 داد کشان گفتم:

 نه درك نمیکنی!! هیچ کس نمیتونه منو درك کنه! تو میفهمی چه احساسی داره وقتی خواهرتو -

پیدا کنی که همه جور بالیی سرش آوردن، بعد جسدشو تیکه تیکه کردن؟! میفهمی چه احساسی 

ثیر سه نفرو تحت تاداره وقتی برادرتو پیدا کنی که خودشو با طناب، دار زده و قبل از خودکشی 

 شیشه و قرص توهم زا کشته باشه؟! میفهمی لعنتی یا نه؟!! 

 تا دهنش خواست به اعتراض باز شه بهش پریدم: 

صبر کن، بازم هست! میفهمی وقتی همکار چندین و چند سالتو جلوی چشمات با مسلسل آبکشش -

 ودی وخه ماشین پُر از همکارای کنن و تو هیچ کاری از دستت بر نیاد چه حسی داره؟! یا وقتی که ی

 نفوذیت به دست خودت با بمب دست ساز برن رو هوا یعنی چی؟؟ 

ت اموریچشماش گرد شده بودن و با حیرت براندازم میکردن، چون واسه بار اول بود که راجع به اون م

 سخت و غیر ممکن حرف میزدم. نفس نفس زدم و صدامو پایین آوردم و با ناراحتی گفتم: 

 میفهمی حمزه... به خدا نمیفهمی... هیچ کس منو نفهمید... تو هم نمیفهمی... ن-

اون  با دستام به لبه ی تخت تکیه کرده بودم و دیگه حرف نمیزدم. بلند شد و به سمتم اومد .مثل

 وقتایی که فرهاد به شونه م میزد، به شونه م ضربه ی دوستانه ای زد: 

و تمنو  تم که چیا کشیدی... درك کردنش واقعا سخته، میدونم، ولیمن متاسفم نادر. تازه االن دونس-

 غم خودت شریک بدون برادر. خدا میدونه من تو رو مثل برادر خودم میدونم. 

 کمرمو راست کردم و به چشمای میشی رنگ محکم و مطمئنش خیره شدم: 

 رمون هستن. معذرت میخوام، کنترلمو از دست دادم... دیگه بریم، بچه ها پایین منتظ-
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 لبخند کجی زد: 

 بچه ها؟؟ -

 که بگم یه مشت خل و چل و تیمارستانی! بهتر شد؟  حاال... درستش اینه-

 با سر خوش خندید: 

 آره، حاال درست شد! ماها چی؟ -

 چشمامو چرخوندم: 

       من که سر دسته شونم، توئم که معاونمی! برو، برو که دیر شد معاون خل و چل عزیزم-

 همه آماده این؟ -

 صدای همهمه ی آهسته شون از موافق بودنشون دم میزد. به المیرا گفتم: 

به  به محض اینکه پوراندخت دوربینا رو از کار انداخت، تو فقط دو دقیقه وقت داری که اوضاعو-

 حالت عادی برگردونی، گرفتی چی میگم؟؟ 

 لبخند زد: 

 اوه اوه، من که عجله و سرعت خوراکمه! -

 سرم به سمت باربد چرخید:

 و تو؟  -

 پوفی کرد: 

 من کشیک میدم. نادر تو اینو هزار دفه ازم پرسیدی و منم هزار دفه بهت جواب دادم! -

 ن شماها حافظه هاتون معیوبه و کل سال تعطیله! تاکید خوب چیزیه، چو-

 با همدیگه غرغر کردن و پوراندخت بهم توپید: 

 پس کِی باید بریم داخل؟؟-
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 صبر داشته باش ،تو چرا انقدر هولی؟! شیش ماهه به دنیا اومدی؟ - 

 آره، اصال من پنج ماهه به دنیا اومدم! -

 با خنده گفتم: 

 دارم با چشمای خودم میبینم! -

 پوراندخت قصد حمله کردن داشت که حمزه از المیرا پرسید: 

 پس عرفان کجاست؟-

 شونه باال انداخت: 

 حالش خوب نبود، نیومد. میگفت سرش درد میکنه. -

 طاها از پشت لپ تاپش ظاهر شد و با صورت نورانی شده از مانیتورش نگامون کرد. 

 رد تشکیل بدین... طاها تو در چه حالی؟ گبسه، بسه! نمیخواد میز -

 دستاشو باال انداخت: آماده از هر نظر. کامپیوترم هم به لپ تاپ المیرا متصله. 

 دستگیره ی درو کشیدم: حمزه، پوراندخت، پیاده شین. وقتشه... 

 وقتی هر سه تائی پیاده شدیم، به سمت راننده رفتم و به باربد هشدار دادم: 

اگه دیدی اوضاع خیطه ،تا وقتی که کسی بهتون نزدیک نشده در نرو .اول صبر میکنی تا ما -

 برگردیم، ولی اگه برنگشتیم ،شماها باید برین. 

 پوراندخت به بدنه ی ماشین تکیه زد: 

 یم؟؟ وای مامانم اینا، چه نقشه ی بی نقصی! بعد وقتی که اینا رفته باشن، ماها چطوری فرار کن-

 از گوشه چشم نگاش کردم: 

 من فکر اونجاهاشو هم کردم، نگران نباش. خب دیگه،  ما باید بریم. -

 جلو اومد و به ماسکم اجمالی نگاه انداخت:
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  ی به حالت اگه بالیی سر من یا گروهم بیاد... اونوقته که... وا -

 دستمو تکون دادم: 

یر زفراد اداری تند میری بچه پررو، پیاده شو با هم بریم! گروه تحت سلطه ی منه و جنابعالی هم از -

 گروهمی. پس انقدر گروهت گروهت نکن... گرفتی؟! 

 د و بهگفتن نبود که بازم اخم کرده .روی پاشنه چرخیصورتشو از زیر ماسک نمیدیدم، ولی نیازی به 

 سمت محلی که قرار بود بره رفت. حمزه باهام دست داد: موفق باشی رفیق. 

 همچنین پهلوون. حواست خیلی جمع باشه ها... -

تمو حمزه تو دل شب ناپدید شد و من به سمت محلی که باید از اونجا وارد خونه میشدم رفتم. سرع

. ین اومدمز پاییه پامو به دیوار زدم و باال کشیدم. بعد از بین نرده ها گذشتم و اون سمت مر باال بردم،

 وقتی اطرافو دید زدم لبخندی روی صورتم کش اومد: شب ساکتیه، جون میده واسه جاسوس بازی! 

 *پوراندخت* 

اال بف! از دیوار به وقتش که یه گوله وسط ابروهاش خالی کردم، میفهمه کی رئیسه. مرد آهنی مزخر

م کشیدم و راحت از روی نرده ها گذشتم و اون طرف پایین پریدم. از شدت هیجان و استرس، دستا

توی دستکش خیس عرق بودن. دوربین دید در شبو فعال کردم و به نقشه ی ساده ای که نادر رو 

ضلع  ه ی نقشه، منکاغذ واسم کشیده بود و تند تند توضیح داده بود کجا برم نگاه کردم. طبق گفت

 غربی خونه قرار داشتم و فیوز برق و سیستم برق کشی دوربینا، دویست متری پایین تر بود. 

 ور... حداقلش اینه که نقشه کشی و توضیح دادنش خوبه. خب... پس که اینط-

حلقه ی خیلی سنگین کابلی که همراهم بود رو از کوله پشتی بیرون کشیدم و پشت سرم شروع 

باز کردنش .با قدمای تند و بی صدایی دویدم و هر جایی که خطر دیده شدنم وجود داشت، با  کردم به

احتیاط عبور میکردم. باالخره به جایی که میخواستم رسیدم و سرمو باال گرفتم. خونه ش چون 

قدیمی بود، مجبور شده بودن خودشون واسه ش برق بکشن و دوربین وصل کنن، و مشکل من با یه 

حل میشد که درش قفل بود. کابلو کنار گذاشتم، سرنگ پر از اسیدی از کوله پشتیم بیرون اتاقک 

کشیدم و مقابل قفل زانو زدم. یه سوراخ کوچولو پیدا کردم و با خونسردی شروع کردم به تزریق 
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     اسید. چند دقیقه ی دیگه، قفل از درون منهدم میشد و من به کارم ادامه میدادم. 

     

 *المیرا* 

 وضعیت در چه حاله؟ -

 شونه باال انداختم: 

 فعال که خبری نشده. یه کم زمان میبره.-

ا رو طاها مشکوك نگام کرد و زد تو فاز تایپ کردن. باربد با اینکه پشت فرمون نشسته بود و ماه

 نمیدید غرولند کرد : 

 باز شب شد تو یاد چت کردن بیفتی؟! -

 من چت نمیکنم! -

 م!! ودتی داداش! من اگه تو این سه چهار ماه تو رو نشناخته باشم باربد نیستخودتی.خ-

 به صندلیش مشت زدم: 

 تمومش کن باربد، االن وقتش نیست. برو پایین یه سر و گوشی آب بده و برگرد. -

 من همین االن از کشیک دادن برگشتم! -

اشن کار بوباره برو ...سه باره... چهار باره! یادت رفته نادر چی میگفت؟ میگفت اگه اونا کمین کرده د-

 همه مون ساخته س. 

 با عصبانیت روی صندلی چرخید و بهم زل زد: 

 رفتم.  ه راهآقا جان، به پیر، به پیغمبر، هیچ خری تو این کوچه و کوچه بغلیا نبود! پدرم درومد بس ک-

 اال انگار دور دنیا رو با پای پیاده زده! ح هه-

 طاها پوزخند زد: 
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 چجوری میخواسته با پای پیاده از اقیانوسا رد بشه؟ -

 واد واسه من عالمه ی دهر بشی! حواست باشه که... خب حاال توئم، نمیخ-

یغ جب چشمم به مانیتور افتاد که یکی از برنامه ها داشت چشمک میزد. حرفم یادم رفت و با التها

 جیغ کردم: 

 پوران دوربینا رو از کار انداخته! -

 طاها به موهاش دست کشید: 

 حاال وقتشه که بهت نشون بدم کی به این چیزا وارد تره! -

 جه... بیشین بینیم بابا! االن ضایع ت میکنم جو-

ه ی من ندازبه ا خندیدیم و شروع کردیم به کار کردن روی دوربینا. طاها به این چیزا وارد بود، ولی نه

. 

از شد فحه بصانقدر با این چیزا کلنجار رفته بودم که حتی تو خوابم میتونستم این کارو انجام بدم. یه 

اختم و تصویرایی که دوربینا در حال ضبط و پخشش بودن رو نشونم دادن. یه آدامس گوشه ی لپم اند

 و شروع کردم به تایپ کردن. 

 در چه حالی؟ -

 به تو چه... -

 طاها خندید: 

 تو غیر انعطاف پذیر ترین همکار دنیایی المیرا! -

 شکی نیست. کارتو ادامه بده! وقت کمه ها؟! -

گوشه ی سمت راست یه سایه ی سیاه دیدم که داشت واسه م دست تکون میداد. حمزه ی کم عقل 

و یه دفه، حمزه دقیقا لبخند کمرنگی زدم و به برنامه نویسیم ادامه دادم. چند ثانیه بعد، اینتر زدم 
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جلوی چشمام ناپدید شد. صحنه هنوز سر جاش بود و به ظاهر نشون میداد که دوربینا دارن کار 

 میکنن،  ولی این فقط یه تصویر ساده بود... 

 کارت درسته! -

 ما اینیم داداش! -

 د. شدن بو یه صفحه ی دیگه باز کردم و بهش خیره شدم. تصاویر واقعی دوربینا اینجا در حال پخش

 فتم: گحمزه هنوز به یه درخت تکیه زده بود و به اطراف نگاه میکرد. یه انگشت به میکروفن زدم و 

 صدامو داری جوجه شاهین؟ -

 صدای غرشش توی هدفونم پیچید:

 آره جوجه گنجشک!  -

 قهقهه زدم و به سختی گفتم: 

 ههه... با خیال راحت ادامه بده... ها ها ها... -

 نادر گفتم:بعد به 

 همه چی تحت کنترله عقاب.  -

 جواب داد: 

 حواست به تک تکشون باشه، از اینجا به بعد تو باید راهنمائیمون کنی. -

          بله قربان، اطاعت میشه! -

 *حمزه* 

 شحاال به من میگی جوجه؟ بدجنس. علفا رو کنار زدم و اسلحه مو بیرون کشیدم و دو دستی نگه 

 : ح دادداشتم. از اینجا به بعد کار آسون تر میشد، ولی بازم باید احتیاط میکردم... المیرا توضی

 مستقیم برو و بپیچ سمت راست. -
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 به حرفش عمل کردم و وقتی سمت راست رفتم گفت: 

 حواستو جمع کن. یه در اونجا میبینی ...دیدیش؟ حاال -

 آره. -

 ا بری داخل و بعد از سه تا راهرو عبور کنی. خیلی احتیاط کن. باید از اونج-

 د. پاورچین به سمت دری که میگفت رفتم و دستگیره شو پایین فرستادم، ولی تکون خورد و باز نش

 کرکس، در باز نمیشه، قفله. -

 خب بازش کن! -

 است به اطرافم باشه ها! حو-

 صدای غرغر کردنش واضح بود: 

 شانس آوردی نادر تو رو نمیبینه وگرنه پوست از سرت میکند! -

به  وغیر ارادی خندیدم و لبمو گاز گرفتم که صدام بلند نشه. با شاه کلیدی به جون قفل افتادم 

 صدا کرد و باز شد.  "تق"روشایی که یاد گرفته بودم فکر کردم. چند ثانیه گذشت و قفل 

 در باز شد. -

ظر وبه... برو داخل. فقط عجله کن، زود باش... کسی نباید عقابو ببینه، حسابی همه جا رو زیر نخ-

         بگیر. زنده موندن نادر به تو بستگی داره.

 *نادر* 

تا  ن... دونفس عمیقی کشیدم و با خیال راحت جلو رفتم. پوراندخت و المیرا به کارشون وارد بود

م و نمونه ی زنده که نشون میدادن دختر قاچاقچی بودن، عرضه و جنم میخواد! هه... درو باز کرد

جه داخل رفتم. یه نفر پشتش به من بود که سریع به دیوار چسبیدم و نفسمو حبس کردم. هنوز متو

 من نشده بود،  چون داشت با خودش آواز میخوند. 

 دوباره پر میگیری...  غصه نخور یا کریم، یا کریم،-
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اَهَ اَهَ اَهَ، من از این آهنگه متنفر بودم! لب گزیدم که چاك دهنمو باز نکنم و فحشش بدم. در حال آواز 

 خوندن ازم دور شد که صدای خنده ی المیرا اومد:

 عقاب خان اولش فکر کردم توئی داری آواز میخونی.  -

 پچ پچ کردم: 

 درد! صدای من انقدر مزخرفه؟! -

 اوووه تا دلت بخواد! -

سر  براش خط و نشون کشیدم و ناچارا پشت سر مرده راه افتادم. آواز خوندنش باعث میشد متوجه ی

قبل  و صدای نا خواسته ی من نشه. خیلی راحت جلو رفتم و با آرنج دستم، محکم به گردنش کوبیدم.

 رفتمش و آروم روی زمین دراز کشش کردم. از اینکه به زمین بخوره، سریع گ

 اون صدای چی بود؟ -

 وش کردم. البته روشم یکم زیادی خشن بود... نمیدونم زنده س یا نه. یکی رو بیه-

 دوباره خندید: 

 منگل، عاشق همین منگل بازیاتم!! -

لبخند کجی زدم و مرده رو روی زمین کشیدم و یه گوشه مخفیش کردم. طبق عادتم هندزفریم 

 دست کشیدم: اوضاع مقابل در چه حاله؟ 

 اِم... یه لحظه صبر داشته باش. -

 ت: ره گفمنتظر شدم تا به حمزه یا پوراندخت کمک کنه، بعد منو راه بندازه. چند ثانیه گذشت و دوبا

 ستن، یا باید مسیرو دور بزنی، یا باید کار اون سه تا رو بسازی. سه نفر مقابلت ه-

 مسلحن؟ -هر طوری فکر کردم، دیدم حوصله ی دور زدن ندارم. اخم غلظی کردم و گفتم: 

 هتره دور بزنی ، خیلی قلچماق به نظر میرسن... به نظر من ب اوممم... آره.-
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 زیر لب با خودم گفتم: 

 لعنتی... -

 پچ کردم:  بعد دوباره پچ

 از کجا باید برم؟ -

         اهنمایت میکنه. رمستقیم برو، از اینجا به بعد طاها -

 *پوراندخت* 

 خب، کجا بودیم؟! -

نفس نفس زدم و خودمو به زحمت روی شاخه ی درخت تاب دادم و روش پریدم و همونجا به زحمت 

 نشستم. با صدای کمی به المیرا توپیدم:

 تت راحت شم! پس چرا هی خفه خون میگیری؟! الهی بمیری از دس -

 با صدای طلبکاری جواب داد:

تم، من میگف اِ نکن طاها! ...داشتم  ..هَی روتو برم! ببخشید که من باید همزمان سه نفرو راهنمایی. -

ک باید همزمان سه نفرو راهنمایی کنم، بعد دو قورت و نیمت هم باقیه؟! بشکنه این دست که نم

 شکنه... نداره... ب

 نفسمو فوت کردم:

 بسه بابا دیوونه م کردی. یه راهی برام پیدا کن، من اینجا گیر افتادم!  -

 مکث کرد:

 اِ... صبر کن... پوری دُخی تو چقدر بد شانسی! دور و برت از آدم پُر شده!  -

از اینکه اسممو این شکلی بگه، اصال خوشم نمیومد. ولی االن هم وقت جر و بحث با یه مغز فندقی 

نبود. یه مرده داشت با یه کالنشیکف زیر پام میچرخید و کشیک میداد. نه راه پس داشتم، نه راه 

روش  پیش. میپریدم پایین کارم ساخته بود، باال هم نه راهی وجود داشت، نه درخت دیگه ای که
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بپرم. عرق سردی روی پیشونیم نشسته بود... با عصبانیت ماسکو پایین کشیدم و صورتمو زیرش 

پنهون کردم. واقعا جا قحط بود که نادر ما رو برداشت آورد اینجا؟؟ نه، اصال من عقل از سرم پریده 

... چرا من؟ دو بود که این ماموریت مسخره و احمقانه رو قبول کردم؟! خاك دو عالم دو دستی بر سرم

دستی بر سر خودت نادر! مرد آهنی نکبت... سرمو پایین گرفتم و پیش خودم تخمین زدم اگه روی 

سر مرده فرود بیام، چقدر احتمال داره جون سالم بدر ببرم. جون سالم که بدر میبردم، ولی احتمال 

 داشت جائیم ناقص بشه... 

 به جهنم... یک... دو... س... -

 م سه، شاخه زیر پام شکست و با شاخه درخت جیغ کشان روی سرش سقوط کردم. تا خواستم بگ

ی مرده پخش زمین شد و من با نفسای نصفه نیمه و بریده یه گوشه ی دیگه افتادم. سریع همه جا

 بدنمو چک کردم و با خیال راحت بلند شدم. چیزی نشده بود... یه جورایی خوش شانسی آوردم! 

 پوری؟ صدامو داری؟ اونجا چه خبره؟ ...-

 اخهه بی هوا شکست و سقوط کردم روی یه نفر. شآره، به خیر گذشت... -

 پوزخند زد :

 از بس که چاقی!  -

 دستامو مشت کردم: 

 آشغال عوضی... من که همه ش رژیم دارم! -

 خب البد چاق بودی که هی رژیم میگیری! -

 بیار از این جهنم بیام بیرون.  م گیراخُبه خُبه، زر زدن بسه، یه راه کوفتی واسه-

       باشه، صبر کن. -

 *نادر* 

 حاال چی؟ -
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 طاها مکثی کرد: 

 خب... طبق اطالعات من، در دوم سمت راست خودشه. -

 چشم چرخوندم و پیداش کردم. 

 مطمئنی طاها؟ -

 شک ندارم، اطالعات من از هر نظر تکمیلن. -

کلتمو بیرون کشیدم و صدا خفه کن رو به لوله ش بستم. با دست راستم گرفتمش و با دست چپ 

 ت! اینجا که اتاقش نیس-دستگیره رو پایین فرستادم. ولی از چیزی که پشت در دیدم اخم کردم : 

 شه! از نور گیری که اونجا میبینی برو داخل. منم نگفتم اونجا اتاق-

 تو دلم گفتم: 

 تت! تف به ذا-

م و گرفت دوباره اسلحه رو تو غالفش گذاشتم و شروع کردم از دیوار باال کشیدن. از لبه های نور گیر

ه یینجا تنه مو باال کشیدم. وقتی از نور گیر داخل رفتم، تازه فهمیدم دردسر واقعی شروع شده... ا

 راهرو بود پر از اتاق! 

 طاها، اینجا خیلی اتاق هست! -

 خندید:با صدای کمی 

 میدونم... سمت چپ برو و اتاق پنجم رو گیر بیار. احتیاط کن.  -

لب جبا قدمای بی صدایی به سمتی که گفت راه افتادم، ولی صدای حرف زدن دو نفر وسط راه نظرمو 

ه کرد. در اتاق بسته بود. گلن گدن اسلحه رو کشیدم و پشت دیوار سنگر گرفتم. صداشون واضح ب

 گوشم میرسید... 

 من شنیدم که خیلی سخته. -

 صدای دوم خندید: 
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 نه... تو خیلی دست و پا چلفتی تشریف داری! یه ترور ساده س... کاری نداره. -

گشاد شد. گوشامو تیز کردم و بیشتر به سمت در خم  "ترور"ترور؟؟ چشمام با شنیدن کلمه ی 

 شدم. 

 چه طوری میخوای ترورش کنی؟ ن اون همه پلیس و سرباز، نه باور کن ترور خیلی سخته! بی-

 . ما فقط به دستورات عمل میکنیم. تاوناش به تو مربوط نیس-

 تا خواستم یه ضرب برم داخل اتاق، صدای طاها اومد: 

 پس چرا خشکت زده؟ یادم رفته بود اونا دارن منو با دوربینا میبینن. پچ پچ کردم: -

 صبر داشته باش... -

 لگوش وایسادن نیست! باش برو دیگه، االن که وقت فا چی چیو صبر داشته باش؟! زود-

 تا خواستم یه چیزی بگم که تا اعماق وجودش بسوزه، یکی گفت: 

 حاال ...بگیر کپه ی مرگتو بذار .بدجور خوابم میاد. -

 جای مهم مکالمه از دستم پریده بود. راه افتادم و به طاها توپیدم: 

 پارت میکنم!!  فقط دعا کن به چنگم نیفتی ،چون لت و-

 عجبا! مگه چی گفتم؟ -

 خفه... -

به اتاق پنجم که رسیدم، درو با احتیاط باز کردم. ولی از اون طرف تمرکزم به هم ریخته بود و کلمه ی 

ترور مدام تو ذهنم طنین پیدا میکرد. ترور کی؟ کی باید ترور بشه؟ با عینک دید در شب دیدمش که 

فکر کردن. از روی تختش طاق باز خوابیده بود. با قدمای آرومی به سمتش رفتم و شروع کردم به 

قیافه ی آشناش مطمئن بودم که خودشه... همون عوضی ای که مدام واسه فرهاد خبرچینی و 

جاسوسی میکرد. شک نداشتم! بدون فکر دستم جلو رفت و دور گلوش حلقه شد. از خواب پرید و 



     98کاربر انجمن رمان 1373رمان این گروه خشن | نگار

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         189 

 

ریز  شروع کرد به دست و پا زدن... خون جلوی چشمامو گرفته بود و گلوشو محکم تر فشار میدادم.

 نقش بود و عمرا میتونست در مقابل من از خودش دفاع کنه... 

 م رسیدیم الشخور؟ میبینی که دنیای کوچیکیه... خیلی کوچیک... چیه؟ بازم به-

 واسه نفس کشیدن تقال کرد که صدام خش دار و خشن شد: 

  بگو کجاست؟! اون رئیس بی همه چیزت کجاست آشغال؟؟ -

 تشخیص دادم که میگه:  به زحمت بین خرخر کردناش

 نمیدونم... -

 تکونش دادم: 

 خودتی! بگو کجاست تا خفه ت نکردم! -

 دستاشو مثل قالب به دستم انداخت و زور زد که خودشو نجات بده. دست آزادم به کمک اون یکی

دستم رفت و گردنشو بیشتر فشرد. حتی توی تاریکی هم میتونستم ببینم که از شدت کمبود 

 ه همهپوستش کامال کبود شده. به خودم اومدم و حلقه رو شل کردم. نباید میمرد، وگرن اکسیژن رنگ

 ی زحمتایی که تا حاال کشیده بودم بر باد میرفت... سرفه کنان نفس عمیقی کشید. 

 زن لعنتی... اگه نگی به خاك برادرم قسم که خودم خرخره تو با دندون پاره میکنم! بزر -

 ای گفت:با صدای کم و گرفته 

 نمیدونم... به موال علی نمیدونم...  -

 سیمام اتصالی کردن: 

 اسم موال رو به زبون کثیفت نیار! من با قسم خوردن گول نمیخورم، فقط بگو کجاست! -

و تداشتم تصمیم میگرفتم با شوکر به جونش بیفتم تا مُقر بیاد، ولی صدای وحشت زده ی المیرا 

 گوشم پیچید: 

 ن از اونجا بیا بیرون،  زود باش! پلیسا دارن میان... در رو! نادر همین اال-
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 لعنتی! همین یکی رو کم داشتم. باز اینا زد به سرشون که دیوونه بازی در بیارن... سریع پرسیدم: 

  مطمئنی؟ -

 آره، مگه صدای آژیرشون رو نمیشنوی؟ -

 ین پلیس میومد... روی تختتازه فهمیدم از شدت عصبانیت کر شده بودم. واقعا صدای آژیر ماش

 رهاش کردم و دستاشو با عجله و با طناب باریک و محکمی از پشت بستم. 

 میخوای... چیکار کنی... -

 ری! فقط گِل بگیر... عمرا بذارم از دستم در ب-

 ره؟ حفاظ دا-با یه حرکت بلندش کردم و روی شونه م انداختمش. به پنجره ی اتاقش نگاه انداختم: 

 چی؟ -

 خودتو به اونراه نزن! پنجره رو میگم. -

 نه... -

 لبخند موذیانه ای زدم و جسورانه به سمتش خیز برداشتم. وقتی منظورمو فهمید، بدنش از ترس

 منقبض شد و به زحمت ناله کرد : 

 نه... این کارو نکن... -

قم ولی دیر شده بود. دستمو سپر کردم و به سمت شیشه شیرجه زدم. خورد شد و من با گروگان احم

 ا م و ببیرون جهیدم. ارتفاع کم بود و میدونستم بالیی سرمون نمیاد که نگران باشم. تو هوا چرخید

 وفتاد پشت به شدت به زمین خوردم که آهم بلند شد. گروگان از دستم قل خورد و یه سمت دیگه ا

ی  شروع کرد به آخ و اوخ کردن. صدای آژیر ماشین پلیسا واقعا نزدیک شده بود و من صدای ناله

 چرخای یه ماشین رو بینشون تمیز دادم. ماشین منصور خان... مغزم سریع آنالیز کرد: 

         بچه ها در رفتن! -

 *پوراندخت* 
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 نه باربد نرو،  نادر که هنوز نیومده! -

 گام کرد و داد زد: با حیرت ن

 مغزتو خر گاز زده؟! بمونیم اینجا بیچاره شدیم! -

 حمزه هم گفت: 

 باربد دور و بر خونه بچرخ، شاید گیرش بیاریم... -

 از لحنش نگرانی میبارید. خب نگران دوستش بود! 

 باربد به حرفم گوش بده،  جون نادر در خطره!-

 کرد:المیرا با خونسردی نفرت انگیزش قار قار 

 نمیخواد نگران اون سگ جون باشی ،شرط میبندم که از دستشون در میره. ندیدی به باربد چی -

 گفت؟ گفت اگه خودش نرسید و جون ما در خطر بود بریم. 

وی یم. رفهمیدم سر و کله زدن با باربد هیچ فایده ای نداره، چون از خونه هم کلی فاصله گرفته بود

گه وت گرفتم. چرا من نگرانش بودم؟ یکی نیست بگه آخه به تو چه! مصندلی کز کردم و روزه ی سک

ضی لم راازش بدت نمیومد؟ بذار همونجا گیر پلیسا بیفته و با تفنگ سوراخ سوراخش کنن. ولی... ته د

ا تنبودم. نمیدونم چرا دلم نمیخواست بالیی به سرش بیاد. اخم کردم و لبمو گاز محکمی گرفتم 

 ه خودم گفتم:خودمو تنبیه کنم. ب

       تو که وظیفه ای در قبال جونش نداشتی. بره به جهنم!  -

 *حمزه* 

 یچبدجوری بهم ریخته بودم. اگه بچه ها اشتباهی به سمتش تیراندازی میکردن چی؟ جواب مامانو 

 نده ممیدادم؟! خاله و خواهر زاده بدجوری هوای همدیگه رو داشتن، اگه بالیی سرش میومد مامان ز

 یذاشت... نم

         دم قسم نجاتش بده. خدایا خودت کمکش کن... خدایا به ج-
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 *طاها* 

اهی از کارم راضی بود و یه دسته ی کامل رو ر "شجاع"الم تا کام حرف نمیزدم که بهم شک نکنن. 

ه رو خونه کرده بود. میدونستم که با نادر کاری ندارن، فقط میخواستن ضربتی وارد عمل بشن و هم

       گیر کنن. فعال وقت سر و کار داشتن با نادر نبود، اون یه وقت به خصوص داشت.دست

 *نادر* 

دم و طوری داشتن تیراندازی میکردن که گفتم آخر الزمان شده. گروگانمو روی شونه م جا به جا کر

 بین سایه ها به راهم ادامه دادم. اگه کسی منو میدید، باید کلی سوال جواب پس میدادم... 

 منو بذار زمین! -

 یه مشت به پهلوش زدم: 

 دهنتو باز کنی، با مشت قفلش میکنم!  نه... مثل اینکه تو تنت میخاره... یه بار دیگه-

شروع کرد به وول خوردن تا به خیال خودش، خودشو از دست من نجات بده. مشت محکم تری بهش 

 کوبیدم: 

 یابو مگه با تو نبودم آروم بگیر؟! فارسی حالیت میشه یا نه؟؟ -

ولی  بود، یراندازی نزدیکاز تک و تا افتاد. همون طور که به راهم ادامه میدادم، میشنیدم که صدای ت

ینو یسا امن میخواستم از دیوار باال برم تا به اون سمت برسم. میدونم که خونه تو محاصره بود و پل

ی م، سعصد دفه تکرار کرده بودن، ولی باالخره یه راهی پیدا میشد که در برم... تا به دیوار رسید

  و رویره ای نداشتم. به هزار مکافات خودمکردم با یه دست از دیوار باال بکشم. سخت بود، ولی چا

تا  ود...دیوار رسوندم و همه جا رو زیر نظر گرفتم. از شانسی که داشتم، کسی حواسش به این نقطه نب

 خواستم بپرم پایین، کسی نعره زد: 

 ایــــست! -
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رد... یه زیر لبم فحش رکیکی دادم و تا به خودم بجنبم،  کسی به سمتم شلیک کرد. تیر به من نخو

راست خورد به گروگانم و کشتش. آتیش گرفتم!! به معنای واقعی کلمه. جسد بی حرکت مونده شو 

 روی زمین پرتاب کردم و تا جایی که حنجره م توان داشت فریاد کشیدم: 

 شلیک نکنین، من یزدان پناهم، نادر یزدان پناه!! شلیک نکنین!! -

 رفتم: با تفنگاشون بهم نشونه رفتن. دستامو باالی سرم گسه نفر با لباسای سیاهشون جلو اومدن و 

 وای به حالتون اگه فقط یه تیر بهم بخوره... -

 یکیشون به حرف اومد و با خشونت سرم داد زد: 

 ایین! پبیا  از روی دیوار بیا پایین... یاال! به کوچیک ترین حرکت اشتباهی خودم میفرستمت اون دنیا!-

 ش بهمغرولند کنان از دیوار پایین پریدم و مقابلشون قد علم کردم. یکی جلو اومد و با نوك تفنگ

 اشاره زد: 

 دستاتو بذار پشت سرت. -

ودم بدستامو با احتیاط پشت سرم گذاشتم و به سمت دیوار چرخیدم. خودم تموم این کارا رو از بر 

یک م بکشن! کسی جلو اومد و شروع کرد به تفک،ولی حاال اینا میخواستن پلیس بودنشون رو به رخ

بدنی. ولی چیزی گیرش نیومد چون من وقت اومدن خودمو از دست تموم تجهیزاتم خالص کرده 

 بودم. منو به دیوار فشرد که غر زدم: 

 به من دست نزن!-

 داشت بهم دستبند میزد که توپید:  

 ساکت! چه پرروئم هست... -

 هیچ میدونی من کی م جوجه کوماندو؟؟ -

 پوزخند زد: 

 مثال کی هستی؟! -
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 با حرص غریدم: 

 من سرگرد نادر یزدان پناهم، پلیس مبارزه با مواد مخدر! -

 سه نفری خندیدن و یکشون گفت: 

 خوشبختم، منم ملکه الیزابت اولم! -

 سرمو چرخوندم و از روی شونه نگاهشون کردم: 

 یگه که معلوم بشه من کی م ،بهتنشون میدم کی ملکه ی انگلستانه. تا چند لحظه ی د-

 یکی با قنداق تفنگش به شونه م کوبید: 

 دیگه داری حوصله مو سر میبری! سمیعی، بیارش... -

ه ینیشخند زدم و بهشون اجازه دادم که فکر کنن با دستگیری من محشر به پا کردن. منو به سمت 

 غرور به سرهنگ توضیح داد: ون سیاه بردن و یکیشون با 

 یه نفر در حال فرار بود که گرفتیمش. -

 فتم: سرهنگ صبایی تا چشمش به من افتاد، دهنش باز موند. پاهامو به هم زدم و با لبخند عریضی گ

 خوشحالم که اینجا زیارتتون میکنم. ببخشید قربان، دستام بسته س که بخوام سالم بدم. -

 بهت زده به سمتم اومد: 

 یزدان پناه! چرا تو رو دستگیر کردن؟-

 شونه باال انداختم: 

 از کوماندوهای وظیفه شناستون بپرسین. -

سه نفری که داشتن واسه من شاخ و شونه میکشیدن،  حاال داشتن با وحشت با همدیگه پچ پچ 

 میکردن. سرهنگ مثل وقتایی که جوش میاورد به سمتشون رفت و نعره زد:

 ته گلی به آب دادین؟!باز شماها چه دس -
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 من به جاشون جواب دادم: 

. بهتون زدن گروگان منو کشتن، تنها کسی که احتمال داشت از جای احتمالی پور متین با خبر باشه..-

 تبریک میگم بچه ها، کارمون سخت تر شد!! 

ه وذیانم، یه بار به سرهنگ. نچشمای نگرانشون از زیر ماسک معلوم بود که یه بار به من نگاه میکرد

 لبخند زدم: 

 هیچ کسی نبود که منو از دست این ماسماسک رها کنه؟-

 سرهنگ یه دفه منفجر شد:  

 سریع دستبندو از دستش باز کنین!-

 ادم: دیکیشون افتان و خیزان به سمتم اومد و دستامو باز کرد. قولنج انگشتامو شکستم و سر تکون 

 .. ه یه خالفکار واقعی گیرتون میفته، همین شکلی از خجالتش در بیاین.امیدوارم وقتایی هم ک-

 سر به زیر شدن و اولی گفت: 

 ما خیلی متاسفیم جناب سرگرد... واقعا شرمنده ایم. -

 دلم نیومد بیشتر از این بهشون سخت بگیرم، واسه همین کوتاه اومدم و به شونه ش زدم: 

 نیستم. نگران نباش پهلوون، من دیگه پلیس -

 متعجب نگام کرد که اخم شدیدی کردم: 

 فقط خدا بگم چکارت کنه که زدی اون یارو رو کشتی. -

قصیر من بود قربان. فکر کردم کسی داره فرار میکنه، اصال متوجه نشدم یه نفر دیگه همراه ت-

 شماست. 

 آه پر حسرتی کشیدم: 

 راست رفت جهنم.  در هر صورت دیگه افسوس خوردن فایده ای نداره. طرف یه-
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اجازه خواستن و رفتن پیش بقیه تا کمک کنن. پیش سرهنگ ایستادم که خیلی گرفته بود و با یه 

 ریتم عصبی به ریش جو گندمیش دست میکشید. 

 مین راحتی سرنخو از دست دادیم. خیلی نزدیک شده بودیم. به ه-

 با سر به محل درگیری اشاره کرد: 

 ر کرده بود. سهیل محمودی ما رو با خب-

 یکه خوردم: 

 طاها؟؟ آخه واسه ی چی؟ -

 سر تکون داد: 

ارین خودت که بهتر میدونی... اطالعاتیا به روش خودشون جلو میرن... ما هم خبر نداشتیم شما د-

 مخفیانه عملیاتو پیش میبرین. سروان فدوی گزارش نداده بود. 

 یه گوشه پرتاب کردم: دستام عرق کرده بودن. دستکشامو با عصبانیت کندم و 

 لعنت به تو طاها... این حمزه هم همیشه ی خدا یادش میره خبر بده! -

هش هش سخت نگیر یزدان پناه، اون بیچاره هم نگرانه که عملیات لو بره. خیلی مراعات میکنه... بب-

 حق میدم. 

ودم بمراقب اوضاع داشت غیر مستقیم ماجرای منو یادآوری میکرد. خیلی بی انصافی بود! من واقعا 

ز اتاد؟ ،نمیدونم چی شد که عملیات لو رفته بود. فکر میکرد من خیلی خوشحال بودم که این اتفاق اف

ه نه اگمرگ خواهر و برادر دو قلوم شاد بودم؟! حیف که مافوقم بود و احترامشو نگه میداشتم،  وگر

 یکی مثل احمد جلوم بود، تا االن فکشو پایین آورده بودم...

 غرش کردم:  

هت. اکسازی میکنیم. توئم با یکی از بچه ها برگرد پیش گروپما اینجا رو -حاال من باید چیکار کنم؟ -

 تفنگ که همراهت نیست؟
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 قیافه ی مظلومی به خودم گرفتم: 

 قربان یه چیزی میفرمائین! من که دیگه اجازه ی نگه داری تفنگوندارم! -

 ت دردسر درست کنی. جام ندی که واسه خودخوبه... گفتم یه بار این کارو ان-

 ز نظرابه کسی اشاره زد و براش توضیح داد که منو کجا ببره. به آسمون نگاه کردم و ستاره ها رو 

 گذروندم. فرهاد خان، بازم از چنگم در رفتی، ولی گیرت میارم عوضی... گیرت میارم... 

 ***            

 ش اشاره کردم که بره. با دست سالم نظامی داد: از ماشین پیاده شدم و به راننده 

 واستون آرزوی موفقیت دارم قربان.-

 هم چنین. برو به سالمت... -

 یدم. تخت گاز از کوچه رفت. به خونه ای که از طرف ستاد بهمون داده بودن نگاه کردم و خرناس کش

اید باینجا که کسی نبود... دستامو تو جیبم فرو بردم و به سمت خونه ی منصور خان راه افتادم. 

            میفهمیدم اونا چیزی دستگیرشون شده یا نه. 

 *پوراندخت* 

ا با استرس روی تاب دو نفره ی حیاط تلو تلو خوردم و صورتمو بین دستام مخفی کردم. یعنی کج

 بود؟ چه بالیی سرش اومد؟ اصال من واسه ی چی نگرانش بودم؟؟ 

 ذهنم جواب داد: 

 ون اگه بالیی سر مرد آهنی بیاد، بابا دست از سرت بر نمیداره بدبخت! چ-

ش م. کاراست میگفت... علت نگرانی من باید به اون خاطر باشه. پوفی کردم و دوباره خودمو تاب داد

 زودتر پیداش بشه... یعنی گرفتنش؟ با پام به یه سنگریزه لگد زدم: 

 پس کجایی لعنتی؟؟ -
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ب کردم و محکم چلوندم. من چمه؟ چه مرگمه؟! الهی بمیری پوران... یا به قول انگشتامو به هم قال

نادر، پوراندخت... پوراندخت... اسممو واسه خودم هجی کردم و تک تک کلماتشو صد دفه تکرار 

کردم. پوراندخت... واقعا چرا بقیه اسممو به مخفف صدا میزدن؟ پوراندخت که خیلی قشنگتره! لبخند 

 ه خودم توپیدم: کجی زدم و ب

 بدبخت عقده ای. -

تش میخواستم یه دل سیر به خودم بخندم که کسی آروم به در زد. مثل موشک از جا جهیدم و به سم

 هجوم بردم. نفس نفس زنان به در رسیدم و به سرعت بازش کردم. با دیدنش نفس راحتی کشیدم: 

 باالخره برگشتی؟ ما فکر میکردیم تو رو گرفتن! -

 . ید و به پشت سرم نگاه کرد: میبینم که یه جمعیت خیلی کثیر واسه من دل نگرون بودنگردن کش

 به طعنه ش خندیدم: خوابشون میومد. 

 ?تو چی-

 من نگران بودم. خوابم نمیبرد... -

 چشمای طوسیش با حیرت گرد شدن: نگران بودی؟

 سریع فهمیدم گاف بزرگی دادم. مصنوعی اخم کردم: 

 از اینکه تو رو گرفته باشن و ماها لو بریم! -

 پوزخند زد: 

 حاال میذاری بیام تو یا برگردم؟ کنار کشیدم: بیا داخل. -

ت با قدمای خیلی خسته ای از کنارم گذشت و داخل رفت. درو بستم و همراهش رفتم. روی تاب نشس

 و نفس خیلی عمیقی کشید... 

 چرا قیافه ت این شکلی شده؟-

 نگاهش به سمتم چرخید:  
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 چه شکلی؟ -

 نمیدونم... انگار له شدی... -

 زهرخندی زد: 

س بهم  ابستهوآره... لهِ له م... ناجور! اون لعنتی از چنگم در رفت... حالم از دنیا و هر چی که بهش -

 میخوره. 

 کنارش نشستم و دستمو به لبه ی تاب گرفتم: 

 خیلی وقته به این موضوع پی بردی؟  ن دچار باشه.چه عجب یه نفر پیدا شد که به حال م-

 نفسشو فوت کرد: 

 خب... از وقتی خونواده م از دست رفتن. -

 ولی تو که گفتی پدرت هنوز زنده س. -

گه از چی نم نگفتم که مُرده. وقتی ایران نیست چه فایده... منم و یه دنیا بدبختی و تنهایی... تو دیم-

 پدرت که پیشته، واقعا دنبال چی هستی؟  مینالی؟ خواهرت که پیشته،

 به مقابل خیره شدم:

 دنبال مادرم. تنها کسی که منو درك میکرد و میفهمید. -

 زمزمه کنان گفت: 

 خدا رحمتش کنه. -

به سر تکون دادن بسنده کردم. از گوشه ی چشم دیدمش که سرشو باال گرفته بود و به ماه نگاه 

ته و پیر به نظر میرسید... سرمو به سمتش چرخوندم و با دقت میکرد. صورتش زیر نور ماه شکس

نگاش کردم. انقدر غرق دیدن آسمون بود که نفهمید من روش زوم کردم. نیم رخ مغروری داشت، با 

چشمایی که مثل نقره میدرخشیدن. موهای اطراف شقیقه ش کم کم داشتن رنگ عوض میکردن و 



     98کاربر انجمن رمان 1373رمان این گروه خشن | نگار

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         200 

 

بودم که با چشمای خودم دیدم یه قطره از گوشه  سفید میشدن. بازم در حال بررسی صورتش

 چشمش بیرون اومد و آهسته پایین افتاد. انگشت حیرت به دهن گزیدم!! 

 اُ مای گاد.-

ن با جمله ی آرومی که گفتم به خودش اومد و سریع نگام کرد. چشمای حیرت زده مو دید و خشمگی

 شد: 

 و بخواب! حاال که برگشتم، دیگه نمیخواد نگرانم باشی! بر-

 با دستم به پشتی تاب تکیه کردم و ناخونامو با عصبانیت داخلش فرو بردم. 

 ودمون بودم که یه وقت لو نریم!! خمن نگران تو نبودم، نگران -

 برو بخواب، همین حاال! -

 خبیثانه نیشخند زدم: 

 اوخی... نی نی کوچولو میخواد گریه کنه، جلو من روش نمیشه... -

 نگاهش شعله ور شد و تهدید آمیز به سمتم متمایل شد: 

 یا زیپشو بکش، یا گورتو گم کن پوراندخت! -

 چیه؟ زورت گرفته یه دختر اشکتو دیده؟ -

کر کردی فقط دخترا اشک میریزن؟ این اشک حسرته، مطمئن باش! آره، من اشک میریزم،  چون ف-

تم! ی که با خونواده م زندگی میکردم رو ندونساونقدر احمق بودم که قدر هیچ کدوم از لحظه های

 چون اونقدر مغرور بودم که خونواده م قربانی غرورم شدن! 

 بعد طوری از روی تاب بلند شد که نزدیک بود با کله روی زمین سقوط کنم. قدمای خیلی محکمش

ه بد کردم و زمینو میلرزوند و وقتی داخل خونه رفت، زمین از لرزش افتاد. نفس حبس شده مو آزا

 پشتی تکیه دادم: 

 چه بی اعصاب... شایدم شوخی من خیلی اعصاب خورد کن بود؟؟ -
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 ذهنم بهم تشر زد: 

 نباید ناراحتش میکردی، از خودت خجالت بکش! نصیحت مادرت فراموشت شده؟؟ -

دل کسی که شکسته شده، به اندازه ی کافی "با شرمندگی یادم اومد که مامان همیشه میگفت: 

  "شکسته هست، بیشتر نشکنش که این وسط دست خودتو هم میبره.

 لمیراواقعا هم راست میگفت. اگه نادر از من کینه به دل میگرفت، صد در صد بیچاره میشدم، چون ا

   سی...ر، از نوع معمولیش نیست، از نوع شتریه! یه کینه شتری اساواسم گفته بود که کینه های ناد

         

 *نادر* 

 با خودم غر زدم: 

 اصال این دختر به من متلک نندازه روزش شب نمیشه! -

دما آروی اولین کاناپه ای که گیر آوردم ولو شدم و با خستگی چشمامو بستم. به اندازه ی همه ی 

خره دازه ی کل دنیا، کل کهکشان،  کل جهان!! خستگی جسمم اهمیت نداشت،  باالخسته بودم. به ان

از بین میرفت. ولی خستگی روحم چی؟ روحی که انقدر بهش حمله کرده بودن، زخمای عمیق و 

مک نصعب العالجی برداشته بود. روحی که نیاز داشتم یکی درداشو آروم کنه، نه اینکه رو زخماش 

ج ر میکنن روح یه مرد ضد ضربه س؟ کی گفته یه مرد به التیام روحش احتیاچرا همه فک بپاشه. 

 نداره؟ 

 تو تا زن نگیری، آدم نمیشی! هم تو، هم این پارسای"حرفای خاله تو گوشم پیچید که میگفت: 

  "ورپریده! هر چند تو که انقدر لفتش دادی تا چشم بهم بزنی، شدی پیر پسر!

گرفتن آدم شد که ما دومیش باشیم؟! خاله خوش خیال تشریف  . کی با زنای زدملبخند ساده

داشت... اونم خیلی زیاد! به خیال خودش حمزه سرشو پایین مینداخت و یه راست با اولین دختری 

که خاله پسند میکرد، قرار ازدواج میذاشت. نمیدونست دل یه دونه پسرش یه جا گیره... اونم پیش 

قچی که پدرش بعد از دستگیری فرهاد، یه راست دستگیر میشد و کی! پیش المیرا، دختر یه قاچا

حکم اعدام رو شاخش بود. من چی؟ هه... من اصال بوئی هم از احساسات برده بودم؟ کی به این اوضاع 
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درهم برهم حوصله ی عشق و عاشقی داشت؟ اصال گیرم که حوصله شو هم داشتم، ولی عاشق کی 

 دید: میشدم؟ چیزی ته ذهنم موذیانه خن

 اولین دختری که گیرت میاد. پوراندخت! -

؟ به فکرم خندیدم و روی کاناپه دراز کشیدم. پوراندخت!! من عاشق اون دختره ی بی اعصاب بشم

 من؟؟ نادر؟؟ 

 ! عاشق هر خری بشم، عاشق اون خره اصال نمیشم-

بوس ن. کاابوس دعوت کرددوباره پوزخند زدم و پلکام رو هم افتادن و منو به یه خواب عمیق و پر از ک

م به دیدن دوباره ی جسد تیکه تیکه شده ی راضیه و بدن آویزون از دار محمد. کابوس کشتن همکارا

و لره م دست خودم، اونم از روی اجبار، چون به خیال خودم اگه این کارو انجام نمیدادم عملیات مسخ

 میرفت. زیر لبی گفتم: 

 من دلخور نمیشم. بزن و خالصم کن...  خدایا، هر چی به سرم بیاری حقمه، -

و قیه ربوقتی کامل مطمئن شدم آبا از آسیاب افتاده،  از مخفیگاهم بیرون اومدم. نصفیا رو کشتن و 

ه دستبند زده طبق چیزایی که شنیدم، راهی تهران کردن. شانسم بود که زود فهمیدم ماجرا از چ

ه م سپردبقیه ملحق میشدم. حاال وقت من بود... وقت عملیاتی که فرهاد خان بهقراره، وگرنه منم به 

  ..  میشد. خیلی آسون و ساده. بود. وقت ترور بود! ترور کسی که با کشتنش، کارمون آسون و ساده

 *** 

 *پوراندخت* 

 ود! بوقتی نیم ساعت بعد داخل خونه رفتم، نادرو روی کاناپه پیدا کردم که از خستگی بیهوش شده 

 لید: یه پتو همون نزدیکیا پیدا کردم و آهسته روش کشیدم. تو خواب پلکاشو به هم فشار داد و نا

 نه ...ولش کن... -

 زدم و به صورت سردش نگاهداشتم از فضولی میمردم ببینم داره چی خواب میبینه. کنارش زانو 

 کردم. داشت عرق میریخت... صورتش خیس عرق بود!یخ کرده بود!! دوباره ناله کرد: 
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 نه فرهاد... منو بکش... با اون کار نداشته باش... نه... -

واو... داشت خواب دشمنشو میدید! دشمنی که هر چی تالش کردم، کسی یه کلمه هم در موردش 

 میدونستم و کامال اطمینان داشتم که نادر واسه ریختن خونش با دستایبهم توضیح نداد. فقط 

 خودش،  دقیقه ها و ثانیه ها رو میشمره. 

 نه... بهش دست نزن... دست نزن بی شرف... -

تم ولش کن... گف-حس کردم ابروهام باال رفتن. یعنی چه خوابیه؟ صد در صد کابوسه، ولی چی؟؟ 

 ولش کن! 

 صداش داشت واضح تر میشد و عصبی تر. غرید: 

 ولش کن بی ناموس!! -

 کم مونده بود همه بریزن اینجا تا بفهمن چی شده. آروم شونه شو تکون دادم: 

 نادر بیدار شو. -

 سرشو وحشیانه به طرفین تکون داد و ناله کرد. 

 نادر؟ نادر بیدار شو، این فقط خوابه... -

جاش نشست. بازدمش با شدت رها شد و چشمای سرخ شده ش اطرافو هینی کشید و مثل فنر سر 

 جستجو کردن. مردمک چشماش بازِ باز بود... نگاه متعجبش بهم افتاد و با خشم چشماشو بست: 

 ال اله اال اهلل! باز که تو شال نپوشیدی؟! -

مثل واسه اینکه سر به سرش بذارم، گوشه ی پتو رو گرفتم و به سمت خودم کشیدم. بعد 

 روسریپوشیدمش: 

 بفرما، حاال خوب شد؟ -

 یه پلکش با احتیاط باال رفت و با حالت عجیبی گفت: 

 پوراندخت؟ -
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 بله؟ -

 دی؟؟ بتو چه اصراری داری که خودتو بامزه نشون -

 کم نیاوردم و گفتم: 

 چون واقعا بامزه م! -

 با عصبانیت پوزخند زد: 

 هه... زرشک... -

 م: با حرص به زانوش کوبید

حواست باشه ها، فکر نکن من مثل خودت نیستم، منم ناجور بی اعصابم! داشتی تو خواب ناله -

 میکردی، بیدارت کردم. 

 رنگش سفید تر شد و پرسید: 

 تو خواب حرف میزدم؟! -

 : مکثی کردم و گفتم

 خب... اِ... حرف میزدی ولی حرفات نا مفهوم بودن. -

حوصله ی اعصاب خوردی و اخم و تخماشو نداشتم، واسه همین دروغ سر هم کردم. همین جوری هم 

 ش شکلقیافه و نگاهش ترسناك بود، چه برسه به اینکه اخم کنه!! ولی بازم نیمچه اخمی روی ابروها

 گرفت: 

 تو از کی اینجایی؟ -

 فقط دو سه دقیقه. -

 اه کرد : به موهای آشفته ش دستی کشید و به پتو نگ

 اینو کی آورده؟ -
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 م... نمیدونم. -

 زیر چشمی نگام کرد: 

 کار توئه؟ -

 به یه سمت دیگه نگاه کردم: 

 نه. حاال بگیر بخواب، من میخوام برم. -

درو  دوباره دراز کش شد و چشماشو بست تا من برم. به حالت دو رفتم داخل اتاق خودم و المیرا و

گاه ود! نم بدجور میزد... نگاه نادر... نگاهش واقعا نادر و کمیاب بپشت سرم بستم و قفل کردم. قلب

بم ل تعجوهم آور و وحشت زائی که... دلمو میلرزوند. من واقعا چم شده بود و خبر نداشتم؟؟! در کما

،دوست داشتم بازم نگام کنه، همون طور عصبانی و یخ زده. به پیشونی عرق کرده ی خودم دست 

 کشیدم: 

              ، مثل اینکه دیوونه شدی. وقت خوابه-

 *نادر* 

 دیگه خوابم نمیبرد. پوراندخت اومد و مثل دیو منو از خواب پروند. پوفی کردم و غر زدم: 

 خدا نفرینت کنه... -

 دستم پتو رو لمس کرد که حرفمو پس گرفتم: 

 نه، فقط میگم خدا یه بالی کوچیک تر سرت بیاره... -

ای  ین پتو کار کس دیگه ای به جز خودش باشه. شاید دختر سرد و بد دهن و کالفهغیر ممکن بود ا

ر م بدتبود، ولی انگار تو وجودش یه رگه هایی از انسانیت یافت میشد. بر خالف پدرش که از سگ هار

 داشتنبود! چشمای تیره اش که با احتیاط نگام میکردن، ولی با این وجود هیچ ترسی هم از چشمام ن

خواب نظرم نمیرفتن. دختر عجیبی بود... نمیدونم... هر چی هست این وسط خوابو عشقه! بگیر ب،از 

 بابا حوصله داری... خمیازه کشیدم و بازم تالش کردم به خواب برم. 
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 *سرهنگ صبایی* 

 همه جا رو چک کردین؟ -

 کسازی کردن. بله قربان. بچه ها کامل همه جا رو پا-

 ه نفر! ینمیخوام هیچ کس از دستمون در بره، حتی -

 لبخند زد: 

 خیالتون راحت، ما به کارمون واردیم. -

 غریدم: 

 امیدوارم سروان جواهری. -

بعد سوار ماشین پلیس شدم و به سرباز پشت فرمون دستور دادم حرکت کنه. سرگردی که تازه 

 باهاش آشنا شده بودم و محل خدمتش همونجا بود نگام کرد: 

 همین امشب برمیگردین تهران؟ -

 یست کنم. بهم احتیاج دارن. اوهوم. باید کارا رو راست و ر-

 ه ی ما. میاوردین خونباعث افتخار ما میشد اگه امشب تشریف -

 سر تکون دادم: 

 از مهمون نوازیتون ممنونم، ولی واقعا باید برگردم. یه هلیکوپتر منتظرمه. -

 مودبانه گفت: 

 حیف شد. -

 یشتر از این حیف شد که آدم مورد نظرمون از دست رفت. یکی از بچه ها اشتباهی بهش تیراندازیب-

 کرده بود. 

 فت؟ راون سرگردی که ازش حرف میزدن کجا  بله، در جریانم... راستی،-
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یزدان پناه؟ دیگه سرگرد نیست، به درخواست خودش استعفاء داده. من فرستادمش که بره، وگرنه -

 بهش مشکوك میشدن. 

 جا خورد: 

 پس چجوری سر ماموریته؟! -

ستم بر ه درخواست خودش. از من اجازه خواست،  منم اجازه دادم. کمترین کاری که از دبازم ب-

 ومیومد همین بود... حدود یکسال و خورده ای پیش، به خاطر ماجرای خیلی وحشتناکی خیلی زجر 

 عذاب کشید. 

ود بآگاهانه سکوت کرد. خدا رو شکر توضیح بیشتری ازم نخواست، چون نادر به پنج تن قسمم داده 

 اصل ماجرا رو واسه هیچ کس تعریف نکنم. 

             

 *نادر* 

مو کج کردم و به انعکاسم داخل آیینه زل زدم. چشمام به خاطر بی خوابی مسخره ی دیشب سر

ام ،سرخ سرخ بودن. دستی به ته ریشم کشیدم و کف اصالحو به صورتم مالیدم. وقتی این کارو انج

وست دمیدادم، شباهتم به بابام بیشتر میشد. از قصد ریشامو از بیخ میزدم که تالفی کرده باشم. 

م شتم شبیه ش باشم... نه به خاطر کینه یا چیز دیگه ای. کال دوست نداشتم... علت خاصی هندا

ن به نداشت. تیغو برداشتم و روی گونه م کشیدم. صاف پایین اومد و به مرور شروع کردم به برگشت

 یوششکل قبلی خودم. کارم که تموم شد، صورتمو آب زدم و به قول حمزه، خودمو با ادکلن و افتر 

ه بیثانخشست و شو دادم و از اونجا بیرون زدم. داشتم خمیازه میکشیدم که المیرا مقابلم ظاهر شد. 

 لبخند زد: 

 اوه اوه؟ واسه کی تیپ زدی؟؟ -

 واسه فضول سنج. -

 برو... برو نادر، خبرایی شده؟ -
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 با کج خلقی بهش پریدم: 

 من همیشه همین مدلی بودم، پس اول صبحی دست از سرم بردار! -

 ابروهاشو تند تند باال انداخت: 

 چیه؟ نکنه دوست دختر هندی تور زدی، هوممم؟! -

 از لحنش به خنده افتادم: 

 برو خدا روزیتو جای دیگه حواله کنه دیوونه... -

 شروع کرد به هندی رقصیدن. پوفی کردم: 

 خدایا یه عقلی به این دختر عطا کن، فقط یه کم سخاوت به خرج بده... -

ش خندید و ورجه وورجه کنان رفت سمت آشپزخونه. حمزه با موهای ژولیده نفر دومی بود که پیدا

 شد و به من پیله کرد: 

 تو چرا اصالح کردی؟! -

 ن خار شد رفت تو چشم همه! ماَی بابا... حاال اصالح کردن -

 زد:  پوزخند

 باشه بابا چرا آمپر میچسبونی، من که چیزی نگفتم! -

 ر دومی. االن المیرا به من گیر داده بود، تو نف-

 خشکش زد: 

 المیرا؟؟ چی بهت میگفت؟ -

 خم شدم کنارش و پیش گوشش زمزمه کردم چی گفت. از خنده ترکید: 

 جون من؟ جون من اینجوری گفت؟-

 ن، فکر میکنم واقعا اینجوریاس و خودم خبر ندارم! اینجور که شماها به من گیر میدی-
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 چی اینجوریاس؟ -

 م تم بگهمزمان به پوراندخت نگاه کردیم که با پلکای پف کرده و خمیازه خودی نشون میداد. تا خواس

 ، حمزه پرید وسط: "هیچی"

 المیرا به نادر گفته دوست دختر هندی گیر آورده! -

 صدای متعجب پوراندخت بلند شد:  بهش چشم غره ی آتیشی رفتم، ولی

 تو دوست دختر داری؟! -

 اخم کردم: 

 نه،  ندارم. -

 نوبت اون بود که اخم کنه: 

 تو گفتی و منم خر، باورم شد! پس واسه عمه ی من اینجوری تیپ زدی؟؟ -

 محکم به پیشونیم کوبیدم: 

 خدایا عجب غلطی کردم... عجب غلطی انجام دادم... خدایا توبه! -

 دم: پوراندخت با عصبانیت از کنارم گذشت و پیش خواهر آتیش پاره ش رفت .کجکی به حمزه نگاه کر

 بزنم منفجر بشی، نشه تیکه هاتو از رو زمین جمع کرد...؟؟ 

 لبخند کج و ماوجی زد: 

 ببخشید، از دهنم در رفت! -

 . داشته باش!! بعدا نشونت میدم، این خط، اینم نشون-

م آشپزخونه. پوراندخت داشت با حرص با قهوه جوش کار میکرد و المیرا دنبال بعد دوتایی رفتی

فنجون میگشت و نخودی میخندید. اخمم شدت گرفت و یه صندلی بیرون کشیدم و خودمو روش 
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انداختم. پوراندخت همچنان در حال کلنجار رفتن بود که آبجوش روی دستش ریخت و جیغ جیغش 

 بلند شد: 

 .. الهی نابود بشی.-

 پوزخند زدم و دستامو روی میز بهم قالب کردم: 

 بچه کوچولوها نباید به چیزای جیز و خطرناك دست بزنن... چون اوخ میشن. -

 صدای خنده المیرا باالتر رفت و به قهقهه زدن تبدیل شد. 

 آتیشا از گور تو بلند میشه!  نیشتو ببند المیرا، تموم این-

 چشمک زد: 

 وست دختر داری و رو نمیکنی... من که میدونم تو د-

وه اینو که گفت، پوراندخت بیشتر عصبانی شد. شروع کرد به زمین و زمان فحش دادن و بیخیال قه

 شد. این چش شده بود؟؟ دست به سینه به صندلی تکیه دادم: 

 مثال گیریم که من دوست دختر دارم ،تو چرا داری این وسط حرص میخوری؟! -

  مثل ببر زخمی غرید:

ن تا کارای تو به من مربوط نیست، هر غلطی دوست داری انجام بده! انقدر دختر دور و برت جمع ک-

 بمیری! 

 شونه باال انداختم:

 باشه، به توصیه ت عمل میکنم، واسه مردن روش خوبیه... -

 انقدر حرصی شد تا زد یه لیوانو به فنا داد. با بدجنسی سرمو خاروندم: 

 دم! یشه، زودتر این کارو انجام میدام کنم این همه کشته مرده واسم پیدا اگه میدونستم اصالح-
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حمزه پای یخچال از خنده پوکید. منم خیلی ریلکس شروع کردم به همراهیش و با تمام وجود 

 خندیدم. 

 تو یه بی شعور بی نزاکتی! -

میگم... این کشف  شعور بی نزاکتم، تو اینو تازه کشف کردی؟ آفرین، بهت تبریک آره، من یه بی-

 خیلی بزرگیه پروفسور پوراندخت! 

 داشت از عصبانیت میترکید. علت عصبانی شدنش واسم نا شناخته بود... چرا؟ اون با من چیکار

داشت؟ مگه من رفتم ازش بپرسم چند تا دوست پسر داره که داشت واسه من حرص و جوش 

تر شت میز نشست. با طلبکاری صدامو باالمیخورد؟ باالخره از زور زدن دست کشید و با فنجونش پ

 بردم: 

 یعنی هیچ کس اینجا پیدا نمیشه یه لقمه نون و یه فنجون چایی دست ما بده؟ -

 : صورتش رو جمع کرد و گفتپوراندخت

 مگه چالقی؟! پاشو خودت صبحونه تو آماده کن، آفرین پسر خوب. -

 از بین دندونای به هم قفل شده م غریدم: 

 تالفی میکنی؟داری -

 یه جرعه از قهوه ش خورد:  

 تو اینجور برداشت کن عزیزم. -

 وقتی نگاهش به چشمای از حدقه بیرون زده م افتاد، تازه متوجه شد چه حرفی زده.

 تته پته کرد: 

 تکیه کالممه!!  "عزیزم"ع ...-

 اهه؟! پوراندخت؟ تو مطمئنی امروز حالت رو به ر-

 غیر ارادی جواب داد: 
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 ...یعنی آره! نه! 

 لبخند تمسخر آمیزی زدم و از پشت میز بلند شدم و به سمت حمزه رفتم: 

 دیگه مطمئن شدم تو یه چیزیت میشه... -

 نادر مواظب رفتارت باش! -

 از دست حمزه پاکت شیرو گرفتم و جواب دادم: 

ش رفتارای من به خودم مربوطه. همین طور دوست دختر داشتنم که جنابعالی داری به خاطرش آتی-

 میگیری. 

 شونه صدای نفسای بلند و عمیقش کل فضای آشپزخونه رو پر کرده بود. المیرا روی اپن نشسته بود و

 هاش از شدت خنده ای که میخواست سرکوب کنه،  میلرزید. بهش سیخونک زدم: 

دازی گه این وسط چی میگی دستیار شیطان؟! از اینکه بقیه رو مثل سگ و گربه به جون هم بنتو دی-

 لذت میبری؟

 صدای خنده ش آزاد شد و به زحمت بین خندیدناش گفت:  

 آره... هاه ها ها... خیلی فاز... ها ها ...میده... هاه ها ها... -

 ووردم اندخت نگاه سریعی انداختم. طاقت نیایه لیوان گیر آوردم و به سگرمه های گره خورده ی پور

 لیوانو به میز کوبیدم: 

 تو امروز دقیقا چت شده؟! -

 ! خودت امروز چت شده که مثل سگ پاچه میگیری؟-

 ابروهام باال رفتن: 

 جل الخالق! خودِ تو که امروز بیشتر از همه پاچه میگیری! -

 خرناس کشید: 
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 به خودم مربوطه. -

 ه نه؟زورت گرفته، مگ-

 پوزخند زد:  

 از چی؟؟ -

 رفان، به خاطر گرل فرندام! خودت بهتر میدونی... به قول ع-

 دندون قروچه ی سختی کرد: 

 نه! -

 پس زورت گرفته. -

 گفتم نه!-

 ، بیشتر مطمئن میشم که زورت گرفته. هر چی بیشتر پا فشاری کنی-

بدجوری رو اعصاب میشدم. االن هم که مثل مار به خودش میپچید. بعضی مواقع به قول حمزه، 

 داشتم با کفشای آهنی رو مخ پوراندخت چهار نعل میدویدم!

 از جاش بلند که بره گفتم:  

 نمیخواد جایی بری،  من میرم. -

 خفه شو... -

با قدمای محکمش از آشپزخونه بیرون زد. زیر چشمی به المیرا و حمزه نگاه کردم که پیش هم 

 ایستاده بودن. 

 المیرا؟ -

 بله؟؟ -

 میکشمت!! -
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 خندید: 

 با کمال میل حاضرم سرورم! -

              

 *پوراندخت* 

که ی مرتی آروم... آروم باش دختر... آخه به تو چه که دوست دختر داره؟! بذار بره با اونا خوش باشه

رد. همون بغض عقده ای ندید بدید. ولی یه چیزی تو گلوم مثل سنگ سفت شده بود و اذیتم میک

ه لعنتی همیشگی که اکثر اوقات به اجبار زیادی نابودش میکردم. نفس عمیقی کشیدم و دوباره ب

 خودم تلقین کردم که آرومم. 

 پوران؟ چرا اینجا نشستی؟ -

 : کون دادمسر ت به باربد نگاه کردم. اَاَاَهَ... اینم که اصالح کرده! یاد اون دعوای کذایی افتادم، ولی

 جوری. همین -

 دستشو به سمتم نشونه رفت: 

 تو بودی داشتی با نادر میجنگیدی؟ صداتون تو اتاق ما پخش میشد! -

 خب... آره. یه مشکلی پیش اومد،  تموم شد. -

 داری راست میگی؟-

 بغضمو فرو خوردم:  

 آره... -

 سر و کله ی عرفان از پشت سرش پیدا شد: 

 تو اینجایی پوری دخی که همیشه رو مُخی؟! 

 لبمو کج کردم: 
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 ها ها ها، مردم از خنده، یه وقت شکرك نزنی چای شیرین! -

 نیشش تا بناگوش باز شد: 

 المی و بقیه کجان؟ -

 خونه! تو اون خراب مونده که اسمشو گذاشتن آشپز-

 باربد عالمانه سر تکون داد: 

 شعر بس زیبایی سرودی دخترم... -

 عرفان صداشو مثل خواننده ها کرد: 

 تو اون خراب مونده... که اسمشو گذاشتن آشپزخونه... -

شت یه کوسن از کنارم برداشتم و پرت کردم سمتشون که یه راست خورد به صورت عرفان که حاال دا

 غش غش میخندید. 

 ا قیمه قیمه نشدین! ین تبهتون که گفتم کجا رفتن، فقط از اینجا بر-

کمم شبا اون صداهای نکره شون شروع کردن به آواز خوندن جمله ی من و از پیشم رفتن. پاهامو تو 

 جمع کردم و دستامو دور زانوهام حلقه زدم. از ذهنم گذشت: 

 حالم ازت بهم میخوره... مرد آهنی! -

م؟ نکنه داشتم بین این شیش تا اگه حالم بهم میخورد، پس چرا نسبت بهش حساسیت نشون میداد

 دیوونه میشدم و حالیم نبود؟! خدایا اگه برگردم تهران، عمرا دیگه با اینا یه جا بمونم! 

              

 *احمد*

 کال چند نفر بودین؟ -

 چونه باال انداخت: 
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 من چه میدونم... -

 با مشت به میز کوبیدم: 

 و نمیدونم! اول اون مخ پوکتو به کار بنداز، بعد بگ-

 قربان لو وارد اتاق بازجویی شد و پاهاشو به هم کوبید. 

 ار میکنین؟ من فکر میکردم نریمان منش اینجاس! قربان شما اینجا چیک-

 دستی به چونه م کشیدم: 

چ پن خواسته ی خودم بود از این بازجویی کنم. چیزی میخواستی؟ کنارم اومد و پیش گوشم پچ یا-

 کنان گفت: 

 حدس میزنیم یه نفر فرار کرده باشه. -

 نیشخند بزرگی زدم: 

 غیر ممکنه. کدوم آدم متوهمی این نظریه رو داده؟ -

 : گفت

 جناب سرهنگ... -

 : گفتم

 سرهنگ صبایی؟؟-

 بله. - 

شانس آوردم که با صدای پایینی باهاش مکالمه داشتم، وگرنه بچه ها صدامو میشنیدن و ضبط 

 اول دردسر... سرهنگ خیلی با من خوب نبود و کنار نمیومد. کال نفرت میکردن و اونوقت میشد

 متقابلی از همدیگه داشتیم. چشمک سریعی زدم: 

 باشه، در موردش تحقیق میکنیم. -
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 *عرفان* 

 : ردمگاه کنبازم نادر پشت فرمون بود و این دفه حمزه داشت با بی. ام. و ی نادر رانندگی میکرد. بهش 

 یعنی اون همه بدبختی و سختی دود شد رفت هوا؟ -

 چشماش به جاده دوخته شده بود: 

آره. وقتی داشتم فرار میکردم و اون نکبتو با خودم میبردم، یکی خواست به من شلیک کنه، -

 اشتباهی زد اونو کشت. تنها سرنخ زنده م از دستم پرید... 

شت ق چلق صفحه کلید طاها بازم بلند شده بود و داپوفی کرد و موج رادیو رو عوض کرد. صدای چل

 دیوونه م میکرد. سرمو به عقب چرخوندم: 

 طاها؟ تو مثل اینکه دوست داری لپ تاپتو تو حلقومت فرو کنم، هوممم؟! -

 با خونسردی جواب داد: 

 جراتشو نداری. -

 شون دادم، میفهمی جراتشو دارم یا نه. وقتی به صورت عملی بهت ن-

 نادر با لحن کالفه ای توپید: 

 بسه، با هر دوتائی تونم! -

 ولی... -

 با صدای بمی عربده زد: 

ی م خیلاالن واقعا بهم ریخته م، کاری نکن همه ی دق دلیمو سر تو خالی کنم! از قضا پیشمی و دست-

 راحت به گردنت میرسه. پس اگه خفه ت کردم، خونت گردن خودت میفته!! 

 ت که نادر داخل آیینه رو نگاه کرد: حالم داشت میگرف



     98کاربر انجمن رمان 1373رمان این گروه خشن | نگار

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         218 

 

 طاها، اون لعنتی رو برش دار تا نزدم منهدمش نکردم! -

 خب کار دارم! -

  !! تو بیخود کردی با کار! یاال جمعش کن، یاال-

ه ادر کخوبه... حالم که نگرفت هیچ، دلمم خنک شد. یه لبخند گوشه ی لبم انداختم و ساکت موندم. ن

 دنبال شر میگشت به پوران گیر داد: 

 تو چرا ساکتی پورانداخت؟ -

 صدای غرشش بلند شد: 

 تو برو با دوست دخترات خوش باش!! -

 نادر پوزخند زد: 

 چرا دخترا انقدر حسودن؟ عجبا... -

در هر د. ناران جوابی نداد. المیرا قضیه رو واسم تعریف کرد، ولی نمیدونم چرا پوران لجش گرفته بوپو

گفته ر نمیکاری انجام میداد، اهل دختر بازی نبود. خودش به ما گفته بود که از گل به خواهرش نازك ت

 بدنشو نه و با کاردمیکو خواهرش رو بی آبروو همیشه مراقبش بوده، ولی فرهاد از خجالتش در میاد 

ه بار یواج! تیکه پاره میکنه. اینجا بود که نادر دیگه طرف هیچ دختر و زنی نمیرفت... حتی به قصد ازد

به حرفاش با حمزه گوش دادم و دیدم که میگفت دیگه از هر چی عشق و دوست داشتنه حالش بهم 

 گیر نمیاد.  میخوره. میگفت اینا همه ش دروغه و تو این دوره دیگه عشق واقعی

 هه... افکار مسخره ای داشت. -

 عرفان، زنگ زدی؟ -

 گ بزنن خبر بدن. به من چه، اینا دختراشن، خودشون زن-

 المیرا خندید: 

 بابام دعوات کنه؟؟  یچیه؟ میترس-
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 نادر به حرفش پوزخند زد که داد زدم: 

 من از منصور خان نمیترسم! -

 آره جون خودت... -

 دم. المیرا، باهاش تماس بگیر. خودم جوابشو می-

 نادر یاد بگیر.  ماشاال دل و جرات! بفرما عرفان، از-

 المیرا میام میزنمتا! -

 پوران بهم پرید: 

یز رتو خیلی غلط کردی رو خواهر من دست بلند کنی! بهش نزدیک شو تا ببینی چطوری با دندونام -

  ریزت میکنم!! 

 گفتن:  باربد و نادر با هم

 اوهـــو... چه شیر زنی! -

 بعد از خنده ترکیدن. انگشتمو به سمت پوران تکون دادم: 

 به هم میرسیم. -

 عا کن وقت گل نی بهم برسیم، چون وقتی بزنمت، جوری میزنمت که از درد به عرعر کردن بیفتی! د-

به سمتم تکون داد. دست به  "خاك بر سرت"صدای خندیدن نادر بیشتر شد و دستشو به عالمت 

 سینه نشستم و اخم کردم. به خودم قسم باالخره یه روزی حالشو میگیرم! 

 المیرا صدا زد:

 تماس گرفتم. - 

 صدای بوق زدن تو ماشین پخش شد و بعدش،  صدای زنونه ای گفت: 

 بفرمائید؟-
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 صاف کرد: نادر سینه 

 لطفا گوشی رو به منصور خان بدید. -

 حیرون شدم!

 زنه آشکارا هول شد:  

 نادر خان شمائین؟ بله حتما... صبر کنین. -

م ! واسلعنتی مهره ی مار داشت... با اینکه سنش نسبت به ماها زیاد بود، دخترا سرش دعوا میکردن!

ود بعجیب بود که حتی با اینکه قیافه ی خاصی نداره، این دخترا چطوری خرش میشن؟! جالبتر این 

 که خود االغش اصال به دخترا محل نمیذاشت! 

 بله؟ نادر توئی؟-

 بله منصور خان. -

 بـــه... نادر عزیزم... خوش خبر باشی... به -

 قیافه ی نادر مثل وقتایی که میخواست حمله کنه،  یخ زده شد: 

 بد خبرم. پلیسا کشتنش. تنها شاهد از دست رفت. -

اون طرف خط سکوت شد. نادر همچنان خونسرد بود و رانندگیشو میکرد. منصور خان بی مقدمه 

 صداشو انداخت ته گلوش: 

 ؟؟! چرا؟؟ پس شماها اونجا چه غلطی میکردین؟! یعنی چی-

 صدای نادر سرد تر شد: 

 شما فکر کردین من خوشحالم که این اتفاق افتاده؟ -

 صدای نادر مثل سطل آب سرد رو سر منصور خان خالی شد و به لکنت افتاد: 

 اِ... خب... پ... -
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 لی نشد. االن هم داریم برمیگردیم. ببینین، من تالشمو کردم. یعنی همه ی ما تالشمونو کردیم، و-

 دست خالی؟ -

 اوهوم، دست خالی. -

 منصور خان کامال خلع سالح شد و گفت: 

 میبینمت. -

 بعد قطع کرد. نادر به من گفت: 

 اینجوری حرف میزنن ترسو. -

 من ترسو نیستم!-

سرش به سمتم چرخید و جوری با چشماش بهم زل زد که یخ زدن خونمو داخل رگام حس کردم. این 

 که مرد آهنی نبود،  پوران باید بهش میگفت مرد یخی!! 

 نشون بدی، از من به تو نصیحت.  بیخودی تالش نکن خودتو شجاع-

              

 *پوراندخت* 

ز یه ا. حتی دریغ اما حتی یه پوزخندم نزدمکه منو بخندونه،حس بدی داشتم. المیرا هر کاری میکرد 

لبخند ساده! سفر مزخرف و چند روزه مون داشت به آخر میرسید و من از دست همه شون به جز 

ز االمیرا و تا حدودی هم باربد خالص میشدم. سرمو به سمت پنجره چرخوندم و به کویر خشکی که 

هتر بمیخواست پیاده میشدم و اونجا انقدر میدویدم تا حالم کارش عبور میکردیم چشم دوختم. دلم 

 بشه. از دویدن خوشم میومد. 

 پوری؟ خواهری؟ -

 المیرا باور کن حوصله ندارم. -

 با صدای کم ادامه داد: 
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 آخه واسه ی چی؟ از دست نادر ناراحتی؟-

  نمیدونم چمه. نادرو ولش کن، اون که جزو آدم حساب نمیشه! - 

 شار دستش روی شونه ش گذاشت: سرمو با ف

 باهام درد دل کن تا سبک شی. -

 چیزی واسه گفتن ندارم. -

 چشمامو بستم و نقش چشمای آهنی نادرو واسه بار هزارم از پشت پرده ی چشمام کنار زدم. فکر

کردن به چشماش، ضربان قلبمو دستکاری میکرد. نمیدونم این حالت مسخره چی بود که به سرم 

ا بمونم ه. یه پلکمو باال فرستادم و از داخل آیینه نگاش کردم. فقط یه چشمشو میدیدم که اومده بود

جدیت به مقابلش خیره شده بود. نگاهم سنگینی کرد و چشمش به من نگاه کرد. وقتی دید بهش 

 خیره شدم پرسید: 

 چیزی میخوای؟ -

 نه.-

 یکنه. بدجور سنگینه، کالفه م م پس انقدر رو من زوم نکن، نگاهت-

 من به تو نگاه نمیکردم. -

 گوشه ی چشمش چروك شد که فهمیدم داره لبخند میزنه: 

 دروغگوی خوبی نیستی. -

 منم لبخند زدم: 

 شکی نیست. -

نم دوباره نگاهم کرد. نگاهش مهربون تر از قبل شده بود. وقتی گوشه ی چشمش دوباره جمع شد، م

 . لبخند کمرنگی زدم. هر چند نگاهش دوباره روی جاده سر خورد و من به هیچ و پوچ خیره موندم
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صدای دستگاه پخش ماشین بلند شد و وقتی کسی اعتراض نکرد، فهمیدم کار خودشه. آهنگی که 

 میداد، منم دوستش داشتم. المیرا غرید: گوش

 ه اه این دیگه چیه؟ عوضش کن، من از صدای آدل بدم میاد! -

 از بازوش نیشگون گرفتم: 

 الل، من از این آهنگه خوشم میاد! -

 نادر متحیر شد: 

 خوشت میاد؟! -

 پهش چشم غره رفتم: 

 حتما باید دوست دخترت باشم تا از یه آهنگ خوشم بیاد؟ -

 هه هه هه، خوب طعنه میزنیا... -

 صدای ولومو بیشتر کرد و من با تمام وجودم بهش گوش دادم. 

I let it fall, my heart- دم) گذاشتم قلبم سقوط کنه(عاشق ش 

And as it fell, you rose to claim it و در حالی که داشت سقوط میکرد تو بلند شدی تا فتحش 

 کنی 

 It was dark and I was over  همه  جا تاریک بود و من به آخر خط رسیده بودم Until you 

kissed my lips and you saved me  و نجاتم دادی نتا اینکه تو م 

 My hands, they`re strong  دستهای من قوی ان 

 But my knees were far too weak 

 اما زانوهام ضعیف تر از اون بودن که 

 To stand in your arms   بایستمکنارت بتونم توی 
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 Without falling to your feet  و به پات نیفتم 

 But there`s a side to you that I never knew, never knew   اما  یه چیزی رو در مورد تو

 All the things you`d say, they were never هیچوقت نمیدونستم... هیچوقت نمیدونستم

true, never true  حرفایی که زدی هیچ وقت راست نبود... راست نبود همه 

 And the games you play, you would always win, always win 

 و با این بازی هایی که در میاری همیشه برنده ای... همیشه برنده ای 

 But I set fire to the rain  اما  من بارونو به آتیش کشیدم Watched it pour as I touched 

your face   میکردم دیدمنگاهت و بارشش رو در حالی که 

 Let it burn while I cry 

 Cause I heard it screaming out yourبذار بارون مشتعل بشه در حالی که من گریه میکنم 

name, your name  چون من شنیدم! بارون داشت اسم تو رو فریاد میزد... اسم تو 

 I set fire to the rain  من باران رو به آتیش کشیدم 

 And I threw us into the flames  و  خودم و تو رو به قلب شعله ها پرت کردم Where I felt 

something die cause I knew that  اونجا  بود که مردن یه چیزی رو حس کردم That was 

the last time, the last time…  ...آخرین بار چون میدونستم این آخرین بار بود 

 تو ذهنم طنین خاصی پیدا کرد، طوری که حواسم پرت شد و دیگه چیزی از the last timeکلمه ی 

شیش  آهنگ نمیشنیدم. یه چیزی تو فکر و خیالم بهم گوشزد کرد: شاید این آخرین بار باشه با این

 تا همسفر شدی... شاید آخرین بار باشه که نادرو میبینی. 

  قه به قلبم برخورد کرد و چشمام اتوماتیک باز شدن. آهنگ داشت میخوند:مثل صاع "نادر"اسم 

 ...Sometimes I wake up by the door 

 ...بعضی وقتا وقتی از خواب بیدار میشم و میفهمم پیش در خوابم برده 
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 Now that you`ve gone, must be waiting for you  حاال  که رفتی باید منتظرت باشم 

Even now when it`s already over  حتی حاال که این (عشق) تموم شده 

 I Can`t help myself from looking for you…  ...نمیتونم دنبالت نگردم 

 ونفسم دیگه باال نمیومد. احساس میکردم یه چیزی راه تنفسمو بسته... به گلوم چنگ انداختم 

 نشستم که نادر سریع نگام کرد: 

 چی شده؟! -

 نفسمو به زحمت بیرون فرستادم: 

 هیچی... هیچی... -

کر و فمه ش هنگاه متعجبش به زحمت از نگاهم جدا شد. نکنه من... نکنه... نه! این امکان نداره! هه... 

 خیاله پوران،  تو فقط بین این خل و چال عقلتو موقتا از دست دادی. 

  پوری خوبی؟ -

 دستشو محکم تو دست یخ زده م گرفتم: 

 آره... -

 بعد زیر لبی واسه خودم ادامه دادم: 

 آره فکر کنم... -

              

 *حمزه* 

انقدر به بنز مشکی مقابلم زل زده بودم،  چشمام همه جا رو سیاه میدید. زد به سرم ازش سبقت 

نبود که به  بگیرم. سرعتمو باال بردم و راهنما زدم. نادر یه کم کنار کشید که تعجب کردم... نادر آدمی

کسی اجازه ی سبقت گرفتن بده، اونم به این سرعت! من حتی وقت نکردم بهش چراغ بدم... سریع 
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تر رفتم و وقتی که از کنارش رد شدم،  یه لحظه دیدمش که اخم کرده بود. باز اینا چه دسته گلی به 

 آب دادن؟ 

              

 *نادر* 

 ه؟! خواست از طرف پدرش یه بالیی سرم بیاره و کارمو بسازپوراندخت بدجور مشکوك میزد. نکنه می

زه ی حتما داشت نقش بازی میکرد... باید از این به بعد بیشتر حواسمو جمع میکردم. به حمزه اجا

 سبقت گرفتن دادم و با احتیاط همه ی آدمای پشت سرمو زیر نظر گرفتم. باربد داشت چرت میزد

رد و اه میکرد... المیرا داشت مثل همیشه با موبایلش بازی میک...طاها اخمو بود و به بیرون نگ

 پوراندخت سرشو رو شونه ش گذاشته بود. قیافه ی ناراحتی داشت... این دختر یه مرگش هست! 

 نادر،  یه کم سریع تر برو. -

 حواسم سر جاش برگشت: 

 چیه؟ حاال نوبت حمزه شد با هم رقابت راه بندازین؟ -

ونش ا تشنه بود،  ولی با حمزه خیلی کار نداشت. مشکل اینجا بود که منم به خعرفان به خون طاه

الیت تشنه شده بودم!! طاهای پست فطرت دو رو... حاال میری عملیات ما رو لو میدی... یه جوری ح

 میکنم من کی م که مرغای آسمون به حالت ضجه بزنن... نفس نیمه عمیقی کشیدم و وز وز اعصاب

 شد. بدون اینکه نگاش کنم گفتم:  عدوباره شروخورد کن مغزم 

 دا! پوراندخت اگه واقعا چیزی احتیاج داری،  بهم بگو. انقدرم به من زل نزن، مخم ترکید به خ-

 با صدای دورگه شده از عصبانیتش گفت: 

 گفتم من به تو نگاه نمیکنم، چیزی هم نمیخوام! -

 باربد که هنوز چرت میزد دهنش تکون خورد: 

 چی میشد یکی از شماها، اون یکی رو یواشکی ترور کنه و قال قضیه رو بکنه؟! -
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 ! مغزم سریع شروع کرد به فعالیت و به پیشونیم کوبیدم: ?لبخند کجی زدم. هه... ترور... ترو... ترور

 هی... یادم رفته بود! اکه -

 چیه؟ -

 چی یادت رفته بود؟ -

 بی نیست نادر جان! تو که همیشه فراموش کاری، چیز عجی-

 بهشون پریدم: 

 مزه پرونی رو تموم کنین! ما باید هر چه سریع تر برسیم تهران. -

 یه چیزی میگیا، پس میخواستیم کجا بریم؟ -

شروع کردم به حمزه عالمت دادن که بزنه کنار. با روشن شدن چراغ راهنماش فهمیدم متوجه 

ز اده... پیش یه پارکینگ بین راهی متوقف شدیم و من تا ترمز دستی رو باال کشیدم،  منظورم ش

ت ماشین بیرون زدم و به حالت دو پیش ماشین خودم رفتم. حمزه شیشه رو پایین فرستاد و از پش

 عینک دودیش نگام کرد: 

 چیزی شده؟ -

 شم شده بود... قراره کسی ترور بشه! حمزه من یه چیز مهم فرامو-

 مات و مبهوت عینکشو از چشماش برداشت و زیر نور آفتاب چشماش ریز شدن: 

 تو داری از چی حرف میزنی؟! -

ه با عجله ماجرا رو خالصه واسش تعریف کردم. رنگش داشت میپرید... ماشینو خاموش کرد و پیاد

 شد: 

 تو مطمئنی؟ مطمئنی اشتباه نشنیدی؟ -

نه مطمئنم! فقط جای حساسش که میخواستم بفهمم به جون کی سوء قصد شده، طاها شروع کرد -

 به وراجی و فضولی. یه نفر جونش در خطره، ولی نمیدونم کی. 



     98کاربر انجمن رمان 1373رمان این گروه خشن | نگار

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         228 

 

 وا رفت و به بدنه ی ماشین تکیه زد. ماشینم که حسابی خاکی شده بود،  فکر کنم لباساشو نابود کرد. 

 دستشو بین موهاش کشید: 

 ال چیکار کنیم؟ حا-

 ن نمیدونم اینا که از ترور حرف میزدن زنده موندن یا دستگیر شدن یا مردن، فقط میدونم بایدم-

 بفهمیم ماجرا از چه قراره. باید برگردیم تهران، با آخرین سرعت ممکن! 

 ون کنن و ماشینا رو ببرن پارکینگ! مهه... که پلیسا هم جریمه -

 با انگشت به پیشونیش زدم: 

 ز بریمزد، با ستاد هماهنگ میکنیم که با اولین پروایعقلتو به کار بنداز! ما به محض رسیدن به -

 تهران. طاها هم ماشین منو میاره، اون چهار تا هم خودشون میان. 

 با تفکر لبشو جوید: 

 فکر خوبیه. چقدر تا یزد راهه؟ -

 به ساعت مچیم نگاه انداختم: 

 عت. ممم... حدود چهار پنج ساا-

 نزدیک تر گیر بیاریم.  خیلی زیاده ،ما باید یه فرودگاه-

اکی از سمت شاگرد داخل ماشین خم شدم و نقشه رو از داخل داشبرد برداشتم. روی کاپوت گرد و خ 

 ماشین پهنش کردیم و محل تقریبی خودمون رو پیدا کردیم. حمزه خندید: 

 اتمونده برسیم کرمان، بعد مثل دیوونه ها  نشون دادی چقدر باهوشی. ما کم؛ خب جناب عقل کل-

 خود یزد تخت گاز بریم که اونجا هواپیما گیر بیاریم؟! 

 به چونه م دست کشیدم: 

 راست میگی... کرمان نزدیک تره. -
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 *باربد* 

 باز چی شده؟ -

 عرفان نگام کرد: 

 نمیدونم، یه دفه رَم کرد و گفت سریع و السیر باید برسیم تهران. -

 غرغر کردم: 

 خدایا شکرت،  باز نادر به سرش زد. -

رتب مثل بقیه سرك کشیدم و به مقابل نگاه کردم. حمزه و نادر سر یه چیزی جز و بحث میکردن و م

 رو کاپوت دست میکشیدن. نیشخند زدم: 

 میکشن؟!  اینا دارن رو کاپوت نقاشی-

 پوران زد پس گردنم: 

 نه خوابالو،  نقشه دستشونه. -

 واسه چی؟ -

 المیرا جیغ جیغ کرد: 

 مگه ما هم پیش اونائیم که خبر داشته باشیم؟! -

 ر شدین؟تباشه بابا،  شماها چرا انقدر بی اعصاب -

 دست پورانو دیدم که به سمت جلو دراز شد و با انگشت به مقابل اشاره کرد: 

 ه ش تقصیر اونه. اونه که اعصاب واسه مون باقی نذاشته!! هم-

 یه تای ابروی طاها باال رفت: 

 حمزه رو میگی؟ -

 المیرا خندید: 
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 نادر...  طفلکی حمزه... اون بیچاره که آزارش به مورچه هم نمیرسه. منطور ما اون اژدهای دو سره!-

 ه. ط یه کم بی اعصابآها... نادرم چیزی ته دلش نیست، فق-

 پوران جوش آورد: 

 یه کم؟؟ فقط یـــه کم؟!! نادر تو کل بدنش یه میلی مترم عصب نداره!-

 دیدمش که با قدمای محکم و سینه ی سپر کرده به سمت ماشین برگشت و پشت فرمون نشست. 

