
 

 شکستهشطرنج 
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 مقدمه

 .زند می رقم را بازی فکر، سیاه های صفحه میان...ها سایه هجوم

 ...برنده بی و شکل بی مغز، بی پایان، بی بازی

 ت ترس
 ت و ا
 ...است مرگ با برابر ا

 ...ست بیماری

 زده خیمه شب روی بر ،سرخوش مرگ

 رنج و شب میان

 افتد می خون و خاک به

 کشد می رنج

 افتد می دام به

 میرد می

 ت باید
 ت و ا
 .بشکنی تا شکنی می...شکست ا

 ...را مرگبار اسلحه آن راز فهمی می...مرگ با شوی می رو به رو که زمانی
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 شده دیر که زمانی

 و تبس را هایش چشم.داد می فشار و بود گذاشته اش شقیقه روی را دستش
یری.بگیرد آرام کمی کرد سعععی  رونبی قرارش بی ذهن از بود دیده که تصععو

 چنان مرتکب رادان نوشاد...نوشعاد که داشعت انتظار کسعی چه.رفت نمی
یی کرد باز آرام را هایش بشععودشچشععم کاری  هیج داشععت انتظار که گو
 خشکش ی ریه به را ماشین درون هوای کرد سعی و کرد باز را دهانش.نبیند

 هب را دستش و داد تکان سعری.انداخت رنگ قرمز اعداد به نگاهی.بفرسعتد
 .شد کنده جا از ماشین چراغ شدن سبز با همزمان.برد دنده جعبه سمت

 می کجا به که دانسععت نمی کرد می فکر چعه هر و رانعد می وفقعه بی
 و دکشی عمیقی نفس.کرد یادآوری او به را چیزی موبایلش زنگ صدای.رود

 دیگر آزاردهنده های بوق به توجه بدون را خود مسععیر بعد و زد تماس رد
 ت که آسایشگاه رنگ سفید و بزرگ ساختمان جلوی.کرد عوض رانندگان

 فلق صدای و کوبید هم به را ماشین در.کرد پارک آورد می او یاد به را نفرت ا
 .پیچید گوشش در درها شدن

 باز را رنگ کرم در.رفت نظرش مورد اتاق سمت به.بود شده ساختمان وارد
 آرام.کرد هایش لب مهمان مورد بی چند هر را لبخندی.شد اتاق وارد و کرد

 .گفت

 .سالم -

 ت جوابش همیشه مثل دانست می
 یرهگ.کرد پرت قدیمی ای قهوه مبل روی را رنگش سفید شال.است سکوت ا

 به را درش.رفت اتاق گوشععه کوچک یخچال سععمت به.کرد باز را موهایش
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 هب رو دو هر بعد سععاعتی.کشععید بیرون را معدنی آب بطری و کرد باز آرامی
 .کردند می بازگو را ها گالیه تمام نگاه با و بودند نشسته هم روی

 ارقر بی جان بر موج همچون صدایش.کرد صعحبت به شعرو  آرام نائیریکا
 .نشست می جهانشاه

 خو برگشتم.باشگاه رفتم...نبود خاصی خبر امروز -
 .نزدم...حرف نوشاد با.آرایشگاه بود رفته سیما...

 وجه هیچ به.نلرزد صععدایش کرد سعععی زد می حرف نوشععاد مورد در وقتی
 .سازد آشفته این از بیشتر را جهانشاه خاطر نداشت قصد

 ...اینجام که هم فعال -

 نم از بعد احتماال نوشاد.دارم کالس دیگه ساعت دو -کرد نگاه ساعتش به
 ...اینجا میاد

 ار سیما،جهانشاه و نوشاد.افتاد نخواهد اتفاق این که دانست می هم خودش
 هک آنچه عکس بر نائیریکا و بودند انداخته بیرون شععان زندگی خاطرات از

 .داشت می دوست جانش اندازه به را جهانشاه داد می نشان

 را شالش.زد هب*و*سع تبدار ای قهوه چشعمان آن به.برخواسعت جایش از
 .رفت بیرون آسایشگاه از و برداشت

**** 

- Don’t deny it. I know it was your mistake. 

 I deny nothing. If you don’t -پیچید گوشععش در مرد صععدای

wanna believe me it’s not my problem 
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- Just understand what I tell you. I don’t want trouble 

and I don’t wanna hear your voice again. 

 متیقی چوبی میز روی محکم مشتی.کرد پرت ای گوشه به را تلفن گوشعی
 .آورد خود به را او در به ای تقه صدای.گرفت دستانش در را سرش و زد اش

 ...تو بیا -

 اول نگاه در.آمد طرفش به نگرانی با و شععد اتاق وارد زنی.کرد نگاه در به و
 شا روی موهایش.کرد می توجه جلب رنگش سبز چشمان

 .بودند شده رها ظریفش های 

 شدهش چی...برداشته رو عمارت تمام صدات -

 یم اونوقت بود برداشععته رو عمارت صععدام اگر -کرد نگاهش تفاوتی بی با
 .شده چی دونستی

 روی که گودرز دستان روی را دستش.ایسعتاد صعندلی کنار و زد دور را میز
 .بیفتی دردسر توی خوام نمی من عزیزم – گذاشت بودند شده مشت میز

 .افتم می بدی دردسر تو دارم هم حاال همین-داد تکان را سرش گودرز

 پیش
 کنمش کمکت تونم می -کرد اد

 بکنیش برام رو نفر یه کلک تونی می -

 هستش کی -

 .کشید اش خاکستری موهای روی دستی گودرز

 .صدیقه میثاق اسمش -
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 را عکسی.کرد جو و جست بودند پخش میزش روی که اوراقی میان گودرز
 .کشید بیرون

 ...عکسش اینم -

 ستش چکاره -کرد نگاه عکس به دقت به

 لتدخا کارام تو داره خیلی...دونم نمی -داد بیرون شدت به را نفسش گودرز
 ک می

 ای بدیش و 
 ک می کار کی برای دونم نمی که 
. 

 خو آدرس -
 داریش رو ش 

-  
... 

 نداریش ازش ای دیگه چیز عکس یه و اسم جز -

  -داد تکان تندی به را سرش گودرز
 .برمیای پسش از تو دونم می اما...

 ته ات انگار میثاق مشکی چشمان.انداخت میثاق عکس که عمیقی نگاه زمرد
 .سوزاند می را زمرد وجود

 .برمیام پسش از -زد گودرز به عمیقی لبخند

**** 
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 خا در
 ...بابا سالم – گفت بلند همانجا از.شد وارد شاهرخ و شد باز 

 آشپزخا در از نیمه تا را خودش عارف
 .سالم -کشید بیرون 

 ایش نصفه چرا بابا -خندید شاهرخ

 آشپزخا از عارف
 .رفت می عقب عقب خنده با شاهرخ.رفت بیرون 

 ...خوردم شکر...کردم غلط بابا -

 خا در
 شععکر شععروین اصععال -گفت بلند برادرش دیدن با شععاهرخ.شععد باز 

 ..خورد غلط...خورد

 وبد...خوردیم غلط نفری دو هم با -داد ادامه شروین متعجب قیافه دیدن با
 .میاره سرم بالیی یه بابا االن بگو چیزی یه

 .رفت اتاقش سمت به آرام و خندید شروین

 نیست امید تو خیر به مرا کسان، خیر به آدمی است امیدوار -زد داد شاهرخ
 .مرسان شر

 ...خوشه دلت بابا برو -داد بلندی همان به را جوابش هم شروین

 کامپیوتر میز پشععت درنیاورده را لباسععش و رفعت اتعاقش بعه شععاهرخ
 شاهرخ. شد وارد شروین و شد باز اتاق در بود مشغول که همانطور.نشست

 روی از لبخندی شععروین.کرد خاموش را مانیتور بزرگترش برادر دیدن با
 .زد اجبار
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 .آرا رزم شاهرخ آقای نداره عاقبت کارا این -

 .باش مطمئن فهمه نمی کس هیچ -

 مطمئنیش تو -

 ...ها گرفتی کم دست رو داداشت...بابا آره -

 .گفتم کی ببین حاال -داد تکان سری شروین

 .خداحافظ...دانشگاه رم می دارم...مامان -

 دلبخن رخسار.کرد یادآوری را هرروزه های سفارش و بدرقه را دخترش گیتی
 خا از و زد ملیحی

 نگپارکی در بعد ساعتی و بود،شد پدرش هدیه که ماشینش سوار.شد خارج 
... . دانشگاه فنی دانشکده داخل بعد سعاعت نیم.کرد پارک را ماشعین مترو
 ویژوال.بکوبد دیوار به را سرش خواسعت می.آورد یاد به را اش برنامه.شعد

 بر روز آن توانست می که بود الیمی عذاب شاکری استاد با هم آن بیسعیک
 در او تحصععیل ترم چهارمین این.رفت کالس سععمت به.شععود نازل سعرش
 تمام را آن احسن نحو به خواست می دلش و بود ارشعد کارشعناسعی مقطع

 .است زده رقم هایی بازی چه او برای سرنوشت دانست نمی گرچه.کند

 تروم ایسععتگاه وارد.بود شععده تاریک هوا تقریبا رفت بیرون که دانشععگاه از
 سمتش به مردی. کند نگاه عقب به که کرد مجبور را او فریادی صدای.شعد
 حال در هم او که دیگری مرد ولی کشععید عقب را خود وحشععت با.دوید

 از سرعت به مرد.خوردند زمین دو هر و کرد برخورد رخسعار به بود دویدن
 ردد شدت به رخسار دست استخوان.کرد دویدن به شرو  و شد بلند جایش
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 مرد دست در آورد یاد به.داد ادامه راهش به و شد بلند مردم کمک با.کرد می
 تر ممحک را کیفش اختیار بی و شد وحشت از پر قلبش.بود دیده ای اسلحه
 را او مردی صدای.شد قطار آمدن منتظر و نشست ای صندلی روی. گرفت

 .آورد خود به

 ...خانم -

 .دش رو به رو درخشان مشکی چشم جفت یک با و برد باال را سرش رخسار

 ...ببخشید منو -

 مرد.افتاد اش اسلحه یاد.کرد برخورد او به که بود مردی همان این آورد یاد به
 .کرد مشاهده رخسار چهره در را ترس وضوح به

-  
 ...نترسید...

 .کشید بیرون را کارتی و کرد جینش شلوار جیب در دست

 متونترسوند که ببخشید منو.مخدر مواد با مبارزه از هستم صالحی سرگرد -
 .زدم آسیب بهتون و

 .دزدید را نگاهش رخسار

-  
 .نیومد پیش مشکلی...

 ...خانم   متاسفم واقعا من -

 زادمهر رخسار -گفت آرام.کرد نگاه را او منتظر صالحی سرگرد دید رخسار
 .هستم

 .نشست رخسار کنار مرد
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 .خوشبختم...هستم صالحی آران -

**** 

 .ببین رو شما خوان می صالحی سرگرد قربان، -

 .تو بیاد بگو بهش -

 و کوبید زمین به محکم را پاهایش.شد نمایان در چهارچوب در آران قامت
 .گذاشت احترام

 .انداخت او به نگاهی فروزش دوم سرتیپ تیمسار

 .سرگرد آزاد -

 های صندلی نزدیک و کرد حرکت.شعد جا به جا کمی فرمش لباس در آران
 مردا و بم صدای.ایستاد فروزش دوم سرتیپ اختصاصی اتاق چرم

 .پیچید گوشش در فروزش دوم سرتیپ 

 .بشین -

 .نشست صندلی ترین نزدیک روی حرفی هیچ بدون آران

 .شنوم می...خب -

 .کنیم شناسایی رو باند سردسته تونستیم قربان،ما -

 کنیش می معطل چرا.کن دستگیرش برو خب،پس -

 .نداریم مدرکی قربان،ما -دوخت زمین به را نگاهش آران

 کنینش می غلطی چه چهارماهه پس -شد منفجر فروزش دوم سرتیپ

 .برده بین از رو اسناد و شواهد قربان،تمام -
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 صالحیت رد نذار -شد خیره آران مشکی چشمانش به فروزش دوم سرتیپ
 .سرگرد کنم