 ن. چه ها، نقشه عوض شد. من و حمزه تو کرمان از شماها جدا میشیم. شما با طاها راهو ادامه بدیب-

 صدای اعتراض همه مخصوصا طاها باال رفت. طاها خم شد و به شونه ش زد: 

 داشتیم نادر خان؟! -

 ه یه سری تحقیقات بریم تهران. کار فوریه... ما مجبوریم. باید واس-

 پوران با لحن موذیانه ای گفت: 

 هدت بری یچی شد آقای فرمانده؟ میخوای بشی رفیق نیمه راه؟ گروهو ول کنی به امان خدا و خو-

 جا دیگه؟ 

ه بت تا نادر قصد داشت ماشینو راه بندازه، ولی فقط چرخید و به صورت پوران زل زد. چند ثانیه گذش

 حرف اومد: 

 تا حاال شده الی منگنه گیر کنی؟ -

 سی یه بارم تو زندگیش این بال سرش بیاد! کخب... آره! معلومه هر -

 ی پوران...؟رکم میکنمن االن دقیقا الی منگنه گیر افتادم، د-

 پوران خندید:  

 چه عجب تو اسممو مخفف صدا زدی؟-

 نادر به سردی ادامه داد:  
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 ...دخت؟ -

 نه، درکت نمیکنم. -

 نرمی از صورتش پَر کشید و خشن شد: 

 پس خودتون خواستین. -

 ی! شخفه! من نمیذارم وسط اینجا ما رو بیخیال -

 دستشو باال گرفت و نعره زنان گفت: 

 من مجبورم و کسی هم جلومو نمیگیره،  مفهوم شد؟! -

ه صدای پوران افتاد. نادر از عصبانیت نفس نفس میزد و مثل مجسمه خشک شده بود و منتظرانه ب

 پوران نگاه میکرد. 

 ور، تو بردی. ولی فکر نکن دفه ی بعدی هم در کاره. خب... باشه دیکتات-

 اخماش باز شدن: 

 ممنونم پوراندخت. به شرافتم قسم جبران میکنم. -

رکت حز ما واو... مرامشو عشقه! بعد استارت زد و دوباره تو جاده افتاد. این دفه حمزه خیلی جلوتر ا

 میکرد و سکوت آزار دهنده ای ماشینو محاصره کرده بود. 

              

 *المیرا* 

 ر از این پسر به عمرم ندیدم. مرام تدرسته نادر یه گند دماغ واقعیه، ولی با -

 نیشخند زدم و آدامسمو جویدم: 

یدا نیا پدبهت که گفته بودم. به غرور و بد اخالقیش نگاه نکن، این مرد، مرد ترین مردیه که تو کل -

 میشه. گاهی اوقات با خودم میگم کاش یه برادر داشتم و نادر برادرم بود. 
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سرشو باال گرفت و با تعجب نگام کرد. شونه باال انداختم و دستامو نشونش دادم. به عالمت تائید سر 

 تکون داد و زمزمه کرد: 

 آره درسته... -

 باربد غر زد: 

 جون مادرتون انقدر پچ پچ نکنین، سرم رفت! -

 کرد: پوران که بدجوری سر مامان حساس بود، خم شد و مشت محکمی نثار بازوی باربد 

یک، حق نداری در مورد مادرم چیزی بگی! دو، مادر من ،زن دایی تو هم محسوب میشه، پس -

 احترامشو نگه دار! 

 ن بحث قدیمی رو تمومش کن ،زن دایی پروین خیلی وقت پیش فوت کرد و رفت! پوران ای-

 صدای نادر عصبانی نشون میداد: 

 باربد، حق با پوراندخته، احترامشو نگه دار. -

یه به جلو نگاه میکرد و ظاهرش آروم بود. پوراندخت یه شکل عجیب نگاش میکرد... به صندلیش تک

 داد و سرش دوباره رو شونه ی من آروم گرفت. 

              

 *پوراندخت* 

ورد ملعنت به تو... لعنت! امیدوارم با قلبم کاری نداشته باشه، چون اصال دوست ندارم حدسم در 

  باشه. قلب من از سردخونه هم سرد تره... نمیخوام از این سردی نجات پیدا کنه.عاشقی درست 

              

 *؟؟؟* 

 چهارصد و سی و یک از مبدا تهران، هم اکنون به زمین نشست...  یپرواز شماره -
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تنها  لبخند زدم و مدارك جعلی مو دستم گرفتم. من تنها کسی م که زنده و رها از اونجا در رفت، پس

 کسی هم خواهم بود که به نقشه ی فرهاد خان، جامه ی عمل میپوشونم... 

 من دارم میام... مواظب خودت باش بدبخت. -

              

 *طاها* 

گه از دم. ابکارد میزدن،  خونم در نمیومد... میخواست منو بپیچونه و در بره! عمرا بهش این اجازه رو 

اها ط---حتما مواخذه م میکنه... حتما! کنار یه خیابون نگه داشت:  "شجاع"جلو چشمام دور بشه ،

 ،عرفان، پیاده شین بچه ها. کارتون دارم. 

ونه ش شر به ن ایستادم که به من، مثل قاتل باباش نگاه میکرد. نادپایین پریدم و درو بستم. کنار عرفا

 زد: 

نو ور خارانندگی با توئه. یه وقت زهرماری نخوری! اگه بالیی سر یکی شون بیاد، من باید جواب منص-

 بدم. اصال هم حوصله ی استنطاق کردناشو ندارم، میدونی که چی میگم؟ 

 عرفان سر تکون داد: 

 ه... باشه. آره، حواسم جم-

 دستشو به سمتش گرفت: 

 قول بده. مردونه! -

 دستشو گرفت و فشرد: 

 مردونه تر از این بلد نیستم داداش. -

 جدی نگاش کرد: 

 حاال میشه بهت اعتماد کرد. پسر خوبی باش. -

 عجب! تا حاال نشده بود به عرفان این جوری بگه! 
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 به منم گفت: 

 مراقب ماشینم باش. بهش خط بیفته ،خودم خط خطیت میکنم!! -

 اخم کردم: 

 منم میخوام باهات بیام. -

 فت: حکم گنگاهش نسبت به من،  اصال برادرانه و گرم نبود. ته نگاهش یه کینه ی عمیق میدیدم... با ت

دنت جز تائید کرتو با بقیه میری و ماشینمو تا تهران صحیح و سالم میبری، اصال هم خوش ندارم -

 چیز دیگه ای ازت بشنوم! 

 گفتم منم میام! -

 عرفان پوزخند تمسخر آمیزی زد و رفت پشت فرمون نشست. من موندم و یه انبار باروت... 

 تو با من هیچ جا نمیای خائن! -

 خائن؟؟ ...با من بودی؟ -

،  ممکن انه تنادر که آماده ی انفجار بود گفت: آره،  با خود نامردت بودم! خبر داشتی با اون کار احمق

 بود منو به کشتن بدی؟! 

 من فقط به دستور مافوقم عمل کردم. -

 یقه مو چسبید: 

تنت فدر گالل شو عوضی... اینه همکار بودنت؟ اینه نون و نمکی که با هم خوردیم؟ اینه اون همه برا-

و  عالم و ادعای رفیق بودنت؟ ...تف به این ادعا و رفاقت! از جلو چشمام گم شو برو تا نزدم رسوای

 آدمت نکردم! 

 هلم داد و نگاه خشمگینش براندازم کرد: 

 اونم با یه ماشین سالم و بدون خط و خش.  تهران میبینمت،-
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هم نگام نمیکرد... بهتون نشون میدم با زیر لبی غرولند کردم و سوئیچو از دست حمزه قاپیدم. حمزه 

 کی در افتادین. پشت فرمون نشستم و اداشو دراوردم: 

 تهران میبینمت!! کثافت... -

              

 *پوراندخت* 

. بعد ه بوداز اینکه میدیدم واقعا داره میره، قلبم تیر میکشید. داشت به طاها میپرید و یقه شو گرفت

هم اشاره کرد. وقتی طاها رفت، به سمت ماشین ما اومد. نمیدونم چرا نگاهلش داد و به ماشینش 

ی کت نوك مدادیش تو تشنه بود... تشنه ی دیدنش، تشنه ی دیدن چشمای سربی و بی روحش! لبه

 وزش باد تکون میخورد و با قدمای خسته و مردونه ش، به من نزدیک تر میشد. با انگشت، عینک

نفس  نه... دارم اشتباه میبینم؟! نگاهش... روی من... قفل شده بود؟! دودیشو از چشماش برداشت.

کشیدن واسم سخت تر میشد و مرتب به خودم فحش میدادم که چه مرگم شده و خبر ندارم؟ وقتی 

 پیش ما رسید، اشاره زد پیاده شم. به باربد گفتم: 

 برو پیش عرفان بشین، من میخوام پیاده شم... -

 شد.  پیاده شد و من صندلی رو هل دادم و پایین پریدم. نادر درو با آرامش بست و تو چشمام خیره

 هوا گرم بود و وزش باد گرم، سیلی های محکمی به صورتمون میزد. دهنش آهسته باز شد و تکون

 خورد: 

رهاد فقط میخواستم بهت بگم... من هیچ وقت دوست دختر نداشتم، ندارم و نخواهم داشت. ف-

و  خواهرمو گول زد و عاشقش کرد، بعد کشوندش پیش خودش و از بین بردش. این آخر نا جوانمردیه

 حاللم من پشت دستمو داغ کردم که طرف هیچ زنی نرم. اگه عصبانیت کردم یا سر به سرت گذاشتم

 کن. 

و  وردنا چرخ میخفکم باز مونده بود و بر و بر نگاش میکردم. کلماتی که بهم گفته بود هنوزم تو هو

 فک من بیشتر پایین میومد. نگاهش صبور بود: 

 حاللم میکنی پوراندخت؟-
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 مغزم دستور داد و غیر ارادی از دهنم سر خورد:  

 آره.-

 لبخند خیلی سرد و محوی زد: 

 ازت ممنونم. خیلی مراقب خودت باش، مواظب باش مثل بقیه نشی. من مطمئنم دلت پاکه، ولی-

 خودت خبر نداری... 

 ن. تا خواستم چیزی بگم، با سرعت داشت ازم دور میشد و با حمزه به سمت ورودی فرودگاه میدوید

 چشمام تا لحظه ی آخری که مثل یه لکه محو شد،  خیره نگاهش میکردن. 

 ت شدم که قلبم داره از جا در میاد که بیاد پیشت؟! نادر... نکنه عاشق-

              

 مزه* *ح

 همون طور که داشتیم میدویدیم ازش پرسیدم: 

 گفتم حاللم کنه. -بهش چی گفتی؟ -

 حاللیت؟! واسه چی؟ -

میدونم چرا عصبانی بود که من دوست دختر دارم، ولی به هر صورت وظیفه ی خودم دونستم که ن-

 چون اذیتش کردم، ازش حاللی بخوام. 

 خندیدم: 

 ایشاال خدا عقلت بده... -

 روئی خندید: با پر

 الهی آمین... -
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احساس میکردم رفتارش حدود یه درصد تغییر کرده، ولی این مقدار به قدری کم و نا محسوس بود 

که میگفتم شاید توهم زدم. میتونستم ببینم قیافه ی سردش، یه درصد گرم شده و چشماش برق 

 سالن انتظار رسیدیم که پرسید: میزنن، ولی بعید نبود این چیزا به خاطر گرمای اونجا باشه. داخل 

 هماهنگ کردی؟ -

 آره، پرواز نیم ساعت دیگه س. -

 با قدمای بلندی به سمت باجه ی اطالعات رفتیم و من کارتمو نشون دادم: 

ده شاهنگ سروان فدوی از بخش مبارزه با مواد مخدر. از تهران واسه بلیت و پرواز ما با فرودگاه هم-

 ،االن باید کجا بریم؟ 

               

 نادر؟ میگما... تو چیزیت شده؟ -

 با همون قیافه ی نسبتا خوشحال نگام کرد:

 نه، چطور؟ - 

 شده.  آخه... یه درصد، فقط یه درصد اخالقت عوض-

 زد به دستم: 

 آدما هر لحظه در حال تغییر و تحولن. -

 منظورم این نبود... میگم نکنه عاشق شدی؟ -

 نگاهش مثل زمهریر یخ زد: 

 تو که میدونی من چه تصمیمی گرفتم حمزه. چرا اینو میپرسی؟ -

 گفتم شاید پوران زد دلتو پنچر کرد! -

 زهرخند زد و از پنجره به زمین زیر پاش خیره شد. 
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پوراندخت؟ نه بابا... اگه بخوام بر فرض محال عاشق بشم، حتما دنبال کسی میگردم که ازدواج -

 هیچ ایراد قانونی نداشته باشه. مثال خودم یه زمانی پلیس بودم و به این چیزا اهمیت میدادم!  باهاش

خه عشق که این چیزا سرش نمیشه .اصال صبر کن ببینم ...نکنه داری بهم طعنه میزنی و خبر آ-

 ندارم؟! 

طعنه کیلو  یرا رو دوست داری، منم خودمو قیمه کش کنم، تو آدم نمیشی که نمیشی!نه، تو الم-

هنت ذچنده آقای عاشق... تو اوضاعت خطری تر از این حرفاس که بتونم با طعنه فکر المیرا رو از 

 بیرون بندازم. 

راست میگفت... من هر لحظه بیشتر شیفته ی المیرا میشدم. بی علت و بی جهت! دوست داشتم 

 گفت: مرتب به چشماش خیره بشم و برق شیطنتو تو چشماش ببینم. نادر یهو 

 ی! به خاطر خدا هم که شده، از فکرش بیرون بیا. گناه داره انقدر به دختر نا محرم فکر میکن-

 ف بازی در میارم که اینا رو میگی؟! من فقط دوستش دارم، همین! مگه من منحر مسخره،-

 نگاهش به صندلی مقابل بود که پلکاش رو هم افتادن: 

  ه از ته بتراشیش، نه به این کارات و عشق و عاشقیت.نه به اون ریشت که هی میگی گناه دار-

 اخم کردم: 

 تو رو خدا به این ریش من کار نداشته باش، باز شروع کردی؟ -

 سرش با سرعت نور به سمتم چرخید و با چشمای نافذش به دل نگاهم هجوم برد: 

نا فت ایان به باربد میگدِ آخه لعنتی... اینا به ریش تو و طاها شک کردن! چند بار شنیدم که عرف-

 حتما یه کاره ای هستن که ریش دارن! 

 این که ریش نیست، ته ریشه! -

 از شدت حرص کج و کوله شدن: صورتش 
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برادر من، عقل اینا به چشمشونه! تو هنوز اینو متوجه نشدی؟! واسه عملیات باید طبیعی رفتار کنی، -

 از ته بتراش ،به خدا نمیمیری!! پس اون لعنتیا رو تا وقتی که کارمون تموم نشده 

 نه، حرفشو هم نزن. -

 برق شرارت تو چشماش درخشید: 

 یه بار که خواب بودی به خدمتت میرسم. -

 به اینا دست زدی، نزدی! -

 خندید: 

 ریز تر از این حرفایی که ببینمت جوجه سروان. -

 ین بحثو به چه چیزایی تغییر میدی؟ از بحث عاشق شدن تو رسیدیم به ریش بیچاره ی من! بب-

 این دفه واقعا از خنده ترکید:

 خدا بگم چیکارت کنه پسر...  -

 راستی اون وقتا یادته؟ -

 کِی؟-

وی ریل ادته هر وقت میرفتیم باغ آقا بزرگ، از تو منقل کبابا ذغال پیدا میکردیم، بعد ریش و سیبی-

 صورتمون نقاشی میکردیم؟! 

 ... فراموش کرده بودم... بعد من واسه ت سبیل چنگیزی میکشیدم! اِ راست میگی-

 منم واسه تو سیبیل هیتلری میذاشتم!! -

 با هم خندیدیم و نادر سر تکون داد: 

ین رفت ، بازیادش به خیر... بعد آقا بزرگ با کفش میفتاد دنبالمون و میگفت وایسین پدر سوخته ها-

 اون ذغاالی بی صاحابو از بین بردین؟! 
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یادش به خیر... چقدر وقتایی که بچه بودیم خوش بودیم. به خدا خوش بودیم! تموم غم و غصه مون -

مشقای ننوشته مون بود و اینکه چجوری از دست مادرامون در بریم و تو کوچه گل کوچیک بازی 

 کنیم... 

 نادر آه عمیقی کشید: 

د تو عنتت کنه حمزه ،دلم هوای اون وقتا رو کرد... یادته مامان واسه م لقمه میگرفت، بعخدا ل-

 مدرسه میدادمش به تو و میگفتم من از نون پنیر بدم میاد؟ 

 تک خنده ی تلخی زدم: 

 چقدرم که لقمه های خاله خوشمزه و دندون گیر بود. خاك بر سرت که لیاقت نداشتی بدبخت!! -

درد  هواشو عوض کنم، ولی بدون اینکه خبر داشته باشم زدم تو برجکش. پلکاشو با میخواستم حال و

 بست و تکرار کرد: 

 ا منوخاك بر سرم که لیاقتشو نداشتم... تا وقتی زنده بود قدرشو ندونستم و باهاش لج کردم. خد-

 ببخشه.

ز به گذشته ای که منم هنوه داده بود و زجر میکشید .از گذشته ش... از یسرشو به پشتی صندلی تک

ذره خاطر داشتمش. وقتی خواست بره دانشکده افسری، مامانش به پاش افتاد که از خیر این کار بگ

،ولی نادر با سماجت مخصوصش آخرش رفت و پلیس شد. با سماجت خودش رفت تو بخش مبارزه با 

نقدر حرص بخوره که مواد و با سماجت خودش رفت تو بخش عملیات. سماجتی که باعث شد خاله ا

چیزی  ؛ دم بهدیگه از گلوش هیچی پایین نمیرفت و از غصه ی اینکه بالیی سر پسر بزرگش نیاد

 نمیزد. آخرشم زخم معده گرفت و زخم معده شد یه سرطان وحشتناك و در عرض یه ماه، بدن ضعیف

 فت: زمزمه کنان گ و نحیفشو شکست داد و از بین برد... نادر هنوزم پشیمون بود... با غم عمیقی

 . "خودم کردم که لعنت بر خودم باد!!"-

             

 *پوراندخت* 
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 مشکوك بود. -

 آره، خیلی! -

 معترض شدم: 

 چقدر حرف میزنین! خب مشکوك باشه! -

 ابروی عرفان تو آیینه باال رفت: 

 تو این چیزا رو متوجه نمیشی. ما از این نگرانیم که نادر هنوزم پلیس باشه. -

 ودش. بنیست! خودم کارتشو دیدم که از بین برده -

 باربد تک خنده زد: 

 هه، ساده ایا دختر دایی... این پلیسا خیلی هفت خطن، فکر کردی میاد کارت شناسایی واقعی-

 ی نداره یکی دیگه بسازن و پاره پورش کنن! خودشو نابود کنه؟ اینا که واسشون کار

 المیرا پاشو تکون تکون داد: 

 پس حمزه رو چی میگین؟ اون که مطمئنیم پلیس نیست! تازه، طاها هم همراهشون نرفته. چغندر-

 که نیست، داره همراهمون میاد!! 

 عرفان خندید: 

 تماد دارن! اگه دنیا دست دخترا بیفته چه آشفته بازاری بشه... به همه اع-

 پامو به صندلیش کوبیدم: 

  تو رانندگی کن! هر وقت گفتم عرفان چرا الل شدی، بپر وسط هی بلبل زبونی کن! -

آفتاب سوزان کم کم داشت غروب میکرد و این دو تا تصمیم داشتن شب هم به راهمون ادامه بدیم تا 

سر از کار نادر و حمزه در بیاریم. طاها هم در کمال تعجب موافق بود! اینا به کنار، یعنی بازم 

رم میدیدمش؟ هر وقت به آخرین لحظه ی نگاهش فکر میکردم، قلبم هُُری میریخت... قسم میخو
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لحظه ی آخر، نگاهش بر خالف همیشه گرم بود. گرم، خیلی گرم... اونقدر زیاد که قلبم هنوز از یادش 

 به سوختن میفتاد... به بیابون بی انتها چشم دوختم و به شترایی که داشتن پشت سر هم راه میرفتن. 

 به هر جا نگاه میکردم، دلم راضی نمیشد. دنبال رنگ چشماش بود... رنگ آهن!

 با احتیاط گفتم:  

 باربد؟ -

 بله؟ -

 نه؟ اِممم... تو موبایلت چیزی نداری سرگرمم ک-

 جا خورد: 

 تو با گوشی من چیکار داری؟ مگه خودت نداری؟ -

 ساتو ببینم. نه واسه این بازی نمیخوام، میخوام عک-

 چشمای سبزش اندازه ی هندونه گرد شده بودن: 

 و مخت تاثیر گذاشته؟ نکنه آفتاب ر پوری، تب که نکردی؟-

 مسخره نکن،  رد کن بیاد. -

د کی بومیدونم احتمالش خیلی کم بود که از نادر عکسی داشته باشه، ولی هر چی بود،  تیری در تاری

. 

ا حیرون گوشیو به سمتم گرفت. بی معطلی رفتم تو پوشه ی عکساش و همه رو گشتم، ولی نداشت. ی

 ادگی، یا با عرفان بود. باقی پوشه ها قفل داشتن... عکسای خودش و دوستاش بود، یا خونو

 آهای!! بزنم مخت منفجر بشه؟ -

 دیگه چی شده؟ -

 این پوشه ها چی ن واسشون قفل گذاشتی؟! -
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 دستپاچه شد: 

 ببین، دیگه قرار نبود واسه من آقا باال سر بازی در بیاری! -

 المیرا با چشمای بسته ش پوزخند زد و نشون داد بیداره و چرت نمیزنه. بهش سقلمه زدم: 

 بی شعور،تو بیداری؟ -

 یه چشمش بهم نگاه انداخت: 

 دانشمند،  کدوم آدمی در عرض چند ثانیه خوابش برد که من دومیش باشم؟ -

 من! -

 خنده کنان با دست سرشو هل دادم: 

 آخه مگه تو هم جزو آدما محسوب میشی مسخره؟ -

 عرفان خودشم خندید: 

 بیچاره ها،  شماها چون با خودتون درگیری دارین راحت خوابتون نمیبره. -

زم س تو غلط کردی پشت فرمون نشستی! اگه یه بار خوابت ببره و ما رو به کشتن بدی، اون دنیا باپ-

 میکشمت! 

ودم غرق شدم. حواس پرت شده بودم؟ آخه تا این حد؟؟ چرا همه شون خندیدن، ولی من تو خ

 حواسم نبود المیرا همین چند دقیقه پیش بیدار بود؟ نادر داشت چه بالیی سر من میاورد؟ من

عاشقش بودم؟ من که هیچ وقت عاشق نشده بودم که بفهمم عاشق شدن چجوریه... یعنی این عشق 

 بود؟ پس چرا هنوز ازش نفرت داشتم...؟ 

              

 *نادر* 

 دستمو واسه اولین تاکسی بلند کردم و به حمزه توپیدم: 

 بابا یه تکونی به خودت بده، ما باید سریع تر برسیم! -
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داخل تاکسی نشستیم که حمزه آدرس داد و روی صندلی ولو شد. طفلک داشت از خستگی جون 

 میداد! 

 چیزی گرفتی؟  تو که همه ش خواب بودی حمزه، نکنه مریضی ای-

 با چشمای خمار شده نگام کرد: 

 ها؟-

 سیدیم بیدارت میکنم. هیچی، من نبودم. بگیر بخواب... ر-

 از خدا خواسته خوابید و صدای خروپفش بلند شد. به راننده نگاه کردم: 

 شرمنده، رفیقم خیلی خسته س. -

 راننده با بی اعصابی طعنه زد: 

 خوبه گفتی، چون نمیدیدم! -

 زیر لب گفتم: 

 شیطونه میگه حالتو بگیرما! -

 با من بودی؟ -

 از لحن شاکیش یکه خوردم: 

 بله؟! -

 یه چیزی گفتی، میگم با من بودی؟ -

 اعصاب نداری، بی زحمت بزن کنار ،ما یه تاکسی دیگه گیر میاریم.  آقا اگه شما-

 مصالحت آمیز رفتار میکردم، ولی مثل اینکه طرف با من سر جنگ داشت: 

 مگه من مسخره ی شماهام که میخواین پیاده شین؟  آره داداش، اعصاب ندارم!-

 دندونام میکشیدم. انقدر محکم که زبونم داشت به سوزش میفتاد...  کنار با حرص نوك زبونمو به
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 تر برو که کار واجبی داریم.  باشه قبول،  تو بی اعصابی. فقط سریع-

ه محکم کوبید رو ترمز که حمزه بی خبر از همه جا، پرتاب شد جلو و سرش محکم به صندلی رانند

 خورد. 

 آخ... آقا چه خبرته، سر میبری؟! -

 ! من تا تکلیفم با این رفیقت معلوم نشه، ول کن معامله نیستم! آره سر میبرم-

صندلی زدم و پیاده شدم. سرم درد میکرد واسه یه کتک پس خودت خواستی! مشت محکمی به 

 ه!! کاری حسابی... واسه عصبانیتایی که چند روز بود رو هم جمع شده بود و واسه م شده بود عقد

 کتمو از تنم کندم و پرت کردم رو سقف ماشین: 

 بیا تا تکلیف خودم و خودتو روشن کنم! -

 ماشو دیدم که هر چی خواب بود، ازش پریده بود. حمزه با سرعت نور پیاده شد و یه لحظه چش

 نادر بیخیال شو، باید بریم! -

 دکمه های سر آستینمو باز کردم و با خشونت شروع کردم به باال زدن آستینام: 

 نه... اول تسویه حساب، بعد کار! -

 و یهشد، یقه با قدمای بلندی خودمو به سمت دیگه ی ماشین رسوندم و تا راننده بخواد به خودش بیا

 دستی چسبیدم: 

 االن بهت میگم من بی اعصابم یا تو! -

بی مقدمه سرمو محکم به پیشونیش کوبیدم که صدای آه و ناله ش تا آسمون هفتم باال رفت. وقتایی 

فت... رگباری افتادم به رکه میفتادم رو فاز دعوا و کتک کاری، خون اساسی جلوی چشمامو میگ

جونش و هر رقمه که میتونستم از خجالتش در میومدم! حمزه به زحمت سعی داشت از هم جدامون 

کنه، ولی من خیال کوتاه اومدن تو سرم نبود. حمزه رو کنار زدم و مرده رو چسبیدم و با زانو محکم 
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از قبل میزدم. بلندش کردم و  کوبیدم تو شکمش. صدای ناله ش یه لحظه هم قطع نمیشد و منم بدتر

 صاف تو چشماش زل زدم: 

 منو میبینی؟! یه ملت از چشمای من میترسن! از خودم میترسن! با بد کسی در افتادی... -

یه مشت به سمت گونه ش حواله کردم که سرش به شدت به عقب تاب خورد. حمزه نعره ی تحکم 

 آمیزی زد: 

 مت میدم ولش کن!ولش کن نادر! به ارواح خاك خاله قس-

د و یاد قیافه ی شکسته ی مادرم افتادم و سگ بودنم در عرض یه لحظه کامل ته کشید. مشتم باز ش

ند چد... مرده روی زمین افتاد که تازه به خودم اومدم. تموم پیراهنم با لکه های خون رنگین شده بو

 ند: کوبو و منو به شدت به ماشین نفر داد و بیداد کنان جلو اومدن که بلندش کنن. حمزه یقه مو گرفت

تو چت شده؟! مگه عقل از سرت پریده؟ میخواستی بکشیش؟ میخواستی به این گیر و دار واسه -

 خودت یه دردسر دیگه بتراشی؟!! احمق نشو نادر، به خودت بیا! 

چشماش از شدت خشم شعله ور شده بود. به عمرم انقدر عصبانی ندیده بودمش... جفتمون نفس 

 نفس میزدیم و به هم چشم غره میرفتیم. آروم دستمو باال آوردم: 

 دیگه کاریش ندارم، ولم کن. -

 یقه مو محکم تر تو مشتش گرفت: 

 نمیکنم! نه! تا وقتی که مطمئن نشدم دوباره بهش حمله نمیکنی، آزادت -

 داد زدم: 

 گفتم دیگه کاریش ندارم! کاری نکن با توئم تسویه حساب کنما؟! -

لی هنوز داشت به چپ چپ نگاه کردنش ادامه میداد. قدش حدودای ده سانت از من کوتاه تر بود، و

 ر هلماالن منو انقدر محکم به کاپوت چسبونده بود که صورتش دقیقا مقابل صورتم قرار داشت. بیشت

 د و غرید: دا
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حتی  نادر... خودت خوب میدونی که منم مثل توئم... رگ خریتم باد کنه،  میزنم همه رو ناکار میکنم!-

 تو! 

میدونستم االن وقت شوخی نیست و به کوچیک ترین لبخندم، آتیش میگیره و خودش بهم حمله ور 

 میشه. آمرانه گفتم: 

  برو کنار! -

 بازم از جاش تکون نخورد. 

 رم، به راضیه و محمد قسم!  حمزه، به مادرم قسم کاریش ندا-

 ه نفریباالخره رضایت داد و کنار رفت. بلند شدم و یقه مو مرتب کردم. چشمم به راننده افتاد که 

ش بهش کمک کرده بود روی صندلیش بشینه. از بینیش یه باریکه ی خون راه افتاده بود و پیراهن

 تا فهمید دارم به شاهکارم نگاه میکنم ،بهم پرید: مثل مال من شده بود. حمزه 

. از بفرما! اینم دست گلیه که به آب دادی! ببین بنده خدا رو به چه روزی انداختی؟ خجالت بکش-

 خودت...  از خدای باال سرت! 

 واسم با خونسردی کنارش زدم و جلو رفتم. همه مردایی که اونجا بودن، آگاهانه عقب کشیدن و راهو

 کردن. مقابلش خم شدم و با دستمالم خون گوشه ی ابروشو پاك کردم. دستمو کنار زد:  باز

 به من دست نزن! -

 ودت داری دوباره شروع میکنیا! خببین، من تازه آروم گرفتم، -

 دلخور ساکت شد و به مقابلش زل زد. به شونه زدم: 

 شرمنده م رفیق. تازگیا اعصابم بدجوری بهم ریخته... -

تا کنارم ندادنش نشون میداد هنوزم از دستم ناراحته. با دست به حمزه اشاره زدم بیا پیش ما .جواب 

 ایستاد گفتم: 
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نی، رفیقمه... پسر خالمه... برادرمه. حمزه میدونه من چه عذابایی کشیدم. االن هم بیایشون که می-

 باید بریم جون کسی رو نجات بدیم. 

 داد زد: 

 مگه شماها پلیسین؟ -

د زه دستشو تو جیبش فرو برد و کارتشو بیرون کشید .وقتی چشم راننده تاکسی به کارتش افتاحم

 ،رنگ از رخسارش پرید. به تته پته افتاد و به زحمت از ماشین پیاده شد: 

 شرمنده م جناب سروان... به خدا نمیدونستم... تو رو خدا ببخ... -

 از بازوش گرفتم و حرفشو قطع کردم: 

ش نشونت ندادیم که از ما عذرخواهی کنی. میخواستیم بهت بگیم که اعصاب ما هم دیگه کشاینو -

 این همه سختیای زندگی رو نداره .من باید عذر خواهی کنم، نه شما. حاللم کن.

ه ای وستانبا ترس نگاهم کرد. نمیدونم چرا مردم انقدر از پلیسا وحشت دارن! اهلل و اعلم... لبخند د

 زدم: 

 سنگینه؟ دستام-

 ترسش به مرور ریخت و لبخند زد: 

 ...خیلی! -

 بغلش گرفتم و به پشتش زدم: 

 بیشتر از این شرمنده م نکن... شرمنده م داداش. معذرت میخوام. -

              

 *سرهنگ صبایی* 

 این دیگه چه سر و وضعیه یزدان پناه؟! -
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ش هنوزم کله شق و نا فرمان بود! فدوی چشماشو تو حدقه چرخوند و جواب نداد. مثل اون وقتا

 زمزمه کرد: 

 یه مشکل کوچیک واسه مون پیش اومد قربان. -

 با چشم به پیراهن خونی شده ی یزدان پناه اشاره زدم: 

 تو به این میگی مشکل کوچیک؟! -

 بازم فدوی جواب داد: 

 متاسفم... -

 بایدم باشی! بشینید. -

  وقتی روی مبل جا گیر شدن پرسیدم:

 جریان ترور چیه؟ -

 یزدان پناه با صدای خش دار و غرش مانند همیشگیش توضیح داد: 

 من مطمئنم قراره به جون کسی سوء قصد بشه، ولی چه کسی، نمیدونم. -

 از کجا فهمیدی؟ -

 گزارش مختصری داد و دوباره ساکت شد. به پشتی صندلیم تکیه زدم: 

 محمودی بود که نفهمیدی فرد مورد نظرشون کیه؟پس تقصیر  مثل همیشه مختصر و مفید.-

 بله. - 

 میتونی از شنیدن دوباره ی صداش پیداش کنی؟ -

 لبخند متکبرانه ای زد: 

 شما منو دست کم گرفتین آقای صبایی؟ -

 آقای صبایی؟؟ -
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 درسته، آقای صبایی! چون که من دیگه سرگرد نیستم. فراموشتون شده؟! -

 به خندیدن افتادم: 

 تو که دیشب به من میگفتی سرهنگ؟ ولی-

 نیشخند زد:  

 چون دیشب یاد اون وقتا افتاده بودم که میرفتیم عملیات. -

 دلت نمیخواد بازم پلیس باشی؟ -

 مکث کرد. بر خالف چیزی که انتظار داشتم سرشو به عالمت منفی تکون داد: 

ید ه و سفمار گزیده از ریسمان سیا" نه، نمیخوام بقیه ی خونواده مو هم از دست بدم. به قول پدرم،-

 ."میترسد

 سر تکون دادم:

 ن. حقم داری. فردا صبح بیاین اداره، باید تموم کسایی که دستگیر کردیم، دوباره بازجویی بش-

به  پاهاشو در باز شد و کسی داخل اومد. طبق معمول فدائی بود که با در زدن دشمنی عجیبی داشت!

 هم زد: 

 . قربان، میخواس..-

 حرف زدنش با دیدن رقیبش فراموش شده بود. 

 رگرد بازنشسته! چی شده شما به اداره سر زدین؟ دلتون واسش تنگ شده بود؟ سبه به، -

 یزدان پناه از گوشه ی لبش غرید: 

 تازه از دعوا برمیگردم، کاری نکن کتک خور بعدی خودت باشی! -

 زد:  بعد با انگشت، پیراهنشو نشون داد. فدائی پوزخند

 هنوزم که عصبی تشریف داری! اگه آدرس روان پزشک احتیاج داشتی، به خودم سر بزن. -
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آها، میخوای آدرس همون روان پزشکی رو بهم بدی که خودت زیر دستش درمان شدی، ولی نتیجه -

 خوشحال میشم، حتما! ای نداد؟

 گلومو صاف کردم: 

اِهـــم.اینجا جای تسویه حسابای قدیمی نیست آقایون، پس تمومش کنین. چیزی میخواستی -

  بگی فدائی؟ 

 ابرو باال انداخت: 

 محرمانه س قربان، جلوی نا محرما نباید بازگوش کنم. -

از گوشه ی چشم دیدم که یزدان پناه نیم خیز شد، ولی فدوی دستشو جلوش نگه داشت و مجبورش 

 فدائی به سمتشو قدم برداشت و به فدوی خیره شد: کرد بشینه. 

 نه. حواست باشه تو رو هم مثل خودش عصبی نکنه. من دوست ندارم معاونم به دکتر احتیاج پیدا ک-

 نعره کشیدم: 

 برو بیرون تا اینجا جنگ راه ننداختی فدائی! بیرون!-

 ه مثلترم بیرون رفت. یزدان پنااخم کرد و عقب نشینی کرد. وقتی پاهاشو دوباره به هم زد، از دف

 شیر غرید و به دسته ی مبل مشت محکمی زد. 

 لعنتی... -

 دست چپش باند پیچی شده بود و میدونستم یه زخم دیگه، زیر استخون ترقوه ش وجود داره. این

ده شبشر چه عالقه ای به زخمی شدن داشت! شایدم زخما دنبالش میکردن... تو عملیاتا زیاد زخمی 

اقعا وولی آخم نمیگفت. اراده و قدرت فوالدینش باعث میشد بچه های ستاد بهش بگن تیر آهن!  بود،

 همه. هم خیلی تیر آهن بودن میخواست که خواهر و برادرتو از دست رفته ببینی و بازم دووم بیاری

ون م. ادیرو تو خودش میریخت و فقط یه بار، جلوی تنها کسایی که به گریه افتاد، فقط من و فدوی بو

 روز خوب یادم بود... 
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شما بهم بگین، آخه من اون دنیا جواب مادرمو چی بدم؟! بگم انقدر خودمو به کوری و نفهمی زده -

بودم که نفهمیدم دارن چه بالیی سر بچه هاش میارن؟ بگم انقدر خودمو گرفته بودم که دیگه حواسم 

 ه یه مادر بدم؟؟ شما بگین قربان، من چه جوابی دارم که ب بهشون نبود؟

 د بودبعد زار زد. فدوی مرتب سعی داشت آرومش کنه،  ولی کارش اصال نتیجه نمیداد. انقدر حالش ب

ینی که حتی جلیقه ی ضد گلوله شو از تنش در نیاورده بود. انقدر کمرش خم شده بود که دیگه سنگ

من و فدوی دستشو  صدای هق هق بلندش هنوز تو گوشم میپیچید.بعد جلوی شو احساس نمیکرد.

  کرد: تو جیبش فرو برد و کارتشو بیرون کشید، با تمام قدرت پاره ش کرد و روی میز مقابلش پرتاب

یخوام یه مغرور زمین خورده! دیگه نم یه بی لیاقت من از همین االن استعفاء میدم! من یه احمقم-

 پلیس باشم!

ز ون رواد ترین سرگردم استعفاء میخواست! از بهت زده به کارتش نگاه میکردم. مغرور ترین و کار بل

زدان یبه بعد، افتاد دنبال فرهاد پور متین. قاچاقچی زرنگی که لحظه ی آخر از چنگمون در رفت و 

ا ه اونکپناهو به عزا نشوند. این وسط بهش یه پرونده نشون دادم. یه گروه قاچاقچی زیر نظر دیگه، 

د ده بوهشون کلک زده بود و چند صد میلیون پولشونو باال کشیهم دنبال پور متین بودن. پور متین ب

قشه و غیبش زده بود. با فداکاری اصرار کرد به گروهشون نفوذ کنه... خیلی عالی پیش میرفت و ن

 های خوبی میریخت. نه ماه بعد، درخواست نیروی کمکی کرد. فدوی، خواهش کرد که یکی دیگه از

ز اخبری  هم یه هکر فرستاد .یزدان پناه کارو پیش میبرد، ولی هنوزمنفوذیا باشه و سازمان اطالعات 

 پور متین نشده بود. 

 یزدان پناه؟ -

 بله آقای صبایی؟ -

 هیچ خبر دیگه ای به گوشت نخورد؟ -

 جواب منفیه. -

از پشت میز بلند شدم و به سمتش رفتم. خیلی خسته و بیحال نشون میداد .دستمو به سمتش 

 م وجود آرزو میکنم که به خواسته ت برسی. با تما-گرفتم: 
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 محکم و مطمئن دست داد: 

 ممنونم سرهنگ. -

 سرهنگ؟؟ -

 بدجنسانه لبخند زد: 

 گاهی اوقات باید به یاد گذشته ها بود. -

 به خنده افتادم: 

 میتونم چند لحظه با فدوی تنها باشم؟ گاهی اوقات خیلی گیج کننده رفتار میکنی-

 فقط گفت:  

 خدافظ. -

 بعد از دفتر بیرون زد. به فدوی نگاه کردم: 

 چه خبرا؟ سرشو پایین انداخت: تازگیا خیلی سریع عصبانی میشه. -

 بازم آدم کشته؟ -

 ش بمب کار گذاشت، نه.  به جز اون یه نفر که داخل مغازه-

 سعی کن جلوشو بگیری! -

 با بالتکلیفی نگام کرد: 

من هیچ  نم، نادر خیلی یه دنده و لجبازه! از بچگی همین شکلی بود،به خدا دارم همه ی تالشمو میک-

 رقمه نمیتونم اخالقشو تغییر بدم. 

 مدام گذشته شو بهش یادآوری کن. -

 نیشخند تلخی زد: 

 انقدر بهش گوشزد کردم که زبونم داره مو در میاره! -
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 جدی شدم: 

وم اگه همین طوری پیش بره، حکم اعدامش صادر میشه! میفهمی چی میگم سروان؟! تا اینجا از تم-

 لی ازکارایی که کرده چشم پوشی کردم و گزارش ندادم، چون میبینم که دیگه تعادل روانی نداره. و

 این به بعد کار سخت تر میشه... اطالعات زیر نظرش داره! 

 آهی کشید: 

 مطلعم. -

 باش...  م شده به خاطر اینکه پسر خاله ت هم محسوب میشه،نجاتش بدی. بازم مراقبشامیدوار-

 پاهاشو با خستگی به هم کوبید: 

 بله قربان. -

              

 *نادر* 

 پوووف.چقدر خوابم میاد.-

 روی تخت خوابم دراز کشیدم و ادامه دادم: 

 هیچ جا خونه ی خود آدم نمیشه! -

 حمزه پوزخند زد: 

 نه... مثل اینکه واقعا باورت شده اینجا خونه ی خودته! -

 شونه باال انداختم: 

 هر چی هست، یه ساله به همین منوال میگذره. -

 حمزه روی تختش نشست: 
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 من که دلم واسه غذاهای دست پخت مامان لک زده. یا اینکه با خیال راحت یه زیر انداز تو حیاط-

 ها رو تماشا کنم.  بندازم و همونجا بخوابم و ستاره

 در جوابش، فقط به دست زخمیم نگاه کردم. 

 من میرم دوش بگیرم. -

 بیخیال جواب دادم: 

 باشه برو. -

 نادر؟ تو میگی بچه ها کی میرسن؟ -

 سوالی میپرسیا! معلومه، فردا شب. -

 به موهای مواجش دست کشید: 

 آهان... -

 چیه؟ بازم المیرا؟ -

 د که خندیدم: بالششو به سمتم پرتاب کر

 چیه چرا عصبانی میشی؟! -

 ی اوقات به این فکر میکنم که کاش الل میشدم و بهت نمیگفتم از المیرا خوشم میاد! گاه-

 به آرنجم تکیه کردم و نیم خیز شدم: 

 خداییش تو از چی این المیرای دیوونه خوشت میاد؟! -

 به دستاش زل زد: 

 این سوالیه که خودمم جوابشو نمیدونم. -

 امال احمقانه س و باید از خیرش بگذری! کپس نتیجه میگیریم عشقت -

 قهه زنان دستامو سپر کردم: هبه سمتم خیز برداشت که ق
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 حمزه... هاه ها ها... دستت به من بخوره ...هاه ها... مُردی... -

 خفه شو پست فطرت رذل! -

رو زمین نشست و به تخت من تکیه زد. موذیانه انگشت کوچیکمو خیلی از شدت خستگی همون جا 

 آروم تو گوشش فرو بردم که گر گرفت و دستمو به شدت پس زد: 

 اذیت نکن نادر،  اعصاب معصاب ندارما! -

 دی... هه هه... اونو که منم ندارم! شاهکار نکر-

 ش زد. خدایا خودت به دادم برس، باز نادر به سر-

 ، نصفه شب شده، ماه دیدم دیوونگیم عود کرده!! آره دیگه-

 خوبه خودتم خبر داری! -

 زدم پس کله ش: 

 اصال مگه تو نمیخواستی بری دوش بگیری؟ خب برو دیگه! -

 ونم از جام جُم بخورم. ولش کن، حس و حالش نیست... نمیت-

 به همون حالت شروع کرد به چرت زدن. 

 حمزه؟ -

 خمیازه کشید: 

 هوممم؟-

 ه نظر تو، یه چیزی کم نیست؟! ب-

 پلکاش باال رفتن: 

 نه، منظورت چیه؟ -

 کالفه به موهام چنگ زدم: 
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 احساس میکنم یه چیزی کمه.  نمیدونم-

 داری دستم میندازی یا واقعا میگی؟ -

 اشته باشم؟! به قیافه ی من میخوره که االن شوخی د-

 لبخند کمرنگی زد: 

 .نه-

 پس حرف مفت نزن. -

 سرش با حرکت کندی به سمتم چرخید و با چشمای ریز شده براندازم کرد. اخم کردم: 

 خوبی؟ -چیه؟ -

 به لطف شما! -

 ابرو باال انداخت: 

 نچ... خوب نیستی. -

 چرا انقدر مشکوك میزنی؟ -

 خودت که بیشتر مشکوکی! -

 به خودم نگاه انداختم: 

 من چیز مشکوکی نمیبینم. -

 گونه شو خاروند: 

 نادر، خودت مثل بچه ی آدم اعتراف کن. -

 به چی؟ -

 به اینکه عاشق شدی. -
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آب دهنم پرید گلوم و افتادم به سرفه کردن. محکم بین کتفام مشت کوبید تا حالم بهتر شد. بلند 

 شدم و سر جام نشستم. مثل جغد بهش نگاه میکردم. 

  دی که این شکلی نگام میکنی؟تا حاال پسر خاله تو ندیده بو-

 منظورت از عاشق شدن چی بود؟ -

 شونه باال انداخت: 

 به نظر من، تو باید عاشق پوران شده باشی. -

 سیمام اتصالی پیدا کردن: 

 کـــی؟! پوراندخت؟ عمرا.مگه خر شدم؟! -

 پوزخند زد: 

 متاسفانه مشکل اینجاس که منم خر شدم و عاشق المیرا شدم. -

 فقط چند بار پلک زدم. با هم از خنده منفجر شدیم: 

 ماها دیوونه ایم!-

 با دست هلم داد: 

 ، حاال وقت اعترافه. نهخب دیوو-

 خنده م خشکید و لبامو با عصبانیت ورچیدم: 

 باز من به روت خندیدم پررو شدی؟-

 با جدیت دستمو چسبید: 

 نادر، یعنی تو اصال بهش فکر نمیکنی؟ - 

 اِ... مسلما نه. -
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ولی از جوابی که بهش دادم مطمئن نبودم. چشمای تیره و درشت پوراندخت بعضی اوقات یاد میفتاد 

،ولی جز چشماش چیز دیگه ای خاطرم نمیومد. اینکه حساب نمیشد، میشد؟! با اطمینان سرمو به 

 طرفین تکون دادم: 

 نه، من بهش فکر نمیکنم. -

 پوفی کشید: 

 ی. و زندگی ساقطت میکنه و عالف میش ارون عاشقی اصال چیز جالبی نیست. فقط از کامیدوارم. چ-

 بعد بلند شد و به سمت حموم داخل اتاق رفت. وقتی در پشت سرش بسته شد، به فکر فرو رفتم. 

ی اتومات به سمت آیینه رفتم و به نادر داخل آیینه نگاه کردم. یه موجود گیج و منگ با چشما

 باز مونده نگاهم میکرد. از قیافه ی مضحک خودم خنده م گرفت: متعجب و دهن 

 الهی بمیری حمزه ،چه فکر و خیاالیی تو سرت پیدا میشه پسر. -

 غیر ممکن بود وجود سرد من که با عشق و عاشقی سر و کاری نداشت. من فقط یه چیز معمولی رو

 وفکر  رو خیلی بزرگ میکرد! از خیر گم کرده بودم که االن به خاطرم نمیومد چیه.حمزه داشت ماجرا

شت خیاالم گذشتم و پیراهن تازه مو از تنم بیرون کشیدم. باند زخم بهم دهن کجی میکرد.با انگ

 لمسش کردم و از دردش چهره درهم کشیدم. هنوزم یه کم درد داشت. شروع کردم به باز کردنش.

ه ود. ببزیر استخوون ترقوه م پیدا شده  وقتی باندو روی زمین انداختم، یه حفره ی تازه جوش خورده

مون هبقیه زخمای بدنم نگاه کردم. یه زخم دیگه که جای بخیه هاش روی شکمم باقی مونده بود. رد 

استن چاقویی که وقتی شب تو خیابون داشتم قدم میزدم خوردم، به خاطر درگیری با اراذلی که میخو

ی سمت چپم وجود داشت. حفره ای که توی یه یه حفره ی دیگه روی بازو. یه دخترو اذیت کنن

 عملیات سخت روی بازوم حکاکی شد و برای همیشه یادگاری باقی موند. 

 به آیینه گفتم: 

 میبینی؟! من فقط یه مرده ی متحرکم! مرده ها که عاشق نمیشن. -

 بساز.ه. پس بسوز و نتو فقط یه مرده ای نادر. سزات تنها موندن و تنها مردنه. سرنوشتت همی
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روی تخت دراز کشیدم. به سقف نگاه میکردم که یه ی لباس به باقی زخمام توجهی نشون ندادم و ب

 جفت چشم تیره و درشت مقابلم نقش بستن.

 پوزخند صدا داری زدم:  

 تالش نکن، من هیچ وقت عاشقش نمیشم. -

              

 *؟؟؟* 

با قدمای کش اومده ای از تاکسی فاصله گرفتم و بهش نزدیک تر شدم. سرمو باال گرفتم و به سر در 

 مسافر خونه چشم دوختم. چراغای نئونش چشمک میزدن و منم بهشون چشمک زدم: 

 جای دنج و خوبی واسه مخفیگاهه. -

بی حوصلگی نگام  داخل رفتم و لبخندم روی صورتم عریض تر شد. متصدی سرشو باال گرفت و با

 کرد: 

 در خدمتم.-

 یه اتاق میخواستم. واسه یه ماه! -

 اخم کرد: 

 یه ماه؟-

 هر چقدر احتیاج باشه میپردازم. -

یه ماشین حساب گرد و خاك گرفته از روی میزش برداشت و با حرکت آهسته ای شروع کرد به 

 حساب کردن. چند ثانیه بعد به زور حرف زد: 

 میشه شیشصد تومن. -

 بیچاره انگار میخواد واسه حرف زدن مالیات بده! دوازده تا پنجاه تومنی روی میز گذاشتم: 

 شیشصد تومن نقد. -
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هر آدمی نسبت به پول همین واکنشو  چشمش به پوال افتاد و شیطانی برق زد. چیز عجیبی نیست.

 برداشت و دستم داد: یه کلید از پشت سرش  نشون میده. منتها به آدمش و مقدار پولش بستگی داره.

 طبقه ی دوم، اتاق سیزده. -

 م و ساکمو دنبال خودم باال کشیدم. تو راه پله ها با خودم گفتم: ادمدارك جعلی مو دستش د

 سیزده ...-

 عدد نحس... عدد شانس من! 

              

 *المیرا* 

چون  کاش به جاش حمزه با ما میومد. جرات نمیکردم سرعتمو باال ببرم، دست فرمون طاها افتضاحه.

 ! یکشیدمیترسیدم ما رو گم کنه. اگه گم میشد و نادر ماشینشو نمیدید، این دفه حتما به صالبه م م

 المی؟ آدامس داری؟ -

 لبخند زدم: 

 آره، تو داشبرد گذاشتم. 

 ون کشید. از بس خوابش میومد، وسط راه بهپوران از داشبرد کوچیک ماشین یه بسته آدامس بیر

 همون حالت باقی مونده بود و چرت میزد. دستمو به شونه ش زدم: 

 الو؟-

 تکون سختی خورد و صاف نشست:  

 ها چیه؟-

 بابا تو که خوابت میاد، خب بگیر بخواب! -

 با انگشتاش پلکاشو ماساژ داد: 
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  نه، اون وقت اگه تو خوابت بگیره بدبخت میشیم.-

 به جاده ای که داشت با چراغای هوشمند ماشین روشن میشد خیره شدم: 

 نه، من اصال خوابم نمیاد.-

احت یال راز داخل آیینه اون دو تا رو نمیدیدم، چون صندلیا رو خوابونده بودن و واسه خودشون با خ 

کپه ی مرگ گذاشته بودن. عرفان پشت سر من بود. دوست پسر احمقم! نمیدونم چرا دیگه ازش 

خوشم نمیومد. دیگه از دیدن چشمای سبز کمرنگش خجالت نمیکشیدم. تازه میفهمیدم چقدر 

و خبر نداشتم. با پرروئی به هر دختری که میدید چشم میدوخت و هر چی بهش چشم غره  وقیحه

 میرفتم، اصال به روی خودش نمیاورد که دوست دخترش داره از حسودی دق میکنه.

 عرفان؟ باربد؟ بیدارین؟-

 جوابی نیومد. 

 پوران آهسته خندید: 

 منگل،  اگه هم بیدار باشن بهت جواب نمیدن. داشته باش... -

 ت: گفبه عقب چرخید و به باربد 

 شنیدم دوست دختر باربد با عرفان رو هم ریخته! -

 وقتی صدای اعتراضشون نیومد دوباره سر جاش آروم گرفت: 

 خوابن. -

 پوری؟ میشه من یه چیزی بهت بگم؟ -

 بگو. -

 نندازی و اوقات تلخی نکنی.  قول بده داد و بیداد راه-

 غرغر کرد: 
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 دِ بگو، جونت باال بیاد! -

 فرمونو محکم تو مشتم گرفتم: 

 من... چیزه... -

 دلت کتک میخواد؟-

 تم. اِ صبر کن دیگه! من با عرفان چیزه... دوس-

 پوزخند زد: 

 آها...-

  شوکه شد! با دهن باز نگاش کردم که تازه به خودش اومد و جیغ جیغ کرد:

 چـــی؟! -

 جلوی دهنشو به سختی بستم: 

 زهرمار، االن بیدار میشن! -

 دستمو کنار زد: 

 منظورت که از اون دوستیا نیست؟! -

 دقیقا همون منظورمه.-

 اك بر سرت! یه سوال واسه م پیش اومده، اینکه تو از پسرا سیرمونی نداری؟ همین االن همزمانخ-

 با سه نفر داری میچرخی، عرفانم که باشه میشن چهار تا! 

 موهامو مرتب کردم و شالمو عقب زدم:

 باز شروع شد؟ کاش بهت نمیگفتم، یادم نبود که هی دوست داری به جونم غر بزنی! -

 به نقطه ی جوش رسید: حسابی 
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آدمیزاد! تو که داری کار خودتو میکنی، حداقل با یه نفر باش! فقط التماست میکنم اون یه نفر، -

 عرفان نباشه! 

 خندیدم: 

ه چشمش مدام دنبال بقی منم همینو میخواستم بگم. میخواستم بگم دیگه حالم ازش بهم میخوره.-

 س. 

 یه دفه گفت: 

 بر خالف نادر. -

 جلوی خودمو گرفتم که محکم نزدم رو ترمز! خیلی 

 پوری، خوبی؟ -

 با مکث جواب داد: 

 آره! من فقط مثال زدم! -

 زیر چشمی نگاش کردم. آشکارا داشت از نگاهم فرار میکرد. 

 این تن بمیره خبرایی شده؟ -

 نه! -

 آخه مشکوکیا... -

 باز آبجی بزرگ بازیش گل کرد: 

 حواستو به اون ماسماسک مسخره جمع کن. هیچ خبری نیست، فضولی بسه! -

 بی اختیار لبخند خبیثانه ای زدم: 

 ماسماسک که تکیه کالم نادره... -

 دستاشو مشت کرد و سرشو به سمت مخالف چرخوند: 
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 من خوابم میاد، مواظب باش نخوابی. -

 منم که موجودات ریز بدنم در حال شورش بودن، بهش سریش شدم: 

 تو که زور میزدی بیدار بمونی ،پس چی شد؟ -

 نگاه آتشینی به سمتم انداخت: 

 اگه همین االن جفت پا اومدم تو صورتت، حق اعتراض نداری ،فهمیدی؟! -

 ازگیا اصال نمیشه باهات بحث کرد پوران. ت باشه بابا حاال چرا خون خودتو کثیف میکنی.-

 با صدای پایینی زمزمه کرد: 

 حوصله ندارم، فقط میخوام زودتر برسم خونه. -

 پس چرا دق دلیتو سر من خالی میکنی؟ -

 بدون مقاومت گفت: 

 ببخشید. -

بعد پلکاش بسته شدن. یعنی چه مرگش شده بود که انقدر سریع پا پس کشید؟ البد از شدت بی 

 خوابی زیاد باشه... 

              

 *طاها* 

 حمودی. تو اصال مراقبش نیستی م-

 اخم کرده بودم و جوابی نمیدادم. 

 بازم غر زد: 

 اگه بالیی سر یه آدم غیر نظامی و بی گناه بیاره، تو مسئولی و باید جواب پس بدی! -

 ولی قربان.-
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 داد کشید: 

دم به آ ساکت! جون مردم و امنیت ملی در خطره، اون وقت جنابعالی پاتو رو پات انداختی و بر و بر-

اال حکشیاش نگاه میکنی. اگه یزدان پناه تنها کسی نبود که میتونست این عملیاتو تموم کنه، تا 

 خودمون صد دفه دستگیرش کرده بودیم! 

 بهش پریدم: 

 واسه انجام ماموریت گیر بیارین؟! خب چرا نمیگردین یه آدم شایسته -

 تک خنده زد: 

ما هم  فکر کردی ما هم مثل خودت بیخیال و بی تفاوتیم؟ نه جانم. بذار از اشتباه بیرون بیارمت.-

ار یه ب داریم دنبالش میگردیم. باید گیرش بیاریم، وگرنه جون خیلیا به خطر میفته. ما فهمیدیم که

کلی از  کنیم،اونا رو قاچاقی وارد ایران کنه. اگه ما این بارو پیدا ن چند تنی تو راهه و سوژه میخواد

 جوونای مملکت پر پر میشن. 

 منم اینو خوب میدونستم، ولی مگه به کتش میرفت؟! 

 د همراهش برم. قربان، باور بفرمائین هیچ رقمه نمیش-

 این یه دفه گذشت، ولی دیگه تکرار نشه. -

 ابود شده موبایلمو رو داشبرد پرت کردم. تماس قطع شد و من با اعصاب ن

 غرور از خود راضی! خیلی مردی؟ خیلی ادعا داری؟ راست میگی خودت بیا با نادر کل کل کن! فکرم-

و رکرده نادر با گردن کج شده منتظره من بهش دستور بدم و اونم نشنیده و ندونسته بگه چشم ! 

 جفت چشمام! هه... 

فرمون بکوبم و همون جا بمیرم! عجب غلطی کردم این شغلو انتخاب دلم میخواست سرمو محکم به 

کردما... یکی نیست بگه تو که عشق کامپیوتر بودی، چرا مثل بچه ی آدم سرتو ننداختی پایین و بری 

نرم افزار بخونی؟ آخه تو رو چه به دانشکده ی اطالعات؟ سهیل، آخه میخواستی به کی پز بدی؟ 
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بدی از اینکه بهت جواب رد داده اشتباه بزرگی مرتکب شده؟ تو یه دیوونه  میخواستی به فائزه نشون

 ی به تمام عیاری، بکش که حقته! 

              

 *نادر* 

 مونه..پاشو پاشو خرس گریزلی. پاشو سرهنگ منتظر-

 ولم کن نادر.خسته م، خودت تنها برو!  هاَ-

 مشت محکمی به بازوش زدم : 

 بلند نشی با کتک به خدمتت میرسم! -

 غرولند کنان تو تخت خوابش نشست و با چشمای خمار نگاهم کرد: 

 چی میگی دیکتاتور؟-

 به ساعت مچیم اشاره زدم: 

 باید بریم ستاد.-

 با حرص دستشو به پیشونیش کوبید: 

 منو بکش از دست این راحتم کن!  ای خدا-

 لباساشو از روی چوب لباسی برداشتم و روی سرش ریختم: 

 دیر شد غرغرو، یاال! -

 پیراهنشو با حرص پوشید و شروع کرد به بستن دکمه هاش. 

 صبر کن ببینم، داری چیکار میکنی؟-

 اخم کرد:  

 کوری؟! نمیبینی؟! -
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 ضربه های آرومی زدم:  با دست چند بار به گونه ش

 ی آماده میشی عقل کل؟! دست و صورت نشُسته دار-

ز دستمو کنار زد و داد و بیداد کنان رفت دستشویی. صدای غرش خنده م کل خونه رو برداشت و ا

 . اصالاتاق بیرون رفتم. حمزه وقتایی که از دنده ی چپ بیدار میشد ،تا آخر روز میشد برج زهرمار

 تلویزیون گوش دادم.  نمیشد باهاش حرف زد.پشت میز نشستم و حین لقمه گرفتن به اخبار

 نـــادر!-

 خندیدم: 

 چیه غرغرو؟ -

 صداش از دستشویی خفه به نظر میرسید: 

 به خودت قسم میکشمت! -

مای طاقت نیاوردم و از خنده پوکیدم. تازه فهمیده بود صورتشو با ریش تراش چیکار کردم. با قد

 خیلی محکمی اومد سمت آشپزخونه که صدام باال رفت: 

 رته؟! طبقه پایینیا به آسایش احتیاج دارن! هوی چه خب-

 با خشونت پشت میز نشست: 

 به درك که احتیاج دارن!-

 بی اختیار پوزخند زدم که با چشمای سرخ شده نگام کرد: 

 به چی میخندی؟-

 دستامو نشون دادم:  

 هیچی! خندیدنم جرمه؟ -

 آره جرمه! -
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 مچ دستامو جلو بردم: 

 اصال تعارف نکنیا؟!  بزن،یه دفه بفرما دستبند -

 به گونه ش دست کشید: 

 چرا اینکارو کردی؟ -

 ابرو باال انداختم و فنجون چایی مو برداشتم: 

 خودت نمیخواستی جدی بگیری جناب! . بهت که هشدار داده بودم-

 بس که کم عقلی.-

 بخور بریم.  .شکی نیست-

 : بی تفاوت گفت

  من با این ریخت و قیافه ستاد نمیام!-

 پوفی کردم: 

دختر  چیزی که نشده! مثال من این شکلی م، گناه مرتکب شدم؟ اتفاقا این شکلی بابا بیخیال حمزه-

 کش تر نشون میدی.

 دوباره اخم کرد که همون لحظه صدای چرخیدن قفل در اومد. تعجب کردم: 

 یعنی کیه؟-

 شش تا بنا گوش باز شد: شونه باال انداخت. با عجله رفتم سمت در که جا خوردم. المیرا نی

 سلــــام! -

 و این شکلی سالم کردی؟ اصال شماها چطوری به این سرعت رسیدین؟ببندش! باز ت-

 عرفان نفر دوم بود که با چمدونش داخل اومد:  

 شبانه اومدیم. -
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 . عرفان از کنارم رد شد: دصدای غرغر کردن باربد تو راهرو واضح بود که داشت با طاها حرف میز

 شال و کاله کردی نادر... چه خبره؟ 

 به تو چه، جایی کار دارم. -

 صدای جیغ بنفش المیرا کل خونه رو برداشت که خشکمون زد. به سرعت دویدم پیشش: 

 چی شده؟  زهرمار!-

 با چشمای از حدقه بیرون زده به حمزه خیره مونده بود. حمزه هم که حاال صورتشو بین دستاش

 مخفی کرده بود، با عصبانیت خالص نفس میکشید. المیرا مبهوت نگام کرد: 

 این چرا این شکلی شده؟ -

مزه حبه عرفان جلو رفت و دستای حمزه رو کنار زد. باربد و طاها هم داخل رسیده بودن و تو سکوت 

نم به گرد نگاه میکردن. از اخم وحشتناکش معلوم بود داره واسه ریختن خون من، نقشه ها میکشه.

 دست کشیدم: 

 اِ... از کرده ی خودم پشیمون شدم! -

 عرفان خندید: 

 این شکلی اصال بهت نمیاد!-

 ود ووز مبهوت بباربد سرشو رو شونه ی طاها گذاشت و با تمام وجود شروع کرد به خندیدن. طاها هن

 المیرا متعجب. 

 ، به موقعش نشونت میدم یه من ماست چقدر کره میده! رناد-

 لبخند پهنی زدم: 

 منتظرش میمونم! -
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حمزه خواست از آشپزخونه بیرون بره که المیرا جلوشو گرفت و به صورتش دقیق شد. حمزه 

---عرفان جای حمزه نشست: چشماشو به سمت اپن دوخته بود و نه حرف میزد، نه تکون میخورد. 

 المی تو نظر ندادی؟ 

 !! ین... این شکلی خیلی خفن تر به نظر میاد! حمزه، به حرف عرفان و باربد گوش نده، این آخرشها-

تو  فک همه مون به زمین چسبید و خود حمزه تا مرز سکته ی قلبی پیش رفت! المیرا مثل همیشه زد

 فاز دیوونه بازی و شروع کرد به آواز خوندن: 

  Fricko fricko you're freackin'  عجیب، عجیب، تو عجیبی 

 Fricko fricko you're freackin' it 

 Fricko fricko you're freackin' it 

 But I like it! 

 ولی من اینو دوست دارم!  

  …!But I like itدر حال رقصیدن رفت اتاقش و مرتب جیغ میزد: 

 همه خشکمون زده بود و به هم نگاه میکردیم. اولین کسی که به حرف اومد، خودم بودم: 

 این دختره یه تخته ش کم نیست؟-

 عاشـــقـــتـــم دیـــوونـــه! -

و رشینه میرا که با جیغ جیغ گفت، باعث شد حمزه ی بیچاره وا بره و بی اختیار باین جمله ی آخر ال

 زمین. فحش دادم: 

 ای خدا لعنتت کنه المیرا! -

 حمزه رنگ به رخسار نداشت. عرفان سرشو میخاروند: 

 یه بنی بشری اینجاها پیدا میشه بگه االن چه خبره؟-

 از زیر بازوی حمزه گرفتم و به دروغ گفتم: 
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هی شب بهت گفتم انقدر آبلیمو نخور، به گوشت نرفت که نرفت! حاال هم فشارت افتاده، بیا و -

 درستش کن.

ز ایکی  طاها جلو اومد و به زحمت حمزه رو که صد تن سنگین تر شده بود رو با هم بلند کردیم و روی

 مبال گذاشتیم. سوت زدم و گفتم: 

 المیرا. -

 سر و کله ش با یه شال قرمز جیغ پیدا شد: 

 چیه؟ -

 منظورت از اون جمله چی بود؟ -

 خندید: 

 من از هر چی خوشم بیاد و با قیافه ش حال کنم همین جمله رو بهش میگم! -

 هو گفتبعد دوباره غیبش زد. با چشم و ابرو به حمزه فهموندم المیرا فقط از روی عادت این جمله ر

 فس عمیقی کشید. کتمو از روی مبل برداشتم و دستمو به سمت طاها گرفتم: چشماشو بست و ن

 سوئیچ؟-

 نگاه معنی داری بهم انداخت و سوئیچو کف دستم گذاشت.  

 سالم؟ -

 آره، کامال سالم!-

 به لحن لبریز از کینه ش نیشخند زدم: 

 خوبه. جونتو نجات دادی. -

 ردم: کمیومد که یاد چیزی افتادم. به باربد نگاه  حمزه پشت سرم به زحمت بلند شده بود و همراهم

 پس پوراندخت کجاست؟ -
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 با ریموت کنترل کلنجار رفت: 

 پوران کی اومد اینجا که دفه ی دومش باشه. -

 لمس کردم:  لبه مبل روبا انگشت شستم 

 راست میگی، یادم نبود. -

 تا پام از مرز در خونه بیرون رفت طاها پشت سرم داد زد: 

 شینت بنزین نداره. ما-

 آهای دختر، با توئم! کجایی؟  ای تف به ذاتت.المیرا-

 این دفه با قیافه ی اخمو اومد: 

 من با ماشینت کاری نداشتم، همه ش طاها پشت فرمون بود. -

 نزین میخوام. بواسه اینکه نمیگم! سوئیچ ونو بیار، -

 اد: ستم دشونه باال انداخت و همراهمون اومد. تو پارکینگ در صندوقشو باال زد و یه شیلنگ و گالن د

 بلدی بنزین بکشی؟ -

 خنثی نگاش کردم که خندید: 

 خیلی فاز میده سر به سرت بذارم. -

ف بنزین کشیدم و المیرا منتظر شد. حمزه مثل میت داخل ماشین من نشسته بود و الم تا کام حر

 نمیزد. 

 پوران از دستت شاکیه. -

 به المیرا نگاه کردم: 

 اون که از دست زمین و زمان شاکیه. دیگه واسه چی؟-

 میگه رفیق نیمه راه بازی در آوردی. - 
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 من که ازش خدافظی کردم! -

 ش یه لکه از روی بدنه ی ماشینو پاك کرد: با ناخون

 اخالقش اینجوریه. خوشش نمیاد یه نفر وسط راه ول کنه و بره. -

 شیلنگو برداشتم و با گالن چهار لیتری سمت ماشینم رفتم: 

 مشکل خودشه. -

 در باکو باز کردم که المیرا مقابلم سبز شد: 

 میشه یه خواهشی ازت داشته باشم؟ -

 دم: سوالی نگاش کر

 تا چی باشه. -

رسته پوران دختر جوشی و بد زبونیه، ولی هیچ وقت از خودت نرنجونش. دلش خیلی نازکه، زود د-

 میشکنه. 

 یه تای ابروم باال رفت: 

 المیرا و این حرفا؟ حتما دارم خواب میبینم! -

 . من جدی م نادر! سر خواهرم حساسم، فقط همین-

 گوشه ی لبم باال رفت: 

 ر لوطی، بیشتر مراعاتشو میکنم. باشه دخت-

 برای تشکر لبخند زد. چیزایی که دستم بود رو بهش پس دادم:

 ما ساعتای یازده دوازده برمیگردیم ،البته معلوم نیست. گفتم منتظر نشین. -

 ماشینو از پارکینگ بیرون بردم و پشت فرمونش نفس کشیدم: 

 دلم هواتو کرده بود پسر! -
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 حمزه سرفه زد که نیم نگاهی بهش انداختم: 

 بهتر شدی؟ -

 آره.یه لحظه جلوی چشمام سیاهی رفت. -

 یی که میزنه حساب باز نکن. المیرا خل و چله زیاد رو حرفا-

اشین میی تو م. باید یه خبرازدبا غصه به داشبرد نگاه میکرد. یاد قیافه ی موذی عرفان افتادم و کنار 

 من باشه.

 حمزه؟ -

 چی میگی؟ -

 چشمک زدم و با دست به زیر صندلیش اشاره کردم: 

 میگم آدرس اون خونهه بود، من یادم رفته کجاست، تو یادته؟ -

 با احتیاط به لبه ی صندلی دست کشید: 

 اممم. بذار یه کم فکر کنم یادم بیاد.-

 ود. هیچی بعید نب خودمم به صندلیم دست کشیدم. درسته ماشین دست طاها بود، ولی از این جونورا

زی همه ی جاهایی که احتمال میدادم میکروفن کار گذاشته باشن رو دست با حمزه کشیدیم، ولی چی

 گیرمون نیومد. دوباره کمربند مو بستم: 

 خوبه، خبری نیست. -

 گفت و بغ کرد و سرشو به شیشه ی پنجره تکیه داد.  "اوهوم"حمزه فقط 

 باز چته؟ -

 هیچی. -
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المیرا راجع به تو مثبت بود! حاال تو هم بیا و رای المیرا رو با رای من سه تا جمع کن  دیدی که نظر-

 ،تصویب میشه که بدون ریش و سیبیل با حال تر نشون میدی. 

 شیشه رو پایین فرستاد و خودشو داخل آیینه بررسی کرد: 

 پس خوبه؟ -

د در صد!! هر چی باشه پسر خاله ی خودمی ، مگه میشه مثل من خوشتیپ و خوش قیافه ص-

 نباشی؟! 

 باالخره رضایت داد و ریز خندید: 

 اعتماد به نفس کاذبت منو کشته! -

              

 *پوراندخت* 

 : کردم و گفتماروم به عکسش نگاه  مثل همیشه داشت میخندید. . درو رو خودم بسته بودم

 مامان، دخترت داره دیوونه میشه، نمیخوای بیای و ببینی چم شده؟ -

گرفتم. کاش به جای عکسش، خودش پیشم بود. خودمو روی تخت  یدم و میون دستام عکسشو بو

ج پرتاب کردم و روش مچاله شدم. دوباره قاب عکسو جلوی چشمام گرفتم و به اشکام اجازه ی خرو

 دادم.

 دوستت دارم مامان.-

ست و دبابا اون روز خونه نبود و مامان داشت با مرگ  یاد وقتی که داشت آروم جون میداد افتادم.

 پنجه نرم میکرد. من و المیرا کنار تختش نشسته بودیم و دستای سردشو محکم تو دستای کوچیک

 مون نگه داشته بودیم. مامان اول به المیرا نگاه کرد:

 یچ وقت نا امیدم نکن. قول بده دختر خوبی باشی المیرا.ه-
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المیرا با اینکه فقط شیش ساله ش بود، ولی خوب فهمیده بود مرگ یعنی چی. اشکاش روی لپای 

 تپلش افتادن و سر تکون داد و با زبون شیرینش گفت: 

 چشم مامانی. -

 دستشو از دستش بیرون کشید و موهای خرمائی شو نوازش کرد. المیرا طاقت نیاورد و سرشو بین

دا صی مامان مخفی کرد و هق هق کرد. من خیلی تالش میکردم که گریه نکنم، هر چند اشکم بی بازو

 جاری بود. به من نگاه کرد که سیزده ساله بودم: 

 پوراندخت... دختر عزیزم... -

 ادامه داد: ه دستشو محکم تر گرفتم ک

! نده! چیزای زیادی نمیخوام بهت بگم، ولی اینو هیچ وقت فراموش نکن. هیچ وقت راه باباتو ادامه-

 را رواین راه فقط برات یه چیز ارمغان میاره. تباهی! بهم قول بده وقتی بزرگ شدی، خودت و المی

 نجات بدی. قول بده! 

 بغضم شکست و با هق هق به سختی گفتم: 

 م. قول میدم.مامان قول مید

 چشمامو با درد بستم و زمزمه کردم: 

 من پیمان شکستم! من نمک خوردم و نمکدان را شکستم. -

یه زمان ادبیات همه ی زندگیم بود. به معنای واقعی کلمه!! یادمه اون وقتا که دانشجوی ادبیات بودم 

. مامانم خودش ،واسه خودم جمله ها و شعرا رو بهم می چسبوندم و کلی چیزای تازه به دست میاوردم

دبیر ادبیاتی بود که عاشق بابا شده بود و با هم ازدواج کرده بودن. طبق تعریفایی که مامان واسم 

کرده بود، بابا اوایل فقط یه مواد فروش خرده پا بوده. خبر داشته بابا چکاره س، ولی عشق و عاشقی 

راه درست برگردونه، ولی بابا یه دنده  بعد از ازدواج، سعی میکنه بابا رو به این چیزا نمیفهمیده چیه.

تر از این حرفا تشریف داشته. انقدر پیشرفت میکنه تا شد اینی که بود .منم با اینکه به مامان قول 
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داده بودم کنار بکشم، نکشیدم. روح لطیفم در اثر بزرگ شدن بین مردای قاچاقچی و بی روحی که 

 ه دست آوردن پولشون بود، تبدیل به سنگ شد. تنها دغدغه شون، رد شدن جنساشون از مرز و ب

ز تفنگ و جنگیدن خوشم اومد.زیر دست خیلیا آموزش دیدم، بدون اینکه یادم باشه ا خشن شدم.

نقدر که چه قولی به مادر از دست رفته م دادم. المیرا هم شد یکی مثل خودم. حتی شایدم بدتر! ا

 یدختر بچه ی بی گناهی که فقط شیش سال سایه بدتر که مواد میفروخت و جنس جا به جا میکرد. 

و ابا رمادرشو باال سر خودش دیده بود.المیرا تا جایی پیشرفت کرد که تموم مشتریا و زیر دستای ب

ند میشناخت و شده بود دست راست بابا. من فقط خودمو با اسلحه و مخفی کاری سرگرم میکردم و چ

 که سر و داشت جنسای بابا رو بگیرم. این ماجرا تا جایی ادامه باری با عرفان و باربد رفته بودم مرز تا

با ست باکله ی نادر پیدا شد. پلیس بی اعصاب و خشنی که از شغلش استعفاء داده بود و اونقدر زیر د

وریتای م مامامتحان پس داد تا آخر سر بابا قبولش کرد. از همون اوال ازش بدم میومد. مغرور بود و تمو

ر بیشت آب خوردن انجام میداد و سر بلند بیرون میومد. کم کم جای منو گرفت و من ازش بابا رو مثل

 کینه به دل گرفتم... 

 پوران؟ پوران بابا؟-

 از خاطراتم بیرون اومدم و به در اتاق زل زدم: 

 بله بابا؟ -

 درو باز کن، کارت دارم. -

 با لحن خسته ای گفتم: 

 ار تا حاال همه ش پشت فرمون بودم! م، از ساعت چهبابا من خیلی خسته-

 باشه، پس بعدا میبینمت. -

پوووف... خدا رو شکر که بیخیالم شد. دوباره تو خاطراتم شیرجه زدم... نادر از همون اول نشون داد 

که تحت هیچ شرایطی منو به اسم مخففم صدا نمیزنه و با این کار فقط لجباز بودنش رو پیش من به 

وز که عصر بود و داشتیم با المیرا عصرونه میخوردیم سر رسید. بابا خونه نبود و اثبات رسوند. یه ر
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رفته بود جایی که ازش خبر نداشتم. سریع مقابلمون روی تخت تو باغ نشست و صاف تو چشمام 

 خیره شد: منصور خان کجاست؟ 

 به تو چه. -

 نصور خان کجاست؟! ممثل اینکه سوالمو نشنیدی. پرسیدم -

 واب دادم: با حرص ج

 انگاری توئم نشنیدی. گفتم به تو چه!-

 صورتش یه پارچه سرد شد.اونقدر سرد که بهتره بگم یخ زد. لحنش هشدار دهنده شده بود: 

 کجاست؟ گوشات سالمه، ولی خودتو به نفهمی میزنی. منصور خان-

 خواستم بهش بپرم که اسلحه کشید و روی شقیقه م گذاشت: 

ه ه گولخودت بهتر میدونی که با هیچ کستعارف ندارم. از کسی خوشم نیاد یا به حرفم توجه نکنه، ی-

اشه. بی نا قابل تو جمجمه ش خالی میکنم، میخواد دختر منصور خان باشه، میخواد خودِ منصور خان 

 حاال به زبون خوش بگو، بابات کجا رفته؟ 

کرد دبی ناد. از اون وقت به بعد، دیگه هیچ وقت به من بی المیرا گفت که خبر نداریم و ماجرا تموم ش

. 

 خیلی مودبانه و با منش رفتار میکرد، ولی نفرت من تمومی نداشت. این ماموریت مسخره ی آخر

باعث شد دوباره جفتمون خیلی بی ادب بشیم. آها، مرد آهنی هم لقبی بود که به خاطر چشمای 

نی تراف میکردم که از لقبی که بهش دادم، خوشم اومده. یعآهنی و سردش بهش بخشیدم و امروز اع

ش میتونستم بگم من عاشق نادر شدم؟ ولی بدون شک این فقط یه وابستگی ساده بود و من در نبود

 .،احساس کمبود داشتم. خب معلومه! چند روز سر و کارم فقط با نادر و پنج تا زیر دستش بود 

 خندیدم: 

 دخت! ...کن پورانفردا از سرت پریده، شک ن-
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 *المیرا* 

 الهی قلبونش بلم! چه جیگلی شده بود! -

 طاها متحیر نگام کرد: 

 جانم؟ -

 بلندی گفتم و به تلویزیون نگاه کردم:  "ایش"

 با تو نبودم! -

ش عرفان داشت با طلبکاری بهم چپ چپ نگاه میکرد و با انگشتاش روی زانوش ضرب گرفته بود. به

 پیدم: تو

 به قول نادر، نگاهت سنگینه! -

 آره میدونم. -

 پس اون چشمای بابا غوریتو از رو من بردار!-

 منظورت از جیگر کیه؟ -

 یاد قیافه ش افتادم و غیر ارادی گوشه ی لبام به سمت باال جمع شد: 

 حمزه.-

 سه تائی با هم داد زدن: 

 هـــا؟! -

 پاره شد.حامـــله! بمیرین الهی، پرده ی گوشم -

 عرفان به سمتم خم شد که جیغ زدم: 

 به من دست نمیزنیا! -

 اخم غلیظی رو ابروهاش شکل گرفت: 
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 کی خواست دست بزنه؟ میخواستم ببینم چیزی خوردی؟ -

 نه، نخوردم. -

 باربد نچ نچ کرد: 

 شک ندارم. . این یه چیزیش میشه-

 کانالو عوض کردم و با خونسردی گفتم: 

 هر طور دوست دارین فکر کنین. -

اشتم چشمم به تلویزیون بود، ولی حواسم به حمزه. چقدر قیافه ش عوض شده بود! واو... اگه خبر د

 این شکلی میشه، واسه ش روز و شب نمیذاشتم و مجبورش میکردم ریششو بزنه. اصال وقتی دیدمش

بانی ورد کنش خبری نبود. یه مرد عصدیگه از اون قیافه ی بچه مثبت اعصاب خ .قلبم از کار افتاد

 ! ،مقتدر، اخمو و با ابهت! جذبه ش حتی منو مبهوت کرد. عمرا بذارم به قیافه ی قبلش برگرده

گرفت و پشت سر خودش راه انداخت. عرفان منو هل داد تو اتاقم و  لباسم رو احساس کردم کسی

 درو پشت سرش بست .با صدای پایینی بهم پرید: 

 شده؟!  المی تو چت-

 به تو ربطی نداره عزیزم!-

 انگشتو به سمتم تکون داد: 

 منظورت از اون چیزایی که به حمزه میگفتی چی بود؟ چرا واسه ش آواز خوندی؟ هان؟ -

 : صورتم و جمع کردم

 آخی، بچه م رگ غیرت قلنبه کرده! -

 المیرا االن وقت لوس بازی نیست!-

  روی تخت نشستم و پامو تکون تکون دادم:
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 دوست دارم لوس بشم، دلم خواسته! -

 دلت بیجا کرده که خواسته! -

 به سمتش جهیدم:  .منتظر همین جمله بودم که بگه

 مثل اینکه هوس کتک به سرت زده، آره؟! -

 از حرکتم شوکه شد: 

 یعنی چی؟ -

 تو چشمای هفت رنگش زل زدم: 

 میخوای بدونی چی شده؟ دیگه... حالم... ازت ...بهم... میخوره! -

 پوزخند زد: 

 آها، وقت تعویض دوست پسر رسیده؟ -

 آره، میخوام باهات کات کنم! -

 البد گلوی خانوم پیش حمزه گیر کرده.-

 لبخند دندون نمائی زدم: 

 آره،عاشقش شدم، تو رو سنن؟ -

 چشماش گرد شد: 

 داری شوخی میکنی.-

 صورتشو عقب هل دادم: 

 اگه همین لحظه یه ذره شوخی تو وجودم پیدا کردی، المیرا نیستم. -

 چشماش گردِ گرد شده بود و انگشت به دهن سر تا پامو برانداز میکرد. مثل مسلسل گفت: 
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 ولی تو خودت به من گفتی دوستم داری! -

 ه داشتی. کگفتم ،مثل هزار تا دوست دختر دیگه ای -

 دم و شالمو مرتب کردم: پوزخند ز

 و تو هم چقدر خر که حرفمو باور کردی! -

               

 *باربد* 

 یعنی این دو تا دارن چیکار میکنن؟ -

 طاها شونه باال انداخت و طعنه زد: 

 ببخشید که یادم رفته تو اتاق المیرا دوربین کار بذارم. -

 با لپ تاپش مشغول بود که پرسیدم: 

 چت؟ -

 نه، گِیم. -

 چه جور گیمی؟-

 زیر چشمی نگام کرد: 

 استراتژی دوست داری؟-

 اوه اوه... خوراکمه! -

 روی مبل جا به جا شد و به کنارش اشاره زد: 

 پس بیا وسط ببینیم چند مرده حالجی! -

 کنارش نشستم و بهش سقلمه زدم: 

 عددی نیستی جوجه.-
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 ستم و شروع کردم به شوالیه ساختن.لپ تاپو مقابلم گذاشت که قولنج انگشتامو شک

              

 *حمزه* 

 چی شده جناب سروان، به سالمتی خبرائیه؟-

 اخم کردم که نادر به سردی گفت: 

 مگه هر کس به صورتش صفا بده خبرائیه؟! -

ه بتهامی آروم دهنشو بست و ساکت شد. خدا پدر و مادرشو بیامرزه. درسته بی خبر گند زده بود 

ه هم صورتم،  ولی حداقل دفاع میکرد. سرهنگ داخل اومد که همه به جز نادر صاف ایستادیم و پا ب

ی  تهنادر بود و تکون خوردن آهسروی صورت گفت و جلو اومد. یه لبخند شیطانی  "آزاد"کوبیدیم .

 شونه هاش نشون میداد داره به زحمت خنده شو سرکوب میکنه. سرهنگ رو کرد به من: 

ئه ی تو ما از همه شون بازجویی کردیم، ولی الزمه دوباره بازجویی بشن. مسئولیت این کار به عهده-

 فدوی. 

 نادر طاقت نیاورد و صدای خنده ش رفت آسمون: 

 من اینجا چغندرم آقای عالمه؟! -

 سرهنگ نگاه خشنی بهش انداخت: 

 نه،  دیدمتون آقای یزدانی. -

 پوووف. هنوزم که به من میگین یزدانی. -

 سرهنگ بهش محل نذاشت و پرونده های روی میزو نشونم داد و اولیشو برداشت. 

فر اول اسمش بهراده و بیست و شیش ساله س. مواد فروش خورده پاس... خیلی بهش نمیخوره به ن-

 ور و این چیزا وارد باشه. جرم دیگه ای هم به جز حمل مواد نداشته. کار تر

 به عکسش نگاه کردم. نادر خودشو خم کرد و تا عکسو دید پوزخند زد: 
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 از ظاهرش معلومه حتی بلد نیست دماغشو باال بکشه! -

 ر بهسرهنگ مثل آتشفشان در حال انفجار بود. یادمه اون وقتا هم نادر خیلی اذیتش میکرد و س

 سرش میذاشت خودش میگفت: 

 ! در آزار دادن سرهنگ عالمه لذتی هست که در هر روز استراحت کردن و خوردن و خوابیدن نیست-

 آقای یزدانی میشه جدی باشین؟ -

 نادر چونه باال داد: 

 میریم تو فاز جدیت.  .باشه-

 از میخواد اذیت کنه. ولی از قیافه ی شروری که به خودش گرفته بود حاضر بودم شرط ببندم ب

 ریم.این نفر دومه. بیشتر از همه به این شک دا-

قیافه ی زخمت و هیکل درشتش نشون میداد هر کس باهاش در بیفته کارش تمومه. نادر به عکسش 

 دست کشید: 

 من میخوام اینو از نزدیک ببینم. -

 سرهنگ سر تکون داد:

 ازا حمله کرده. نمیشه. این یکی خطرناکه، دیشبم به یکی از سرب-

 چشمای من و نادر از حدقه زد بیرون. تته پته کردم: 

 و... واقعا؟! -

 مارستانه. بله... االن بیچاره با سر شکسته تو بی-

 پس دیگه واجب شد که ببینمش!-

 سرهنگ بهش توپید: 

 گفتم این یکی نمیشه! -
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 نکنه میترسین بهتون حمله کنه؟ -

صورتش پاك سرهنگ از عصبانیت رنگ به رنگ میشد و لبخند خبیثانه ی نادر یه لحظه هم از 

 نمیشد. نادر به پرونده ی دوم انگشت زد: 

 من همین االن باید ببینمش،  هیچ جوابی هم جز تائید شما رو قبول ندارم. -

 سرهنگ با دستای مشت کرده زیر لب به یکی از سربازا دستور داد: 

 خودت دو نفر ببر و اونغول بیابونی رو بیار اینجا. همراه -

ی نادر پوزخند زد و روی صندلی نشست و پاشو رو پاش انداخت. دست به سینه و فاتحانه به چشما

سرهنگ خیره شده بود و با نگاهش داشت نابودش میکرد.حتی منم گاهی اوقات از چشمای بی 

 داکارقبلنا اصال این شکلی نبود. مهربون بود، ف روحش میترسیدم. البته چشمایی که بی روح شدن!!

خر ا تمس،از خود گذشته. مغرورم بود ولی نه به این شدت. ولی این نادر که مقابل ما نشسته بود و ب

 لبخند میزد، یه مجسمه ی ساخته شده از یخ بود و قلب و چشماش از جنس سنگ خارا. صدای زد و

 ردیم. ساداتی پرسید: خورد به گوشمون رسید و همه گوش تیز ک

 تو راهرو چه خبره؟! -

 سرهنگ با انزجار غرید: 

 خودشه.-

و  صدا نزدیک تر میشد، همه رنگ میباختن و قیافه ی نادر بی حالت تر میشد. در به شدت باز شد

ار بزرگترین مردی که به عمرم دیده بودم،  کل چهار چوب درو با هیکلش پر کرد. تهامی بی اختی

 گفت: 

 ق چیزای ندیده و نشنیده. این دیگه چجور موجودیه؟به ح-

شون ی بینهتنها آدم بی تفاوت اتاق، بازم نادر غُد بود! سه تا سرباز به اجبار داخل آوردنش و متهم 

 دست و پا زد. نادر با سر اشاره زد روی صندلی مقابلش بشینه و سربازا مجبورش کردن. 

 دمو شکستی. خب... پس تو همونی که زدی سر بچه ی مر-
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 مرده غرید و دندوناشو به نادر نشون داد. نادر ریشخندی زد: 

 وزه یمیبینم که شبیه انسانهای اولیه و دور از تمدنم رفتار میکنی. موندم چجوریه تو رو توی م-

 تاریخ طبیعی نگهداری نمیکنن. 

هم  ن که همین جوریحرفای نادر در حالت عادی یه فرد کامال آرومو وحشی میکرد،  چه برسه به ای

ادر وحشی بود!! تکون محکمی به شونه هاش داد که سربازا تعادلشونو از دست دادن، بعد به سمت ن

با  خیز برداشت. یه لحظه گفتم نادر رفت دیار باقی... ولی نادر به سرعت دستشو گرفت، چرخید و

در ید! ناافتاد که همه جا لرزپاش مرده رو وادار به زمین خوردن کرد. مرده با تموم هیکلش رو زمین 

 خم شد و نگاش کرد: 

 بازم کتک میخوای موجود غار نشین؟! -

 صدای نعره ش کل دفترو برداشت که نادر نعره ی بلند تری زد: 

 خفـــه!! -

ه شو به چشم خودم دیدم که ساداتی از صدای بلند نادر تکون خورد. میدونم... آخرش یه روزی حنجر

راش بای مسخره از دست میده. ولی هر چی که بود، تونست مرده رو ساکتش کنه. سر این داد و بیداد

 خط و نشون کشید: 

 قول میدی بلندت کنم، کار دست کسی ندی؟ -

 مرده یه کلمه گفت: 

 باشه. -

 نادر یهو هیجان زده داد زد: 

 !  این عوضی هم تو اون اتاق بود! ولی اونی که از ترور حرف میزد نیست، مطمئنم صدای خودشه.-

ه مرده ساکت شد. به کمک سربازا بلندش کردن و دوباره روی صندلی نشوندنش. نادر با یه دست ب

 : صندلیش تکیه زد و پرسید
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 مشخصات؟ -

 تیمور... تیمور بی کله... -

 نادر خندید:

 بی کله... لقبت کامال برازندته، بهت تبریک میگم! -

 بعد روی خشنش برگشت و بهش توپید: 

 اسم خودتو بگو ابله، نه لقبت! -

 باز داشت دیوونه میشد. اینجور وقتا باید ازش اطاعت میکردی و به حرفش گوش میدادی، وگرنه

 عواقبی که داشت، نا معلوم بود. جواب داد: 

 ندارم. من هیچ اسم فامیلی -

 نادر زد سیم آخر و کشیده ی محکمی زیر گوش تیمور زد. صدای سرهنگ بلند شد: 

 یزدانی خونسردی خودتو حفظ کن! -

 با چشمای خون گرفته نگاش کرد: 

 من به روش خودم اعتراف میگیرم! -

 دوباره چشمای ترسناك تر شده شو به تیمور دوخت: 

 حاال بنال! -

 جلو رفتم و از شونه هاش گرفتم و عقب کشیدمش: 

 نادر حرص نخور، هر چیزی راهی داره. -

 تهامی گفت: 

 تو پرونده ش نوشته اسم فامیلش برومنده. -

 خب... تیمور برومند... به زبون خوش بگو اون رفیق تروریستت کدوم جهنم دره ایه؟-
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 شونه باال انداخت:  

 خبر ندارم. -

  بهش اخطار دادم:

ز دست اگه بخواد یه بالیی سرت بیارههیچ کاری ا این رفیق ما که میبینی به زور خونسرد شده ها.-

 هیچ کدوم ما ساخته نیست. 

لی  ونادر واسه تاثیر بیشتر، قولنج انگشتاشو شکست. تیمور با اینکه هیکل خیلی بزرگتری داشت، 

 رهنگ قاط زد: خوب فهمیده بود در افتادن با نادر خیلی خریت میخواد. س

 مگه شماها ساواکی هستین که این شکلی از متهم اعتراف میگیرین؟! -

 نادر سریع گفت: 

 این متهم نیست، مجرمه! -

 از کجا مطمئنی؟! بیخودی به کسی تهمت نزن. -

 نادر از بین دندونای کلید شده ش غرید: 

 این یکی از اون دو تاست که دنبالشون میگردین! بد کردم میخوام جون کسی رو نجات بدم؟! -

 ساداتی پرسید: 

نائی، جایره داصال چرا این پرونده رو دادن به ما؟ یا بچه های اطالعات باید گیرش بیارن، یا بچه های -

 این که به ما ربطی نداره! 