 چیهش اسمش -داد ادامه و کشید عمیقی نفس

 .سلیم گودرز -گفت محکم آران

 دونیش می ازش چی -

 ...هام دانسته از کدوم هیچ قربان، -

 یچ.نداری مدرک که نیست مهم برام -داد تکان هوا در را دستش حوصله بی
 دونیش می ازش

 ناپدید پیش سال سه المع مینا همسرش.ساله هشت و سلیم،چهل گودرز -
 یسپل به رو گودرز خواست می چون گفت بهم خبرچینم که اونچه طبق.شد
 رو عالم مینا پیش سال سه از کسی.بردتش بین از احتماال بده،گودرز لو ها

 هب کردنش پیدا که زمرد اسععم به داره ای معشععوقه گن می.نداره فرزند.ندیده
 .سخته گودرز کردن پیدا اندازه

 را اش آبی نگاه.درآمد خشکش حالت از کمی فروزش دوم سرتیپ صورت
 .دوخت آران به

 کسی که مهمه خیلی.باش ت خانواده و خودت مواظب پرونده، این توی -
 نبی آسیب

. 

 کمی.ترف اتاقش سرتاسری پنجره سمت به و شد بلند جایش از دوم سرتیب
 .کرد نگاه بیرون به
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 وارد راهی هر از اینا.باشی ت خانواده و دوسعتانت خودت، مواظب باید -
 .بگیرن رو جلوت.بزنن آسیب بهت تا شن می

 .دادم دست از چیزمو همه که نباش من مثل -کرد آران به عمیق نگاهی

 حتراما و شد بلند آران.بست را چشمانش فروزش سورنا دوم سرتیب تیمسار
 .گذاشت

 .سرگرد آزاد -گفت محکم ولی آرام صدایی با سورنا

 .داد خوبی به را جوابش در صدای

**** 

 .دویدم دنبالت رو دانشگاه تمام شدم خسته...دیگه وایستا -

 یگهد دقیقه یه تا کالس -گفت شعمرده شععمرده.کرد نگاه او به صعبری بی با
 .شه می شرو 

 امروز.رسععم می زودتر من -گفت و کرد دویدن به شعرو  کنارش از سععید
 .باشه حواست...ها اوله روز

 .بده شفات خدا -گفت آرام و زد لبخندی

 05 شماره کالس سمت به و کرد جا به جا دستش در را سعامسعونتش کیف
 و کرد کالس به نگاهی.شد داخل و زد کالس باز نیمه در به ای ضربه.رفت

یعانی  می را الکترونیعک برق مهنعدسععی رشععتعه آخر ترم کعه دانشععجو
 ار چشمانش.بودند نشده او حضور متوجه کالس نصف از بیشتر.گذراندند

یان میان.کرد باز و بست آرامی به  گاهین خنده با سعید. دید را سعید دانشجو
 تگرف تر محکم را کیف. کرد نگاهش.گفت لب زیر چیزی و انداخت او به
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 ازهت انگار که شنید را پسرها از یکی صعدای.رفت اسعتادی میز سعمت به و
 .بود شده حضورش متوجه

 ک می پرتت میاد االن...استاده جای اونجا نرو -
 ...بیرون 

 به شععرو  همزمان و نوشععت تخته روی و برداشععت میز روی از را ماژیک
 .کرد صحبت

 من با رو سععه الکترونیک دارین خبر که قطعا...هسععتم صععالحی آریانا -
 .دارین

 گیرا سخت قوانین از و رفت راه کالس در کمی
یان همه و کرد صحبت اش   رئتج ترم این که رسیدند نتیجه این به دانشجو

 .ندارند را آریانا کالس سر کشیدن نفس

 چیهش شما مدرک...استاد -

 می حسعابت به بعدا -گفت دل در و انداخت سعععید به جدی نگاهی آریانا
 .رسم

 یلتحص لیسانس مقطع در دانشجو اگر که اینکه بر رسم دنیا جای همه در -
 ک می

 ایرا اینجا که اونجایی از اما.باشه داشته رو دکترا باید حداقل استاد 
 ... و 

 تهرش دکترای دانشجوی که ببخشعید رو من شعما -کرد کوتاهی مکث آریانا
 .هستم الکترونیک مهندسی

یان به سخت نگاهی  هستش ای دیگه سوال -انداخت دانشجو
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 داص کالس طول تمام در.شد تدریس مشغول سرعت به نشنید جوابی وقتی
 می را اسععتفاده بیشععترین فرصععت از هم آریانا و آمد درنمی کسععی هیچ از

 کالس از بعد و شععده تمام کالس که کرد اعالم آریانا اینکه محض به.کرد
 های متر دلچسبی به ترم این مسلما.کشعیدند راحتی نفس همه رفت بیرون

 داردن حق که نوشت و داد اس ام اس سعید به سرعت به آریانا.نبود قبلشعان
 .کند برمال دانشکده های بچه میان را بینشان دوستی رابطه

**** 

 نیومدهش نوشاد نائیریکا، -

 .بیاورد یاد به را نوشاد اصال خواست نمی دلش.کرد اخم نائیریکا

 .مامان دونم نمی -

 ازب را اتاقش رنگ سفید در.رفت باال ها پله از و گرفت سعیما از را نگاهش
یزیون جلوی ی نفره تک مبل روی را شععالش.کرد  تخت روی.کرد پرت تلو

 ت.نشست رنگش مشکی
 دراز تخت روی و بسععت را چشععمانش.پرسععتید می را اتاقش سععنگین ایی

 .کرد زمزمه زیرلب.کشید

 ای من سرنوشت -
 ...برادرم که شاین

 گهم اصال بگمش کی به شخدایا...مگه تونستش چطور -کشید عمیقی نفس
 ش...تونم می

 پروا تابلوی به.برخواست جایش از
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 پروا ده.شد خیره هایش 
 رایب نائیریکا.بودند شده خشک ای شعیشه قاب زیر رنگ یک به هرکدام و 

 تا...شده مسخ!شده خشک.بود می ها آن جای کاش که کرد آرزو ای لحظه
 بیمارستان تخت روی رادان جهانشعاه که نکند درک.نکند درک را چیز هیچ
 گیدلتن حس ارضععای برای فقط و فقط نائیریکا.کرد نمی درک را چیز هیچ
 ساختمان آن به شد، می خیره خالی دیوار به که مردی با دل و درد برای و اش

 .گذاشت می قدم شده نفرین

**** 

 جانمش -

 ...پسر آقا سالم -

 کنیش نمی ما از داداششیادی چطوری...شما شاهرخ،حال آقا سالم به -

 .مهرداد نکن کاریم چوب -کرد جا به جا دستش در را موبایل شاهرخ

 هستیش.بیرون بریم ها بچه با فردا خوایم می ببین...بابا برو -

 هاش بچه کدوم -شد نمایان شاهرخ های لب روی ای نیمه و نصفه لبخند

 .دیگه بیاین هم شروین و تو...نوشاد و پادینا و صهبا و منم -

 و رفت اینجور اهل شروین نشناختیش رو شروین سال همه این از بعد تو -
 !نیست آمدها

 .کشه نمی هم سیگار حتی داداشت دونم می بله -

 دیگه که هم قلیون.کشیم می سیگار چیش ما...گی می و دونی می خوبه -
 چیش هم گاهی...شاخشه رو

 .زنیم می هم خمره به دمی -زد قهقهه مهرداد
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 رینش می چند ساعت.ما داداش خیال بی پس...آفرین -

 خو در دم بیا صبح هشت ساعت -
 .بینمت می.همیشگی پاتوق ریم می اونجا از.م 

 .شنید را برادرش صدای کرد قطع را تماس که شاهرخ

 برینش خواین می کجا باز -

 .بگردیم ریم می -داد تکان را سرش شاهرخ

 خوردنش م*ش*ر*و*ب یعنی گشتن -کرد اخم شروین

 .داداش نشو منکرات مامور -

 دردو عزیز میادش سرش بالیی چه بفهمه بابا دونی می نشمش مامور -
 سععراغ بری خوای می بعدش...کشععه می سععیگار.خوره م*ش*ر*و*ب ش 

 ش...چی گرسش کراکش هرویینش چیش

 چی هر نیست بزرگه،قرار داداش ببین -کرد نگاه برادرش به عصبانی شاهرخ
 احمق انقدر من گرسش به رسیدی م*ش*ر*و*ب از...بگی خواسعت دلت

 میامش نظر به

 رو فکرش اونچه از بیشععتر خیلی -گرفت برادرش از رو نگاهش شععروین
 !بکنی

**** 

 ...مامان سالم -

 خا وارد زمرد
 خا.شد اش مادری 
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 واحد در زمرد خانواده.واحد هشععت با چهارطبقه آپارتمانی در واقع ای 
 .کردند می زندگی چهارم

 ...مامان -

 .آمد بیرون ها اتاق از یکی از لبخند با پدرش.نشنید جوابی

 .آرایشگاه رفته مامانت -

 ت که رنگش سبز چشمان به.کرد نگاه مرتضی چهره به زمرد
 .بود برده ارث به را آن چهارنفره خانواده آن در زمرد ا

 ت -
 باباییش گذاشته ات

 سمت به زمرد.کرد هدایت پذیرایی سمت به را ویلچرش و خندید مرتضعی
 سمت.بودند کرده تقسیم قسمت دو به را اتاق.رفت خواهرش با مشترک اتاق

 جایشان سر دو هر وسایل.خواهرش برای چپ سعمت و زمرد برای راسعت
 زمرد.کرد می خودنمایی ها دیوار روی...بزرگ های اندازه در ها عکس.بود

 که دیواری.کرد نگاه راسععت سععمت دیوار به اتاق به ورودش عادت طبق
 در اش کشیده اتو موهای حالیکه در زمرد.داد می نشان را او از بزرگ عکسی

 ینب طالیی های رگه.بود شععده خیره دوربین به شععیطنت با بودند پخش هوا
 بره نیمه لباس.زدند می چشمک بیننده به عکس در زمرد مشکی موهای

 ت که اش 
 کرده تر جذاب را بدنش پوشاند می خودش قول به را ضروری های قسمت ا

 .بود
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 رفط به و شد مطمئن اتاق در بودن بسته از.زد رضایت سر از لبخندی زمرد
 زمهزم خود با.گذاشت میز روی را صدیقی میثاق عکس.رفت تحریرش میز
 .کرد

 هستیش کی تو -

 .کرد پاک نداشت وجود اول از که را غباری.کشید عکس به دستی

 .بسته امید بهم.کنم پیدات شده که هم گودرز خاطر به باید -

 .صدیقی میثاق...صدیقی میثاق -کرد تکرار خود با

 هک روز یه.داره سععنگینی تاوان.کردی می دخالت گودرز کارای تو نباید -
 ک محوت زمین روی از گودرز اینکه از قبل...گم می بهت حتما دیدمت

. 

 .داره کارت تلفن بیا زمرد،دخترم -شد بلند مرتضی صدای

 ذیراییپ سمت به.نشنید را تلفن صدای اصال که بود شده میثاق درگیر آنقدر
 .بازگشت اتاقش به و گرفت پدرش از را سیم بی تلفن.رفت

 بلهش -

 زمردش کردی کار چی -

 کنمش چکار باید نگذشته روزم یه هنوز وقتی نظرت به -

 .باشه شده قاطی چقدر بابا این نیست معلوم.نداریم وقت زمرد -

 -کرد عوض را بحث اسععت فایده بی گودرز با بحث دانسععت می که زمرد
 خو زدی زنگ چی برای اصال

 ش
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 !ندادی جواب رو گوشیت -

 .داشت پاسخ بی تماس سه.کرد نگاه موبایلش صفحه به زمرد

 خو بزنی زنگ باید تو ندادم جواب من اگر -
 شععه نمی دلیل اما نگرانم تو واسععه زرنگشمن جناب خطرناکه گی نمی ش

 .بکنم جریانات این درگیر خودمم خانواده

 .کن پیدا رو میثاق این تر سریع هرچه.دونم نمی من -شد کالفه گودرز

 پرت تخت روی را خود داشععت که حرصععی از زمرد تماس، شععدن قطع با
 .زد جیغ توانست می تا و کرد فرو بالشت در را سرش.کرد