 نادر بهش پرید: 

ه غول باید گیرش بیاریم، میفهمی؟! تا این نر صدای اون لعنتی رو شنیدم! چون من تنها کسی م که-

 به حرف نیاد، نمیفهمیم جون کی در خطره. 

              

  *عرفان* 
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 باربد غر زد: 

 خفه شدیم، بسه دیگه! -

 هه. عجبا.-

 طاها چپکی نگام کرد: 

 حداقل به فکر ریه های بقیه باش.  اگه به ریه های خودت رحم نمیکنی،-

 کل من نیست. به ریه هاتون فیلتر نصب کنین، این مش-

 میدم المیرا بازم جلوی تلویزیون نشسته بود و به من نگاه نمیکرد. یه دنده ی سرکش... بهت نشون

 یزچآدم از مادر زائیده نشده که منو پس بزنه. حاال واسه من میره عاشق اون بچه مثبت بی همه 

 میشه... صدای باز شدن در اومد و منچشمامو بستم. بیچاره ت میکنم حمزه... 

 این چه وضعشــــه؟! -

 پلکام باال رفتن و به نادر نگاه انداختم: 

 چی شده باز آمپرت ترکیده؟ دستشو جلوی دهنش گرفت و سرفه زنان جلو اومد. -

 ش کن تا تو حلقومت فرو نبردمش! ی، نه لوکوموتیو! خاموشمحض اطالعت باید بگم تو آدمیزاد-

ون له ش کردم. دیدمش که به سمت پنجره ها رفت و چار طاق بازش شاز گوشه ی لبم غریدم و تو جا

 کرد. حمزه هم پیداش شد و نگاه خیره ای به المیرا کرد. طعنه زدم: 

 خوشگل میخونه، مگه نه؟ -

 اخمو نگاهم کرد: 

 علیک سالم، بد نیستم! -

 زد:  نادر تک خنده

 ایول، خوشم اومد. -
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 المیرا نگاهمون کرد و گفت: 

 ! یمیرمشد یه بار یکی تون از در بیاد تو و با همدیگه نجنگین؟ میدونم دیگه، آخرش حسرت به دل م-

 نادر به مبلی که المیرا نشسته بود تکیه زد: 

 الهی.به خاطر دل این بچه هم شده بیاین با هم خوب و مهربون باشیم!-

 بعد پوزخندش تبدیل به قهقهه شد. به المیرا کارد میزدی،  خونش در نمیومد من گفتم: 

 میخوام خوب باشم، ولی بعضیا و بعضیای دیگه نمیذارن! -

 باربد از لپ تاپ طاها دل کند و پرسید: 

 این دو نفر که گفتی کیان؟ -

 مِستر ایکس و مِستر ایگرگ! -

 نادر به باربد خندید: 

 و کف این آی. کیو ی باالی باربدم! خب منگل جون، منظورش طاها و حمزه ن. یعنی من ت-

 طاها اخمش غلیظ تر شد و حمزه کنارم نشست: 

 بیا تا سنگامونو با هم وا بکنیم. -

 من هیچ حرفی با تو ندارم. -

 نادر بشکن زد: 

 پس نتیجه میگیریم کرم از خود درخته! -

با  ه سالیمه میذاشت، ولی مطمئن بودم از درون عصبانیه. تو این با اینکه نادر باز داشت سر به سر ه

 خیلی از اخالقای عجیبش آشنا شده بودم.

 شماها کجا رفته بودین؟ -

 نادر سریع گارد گرفت: 
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 فضولی این چیزا به تو نیومده عرفان، حد و مرزتو رعایت کن تا نزدم جلو بندیتو پایین نیاوردم! -

 ده کردم: از اسلحه ی مخفیم استفا

 پلیس فراری جوش آورده.-

متم در عرض یه ثانیه به چشمای خودم دیدم که به معنای واقعی کلمه جوش آورد و مثل شاهین به س

ین باز  خیز برداشت. اگه باربد و حمزه جلوشو نگرفته بودن صد در صد جنازه مو رو زمین میذاشت.

 دستاشون فریاد کشید:

 گه بحث شغلمو وسط بکشی زنده ت نمیذارم!بهت گفته بودم اگه یه بار دی-

 میخواد چجوری سالخیم کنه.  ولش کنین بروبچ، میخوام ببینم-

 حمزه بهم پرید: 

 توئم تمومش کن دیگه! نمیبینی این چقدر عصبانیه؟-

 ناب چغندر! کسی با تو حرف نزد ج- 

ز امنو  عصبانیا شدن دو نفر و همزمان به سمتم پریدن. باربد و طاها و المیرا به زحمت سعی میکردن

دست بمبای هسته ای نجات بدن. رگ گردن نادر ظاهر شده بود و به شدت میزد... پس شکی باقی 

 نمیموند که واقعا آمپر چسبونده. دستامو تکون دادم: 

 گرفتم.  آروم باشین آقایون، من حرفامو پس-

 نادر یه لحظه رها شد و باز یقه مو چسبید: 

 االن بهت میگم چطوری باید حرفتو پس بگیری! -

 قبل از اینکه باز بخواد کتک کاریو شروع کنه گفتم: 

 رفتی پیش همکارات، بهت جواب ندادن داری سر من خالی میکنی؟! -

 خشکش زد. واو... یه چیزی پروندم و انگار نتیجه داد! ادامه دادم: 
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 چیه؟ بزن! بزن و خودتو خالصکن... فهمیدی پشت پرده چه خبره، زورت گرفته. -

فته با برگشتن اخمش فهمیدم خیط کاشتم. یه دستیم نتیجه نداد، ولی حدس میزدم با حمزه یه سر ر

 ن بودم هنوزم داره بهش خدمت میکنه! بودن اداره ی پلیس، همونجایی که مطمئ

              

 *نادر* 

  معلومه از خودش یه چیزی پروند و گرفت! هلش دادم روی صندلی و خندیدم که حرصشو در بیارم.

 همیدم که المیرا دوست دخترته و گفتن گشت ارشاد میاد سراغت! فآره، اتفاقا -

ونم ام که ی این دو تا با هم... سریع به المیرا چشم دوختدر کمال حیرتم رنگش پریدباورم نمیشد! یعن

 دستپاچه میزد. به به... پس منم یه چیزی پروندم و گرفت. چشم و دلت روشن حمزه... 

 المیرا؟ آره؟ -

 نه! -

چشمم غیر ارادی مرتب سر میخورد و به سمت ساپورت مشکیش پیشروی میکرد. بدجوری روی 

 اعصابمو بهم میریخت. تشر زدم:  دسته ی مبل نشسته بود و داشت

 این چه طرز نشستنه؟ درست بشین! -

 غر زد: 

 چیه؟ باز غریزه ت فعال شده؟ همه تون مثل همین، چشم چرون و دختر باز!-

شیدم کاز حرفی که زد، سرم گیج رفت. تا به حال نشده بود اینجور چیزی بگه. نفسای نصفه نیمه ای 

م. میدونستم با این کارم فکرای بدی تو ذهن منحرف المیرا و بدون حرف رفتم اتاق خواب خود

لوش گمیساختم، ولی اگه یه ثانیه بیشتر اونجا میموندم، مُشتم بدون تعارف تموم دندوناشو راهی 

گه که ب میکرد. با این کارش بهم ثابت کرد بوئی از درك و فهم و شعور نبرده و فقط هیکل بزرگ کرده

 المیرا از داخل یه دختر بچه ی بی ادب و احمق بود که فقط  آی جماعت، منم بزرگ شدم!
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ادعای بزرگ بودن داشت. امیدوارم حمزه از خیرش بگذره، چون المیرا اصال به درد خونواده ی 

 مذهبی ما نمیخورد. 

 نادر؟ تو چرا اینجا اومدی؟ -

 یه دستمو پشت گردنم گذاشتم و به حالت نشسته به دیوار تکیه زدم: 

 درم پشت سرت ببند. -

 بست و مقابلم اومد. 

 بشین. -

 به حرفم گوش داد و متعجب نگام کرد. شمرده شمرده گفتم: 

بی  ونحرف مدورِ... المیرا رو... خط... بکش. این دختره اصال وصله ی تن ما نیست حمزه، فوق العاده -

 ادبه. 

 آخه.-

بر کن. نشنیدی به من چی گفت؟ من چند بار آدم چشم چرونی بودم که خودم یادم نمیاد؟ تو بهم ص-

 بگو! 

 هیچ وقت. -

ج این ون بابام نذاشته لقمه ی حروم از گلوم پایین بره! االن هیچ به این فکر کردی که من دارم خرچ-

 همه آدمو چطوری میدم؟ 

 گردنشو خاروند: 

 بودم! نه... بهش فکر نکرده -

ن منصور ز پولی که بابا هر ماه واسه م واریز میکنه به حساب. من عمرا نمیذارم یه قرون از پوالی اوا-

ست دنکبت وارد اینجا بشه. چون نمیخوام خودم و خودت و اون طاها مال حروم بخوریم. پوالی زیر 

 !وشت سگم حروم ترهاینا، پول خون جووناس! پول جوونایی که پر پر شون میکنن. این پوال از گ
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 به فکر فرو رفت و سرشو پایین انداخت. 

بین حمزه، میدونم که عاشقشی. ولی این عاشقی نابودت میکنه. به خدا از ریشه و بن نابودت ب-

 میکنه! به امام حسین قسم، تا وقتی اینا رو آدم نکردم نمیذارم طرفشون بری. 

 با غم و غصه نگام کرد: 

 اینا دارن روم تاثیر میذارن. به دنیا عوض کنم. شاید باید دیدمو نسبت-

 پوفی کردم و به سقف زل زدم: 

 م! فرهاد کم بود، این قضیه ی تروره هم بهش اضافه شد. دارم از اینم که هستم دیوونه تر میش-

 چه حالی داری؟ -

دم مهمیه م حمزه... تا نفهمم اون یکی کجا غیبش زده، آروم نمیگیرم. فکر میکنم هدفشون آداغون-

 که اون یکی در رفته. 

 اصال از کجا معلوم که نمرده باشه؟ -

 با جدیت گفتم: 

 ما فرضو بر این میگیریم که زنده س. در این صورت عواقبش واقعا وحشتناك میشه! -

 آره... یعنی کی مورد هدفه؟ -

 سر تکون دادم: 

تیپ رد هدف باشه، میتونه یه سراز مهم ترین فرد کشور بگیر و برو. میتونه یه آدم قاچاقچی مو-

 ارتش باشه، میتونه سر لشکر باشه، میتونه هر کسی باشه! حتی شاید خودِ من. 

مزه هر چند به جمله ی آخرم،  خنده ی بی حالی هم اضافه کردم. هیچ آدمی دنبال مرگ من نبود. ح

 جدی گرفت: 

 راست میگیا، شاید خودت مورد هدفی! -
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 احمقی میاد اون همه فرد مهمو ول کنه بیاد منو بکشه؟بابا بیخیال، کدوم آدم -

 نادر؟ -

 هوممم؟ -

 یه چیزیو میدونستی؟ -

 با بی تفاوتی شونه باال انداختم. 

 ... یعنی واسه ریختنش له له میزنن!! ندشمنای تو به خونت تشنه -

 ، از دشمناش معلوم میشه، نه از دوستاش. "مرد"با لحن خونسردی توضیح دادم: اهمیت یه 

 این حرفو خودت زدی؟ -

 نه. آل پاچینو.-

 چشماش به نقطه ی نا معلومی خیره شدن و ربات وار با خودش گفت: 

 یه مرد... -

 ؟! نقدر سقوط کردم که دیگه لیاقت مرد بودن رو هم ندارماچیه؟ میخوای بگی -

 پوزخند زد : 

تا  نه بابا، داشتم فکر میکردم. طبق گفته ی خودت ،پدری از قاچاقچیا دراوردی که همه میدونن-

 نکشتنت، خبری از آسایش نیست.

ره، من فرشته ی مرگ اونام. میدونم که سرهنگ صبایی به تو سپرده جلوی منو بگیری که آدم آ-

 ر، بازم نفر آخری که میکشم، فرهاده!! نکشم، ولی حتی اگه سرم بخواد بره باالی دا

 چشماش اندازه ی کاسه شدن: 

 تو از کجا میدونی؟! -

 یاق خودمو دارم جوجه سروان. سواسه ی دفه هزارم، من سبک و -
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 *؟؟؟* 

 ... 990... قد ،59پوشه رو باز کردم و به اطالعاتی که داخلش نوشته شده بود نگاه انداختم. سن ،

ش  "ترور"عکسش نشون میداد با آدم سر سختی طرفم. نفر اول لیستم که باید به قول خودم ،

 !"شهید"میکردم و به قول اونا ،

              

 *سرهنگ عالمه* 

م با ماشینو خاموش کردم و سرمو به فرمون تکیه دادم. امروز عجب روزی بود! نادر نشون داد هنوز

ه. کتمو از روی صندلی کنارم برداشتم و دستگیره ی درو به سمت مجرم جماعت خشن رفتار میکن

 یدونمخودم کشیدم. پیاده شدم و به خونه نگاه کردم که اکثر چراغاش روشن بودن... باز شب شد! نم

کی میخواد ترس زهرا از تاریکی بریزه... کنتر بیچاره هم هی میچرخید و واسه جیب من نقشه 

 هامیکشید. 

 ا کی میخواد زجر بکشه؟ خسته شد.خدایا... آخه ت-

 آقا ببخشید؟ -

 به تاریکی نگاه انداختم. هیکل یه مرد قابل تشخیص بود. 

 بله، در خدمتم؟ -

 یه کم جلوتر اومد: 

 شما کوچه ای به اسم عالمه میشناسین؟-

 م ویه کم جا خوردم! منظورش چیه؟ اینجور کوچه ای با این اسم وجود نداره.با شک براندازش کرد

 جواب دادم: 

 نه، چطور؟ -
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 یه چیزی تو تاریکی برق زد و لحن موذیانه ش تو گوشم پیچید: 

 وچه یدرسته، وجود نداره. ولی مطمئن باش اسم این کوچه تغییر میکنه... اسمش تغییر میکنه به ک-

 !! "شهید عالمه"

 یحفره  نا باورانه رویصدای خفیفی اومد و بعدش، قلبم به طرز غیر قابل تحملی تیر کشید... دستمو 

ه جدید قلبم گذاشتم و جریان مایع گرمی که دستمو خیس میکرد، بهم اطمینان داد که من امشب ب

م ایستگاه آخر رسیدم. نور سفیدی داشت اطرافمو میگرفت و احساس سبکی میکردم. به اختیار خود

ده  سی که مقابلم میدیدم،ک روی زمین نشستم و به آسمون نگاه کردم که داشت نورانی تر میشد...

 سالی میشد که ندیده بودمش... بهم لبخند زد: 

 منتظرت بودم رفیق، باالخره نوبت تو هم شد؟ -

 که گفت: لبخندی زدم 

 اشهدتو بگو، من اومدم که با هم بریم. دیدی رفیق نیمه راهی نبودم؟-

و کامال سبک شدم و دستش ،"اشهد ان علی ولی اهلل"پلکام پایین افتادن و به محض اینکه گفتم 

 گرفتم. 

 علی میخواد از خاطرات جبهه واست بگه. بیا، رفقا منتظرتن.-

              

 *نادر* 

  شده! سرم تو کتاب بود و با ولع کلماتشو میبلعیدم. خبر نداشتم انقدر دلم واسه کتاب خوندن تنگ

 عینکمو روی بینیم جا به جا کردم و ورق زدم. 

 یی داداش؟! الو؟ اینجا-

 اخم کردم: 

 تو رو به جدت قسم بذار کتابمو بخونم حمزه! -
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 خندید: 

 باز این مرض کتاب خوندنش گرفته. -

 خم شد و اسمشو از روی جلدش خوند: 

 روز شغال. اینو که صد دفه خوندی،  حالت ازش بهم نخورد؟! -

 ریست قهاریه. د. خیلی خوب مخفیانه عمل میکنه... ترواز شخصیت اصلیش خوشم میا-

 ابرو باال انداخت: 

 چرا نمیگی میخوای با خودت فکر کنی که هدف تروریسته کیه؟ -

 فقط نگاش کردم که دستشو تکون داد: 

 نمیخواد بهم چشم غره بری، به اندازه ی کافی از نگاه مزخرفت خسته شدم! -

 ابروهام به مرور یه اخم تشکیل دادن که خندید: 

 میشی، یعنی دوست دارم روز و شب اذیتت کنم! خیلی با حال عصبانی-

 رض مردم آزاری داره من نیستم، خودِ توئی! تازه میفهمم اونی که م-

 به خندیدنش ادامه داد و با ریموت کنترل بازی کرد: 

 چی بگم.-

 طاها سراسیمه از اتاق بیرون اومد و با لحن ترسیده ای داد زد: 

 بدبخت شدیم! -

 کتابو با حرص بستم و روی میز کوبیدم: 

 اَی بابا، حاال مگه شماها میذارین خیر سرم یه کتاب بخونم؟! -

 ولی ته نگاهش نگرانی وجود داشت. به من گفت: 
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 سرهنگ ترور شده. -

 حمزه نیم خیز شد و من به دسته مبل چسبیدم: 

 کی؟؟ کدوم سرهنگ؟! -

 دستشو با کالفگی بین موهاش فرو برد: 

 عالمه. -

 حمزه با صدای دورگه شده گفت: 

 زنده س؟؟ بگو که زنده س.-

 طاها بغض کرد: 

 رفته پیش رفیقای همرزمش.

ین هم-: مات و مبهوت به حمزه نگاه کردم که اونم داشت منو نگاه میکرد. دهنم باز شد و زمزمه کردم

 امروز دیدیمش.

 یعنی هدف همین بود؟ -

  سرم آهسته به طرفین تکون خورد:

 شک دارم. ولی هر چی هست یه نفر شهید شد. -

ثل مهمه ساکت شدیم. خدا رو شکر که اون سه تا از خونه زده بودن بیرون... طاها کنارم نشست و 

 ود. بحمزه بی صدا شروع کرد به گریه کردن. با اینکه خیلی اذیتش میکردم، ولی خدائیش مرد خوبی 

 بغ کرده به مبل تکیه زدم و گفتم: 

 به خون عزیزام قسم... خودم انتقامشو میگیرم. -

              

 *المیرا* 
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 نمیخوام. -

 لج نکن! -

 پامو روی پدال فشردم: 

 گفتم نمیخوام! خوابم میاد، میخوام زودتر برسیم خونه. -

 باربد غرولند کرد: 

 پس الاقل مقابل یه رستوران یه نیش ترمز بزن یه غذایی چیزی بگیریم. -

ز از اونجایی که معده ی خودمم داشت به اعتراض میفتاد،  تسلیم شدم و جلوی یه تهیه غذا ترم

 گرفتم: 

 شیش تا غذا بگیر. مطمئنم اون تنبال هم غذا نخوردن. -

 چی بگیرم؟ -

 عرفان سریع گفت: 

 برگ. -

 اخم کردم: 

 نه ،سلطانی بگیر. -

 جفتشون با همدیگه پرسیدن: 

 چرا؟ -

 خندیدم: 

 چون حمزه از کباب برگ خوشش نمیاد. -

اربد عرفان میخواست با دستاش گلومو پاره کنه! تازه وقتشه که بهش نشون بدم دنیا دست کیه... ب

 پیاده شد و رفت تا غذا بگیره. 
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 از کی تا حاال حمزه واسه ت عزیز دردونه شده؟ -

 ن آشغال دنیایی. از اون وقت که فهمیدم تو کثافت تری-

نش یادش رفت. حاضر بودم شرط ببندم که یه غلطی کرده و سعی داره که به روی خودش نفس کشید

 نیاره. یه سی دی از داشبرد برداشتم و داخل دستگاه گذاشتم: 

 چیه؟ الل شدی. مثل اینکه توئم یه کارایی کردی و جیکت در نمیاد! -

اش دادن جرمه!! تموم آهنگ آهنگ شروع به خوندن کرد و یادم افتاد که تو ماشین نادر آهنگ گوش

ا یه بدون استثناء شکنجه ی روحی خالص بودن و آهنگاش یا از داریوش بود، یا از سیاوش قمیشی، ی

 آهنگ واسه آدمای دپرس! ناچار بیخیال آهنگ شدم و دستگاهو خاموش کردم: 

 گندت بزنن نادر... -

 هش نچسبونی! خدا رو شکر حداقل یکی هست که خودتو ب-

 ای که بهم زد آتیش گرفتم و بهش سیخونک زدم:  از طعنه

 حرف دهنتو اول مزه مزه کن، بعد تفش کن بیرون! -

 پوزخند زد: 

 چرا عصر که برگشتن خونه، بهش اون حرفو زدی؟ میتونست دوست پسر خوبی واسه ت باشه! -

کمال  داشت وقاحتو به سر حد"دیگه از عصبانیت هیچ جا رو نمیدیدم. عرفان به قول پوران 

 ! سیلی خیلی محکمی به صورتش زدم و جیغ کشیدم: "میرسوند

 اگه این چرت و پرت گفتنا رو تموم نکنی، همین جا با گوله میکشمت! -

ا دستشو روی صورتش گذاشت و نگام کرد. تو نگاهش همه جور چیزی میدیدم. از بهت زدگی گرفته ت

 د باعث شد به خودمون بیایم... نفرت و انتقام... صدای باز شدن در و سوار شدن بارب

ب دیگه، راه بیفتین بچه ها. راستی... واسه حمزه خان هم سلطانی گرفتم که یه وقت بهشون خ-

 برنخوره! 
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مثل اینکه اینم طعنه زدنش گل کرده! دوباره حرکت کردیم و چند دقیقه ی بعد ماشینو با خشونت 

داخل پارکینگ پارك کردم. پیاده شدم و بدون اینکه محلشون بذارم، یه نفس تا طبقه ی سوم 

دویدم. درو با کلید باز کردم و داخل رفتم که با دیدن لشکر سه نفری شکست خورده شون سر جام 

 خکوب شدم. وا... اینا چشون شده؟ می

 چی شده پسرا؟ -

 یه راست سمت اتاقشون رفت. به نادر گفتم: ه طاها بلند شد و همراه حمز

 چیز بدی گفتم که بدشون اومد؟ -

بلش با اخم غلیظی به کتابش خیره شده بود. شکی نداشتم که حتی یه کلمه هم ازش نمیخونه... مقا

 نشستم: 

 نادر خان، احیانا باید بگم که با شما بودم. -

 بدون تکون خوردن فقط جواب داد: 

 هر وقت یاد گرفتی با بزرگتر از خودت چطوری حرف بزنی ،جوابتو میدم. -

 خوب احساس میکردم دو تا شاخ نوك تیز داره روی سرم سبز میکنه! سوالی نگاش کردم: 

 ینم که هیچ حرف بدی نزدم! باور کن هر جور به قضیه نگاه میکنم، میب-

 چشماش از پشت عینک به کتابش بود که زهرخند زد:

ه م پلی بک بزن به عصر، جوابت همونجاس خانوم فمنیسم. میترسم باهات حرف بزنم، یه وقت غریز -

 فعال بشه و کار دستت بدم! 

داشت آب  بعد خیلی خونسرد بلند شد و رفت پیش هم اتاقیاش. احساس یه بستنی رو داشتم که

 میشد و وا میرفت... من واقعا هیچ منظوری از اون حرفم نداشتم!

              

 *طاها* 
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احساس میکردم با دستگاه پرس، پرس شدم. حال و حوصله ی هیچی رو نداشتم... دلم میخواست 

 سرمو بذارم زمین و همون لحظه بمیرم!! حمزه به شونه م زد: 

یم، ی فایده س. باید هر چه زودتر کسی که ترورش کرده رو گیر بیارکاریه که شده، غصه خوردن ب-

 وگرنه احتمال داره یه نفر دیگه رو هم بکشه. 

 زانوهامو بغل گرفتم و گوشه ی تخت کز کردم. در باز شد و نادر داخل اومد و نگام کرد: 

 طاها به خودِ خدا قسم اگه دست از غم و غصه برنداری، حالتو ناجور میگیرم! -

 زیر لب غریدم: 

 ولم کن. -

 حمزه ازم دفاع کرد: 

تش ق بده. با اینکه آدم خشکی بود، ولی کل بچه های ستاد و اطالعات و دایره جنائی دوسحبهش -

 داشتن. 

 غر زد: 

ه؟! منم همین طور! ولی االن با غصه خوردن و بغ کردن و خفه خون گرفتن، زنده میشه و برمیگرد-

 نه! پس با هر دو تائی تونم، اگه این بند و بساط اشک و آهو جمع نکنین، قاط میزنم! 

 داد زدم: 

 اصال میخوام برم قاتلشو گیر بیارم و بکشمش،  به تو مربوط نیست! -

 رم و جلوی دهنمو محکم بستن. چشمای حمزه گرد شده بود: دو نفری ریختن رو س

 عقلت پاره آجر برداشته پسر؟چرا داد میزنی؟ میخوای لو بریم؟ -

 دستاشونو کنار زدم و سرمو روی زانوم گذاشتم: 

 دیگه خسته شدم... دارم کم میارم! -
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 نادر آهسته خندید: 

 واستیببین تو رو خدا! فقط چهار ماهه اومدین اینجا، اون وقت تو جا زدی؟ اگه جای من بودی میخ-

 چیکار کنی؟ یه سال وقت کمی نیست! 

 صدای در زدن اومد و ما سریع ساکت شدیم. نادر محتاطانه پرسید: 

 کی هستی و چی میخوای؟-

 صدای نازك المیرا اومد:  

 درو باز کن،  کارتون دارم. -

 حمزه خواست بلند شه که نادر مجبورش کرد دوباره سر جاش بشینه. با صدای بلندی گفت: 

 کارت چیه؟ -

 صداش عصبانی شد: 

  د زد:درو باز کن، باربد غذا گرفته، واسه تون شام آوردم. نادر دا .البد کار واجبیه که اومدم-

 ما گشنه مون نیست،  هری!... -

 متعجب پچ پچ کردم: 

 ری مثل دینامیت منفجر میشی؟! تو چرا دا-

 با صدای کم توضیح داد: 

 ندیدی عصر چه دری وریایی میگفت؟ میخوام تنبیه ش کنم! -

 در همون لحظه باز شد و المیرا با ظرفای یه بار مصرف غذا غرغر کنان داخل اومد. 

 لوس بازی بسه، میدونم که چیزی نخوردین. -

 نادر انگشتشو به سمتش تکون داد: 

 ون فارسی حالیت میشه یا نه؟! گفتم برو، ما گشنه مون نیست! زب-
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 یوتر حمزه گذاشت: پظرفای غذا رو روی میز کام

 من فارسی نمیفهمم! -

ر هش گینادر از قصد نگاش نمیکرد. المیرا همیشه همین مدلی تو خونه میچرخید، نمیدونم چرا نادر ب

 که شال بپوشه نادر غرید: اداد. حداقلش این بود که جلوی ماها راضی شده بود 

 ون لعنتیا ببر بیرون تا نزدم سیم آخر... -

 پوزخند المیرا حتی منم عصبانی کرد که گفت: 

 داری جلوی غریزه تو میگیری مرد مومن و با خدا؟ -

 ت. بد چیزی گفت... خیلی بد چیزی گفت. نادر یه دفه شد دینامیت،  ترکید و به سمتش خیز برداش

دیم دستشو با شدت باالی سرش برد و وقتی خواست بزنه به صورت المیرا، من و حمزه مثل قرقی پری

 و جلوشو گرفتیم. حمزه داد زد: 

 آروم باش نادر!! -

.. نعره چشمای نادر شده بود کاسه ی خون. یعنی اگه جلوشو نگرفته بودیم، المیرا رو زنده نمیذاشت.

 ی گوش خراشی زد: 

 ... گم کن!فقط... گورتو-

ثل ماش ممن با چشم و ابرو اشاره زدم که سریع تر بره. المیرا که واسه ی اولین بار بود میدیدم چش

 والماس برق میزنه، با بغض از اتاقمون بیرون رفت. چند ثانیه بعدش صدای هق هق کردنش اومد 

 پشت صدای بستن در اتاقش قطع شد. حمزه به نادر تشر زد: 

 مثل اینکه تو خوشت میاد المیرا هی اون قضیه رو وسط بکشه!  معلومه چت شده؟!-

 داد زد: 

 یه بار دیگه اون ماجرا رو وسط بکشی زنده ت نمیذارم! -

 از هم جداشون کردم: 
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 بابا بیخیال... هر چی بود تموم شد. -

 نادر با اوقات تلخی از اتاق بیرون زد و حمزه نگام کرد: 

 دید دیگه .المیرا و نادر به خون همدیگه تشنه شدن!خدا به داد برسه، یه دردسر ج-

              

 *نادر* 

 کتمو برداشتم و پوشیدم و سوئیچو از روی اپن قاپیدم که عرفان مقابلم سبز شد: 

 چرا سرش داد کشیدی؟ -

 کنارش زدم: 

 برو که حوصله ی هیچی رو ندارم! -

 دوباره جلوم ظاهر شد: 

 کارو کردی؟!  جواب منو بده، چرا این-

 با عصبانیت قهقهه زدم و گفتم: 

ك چیه؟ اشکای دوست دختر مودب تو دیدی، غیرت خفته ت از خواب بیدار شده پهلوون؟! هه... خا-

 بر سرت با اون غیرتت. 

و گارد گرفت که سریع دستشو گرفتم و پرتش کردم یه سمت دیگه. به نفعش بود کنار بکشه، چون ت

 موقعیتی بودم که بازم ممکن بود بالیی سر کسی بیارم. 

 یخته شده س. من رفتم، کسی هم دنبالم بیاد، خونش ر-

ت یخواسم. فقط دلم مبه آسانسور همیشه خراب اونجا نگاه انداختم و با سرعت از پله ها پایین رفت 

 اعصاب خوردیمو سر چیزی خالی کنم... 
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به تهدید عقربه ها توجهی نمیکردم. به تهدید عقربه ی کیلومتر شمار و تهدید عقربه ی شمارنده ی 

دور موتور. فقط میخواستم خالی بشم... یه دفه ترمز دستی رو باال کشیدم که ماشین پیچ خورد و با 

خیلی بلندی متوقف شد. ازش پایین اومدم و به خیابون خلوت نگاه کردم .هیچ کس اون  ناله ی

اطراف نبود... کتمو داخل ماشین جا گذاشتم و در ماشینو قفل کردم و به بهشت زهرا که تو سکوت 

 محض فرو رفته بود زل زدم. 

 یچ کس نیست مختو بخوره و امر و نهی ت کنه، همین جاست... تنها جایی که ه-

ن ه کرددستمو تو جیبام فرو بردم و به سمت جایی که از بر بودم راه افتادم. هر از گاهی صدای نال

 چند تا گربه، سکوتو میشکست و بعضی اوقات، صدای موتور یه ماشین یا صدای بوق زدن. اونقدر

مزمه ا باالخره پیشش رسیدم. زانو زدم و پیشونی مو روی سنگ قبرش گذاشتم. آهسته زادامه دادم ت

 کردم:

 سالم مامان، پسر بی وفات اومده بهت سر بزنه و باهات درد دل کنه. -

دو زانو روی زمین نشستم و به سنگ قبر مرمر سفیدش زل زدم. دوست داشتم هر لحظه احترامشو 

شکم اجای این سنگ، خودِ واقعیش جلوم نشسته بود؟ لبخند زدم و به حفظ کنم... چی میشد االن به 

 توجهی نکردم: 

 یه ماهی میشه بهت سر نزده بودم... من پسر بدی م، مگه نه؟ -

دی سکوت معرکه ی اونجا، جواب دندان شکن مامان بود. هر وقت کار بدی انجام میدادم، با خونسر

 جبران کنم. سرمو کج کردم: نگام میکرد تا خودم خجالت بکشم و کارمو 

شمه چمن دیگه بد نیستم. شدم شیطان. انقدر گناه پشت سر خودم راه انداختم که بد بودن فقط یه -

 از کارامه. عاقم کن ،ناراحت نمیشم. حق داری، اهلل وکیلی بهت حق میدم مامان. 

ش ه آسمونی که رنگسرمو باال گرفتم و به صحنه ی مورد عالقه م که آسمون شب بود خیره شدم. ب

 ،منو یاد رنگ چشمای مادرم می انداخت.دهنم خود به خود باز شد و گفتم: 

 مادری که هیچ وقت قدرشو ندونستم. -
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همه ش نگران بود خالفکارا . اون روزا خوب یادمه... وقتی فهمید که اصرار شدیدی دارم پلیس بشم

به حرف هیچ کس گوش نمیداد. هر چقدر کار دست پسر ارشدش بدن... پسر مغرور و خود خواهی که 

التماسم کرد، خواهش، تمنا... فایده ای نداشت. مرغ من همیشه یه پا داشت و آخرش هم رفتم 

دانشکده افسری. همه ی استادام و سرهنگا شک نداشتن که پلیس موفقی میشم و همین چیزا بود 

در بهش پر و بال دادن و دادم تا شد که داشت برج غرورمو کامل تر میکرد. برج قدرت و غرور... انق

 برج تکبر! من متبکر شده بودم. تلخ خندیدم: 

 متکبری که لیاقت زنده بودن رو نداشت. -

جواب مامان، بازم سکوت بود. جای تعجب هم نداشت... من کارایی کرده بودم که سکوت مامان 

 تمومی نداشت... 

 ا آخر عمر پشیمون میمونم که چرا قدرتو ندونستم. منو ببخشی یا نه، ت-

 رم کهدوباره به سنگ قبرش پیشونی زدم و از جام بلند شدم. راه افتادم که برم پیش خواهر و براد

صدای گریه ی کسی متعجبم کرد. من که اومدم کسی این طرفا نبود؟ یعنی کیه... سرك کشیدم و 

 تی دیدمش، از جثه ش و صداش مطمئن شدم خودشه. مونده بودم برم پیشش یادنبال صدا رفتم. وق

 نه، ولی یه چیز نامرئی منو به طرفش هل داد و من بی اختیار به سمتش قدم برداشتم... 

              

 *پوراندخت* 

 دستامو روی سنگ سردش گذاشتم: 

 مامان، خواهش میکنم بهم جواب بده... -

 ادی داری. انتظار خیلی زی-

بم با وحشت سرمو به سمت سایه ای چرخوندم که سر پا ایستاده بود و با من حرف میزد. ضربان قل

 باالتر رفته بود: 

 تو کی هستی؟-
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 صدای خش دارش پرسید: 

 اجازه هست؟ -

 ه؟! بعد بدون اینکه اجازه داده باشم، کنارم نشست. واو... ضربان قلبم حتی باالترم رفت! خودش

 توی تاریکی اونجا معلوم نبود. صورتش 

 نادر؟ -

 با صدای بی حالی خندید: 

 پس کی؟ دوست داشتی هژبر باشه؟ -

 با سر انگشتام اشکامو پاك کردم و لبام به شکل لبخند درومد: 

 اون بچه گربه؟ نه، خوشحالم که اون نیست. -

 سرشو دیدم که به سمت قبر گرفت: 

 به جاش یه دیو دو سر اومده ،خوبه؟-

 زمزمه کردم:  

 دیو دو سر نه، مرد آهنی. -

 جا خورد: 

 با منی؟ -

ن ر تکوسبا اینکه این حرفا اشتباهی از دهنم بیرون زده بود، ولی از زیر بارش شونه خالی نکردم و 

 دادم: 

 آره، با توئم. -

 پوزخند زد: 

 میتونم بپرسم چرا مرد آهنی؟؟ -
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 چون تو از آهن ساخته شدی. چشمات، قلبت، روحت ،جسمت... -

 صداش ناراحت شد: 

 آره. من یه رباتم، یه مرده ی متحرك. ممنون از لقبت. -

 هول شدم و سریع گفتم: 

 منظوری نداشتم! -

 به سنگ قبر مامان دست کشید: 

 . بیا روراست باشیم. من یه آدم آهنی م و توئم اینو خوب میدونی ژاندارك-

 اخم کردم: 

 چی؟ ژاندارك کیه؟! -

 قتی تو به من لقب میدی، منم این اجازه رو دارم که به تو لقب بدم. ژاندارکو که میشناسی؟ و-

 هر چی تو ذهنم درباره ش جستجو کردم، چیزی یادم نیومد. با اکراه جواب دادم: 

 نه... نمیشناسم. -

 با حوصله توضیح داد: 

ه کی نجات کشورش از دست انگلیسیا جنگید. انقدر شجاع و شیر دل بود یه دختر فرانسوی که برا-

ه حتی فرمانده شد، ولی اطرافیاش بهش خیانت کردن و انگلیسیا گیرش آوردن و تو میدون بومارش

 آتیشش زدن. 

معش جخدا رو شکر که هوا تاریک بود، وگرنه میدید که فکم محکم به زمین چسبیده و دیگه نمیتونم 

 کنم! 

 لی من که با این اطالعات نمیخونم! و-
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چرا، میخونی. هنوزم آدمی به شجاعت تو ندیدم، چه مرد، چه زن. هیچ کس تا حاال تو چشمام با این -

شجاعت زل نزده بود. هیچ کس جرات نکرده بود که با من بجنگه. یه دنیا از من میترسن، ولی تو نه 

 .تو از من متنفری. 

 چشمام داشتن زجه میزدن که چشمای طوسی و بی احساسشو دوباره ببینن. من ازش نفرت داشتم؟! 

 به سختی گفتم: 

 اشتباه فکر میکنی، من... -

 حرفمو قطع کرد: 

 نمیخواد دلیل بتراشی. نفرتت به حدی زیاده که حسش میکنم. -

 ولی نادر... -

 بهتر میشناسم. ودشون گفتم بهونه نیار. من همه ی آدما رو از خ-

 جوش آوردم: 

 دو دقه به حرفام گوش کن! -

 خندید: 

 وقتی میدونم حرفایی که میخوای بزنی همه ش دروغه، وقتمو هدر نمیدم. -

با حسرت بهش نگاه کردم. پس این ماه لعنتی داشت تو آسمون چه غلطی میکرد؟ چرا نورش روی 

ه مرد آهنی نمیفتاد تا چشمای فوالدی شو ببینم؟ فقط میتونستم تشخیص بدم سرش حتی یه بارم ب

ن سمتم نچرخیده و مدام به سنگ رو به روش خیره مونده. من مشتاق دیدارش بودم، ولی نه تو ای

 کی، نه اینجا! نفس عمیقی کشید: تاری

 دلت گرفته بود که اومدی اینجا؟ -

 آره. تو چی؟ -

 مثل عادت همیشگیش پوزخند تلخی زد: 
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 چی بگم... -

 البد اون پنج تا منگل سر به سرت گذاشتن. -

 آره، مخصوصا یکیشون از همه بیشتر. -

 هه... عرفان؟ -

 نه، خواهرت. -

 یکه خوردم: 

 کرده؟!  المی؟ باز چیکار-

 از خودش بپرس.-

 باز این دختر چه حماقتی به خرج داده بود که خبر نداشتم؟ جدی تر شدم: 

 نادر صاف و پوست کنده بگو چیکار کرده؟ -

 واسه اولین بار سرش به سمتم چرخید: 

 صاف و پوست کنده؟ -

 آره! -

 رگه های عصبانیتو تو صدای مرتعشش تشخیص دادم: 

 کشه.نون میمیبینمش... ال اله اال اهلل! کارای احمقانه ی این دختر آدمو به مرز جمیگه که من وقتی -

 لبمو آروم گاز گرفتم:

 منظورت که از اون قضایا نیست؟ -

 دقیقا از هموناست. -

 صدام باال رفت: 
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 دروغ میگی؟ -

 باور نمیکنی؟  من چند بار بهت دروغ گفتم که حرفامو-

 دم، با چیزایی که نادر میگفت... خدایا اینجا چه خبره؟! چیزایی که از المیرا شنیده بو

 نادر باور کن المیرا هیچ منظوری نداشته! -

 هه... به قول باربد ما رو این فرض کردی؟ -

 نه! المیرا واقعا تو رو دوست داره.-

 خشکش زد، حتی توی تاریکی هم فهمیدم. زدم زیر خنده: 

ه که المیرا تو رو مثل برادر بزرگ خودش میدونه. واسه م تعجبدیوونه، منظورم عاشق شدن نبود، -

 ی بهت گفته.یزچرا اینجور چ

 خیلی عصبانی به نظر میرسید: 

 تین! ی خلقخیر سرش منو مثل برادرش میبینه و این حرفا رو میزنه؟ عجبا... شما زنا واقعا اعجوبه ها-

 شونه باال انداختم: 

ره، ت بذایا دیوونگی خونش باال زده بوده، یا میخواسته سر به سر در هر صورت بهت قول میدم المیرا-

 یا از چیزی کالفه بوده و سر تو خالی کرده. به دل نگیر... همه ش تقصیر منه. 

 رم به عقلت شک میکنم پوراندخت! معذرت میخوام، ولی کم کم دا-

بدم،  نجات یرا رو از دست بابامدستامو دور زانوهام حلقه کردم: مامانم وصیت کرده بود که خودم و الم

و  من باید دستشو میگرفتم ولی من به وصیتش عمل نکردم. المیرا هر چی شده، همه ش تقصیر منه.

 .از اون خونه بیرون میزدیم، ولی... 

 با افسوس آه کشیدم که صدای مردونه ش گوشمو پر کرد: 

 شی. تو هنوزم میتونی آدم خوبی با که بشین دختر فراری و از اینکه هست بدتر بشین؟ به نظر من-
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دیره... خیلی دیر... من همه ی زندگی مو روی یادگیری تیراندازی و جنگیدن تلف کردم، چجوری -

 میخوام برگردم به قبل؟ 

 صداش آروم بود: 

راه  دتو نجات بده، قبل از اینکه مثل من روز و شب به غلط کردن بیفتی و دیگه هیچوالمیرا و خ-

 شته باشی. برگشتی ندا

 سر پا ایستاد و گفت: 

 بلند شو، میرسونمت. -

 سر پا ایستادم: 

 نه، خودم برمیگردم. -

ه بفکر  با اینکه نمیدیدمش، ولی مطمئن بودم داره با نگاهش واسه م شاخ و شونه میکشه. دلم با این

 طرز خوشایندی فرو ریخت... لبخند شرمگینی زدم: 

 میخوام پیاده روی کنم. -

راه بیفت  کامل به عقلت مشکوك شدم! دختر، مگه ساعت دوازده شب وقت پیاده رویه؟! یاال،دیگه -

 تا عصبانی تر نشدم!

پشت سرش راه افتادم و شکایتی نکردم. احساس عجیبی داشتم وقتی میدیدمش که داره مقابلم 

 جور کن! حرکت میکنه و پیشمه، قلبم از خوشی میرقصید. خاك بر سرت قلب احمق، خودتو جمع و 

ولی یه چیزی بهم میگفت بذار قلبت کار خودشو بکنه کنار ماشین قدیمیش رسیدم و وقتی دیدم 

خیلی خوش و ریلکس پشت فرمون نشست، خیلی عصبانی شدم. سوار شدم و درو محکم بستم که 

 صداش بلند شد: 

 محض اطالعت این مال بابات نیست که اینجوری درشو میبندی! -

 ی،  بی نزاکتی، بی نزاکتی!تو یه بی نزاکت-
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 نیشخند زد: 

 خدایا کرمتو شکر... این در ماشینو این شکلی میبنده، اون وقت من بی نزاکتم! -

 رو واسه م باز میکردی! منظورم چیز دیگه ایه، تو باید د-

 داخل بهم نگاه کرد و به همون حالت استارت زد و محکم گاز داد. باالخره تونستم زیر نور کمی که

 ماشین روشن شده بود ببینمش.

هم  ن انگلیسی نیستم و از جنتلمن بازی هم سر در نمیارم، چون با هیچ زنی سر و کار ندارم. حاالم-

 کمربندتو ببند، حوصله ی جریمه شدن ندارم. 

ه از با دلخوری به حرفش عمل کردم. نادر زیادی بی حوصله بود... بی حوصله و... لعنت به چیزی ک

 "جذابیت". نمیدونم ذهنم چه اصراری داشت بهم بگه اخالق مزخرف نادر، واسه م فکرم گذشت

رد  ره تکیه دادم و به ساختمونا و ماشینایی که به سرعت از کنارشونجداره! سرمو به شیشه ی پن

 میشدیم نگاه کردم. نادر آهسته سرفه زد و از گوشه ی چشم دیدمش که دنده رو عوض کرد و پشت

 رفت. ترافیک ترمز گ

 نادر؟ -

 نمیدونستم سکوتش چه معنی ای میده... فقط گفتم: 

 منو خونه نبر. -

 نیم رخش متعجب شد و ابروش باال پرید: 

 پس چیکارت کنم؟! -

 ا المیرا کار دارم. بمیخوام امشب بیام خونه ی شماها. -

 خندید: 

 باشه، خوش اومدی پرنسس. خونه ی ماها؟-

 دفه گفت:  داشتم همراهش میخندیدم که یه
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 فقط وقتی اومدی اونجا، همش نزن. -

 چیو هم نزنم؟-

 ترافیک راه افتاد و نادر ماشینشو حرکت داد: 

 خب... اینجوری بگم که امشب همه یه جورایی با هم دعوا دارن. فقط من و المیرا نیستیم.-

 هه... اونجا چه خبره؟ قمر در عقربه؟ -

 گم.میفهمی چی میآره! وایسا وقتی رسیدیم اونجا، خودت -

        

 *نادر* 

 درو باز نگه داشتم: 

 بیا برو تو تا ننشستی همین جا هی بگی من بی نزاکتم! -

 بی صدا خندید و داخل رفت. ولی وقتی پشت سرش رفتم دیدم تعجب کرده. 

 اینجا خونه س یا غار انسانای اولیه؟؟! -

 پوزخند زدم و چراغو روشن کردم: 

 گزینه ی دوم. -

 همین گفتم:  هکسی تو پذیرایی نبود، واس

صدا  واونجا رو میبینی؟ اون اتاق خواهر مزخرفته. برو هر چقدر دلت میخواد سرشو بخور، فقط سر -

 راه نندازین که اینا بد خواب بشن مثل بچه ی دو ماهه مرتب نق نق میکنن. 

 شالشو مرتب کرد: 

 ه بود بردی.توئم با این گروه در پیتت! آبروی هر چی گرو-
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بود اونقدر نگاش کردم تا داخل اتاق المیرا رفت و درو پشت سرش بست. روی صورتم با لبخندی که 

سالنه سالنه داخل اتاق خودمون رفتم و دیدم طاها خرخرش بلند شده و حمزه سر جاش نشسته و به 

 من زل زده. 

 چیه چرا مثل جغد رو من زوم کردی؟ -

 اون صدای کی بود؟ -

 دخت. پوران-

 چشماش گردتر شد: 

 پوراندخت؟! -

 درو بستم: 

 آره آقا جان، پوراندخت. گودزیال که نیست که این شکلی شوکه میشی! -

 با دست ساعت باالی سرشو نشون داد: 

 هیچ دیدی ساعت چنده؟ نصفه شبی پیش تو چیکار میکنه؟-

 روی تخت ولو شدم:  

ی فضول یه چیزیو میدونستی؟ اینکه این چیزا به تو مربوط نیست. بگیر بخواب، انقدرم تو کارای من-

 نکن. 

 تشر زد:

 نادر!- 

واب ه.درد صعب العالج و نادر! بگیر بکپ دیگه! فردا باید بریم تشییع جنازه ی سرهنگ عالمه ،بخاَ-

 که فردا خواب آلود نریم اونجا. 

              

 *المیرا* 
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 پوران آهسته پشتم زد: 

 اشکال نداره عزیزم. -

 بینیمو باال کشیدم: 

 من منظورم چیزی نبود! فقط میخواستم باهاش شوخی کنم.-

 عقب کشید و بهم چپ چپ نگاه کرد: 

تب مب نکردی؟ تو نادرو نمیشناسی سر این مسائل چقدر حساسه؟ تازه من که خیلی پیشتون -

 چیزا قاط میزنه، تو هنوز نفهمیدی؟! نبودم میدونم رو این 

 سرمو پایین انداختم. دستمو گرفت: 

پور  فردا ازش معذرت بخواه. هر چقدرم که بی اعصاب باشه، هم گروهین. شماها باید با هم دنبال-

 متین باشین، نه تک تک و انفرادی! 

 زیر چشمی بهش نگاه انداختم: 

 فا رو میزنی؟چی شده که تو داری این حر صبر کن ببینم.-

 لبخند ساده ای زد:  

 چون اینا واقعیته. -

 ره جون خودت! یه خبرائی شده... حتما این ماجرای بهشت زهرا و این چیزا هم کشکیه، آره؟ آ-

 ن راست میگم. نادرم اومده بود اونجا، یه دفه سر و کله ش پیدا شد. نه، باور ک-

 خب چی شده بود که اومد پیشت؟ -

 اخت: شونه باال اند

 من چه میدونم. -

 چشمامو ریز کردم: 
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 پوری، عاشقش که نشدی؟ قیافه ت مشکوك میزنه ها.-

 ق این دیوونه! نه بابا، عاشقی کیلو چنده. اونم عاش-

 ولی دزدیدنش نگاهش از چشمام یه چیز دیگه میگفت. 

روغ داشه ما خر، توئم راستگو! اگه یه دماغ پینوکیو گیر بیارم، حتما واسه ت میخرم تا بفهمم کی ب-

 میگی، کی راست. 

 هلم داد: 

 باز به روت خندیدم؟! بگیر بخواب جوجه، انقدرم جیک جیک نکن. من کجا بخوابم؟ -

 ! تی بدون هماهنگی میای اینجا، این عواقبم داره!همین جا رو زمین. وق-

 یه بالش برداشت و مظلومانه روی زمین دراز کشید. 

 من گول این مظلوم بازیا رو نمیخورم، برو یکی دیگه رو سیاه کن. -تک خنده زدم: 

 خفه، بخواب. -

ولی دیدم خیلی دلم میخواد مثل بچگیام پیشش بخوابم، بالشمو پیشش انداختم و کنارش دراز 

 کشیدم. غرغر کرد: 

 دیگه چیه؟ -

 میخوام مثل اون وقتا پیش خواهرم بمونم. -

 نگام کرد: 

 المیرا تو واقعا خودتی؟ -

 اوهوم... -

 لبخند زد: 

 باشه... پیش من بخواب. -
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 دستشو گرفتم: 

 پوری؟ -

 چی میخوای؟ -

 یه چیزی بگم؟ -

 بفرما، گوش میدم. -

 من من کردم: 

 من... چیزه... -

 بم میاد و اگه بخوای هی گیج بزنی ،جوش میارم. ببین المیرا، من خوا-

 من با عرفان کات کردم.  نه االن بهت میگم-

 نخودی خندید: 

 دیوونه، گفتم البد عاشق شدی! -

 نه... -

 احت شم. خوشحالم. حاال دیگه بخواب و بذار منم ر-

              

 *نادر* 

 ودتو کشتی پای آیینه. ای بری تشییع جنازه، نه عروسی! خخوبه، بسه دیگه! بابا میخو-

 طاها سر تکون داد : 

 ه فقط یه لحظه... فقط میخوام مرتب باشم. شباشه با-

 حمزه با کالفگی به صورتش دست میکشید. بهش توپیدم: 

 تو دیگه چه مرگته؟-
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 خدا نفرینت کنه پسر. برداشتی این بال رو به صورتم آوردی، حاال کی جواب اون همه آدمو میده... -

 مگه چیه؟ -

 میگن روز فوت سرهنگ صورتشو تراشیده! -

شمای کورشون دیروز دید که تو همین شکلی بودی. هر کی هم حرف مفت زد، خیلی خوشحال چ-

 برگرد و بگو به تو چه، تا چشات دراد! 

 وزخند زد: پ

  خیلی دل خجسته ای. -

-ن : به زور از اتاق بیرون فرستادمشون که گروه استنطاق چیا ما رو با لباس مشکی دیدن و پرسید

 کی مرده؟! 

 اخم کردم: 

 اوال صبح به خیر، دوما یکی از فامیالی طاها فوت کرده، داریم میریم مجلس ختمش. -

 پوراندخت تند تند قهوه شو سر کشید:

 پس صبر کن، منم سر راهتون برسون خونه. -

 ابرو باال انداختم: 

 نه بابا؟ اون وقت یه بار خسته نشی؟ به المیرا بسپر با ماشین خودش ببرتت. -

 المیرا جواب نداد. البد قهر کرده... به جهنم. چه بهتر! پوراندخت اخم کرد: 

 داشتیم؟ -

ای اینجا، باید فکر برگشتن به خونه رو هم ی بیآره، خوبشم داشتیم! وقتی دیشب تصمیم گرفت-

 میکردی. 

 فنجونشو با حرص به میز کوبید: مرده شورتو ببرن.
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 !به وقتش میبرن، نگران اون روز نباش. یه روز مرده شور همه مون رو میبرن-

 طاها پوزخند زد و با عجله رفت. دستمو پشت حمزه گذاشتم و مجبورش کردم راه بیفته: 

 بجنب.  دیر شد حمزه،-

 به سختی از المیرا چشم برداشت و رفت. تا منم خواستم برم کسی صدام زد: 

 نادر؟-

 با کج خلقی جواب دادم:  

 چیه؟ -

 یلی... بدی زدم. من معذرت میخوام. دیروز... حرفای خ-

 نرم تر شدم و نگاش کردم: 

وی تاشکال نداره، ولی دیگه هیچ وقت به من تهمت نزن. من خیلی وقته که دور هر چی دختر و زن -

 عالمه رو خط کشیدم. 

سرشو تکون داد که پوراندخت نا محسوس لبخند زد. میدونستم که پوراندخت میتونه آدمش کنه 

 ،همون طور که میتونست خودشو از این منجالب نجات بده. 

              

 همه ی بچه ها گرفته بودن... هیچ کس حال و حوصله نداشت... سرهنگ صبایی نزدیکم اومد: 

 حدسمون درست بوده. یه نفر از اونا نیست... ولی کیه و االن کجاست؟ -

میدونم. فقط یه احساسی بهم میگه سرهنگ عالمه نفر آخر نبود. احتمال گیر آوردنش خیلی ن-

 سخته! 

 من گیرش میارم. -

 سمتش چرخیدم: به 
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 به به، ببین کی اینجاس... حال و احوالت شهریار؟-

 محکم دست داد:  

 خوبم. خبری ازت نیست نادر؟ -

 لبخند زدم:

 یه اخراج شده رو چه به دور و بر اداره پلکیدن.-

 شهریار خندید: 

گه بچه ها همیشه میگن یزدان پناه هیچ وقت از کارش دست نمیکشه، حتی ا اخراج شده؟ عجبا-

ست داستعفاء داده باشه. بازم که ماموریت میری، همون چیزیه که نشون میده دلت نمیاد از شغلت 

 بکشی. 

 د واسه من سخنرانی راه بندازی! برو جوجه کاراگاه... نمیخوا-

 دستاشو به هم مالید: 

 آخه نیست سرم واسه دعوا درد میکنه، اینه که واسه ت رفتم باالی منبر! -

 شونه ش زدم:خندیدم و به 

 اگه احمد جای تو بود، تا االن همین جا داشتن یه گوشه خاکش میکردن. -

ت یتونسمبچه ی با حالی بود... سرگرد خبره ای که هیچ قاتلی نتونسته بود از دستش در بره. مطمئنا 

 گیرش بندازه. حمزه پیشم اومد: 

 سرهنگ مرتضوی کارت داره. -

 رو کردم به شهریار: 

 مت، اونم وقتی که قاتلو پیدا کردی. بعدا میبین-

 مثل همیشه سرد و محکم بود: 
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 به امید خدا حتما پیداش میکنم. -

و از ال به الی جمعیت گذشتیم و پیداش کردیم. سرشو نزدیکم کرد و کنار گوشم حرف زد که صداش

 بهتر بشنوم: 

 یه خبرایی واسه ت دارم. -

 چیزی شده سرهنگ؟ -

 پور متینو زدن!  هیـــس... این موضوع محرمانه س. رد-

 چشمام درشت شدن و عقب کشیدم و با دهن باز نگاش کردم. اخم کرد: 

 این ماجرا رو به بنی بشری نمیگی. فقط فدوی و محمودی از این ماجرا با خبرن.-

 حمزه هم سر تکون داد. بی اختیار دستشو چسبیدم: 

 تو رو خدا بگین کجاست؟! -

 فته توکیو. رشک داریم، ولی به احتمال هشتاد درصد -

 وا رفتم: 

 ؟؟ آخه چرا صد در صد مطمئن نیستین؟! "هشتاد درصد"به احتمال -

 پوفی کرد: 

رصد دگفتم که شک داریم. اگه اونجا نباشه، از بیست درصد بقیه ده درصد میخوره به تگزاس و ده -

 میخوره به مسکو. 

 توی ذهنم میپیچید:  فقط نگاهش میکردم. صداش

 توکیو... تگزاس... مسکو... -

 سه تا شهر مختلف که هیچ ربطی به هم نداشتن!! 

 حمزه پرسید: 
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 حاال باید چیکار کرد؟ -

 بخوایم.  عال این ماجرا راکد باقی مونده، ولی قراره یه گروه اعزام بشن دنبالش، یا از اینتر پل کمکف-

---: ز وز میکردن. چیزی داشت روانیم میکرد... بی هوا پروندمیه عالمه صداهای مختلف تو مغزم و

 اجازه بدین من برم اونجا. 

 سرهنگ مثل آدم ندیده ها بهم زل زد: 

 نادر جان مثل این که فراموشت شده تو دیگه پلیس نیستی پسرم! -

 ط همین یه بار... من میخوام خودم اون کفتارو گیر بیارم! میدونم، ولی فق-

 دست کشید:  به محاسنش

مه، ن بفهچی بگم... مطمئنم ستاد این اجازه رو نمیده. اگه تو رو راهی توکیو کنیم و سرتیپ شجاعیا-

 دست از سرمون بر نمیداره. 

 غرورمو زیر پام گذاشتم: 

 خواهش میکنم! -

 چرا بهش اجازه نمیدی؟ -

 سرهنگ صبایی، فرشته ی نجات من! با دست به بازوم زد: 

  بهت قول میدم تنها کسی که میتونه پور متینو گیر بیاره، فقط و فقط یزدان پناه خودمونه.-

از  ه طرفیبا امیدواری نگاش کردم. معلوم بود دو دله... از یه طرف میدونست که از پسش بر میام، از 

 عکس العمل شدید مافوقاش نگران بود. 

 یه راه وجود داره، ولی کار مشکلیه. -

 خوشحالیمو پنهون کنم و لبخند زدم: نتونستم 

 چی؟ -
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 با نگرانی سرشو به اطراف چرخوند: 

 تو کامال مخفیانه بری اونجا، بدون اینکه کسی خبر دار بشه.-

 تاد میفرسته اونجا واسه م مشکل میتراشن! سولی اینجوری گروهی که -

 ابرو باال انداخت: 

، رستمت اون طرف مرز. ولی بازم تاکید میکنمگفتم که کار مشکلیه. اگه قبولش کنی، خودم میف-

 هیچ کس نباید بفهمه تو کجا رفتی. 

 به حمزه نگاه انداخت: 

 باشه پارسا؟ -

 مطمئن باشین من دهنم قرصه قربان. -

 خوبه. موافقی نادر؟ -

 لب پایینمو تر کردم:

لومو ان اطالعات جموافقم. فقط خواهش میکنم یه کاری کنین طاها متوجه نشه، وگرنه از طرف سازم-

 میگیرن. 

 پلک طوالنی ای زد: 

بر  موریتاوناش با من، ولی توئم قول بده پور متینو کت بسته تحویلمون بدی. اگه از پس اون همه ما-

 . نیومده بودی، اصال راضی به فرستادنت نمیشدم. من بهت ایمان دارم نادر ،مطمئنم که میتونی

 با قدرت دستشو گرفتم و تکون دادم: 

 از اعتمادتون ممنونم قربان. -

 رو و انتقام همه ی آدمایی که به خاطر پور متین پر پر شدن رو بگیر، من جمله برادر و خواهرب-

 خودت. 
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 کی باید برم؟ -

 . فعال زوده... هر وقت وقتش شد بهت خبر میدم-

              

 حمزه؟ -

 هوممم؟ -

 به چرم پیچیده شده دور فرمون دست کشیدم: 

 تو میگی چیکار کنم؟ -

دبختی بطمئنم که به ما اجازه نمیدن همراهت بیایم. مخصوصا با المیرا! همینم که با هزار مکافات و م-

 اجازه دادن با المیرا همخونه باشیم، خودش خیلیه.

 ست تنها نمیشه. دمن باید یه نفرو همراه خودم ببرم، -

 ولی تو که همیشه تنها کار میکردی. -

 اخم کردم: 

 این دفه فرق میکنه. من به یه نفر احتیاج دارم که... -

 که چی؟ -

پس  نمیدونم، ولی یه چیزی تو سرم داد میزد یه نفر مثل پوراندخت رو همراهم ببرم. چرا؟ فکرمو

 زدم.

 ه دو راهی خوردم، کمکم کنه. بیه نفر میخوام که وقتایی که -

 تونیم باشیم... عرفان یا باربد؟و اون یه نفر من و طاها نمی-

 از دهنم پرید:  

 پوراندخت. -
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 بدجوری یکه خورد: 

  ؟شوخی میکنی-

 لبخند محوی زدم: 

 اصال. دل و جرات پوراندخت میتونه کمک خوبی باشه. -

 ولی خودت بهتر میدونی که اون همراهت نمیاد.-

به من گفته.اگه بهش بگم، شاید  بکش بکشه. منصور خان خودش اون دختر عاشق کوماندو بازی و-

 مقاومت کنه، ولی باالخره رام میشه... 

 لحنش جدی تر شد: 

ه که تو ر اینفکر پورانو از ذهنت بیرون کن. پوران نا محرمه، سرهنگم بهت این اجازه رو نمیده. قرار ب-

 تنهایی بری اونجا، نه با یه دختر،  اونم نا محرم!

 من میرم اونجا، پوراندختم با خودم میبرم. -

 شروع کرد به حرص خوردن: 

 کله شق لجباز! -

 پوزخند زدم: 

 یه جمله ی جدید تر بگو، اینو که خودمم میدونستم!-

              

 *پوراندخت* 

 هدفونو داخل گوشم گذاشتم، ولی المیرا به وراجیش ادامه داد:

 اون گوش نداد...  ...من بهش گفتم نمیام، ولی -

 حواسم به آهنگ رفت: 
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  I want your ugly-... 

 I want your من  مریضی تو میخوام  I want your disease  ...من زشت بودنت رو میخوام 

everything  من  همه چیزت رو میخوام As long as it's free  تا  زمانی که احساس راحتی کنم I 

want your love   رو میخواممن  عشقت Love, love, love  عشق ، عشق، عشق I want your 

love…  ...من عشقت رو میخوام 

امین بهم ادته؟ اون روز که سارا دیوونه بازیش گل کرد؟ اون روز بدترین روز عمرم بود! ر..اون روزو ی.-

 خبر داد که... 

 -…You know that I want you  …تو  میدونی که من میخوامت And you know that I need 

you…  ...و میدونی که بهت احتیاج دارم 

 و یه راست ضد تو برجکش. دیگه اصال نمیشد باهاش حرف زد...  ...نادرم اومد-

 -…I want your loving  …اممن  عشقت رو میخو And I want your revenge   و من انتقامت

 رو میخوام

 You and me could write a bad romance… 

 تو و من میتونیم یه داستان عاشقانه ی بد بنویسیم... 

 ...هیچی. منم بهش زنگ زدم و... -

 سیمام اتصالی کردن و داد زدم: 

 نم یاکوای المیرا به خدا دیوونه م کردی! مگه نمیبینی دارم آهنگ گوش میدم؟! موندم به تو گوش -

 به آهنگه؟!

 اخم کرد: 

 ساعته دارم واسه کی فک میزنم... خب مسخره زودتر بگو! منو بگو دو -

نجا ن، ایبعد سرشو پایین انداخت و با لپ تاپش مشغول شد. کالفه بودم... اگه بچه ها مجبورم نمیکرد

 نمیموندم. تموم فکر و ذکرم پیش مرد سیاه پوشی بود که صبح حالمو گرفت و بیرون رفت. 
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 -…I want your horror  …من ترست رو میخوام 

I want your design  من  طرحت (مدلت) رو میخوام Cause you're a criminal   چون  تو یه

من     I want your love تا  موقعی که مال منی  As long as you`re mine جنایتکاری

من  عشقت رو   I want your love عشق ، عشق، عشق  Love, love, love عشقت رو میخوام

 سرگیجه بگیری...  …Your vertigo stick من  میخوام روانی بشی  I want your psycho میخوام

 را بهاشک تو چشمام جمع شده بود، ولی با تمام قوا سعی میکردم که جلوی گریه کردنم رو بگیرم. چ

ش و غم هر چی دست میزنم، به نادر یه ربطی داره؟ نادر جنایتکار بود، یه روانی، یه دیوونه که هم

 د. من نمیخواستم قبول کنم که عاشقش شدم... من که هیچ وقت نمیتونستمفقط انتقام گرفتن بو

ر قط فکدلشو به دست بیارم. نادر از تموم زنای عالم دوری میکرد و تارك دنیا شده بود. تو ذهنش ف

ی ابستگوانتقام گرفتن از فرهاد میچرخید و از من تا سر حد مرگ نفرت داشت. من باید خودمو از این 

 !م کم داشت به عشق سوزان و بی تاب کننده ای تغییر شکل پیدا میکرد نجات میدادممسخره که ک

 تو چه مرگته عزیزم؟- 

 غر زدم: 

 حوصله ندارم باربد، حالتو میگیرما؟ مگه تو االن نباید دنبال پور متین باشی؟! -

 شونه باال انداخت: 

 شتیم.بال یه چیز پوچ و غیر ممکن گعرفان رفته دنبالش دیگه! حالم از زندگی بهم خورد بس که دن-

 پور متین آب شده رفته تو زمین... ما فقط داریم وقت تلف میکنیم. 

 نوك بینیمو خاروندم: 

یارد در هر صورت باید گیرش آورد. هر چند که اطالعات خاصی ازش ندارم، ولی میدونم که چند میل-

 یست... بابا رو باال کشیده و غیبش زده. چند میلیارد پول کمی ن

ه یه واسه کسی مثل منصور خان! من نمیدونم واسه چی انقدر زور میزنه که گیرش بیاره. باز نادر ن-

 چیزی، ولی پدرت... نمیدونم. 
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الل مونی گرفتیم، چون نادر و دوستاش رسیده بودن. آهنگو قطع کردم که تا منو دید ابروهاش به هم 

 گره خوردن: 

 مگه تو نمیخواستی بری؟! -

 بازم موج خشم و نفرت سر تا پامو گرفت و با صدای بلندی گفتم: 

 اوال، علیک سالم!! دوما، اینا ازم خواستن بمونم. سوما، این چه طرز رفتار با مهمونه؟! -

 پوزخند زد: 

 جوری از همین اوال، دلم نخواسته سالم بدم. دوما، اینا گفتن با سر بپر تو چاه،  باید بپری؟ سوما، من-

 نا پذیرایی میکنم. دوست نداری؟ مشکل خودته. به سالمت! مهمو

 حمزه کتشو عوض کرد و گفت: 

  .من و طاها جایی کار داریم، سوئیچو بده-

ه نگاه آهنیش به سمت من بود که سوئیچو تو دست حمزه انداخت. اونا رفتن و در پشت سرشون بست

ای شد، نادر کتشو روی مبل پرتاب کرد و با نفس عمیقی به سمت آشپزخونه رفت. داشت دور و بر چ

 ساز میپلکید که غرش کرد : 

 شماها چرا ساکتین؟ نکنه آفتاب از مغرب طلوع کرده... -

 اسه گفتن نداریم. حرفی و-

 آهسته خندید که دلم هُری ریخت.

 جب... مثل اینکه باالخره تصمیم گرفتین یه کم متحول بشین! عچه عجب... چه -

 باربد بلند شد: 

 من که رفتم یه دوری بزنم، اینجا شبیه ماتمکده شده! -

 وقتی بیرون زد پرسیدم: 
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 پس کدومتون ناهار درست میکنه؟ -

 ت نگام کرد: نادر لیوان به دس

 عجب سوال عجیبی... کی ناهار درست میکنه؟ جوابش عجیب ترم هست... هیچکی!! -

 به المیرا چشم غره رفتم: 

 توئم که به حمد خدا به عمرت نزدیک آشپزخونه هم نرفتی، نه؟ -

 با خنده سرشو باال انداخت. خرناس کشیدم: 

 ین؟ شماها اعجوبه این پس وقتای ناهار و شام چیکار میکن-

 نادر پشت میز آشپزخونه نشست و با خنده توضیح داد: 

ه ه دیگکچیکار داریم بکنیم؟ یا انواع و اقسام فست فود، یا چلو کبابی، چلو جوجه ای چیزی... من -

 کم کم داره مزه ی غذای خونگی از یادم میره! 

ن و تهرا یداخته بود گوشه یه آن دلم واسشون سوخت. بابا اینا رو با این المیرای تنبل و تن پرور ان

 دیگه کاری به کارشون نداشت. از جام بلند شدم: 

 این جوری نمیشه. شما ها باید یه تکونی به خودتون بدین.-

 المیرا با شیطنت خودشو تکون داد: 

 بفرما! امر دیگه؟ -

 الهی بترکی! من کامال جدی گفتم! -

  منم کامال جدی خودمو تکون دادم! -

سمت  چای پرید گلوی نادر و هر هر شروع کرد به خندیدن. منم بی اختیار خنده م گرفت و دستمو به

 المیرا تکون دادم: 

 خاك بر سرت... -
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خودش که زودتر از همه روی مبل ولو شده بود و از ته دل میخندید. رفتم آشپزخونه که نادر جا 

 خورد: 

 چیزی میخوای؟ -

 ه خیلی بامزه شدن بودن دوباره خندیدم: از دیدن چشمای گرد شده ش ک

 یکی میخواد خودشو تکون بده! -

 پوزخند زد: 

 اینجا پیست رقص نیست، اشتباه گرفتین خانوم. -

 دستمو کمرم زدم: 

 چه پرروئم هست! پاشو... پاشو برو این چیزایی که میگم رو تهیه کن. -

 هوم؟! چی میگی، منظورتو متوجه نمیشم...؟ -

 کوبیدم:  به پیشونیم

 وااای... خنگ خدا میگم برو خرید کن! 

 فکش پایین افتاد: 

 جل الخالق!! -

 سه من تریپ حیرت زده ها رو برداری! میری یا با کتک بفرستمت بری؟! نمیخواد وا-

 گردنشو ماساژ داد: 

 پوراندخت؟ تو واقعی هستی یا من توهم میزنم؟؟ -

 واقعی م! پاشو دیگه!! -

 ؟ یعنی آشپزی بلدی-

 المیرا قار قار کرد: 
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 اوووه یه آشپزی هم بلده که نگو و نپرس! یه تخم مرغ دستش بده، هزار مدل غذا تحویلت میده! -

 .. بعد خندید. انقدر دستمو محکم مشت کرده بودم که ناخونام داشت پوست کف دستمو پاره میکرد.

 نادر سر تکون داد: 

 از آشپزی سر رشته داشته باشه!  نه... خوشم اومد.باالخره یکی پیدا شد که-

 سه دل خودم، نه بیشتر! من از آشپزی خوشم میاد، اونم وا-

 گفت: با صورت جمع کرده نادر شیطنتش گل کرد و 

 آره تو راست میگی!-

 انگشت اشاره مو به سمتش تکون دادم: 

 با اعصاب من بازی نکن،  بد میبینی! -

 چشماشو باریک کرد: 

 چطوری بد میبینم؟ -

 هیچی به ذهنم نرسید که بهش بگم، فقط همون طور که انگشتم به سمتش بود، دستمو مشت کردم. 

 لبخند کجی زد و یه دفترچه یادداشت از جیبش بیرون کشید و دستم داد. 

 بیا. -

 این چیه؟-

 د کنم؟ خب بنویس دیگه! انشااهلل که سواد داری.هان؟مگه نمیگی برم خری-

 دندون قروچه کردم: 

 در!نا-

 ..لبخندش بیشتر کش اومد. خودکارو با خشونت از دستش قاپیدم و شروع کردم به ورق زدن. واو .
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تموم صفحاتش پر بود! به نادر نمیخورد اهل برنامه ریزی واسه کل روزش باشه... سریع با یه نگاه 

 خوندم: 

وارد منه زنگ زدن به ساعت یک تا دو بعد از ظهر استراحت. دو تا هفت دنبال سوژه گشتن. هفت تا -

 احتمالی پیدا شده. نه به بعد استراحت. پنج تا شش صبح ورزش... 

 عتراضهمین برنامه به مدالی مختلف ادامه داشت و جلوی اکثرشون تیک خورده بود. جالب بود نادر ا

ا عضیبنمیکرد که چرا دارم تو یادداشتاش فضولی میکنم. صفحه های بعدی پر از شماره هایی بود که 

 خط خورده بودن، بعضیا عالمت سوال داشتن، بعضیا دست نخورده بودن. 

 نادر، تو. -

د که افتا دستشو باال گرفت و با چشماش نگاه سریعی به المیرا انداخت و دوباره نگام کرد. دو هزاریم

هر  ازتم میگه چیزی نگم. شونه باال انداختم و به چیزایی که احتیاج داشتیم فکر کردم و واسه ش نوش

 چیزی چه مقدار بخره. دفترچه رو پس دادم: 

 هر چی نوشتم رو میخری،  خب؟ -

 اجمالی به لیست خرید نگاه کرد: 

 اوه اوه اوه... یه وقت تعارف نکنیا؟ خاویارم خواستی بگو بگیرم! -

 خسیس بازی در نیار آقای اسکوروچ! -

 با خنده گفت: 

نم ممواد غذایی خواستی! ببخشید، ولی حواست به جیب تو که اندازه ی سه ماه خوراك ما شیش تا -

 باشه ها... 

 بابام به حسابت واریز میکنه. -

  یه دفه هر چی خنده و این چیزا بود از صورتش پر کشید و دوباره حالت دفاعی به خودش گرفت.

 من از بابای جنابعالی پول نمیگیرم. -
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 اِ؟ پس پول از کجا میاد میفته تو جیبت؟ -

 بابام از کانادا پول میفرسته. -

 با تمسخر خندیدم: 

 آخی... پسر کوچولو از باباش پول تو جیبی میگیره! -

 م ...مثل آتیش گر گرفت و به سمتم قدمای تهدید آمیزی برداشت. بی اختیار یه قدم به عقب برداشت

 صورتشو دقیقا مقابل صورتم گرفت و با صدای پایین و هشدار دهنده ای گفت: 

 ترجیح میدم پول بابامو بگیرم تا پول کسی که از نابود کردن جوونای مردم به دست اومده. -

 بعد از خونه بیرون زد. من مثل مجسمه همون جا خشک شده بودم... 

 این چی داشت قد قد میکرد؟ -

 عرق سردی روی پیشونیم نشسته بود و صدای حرفای مامان که داشت وصیت میکرد دوباره تو گوشم

 ... "تباهی! این راه فقط برات یه چیز ارمغان میاره."... "هیچ وقت راه باباتو ادامه نده"یپیچید... م

م داشت ... نادر منو به خودم آورد .من"بهم قول بده وقتی بزرگ شدی، خودت و المیرا رو نجات بدی"

 دقیقا چه غلطی میکردم؟! 

 هوووی با توئم پوری! -

 داد زدم: 

 المیرا! یه مدت باال سرت نبودم خیلی بی ادب شدی!  حرف دهنتو بفهم-

 یکه خورد: 

 تو یه دفه چت شد؟ -

 و مربوط نیست! دیگه هم نبینم پشت سر نادر یا کس دیگه ای بد حرف بزنی، گرفتی؟! به ت-

 متحیر سر تکون داد: 
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 باشه این که دیگه دعوا نداره خواهر من... -

              

 *نادر* 

ذای غو به لیست خرید پوراندخت نگاه انداختم. از شیر مرغ تا جون آدمیزادو واسه یه  پوفی کردم

ساده خواسته بود! دستخط ریز و خوشی داشت و من که چشمام ضعیف شده بود باید عینک میزدم 

دو  تا ببینم چی نوشته. هر چی گیرم اومد توی چرخ دستی ریختم و رفتم که صندوق دار حساب کنه.

 ف شدم و صندوق دار که یه زن بد اخالق بود گفت: ساعت عال

 چهارصد و بیست و سه هزار تومن. -

 یا خدا... غرغر کنان کارتمو دستش دادم: 

 رمزش شصت شصته. -

 برده بعد با چند تا ساك تا خرخره پر از فروشگاه بیرون زدم. بدبختی اینجا بود که حمزه ماشینو

م این ر بودبود... این یعنی یه ربع پیاده روی تا خونه! خدا بگم چیکارت کنه پوراندخت... فقط امیدوا

 ه! همه پول آتیش زدم و این همه بدبختی که میکشم،  دستپختش حداقل قابل چشیدن باش

              

 *پوراندخت*

 ساك دستیا رو محکم روی میز کوبید : 

 بفرما! پدرم درومد تا اینجا آوردمشون.-

ا لپ ببعد از آشپزخونه بیرون زد و جلوی تلویزیون جا خوش کرد. المیرا هنوز ساکت بود و بی هدف 

 تاپش بازی میکرد. اینا زندگیشون اینجا همیشه انقدر کسل کننده و مزخرفه؟! با صدای بلندی

 پرسیدم: 

 فسنجون دوست دارین بچه ها؟ -

 المیرا ایش ایش کرد: 
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 من اصال خوشم نمیاد! -

 نادر جوابی نداد. صدامو صاف کردم:  ولی

 با بعضیا هم بودم! -

 با دستش به دسته ی مبل تکیه زد: باهاش کنار میام. 

 پس یعنی دوست نداری. -

 من فقط فسنجونای مادرمو دوست داشتم. -

غ د دمادلتم بخواد! چه نازی هم میکنه... یکی هم نیست به دل احمق من بگه آخه تو از کجای این گن

ت میاد؟! و در کمال شرمندگی باید اعتراف میکردم واقعا داره ازش خوشم میاد... مشغول خوش

و صال تاسرگرمی مورد عالقه م که آشپزی بود شدم. نمیدونم چرا تا این حد از این کار خوشم میومد! 

ذا غ آشپزخونه آرامش پیدا میکردم. خورشتو بار گذاشتم و ترتیب برنجو هم دادم. کل خونه رو بوی

ی دو !! یکبرداشته بود... از قصد هود آشپزخونه رو روشن نمیکردم تا ببینم نادر به زبون میاد یا نه

 دقیقه گذشت که گفت: 

 بوش که خوبه، تا ببینیم خودش چی از آب در میاد.-

 موذیانه نگاهش کردم: 

 تسلیم شدی؟ -

 یه تای ابروشو باال انداخت: 

 یادم نمیاد حرفی از تسلیم شدن زده باشم! -

 لحنت که تسلیم شده نشون میده. -

 پس همین حاال حرفمو پس میگیرم. -

 چیزایی که گرفته بود رو داخل یخچال جا کردم : 
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گاهی اوقات یه جاهایی تو زندگی مجبوری که تسلیم بشی... تسلیم نشدن همیشه شرط پیروزی -

 نیست. 

 عنتی چشم دوخته بود و با انگشتاش به لبش ضربه میزد: هنوزم به تلویزیون ل

 میدونم، ولی االن دلیلی واسه تسلیم شدنم وجود نداره. -

 سه چقدر با هم دعوا میکنین! خدا رو شکر پوری همیشه اینجا نیست، وگرنه سرمو میخوردین! ب-

 باالخره از تلویزیون دل کند و به سردی به المیرا زل زد: 

 ی وسط حرف بزرگترا چغندر؟باز تو پرید-

 قهقهه زدم: 

 خوردی المیرا؟ -

 غرید: 

 تو خفه! -

 گوشه ی لب نادرم یه لبخند خیلی محو میدیدم. پس داشت از خر شیطون پایین میومد. من مقابل

 مردا سالح مخفی خوبی داشتم... آشپزی. هیچ مردی حاضر نمیشه از خیر شکمش بگذره... منم کم

رین پیش میاد از این دست و دلبازیا انجام بدم و خورشتای سری خودمو رو کنم! ولی این نادر نف

 ده... هنوزم جلوی خودمو میگیرم که دلبستگیم تبدیل به عشق نشه. ش

              

 *نادر* 

هوممم... لعنتی چه بوی خوبی هم داره... آب دهنم راه افتاده بود، ولی خودمو بی تفاوت نشون میدادم 

اصرار منو که بازم پررو نشه. دفه ی آخری که غذای خونگی خوردم، خونه ی خاله بود که حمزه به 

کشید و برد اونجا. نمیدونم یه ماه پیش بود... دو ماه پیش بود... هر چی بود االن بوی غذا داشت 

بدجوری مستم میکرد! طاقتم طاق شد و به بهونه ی آب خوردن رفتم آشپزخونه. پوراندخت مثل 
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ه؟ اومدم آب کسی که آماده ی دفاع کردن از منطقه ی خودشه نگام میکرد. دستامو نشون دادم: چی

 بخورم! 

 تون لنگه ی همین. اگه شما ها رو نشناخته باشم پوران نیستم.  شما مردا همه-

 لیوانمو زیر آب سرد کن یخچال نگه داشتم: 

 منظور؟ -

 اخونک بزنی!نرو هر چی بخوای شرط میبندم که اومدی -

 اجور چشمک میزنه.پس ذهن خونی هم بلده باید تا نفهمیده به حساب قابلمه ی خورشت برسم. ن

 چشممو از روی قابلمه برداشتم و به صاحب غذا نگاه کردم:

 نه، کی گفته؟ -

 ری سمتش. ببرو خودتو سیاه کن! ضایه س که میخوای -

 نفس عمیقی کشیدم: 

 اشتباه فکر کردی. -

 بهت یه شانس میدم، ولی به یه شرط! -

  نمیخوام. -

 به حرفش ادامه داد: 

 اینکه بچشی و نظرتو رك و راست بگی. -

 المیرا صدام زد: 

 کم پیش اومده پوران این جور اجازه ای به کسی بده هااز دستش نده. -

 به حرفی که المیرا زد چنگ انداختم: 

 باشه قبوله. -
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پوراندخت دست به سینه یه قاشق سمتم گرفت. به به... بگیر که اومدم! خیلی ریلکس یه قاشق از 

ی که پخته بود رو چشیدم و کف کردم! حتی یه ذره هم باور نداشتم دستپختش به این خورشت

محشری باشه! منتظر نگام میکرد و منم قبول کرده بودم که راستشو بگم. قاشقو توی سینک 

 انداختم: 

 نظرمو میخوای؟ -

 اوهوم.-

 باید بگم خوب نیست.-

 از بهتش دهنش باز موند که خندیدم: 

 چون این عالیه! -

ته چشماش جرقه ی چیزی رو دیدم که معنی شو نمیدونستم. شاد و ریلکس از ناخونک زدن 

ن مصالحت آمیزم به سمت راحتی دلخواهم رفتم و دوباره سر جام نشستم. جفتشون ساکت بودن و ای

 واسه م عجیب بود... 

              

 *حمزه* 

 ه غذای بیرون خوردن! آخر عمرم محکومم بدیگه کم کم داشتم مطمئن میشدم تا -

 بقیه با سر خوشی خندیدن و پوران با غرور سرشو باال گرفت: 

 هر کسی نمیتونه این جوری خورشت درست کنه. دستور پختش سریه... -

 المیرا پوزخند زد و لیوانشو تو هوا تکون داد: 

ه غذا ه تهیآره دیگه، من تازگیا فهمیدم دیگه مواد اینا پولی در نمیاره، اینه که میخوام با پوری ی-

 بزنم! 

 پوران عصبانی شد و قاشقشو به سمتش پرتاب کرد: 
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 تو غلط کردی با باربد! -

 المیرا جا خالی داد و باربد بیچاره مظلوم نگاهش کرد: 

 ا نکردی؟ من که چیزی نگفتم! باز دیوار از دیوار من کوتاه تر پید-

 نادر با خونسردی یه قاشق از غذاش خورد و گفت: 

 بچه ها موافقین پوراندختو گروگان بگیریم؟! -

 من بشکن زدم: 

 نفر اولی که موافقه خودمم! -

 ولی پوران شاکی شد:

 هِکی؟ دیگه از این خبرا نیست. من که آشپزتون نیستم! ا-

 نادر شونه باال انداخت: 

 . ختر..روگان سرکشیه، به این راحتیا راضی نمیشه... باید بهش باج بدیم. بیا یه معامله کنیم دگ-

 من معامله نمیکنم. -

 من گفتم: 

 اگه اینجا بمونی، میشی دست راست نادر و با هم میرین ماموریت. -

ر عریف نادباید نقشه ی نادرو کم کم جلو میبردیم... انگاری هم داشت میگرفت چون پوران طبق ت

 دووم بیاره! شروع کرد به فکر کردن:  "ماموریت"،نمیتونست مقابل 

 سر کاریه؟ -

 ه من و حمزه خیلی جدی هستیم. نه اصال، خودت بهتر میدونی ک-

 باید روش فکر کنم. -

 مختاری.-
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 بعد از ناهار همه دور هم تو سالن پذیرایی جمع شدیم و نادر اعالم کرد: 

ه س از اونجایی که ما خیلی وقته استراحت درست و حسابی نداشتیم و دست بر قضا امروز پنج شنب-

 و پوراندختم اینجاس، امروز میخوایم دور همی خوش بگذرونیم و خوش باشیم! 

ردم باشه. نمیدونم من اشتباه میک "جرات و حقیقت"همه تشویق کردن و تصمیم گرفتن اولین بازی ،

عالم اان سعی کرد یه جوری بشینه که رو به روی نادر بیفته. باربد خودشو بی طرف یا نه، ولی پور

 کرد: 

 من از این بازیه نفرت دارم! -

 شدیم شیش نفر و من تازه فهمیدم المیرا هم مقابل من نشسته. دلم یه جوری شد. 

 باربد، تو بطری رو بچرخون. -

بخند شونه باال انداخت و بطریو روی میز چرخوند. از شانس نادر، نفر اول خودش و پوران بودن. ل

 موذیانه ای زد: 

 جرات یا حقیقت؟-

 پوران یه کم سرخ شد :  

 آ... حقیقت. -

 گه تو مجبور باشی، بین من و حمزه کدوم رو واسه ازدواج انتخاب میکنی؟ اباشه... -

 ضا رو شکافت و پوران بی رودرواسی جوش آورد: صدای شلیک خنده ی همه ف

 این دیگه چه سوالیه؟! -

 قیقت باید منتظر این اتفاقا هم میشدی.مشکل خودته، وقتی گفتی ح-

 پوران شروع کرد به فکر کردن. به نادر سقلمه زدم و کنار گوشش گفتم: 

 باز ذات مردم آزارت فعال شده؟ -
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 . پوران کالفه شد: لبخند عریضش نشون میداد جواب مثبته

 نادر سوالت خیلی چرته!! -

 ه. شبا حال بودن بازیش به همین سواالی مسخره -

 من که میگم هیچ کدوم! -

 هیچ کدوم نداریم، من یا حمزه؟ -

 با غصه گفت: 

 اصال من بازی نیستم. -

 نادر دست گذاشت رو نقطه ضعف پوران: 

 کم آوردی داری جا میزنی؟! -

 بهش سیخونک زدم: 

 بابا اذیت نکن.-

 پوران مثل ببر نگاهش کرد و غرید: 

وما، از نم! دلعنت به تو نادر! اوال که باید بگم ترجیح میدم خودکشی کنم تا با شما عقل کال ازدواج ک-

 ..روی ناچاری.

 مکث کرد. نادر گفت: 

 زود باش، حوصله م داره سر میره... -

 ...تو رو انتخاب میکنم. -

 جز نادر .نادر نفسش حبس شده بود...همه خندیدیم به 

 چرا من؟ چرا حمزه نه؟-

 پوران با عشوه جواب داد: 
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 چون تو یه انتقام گیر کله خرابی. از کله خرابا خوشم میاد شوهر عزیزم! -

 عرفان و طاها از شدت خنده نفسشون باال نمیومد. نادر که از سوالش پشیمون شده بود گفت: 

 ویه حساب میکنم همسر دیوونه م. باشه به موقعش باهات تس-

 بطری چرخونده شد و این دفه نوبت دشمنای خونی بود. عرفان نیشخند زد: 

 جرات یا حقیقت؟ نادر به طاها هی با لبخونی میگفت: جرات... جرات...! -

 طاها شونه باال انداخت: 

 جرات. -

 عرفان موذیانه موبایلشو روی میز گذاشت و گفت: 

 باشه؟  هر چیزی میتونه-

 اممم ...نه. -

 پس بگو من یه عوضی بی شعور و االغم. -

 همه حتی نادر به خنده افتادن. طاها چشماش شده بود کاسه ی خون: 

 من که گفتم هر چیزی نمیتونه باشه! -

رو خدا رو شکر کن، چون اولش میخواستم بگم باید پنجره ی سمت خیابون رو باز کنی و بری با ب-

 کنی! صدای بلند عر عر

 نادر با قهقهه گفت: 

 .بیخیال... هاه هاه ها... عرفان بیخیال-

 طاها که حرصش گرفته بود با عصبانیت داد زد : 

 باشه، من یه عوضی بی شعور و االغم! -

 عرفان به هوا مشت زد: 
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 اینه! صداشو ضبط کردم. -

م نبال هددر رفت. مثل بچه ها بعد موبایلشو از روی میز قاپید و از باالی مبل پرید و از چنگ طاها 

 دیگه میدویدن و ما دیگه واسه نفس کشیدن پر پر میزدیم.

 شونت بدم کی بی شعوره! صبر کن آشغال نکبت. صبر کن تا ن-

 اد .ن افتآخرش باربد به زحمت از هم جداشون کرد. بطری دوباره چرخونده شد و دوباره به نادر و پورا

 پوران نیشش باز شد: 

 یا حقیقت؟جرات  خب-

 نادر بدون تردید گفت:  

 حقیقت. -

 عجب... یعنی عقلش پاره سنگ برمیداره؟! پوران سریع پرسید: 

 تا حاال شده پلیسا تعقیب کنن؟-

 پوووف... سوالش خیلی خطرناك نبود. نادر سر تکون داد:  

 آره شده. -

 المیرا هیجان زده بود: 

 واقعا؟! تونستی در بری؟ -

 بود. آره، کار سختی ن-

 پوران به مبل تکیه زد: 

 من که باور نمیکنم. -

ه گیر کاضرم باهات مسابقه بدم. اصال بیا یه بار سر به سر پلیسا بذاریم و در بریم تا ببینیم کیه ح-

 میفته. 
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 من معترض شدم: 

 نادر دیوونگی به خرج نده! -

 خودش این جوری میخواد. هستی؟ -

 پوران با اکراه سر تکون داد: 

 شه هستم، ولی به شرطی که با ماشین بدون پالك رانندگی کنیم. با-

 باشه قبوله.-

 خت: دوباره بطری چرخونده شد و این دفه به من و المیرا افتاد.المیرا تند تند ابرو باال اندا

 بپرس حمزه... -

 آب دهنمو قورت دادم: 

 جرات یا حقیقت؟ -

 جرات! -

 داشت نامردی میکرد! آخه من به این چی میتونستم بگم؟!  ای بابا

  باید با نادر مشورت کنم. -

 ترسید: 

 نخیر! مشورت نداشتیم! -

 نادر خم شد و کنار گوشم گفت چی بگم. سرخ شدم: 

 نه بابا این که خیلی احمقانه س.-

 قیافه ش کنجکاو شد: 

 چی احمقانه س؟! -
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 نادر خندید: 

 ی بلند بگی عاشق حمزه ای! باید سه بار با صدا-

 المیرا پوفی کشید: 

 ترسیدم بابا... گفتم چی میخواین بگین... -

I love you, Hamzeh! I love you, I love- 

 بعد با جیغ و داد مخصوص خودش، سه بار داد زد:

 you, I love you!!- 

در م تو زمین. این ناهمه داشتن از شدت خنده جون میدادن، من بیچاره داشتم آب میشدم و میرفت

چون  عوضی آدمو تو چه موقعیتایی قرار میده ها... تازه فهمیدم من تنها کسی نیستم که نمیخندم،

 ؟! عرفانم ساکت بود. ساکت و به شدت عصبانی... واسه ی چی؟ نکنه عرفانم از المیرا خوشش میاد

              

 *نادر* 

 د! وکارت بی نهایت مسخره ب-

 چشمک زدم: 

 به قول المیرا خیلی فاز داد. -

 هم طاها، هم حمزه کالفه بودن. ناخونامو از بیخ با ناخون گیر گرفتم و گفتم: 

  دیگه واسه ی چی زانوی غم بغل گرفتین؟ زدین بازیو خراب کردین، دو قورت و نیمتون باقیه؟-

 ده بود؟ خیلی بازی مسخره ای بود! قحطی بازی اوم-

 ه.آدم استرحت کن ی فکر کن. من میخوام برم بیرون دنبال پور متین، شماها که نمیذارینتو اینجور-

 پیراهن کرمی پوشیدم و کت قهوه ای برداشتم که طاها نظر داد: 
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 یادت رفته ماها عزاداریم؟ -

 پوزخند زدم: 

 مجبوری مشکیمحض اطالعت من به اینا گفتم فامیالی تو فوت کردن، نه فامیل من! پس توئی که -

 بپوشی.