**** 

**** 

 ...فروزش دوم سرتیپ انتظامی،تیمسار نیروی فرمانده معاون -

 همکارانش تمامی به رو و شد بلند میز پشت از.شعنید را خودش نام سعورنا
 .گفت

 ...الرحیم الرحمن الله بسم -

 سععال پنج دارین اطال  همگی که همونطور برادران، -کشععید عمیقی نفس
 زایسعع به رو شععکوری فریبرز نام به قاچاق عمال از یکی تونسععتیم ما پیش

 ...برسونیم اعمالش

 .دادن رو تاوانش آراد و من دختر که -گفت دل در

 ت فرد اون اما -
 یسشرئ انداختن دام به باب در ما.شد می آویخته دار به باید که نبود کسی ا

 .خوردیم بدی شکست
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 .گرفت انتظامی نیروی فرمانده ار را نگاهش

 اب مبارزه دایره لیاقت با افسععران از صععالحی،یکی سععرگرد پیش روز چند -
 ک شناسایی رو فرد اون تونسته که گفت من به مواد،

 ...اما 

 اینکه بر دال رو مدرکی هیچ ما -بماند حضار چشمان در شادی نگذاشعت
 .نداریم هست باند سردسته اون

 .بست را چشمانش ناامیدی با فرمانده

 هم وین اجالس مورد در.بدم قرار جریان در رو شما خواستم می فقط من -
 .گذاشت خواهم جریان در رو شما متعاقبا

 .کرد اعالم را جلسه ختم فرمانده.شدند حالت بی و جدی سورنا چشمان

 آبی چشمان.بود نشعسعته جایش سعر هنوز سعورنا اما بود شعده خالی اتاق
 می جو و جسععت میز های چوب میان را اش سععاله پنج دختر نگاه رنگش

 .کرد

 ...سورنا -

 .کرد نگاه مافوقش به سورنا

 موردت در بهم تشععکری سععردار...گرفتی ترفیع که پیش سععال پنج از -
 ازت دیگه دونم می...گفت هم مقدم سععرگرد و دخترت، مورد در.گفت

 بهت معاونم، عنوان به اما کنی شعرکت ها عملیات توی خودت که گذشعته
 و آندیا خاطر به حداقل داری، رو ش انگیزه تو.تونی می که دارم ایمعان
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 هب.کنم می تاییدش منم کنی می تایید رو صععالحی سععرگرد تو اگر...آراد
 .دارم ایمان انتخابت

 .اندازه می آراد یاد منو -گفت خودش با سورنا

 مهلت بیشععتر وین اجالس تا ما اما -پیچید گوشععش در فرمانده صععدای
 تا هک مهمه خیلی اما.کی از نیست مهم البته و گرفتم اولتیماتوم من.نداریم

 خیلی خون به هست،دستش که کی آدم،هر اون.کنی جمع مدرک اجالس،
 یادتهش که رو تهرانی سرهنگ.ست آغشته ها

 .شد کشته خودشون دست به قاتلش -

 .بود رضایی سرگرد برادر زن و رنجبران دوم سرهنگ خواهر قاتلش -

 هیچگو بدون سورنا
 .پرسید مندی عالقه 

 ش...رضایی سرگرد برادر و -

 ضاییر افشین سرگرد برادرش شدن کشته از بعد که رضایی آرتین سعرگرد -
 بتهال. داد استعفا تقریبا...شعناسیش، می خوب که مظفر مسععود دسعت به

 اسععم به داره دختر یه...نکرد قبول رو اسععتعفاش هیچوقت رازقی سععرهنگ
 .چهارسالشه نزدیک که مهتاب

 ش...خب -

 باز...بودین کشیده کنار همتون تقریبا.دارین رو ش انگیزه همتون شعماها -
 همسرش هم و مادرش هم چون.دخترش خاطر به اونم.بیشتر رضایی سرگرد

 که هم رنجبران دوم سرهنگ پدر رنجبران سردار.شدن کشعته برادرش هم و
 اینا همه.کرد فوت قلبی سکته و بیماری علت به دخترش شدن کشته از بعد
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 شععکوری فریبرز همدسععت زمانی یه اونم که بوده مظفر مسعععود سععر زیر
 هم دور دبای.بیاریم بدست اطالعات ازش نتونستیم و شد کشته مسعود.بود

 .بشید جمع

 کنمش چکار باید -

 و رنجبران یاشار دوم سرهنگ هم.سراغشون بفرست رو صعالحی سعرگرد -
 که وبگ.بده توضیح رو موقعیت براشون هم خودت.رضایی آرتین سرگرد هم

 الساج تا نتونیم اگر ماسععت انتظار در چیزی چه که بگو.کنین چکار قراره
 .تیمسار کنیم جمع رو قضیه این

 محرما -
 کنمش صحبت باهاشون 

 دوستا صحبت یه تونی می -
 سرهنگ و رضایی سرگرد و صالحی سرگرد و تو دقیقا.باشی داشتی باهاشون 

 مهمه یخیل.بشه خبردار گوتون و گفت محتوای از نباید کسی. رنجبران دوم
 محرما که

 بمو 
. 