 نگاهش خشمگین شد: 

 بعدا به هم میرسیم نادر خان! -

 به سمتش قدمای محکمی برداشتم: 

 منتظرم، چون سر اون قضیه که گند زدی به عملیات، خیلی دلم میخواد یه کتک مفصل نوش جونت-

 کنم! 

 من وظیفه داشتم! -

 ستاد خبر بدی فقط دردسر من دو تا میشه ه میدونستی اگه بهکتو بیجا کردی با وظیفه. احمق، تو -

 ،پس واسه ی چی این کارو کردی؟! 

 م: اخم کرده بود و به دستاش نگاه میکرد. دستمو زیر چونه ش بردم و سرشو با خشونت باال گرفت

 وقتی دارم باهات حرف میزنم به من نگاه کن!! -

 زیر لب غرید که بهش توپیدم: 

اد بکشی! اینو بفهم، من و تو و حمزه عضو یه تیم هستیم، با ستنمیخواد واسه من شاخ و شونه -

 کارت نباشه! 

 یه چیزی میگیا.-

 مقابلش نشستم: 



     98کاربر انجمن رمان 1373رمان این گروه خشن | نگار

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         351 

 

من مطمئنم که تو ماموریت داری منو بپای. تموم دستوراتو هم از مافوقت میگیری. نمیدونم ن ببی-

شده کل آدمای عالمو  کیه و نمیخوامم بدونم کیه! ولی یه چیزی رو آویزه ی گوشت کن، اینکه من

 بکشم، میکشم تا به فرهاد برسم .سر راهم قرار بگیری، تو رو هم میکشم!

 اسلحه مو از پشت کمربندم بیرون کشیدم و به سمتش گرفتم: 

 حتی االن هم دیر نشده... -

 رنگش شد مثل گچ. حمزه دستمو کنار زد: 

 میم! تمومش کن نادر! خوبه خودت همین االن گفتی ما عضو یه تی-

نوزم میگم پارسا، ولی یادت نره که من واسه خنک شدن آتیش دل خودم وارد این ماموریت ه-

 مسخره شدم و با شما ها هم گروهم، نه به خاطر نجات جون بقیه. 

 تفنگمو سر جاش برگردوندم: 

 گرفتی چی میگم؟ -

زجار سر تا پامو با انمثل وقتایی که از دستم ناراحت بود نگام میکرد. با چشمای میشی رنگش که 

 برانداز میکردن... دهنش تکون خورد: 

گاهی اوقات شک میکنم که تو همون پسر خاله ی فداکار و مغرورم باشی. تو یه ماشین کشتار -

 متکبری نادرفقط همین. 

 با این که میدونستم عصبی تر میشه،  ولی لبخند زدم: 

 کامال درست حدس زدی. -

ری درو ببندم خشکم زد. پوراندخت رو به روم ایستاده بود و با طلبکابیرون رفتم و تا خواستم 

 تماشام میکرد. نکنه حرفامونو شنیده؟

 در خدمتم ژاندارك؟ -

 با چشم به لباسام اشاره زد: 
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 مگه قرار نبود من دست راستت باشم؟ پس حاال کجا شال و کاله کردی؟ -

 ل کار خسته کننده ی همیشگیم. اگه دوست داری توئم بیا. میخوام برم دنبا-

 مثل این که فکر نمیکرد این جوری بگم،  چون بدجوری شوکه شد: 

 واقعا؟-

 راستم باشی و همکاری نکنی؟ زود باش، تو پارکینگ منتظرتم.  آره دیگه، دست-

              

 *؟؟؟* 

ون تر ... هوممم... این یکی معلوم بود آس69پرونده ی دومی که دستم داده بودن رو ورق زدم. سن، 

رون قم بیکشته میشه. باید ببینم امشب کارشو بسازم بهتره یا فردا صبح که خواست بره اداره. از اتا

 زدم و رفتم تا از جایی که بهم خبر داده بودن، فشنگ تهیه کنم. 

              

 *نادر* 

 تبلت حمزه رو دستش دادم: 

د . بایاین یارو رو میبینی؟ یکی از آدماییه که به احتمال پنجاه درصد از جای پور متین با خبره-

 گیرش بیاریم.

 با دقت به عکساش نگاه کرد: 

 کجاها میشه پیداش کرد؟ -

 ترمز دستی رو باال کشیدم و آرنجمو به لبه ی پنجره تکیه دادم: 

 همین جاست... پارك قیطریه. میاد به مشتریای کالس باال تر جنس میفروشه.  پاتوقش-

 تبلتو روی داشبرد گذاشت: 

 تو این اطالعاتو از کجا گیر میاری؟ -
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 طاها یه عمره این کاره س. -

 ولی طاها که فقط بیست و سه سالشه! -

 نگاش کردم: 

ه سن بچیز سر در میاره. این چیزا ربطی  خب خواهر توئم بیست و چهار ساله س و مثل طاها از همه-

 و سال ندارن. راستی... مسلحی یا نه؟

 به کیفش نگاه انداخت:  

 نه. -

 خم شدم و از داخل داشبرد یه کلت کمری نقره ای بیرون کشیدم: 

ه پس این ماسماسکو پیش خودت داشته باش. تا وقتی که من اجازه ندادم، حق نداری ازش استفاد-

 کنی. 

 د کرد: غرولن

 وا؟ اینکه صدا خفه کن نداره؟! -

 ن. اسه همینه دارم میگم فقط با اجازه ی من حق استفاده کردنشو داری باهوش جون! حاال بپر پاییو-

ه ا گفتپیاده شدیم و من ریموتو زدم. خیلی خونسرد به سمت پارك راه افتادیم و من به سمتی که طاه

 بود پیشروی میکردم. 

 ن نمیتونم تند بیام. نادر؟ داری خیلی تند راه میری! م-

 سرمو پایین انداختم و به کفشای پاشنه دارش نگاه کردم: 

لم و اینا چیه پوشیدی؟ مگه میخواستیم بریم عروسی؟! وای از دست شما دخترا ،حاال نمیشه کل عا-

 آدم نگاتون نکنن؟ میمیرین؟! 

 معترض شد: 
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 پاشنه دار پوشیدم. من که کاری نکردم! فقط -

 چشمامو تو حرقه چرخوندم: 

 باشه بابا، االن حوصله ی کل کل ندارم. -

ش قلب ه. تپناچار قدمامو کوتاه تر برداشتم تا خانوم با اون پاشنه های بلند و باریکش کار دستمون ند

با  پارك ولم نمیکرد و این احساس که این مرده که دنبالشم جای فرهادو میدونه، راحتم نمیذاشت.

 اینکه عصر پنج شنبه بود، خلوت میزد... 

 ه وجب پارکو بگردیم؟ میدونی جاش کجاست یا باید وجب ب -

 یه حدسایی میزنم که کجا باشه. -

ذای کتمو مرتب کردم و نفس عمیقی کشیدم که حالم بهتر بشه، ولی نشد. انگاری معده م داشت به غ

  .خونگی واکنش بدی نشون میداد

              

 *پوراندخت* 

 استرس داشتم. حس میکردم میخواد اتفاق بدی بیفته، ولی نمیدونم چی. تفنگمم که صدا خفه کن

 نداشت و صداش باعث میشد دردسر بیشتری واسه مون درست بشه. به نادر نگاه انداختم که داشت

 جلوتر از من میرفت. آهسته صداش زدم: 

 نادر؟ تو نگران نیستی؟ -

 نه. -

 مو جویدم: لب

 من خیلی دلشوره دارم. بیا برگردیم. یه بار دیگه خودت بیا سراغش. -

 چپکی نگام کرد: 
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من وقتمو از سر کوچه پیدا نکردم. خوبه خودت دیدی من برنامه ریزی دارم. اگه سر وقت به یکیش -

 رسیدگی نکنم، کل برنامه بهم میریزه. 

 به دست چپش اشاره زدم: 

 دست زخمیت در چه حاله؟ -

 دستشو مقابل دیدش گرفت: 

 این؟ خوبه... فقط یه کم عفونت کرد. -

 کار اون روزت بی نهایت احمقانه بود! -

 خندید: 

 از نظر حمزه تموم کارای من احمقانه س، چیز عجیبی نگفتی. -

 دلم شرورانه گفت: 

 احمقانه و دوست داشتنی.-

داشتم از دست خودم حرص میخوردم! آخه زده دستشو ناکار کرده، کارش دوست داشتنیه؟! ولی 

 قتایینمیدونم چرا نادر حتی پلکم که میزد واسه من دوست داشتنی به نظر میرسید... چه برسه به و

 که هفت تیر میکشید و جون کسی رو تهدید میکرد!! من در خطر بودم... خطر عاشقی! خطر تا سر

 مرگ دوست داشتن مرد آهنی...  حد

 الـــو؟ حواست کجاست؟ -

 به سرم تکون سریعی دادم: 

 داش کردم، اوناهاش.میگم پی-ها؟ ...چیه؟ -

 به جایی که اشاره میکرد نگاه انداختم. راست میگفت، خودش بود. با دقت نگام کرد: 

 آماده ای؟ رنگت پریده ها نریم اونجا غش و ضعف کنی؟-
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 ردم: اخم غلیظی ک 

 من رو به راهم! آماده م، بریم. -

بدون مقدمه به سمت سوژه ش چنان قدمای بلندی برداشت که حتی با دویدنم نمیتونستم بهش 

 برسم. مرده به یه درخت تکیه داده بود و داشت با آیپدش بازی میکرد... نادر غرش کرد: 

 اسی شیشه؟ -

 خت: اندا نادر... یه تای ابروی تمیز شده شو باال سرشو باال گرفت و با دقت نگامون کرد. هم من، هم

 دیشب شنیدم از آسمون تگرگ میباریده... درسته؟ -

.. نادر بیشتر میشد. "اسی شیشه"نمیدونم چرا هر لحظه احساس انزجارم از این مرده یا به قول نادر ،

 دست زخمی شده شو داخل جیب شلوارش فرو برد: 

 نه، دیشب که هوا آفتابی بود.-

 لبخند تهوع آوری زد: 

 کی معرفیت کرده؟ -

 طوفان. -

 اینا چرا انقدر از آب و هوا خوششون میاد؟! مرده با سر به من اشاره زد: 

 با توئه؟ -

 آره. جنس منس چی داری؟ -

ی ز چیزاون لحظه شدیدا به گرفتن دست کسی احتیاج داشتم... دستام کامال یخ زده بود. نه این که ا

م نگاه ترسیده باشم. فقط حالم خوب نبود... انگار نادر احساس کرد رو به راه نیستم، چون یه لحظه

 کرد: اگه حالت خوب نیست برگرد تو ماشین. 

 نه خوبم.-



     98کاربر انجمن رمان 1373رمان این گروه خشن | نگار

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         357 

 

 اسی خان چشمک زد: 

 خماریا... چقدر میخوای؟ بدجوری -

احساس کردم خونم تو رگام شروع به جوشیدن کرد و حال خراب و دستای سردم فراموشم شد! تا 

 خواستم بهش بپرم نادر نا محسوس اشاره زد و گفت: 

اگه بهم بگی، هر چقدر بخوای  .نمیکشه، فقط حالش خوب نیست. من یه چیز دیگه ازت میخوام-

 بهت میدم. 

 چشمای سیاهش درخشید: 

 پس دو میلیون میشه. -

 نادر دستشو از جیبش بیرون کشید و از کیفش تراوال رو نشونش داد: 

 دو میلیون؟ -

ر ما داشتن با هم چونه میزدن که متوجه چیز خاصی شدم. یه مرد چند متر اونطرف تر داشت دور و ب

 م کجار چی به ذهنم فشار آوردم،  نفهمیدمیپلکید... شکلش واسه م آشنا بود، خیلی آشنا... ولی ه

 دیدمش. صدای نادر تو گوشم پیچید:

 چون نمیدونم. -خب چرا؟ -

 ون میدم... فقط بگو کجاست. داری دروغ میگی. بهت پنج میلی-

 ...دوباره حواسم به مرده جمع شد. پوست آفتاب سوخته، هیکل نیمه درشت،  موهای تیره مخلوط

 سفید. خدایا من اینو کجا دیدم؟! فکر کن... فکر... شده با چند تا تار موی 

 عنی چی؟ یعنی نمیدونم! دو یو آندر استند؟! یببین داداش، نمیدونم -

 ین... کجاست؟! نمیخواد منو بپیچونی! بگو... پور مت-

 این کیه... این کیه... ولی وقتی یادم اومد، خونم تو رگام خشک شد... تته پته کردم: 

 د... ن... ن... نا-
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 صبر کن من اینو خر فهمش کنم! -

 اون... اون مرده..-

 جفتشون به جایی که اشاره میزدم نگاه کردن. اسی خان خنثی نگاش میکرد، ولی نادر... 

 خودشه... اون خودشه!-

 یهو اسلحه کشید و به سمتش هجوم برد: 

 ایـــست! -

و از شده ی پور متین میدوید.اسلحه ماسی در رفت و من موندم و نادری که داشت دنبال قاتل اجیر 

اتل کیفم بیرون کشیدم و دنبالش کردم. اسمشو نمیدونستم، ولی خیلی وقت پیشا دیده بودمش. یه ق

ردش پست فطرت! نادر دیگه داشت پرواز میکرد و من عمرا میتونستم با این پاشنه های کفشام به گ

 برسم. 

              

 *؟؟؟* 

 د: پیچیدم داخل یه کوچه و سریع تر از قبل به دویدنم ادامه دادم. صدای نعره ش تو کوچه پیچی

 وایسا لعنتی!-

.. حتی مدت. آخه این چه شانسی بود که این از آسمون افتاد جلو پای من؟! نادر... اونم بعد از این همه

ابلم رم گذشت و داخل دیوار مقیه درصدم احتمال نمیدادم این اطراف ببینمش. وقتی یه تیر از کنا

 فرو رفت، مسیرمو تغییر دادم و مارپیچی حرکت کردم. 

 ن فقط... جای پور متینو میخوام وایسا! ماگه مَردی وایسا وایسا -

یه  ها...داشت مثل من نفس نفس میزد... وقتی که به خیابون رسیدم، نگاه سریعی به اطراف انداختم. آ

 م: خل یه ماشین شخصی پرتاب کردم و اسلحه مو پشت سر راننده گذاشتماشین با راننده! خودمو دا

 حرکت کن وگرنه میکشمت! -
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 بیچاره از ترسش بدون مقاومت ماشینو راه انداخت و من هر لحظه بیشتر از نادر دور شدم. 

              

 *نادر* 

 تف به ذاتت... تف به روحت کثافت! -

 ید! محکم به تنه ی درخت کنار خیابون لگد زدم و بازم فحش دادم... مرغ دقیقه ی نود از قفس پر

ی خودش بود... همون لعنتی! همونی که راضیه رو کشت. میخواستم خرش کنم و به چنگ بیارمش، ول

گاه در رفت... صدای تق و توقی که از پشت سرم اومد، باعث شد رو پاشنه بچرخم و به پوراندخت ن

 د. فرار کر-کنم که افتان و خیزان به سمتم میومد. تفنگمو سریع داخل جیب کتم گذاشتم و گفتم: 

 نفس زنان یه گوشه ایستاد و دستشو به دیوار گرفت: 

 وای... وای وای وای... از نفس افتادم... تو چطوری انقدر سریع میدوئی؟! -

 سرمو پایین انداختم: 

 نظر میرسن.  خب... کفشام که معمولی به-

 با اخم به کفشام اشاره کرد و طعنه زد: 

 ببخشید که من مرد نیستم!-

 خندیدم: 

 منم اینجور چیزی نگفتم. راه بیفت برگردیم. هدف عوض شد! -

 منظورت چیه؟ -

ن گه همین یارو رو گیر بندازیم، جای قطعی پور متین گیرمون اومده، هر چند من فهمیدم پور متیا-

 کجاست. 

 چشماش گرد شدن و برق زدن: 
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 کجاست؟! -

 وکیو. ده درصد مسکو، ده درصدم تگزاس. به احتمال هشتاد درصد ،ت-

 نیشش باز شد: 

 طاها خیلی حرفه ای تر از چیزیه که فکر میکردم!-

 سر تکون دادم: 

قط فره. بنه... اینجاس که تو نشون میدی میتونی راز نگه دار باشی یا نه .طاها از این موضوع بی خ-

 من و حمزه خبر داریم، چون ما تحقیق کردیم. 

طرز نگاه کردنش عوض شده بود. نمیتونستم درك کنم چرا... یه شکل خیلی عجیبی نگام میکرد 

 ،مخصوصا به چشمام! دستمو جلوی صورتش تکون دادم: 

 الو؟ خوبی؟! -

 به سرش تکون سریعی داد: 

 ها؟ -

 عا مواد میزنی؟م هپروتی.نکنه واقپوراندخت حالت خوبه؟ انگار تو عال-

 نه... نه مواد کدومه... االن باید چیکار کنیم؟  ؟من-

 برگشتیم پیش ماشین و وقتی سوار شدیم گفتم: 

 پیش بینی اینجور چیزیو نکرده بودم. هم این اسی شیشه از چنگم فرار کرد، هم این عوضیه. -

 اسمش چیه؟ -

 پوفی کشیدم و سرمو به پشتی صندلی تکیه دادم و به سانروف شیشه ای ماشین چشم دوختم. 

 . یه چیزایی یادم میاد که فرهاد بهم میگفت اسمی نداره! . اسمی نداشتنمیدونم..-

 یده بودمش، ولی خبر نداشتم تو میدونی اون کیه. دپس میشناختیش؟ منم -
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 میکردن. اونقدر سنگین که زبون باز کردم: گذشته ها داشتن رو شونه هام سنگینی 

 فرهاد بهترین رفیقم شده بود. -

 ادم: از گوشه ی چشم دیدمش که دهنش باز موند و بر و بر نگام کرد. با خستگی پلک زدم و ادامه د

ومد، فت میبا این که تو باندش نفوذ کرده بودم و به قول بقیه شده بودم نفوذی، ولی به نظرم با معر-

د با این که میدونستم و میدیدم که دشمنه! بدون اینکه خودم بخوام یا دست خودم باشه، شحتی 

 زیاشورفیق جون جونیم. فقط یه ماه بود که پیشش بودم، ولی خب... گول ظاهر خندون و با معرفت با

 خوردم. میبینی؟ حتی یه آدم مثل من محتاط و شکاکم میتونه گول بخوره... 

 ختی شنیدم: صدای پایین شو به س

 خواهرتو فرهاد کشت؟ اگه نخواستی جواب نده. -

 سرم به زحمت به عالمت نه تکون خورد: 

 این کشتش. به دستور فرهاد... -

    متاسفم.-

یشم وضاع من انقدر درب و داغونه که از متاسف بودن گذشته... هه... من دیگه دارم از دور خارج ما-

 لی روپوراندخت. فقط به این امید زنده موندم که با دستای خودم بکشمش... با دستای خودم آدم رذ

 بکشم که از اعتمادم سوء استفاده کرد و خواهر چشم و گوش بسته مو نابود کرد. 

 ا کشتش؟ چر-

ه رض داشت! من چه میدونم... اگه میدونستم که اینجا نبودم! اونقدر نامرد بود که به جای تسویم-

 حساب کردن با من، رفت سراغ یه غیر نظامی یه نفر که این وسط هیچ گناهی نداشت. 

 صداش نرم تر شده بود: 

 دوستش داشتی؟ -

 تم: زهرخندی زدم و به چشمای تیره و قهوه ایش چشم دوخ
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 یه جوری میپرسی دوستش داشتم که انگار خودت خواهرتو دوست نداری! -

 شونه باال انداخت: 

 ن درسآخه المیرا آتیش پاره س... نیازی به دلسوزی من نداره! باور کن شیطونم داره از خواهر م-

 میگیره. 

 لی بازم دوستش داری. این یه موردو خوب اومدی! درسته و-

 د. تمام رخ نگاهش کردم: با تفکر سر تکون دا

 میخوام یه چیزی بهت بگم، ولی باید قسم بخوری به احدی چیزی نگی. -

 با جدیت گفت: 

 آخه من که نمیدونم چی میخوای بگی! -

 من میخوام برم توکیو، دنبال فرهاد. -

 چشماش درشت شدن: 

 خب که چی؟! -

 لبخند موذیانه ای زدم: 

 میخوام توئم همراهم بیای... هستی؟ -

 فکش چسبید زمین و جیغ زد: 

 هان؟! -

 با اوقات تلخی گوشمو ماساژ دادم: 

 م؟ بابا چه خبرته... پرده ی گوشم منهدم شد! میگم توئم با من میای بریم دنبال فرهاد بگردی-

 به خودش اشاره زد: 

 چرا من؟! خب با حمزه برو! یا طاها... عرفان... باربد... پس اینا گالبی ن؟ -
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 روی فرمون ضرب گرفتم: 

 ه؟ نیادم نمیاد گفته باشم تو پیشنهاد بدی من با کی برم. جواب من فقط یه کلمه س... آره یا -

 سریع گارد گرفت: 

 نه! من با تو بهشتم نمیام!-

شه، واسه همین فقط استارت زدم و به سمت یه آدرس دیگه میدونستم خودش یواش یواش رام می

 راه افتادم. 

              

 *طاها* 

 کسی نگو. گروه ما آماده شدن که راه بیفتن.  ببین محمودی، چیزی به-

 سر تکون دادم : 

 بله قربان. -

 ظرف شکالتو جلوم گذاشت: 

 دهنتو شیرین کن. قراره باالخره تحقیقات نتیجه بده.-

 آهسته گفتم: 

 نه ممنون. دیگه دل و دماغ جشن گرفتن ندارم.-

 لبخندش خشکید و سرشو پایین انداخت: 

 میدونم... اتفاقی که واسه عالمه افتاد همه رو پکر کرده. -

 من مثل پدرم دوستش داشتم. -
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مرد خوبی بود، خدا رحمتش کنه. حاال احساساتو کنار بذار و به کار بچسب! وقتی خواستی از اینجا -

بری، یکی از بچه ها بهت یه سوئیچ میده. برو تو پارکینگ ماشینو گیر بیار، ولی به کسی حتی فدوی 

 هم خبر نده که این ماشینه دستته. 

 با اکراه پرسیدم: 

 وظیفه م چیه؟ -

 ینه که به آدرسایی که داخل داشبرد وجود دارن سر بزنی. وظیفه ت ا-

 خب... بعدش چی؟ -

 قیافه ش رنگ خشونت گرفت: 

 بعد ما با بچه های ستاد وارد عمل میشیم و میایم کمکت. -

              

 *پوراندخت* 

 امه چند تا عکس یادگاری با یه بغض و چند تا ن-

ی اروناچند تا آهنگ قدیمی، که همه دل خوشیامه آیینه ای که رو به رومه، غرقه تو بهت یه تصویر ب

 پشت شیشه، من و تنهایی و تقدیر 

ز ریغ ادبا کالفگی آهنگو عوض کردم. خدا نفرینت کنه که آدمو لبریز از غصه ی عالم میکنی نادر... 

نگ دارم آهنگا رو عوض میکنم. دستگاه پخش آه یه آهنگ شاد! باز خوبه بهم گیر نمیداد که مرتب

 بهتری پخش کرد، ولی وقتی سیاوش قمیشی بازم شروع به خوندن کرد، عزا گرفتم. 

یلی ممنون، انقد آسون منو داغون کردی واسه احساسی که داشتم دلمو خون کردی تو که هیچ خ-

ی همه عالم میدونستن که حسی به این قصه نداشتی واسه چی منو به محبت دو روزه مهمون کرد

لی بری میمیرم اما رفتی و همه عالمو حیرون کردی خیلی ممنون واسه هر چی که آوردی به سرم خی

 ممنون، ولی من هیچ وقت ازت نمیگذرم... 
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با اخم بهش نگاه کردم که باهاش دعوا کنم، ولی حرف زدنم یادم رفت... با غم عمیقی به جاده خیره 

 یکرد. با دیدن غم چشمای فوالدیش، نفسم گرفت... شده بود و رانندگی م

ه ن حواسم به تو بود و تو دلت سر به هوا با همین سر به هواییت منو ویرون کردی من که با نگام-

 شیرین تو فرهاد شدم مگه این کافی نبود که منو مجنون کردی! 

ی چخیلی ممنون واسه هر همه عالم میدونستن که بری میمیرم اما رفتی و همه عالمو حیرون کردی 

 که آوردی به سرم خیلی ممنون، ولی من هیچ وقت ازت نمیگذرم.

میخکوب شده بودم. میخکوب جذبه ش.جذبه ی ترسناك و دلنشینش. نمیخواستم اینو بگم، ولی 

 مغزم داشت نعره میزد داشت نعره میزد: 

رد و بی احساست چه من عاشقت شدم لعنتی! مــیــفــهــمــی؟ میفهمی داری با چشمای س-

 بالیی به سرم میاری؟! 

تم ولی حواس نادر به رانندگی و فکراش پرت بود. داشتم داغون میشدم، داشتم ویرون میشدم، داش

ال و با مجنون میشدم! این مرد سرد و آهنی ای که کنارم پشت فرمون بود، قلبمو وادار به شدید کردن

 ض کرده بود.بردن ضربانش میکرد. دستگاه پخش آهنگشو عو

ز تو اودم لج کردم دنبال راه فرارم اهمو کج کردم با تو مشکلی ندارم، با خرمن، به بن بست نرسیدم، -

شب و  نی کهنه، از اینجا میدونی فایده نداره، بسه دیگه رویا تو، چرا خسته نمیشی از من دیوونه از م

ه کم کم جون میگیره، دل یهو روزام مثل هم میمونه تو چرا چیزی نمیگی این خودش کابوسه غص

 میپوسه.

 نمیدونم چرا این احساسو داشتم که اینا حرف دل نادره، بدون اینکه چیزی بهم بگه. 

، تو م بسازم خونه ی رویاتو حیفه به پای من بریزی همه ی دنیاتو من خودم اسیر راهم..من، نمیتون.-

ه ببه پشتی صندلی تکیه داده بودم،  اسیرم میشی من نمیخوام توی سختی تو کنارم باشی... سرمو

ل نیم رخ صورت بی احساسش چشم دوخته بودم و اشکام راه گرفته بودن. نادر آهنگو عوض کرد و د

 من بدبخت بیشتر گرفت... دل منی که عاشقش شده بودم.
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 برو اگه میخوای بری، دلت نسوزه واسه من این جوری که کالفه ای، بدتره خب دلو بکن بکن دلو از-

 این همه خاطره های روی آب فکر کن ندیدیم ما همو حتی یه بارم توی خواب.

 راحت برو یه قطره هم، گریه نداره چشم من اشکاشو پشت پای تو، میخواد بریزه دل بکن من که

 نمیمیرم اگه بخوای تو از اینجا بری چون میدونستم که تو از اول راه مسافری.

ر د و هینی کشیدم و با صدای خیلی بلندی زدم زیر گریه.نادیه دفه بغض به گلوم خنجر محکمی ز

 هول شد و با نگرانی نگام کرد: 

 چی شد پوراندخت؟! خوبی؟ چرا گریه میکنی؟؟ -

ردم صورتمو بین دستام مخفی کردم و صدام باالتر رفت و با تمام وجودم ضجه زدم... فقط احساس ک

 که سریع کنار زد و دوباره پرسید: 

 خوبه؟ ...دِ یه چیزی بگو، یه دفه چت شد؟! دختر حالت-

  نفس عمیقی کشیدم و بازم هق هق امونم نداد. مچ دستمو گرفت و با خشونت از صورتم جدا کرد:

 جواب منو بده!-

 با خشم خالص نگاش کردم و سرش جیغ کشیدم: 

 فقط منو برسون خونه ی خودمون! دیگه نمیخوام ببینمت منو ببر خونه مون لعنتی! -

 در عرض یه ثانیه نگاش متعجب شد. مات و مبهوت پرسید: 

 چرا یه دفه بی علت جوش آوردی؟  .آخه واسه چی؟ من که چیزی نگفتم-

ادری قلبم جوری به قفسه ی سینه م میکوبید که مطمئن بودم میخواد سینه مو بشکافه و خودشو به ن

 م: برسونه که عمرا چیزی از عاشق شدن میفهمید... ضجه زنان گفت

 فقط... برو... ازت خواهش میکنم فقط برو... -

 آروم ماشینو دوباره راه انداخت: 

 خب باشه این که دیگه گریه و زاری نداره... زهَره ترکم کردی دختر... -
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سرمو به شیشه ی خنک پنجره چسبوندم و به هق هقای خسته و بی حالم ادامه دادم. واقعا من چه 

چرا من باید بین این هــمــه آدمایی که توی دنیا وجود دارن، عاشق مرگم شده بود؟ خدایا، آخه 

این مخلوق سرد و سنگیت بشم؟ مخلوقی که از همه چیز دل بریده و هیچ وقت درکم نمیکنه... هیچ 

وقت! هیچ وقت نمیفهمه من بهش دل باختم و واسه چشمای خاکستریش پر پر میزنم. به شیشه 

ه کردم: خدایا این چه بالییه؟ من باید کفاره ی گناهامو این جوری پس چنگ انداختم و نا مفهوم زمزم

 بدم...؟ 

              

 *نادر* 

م واسه م عجیب بود... یه دفه چه مرگش شد که این جوری منفجر شد؟! جلوی خونه شون ترمز گرفت

 و ترمز دستی رو باال کشیدم: اینم خونه. دیگه چی میخوای؟ 

 درو باز گذاشت و رفت. غرغر کنان پیاده شدم:  بی حرف پیاده شد و

 البد این وسط آلزایمرم گرفتی ،هان؟ دیگه یه درو که میتونی ببندی.-

 .درای ماشینو بستم و پشت سرش داخل رفتم. منصور خان داشت با گالی توی باغش سر و کله میزد

 سالم. -

یه راست رفت سمت خونه. منصور سرشو تکون داد و نگاهمون کرد. پوراندخت سرسری سالم کرد و 

 خان ابرو باال انداخت: 

 این چش بود؟ -

 شونه باال انداختم: 

 من چه میدونم، یه دفه زد به سرش. تقصیر من نبود. با من کاری داشتین؟ -

 از بین بوته ها بیرون اومد: 

 از پور متین چه خبر؟ دستامو تو جیبام فرو بردم: -
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 کم و بیش با خبرم. -

 خب...؟ -

 نیشخند زدم: 

 یادتون که نرفته من پلیس بودم؟ پلیسا هر چیزیو لو نمیدن. -

 اخم غلیظی کل صورتشو پوشش داد: 

 ولی تو باید همه چیزا رو به من بگی!! -

 به ناخونای دستم نگاه انداختم و با تمسخر گفتم: 

یر ادو گیادم نمیاد هیچ تعهد نامه ای بابت این موضوع امضاء کرده باشم. شما به من سپردین که فره

 بیارم، منم کارمو خوب بلدم چون چند سال کارم فقط سر و کله زدن با مجرم جماعت بوده. 

 کدهنشو باز کرد که چیزی بگه،  ولی با عصبانیت بستش. محافظاش از گوشه های باغ داشتن نزدی

 میومدن که گفتم: 

 من دیگه باید برم، خیلی کار دارم. فعال... -

 خوام! باشه... ولی یادت باشه که من ازت خبر می-

اه پوزخند زدم و سرمو به سمت خونه چرخوندم و به یکی از چند تا پنجره ی روشن طبقه ی دوم نگ

اهای خیره ش به خودم کردم. پوراندخت از پشت پنجره ی اتاقش به من خیره شده بود... از نگ

 احساس عجیبی پیدا میکردم... نگاهش با نگاه معمولی فرق داشت، قسم میخوردم! میدونستم ازم

ز خونه علم. ارقی... اهلل و افمتنفره، ولی این نگاه با یه نگاه پر از نفرت و کینه فرق داشت، ولی چه 

دم اخل کوچه تردد میکردن خیره شبیرون زدم و به کاپوت ماشینم تکیه دادم و به ماشینایی که د

ه با ک،بدون اینکه حتی یه ذره حواسم بهشون باشه. چون تموم حواسم به ژاندارك بود... ژاندارکی 

 تموم غرور وحشتناك و اعصاب خورد کن دخترونه ش، جلوی من گریه کرد. پوفی کردم: 

 ! "تو عجیبی، ولی من اینو دوست دارم"به قول المیرا ،-
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 دم و با عجله از اون سرزمین عجایب فاصله گرفتم. بعد سوار ش

              

 *پوراندخت* 

ونه ختوی تاریکی باغ، هیکل چار شونه ش که پیش بابا ایستاده بود، مشخص بود. وقتی شبحش از در 

 بیرون رفت و در پشت سرش بسته شد،  با بغض زمزمه کردم: 

 دوستت دارم... دوستت دارم لعنتی خود خواه... -

              

 *المیرا* 

 سالم... -

 به قیافه ی خسته ش نگاه کردم و دیدم که درو پشت سرش بست. 

 سالم ،پس پوری کو؟ -

 نگام کرد: 

 پوراندخت گفت میخواد برگرده خونه. با من نیست.-

 د: عرفان توی خواب خرناس کشید که نادر پوزخند ز

 این چرا اینجا خوابیده؟-

 شونه باال انداختم:  

 دیوونگیش عود کرده. -

 روش خم شد و شونه شو تکون داد: 

 پاشو عرفان، پاشو برو اتاقت. روی کاناپه بدنت خشک میشه ها. -

 چی شده نادر خان دلسوز شده؟-
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 بهم چپ چپ نگاه کرد: 

  ونه میاره که خشک شدم و از این دری وریا!هدلسوزی کدومه؟ فردا کلی کار داریم، بعد هی ب-

 لپ تاپمو بستم: 

 ولش کن بابا، فوقش هی غر میزنه. -

 بی مقدمه روی میز نشست و پرسید: 

 تو باهاش دوستی؟ -

 . ودمیخکوب شدم! دهنم کامال خشک و بی آب شده ب

 خب... نه... چرا اینو میپرسی؟ -

 چشماشو ریز کرد: 

حت، و نصیاز کارایی که انجام میدین ضایه س که با هم دوستین. از من به ت به من دروغ نگو المیرا.-

عرفان از پشت خنجر میزنه. یه بار به خودت میای و میبینی طوری دورت زده که تا آخر عمرت 

 سرگیجه میگیری! 

ه خورد بر و بر نگاش میکردم. تا به حال به این جدیت ندیده بودمش... با چشمایی که مثل آهن صیقل

ید عشق ز. شابرق میزدن. ادامه داد: نمیدونم عاشقی یا نه، ولی گاهی اوقات یه نگاه به دور و برت بندا

 خیلی بهت نزدیک باشه و خبر نداشته باشی... خیلی نزدیک. 

 رك و راست پرسیدم: 

 نکنه تو عاشقمی؟! -

 ی غرغر عرفان باال رفت: اااز خنده منفجر شد که صد

 بم... َاه... بذارین بخوا-

یادت -بعد دوباره زد تو فاز خروپف کردن. نادر با آرنجش به زانوش تکیه کرد و به سمتم متمایل شد: 

 رفته من دیگه دلی ندارم که بخوام عاشق بشم؟ 
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 پس اینا چیه که اومدی نصفه شبی واسه من توضیح میدی؟! مشکوك میزنیا... -

 انداختم:  لبخند موذیانه ای روی صورتش نقش بست. ابرو باال

 اَی کلک... عاشق شدی؟ -

ن همین االن داشتم چی میگفتم؟ گفتم من نمیتونم عاشق بشم. حتی اگه بخوام هم نمیشه،  چون م-

خودت که  فرهاد تموم عالیقم به این دنیا رو تو وجودم سالخی کرده... من یه مرده ی متحرکم المیرا.

 بهتر میدونی چی میگم. 

 :گفت

 پس منظورت چی بود؟ -

 با دست به چشماش اشاره زد: 

تی حنه،  منظورم این بود که با اینا بهتر به اطرافت دقت کنی. آدم بعضی وقتا یه چیزایی رو نمیبی-

 اگه کامال واضح باشن. 

 منظورشو اصال نمیفهمیدم. اینا چیه که داره میگه؟ 

 باالخره اومدی؟ چه خبر؟ -

 به پشت سرم نگاه کردم، حمزه به دیوار تکیه داده بود و به نادر نگاه میکرد. نادر غرید: 

 و علیکم السالم، حالم خوبه! -

 هه... ببخشید، سالم.-

 حاال بهتر شد. خبرای مهمی دارم. -

 چی؟ -

 قیافه ی نادر از عصبانیت تیره شد: 

 دستم در رفت.  قاتل پور متینو دیدم. شک نداشتم که خودش بود... از-
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وا رفتم! قاتل معروف پور متین... شنیده بودم بعضیا بهش میگفتن منحوس! روی صورتش یه ماه 

 گرفتگی شبیه عدد سیزده داشت. یه بار از نزدیک دیده بودمش... جیغ جیغ کردم: 

 غیر ممکنه!! -

 نادر سر تکون داد: 

گم، بینم میشناسم. خب ...بخوام راستشو خودش بود. اون قیافه ی کج و کوله و زخمی شو هر جا بب-

 باید بگم که اول پوراندخت دیدش. 

 حمزه اومد و کنارم نشست: 

 حاال چی؟ -

 نادر گفت: 

 باید به شهریار خبر ب... -

 . یهو حرفشو قطع کرد و نگاه نگرانی به من انداخت

 پرسیدم: 

 شهریار دیگه کیه؟-

 کردم:  یکی از بچه هاس، تو نمیشناسیش. آهسته اخم-

 من کل تهرانو میشناسم. یارو مواد فروشه؟ چکاره س؟ -

م واسه م جالب بود که حتی حمزه هم نگران شده.جفتشون خیلی عصبی نشون میدادن. نادر به اتاق

 اشاره زد: 

 بعدا واسه ت میگم، دیگه برو بخواب. -

 دست به سینه به پشتی کاناپه تکیه دادم: 

 تا توضیح نشنوم از جام جم نمیخورم. -
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 اخم غلیظی نثارم کرد: 

 برو بخواب المیرا، با من کل کل نکن! -

 توضیح میخوام. ما یه گروهیم و باید از رازای همدیگه با خبر باشیم.  توضیح! من-

 مثل پلنگی که تشنه ی خون شکارشه تماشام میکرد. بلند شدم و گفتم: 

 باشه ...هی منو بپیچون، ولی به موقعش برات دارم. -

  رفتم اتاقم و خودمو روی تختم پرت کردم. وقتی خوش خواب زیر وزنم آروم گرفت، غرق فکر شدم

  یومد.شهریار... شهریار کیه؟ هر چی تو گوگل ذهنم سرچ کردم ،اینجور کسی با این اسم به خاطرم ن

 کنم تا بفهمم کجا میرن. این قضیه مشکوکه... باید دنبالشون 

              

 *حمزه* 

اك بر سرت نادر! تو خودت همه ش داری با طاها دعوا میکنی که دهنش لقه، بعد خودت موضوع خ-

 به این مهمی رو جلوی المیرا لو میدی؟! واقعا که... 

 دستاشو تو موهاش فرو برد: 

 خفه شو حمزه،  داری آتیشیم میکنی. -

 مش اتاق و به سمت تختش هلش دادم: به اجبار برد

 برو بخواب، فردا کار داریم. -

 با اعصاب نابود شده به سمتم چرخید: 

همون گاهی اوقات از خجسته بودن دلت تعجب میکنم! یه کم مخ آکبندتو به کار بنداز... المیرا ب-

ردا فاصال و ابدا شک کرده، میفهمی؟! مطمئن باش اگه فردا بریم پیش شهریار ،میفهمه تو پلیسی. 

 نزدیک اداره نمیری، خب؟
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 سرمو پایین انداختم: 

 به نظر تو... اون قاتله سرهنگو ترور کرده؟ -

-: پوفی کرد: خودشه. ولی بحثو عوض نکن، به موقعش گیرش میندازیم، اوکی؟ ناچار سر تکون دادم

  باشه... باشه نمیرم اداره. 

              

 *؟؟؟* 

ده برجو زیر نظر گرفتم. تنها چراغ روشن طبقه ی هشتم خاموش شد... حاال وقتشه! از تاکسی پیا

د با شدم و کرایه شو حساب کردم. وقتی دور شد به سمت برج راه افتادم... یعنی این آدمی که بای

 دستای من میرفت دیار باقی، اون یکی رو میشناخت؟ 

              

 *نادر* 

 نعره زدم: 

 پاشین! تن لش تونو جمع کنین... همه مون باید بریم دنبال قاتله. -

نگار زد. اغرغر کنان از اتاقاشون بیرون اومدن. حمزه با این که لباس پوشیده بود، بازم داشت چرت می

 ؟ مریض شده که انقدر چرت میزنه... پشت سرم راه افتادن که تلفنم زنگ خورد. جواب دادم: بله

 هریارم. سالم نادر، ش-

 لبخند زدم: 

 به به... سالم... چه عجب شما یادی از ما کردین... -

 با صدای ناراحتی گفت: 

 یه اتفاق مهم افتاده. -

 جدی شدم: چی؟ 
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 خب... توضیحش یه کم مشکله. -

 همون جور که داشتم از پله ها یکی یکی پایین میرفتم گفتم: 

 گوشم با توئه. -

 مکث طوالنی ای کرد که صدای همهمه ی اطرافشو تشخیص دادم. صبرم تموم شد: 

 من منتظرما؟ -

 سرتیپ سراجیان.-

 چی شده؟ -

  دستمال خفه ش کرده.  کشتنش. دیشب تو خونه ش یه نفر با-

پو پای چپم قبل از اینکه به پله ی پایینی برسه، تو زمین و آسمون معلق موند. کشتنش... سرتی

 کسی صدام زد:  کشتن...

 نادر وقت کمه ها، چرا وایسادی؟ -

 بدون خدافظی تلفنو بستم. به حمزه نگاه کردم: 

 ماموریت عوض شد. شماها با هم برین دنبالش، من کار مهمی واسم پیش اومده. -

 با دیدن قیافه ی مشوشم، فهمید خبرائیه. تا خواست چیزی بگه سوئیچو دستش دادم: 

 مواظبش باش ،من با تاکسی میرم. -

 داره. فتم ابعد با سرعت نور از باقی مونده ی پله ها پایین رفتم و با اولین ماشینی که گیرم اومد، ر

              

 ح... شهریار هنوز از صحنه ی جرم برنگشته بود. ولی بقیه واقعا حالشون خراب بود... خیلی افتضا

 سرهنگ صبایی غرید: 

 هر چه سریعتر گیرش بیاریم.  باید-
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 با شونه م به دیوار تکیه زدم: 

 حیف باشه که از چنگم در رفت... وگرنه همونجا سوراخ سوراخش میکردم! -

 احمد خبیثانه گفت: 

 پلیس خان وارد میشود! ببخشید داداش، شما دیگه حق نگهداری اسلحه و حکم تیر نداری. -

 : با خونسردی به اطرافم نگاه انداختم

 کسی چیزی گفت؟ فکر میکنم صدای وز وز یه خرمگس بود. -

 به وضوح صدای دندون قروچه شو شنیدم که پوزخند زدم. تهامی جوش آورد: 

 و! زیا رشما دو تا هنوزم دست بردار نیستین؟! بابا اون وقتا تموم شد رفت... ول کنین این بچه با-

 قربان لو سر تکون داد: 

میبخشید که دخالت میکنم، ولی حق با تهامیه. االن موضوع شهید شدن سرتیپ سراجیان اهمیت -

 بیشتری داره. 

 یه بمب ضد حالم واسه قربان لو حواله کردم: 

م من با سروان جماعت سر و کاری ندارم. طرف مقابل من یه سرگرد زبون نفهمه که تا آدمش نکن-

  آروم نمیگیرم! 

 احمد خواست بیاد سمتم که سرهنگ صبایی دستشو جلوش گرفت و بهمون توپید: 

 تمومش کنین ،با هر دوتائی تونم!-

د خرناس کشیدم و چشمامو چرخوندم. هر چقدرم که دستور میداد، دیگه مافوق من نبود. کسی در ز

 و داخل اومد. شهریار سالم خسته ای داد و روی یه مبل ولو شد. سرهنگ پرسید: 

 چه خبرا جباری؟ -
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هیچی قربان.پدرمون درومد بس که دنبال سرنخ گشتیم. لعنتی حتی یه سرنخم باقی نذاشته! حتی -

 یه اثر انگشت کوچولو.

 ا اسید آب شدن.چون اثر انگشتی نداره. سر انگشتاش ب-

ر دوسر همه به سمتم چرخید و حیرت زده نگام کردن. تکیه مو برداشتم و شروع کردم به قدم زدن 

 اتاق: 

 ما با یه قاتل سازمانی طرفیم. یه آدم عجیب و شستشوی مغزی داده شده. یه نفر که حتی اسم-

روز  حیوونم نمیشه روش گذاشت، چه برسه به آدم! یه نفر که وقتی قیافه شو ببینین، تا سه شبانه

 کابوس مهمونتون میشه. 

  شهریار سرشو باال گرفت و با چشمای عسلیش بهم دقیق شد:

 مگه دیده بودیش؟ چقدر میشناسیش؟ -

 م. از هر آدم دیگه ای بهتر میشناسمش، چون قاتل خواهرم ،همون پست فطرت آشغاله. اوهو-

 بعد پیشش نشستم و ادامه دادم: 

مه ی فرهاد پور متین واسه م گفته بود که اثر انگشت نداره، چون با یه قطره اسید، از خجالت ه-

 د. عوضی تر از این حرفاس که بشه با چهار تا سرنخ و دو سه تا اثرانگشتای دستش درومده بو

 انگشت گیرش انداخت. کارت درومده شهریار.

 یدم: م کوبیه جوری نگام میکرد. تازه یادم افتاد که شهریار از ماجرای دیروزم خبر نداره. به پیشونی

ی و جلوشگرنه االن داشتم جنازه آخ یادم رفت... به بقیه گفتم که دیروز دیدمش. از چنگم در رفت و-

 سگای بیابون مینداختم. 

 قیافه ش باز شد: 

ا آها، خب زودتر بگو پسر... پس خدا خیرت بده، برو مشخصاتشو به بچه های چهره نگاری بده ت-

 راحت تر گیرش بندازم. 
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 باشه، ولی بعید میدونم بشه به همین راحتی گیرش بیاری. -

 نچ نچ کرد: 

 دواری بودنت به دل آدم خرمن خرمن امید میبخشه! یعنی این امی-

 همه بی اختیار خندیدیم که به شونه ش زدم: 

 از یه آدم نا امید از دنیا همچین چیزیو انتظار نداشته باش.-

  ی بابا... باز گذر این به اینجا افتاد هی بیاد آیه ی یاس بخونه! کی اینو اینجا راه داده؟ا-

 تک خنده زدم: 

 شهریار، هوس گوشمالی به سرت زده؟ -

 و مال به سرم زده که خستگی این چند روزو حسابی از تنم در کنه.  نه، هوس مشت-

 م از روت کم کنی بد چیزی نیست. عجب روئی داری به خدا! یه ک-

 شونه باال انداخت: 

 از یه آدم پررو همچین چیزیو انتظار نداشته باش! -

 خوشم میومد که هیچ رقمه کم نمیاورد! دستمو به زانوهام گرفتم و بلند شدم: 

 من رفتم، کاری داشتین بهم زنگ بزنین. -

              

 *حمزه* 

 چه خبر؟ -

 المیرا جواب داد: 

 میگه خبر نداره. -

 رو فرمون ضرب گرفتم: 
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 هیچ آشنای دیگه ای سراغ نداری؟ -

 الش پنجاه پنجاهه. گه هست، ولی شک دارم با خبر باشه. احتماوممم... چرا یه نفر دی-

 طاها از پشت سر پیشنهاد داد: 

 میخواین منم یه امتحانی بکنم؟ -

 از داخل آیینه نگاش کردم: 

 خب زود باش دیگه! پس منتظر چی هستی؟ -

یگه لپ تاپ همیشه آماده شو از کیفش بیرون کشید و شروع کرد به مودم نصب کردن. درسته د

 ون باعرفان از اون طرف خیاب ..داشتم از دست کاراش ذله میشدم، ولی هر چی بود، کارش درست بود.

ه ون چراغ داد که با دست عالمت زدم خبری نیست. گوشی المیرا این وسط زنگ خورد که هیجان زد

 داد زد: 

 آخ جون! -

 ولی تا نگاهش به صفحه افتاد سرد شد: 

 نادره. -

 جواب بده. -

 چی میخوای نادر؟-

 صورتش تیره شد و با خشونت موبایلشو به سمتم گرفت: 

 بیا با تو کار داره. -

 بعد به نادر گفتم: 

 چی شده؟ -

 نیاوردین؟ چه خبر؟ سوژه پیداش نشده؟ هیچ ردی گیر-
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 کالفه آه کشیدم:  

 نه خبری نیست. -

 پنشون ندی، اوکی؟قول بده هیچ عکس العملی  باشه... یه چیزی بهت میگم، فقط-

 ضربان قلبم باال رفت:  

 چی؟-

 ه دیشب سرتیپ سراجیانو خفه کرده. ببین، خونسرد باشیا... سوژ-

مثل مجسمه بی حرکت شده بودم. چیزایی که بهم گفت تو سرم پژواك پیدا میکردن... به زحمت 

 زمزمه کردم: 

 باید چیکار کنیم؟ -

 نعره زد: 

 ، رفتمصدات معلومه داری از حال میری حمزه. من از اداره برمیگردمبهت گفتم ظاهرتو حفظ کن! از -

 چهره نگاری و قیافه شو به شهریار نشون دادم. 

 خب؟ -

م طمئنم که احتمال گیر آوردنش به کمک شهریار زیر ده درصده. بعدشم من باید بار و بندیل ببندم-

 میتونین پیداش کنین.  و برم توکیو، پس فقط یه چیز باقی میمونه. اینکه فقط شماها

 ولی آخه... اگه اون نتونه ما چطوری... -

ی یـــس... چیزی نگو! المیرا شماره ی کل خالفکارای تهرانو داره! طاها هم منبع اطالعاتی خوبه-

 داره، پس میتونی پیداش کنی. 

 به فکر فرو رفتم. تماس قطع شد و من موبایلو روی داشبرد گذاشتم. 

 پریده... چی میگفت؟ رنگت -
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 با خستگی نگاش کردم: 

 میگه باید گیرش بیاریم... تازه خودشم واسه ش کاری پیش اومده باید بره جایی. -

 سریع گارد گرفت: 

 باز که داره رفیق نیمه راه میشه!! -

 نه این جوری نیست.باور کن کارش خیلی مهمه! -

 اگه راست میگی کارش چیه؟ -

 دهن باز کردم که بگم، ولی جلوی خودمو گرفتم. با شک براندازم میکرد: 

 شما نامردا دارین یه چیزیو مخفی میکنین، ولی چی نمیدونم. -

 طاها که سرگرم بود زیر لب گفت: 

 با المیرا موافقم. -

ت صبانیعکم کم داشتم آمپر میچسبوندم. ببین این نادر آدمو تو چه موقعیتایی که قرار نمیده... با 

 بهشون توپیدم: 

 هیچ خبری نیست و شماها فقط توهم زدین! حاال به کارتون برسین، سریع! -

سرش  المیرا شکل خاصی نگام کرد و با عجله لیست شماره های موبایلشو زیر و رو کرد. طاها هم که

شکل مبه کار خودش بود، ولی مطمئن بودم از من و نادر، مخصوصا نادر، کینه ی بدی به دل گرفته. 

 من اینجا بود که نادر قرار بود بره و منو با این خل و چال تنها میذاشت... 

               

 *المیرا* 

ه ک... تازه از جذبه ای با اینکه حمزه سرم داد کشید، ولی اصال بهم برنخورد. واسم عجیب بود

زد چشماش پیدا کرده بودن خوشم اومده بود! خشن و بی اعصاب، کالفه و عصبانی. قلبم بدجوری می

 و انگشتام میلرزیدن و نمیذاشتن شماره ای که میخواستم رو پیدا کنم. غر زدم: 
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 لعنتی... -

 دیگه چی شده؟ -

 با تو نبودم. -

 غر و آه و ناله ممنوعه! -

 نگاش کردم:  زیر چشمی

 شما جانشین نادر بودی و ما خبر نداشتیم حمزه خان؟ -

 ند کهچنگاهشو از چشمام دزدید و جوابمو نداد. لبخند کجی زدم و به تماشا کردنش ادامه دادم. هر 

صورتش با ته ریش پوشونده شده بود، ولی دیگه ازش خوشم میومد و به چشم همون حمزه ی قبل 

 نگاش نمیکردم. 

 سنگینه ها المیرا.  نگاهت-

 میدونم. -

 به سمت گوشیت بگیر! مگه نمیخواستی شماره ی طرفو واسه م گیر بیاری؟  پس نگاهتو-

لبخندم بیشتر کش اومد. از مردای با جذبه و خشن خوشم میومد... حمزه هم داشت یواش یواش 

ق م عاشتغییر حالت میداد به یه موجود عصبی و کالفه مثل نادر. نکنه یه وقت به خودم بیام و ببین

 حمزه شدم؟ پوووف... چه فکر و خیاالی احمقانه ای به سرم میزنه... 

              

 اندخت* *پور

 شماره ی روی صفحه نا آشنا بود. با شک جواب دادم: 

 بله؟ 

 سالم-

 بله بفرمائید؟ -
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 نشناختی؟ -

 قلبم کامل از حرکت افتاد. صداشو هر جایی که میشنیدم، میشناختم. تته پته کردم: 

 آ... آره... توئی نادر؟ -

 آروم خندید: 

 حدسم اشتباه بود. -

 حدس راجع به چی؟-

 اره تو دارم، صد در صد آب روغن قاطی میکنی. گفتم اگه بفهمی من شم-

 از مثاالیی که میزد خنده م میگرفت... واسه همین با صدای بلندی خندیدم و پرسیدم: 

 چیکارم داشتی؟ -

 ود به من جواب بدی؟ با من میای بریم دنبال فرهاد؟ خب... مگه قرار نب-

که  ه بودنی، واسه پیدا کردن یه گمشده... واو... کامال یادم رفتدلم ریخت. همراهی کردن یه مرد آه

 ازم چی میخواست. 

 اِ... نمیدونم... -

 که جواب نمیشه پوراندخت، آره یا نه؟  "نمیدونم"-

 از خدام بود که باهاش برم، ولی بابا اجازه میداد؟ با انگشتم روی میز خطای فرضی کشیدم: 

 گرنه خودم که... موافقم... باید از پدرم اجازه بگیری. و-

 صداش طوری شده بود که انگار داره جلوی خنده شو میگیره: 

 یعنی تو واقعا بلد نیستی یواشکی فلنگو ببندی و در بری؟؟ -

 نچ نچ کردم: 

 من دختر بدی نیستم. -
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 ولی تو ژاندارکی. نشون بده مثل ژاندارك نترس و کله خرابی دختر... نشونم بده! -

 وبه قدری از حرفش حالم دگرگون شد که دلم میخواست جیغ بکشم! طوری که زبونم قفل کرده بود 

 دیگه نمیتونستم حرف بزنم. صداش باعث شد روحم به پرواز در بیاد: 

 بذار مطمئن باشم لقبی که بهت دادم، کامال برازنده ته. -

 گوشی رو محکم تو مشتم فشردم: 

 هستم مرد آهنی.-

  پوزخند زد:

 مرد آهنی. واقعا هدفت از انتخاب این لقب واسه من چی بود؟-

 بدون فکر جواب دادم:  

 رنگ چشمات. -

 صدای نفسای منظم و عمیقش تنها چیزی بود که میشنیدم. 

 ساعت چهار عصر میام اونجا، فعال. -

ه کن بود بعد بهت زده سر جام باقیم گذاشت. چرا عکس العملش این طوری بود؟ هر چی بود، مهم ای

 امروز میدیدمش! 

              

 *منصور خان* 

 به سیبی که دستم بود گاز زدم و غریدم: 

 پس ردشو زدی... 

 سر تکون داد: 

 بله. 
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 طوری با غرور جلوم نشسته بود که آدم فکر میکرد با ریچارد شیر دل طرفه! با خونسردی پرسیدم: 

 کی میری؟ -

 مشخص نیست. یا شایدم پس فردا. ساعت پروازمهر وقت که فرصت باشه، فردا -

 جلوتو نگیرن؟ -

 با صدای رسایی خندید: 

 آدم از مادر نزائیده که جلوی منو بگیره منصور خان، شما هنوز منو نشناختین؟ -

 واقعیت این بود که هنوزم این موجود عجیبو نشناخته بودم! ولی به جاش جواب دادم: 

 واقبیبرو و به چنگش بیار و نشونش بده باال کشیدن پوالی من چه ع باشه، بهت اعتماد دارم پسر.-

 داره.

 نگاه یخ بسته ش به چشمام خیره شد: 

 بله منصور خان، بیچاره ش میکنم. -

داشت با سردی مخصوص به خودش میخندید که یه دفه ساکت شد و به باال چشم دوخت. حتی پلکم 

 نمیزد... کسی گفت: 

 ه. سالم آقای یزدان پنا-

 سالم. -

 با اخم و تخم به جایی که نگاه میکرد چرخیدم: 

 پوران، اونجا چیکار میکنی؟! -

 با دستاش به نرده ها تکیه داد و گفت: 

 من خونه بودم، یادتون رفته بود بابا؟ -

 بعد نگاه عجیب تری به نادر انداخت: 
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 چه عجب از این طرفا؟-

 کار داشتم. -

 ان دیگه چیزی نگه. از جاش بلند شد: جواب مختصر نادر باعث شد پور

 من باید برم، باید با طاها برم سراغ کسی که از جای قاتل پور متین با خبره. -

 بعد بی خدافظی بیرون زد. پوران با قدمای سریعی از پله ها پایین اومد که داد زدم: 

 کجا میخوای بری؟ -

 کارش دارم! -

 مثل برق و باد از جلوم گذشت و نذاشت بفهمم چیکار داره. 

              

 *نادر* 

 تا خواستم پامو زمین بذارم، صدای پوراندخت دوباره اومد: 

 صبر کن نادر... -

رایش ورت آصبرگشتم و نگاش کردم. قد نسبتا بلند، موهای بور از شال بیرون زده و برای اولین بار، با 

 نکرده. مقابلم ترمز زد و نفس نفس زنان گفت: 

 من کی باید همراهت بیام؟ -

ا پچشمای قهوه ای خمارشو از نظر گذروندم. چشمایی که میتونست هر مردی رو به استثنای من از 

 ه... در بیار

 ی رودرواسی میپرسم، واقعا میای یا میخوای عالفم کنی؟ رك و پوست کنده جوابمو بده ها! ب-

 لبخند خیلی کمرنگی زد: 

 واقعا قصد دارم همراهت بیام. -
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 شاید مجبور باشم به چند تا کشور سفر کنم، واسه ت مسئله ای نداره؟ -

 من از ماجراجویی لذت میبرم!-

 دم، منم بی اختیار لبخند زدم: وقتی لبخند عریضشو دی

 پس باید خودت یه پرواز با من گیر بیاری ،چون این کار واسه من مقدور نیست. -

 ابرو باال انداخت: 

 !"حله"اینکه مثل آب خوردن میمونه... به قول المی ،-

س  اشه... پس من شماره ی پرواز و هر چیز دیگه ای که احتیاج داشته باشی رو واسه ت اس ام اب-

 میکنم، فقط به یه شرط. 

 بر خالف همیشه ساز مخالفت نزد: 

 چه شرطی؟ -

 اه من میای. اینکه بنی بشری خبردار نشه که تو همر-

سرشو که پایین انداخت، فکر کردم داره پیش خودش سبک و سنگین میکنه. ولی وقتی سرشو باال 

  گرفت، صورتش و چشماش از شدت ذوق زدگی مثل جواهر برق میزدن!

 قول مردونه میدم که کسی نفهمه. قولِ قول! -

م بعد دوباره مثل وقتی که اومده بود، دوان دوان برگشت. با دیدن ذوق زدگیش، احساس خاصی به

 دست داد. انگار دلم میخواست دوباره ذوق زده ش کنم... با خودم گفتم: 

 تو فقط یه دیوونه ای. -

ولی این احساسو جالب میدونستم. تا حاال هیچ وقت واسم پیش نیومده بود که از خوشی کسی 

،خوشحال بشم. اونم به این شدت! راهمو کشیدم و از خونه بیرون رفتم. شروع کردم به قدم زدن و به 

از آسمون نگاه سریعی انداختم که قصد داشت به مرور تاریک بشه. واسه م سخت بود... سخت بود که 
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ژاندارك دور بشم. شاید... یه جور دلبستگی؟؟ یا شایدم دلبستگی عاطفی؟! با این فکر، گرمم شد. با 

 این که کتی تنم نبود، ولی داشتم از شدت گرما و حرارت میپختم! یقه مو تکون تکون دادم: 

 به حمد خدا مخم کامال تعطیل شد رفت پی کارش! -

هم  من دیگه دلی نداشتم که بخوام دلبستگی به شخصی داشته باشم، ولی این فکر از ذهنم یه لحظه

بیرون نمیرفت. یعنی میشد گفت که من این موجود سرکش و غیر قابل پیش بینی رو دوست 

 داشتم؟؟ ...پوفی کشیدم و واسه خودم سر تکون دادم. من واقعا نمیدونستم چم شده بود. 

              

 . خیلی زیاد!تو رو خدا مواظب باشیا، اینا خطرناکن-

 زهرخندی زدم و لباسامو داخل چمدون جا دادم: 

 داری چشم بسته غیب میگی پسرخاله ی دیوونه و عزیزم؟! -

 حمزه مثل بچه ها روی صندلی پشت میز تلو تلو میخورد. 

 میدی نکبت!  کنه که انقدر منو حرص و عذاب آخه... اه خدا ایشاال نفرینت-

 از کارم دست کشیدم و تمام رخ نگاهش کردم: 

 من تا از اونا انتقام نگیرم، آروم نمیشم! دو یو آندر استند؟! -

وقتی  ه! من نمیخوام بفهمم... نمیخوام متوجه بشم... اصال من خنگم! آها یه سوال! آقا تو مریضی؟!ن-

 ه چی میخوای بری اونجا؟ یه گروه از طرف ستاد راهی توکیو میشن، تو دیگه واس

ا تبین برادر من، من مریضم! دیوونه، احمق، کله خراب... هر اسمی دوست داری روم بذار. ولی من ب-

 اون فرهاد بی شرفو با همین دستام نکشم ،روحم آروم نمیگیره! 

 وجوری نگام میکرد که انگار میخوام خودشو بکشم! جای شکرش باقی که بقیه خونه نبودن تا جر 

 بحث مسخره ی ما رو با همدیگه ببینن. انگشتشو به سمتم تکون داد: 

 داری یه کاری میکنی همین االن تلفنو بردارم و زنگ بزنم به مامانم! -
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 اخم شدیدی به ابروهام شکل داد: 

 تو این کارو نمیکنی حمزه... -

  کشتنش بدن. نمیذارم. به یمش میدم! من نمیتونم بذارم برادر مو این جوروقتی مجبور باشم انجا-

ل فامی یاد بچگیام افتادم که حمزه منو مثل جونش دوست داشت. با این که برادر نبودیم، ولی همه ی

ود و باعتقاد داشتن من و حمزه مثل برادرای واقعی رفتار میکنیم. این یکی همیشه مراقب اون یکی 

ذ لت نفوشدم و به سمتش رفتم. صورتش حااون یکی مراقب این یکی... از زانوم گرفتم و تمام قد بلند 

 ناپذیری داشت: 

 نمیتونی متقاعدم کنی نادر! -

 جلوش زانو زدم و دستاشو گرفتم. تعجب کرده بود... دستاشو روی چشمام گذاشتم: 

 من مخلصتم هستم پسر. 

 شاید کارم بچگونه بود، ولی حمزه موج آرامشی تو وجودش داشت که از دستاش حسش میکردم... 

 . حتی اگه مثل دینامیت در حال انفجار بود، بازم تنها کسی بود که میتونستم آرامششو حس کنم

 دستاشو عقب کشید:

 دیوونه شدی؟!-

 به چشماش نگاه کردم: 

ه من خیلی وقته دیوونه شدم... برادرتو خیلی وقت پیش دیوونه ش کردن پارسا... من که دیوون-

 نبودم، مگه نه؟ 

 با صدای پایینی گفتم: چشماش برق میزدن. 

 ا!! من سالم بودم پارسا... یادته، مگه نه؟ من سالم بودم... به جدت قسم سالم بودم سید پارس-

 ی چشمام سرازیر شدن. با سماجت به حرف زدنم ادامه دادم:  هاشکام بی سر و صدا از گوش
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پس چرا میذاری از اینی  .من دارم از دست میرم... پس چرا نجاتم نمیدی؟ داری میبینی که داغونم-

 که هستم داغون تر بشم؟ دِ جواب بده بی معرفت!

 سرشو با شرمندگی پایین انداخت: 

 ق... خدا منو از بین ببره که اجازه دادم یه مشت بی شرف برادرمو داغون کنن... شرمنده تم رفی-

 دستاشو محکم گرفتم: 

 ، پس حداقل بذار دلم خنک شه. پس چرا نمیذاری انتقام بگیرم؟! من آب از سرم گذشته-

 من نمیخوام این وسط بالیی سر خودت بیاد. -

 .یخوام اگه مردم، حداقل به خاطر خواهر و برادرم مرده باشم! به جدت قسمت میدم جلومو نگیرم-

 بذار این کارو انجام بدم، اگه زنده موندم که برمیگردم... اگه هم مردم که... 

 سریع بلند شد و رفت سمت اتاق: 

 خدا پشت و پناهت، برو که پروازت دیر نشه. -

 دیگه بیرون نیومد. صداش زدم: 

 حمزه؟ نمیخوای واسه م قرآن باالی سرم بگیری؟ -

 جواب نداد. ناچار بلند تر صدا زدم: 

 حمزه؟-

 با اعصاب متشنجی داد کشید: 

 فقط برو! برو نادر تا قاطی نکردم.-

تم به در اتاق نگاه کردم و در چمدونمو بستم. گوشی مو تو جیبم انداختم و وقتی خواس با حسرت

 بیرون برم مکث کردم. 

 رنگردما... نمیخوای واسه آخرین بار منو ببینی؟ بحمزه من شاید دیگه -
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 وقتی سکوتش نصیبم شد گفتم: 

ن. کدافظی خاز المیرا و بقیه هم باشه... نیا... ولی من به یادتم پسر. چون خراب رفاقتم... خدافظ، -

 اگه هم خدای نکرده یه وقت دلت واسه برادر دیوونه ت سوخت، یه دعایی واسه رسیدن به آرزوش

 بکن. آها... اون قاتل بی همه چیزو هم گیر بیار. 

ه م طبقبعد با چمدون سنگینم از خونه بیرون زدم و با آسانسور که باالخره تعمیرش کرده بودن، رفت

 مزخرفی داشتم. خیلی مزخرف... به تصویرم داخل آیینه نگاه کردم:  کف. احساس دلتنگیی هم

 تو یه شکست خورده ای، هوممم؟ -

              

 *حمزه* 

 وقتی صدای بسته شدن در خونه اومد، با حرص به دیوار اتاق مشت محکمی زدم و نعره کشیدم: 

 .خدایا... این حقش نبود... نجاتش بده-

----م: دوباره مشت زدم... سه باره... انقدر مشت زدم تا دیوار خونی شد و از نفس افتادم .ضجه زد

 خدایا کمکش کن، نادر هیچ کسیو جز تو نداره!

              

 *نادر* 

 نگاه مختصری به صفحه ی موبایل قدیمیم انداختم که نوشته شده بود: 

 تو رگات جریان داره یزدان پناه.  موفق باشی. نشون بده هنوزم خون پلیسا-

 جواب دادم: سر بلندتون میکنم سرهنگ، حتی اگه بمیرم. 

دفه  وقتی ارسال شد، سیم کارتمو از زیر باتریش بیرون کشیدم و تو کیف مدارکم جاسازی کردم. یه

 کسی کنارم نشست که خواستم اعتراض کنم، ولی صدام افتاد... 

 ی توئه. دلیم، شماره ی صندلی بغل دستدیدی اومدم؟! حتی شماره ی صن-
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 به قیافه ی خواب آلودش اشاره کردم: 

 باورم نمیشه اومده باشی پوراندخت... -

 با پلکای پف کرده ش چشمک زد: 

 نمیذاشتم پرواز به این مهمی از دستم در بره! -

 سر تکون دادم: 

 بهم ثابت کردی که یه ژاندارکی. شورشی و سرکش. -

 لکاشو ماساژ داد: پوزخند زد و پ

 هندونه زیر بغل دادن بسه، چون واقعا خوابم میاد! -

سرمو به سمت پنجره چرخوندم و به آسمون شب زل زدم. بازم از پشت سر به من خیره شده بود 

،چون نگاه سنگینشو حس میکردم. اعتراض نکردم، چون دلیلی واسه ناراحت شدن از دست 

 همسفرم پیدا نمیکردم. 

              

 *المیرا* 

 ونه نیستین؟خنادر؟ ...نادر خان؟ حمزه؟ ...بچه ها -

 عرفان خندید: 

 چه عجب اینا خونه نیستن... -

 به سمت اتاقشون قدمای بلندی برداشتم: 

 غیر ممکنه، کفشای حمزه رو تو جا کفشی دیدم. -

مام ظاهر شد، هین بلندی شبعد بدون در زدن، در اتاقو هل دادم تا باز شد. از صحنه ای که جلوی چ

کشیدم و بی اختیار عقبکی رفتم. حمزه، خسته و داغون با یه دست آش و الش و خونی گوشه ی اتاق 

 کز کرده بود و به یه نقطه ی نا معلوم چشم دوخته بود. باربد پرید داخل:
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 نادر کجاست؟ با همدیگه دعواتون شده؟! -

 . و شدمقدمای لرزونی جلو رفتم و مقابلش روی زمین ول فقط سرشو به نشونه ی منفی باال انداخت. با

 چه بالیی سر خودت آوردی؟! -

 : انقدر کالفه و بی حال بود که حتی تالش نکرد دستشو عقب بکشه.به باربد آمرانه دستور دادم

 برو جعبه ی بانداژو بیار. -

 به دست زخمی حمزه نگاه کردم و بعد به دیواری که خون لخته شده، جای مشتشو به وضوح به رخ

 میکشید. بهش پریدم: 

 چرا این کارو کردی، هان؟ -

 هنوزم سرش پایین بود و به فرش نگاه میکرد. صدای غرش عرفان کل اتاقو پر کرد: 

 ولش کن المی، تو که مسئول خریت حمزه نیستی. -

 داختم ته گلوم و جیغ زدم: صدامو ان

 از این اتاق گمشو بیرون، همین حاال! -

وج نفس زنان نگاهش میکردم. وقتی این شکلی داد میزدم، همه خبر داشتن که این نشون دهنده ی ا

 یاد! عصبانیتمه. اخم کرد و تکیه شو از دیوار برداشت: انقدر دلسوزی بیخودی کن تا جونت باال ب

 ناپدید شد چشم ازش برنداشتم. بعد به سمت حمزه چرخیدم:  تا وقتی که از دیدم

 درد داره؟ -

ه از نه تکون میخورد، نه جواب میداد. مثل مجسمه ی مرمرینی بود که به شکل یه مرد خسته و برید

 دنیا تراشیده بودنش... صدای پا اومد و باربد یه جعبه کنارم گذاشت: 

 برو کنار تا دستشو پانسمان کنم. -

 خودم انجامش میدم.  نه،-
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 خندید: 

 من رشته ی دانشگاهی م پرستاری بوده یا تو؟! -

 بهش چپ چپ نگاه کردم: 

  تو دانشگاه فارسی هم یادت داده بودن؟ گفتم پانسمان کردن دستش با من! -

 کنارم نشست: 

 باشه لجباز، تو بردی. ولی زیر نظر من دستشو پانسمان کن، خب؟ -

ی  کرد و نشونم داد باید چیکار کنم. حین پانسمان کردن، حواسم به قیافهبعد در جعبه رو باز 

ن کل ناراحتش بود. به چشماش که از غصه ی عمیقی رنگ باخته بودن... طوری پلک میزد که انگار وز

 دنیا رو دوششه و هر آن ممکنه زیر بار سنگینش، کمر خم کنه. از غمگین بودنش بی تاب شدم و

 صداش زدم:

 چیزی شده؟ حمزه؟ -

ق باالخره سرشو باال گرفت و بی حرف به چشمای من زل زد. از نگاهش خشک شدم ...نگاهش مثل بر

دویست و بیست ولتی بود که در جا خشکم کرد و قدرت نفس کشیدن رو ازم سلب کرد. به سختی 

 لب زد: 

 نادر رفت.

 باربد داد زد: 

 کجا رفته؟! -

 کرد:  پلکاش رو هم افتادن و دوباره تکرار

 نادر رفت. باالخره رفت.-

 چیزی به فکرم رسید و پرسیدم: 

 نفهمیدی کجا میخواد بره؟ -
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 نه.-

ط . یعنی امکان داشت؟ پوران میخواست یواشکی بره مسافرت و آب و هوایی عوض کنه، چیزی که فق

 به من خبر داده بود. یعنی... نادر و پوران با هم بودن؟

 پورانم میخواست همراهش بره؟ آره؟! -

 نمیدونم.-

 ! از شدت گیج شدنم روی زمین چهار زانو نشستم و صورتمو بین دستام مخفی کردم. نکنه با همن؟

 شه! بممکن بود دعواشون  .نگران اتفاق خاصی نبودم، ولی این دو تا بدجوری به خون هم تشنه بودن

 با صدای خفه ای به باربد دستور دادم: 

 برو و تنهامون بذار، با حمزه کار خصوصی دارم. -

 بی چون و چرا بیرون زد. دستامو پایین انداختم: 

 حمزه، جون من راستشو بگو. نادر کجا رفته؟-

 دست پانسمان شده شو برانداز کرد: 

 رفته فرهادو گیر بیاره. جاشو فهمیده.  -

 واقعا؟؟! پس چرا به ماها خبر نداد؟ -

 شونه باال انداخت: 

 نمیخواست کسی آسیب ببینه. منم از همین داغونم... -

 یه چیزی تو سرم مدام وز وز میکرد: 

 پوران. آره... نکنه واقعا همراهشه؟-

 با تحکم گفتم:  

 پس بگو فرهاد کجاست! منم باید برم اونجا. -
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 نگاهش نگران شد: 

 نه، حرفشو هم نزن. -

 م غریدم: از بین دندونای کلید شده 

 آدرس؟ -

یه دفه حالت صورتش کامال عوض شد و نگاه وحشی و سرکشی بهم انداخت. نگاهش دست کمی از 

 نگاهای منجمد نادر نداشت! نعره زد: 

 نه، نه، نه! -

و  ا من یکی به دو نکن حمزه، خودت بهتر میدونی که اگه اراده کنم، صد در صد نادرو پیدا میکنمب-

 میرم پیشش!

یهو طوری به سمتم خیز برداشت که عقب کشیدم. با رگی که روی شقیقه ش معلوم شده بود و به 

 شدت میزد... 

لمیرا، میدونی چیه؟ من نمیخوام آسیب ببینی. نمیخوام بالیی سرت بیاد! نمیخوام دستی دستی ا-

 بسپرمت دست چند تا گرگ درنده. حالیت میشه یا نه؟! 

 آب دهنمو قورت دادم: 

 م هنگ میکنم حمزه. این رفتارا چه معنی ای میده؟دار-

 صاف تو چشمام زل زد: 

 نمیذارم اتفاقی واسه ت بیفته.چون من دوستت دارم المیرا. -

 ؟فکم پایین افتاد و مات و حیرون زمزمه کردم: ها.

 با جدیت بیشتری گفت: 

 ه خراش برداری. من عاشقتم. متوجه میشی چی میگم؟ من... عاشق... توئم! نمیذارم حتی ی-
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رو آنالیز کنه، از اتاق بیرون رفت. به سمت  "عاشق"بعد بلند شد و قبل از اینکه مغزم بتونه کلمه ی 

 جایی که نشسته بود سر تکون دادم: 

 من خوابم دیگه، اینا جز یه خواب معمولی نمیتونه باشه... -

 دم کهبعد غیر ارادی به صورتم سیلی زدم. وقتی دردم گرفت و دیدم که از خواب نپریدم، تازه فهمی

دن همه ش واقعیت محض بوده.. اینکه حمزه عاشقمه و من خبر نداشتم! مثل بچه ای که تازه حرف ز

 یاد گرفته تته پته کردم: 

 ع... عاشق؟ -

م میخواست برم پیشش و دوباره چشمای میشی چرا این وسط قلبم داشت این جوری میزد؟ چرا دل

لبم روشنشو با نهایت دقت نگاه کنم؟ نکنه منم عاشق شده بودم و خبر نداشتم؟! ضربان وحشتناك ق

 که اینو گواهی میداد، ولی واقعا... من عاشقش... شده بودم؟ بی اختیار زمزمه کردم: 

 حمزه... یعنی منم دوستت دارم لعنتی...؟ -

              

 *حمزه* 

 دلم میخواست سرمو بذارم زمین و بمیرم! آخه چرا لو دادم عاشقش شدم؟ انگشتامو واسه دفه ی

یرا هزارم بین موهام فرو بردم و به درد وحشتناك دستم توجهی نکردم. به دستی که با دستای الم

لگد  میز آشپزخونهپانسمان شده بود... احساس میکردم دستم تنها عضو زنده ی وجودمه. به پایه ی 

 زدم: 

 ن که بلد نیستی حتی جلوی یه زبون ساده رو بگیری! زنگندت بزنن... گندت ب-

ی بسروان فدوی با اون همه دبدبه و کبکبه ش به یه دختر قاچاقچی گفت عاشقش شده... الهی درد 

 شت ازبرو برگدرمون بگیرم و بمیرم تا این ننگو تحمل نکنم! وای خدا... اگه نادر میفهمید... بی 

 ! بشم؟ ماموریت معافم میکرد، اونم به هر طریقی که میتونست! پوفی کردم: پس چرا نمیمیرم تا راحت

 حمزه؟ تو داشتی شوخی میکردی، مگه نه؟! -
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داشتم طول آشپزخونه رو مدام قدم میزدم که با صدای المیرا سر جام ثابت موندم. صدای قدماش 

 نزدیک شد: 

 ستی، هان؟ اینا همه ش یه شوخیه که حال و هوامون عوض بشه ،هوممم؟ تو که عاشق من نی-

 خودمو جمع کردم و آهسته روی صندلی نشستم. مقابلم جا خوش کرد: 

 من منتظر جوابم آقای حمزه مرادی. -

 زیر لب دستور دادم: 

 برو بخواب، دیر وقته. -

 تو دوستم داری؟ -

 گفتم برو بخواب. -

 پرسیدم تو دوستم داری؟! -

 تا خواستم با خشونت دعواش کنم انگشتشو به سمتم نشونه رفت: 

اشو هر وقت جواب سوالمو بدی میرم. مقاومت جلوی اون دو تا گوی فندقی محال بود... انقدر چشم-

 دوست داشتم که حد و حسابی نداشت. غیر ارادی بهش خیره موندم: 

 قت باشم یا ازت متنفر باشم؟ تو چی دوست داری؟ میخوای عاش-

 از نگاهم دست و پاش به هم گره خورد: 

 اِ... قرار نبود سوالمو با سوال جواب بدی! -

 مثل نادر حاضر جوابی کردم: 

 من هیچ قول و قراری نذاشته بودم. -

م  واسه بار اول بود که میدیدم داره یه جورایی از من خجالت میکشه. بازم مثل همیشه رفتاراش واسه

خواستنی نشون میداد... من بهش دروغ گفته بودم. من عاشقش نبودم... من دیوونه ش بودم! مثل بت 
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که برای خودم انکارش کنم. ولی نادر تنها کسی بود که فهمیده بود من  تممیپرستیدمش و سعی داش

 دور کنه .چه احساسی نسبت به المیرا دارم و همیشه سعی داشت ما رو به هر طریقی که شده از هم 

 اون بود که میدونست من المیرا رو مثل جونم میخوام. گونه هاش گل انداخت:

 فکر کنم دیگه باید برم بخوابم، خیلی خسته م. -

 منو بدونی و جواب سوالمو بدی؟  پس چی شد؟ مگه نمیخوای جواب-

 وی انداختم مثل موشک غیبش زد و یه لحظه دیدم که در اتاقش بسته شد. به دستم نگاه طوالنی ا

 لبخند کجی زدم: 

 باور کن دوستت دارم دختر جنگجو. -

           

 *پوراندخت* 

رد و هر چی نگاهش میکردم، سیر مونی نداشتم. لعنتی با دل من چیکار کرده بود؟! تو خواب غرغر ک

سرشو تکون آرومی داد. آه کشیدم و به چشمای معرکه ش فکر کردم که زیر پلکاش مخفی بودن و 

شکنجه م میدادن. کاش بیدار بود و با چشماش بهم خیره میشد، شاید عطش وحشتناکم نسبت به 

ات ای سربی چشماش، باالخره تموم میشد. خوشحال بودم که این سفرو قبول کردم و به هر مکافدری

امش و عذابی بود، باالخره همراهش اومدم. حاال هم که تو هواپیما کنارش نشسته بودم، احساس آر

خاطر عجیبی داشتم... عشقش جوری بهم خنجر زده بود که در نبودش هنوزم واسه نفس کشیدن 

ام یکردم. هیچ وقت فکرشو هم نمیکردم که عاشق شوالیه ی سرد و سنگی پدرم بشم که با تمتقال م

 ارم دوجود ازش نفرت داشتم. نادر، مرد آهنی... تازه میفهمیدم چقدر لقبی که بهش دادم رو دوست 

همون طور که بهش خیره مونده بودم با صدای نا مفهمومی گفتم: چی میشد تو مال من میشدی؟ 

 د: حرف ز

 .برو-
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                                                                                                                                      نیشخند زدم: 

                                                   خوابت هم از من متنفری؟  یبینی؟ حتی تومی رو داری خواب من-

                                                                                                             بهم فشرد و ناله کرد: رو پلکاش

                                                            !                                                                              آره-

اری نیشخندم تبدیل به زهرخند تلخی شد و باالخره از نگاه کردن به صورتش دل کندم. من چه انتظ

روز  که نادر که از همه چی دل بریده، بیاد و عاشق من بشه؟ اونم منی که هر شب و هرداشتم؟ این

اب شاید توی خو ؛سعی کردم مثل خودش بخوابم با درد جانگدازی که داشتم، ؟کرد که بمیرمآرزو می

                                                                                                       بیاد و بهم بگه: 

 پوراندخت، من عاشقت شدم دختر! -

                                                                                      

                                                                                                                               *؟؟؟* 

                                                                                                           اسلحه رو مقابل چشماش گرفتم: 

                                                                                               االن چه احساسی داری پیرمرد؟ -

                                                                  نسرد بود. به آرومی جواب داد: قیافش کامال بی تفاوت و خو

پس تمومش  ؛ترسممن کاری نکردم که بخوام به خاطرش عذاب وجدان داشته باشم. از مرگم نمی-

                                                                                                                              کن. 

                                                                                                                  ی میز تکیه کردم: به لبه  

                                                                                                                           ی! ی رفیقات خوش بگذره آقای مرتضواون دنیا پیش بقیه از شجاعتت خوشم اومد سرهنگ.؛ خوبه- 

نیش شلیک شد. بی حرکت روی صندلی مطالعش افتاد ماشه رو کشیدم و تیر بی صدا به سمت پیشو

بی -   ی بین دو تا ابروهاش، خون جاری شد. اسلحه رو پایین آوردم و تماشاش کردم. و از حفره

یکی و یکیرو  های مبارزه با مواد مخدرگندهصبرانه منتظرم... منتظر اون روزی که تموم کله

 تک با دیار باقی آشنا کنم! بهتک
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                                                                                                                           *نادر* 

                                     نگاه انداختم. ،چرخیدنباال گرفتم و به جمعیت زیادی که بیرون فرودگاه می رو سرم

                                                                                                              از شلوغی خوشم نمیاد.- 

                                                                                                                                      نچ نچ کردم: 

 دِ... ببین، قرار نشد غر بزنیا! من از زن غرغرو خوشم نمیاد. -

                                                                                         به کمرش زد:  رو مقابلم ایستاد و دستاش

                                                                               گی زن که انگار شوهرمی! جوری می-

                                                                                                                               شونه باال انداختم: 

ی به ت فهمیدی اوضاع از چه قراره، احتیاجبازی کنی. حاال که خود رو تو وظیفه داری نقش همسرم-

                                                                                                            توضیحات من نداری. 

                                                                                               من کرد: ورنگ شد و منبهیه کم رنگ  

                                                    ه!                                                           که خیلی سختآخه... این-

هم  باید حلش کنی. وقتی قبول کردی همراهم بیای، باید با این چیزادیگه این مشکلیه که خودت -

برت  تونی، همین االناهلل، بیا بریم. اگه هم نمیتونی که بسمتونی یا نه؟ اگه میمی ؛کنار بیای

                                                                                                                      گردونم تهران. می

م به یه سمت دیگه گرفت رو ی تمام شالی که روی سرش انداخته بود رو برداشت که سرمیبا پررو 

                                                                                                                شنیدم که گفت:  رو صداش

بازی کنم، من زن رو  خوای نقش همسرتم و محض اطالعت باید بهت گوشزد کنم که اگه میمیا-

                                                                                              العاده حسودی هستم! فوق

                  گفتم:  ش،کنم دم خنثیکرگرفته بود و به زور تالش می رو که انفجار خنده وجودمبا این 
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ای هستم! اگه وقت سنگ وا کندنه، پس باید منم بهت گوشزد کنم که منم مرد بی نهایت غیرتی-

                                                                                                                                        پوزخند زد: 

                                          گم. کنی چی میشه. خودت که بهتر درك میجا نمی ولی این ؛ایران آره-

ی هاطره نسیم مالیمی که میومد، یی چشم باندازش کردم. توباال انداختم و از گوشه رو یه تای ابروم

ای و درشتش بدجوری از حق نگذرم، با چشمای قهوه .خوردنیش آروم تکون مییبلند موهای طال

به  رو بی اختیار سرم ،رسید. تا به حال بدون شال یا روسری ندیده بودمش و حاالجذاب به نظر می

کردم. یه جورایی باورش برام سخت بود که این دختر مقابلم، چرخونده بودم و نگاش می سمتش

 یه پوراندخت جذاب و خوشگل و به طرز ،دیدمهمون پوراندخت بداخالق و خشن باشه. چیزی که می

                                                                                    جالبی مغرور بود. خبیثانه خندید: 

                                                                وجور کنی؟! جمع رو خوای کمکت کنم فکتچیه؟ می-

                                                                                                                                            سریع گفتم: 

                                                                                                                     راه بیفت. -

                            بعد به سمت ایستگاه تاکسی رفتیم. مصلحتی سرفه زد که بدون نگاه کردن پرسیدم:  

                                                                                                                      دیگه چی شده؟ -

                                                                                                    جا ماشین دارم.  من این - 

                          رفتم. خب خوش به حالت! ما که نداریم. دوباره غر زد: رو  توجهی نشون ندادم و راهم

                                                                                            گم من ماشین دارم. ! میئمنادر با تو-

                                             ؟! هسنن رو وتشر روی پاشنه چرخیدم و داد زدم: خب حاال منبا توپ

                                                                                                                                  دری بکشیم. دربهگم ماشین دارم، یعنی الزم نیست با تاکسی بریم و کلی ذهن نباش. وقتی می کند-

                                                                                                                               با تمسخر خندیدم: 

                                                                     گرفتم. نمی رو ها ها! خوبه گفتی، چون اصال منظورت-

                                                                                                     با دست به سمت چپ اشاره زد: 
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                                                                                                              جاس، بیا بریم.  پارکینگ اون-

                                                                                                                                     عمرا! -

                                              چرا باید با تاکسی بریم؟!  ،وقتی ماشین هست .نادر لجبازی نکن-

ی که تو رانندگه اینجا نیومده بودم. مگ ولی من تا حاال این ؛دونمجوریه. تو رو نمیمنطق من این-

                        شه با تاکسی بریم. پس تصویب می ،دیدم رو فقط یه بار دست فرمونتکنی که من 

                                                                                                                 ی سختی کرد: قروچهدندون

                                                                  اکسی جونات بیا! پس من با ماشینم میام، تو با این ت-

                                                                                                    چسبیدم:  ، لباسش روولی تا خواست بره 

 ؟ "همسر"آ آ؟ کجا به سالمتی خانوم -

                                                                                               کرد و با عصبانیت پوف کشید: . مکث

 رو کی باید، اصال من شوهر نخوام. لعنت به تو! لعنت به تو و هر چی که به تو مربوطه و ربط داره-

                                                                                                                                  ببینم؟! 

                                        با شست به پشت سرم اشاره کردم که فرودگاه بود. دوباره پوف کشید:  

                                                                                                            لعنت... لعنت، لعنت!! -

 قدر غر نزنی. باور کن اگه زنم بودی، تا حاالیندم که اپوراندخت به ارواح خاك مادرت قسمت می- 

                                                                                                طالقت داده بودم!  عهصد دف

                                                                                                       و خاموش شد.  زبونش رو گزید

                                                                                        حاال ماشینت کجاست؟ -

                                                                              صورتش از شدت خشم به ارغوانی زد که خندیدم: 

 خواستم سربهسرت بذارم. ، فقط میرجوش نیا-
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                       ی سفید ایستادیم. رفت که دنبالش کردم و مقابل یه ماشین با پارچه پاکوبان تا پارکینگ

                                                                                                                                   این چیه؟ -

                                                                                                     بزن کنار تا ببینی.  رو روکشش-

                           سوت بلندی زدم و سر تکون دادم:  ،با دیدن چیزی که زیر روکش مخفی شده بود

 !نیسان خوشگلیه-

                                                به رنگ سبز لجنی متالیک. در سمت راننده رو باز کرد:  Z  070یه نیسان

                                                                                                                   طوره. آره همین-

                                                                                        شینه پرسیدم: وقتی دیدم پشت فرمون نمی

                                                                                                                          پس معطل چی هستی؟ -

                                                                                                                 سم نادر! راننده ای به ا-

رانندگی کن تا دست فرمونت  ! نه دختر جون، خودت"نوکر بابات غالم سیاه"هه... به قول المیرا -

                                                                                                                         خوب بشه. 

              کنان کنارش نشستم: هوا رو با شدت از بینیش بیرون فرستاد و پشت فرمون جا گرفت. خنده

  کنی. میی بی اعصاب، یه وقت به کشتنمون ندی؟! من زیاد ندیدم چطوری رانندگی خانوم راننده-

                                                                                                                  میری. نترس، نمی-

                                                                                                                                خاروندم:  م روچون

بینم عجب اشتباهی کردم که گذاشتم پشت فرمون بشینی. پیاده کنم، میمی ش روحاال که فکر-

                                                                                                                رونم! شو، خودم می

                                                                                                         مثل بمب ترکید و به فرمون کوبید: 

                                                                                                                                       نادر!-
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                                                                   آمپر نچسبون. راه بیفت دیگه. ،ها ها ها... باشه بابا-

رسید. وارد خیابونای هر چند به دست فرمون خواهر دیوونش نمی ؛کردیش خوب رانندگی مییخدا

                                                             اندخت زمزمه کرد: پور. درپیچ توکیو شدیمشلوغ و پیچ

                                                                                                         جا نیومده بودم.  تا حاال این-

                                                                  جا ماشین داری؟!  پس چجوریه که این-

                                                                                                                         نگاهی نثارم کرد: نیم 

، جا که برسیم اینم قبل از ایناین ماشین خودم نیست، ماشین یکی از دوستامه. بهش سپرده بود-

                                                                                 یه ماشین فرز و سریع واسمون جور کنه. 

                                                                                                                                       ابرو باال انداختم: 

                                                                                                  یه دوست؟ مذکر یا مونث؟! -

                                                                                                                          موذیانه لبخند زد: 

                                                                        ولی جنابعالی همسر واقعی بنده نیستی.  ها؛ ببخشید-

                                                                                                       بده! مذکر یا مونث؟  رو جواب من-

                                                                                                                             خالصه جواب داد: 

                                                            !                                                                      مذکره دوستم-

وجودم زبونه کشید. بی علت و بی جهت داشتم از شدت  یهای آتیش خشم عجیبی توشعله

نگام  بینیم بیرون فرستادم که با کنجکاوی پر سروصدا ازرو  نفسم !رسیدمعصبانیت به مرز جنون می

                                                                                                                               کرد: 

                                                                                                                    ه؟ عچی شد یه دف-

                                                                           . ی جریمه ندارمهیچی، به رانندگیت ادامه بده. حوصله-

                                                                                                                                     پا فشاری کرد: 

      گو!                                                                                                                          نادر، بهم ب-
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                                                                                                                                      عربده کشیدم: 

                                                                                                          بکن!  رو گفتم رانندگیت-

 الك خودش فرو رفت. به موهام چنگ یدور فرمون حلقه زدن و توسریع انگشتاش با قدرت بیشتری 

                                                                                                                                      زدم: 

                                                                                             خوام، یه لحظه قاط زدم. معذرت می-

                                                                                   زیاد جا نخوردم، چون کار همیشگیته. -

                                                                        پشت چراغ قرمز متوقف شد و ترمز دستی رو باال کشید: 

 من هیچ دوست مذکری ندارم، اعم از دوست پسر؛ هر چند غیرتت قابل تحسینه. خیالت تختِ تخت-

                                                                                                             یا دوست ساده. 