 .گذاشت احترام و شد بلند سورنا

 ...!سورنا -

 قربانش بله -

 .شده تنگ برات دلش...بزن تشکری سردار به سر یه -
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 می هم خودش که حالی در رفت بیرون اتاق از و گفت چشععمی سععورنا
 .انداخت می آراد یاد به را سورنا آنجا.ندارد را کار این قدرت دانست

**** 

 .خاله سالم -

 !کردی ما از یادی عجب چه...خوب دختر سالم به به -

 اصیخ استعداد کردن تعارف در اصوال.نگفت چیزی و زد لبخندی نائیریکا
 .نداشت

 ...دختر تو بیا -

 خا وارد و شد تر عمیق لبخندش
 .شد اش خاله 

 ... خاله -

 .عزیزم بله -

 ت -
 ایینش

-  
 خو زمرد هم عزیزم 
 .مرتضی هم ست 

 .زمرد پیش برم من پس -

 .میارم خنک شربت براتون منم االن برو...دختر برو -

 .شه می زحمتتون -

 حرفیهش چه این -
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 .زد آرامی ی ضربه زمرد اتاق رنگ کرم در به نائیریکا

 خو کسی -
 هستش 

  -کرد باز را در خنده با زمرد
 .خاله دختر ولوئن اتاق توی خبیثه ارواح خیر 

 خبیثش روح رفت یادت سالم -

 !کوچیکتره از سالم -

 .کوچکترم ازت سال یه فقط -

 .نداره فرقی سال دو و سال یه...کافیه کوچیکتری که همین -

 اینجوریهش -

 .اینجوریه دقیقا -

 -انداخت زمرد عکس به نگاهی.نشست صعندلی روی کنان خنده نائیریکا
 عکسیهش چه این دخی

 گیش می اینو اینجا میای دفعه هر کردی دقت -

 .دی می گوش تو چقدرم -

 -دش بلند زمرد جیغ.انداخت تخت روی و کشید سرش از را شالش نائیریکا
 .کن آویزونش

 جایش سر چیز همه داشعت دوسعت و بود متنفر ریخته هم به اتاق از زمرد
 بلند دهخن با نائیریکا. کرد می اذیت مورد این در را او همیشه نائیریکا. باشد
 وجهت میز شیشه زیر عکسی که برگردد خواست.کرد آویزان را شالش و شعد
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 دست شود دقیق عکس صعاحب روی خواسعت که همین.کرد جلب را ش
یش زمرد  .گرفت را جلو

 محرما -
 .دخترخاله ست 

 جدیدهش اجتماعی دوست -گفت تمسخر کمی با نائیریکا

 .کن فکر اینطور -کشید عمیقی نفس زمرد

 چیهش اسمش -پرسید کنجکاوی با نائیریکا

 یسععیر کنجکاوی نائیریکا دانسععت می.کرد فوت شععدت با را نفسعش زمرد
 ردزم.دارد برنمی پرسیدن از دست نیاورد در سر چیزی از تا و دارد ناپذیری
 .گرفت نائیریکا از را نگاهش

 ...میثاق -

 .هم با باشین خوش.ایول...ایول -

 عتسر به زمرد.رفت اتاق دیگر سمت به نائیریکا. زد پوزخندی دل در زمرد
 شععده پاره کامال عکس بعد ای لحظه و برداشععت شععیشععه زیر از را عکس

 جلوی که دوخت چشم نائیریکا به و زد رضعایت سعر از لبخندی زمرد.بود
 .بود نشسته کامپیوتر

 نکردیش نصب جدید بازی – نائیریکا

 ...چرا -زمرد

 چیش – نائیریکا

 .سیمز -زمرد

 ندادیش رو ش دی سی من به چرا...کردی غلط – نائیریکا
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 .بود ها بچه مانند واقعا اش دخترخاله.زد لبخند دل ته از زمرد

 .ورژنشه اخرین -

 کجاستش ش دی سی...شعوری بی خیلی -نائیریکا

 خوایش می چی برای -

 خو ببرم -
 .کنم نصبش 

 بیرون را ای دی سی.برداشت را اش دی سی جعبه و شد بلند جایش از زمرد
 .داد نائیریکا به را آن و کشید

 .گردونی برش کردی نصب -

 از -دپرسی زمرد.کرد نگاه زمرد به و گذاشت کیفش درون را دی سی نائیریکا
 خبرش چه نوشاد

 را" هیچی" مثل چیزی زیرلب.بود نکرده فراموش را اتفاق آن هنوز نائیریکا
 ودشخ روی به اما است افتاده اتفاقی که دریافت فراست با زمرد.کرد زمزمه
 .نیاورد

*** 

 زنیش می حرف داری کی مورد در -گودرز

 .رنجبران یاشار دوم سرهنگ -

 ش...کرده چکار دقیقا -گودرز

 درشبرا و مظفر مسعود باند دیگه چندنفر کمک با پیش چهارسال نزدیک -
 .برد بین از رو
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 باشیمش چی نگران باید االن -گودرز

 .نداشت فعالیت خیلی بود وقتی چند یه -

 کردهش شرو  االن و -گودرز

-  
 .اشهب طوفان از قبل آرامش که ترسیم می.رسیده ممکن حداقل به ،فعالیتش

 یادتون دبای که رو چیزایی اون که نکنین پلیسا درگیر رو خودتون زیاد -گودرز
 داریش خبری چه دیگه.بره

 پنج رو فریبرز.گذاشته داداشش پای جای پا شکوری فریبرز برادر فریدون -
 .زدن دار پیش سال

 ک می چکار داره دقیقا خبش -گودرز
 ش

 ک نمی کار سیاست با فریبرز اندازه به خیلی -
 .بده لو پلیسا به خودشو ترسم می.

 ردک خطا پا از دست اگر.باشه بهش حواستون...بدین فرصت بهش -گودرز
 .بشه بقیه و ام افتادن دردسر به باعثث رفتنش لو با نباید...ندین فرصت بهش

**** 

 خا درب جلوی آران
 شدست. کرد تیره ای قهوه در کنار قدی مات های پنجره به نگاهی.ایستاد ای 

 را زنگ ای ثانیه ی اندازه به بعد و ماند هوا در زنگ زدن از قبل ای لحظه
 دار گل چادری که قد کوتاه زنی و شد باز در تا گذشت ای دقیقه چند.فشرد

 .کرد باز را در
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 بلهش -

 رضاییش سرگرد جناب منزل -آمد خود به آران

 داشتینش کارشون...بله -

 .بست ای لحظه برای را چشمانش آران

 ...بله -

 دارهش کارشون کی بگم -

ید را اش درجه داد ترجیح آران  .صالحی آران -نگو

 رکنا دیوار به را اش تیکه آران.گذاشت انتظار در را آران و بسعت را درب زن
 .شد نمایان زن صورت و شد باز در. ماند منتظر و داد تکیه در

 .شناسن نمی رو کسی همچین گفتن -

 کنار زا وقفه بدون داشت آرتین جانب از را حرفی چنین انتظار قبل از که آران
 خا داخل به سریع نگاهی.نکرد توجه او اعتراض به و گذشت زن