                                                               باریک کردم:  رو شوکه شده به سمتش چرخیدم و چشمام

                                              !                                                               دروغگوی خوبی نیستی-

                          گم. به مادرم قسم که از جون خودمم واسم عزیزتر بود.باور کن دروغ نمی-

ه ی حقیقت گفتنش بودن. هر چی بود، حرفاش مثل یکردن. شاید اینا نشونهچشماش با ولع نگام می

                                                         سطل آب روی آتیش وجودم فرو ریخت و آرومم کرد. 

 امیدوارم... امیدوار! -

              

                                                                                                                          *حمزه* 

ش ام چشمامد !وبرهم شهریار نگاه کردم. بدجوری عصبی بودی درهمبا افسوس آه کشیدم و به قیافه

                                                                                                                                  جوید. به شونش زدم: با حرص می ش روگرفتن و هر از گاهی لب پایینزیر نظر می رو اطراف

                                                                                                 ایشاال گیرش میاریم.  ؛حرص نخور-
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                                                                                                                            با طعنه پوزخند زد: 

 وقتی گیرش میاریم که یه دونه هم از پلیسای بخش مبارزه با مواد زنده نمونده باشن.  ؛هه... آره-

                                                           شی. جوری عصبانی میبابا بیخیال! تقصیر تو نیست که این-

                                                  ور شد: به عمق چشمام حمله، با چشمای خاصش که نفوذ زیادی داشت

ای الن جگاه چقدر باید دنبال سرنخ بگرده! اگه همین اآگاه نبودی تا بفهمی یه کارآوقت کارتو هیچ-

                                           شی. بندم که از شدت فشار کاری دیوونه میمن باشی، شرط می

                                                                                                                                  :   ناچار تائید کردم

                                            !                                                            از اون نظر حق با توئه-

                                                                                                                            تصحیح کرد:  رو حرفم

                                                                                               از همه نظر حق با منه!  ،در این حالت-

                                                                                                           من تسلیمم!  ،باشه-

ن ی جرم و صندلی خونیعقب تلو خورد. داشتم به صحنهو خرناس کشید و سر جاش با بی قراری جلو 

                                                                               که پرسید: کردم سرهنگ مرتضوی نگاه می

                                                                                                                  پس فوالد کجاست؟ -

                                                                                                                 فوالد دیگه کیه؟! - 

                                                                                                                                     خنده زد: تک

                                                                                                                        گم. می رو نادر-

ی چون سرهنگ مرتضو ؛گفتمالبته نباید می ؟نگم؟ بگم رو دو راهی گیر افتادم. بهش راستش یتو 

        گفتم:  ،که به چشماش نگاه کنموق محرمانس. بدون اینبهمون هشدار داده بود که موضوع، ف

 رفته مسافرت. -

                                                                                                                                  کجا؟ -
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                                                                                                                             بی خبرم. -  

                                                                                             با یه حرکت مقابلم قرار گرفت و دستور داد: 

                                                                                                                 به من نگاه کن. -

رفای تونه راست و دروغ حاز چشمای مثل عقابش دزدیدم. شهریار به این معروف بود که می رو نگاهم

                                کردم! از داخل چشماش بخونه. بایدم از نگاهش فرار می هر کسی رو

                                    گم به چشمای من نگاه کن و بگو نادر کجاست؟ نگرفتی؟ می رو پارسا، منظورم-

                                             باال گرفتم و با خشونت داد کشیدم:  رو تنها راه چاره، داد زدن بود. سرم

                                                                                                                   دونم!منم گفتم نمی-

بالم گشتن، رد شدم. دنکشیدم و از بین پلیسایی که اون اطراف دنبال اثر انگشت می رو بعد راهم 

                                                                                                                                        کرد و غرید: 

ادر خورم! کامال مطمئنم که تو با خبری نهر کسی رو که به این روش گول بزنی، من یکی گول نمی-

                                                                                      بپیچونی.  رو خوای به این روش منولی می ؛کجاست

                                                           خوام بپیچونمت! بهم گفته به هر کسی نگم کجاست. می، آره–

                                                                                                                                            اخم کرد: 

                                                                         ؟! "هر کسی"دست شما درد نکنه، حاال ما شدیم -

 تو دیگه ؛داغونم کرده ی کافیاین کشته شدن سرهنگ به اندازه !ولم کن تو رو خدا شهریار ه...اَ-  

                                                                                                               بدتر نکن!  رو حالم

                                                                                             جیباش فرو برد:  یتو رو صبورانه دستش

             زنین. قدر مشکوك مینیفهمم چی شده که شما دو تا اولی به موقعش خودم می ؛باشه، نگو-

ا نوك م تکیه زدم و ببا غم و غصه به دیوار پشت سر. عد به یکی از افسراش اشاره زد و پیشش رفتب

یعنی باالخره به مقصدت رسیدی؟ خدا خودش ختم به  ؟کفشم روی زمین ضرب گرفتم. نادر کجایی

  !خیر کنه
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                                                                                                                               *پوراندخت* 

                                                                                                       کی جستجو رو شروع کنیم؟ -

                                                                                                          با قفل در اتاقش کلنجار رفت:  

 فعال که باید یه کم بخوابم تا حالم سر جاش بیاد. ؛ دونمنمی-

                                                                                            وارد قفل کردم:  رو آهی کشیدم و کارت

                                                                                                                            پس فعال. -

 !صبر کن ببینم-

                                                                                             متعجب نگاش کردم که با شیطنت خندید: 

                                                                          اگه تو زن منی، پس چرا یه اتاق دیگه گرفتی؟! -

                                                                                                                                تکون دادم: رو  سرم

                                                                                                برو بچه پررو تا جوش نیاوردم. 

                                                                                            ولی داخل نرفت:  ؛که در اتاقش باز بودبا این

                                                                                                                        نه آخه چرا؟! واقعا چرا؟ 

                                       کل کنم. تونستم بیشتر از این باهاش کللپام مثل لبو شده بودن و نمی

، محرم نیستیم و هیچ موهر نیستیشدونی من و تو زن و نادر، شوخی بسه. خودت که بهتر می- 

                                        قدر آتیش نسوزون. یننسبت فامیلی هم نداریم. پس برو داخل اتاقت و ا

                          تا کمرنگی کردم: اخم نسب. زدی زد. قلبم بدجوری میینماعریض و دندون یلبخند شرورانه

                                                                                                                             دِ برو دیگه! -

                                                                 ذلیلی نیستم که بخوام به حرفات گوش کنم! من آدم زن- 

به سمتش خیز برداشتم که قهقهه زنان از دستم در رفت و پشت در اتاقش ناپدید شد. صدای 

                  با قدمای کندی داخل اتاقم رفتم و با خودم گفتم:  رسید.های نابش هنوزم به گوشم میخنده

                   چرا باید قلبم اسیر نادر بشه؟  ،این چند میلیارد نفر آدم یتو، این همه آدم یآخه تو-
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نابود میکردم و هر  رو به دیوار دست کشیدم و به اون سمتش فکر کردم. اگه از من بود، این دیوار

پرداختم. دل بیچارم واسه رفتن پیش مرد آهنی، پرپر شد، به مدیر هتل میچقدر که خسارتش می

                                                                                                                           .  زدمی

                                                                                                                                 بهش تشر زدم: 

                                                                                 خجالت بکش! تو همین االن پیشش بودی! - 

شه. چه یه یولی جاری شدن اشکام نشونم دادن که هر چقدرم پیشش باشم، بازم دلم واسش تنگ م

 لحظه، چه دویست هزار سال. 

              

ی ههم. دوم به در اتاقش تقه زدم و منتظر شدم. چند دقیقه بعد که در باز شد، نفسم کامل بند اومآر

وات مدادی با پیراهن و کراشلوار نوكو رد! کت تماشا میک ش رووجودم چشم شده بود و ابهت و جذب

                                                                                                                                   دهن خشکم چرخوندم و زمزمه کردم:  یتو رو طوسی، همرنگ چشماش. به مکافات زبونم

                                                                                                                                     حاال بریم؟ -

                                                                                                                    لبخند به شدت دخترکشی زد: 

                                                                                                      پس کی بریم خوبه عیال؟ -

که باهام دادم، دعواش نکردم. از اینجور حرفاش مقاومت به خرج میبرخالف همیشه که مقابل این

                                                                                               خوشم میومد.، کردشوخی می

                                                                                                      همین االن وقتشه. -

                              دستش دادم:  رو که از هتل خارج شدیم و داخل پارکینگ رفتیم، سوئیچبعد از این

                                                                                                            دست فرمون تو بهتره. -

                                                                                                    مکث کرد و با وسواس تماشام کرد: 

                                                    خوبی پوراندخت؟! وقتی داخل اتاق بودی سرت به جایی نخورده؟ -

                                                                                                                                    نه، خوبم. -

                                                                                                   پشت فرمون نشست و من کنارش. 
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     !                                                                 گن کارش خیلی درستهباید بریم پیش یه نفر. می-

مشغول تماشای بیرون ماشین نشون دادم. از برجای بلند و مرتفع با رو  چیزی نگفتم و خودم

                                                                                                                                       ی ژاپنیا.ولی از شلوغی اصال. مخصوصا زبون مسخره ؛چراغونیای قشنگشون بی نهایت خوشم میومد

                                                                                                                          پوران؟ -

                                                                                                                                             خندیدم: 

                                                                                                               بازم مخفف صدام زدی. -

                                                                                              تری.جوری راحتگفتم شاید این-

                                                                                                                                الفور جواب دادم: فی

؛ زنیکامل صدا می رو م. تو تنها کسی هستی که اسممخیلی بیشتر دوست دار رو من پوراندخت-

                                                                                       پس خواهشا تو دیگه مخفف صدام نزن! 

                                                                                         چشمش گذاشت:  یرو رو دست راستش

                                                                                                                      شه بانو. اطاعت می-

                                                                              عوض شدی نادر... خیلی عوض شدی! -

                                                                                                                                       پوزخند زد: 

                                                                     باید عوض بشم یا نه؟!  ها؛ خیر سرم زن گرفتم-

                                        که ماجرا رو خیلی جدی گرفته بود! کردم. مثل اینمبهوت نگاش میومات

                                                                                                       خوند و جواب داد:  رو ذهنم

                                           واسه همین این مدلی رفتار میکنم.  ؛نقشم فرو برم یخوام حسابی تومی-

                                                                                         خیابون اشاره زدم:  یبا چشم به دخترای تو

                                                  یکی از اینا رو عقد کن که دیگه عذب باقی نمونی.  ،پس اگه خواستی-

                                                                                                     به شوخیم نخندید و با جدیت گفت: 

          ها زن بگیرم! میزههنوز مغز خر نخوردم که بخوام دخترای ایرانی رو ول کنم و بیام از این ریزه

                                                              .                                            پس قصد ازدواج داری-
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           !                                                                                                                            نه–

                                                                                                                                             به موهام تاب دادم: 

                       گذره رو درك کنم و بفهمم. سرت می یتونم چیزایی که تووقت نمیهیچ !ایتو اعجوبه-

                                                                                                                ارم کرد: نگاه شیرینی نث

جود والبته اگه چنین کسی  غگیر بیاره، بفهمهرو  هنوزم کسی نتونسته. شاید اونی که کلید قلبم-

                                                                                                                      داشته باشه.

 China in herبا دستای لرزون روشن کردم. اولین آهنگی که پخش کرد، آهنگ  رو دستگاه پخش-

eyes  عوض کرد که معترض شدم:  رو بود. بدون معطلی آهنگش                                                            

                                                                                                       وا... چرا عوضش کردی؟! -

 بعد  .غرش کرد: چون از دخترای شرق دور خوشم نمیاد. اصال هم دوست ندارم عاشق یکیشون باشم

لی نادر داشت خی! شرد و موتور جون گرفت. صدای وحشتناکش کرکننده بودف رو با التهاب پدال گاز

                                                                                       کرد! خطرناك رانندگی می

                                                                     ...!خورم اتفاقی نمیفته هاتر بری، قسم میاگه آروم-

                                                                                                                        دنده رو محکم جا زد: 

                                           به محل قرار برسیم. نیم وساعت نه شبه و ما باید نه شه.داره دیر می-

                                                                                                             سفت چسبیدم:  م روکمربند ایمنی

                                                                                                       بده!  مخدایا خودت نجات-

داد خندید و با مهارت زیادی از ماشین جلویی سبقت گرفت. صدای بوق زدن ممتد ماشینا نشون می

حاال  ولی با این حال حتی یه خط کوچولو هم روی ماشین نیفتاده بود.؛ واقعا از دستمون شاکی شدن

گه ، حتی یه لنشقدرت و مهارت باال یی باباس، چون بدون شک توچرا نادر عزیز ددونه شدباورم می

 نداشت! 

              

                                                                                                                              *المیرا* 
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                                                                                                            تم و گفتم: بغل گرفرو زانوهام 

                                                                                                            خیلی دیر کرده. -

                                                                                                                     باربد به ساعت نگاهی انداخت: 

                                             ونیم بعد از ظهره. دیر کرده؟ ساعت تازه سه وچی چی ،نه بابا-

                                                                                                         تاپش گردن کشید: پشت لپطاها از 

       !گرده. تو که آدم دلواپسی نبودی المیرابه من گفت جایی کار داره، واسه همین دیر برمی-

                                                                                                                                                 غریدم:  

                                                                                                               من دلواپس نیستم!-

ی حمزه به خودش جلب کرده بود. رو از دیشب که گفت عاشقمه، بدجوری توجهم نبودم؟! بودم! 

. دادمفهمیدم واسم جذابیت داشته و من احمق، فقط به عرفان خائن توجه نشون میلعنتی! تازه می

ه کالتی کرد. به همون حعرفانی که حاال مثل برج زهرمار جلوم چنبره زده بود و با طلبکاری نگام می

                                                                                              پرسیدم:  ،ودمنشسته ب

                                                                                                                      خوای؟ می رو چیه؟ ارث بابات-

                                                                                                                               ی لبش غرید: گوشهاز 

                                              !                                                                 خوامتو رو می؛ نه-

                            چشمای من و باربد و طاها گرد شد! یه کوسن از کنارم برداشتم و پرت کردم سمتش:   

                                                 با!                                                                   خفه بینیم با-

                                                                          هوا قاپید و با عصبانیت محض داد زد:  یتورو  کوسن 

                                    ذارم از چنگم در بیای. خوام! تو حق منی و نمیمی رو شم، چون حقمخفه نمی-

                                                                                                                                  پا ایستادم:  سر

ه گم و کاریت ندارم؟ نفکر کردی چون زیر دست بابامی، هیچی بهت نمی .وردیرآبینم که دم دمی-

                                                 چینم! با قیچی می رو از این خبرا نیست. الزم باشه، دمت؛ جانم
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                                                                                                                             طاها پیشنهاد داد: 

                                                                             ها، االن وقت دعوا کردن نیست. تمومش کنین بچه-

                                                                                                                                                                   با غضب نگاش کردم:

                                                                                         وقت دعواس آقای نخود هر آش؟  اِ؟ پس کی -

                                                                                                                                                  جا خورد: 

                                                                                                                      با من بودی؟! -

                                                                                                                پس نه، با عمم بودم! -

                                                                                                                           باربد جلوم ظاهر شد:  

                                                              ندازی! چه مرگته؟ بسه دیگه المی، داری همه رو به جون هم می-

                            !                                          شهیمتو یکی الل شو، نصف آتیشا از گور تو بلند -

طلی گرفت و بدون مع رو جا بود که خون جلوی چشمام عرفان بلند شد و یه قدم به سمتم اومد. اون

                                                                               اسلحه کشیدم و مقابل صورتش نگه داشتم: 

                                          کنم! متالشی می رو یه قدم... فقط یه قدم دیگه جلو بیای، مغزت- 

                                                ای سر تکون داد: میخکوب شد. با لبخند احمقانهمثل مجسمه سر جاش 

                                                                                                !کنی المینمی رو نه... تو این کار-

                                                                                         کردم: تهدیدآمیز به ماشه نزدیک  رو انگشتم

ی وجودم سر بلند کنه، کل دنیا که دونی که وقتی المیرای دیوونهکنم. خودت خوب میچرا، می-

                                                                زنم! ریزم و آتیش میبهم می رو سهله، کل کهکشان

                                                                                                                صدای باز شدن در اومد و کسی گفت:  

                                                                                                                                     سال...-

                                                                                      ه نعره زد: عولی سالمی که داد، نصفه بود. یه دف

                                                                                                    کنی المیرا؟! داری چیکار می-
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ی من چپکی نگاه سر هممون به سمت در ورودی چرخید. حمزه با چشمای حیرون مونده به اسلحه

                                                                                       کرد. نیشخندی زدم و توضیح دادم: می

                                                              بعضیا هار شدن، باید بهشون واکسن ضد هاری تزریق کرد. -

با  بود. با قدمای سریع و بلندی به سمتم اومد و تا بخوام به خودم بیام، اسلحه رو از دستم قاپیده

                                                                                              چشمای خون گرفته سرم داد کشید: 

 خواستی چیکارمی ،کشتیشوقت! اگه اشتباهی میو تکرار نکن، هیچر وقت این کاردیگه هیچ-  

                                                                                                                                  کنی؟! 

                                                                                                                          دست به سینه جواب دادم: 

 پس بده.  رو حاال تفنگمو ؛داشتم رو واقعا قصد کشتنش-

 رو به قدری صدای نفساش زیاد بود که ترسیدم از شدت هیجان سکته بزنه. دستام زد.نفس مینفس

                                                                                                                                                             باال بردم: 

                                                                            دیگه کاریش ندارم.  !آروم باش ؛باشه... باشه-

                                                      بیرون فرستاد. غرغر کرد:  رو نفس عمیقی کشید و آهسته بازدمش

                                                                                                                نکن.  رو دیگه این کار-

                                           بده!  رو حاال تفنگم ؛دمیه بارم گفتی. باشه، دیگه انجامش نمی رو این–

                                                                    جیب بغل کتش انداخت:  یجلوی چشمام تورو  تفنگ

                          دی! به کشتن می مون روزنی یکیشده، می داغونهم نزن. االن اعصابت  رو حرفش-

                                                         خیلی ریلکس رفت سمت اتاقش. عرفان پا به زمین کوفت: بعد 

                                                                                                                        کشمش! خودم می-

                                                                                                                             ؟!رو ؟ منرو کی-

                                                                                                          نه... اون حمزه رو! -
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                                                                                        از دست دادم و محکم هلش دادم:  رو ارماختی 

                                                                        بهش نزدیک شو تا ببینی چه بالیی سرت میارم! -

پوزخند زد  ،ترم کنهکه عصبین از شدت تعجب شاخ در میاوردن. عرفان واسه اینباربد و طاها داشت

                                                                                                               ی صندلی تکیه داد: و به لبه

                           .                                   اونم عاشق توئه ؛تو عاشقش شدی پس حدسم درست بود.-

                  ولی به جاش جواب دادم:  ؛"!جوری نیستاصال هم این"مشت کردم و خواستم بگم  رو دستام

                                                                                                                                                                                                آفرین به هوش و ذکاوتت آقای دانشمند!  آره،-

                          ولی فقط رفت اتاق بغلی. ؛ شکنی بدهچشماش کامال تیره شدن. خواست جواب دندون

                                                                                           گفتی؟ حقیقت داره؟ اینا چی بود می! راالمی–

                                                                                                           ای انداختم: به باربد نگاه مغرورانه

                                                                                                                     آره، حقیقت داره. -

                                                                                                                     ای؟! تو عاشق حمزه-

                                                                                                                                 !دقیقا- 

                                               طاها افتاد به سرفه زدن. باربد با کف دست کوبید به پشتش و به من گفت: 

                                                                                        کردم تو از حمزه متنفری... من فکر می-

                                                                                                       متنفر بودم، دیگه نیستم. - 

                                                                                                                   طاها سر جاش تقال کرد:  

                                                                     یکی یه لیوان آب به من بده!  ؛ی المیراگچقدر دروغ می-

                                                                   یه لیوان آب از پارچ پر کردم و مقابلش روی میز کوبیدم: 

                                                                                                                بفرما! امر دیگه؟ -

                                                                             خون گرفت. باربد پرسید: سر کشید و خفه رو همش

                                                                                              !اینا به کنار، هنوز نگفتی نادر کجاست

  ی هزارم. عهدونم، واسه دفگفتم نمی-
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                                                                                                                                       *نادر* 

                                                                                گفتم: ، زدم رو از ماشین پایین اومدیم و تا ریموتش

                                                                                                              چه مدل کفشی پوشیدی؟ -

                                                                                                                                  خاروند:  رو سرش

                                                                                                                                      !هان؟-

                                                                               دار... بی پاشنه... ن؟ پاشنهیکفشات چه طور-

                                                                                                                                             پایین انداخت: رو سرش

                                                                                                                               هاش کوتاهن. هپاشن... اِ-

                                                                                         خوبه، چون باید یه مقدار پیاده راه بریم. -

فم جا کال های تنگ و تاریک اونبه قدم اومد. کوچه با بیخیالی شونه باال انداخت و همراهم قدم

                                   تر شد: وقت از کشورای شرقی خوشم نمیومد. پوراندخت بهم نزدیکهیچ کرد.یم

                                                                                ولی قول بده بهم نخندیا! ؛ گمیه چیزی می-

                                        داد. کرمیش خیلی رسمی و باکالس نشون می ینگاش کردم. با کت یقه باز زنونه

                                                                                                      دم. چی شده؟ باشه قول می-

                                                                                                                                     آروم پچ پچ کرد: 

                                                                                ترسم! جا می من نگرانم... یه جورایی از این-

، ی وحشتناکمولی نشد و خنده؛ گرفتم رو م که جلوی خودمبر بشخواستم از خنده روده عهیه دف 

                                          حرصی گفت:                                          به شکل پوزخند نشون داد. رو  خودش

                                                                                                      مگه قول ندادی که نخندی نامرد؟! -

                                                            سر تکون دادم:  ،خندیدمهمون طور که با صدای پایینی می

  !نگران نباشدست خودم نبود. من پیشتم، ؛ شرمندم به خدا- 
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                                                                                                با خودش زمزمه کرد که شنیدم گفت: 

                                                                                         بگیرم.  رو تونستم دستتکاش می-

                                                                                                                                جلو بردم:  رو دستم

                                                                           بگیر، اشکالی نداره.  رو ترسی بیا دستماگه می-

                                                                                                                           اخمو کنار کشید: 

                                                                                                                                                  خوام! نمی-

                   .        خواستم آرومت کنمحیف من که می ر؛خب نگی !اه عجب گیری افتادم؛ ای بابا-

. پایین انداختم و به راهم ادامه دادم که حس کردم چیزی آروم دور بازوی چپم پیچید رو دستم

چیزی بهش نگفتم. از خجالت آمیخته با سرکشی و خشونتش خوشم لبخند نامحسوسی زدم و 

                                                                 گفتم:  ،خواستم رسیدیممیومد. وقتی نزدیک محلی که می

                                                      جا جای خطرناکیه. این !تحت هیچ شرایطی از من دور نشو-

 !ن و جنس همشون خورده شیشه داره. گفتم بهت بگم که آماده باشییبینآدماش غیر قابل پیش

                                                                                                           تر حلقه کرد: محکم رو دستش

                                                                                                                           باشه، فهمیدم. -

                                                                 قت جلوی اینا گاف ندی؟ ویادت نره ها، تو همسر منی. یه - 

                                                                                                                         شرمگین لبخند زد: 

                                                                                          .حواسم هست. زود باش دیگه، دیر شد-

یه  وگذشت  از اعماق وجودم نفس کشیدم و به در آهنی کوبیدم. دو بار بلند، یه بار کوتاه. چند ثانیه 

                                                                                                  داری پرسید: نفر با انگلیسی لهجه

                                                                                                                                                   کیه؟ -

                                                                                                                           مطمئن جواب دادم: 

                                                                                                               هانیبال لکتر. -
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                                                                                                                       پوراندخت وحشت کرد: 

                                                                                                                        دیوونه شدی نادر؟! -

                                                                                                                       مگه چی گفتم؟ -

                       .                    خوردون که آدم میا ؛اون فیلمه بود یهانیبال که... اون یارو دیوونه تو- 

                                                              در باز شد و همراه خودم داخل بردمش. با حوصله توضیح دادم: 

                                                                            هستم.  "هاسکوت بره"من عاشق کتاب و فیلم -

 لقب قحطی بود؟ - 

                                                                  !                    لقب نیست، اسم رمزه. اسم رمز من-

                                                                                                                                      غرولند کرد: 

                                                                                       غریبت.  و بم با این کارای عجیه تو-

ر ز فشای پر دودودم شدیم. اپشت سر یه مرد ژاپنی از یه راهروی تنگ عبور کردیم تا وارد یه محوطه

                                          فهمیدم چقدر استرس داره. کنار گوشش گفتم: دست پوراندخت می

                                                     له کردی دختر!  رو شه، دستمدم که چیزی نمیبهت قول می-

                                                                                                            فشار دستش به سرعت کم شد: 

                                       !                                                              خواماوه... معذرت می-

                          ی سالن جا گرفتیم. مستقیم به من چشم دوخته بود: جلو رفتیم و پشت یه میز، گوشه

                                                                                                                            جا کجاست؟  این-

                                                                                               به اطراف نگاه انداختم، بعد به چشماش: 

                                                                                                                شه گفت... یه جور بار. می-

                                                                                                                جا؟  خالفکارا میان این-

                                             اوهوم. از در آهنی و سوالی که ازم پرسیدن متوجه نشدی چه خبره؟ - 

                                                                                                              مشغول دید زدن انگشتاش شد: 
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          و رسمیه، مگه نه؟ عهجا یه کم زیادی ضای کنم. تیپ من و تو واسه اینگفتم شاید اشتباه فکر می-

                                                                                                                 هه هه... آره موافقم. -

واسه تیپ زدن یه کم زیادی  ؛گفتشل کردم. پوراندخت راست می رو ی سفت کراواتمبعد گره 

طور! بیشتر به معاون رئیس یه شرکت بزرگ آمریکایی شباهت اونم همین ،روی کرده بودمزیاده

 اخم کردم و بی .یه جای خفن اومده. مردای زیادی زیر چشمی زیر نظر داشتنش داشت تا کسی که

                                                    که پشت کمربندم مخفی شده بود لمس کردم:  رو اختیار اسلحم

                                                                          یادت باشه با کسی حرف نزن، بدون منم جایی نرو. -

                                   . بس که تذکر دادی رو تونم از خودم دفاع کنم! کشتی منبچه که نیستم، می-

                                                                                                                       بدون فکر از دهنم پرید: 

                                                                                                                چون نگرانتم. -

                                                                                                                        چشماش گشاد شدن:  

                                                         ؟!                                                                            جانم-

                                                                                                        هیچی بابا، بگذریم. -

م ولی چیزی که پوراندخت سفارش داد، واس؛ گارسون اومد و سفارش خواست. من به کوکا قانع شدم

                                                          عجیب بود. منتظر شدم تا گارسون بره و بعد بهش پریدم: 

                                                                                                 خوری؟! ی میتو مشروبات الکل- 

                                                                                                                مگه چیه؟ ؛ آره-

                                                                                                     اصال ازت انتظار نداشتم دختر. -

                                                                                                                نچ کردم: بروبر نگام کرد. نچ

                                                              العاده ویران کنندس. بهتره بذاریش کنار، اثراتش فوق-

                                                                                                                     جویی گفت: با لحن ستیزه 

                                                                                                                       مگه تو دکتری؟ -
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                                                        کنه. دونم با مغز آدم چه کارا که نمیمی و ولی پلیس بودم؛ نه- 

خواست از دست اون گروه لعنتی قاچاق نجاتش بدم. از دست اون چیزی نگفت. با تمام وجود دلم می

واسش حروم بود. با شناختی که ازش پیدا کرده بودم، قسم  "پدر"بابای بی همه چیزش که اسم 

رشا چند دقیقه بدون حرف سپری شد و سفا خوردم که ته دلش صاف و پاك بود و خبر نداشت.می

تا نبینم با خوردن زهرماری، عقل و هوش داره  ؛کردم تا عذاب نکشممقابلمون قرار گرفت. نگاش نمی

 رو روی لیوان خنک کوکای تگریم کشیدم که چیزی نگاهم رو پره. انگشت اشارمذره از سرش میذره

دون گل داخل گل رو باال گرفتم، دیدم که پوراندخت داشت لیوانش رو به خودش جلب کرد. سرم

      کرد. دهنم باز موند که لبخند گرمی زد: ای که نزدیکش بود خالی میپالسیده

                                                                                      مگه تو نگفتی واسه مغزم ضرر داره؟ -

تر رمگلبخندش حتی  ،شکل بدن. با دیدن من رو تا بهترین لبخندم نقدر باال رفتاون دهنمی هاگوشه

 رو شد اگه پوراندخت، به طور واقعی لقب همسرمیه لحظه احساس خاصی پیدا کردم. چی می هم شد.

                                                                                               ..کشید؟ ولی.یدك می

                                                                                                          ل لکتر؟ هانیبال؟ هانیبا-

                   به سرعت تکون دادم و از عالم هپروت بیرون زدم. به کسی که صدام زد نگاه کردم:  رو سرم 

                                                                                            مگه چندتا هانیبال وجود داره؟ -

                               کسی که مقابلم بود، صورتش معلوم نبود. یه صندلی عقب کشید و کنارم نشست. 

                                                                                                                       به انگلیسی گفت: 

                                                                                                                    هانا بگمن هستم. -

برو سیاهی به من چشم دختر چشم و ا برداشت. خشکم زد! به معنای واقعی کلمه. رو بعد نقابش

                          جواب دادم: آرومدوخته بود. یه دختر ژاپنی و به شدت... ال اله اال اهلل! بر شیطون لعنت. 

                                                                                                                    خوشبختم. -
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 رو متکبرانه تکون داد که موهای کوتاه لَخت و سیاهش تکون خوردن. کسی از زیر میز پام رو سرش

                                                                                                                                   لگد کرد که گفتم: 

                                                                                                                             آخ! -

کی گفته زنا حسودن؟! هر کی گفته، باید  .کشیدپوراندخت داشت با چشم واسم خط و نشون می

 !من بهش احسنت گفت! گارسون دوباره اومد که پوراندخت بازم سفارش نوشیدنی الکلی داد. لعنت به

بود و اسم  "هانا"صد در صد همش تقصیر من بود. هانا هم که احتماال اسمش، به صورت مستعار 

                                                     تکیه زدم: به صندلیم  .اصلیش ژاپنی بود، سفارش مشابهی داشت

                                                                          به من گفتن تو از جای فرد خاصی با خبری. -

                                                                                                  از اونم که بود، ریزتر کرد:  رو چشماش

                                                                                                      تو همونی نیستی که از ایران اومدی؟ -

                                                                                                                                      خودمم. -

                                                                                                         پوراندخت مصلحتی سرفه زد. سرش به سمتش چرخید: 

                                                                                                                                                         و شما؟ -

                                                                                            من کالریس استارلینگ هستم. -

به من  جویینگاه انتقام !ها رو خونده بودد نزدن محال بود. پس پوراندختم کتاب سکوت برهلبخن 

                                                                                                                                            انداخت و ادامه داد: 

                                                                      مون از ایران اومدیم! محض اطالع گفتم. ییما هر دو تا-

                              به میز ضربه زدم: . زدی انگلیسی اَمَریکنش خوشم اومد. خوب حرف میاز لهجه

                                                                                    بحث اصلی فراموش شد.  ببخشید خانوما،- 

                                                                                            گردی؟ آه... بله آقای لکتر. دنبال کی می-

                                                                       بیان کنم.  رو سعی کردم خونسرد و بی تفاوت اسمش

                                                                      جا بهش...  دونم اینفرهاد. فرهاد پورمتین. نمی- 

                                                                                                                     قطع کرد: رو  حرفم
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                    به جای یه فرانسوی جا زده.  رو جا اسمش ویلیامه. خودش شناسمش. اینمی-  

                                                                                                                                            تکرار کردم: 

                                                  نشونمون بدی؟  رو تونی جاشیه فرانسوی... فرانسوی... خوبه، می-

                                                              خورد: دستش گرفت و از مایع داخلش یه جرعه  رو لیوانش

                                                                                                    بره. حوصله داری یا نه؟ زمان- 

                                  ، اون جواب داد: من و پوراندخت به همدیگه نگاه انداختیم. تا خواستم چیزی بگم 

                                                                                                           آره، حوصله داریم. -

                                                                                                     محلش نذاشت و از من پرسید:  

                                                                                                                                                    همسرته؟ -   

                                                                                                                                         آره. -

                                                                                  جا واسش جای مناسبی نیست.  این–

                                                                                    پوراندخت از عصبانیت سرخ شد و مثل ببر غرید: 

                                                                              به تو ربطی نداره کجا واسه من مناسبه، کجا نیست!-

جر ز منفداد. انگار نه انگار که هرآن ممکنه پوراندخت مثل زودپدختر ژاپنیه کامال بیخیال نشون می

                                                                                                 روی میز کوبید:  رو بشه! لیوانش

                                                                   .جاسوس زیاد هست ؛گفت رو شه هر چیزیجا نمی این-

                                                                                                                     پس چیکار کنیم؟ -

                                                                                               یه تای ابروش به طرز جالبی باال رفت: 

                                                                                                                                            هتل گرفتی یا خونه؟ -

                                                                                                                    خب معلومه، هتل! -

                                                                                                                            با انگشت اشاره زد:  

 دنبالم بیاین. -
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***                                                                                        

                                                             از اتاق پذیرایی گذشتیم که همون اطراف یه اتاق نشونمون داد:   

                                  کارم داشتین صدام بزنین.  ؛این اتاق واسه شما. من داخل اون یکی اتاقم-

                                                                        خاروندم: رو  بعد خوش و خرم گذاشت و رفت. سرم  

                                                                                        حاال چه خاکی به سرم بریزم؟ ! عجب- 

                                                                                                                               پوراندخت خندید: 

                                                      کردی نابغه. هم می رو جاهاش گی من زنتم، باید فکر اینوقتی می-

                                         ی خودش! میاره خونه و دارهدونستم این یارو ما رو بر میآخه من چه می-

 گی چیکار کنیم؟ به نظر من، یکیمون بیرون از اتاق بخوابه. تو می-

                                                               ولی مخالف کردم:  ؛هر چند با نظرش از ته قلب موافق بودم

                                                                                                                               خوای بهمون شک کنه؟اصال و ابدا! می-

                                                                                                                           قیافش نفوذناپذیر شد: 

                                                                                       من عمرا بهت اجازه بدم پیش من... -

                                                                                        تکون دادم:  رو قطع کردم و دستم رو حرفش

                                                                              ر کن! کی خواست بیاد پیش تو؟! صب صبر کن،-

                                                                                                                             وراست جواب داد: رك

                                                                                      جا نیست!  ای اینو که مرد دیگهجز ت-

شت خواب دو نفره یه گوشش وجود دا سرویسباز کردم و داخلش سرك کشیدم. یه  رو ناچار در اتاق 

ر د رو قدم و رفتم تو. تموم زوایای اتاارچوب گذرونهاز مرز چرو  و اون سمتش، یه فرش کوچولو. پام

                                                                                                                          نظر گرفتم: 

                                                        .                                                                             خوبه-

                                                                                                                                                   غر زد:  

                                                                                                             اصال هم خوب نیست! -
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                                                          از تنم بیرون کشیدم و روی تنها صندلی اتاق پرتاب کردم:  رو کتم

                                                                       از اون هتل قراضه خیلی بهتره.  ؛ناشکری نکن-

ی دیگه، به چهار میخ بکشنش! با اعصاب خواستن پنج دقیقهطوری روی تخت نشست که انگار می 

                                                                                                                               خوردی گفت: 

                                                                                        مونم! جا پیش یه مرد نمی من این- 

                                                                                                از شر کراواتم خالص کردم:  رو خودم 

                                                                                          ده! اهمیت می خانوماچقدرم که اون مرده، به -

                                     رج بدم. خکنه که من احتیاط به طق حکم میبه هر صورت تو یه مردی و من-

                                                                                                                                 برداشتم: از کنارش یه بالش 

                                       چون این مشکل من نیست.  ،حل کن رو پس خودت یه جوری مشکلت-

                                                                                                                                 سید: دراز ولو شدم. طاقت نیاورد و پرروی فرش انداختم و همون جا درازبه رو مقابل چشماش، بالش

                                                                       جا، روی فرش بخوابی؟ بدون پتو؟  خوای اونیعنی می-

                                         دم. ، من همین جا رو ترجیح میآره، مشکلی داری؟ وقتی جا نیست-

                                                                                            داخل موهای بلندش فرو برد:  ور دستش

                                                                                                             جوری... آخه... آخه این-

                                                                                                                         جوری چی؟ ینا– 

                                                                                                                             .                                       شیتا صبح خیلی اذیت می- 

 بستم:  رو چفت کردم و چشمام قلبموار روی صلیب رو خواستم بخوابم، دستاممثل وقتایی که می

                                                               احتم، بگیر بخواب. اگه هم خروپف کردم، بیدارم کن. من ر-

 چون بدجوری، کنهدادم داره چیکار میبی حرف بلند شد و شروع کرد سر و صدا کردن. اهمیتی نمی

دتر ای واسم خوشایناز هر چیز دیگهشدم و این تر میی انتقام گرفتن نزدیکخوابم میومد. به لحظه

 بود. 
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                                                                                                                             *پوراندخت* 

اد اعتم من بهش. نه ؛یا بترسم که از نادر نگران باشمتا صبح سر جام غلت زدم و خوابم نبرد. نه این

چهار صبح بود که احساس کردم  و برد. نزدیکای ساعت سهولی چه کنم؟ خوابم نمی ؛کامل داشتم

چرخوند و  رو سرش .خواد چیکار کنهتاریکی بلند شد و سر جاش نشست. متعجب بودم که می یتو

                                               دلم گفتم:  ینگاهی به من انداخت، بعد بلند شد. تو

                                                                                                                        خدایا کمک! -

                                دستشویی. نفس راحتی کشیدم:  سمت ولی اصال طرف من نیومد و یه راست رفت 

                                                                                                                               آخیش!-

چیزی  تا آرنجش تا زده و دنبال رو تونستم ببینم که آستیناشولی یه دقیقه بعد برگشت بیرون. می 

                                                                                                                                         شت:گرده. روی زمین نشست و با چیزی کلنجار رفت، تازه فهمیدم که موبایلش بوده. از فکرم گذیم

                                                                             داره؟ اول صبحی دیوونه شده؟ یعنی چیکار -

با باالترین شدت ضربانش آشنا  رو ی موبایلش، داشت قلبمدیدن صورت جدیش زیر نور صفحه

                                                                                                                                کرد .می

؛ ادایست باالتر نگه داشت و مکث کرد. بعد کنار گذاشتش و دوباره سرپا رو چند ثانیه گذشت و موبایل

پشت به من. از چمدونش چیزی برداشت و روی زمین گذاشت. منظورش از این کارا  دفعهولی این

د، به سرش نزدیک کرد و چیزی زمزمه کر رو وقتی دستاشذاره؟ ولی چیه؟! نکنه داره شنود کار می

                                 .                                                        دو هزاری کجم باالخره افتاد

                                                             ر.                                                              اهلل اکب- 

گشته. خواست نماز بخونه! پس البد داشته دنبال قبله میدوباره پایین انداخت. میرو بعد دستاش   

خوند که به خیال ای نماز میغیر ارادی سر جام نشستم و تماشاش کردم. با صدای نیمه آهسته

شاش محو تما. که من خودم زودتر از اینا بیدار بودماینبیدار نکنه. دریغ از  رو صداش من خودش،

                                               .                                                                          شده بودم
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خوند، اونم با یه تماشای موجود خاصی که با تموم خشونتا و بی اعصاب و روان بودنش هنوز نماز می

                                                                                                                                خودش بوده باشه. دشدیدم که نادره، االن باورم نمینشدنی! اگه با چشم خودم نمیآرامش وصف

خوند و من یزایی از بچگیام یادم اومد. اون وقتا که مامان، نماز شب مینمازش زیاد طول کشید و یه چ

                                                                                                                                      خوند، نه نماز صبح .نادرم داشت نماز شب می، کردمنشستم و نگاش مییواشکی پشت در اتاقش می

                                                                      .سر از سجاده برداشت که اشکم از روی گونم پایین افتاد

                                                       "!از دست بابات نجات بدهرو  پوراندخت، خودت و خواهرت"-

ی من هولی به نظر من دیر بود. قضی ؛چرا به وصیتش عمل نکردم؟ نادر اعتقاد داشت هنوزم دیر نیست

ش هم ولی من چی؟ من از اول ؛کرد. اون از اول آدم خوبی بود و بعدها بد شده بودبا نادر فرق می

                                                                                                                                 .دیگه هزار تا چیزخوندم، قرآن دستم نگرفته بودم و استعداد دختر بد بودن رو داشتم. من نماز نمی

                 کنه. ولی به خدا اعتقاد داشتم و معتقد بودم هر وقت ازش کمک بخوام، بدون شک کمکم می

                                                                                                       بیدار شدی؟  پوراندخت؟ تو-

                                                                                به خودم اومدم و سریع سر جام دراز کشیدم.  

                                                                         نزن به خواب، دیدم که بیدار بودی.  رو خودت– 

                                                                                                                                        فحش دادم: 

                                                                                                                                               نت به این شانس! لع-

                                                                                                                                       خندید: 

                             کنن. عالف خودشون می رو فحش نده، فکر و خیالن که همیشه آدم رو شانست-  

 تاریکی به من چشم دوخته.  یی تخت نشسته و تودوباره سر جام نشستم که دیدم نادر لبه

                                                                                            خوام. من بیدارت کردم؟ معذرت می-

                                                                                                     با دست مرتب کردم:  رو موهای آشفتم

                                                                                          بود. من از سر شب بیدارم، تقصیر تو ن-

                                                                                       ترسیدی؟ بابت من نگران بودی و می-  
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                                                                                      .برد، همیننه، اصال! فقط خوابم نمی-

                                                                                                                               سوالش متعجبم کرد: 

                                                                                                          ؟ سرنماز خوندنم به نظرت مسخ-

                           پس بگیر تا نزدمت!  رو اره، سریعا حرفتداین چه حرفیه؟! نماز یه قداست خاص -

                                                                                                                                      دوباره خندید: 

  ده. پس اعتقاد داری نماز مقدسه، هوم؟ گم تو خاص و عجیبی، کسی به حرفم گوش نمیمن می-

                                                                  کنم. فراموش نمی رو وقت نماز خوندنای مادرمآره! هیچ-

                                                                                                                  خونی؟ خودت چی؟ خودت نماز می-

                                                                                                                                   مکثم طوالنی شد: 

                                                                                                                                         خب...-

                                                                                                                                                                               خونی؟ نمی–

                                                                                                                      باید بگم نه. -

             وقت این طوری با کسی حرف نزده بود، حتی یه بار! طوری که هیچ؛ لحنش واقعا مالیم شده بود

ومرج دنیا تنها چیزی که از اعماق رجهاین شلوغی و  یکنی؟ توچرا یه بارم که شده امتحانش نمی-

                                                                کنه، فقط نمازه. به شرافتم قسم! وجود آرومت می

ای ی المیرا، شرافت نادر واسش از هر چیز دیگهچون به گفته ؛گفتپس مطمئنا داشت راست می

 الیه همباید یه شو رو بیشتر اهمیت داشت. مثل یه شوالیه، شریف و مقتدر. من مرد آهنی پدرم

اد بخو تا با این تفاوت که پرنسسی وجود نداشت .ها شباهت داشتچون واقعا به شوالیه ؛دونستممی

                                                                                                                     نجاتش بده. 

                                                                                                        ؟                فکری یتو ؟چیه–

                                                                                                                                       نه، همین جام. - 

                                                   پنجره نگاه کرد که چیزی از اون سمتش معلوم نبود.  به آهی کشید و

                                                                                        برد. بخوای... منم خوابم نمی رو راستش–
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                                                                                                                            تو چرا؟ -

اون شیطان "رگیر خودش کرده. به قول حمزه، درو  طرز پیدا کردن اون لعنتی تموم فکر و ذکرم-

                                                                                                                            "!مجسم

                                                                                                                                        آهسته گفتم: 

                                                !                                                         کنیم، اونم با همپیداش می-

                                                                                                                                با افسوس گفت:

ی سرت ه بالیاز این نظر که ممکن ؛که تو رو با خودم آوردم. نه از این نظر که کار بلد نباشیپشیمونم -

                                                                                                                              بیارن. 

                                                                                ش فرو بردم: داخل رو به پتو چنگ انداختم و ناخونام 

 ود کهبی تو پیدا بشه، کی که سر و کلهدست کم گرفتی؟ هیچ به این فکر کردی قبل از این رو تو من-

                                                         داد؟ می رو ی عبورشون از مرزموادا رو زیر نظر داشت و اجازه

                                                                                                                                     تو بودی؟ -

                                                                                     .                                                   آره-

                                                                                                                              با غرور جواب داد:  

                                                                                       ولی حیف...  ؛دختر پر دل و جراتی هستی-

                                                                                                                                چی حیف؟ -

                                              شه. شده و میاسه کارای خالف مصرف میحیف که دل و جراتت و- 

                                                                                                                                         طعنه زدم: 

                                                                                                  ی؟ نیست تو خیلی درستکار و پاک-

                                                 !ود. بگذریم... من فقط یه جنایتکارم. همین و بسنه... منظورم این نب-

 .تادموقتی گفت جنایتکار، یاد آهنگ مورد عالقم اف
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 …I want your horror  …من  ترست رو میخوام I want your design  خواممن  طرحت رو می 

Cause you're a criminal  چون  تو یه جنایتکاری As long as you`re mine   تا  موقعی که مال

 خواممن عشقت رو می  I want your love منی

 Love, love, love  عشق ، عشق، عشق I want your love…  ...خواممن عشقت رو می 

                                                                                                    از فکر و خیال بیرون اومدم و گفتم: 

                                                                    ی جنایتکارا مثل تو با مرام و با معرفت بودن. کاش همه-

                                                                                                به سمتم چرخوند:  رو با سرعت باد سرش

                                                                                                                     تو چی گفتی؟ -

                      ه چیزی گفت که حیرونم کرد: عدید. یه دفهر چند که نمی ؛فقط به لبخند زدن اکتفا کردم  

                                                           دی؟ یه کم بی ربطه. می رو یه سوال بپرسم، جوابم پوراندخت،-

                                                                                                                   خب... اگه بتونم آره. -

                                                                                           تو تا حاال شده از کسی خوشت بیاد؟ -

                                                                                                                                     زدم زیر خنده: 

                                                             مثل المیرا، خواهر اسکل و منگلم!  ؛خب من خیلیا رو دوست دارم

                 .            های عاشق شدند... منظورم دوست داشتنه. یه چیزی تو مایهنه نه، منظورم اون نبو-

                                                                                                            بی حرکت شدم. نکنه... نه... 

                                                                                                                                سریع پرسیدم: 

                                                                                                ای برسی؟! ی به چه نتیجهخوامی-

              حاضره از جونش بگذره؟ شه،خوام بدونم وقتی کسی عاشق یه نفر دیگه میخب... راستش... می- 

                                                                                                     یعنی چی؟ . شدمداشتم گیج می

                                                                                  ده! می اِرور نادر واضح حرف بزن، مخم داره-

                                                     نگه داشت: به همون حالت  رو به گردنش دست کشید و دستش 
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دو دستی فداش کرد.  رو خواستم بدونم اون فرهاد عوضی چه بالیی سر راضیه آورد که جونشمی- 

                                                                                                                            دن. ای میچون به سر خودم نیومده تا بتونم درك کنم بعضی چیزا چه معنی ؛عشق واسم عجیبه

به طرفین تکون دادم و به دروغ  رو خواد بگه عاشقمه! سرمیه لحظه خیال برم داشت که می؛ پوف

                                                                                                                                                     گفتم: 

                                                                                                          نه، واسه منم پیش نیومده. -

                                                                                                                            پوراندخت؟ -

                                                                                                                                     چیه؟ - 

                                                                                            شهر یه دوری بزنیم؟  یای بریم توپایه-

                                                                                                                               کاری داری؟ -

                                                                                                                              یله! جا تا ساعت یک وحشتناك شلوغ و هردمب خواد. شبای ایندلم یه جای خلوت و ساکت می؛ نه- 

                                                                                                                                  پوزخند بزرگی زدم: 

            من به پایه بودن معروفم. بزن بریم! -

                                                                                                                                *باربد* 

ک پزدن. عرفان به سیگارش ولی هنوزم نخوابیده بودن و با هم حرف می ؛ساعت نزدیکای یازده بود

                                                                                                                                                   زد: 

                                                                                                                کنن؟ اینا دارن دعوا می-

                                                        جوری برداشت کرد. شه ایناز سر و صداشون که می ؛دونمنمی- 

 فاشونزد. کارشون تمومی نداشت و حرزد، طاها داد میزد، حمزه داد میزد، حمزه داد میطاها داد می

                                                                                                                                  گن.و دقیق شدم که چی می با احتیاط به دیوار بین اتاقامون چسبوندم رو نامفهموم بود. گوشم

                                                                                                                                      نه! -

                                                                                                                                                                                                            پنهون... ی تو دار-

                                                                                                          گفتم نه، خفه شو و به... -
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به  رو یه لیوان خالی از روی میز دستم گرفتم و سرش .برداشتم رو گوشم. شنیدمتر میباید واضح

                                                                                               ش. هبه ت رو دیوار چسبوندم و گوشم

                                                                                                                گم! به سرهنگ می ...-

                                                                      ار تا شد! هولی چشمام چ ؛که جمله رو نصفه شنیدمبا این 

                                                کنی. فقط جرات داری یه کلمه بگو تا بیچارت کنم. تو خیلی غلط می-

                                                                                                                          نادر کجاست؟ -

            کار من و پسرخالم فضولی نکنی.  یقدر تونیدم ابه تو ربطی نداره طاها، دارم بهت هشدار می- 

                                                                                       شه!کم جالب میپسرخاله؟ موضوع داره کم

ر داشته باشم زیر نظ رو از طرف سازمان فرستادن که نادر رو چون کارم همینه! من؛ کنمفضولی می-

                                                                       تا خرابکاری نکنه، فهمیدی جناب سروان؟! 

                                                                                                                                                            لرزید: صدای حمزه از شدت خشم می

                                                                                                                            اتی! به مافوقت بکنی جناب اطالع رو خوای چغلی نادری من رد بشی که بها ها! مگه از روی جنازه-

                                              سریع با دست به عرفان عالمت دادم که بیاد پیشم و مثل من گوش بده. 

                                                                        شه.خیلی بد. واست گرون تموم می ؛بینی حمزهبد می-

و شونه نکش. من از بچه جماعت  قدر واسه من شاخنیواسم مهم نیست! حاال بگیر بکپ و ا-

                                                                                                                              ترسم. نمی

                                                                                         غره رفت: بعد صداشون افتاد. عرفان چشم 

                                                                         کردن. ط داشتن دعوا میگرفتی ما رو؟ اینا که فق-

                                                         پته کردم: هنوزم بهت زده سر جام باقی مونده بودم. به زحمت تته

                                                                                                                          مامورن.  ...اینا-

                    هه... نصفه شبی جوك با حالی گفتی. حاال دست از خر فرض کردن من بکش و بخواب. - 

                                                                                 دم: پچ کرمشتم گرفتم و با حرص پچ یتورو  یقش

                                                        گن! نشنیدی به هم دارن چی می و اینا مامورن، تو دیر رسیدی ؛االغ-
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                                                                                                            : جمع کرد و گفت دهنش روبا تمسخر 

                                                                                                           گفتن؟ حاال به هم چی می-

                                                                                                                          با جدیت توضیح دادم: 

ون کار ا یگه. حمزه هشدار داد که توکه من نشنیدم چیه، می رو طاها گفت به یه سرهنگ یه چیزی-

                                                  ی حمزس! ی اول، نادر پسرخالهو پسرخالش فضولی نکنه. نکته

                                                                                                                                 تازه به خودش اومد: 

                                                                                                                                     دروغ؟!           -

جا و به حمزه گفت سروان. حمزه هم  فتن نادر اومده ایننه! بعد طاها گفت واسه زیر نظر گر-

                         ی دوم، حمزه سروانه و طاها اطالعاتیه! مسخرش کرد و بعد بهش گفت اطالعاتی. نکته

                                                                                                                                                                         فکش پایین افتاد: 

                                                                                                                    !پسر تو محشری-

                                                                                                        روی بینم گرفتم:  رو انگشتم

م، خوام یه جنگ حسابی راه بندازمی کنیم. حاال وقتش نیست!باز می چشون روبه وقتش م ؛سیه- 

                                                                                                                                      هستی؟ 

                                                                                                                                    به دستم کوبید:  

 هستم حسابی! -

              

                                                                                                                              *پوراندخت* 

ی به ی سواحل ژاپن خیره شد. هر چقدر یواشکو با نگاه مغروری به منظره به کاپوت ماشین تکیه زد

                                                                                       شدم. کردم، سیر نمیرخش نگاه مینیم

                                                   خوای که باز روی من زوم کردی؟ پوراندخت؟ الزمه بپرسم چی می-  

                                    قدر تیزی! با اوقات تلخی به دریا نگاه کردم: نیخدا بگم چی کارت کنه که ا اَه...

                                                                                                                                                       کردم. من نگات نمی-
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                                                                            به سمتم چرخوند و با خستگی شکایت کرد:  رو سرش

سرم احساس یه جور وزوز  یشی، تودروغ نگو! وقتی بهم خیره میرو  تو رو خدا این یه مورد-

                                                                                                                                        کنم. می

                                                                                 کنم شوهر بداخالق! باشه بابا، دیگه نگات نمی-

                                                           غرغر کردنم دست خودم نیست.  .هه... ببخشید. بدجوری کالفم-

                                                                                بازی کردم و گفتم:  ،ی ناخنم که شکسته بودبا گوشه

                                                                                             لقی نیستم. کنه بهم بگو، من آدم دهندلت سنگینی می یهر چی رو-

                                                                                                                      نه، راحتم. -

                                           کنه! با انگشت اشارم به ناخن شستم فشار آوردم: ایش... چه نازی هم می

                   ی به خدا! یگی راحتی؟ خیلی پرروشی، بعد میداری زیر فشار درد و بالی روزگار کتلت می-

                                                                                                    با سرخوشی تمام خندید و سر تکون داد: 

                                       !                                                ی فلسفی باحالی بود، خوشم اومدجمله-

                                         کس بدون مشکل نیست. جاس که هیچ مشکل این سفی؛فلسفی یا غیر فل-

ولی تف به زندگی  ؛دونمدن. بقیه رو نمیی ادامه میو همه هم دارن با همون مشکالت به زندگ-

                                کنه!                                              سرم میی خودم که دیگه داره جون به مسخره

 ریپ موعظه به خودم بگیرم،یبه سپر ماشین تکیه داد. تا خواستم ت رو پوف بلندی کشید و پاش

                                تکون دادم: رو  ناخنم تقی شکست و شروع کرد به خون اومدن. با انزجار دستم

                                                                                                               .خشکی شانس! ببین چه گندی زدمه ب-

                                                                                                                                   کنجکاویش گل کرد: 

                                                                                                                   مگه چی شده؟ -

                                                                                                       با اکراه نشونش دادم:  رو دستم

                                                                                                                   ببین.  رو شاهکارم-
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                                                                                                  نگاه دقیقی به ناخنم انداخت و نظر داد: 

                                                                                           خب مگه مریضی که این بال رو سرش آوردی؟ -

                                                                        !                                 شهدونستم چی میچه می-

                                                                                                                        به جیباش دست کشید: 

 صبر کن تا درستش کنم. -

                                                                                                 باال رفتن:  ابروهام تا آخرین حدشون

                                                                                                                       !منظورت چیه؟-

                                                      ای از جیبش بیرون کشید و آمرانه دستور داد: هیه دستمال پارچ 

                                         !                                                               بیار جلو رو انگشتت-

وار نشکافت و یه  رو خواد چیکار کنه. دستمالجلو بردم و منتظر شدم که ببینم می رو متعجب دستم

رو  ی نیمه محکمی بهش زد. سرشباریک ازش درست کرد. بعد با آرامش دور انگشتم پیچیدش و گره

                                                                                                                         باال گرفت: 

                                                                                                              مراقبش باش، باید... -

چشماش  .کردبه خاکستر محض تبدیل می رو ولی حرفش قطع شد. نگاه خاکستریش داشت وجودم

                                              قورت دادم و پرسیدم:  رو چشمام قفل شده بود. آب دهنم دقیقا روی

                                                                                                                                                 چیه؟ -

                                                                                               ه عقب کشید: عزد. یه دفنمی حتی پلکم

                                                                                        !گردم. یه لحظه صبر کنمن االن بر می-

، ماشین جا گذاشته بود یزده باقیم گذاشت. منظورش چی بود؟ داشت داخل کیفش که تورفت و بهت

                       خواد چیکار کنه. شدم که بفهمم میگشت. داشتم از فضولی هالك میدنبال چیزی می

                                                                                                   گردی؟ دنبال چی می ،نادر–
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                                                                                                                      به کند و کاوش ادامه داد: 

                                                                                                                      !صبر داشته باش-

گاز گرفتم تا شاید درد دستم کمتر بشه. برگشتم و دوباره به منظره خیره شدم.  پوست دهنم رو

               شناختن؟ ینا چیزی به اسم خواب نمیکشتیا هنوزم در حال فعالیت بودن و برجا غرق نور بود. ا

 .                                                                                                           ببین رو پوراندخت... من-

                                اخم کردم: . خوردبی معطلی بهش نگاه کردم. یه چیزی داشت جلوی صورتم تاب می

                                                                                                                                               این چیه؟ -

                                                                                                              بگیرش. داستانش مفصله. -

                                                   اشاره زدم:  ،به ساعت قدیمی و زنجیرداری که داخل مشتم انداخته بود

                                                                                                     این االن چه ربطی به من داره؟ -

                                                                                                            بازش کن تا بفهمی. - 

کرد. کشید و همکاری نمیچون انگشت شستم غیر ارادی عقب می ،با احتیاط باز کردم سرش رو

 !کامل بند آورد رو چیزی که داخل ساعت دیدم، نفسم

                                                                                                          ا... ای... ای... این... - 

                                                                                                                          لبخندش موذیانه بود: 

                                                                                                      خیلی خیلی به تو شباهت داره! -

چشمای دختر  ؛بیشتر دقت کردم. چشماش ،عکسی که داخل در لوالیی ساعت قرار گرفته بودبه 

                                                                                                               عکس، جفت چشمای من بود! 

                                                                                                                            این مال کیه؟ -

                                      شنا میومده. آی عکسه به نظرم فهمم چرا قیافهمال راضیه، خواهرم. تازه می-

                                                                                                            یعنی این عکس خودشه؟ -
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                                               داشت.نگه می رو جوری این عکسدونم عکس کیه. همیننه، نمی-

شت ترس کم دالمس کردن. شباهتش به قدری زیاد بود که کم رو انگشتام با بی صبری چشمای عکس

                                                                                                                       داشت! برم می

                                                                                                          خب حاال چیکارش کنم؟ -

                                                                                                                        شونه باال انداخت: 

                                                                                                     به عنوان یادگاری.  ر،نگهش دا- 

                                                                              !                   ولی آخه... این مال خواهرت بوده- 

                                                                                                            با ناراحتی به دستم نگاه کرد:   

کنم ده. خواهش میکنه و بیشتر زجر و عذابم میواسم زنده می رو بودنش پیش من، فقط خاطراتش-

                                                                                                      قبولش کن و مراقبش باش. 

                                                                                                                                            نادر؟ - 

                                                                                                                                        هوم؟ -

                                                                                                                        من دوس... - 

                  گفتم؟! مشکوك شد: بستم! من داشتم چی می رو ه با دست سالمم، محکم جلوی دهنمعیه دف

                                                                                                                                        چیزی گفتی؟ نفهمیدم؟ -

                                                                                                                                    هیچی! -

                                                                                          دوست داری؟  رو خواستی بگی چیزیمی- 

                                              ممنونم!  ؛خیلی دوست دارم رو ها؟ من؟ خب... آره! آره من این ساعت-

                                                                               ولی گفت: ؛ که معلوم بود از جوابم قانع نشدهبا این

                                                                              فقط قول بده مراقبش باشی.  ؛کنمواهش میخ-

که اختیاری از خودم داشته باشم، بهش بگم که دوستش نزدیک بود بدون این! وای خاك بر سرم

خواست بدونم تا به حال چندتا میواقعا دلم . از پا در میاورد رو دارم! ابهت و شکوهش داشت من
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             ولی جذبش دیوونه کننده بود. حاال  ؛زدومدن. شاید قیافش معمولی میادختر مقابلش به زانو در

دیده و واسه دیدن دوبارش داره  رو گفت که یکی از دوستاش نادرفهمیدم چرا المیرا بهم میمی

                                                                                                                 زنه! عقب رفتم: بال میبال

                                                                                                                          دیگه برگردیم. -

                                                                                                         فته. نه، من هنوزم دلم گر-

ی های کنار اسکله تکیه زد. دستای مردونه و قدرتمندش از زیر آستینابعد با دستاش به نرده  

                                                  دم: چرونی تعطیل! پیشش رفتم و پرسیپوران، چشم .باالزدش معلوم بودن

                                                                                                                             جا خوشت میاد؟  از این-

                                         !مرگ متنفرماز کشورای شرقی مثل ژاپن و چین تا سرحد  .نه، حتی یه ذره-

                                                                            چرا؟! جاهای قشنگین، چرا ازشون بدت میاد؟  وا...-

                                                                                                                                      کالفه بود: 

                                                                             دونم... بدم میاد دیگه. دست خودم نیست. نمی-

                                                                                                                                  به یه پام تکیه زدم: 

                                !                                   جا رو دوست دارم. یه جورایی رمانتیکه ولی من این-

                                                                                                   جوری نگام کرد که انگار زامبی دیده! 

جا که  ه؟ ولی اینجا رمانتیک جا؟ رمانتیک؟ چرا همه اصرار دارن این ندازی؟! اینداری دستم می-

                                             چیز رمانتیکی نداره! مثال این هوای شرجی و خفه کنندش عاشقونس؟! 

                                                                                                       از شدت عصبانیتش خندم گرفت: 

                                                                                                     خیلی بی احساسی نادر! -

                                                                                                                                کنم! جا پیدا نمی کنم، دلیلی واسه رمانتیک بودن ایندونه هر چی فکر میولی خدا می؛ اون که آره-

چرا  خورد. خدایا آخهجا مقابلم ایستاده بود و خیلی بامزه داشت حرص می لیل رمانتیک بودن ایند

ترین ترین و خشنخواد بفهمه که من با تمام وجودم دوستش دارم؟ حقا که من عاشق بی احساسنمی

                                                                                                    مخلوق عالم شده بودم! 
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                                                                                                 کنی.  متونی درکتو نمی ؟چی بگم-

                                                                                                                          داری زد: پوزخند خنده

                                              یعنی من عاشق این تفاهم بین خودم و خودتم جناب عیال مربوطه! -

به .  رسیدموقت به نادر نمیجفتمون خندیدیم و بیخیال درد و غم عالم شدیم. به درك که من هیچ

مهم این بود که من یه دنیا دوستش داشتم. وقتی حتی به  .شدوقت عاشقم نمیاون هیچجهنم که 

سرزنش  رو گفت عیال یا همسر، احساس ذوق مرگی زیادم به حدی بود که خودمشوخی بهم می

زنجیری بی چون و چرای نادر  ینداخت، اسیر و دیوونهکردم. دختری که به پسرا حتی نگاهم نمیمی

به شرطی که نادر هم عاشقم  ؛به خاطرش نابود کنم رو شده بود. حاضر بودم غرور و تکبرمپناه یزدان

                                                                      ی دوری اشاره زد: بشه. با انگشت به نقطه

                                                                                                                                  بینی؟ جا رو می اون-

                                                                 .                                                                          آره-

                        !                         هجا خونم باشه. برج خوشگل و بلندی نهای اوبدم نمیاد یکی از طبقه-

                                                                                                                     با منظور و تاکید پرسیدم: 

                                                                                                                               خونت؟!-

                                                                                                          روی همون نقطه خیره مونده بود:  

                                                                                                            همسرم. ی خودم و خونه-

                                                                                                                                      یکه خوردم: 

                                                                                                               منظورت از همسر چیه؟! -

                                                     البته این چیزیه که تازگیا متوجه شدم!  ؛بدم نمیاد ازدواج کنم-

   .       خورد که در حال شوخی کردن باشهخواست از شدت حیرتم جیغ بکشم! به قیافش نمیدلم می

                                                                                                                      ها زمزمه کرد: مثل مسخ شده

                                                                                                   یومد. یه زمانی یه از یه نفر خوشم م-

                                                                                                                                       جدا؟! -
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. ولی فقط خوشم میومد، نه بیشتر! حتی به دوست داشتن و عاشق شدنم نرسید ؛پلیس بود، آره-

شکافه و جلوی تنفس کردنم رو گرفته. داشت می رو کردم یه نفر داره با خنجر گلو و قلبماحساس می

کرد، مگه نه؟ یکی بیاد و بهم بگه همش یه شوخی و خواب مسخرس! وقتی دید ساکتم شوخی می

                                                                                                                                    د: ادامه دا

 االن هم .دونه بچه داره یا نهوقت بهش فکر نکردم، چون ازدواج کرد. خدا میالبته دیگه هیچ-

                           شد. ن بود، به بدبختی کامل تبدیل میحسابی خوشبخت شده. چیزی که اگه با م

                                                                                                      سیمام اتصالی کردن و غرش کردم: 

                        ا بدبختای عالمیم! چون م، دوروبر ما قاچاقچیا و خالفکارا چرخیدن بدبختی میارهه؛ آر-

                                                                                                                                     به سرعت نگام کرد: 

                                                                                  نه پوراندخت، به خدا منظورم این نبود! -

                                                    به سمتش نشونه رفتم:  م رومشت کردم و فقط انگشت اشار رو دستم

که  چه بی منظور، این چیزیهو  چه با منظور؛ جوری واست بگمدقیقا منظورت همین بود! اصال این-

کنم! امیدوارم یه دونه از اون پلیس خوشگالش گیرت بیاد و ما واسه همیشه به ن برداشت میم

                                                                                                      السافلین ملحق بشیم! اسفل

                                                                                                                                         دنبالم اومد: 

                                                                                                         پوران صبر کن ...با توئم... -

کردم که ولی به هر قیمتی که بود، مقاومت می؛ گرفتن واسم سخت بود رو جلوی اشکای سرکشم

ی جلوش نشکنم. با این حرفاش به طور صد در صد مطمئن شدم که از من متنفره و به رو رو غرورم

                                                                                     یهو مثل جن جلوم ظاهر شد:  ه.خودش نمیار

                                                                                                                       گفتم صبر کن! -

                                                                                                                      :                  خراشی کشیدمجیغ گوش

                                                                                                           از سر راهم برو کنار! -
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                                                                                                    با اعصاب مرتعش چسبید:  بلوزم رو

                                                                        فهمیدی؟  ؛گم، من... هیچ... منظوری... نداشتمدوباره می-

                                                                                                                    من نفهمم! نه، اصال-

                                                                                                                                                     داد زد: 

                                              زدم، خوبه؟  رو تو نفهم نیستی! تمومش کن. اصال من غلط کردم این حرف-

ستش داز  لباسم رو بغضم به حد وحشتناکی بزرگ شده بود و مثل یه پرتقال توی گلوم گیر کرده بود.

                                                                                                                                   جدا کردم: 

 برو کنار.  

                                                                                                           و لباسم رو کشید: سیم آخر به زد

                                       ترین دختر عالمی! شه، چون یادم رفته بود که تو سرکشجوری نمیاین-

                                   . خودش پشت فرمون نشست: شمبدنبال خودش کشید و وادارم کرد سوار  رو بعد من

ای هم ویران ای واسه هیچ زنی تعریف نکنم. حسادت شماها از بمب هستهتا من باشم هیچ خاطره-

                                                                                                                         تره! کننده

                                                                                        ی گنگی توضیح داد: بعد استارت زد و با قیافه

                فهمم. که تو چرا جوش میاری رو اصال نمیکنم، دلیل اینچند هر چقدر بهش فکر میهر -

ه جوابی هم نداشتم که بدم. بگم چی؟ بگم چون عاشقتم و دوست ندارم هیچ زنی حتی یه نگاه ساد

نم و ی کذایی تا شاید بتونم روی بالشم بغض بترکوهم بهت بندازه؟ گذاشتم برگرده همون خونه

 خالی کنم.  رو های بی امونمگریه

        

                                                                                                                                     *حمزه* 

                                                                                              ... چرا موبایلش خاموشه پس؟ اَه-

جا ساعت دو  این .و نیم اختالف داشت جا پنج ساعت شروع کردم به حساب و کتاب .توکیو با این

در هر صورت  .تونست خواب باشهشد. پس نمینیم صبح محسوب میوجا هشت شب بود، پس اون
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مردم. کاش یه چه روز، چه شب. داشتم از نگرانی می ؛خاموش کنه رو نادر عادت نداشت که موبایلش

گفتم، جواب جور چیزی بهش میهر چند وقتی این !جا یا نه زد که ببینم سالم رسیده اونزنگ می

                                                                                                                          داد: می

 در نگران منی؟نقیها کار پیرزناس، مگه تو پیرزنی که ااین دلهره باباکشی؟تو خجالت نمی پارسا-

اگه با  .خراب بودنش نگران بودمبه سمت راست غلت زدم. از کلهرخت خوابم پوفی کشیدم و توی 

این  خورد چی؟ یا کارد؟ لعنت به؟ اگه تیر میچی شدجا درگیر می اراذل و اوباش و یاکوزاهای اون

 زم ازروی تموم نقاط بدنش داشت، با رو که کلکسیون زخم و جای تیرفکر و خیاالی ویرانگر. با این

گفتن آبکش! سرش درد این بالها به سرش میومد. اصال بعضی اوقات توی اداره به شوخی بهش می

 وبود  ستعفاء داده بود، اوضاع برعکس شدهکرد واسه سوپرمن بازی و نجات و این چیزا. حاال که امی

 ؛صبر کن ببینم !رفتمگیری. کاش همراهش میکاری و انتقام و حالکرد واسه کتکسرش درد می

ی سرهنگ گشتم. به همراهش؟ چیزی به فکرم خطور کرد و به سرعت توی لیست تبلتم دنبال شماره

دست کسی افتاد و تونست از سد ذخیره کرده بودم که اگه تبلتم  ش رواسم کوچیکش شمار

اری ی کیه. روش ضربه زدم و منتظر موندم که با صدای کامال بیدامنیتیش عبور کنه، نفهمه شماره

                                                                                                             جواب داد: 

                                                                                                                                        بله؟ - 

                                                                    سالم، ببخشید این موقع شب مزاحمتون شدم.  ؛سرهنگ-

                                                                            ی؟ اشکال نداره. موضوعی پیش اومده؟ ی. فدوی توآه..-

                                                                                                                   مثل مسلسل رگباری جواب دادم: 

                                                                                                  ده! نادر به تلفنش جواب نمی-

                                                                                                                                                 مکث کرد:  

                                                              اِ... آره، منم بهش زنگ زدم جواب نداد، چون خاموش بود. -

                                                                                                            .طورهدقیقا! دقیقا همین-

                                                                                                   خب حاال من باید چیکار کنم؟ -
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                                                                                            دست کشیدم:  دهنمی با انگشتم به گوشه

                                                                                                                دین برم اونجا دنبالش؟ اجازه می-

                                                                                                         بی برو برگشت جوابش یه چیزش بود: 

                                                                                                                                              نه! -

                                                                                                                           آخه چرا؟! -

                                                                                                                                                               غرید:  

متین جا پور پناه، اونکه یزدانشی و حواست به ماموریت خودت باشه. به محض اینجا با تو باید این

                                                                                                                                شه. بدستگیر کنیم و عملیات تموم  رو به چنگش بیفته، تو وظیفه داری به ما خبر بدی تا کل باند

                                                                                                   ولی... ولی آخه... -

                                                                                                                                قطع کرد:  رو حرفم 

 بعد  چون تا خودِ صبحم که برام بهونه جور کنی، جواب من یه چیزه. نه! ؛فدوی بیخودی تالش نکن-

شد که کنار گذاشتم. کاش یه راهی پیدا می م روتاز خدافظی کردن قطع کرد. آهی کشیدم و تبل

 .دستم به نادر برسه

              

                                                                                                                                          *؟؟؟* 

                                                                                                                                  چند نفر؟ -

                                                                                                                                با جدیت توضیح دادم: 

ب های پلیس مبارزه با مواد به حساگندهی از کلهیسه نفر. یه سرتیپ، دو تا سرهنگ. هر سه تا-

                                                                                                                             میومدن. 

                                                                                            دار بود:هاش پشت تلفن خشصدای خنده 

                                                             .رسی عزیزمتو همیشه به هدفت می! خیلی خوبه؛ خوبه-

 مشتم یتو رو نگاه انداختم. گوشی ،ماوجی زدم و به تفنگم که روی زمین افتاده بودولبخند کج

                                                                                                                                تر گرفتم: محکم



     98کاربر انجمن رمان 1373رمان این گروه خشن | نگار

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         444 

 

                                               .                                                         طوره آقای پورمتینهمین-

 ی سمجش بیاری، از پول بیپناه و اون پسرخالهادر یزداننادامه بده. اگه بتونی همین بال رو سر -

                                                                                                                   کنم. نیازت می

                                                                                                                               تیز کردم:  رو گوشام

                                                                                                          اسم پسرخالش چیه؟ -

 ولی اول باید اون سرهنگه رو؛ کنیمزه مرادی. برو ببینم چیکار میحپارسا فدوی، با اسم مستعار -

 .سر به نیست کنی. یادت نره

                                                                                        

                                                                                                                                        *نادر* 

                                                                                            قدر گرم و مزخرفه؟ ینجا ا چرا این-

                                            داد: با پشت دست پاك کردم. هانا خونسرد نشون می رو بعد عرق پیشونیم 

                                                                                                                 کنی. کم عادت میکم-

م ن شدیشدم! با هم وارد یه رستوراخدا رو شکر که کت نپوشیدم، وگرنه االن داشتم از گرما بخار می

                           ای داد: و یه گوشه که نشونم داد، مستقر شدیم. به موهای لختش حرکت دلبرانه

                                                       ن. مواظب باش ناراحتشون نکنی. یآدمای مهم، جا اینا که میان این-

                                                                                           ی اطراف میز نگاه کردم: به صندلیای باقی مونده

                                                                                                                                 فقط دو نفرن؟ -

                                                      گم باید چیکار کنی. بهت می ،نه، پنج نفرن. وقتی سر برسن-

                                  کردم که گفت: چک میرو  بهش توجهی نکردم و منو رو برداشتم. داشتم اسم غذاهاش

                                                                                                              انتخاب غذا رو به من بسپر. -

                                                                                                                          نو نگاش کردم: از پشت م

                                                                                                                شه بپرسم چرا؟ می-
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                                                                                                                                  لبخند مالیمی زد: 

                                                                             تره. دونم کدوم غذاهاش از بقیه خوشمزهچون می-

 کرد جلب توجه کنه. خدا رو شکر که پوراندخت اینجوریه؟! انگار همش تالش میاین دختر چرا این

دونم چطوری راضی شد که خونه بمونه و همراه ما نیاد. یه شد! اصال نمیجا نبود، وگرنه واویال می

خودم هنوزم مشغول بود که چرا یه حتی فکر ؛ جورایی خیلی عصبی و ناراحت بود. ماجرای دیشبش

                                                                                                                                       هنگ کرد و دادوبیداد راه انداخت. از سر ناچاری انتخاب غذا رو به خودش سپردم و دم نزدم . عهدف

                                                                                                                    پرسید:  ،قتی گارسون رفتو

                                                                                                                           همسرت از دستت ناراحته؟ 

                                                                                                                    پرسی؟ واسه چی می-

                                                                                                                    صبح که دیدمش خیلی پکر بود. -

                                                                                                                                                                    بهم قالب کردم و روی میز گذاشتم:  رو انگشتام

                                                                     باید بگم مسائل خصوصی من، به تو هیچ ربطی ندارن. -

                                         بی تفاوت نشون داد.  رو ولی به روی خودش نیاورد و ماهرانه خودش ؛از جوابم جا خورد

                                                                                        ه از یه چیزی مطمئنم. باید اعتراف کنم ک-

                                                                                                                                  چی؟ -

                                                                    ای گفت: ای زد و به فارسی دست و پا شکستهنهلبخند شرورا 

                                                                        کنین! اون همسرت نیست. شما دارین نقش بازی می-

                                                                افتاد. به سختی زمزمه کردم:  منو از دستم رها شد و روی میز

                                                                                                                                                                      تو فارسی بلدی؟ -

                                                                     گفتی یا نه. می رو قدر که بفهمم داشتی حقیقتاون-

                                                                                                                        به سردی جواب دادم: 

                             اون همسرم نیست. من هیچ زنی ندارم.  ه؛پس خوش به حالت که فهمیدی. آر-

                یی خواست به گونم بکشه، در همون حین گفت:از اون سمت میز دراز کرد و با پررو رو دستش

                                   ؟                                               دی مثل تو نیست که تنها بمونهرحیف م-
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                                                                     کنار زدم:  رو ناجور آمپر چسبوندم و با یه حرکت دستش

       کشمت!جا با اسلحه میمینبگیره، ه رو چون اگه خون جلوی چشمام ؛سعی نکن گولم بزنی-

                                                       شه. پس کشید، فهمیدم حرف حساب سرش می رو وقتی دستش

عقب نکشی، یه  رو شدم که اگه دستتچون داشتم مجاب می ؛خوشحالم که درك و فهمت باالس-

                                                                                                                بالیی سرت بیارم. 

                                                                                                                                           چشمک زد: 

                                                                                                     یاد. از مردای خشن خوشم م-

 ولی به ؛فرق سرش خورد کنم تا جیگرم حال بیاد یبردارم و تو رو خواست گلدون روی میزدلم می

                                                                                                                                                 م نگاه کردم:یساعت مچبیرون رستوران زل زدم تا بهش بفهمونم حرفاش واسم اهمیتی ندارن. به 

                                                                                                                           رسن؟ کی می-

                                           .                         ی دیگه. صبر داشته باش هانیبال آدمخوارچند دقیقه-

 کن روی منحرف و اعصاب خوردرسید و من باید تا کی این دخترهاون چند دقیقه کی به سر می

جور حرکتی از ولی یه بارم این ؛که پوراندخت خالفکار بودکردم، خدا عالم بود. با اینتحمل می

ون با ا، پوراندخت ".ایرانیا آدمای نجیبین"گن که خودش نشون نداده بود. نتیجه گرفتم راست می

کردم بفهمم که نگاه خاصش چه کرد و هر چی سعی میچشمای درشت و مشتاقش که ساکت نگام می

هر چند که  ؛بستم که جذابیت پوراندخت بیشترهشدم. صد در صد شرط میی داره، متوجه نمیمفهوم

کرد که  رو کرد. یه لحظه بی هوا دلم هواششاید این دختره از نظر ظاهری بیشتر جلب توجه می

                                                                             !خودمم حیرون موندم! یعنی چی؟

                                                                                                                 باید بریم!  ،هانیبال-

                                                                                                                      به سمتش گرفتم:  رو سرم

                                                                                                                         دیگه چی شده؟ -

                                                                                                                            نشون داد:  رو موبایلش

.                             جا بمب کار گذاشتن! زود باش، باید هر چه سریع تر بریم کسی بهم خبر داده که این-

                                                                                                                 از اخمای معروفم بهش هدیه دادم: 
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                                                         جان چی؟  شن؟ این آدمایی که اینپس بقیه ی مردم چی می-

                                                                                                                 : کشیدگرفت و  آستینم رو

.                                                                                                              واسه کمک کردن دیره، باید بریم-

                                                                                     از دستش بیرون کشیدم و داد زدم:  آستینم رو

                                      جا رو تخلیه کنین!  تر اینجا یه بمب کار گذاشته شده، هر چه سریع این-

ی زیادی به سمت در خروجی فرار کردن. بهم صدای جیغ و داد از همه جا بلند شد و همه با عجله

                                                                                                                                           توپید: 

                         خوایم چطوری از بین این همه جمعیت بریم بیرو؟؟ گفتم چیزی نگی! حاال میواسه این می-

                                                                                                                 مراهم بیا. خفه شو و ه-

                                                                                                                               ی ویترین راه افتادم و بی معطلی اسلحه کشیدم و بهش شلیک کردم.مثل بولدوزر به سمت شیشه

ای شکست و روی زمین پخش شد که مردم تفنگم مثل اژدها نعره زد، شیشه با صدای کر کننده

                                                                                                                        بیشتر ترسیدن. نعره زدم: 

                                                                                                                      حاال!  ؛بپر بیرون-

                                                                                                                                 .پذیری داشتعطافمنتظر حرف من نموند و با یه حرکت به بیرون شیرجه زد. تیز بود و بدن نرم و ان

                                                                                      تا من بخوام به خودم بجنبم، با ماشینش جلوم ترمز گرفته بود. با دست اشاره زد: 

                                                                                                                                    بیا. -

خیابون بعدی که کنار صندلی راننده پرتاب کردم و ماشین مثل موشک رفت.  رو الفور خودمفی

                                                                                                                                         گفت:  ،پیچید

                           .دادیهم اون آدما رو به کشتن می و داشتی هم من، هم خودت !به خیر گذشت-

                                                                          تکیه دادم و خرناس کشیدم: ز ی بای پنجرهبه لبه رو بازوم

                                                                                                                                           زر نزن. -

                                                                                         ای که گفتم رو نفهمید:  ولی انگار معنی جمله

به -                                                                                                                                چی گفتی؟ -

 شه خفه شو! خ... ف... ه شو! انگلیسی می
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                                                                                                             اخم مهیبی کرد و کنار خیابون ایستاد: 

 رسی! وقت به هدفت نمیکه متوجه نیستی که اگه من ولت کنم و برم، هیچتو مثل این-

                                                                                         لمس کرد:  ش روی اسلحم، پوست شقیقدهنه

ه! مخصوصا تو این لحظ ؛کل کردن ندارمی دیگه حرف بزنی، رفتی اون دنیا. من اعصاب کلیه کلمه-

                                                                     ی دیگه هم چیزی نگو. پس حرکت کن و یه کلمه

                                                  شد. صورتش خونده نمی یهیچ ترسی تو کرد وصاف به جاده نگاه می

                                                                                    فهمیدی یا با طعم گلوله آشنات کنم؟ -

                                                                                                                                                    کنار زد:  رو دستم

  ولی باید بفهمی که من دشمنت نیستم و این طرز رفتار کردنت با من اصال صحیح نیست! ؛باشه-

                                            و سر جای همیشگیش جاسازی کردم: ر عقب کشیدم و تفنگم رو دستم

 شه با مرگت. دم که دور زدن من مساوی میولی بهت هشدار می ؛باشه-

 باز م روی یقدنده رو با خشونت جا زد و به سمت مقصد نامعلومی راه افتاد. با اعصاب خوردی دکمه

                                                                                                                                                  کردم: 

                                                                                           کی بمب کار گذاشته بود؟ یاکوزاها؟ -

                                                                                                                                  فقط جواب داد: 

                                                                                                                                  دونم. نمی-

                                             د بدونی!ری؟ این یکی رو که بایحاال داری به سمت کدوم جهنمی می-

                                                                    لبخند زد:                                                                          

 محل قرار تغییر کرده. -

              

                                                                                                                            *پوراندخت* 

ساعتی بود که بهم داده  اون یکی دستم، یمچاله کردم. تو م روباال کشیدم و دستمال رو آب بینیم

 .                                                                                                                           بود
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ی چشمم بیرون زد و ی اشک دیگه از گوشهمشتم فشردم و باز یه قطره یتور تمحکم رو ساعت

                                                                                                                             آهسته پایین افتاد. 

                                                      بی عشق تو کار من تمومه...  ،رومههاما هنوز عشقت روب...-

                                دی شروع کردم با خواننده خوندن و گریه کردن. ضجه زدم و با صدای بلن 

                                                                             ...برگرد کنارم ،تو نفس منی ،دونی همه کس منینمی–

د شم دیگه برگرجا دیوونه می ی تو اینبه خدا ب ،اما نگو به من دوست ندارم ؛بزن رو بیا و حرف دلت

                                                                                                         بیا، بمون پیشم... 

                                                                                                                                 .       اح بودروی زانوهام گذاشتم و با تمام وجودم زار زدم. حالم افتض رو بعد نفس عمیقی کشیدم و سرم 

 مگوشی کردن. به زحمتی آهنی له میبین دو تا گیره رو انگار داشتن روحم. یه افتضاح به تمام معنا

ی گوشی رو ببینم و ی اشکای سرکشم، صفحهمقابل چشمام گرفتم و سعی کردم از بین پرده رو

     .                     خوردعوض کنم. آهنگ بعدی بیشتر به حال و هوای داغونم می رو آهنگش

                                                                               ...عاشق شدم با تو، بدون بی تو پریشونم-

 ...چی بخونم همیشه بی تو با فکرت تنهایی سرگردونم .دونم بی تو، تو این تنهایی چی بخونمنمی

                ...میرم منمیرم من، بی تو میچی بخونم بی تو می .دونم تو نباشی دیگه از چی بخونمنمی

تو  میرم من، بیبینم من بی تو میب و رویاهام ،تو رو میخوا یاز تو دلگیرم من، از دنیا سیرم من تو

                                                                                                                   میرم من... می

یه سمت دیگه موبایلم  .چسبیددونم چرا هیچ آهنگی به دلم نمیعوض کردم. نمی رو کالفه آهنگ

م به یآمپر دیوونگ نداشت. یه دفعه اصال واسم اهمیتی. دونم سالم باقی موند یا نهپرتاب شد و نمی

                                                                  کف دستم فرو بردم و جیغ زدم:  رو سقف چسبید، ناخونام

                                                          لعنت به من... آخه چرا گذاشتم با اون کثافت تنهایی بری؟! -

جا بیاد و یه کاری کنه که زیر آوار بمونم  های وحشتناك اونخواست همون لحظه یکی از زلزلهدلم می

 یی دیشبش هنوز به طرز زجرآوری توو از دست این عشق ناممکن و مسخره نجات پیدا کنم. حرفا

که گشتم؟ اینای میخواستم؟ دنبال چه نتیجهکرد. من واقعا چی میترم میپیچید و وحشیگوشم می
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                                                                                                                             نادر عاشق بشه؟ اونم عاشق من؟ دشمن نامبروان و قسم خوردش؟! با خودم زمزمه کردم: 

 شه؟ شه یه پلیس متعصب و عصبی، عاشق یه دختر قاچاقچی و خشن بشه؟ یعنی مییعنی می-

                                                                                     

                                                                                                                                         *نادر* 

ادن دداد. هر از گاهی هم یه سر تکون گوش می ،کردبا دقت به چیزایی که هانا به ژاپنی بلغور می

نفس گن، عصبی شده بودم. رن به همدیگه چی میفهمیدم داکه نمیاز این. شدکوچولو ضمیمش می

                                                                تازه کردم:                                                                         

                                                                                                                                                 اِهم...- 

                         :                ی مغرورم اضافه کردمزد. اخم مالیمی به چهرههنوز داشت با هیجان حرف می

                                                                                                                                             هم... اِ-

                                                                                                              ی من شد و نگام کرد: باالخره متوجه

                                                                                                                                                      چیه؟ -

                                                شم! کنین؟ من دارم بهتون مشکوك میچرا به انگلیسی مکالمه نمی-

! به بردفیض می ،که من از فهمیدن این زبون عاجزمیکی از مردا پوزخند زد. شاید داشت از این

                                                                        خیز شدم که دست هانا مقابلم ظاهر شد: سمتش نیم

!                                                                                             خیلی سریع جوش میاریش. شته باتحمل دا-

                                        باید بهش بفهمونم واسه من این شکلی لبخند زدن چه بالیی سرش میاره! -

                                                                                                                                 نگاهش سرد بود: 

                                                                                                                        تحمل کن، فقط چند دقیقه. -

هوا رو با شدت از بین دندونای بهم کلید شدم بیرون فرستادم و دوباره سر جام مستقر شدم. چند 

                                                                                                                            دقیقه بعد، هانا گفت: 

                                                                               شرط و شروطی دارن.  ولی ؛کننبهت کمک می-

                                                                                                                                            پوف کشیدم: 

                                                                       خوان؟ ط و شروط شروع شد. خب حاال مگه چی میباز شر-
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                                                                     ی ویلیام رو بکشی. باید واسشون چند نفر از دارودسته-

                                                                                                                           گیج شده پرسیدم: 

                                                                                                                                                  ویلیام؟ - 

                                                                                                          داری گفت: خنده یبا مکافات و لهجه

                                                                                                                                             پور متین. -

                                                                                          زدم زیر خنده و به پشتی صندلیم تکیه زدم: 

                                                                      !                                                                        بامزه بود-

                                                             تهی کردن. بعد جوری فریاد زدم که همشون از ترس قالب

دم دارم دنبال پورمتین به حماقت زدین یا واقعا احمقین؟! من خو رو آقایون، شماها خودتون-

                          پیدا کنم و به رگبار ببندم؟  رو بعد بیام زیردستای کم ارزش و بدون اهمیتش، گردممی

                                                                                                                   : گفتهانا هول کرد و سریع 

                                                                                       تو کل ماجرا رو نشنیدی.  !عجله نکن هانیبال-

                                                                                                                                 به فارسی غر زدم: 

                                                                                                                               چه مرگشونه؟-

                                                                              ولی جواب داد:  ؛دونم فهمید چی گفتم یا نهینم

                        کنی. واسشون دردسر درست نمی خوان مطمئن بشن که تو قابل اعتمادی و بعداًمی-

نم دستی به چو به اون راه.زدن  شون روفهمن و خودمیوقتی سر تکون دادن، تازه فهمیدم انگلیسی 

ف ولی از اون طر ؛کردگیر بود و از هدف اصلی دورم میکشیدم و به فکر فرو رفتم. این کار وقت

تر چون من عجله داشتم و باید هر چه سریع، پورمتین به چنگم میفتاد. یه جورایی مثل ریسک بود

                                                                                                                           کردم. پیداش می

                                                                                                ولی منم یه شرط دارم.  ؛کنمقبول می-

به من دوخته شد.  ،نداختنبه طرز عجیبی یاد موش کور می رو که منچشمای ریز و سیاهشون 

                                                                                                                                           فاتحانه گفتم: 

 اون. ذارمن داده نشه، یه نفرتون رو هم زنده نمیبه شرطی که اگه از اون طرف پورمتین تحویل م-
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                            تکتون رو به درك واصل کنم. کنم تا تکی آخر خونم مقاومت میجاس که تا قطره

کردن. انگار داشتن با نگاهاشون از نگاهاشون ترسیده بود و مرتب از یکی به یکی دیگه نگاه می

دراز کردم و  ،تر بوددرشت به سمت سردستشون که نسبتاً رو دستم. خواستنهمدیگه کمک می

                                                                                                                                         پرسیدم: 

                                                                                                                                                   چطوره؟ -

      شدشد ریگی به کفششونه و واسم واضح میکرد، معلوم میرد می رو دو دل مونده بود. اگه دستم

ن صمیم بگیرم چه مدلی از بیخواستم تی آخر که میولی لحظه ؛همه، حتی هانا. که باید بکشمشون

                                                                                          ای گفت: فشرد و به انگلیسی مسخره رو ببرمش، دستم

                                                                                                                                          قبوله. اوکی! -

                                                                                                                                        حاال بهتر شد. -

                                                                                                                               : رو به هانا گفتم

                                              من وقت اضافه واسه تلف کردن ندارم. ر. آدرسا رو ازشون تحویل بگی- 

 رو موبایلش آدرسا رو ذخیره کردن، به ماموریتایی که صبورانه انتظارم یوقتی شروع کرد تو

 کشیدن فکر کردم. بهتر بود تنهایی انجامشون بدم یا با هانا برم؟ یا با... ژاندارك؟ می

              

                                                                                                                                     *المیرا*

                                                                                          خورد. ولی ازش نمی ؛کردبازی می ،ای که توی دستش بودبا لقمه

                                                                                                                     چیزی نگرانی؟  از ،حمزه–

                                                                                                               بدون نگاه کردن جواب داد: 

                                                                                                                                        خوبم. -

                                                                                     پرسیدم نگرانی؟  .پرسی نکردممن حال و احوال-

                                                                                                                                  ه نگام کرد: عیه دف

                                                                                                                                            ها؟ -

                                                                                                                        ی عمیقی کشید: باربد خمیازه
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قدر چلوندی که داره آبش ینا رو ی نون پنیری فلک زدهپرسه از چیزی نگرانی که این لقمهداره می-

                                                                                                                 در میاد؟! 