 صععدایی با که برداشععت جلو سععمت به قدمی.وسععیع و بود طبقه یک.کرد 
 .شد متوقف

 .وایستا جات سر -

 آرتین سرگرد شک بی که شد نمایان آران روی به رو راهروی در مردی قامت
  و یس مردی آرتین.زد زل آرتین مشکی چشمان به جدیت با آران.بود رضایی

 ردک می القا مخاطب به که حدی به جدی صورتی و بلند قدی با بود سعاله 
 هیچگو وی

 .ندارد کسی با شوخی 
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 هستیش کی -

 و ریافتد را او مقصود فراست با آرتین.کرد نگاه قد کوتاه زن به تردید با آران
 خا از زن شد مطمئن که این از بعد آران.کرد مرخص دست اشاره با را زن

 .داد را آرتین سوال جواب است شده خارج 

 .هستم صالحی آران سرگرد -

 غیردوستا آرتین لحن
 خو تو و -بود 
 خوایش می چی من ی 

 بزنیمش حرف و بشینیم تونیم می -

 .باشه -نکرد تغییری آرتین نگاه

 اهنگ هم به و بودند نشسته پذیرایی درون های مبل روی دو هر بعد ای لحظه
 .کردند می

 !منتظرم -آرتین

 ،...سرگرد -

 .اومدم بیرون انتظامی نیروی از وقته خیلی.نیستم سرگرد من -

 .نکرده قبول رو شما استعفای کسی اما -

 بدون.بگو کامل رو منظورت -شععد خم آران طرف به عمیق اخمی با آرتین
 .رفتنی طفره هیچ

 .گفتم می داشتم -کرد نگاهش خونسرد به آران

 هب دعوت شما از...فروزش دوم سرتیپ -داد ادامه و کرد تر زبانش با را لبش
 پیش با البته آورده عمل
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 .انتظامی نیروی فرمانده اد

 چیش به دعوت -پرسید جدیت همان با آرتین

 !همکاری -

 بابش چه در -

 هردوی وقتی.هست رنجبران سرهنگ و شعما منتظر فروزش دوم سعرتیپ -
 .گه می رو قضیه اصل بهتون کردید قبول رو دعوتش شما

 .کنم می رد -

 یععه این بگم گفتن تیمسعععار -دوخعت آرتین چشععمعان در چشععم آران
 .سرگرد...دستوره

 هم سرعت همان به و کشعید شععله آرتین های چشعم در خشعم ای لحظه
 .شد بلند جا از آران.شد خاموش

 خو آدرس -
 ...بدید رو تیمسار 

 .کرد خارج جیبش از را کارتی سرعت به آران

 .بیاید شخصی لباس با لطفا-

 ...کن صبر -

 .بود ایستاده اش متری یک در که برگشت آرتین سمت به آران

 دونیش نمی دعوت این مورد در چیزی هیچ -

 .خیر -گرفت او از را نگاهش آران

**** 



 11 شکستهشطرنج 

 .شد باشگاه وارد و کرد باز را ورودی درب شروین

 .آقا سالم -

 الس پنجاه به سنش زحمت به.کرد نگاهی میانسال خدمم*س*ت به شعروین
 .نمایانید می سال شصت از بیشتر ظاهر در اما رسید می

 منینش با -کرد نگاهش و زد لبخندی شروین

 .آقا البته -کرد تعجب میانسال مرد

 .خان مهران نیستم آقا شروینم، من آخه -

 .نشست مهران لبان به لبخندی نیمچه

 ...آقع ذارین می کار سر -

 .ماند تمام نیمه شروین ی چهره دیدنش با حرفش

 ...آخه...خب -

 .شروینم فقط من.مهران آقا منین پدر جای شما -

 تمرین حال در نفر سه یا دو.کرد داخل به نگاهی و کرد باز را درب شعروین
 دسععتش در را کلتی و کرد محکم هایش گوش روی را هدفون.بودند کردن

 نشا.گرفت
 هب سععیبل و فشععرد را ای دکمه.کرد شععلیک هم سععر پشععت چندبار و گرفت 

 شا روی را دستی.کرد حرکت به شرو  طرفش
 و برداشت هایش گوش روی از را هدفون برگردد که آن بدون.کرد حس اش 

 .شنید خندانی صدای.گذاشت رویش روبه میز روی را کلت

 .برنگردی پشتتم شی می متوجه وقتی که مونده همینمون دیگه -
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 اون حرمت.کن سالم دربیاد صدات کردن لمس جای به -برگشت شعروین
 .دار نگه رو سنی اختالف سال دو

 آغوش در را همدیگر ای لحظه در و شدند خیره هم به رنگ مشکی چشم دو
 .زد شروین کمر پشت به ای ضربه آران.گرفتند

 کجاش جا کجا،این تو -آران

یی میام همیشه که من -شروین  !نیستی هیچوقت که تو

 .منو ندیدی که نداشتی سعادت -آران

 .پررو بچه وقت یه نیاری کم -شروین

 هایش اخم و ماند خیره ای نقطه به ای لحظه آران.خندیدند صععدا با دو هر
 .کرد نگاه آران به شروین.رفت درهم

 شدهش چی -

 !هیچی -کرد فوت را نفسش شدت با آران

 عارف آقا و شعاهرخ -کند فکر دیگر موضععوعی به لحظه آن در کرد سععی و
 چطورنش

 ... و گردی ول...ست همیشه مثل که شاهرخ -

 نیمه را حرفش.بدهد لو را برادرش قانون مامورین از یکی جلوی نخواست
 .نگفت هیچ ولی شد متوجه آران.گذاشت تمام

 خو تو همیشه مثل که هم بابا -داد ادامه شروین
 بی می سیاسی اخبار و نشسته 
 .ده می فحش اون و این به و 
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 گیرهش همه پس -خندید آران

 چیش -شروین

 .چیزا این و دیدن اخبار همین -آران

 جوریهش همین هم خشایار آقا -شروین

 .بدتر بلکه -آران

 چطورهش آریانا – شروین

 .شده شرو  تدریسش تازه ها دانشگاه از یکی تو...هیچی -آران

 .ام پیش بیاین شام فردا پس آریانا و خشایار آقا با...آران گم می -شروین

  -آران
 .شه می زحمت 

 .منتظریم فردا پس چیهش زحمت بابا برو -شروین

 ممک...شروین -گرفت دندان به را لبش آران
 .بیام نتونم خودم من 

 داریش ماموریت چطورش -شروین

 از تر سععخت گفت شععه می جایی یه تا اما نیسععت که ماموریت -آران
 !بکشه طول چقدر نیست معلوم.ماموریته

 تهرا از خارج -
 ش

-  
... 