ها روش شد، تلفن بیسیم کنار دستش زنگ خورد. مثل قحطی زدهتا دهنش واسه جواب دادن باز 

                                                                                                                                    پرید و جواب داد: 

                                                                                                                     بله؟                           -

طوالنی شد. پوستش به کبودی زد و چشماش  ،مکثش واسه جواب دادن به کسی که پشت خط بود

                            نالید:  ،گشاد شدن. با لحنی که انگار هیچ جونی واسش باقی نمونده بود

                                                                                                                  !گی؟دروغ می-

ن تر نشست. عرفاولی هر چی بود طاها سر جاش گوش به زنگ صاف ؛دونم قضیه از چه قرار بودنمی 

یه  جا شون ادامه دادن. اینندل کردن و به صبحونه خوردبا هم ردودار بو باربد هم یه نگاه معنی

د شقطع کرد و بلند  رو تماس ،ی شده و من بی خبرم! حمزه بی هیچ حرفیییه خبرا. چیزی اشتباهه

                                                                                                                           که پرسیدم: 

                                                                                                                                                  چی شده؟ 

                                                                  .                                                من باید برم جایی-

                                                                                                                                  بشمر سه پروندم: 

                                                                                                                           منم باهات میام! -

                                                                                              با همون حالت گیج و منگش مخالفت کرد:   

                                                                                                                 شه بیای. نه، تو نمی-

ی ولی وقت؛ عرفان درخشیدچشمای  ییه لحظه به نظرم رسید با این چیزی که گفت، برق شیطنتی تو 

ی واسه-نگاش کردم دیگه از اون برق خبری نبود. به سمت حمزه برگشتم و با لحن طلبکاری گفتم: 

                                                                                                                      چی؟! 
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                                                                                                                                     جواب تکراری داد: 

                                                    !شه بیای! همین و بس، دیگه هم اصرار نکنکه تو نمیچون واسه این-

                                                                                                                                      حمزه؟ -

                                                                                                     ای که گفتم، گفت: با همون لحن شاکی 

                                                                                                                                            چیه؟ -

                                        محض اطالعت گفتم.  ،شیمما یه گروهیم و از رازای همدیگه با خبر می- 

                                                :لبخند کجی زد که به صورتش خیلی میومد. با بدجنسی قیافه گرفت

                                           اوم... یادم نمیاد رازی از رازهای خانوم المیرا اکبری نسب رو شنیده باشم! -

   : به سمت در ورودی گرفتم رو ناچار تسلیم شدم و انگشتم گفت.از حق نگذریم دروغم نمی ؛لعنتی

                                                                                                                     باشه، پس به سالمت. -

                                                                                                       حاال اگه دوست داری بیا. - 

                                                                                                                                   : اعتراض کردطاها 

                                                                                                            چی چی رو بیاد؟! -

  نکردم:  عضای رو همین خودم یبا خودشون ببره، واسه رو من دونستم فقط تعارف زده و عمراًمی

                                                                               ی دوستم ساناز. نه، باید برم یه سر خونه-

ثارم ولی حمزه نگاه گرم و لبخند دلنشینی ن ؛طاها غرولند کنان بدون خدافظی از خونه بیرون رفت

                                                                                                                                                  کرد: 

                                                                         خداحافظ.پس مراقب خودت باش دختر جنگجو. -

ا بوقتی رفت که من فک و دهن و دندون و مابقی چیزا به زمین چسبیده بود! عرفان زورش گرفت و 

                                                                                                                         بست:  رو انگشت فکم

                                                                         وجورش کن، بپا یه وقت فکت از جاش در نره! جمع-

                                                                          ت: بعقب کشیدم و غرش کردم. به باربد گف رو خودم

                                                                                                زن بریم جاسوس بازی رفیق. -
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                                                                                                                             به کمرم زدم:  رو دستم

                                                                                                            کجا به سالمتی باربد؟! -

                                                                                       جلوی چشمام تکون داد:  رو عرفان دستش 

                                                                                               که من بودم گفتم بریم! و؟ مثل اینال-

                                                                                     ی باربد چشم دوختم و گفتم: با سماجت به چشما

                                                                             من فقط با پسردایی خودم کار دارم، نه با بعضیا. -

                                           گرفت و پشت سر خودش کشید:  رو دست عرفان باربد از خنده پوکید و

  ه. نن یا خوایم بفهمیم از جای نادر با خبرخوایم سر از کار این دو تا در بیاریم. میفقط می ؛هیچی-

                                                                                                            پشت سرشون رفتم و گفتم: 

                                                                                                                                                 سوئیچ؟ -

                                                                                                                                سر تکون داد: 

                                                                                                                 نگران نباش.  ،همراهمه-

                                باهاش کار دارم!  ،خوام برم بیرونمی .بده رو ناسکل جون، منظورم اینه سوئیچ و-

                 از جیبش برداشتم:  رو که بخواد کاری انجام بده، سوئیچجفتشون خشکشون زد. قبل از این

ی ای چیزماشین به اسم منه و من در اولویت استفاده کردنشم. پس شماها باید به فکر تاکسی-

                                                                                                                          باشین. 

شت پ رو از روی میز برداشتم و همراهم بردم. وقتی خواستم در رو حین بیرون رفتن از خونه، کیفم

                                                                                                                                                         چشمک زدم: . کشیدنخط و نشون می مآلودشون واسسرم ببندم، دیدمشون که با نگاهای غضب

 فعال بابای گوگولیا! -

              

                                                                                                                                   *طاها* 

                                                                                                                                       در چه حاله؟-

گاه دنیاس. نامحسوس اخم کرد و دنده رو گرفته بود که انگار تنها نقطه تکیه رو حمزه طوری فرمون
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                 کرد:                                                                                                                          عوض

زیاد خوب نیست. با یه گلدون کریستال کوبیده پشت سرش و در رفته. اگه زنش  گفت حالشیم-

                                                                      مرده. کرده، صد در صد میچند دقیقه بعد از اون ماجرا پیداش نمی

                                                                                                   گفتم:  آرومبه ترافیک خیره شدم و 

                             برن؟! کاری از پیش نمی ییجنا یهای دایرهپس چرا بچه. بیچاره سرهنگ صبایی-

                                                                                                                                      زهرخندی زد: 

گرده و هنوز هیچ خبری ی داره دنبال تروریسته مییجنا یکجای کاری پسر؟ بهترین سرگرد دایره-

که به من گفتی، به سرگرد جباری  رو همین و برو ،نشده! یه تهرانه و یه سرگرد جباری. جرات داری

                                                                                                                              بگو. 

                                                                                     نشنیده بودم. چه جوریاس؟  رو م... اسمشاِ-

                                                      نادر خیلی قبولش داره.  ،ببینیش. آدم عجیب و خیلی سردیه باید-

                                                                                 .   پس حتما کاربلده که نادر قبولش داره دیگه-

                                                                            رو باید بیاد پیشش لنگ بندازه. اوه چه جورم! هرکول پوآ-

                                                                                 تعجب کردم:  ،یه ربع بعد وقتی جلوی اداره ترمز گرفت

                                                         بیمارستان نیست؟  یگه سرهنگ االن توجا؟ م چرا اومدی این-

با  دونم چیه. پاشونمی رو شجا دارم، بعدشم اسم بیمارستان ولی من چندتا کار این؛ چرا، بیمارستانه-

 هم بریم، پاشو پسر خوب. 

              

                                                                                                                                 *المیرا* 

دهنم، زیر دندونای آسیام باقی مونده  یقدر زیاد که آدامسم بدون جویده شدن تواین !ماتم برده بود

شد. بی. ام. و ی نادر که همون باورم نمیخواستم به خودم بغبولونم که اشتباه دیدم، بود. هر چی می

ولی ساختمونی ؛ بود، کسی هم که از پشت فرمونش پایین پرید هم بدون یه ذره شک خودِ حمزه بود

                                                                                                                                             ی پلیس؟! اونم ستاد مبارزه با مواد مخدر؟! پوزخند زدم: ی... ادارهاداره ،که واردش شدن

.                                                                          جا یه ساختمون اداری سادس این، همش توهمه-

                      ردم؟! خندیدم: ن بزرگی رو باور نمیکهایی به اوولی مگه بی سواد یا کور بودم که نوشته
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زا داده و عرفان بهم یه قرص توهم ،آره... این فقط یه خیاله... یه توهم! نکنه وقتی حواسم نبوده-

                                                                                                                                           نفهمیدم؟ 

                                                         زده. های لرزون و وحشتکم تبدیل شد به ضجههام اوج گرفت و کمصدای خنده

تونه پلیس باشه... ی خودمون پلیس نیست... نمیاین واقعیت نداره... حمزه پلیس نیست... حمزه-

قدر گریه کردم تا خالی شدم. با چشمای خیس و آرایشی که روی نوبا دستام پوشوندم و ا رو ورتمص

 !               زد که شوکه شدمبه آینه نگاه انداختم. حتی تصویرم هم داد می ،صورتم پخش شده بود

                                           .                               کنمخدایا نشون بده که من دارم اشتباه فکر می-

 کنان سوار ماشین نادر شدن و رفتن. دیگه دل و دماغ تعقیبحمزه و طاها بیرون اومدن و خنده

ون دستم اتومات به سمت سوئیچ رفت، پیچوندش و نیم ساعت بعد بد .کردنی واسم باقی نمونده بود

                                                                                                                                    ر بود!جون همه در خط. گفتمودم. من باید به بابا میکه خودم بخوام، جلوی خونمون متوقف شده باین

 خودت خواستی. -

 

              

                                                                                                                                 *نادر* 

      رسید. ی هانا گذاشتم، هیچ صدایی به جز یه سری وزوز به گوش نمیداخل خونه رو وقتی پام 

                                                                                                          پس همسرت کجاس؟ -

                                                                                                                                      نگاش کردم:  

                   گیری؟ از من می رو زنم نیست، بعد داری سراغش خوبه خودت کشف کردی که اون-

ی آپارتمان کوچیکش رفت. رفتم سمت اتاق خواب و تا دستم شونه باال انداخت و سمت آشپزخونه

رسید، آهنگ مورد روی دستگیره قرار گرفت، مکث کردم. آهنگی که از داخل اتاق به گوشم می

                                                                                                                                    عالقم بود. 

داغون کردی واسه احساسی که داشتم دلمو خون کردی تو که  وآسون من رقدنیخیلی ممنون، ا-

عالم  یهمه ؟ون کردیواسه چی منو به محبت دو روزه مهم ،هیچ حسی به این قصه نداشتی
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                                                  عالمو حیرون کردی یاما رفتی و همه؛ میرمدونستن که بری میمی

 گذرم... ولی من هیچ وقت ازت نمی ؛خیلی ممنون واسه هر چی که آوردی به سرم خیلی ممنون

                                                                                                                        آروم به در تقه زدم:  !عجب

                                                                                                پوراندخت؟ اجازه هست بیام داخل؟ -

                                                                                                                         حالی جواب داد: صدای بی 

 در بازه، بیا. -

خ کرده مواجه شدم که چشماش سر دیوار کزی و باز کردم و با یه موجود شبه افسرده و گوشهر در

                                                                              شت. انگشت حیرت به دهن گرفتم: بود و پلکاش ورم دا

                                                                                                    تو با خودت چیکار کردی دختر؟!-

تر شد. قدمای بلندی خودش مچاله یو تو توی خودش جمع کردتر محکم رو در جوابم فقط زانوهاش

از دستش بیرون کشیدم و خفش کردم. درسته آهنگای سیاوش  رو به سمتش برداشتم و موبایل

خورد. شناختم نمیجور آهنگایی به درد پوراندخت شروشوری که میولی این ؛قمیشی خوراکم بود

                                                                                      شستم: چهار زانو ن روی زمینمقابلش 

                                                                                                    چه مرگت شده؟ ، در یه کالم بگو-

                                                                                                                   چشمای سرخش به چشام نگاه ملتهبی انداختن: 

                                                                                                                                   دلتنگم. -

                                                                                                                            دلتنگ پدرت؟ -

                                                                                                                                           نه. -

                                                                                                                   مادر خدا بیامرزت؟ -

                                                                                                                                         نه. -

                                                                                                       فامیالت؟ دوستات؟  باربد؟ المیرا؟- 

                                                                                                                                          آهی کشید: 

                                                                                                                      هیچ کدوم. -
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                                                                                                                   رتم کشیدم: به صو رو دستم 

                                                                                                                                              پس کی؟ -

                                                                                                  دونم... دونم... باور کن نمینمی-

ی چشماش ی اشک تپل از گوشهبعد پلکاش با درد بی نهایتی روی همدیگه افتادن و دو تا قطره 

                                                                                                                                                               دم:با خشونت ذاتیم پاك کر رو که دست خودم باشه، با سر انگشتام اشکاشنبیرون چکیدن. بدون ای

                                                کنه! جور چیزا گریه نمیخاطر ایندختری مثل تو که به . بسه دختر-

                                        دهن باز کرد:                                                 به چشمام زل زد یه دفعه

                                                                                               دی؟ می رو یه سوال ازت بپرسم، جوابم ر،ناد-

                                                                   .                                                          آره... بپرس-

 گی؟ هم می رو راستش–

                                                                                                                                   تکون دادم:  سر

                                                                                                              تا جای ممکن، آره. -

                                                                                 لرزوند و به مکافات پرسید:  رو بغض خاصی چونش 

                                                                                                  االن با این دختره کجا رفته بودی؟ -

                                                                                                                                      آروم خندیدم: 

                                                                                            چطور؟  ،دنبال رد پورمتینرفته بودم -

                                                                                          تری به خودش گرفت: صورتش حالت جدی

                                                                                                                          کردن؟ فقط واسه رد پیدا 

                                                                                                    فقط واسه رد پیدا کردن. -

                                                                                                 چشماش دوباره با اشکاش محصور شدن:  

                                                                                                          گی؟ تو رو خدا داری راست می-

                                                                                     سیمام اتصالی کردن و با صدای بلندی پرسیدم: 

                                        پرسی؟! وجق چیه که داری از من میوشه توضیح بدی این سواالی اجقمی-

                                                                                                                                   بفهمم. شون روتونستم معنیاکردم، نمیی ناگفته بود. حرفایی که هر چی تالش مینگاهش پر از حرفا
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تری به خودم گرفتم و با ی مهربونفهتونست؟ قیاخواست به من چی بگه و نمییعنی این دختر می

                                                                                                                                     زبونی گفتم: چرب

                                                                              واسم باز کن.  رو ی دلتخوای، سفرهاگه می-

                                                                                  هوا تکون دادم:  یتو رو دوباره بغض کرد که دستام

                     گیرم. خوبه؟ خون میاصال من خفه. آقا من غلط کردم، غلط کردم! تو فقط گریه نکن-

ی کوتاه بی صدا خندید. واسه عوض کردن حال و هواش تصمیم گرفتم خندش گرفت و چند ثانیه

                                                                                                                        سرش بذارم. سربه

                                                 طوری؟ با بیست سوالی چ، خواد. یه بازی حسابییآها... دونستم دلت چی م-

                                                                                                                                      سر باال انداخت: 

                                                                     بازی رو ندارم. ی سوال و جواب واسهی حوصله، نه-

ی سفید و صورتی اعصاب خوردکنش زندونی ی اتاق چشم دوخت که نور پشت پردهبعد به پنجره 

 نشینی کردم: عقبگه چش شده. واسه همین شده بود. معلوم بود خودزنی هم بکنم، یه کلمه هم نمی

                                                            ذارم تا حالت بهتر بشه. جا تنهات می پس من این، باشه-

                                                                                                                                        یهو نگران شد: 

                                                                                                                      نه! نرو! -

                                                              تو تکلیفت با خودت مشخصه یا نه؟ باالخره برم یا بمونم؟ ، بَهَ-

تر ولی نگاه مظلوم و چشمای تیرش بازم مجبورم کردن از خشونت دست بکشم و باهاش مالیم

                                                                                                                      "برخورد کنم

                                                                                                    جام.همین، رم باباپوف... نمی-

دراز  رو یه پام به دیوار تکیه زدم.نشستم و  کنارش دونستم!رحم شده بودم و نمیتازگیا چقدر دل

                                                       بهش تکیه دادم.  رو هم خم کردم و ساعدم رو کردم، اون یکی پام

                                                                                     کنم؟ من دارم اذیتت می ،نادر–

                                                                                                                                       نیشخند زدم: 
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                                                                            تا حاال هزار بار رفته بودم.  ،شدماگه اذیت می؛ نه-

                              : خودم شکستمش ناچاراً ه!آور و کالفه کنندیه سکوت زجر؛ بعد سکوت برقرار شد

                                   گفتم همرام بیای. کنه، بهت نمیدونستم غم غربت تا این حد اذیتت میاگه می-

.                                     چی یدونم واسهحتی خودمم نمی ؛کال دلم گرفته. نه، با غربت مشکلی ندارم-

                                                                                              ت از کارای عجیبت شاخ در میارم پوراندخت! گاهی اوقا-

    .                                                                                          جا شدخندید و یه کم سر جاش جابه

                                                                                              حاال چی؟ از فرهاد ردی پیدا کردی؟ -

    . خیلی آسون کرد رو با اوقات تلخ واسش توضیح دادم که شرطشون چیه. با چیزی که گفت، کارم 

                                                                                 خوام همکارت باشم. می ،منم همراهت میام-

                                                              نگاش کردم:  ،به سمتش چرخوندم و از روی شونه رو سرم

                                                                                               تونی باهام باشی؟ مطمئنی که می- 

                                                                                              با همون چشمای خیس و جالبش خندید: 

                                                               . کننیه زن و شوهر هیچ وقت پشت همدیگه رو خالی نمی-

                                              نقشت فرو رفتی!  یخیلی تو هم که تومثل این د.خوشم اوم ،نه–

بینیش رو دوست قیض و غیر قابل پیشنلبخندش بی تکلف شد. چرا دروغ؟ من اخالقیات ضدو

ی دلیل ولی وقتی که به هر ؛جنگیدناز این دسته آدما خوشم میومد. آدمایی که باهات می داشتم. کال

به نظر  .کشن یا خسته شدنکردن و میگفتن دیگه نمیجایی کم میاوردن، با شجاعت جلوت گریه می

 یچون رك بودن صفتی بود که بدجوری قبولش داشتم. تظاهر واسه ؛ی ضعف نبودمن، این نشونه

                                                                                      وقتی که آدم کم میاورد؟  ،چی

                                 ؟          یه کشت و کشتار حسابی و خطرناك یکنی واسهپس شب همراهیم می-

                                                              مدم. همین همراه تو او یهستم! هستم نادر، من واسه-

                                                                                                                                              اعتراف کردم: 

                                                                                                     عاشق مرامت شدم دختر! -
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                                                                         پایین انداخت. بهش غر زدم:  رو خجالت کشید و سرش

عنوان بهت نمیاد. اصوال من با آدمای  دیگه لوسش نکن پوراندخت! خجالت کشیدن به هیچ ،اَه-

                                                                                                جسور و پررو بیشتر کنار میام. 

خندم، همراهیم کرد. پیش خودم اعتراف کردم هر لحظه بیشتر از قبل جذب وقتی دید می

شه. از رمز و راز خوشم میومد و پوراندخت، منبع تر و مرموزتر میم جالبشم و واسشخصیتش می

 عظیمی از راز بود! 

              

                                                                                                                                     *المیرا* 

                                                  خوای بگی رو بگو. زود باش هر چی می .ن، من باید برم کرمانالمیرا جا-

ونم گروی  رو ی مانتوم مماس شده بود. بابا دستشهقدر پایین افتاده بود که چونم با یقونسرم ا

ی انگیز بود که المیراحیرتواقعا واسش . گذاشت و مجبورم کرد نگاش کنم. صورتش غرق سوال بود

                              ولی من نه.  ؛کردخراب و غدش، گریه کردن هم بلد باشه. پوران گریه میکله

                                                                                                                  المیرا؟ بگو بابا جان. -

                                    زدم.یاد پیرمردا میفتادم. به زحمت یه لبخند اجباری  ،گفتجوری میهر وقت این

                                                                    .                                                 دونم چطور بگمخب... نمی-

ه ککشید ببینه من چم شده. به پشت سرش نگاه کردم و چشمم به بادیگاردش افتاد هنوز انتظار می

به  تا حد زیادی گرفته بود. به چشماش نگاه کردم که رو با هیکل ورزیده و عضالنیش، جلوی دیدم

 یجلوتا این فکر از ذهنم گذشت، قیافش . میشی به رنگ چشمای حمزهمیشی، افق خیره مونده بود. 

                                                                                                                                 پر کرده بود.  رو گوشم ،خیالم یوغشش توچشمام جون گرفت و ساکت شدم. صدای آروم و بی غل

                               تر برن تا از پروازشون جا نموندن. سریعآقا باید  .المیرا خانوم، لطفا عجله کنین-

                  کنه و منظورش با منه. با آخرین سرعت ممکن اخم کردم: تازه فهمیدم ظریفی به من نگاه می

                                                                                                                                       رم!دیگه، من با بابام حرفای خصوصی دای خوای؟ گمشو برو یه جاجا چی می تو خفه! اصال تو این-

  :شد. غریدحرف من حرف زدن، واسش گرون تموم می یولی رو ؛به وضوح دیدم که آتیش گرفت
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                                                                                                                                                                بله خانوم. -

                                                                                                               و از پیش ما فاصله گرفت. 

                                                                                                                                  بزن.  رو خب، حاال حرفت-

                                                                              قورت دادم و دوباره به بابام زل زدم:  رو آب دهنم

                                                                                                                 چیزه... یعنی... حمزه... -

                                                                                                                             حمزه چی؟ -

                                                                                              ... حمزه... خب... اِم حمزه چیزه...- 

                                                                                                            گرفت:  رو کالفه شد و بازوهام

                                                                                          حسابی بگو حمزه چی شده؟!و دخترم، درست -

فتاد. طر میخدستش و پوران و بقیه به و، اعم از بابا و دارگفتم، جون هممونخدایا بگم یا نگم؟ اگه نمی

 یفکر کشتن حمزه آتیشم زد و اشک تو .سوراخ میکردگفتم، بابا حمزه رو با مسلسل سوراخاگه می

                                                                            چشمام حلقه زد. بابا اشتباه برداشت کرد: 

                                                                                                                                             حمزه مرده؟ -

                                                             .                                                              نه، سالمه-

مزه ح"جا، هی  جوری شدی؟ با یه چشم خون و یه چشم اشک پاشدی اومدی اینپس چرا این-

هان؟!     جواب نمیدی. نکنه اذیتت کرده؟  ،پرسم حمزه چش شدههر چی هم می .کنیمی "،حمزه

                              جیغ کردم: تکون دادم و جیغ رو سرم .هول شدم ،نگاهش خوندم یتو رو وقتی خشم

                                .                                   اذیت نکرده .نه! نه به خدا! حمزه خیلی پسر خوبیه-

                                     اخمش حسابی غلیظ شده بود و یه قوس گوشتی مابین ابروهاش ظاهر شده بود: 

                                                                                                                               پس چی؟ -

نم وجدا. گل گیر کرده بودم یب غلطی کردم. مثل یه موجود چهار پا و کودن توتازه فهمیدم که عج

                                                                                                                            بهم تشر زد: 

                                                                ! برو و کنی؟! برگردجا چیکار می دیوانه، تو االن این-
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                                       زنم، گفت: پایین انداختم. بابام که دید حرف نمی رو چلوندم و دوباره سرمرو  دستام 

ت بدم، یعنی چند از دس رو بذار وقتی از مسافرت برگشتم واسم تعریف کن چی شده. اگه قرار مهمم-

 میلیارد از دستم پریده. 

                                                                                                                       از خدا خواسته گفتم: 

                                                                                                     باشه پس، بعدا میام بابایی. -

 الی بهحیاط بی سروته خونه، یه نگاه اجم یالعملی نشون بده، من رفته بودم. توتا کسی بخواد عکس 

                                    ماشین کروکم که زیر برزنت آروم گرفته بود انداختم. جلوش زانو زدم و گفتم: 

                                                                                                            .واست تنگ شده پسردلم -

. ی برزنت گرفتم و باالش زدم. یه چراغش از اون زیر پیدا شد و دلم واسهش ضعف رفتاز گوشه

تونم بیشتر ای رو نمیدم هیچ موجود دیگهتنها چیزی که معتقد بو ،پونتیاك سالستیس زرد رنگم

. یه چیزی وجود داشت که بیشتر از این حرفا دوستش داشتم! ولی صبر کن؛ازش دوست داشته باشم.

                                                                        : زمزمه کردمبستم و  رو خیلی بیشتر! چشام

 من عاشق حمزه شدم. ببخش.  رو عزیزم، من- 

              

                                                                                                                         *پوراندخت* 

                                   رسیدم. هانا دست به سینه به دیوار تکیه زد: داشتم از عصبانیت به مرز انفجار می

                                                                                 کنی. اگه من همراهت نباشم، پیداشون نمی-

                                                                                                         نادر دوباره شروع کرد به چونه زدن: 

ا تو باشه، تو فقط راهنمایی و من فقط یه همکار دارم و همکارم، همین کالریسه. اگه کالریس با من نب-

                                                                                                                   هیچ جا نمیام. 

ی هولی لبخند موذیان ؛ترم کردروی آتیش وجودم فرو ریخت و آروم ،آخ که جملش مثل آب سرد !آخ 

                                بهم فهموند اوضاع قرار نیست خوب پیش بره.  ،هانا که از نوع ژکوندی بود
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ه و ما ببین هانی، هم ماشین من، هم ماشین خودت، دو سرنشینس. پس نفر سومی وجود ندار-

                                        کنن. جا. بیشتر از یه ماشین هم بهمون شک می تونیم با هم بریم اوننمی

ذاشت؟ نگاهش به من که نادر پوفی کشید و به موهای مرتب شدش چنگ زد. یعنی تنهام می

                                                                        که من اشتباه کرده باشم. گفت، مگه اینجوری میاین

.                                                                            که مجبوریمپوراندخت؟ چطوری بگم... مثل این-

                                                                                                                                                   داد زدم: 

                                                                                    !برو. نه! هیچ اجباری در کار نیست-

                                                                                                                                 !متاسفم-

                                                                                                     نشون دادم:  رو با دستم بیرون 

                                                                                                         فقط... برو! فقط برو نادر! -  

                    با خونسردی مطلق، گذاشت و رفت. لبخند هانا پیروزمندانه شد و بهم چشمک زد:  

                                                                                                    بینمت. می ،وقتی برگشتیم-    

                                                                                                                                 به فارسی گفتم:  

                                                                                                  بری که برنگردی ایکبیری. - 

                                                                           معلوم بود نفهمیده چی گفتم، چون خندید و رفت:  

                                                                                          .                      فظ کالریسحاخدا-

 قدی داخل پذیرایی ایستادم. یه دختر صدوهفتاد سانتی یهندر که پشت سرش بسته شد، جلوی آی

اون  ختربه د. ای تیره و موهای بلوند، مقابلم قد علم کرده بود. نیشخند تلخی زدمبا چشمای قهوه

                                                                                                                      طرف آینه گفتم: 

                           یه عاشق بیچاره که فقط باید بسوزه و دم نزنه.  ،ای بدبختتو یه شکست خورده-

کرد که قبل از عاشق شدنم، غرورم کل دنیا رو از پا کرد. به منی نگاه میراندازم میدختره با تمسخر ب

که ولی چشمای نادر بالیی به سرم آورده بود که بدون این ؛که االن مغرور نباشمنداخت. نه اینمی
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ی آدمای سرکش. آدمای یه رام کننده .شدم. چشمای آهنیش مربی خوبی بودنبخوام، رامش می

هام فرو ریختن. مثل من. کلیپسم با دستام از موهام جدا شد و موهام با یه حرکت روی شونه سرکشی

                              هنوزم سرکش بودن، بر خالف صاحبشون. با یه دست بهمشون ریختم: 

                                                                                             خوش به حالتون که تغییر هویت ندادین. -

 که نادر باخورد. اینمی رو از آینه دل کندم و روی یه صندلی نشستم. یه فکر داشت مثل خوره مغزم

                              ولی خودم جواب دادم:  ؛ذهنم گفت غیر ممکنه یهانا سروسری داشت؟! چیزی تو

                                     .ببینم چه خبره تامن که همراهشون نیستم  .هر چیزی ،هر چیزی امکان داره-

                                                                                                                      بعد نفس عمیقی کشیدم: 

  .به چه روزی انداختی رو خدا لعنتت کنه نادر که من-

              

                                                                                                                                      *نادر* 

                                                                                                                          به هتل نگاه انداختم: 

                                                                                                                           جاس؟  این-

                                                                          بگیری.  رو ی نهم، اتاق نهصدوهفتهآره. باید طبق-

 ای صدام زد: پرعشوهتا خواستم از ماشین پیاده بشم، با صدای  

                                                                                                                           نادر؟ -

                                                                                  خمارتر کرد:  رو متعجب سر چرخوندم و سوالی نگاش کردم. چشماش 

                                                                                                                     خیلی مراقب باش. -

                                                                                                                        با جدیت سر تکون دادم: 

                                                                                                                      طور هانا. همین هم تو-

ا ج اگه پوراندخت این. کردلبخند محوی زد که حالم دگرگون شد. این زن به طرز عجیبی کالفم می

 مرتب کردم:  رو ی کراواتمذاشت. پایین پریدم و گرهزندش نمی د، مطمئناًبو

 Let`s set the world on fire… tonight!  
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                                                                                        بیا امشب کل دنیا رو به آتیش بکشیم! 

داری داخل رق با قدمای ریتموشلوغی خیابون با ماشینش غیب شد. شق یدرو که بستم، بوق زد و تو

یز رفتم و به اطراف نگاه انداختم. هتل شیک و بزرگی بود با یه متصدی شاد و خوشحال که پشت م

                                دست چپم گرفتم:  رو کرد. به سمتش رفتم و سامسونتمداشت نگاهم می

                                                                                           خواستم. اتاق میشب خوش، یه -

                                                                                                      تر شد و کش اومد: لبخندش عمیق

                                                                                        ندازه؟ یاد چی میشما رو . شب خوبیه-

                                                                          یاد چیزی که هانا گفته بود افتادم و شمرده جواب دادم: 

                                                                                         توکیو.  یومرج تویاد یه شب پر هرج-

                                      طبق قرار یه کارت دستم داد که متعلق به اتاق نهصدوهفت بود. سر تکون داد: 

                                                                      بگیرین.  ور هشت یبا تلفن اتاق شماره ،هر چیزی احتیاج داشتین-

ظر زدم و منت رو دکمش. آسانسور رفتمسمت به عالمت فهمیدن تکون دادم و آروم و بی صدا  رو سرم

ه ی نهم رو فشردم. با سرعت زیادی شروع بی طبقهتنهایی داخل رفتم و دکمه. موندم. در باز شد

ظه ی ناراحت و عصبانی پوراندخت یه لحبه میلش گرفتم. قیافه رو کت کرد و من با خستگی دستمحر

 ی دیگه ای هم نداشتم. حسادت این دوولی چاره ؛خواستم برنجونمشنمی د.شهم از نظرم پاك نمی

ی داد! مونده بودم این دو تا با هم هوو تشریف دارن و من بتا نسبت به هم آخرش کار دستم می

                                            خبرم؟! آسانسور متوقف شد و یه زن مجازی گفت: 

                                                                                                                           ی نهم. طبقه-

و    تد داشفکر و خیال رو بیخیال شدم و داخل راهرو قدم گذاشتم. مقابلم یه راهرو با ده تا اتاق وجو

رم سپشت  رو با عجله در .اتاق پنجم از سمت راست، اتاق مورد نظر بود. کارت کشیدم و داخل رفتم

                                                                                                                  بستم و قفل کردم. 

                                       .                                                 جاش که خوب پیش اومدم تا این !اوف–
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آها! جلو رفتم و ؟گفتشت. هانا چی میمقابلم وجود داسرویس خواب دونفره بزرگ با  یه اتاق نسبتاً

تر دستشویی و حمام رو گیر آوردم. کنار وان زانو زدم و با ، چند متر اون طرفسرویس خوابشکنار 

جلب کرد که  رو چشمام دنبال یه کاشی گشتم که شکل و شمایلش با بقیه فرق داشت. یکی نظرم

که صدای خالی بودنش مطمئنم کرد  خم کردم و بهش تقه زدم رو دورش زخمی شده بود. انگشتم

                                                                                          خودشه. یه کارد از جیبم بیرون کشیدم: 

                                                                            خوب آدرس داد.  ر.کارت درسته دخت-

قروچی کرد و وفرو کردم و تکون دادم. قرچ کناریشبین شکاف کاشی مورد نظرم و کاشی  رو کارد 

                          . واو!            باال اومد که با نوك انگشتام زور زدم و بیرون کشیدمش و کنار گذاشتمش

                                                                                                            حالی!ی باچه ضراد خونه-

مق شد، به درازا داخل دیوار عجایی که کاشی روی دیوار بود و پشتش زیر وان محسوب می از اون 

ر کنارو  جا خارجش کردم. پالستیکش رفتم و با احتیاط و وسواس از اونی رایفل رو گداشت. دسته

                                                                   نگاه کردم. زمزمه کردم: رو زدم و با دقت همه جاش

-M195 ...                                                                                                                          

وسته کنار گذاشتم و شروع کردم به مسلح کردنش. تیرایی که هانا داده بود رو آروم و پی رو کیفم

رفتیم ها میشد یاد اون وقتا بیفتم که با بچهق کردنش باعث میبردم و تق داخل خشابش فرو می

                                                                                                                                عملیات .

 م.روی یه صندلی انداختاز تنم بیرون کشیدم و  رو کارم که تموم شد، داخل اتاق برگشتم و کتم

خاموش کردم، جلوی  رو وقتی چراغ .بگیره که خطا کنمرو  خواستم چیزی جلوی دست و پامنمی

 روی زمین تنظیم کردم و با رو های رایفلی سراسری اتاق رفتم و آروم بازش کردم. پایهپنجره

 ی مقابلم که نهم محسوبزیر نظر گرفتم. اول از همه طبقه رو دوربین شکاری، ساختمون مقابلم

                               بندازم.  کردم تا سوژه رو گیرچک می رو تک اتاقاششد رو دید زدم. باید تکمی

                                      ؟                                                            کجایی پس لعنتی ؟کجایی–
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یه . جلب کرد. روش متوقف شدم و زوم کردم رو زدم که یکی از اتاقا توجهمداشتم با خودم غر می

جا بود که  ولی مشکل این؛ ها میفتادرفت و سایش روی پردهاتاق رژه می یداشت تو مرد مدام

شد کی پشت پردس. بیسیمی که هانا بهم داده بود رو از جیب کتم پیدا کردم و روی مشخص نمی

                                                                          فشار دادم:  رو فرکانس مشخصی تنظیمش کردم. شاسیش

 جواب بده. ، از هانیبال لکتر به هانا-

                                                                                  خش کرد: چند ثانیه منتظر موندم که بیسیم خش

                                                                                              دارم هانیبال. مشکل چیه؟ رو  صدات-

                                                                                                     نگاهم به ساختمون مقابل مونده بود: 

  ولی باالخره جواب داد:  ؛باید چیکار کنم؟ مکثش طوالنی شد سوژه پشت پردس و معلوم نیست.

                                                کشش!                                                                                 ب-

              ه انگار خودِ هاناس.جلوی دیدم گرفتم و طوری نگاش کردم ک رو جا خوردم و بی اختیار بیسیم

                                                                                                                                       ی ما! ه، نه سوژهگی؟! چرا باید کسی رو بدون شناختنش بکشم؟ شاید یه بی گناه باشچرا چرند می-

                                                                                                                         صداش عصبانی بود: 

ید هر بکش و دوباره جستجو کن. سوژه رو با رو پیدا کردی. اون رو زنم تو اشتباه اتاقحدس می- 

                                                                                                        طوری که شده از بین ببری! 

                                                                                                                                               نعره زدم: 

                                                                                                                                         ! نه-

                                                                                                              فاز توجیح کردن من:  یزد تو

                                                                                                                                 ی نهم رو بکشی، باید بکشی تا مطمئن باشیم که سوژه رو از بین بردیم. ببین، شده کل آدمای طبقه-

                                             لمس کردم: رو  نفهمی افتادم! با انگشت مابین ابروهامخدایا گیر عجب زبون

                                                                 کشم.ولی بی گناه نمی ؛کشمآدم. دمانجام نمی رو من این کار-

 وقت از بین ببریش. به روش مستقیم بری سراغش و اونشی اگه االن از بین نبریش، مجبور می-

پایین آوردم، روی زمین گذاشتمش و بالتکلیف به رایفل دست کشیدم. باید چیکار  رو بیسیم
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کمین کردم و به همونی که شک کرده ! ای ندارم. بایدکردم؟ باید همه رو بکشم، چون وقت اضافهمی

                                                                                                                  نشونه رفتم.  ،بودم

 .خوام، دیگه راهی واسم باقی نمونده. پسر قاتلت رو ببخشمامان معذرت می-

              

                                                                                                                                *حمزه* 

                                                                                                                        این چش شده؟ -  

 از خودش بپرس.  ؟دونممن چه می-

                                                                                                                           کردم به خودش:  رو

                                                                            ها شدی؟ اتفاقی افتاده المیرا؟ چرا شکل افسرده-

شدم. وقتی داشتم از طرز نگاه کردنش نگران می .کردک و تردید نگام میمثل یه آدم پارانویا با ش

                                                                                          چه بالیی سرش اومده بود؟ ، رفتیم و برگشتیم

                                                                                            هیچی... هیچی نشده. من خوبم. -

                                                                                                                 دستم گرفتم:  رو فنجونم

                                                                                                          !                  امیدوارم- 

 مقابلم گذاشت و به یه رو تاپشکردم که طاها بهم سیخونک زد و لپمزه میمزهم رو داشتم چایی

                             رسیده بود.  امی که واسش. گوشه از مانیتورش اشاره کرد. شروع کردم به خوندن پی

ا طبق خبر ؛ فقطی حاملش نامعلومهنش و وسیلهولی فعال وز ؛شهمحموله رسیده. داره از مرز وارد می-

                                  .                                                  مطمئنیم که قراره از مرز عبور کنه

شد حتی رمزی هم ی جدید! فضا هم طوری بود که نمییه محموله، گرد شده بودن. محمولهچشمام 

                    ی ورد رو باز کردم و تایپ کردم: همین برنامه یازش بپرسم قضیه از چه قراره. واسه

                                                                                                 ماجرای این محموله چیه؟ - 
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                                                              روی صفحه کلید دراز کرد و یه دستی تایپ کرد:  رو دستش 

                                                                                                         ".کروکودیل"ی محموله-

                                                                                                                                  ی مخدر جدید و به شدت خطرناك! یه ماده، معنای واقعی! کروکودیل، به رگام خشک شد تویخون 

ش رو کشت. عوارضش شبیه کراك بود و پوست مصرف کننددر عرض یه سال می رو یه فرد معتاد

ذاشت. یادمه که سرهنگ مرتضوی دربارش چقدر هشدار پوسوند و زخمای عمیقی به جا میمی

                                                                                                                                    .دادمی

ده، شرف سعی دارن که به هر طریقی که شخیلی زیاد! این قاچاقچیای بی ،اعتیادآوره "کروکودیل"-

. واردش کنن. این جاس که شماها باید شیش دونگ حواستون جمع باشه. حسابی مراقب باشین پسرا

                                                                                                                                       مملکت رو نجات بدین.  بگیرین و جون مردم و جوونای رو ن که باید جلوی ورودشییشماها

                                                                                                                                            حمزه؟ -

                                                                                                                                یهو تکون خوردم: 

                                                                                                                  هان؟ چی شده؟! -

                                                                                                               المیرا به فنجونم اشاره کرد: 

                                                                                                                       چاییت یخ کرد. -

                                                                                   به فنجونی که هنوز دستم مونده بود نگاه کردم: 

                                                                                                               .آها این؟ باشه؟... ها-

 "؟حاال چیکار کنیم" بودطوری گرفت که منظورش این  رو بعد با عجله سر کشیدمش. طاها دستش 

دوباره  "!جلوی اینا هیچی نگو و نپرس"سرفه کردم و نگاه سریعی به اطراف انداختم که یعنی 

                                     تاپ رو مقابلش گذاشت و به کار چت بی پایان همیشگیش ادامه داد. لپ

                                                                                                                              حمزه؟ - 

                                                                                                                                 دوباره نگاش کردم: 

                                                                                                                  باز چی شده؟ -
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                                                         ی مبل شروع کرد به شکالی فرضی کشیدن: با انگشت روی دسته

                                                                         راجع به یه چیزی بدونم؟  رو شه نظرتمی-

                                                                                                                              ، بپرس.خب-

                                                                                                                            به عمق چشمام زل زد: 

                                                                                         از پلیسا بدت میاد و متنفری؟ تو چقدر -

 رو ای صورتمغریب چی بود؟ لبخند احمقانه و سر جام میخکوب شدم. منظورش از این سوال عجیب

                                                                                                                                            پوشوند: 

                                                                                                        معلومه، بی نهایت زیاد! -

                                                                                                                   چشماش باریک شدن: 

                                                                                                                                !مطمئنی؟-

                                                                 این سوال به سرت خورد؟ شه بدونم چی شد که می-

 واوی یه جور کنجک .کرد، یه بار به المیرا. طرز نگاهش فرق کرده بودعرفان یه بار به من نگاه می

                        : باال گرفتم رو داد که دستمنگاهش وجود داشت! المیرا جواب نمی یفضولی بی حدوحصر تو

                                                                                                                     ها، یه لحظه؟ بچه-

                                                                                     سر همه به سمتم چرخید. مشکوك پرسیدم: 

                                                                                                                 !ماجرا از چه قراره؟-

                                                                                                                 کنار گذاشت:  رو باربد موبایلش 

                                                    قرص مرص زدی؟ . بینم که تازگیا توهمی شدی حمزهاز هیچ قرار. می-

                                 .                                      شما فرق کردهگه رفتارای ولی احساسم می ؛نه-

                                                                                                                            عرفان بهم پرید:  

                               پلکی! ر اینه که تو داری دوروبر المیرا میدونی چی شده؟ مشکل من یه نفمی- 

                                                                                                                                     چشمام گرد شدن: 

                                                                                                                                     من؟!-
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                                                                      ی من! با المیرا کار نداشته باش، فهمیدی؟ پس نه، عمه-

                                                                                               : فتغره رچشمالمیرا عصبانی شد و بهش 

                                                                                            تا خودم نبستمش!  رو ببند درش-

                                                                                            : ترش کنهی زد که حرصیینمالبخند دندون

                                                                                         بری باال، بیای پایین، مال خودمی! -

                        وشونه کشیدن: ه؟ المیرا شروع کرد به شاخگسرم یهو گیج رفت. این عرفان داره چی می

 خواد بچه پررو؟            دلت گوشمالی می ه؟جنبها؟ چیه؟ نادر خونه نیست داره سر و گوشت می-

                                                                                                                              آمرانه دستور دادم: 

ن ای یوجا نیست، ت با هر دوتون هستم، تمومش کنین. بذارین یه بارم که نادر این  ،المیرا، عرفان-

                                                                                                 مونده صلح برقرار باشه. خراب

                                                                           المیرا مثل بمب منفجر شد و بنا گذاشت به جیغ و داد: 

اره و ز ما دااید دنبال قاتل پورمتین باشیم! نادر همچین انتظاری یم؟! ما بیجا اصال چرا ما االن این-

                                                                  پاشین ببینم!  .باید تا وقتی که برنگشته، گیرش بیاریم

 یشگی! ی همواقعا مجبورمون کرد بریم دنبال کار مسخره، زیرورو شد؟! نه عهاین چرا یه دف 

              

                                                                                                                          *پوراندخت* 

                                                          به بوق کوبیدم:  رو روی پدال بیشتر فشار دادم و دستم رو پام

                                                                                                                گمشو اون طرف!-

                                                                                                                             . داشت سرعتم به طرز وحشتناکی در حال باال رفتن بود و موتور ماشین با انفجار فقط یه ذره فاصله

زنی که روی جی. پی. اس با اطمینان چشمک ی چشمکیه چشمم به جاده بود و یه چشمم به نقطه

نه فقط چند صد متر دیگه باهاش فاصله داشتم. خوبه زیر سپر ماشینش ردیاب چسبوندم، وگر .زدمی

لی خونه با خودم فکر و خیال کردم تا آخرش سیمام اتصا یقدر توینتونستم گیرشون بیارم. انمی

 نم. ی وجودم پیداش شد و تحت فشارم گذاشت که نادر و هانا رو پیدا کپیدا کردن و پوران دیوونه
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 دارم میام مرد آهنی!  ،دارم میام نادر-

                                                                                                         

                                                                                                                     *نادر* 

زدم، خشاب نفس میطور که پشت دیوار پناه گرفته بودم و نفستیراندازیشون تمومی نداشت. همون 

                                                                                                                 عوض کردم:  رو کلتم

                                                      ای که بهم سپردین! ن ماموریت احمقانهخدا لعنتتون کنه با ای-

 خم شدم و آدمی که روی پشت ،ای واسه ش باقی نمونده بوددوباره به سمت پنجره که حاال شیشه

 م، دو نفرکشتوردم. به ازای هر یه نفری که ازشون میرآکرد رو از پا دبوم داشت به سمتم شلیک می

                                                خش کرد: شدن! بیسیم خشدیگه به جاشون سبز می

                                                                    من پشت هتل منتظرت هستم.  .نشینی کنهانی، سریع عقب-

                                                                                                   قاپیدمش و در جواب واسش نعره زدم: 

                                                                                                 من با تو بهشتم نمیام عوضی! -

 یزدم تو .کشیدنشینی نداشتم. تیرام داشت ته میای جز عقبداد، چارهجور که نشون میولی این

اك پامال کفحش دادن و با عجله رایفلی که واسم کنار گذاشته بودن رو با دستمال  رو فاز زمین و زمان

 روی رو داخل کیفم انداختم. کتم رو دستمال کشیدم و کلتم ،کردم. به هر جا که دست زده بودم

ا به رو ای که داشتم، دو تا طبقز اتاق جهنمی هتل زدم بیرون. از شدت عجلهبازوم انداختم و سریع ا

ا ب رو ی مسیرپله پایین رفتم و تازه دو هزاریم افتاد که چیزی به اسم آسانسور اختراع شده! بقیه

                                                   گفت:  ،آسانسور رفتم و وقتی از مقابل متصدی گذشتم

                                                                                                                       از اون طرف نه! -

                                                                                             رفتم پیشش و با نفسای عمیقی پرسیدم:  

                                                                                                                 پس... از کجا... برم؟ -

                                                                                      خیز برداشتم. داد زد:  ،به سمتی که اشاره زد

                                                                                                   شو و برو! بای سوار ماشین نقره-
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                                                                                                                 .                      شدداخل پارکینگ ختم میرآوردم که به واپیچی گذشتم و باالخره از در پشتی سر داز مسیر پیچ

جا، یه  ای اونای گشتن. تنها ماشین نقرهشروع کردم بین ماشینا چرخیدن و دنبال یه ماشین نقره

              لکسوس پبل بیچ بود که دراش باز بودن. تا خواستم پشت فرمونش بشینم، کسی داد زد: 

 صبر کن! -

                                                                                                                   عالمت سوالی نگاش کردم: 

                                                                                                                         کنی؟ چیکار میجا  تو این-

                                                                                هانا بدو بدو پیشم اومد و در سرنشین رو باز کرد: 

                                                شه با اون ماشین بریم، وگرنه گیرمون میارن. زود باش بریم! دیگه نمی-

                            پارك بیرون زدم و پیچیدم سمت راست.  یتا نشستیم، استارت زدم و وحشیانه از جا

                                                                                   .  ممکنه تصادف کنیم! تریه کم آروم-

                                                          با همون وضع و اوضاع، با یه دست بستم و غر زدم:  رو کمربندم

                                                                شه، من به سریع رانندگی کردن عادت دارم. چیزی نمی-

ه جای شدیم و مانع جلومون قرار گرفته بود. ندید گرفتمش و بتر میبه در پارکینگ نزدیک و نزدیک 

                                          ترك شد:  زَهرهخوند،  رو ترمز گرفتن، بیشتر گاز دادم. وقتی هانا فکرم

                                                                                             نکن!  رو ه هانیبال، این کارن-

                                                                                                                  روی مانع تمرکز کرده بودم:  

                                                  .                                                             فقط یه دقیقه ساکت شو-

 ور فرمون قفل شدن و وقتی به فاصلمون با مانع به چند متر رسید، بی اختیار چشمام دستام روی

 بستم. مانع با صدای خیلی بلندی شکست و برخوردش با شیشه باعث شد چشم باز کنم و شاهکارم

وی ی ترك خورده. ترکش خیلی بزرگ بود و جلولی با یه شیشه؛ ببینم. وارد خیابون شده بودیم رو

                                                                                                       گرفت. یم رو دیدم
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                                                                                             هانا، همین حاال شیشه رو بشکن. -

حرفی که زده بودم نشون نداد  یالعملی واسهشوك فرو رفته. عکس یتو معلوم بود از شدت ترس،

                                                                                                                        که دوباره داد زدم: 

                                                                                                                    شیشه رو بشکن! -

ز روی پدال گا رو نخورد که غریدم و مجبور شدم خودم وارد عمل بشم. پای چپمجُم باز از جاش 

ن من زیادی کوچیک بود و م یبه هزار بدبختی باال کشیدم. کابین واسه رو گذاشتم و پای راستم

 ه شیشهی کفشم محکم بکابین زیادی بزرگ! وقتی پام باال رسید، بدون یه ذره تردید با پاشنه یواسه

 دم کهاز دست بدم. دوباره لگد ز رو جا شد و کم مونده بود کنترل ماشینکوبیدم. شیشه یه کم جابه

ای برگردونم سر جاش، صد رو تا خواستم پام. ومد و روی کاپوت پرت شدا شیشه کامل از جاش در

                                                                                                                                 شدم!  "قوز باال قوز"پر کرد و تازه فهمیدم که گرفتار حالت رو  ی اطرافتیز چیزی کل محوطه

 .نادر یه کاری بکن ن،پیدامون کرد-

                                       . دنده رو عوض کردم و دور موتور باالتر رفت .تری کردم و تا پام سر جاش قرار گرفتغلیظاخم 

                                                                                        خوام گمشون کنم. محکم بشین که می-

سرم  گرفتم، معلوم نبود چه بالییپایین نمی رو کردن و اگه سرمریز تیراندازی میبی انصافا یه  

                                                                                                                              میومد .

دادم. با ولی اهمیتی نمی ؛اغ قرمز شده بودراه افتاد. چر ماشین شتاب گرفت و چشمم به یه چهار

به شدت به صندلی من راه گذشتم و طوری سمت راست پیچیدم که هانا  همون سرعت از چهار

                                                                                                                    بهش توپیدم:  برخورد کرد.

                                                                   پس چرا کمربند ایمنی نبستی؟! از جونت سیر شدی دختر؟ -

                                                                                                              به زحمت سر جاش برگشت: 

                                                                                      .کنیصیر توئه که این شکلی رانندگی میتق-

                                                           ی ماشین خورد و صدای دادوبیداد من باال رفت: یه تیر دیگه به بدنه

              ببندی!  رو رونم، تو باید حتما کمربندتباید بدونی وقتی من این شکلی می تو احمقی که-

 .غرغرکنان به حرفم عمل کرد و من بی هوا داخل یه خیابون فرعی پیچیدم
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                                                                                                                        *پوراندخت* 

                                                                                          پس اینا کدوم جهنمی رفتن؟ -

دن! از که این دو تا دارن یه غلطایی انجام میاین .کردد میییواسم تا رو نبودنشون فقط یه چیزی

                                                                 ماشین پیاده شدم و به سمت بنز هانا رفتم. داخلش سرك کشیدم و زمزمه کردم: 

                                      .ه به چنگم نیفتیذارم نادر، فقط دعا کن کزندت نمی خالی... خالیه...-

 بلیغایبا یه نگاه اجمالی، به دو طرف خیابون نگاه کردم. یکی دو تا هتل با یه عالمه مغازه و ت 

   کشید.ها رو بگردم، چند ساعتی طول میخواستم تکتک مغازهوارنگ. آخه کجان؟ اگه میورنگ

خواست ی ماشین خودم تکیه زدم. دلم مینم فرو بردم و به بدنهجیبای شلوار جی یتو رو دستام

و رولی فکر و خیاالی مسخرم دست از سرم بردارن. تصویر نادر و هانا که دستای همدیگه  ؛بمیرم

 تصاحب کرده بود. با رو کل ذهنم ،شدگرفته بودن و مدام فاصلشون نسبت به هم، کم و کمتر می

                                                                    اساژ دادم و با خودم گفتم: م رو ی سمت چپمشقیقه ،انگشت

                                                                            جور مردی نیست! نادر این، رهام کن مغز لعنتی-

     هیچ، بدترم شد. فکرام مدام بیشتر به سمت جادهکنم که نشد ولی چی کنم؟ فکر بود دیگه! ول

 قدر شدت پیدا کرد کهنو. اگرفتمپوست دهنم رو گاز میتر شدن و من محکمخاکی منحرف می

ه با دندونام پارش رو گرفت. شاکی شدم و تف کردم که فهمیدم پوست رو ی شور خون، کل دهنممزه

                                                                                                                              کردم. 

                                                                              سروتهه. بی گندت بزنن دنیا که تموم کارات -

وست دادم. خدایا، آخه نادر کجا رفته بود؟ د به فرمون تکیه رو دوباره پشت فرمون نشستم و سرم

زن  مالکیت به اسمش اضافه کنم و بهش بگم نادرم! خدایا، نادرم کجاست؟ نکنه اون "م"داشتم یه 

ا هم به فرمون کوبیدم تا شاید سردردم و فکرام ب رو چندبار آروم سرم ؟آشغال اغفالش کرده باشه

گشت رمیهانا و منتظرشون بمونم. اگه نادر شاد و شنگول بی ناچار تصمیم گرفتم برگردم خونه. بیفته

 گشتم ایران. موندم و با اولین پرواز برمیژاپن باقی نمی یخونه، دیگه یه دقیقه هم تو
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                                                                                                                                    *عرفان* 

                                                         فقط خستمون کردی و برمون گردوندی!  ،بفرما المیرا خانوم-

                                                                                                                  قروچه کرد: المیرا دندون 

                                                                                                                  باالخره گیرش میارم! -

                                                                                       صد نار بده آش، به همین خیال باش. -

گفت. از آشپزخونه صداش ها جلوی تلویزیون جا خوش کرده بود و چیزی نمیحمزه مثل ماتم زده

                                                                                                                                                     زدم: 

                                                         ندارم!  رو ی سین جیمای نادرپاشو بیا یه چیزی بخور، من حوصله-

ه از استراق سمع باربد فهمیده بودم چرا نادر همیشه هوای حمزه رو داشته و داره. پس پسرخال

                                                           با صدای کمی گفت:  .جونش تشریف داشت و ماها بی خبر بودیم

                                                                                                             فعال چیزی میل ندارم. -

                                                                                                                                          باربد خندید: 

                                                                              بیا یه لقمه بخور!  ناز نکن عزیزم، جون من-

                                                                                                                                 حمزه قاطی کرد:  

                                                                                                                         م.ارگفتم میل ند-

                                                                                                                            ی باربد زدم: به شونه

                                                               گه میل نداره، خب البد نداره دیگه!وقتی می .ولش کن-

ون با دستاش پنهون کرد و به همرو  دونستم. صورتشولی چه چیزی، نمی؛ حمزه از چیزی کالفه بود

            .                        ا بفهمم چی شدهبدم ت رو حالت خشک شد. حاضر بودم کل داروندارم

                   خوری؟ عرفان، کوفت کن دیگه! هی به جونم غر زدی که گشنته، حاال که غذا جلوته نمی-

                                                                                                                                     به المیرا گفتم: 

                           طفلکی بدجور کالفس.  .خورم. فکرم مشغول این پسره هاباشه بابا، نزن. االن می-
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                                                                                                                           طاها شرورانه نگام کرد:

                                                                                                        چی شده تو نگران حمزه شدی؟ -

                                                                                                                             : نم رو جمع کردمده

               .                                                                            م، واسه همونهیرحمنیست من خیلی آدم دل-

باال گرفت و رو  گلوی المیرا و افتاد به سرفه زدن. خواستیم کمکش کنیم که دستش توی نوشابه پرید

                                                           با پوزخند ازم پرسید:  ،اجازه نداد. وقتی حالش جا اومد

                         مال همنشین در تو اثر کرده جناب؟ دوست دختر مهربون به پستت خورده و ک ؟چیه-

                                                                                                                       با مشت به میز کوبیدم: 

                                                                                        دوباره وسط نکش.  رو نه! پای این بحث-

                                                                              .                                  ها ها! برو خودتی... برو-

                                                                                       .                                             هابچه–

ی بی ی خون به دعوای ما خیره شده بود. با صدابه اپن نگاه کردم. حمزه پشت اپن با چشمای کاسه 

                                                                                                                                        حالی گفت: 

ون ا، از زنین. پورمتین که خیال پیدا شدن ندارهاز این ماموریت مسخره بهم می رو دیگه دارین حالم-

ی همدیگه! بس سروکلهتوی زنین طرف قاتل زیر دستش هم گم شده، از این طرفم که شماها مدام می

                                                                زهرمارم کردین!  رو خدا، زندگی کنین تو رو

                                                                                                                در کمال حیرتم المیرا گفت: 

                                                                                                       دیگه کاریش ندارم. ،باشه-

                                                                                                                           ومبهوت نگاش کردم: مات

                                                                                                                                  ؟ تو خوبی-

                                                                                                              من خوبم، تو چطور؟ -

                                                                                                            به حمزه گفتم:  !هم داره روییعجب 

                                                          !بعدی در کار نیست یعهولی دف ؛کوتاه میام رو این یه بار-
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                                                                                                                                         خمیازه کشید: 

                                                              ها، من رفتم بخوابم. شب خوش بچه !به شدت امیدوارم-

                                                                                                                                      طاها پرسید: 

 کجا به این زودی؟ هنوز ساعت نه شبه! -

 ساعتم واسم اهمیت نداره. ؛ من خوابم میاد، هر چی-

                                                                             

                                                                                                                           *پوراندخت* 

 بودم که خیابونا چرخیده یبیخودی توقدر ونبا کلید باز کردم. ا رو با قدمای کندی جلو رفتم و در 

هایت ناه بی که باال گرفتم جا خوردم. نادر دست به سینه، با یه نگ رو سرم. زمان از دستم در رفته بود

                                                                                                ترسناك بهم خیره مونده بود. 

                                                                                                                                  م. سال- 

                                                                                                                                         عربده کشید: 

                                                ای بودی؟ پس تو کجا رفته بودی دختر؟! تا حاال کدوم خراب مونده-

                                                                        پشت سرم بستم: رو  بعد با قدمای محکمی جلو اومد. درو

                                                                           هر کجا بودم، به تو ربطی نداره. عشقم کشیده! -

                                                                                                                                مقابل صورتم داد زد: 

                                                                                                        عشقت غلط کرده با تو! -

                                                                                                                 پوزخند تلخی نثارش کردم: 

گه اولی  ؛ی ج... هر جا بخوای بری اشکالی ندارهجنابعالی با اون دختره عشقم غلط کرده با من. ،آره-

                     !                            من فقط یه ساعت دیر کنم، باید دعوا و نصیحت بشنوم. جالبه

 بدجورم، خوردی که نسبت به هانا ابراز کرده بودم حرص میازدم، خونش در نمیومد. از کلمهکارد می

                                                                   خورد! از بین دندونای قفل شدش غرید: حرص می
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                                                         یاال حرفتو پس بگیر!  ،چیزی که گفتی بی نهایت زشت بود- 

                                                                                                                         چرخوندم:  رو چشمام

مالی کردن ادامه ن، به ماستکنی که قضیه رو معمولی و ساده نشون بدی. آفریخوب داری سعی می-

                                                                                                                             بده! 

م سیلی محکمی که به گونم زد، باعث شد برق از چشمام بپره. گیج و حیرون به صورتم دست کشید 

به چشمایی که حاال به سرب گداخته شباهت  ،گاه به چشمای سربی و غرق خونشو نگاش کردم. ن

                                                                                                                          داشتن. 

فکر  ؟ا ژاندارکیکر کردی واقعزنی. هی هیچی بهت نگفتم، فتر از دهنت حرف میدیگه داری گنده-

و تارم! من از این فکر و خیال بیرونت می !نه جانم ؟ایکردی واقعا دختر خسرو پرویزی و یه شاهزاده

 تو .کنهبازیاش نابود میبا مسخره رو فقط دختر یه قاچاقچی پست فطرت و آشغالی که داره کل ایران

تو فقط یه موجود  .جهت ازش اطاعت کنن کنه همه باید بدونفقط یه دختر احمقی که فکر می

                             !                                                                             حقیری

                                                                                                                             د! م کرهداد. به همون طریقی که خودش به خیال خودش تنبی رو دستم اتوماتیک باال رفت و جوابش 

ا چشماش درشت شده بودن و مونده بود که واقعا من بودم که محکم خوابوندم زیر گوشش یا نه. ب

                                                                                                  جیغ کردم: چشمای خیس از اشک جیغ

یس ذارم! تو هیچی نیستی جز یه ترسو. جز یه پلدیگه نمی، لگدمال کنی رو ذارم غرورمدیگه نمی-

شکست خورده که به اولین مشکل، کمرش خم شد و کنار کشید! به خیال خودت با افتخار کنار 

 واقعیت همینه. . آره؛ ولی من مطمئنم که تو ترسیده بودی و جا زدی ؛کشیدی

 ور پیچید. دهن باز کرد که جوابمحاال که به خودش اومده بود، مثل مار زخم خورده به خودش می

                                                                                                                               ولی من نذاشتم: ؛ بده

ی و پاك و زاهد نشون بد رو تو یه مردی که سعی داری خودت .نه صبر کن! حرفام هنوز تموم نشده-

 ولی من خوب شناختمت آقای دو رو! خوب دستت؛ بگی که نسبت به هیچ زنی، هیچ احساسی نداری

ی جرای غیب شدن مشکوك خودت و این دخترهخوای با داد و هوار کردن سر من، ماخوندم. می رو

                                                                                            ژاپنی رو مخفی کنی. 
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 رو بستم. خودم رو ورده بود سمت اتاق خواب رفتم و دررآبعد با قدمایی که کل خونه رو به لرزه د 

دیگه به حدی رسیده بودم که داشتم هر لحظه . ب کردم و زارزار زدم زیر گریهپرتا رخت خوابروی 

قلب بیچارم واقعا سنگین و کشنده بود. داشت  یکردم. این عشق مسخره واسهاز خدا طلب مرگ می

 کرد! می ترمدیوونهداشت  .کردذره ذره آبم می

                                                                                           

                                                                                                                             *نادر* 

دم. ا این قدرت! معلوم بود بدجور عصبانیش کربزنه، اونم ب رو کردم که پوراندخت منفکرشم نمی 

 وریم مداری داوی جلف و سبک با هم قرارواقعا چی باعث شده بود که فکر کنه من و هانا، این دختره

ی خودم پشیمون شدم. شاید من ولی دلم واسش سوخت و از کرده ؛دونم چراکنیم؟ نمیمخفیش می

داد. میولی غیرتم اجازه ن داشت که نصفه شبی کجا رفته؟اصال به من چه ربطی  .خیلی تند رفته بودم

                                                                                                                                        کرد. چیزی بهم طعنه زد: رفتم سمت اتاق و دیدمش که داشت با تمام وجود گریه می

                                                                        برجکش؟ خوشت اومد؟  یخوشحال شدی زدی تو-

های ولی با دیدن گریه؛ کجی کردم و رفتم دستشویی که وضو بگیرم. وضو گرفتم و بیرون اومدمدهن

نشستم که با صدای گرفته و  شکنارگیرم شد. پوراندخت، دوباره عذاب وجدان بدی گریبان

                                                                                                                      خشمگین گفت: 

و  هداپا زاچیه مرد مومن؟ برو نماز بخون دیگه! برو و بازم ادعای مومن بودن داشته باش آقای سرت- 

                                                                                                                                 ی! درستکار

                                                        داری خوندم: به جای گارد گرفتن و جنگیدن باهاش، با صدای خش 

                                                نماز من که پذیرد که روز و شب مستم؟  دارد،شریعت روا نمینماز مست -

                                                                                                                      دونی! خوب می رو تو مست نیستی و این-

                                                                                                                                با غصه جواب دادم: 

جوری وحشی بشه و بیفته به جون بقیه. من مستم و خبر ندارم تونه اینولی فقط یه آدم مست می-

                                                                                                                                  هم بدتره!  نوشیدنیشکنم و ادعای مست نبودن دارم. این از مستی با پوراندخت. من دل می
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زبونی کنه و جواب بده. به موهام دست که بخواد بلبلکرد، چه برسه به اینسکوت. دیگه گریه هم نمی

                                                                                                                                 کشیدم: 

ا دست قدر نگرانت شده بودم که اون کارینمتاسفم که سرت داد کشیدم و دست روت بلند کردم. ا- 

                                                                                                                    خودم نبود. 

                                                                                                                      دم: بعد زیرچشمی نگاش کر 

                                              بخشی؟ می رو حاال من ،گمفهمی چی میمن دیوونم، خودت که می-

                                              کرد. دهن باز کرد: ی آرومی تماشام میافهنوك بینیش قرمز شده بود و با قی

دونستی منم می .کنن که دیووننادعا ندارن و رك و راست اعتراف می. از دیوونه ها خوشم میاد-

                                                                                                                              دیوونم؟ 

                                                                                                                                        لبخند زدم: 

                                  ای! خودتم دیوونهده که ها خوشت میاد، نشون میگی از دیوونههمین که می- 

                                                                                                                                  شونه باال انداخت: 

                                                                                      دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید. -

                                                                                        جفتمون خندیدیم و پوراندخت چهار زانو نشست: 

                                                                  .خواد خفت کنم تا آروم بگیرمبعضی اوقات دلم می-

                                                                                                                            باال کشیدم:  رو گردنم  

                                                                                             خب بفرما خفم کن تا آروم بشی. - 

                                                                                                به گردنم نگاه کرد و خبیثانه خندید:  

                                                                                                                                    کنما؟ خفه می-  

                                                            رسونی؟ خفه کن ببینم چند مرده حالجی جوجه. تبچه می-

                                                                                                            و گفت:  جا ولو شدهموناز خنده  

                                                                                      کنم. من دست روی مرد جماعت بلند نمی-
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                                                                            یعنی روی تو، روی المیرا رو هم برده!  ...هه– 

                                                                                                  و به سقف خیره شد:  دستاش رو باز کرد 

                                                                                         ما اینیم دیگه.  ؟دیگه چیکار کنیم-  

چشمش به  !ی جنگرسید. یه الههی یه فرشته به نظر میشبیه پرتره ،با موهای آشفته و پریشونش

                                                                                                                                           من افتاد: 

                                                                                              چرونی بسه آقا، خجالت بکش! چشم-

                                                                                                                                      با صداقت گفتم:  

                                              ی جنگی! یه فرشته، رسیها به نظر میبا این حالت شبیه فرشته-

 رو رم منکرد که انگار یه باچشماش با حیرت باز شدن و متحیر سر جاش نشست. طوری نگام می

                                                        .                                                                             ندیده

                                                                                                              ؟!من... شبیه فرشته هام-

                                                                                         ی خاص و خشن. آره. یه فرشته-

                                                                                                                            نیشش تا بناگوش باز شد:   

                                           .                                            با چیزی که گفتی خیلی حال کردم !واو- 

                                       تم و با نگاهم به اعماق چشمای تیرش شیرجه زدم. یهو گفت: چیزی نگف

                                              ای.فرشتهیه جورایی  هم پس اگه من با این حال و احوال فرشتم، تو- 

                                                                                                                             بدون فکر جواب دادم: 

                                      .                                                              ی رانده شدهیه فرشته-

                                                                                                               بست و گفت:  رو چشماش 

                                                                                         دانم. هایت شکسته است، میبال-  

                                                                                             دانم. اند، میهایت از جنس سقوطبال   
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                                                                                    دانم. ای، میها بیرون آمدهتو از اعماق بدی  

                                                                                                     دانم. می ،ایتو یک رانده شده 

       .    ی منی رانده شدهخواهم ای فرشتههایت، تو را میچه کنم که باز هم با تمام بدی ؟ولی چه کنم

دش ن بخورم! این چی داره واسه خوتونستم حرف بزنم یا تکوشوك فرو رفته بودم که نمی یطوری تو

                                                                                                                    سازه؟! می

                                                                                                      پوران؟ ؟! پوراندخت-

چشماش باز شدن، از حالت خلسه مانندش بیرون زد و انگار تازه متوجه شد کجاست. با وحشت   

                                                                                                                                                پرسید: 

                                                                                                        من االن چیزی گفتم؟! -

                                   پرسی چیزی گفتی؟ گی، بعد میهای ادبی میمن جمله یالخالق! نشستی واسهجل-  

                                                                                                                          چند بار سریع پلک زد: 

                                                                                                      .جوری شدباز که این ،ای بابا-

                                                                                                                             وری؟ چج- 

                                                                                                              هیچی، ندید بگیر! -

                                                                                                                                   خاروندم: رو سرم  

                     بیه. یعنی تو رو که دیدم، به عقل خودم امیدوارتر شدم! بگیر بخواب، اینا همش از بی خوا-  

طمئن مولی مطمئن بودم که از پسش بر نمیام.  ؛با بالشم روی زمین دراز کشیدم. نماز نخونده بودم

، زنن. چیزایی که پوراندخت خوندبودم که اگه بخوام قیام کنم، زانوهام کم میارن و زمینم می

کردم میضبط  رو تپید. کاش صداشای میقلبم به طرز عجیب و تازه! خیلی زیاد، دگرگونم کرده بود

ای با صد .تا به الهاماتش دوباره گوش بدم. چیزی که خوند، به نظرم جالب اومد. چراغ خاموش شد

                                                                                                                  پایینی گفتم: 

                                      ه بودی؟ اصال دانشگاه رفتی؟ ای درس خوندتو چه رشته ،پوراندخت- 
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                                                                                                                  رسید: صداش دور به نظر می 

                                                                        من لیسانسم. لیسانس ادبیات فارسی دارم.  ،آره-

همون  خورد تحصیالت دانشگاهی داشته باشه، اونم ادبیات! بابی حرکت مونده بودم. بهش نمی! اوه  

                                                                                                                      لحن بی هیاهو پرسیدم: 

                                                                                                                  رشتت رو دوست داشتی؟ -   

                                                                                                         زد.صداش موج می یغم تو

شم وار از ادبیات خوشنوی. دیوونهگم، یه چیزی میخیلی خیلی زیاد! نادر یه چیزی می، خیلی–   

                                                                            شدم. دانشگاه شاگرد اول می یهمیشه تو .میومد

                                                       ادامه ندادی؟ چرا مدرك دکتری نگرفتی؟  رو پس چرا درست-  

 ه.که چرا ادامه تحصیل ندادکرده بود  عودولی کنجکاویم  ؛دونم که واسش سخت بودمکث کرد. می 

                                                                                                               آلوش توضیح داد: با صدای بغض

                                                   .                                                       به خاطر بابام. بابام نذاشت-

                                                                                   جلوت رو گرفت؟ دیگه نذاشت ادامه بدی؟ -  

ش درس و جوری که نه. غیر مستقیم تقصیر بابام بود. جذب خالف شدم و یواش یواخب... این-

                                   .                                دانشگاه از فکرم بیرون رفتن. حاال هم مثل سگ پشیمونم

هم  چیزا کردم که پوراندختم به فکر تحصیل و اینبا حال گرفته به مقابلم خیره مونده بودم. فکر نمی

                                             یات بود.                                           رشتش ادب، بوده باشه. در صورتی که

                                                                                                       گفتی؟ شعرم میشعر چی؟ -

                    حفظ کرده بودم.  ولی شعرای زیادی رو ؛گفتممی "های ادبیجمله"،نه. بیشتر به قول تو- 

                                                                                                        شاعر مورد عالقت کی بود؟ -  

                                                                    !     مهدی اخوان ثالث. شعراش غم عجیبی دارن-    
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                                                                     : دقیقا مثل راضیه که از شعراش خوشش میومد! پرسیدم  

                                                                                           چیزی از شعراش یادت مونده؟ -  

                                                                                                                    شروع کرد به فکر کردن:    

                                                                                                                   خب، یکیش یادمه. -  

                                                                                         نگاه کردم:  بهشبه پهلو غلت خوردم و  

                                                                                             بخون، من از شعر خوشم میاد. - 

                                                                                                                               کنان خوند:زمزمه 

ن باز گویی در جها .لرزد، دلم، دستمام، مستم باز میی دیدار نزدیک است باز من دیوانهلحظه-

یم را زلفکم را، دست و آبروهای، نپریشی صفای  ام را، تیغدیگری هستم های! نخراشی به غفلت گونه

                                                                                                                                   ...نریزی، دل

                                                                                 ...                                                    ای نخورده مست-

                                      .                                                           ی دیدار نزدیک استلحظه –

                                                                                                                 ساکت که شد لبخند زدم: 

میدونم ولی ن ؛البته درسته که محمد پسر بود؛ صدای خوشی داری. برادر منم صداش خوب بود-    

                                                                                                       چرا بی اختیار یادش افتادم. 

 بر. ودبکنه. چقدر این دختر افسرده وقتی صدای باالی کشیدن بینی اومد، فهمیدم باز داره گریه می 

                                                ی بزرگ از انرژی خالص شباهت داشت! خالف خواهرش که به یه گوله

 نم. گریه کردن کسی رو تحمل ک تونمپوراندخت، گریه نکن. من نمی- 

                                                                                    هاش توضیح داد: دار شده از گریهبا صدای خش

م قدر گریه کنیندی تا آخر عمرم اشک بریزم. ااگه بدونی، بهم اجازه می .دونی من چه مرگمهتو نمی-

                                                                                                                              بمیرم.تا 
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                                                                                                                 خب مگه چی شده؟ -  

                                                                                                                                             هق هق کرد: 

                                                                                       تازه نکن!  رو داغ دلم، تو رو خدا نپرس-

                                                .                                                     من که چیزی نگفتم! عجب-   

سنگی مثل من که یه زمانی به شد، چه برسه به آدم دلزد که دل سنگم آب میطوری زار می

راغ دم گریش بند نمیاد، رفتم آشپزخونه و با یه لیوان آب برگشتم پیشش. چرحمی شهره بود. دیدل

 کنه. صداش زدم: روی بالش گذاشته و گریه می رو که روشن کردم، دیدم صورتش رو خواب

                                                                           کنی. داری ناراحتم می .بسه دیگه ،پوراندخت-

هاش کم شدن و از گریه دست کشید. نشست و لیوانی که به سمتش گرفته بودم رو از شدت گریه

                                                                                                                            دستم گرفت. 

                                                                                                    ببخشید که ناراحتت کردم. -  

                                                                                                                            سر تکون دادم:  

ی خدا هبخوای، من که آدم شادی نیستم که بخوام ناراحت بشم! من همیش رو راستش .بیخیال-    

                                                                                    هات. هات، چه بدون گریهچه با گریه ،ناراحتم

                                                                     تا نگاهش به نگاهم افتاد، قفل شد و چونش دوباره لرزید. 

حال  لمیرا. تا بهدیده؟ فقط خواهرم، ا رو هامدونستی تا به حال جز تو فقط یه نفر دیگه گریههیچ می-

                                                                               ببینه.  رو به یه نفرم اجازه نداده بودم اشکام

                                                        ؟                                                                    چی بگم-

                                           پایین انداخت:  رو گذاشت. سرش میز عسلیسر کشید و روی  رو لیوان  

                                                      تنهایی افسردم کرده. . بخوای، من خیلی تنهام رو راستش- 

                                                                                              خاموش کردم:  رو زهرخند زدم و چراغ 
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                                                                 منم به درد تو دچارم. شب به خیر.  کنم، چونتعجب نمی-  

وابم خاز ذهنم بیرون کنم تا  رو بعد روی زمین دراز کشیدم و سعی کردم تصویر چشمای درشتش      

 ببره. 

                                                                              

                                                                                                                     *پوراندخت* 

                         گفتم: بهش میشد و وقتی خوابید، با خودم فکر کردم که ای کاش قفل زبونم باز می 

 شی؟! من عاشقت شدم ،آخه چرا متوجه نمی-     

                                                                              

                                                                                                                                   *المیرا*    

 خوردم. یه سوالای تکون تکون میبه دورنمای برج میالد چشم دوخته بودم و روی صندلی گهواره

                                                                                            ای پیدا کرده بود: واسم اهمیت ویژه

                                                                                                   چرا من عاشق حمزه شدم؟!-   

ی تهران، به هاش پشت دود و دم شبونهستارهبه سمت آسمون گرفتم که  رو آه کشیدم و نگاهم  

                                          .                                                                  شدنسختی معلوم می

                                                                                                                .چه شب مزخرفیه-   

حمزه . طورجون بقیه هم همین یکردم که واسم خطرناك بود. واسهبا اون حال به چیزی فکر می

ا چر؟ چرا ؟ت عاشقمهپس چرا بهم گف ،خواست ما رو تحویل قانون بده. ماها زیر نظر بودیم! لعنتیمی

، نه بود؟ یه تله بود که از طریق احساسات واسم پهن کرده این بال رو سر دل منم آورد؟ نکنه این فقط

خوردم که دادن. قسم میاین امکان نداشت! نگاهای گاه و بیگاه و بی قرارش خبر از سر درونش می

                                                        واقعا عاشقمه، هر چند که من اسکل نفهمیده بودم. 

                                                                                                                  ره؟ بخوابت نمی-
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 چوب در بالکن تکیه زده بود . ارههین کشیدم و دستپاچه به عقب چرخیدم. حمزه با بازوش به چ  

                                                                                                              قلبم گذاشتم:  یرو رو دستم

                                                                                        ی ناقص بزنم؟ گی ممکنه من سکتهنمی-

                                                                                                                                      خونسرد گفت: 

                                                                                                                                 خدا نکنه. -

                                                   بدی؟  رو خوای جواب باباماد چی؟ چطوری میولی وقتی اتفاق افت-

                                                                                      جیب شلوارش فرو کرد و جلو اومد:  یتو رو دستش

                                                            جبور به توضیح دادن باشم. که از این اتفاقا نیفتاده تا م فعالً-

                                                                                                 خودم جمع شدم که پرسید:  یتو

                                                                                                                                سردته؟ -    

                                                                                                                                  نه، خوبم. -

                                                                                                    شه یه سوال ازت بپرسم؟ المیرا، می-

                                                                                                                             به خشکی گفتم:   

                                                                                                                             بپرس. - 

                                                                                                        نگاه پرآشوبش به چشمام گره خورد:  

آخه چرا؟ من رنجوندمت؟ چیز بدی بهت  ،کنیکنم از من فرار میچت شد؟ احساس می عهتو یه دف-

                                                                                                                             گفتم؟ 

د وقت که خیلی بگفتم که فهمیدم تو پلیسی؟ اوندادم؟ بهش میآخه من به این بشر چه جوابی می 

                                                                                معلوم نبود بعدش چه اتفاقی بیفته.  شد ومی

                                                                                                          دی؟ نمی رو جوابم– 

                                                                                                                                      مجبور شدم به دروغ بگم:   

                                                       کس فرار نکردم، مخصوصا از تو. کنی. من از هیچتو اشتباه می-
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                                                                                    کردم. ولی تیزتر از این حرفا بود که فکر می 

                  کسی چیزی بهت گفته؟  .همش عوض شده، حرف زدنتگی! نگاهت، رفتارت، دروغ می- 

                                                                                                                                                    : مه کنمگلوم به وجود اومد و باعث شد با عذاب زمز یاولین بار یه بغض احمقانه و مسخره تو یواسه 

                                                                                                                                  نه. -

                                                                                                                                صداش ناامیدتر شد:  

                                               شناسم. خوب می رو ی شروشورممن همخونه .گیباز داری دروغ می-

مت نداختم. جلوی بغض مقاوکارم به جایی رسیده بود که با یه حرکت عصبی، به صندلی چنگ می

                                                                                                                                                خت:کامل از پا اندا رو تر بود! حرف بعدیش منی هزار نفری هم سختکردن، از جنگیدن با یه دسته

                                                                                                 ی؟ دوست دار رو تو عرفان-

                                                                های بی امونم بهش دستور دادم: بغضم منفجر شد و بین گریه

                                                        .                                                           برو حمزه... برو-   

                                                                                                             گریم باعث شد اشتباه برداشت کنه: 

                                                                                                                             تو عاشقشی؟ -

                                                                                                                                                ضجه زدم:  

                                                               برو لعنتی! . فقط برو و تنهام بذار ؛پرستیتو رو به هر کی می- 

                                           رم و کاریت ندارم. دوستش داری یا نه؟ بده، بعد می رو فقط جواب سوالم-

                                                                                   و.               نه... ندارم... برو! همین حاال بر-

م و ی بالکن گذاشتم و تا جون داشتم، اشک ریختروی لبه رو از صدای قدماش فهمیدم که رفته. سرم

 دم لعنت فرستادم. به بخت بد خودم و خونوا

                                                                                    

                                                                                                                             *منصور خان* 
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                                                                               خوام رئیستون رو ببینم. می من ،خب آقایون-

                                                                                                                               به سردی جواب داد:  

                                       گرده. تا یه ماه دیگه هم برنمی، یه قرار مهم رفته مسافرت یرئیس واسه-

                                                                                                                بادی به غبغب انداختم و گفتم: 

                                                                           کنم یا نه؟ بدونم دارم با کی معامله میمن باید -

میز  بهرو  لیوانم. ریختناجور بهم می رو ی بی نهایت ریلکسشون بود که اعصابماین نگاهای مسخره 

                                                                                                            مقابل کوبیدم و داد کشیدم: 

                                                                                                            جا جانشین رئیسه؟  کی این- 

                                                                                                                           کسی جلو اومد و گفت: 

                                                                                                                                     من. -

ش فقط دو تا چشم و دهن ؛ی سیاه پوشونده شده بوداکردم که با یه ماسک پارچهبه صورتش نگاه  

                                                                                                                    معلوم بودن. باهاش دست دادم: 

                                                                                   ه؟ ارزی شما چقدر میخب آقای جانشین، محموله-

                             .         قدر که هممون رو میلیاردر کنه. حتی از ثروت فعلیت هم بیشتر گیرت میاداون-

                                                                                                                         چقدر بیشتر؟ -

                                                                                 کنی. هم نمی رو قدر که حتی فکرشاون- 

و به  حساسیت پیدا کرده بودم "ثروت بیشتر"ی ولی آب دهنم راه افتاد. دیگه به کلمه ؛چیزی نگفتم

                      داد. سریع و با عجله پرسیدم: محض شنیدنش، حالت خوشی بی نهایتی بهم دست می

                                                                                                                                            رسه؟ کی می-

البته  ؛کنه، به شرطی که پلیسا واسمون مشکل نتراشنخبر داریم که فردا از مرز عبور می-

                                             بره. از بین می رو تراشن، چون یکی از اعضای گروهمون داره همشوننمی

                                                                                                                            با تفکر سری تکون دادم: 
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کشته  رو روزنامه خوندم. همین که یه تعداد از پلیسای رده باالی مبارزه با مواد یتو رو خبرش ه،آر-

                                                                                                                           گی؟ رو می

 .دقیقا! شما خیلی باهوش هستین آقای اکبری-

قرص  ؟شیشه؟ ناره گیری کنیم آقایون. حاال بار محموله چی هست؟ کراكکبهتره از حاشیه -

                                                                                                           چیه؟  ؟اکستازی

                                                                                                                          لبخند کج و ماوجی زد:  

 کروکودیله.  ،هیچ کدوم-

                                                                                    

                                                                                                                              *باربد* 

                                                                                                                             خمیازه کشان گفتم:   

                                           .                                                                 صبح به خیر بروبچ-

                                                                        نشستم: طوری جواب دادن که حالم گرفت. پشت میز

را المی  میرین؟!میبدین؟ نه واقعا  م روش جونتون باال میاد یه بار درست و حسابی جوابییعنی خدای- 

                                                                                          مثل همیشه از اول صبح شروع کرد: 

           اوکی؟! . کوفت کنت رو پس خفه شو و در سکوت صبحون ؛باربد، اصال حال و حوصله ندارم-

                                                                   باز کی گند زده به اعصاب این؟ . باشه بابا بی اعصاب-

                                                                                                                                د زد: عرفان پوزخن 

                                                                      .قال گذاشته رو آقا حمزه بی خبر غیبشون زده، خانوم-    

                                                                                                            چشمام از حدقه بیرون زدن: 

                                                                                                                 واقعا؟ کجا رفته؟ -

                               کوبید که طاها به من گفت: با یه ریتم اعصاب نابودکن به میز می رو المیرا داشت پاش
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                                                     یه کاری واسش پیش اومده بود، این بود که مجبور شد بره جایی. - 

                                                                                                                                  پیش نادر؟ -

 ا و کجا،خواد بره. چربه من چیزی نگفت. صبح که بیدار شدم، دیدم یه ساك دستشه و می، دونمنمی-

                                                                                                                منم بی خبرم. 

 چشمک ولی حین لقمه گرفتن به عرفان ؛در ظاهر بی تفاوت نشون دادم رو شونه باال انداختم و خودم

مرغ  دیم،واب بوبد شانسی رو ببین! یه بارم که خ . اَه،به عالمت ندونستن باال انداخت ش روزدم. چون

 لحظه ی شده؟ باید به عرفان بگم که هریاز قفس پرید. نکنه رفته بود ماموریت؟ یا شایدم یه خبرا

 آماده باشیم اگه الزم شد، فرار کنیم. 

                                                                            

                                                                                                                   *پوراندخت* 

 دم! هانا اصرار نکن، بهت گوش نمی ،نه- 

                                                                                  به زمین کوبید:  رو تر شد و پاشهانا به نادر نزدیک

                                                          فهمی؟ چرا نمی .خوریبه مشکل بر می ،جا بری اگه تنها اون-

                                                                                                     تکون داد: رو  نادر با کالفگی دستش

                                  خوامم چیزی بفهمم! حاال بیخیالم شو و دست از سرم بردار! نفهمم، نمیمن -

که بپرم وسط و دادم ساکت و بی حرف یه گوشه بشینم و به جر و بحثشون نگاه کنم تا اینترجیح می

                                              چسبید:  رو ی نادردخالت کنم و شلوغ بازی در بیارم. هانا یقه

از طرف کسی به من سپردن که مراقب جونت باشم و ! جا و کشته شده برگردی ذارم بری اوننمی-

                                                                    دار بشه. ذارم اعتبارم پیش اون یارو خدشهمنم نمی

                                                                                                                           رش کرد: تلحن سرد نادر عصبی

                                                                                                    این دیگه مشکل خودته، نه من. -

                                                                                                         خوای چیکار کنی؟ پس می-
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                                            جا. فقط و فقط با همکارم، کالریس!  خوام با کالریس برم اونمی-

!                                                                           مخفی کنم. عاشقتم دیوونه رو تونستم لبخندمنمی

                                                                                                         گی پوراندخت؟ تو چی می-

                                                                                                                                                    ابرو باال انداختم: 

                                                        به من ربطی نداره. این ماموریت توئه و منم هیچ نظری ندارم. -

                                                                                                                   سرش به سمت هانا چرخید: 

 فهمیدی؟ ؛رممن با کسی جز کالریس نمی-

زد و صدام میکردم. نادر مرتب با حرص از صورتم پاك می رو رفتم و اشکاماز در خونه بیرون می

                                                                                   پیچید .جا می ی اونپلهراه یصداش تو

ذوق  داشتم که یه بچه کلی باهاش بازی کرده، بعد یه گوشه پرتابش کرده و با رو احساس یه عروسک

 رو جت مخصوص به خودم، جلوی ریختن اشکای بیشترم. با لجارفتهو شوق پیش یه عروسک دیگه 

 نگاه . بدونایستادگرفته بودم. وقتی به پارکینگ که رسیدم، نادر از آسانسور بیرون پرید و جلوم 

                                                                      کردن به چشمای محشرش، آمرانه دستور دادم: 

                                                                                                                    از سر راهم برو کنار. -

                                                                             این کار تقصیر هانا بود، نه من!  !بس کن پوران-

                                                                                                                               وار تکرار کردم: ربات

                                                                                                                   از سر راهم برو کنار. -

                                                                              مجبورم کرد نگاش کنم: ت نگهم داشت و با خشون

                                                         شی؟ گفتم تقصیر من نبود، تو چرا ناراحت می ،ی لجبازدختره-

                                                                                                                               جیغ کشیدم: 

                                                !                                                                           خفه شو-

                                                                                                                                        . پرهپرید. تا حاال ندیده بودم پلکش بچشماش از خشم و عصبانیت لبریز بودن و پلک چپش یه کم می

                                                                                                             شلوغش نکن! پوران، -
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                                                                                                                            با تمسخر گفتم: 

 گی، باید عقبولی اگه راست می ؛طوره؟ این جوریاس؟ که تقصیر هانا بود، نه تو؟ درسته، همیناِ-

                                                                    اعتراف کنه عاشقته!  تاکه میخکوب بشی نه این ،کشیدیمی

                                                             دش دفاع کرد! انگار تازه یادش افتاد که چیکار کرده. از خو

                                                                                                                       هانا شوکم کرد. -

                                                                 .برو باهاش خوش باش پلیس درستکار !ی جالبیهبهونه–

                                                                                              دستاش مشت شدن و غرغر کرد: 

                                            که هانا خاطرخوام شده؟ سوزی؟ از اینتو یکی این وسط از چی می-

                                                                          ی درست. گزینه یگذاشته بود رو رو دستش

                                                                                             ولی گفتم:  ؛خواست بگمدلم نمی

                                                                                                                      ...چون !دقیقا-

 چون چی؟ -

                                                                                                         چنگم گرفتم و فشردم:  یتو رو لباسم

                                                                                    چون من خیلی وقته که دوستت دارم و دم نزدم! -

باور . قطع شد. لبخندش ناباورانه بود. نگاش، حالتاش، همه چیزشصدای نفس کشیدنش یه لحظه 

                                                                                                                         کرد که من راست بگم. نمی

                                                                                                          ای بود پوران. شوخی بی مزه-

                                                                                                                                                        به تلخی گفتم: 

چیه؟ دیگه پوراندخت گفتن ! زنیکامل صدا نمی رو جور شده، دیگه اسمم وواسه ت یکی دیگه-

                                                                                                                             سخت شده یا عاره؟  وت یواسه

گفت:                                     ه عبیرون رفتن از ساختمون بود. یه دفه مصمم کنارش زدم و قصدم عاین دف

پس ، راه بودن بدت میومدولی یادت رفته؟ تو از رفیق نیمه ؛درست، من آدم پست و بد و آشغالیم-

                                                                            .شیراه میحاال چی؟ خودتم که داری رفیق نیمه
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                                                                                                      ی نادر! خیلی زیاد! یخیلی پررو- 

                                                                                                                                       مقابلم سبز شد: 

گیریم که من از چون اون اتفاق تقصیر من نبود و هانا باعث و بانیش بود. پس نتیجه می ،مئآره، پررو-

                                     تونی به من تهمت بزنی. که واسش کاری انجام ندادم، مبرام و تو نمی خطایی

                                                                                                                                م کردم که گفت: اخ

من بی گناهم. تا شبم که این شکلی نگام کنی، جوابم همینه. عاشق بودنت رو هم فقط یه شوخی -

بودی، هستی و خواهی بود. حاال برو سوار ماشینت شو تا بریم ماموریت دونم، چون تو از من متنفر می

                                                                                                                            دوم. 

                                                                                                                              جوابم یه چیز بود: 

                                                                                                          فقط از جلوی چشمام گمشو! -

                                                                                                                                           نعره کشید:

                                                                                                                   رم چون تو زن منی! نمی-

، برو پیش اون. من روتهروبه ساختمونه یجمع کن این بچه بازیا رو! زن کدومه؟ عشقت تو .سمسخر-

                                                                                                                  خوام برگردم تهران. می

                                         و با صدای آرومی گفت:                                            نه گذاشت، نه برداشت

                                                                                                    ری، همین که گفتم! تو هیچ جا نمی-

                                                                                                                                                  تو... -

 بگیره!  رو ش خودش حالتی وجودم پیداش بشه و به روخفه! کاری نکن که نادر بی کله-

کی جرات داشت بهش حرف بزنه؟ .زدن. نادر روانی شده بوددت میرگ گردنش و رگ شقیقش به ش

قتای وکرد. بابام بهم هشدار داده بود که نادر جا سالخیم میزدم، همونی دیگه حرف میاگه یه کلمه

 ،هبگیر رو ولی وای از اون روزی که از چیزی عصبانی بشه و خون جلوی چشماش ؛عادی قابل کنترله

                         کرد. اد به یه قاتل و به چیزی جز کشتن فکر نمیدچون تغییر حالت می
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         رم نادر، خونسرد باش. اوکی؟ من جایی نمی ،رمباشه... باشه، فقط آروم باش. من... جایی... نمی-

ی تری به خودشون گرفتن. مردمک چشماش به اندازهنفسای عمیق و ترسناکش به مرور ریتم آهسته

                                       عادی خودشون برگشتن و نگاهش معمولی شد. آهسته عقب کشید: 

                                                   !                                                                     من... متاسفم-

 شد. تا به حالیوار تکیه داده بودم و از شدت نفس زدنام کم نمیآوری به دی عذاببا سرگیجه 

ی شش روپایین انداخته بود و با نوك کف رو سرش .ی کم ندیده بودم، اونم از این فاصلهش رودیوونگی

                                                                                                             کشید. زمین شکل می

            .               خواد خودزنی کنم تا آروم بشمم میپوراندخت، باور کن خودمم حس بدی دارم. دل-

                                                                                                                                      هول شدم: 

                                                                                              نه، نه اصال به این چیزا فکر نکن! -

                                                                                                                                    خندید: 

دونم این چه ی االغ! نمیدرگیر این دختره. بزنه؟ ولی فکرم درگیره رو حاال کی خواست خودش- 

                                                                                                      حرکتی بود که انجام داد. 

                                                                                             گفت:  ،کنمفهمید که دارم نگاهش می

                                                                                      داری؟  متو راست گفتی؟ واقعا دوست-

                                                                                                                           اتومات گفتم:

                                                     خواستم کاری کنم که به خودت بیای. نه، فقط یه دروغ بود. می -

ازش  رو طوری آشفتشون کرد که روی پیشونیش فرو ریختن. نگاهم به موهاش چنگ انداخت و

 وچل نشه. خدایا آخه چرا من این همه دوستش دارم؟ آخه این عشق چهگرفتم که قلبم دوباره خل

                                                                              چیز بیخودیه که این بال رو سرم آورده؟ 
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                                وسط نکشیم، باشه؟  رو خب، حاال اون قضیه تموم شده و بیا دیگه بحثش-

                                                                                                                                 پشت گوشم سر دادم:  رو موهام

 .                                                                                                                 چیزی میگیا یه-

                                                                                                          شد: باز داشت آتیشی می

 .خواستم رو کنم بیخیال شو! نه من ازش چنین چیزیوراندخت، ازت خواهش میپ-

با  .رفتزدن، ضربان قلبم دویست تا در دقیقه باال میوقتی چشماش این شکلی از عصبانیت جرقه می

طور عصبانی نگهش دارم و تا آخرین نفسم به چشمای عجیب طوسیش شیطنت دوست داشتم همین

                               جلوی صورتم تکون داد:  رو دستش. گ نگاهش بودمی رنزل بزنم. دیوونه

                                                                                                                          الو؟ تو باغی دختر؟ -

                                                                                                                           تکون سریعی خوردم: 

                                                                                                                                                              !ها؟-

                                                                                                                                       گم بریم یا نه؟ می-

                                                                                                                                                     !کجا؟-

                                                                       نچ بلندی گفت و با افسوس سر تکون داد. یهو برگشت و گفت: 

                      با خودم ببرم؟ رو این هانای منگل گم بریم سر این ماموریته یاخنگ شدی پوراندخت؟ می-

                                                                                                                            آمپرم چسبید به سقف: 

                                                                                          ری! جا نمیی بی شعور هیچتو با اون دختره-

                                                                                                                موذیانه تندتند ابرو باال انداخت: 

                                                                                                          چیه؟ بازم حسادت زنونه؟ هوم؟ -

قهه خواستم بزنم پس کلش که با قه .شهبخواست با تریلی از روش رد بشم تا دلم خنک یعنی دلم می

وار به دی رو دستم جاخالی داد و از پارکینگ فرار کرد. وقتی رفت، احساس ضعف کردم و مجبور شدم

اه رسالنه پشت سرش سالنه .زنهمی مبگیرم که زمین نخورم. ببین یه عشق ساده داره چه جوری زمین

ون هر چند لو دادم که عاشقشم و ا ؛افتادم و سعی کردم بازم نقش بازی کنم که من عاشقش نیستم

 باور نکرد. 
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                                                                                                                           *حمزه* 

                                                                                                                             کردم.پاك می م رودام عرق پیشونییه دستمال دستم بود و م .گرفته بود رو استرس سرتاپای وجودم

                                                                                                           سرگرد وجدانی توضیح داد: 

شروع عملیات ساعت یازده شبه. خونسرد باشین و تا جای ممکن سعی کنین کسی متوجه حضور -

                                                            نشه                                                                            شما 

                                                                                                         های نوپو پرسید: ی از بچهیک

                                                                                                     پس کی حمله رو شروع کنیم؟ -

 گن که چیکار کنین. هتون میدم. سروان فدوی هم همراه شما میان و ببه وقتش بهتون اطالع می- 

                                                                                                                   قورت دادم و گفتم:  رو آب دهنم

                                                                                                                                                من؟! -

                                                                                        زد:نگاهش جدی بود و دم از سختگیر بودنش می

                                                                                         بله سروان، شما. مشکلی پیش اومده؟ -

                                                                                                                                 مصنوعی لبخند زدم: 

                                                                          .نه... هیچی... یه لحظه فکر کردم اشتباه متوجه شدم-

ه کدونم این چی اتفاقی بود که وقتایی نمی .ذاشتسرم میجا بود تا دو ساعت سربه اگه نادر این

 رو من باید گروه .خودش واویالیی بود یشدم. حاال هم واسهجوری میعملیات، این خواستم برممی

                                                                                            ذهنم پیچید:  یکردم! صدای نادر تورهبری می

ری عملیات، روی اون احمد ایی که میخوام وقتمی .کنی جوجه سروانبرو ببینم چیکار می-

                                                                                                                              ازخودراضی رو ببری! 

من  خواستی تشنه بود و مییخواستم ناامیدش کنم. نادر بدجوری به خون سرگرد فدامن نمی

 به عقب چرخوندم و به مردی رو ی خودم شدم. سرمگیرش باشم. کسی به شونم زد که متوجهانتقام

                                      تر شد: ای انداختم. لبخندش عمیقزد نگاه سوالیکه داشت بهم لبخند می
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                                                                          ین؟ همون نفوذی؟ یسروان پارسا فدوی معروف شما-

                                                                                                                    با لبخند سر تکون دادم: 

                                                                                                                         بله، خودم هستم. -

                                                                                                                               جلو آورد:  رو دستش

.                                                                                              مهرداد توکلی ،خوشبختم. سروان توکلی-

                                                                                                                              به گرمی دست دادم: 

                                                                                                          ایم. منم خوشبختم. درجههمپس -

                                                                                      بش کردن: وی کرمانی شروع کرد به خوشبا لحجه

                                                 خواد! تعریف شما رو خیلی شنیدم. نفوذی بودن خیلی دل و جرات می-

                                                                                                                                   شونه باال انداختم: 

 ؟                                                                  چیکار کنیم ،همه به من لطف دارن. دیگه وظیفس-

                                                                                    جاس؟  سرگرد یزدان پناهم با شماس؟ االن این-

                                                                                   ی شهرت من و نادر تا کجاها پیچیده! ن آوازهببی !واو

                                                                          ی ضروری رفتن مسافرت. نه، ایشون به خاطر یه مسئله-

                                                                                                                                   گفت: با غرور 

                          ترسن! دوست داشتم یه بارم که شده از نزدیک ببینمش. قچیا مثل چی ازش میقاچا-

                                                                              فکرم نقش بست و گفتم:  یر توی سرد و یخی نادقیافه

.                                                                                شهیه سالی می، سرگرد خیلی وقته استعفاء داده-

                                                                                                                                                 جا خورد: 

                                                                                                                                          چرا؟  !واقعا؟-

                                                                                                                                            خب... -

 دمگفتم شاید کسی از ماجرای پورمتین و کشته شدن خواهر و برادر دوقلوی نادر با خبر نباشه. خو

                                                                                                                                 راه:  زدم اون رو

                                                                                                                    من دقیق اطالع ندارم چرا.-
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ی حیف این مرد که استعفاء داده! آخه چرا؟ به نظر من اگه هنوز پلیس بود یه روز باالخره به درجه-

                                                                          .                   یا حتی سرتیپ ،رسیدسرهنگی می

                                                                                                                            با غصه سر تکون دادم: 

                                                                                                             امکانش وجود داشت.  ،آره-

فت و چرخید و به وقتش میگغرق خاطرات شده بودم که نادر با لباس فرمش توی ستاد می

ی کس نمیفهمید من چنادر عوض شده بود. هیچ ؛خندید و به وقتش جدی بود. نه مثل حاال کهمی

ذاشتم نادر اون ماموریت کذایی رو به وقت من نمیی برگشت داشت و اونگم. کاش زمان دکمهمی

                                                                                                                                     عهده بگیره .

                                                                                               مه پرسید: بهش چشم دوختم که بی مقد

                                 .                                    دوست دارین با بقیه آشنا بشین؟ یه آشنایی مختصر-

                                                                                                 شم. البته سروان، خوشحال می-

                                                                                                                           لبخندش گرم شد: 

                                                                                                           ن... من مهردادم. با من راحت باشی-

                                شتن. البته فعال که اسم دومم رو حمزه گذا ؛منم پارسام، جوریهپس حاال که این-

                                                                                                               من با حمزه راحتم. -

یرون که نادر کجاست و جونش در خطره یا نه رو از ذهنم بهمراهش راه افتادم و سعی کردم فکر این

 کنم. 

                                                                                              

                                                                                                                                      *نادر* 

 با خشونت ترمز گرفت: 

                                                                                                                            جاس؟جا همون این-

                                                                                                          ی داشبرد بند کردم: به لبه رو دستم

                                                                               دوست دارم علیا حضرت!  ور بخشید که من جونممی-

                                                                                                                                                پوزخند زد: 
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                                                                                                              لوس نشو بی مزه. چیکار کنیم؟ -

                                                                                                                                          پیاده شو. -

رفت، پایین پریدم و به برج مقابلم از باال تا پایینش نگاه طولی و وقتی داشت با ترمز دستی کلنجار می

                                                                                                                           عرضی انداختم. 

                                                                                                                                                  درو بستم: 

                                                                                                                                      جاس.همین-

                                                             گفت: صدای بسته شدن در اومد و بعدش صدای پوراندخت که می

                                                                                                                        جا با کسی قرار داری؟  این-

                                                                                                                                 آره، یه قرار مهم. -

                                                                                                         پیشم اومد و همراهم داخل برج اومد: 

                                                                                                                                              چه قراری؟ -

                                                                          .                                                  قرار مالقات مرگ-

                                                                                                                                       نیشش باز شد: 

                                                                                                        من عاشق درگیری و بکش بکشم. -

                                                                         دم! دونستم که تو رو همراهم آورخودمم می رو این-

 و آمد بودن و لپاش گل انداختن و ساکت شد. به اطراف نگاه کردم که جمعیت زیادی در حال رفت

یکی از آسانسورا رو انتخاب . کشیدنجلوی هر آسانسور، حداقل پنج شیش نفر داشتن انتظار می

                                                                                                            سمتش قدم برداشتم: کردم و به 

                                                                                                                             ی هیجدهمه. مجبوریم تحمل کنیم. سوژه طبقه-

                                                                                                               که پوراندخت پرسید:  بودممنتظر 

                                                                                                                                             هانا چی؟ -

                                                                                                                                چی منظورته؟ -

ی نفرت و کالفه ایش همهنست. چشمای قهوهتوولی نمی ؛مخفی کنه رو کرد عصبانیتشسعی می

                                                        .                                                            کردنبودنش رو اعتراف می

 یه وقت ناراحت نشه که من با تو اومدم؟ -
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                                                                                                                                              لبخند زدم: 

                                                                                                                         زنی؟ داری طعنه می-

                                                            مخفی کرد:  رو ولی احساسش ؛خواست جواب مثبت بدهطمئنم میم

                                                                                                  تو هر مدل که دوست داری برداشت کن. -

.                                    کنیگم که طعنس. تو داری از حسادت سکته میانتخاب با منه، میحاال که -

                                                                                                                                     اخم ترسناکی کرد: 

                            ی چشم ریز با اون مدل موهای احمقانش حسادت کنم؟! اون دختره چیِ من باید به-

                                                                                                                                              نچ نچ کردم: 

                                                گم. اعتراف کن پوراندخت، من چیزی بهت نمی .یاسودحسود هرگز ن-

لذت وافری  ،بهم بریزم رو که اعصابشدرید. از ایناز هم می م روجا خرخرکردن، همونمنعش نمی

                                                                                                                                                    بردم! می

                                                                                                               انگشتش رو تهدیدوار جلوم تکون داد:

                                         سود، هر چی دیدی از چشم خودت دیدی! اگه یه بار دیگه به من بگی ح-

                                                                                                                                                          ولی در آسانسور باز شد و حرفم یادم رفت. با سر اشاره زدم:  ؛خواستم چیزی بپرونم تا حسابی بسوزه

                                                                                                               برو داخل تا بعد واست بگم. -

کرد. آنچنان اخمی ورت بقیه نگاه میهفت هشت نفری داخل آسانسور بودیم و پوراندخت با اخم به ص

                        گفته بودم که از خشونتش خوشم میاد، مگه نه؟  .کردنکه همه از نگاهش فرار می

                                          ی دوازدهم رسیدیم و همراه ما، دو نفر دیگه هم بیرون اومدن .طبقه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           همه جا انداخت:  پوراندخت نگاه دقیقی به

                                                                                                                جا دیگه کجاست؟  این-

                                                                   خوام یکی از مدیرای این شرکته رو بفرستم درك. می-

                                                                                                                        چشماش کامال گرد شدن: 

                                                                                                                           ندازی؟ ی دستم میدار-

                                                         فاز دست انداختن و شوخی کردنم؟  ییعنی به نظر تو، من االن تو-

این یه سال هنوزم نفهمیدم تو چه وقتایی خوشحالی، چه وقتایی  یاز تو هیچی بعید نیست! تو-
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. من هنوزم نفهمیدم!                                                                                            کنیچه وقتایی شوخی میو  شیجدی می

                                                                                                          م: با دهن بسته خندیدم و بعد گفت

 بعد از کشته شدن خواهر و برادرم قاطی کردم.  .نگران نباش، چون منم با خودم درگیری دارم-

                                                                                                                                   نگاهش غمگین شد: 

                                                                                                                        باید کجا بریم؟  ، االنبگذریم-

                                                                                                                        م: به سرتاپاش نگاه انداخت

                                                      کنن. شه. تو لباس رسمی نپوشیدی، بهمون شک میجوری نمیاین-

                                                                                       برانداز کرد: رو  خودشپایین انداخت و  رو سرش

                                                                                                                   گی من چیکار کنم؟ خب تو می-

ده ی پروناز نظر گذروندم. یه دختر با کت و دامن کرم رو پام تکیه زدم و کارمندای عجول شرکتبه یه 

                           خوند. رفت. از نظر قد و اندازه با پوراندخت میبه دست داشت به سمت یه راهرو می

 دنبالم بیا، یه فکری دارم. -

                                                                                  

                                                                                                                               *عرفان* 

                                                                      ها پرید وسط اتاق و نفس نفس زد: باربد مثل جن دیده

                                                                                                                                   !نیست... نیست-

                                                                                                                      چی نیست؟ -

                                                                          با وحشت به سمت اتاق خوابا نشونه رفت:  رو دستش

                                                                             .                            المیرا داخل اتاقش نیست-

                                                                                                       خب نباشه، البد رفته بیرون. -

                                                                                                                           زد به پیشونیش: 

                                                                                ببین!  رو احمق منگل! چمدونش هم نیست. این- 

                           کردم به خوندن. فقط نوشته بود:  یه کاغذ به سمتم گرفت. از دستش قاپیدمش و شروع
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                                                                 گردم. من رفتم جایی. دنبالم نگردین، به موقعش برمی-

                                                                                                                           خاروندم:  رو سرم

                                                                                        این دیگه چه جورشه؟ یعنی کجا رفته؟ -

                                                                                                                  باربد روی مبل وا رفت: 

                             .                            باشه نکردهدیوونه بازی دلش هوای خدا کنه ؟ دونممن چه می-

                                                                                           طاها از اتاقش بیرون اومد و نگامون کرد: 

                                                                                                                           چیزی شده؟-

                                                            جواب داد:  ،اها بهتر جور بودولی باربد که با ط؛ من چیزی نگفتم

 ولی نگفته کجا. ؛ المیرا غیبش زده. گفته رفته جایی-

                                                                                                                              طاها یه کم فکر کرد: 

                                                                                                                      المیرا... خب... یعنی کجا... -

                                                                                                                 ه چشماش گرد گرد شدن: عیه دف

                                                                                                                          نکنه رفته دنبال حمزه؟! -

 رو ووال افتاد و تلفن روی میزا به هولطاه! من و باربد انگشت حیرت به دهن گرفتیم. بعید نبود

                                                                               گیری. با شک پرسیدم: برداشت و شروع کرد به شماره

                                                                                                                      زنی؟ داری به کی زنگ می-

                                                                                                                              اول از همه به حمزه. -

                                                                                                                                      باربد بهش پرید: 

                                                                            خدا عقلت بده، اول باید به المی بزنگی نه به حمزه! -

                                                                                                                                            طاها غرش کرد: 

                                                                               .ی المیرا رو ندارمگیا! من که شمارهیه چیزی می-

                                                                                                                              از دستش گرفتم:  رو تلفن

                                                                                                    بدش به من تا گند نزدی به همه چیز. -

                                                                                                اخم مهیبی کرد که باربد بینمون ظاهر شد: 
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                                      تو رو به هر کی دوست دارین جنگ و دعوا راه نندازین .االن اصال وقتش نیست! -

                                                                        به گوشم نزدیک کردم.  رو از حفظ گرفتم و گوشی رو شمارش

                                                             ... the mobile set is offباشد ...مشترك مورد نظر خاموش می-

                                                               هَ... خاموشه. بگیر زنگ بزن به حمزه ببین اون کدوم گوریه. اَ-

با عصبانیت شروع کرد به شماره  .خوردطاها شبیه یه خط صاف شد. داشت از دستم حرص می دهن

                                                                                                                                گرفتن و غر زد: 

                                                              ده، حتی اگه روشن باشه. مطمئنم اینم به موبایلش جواب نمی-

                                                                                                                چند ثانیه گذشت و گفت: 

 گه در دسترس نیست. می-

میرا ای غیبشون زده؟ اون از الاین دو تا کدوم جهنم دره .زدمکم داشتم بدجوری به سیم آخر میکم

که تابلو بود المیرا رو خیلی گفت عاشق حمزس، حاال چه راست چه دروغ. اونم از حمزه که می

 ها بی خبریم؟ به سمت اتاقم چرخیدم: یه و ما بدبخت بیچارهیخواد. نکنه یه خبرامی

 باربد، راه بیفت بریم. -

 چرا؟ -

 چرا و زهرمار! چون باید پیداش کنیم. -

گی گیر تهران به این بزر یتو م روی آتیش پاردخترعمه باز تو زر مفت زدی؟! آخه من از کجا اون-

 بیارم؟ 

 به خودم اشاره زدم: 

  !یاال بجنب .من که عرفان باشم گیرش میارم-

            

 *المیرا* 

 کم کردم و پرسیدم: رو  صدای ضبط
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 کجای کرمان؟ -

 بدم.  رو جا، به من زنگ بزن تا بهت آدرسش تو وقتی رسیدی اون-

 الهام، تو مطمئنی کرمانه؟ -

 جا وردم، محموله رو اونآدر رو توشجور که من تهجا. این بابای منم رفته اونآره دیگه اخمخ جون! -

 دن. برن و تحویل میمی

 خاموش کردم که بی بنزین رو شد. ماشینچشمم به جاده بود که اون دور دورا یه سراب دیده می

 نمونم و باز سوال پرسیدم: 

 یعنی محموله از مرز عبور کرده؟ -

 جوش آورد: 

 ره کرمانبینیا! خب البد رد شده که داره میبه کار بندازی بد نمی رو یه کم اون مخ آکبندتالمی -

 دیگه! 

 .جا رفته بود قلبم تیر کشید. پس حمزه هم صد در صد اون

 تونم یه خواهشی ازت بکنم؟ الهام می-

 تو جون بخواه عجیجم! -

 من کردم: ونم

 رو واسم در بیار. جا هستن  برو... برو آمار آدمایی که اون-

 انگاری شک افتاده بود: 

خوای! پرسی یا میالمیرا تازگیا سرت به جایی نخورده که قاطی کرده باشی؟ چیزای عجیبی ازم می-

 آمار اون آدما به چه کارت میاد؟ 

 تونی یا نه؟ کار داری؟ فقط بگو مییتو چ-
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 روشن نگه دار تا بهت خبر بدم.  رو موبایلتکنم. پوف... بسوزه پدر رفاقت! باشه، واست پیداش می-

 کنم. ، خاموشش نمیاین شماره رو فقط تو داری. خیالت تخت-

             

 

 *نادر* 

ی ماهر ی حق به جانبی به خودم گرفتم. الحق که پوراندختم بازیگرپام انداختم و قیافه یرو رو پام

 .بود

دخت حال حرف زدن و نظر خواستن از بقیه بود. پوران رئیس شرکت که قرار بود من مقتولش کنم، در

 .اشاره زد فرد کناریشچشمک زدم که به  "گیچی می"از اون طرف میز بهم چشمک زد. به عالمت 

بیشتر دقیق شدم که فهمیدم اسلحه . ولی مورد مشکوکی به چشمم نخورد ؛زیرچشمی نگاش کردم

 با احتیاط روی میز، نزدیک کتش نگه داشته بود و به خیال خودش اسلحش معلوم رو دستش .داره

صد در صد یه کلت بود. سه  .دادماز زیر کتش تشخیص می ش رومدگی نامحسوسآولی من بر ؛شدنمی

م و جمع بود. معطل نکرد یبکشه، یا رئیس، یا یه نفر دیگه که تو رو خواست منحالت داشت، یا می

                                                                                                       اسلحه کشیدم:

 دستا باال! -

حه جیغ کردن. همون مورد مشکوك اسلجا بودن، بنا گذاشتن به جیغ رنگ همه پرید و زنایی که اون

 .کشید و به سمت پوراندخت گرفت که یخ زدم

 کنم! متالشی می رو بنداز، وگرنه مغزش زمین ت رواسلح-

نباخت و به  رو زد؟! بدجور هنگ کرده بودم. پوراندخت خودشداشت... داشت فارسی حرف می

 انگلیسی گفت:

 جا چه خبره؟  این-

 هبه رئیس نگاه کردم که خونسرد بود. روی صورتش دقیق شدم که تازه فهمیدم ماجرا از چه قرار



     98کاربر انجمن رمان 1373رمان این گروه خشن | نگار

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         510 

 

 ه رفتم: خودش بود! به سمتش نشون

 من نفهمیدم؟  و آشغال... خودتی-

 ای زد: لبخند موذیانه

ا چه خبر. حتی با یه گریم سنگین تشخیص بده و بشناسه رو تونه رفیقشفقط یه رفیق فابه که می-

 نادر؟ دلم واست تنگ شده بود رفیق! 

 از صورتش جدا کرد و از یه مرد ژاپنی به دشمن من تغییر شکل داد.  رو بعد ماسک

 متوجه نشدی؟  رو نقدر احمق بودی که ایینا. من هیچ وقت رفیقت نبودم فرهاد-

 اعصابم بود:  یزد که بدجوری رو لبخند ریلکس و اعصاب خوردکنی

ی و بودتولی من یاد گرفتم با همه، حتی با دشمنام رفیق باشم تا کارم پیش بره. پس احمق  ؛دونممی-

 یز کنار میام و کاری به کارت ندارم! آمکردی من باهات مصالحتکه فکر می

 دندون قروچه کردم: 

 کنیم! مرد باش و با اون دختر کاری نداشته باش. دو نفره با هم تسویه حساب می-

از  رو کم داشت دل و جراتشسر تفنگ زیر دستش هنوز به سمت قلب پوراندخت بود. پوراندخت کم

 د خندید: تونستم از چشماش بخونم. فرهامی .داددست می

ی یه قاچاقچی گردن کلفت و قدرتمند بودن، نامرد من خیلی وقته زدم تو فاز نامردی. الزمه-

 .بودنشه.

 کجکی نگاش کردم: 

 .پرپر کردی رو تو بودی که راضیه و محمد .شکنم که درجا بمیریجوری می رو گردن کلفتت-

 با حالت دخترکشی باال انداخت:  رو ابروش

بهشت برین به  یالبد االن اون دنیا تو! حیف شد که مجبور شدم بکشمش !زیبای منی آه، راضیه-

 .دهزندگی معصومانه و قشنگش ادامه می
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 .دستم عرق کرده بود و ضربان قلبم باال رفته بود. همش کار آدرنالین بود یی تفنگ تودسته

اش دست ولی با این کارم جون پوراندخت به خطر میفتاد. فرهاد ؛خواستم با دستام ریزریزش کنممی

 باز کرد:  رو از هم

ردم ولی بعدش بادیگا ؛راهی جهنم سوزان کن رو شلیک کن و رفیقت ،پس چرا معطلی نادر جان؟ بیا-

 .شه این دختره رو همراهم بفرسته اون دنیا. حاال انتخاب با خودتهمجبور می

 پوراندخت با ترس گفت: 

دم، زود باش نجات می رو من خودم .به خزعبالتش گوش نده .کنه نادر بت رو متشنجخواد اعصامی-

 بکشش! 

سر  داد. یه قطره عرق از کنار ابرومتر نشون میخطرناك ،ولی تفنگی که به سمتش نشونه رفته بود

داد ه نمیوجودم بهم اجاز یخدایا بهم نشون بده چیکار کنم؟ چیزی تو. خورد و پایین افتاد

سبت ن هم روکه تیر بخوره. فرهاد که نگاپوراندخت حتی یه تار مو از سرش کم بشه، چه برسه به این

 شرورانه گفت:  ،بهش زیر نظر گرفته بود

وقتا یادته؟ به اون. ترین احساس دنیاس پسرعشق قوی .اسیر دام عشق شدی نادر هم دیدی؟ تو-

ولی حاال وقتشه. این احساس  ؛تونستم واست ترجمش کنمیفهمم. منم نمنمی رو من گفتی من عشق

 حاضر به قدری قویه که راضیه رو به زانو انداخت و جلوی من اعتراف کرد عاشقم شده. به خاطر عشق

 ولی عشقت هیچ بالیی سرش نیاد.  ؛شی از جونت بگذریمی

 با صدای مرتعشی نعره زدم: 

 ! وش هخفه شو! خف-

ی معصوم راضیه جلوی چشمام جون گرفته بود که با قیافه. کردترم میش داشت وحشیهصدای قهق

 کرد. پوراندخت ضجه زد: چشمای دخترونش نگام می

 تو رو خدا یه کاری کن!  .بکشش نادر-
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به سمت بادیگارش گرفتم و بدون تردید ماشه رو کشیدم.  رو بدون هشدار سر تفنگ .زدم سیم آخر

سر بادیگارد به عقب پرتاب شد و غیر . شلیک کرد رو ه کشید و تیرشی من، تفنگم نعربا صدای نعره

ی میز گرفتم و به یه حرکت روش به لبه رو ارادی شلیک کرد که همه دوباره جیغ و داد کردن. دستم

گرفته بود، مثل یه دراکوال شده بودم و  رو پریدم و به سمت فرهاد خیز برداشتم. خون جلوی چشمم

ولی در رفت! وقتی دیدم داره به سمت  ؛ای فکر نمیکردمدن فرهاد، به چیز دیگهجز به تیکه پاره کر

به سمتش پرتاب کرد و با سرعت نور شروع کرد به  رو دوئه، تازه دو هزاریم افتاد. خودشدر اتاق می

 دویدن .

 ای نداشت چون خیلی دور شده بود. داد زدم: ولی فایده ؛کردمبی هدف به سمتش تیراندازی می

 کشمت! کشمت، خودم میباالخره می عنتی...لعنتی... ل-

 خواستم از اتاق بیرون برم و دنبالش کنم که یه صدا متوقفم کرد. 

 نا... نادر... -

خون روی  یخون به رگام خشک شد. با وحشت به سمت صدای ضعیفش چرخیدم و با دیدن باریکه

تش ندخت اصابت کرده. افتان و خیزان به سمکت کرمش، متوجه شدم تیر آخر بادیگارد به بدن پورا

 دویدم:

 پوران... پوراندخت... حالت خوبه؟ چی شده؟ درد داری؟-

 لبخند بی حالی زد: 

 من تیر خوردم، مگه نه؟ -

کردم که روی شکمش، نزدیک پهلوش به وجود اومده بود. با زده به جای تیری نگاه میوحشت

 بالتکلیفی نگاش کردم: 

 .دهجور نشون مییناز ظاهر که ا-

 .کنمحس نمی رو تیره به کجام خورده؟ دردش-

 به شکمت، خودت ببین. -
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 بست:  رو چشماش

 ترسم! ترسم نادر... من خیلی مینه، می-

 گرفتم:  ،زده بودکه مثل یه قالب یخ رو دستش

  .رسونمت بیمارستان، فقط طاقت بیار ژانداركنترس، هیچی نیست! می-

-                                                                                               لبخندش شروع به پژمرده شدن کرد: 

 .میره مرد آهنیژاندارك داره می

                                                                                     از زیر بازوش گرفتم و به آسونی بلندش کردم: 

 دم. من اجازه نمی .گیداری هذیون می ه.فشارت داره میفت-

                                                                                                                 سالنه سالنه همراهم میومد: 

 .ایتو یه دیوونه. کنیکل میکل تو حتی با عزرائیلم، تو کله خرابی-

 نیشخند تلخی زدم: 

 تر راه بیا. زود باش، یه کم سریع .وپرت نگوقدر چرتنیا-

رفت، هیچ وقت یش با اون حال خرابش خوب راه میومد. اگه پوراندختم مثل راضیه از دست مییخدا

ی عوضی دارم. فرهاد با همهفهمیدم که چه احساسی بهش بخشیدم، هیچ وقت! تازه مینمی رو خودم

ختر ولی دوستش داشتم. این د ؛تونستم بگم عاشقشمبهم فهمونده بود. نمی رو بودنش، این یه مورد

و رکارمندا وقتی ما . شدی بداخالقیاش و غر زدناش، دیدنش داشت واسم تبدیل به عادت میبا همه

 نشون دادم و با جدیت م رور اسلحزده عقب رفتن و سکوت مرگ همه جا رو گرفت. ناچادیدن، بهت

 گفتم: 

 همین االن یه آمبوالنس خبر کنین.  .پلیس-

        

 *پوراندخت* 
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به زحمت سر پا مونده بودم. نادر مجبورم کرد روی یه مبل سه نفره دراز بکشم و  .رفتسرم گیج می

 خودش باالی سرم نشست: 

 رسه. االن آمبوالنس سر می-

 به زحمت باال آوردم:  رو کردم. دستمدیش نگاه میبه عمق چشمای فوال

 میرم؟ من میدر... نا-

 :چونش منقبض شد

 ری، چرا باید بمیری؟ تنزن. تو از منم سالم رو دیگه این حرف-

 .میرممن دارم... می... رسونه کهاین گلوله به اثبات می-

ن همین االن غرق ترس از مرد یبه نفس نفس زدن افتاده بودم. هیچ وقت تیر نخورده بودم، واسه

 بودم .

شم اون دنیا واسه همیشه از دیدن چشمای نادر محروم می یکه توخودم اهمیتی نداشتم، فکر این

                                                                                                                              کرد. روانیم می

 .جا همه غریبن از پیشم نرو... این-

 گفتش:

 ! تونی پوراندختمونم. دووم بیار، مطمئنم که میخونمم که باشه پیشت می یشده تا آخرین قطره-

 ولی حتی قدرت لبخند ؛ولی نتونستم. مسخره بود ؛کردم که در بهش لبخند بزنم رو ی تالشمهمه

 ن.زدن هم نداشتم! دیدم که اطرافش چندتا از کارمندا حلقه زدن و شروع کردن به ژاپنی حرف زد

ن خواست کل دنیا از حرف زدولی اون لحظه دلم می ؛تونست باشهدونم فرد مورد نظرشون کی مینمی

 م تابست رو ارتر شد و چشمامدست بکشن تا وز وز وحشتناك سرم از بین بره. به مرور دیدم تار و ت

 .م شدت نگیرهرگیجس
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 *حمزه* 

 اله وحولی هنوزم خبری از نادر نبود. خدا عالم بود که االن در چه  ؛دوباره چک کردم رو موبایلم

 .کجاست

 سروان؟ -

 بله؟ -

 یه تفنگ دستم داد: 

 پیش خودتون داشته باشین، ممکنه احتیاج بشه.  رو سرگرد گفتن این-

 از دستش گرفتم و به چشماش نگاه سریع و کوتاهی انداختم:  رو تفنگ

 خیلی ممنون. -

 کردم. مقابلم نشست: دیدم، چون دوباره به زمین نگاه می دش روفقط یه لحظه لبخن

 ی آقای یزدان پناه هستین؟ شما پسرخاله-

 ازم نگاش کردم: یکه خوردم! بی اختیار ب

 دونین خانوم؟ بله، شما از کجا می-

 مرتب کرد:  رو چادرش

 .شناسهنای تهران رو جا. کدوم پلیسیه که پلیسای افسانه من از تهران انتقالی گرفتم و اومدم این-

 یه تای ابروم باال پرید: 

 ؟! اینهپلیسای افسا-

 لبخند محجوبی زد: 

 اطر نمیارین. به خ رو در حیرتم شما چطوری من-

 ار ستون بدنم لرزید! هاخمو به حالتای صورتش دقیق شدم و وقتی یادم افتاد، چ



     98کاربر انجمن رمان 1373رمان این گروه خشن | نگار

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         516 

 

 ستوان علوی؟! خودتون هستین؟ -

 ، من دیگه سروانم. شما تنها پلیسی نیستین که ترفیع گرفتین آقای فدوی. ستوان نه-

  !جور باز مونده بود. این همونی بود که... وای خدایافکم همون

 جا کجا؟  این ؟کجا شما-

 شه. ار سالی میهسه چ جا. حدوداً به خاطر کار شوهرم اومدم این-

دونم چه اتفاقی افتاد که نادر تصمیم گرفت ازش نمی .یادم میومد که شوهرش ارتشی بود

بستم که علوی خواستگاری کنه و دوباره به همون سرعت پشیمون شد و از خیرش گذشت. شرط می

د ولی هیچ وقت به روی خودش نیاورد. خالصه که نادر کلی دست دست کر ؛داشته دوست رو هم نادر

ی عشق عجیب و غریب نادر علوی با یه ارتشی ازدواج کرد و پرونده .و آخرش هم هیچی به هیچی

 برای همیشه بسته شد. 

 یر کرده. تغی قیافتون جداً ،چه خبرا؟ شرمندم که به جا نیاوردم-

 میکرد:  داشت با انگشتاش بازی

  ؟کنم، این حرفا چیهخواهش می. سالمتی-

ت زد و واسه جفتمون دردسر درسبود. شاید عشق دوباره به سرش مینجا  خدا رو شکر که نادر این

 کلی سرخ و سفید شد و پرسید: . کردمی

 از جناب سرگرد چه خبر؟ هنوزم مخالف سرسخت ازدواجن؟ -

 ولی بروز ندادم:  ؛از سوالش تعجب کردم

 شین! کردم شما با خبر شده بانادر هنوزم مجرده. در ضمن، یه ساله که استعفاء داده. من فکر می-

 مشتش مچاله کرد:  یتو رو ی ناقص زد! چادرشباال گرفت که گفتم سکتهرو  جوری سرش

 ی چی؟ تو رو خدا؟ آخه واسه-

 با همون لحن حیرون موندم گفتم: . واقعا مونده بودم این چشه
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کشتن. نادرم استعفاء داد و افتاد دنبال  رو ولی خالصش اینه که برادر و خواهرش ؛توضیحش مفصله-

 .گردهقاتلشون. هنوزم که هنوزه داره دنبالش می

شه. با صدای خیلی کمی ولی روش نمی ؛خواد یه چیزی بگهکردم هی میاحساس می. یه جوری بود

                                                                                                                                              پرسید: 

 همراه شما نیومدن؟ -

 نه، چطور؟ -

به زمین  رو نوك کفششمدام شد. نگاهش به موزاییکای کف اتاق گره خورده بود و جدا نمی

 کوبید. یهو بی حرف بلند شد و بدون یه کلمه حرف، از اتاق رفت بیرون. می

 ده؟ ای میاین حرکت چه معنی !عجبا-

              

 *؟؟؟* 

  !آفرین، کارت حرف نداره .شنیدم کوالك کردی پسر-

 با تواضع سر خم کردم: 

 باعث افتخاره آقا. -

 .یاره، ممکنه تو رو ببینه و بالیی سرت باتاقت بیرون نیاجاس. زیاد از  ببین، این منصور خان هم این-

 گرده. یدر دنبال آقای پورمتین مهبداره در

                                                                                                                        تکون دادم:  رو سرم

 فهمم. حواسم هست. می-

 حاال واسه چی اومدی کرمان؟ -

 خوان امشب شبیخون بزنن رو بکشم. ی اون پلیسا که میاومدم تا سردسته-
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 چیزی کنار گوش یکی از بادیگارداش گفت و بعد به سمتم برگشت: 

 گی که تو گروه منصور خان نفوذ کرده؟ همون سروانه رو می-

 زه. سم مستعار حمدقیقا خودشه. سروان پارسا فدوی، با ا-

 پوزخند زد: 

 طفلکی پلیسا که خبر ندارن ما از همه چی خبر داریم!  .امشب یه قصابی راه میفته-

              

 *المیرا* 

 ری! جا هم نمی به هیچ عنوان نزدیک اون-

وشی گنگاه مضطربی به اطرافم انداختم تا مطمئن بشم کسی اطرافم نیست که فالگوش وایساده باشه. 

 تلفن عمومی رو به گوشم چسبوندم: 

 مگه چه اتفاقی داره میفته؟ -

 وتاب گفت: الهام با آب

کنن  خوان پلیسا رو قتل عامقراره همین امشب پلیسا به مخفیگاه حمله کنن، اینا هم فهمیدن! می-

 .شیجا و نشناسنت، کشته می ببندن. اگه تو بری اون رو و فلنگ

ا خوان پلیسخوان حمله کنن؟ از اون بدتر، میی تلفنی گرفته بودم که زمین نخورم. پلیسا میاز باجه

 رو بکشن؟ نالیدم: 

 دستت درد نکنه، اطالعاتت خیلی به درد بخور بود. -

 .ذاشتم که حمزه کشته بشهمی جا! عمراً رفتم اونیبعد بدون خدافظی قطع کردم. من باید م

              

 *نادر* 
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زد. باالخره راضی شد و شدم و دکتره هنوزم حرف نمیدِ جون بکن دیگه! داشتم از استرس کالفه می

 ی توی دستاش بیرون کشید: سر از پرونده

ولی خون زیادی ازش رفته و فقط باید بهش ؛ ندیده و عمق زخمش کمه خوشبختانه آسیب جدی-

 خون تزریق بشه. 

 نفس راحتی کشیدم: 

 !خدایا شکرت-

 بعد نگاش کردم: 

 تونم ببینمش؟ می-

 با مکث سر تکون داد: 

 ی کوتاه. ولی فقط چند لحظه ؛بله-

اخل دجا به سمت اتاقی که پوراندخت بستری شده بود قدمای بلندی برداشتم.  معطل نکردم و از اون

 اتاقش با خستگی به پنجره خیره مونده بود.

 بهتری ژاندارك؟ -

بستم. کنار تختش روی  رو چوب در گذشتم و در ارهسرش با اشتیاق به سمت در چرخید. از چ

 صندلی نشستم که گفت: 

 واقعا باورم شده بود که قراره بمیرم! -

 پوزخند زدم: 

 .تازگیا ترسو شدیا-

 اخم کرد: 

 من ترسو نیستم! -
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 ترسه؟ گفت میپس کی بود به من می-

 ساکت موند. گفتم: 

 هعر دفاین بال هزارن بار به سرم اومده و ه کنم، اون لحظه واقعا ترسناکه .شوخی کردم. درکت می-

 هم حس کردم مرگ فقط یه سانت باهام فاصله داره. 

 واسش توضیح دادم:  رو زخمامعالمت سوالی به بدنم نگاه کرد که جای تیرخوردگیا و 

زوم جای با یه تیر به این .جا، زیر ترقوم آخرین تیری بوده که بهم خورده. خودتم که دیدی این-

 تا دلت بخواد من تیر خوردم.  .یکی به ساق پام .خورده، یکی به دستم

 زخم چی؟ -

ه بریدم، یه بارم ی رو بارم که جلوی خودت دستم یه .خب... یه زخم به خاطر چاقو به شکمم خورده-

ال سقاچاقچیه از پشت بهم حمله کرد و با چاقو به کتفم زد. اگه همکارام سر نرسیده بودن، چند 

یه  ور ه اونکقدر بخیه روی بدنم دارم که تنها فرقم با فرانکلشتاین اینه ینفکر کنم ا .پیش مرده بودم

 دانشمند دیوونه خلق کرد، من از اولش آدم بودم. 

 وپید: بهم ت

 تو فقط مرد آهنی هستی. مرد آهنی و بس!  .نزن رو دیگه این حرف-

 واسه همین شاکی نشدم. ، یه جورایی واسم به شدت خوشایند بود "مرد آهنی"لقب 

 دکتر در مورد من چیزی بهت نگفت؟ -

 سر باال انداختم: 

 .نه، گفت فقط باید بهت خون تزریق بشه. زخمت هم عمیق نیست-

 پوفی کشید: 

 فرهاد چی؟  .گفتم حاال حاالها باید بستری بمونم ،خوبه پس-

 یدم و به پام مشت زدم: یبهم سا رو دندونام
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خوام برم سروقتش و بکشمش. خودت ی آخر فرار کرد. فکر کنم از قبل فهمیده بود من میلحظه-

 .دونست تو همراه من هستیدیدی که بادیگاردش می

 ولی جالب توجه:  ؛ربط بودچیزی که پرسید، بی 

خودم نگران بودی یا فقط نسبت به نجات جون دختر رئیست احساس مسئولیت  یتو واسه-

                                                                                                                                                 کردی؟ می

 و جواب دادن بهش خیلی سخت.  !سوال جالبیه-

 اولی یا دومی؟ -

 ولی گفتم:  ؛که بدون شک اولی درست بودبا این

یه کم اولی، بیشتر دومی. اگه منصور خان بفهمه تو تیر خوردی، تا آخر عمر دست از سرم -

 داره که چرا مراقب دختر عزیزش نبودم. برنمی

 چهرش تو هم رفت: 

 طور. که این-

 ازم دزدید.  رو بعد نگاهش

 پوراندخت؟ -

 هوم؟ -

 متاسفم که مراقبت نبودم و تو تیر خوردی. -

 ی تمسخرآمیزی زد: خندهتک

 .دیگه متاسف بودنات واسم عادی شده-

  .ی اتفاقا متاسف بودمهمه یحق داشت. من واسه

 *پوراندخت* 
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 .نیاورد رو غمگینشی طاقت دیدن قیافه ازك شدممعلوم بود ناراحتش کردم. دل ن

 ولی اینا تقصیر تو نیست. هیچ کدومش! -

 طعنه زد: 

  .ی منهپس همش تقصیر عمه-

اد دردی. تو سرم کولی تو نبودی که به من تیراندازی  ؛بحث این حرفا نیست. من تیر خوردم ،نه نادر-

 .خودت نیستی چیزی رو نداری و دست ولی همش به خاطر اینه که تو دیگه حال و حوصل ؛کشیدی

 پرستم لعنتی؟فهمی تو رو با تمام وجودم دوست دارم و میآخه چرا نمید. کربغض داشت خفم می 

کردم به تالش می .جدال خونسردی یا گریه کردن، گریه پیروز شد و بغضم آهسته شکست یتو

 پنهون شدم.  می سفیدپس کشیدم و زیر ملحفه رو دستم .ی بی صدام ادامه بدمگریه

 رو لتکنی؟ نکنه من دارم هر لحظه دقدر گریه مییناگه فضولی نیست بهم بگو چرا ا ،راندختپو-

 شکنم و خبر ندارم؟! می

                         گفتم:  ،دار شده از گریه نباشهکردم خشپلکامو بهم فشار دادم و با صدایی که سعی می

 من یه دختر افسردم. -

 هانی غصه بخوره. ای ندیدم که این همه اشک بریزه و پنهنه، تا به حال هیچ افسرد-

 خورم. من غصه نمی-

کنم یمولی هر چی فکر  ؛گن. تو از چیزی ناراحتیی اسرار وجودت رو به من میچشمات همه-

 فهمم چیه. نمی

 ملحفه رو با خشونت کنار زدم و گفتم: 

                                                                                                             فرهاد قبل از فرارش چی گفت؟ -

 به چونش دست کشید: 

 چی گفت؟  .دونمنمیم... او-
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 گفت تو، تو دام عشق گرفتاری. مگه نه؟-

 ای نگاه کرد: به سمت دیگه

 دم، نه بیشتر. کرد. من فقط نگرانت بوفرهاد اشتباه می-

ق ، نشد که نشد. زبونم از عظمت عش"ولی من عاشق و شیدای توئم نادر"هر چی سعی کردم که بگم 

 کرد. از پا میفتاد و کار نمی

ون ااال بخواب تا سرحال بیای. من باید برم یه زنگ به حمزه بزنم، بیچاره حتما نگرانم شده .از ح-

  .بهش زنگ نزدم ،جا وقت که اومدیم این

  خدایا این چه موجودیه؟!! هام شدت گرفتن و صدادار شدن. بی احساسواقعا گذاشت و رفت. گریه

 تونه درکم کنه؟ چرا نمی تونم درکش کنم؟چرا نمی

              

 *حمزه* 

 ی صندلی ضرب گرفتم: با انگشت روی دسته

 چه عجب تو یادت افتاد یه زنگی بزنی و بگی سالمی یا نه. -

 صدای غرش خندش خیلی بلند بود: 

 مگه من بچم که نگرانمی؟  ه.خدا بگم چیکارت کن-

 آدمی به دیوونگی تو، توکیو یه کم از زیادی هم زیادتر خطرناکه!  یولی واسه ؛نه-

 چه خبر؟ -

 دیدم؟  رو جا کی رمان. بگو اینکماموریتم. یه محمولس که واسش اومدم -

 دیدی؟  رو کی-

 حدس بزن. -
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 غرغر کرد: 

 دیدی؟  رو ی آدم بگو کیمثل بچه ،حمزه من از حدس زدن نفرت دارم-

 ستوان علوی. -

 نفسش بند اومد: 

 هان؟ منظورت که ریحانه نیست؟! -

، توان نیستتعریف کرد که به خاطر شوهرش اومدن کرمان. دیگه سم گم. واسمی رو دقیقا خودش-

 .سروان شده. بعدشم، یه چیز خیلی مهم

 تند تند گفت: 

 بگو... بگو چی؟ -

 شه که از شوهرش جدا شده. جا فهمیدم که چند وقتی می های ایناز بچه-

 صداش به لرزیدن افتاده بود: 

 ؟کنیشوخی می-

 نه به جون تو. -

 دیگه چیزی نگفت. ترسیدم پس افتاده باشه که داد زدم: 

 الو؟ پشت خطی؟ -

  .آره... آره خوبم-

 زنی! ندیده مطمئنم که داری سکته می .آره ارواح شکمت-

 خندید: 
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کش تحت من شدم یه آدم .من فقط جا خوردم، وگرنه دیگه دوستش ندارم. اون وقتا گذشته و رفته-

تعقیب سازمان اطالعات و اون شده یه سروان وظیفه شناس. من و ریحانه از هیچ نظر به هم 

 خوریم. نمی

 بسه نادر، تو... -

 برید:  رو حرفم

ت سر یخوره. اون فکرایی که توکنی. ریحانه... به درد من... نمیی که بس نمییمن بس کردم، تو-

  .چرخه رو همین االن از سرت بیرون کنمی

 اخم کرده به موهام دست کشیدم: 

 ولی این آخرین فرصته! -

 مجردم،رم. حقم نداری بهش بگی من انه هم نمیاولین یا آخرین فرصت، من دیگه طرف ریح-

 فهمیدی؟ 

 ولی دم نزدم.  ؛من لو داده بودم که نادر هنوز مجرده !اوه اوه

 دوباره پرسید: 

 فهمیدی حمزه؟ -

 آره... گرفتم. -

 خوام س بلند بیرون بیای!ودت باشه و فقط به عملیات فکر کن. میخخوبه سروان. سرت به کار -

 باشه. -

 رسید: صداش به سختی سنگ به نظر می

 بده پسرخاله.  بهم قول-

 دم. قول می-
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 .کنی. نشون بده جانشین خودمی پسربرو ببینم چیکار می !اینه-

. ی سروان علوی بگذرهقدر بی تفاوت از کنار قضیهینکردم ابعد با خنده خدافظی کرد. فکر نمی

 آخرش نفهمیدم عاشقش بود یا نبود؟ 

              

 *طاها* 

و بهش زدم یا در دسترس نبود، یا خاموش بود. گوشی باربد رکدوم که زنگ میای نداشت. به هر فایده

 پس دادم: 

 ده. نتیجه نمی-

 عرفان که شنیده بود چی گفتم، لگد محکمی به الستیک ون کوبید: 

 تف به ذاتت! -

 که المیرا رو گیر نمیاره بدجور بهم ریخته. به آسمون اشاره زدم: معلوم بود از این

 .شهبهتره برگردیم. هوا داره تاریک میها، بچه-

 عرفان داد زد:

 م. من تا وقتی که المیرا رو گیر نیارم، خونه نمیا .گردیمنه! ما هیچ جا بدون المیرا برنمی-

 ایم،لش. من و طاها خستهخب عرفان جان، خودت تنهایی برو دنبا ؟!خدایا عجب گیری افتادیم-

 ریم خونه. می

 از دست باربد گرفت:  رو سوئیچ

 چه بهتر! برین تا دیگه چشمم به جمال نحستون نیفته. -

 عرفان رفت و ما موندیم و یه خیابون خلوت. پوزخند زدم: 

 عالی شد! حاال باید پیاده برگردیم خونه. -
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 جواب داد:  ،باربد که مثل همیشه خونسرد بود

ه؟ بین بردن چربی دارن یا ن عزیزم! این شکمای گندمون احتیاج به از م)مشکلی نیست(نو پرابل-

 .دادیم، چرا حاال نه؟ راه بیفتباالخره باید یه تکونی به خودمون می

 گردیم. پیاده برمی

              

 *نادر* 

خوشایندی داد  "شلپ"با تموم قدرت پرتاب کردم به سمتش. وقتی بهش خورد، صدای  رو یه سنگ

دای انجام بدم. یه سنگ دیگه به سمت دریا پرتاب کردم و به ص رو ترغیبم کرد دوباره این کار و

ر برخوردش با سطح آب گوش دادم. خدایا، آخه این چه تقدیریه؟ از این طرف پوراندخت جلوم قرا

 اونم به صورت طالق گرفته! زمزمه کردم:  ،شهگیره، از اون طرف ریحانه سروکلش پیدا میمی

 آخه چرا؟ -

م جیبا یتو رو جا، به کاپوت ماشین تکیه دادم و دستام مثل اون شب که با پوراندخت اومده بودم این

بینشون  رو کرد. با حرص دستمنداخت و کالفم میوزید و به موهام چنگ میفرو کردم. باد می

اده د ریحانه افتولی نشد. بیخیالشون شدم و به افق چشم دوختم. یا ؛کشیدم تا شاید آروم بگیرن

 ذکرش وولی وقتی ازدواج کرد، سریع تموم فکر  ؛بودم که یه زمانی با دیدنش قلبم به تپیدن میفتاد

م از سرم بیرون کردم و دورش یه خط قرمز کشیدم که فکرم دیگه هیچ وقت طرفشم نره. حاال ه رو

ولی  ؛ارش نداشتمکه این همه از فکرش دوری کرده بودم، دیگه هیچ اشتیاقی واسه دیدن دوب

ل کپوراندخت... این دختر یه چیز دیگه بود. برخالف ریحانه، شر بود. خشن بود. سرکش بود. در 

ولی من رامش شده بودم. تازه داشتم باهاش کنار  ؛نشدنی مثل خودمشه گفت یه موجود راممی

                      :         خوندکرد. یاد یه آهنگ افتادم که میمیومدم و همین بود که به زندگی امیدوارم می

 ارزه نویسم لحظه به لحظه با تو بدنامی میمی-

 شه حتی مرگو حس کرد و خنده زد... می
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ی تلخ چشمای نابش خوشم میومد. از شر و شور بودنش و اطاعت بعد واقعا لبخند زدم. از قهوه

از رو  رو تکیم. برهن حساب میخوردم که فقط و فقط از منکردنش از کسی به جز من. قسم می

ماشین برداشتم و با تلفن به سرهنگ صبایی زنگ زدم. حمزه بهم اس ام اس زده بود که یادش رفته 

ولی حاال به هوش اومده بود. سر زنگ چهارم بود که جواب  ؛بهم خبر بده که سرهنگ آسیب دیده

 داد: 

 بله؟ -

 آقای صبایی؟ منم نادر. -

 چه عجب شما زنگ زدی؟  !به به نادر جان-

 چه خبرا؟ شنیدم سرتون آسیب دیده؟ -

 خندید: 

 رسم. ولی هر چی باشه به قدرت بدنی تو نمی ؛شکر خدا بهترم. من ضد ضربم-

 مونده بودم خبر فرار پورمتین رو چطوری بهش بدم. رك و راست گفتم: 

 پورمتین از دستم در رفت. -

 جا خورد: 

 چطوری؟  !جدا؟-

 .ترسم یه کشور دیگه رفته باشهفصله. میماجراش م-

دم که مخفیانه ها خبر میولی من بازم به بچه ؛وجو گیرش بیاری یا نهتونی از طریق پرسببین می-

 تونه باشه. پیگیری کنن کجا می

 ممنونم قربان. -

 .دتم باش. پورمتین واقعا خطرناکهموفق باشی، در ضمن مراقب خو-
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ولی  ؛پنچر کرد رو همین امروز با چشمای خودم دیدم که پوراندخت رو خواستم بگم یه چشمشمی

 گرفتم و فقط گفتم:  رو جلوی زبونم

 هستم. -

              

 *پوراندخت* 

         آه پرسوزی کشیدم و با خودم خوندم: 

 ی غم، امشب من آزادم، آزاد. ی درین گوشهیبا آرزوی تو، ای آرزوی همیشه، گو-

 و راستی را، عجب عالم پر شگفتی! 

 پد شاد... با عالمی غم، دلم میت

 .ه بودبا درد بستم. عشق نادر باعث شده بود دوباره یاد شعر و ادبیات بیفتم. روحم تشن رو چشمام

 ای شعرو ادامه داد: تشنه و بی قرار! کسی با صدای دوست داشتنی

و، نام ، نام ته پویم و اولین جام می بر سَرِ دست، نام تومیخان، قدم راه که اولآزادم و عهدم این ست -

 تو گویم... 

ندلی صبهت زده سر چرخوندم و دیدم که دوباره برگشته و بی سر و صدا وارد اتاق شده و کنارم روی 

 کنه. شرورانه خندید که دلم وحشی شد. نشسته و مشتاقانه نگام می

 چیه؟ به پلیسا نمیاد شعر بلد باشن؟ -

 ون گفتم: حیر

 ... رو تو... تو داشتی شعر اخوان ثالث-

 بخشید: صداش به روح زخمی و خستم جال می

 خوندم. راضیه عاشق شعراش بود، مثل تو. می-
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 زمزمه کنان گفتم: 

 !متاسفم-

ف باشی ؟ باید واسه من متاسهی چی؟ واسه اینکه راضیه به دست یه گرگ آدمخوار دریده شدواسه-

 .نتو لع سزاوار نفرین .نکردم و مراقب خواهر و برادرم نبودم. من سزاوار عاق شدنم که به عهدم وفا

 چطوری دلم میومد که صاحب این چشما، نفرین بشه؟ 

 : خیلی آروم گفتم

 ای نادر. تو یه فرشته-

  .ی سقوط کردم. یه شیطان رانده شدهولی من فقط یه فرشته؛ یه بارم گفته بودی رو این-

 نشونم داد:  وش ربعد اسلح

ء استعفا هده که من دیگه یه پلیس خوب نیستم، شدم یه پلیس خالفکار. هر چند کاینم گواهی می-

 دادم. 

 دوست داشتی بازم پلیس باشی؟ -

 به یه نقطه خیره مونده بود که به عالمت مثبت سر تکون داد. 

 واقعا؟ -

هر لحظه این امکان  .پذیرفته بودمشموم سختیاش و خطراش تمن عاشق شغلم بودم پوراندخت. با -

 دم. ده بوولی من با این موردم کنار اوم ؛درگیری با قاچاقچیا تیر بخورم و بمیرم یوجود داشت که تو

 تو تا ابد از قاچاقچیا متنفری؟  ،پس با این حساب-

 سریع جواب داد: 

 آره. 

 ادامه داد:  رو ولی نگام کرد و حرفش ؛به لرزه انداخت رو دلم از جوابش لرزید و کل وجودم
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هر چیزی که بخوای  یرو .ی اونایی که دیدم فرق داریای. به خدا قسم با بقیهولی تو یه چیز دیگه-

 بندم ته دلت پاکه و خبر نداری. شرط می

، نشد اگه این نگاه سرد و آهنیکندم. چی میمحکم به نگاهش دوخته بودم و ازش دل نمی رو نگاهم

 ای زدم: شد؟ لبخند خستههمیشه مال من می یهواس

 ؟چی بگم-

 هیچی. بخواب، دیر وقته. فقط... -

 فقط چی؟ -

 جواب داد:  یبعد از مکث

 بگذریم، یادم رفت. -

              

 *حمزه* 

 ای سروان؟ آماده-

 با اطمینان سر تکون دادم: 

 از هر نظر آمادم. -

 به شونم زد: 

 .خیلی مراقب باش خدا یاورت. برو و-

 رو ها غیبم زد و آروم از دیوار باال کشیدم و اون سمتش پایین اومدم. دستامسایه یمثل شبح تو

طه وم نقتکوندم و اجمالی به اطراف نگاهی انداختم. جلو رفتم و به این فکر کردم که سوژه ممکنه کد

 .از ساختمون قرار گرفته باشه

              

 *المیرا* 
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ی ماشین به خودم نگاه ای چرمی پوشیدم و نقاب سیاهی روی صورتم کشیدم. داخل آیینهدستکش

 کردم و گفتم: 

 .ذارم بالیی سرت بیاد عزیزترینمنمی-

       

 *؟؟؟* 

 ره. ینی داره کجا میشه، شیش دونگ حواست بهش باشه که ببداره به ساختمون نزدیک می-

 فشردم:  رو شاسی بیسیم

 دریافت شد. -

ی ماها رو بهم بزنه. طفلکی خبر جناب سروان فدوی داشت میومد که کاسه کوزه !خب، خب، خب

 ،ی دیگه، به دست دستیار عزرائیل که خودم بودمرسه و تا چند لحظهنداشت که اجلش داره سر می

 به اون سالم میکرد. 

             

 *نادر* 

 با جدیت نگاش کردم و مطمئن شدم یه کلمه هم دروغ نگفته. لبخند دلفریبی زد: 

 حاال چی؟ -

 .رم تگزاسجا. می رم اونمی-

 شناسی؟ جا رو می چقدر اون-

 شناسم. یه جورایی می-

 کرد و من به کسی چیزی نگفته بودم. جا زندگی می بابا یه مدت اون

 احتیاج نداری؟گیر آوردن پورمتین سخته. کمک -

 با عصبانیت گفت:
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 کنه. گم همکارم کمکم میبازم می-

 دونیم هانیبال. خوب می رو ولی کالریس تیر خورده و من و تو این-

شد! اگه تیر خورد و دلم خنک میبا خودم گفتم کاش این همراهم بود تا جای پوراندخت تیر می

بهش نشونه  رو رفتم. انگشتمر و برشم نمیبردمش بیمارستان و دیگه دوخورد، شاید فقط میمی

 رفتم: 

س تو! پ شم. همکار من از اولشم اون بوده، نهمن حتی اگه بمیرم هم از کالریس دور نمی، ببین دختر-

 تا تگزاس از سرت بیرون کن.  م روفکر اومدن همراه

 .ولی من که بهت گفتم دوستت دارم -

 با افسوس تکون دادم:  ر. سرم

  اهلل... خدایا این دیگه چه سمجیه؟! ال اله اال-

 بعد به انگلیسی گفتم: 

 دونی چیه؟ من از آدمای شرق دور بدممن ازت تا سرحد مرگ نفرت دارم! اصال می ،خیالت راحت-

 دم عاشق یه دختر از وطنم خودم بشم تا یه دختر ژاپنی احمق. ترجیح می .میاد

 عصبانی شد: 

 تو چی گفتی؟ -

 ن متنفرتر شده. مگفتم احمق. به خاطر تو، کالریس از -

 اخم کرد که با اطمینان گفتم:

 گوشات فرو کن.  یخوب تو رو من عاشق اونم، نه تو. این -

 پوزخند عصبی زد: 

 هه... اون تو رو دوست نداره. به هیچ وجه! -
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 پیروزمندانه گفتم: 

 اس که ببینی چه خبره. ج کنم و اونبینیم. من باالخره رامش میحاال می-

 .شدپشت سرم کشیدم و داخل آسانسور بردم. هانا داشت دیوونه می رو چمدون خودم و پوراندخت

 صبر کن نادر! -

 متکبرانه بهش چشم دوختم: 

 خوای؟ چی می-

 سریع گفت: 

  .خوای بدونی؟ اسم من هانا نیستنمی رو اسم واقعیم-

 فشار دادم:  رو ی همکفی طبقهدکمه

 خوام هیچ وقت بدونم، اسم اصلی توئه. یکی از چیزایی که نمی-

ی همکف ی آخر دیدم و چند لحظه بعد، در بسته بود و من به طبقهلحظه رو اشک توی چشماش

 شدم. تر مینزدیک

              

 *پوراندخت* 

ر و کرد. دلم مثل سیکم بی تابم میی وحشتناکی به دلم افتاده بود و داشت کمدونم چرا دلهرهنمی

روع از دستم جدا کردم. دستم ش رو به بازوم نگاه کردم و آروم و با احتیاط سرم .جوشیدسرکه می

 د طاقتیه حرکت کنار انداختم و بی توجه به در ارو ب پتوولی بهش اهمیت ندادم.  ؛کرد به خونریزی

ای که زیر تشک جاسازی کرده بودم رو بیرون فرسای پهلوم، از روی تخت پایین پریدم. اسلحه

 کشیدم و مسلحش کردم. 

 کنین؟ خانوم شما دارین چیکار می-

   !به به-
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 نشونه رفتم:  یش رویه پرستار سر به زنگاه رسیده بود. سریع روی پاشنه چرخیدم و پیشون

 کشیدم! ی قتل تو رو میداشتم نقشه-

یدم از تنش بیرون کش رو ش زمین شد، بدون معطلی لباساشوقتی روی زانوهاش زمین افتاد و بعد نق

هاش گرفتم و کشون کشون بردمش و با لباس بیمارستانی خودم عوض کردم. به زحمت از زیر شونه

شه و به کردم که زخمم داره گرم میو با مکافات زیادی روی تخت گذاشتمش. حس می کنار تخت

کنه. پیشونی غرق خون پرستاره واسم و خونریزی میخاطر فشاری که بهش اومده، دهن باز کرده 

ه پاك کنم و بعد ملحفه رو مثل کسی ک رو شده بود قوزباالقوز و مجبور شدم با یه پارچه خونش

ش مرتب کردم و با آرام رو . نفس عمیقی کشیدم و خودمردهخوابیده روی سرش بکشم، نه کسی که م

ه یبه  ور خودم. دید نباشم ینبود، مجبور بودم خیلی تو از اتاق بیرون زدم. چون قیافم شبیه ژاپنیا

نتظر م و می موبایل المیرا رو با کد ایران وارد کردتلفن رسوندم و گوشی رو با عجله برداشتم. شماره

 گرفتم. بعد از سه ثانیه جواب داد:  رو ی عرفانخاموشه! قطع کردم و شماره . اَه،موندم

 بله؟ -

 .پورانالو عرفان؟ منم --

 گفت: رسید که میصداش مضطرب به نظر می

 چه خبرا؟  ؟ی؟ سالم خوبی؟ چطورییاِ تو-

 یه؟ یا خبراج اون م.عرفان چیزی شده؟ من خیلی احساس بدی دار-

 جوریه؟ ایران نیستی؟ نه چیزی نشده! تو کجایی؟ چرا شمارت این ...نه-

 ش: سریع پیچوندم .نکرده بودم رو فکر این جاهاش !ای وای

 المیرا در چه حاله؟ -

 خر فرض نکن خواهشا! پرسیدم ایران نیستی؟  رو پوری من-

 روی لب پایینم کشیدم:  رو زبونم
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 اوم... نه نیستم. با دوستام اومدم یه آب و هوایی عوض کنم. -

 از روی روپوش، روی محل فرضی زخمم گذاشتم و به دروغ گندم دهن کجی کردم. من االن رو دستم

 !لعنتی .کنمبا یه پهلوی سوراخ شده، یه دل نگران و تک و تنها دارم آب و هوا عوض می

 خوش بگذره. ، خوبه-

 ار دارم. کگوشی رو بده به خواهر کم عقلم، باهاش -

 پته کردن: افتاد به تته

 ه... ها؟ گوشی؟ ب... بدمش به کی؟ -

 جوش آوردم: 

  .مگه من چندتا خواهر دارم؟! بده به المیرا دیگه جناب انیشتین-

 آخه... آخه چیزه... -

 ای؟ چی شده؟ قدر دستپاچهینباال میاریا! چرا ا رو عرفان دیگه داری کفرم-

 با صدایی که انگار از ته چاه بیرون میومد گفت: 

 یبش زده. المیرا... غ-

 !غیب .بفهمم. المیرا غیبش زده رو ی چندتا پلک زدن واسم طول کشید تا معنی حرفشبه اندازه

 ی گردو شدن: چشمام اندازه

 یعنی چی؟ کجا غیبش زده؟! -

 یکاغذ تو گردم. نیست... نیست که نیست .فقط یهدونم. از صبح تا حاال هنوزم دارم دنبالش مینمی-

 ره جایی و ماها دنبالش نگردیم. اتاقش بود که گفته بود می

 زمزمه کردم:  .بستنانگشتای دستم که گوشی رو نگه داشته بودن، داشتن به مرور یخ می

 خدایا به دادم برس! -
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 *حمزه* 

بودم که ولی میقدر شدید که حتی دستم به لرزه افتاده بود. باید نفر انوزد، اقلبم به شدت می

کردیم که جوری خیلی راحت بدون به دردسر افتادن، مجبورشون میگیر میاورد. این شون روسدست

 پیچید: ذهنم می یتسلیم بشن. صدای نادر تو

حیانا اگه ا .قدر سخت که وسطای راه به غلط کردن میفتیاون، ا حاال گروگان گرفتی؟ خیلی سختهت-

 تن شدی،  دووم بیار، تا آخرش! یه بار ناچار به گروگان گرف

 تر دور تفنگم قفل شد: دستم محکم

  ر.دم دووم بیارم نادقول می-

ی که با قدمای با اطمینانی به راهم ادامه دادم و تک به تک اتاقا رو چک کردم. خبری نبود. اون

دید  آهسته. رفتخواستم رو گیر نمیاوردم. با نوك اسلحم به در مقابل فشار آوردم و یه کم جلو می

 کرد. که داشت آروم خرخر می شدمزدم و متوجه یه هیکل نیمه درشت 

 وضعیت؟ -

 پچ کردم: پچ

 یه مورد مشکوك پیدا کردم. وظیفه چیه؟ -

 ی تو گوشم دستور داد: یه مکث پیش اومد و صدای غریبه

 ی ماس یا نه. چک کن ببین سوژه-

 قورت دادم: رو  آب دهنم

 دریافت شد. -

زیر لب بسم اهلل گفتم و پاورچین پاورچین بهش نزدیک شدم. خیلی محتاطانه روی هیکل خم شدم تا 

با قدرت زیادی به سمت  رو دراز کرد و از گردنم گرفت. من رو دستش عهببینم که یه دف رو صورتش
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می داشتم مقاومت . خودش کشید که مجبور شدم واسه لو نرفتن عملیات، هیچ رقمه سر و صدا نکنم

 لمس کرد و صدای خونسردی زمزمه کنان گفت:  رو کردم که یه چیز نوك تیز شکمم

 تکون بخوری در جا مردی. -

 خودم العملی رو نداشتم! فعالیت ذهنم سریع شده بود و باجور عکساصال انتظار این .گیج شده بودم

 ؛فکر کن پسر. فکر کن کرد؟چیکار می بود، بررسی می کردم بهترین واکنش چیه؟ اگه نادر جای من

ی بازوی دست ولی فکر به درد بخوری به فکرم نرسید. یهو فشار از بین رفت و احساس کردم حلقه

د؟ سوراخ شده بو، مرده از باز شد. بهت زده عقب کشیدم و نگاش که کردم، بدجوری ترسیدم. قلبش

 ولی با چی؟ 

 نگران نباش، کار منه. -

 با !ی قلبی و مغزی پیش برم. المیرا؟د، باعث شد تا مرز سکتهدا رو صدای کسی که جواب سوالم

 پچ کردم: وحشت پچ

 کنی؟! جا چیکار می تو این-

 ایش تشخیص بدم. از زیر ماسک پارچه ش روآروم جلو اومد و تونستم دو تا چشم محشر بلوطی

 وان فدوی؟ نجات بدم، اشکالی که نداره جناب سر رو اومده بودم جون یه پلیس-

قدر که بی اختیار روی تخت نشستم، هر چند نگاهم مصرانه به صورت اون .سرم به دوران افتاد

 پوشیده شدش باقی مونده بود. لبخند کجی زد: 

 چیه؟ فکر نمی کردی من بفهمم ماجرا از چه قراره؟ -

 و... ول... ولی تو... از کجا... -

پایین انداختم  رو بیرون ریخت. سریع سرمایش از سرش برداشت و خرمن موهای قهوه رو ماسکش

 که صداش تو گوشم پیچید: 

 خیلی سخته عاشق کسی باشی و نفهمی که اسم واقعیش چیه.  .همیشه از اسم پارسا خوشم میومد-
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 اونم چند بار بی وقفه و پشت سر هم! اگه سنکوب نکنم خوبه! ، شوکه شده بودم! یخ زده بودم

 بودن چی بود؟ یعنی منظور المیرا از عاشق 

 یا بهتره بگم سید پارسا.  ،نگام کن حمزه-

 از گوشم بیرون کشیدم:  م روهنوزم به زمین چشم دوخته بودم و آروم هندزفری

 نه. -

 .پوشیدم، خیالت راحت. نگام کن حمزه رو شالم-

 آروم بیرون فرستاد و بعد از مکث کردن ادامه داد:  رو بعد نفسش

 کنم. خواهش می-

 کرد. به اجبار و سختی زیادی باال گرفتم. با دقت زیادی به صورتم نگاه می رو سرم

خواین ینا خبردار شدن که شماها میابهت بگم و برم.  رو االن وقت کمه، منم اومدم یه چیزی-

ی جا برن، یا هر چه زودتر درخواست نیرو بهشون شبیخون بزنین. به دوستات خبر بده یا از این

  کمکی داشته باشن.

 ولی این چیزا... -

 با عصبانیت غرغر کرد: 

 کشن، همه رو! باور کن همه رو می ،حمزه االن وقت این چیزا نیست-

 چشماش درخشید: یبعد اشک تو

 خوام آسیب ببینی، تو رو خدا عجله کن! من نمی-

و دیدم. نیم رخ یه دختر سرکش می رو رخشتوی نوری کمی که از پنجره داخل میومد، فقط نیم

 با چشمای گریون. به زبون اومدم:  جذاب

 دم. ولی تو در رو. باشه، بهشون خبر می-
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 نه، باید مراقبت باشم! -

 محکم کردم:  رو لحن صدام

 بکشن.  رو جا خیلی خطرناکه. خوبه خودت دیدی کم مونده بود من این .همین که گفتم-

. به از این جهنم بیرون بیای ا بتونی سالمجام. باید چهار تا چشم داشته باشی ت منم واسه همین این-

 .من اعتماد کن پارسا

 شاید این یه نقشه بود.. با دستکش سیاهی که پوشیده بود به سمتم گرفت. مردد بودم رو دستش

 شاید قرار بود بالیی که سر نادر اومد، سر منم بیاد. با آرامش عجیبی پرسیدم: 

 دچار شدم؟ کشتین؟ منم به سرنوشت نادر  م روخونواد-

 المیرا لبخند سریعی زد: 

 فقط من خبر دارم که تو پلیسی. از پلیسای بدجنس خوشم میاد. -

 من بدجنسم؟ -

 خورم که قصدم فقط کمک کردن به توئه،تری. حمزه، قسم میصد در صد. حتی از نادرم بدجنس-

 بنی بشری خبردار نشده که تو کی هستی. 

 از کجا باور کنم؟ -

 با حرص بیرون فرستاد:  رو نفسش

 کله شق! مثل اینکه بدت نمیاد همکارات جلوی چشمات از بین برن ،مگه نه؟! -

داد که با زد و به دشمنا فحش میخواب حرف می یاین جملش باعث شد یاد شبایی بیفتم که نادر تو

 رو مکارتآوره که هخودش یه بار گفته بود خیلی عذاب. دوستاش و همکاراش کاری نداشته باشن

 فتم: گ .جلوی چشمات از بین ببرن

 خوام کسی به چنگت بیاره. ولی به موقعش فرار کن. نمی ؛پس همراهم بیا-

 مثل همیشه با قدرت زمزمه کرد: 
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 مواظبم. -

              

 *نادر* 

ه ولی وجودم آرامش خاصی پیدا کرده بود. شاید به خاطر آهنگ جیپسی کینگ بود ک ؛دونم چرانمی

ولی آهنگش واسم مثل قرص  ؛گهفهمیدم که خوانندش چی میرد. نمیضبط ماشین پخش میک

جا  کرد. دنده رو با خونسردی عوض کردم و به بیمارستانی که پوراندخت اونبخش عمل میآرام

ر شدم. انگشتام با ریتم صدای گیتار روی فرمون ضرب گرفته بودن و فک تربستری شده بود نزدیک

 دیدن پوراندخت سرحالم میاورد. با یاد چشماش، یاد شعر اخوان ثالث افتادم و خوندم: 

  دانم ...آن دو آهویی که می-

 که دو ببر خشمگین دارند، در زنجیر مژگانت... 

 ورفتم  عد از توقف نسبتا طوالنی پشت چراغ قرمز،شد. ب صورتم مهمون یکامال بی اختیار لبخند

ه جلوی بیمارستان آروم ترمز گرفتم. قصد پیاده شدن داشتم که دیدن چیزی سر جام نگم داشت. ی

زدن و قیافش موهاش پشت سرش موج می. ی گرفته و اخمو به سمت ماشین میومدپرستاره با قیافه

 وکم دیگه فکر کنم، تازه فهمیدم خودِ پوراندخته رسید. تا خواستم یه بدجور آشنا به نظر می

 باز کرد و کنارم سوار شد گفتم:  رو پرتقال گرد شدن و وقتی در یچشمام اندازه .نفهمیدم

 این لباسا رو از کجا گیر آوردی؟ -

 .دادروی محل زخمش فشار می رو زد و دستشنفس نفس می

 !نادر برو... یاال-

 برانداز کردم:  رو با نگرانی سر تا پاش

 مگه چی شده؟ -

 بهم پرید: 
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ببینن  رو کشتم تا این لباسا رو گیر آوردم! اگه منو رو من یه پرستار .االن وقت سوال جواب نیست-

 .برو .شهدردسر می

 دوباره استارت زدم: 

 اییه.گه یه خبرقیافت که می-

 با اکراه گفت: 

 آره، المیرا غیب شده. -

 رفتم که ابروم باال پرید: ون میداشتم از جا پارك بیر

 از کجا فهمیدی؟ -

 به ایران زنگ زدم. عرفان بهم خبر داد. -

 جوش آوردم: 

 ی؟ یمگه عقل از سرت پریده بود؟! فهمید کجا-

 به عالمت منفی تکون داد:  رو سرش

 نه. نگفتم کجام، تازه نگفتم که تو پیشمی. -

 با خشم غریدم: 

 !خدایا-

پس مطمئن بودم که کسی نفهمیده چه . کردبودم. این دختر مخش خوب کار میولی ته دلم راضی 

 من پرسید: خبر شده. با من

  خب... هانا کجاست؟ -

 هانا؟ موند خونه. -

 ریم؟ واقعا؟ حاال ما داریم کجا می-
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 زیر لب غرش کردم: 

 فرودگاه. -

نجرش همچنان خاموش بود. ولی ح؛ ی چشم دیدمش که دهن باز کرد چیزی بگهمکث کرد. از گوشه

 حواسم به جاده برگشت که گفت: 

 خوایم برگردیم ایران؟ می-

 خوای برگردی ایران. من باید برم تگزاس دنبال پورمتین. نه، تو می-

 جیغ جیغ کرد: 

 راه شدی نادر؟ یعنی چی؟ باز رفیق نیمه-

 نش بهباالخره که باید به خاطر ندونم کاریاش و بی اجازه زنگ زد .خواستم بسوزهجوابی ندادم. می

 شد یا نه؟ به بازوم سیخونک زد: ایران تنبیه می

 با تو بودما آقای بی تفاوت! -

 پوزخند زدم: 

 .گم برگردیخوای دنبالم بیای؟ من واسه خاطر خودت میبا این پهلوی درب و داغونت کجا می-

 رم. ولی جنابعالی غلط کردی با این تصمیمات! من هیچ جا بدون تو نمی ؛ببخشید-

 باال گرفتم:  رو دستم

                              یه لحظه صبر کن ببینم، مثل اینکه واقعا باورت شده من و تو زن و شوهریم، آره؟ -

 خندیدم و گفتم: . پچیدمثل مار زخمی به خودش می

 ط عصبانی نشو. آقا من تسلیمم، فق-

 حرصی به سمتم نشون رفت:  رو انگشتش

 تو فکر کردی کی هستی؟!  ...تو-
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                                             کردم؟ کردم نادر یزدان پناه هستم. یعنی اشتباه فکر میمن؟ من فکر می-

                                                                                                              به معنای واقعی کلمه منفجر شد: 

 نادر من کامال جدیم! -

 سمت راست چرخوندم:  رو زدم فرمونجور که قهقهه میهمون

کنی؟ صبر کن وقتی رسیدی تو از دست خواهرت عصبانی شدی، چرا داری سر من خالیش می-

 بکن.  ش روایران، برو پوست

ه کپرت تحویلم نده وری تگزاس و منم همراهت میام. بیخودی هم چرتعوض نکن. تو می رو بحث-

 شم! قانع نمی

 پوفی کشیدم: 

 ستن؟لد نیبای جز پاپیچ شدن خدایا این زنا چی بودن که برداشتی آفریدی؟ کار دیگه !ال اله اال اهلل-

 ید: یبهم سا رو دندوناش

 خواد بکشمت! دلم می-

 باال بردم:  رو سرعتم

ی به اندازه .بکش و ساکت باش رو ه تا فرودگاه زیپششه یه خواهشی ازت داشته باشم؟ اینکمی-

 ی فکری دارم. کافی مشغله

              

 *پوراندخت*

 د: واسم باز کر رو تا خودِ فرودگاه ساکت شدم. توی پارکینگ که ترمز زد، سریع پیاده شد و در

 جا آخر خطه.  اینبیا پایین. -

دلخور پیاده شدم و بهش توجهی نکردم. سمت صندوق عقب رفت و چمدونا رو بیرون کشید. وقتی 

 با خونسردی از زیر کتش به کمرش زد:  رو دستاش ،دید بهش اخم کردم
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 این همه مراقبت بودم که بالیی سرت نیاد، حاال طلبکارم شدی؟ -

 به پهلوم دست کشیدم و طعنه زدم: 

  !خیلی مراقبم بودی. واقعا ممنون از این همه مراقبتت، آره-

 غر زد: 

ی زهتخم برداری. خودم به انداوکنم این دم آخری دست از طعنه زدن و اخمپوراندخت، التماست می-

 کافی کالفه هستم که بخوام اوقات تلخیای تو رو هم تحمل کنم. 

 کنم.  ضعو رو پس حداقل یه جایی گیر بیار تا من لباسام-

 با چشم دنبال چیزی گشت و گفت: 

 جا خوبه. بین اون دو تا ماشینا.  اون-

 نم. کپارکینگ لباس عوض  یعمرا! فقط همینم مونده بود که تو-

 به سمتم خیز برداشت: 

 شکنم! می رو جا چغندرم؟؟ هر کی بخواد بهت نزدیک بشه، خودم گردنش پس من این-

در بر گرفت. ناچار به حرفش گوش  رو چشماش، موج خوشایندی وجودم یاز خشم زیاد و غیرت تو

رون جایی که گفته بود رفتم و از تو چمدونم یه دست پیراهن و شلوار نیلی و آبی بیکردم و همون

 کشیدم .

 پشت به من ایستاد گفت: 

 زود باش. من حواسم به همه چیز هست. -

 جا دوربین نداره؟  این-

 چرخوند. به سمت جایی شلیک کرد:  رو و سرشخونسرد اسلحه کشید 

 دیگه نداره.  ،داشت-
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پاشنه چرخید  یکپ کرده بودم! مات و مبهوت لباس عوض کردم و پنج دقیقه بعد گفتم که آمادم. رو

 .ه رنگ خریدار به خودش گرفتعولی یه دف ؛و نگام کرد. اولش نگاهش بی تفاوت بود

 موذیانه گفتم: 

  .چشما درویش-

 ه زد و رفت: خندتک

 .گیر بیارم طزود باش تا دیر نشده. باید بلی-

 به دست برگشت، جا خوردم.  طدنبالش تا فرودگاه رفتم و وقتی بلی

 ط...چطوری به این سرعت بلی-

 قطع کرد:  رو حرفم

 شناخت و اینا رو بهم داد.  رو من رو کار هانا بوده. مسئول بلی-

 گفت:  ،ا نگاه کردمطوقتی به بلی

 از شانس بد، جفتشونم مقصدشون... تگزاسه. -

 باال گرفتم:  رو سرم

 باالخره دیدی حق با من بود؟ -

 ق با خانوماس. هه... به قول همکارای سابقم همیشه ح-

رم و گولی برخالف تصورم اونم لبخند زد. یه لبخند  ؛ی زدم و منتظر شدم اخم کنهینمالبخند دندون

دونم چرا لبخندی که باعث شد زانوهام خم بشن و قلبم به تپش در بیاد. نمی .بی نهایت جذاب

  .دونستم که خیلی دوستش دارمفقط می ؛قدر دوستش داشتمینا

 پرواز چه ساعتیه؟ -

 اوم... فکر کنم یکی دو ساعت دیگه باشه. -
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کشید. انگاری نادر سالن انتظار نشستیم و به مقابلمون خیره موندیم. پهلوی من بدجوری تیر می یتو

 چون پرسید: ،درد کشیدنم رو از صورتم خوند

 گیر بیارم؟  مسکنخوای واسه ت می -

 نگاش کردم: 

    !نه، ممنون-

جا باش تا  این .تر بدو دخخوای؟ از دست تگی مسکن نمیپیچی، بعد میداری از درد به خودت می-

 برگردم. 

یپ تزد که مونده بودم بخندم یا گریه کنم! بلند شد و رفت و من با تمام وجود طوری جدی حرف می

 رو تحسین کردم. کت و شلوار راه راه مشکی واقعا بهش میومد و ابهتش ش روکت و شلوار پوشید

م ینپر صالبت. با انگشت محکم به پیشوقدمای بی نهایت محکم و و  های پهنکرد. با شونهتکمیل می

 کوبیدم: 

 کنیا! داری واسم دردسر درست می .دست بردار ذهن احمق-

    

 *المیرا* 

ولی اصال به روی خودم نمیاوردم. خودم پیشنهاد داده بودم که  ؛زدمداشتم از ترس سکته می

؛ مردمزدن، صد در صد منم میمیفرستادم. اگه یهو شبیخون همراهش برم و حاال به خودم لعنت می

 ای نبود. ولی چاره

 ترسم جونت... گما... بهتر نیست تو بری؟ میمی ،المیرا-

کشه و ولی مطمئن بودم داره عذاب می ؛دیدمشسکوت گم شد. توی تاریکی نمی یصداش تو

                                                                   ده. آروم جواب دادم: به خوبی نشون می رو صورتش این

را ببخشم که چ رو تونم خودمهیچ وقت نمی ولی اگه بالیی سر تو بیاد، ؛شه، خیالت تختچیزی نمی-

 مراقبت نبودم. 
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واقعا  .فهمیده بود؟ من دوستش داشتم رو دونم اینولی نمی ؛بهش مستقیم نگفته بودم عاشقشم

دادم، مجبور شاید بعد از این که نجاتش می .همیده بودم پلیسهدوستش داشتم! حتی با این که ف

ذاشتم بالیی ولی هیچ وقت نمی ؛فراری بدم و خودمم همراهشون برم رو شدم کل فک و فامیالممی

 .سر خودش بیاد. حمزه تنها عشق واقعی زندگیم بود

 میری. تکون نخور، وگرنه می-

                               طور حمزه! این دیگه صدای کی بود؟! آروم و خشن زمزمه کردم: خشکم زد. همین

                                                                                                                                   جاس؟  کی اون-

 صدا بازم مرموز بود: 

 .شناسهولی جناب سروان نه. یعنی کامل و جامع نمی ؛شناسیمی رو منتو -

ذاشتن تفنگ از مشتم گرفتم و از دستکشای چرمی ممنون شدم که نمی یتر تواسلحه رو محکم

رسید که بی شک دستای عرق کردم لیز بخوره و در بره. صدای نفس زدن مضطربی به گوشم می

 .صدای نفسای حمزه بود

ی . بسه، مثل بچهبا حدس و گمان اذیت کنه رو ، من اصال خوش ندارم که کسی بخواد منببین لعنتی-

 .آدم بنال که کی هستی

 صداش کم شد: 

 که میشناسی خانوم خوشگله؟  رو منحوس... منحوس-

 جا بود و من...  نفس کشیدن فراموشم شد. قاتل پورمتین این

 حمزه غرید: 

 خفه شو کثافت! -

 مطمئنم نفهمیده بود منحوس کیه، فقط رگ غیرتش قلنبه شده بود. بهش هشدار دادم: 

 .آروم ،آروم باش حمزه-



     98کاربر انجمن رمان 1373رمان این گروه خشن | نگار

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         549 

 

آقای پورمتین حسابی از بچه پررو  .بذار ببینم چه شکلی جوش میاره م.نه المیرا خانو !ها هاه ها-

  .برماز شاخ و شونه کشیدناش لذت می .بازیاش واسم تعریف کرده

             

 *منحوس* 

گفت. خبر نداشتن من دوربین دید در شب دارم و دارم پسره کپ کرده بود و دختره چیزی نمی

 باال گرفتم:  م روبینمشون. اسلحمی

 جا دیگه آخر راهه پلیس فداکار.  این-

 آزاد کنم، دختره شروع کرد به دویدن به سمت مخالف. سریع نشونه رفتم و رو تا خواستم ضامن

و  ولی پسره به سمتم خیز برداشت و هلم داد. از پشت سر محکم به دیوار خوردم ؛شلیک کردمبهش 

 آهم بلند شد. فحش رکیکی دادم و به سمتش نشونه رفتم: 

 بد کاری کردی پسر بد. -

 اسلحه کشید و زمزمه کرد: 

رهنگ سبرم آشغال. تو بودی که ولی اگه بخوای برم، تو رو هم با خودم می ؛من کار بدی کردم ،آره-

 عالمه رو کشتی، آره؟ 

 پوزخند زدم و به تفنگش که با شک و تردید به سمتم گرفته بود نگاه کردم: 

 خودمم آقای هرکول پوآرو. -

 تر دستش گرفت: محکم رو غرید و اسلحش

  .با دوئل چطوری؟ من یه برگ برنده داشتم. عینکم-

 لبخندم کش اومد: 

  !موافقم-
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گرفت به کجا باید شلیک کنه، به محلی که قلبش داشت هیجان زده ای که داشت تصمیم میحظهل

  .رسهجا عملیات به پایان می تپید نشونه رفتم. دیگه اینمی

 آخ! -

شکی . کردمبه خوبی حس می رو نفسم بند اومد و شوکه شده به گردنم دست کشیدم. گرمی خون

 گیج شده بود.  نداشتم کار پسره نیست چون خودشم

 سی زمزمه کرد: ک

 به حمزه چپ نگاه کنی با من طرفی، فهمیدی؟ -

ورده بود؟ با لحن هشدار آبه سمت چپ چرخوندم. دختره چطوری از این سمت سر در رو سرم

 ای گفتم: دهنده

 مثل اینکه هوس مردن به سرت زده المیرا، هوم؟ -

ی گرفتم. مثل یه ماده پلنگ زخم رو داد زدنمیه تیر دیگه به دست چپم شلیک کرد که باز جلوی 

 .کردنگام می

 یداس. واسهجولی حمزه حسابش  ؛بکشی، کاریت ندارم رو ی که باید بمیری. هر کیینه، این تو-

 .ی من رد بشی نکبتجنازه یکشتنش، باید از رو

 دم.بررسی کر رو ی سینمبعد به جایی که نباید شلیک کرد. با چشمای از حدقه بیرون زده روی قفسه

 دونستم و فهمیده بودم که کارسوراخ بود! فشارم داشت میفتاد و سرم گیج می رفت. می ،سوراخ

 ای. خودم ساختس نه کس دیگه

 .ی... احمقاحمق... دختره-

های ترسناکی بعد به پسره نشونه رفتم که به دستم شلیک کرد و من روی زمین افتادم. صدای خنده

 فرا زمینیه!  .گفت این صدا، یه صدای زمینی نیستیه چیزی بهم می .رسیدمیاز دور به گوشم 

 صدای خنده بلندتر شد و کسی فریاد زد: 
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 به جهنم خوش اومدی شاگرد عزیزم! -

به هر زحمتی بود فشار دادم. به زودی حمله  رو ی بیسیمشد که دکمهتر میجسمم ضعیف و ضعیف

 شد، حتی بدون من. شروع می

              

 *نادر* 

 شدم،یمکرده یا نه. آخرش که مجبور جا زندگی می کردم که به پوراندخت بگم بابا اونبه این فکر می

 زدم به دریا و صداش زدم:  م رومگه نه؟ دل

 پوراندخت؟ -

 به سمتم چرخوند و نگام کرد:  رو از پنجره گرفت، سرش رو گیج و منگ نگاهش

 هان؟-

ما از که دیگه هواپی بود کردن. معلوم بود گیج خوابه. باز جای شکرش باقیداشتن اثر میبخشا آرام

 کرد. زمین بلند شده بود و داشت به سمت تگزاس حرکت می

 کرد. ... پدر من یه مدت تگزاس زندگی میاِم دونی...می-

 خب که چی؟ -

 شونه باال انداختم: 

 م بکشه. ه رو خواد پدرمزنم پورمتین میحدس می-

 خرناس کشید: 

 خوابم میاد.  ،بذار بخوابم و.مزخرف نگ-

آلود بود که نفهمید قضیه چقدر حیاتی اخم کردم که پلکاش رو هم افتادن. صد در صد به قدری خواب

این چیزی بود که تازه به فکرم رسیده بود و به خاطرش  ،گشتو مهمه. فرهاد داشت دنبال پدرم می

این بود که  . از فکرم بیرونش کردم. فعال چیزی که مهم بود،..ولی پوراندخت ؛حاضر بودم قسم بخورم
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به  رو کرد. با کالفگی دستمبابا به خاطر کارش نرفته باشه تگزاس. این بود که داشت دیوونم می

زد و این می رو صورتم کشیدم و از پنجره به بیرون نگاه کردم. آبی دریا و نور خورشید چشم

 داد. افزایش می رو جای آرامش دادن فقط نگرانیم ها، بهمنظره

              

 *حمزه*

من  وشلیک کردم و پشت یه دیوار سنگر گرفتم. صدای تیاندازی کر کننده بود  رو آخرین تیر خشابم

 و المیرا دقیقا وسط درگیری قرار داشتیم. المیرا یه خشاب پر به سمتم گرفت: 

 شه. دونستم احتیاجمون میمی .آوردمبیا، من چندتایی با خودم -

 از دستش گرفتم: رو لبخند کجی زدم و خشاب

 جا خطرناکه.  این ،ولی تو بهتره فرار کنی ؛ممنون-

 اخم کرد: 

  "!بدون تو هرگز"ذاری .ولی تو نمی ؛بگم رو خواستم اینلعنت به من که نمی-

از  فهمیدم قلب اونم دست کمیرفتاراش میویری مونده بودم بخندم یا گریه کنم. از اون هیری یتو

ا ج رو یه عشق دو طرفه! هر چند غیر ممکن. خشاب .دونستممال من نداره. پس دو طرفه بود و نمی

 کشیدم:  رو زدم و گلن گدن

 وچلی دختر! تو واقعا خل. گهنادر راست می-

 لبخندش پهن و عریض شد: 

 به قول پوری، دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید! -

ندازی کردم. یه چیزی این وسط مشکل رامثل خودش لبخند زدم و از پشت دیوار بیرون رفتم و تی

شدن و کردم، امشب کل گروه قاچاقچیای منصور خان دستگیر میمن هر کاری هم که می .داشت

موند. این شد، باید تا ابد مخفی میراضی به فرار می هیچ کاری از دست من بر نمیومد. حتی اگه المیرا

 رفت. ریخت و تیرام به خطا میبود که تمرکزم مرتب به هم می
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 *طاها* 

 پی. ام اومد: 

 وقتشه. با خونسردی عمل کن. -

 یزد، عرفان برگشته بود خونه و توبستم و نفس عمیقی کشیدم. باربد داشت چرت می رو چشمام

جمع کردم.  رو تاپاز زیر مبل بیرون کشیدم و لپ رو اتاقش بود. آهسته و بی سر و صدا تفنگم

 . دستمی باربد گذاشتم که از جاش تکون خورد و با چشمای باز باز، تماشام کردرو روی شقیقه اسلحه

 آروم جلوی بینیم گرفتم: رو

  هیس.-

مت ن خورد. اشاره زدم سر پا بایسته و بره سقورت داد و سرش به عالمت فهمیدن تکو رو آب دهنش

بتی که ضر رو سرش بذاره و بره. در اتاق یرو رو اتاق خودشون. وقتی ایستاد، مجبورش کردم دستاش

 جا نبود!  کس اونهیچ. باز کردم، جا خوردم

 یعنی چی؟ -

 گردی جناب اطالعاتی؟ دنبال من می-

ش ابرو د زنان یه کالیبر به سمتم گرفته بود. یه تایسرم با سرعت نور به عقب چرخید. عرفان پوزخن

 باال رفت: 

فوذی ن من و باربد خیلی وقته فهمیدیم شماها هم مثل نادر، چیه؟ فکر کردی ماها قاقیم؟ نه جانم-

 هستین. 

کردم به گرفت و عقب کشید. خشک شده بودم. دقیقا مثل یه مجسمه! فکر نمی رو بعد بازوی باربد

 ت: ی خشنی به خودش گرفسریع قیافه .دستی بخورم و نفهمم. انگاری کارم تموم بوداین آسونی یه 

 بنداز کنار، یاال!  رو تفنگت-
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ی که منتظر بودم تفنگ بغره، فقط یه هدف گرفتم و ماشه رو کشیدم. لحظه  رو بی تردید بازوش

ولی اومد. باربد ولی همون صدای تق معم ؛صدای تق مانند داد. وحشت زده دوباره ماشه کشیدم

 خندید: 

 زدیم و خالیش کردیم.  رو طلفکی خبر نداشته که ماها رد تفنگش ،آخی-

 باالی سرم بردم. عرفان آروم جلو اومد:  رو رها کردم و دستام رو با حالت پکری تفنگ

 حاال شدی پسر خوب و حرف شنو. برو داخل اتاق. -

 گشتم. از قضا هم چیزی گیرمال یه وسیله میولی در همون حال داشتم دنب ؛عقب عقب رفتم داخل

 نمیومد که بخوام باهاش از خودم دفاع کنم. 

 صندلی.  یبشین رو-

 اطاعت کردم که به باربد دستور داد: 

 .آشپزخونه چند متری داشته باشیم یبرو یه طنابی چیزی جور کن. فکر کنم تو-

کردم. لبخند حرف و دلهره نگاش میوقتی باربد رفت، نگاه عرفان به سمت من چرخید که بدون 

 کج نگه داشت:  رو ای زد و سرششرورانه

 کردی که از جون بی ارزشت بگذرمکردی دست باالی دست بسیار باشه؟ یا فکر نمیچیه؟ فکر نمی-

 جا ببندمت؟  و فقط این

 و یهو خشمگین شد:  ای سر دادقهقهخواستم عصبیش کنم. چیزی نگفتم، چون می

                    کشیدین؟ هه... راجع ما چی با خودت فکر کردی؟ ماها نقشه می یکثافتا داشتین واسهشما -

                                                                                                                                       با آرامش گفتم: 

 خواین در برین، فقط همین. ین که میییه مشت ترسوشما فقط -

به زحمت  رو با قدمای محکمی جلو اومد و مشت محکمی به صورتم زد که بینیم تیر کشید. سرم

حس کردم. بدون شک داشت خون  دهنمروی پست باالی  رو ی گرمچرخوندم و جریان یه ماده

 .میومد
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 یم، هان؟! یکه ما ترسو-

 باربد سر رسید: 

 بیا ببندیمش.  .جا! بیا اینم طناب ها بفهمن بریزن اینوم باش اسکل، االنه که همسایهآر-

 چ کرد: پشروع کردن به بستنم که با زهرخند تمسخرآمیزی به باربد خیره شدم. آروم پچ

 خودت مجبورمون کردی. ! متاسفم-

 تو رفیقم بودی نامرد.-

 دست از کارش کشید و بی توجه به عرفان، بهم جواب داد: 

 ؛دنست بوندازه؟ یاد ماجرای نادر و فرهاد پورمتین. اونا هم با هم دویاد چی می رو دونی این منمی-

اقچی به یاد داشته باش طاها، یه پلیس یا اطالعاتی و یه قاچ رو ولی دوستیشون توخالی بود. این

 ره. ب نمیآبشون هیچ وقت تو یه جو

 سر تکون دادم: 

 .حق با توئه. واقعا مجبورم اعتراف کنم حق با توئه-

برت عدونم چرا آدما از تاریخ درس و ببنده. واقعا نمی رو بعد با رضایت کامل گذاشتم دست و پام

 اون روم وجود داشت و من با حماقت کامل، بازم اشتباهی زندش حی و حاضر روبهگیرن. یه نمونهنمی

 .کردمهمین دلیلی واسه سرکشی و جنگیدن پیدا نمی یتکرار کردم. واسه ور

 حاال وقت آخرین کاره.  ،خب-

خواست چون می ،به سمت پیشونیم گرفت. دیگه ساکت موندن بی فایده بود رو عرفان سر تفنگش

 گرفت:  رو شروع کردم به داد و بیداد که باربد جلوی دهنم .بسازه رو کارم

 ذارم تو رو بکشه. طاها! آروم... نمیآروم باش -

 بعد به عرفان پرید: 

 شه، پس بیخیال. بزن بریم. بکشیم فقط جرممون دو برابر می رو خریت کافیه! این-
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 اتاقشون رها کردن و قبل از رفتن، باربد چرخید و نگام کرد. لبخند زد:  یتو رو من

 بکشن.  رو ذارم رفیقمولی نمی ؛شاید نامرد باشم-

ون محاصرس و به محض اینکه پاش یقط لبخند بیحالی زدم و گذاشتم برن. خبر نداشتن که خونه توف

شه گفت که وقت تالفی کردن کنن. با نگفتن این موضوع، میاز در بیرون بره، دستگیرشون می

 باربد رسیده بود!  نامردی

              

 *عرفان* 

 زود باش... زود، زود، زود! -

یرون بباز کردیم که ماشین  رو تقلید کرد. در م روشت ون المیرا انداختم و باربدم کارپ رو ساکم

رمز و قخشکمون زد. به باربد نگاه کردم که صورتش زیر نور چراغ گردون ماشین پلیسا، مرتب  ببریم،

 کسی با بلندگو هشدار داد:  .شدآبی می

روی  رو حاال دستاتون .شهشلیک میترین اشتباهی بهتون ساختمون تحت محاصرس. به کوچیک-

 زمین.  یسرتون بذارین و آروم بخوابین رو

 باربد پوزخند صداداری زد: 

 !لعنتی .ریخت رو دیوونه. طاها آخرش زهر خودش-

ولی من  ؛سرش داشت یدونم اون چه فکرایی توروی سرش گذاشت. نمی رو بعد مثل من دستاش

 رو همین در یه صدم ثانیه اسلحه کشیدم و دستم یواسه ،بمیرمخواستم خواستم برم زندان. نمینمی

 دور گردن باربد انداختم و نعره زدم: 

  کشمش.میاگه بهم نزدیک بشین، -

 پلیسای اسلحه به دستی که داشتن جلو میومدن، سر جاشون میخکوب شدن. یکیشون داد زد: 

 رو حاال آروم ولش کن و اسلحت .شهتر میولش کن، اگه بهش شلیک کنی فقط جرم خودت سنگین-

 .بنداز زمین
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ی دیگه ای واسم های باربد سفت شدن و مات و مبهوت کارم مونده. واقعا چارهکردم عضلهحس می

 باقی نمونده بود. آروم گفت: 

فهمم چی ای. حاال میولی من بهش گوش نکردم. این که تو فقط یه عوضی؛ گفتالمیرا راست می-

 گفت. می

 به شقیقش فشار دادم و داد زدم:  رو تفنگ

                                            .                            میرهوگرنه این می ،قدر زر نزن. گفتم جلو نیاینینخفه! ا-

 کردن. پلیسا از جاشون حرکت نمی

 دیک نشه. با باربد آروم جلو رفتم و با داد و هوار دستور دادم کسی بهمون نز

  .خوام، همین حاالیه ماشین می-

 داد با احتیاط گفت: یکی از پلیسا که سنش باال نشون می

 فقط با گروگانت کاری نداشته باش.  ؛باشه... باشه-

به  به یکی از سربازا دستور داد در یکی از ماشین پلیسا رو واسم باز کنه و روشنش کنه. عقبکی

 ربدیه لحظه، با یدم. پلیسا هنوزم به سمتم نشونه رفته بودن. توسمتش رفتم و مردد پیشش ایستا

 : زمین و با حداکثر سرعت پشت فرمون نشستم و در رفتم. با پیروزی قهقهه زدم یهل دادم رو رو

 اینه! -

 ور بردم که یهو یه ماشین مشکی اول کوچه جلوم ظاهر شد. خواستم خودمباال می رو داشتم سرعتم

با  ترمز کوبیدم و یولی یکی دیگه هم ظاهر شد و کوچه رو کامل مسدود کرد. محکم رو ؛بهش بکوبم

ای به جلو و پشت سرم نگاه کردم. صد در صد راه فراری وجود نداشت. یکی از نگاه وحشت زده

 ماشین مقابلم پایین پرید و داد زد: 

 بیا پایین! -

م برداشتم و دقیق نگاش کردم. من که آخرش دست کناراز روی صندلی  رو پلیسای نوپو بودن. اسلحم

 ره باالی دار، پس بذار خودم پیک مرگ خودم باشم. یکیشون فریاد کشید:میفتم زندان و سرم می
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 بگیر سماوات!  رو جلوش کار خطرناکی بکنه،خواد می-

  د.بستم و به چشمای المیرا فکر کردم. آخرین فکری که از ذهنم گذشت فقط یه چیز بو رو چشمام

 دوستت دارم المیرا. -

              

 *باربد* 

 بگو سهیل محمودی کجاس! -

 زدم اون راه:  رو خودم

 محمودی؟ -

 پلیسه غرغر کرد: 

 گم. رو می "طاها"-

 جلو دادم:  دهنم رو

 خب... باالس، به یه صندلی طناب پیچش کردیم. -

 زد:  کنار زد تا به ما برسه. نفس نفس رو کسی دوان دوان از اون سمت کوچه اومد پیش ما و جمعیت

  .کشت رو کشت... عرفان قادری خودش رو خودش-

 العملی نشون ندادم. به جهنم! پلیسه باهاش رفت وقدر ازش نفرت پیدا کرده بودم که عکسینا

مشغول جر و بحث شد که یکی دیگه جلو اومد. به سمت ماشینی که داخلش نشسته بودم خم شد و 

                                                                                                                         خاصی گفت:  با ابهت

 ی جنائی. نادر یزدان پناه کجاس؟ جباری از دایره-

 نیشخند زدم: 
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چند روز پیش بی ! م کجاسدونندازین؟ من چه میشه رو گردن من میچرا هر چی گم می ای بابا!-

 خبر گذاشت و رفت. 

 اخم غلیظی کرد: 

  ؟گی. پرسیدم نادر کجاسداری دروغ می-

 .گم، واقعا نمیدونم. شاید طاها خبر داشته باشهمن دروغ نمی-

پوفی کشید، راست ایستاد و به سمت ساختمون نگاه کرد. چند دقیقه گذشت و وقتی طاها از 

از  ای نداشت. چندتابه زور متفرق کنن، هر چند فایده رو خواستن جمعیتساختمون بیرون اومد، می

دونم مینخندید. شاید دیوونه شده بود! زدن و طاها یه بند میپلیسا داشتن با خبرنگارا سر و کله می

دونم شایدم از مرگ عرفان خوشحال بود. به هر صورت، من گیر افتاده بودم. نمی .چه مرگش بود

ود. کم ب که دوباره پوران و المیرا رو ببینم، به شدتولی احتمال این ؛بالیی سرم بیاد ممکن بود چه

ندگی زهام بدجوری از پشت بهم خنجر زدن. از دخترعمه. اون کثافتا فهمیده بودن و فرار کرده بودن

 دادیم!فری به زندگیمون پایان میمتنفر شده بودم. اصال کاش منم پیش عرفان بودم و دو ن

             

 *حمزه* 

 دارن میان المیرا، تو رو خدا برو! -

 تکون داد:  رو با چشمای خیس لجوجانه سرش

 ولی از پیشت نرم.  ؛حاضرم به خاطرت بمیرم .نه-

تر با بالتکلیفی نگاهی به پشت سرم انداختم. صدای پلیسای همراهم هر لحظه نزدیک و نزدیک

 غره رفتم: بهش چشم .شدمی

 فهمی یعنی چی؟! کنن، میدستگیرت می-

 هق هق کرد:

 .رم حمزهنمی -
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 دید زدم.  رو ی نزدیکم رفتم و اطرافالفور سمت پنجرهفی. خدایا عجب بساطی درست شده ها

 ارتفاعش خوب بود و کسی هم اون اطراف نبود. بهش اشاره زدم: 

 باش!جا برو، زود  بیا از این-

ای ولی چاره ؛کردهاش داشت نابودم مینه سالنه پیشم اومد. گریهش شدت بیشتری گرفت و سالگری

 جز این نبود. ناچار بهش تشر زدم: 

خوان عرفان و باربدم صد در صد دستگیر شدن! تو و خواهرتو هم می .بابات االن دستگیر شده-

 .شه یا نهبگیرن، حالیت می

 از گریه دست کشید و اخمو گفت: 

 خوام از پیشت برم. من دوستت دارم، نمی-

 کالفه به موهام چنگ زدم: 

اچار رنه نکنم برو المیرا، وگالتماست می ،برو .خوام بگیرنتولی نمی ؛دِ لعنتی آخه منم دوستت دارم-

 شم خودم بهت دستبند بزنم. می

 نشونم داد:  رو مچ دستاش

 بیا بزن. من تسلیمم. -

 فوت کردم:  رو هوای بازدمم

 ال اله اال اهلل... برو، به خاطر من برو. -

 خوره، به سمت پنجره هلش دادم و وادارش کردم بره. نگاه عمیقی بهوقتی دیدم از جاش جم نمی

 ی آخر بازم نگام کرد: چشمام انداخت و از پنجره بیرون رفت. لحظه

زم. بندا گاه به دور و برمفهمم عشق واقعی یعنی چی. نادر یه بار بهم گفت گاهی اوقات یه نتازه می-

فهمم عشق تو بودی و منِ شاید عشق خیلی بهم نزدیک باشه و خبر نداشته باشم. حاال می

 یِ... دیوونه
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تونستم ببینمش، روش دقیق باز بغض کرد که به زحمت راضیش کردم بره. تا آخرین لحظه که می

ها غیبش زد، با غصه کنار کشیدم. همون لحظه مهرداد با دو نفر سر رسید و وقتی توی سایه.شدم 

 پرسید: 

 جا نیست حمزه؟  کسی این-

 گفتم:  زد. شونه باال انداختم و با خونسردی ظاهریعرق روی پیشونیش برق می

 جا نیست.  نه، کسی این-

 یه تلفن دستم داد: باهاشون برگشتم و فکر المیرا رو به زور از ذهنم بیرون کردم. کسی 

 قربان، آقای محمودی هستن، با شما کار دارن. -

 از دستش گرفتم و گفتم:  رو گوشی

 الو طاها جان، به گوشم. -

 ی بلندی زد: قهقهه

ها رو من دیگه طاها نیستم، شدم سهیل محمودی و شما هم شدین جناب سروان پارسا فدوی. بچه-

 دستگیر کردن، گروه از هم پاشید. 

 س عمیقی کشیدم و با بی حالی تبریک گفتم و پرسیدم: نف

 اتفاقی که نیفتاد؟ -

ته و سرگرد جباری کرد. باربدم توی یه ماشین نشس با اسلحش کار خودش رو تموم نه، فقط عرفان-

 کنه که سرگرد یزدان پناه کجاس. داره با رگبار سوال کچلش می

 ا نادر االن کجاس؟! یاد نادر از ذهنم گذشت و به خودم اومدم. واقع

              

 *فرهاد پورمتین* 

                                      بارید نگام کرد: باال گرفت و با چشمایی که ازشون معصومیت می رو سرش
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 دونی فرهاد... من... می-

                                                                                                                           با لحن جذابی پرسیدم: 

                                                                                                                                   تو چی عزیزکم؟ -

                                                                                                                             با شوق زمزمه کرد: 

 من خیلی دوست دارم! -

                                                                                          راضیه لبخند شیرینی نثارم کرد: در ادامش 

 کشه. می رو نادر بفهمه جفتمون-

  ه.ایه. هر چی باشه رفیق خودمشه،  مطمئنم برادرت آدم فهمیدههیچی نمی-

  سی مقابلم زل زدم:به یه سمت دیگه نگاه کرد و ساکت شد. از خاطرات دل کندم و به چشمای طو

 خب... آقای یزدان پناه، چه احساسی دارین؟ -

 اخم کرد: 

 خوره. حالم از موجودی به پست فطرتی تو بهم می ع،احساس تهو-

 پدر و پسر بدجوری بهم شباهت دارین. مگه من چیکار کردم؟ ! ها ها ها-

 چشمای خواهر و برادرش، راضیه و یدیدم. نگاهی که تومی رو نگاهش، همون نگاه سرد نادر یتو

 .کشتمشمحمد وجود نداشت. مخصوصا چشمای راضیه که پر از احساس و گرمی بود. شاید نباید می

ه یکردم. به هر صورت دیگه وقت افسوس خوردن نبود و راضیه و برادرش شاید نباید تیکه تیکش می

. فکری نابود کرد رو ودش خودشالبته مرگ محمد تقصیر من نبود، چون خ ؛سال پیش مرده بودن

 شیطانی از سرم گذشت: 

 به سرش انداختی!  رو تو بودی که اون فکر-

 به سمت علی یزدان پناه نزدیک کردم که به صورتم تف انداخت و با نفرت خالصی زمزمه رو سرم

 کرد: 

 ی طفل معصوم چه بدی به تو کرده بود که کشتیش؟ مگه راضیه .سگم به تو شرف داره-
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 تمیز کردم و عقب برگشتم.  رو بخندی زدم و با دستمال صورتمل

 .سورینواقعا زیاد! شما هم مثل پسرتون نادر خیلی ج ،دونین چیه؟ از آدمای جسور خوشم میادمی-

 شد .ور میمثل شیر غرید و سر جاش وول خورد. اگه به مبل نبسته بودنش، حتم داشتم که بهم حمله

رسید و یه انگیزی به نظر میتماشا کردم. عصر دل رو قدم زدن و بیرون رو شروع کردم عرض اتاق

 .ای نداشتمعصر خونین برای من. کنار پنجره ایستادم و شروع کردم به پر کردن خشابم. هیچ عجله

تیر  فهمید من کجام. لبخندم عمیق شد و یهیزدان پناه دستش به هیچ جا بند نبود و نادر عمرا می

 تم داخل خشاب فرو بردم. دیگه رو با شس

 گذره.می خوشهوم... خیلی -

 چیزی نگفت که خودم ادامه دادم: 

 بشن و کس نفهمه. بعد پلیسا وارد قضیهدر خفا از بین ببری و هیچ رو که بخوای یه نفر عالیهاین -

 هم نزدن که قراره چه خبر بشه.  رو قتل اتفاق افتاده و اونا حتی حدسش .ببینن ای دل غافل

 آقا؟ -

 با شدت به عقب چرخیدم و نعره زدم: 

 حرفم نپر احمق! چه مرگته؟  یتو ،زنموقتی من دارم حرف می-

 من کردن: افتاد به من

 بخواین... انگار ما لو رفتیم.  رو اِ... راستش-

 چشمام از خشم گشاد شدن: 

 گی؟! چی داری می-

 دستپاچه شد: 

 پلکن. بر خونه میگن چند نفر مشکوك دور و ها میبچه-
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 .خورتون بکننبیارین بی عقال! خاك بر سر مفت رو خب برین دخلشون-

 ی میکرد و به مقابلش زل زده بود .یپوزخند خودنما صورتش با چشمم به یزدان پناه افتاد که

 خواستم حاال بکشمش، چون وقتش نبود. نمی

              

 *نادر* 

 .لعنتی! گندت بزنن-

 چی شده؟ -

 به پوراندخت دادم:  رو دوربین

 . اصالزودتر از ما گیر آوردن رو ای که از طرف سازمان اطالعات فرستاده بودن پورمتینگروه ویژه-

  جان.  فراموش کرده بودم اونا هم این

ت ا شدب رو ای پایین پریدم. درمسلح کردم و از ماشین کرایه رو کرد که تفنگمداشت با دقت نگاه می

 بستم که پوراندختم پیاده شد: 

 ری؟ کجا داری می-

 نگاه عاقل اندرسفیهی بهش انداختم:

میره، خوان دستگیرش کنن؟ اون شکار فقط مال خودمه! فرهاد فقط به دست من میبینی مینمی-

ی سر قاتلش در بیارم. حاال هم مثل دخترا رو کشم تا حرصموگرنه کل دنیا رو به خاك و خون می

 انجام بدم و برگردم.  رو خوب بشین پشت فرمون تا کارم

حاال دور و . عقب بردم و دستی به موهام کشیدم. وقت انتقام فرا رسیده بدبخت و جلو رو ی کتمیقه

ها چیا فهمیدن. بدون توجه به چرخی؟ خدا رو شکر که سرهنگ صبایی بهم خبر داد بچهبر پدرم می

 رو ار این سمت باال کشیدم و اون طرف فرود اومدم. دستای خاکی شدمآدمای اون سمت خونه، از دیو

تکوندم و با احتیاط جلو رفتم. از پشت سر نگهبان دم در حمله کردم و خفش کردم. وقتی جنازش 

 روی زمین افتاد، کسی گفت: 
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 منتظرت بودم. -

پس شکار با پای خودش اومده بود پیش شکارچی. خونسرد اسلحه کشیدم و روی پاشنه  !چه جالب

 به سمتش چرخیدم: 

 منم بی صبرانه منتظر این... -

 با دیدن بابام زبونم از کار افتاد و قفل کردم! به زحمت گفتم: 

 کنه؟! ب... بابام دست تو چیکار می-

 آروم خندید: 

 به گوشت نخورده بود؟  "گروگان"تا حاال چیزی به اسم -

 ور شناختم. اونمی رو ولی من فرهاد ؛در عرض یه ثانیه به هم ریختم. بابام کامال خونسرد بود

 رفت! غرغر کردم: کشت و در میمی

 یفت. ؟ همین حاال ولش کن و با من در بمَردیاالن وقتشه دو نفره تسویه حساب کنیم جناب بزدل. -

 م عزیزم؟ فکر کردی من گالبی !ها ها-

 هوا تکون دادم:  یتو رو اسلحم

 کنیم. بدون این. دست خالی تسویه می-

 ی بابام فشرده شد: تفنگش روی شقیقه

من  کردی نادر خان؟ خر؟ فکر کردی من یادم رفته تو چه زور و بازویی داشتی؟ شاید متو چی فرض-

در دنبالم که تا حاال دربه قدر خوبینا. کنهولی مخم خوب کار می ؛هیکل تو رو نداشته باشم

 .گشتیمی

 اخمی کردم و دوباره به سمتش نشونه رفتم: 

 یه سوال؟  د،فرها-
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 ؟بپرس ؟بپرس جانم-

 که تو خبر داشتی چقدر وراجی؟ این-

 آتیش گرفت که پوزخند زدم: 

ی بی خاصیتت، فقط یه مشت گچ و اون جمجمه یخونی. مطمئنم توآخه همش داری رجز می-

 سیمان ریختن. 

  .زنیتر از دهنت حرف میدیگه داری گنده-

 ای مثل من!های کوچیک، مال سوسوالس. نه آدم گنده مندهاوهوم... آخه حرف-

 هل داد:  بابام رویه قدم به سمتش برداشتم که با تفنگ سر 

 !کشمشوگرنه می ،جلو نیا-

مرغ  مدام مثل .زدن. انگار نگران چیزی بودنانداختم. محافظای فرهاد مشکوك مییه نگاه به اطراف 

زدن. آخرش یکیشون طاقت نیاورد و در گوش چرخوندن و با هم در گوشی حرف میپرکنده سر می

 ای زدم .پچ کردن. چشمای فرهاد از خشم باریک شد و من لبخند پیروزمندانهفرهاد شروع کرد پچ

 . خبرم ولی به روی خودم نیاوردم که با ؛دن که پشت در چه خبره و خونه محاصره شدهاینا فهمیده بو

 ولی بیا یه معامله با هم داشته باشیم.  ؛من جلو نمیام ،باشه-

 مشکوك شد: 

 معامله؟ سر چی؟ -

 گذرم. صحیح و سالم تحویلم بده، منم از خیر ریختن خونت می رو تو بابام-

 با عصبانیت خندید: 

 در وضعیتی نیستی که با من معامله کنی. تو -

 جیبم فرو بردم و با خونسردی جواب دادم:  یتو رو دستم
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تونم تموم چرا، هستم. این تویی که تموم درا به روت بسته شدن، نه من. من خیلی راحت می-

 هم، زجرکش کنم!  رو از دم تیغ بگذرونم و خودت رو افرادت

ه ش نگانی گفتم که زهره ترك بشه و این کارم نتیجه داد. به افرادبا یه لبخند شیطا رو ی آخرکلمه

 کردم و گفتم: 

 ی گروه اطالعاته. به نفع همس اگه یه راه فرار پیدا کنین. خونه تحت محاصره-

د زافرادش وحشت زده شدن و آروم عقب عقب رفتن. فرهاد عصبانی شد و به فرانسه یه چیزایی داد 

 د: شه رو بکه نفهمیدم. تا بخواد به خودش بیاد، افرادش در رفته بودن. خواست بره که با تفنگ من رو 

 آ آ؟ کجا با این عجله جناب پورمتین؟ حاال تشریف داشتین. -

شکافت و  رو هدف گرفتم و ماشه رو چکوندم. تیر بازوش رو یع بازوشخواست چیزی بگه که سر

ینه ره و کبه بابام اشاره زدم کنار ب. رها کرد رو آستین پیراهنش خونی شد. فرهاد ناله کرد و بابام

 گفتم:  ،دادمحکم روی زخمش فشار می رو توزانه به فرهاد که دستش

 ی انتقام من چطوره؟ ها؟ چطوره؟ مزه-

 !شوخفه -

 پوزخند زدم:

 مینکردی، اونم هبه خواهر بی پناه من شلیک می .ی مظلوم منطوری به راضیهوقتی که داشتی این -

 گفت؟ هان؟ می رو

 زد و گفت:  رو کشید، یهو لبخند اعصاب خوردکنشفرهاد که داشت درد می

  .بودی زندگیش عاشق من راضیه تا آخرین لحظه .نه جانم، سخت در اشتباهی .نه-

از  پوستش روای کشید و دوباره به دستش نشونه رفتم و یه تیر دیگه توش خالی کردم. نفس خفه

 ینادونست که هرآن ممکنه اونایی که بیرون بودن، بریزن ولی سر و صدا نکرد. می ؛درد گاز گرفت

 نشونه رفتم که کسی گفت:  رو جا. مغزش
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 کاریش نداشته باش نادر. -

 نداختم: به بابام نگاهی ا

 باید بکشیش تا در امان باشی!  .ولی این، یه سگ هاره ؛اگه آدم بود کاریش نداشتم-

 دوباره به فرهاد خیره شدم و بهش گفتم: 

کردی که من به چه احساسی داشتی؟ هیچ به این فکر می، دادیوقتی داشتی راضیه رو شکنجه می-

رو  و یکیگر حسابی بشم تا پدر تکه من یه شکنجه فکر انتقام گرفتن بیفتم؟ یا به این فکر کرده بودی

 در بیارم؟ 

 .دونیخودت بهتر از هر کسی می.حرفات طبل تو خالین نادر-

 با دقت تماشا کردم.  رو یه تیر دیگه به ساق پای مخالفش زدم و زجر کشیدنش

دی، اتفاقات واین یه سال که نب یباید اعتراف کنم تو !جور نظری داری؟ هوم؟ جالبهپس تو این-

 فکر نکن من .گر خوبی شدم و یه شکارچی تشنه به خونکه من شکنجهاز جمله این ؛زیادی رخ داده

 رحمم که بذارم به همین سادگیا بری زیر دست قانون و مخفی بشی. من دیگه پلیسهمون پلیس دل

 نیستم و به یه ماشین کشتار تغییر هویت دادم عزیزم. 

 از درد و نفرت دندون قروچه کرد و غرید: 

 طبل تو خالی... -

 با دست چپم، یه کارد تیز از جیبم بیرون کشیدم و پرسیدم: 

 ا دردپس تو هنوز همون عقیده رو نسبت به من داری؟ پس بذار با یه چیزی آشنات کنم. مرگ توام ب-

 و زجر زیاد! 

 بهت زده به چشمام خیره شد . هدف گرفتم و شلیک کردم. قلبش رو کنار بعد سمت

شه بهدف گرفته بودم تا سوراخ  رو چون من به قلبش نزده بودم. معدش ،میرهدونست که االن نمیمی

 پچ کنان گفت: کم از داخل نابودش کنه. فرهاد به زحمت پچو اسید معدش، کم
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  .تو..-

ولی من کشتن آروم  ؛خواستاز تو می رو گر شدم. منصور خان فقط پولشبهت که گفتم من شکنجه-

  .خواستمرو می "تو"آروم و زجرآور 

ی زخماش افتادن. دیگه داشت خیلی روی زخم جدیدش گذاشت، طوری که انگار درد بقیه رو دستش

 اد: دشدار کرد که از درد نعره نزنه. روی زانوهاش افتاد و از درد به خودش پیچید. بابام همقاومت می

 ! شدم بکشینادر من اجازه نمی-

 .برماز بین می رو هر کاری هم بکنین، من آخرش این آشغال .نه پدر من-

 سمت من گرفت:  رو دستش

 بده، باید با اورژانس تماس بگیرم.  رو موبایلت-

 با سماجت گفتم: 

 نه! -

 جاولی پس انسانیتت ک ؛ر جان! درسته قاتل پسر و دختر من و خواهر و برادر توئهبا من لج نکن پس-

 رفته؟ 

 گفتم:  ،با بغضی که سعی داشتم مخفیش کنم

این  پس چرا وقتی مُرد؛پرپر کردن با اونا  م روانسانیت من همون لحظه که خواهر و برادر معصوم-

معتاد  رو بهش نگفت؟! چرا وقتی داشت برادرم رو کس اینکشت، هیچمی م روکفتار داشت خواهر

 حیوان؟کرد، کسی بهش نگفت تو انسانی یا می

 بابام جوابی واسه دادن به من نداشت. خشم دوباره به وجودم چیره شد و غرش کردم: 

  .تا دنیا از وجود دو تا آشغال راحت بشه رو کشم و بعدش خودممی رو حاال هم این-
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منم . به سمت فرهاد خیز برداشتم و با کارد به دست سالمش کوبیدم. طاقتش طاق شد و نعره کشید

به  رو بستم و کارد رو که بابام بهم برسه، چشمامبیرون کشیدم و قبل از این رو نکردم. کاردمعطل 

 گرفته بود.  رو ولی کارد به شکمم نرسید چون بابام مچ دستم م؛تر کردشکمم نزدیک و نزدیک 

 مه! که فراموش کردی خودکشی حراحماقت دیگه بسه نادر. مثل این-

              

 ت* *پوراندخ

بری کشید و هیچ خای تیر میاز دست داده بودم. زخمم به طرز وحشیانه رو از استرس آروم و قرارم

د نفر و چن از نادر یا اتفاق قابل توجهی نبود. فقط دو تا جی. ام. سی سیاه مقابل در پارك کرده بودن

ببندم که رو  خواستم چشمامزدن. میشلوارپوش هی نزدیک خونه به طرز مشکوکی قدم می و کت

 یهو... 

  !آی-

بهت زدگی گذشت و هممون به  یچشمام گرد گرد شدن و اون مردا خشکشون زد. چند ثانیه تو

م و خودمون اومدیم. مردا به جنب و جوش افتادن و سمت ماشینا دویدن. یه نگاه به فرمون انداخت

دم زرت زدم و دنده رو جا پرت کردم سمتش. تا پشت فرمون جا گیر شدم، استا رو بدون تردید خودم

. 

 ماشین از جا پرید که از کنار اون ماشینا گذشتم و خونه رو دور زدم. 

فکرشونه. از یه طرفم نگران  یواسم اهمیتی نداشت که بدونم مردایی که اون سمت بودن چی تو

بین هزاران صدا هم  رو ولی شک نداشتم اون صدای نعره، صدای نادر نیست. صدای نادر؛ بودم

گاه نچک کردم و بعد یه  رو یه گوشه پارك کردم و سریع پیاده شدم. ارتفاع دیوار .دادمتشخیص می

 به کفشام انداختم. با خودم غرغر کردم: 

 دار نپوشی؟! مردی پاشنهمی، دارپاشنه-



     98کاربر انجمن رمان 1373رمان این گروه خشن | نگار

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         571 

 

کردم از دیوار باال با غرولند درشون آوردم، پرتابشون کردم اون سمت دیوار و خودم پابرهنه شروع 

کشیدن. جای شکرش باقی که اون اطراف خلوت بود و کسی به یه دختر در حال باال کشیدن از دیوار 

 .شک نمی کرد. اون سمت دیوار که پریدم، میخکوب شدم

 یا خدا... -

 برداشتم و با وحشت رو کفشام ،تر اونجا بودن. جنازهیه جنازه و یه مرد مسن و یه مرد جوون

ن تر شدنم، ضربان رفتم و به اینکه ممکنه پام زخمی بشه توجهی نکردم. با هر قدم نزدیکسمتشو

 شد. آروم صدا زدم: قلبم یه دونه کمتر می

 جا چه خبره؟  اون-

نگار ااونی که مسن تر بود چه شباهت عجیبی به نادر داشت! . مردا برگشتن و با دیدنشون ماتم برد

 یش و سیبیل خاکستری. پیرتر کرده بودن با ر رو نادر

 تو کی هستی؟! -

 سر جام متوقف شدم و به نادر زل زدم که عصبی شده بود. به اون مرده جواب دادم: 

 .خب... من همکار نادرم-

 نامحسوس اخم کرد، بعد از مکث کردن گفت: 

 .زود باش زنگ بزن اورژانس. یه نفر زخمی داریم-

 با عجله جلو رفتم و پرسیدم: 

 کی زخمی شده؟ -

 نادر پوزخند زد: 

 جا افتاده؟  به این گندگی نمیبینی این رو خب این. من زخمی شدم-

 مرده نگاش کرد: 

 نادر االن وقت شوخی نیست! -
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 گرفتم و تکون تکون دادم:  رو کراوات نادر

                                                                                      پیچه؟ گم این لعنتیه کیه داره به خودش میمی-

                                                                                                                     با خونسردی تمام گفت: 

 فرهاد پورمتین. -

 انداختم، بعد یه نگاه به دومی. پس این...  یه نگاه به نادر

 تو فرهادی؟! فرهاد پورمتین؟ -

 کشید عصبانی شد و داد زد: اونی که روی زمین افتاده بود و زجر می

 .. خودمم! .یآره دختره-

 تا من بخوام از حرف زشتی که زد جوش بیارم، نادر اخم ترسناکی کرد و سرش نعره کشید: 

 پایین نیاوردم!  رو آشغال تا نزدم فکت ببندرو  دهن کثیفت-

                                                                                                           روی شونش گذاشتم:  رو دستم

 ولش کن، ارزش حرص خوردن نداره. -

 انوم کیه نادر؟ خحاال یه لحظه صبر کنین ببینم! این -

 جفتمون به مرده نگاه کردیم که نگاهش واقعا غضبناك شده بود. نادر با بدجنسی چشمک زد: 

 عروستونه بابا. -

چشمام کامال گرد شدن که همون لحظه صدای کسی اومد که داشت با بلندگو به انگلیسی حرف 

                                                                                                                                                      زد. می

 بشین و همین االن بیاین بیرون. خونه تحت بهتره تسلیم ،تموم افرادی که داخل این خونه هستین-

 شه. ترین خطایی بهتون شلیک میی ماست و به کوچکمحاصره

لی العمل نادر با من کامال فرق داشت. خیولی عکس ؛کردم از چیزی که شنیدم وحشت .فشارم افتاد

 ریلکس گفت: 
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 االن اینا فکر کردن ما با این حرفا ترسیدیم؟ -

داشتن . جا رسوندم این رو ه؟ ندیدی بیرون چه خبر بود؟ من به زحمت خودمنادر واقعا به سرت زد-

 جا بریم بیرون؟  شدن. حاال چه شکلی از ایندور خونه جمع می

 ادر شونه باال انداخت و گفت: ن

 جا در بریم.  بابا، با یه کم هیجان چطورین؟ باید از این-

ین با ا خوب معلوم بود این مرده .تازه فهمیدم علت این شباهتا چیه. من تازگیا چقدر خنگ شده بودم

 همه شباهت به نادر، پدرشه. با تعجب پرسیدم: 

 شما آقای یزدان پناهین؟ -

 اخم کرد: 

 درسته، چطور؟ -

و  برداشت رو پورمتین ،خندیدطور که میاون وضعیت افتاد به قهقهه زدن. خم شد و همون ینادر تو

 روی شونش انداخت: 

 پدرم، علی یزدان پناه.  .یادم رفت معرفی کنم-

 کرد که نادر بهش اهمیت نداد و سمت من چرخید: پورمتین داشت مدام ناله می

 دخت اکبری نسب، همسر من. و ایشونم خانوم پوران-

شم صورتش هیچ آثاری از شوخی به چ یبی تعارف فکم پایین افتاد و بروبر تماشاش کردم. دیگه تو

 تا دهن باز کردم که چیزی بگم، پدرش با شک گفت: . خوردنمی

 .این اسم واسم آشناس-

 ولی دوباره به حالت قبلش برگشت. با بیخیالی گفتم: مضطرب شد؛  دیدم که رو یه لحظه نادر

 شه روش فکر کرد، االن وقتش نیست. بعدا می-
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مسیری که می رفتیم، نادر اسلحه کشید و دستش نگه داشت. فهمیده  ینادر اشاره زد باید بریم. تو 

ام عجیب ولی هنوز یه چیزی بر ؛در بریم "گروگان گیری"خواست از طریق بودم منظورش چیه. می

 کرد یا...؟ که منظورش از همسر... یعنی داشت جلوی پدرشم نقش بازی میبود. این

 پوراندخت؟ -

 از عوالمم بیرون اومدم: 

 بله؟ 

                                                                                                              چشمام:  یبا جدیت زل زد تو

 اسلحه داری؟ -

 خب... آره. -

رت سه برو و اصال نترس تا من پشت باز کن. اسلحه رو به سمتشون نشون رو خوبه، تو جلوتر برو و در-

 هدیدشون کنم که کنار برن. ماشین کجاس؟ بیرون بیام و با این لندهور ت

 به پیراهن خونی شدش دوختم:  رو نگاهم

 .جا فاصله داره اِ... اون سمت خونس. خیلی با این-

دوست  ر. پوف بلندی کشید که بازم از نگاه سرد و ترسناکش فرار کردم. هر چقدرم که چشماش

 رم سردتر بود دووم بیارم. این وسطتونستم مقابل نگاه مخصوصش که از زمهریداشتم، بازم نمی

 رسید. بنده خدا آخرش طاقت نیاورد و بهت زدهچشمم به پدرش افتاد که کامال شوکه به نظر می

 پرسید: 

 جا چه خبر شده؟! اصال کیا خونه رو محاصره کردن؟ پلیسا...  نادر این-

 قطع کردم:  رو حرفش

 .ی بزرگ از اطالعاتیا هستنهفعال پلیسی در کار نیست، اون بیرون فقط یه دست-

 کرد گفت: پورمتین که هنوز به هوش بود و داشت ناله می
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 .خواداطالعات دیگه... چی می-

 به پورمتین گفتم: 

امنیت ملی رو سر به  یجان تا یه تهدید بزرگ واسه جاس؟ چون این دونی چرا اطالعات اینمی-

 ترین تهدیدی بودی که واسه امنیت دیدم. تو بزرگ .نیست کنن

                                                                                                                             نادر سریع پوزخند زد: 

 .یکی باالخره فهمید !چه عجب-

 نادر با سر اشاره کرد: به در رسیدیم که جای هیچ سوال و جوابی نموند. 

 کنی ژاندارك. نوبت توئه، برو ببینم چیکار می-

 کنم که جا خوردم! باز کردم. اعتراف می رو لبخند عریضی زدم و در

 !خدای من-

 دستا باال! بی حرکت! -

ین بپوش از باال بردم و یادم افتاد که فراموش کرده بودم اسلحه دستم بگیرم. یه مرد سیاه رو دستام

 ون همه جمعیت مقابلم بهم گفت: ا

 همین حاال در بیار و بندازش کنار ،حاال!  رو اسلحت-

 من مسلح نیستم. -

 و با گم. یه نگاه به پشت سرم انداختمگفت که مطمئنن من دارم دروغ میولی بودم. نگاهاشون هم می

ف نادر فهمید من گا پورمتین بیرون میومد یه کم آروم شدم. نوجدیدن نادر که داشت با جسم کم

 ولی به روی خودش نیاورد و با آرامش گفت:  ؛بزرگی دادم

 جا یه مصدوم داریم.  ببینید آقایون، ما این-

 یکیشون پرسید: 

 اینکه روی دوشته کیه؟ -
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 ولی تا نادر خواست جواب بده یکی دیگه با حیرت به فارسی گفت: 

  "!نادر یزدان پناهه"که... این صبر کنین... این-

 همین جمله محشر به پا کرد. تموم آدمای مقابلمون به سمت نادر نشونه رفتن که نادر یهو کل

سمت سر  رو نشون داد و دهنش رو در عرض یه ثانیه از دست داد و تفنگش رو خونسرد بودنش

 پورمتین گرفت و تهدیدآمیز داد زد: 

هام شلیک به سمت من یا یکی از همرااگه فکر  .این فرهاد پورمتینه .کس از جاش تکون نخورههیچ-

 .میرهبه سرتون بزنه، پورمتین می

ی سی نفری ار نفر بودیم مقابل یه دستههرسید. ما سه چضربان قلبم دیگه داشت به دویست تا می

 دید، نادر بود. رگ روی شقیقش بههر چند اون لحظه چشم من تنها چیزی که می .سر تا پا مسلح

مونده  .رسیدی خون شده بودن. بی نهایت ترسناك و با ابهت به نظر میاسهزد و چشماش کشدت می

کنن؟ یکی بودم چرا اطالعاتیا چجوری هنوزم دارن جلوی نگاه وحشی و بی رحمش مقاومت می

 مقابلم تکون خورد که نادر آتیش گرفت: 

  ؟شه؟! نه؟ بکشمشکه زبون خوش حالیتون نمیمثل این-

 شد. آخرش یکی ازپورمتین فشار میاورد و صداش هر لحظه بلندتر از قبل می ی اسلحه به سربا دهنه

 مردا گفت: 

 خوای یزدان پناه... باشه... باشه باهاتون کار نداریم... بگو چی می-

 یه ماشین، همین حاال! -

 : تن گفمرده به یکی از ماموراش اشاره کرد که یکی از ماشینا رو بیاره. همون حین نادر آروم به م

 آوردن، بپر پشت فرمونش. معطل نکنیا! نبینم باز سوتی دادی، اوکی؟  رو تا ماشین-

 گفتم:  آرومخجالت زده 

 .اوکی-
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زد. شاید واسش عجیب بود که پسرش کارش به هم دیدم که از شدت حیرتش حرف نمی رو پدرش

هدیدشون کنه. حاال به جایی که اطالعاتیا واسش اسلحه بکشن و اونم ت .جا کشیده شده باشه این

یه نادرِ از دنیا بریده، کسی که واسه انتقام  ،زده و شده این رو فهمیدم نادر واقعا قید پلیس بودنشمی

زد. چند دقیقه بعد یه جی. ام. سی مشکی مقابلمون قرار گرفت که نادر گرفتن دست به هر کاری می

 داد زد: 

 از پشت فرمون پیاده شو!  ،هوی-

فرمون بود با احتیاط پیاده شد و عقب عقب رفت. من سریع جاش نشستم و استارت اونی که پشت 

بست صدای عربدش کل  رو زدم که نادر با عجله عقب سوار شد و پدرش هم کنارش نشست. تا در

 اتاقک ماشین برداشت: 

 گاز بده پوران! -

ون سمتم نا و شلیک کردن بهتا آخر روی پدال گاز فشردم. گاز دادن من هما رو دنده رو جا زدم و پام

ست ولی دست فرمون منم دست کمی از د ؛ی المیرا کله خراب نبودمهمانا. درسته که من به اندازه

تا  وارد خیابون کردم و رو همه با وحشت از جلوم کنار پریدن و من ماشین .فرمون المیرا نداشت

 دم. باال بردم و دنده رو عوض کر رو تونستم دور موتورجایی که می

 کنی! پوراندخت داری خیلی خطرناك رانندگی می-

 از داخل آینه نگاش کردم و جواب دادم: 

 .خیلی ماشین گنده بک و بزرگیه .آخه به فرمون این ماشینه عادت ندارم-

 غرغر کرد: 

 خدا به داد برسه. -

 ودشروی صندلی عقب رها کرد و خ رو بی اختیار نیشخند زدم و به جاده چشم دوختم. نادر پورمتین

 دست من نشست که پدرش داد زد: کنار به زحمت جلو کشید و  رو

 .حاال یادم اومد! اکبری نسب که اسم فامیل اون قاچاقچیه بود نادر-
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 احساس کردم وا رفتم. نگاه سریعی به نادر انداختم: 

 گه نادر؟ پدرت داره چی می-

 ای به من انداخت و بعد به پدرش گفت: پرید. نگاه دستپاچهدر کمال تعجب دیدم که رنگ نادر 

 نه بابا... اون که یه ماجرای دیگه بود... مهم نیست، بگذریم. -

 جیغ زدم: 

 تو پلیسی نادر؟ تو هنوز پلیسی؟-

 ی نادر بود. چند ثانیه گذشت که گفت: جوابم، فقط نگاه خیره

 نه، نیستم. -

 با بغض دوباره جیغ جیغ کردم:

  .دونهمی رو هستی عوضی... هستی که پدرت اسم فامیل من ،هستی -

ه. طاها هم ولی حمزه پلیس ؛کنم من دیگه پلیس نیستمبخوای... اعتراف می رو خب... راستش-

 اطالعاتیه. 

پ نگرفته بود، صد در صد چ رو چسبید. اگه فرمون رو یهو سرم گیج رفت که نادر با وحشت فرمون

 دیدم که پرسیدم: می رو مقابلمکردیم. به سختی می

                                                                                                                       شماها نفوذی بودین؟ -

 شد: سرم اکو می یصداش تو

 آره. ماها نفوذی بودیم. -

 ایران چه خبره؟  یاالن... االن تو-

 آهی کشید: 

 طرف چه خبره.  ندونم االن اودونم. خدا شاهده نمینمی-
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ولی دیگه عین خیالم  ؛دیدم که چندتا ماشین سیاه در حال تعقیب کردن ما هستنساکت شدم. می

 بودم. دنده رو جا زدم و زمزمه کردم:  "شکست خورده"نمیومد. من آب از سرم گذشته بود. من یه 

  !منتفرم ،از دنیا متنفرم نادر-

ای ایجاد های پورمتینم قطع شده بود. کال داخل اتاقک سکوت آزار دهندهچیزی نگفت. صدای ناله

 بشکنه. آخرش پدرش به حرف اومد:  رو خواست سکوتکس دلش نمیشده بود و هیچ

 زنه. فکر کنم دیر کردیم. این دیگه نبضش نمی ،نادر-

 نادر غرید: 

که بهت  رو این مسیری ،پوراندخت .ساختهرو  ما اسید معدش کارشحت. السافلینبه درك و اسفل-

  بیابون تا خوراك الشخورا و کفتارا بشه. یپرت کنم تو رو ی متعفنشخوام جنازهمی .گم برومی

 حتی نگاشم نکردم. فقط گفتم: 

 باشه. -

              

 *  حمزه)پارسا(*

 !باشیدنواقعا خسته  .بزرگی بودگم. موفقیت آقایون، به همگی تبریک می-

به منی که حتی جون نداشتم از شدت  ،صدای تشویق کردن همه بلند شد و اکثرا به من زل زدن

 خستگی سر پا بایستم. سرهگ صبایی پیشم اومد و به شونم زد: 

نفوذی بودن کار واقعا سخت و . کارت خیلی خوب بود پسرم. تو لیاقت ترفیع درجه رو داری-

 گم. ه. واسه موفقیتت بهت تبریک میخطرناکی

 به زور لبخند زدم و گفتم: 

  !ممنون قربان-

 وقتی رفت، بقیه پیشم جمع شدن و سرگرد فدائی گفت: 
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خوای ترفیع بگیری، باید یه شام حسابی حاال که می از خودمون شدی پارسا. هم که تومثل این-

 مهمونمون کنی! 

 ید کردن و من با بیحالی گفتم: یهمه با خوشحالی تا

  !بله حتما-

 ود،بکردم و مثل یه ربات که از قبل داخلش صدا ضبط شده گیج بودم. گیج و منگ به اطراف نگاه می

. پوکیدزد، میذهنم چرخ می یدادم. ذهنم داشت زیر بار اون همه فکری که توجواب بقیه رو می

د ل بانکرد؟ یعنی پورانم همراهش بود؟ کداشت چیکار می المیرا کجا غیبش زد؟ نادر االن کجا بود و

 ندختولی پورا ؛دستگیر شده بودن، به جز دو تا دختر منصور خان. المیرا رو که خودم فرستادم رفت

ش باها تونست حل کنه که اونم نادر بود و هر چقدرهم ناپدید شده بود. این معما رو فقط یه نفر می

 کردم. شت و پیداش نمیگرفتم، فایده نداتماس می

  فدوی؟ -

 سریع نگاش کردم: 

 جانم؟ -

 سرگرد تهامی گفت: 

 راستی نادر کجاس؟ من این اطراف ندیدمش؟ . انگار نگران چیزی هستی-

 قورت دادم و به سختی گفتم:  رو آب دهنم

 نادر؟ نادر... خب... یه مشکلی واسش پیش اومد و مجبور شد بره جایی. -

 خب کجا؟ -

 ها خوب هوای همدیگه رو دارن. گه، آخه پسرخالهنمی-

خواد؟ ی مبارزه چی میوچهار ساعته از جون ادارهوای خدایا خودت کمکم کن! این شهریار بیست

                                                                                     پیش من ایستاد و به یه پاش تکیه زد و گفت: 
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 .ذارم کنارمیرو  اگه از این موذیا تونستی دو کلمه حرف ساده بکشی، اون وقته که من شغلم-

 فرستادی اون دنیا، درسته؟ یکه خوردم:  م روبگذریم... خب پارسا خان... شنیدم که شکار

 شکارت؟ منظورت چیه؟ -

 باریک کرد:  رو چشماش

ن. پیدا کردن و فرستادن تهرا جنازش رونه. خودتو نزن اون راه! منظورم قاتل زیر دست پورمتی-

ها . تنییو اون یه نفرم تو هخونی یه نفر میای که داخل بدنش پیدا شده، فقط با اسلحهی اسلحهگلوله

 همراهش بوده تو بودی پارسا، اعتراف کن.  55کسی که اونجا کالیبر 

 شت.دا 55دونست که المیرا هم همراه من بود و از شانس، اونم کالیبر فقط من نبودم. شهریار نمی

 دم ادامه داد: وقتی شهریار دید جوابی نمی

ن کو یه تیر هم به قلبش زدی. اعتراف  دو تا تیر به بازوی دست چپ، یه تیر به ساق دست راست-

 .پسر

 چشماش مثل دو تا لیرز روی من قفل کرده بودن. آهسته دهن باز کردم: 

 من کشتمش. ... کنمخب... من... اعتراف می-

 پوشوند:  صورتش روای لبخند فاتحانه

 دیدی گفتم؟ من کم پیش میاد اشتباه کنم. -

 ادامه دادم:  رو دلم حرفش یمن تو

 کردی سرگرد جباری. و االنم یکی از همون موقعهایی بود که اشتباه -

ه بشلیک کرده بودم. شهریار نگاه سریعی  رو دونست که از اون چهار تا گلوله، من فقط یکیشنمی

 اطراف انداخت و دوباره به من نگاه کرد: 

ن مبهش برسون.  رو سالمم دیدی، رو ای... اگه اون نادر بی معرفتخب دیگه، جناب پلیس افسانه-

 باید برم. 
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 بعد دوستانه به بازوم زد که اتوماتیک لبخند زدم. 

 .مونهباشه، یادم می-

 وردم جیبم فرو ب یتو رو با قدمای بلندی از ما دور شد و بین جمعیت ناپدید. پوفی کشیدم و دستام

                                                                                                                                             م: ه کردزمزم رو غیر ارادی اسمش، المیرا ،المیرا !آخ .به زمین خیره شدم. کالفه بودم. خیلی کالفه

 المیرا. -

 چیزی شده سید پارسا؟ -

 .باال گرفتم. قربان لو با کنجکاوی زیادی زیر نظرم داشت رو تکون بدی خوردم و سریع سرم

 راهه. ی؟! خب... نه چیزی نشده، همه چی روبهبا من-

 به پیشونیم کشیدم:  رو چشماش با شک ریز شدن و روی من زوم کردن. سریع دستم

 .بخوای حالم خوب نیست، من برم بیرون یه هوایی به سرم بخوره شاید بهتر بشم رو راستش-

 وندمسریع رس رو داشتم تا خودمخیلی تند برمی رو بعد از زیر نگاه زیادی فضولش، در رفتم. قدمام

 .دمی بیشتری دنبال دفتر سرگرد فدائی گشتم و تا پیداش کرجا با عجله به راهروی اصلی. از اون

قدر پشت سرم بستم. به در تکیه دادم و نفس خیلی عمیقی کشیدم. اون رو سریع رفتم داخلش و در

ی با درد بستم که پشت پرده رو های چشمام از اشک، به سوختن افتادن. چشمامعمیق که گوشه

لین ولی نشد. او ؛اشکم در نیادهر کاری کردم تا چشمای درشت و بلوطی المیرا نقش بست.  چشمام،

 رو ی اشک با سماجت روی گونه م خط انداخت و پشت سرش، قطره های دیگه راه افتادن. دهنمقطره

                                             باز کردم و با صدایی که اصال در نمیومد گفتم: 

 ییخطامن رقم زدی؟ مگه من چه  یولی این چه تقدیر زجرآوریه که واسه ؛خوام کفر بگمخدایا نمی-

                                                 به درگاهت کردم که این عشق ممنوعه رو مقابلم گذاشتی؟ 

ی دفتر داخل میومد نگاه کردم. ابعاد و فضای اتاق به شکل از پنجرهباز کردم و به نوری که  رو چشمام

من هیچ ، انداخت. اتاق یا دفتر مخفی من و نادر و سهیلاون خونه می ییاد اتاقم تو رو زجرآوری من

ولی اون لحظه به قدری حالم خراب بود که داشتم به خودکشی  ؛وقت تا این حد احساساتی نبودم
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 رو از غالفش بیرون بکشم، لولش رو کرد اسلحمذهنم وز وز می یزی مدام توکردم. یه چیفکر می

ولی یه چیزی نذاشت بیشتر از اینا به خودکشی  ؛بذارم روی شقیقم و فقط ماشه رو بکشم و خالص

  "فکر و یادش"فکر کنم .

 من باید المیرا رو پیدا کنم، هرطور که شده!-

 .کردمپیداش می "باید"با پشت دستم پاك کردم و محکم سر جام ایستادم. من  رو اشکام

              

 * طاها)سهیل(*

  .لعنتی! گندش بزنن-

 کردم که بی نهایت عصبانی شده بود. با دقت به مافوقم نگاه می

  چه اتفاقی افتاده قربان؟-

ع ی راجبه گوشش بیشتر فشرد. مطمئن بودم یه خبرای رو ولی جوابی نداد و موبایلش ؛به من نگاه کرد

فته رود و ای بود که از اون ماجرا باقی مونده بود. نادر آب شده بچون این تنها دغدغه ه،به نادر شد

ای زد که از فکرام زدم شهشهانی چنان نعره. کس خبر نداشت اون کجا رفتهزمین. هیچ یبود تو

 بیرون. 

 حمقا... چرا گذاشتین؟ چرا گذاشتین در بره؟ ا-

 تونست باشه .می "نادر"م به یقین تبدیل شده بود. صد در صد موضوع بحثشون، فقط شَکَدیگه 

 بی صبرانه منتظر موندم که مکالمه تموم بشه و بفهمم چه خبره. وقتی حرف زدنش تموم شد، با

 روی میز پرتاب کرد.  رو حرص موبایلش

 .ی آبروریزیهایههه... واقعا م .هم گذاشتن آموزش دیده رو اسم خودشون .دست و پا چلفتیا-

 آقای شهشهانی؟ -

 با غضب نگام کرد: 
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 تگزاسه.  یگیر آوردن، تو رو نادر-

 رو گلوم و افتادم به سرفه زدن. به زحمت خودمتوی خوردم، یهو پرید طور که داشتم چایی میهمون

 وجور کردم و پرسیدم: جمع

 داشته؟! جا چیکار  تگزاس؟! اون-

 به میزش تکیه زد: 

  .کردم بیشتر از اینا فکرت کار کنهبه کار بنداز محمودی. تصور می رو فکرت-

 لبخند کجی زدم و گفتم: 

 گشته؟ جا دنبال پورمتین می داشته اون-

 .و از قضا گیرش هم آورده ماوهو-

 مثل چوب خشک سر جام باقی موندم و پلک زدم. شهشهانی ادامه داد: 

به عنوان گروگان گرفته و در رفته. طبق  رو گن پورمتینها میجاس که بچه مشکل این ولی-

شه پدر نادر باشه همراهش دیده گزارشات، پوراندخت اکبری نسب و یه مرد مسن که حدس زده می

 شدن. 

 یعنی االن... االن پور متین و نادر... -

جاس که اوج  ولی گمشون کردن. این ؛تنی خاص دنبالشون رفها تا یه فاصلهناپدید شدن. بچه-

 .بدشانسیه

ازم بفاسیر ولی با این ت؛ آروم به پشتی مبل تکیه زدم و ساکت باقی موندم. پس پوران همراه نادر بوده

 یه نفر کم بود. پس المیرا کدوم گوری بود؟! 

 قربان؟ -

 کرد.  باال انداخت و دست به سینه با چشمای نافذ سیاهش نگام رو یه تای ابروش

 پس اون کجاس؟  ،ولی المیرا اکبری نسب هنوز پیداش نشده-
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 .اونم یکی از معماهاس که هنوز حل نشده. حتی نیروی انتظامی هم از جای احتمالیش خبر نداره-

 پیدا کردنش جزو وظایف ما هم هست؟ -

 با قاطعیت گفت:

روش و اون دختر، فقط یه مواد فکنم. ما با پدرش کار داشتیم که اونم دستگیر شده. نه، فکر نمی -

 . شه که پیدا کردنش به عهده ی نیروی انتظامی و بخش مبارزه با موادهقاچاقچی ساده محسوب می

 حاال ما باید چیکار کنیم؟  ،خب-

 طی کرد و پیش پنجره که رسید متوقف شد و به آسمون خیره شد:  رو طول اتاق

لت اونم به دو علت. یه علتش خودشه و ع ،هرطور که شدهگیر بیاریم، ر رو باید هرطور شده ناد-

 دومش پورمتینه که گروگانشه. 

                                                                                                مشت کردم:  رو سر پا ایستادم و دستام

ریختن خون  یاون نادری که من دیدم، واسهبزنین قربان.  رو پس بهتره بگم قید دیدن پورمتین-

  تش.صد در صد تا حاال باید کشته باش .پورمتین آروم و قرار نداشت

 جواب داد:  آروم

 عجله نکن پسر جان. شاید هنوز امیدی باشه. ، در ناامیدی بسی امید است سهیل-

              

 *نادر* 

 ولی خیلی ضعیفه.  ؛زنهنبضش هنوز می-

 باال گرفتم و به بابام نگاه کردم:  رو ی خیلی بی حالی کرد. سرمبه زحمت نالهفرهاد 

 چیکارش کنم؟ -

 گم، باید ببریمش بیمارستان. بازم می-

 نظر تو چیه پوراندخت؟ -
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 دست به سینه و اخمو به افق خیره مونده بود: 

 به من هیچ ربطی نداره. -

 اندختبه زانوم گرفتم و سر پا ایستادم. از کنار ماشین گذشتم و مقابل پور رو پوفی کشیدم، دستم

 به یه سمت دیگه چرخوند که گفتم:  رو ایستادم. سرش

 خوای بگی قهری؟ مثال االن می-

 جوابم، شدت گرفتن اخمش بود 

 زمزمه کردم:

 ذارم زنم خودخوری کنه. نمی -

به خودت  .ی کردن تموم شد نادرتوهم زدن و فیلم بازمن زنت نیستم، . جمع کن این بچه بازیا رو-

 تمومش کن!  .بیا

 غریدم: 

 تو تمومش کن.  .کنممن فیلم بازی نمی-

 کنی؟ شوخی بسه آقا جان، آخه چرا لج می-

 تخم پرسید: وبابام نزدیکمون اومد و با اخم

 نادر؟ تو چه توضیحی داری به من بدی؟ شماها با هم زن و شوهرین یا نه؟ -

 ی چشم نگاش کردم: از گوشه

 نه، نیستیم. -

 کامل کردم:  رو تا خواست چیزی بگه جملم

 نیستیم!  "فعال"البته -
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های فرهاد و گرمای وحشتناك بیابون تگزاس، صاف زل زدم جفتشون جا خوردن. بدون توجه به ناله

 چشمای پوراندخت و گفتم:  یتو

ب کنم اوایل وقتی دیدمت، ازت خوشم نیومد. دم نظرم فقط یه دختر غرغرو و بی اعصااعتراف می-

اعث بولی به مرور با اخالقت آشنا شدم و اون سفر اعصاب خوردکن  ؛اومدی که خیلی از خود متشکره

نم چه بالیی به سرم آوردی که دوولی نمی؛ شد که بهتر بشناسمت. زبونت تلخه، مغروری، خشنی

 خوام این جمله رو ازت بپرسم. می

 از دهن بازش یه کلمه بیرون اومد: 

 چی؟ -

 لبخند کجی زدم و پرسیدم: 

 کنی پوراندخت؟ با من ازدواج می-

 سرش گیج رفت که به زحمت از کاپوت ماشین گرفت که نیفته. هول شدم و گفتم: 

 ؟چی شد؟ حالت خوبه-

 عجله تکون داد: با  رو دستش

  .خوبم خوبم فقط شوکه شدم! چیزی نیست... نترس-

  گفت: ی کمربندم قالب کردم و مثل گاو چرونا ژست گرفتم. بابام بهمبه لبه رو لبخند زنان انگشتم

 نادر تو تازگیا سرت به جایی نخورده پسرم؟ -

 نه، من کامال سالمم. -

 ولی آخه... -

 خواست بگهکه خورد و زیرچشمی به پوراندخت نگاه کرد، گرفتم منظورش چیه. می رو حرفش

باند  یدختر یه قاچاقچی! بابا خوب خبر داشت که من تو ،ی منپوراندخت، یه آدم ممنوعس واسه
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ی گرفته و منصور خان نفوذ کردم و اسم فامیل منصور چیه و از این حرفا. حاال هم از قیافه

 خواد ساز مخالف بزنه. در کمال آرامش گفتم: وم بود میبرهمش معلودرهم

 وبیه. پوراندختم واقعا دختر خ .نیستم. الزم نیست نگران چیزی باشین "پلیس"در من، من دیگه پ-

 تر شد و مصرانه دوباره به افق خیره شد. دیدمش که صورتش سرخ

 خوام که پورا... دل نیستم و می من اصال دو-

ی جیبم شروع کرد به لرزیدن. از جیبم بیرون کشیدمش و به شماره یلم توهمون لحظه موبای

 ناشناسش خیره موندم. 

 کیه؟ -

 شونه باال انداختم: 

 داره.  رو ی خارج کشورمفقط حمزه این شماره ؛دونممن نمی-

 با عجله گفت: 

 خب جوابش بده! -

 ولی یهو پوراندخت به سمتم خیز برداشت و داد زد: 

 .نباید جواب بدی! نه هن-

 .زدیمنه به چند لحظه پیشش که رنگ پوستش کامل پریده بود، نه به حاال که از عصبانیت به کبودی 

 با تعجب پرسیدم: 

 ؟خب چرا نباید جواب بدم-

                                                                                                                          با عصبانیت توضیح داد: 

 ی تو رو دست اونا نداده باشه؟ مگه نگفتی طاها اطالعاتیه؟ از کجا معلوم حمزه شماره-

 پوزخند زدم: 
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ی منه. از ببین، حمزه اسم اصلیش پارساس و پسرخاله نه بابا حمزه هر چی باشه، آدم فروش نیست.-

 همون بچگی با هم دیگه بزرگ شدیم و من با تموم اخالقاش آشنام. پس نگران نباش. 

 ی پرتقال شده بودن، گرد و بزرگ! دکمه رو فشردم و جواب دادم: چشماش اندازه

 بله؟ -

 کسی پشت خط نفس نفس زد: 

 نادر؟ نادر خودتی؟ -

 صداش آروم گرفتم: با شنیدن 

 به به رفیق شفیق. چطوری حمزه خان؟ -

 عملیات تموم شد.  .تمچه عجب موبایلت روشنه... من دیگه حمزه نیس-

چشمای پوراندخت خیره مونده بود و صدای حمزه که حاال  یمیخکوب شدم به زمین. چشمام تو

 پته کردم: به سختی تته .شدگوشم اکو می یدوباره پارسا شده بود، تو

                                                                                                                     دو... دوباره بگو؟ چی؟ -

 شمرده شمرده جواب داد: 

 عملیات... تموم... شد. همه رو دستگیر کردیم. -

 همه؟! منصور خان و... -

م که تونستم یرا و پوراندخت. جفتشون غیب شدن. وای نادر من خیلی خوشحالهمه به جز الم-

 پیدات کنم! باید خبر مهمی رو بهت بدم. 

شک خهای دست و پام، همشون از کار افتاده بودن. مثل یه تیکه چوب مغزم، زبونم، حنجرم، ماهیچه

 ورعت کار همه رو بسازن خوردم. چطوری ممکنه به این سسر جام ایستاده بودم و از جام جم نمی

 دستگیرشون کنن؟ آخه چطور امکان داشت؟ 

 الو؟ نادر، پشت خطی؟ -
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 با عجله گفت:  "آره"از حنجرم یه صدا بیرون اومد شبیه به 

 خوان دستگیرت کنن. در دنبالته، میاطالعات دربه تونی برگردی ایران .نادر، دیگه نمی-

                                                                                                       حنجرم کار افتاد و داد کشیدم: 

 چی؟!-

ولی سرهنگ  ؛و رو داشتاطالعات از اول عملیات قصد دستگیری ت .آروم باش پسر جان! آروم-

د ن وارموپرتا همراه به اسم دستیار و از این چرت رو داد. این شد که سهیلصبایی این اجازه رو نمی

 گروه کردن. ماموریت اصلی سهیل، جلوگیری از فرار کردن تو بود. 

به فحش نبندم. باید  رو مشت کردم که زمین و زمان رو بستم و دست آزادم رو با خشم چشمام

ظرم نکرد یا مدام زیر رفتم، طاها هم دنبالم میپس بی علت نبود که من هر جا می .زدممی رو حدسش

 ت .داش

چتای وقت و بی وقتش هم دو دلیل بیشتر نداشتن. یکی برای گرفتن دستورات لحظه به لحظه و 

 که بعد از عملیات، دستگیرم کنه و یهدومی برای من. طاها، جاسوس بود. جاسوس من، برای این

                               زنه: راست راهی زندان بشم. به خودم اومدم و دیدم پارسا هنوز داره حرف می

ی ولی منصور خان زخمغ طورگرفتیم، منصور خان رو هم همین رو باربد ...و عرفان خودکشی کرد.-

 بیمارستان با چندتا نگهبان بستری شده.  یشده و تو

 المیرا چی؟ -

 ولی چیزی نگفت.  ؛دیدم که نگاه پوراندخت نگران شد

 المیرا که... خب... یعنی... -

 جوش آوردم و غرولند کردم: 

 پارسا ازت پرسیدم المیرا چی شد؟! -

 شنیدم که گفت: رو به زحمت صداش
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 من فراریش دادم. -

 مثل دینامیت منفجر شدم و نعره کشیدم: 

 گفتی تو چه غلطی کردی؟! -

م دونه منن فراریش دادم و خدا میسر من خالی نکن. م رو دلیتونادر بیخودی عصبانی نشو و دق-

 بی خبرم که االن کجاست! 

 این خراب مونده چه خاکی باید به سرم بریزم؟  یحاال من تو-

 آهی کشید و بعد از مکث کردن گفت: 

 ،راستی پرسی، بهتره برنگردی ایران. حداقل تا وقتی که آبا از آسیاب بیفته که شک دارم.از من می-

 دونی پوران کجاست؟ تو می

 فقط جواب دادم: 

 نه! -

از کنار گوشم دور کردم، پوراندخت با عجله  رو که گوشیقطع کردم. به محض این رو د تماسبع

 پرسید: 

 گفت؟! حمزه چی می-

 با افسوس تکون دادم:  رو سرم

 داری؟  رو طاقت شنیدنش. االن ایران اوضاع خیلی قمر در عقربه-

 یه نفس گفت: 

 مردم از نگرانی!  ؟آره تو رو خدا بگو چی شده-

 باال گرفتم و یکی یکی واسش شمردم:  رو دستم
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. پدرت زخمی شده و االن با چندتا مامور ش رو کشتهو بقیه رو دستگیر کردن، عرفانم خود رو پدرت-

 بیمارستان بستریه.  یتو

                                                                                                                                    با نگرانی گفت: 

 خب بقیش؟ المیرا چی شده؟ اونم گرفتن؟ -

 .دونه کجاستکسم نمیهیچ ،گه المیرا فرار کردهخب... باید بگم که پارسا می-

 جلوی دهنش گرفت. با بغض زمزمه کرد:  رو چشماش جمع شد و دستش یاشک تو

  .گیداری دروغ می-

 چشماش زل زدم:  یکج نگه داشتم و خیلی خونسرد تو رو سرم

نوز هبه نظر تو االن وقت دروغ گفتن یا شوخی کردنه؟ اینا همش حقیقته. تازه جای بد ماجرا رو -

 .نگفتم

 گاز گرفت و منتظر موند. به هر دوشون نگاه کردم و توضیح دادم:  رو وحشت زده دستش

سرم  خواد دستگیرم کنه و کمِ کمش، حداقل بالیی کهاطالعات میتونم برگردم ایران. من دیگه نمی-

 اعدامه. ، میارن

 بابام زهره ترك شد: 

 ی چی؟! مگه تو چیکار کردی؟ واسه خاطر این مردك؟ واسه-

ر شدم آدم من واسه رسیدن به هدفم، ناچا !کاش فقط ماجرای پورمتین مسئله بود، نه پدر من-

 آدم زیاد کشتم. من  ،بکشم. یکی دو تا هم نه

 ور من دادم اگه بهم بگه که دیگهکرد. من کامال بهش حق میرنگش پریده بود و ناباورانه تماشام می

 ادامه دادم:  رو حرفم .شناسهبه عنوان پسر پاك و درستکارش نمی

 تونه برگرده، چون به محض اینکه پاش به خاك ایران برسه،مشکل دوم اینه که پوراندختم نمی-

 د مبارزه با مواد یه دستبند زده به دستش و راهی زندانش کرده. ستا
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بغض پوراندخت منفجر شد و زد زیر گریه. هق هق کنان روی زمین نشست و به چرخ ماشین تکیه 

 داد: 

. بخشممین رو هیچ وقت خودم ،اگه بالیی سرش بیاد !حاال من المیرا رو از کجا پیدا کنم؟ وای خدایا-

 .به من سپرده بود مادرم المیرا رو

ببینم. شخصیت  رو هاشبعد با تمام وجود شروع کرد به اشک ریختن. اصال دوست نداشتم گریه

ا من یه دختر خشن و بی احساس تعریف شده بود، نه یه دختر نازك نارنجی که ت یپوراندخت واسه

 خوره، اشکش در بیاد. مقابلش زانو زدم و صداش زدم: تقی به توقی می

 .ببین رو پوراندخت؟ من-

                                                                                                                                               ضجه زد: 

 .بذار به درد خودم بمیرم ،ولم کن-

 با جدیت گفتم: 

 هات متنفرم؟ دونستی از گریهمی-

 نگاه کردن.  رو گریش بند اومد و بروبر وایستاد من یهو

 کنه،دوست ندارم دختری به خشونت تو، این شکلی گریه کنه. ژاندارك که گریه نمی من اصال-

خم کرده؟  رو خوای بگی مشکالت، کمرتخوای با اشک ریختن بگی کم آوردی؟ میجنگه. میمی

                                                                                                                             خوای بگی جا زدی؟ می

 گفت:  آروم

  ه.ن-

دم، من نجاتت می .زنیحت هیچ شرایطی کم نمیاری و جا نمیپس مقاوم باش و قسم بخور ت-

 رو مگه شمارت. شهجوری پیداش میکس بهت برسه. مطمئن باش المیرا هم یه ذارم دست هیچنمی

 نداره؟ 

 هاش زنگ زدم، همشون خاموش بودن. هولی من به هر کدوم از شمار؛ چرا داره-
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 با اطمینان گفتم: 

 گرده، باور کن. اون برمی-

 خورم که کم نمیارم. منم قسم می پس...-

 .ولی جواب یه سوالم یادت رفت-

 چهرش کنجکاو شد: 

 چی؟ -

 اینکه جوابت مثبته یا نه؟ -

 پایین انداخت. با صدای کمی جواب داد:  رو دوباره سرخ شد و سرش

 کن. بدم. فعال برو یه فکری به حال پورمتین به وقتش بهت جواب می-

راب خفراموش کرده بودم. سریع بلند شدم و رفتم پیشش. حالش خیلی رو  تازه یادم افتاد که فرهاد

 .کشه.می رو ره نفسای آخربود و معلوم بود دا

 شنوی؟ می رو صدام ،فرهاد-

 تر بردم که شنیدم به سختی گفت: نزدیک رو سرم

 .آره رفیق-

 چشمای بی رمقش نگاه کردم. طعنه زنان پرسیدم:  یپوزخند زدم و تو

 رفیق؟ -

 گفتش:

 کس به جز... تو... کنم که... تا به حال... با هیچآره... اعتراف می-

 سرفه زد و به زحمت ادامه داد: 
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 رو خوام که... منولی ازت می ؛... نابود کردمرو دونم که خواهرتبه جز تو صمیمی نبودم... می-

 ببخش... 

 خواستم بهش تیکه بندازم که کسی از پشت سرم گفت: 

 دونستم راضیه چقدر دوستت داشت. ولی فقط به این خاطر که می ؛من بخشیدم-

وم س معلپد و بهت زده کنار کشیدم و زل زدم به بابام. بابام هیچ وقت آدم شوخی نبود، دهنم باز مون

امه اد رو تر اومد و حرفشبابام نزدیک .کارش نیست یزنه و طعنه و کنایه توبود داره جدی حرف می

 داد: 

پنهانی دونستم چون اخالقش دقیقا شبیه مادرش بود. می،شناختم من اخالق راضیه رو خوب می-

ز ولی هر دفه یه اتفاقی پیش اومد که گمش کردم. طر ؛ره بیرون و چند باری هم دنبالش کردممی

 ی عالمتایی رو داشت که مادر خدا بیامرزش داشت. همه .ساکت شده بود. نگاهش عوض شده بود

 به من نگاه کرد: 

 استگاریش.ذاشت من برم خوخواستیم و پدربزرگت نمیمی رو من و مادرت خاطر هم-

برام گفته بود که چش شده بوده و اونم همین حاالت واسش پیش اومده بود. مطمئن بودم عاشق 

 تا اینکه کشته شد. ، دونستم چه کسیولی نمی ؛کسی شده

 شاید تازه .زننتونستم ببینم چشماش برق میکرد. میچشمم به فرهاد افتاد که فقط به بابا نگاه می

 .اشتباهی کرده. شایدم فقط یه عذاب وجدان گذرا گریبان گیرش شده بودفهمید که چه داشت می

 رو کس چنین کاریدونم هیچگم که بخشیدمت، چون دخترم دوستت داشت. میحاال هم می-

دونی و ذارم. خودت میی خودش میبه عهده رو ولی من قضاوت ؛گذرهکنه و از قاتل بچش نمینمی

 اون دنیا...  یدخترم، تو

 ی چشمش بیرون لغزید. با خودش حرف زد: فرهاد پلک زد و یه قطره اشک از گوشه

 من... چیکار کردم؟ -
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هنگ بودم. مونده بودم چه حرفی باید بزنم یا چیکار کنم که فرهاد یهو نفس  یخودِ من که کامل تو

. بابا خم شد از حرکت افتاد هعکرد که یه دفای کشید و چشماش گرد شدن. داشت تقال میخیلی خفه

 و آروم رو چشماش دست کشید و گفت: 

 تموم کرد. -

 ولی یهو منفجر شدم:  ؛العملی نشون ندادماولش هیچ عکس

 نت به تولع .کرد رو آخرشم نگفت چرا با من این کار .آخرشم نفهمیدم چرا راضیه رو خام کرد نه!-

 چرا اون بالها رو سر ما آورد.فرهاد! نگفت 

قدر که ونکنار جاده. رو به بیابون ایستادم و از ته دلم عربده کشیدم. داد زدم. ابلند شدم و رفتم 

فتاد تر شد و صدام اقدر که به مرور صدام کم و کمونا .شهتونستم حس کنم حنجرم داره پاره میمی

ك در رو با کسی که عشق .و من موندم و یه سکوت بی انتها و سه نفر با کسی که عاشقش شده بودم

  .ی آخر از نابود کردن عشقش پشیمون شد و دستش از دنیا بریدکرد و با کسی که لحظهمی

              

 *پارسا* 

 ن چقد الغر شده بچم! الهی مادرت به قربونت بره... ببی-

ی متحرك حدقه چرخوند و الیاس زد زیر خنده. منم که اون وسط مثل مرده یتو رو پریسا چشماش

 . کردمنگاشون می

 جا نبودم!  ه ذره، یه ذره به فکر منم بودین، من االن اینیمامان یعنی اگه فقط -

 الیاس خندش خشکید و به پریسا نگاه کرد: 

 پس کجا بودی؟ -

 .وزیری چیزی بودم ،االن زن رئیس جمهوری ؟دونممن چه می-

 بیچاره به خودش اشاره زد: 
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 مگه زنِ وکیل شدن چه عیبی داره؟! -

 زدن زیر خنده که من غر زدم: 

 شه این لوس بازیا رو تموم کنین؟ می-

 همشون ماتشون برد. بابام از پشت روزنامش ظاهر شد و نگام کرد: 

 قدر عنق و بی حوصله شدی؟ نیاین عملیات چه بالیی به سرت آوردن که ا یتو ن،پارسا جا-

 خودم جمع شدم و خیلی خشک جواب دادم:  یتو

 من همیشه این شکلی بودم. دونم. نمی-

 سریع گفت:  ،پریسا که دلش حسابی ازم پر بود

 نه... تو اصلنم این شکلی نبودی داداش! -

 اشکالش چیه؟  ،خوام از این به بعد این شکلی باشمخب حاال می-

                ی پوست گرفته و قاچ شده مقابلم گذاشت و فتوا صادر کرد: مامانم یه بشقاب پر از میوه

 اشکالش اینه که تو زن نداری و وقت زن گرفتنت شده. -

 گم،پوزخند زدم که به نظر خودم، شباهت عجیبی به پوزخند نادر داشت. مامان که دید چیزی نمی

 شروع کرد به پر کردن گوش من: 

خوای. من کلی دختر خوب و خانوم سراغ ببین پارسا، االن تو فقط کافیه بگی چجور دختری می-

 .دارم که هم خانواده دارن، هم با اصل و نسب

                                                                                                                             ذهنم گذشت:  یتو

 .کننالمیرا اکبری نسب... لعنت به این کلمات که با روح و روانم بازی می-

، ی آفتاب! قد بلند و خوشگل و خانوماالن دختر فریده خانوم هست؟ ماشاال! دخترش مثل پنجه-

ته                                                                                                                      خیلی هم مودب و ساک

 .پررو بود خالف المیرا که شر و شور ودقیقا بر
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 .زیریهه چه دختر خانوم و سر ب. لیسانس شیمی داره، دبیر شیمیه ،یا دختر صدیقه خانوم-

  ا.العاده جسور و سر به هوفوق. المیرا هم لیسانس شیمی داشت

 یا همین دختر طاهره خانوم... -

 پریسا سریع گفت: 

 منه، همین خوبه! گی مامان؟ المیرا که دوست جون جونی آها خودشه! المیرا رو می-

ا بقلبم فرو رفت. سوزشش رو  ی، اسمش مثل یه خنجر شد و با بی رحمی تو"المیرا"تا پریسا گفت 

 م: سر پا ایستادم و داد زد .دیگه صبر و طاقت و خونسردیم طاق شد .تک سلوالی بدنم حس کردمتک

یش در پ رو خوام راه نادردونین چیه؟ من میاصال می .تمومش کنین! من زن بگیر نیستم که نیستم-

 خوام با شغلم ازدواج کنم! نمیخوام استعفاء بدم، می .بگیرم

دا و اب پشت سرم با شدت بستم. اصال رو بی توجه به نگاهای غضبناك و مالمتگرشون، رفتم اتاقم و در

اصال  چشمام نگاه کنه. یخواست تصور کنم که یه نفر دیگه، به جز المیرا همدمم باشه و تودلم نمی

رفتم و تونستم، میشد جز رنگ بلوطی چشمای المیرا رو جلو خودش ببینه. اگه میدلم راضی نمی

ای که ولی حیف که من با خودم قسم خورده بودم تا لحظه ؛شدمهمیشه گم و گور می یواسه

 گوشم ینجات کشورم بجنگم. روی تختم نشستم و بازم صدای المیرا تو یشم، واسهبازنشسته می

  "خوام از پیشت برم.من دوستت دارم، نمی"گفت: پیچید که می

 ی آخهدِ لعنت "ها یادم اومدن. اون لحظه که کالفه جوابشو دادم: بستم و بازم اون لحظه رو چشمام

 شم خودمکنم برو المیرا، وگرنه ناچار میالتماست می ،خوام بگیرنت! بروولی نمی ؛منم دوستت دارم

  ".بهت دستبند بزنم

 شد و دهنم باز "بیا بزن. من تسلیمم."با جرات مقابلم گرفت و گفت:  رو ای که دستاشبعد اون لحظه

                                                                                                                                                گفتم: 

 .آخه چرا المیراخدایا... -
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ی اتاقم به حیاط نگاه کردم و با دیدن گالی باغچه، حتی یه ذره هم دلم باز نشد. مطمئن بعد از پنجره

  "کس.یا المیرا، یا هیچ"گم .می رو بودم تا آخر عمرم فقط یه چیز

              

 یک ماه بعد... 

 *نادر* 

 دوست داری؟  رو عزیزم، فلورانس-

 د: لبخند گرمی ز

 جا بدش بیاد.  کیه که از این-

 جا بدم میومد.  من. من قبلنا از این-

 نگاه متعجبی بهم انداخت: 

 !احیانا حالت بد نبود؟ ر،ناد-

 جواب دادم:  ،زدیمطور که داشتیم قدم میهمون

 نه، بد نبودم. یه چیزی کم داشتم. -

 ی قشنگی پرسید: با خنده

 یه تخته؟ -

 نه، دوباره حدس بزن. --

 دونم... خب... نمی-

 نگاش کردم: 

 ی خشنی به اسم پوراندخت رو کم داشتم. فرشته-

 زده.پایین انداخت و لبخند خجالت  رو دستپاچه شده سرش
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 موبایلم زنگ خورد:

                                                                                                                                                وصل کردم: 

 بله؟ -

  .زنیز ما نکنی که کهیر میسالم جناب بی وفا. یه وقت یادی ا-

 ی درهمم باز شد: قیافه

 چه خبرا پلیس دیوونه؟  .سالم آقای پارسای گل گالب به!به -

 صدای غرغر کردنش واضح بود: 

 پلیس دیوونه خودتی و جد و آبادت نکبت! -

 دونی که پسرخالت دیوونس. که شکی نیست، خودت بهتر از هر کسی میدر این-

 زنجیری!  یای، یه دیوونهاونم نه هر دیوونه-

 صدای قهقهم باال رفت و بهش هشدار دادم: 

 ! تت برسم جوجه سرگردشم و میام که به خدمعصبانیم نکن که بزنه به سرم، همین االن بلند می-

 نچ بلندی گفت: 

 گی جوجه؟ حاال هم که سرگرد شدم، بازم بهم می! ای بابا-

 دیگه چه خبر؟  .چون هستی. حقیقت تلخه فرزند دلبندم-

 همه دلتنگتن، مخصوصا بابات. -

 ؛مکردر وفنگ برگردونم ایران، بازم خدا رو شکنفس راحتی کشیدم و از اینکه تونستم بابا رو بی دنگ

ها به سنگ آزار و اذیت از بین رفت و مثل شکست خورده یذوق و شوقم واسه ولی از اون طرف،

 هنمشکن خوبی نبودم. پارسا انگار ذولی من پیمان ؛فرشا خیره شدم .دلم واسشون یه ذره شده بود

 خوند، چون پرسید: رو
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 خوای بهمون یه سر بزنی؟ چرا نمی-

 با لحن سرد و گرفته جواب دادم: 

خوام به دار! بعدشم چون نمی جا سرم رفته باالی بذارم اون رو من تا پام! پرت نگو خواهشاوچرت-

 سابمخوام شماها تاوان گناهای کبیره و بی حد و حخاطر پست فطرتی مثل من به دردسر بیفتین. نمی

 مخفیانه. دم دیگه ایران نیام، حتی پس بدین. ترجیح می رو

 با دلسوزی گفت: 

 گم! ی دیوونه بازیات و خالفات. به خدا دروغ نمینادر تو آدم خوبی هستی، با همه-

 به گردنم دست کشیدم:  .واسم غریبه شده بود "خوب"ی . کلمهزدمزهرخندی به تلخی قهوه 

یش هیچ ولی تالشت بی فایدس. من با خودم عهد بستم دیگه پ ؛خوب سعی داری برم گردونی-

 این بحث بی نتیجس. خبرمبر چی داری؟  ،کدومشون نرم. بگذریم

 آه تلخی کشید: 

  .هیچی. هیچ هیچ-

 هنوزم پیداش نشده؟ -

  ؟کنی یا نهدونم درکم میدم نادر، نمینه، کامال غیبش زده. دارم از دوریش جون می-

آمیخته به شیطنتی نگام پوراندخت که فهمیده بود بحث سر چه موضوعی افتاده، با کنجکاوی 

 کرد.می

 بهش چشمک زدم و به پارسا گفتم: 

 نگرفتی؟  رو شه، پس برای چی جلوشتو که خبر داشتی المیرا یه جا بند نمی-

 دار شد: صداش خش

  .به خدا مثل چی پشیمونم نادر. دلم واسه دیدن چشمای بلوطیش یه ذره شده
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 .زنمبهت زنگ میپارسا، من یه مشکل واسم پیش اومده، بعدا -

 بعد با عجله قطع کردم و زدم زیر خنده. روی یه نیمکت نشستیم که پرسید: 

 قدر اذیتش میکنی؟ نیآخه مگه مرض داری که ا-

 نشناختی؟ من خدای آزار و اذیتم!  رو تو هنوز من-

 جا پیش ماس.  گه بهش زنگ بزنم و خبر بدم که المیرا اینشیطونه می-

 اخم کردم: 

 دی! انجام نمی رو ال و ابدا این کارنه، اص-

 با افسوس سر تکون داد: 

اره دضعیف و الغر شده؟ ر نادر به خاطر خدا بس کن! این دو تا عاشق همدیگن. ندیدی المیرا چقد-

. کشهنشنیدم؟ خواهرم داره زجر می رو هاشدونی چند وقته یه بارم خندهمی .گیرهافسردگی می

  .شهداره آب می

 با جدیت گفتم: 

کنه با مر میایشونه. المیرا با پلیسا کنار نمیاد و شغل پارسا جوریه که بهش یاین کار به نفع هر دوتا-

 قاچاقچیا خشن برخورد کنه، نه اینکه عاشقشون بشه. 

 به سنگ فرشای کف خیابون نگاه انداخت: 

 ترین موجود عالمی نادر. ترین و بی احساستو بی قلب-

 من هنوزم بی احساسم. یه نادره و بی احساس و خشن بودنش! درسته، -

                                                                                                                                      بهم سقلمه زد: 

 ! وجمع کن بینیم با-

 .خندیدم
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 تری؟! تو که از منم خشن-

 متاسفانه کمال همنشین در من اثر کرده. -

 که رو ولی حداقل خودم؛ بازم شاد و خوشحال زدم زیر خنده. نه اینکه درد و غمی نداشته باشم

قدر ینکرد که کار یه پلیس مبارزه با مواد مخدر که امی رو ولی کی فکرش؛ تونستم گول بزنمی

 بود!  "مافیا"به کشوری که مهد  .برسهایتالیا  یشغلش رو دوست داشت، به زندگی کردن تو

 پوراندخت دید:  خنده زدم کهتک

 باز چی دیدی که خندت گرفته؟ -

 من؟ هیچی... خندیدن بیخودی هم جرمه؟! -

 ریز کرد:  رو چشماش

 سرته؟  یباز چی تو .خندیبیخود و بی جهت نمی .من تو رو خوب شناختم-

 هام باال رفت که بهم سیخونک زد: دوباره صدای خنده

  .نپیچون رو نادر من-

 باور کن چیزی نیست. -

 .رهخونه حوصلش سر می یبرگردیم، المیرا هم خونه تنهاس. طفلی تنها تو باشه پس. دیگه بهتره-

 با بدجنسی گفتم: 

 پره؟ چی شده؟ دیگه نمی. پریدیادمه المیرا خیلی با پسرا می-

 تکون داد:  رو سرش

 بخوای، فکر و ذکرش همش شده پارسا.  رو راه شده. یعنی راستشسربه-

 شونه باال انداختم: 

  .شایدم نرسیدن .خدا رو چه دیدی. شاید یه اتفاقی افتاد و این دو تا به هم رسیدن-
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 چشمک زد: 

 مثل خودم و خودت؟ -

م سنگی خورد که عاشقت دونم سرم به کدوزدم! نمیمیمن که اون اوایل واسه ریختن خونت له له م-

 شدم. 

 غرید: 

          شی، مطمئنم! تو هیچ وقت آدم با احساسی نمی-

 *المیرا* 

این یه ماه، سختی زیاد کشیده بودم. مثال  یی داخل آییه نگاه کردم. توی گود رفتهبه چهره

 رو نمای که پارسا شد، ولی هیچی مثل دوری از حمزه ؛سختیایی که واسه فرار کردن از ایران کشیدم

 از پا ننداخت. 

بیام و  خورم حتی اگه یه روز به آخرین لحظه از زندگیم مونده باشه، باالخرهقسم می ،دونمنمی-

 خورم. ببینمت! قسم می

 *پایان* 

 و شاید بشه گفت... پایان جلد اول. 
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 دارد قانونی پیگرد و است حرام شرعا آن از بردادری کپی هرگونه و میباشد 98 رمان اختصاصی اثر این. 
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