 ...باید 
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 محرما پرونده آن از هرچیزی که شد یادآوری سرعت به آران ذهن در
 نچشما مقابل در.شوند خبر با آن موضو  از نباید غیرنظامی افراد و اسعت 

 گوش روی را هدفونی. درآورد را کلتش.کرد قطع را حرفش شروین متعجب
 .کرد سیبل طرف به تیراندازی به شرو  و گذاشت هایش

**** 

 نشا زمرد
 نکرده شناسایی را او کدام هیچ اما بود داده هایش رابط همه به را میثاق های 

 جودو صععدیقی میثاق که رسععید می نتیجه این به داشععت تقریبا او. بودند
 .است گودرز تخیالت زاییده حتی و ندارد خارجی

 مطمئنیش تو -

 به عمیق نگاهی و کرد ولو گودرز روی روبه صععندلی روی را خودش زمرد
 ت جوابش.کرد چشمانش

 مشععتی عصعبانیت با گودرز.شعد خارج زمرد دهان از که بود عمیقی نفس ا
 .زد میز روی

 .بده رو جوابم درست -

 دارهش وجود یارو این که مطمئنی تو – کرد نگاهش اخم با زمرد

 رو میثاق این دیگه های خیلی و من بافمش خیال من مگه چیهش منظورت -
 .دیدیم نزدیک از

 نرسیدیش حسابش به موقع همون چرا پس -

 کنیش می بازخواست منو چی برای تو -کرد عمیق اخمی گودرز
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 .پرسم می دارم -گفت خیالی بی با زمرد

 .نیست ما از دونستم نمی موقع اون چون -

 کیاستش از پس -

 !دونم می چه.هست ایران تو مختلف باندهای همه این -

 .پلیسه شاید -گفت نگرانی با زمرد

 .شد می متالشی باند کل باید االن تا بود اگر.دونم می بعید -

 .نکردن دستگیرمون اینکه از دارن قصدی یه و پلیسه شاید -

 نفر هس دو صورت هر در...شاید.بکن پلیسا توی هم تحقیقی یه اما بعیده -
 با ش هبقی اینجا، بیارش کردی پیداش اگر باش داشته خودت با رو ها بچه از

 .خودم

 بکشیشش خوای می -

 به بده ادامه همینچوری ذارم می کردیش فکر چی -کرد عمیقی اخم گودرز
 زا یکی.شد خراب آقا همین خاطر به م معامله آخرین بنشونتمش سیاه خاک

 اندازمش می برسه بهش دستم اگر. دادم دست از رو م دائمی های مشعتری
 .کنن ش تیکه تیکه که سگا جلوی

 کنار از ای جاسیگاری.کرد پرت را میز روی وسعایل و شعد عصعبی گودرز
 .گذشت زمرد صورت

 دیوو چته -
 .بهم خورد می شداشت

 دیوو دارم -کرد فرو اش خاکستری موهای در را دستش گودرز
 .شم می 
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 را دستش مهربانی با.نشست گودرز صندلی کنار و شد بلند جایش از زمرد
 .گفت و گذاشت گودرز دست روی

 ...کنم پیداش دم می قول -

**** 

 هگاهیگ و بود گرفته دستسش در را ای پرونده و بود نشسته ماشینش در آران
 عمارت درب.چرخاند می رنگ سفید عمارت درب و پرونده بین را نگاهش

 چهره با و کشید بیرون پرونده از را عکسی آران.شعد خارج مردی و شعد باز
 .گفت لب زیر.داد تطبیق مرد

 .رنجبران یاسین -

 به سعرعت به و کرد باز را ماشعین در.شعد دور عمارت از مرد تا شعد منتظر
 .زد را در زنگ.رفت عمارت طرف

 !بفرمایید -رسید گوشش به مردی بم صدای

یری آیفون به آران چشم  .افتاد تصو

 ...آقای -

 !تو بیا -

 خا وارد احتیاط با برخورد این از متعحب آران
 خا ای لحظه.شد 
 وارهادی دست یک سفید رنگ.بود طبقه دو و وسیع عمارتی.گذراند نظر از را 

 قسععمت در سععلیقه با رنگ کرم مبلمان.کرد می القا آران به را بدی حس
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یی یزیون و بود شده چیده سعالن جلو  متصل دیوار به اینچی دو و چهل تلو
  میز سالن دیگر گوشه.بود

 یسبزرنگ مبل ست نیم سالن ته و بود شده گذاشته ای نفره هشت ارخوری
 .خورد می چشم به

 .آمدید خوش -

 ودندب منتهی دوم طبقه به که هایی پله از آرامی به که افتاد مردی به آران نگاه
 .آمد می پایین

 .سرگرد نیست نیازی اسلحه به اینجا -

 گارد از.بود رفته اش اسلحه طرف به دسعتش که شعد متوجه ای لحظه آران
 .گذاشت احترام و ایستاد صاف و آمد بیرون خود

 ...قربان -

 موشکافا نگاهی آران به مرد
 .آزاد -گفت آرامی به تامل ای لحظه از بعد.کرد 

 بزسعع سعت نیم روی مرد.افتاد راه به دنبالش به آران.رفت سعالن ته طرف به
 .نشست رنگ

 .سرگرد بشین -

 .میام من که دونستین می کجا از -نشست آرامی به آران

 هم سرعت همان به و نشست مرد های لب روی سرعت به کمرنگ لبخندی
 .شد پاک

 .دارم خودمو آدمای من -

 !اینجا اومدم چی برای دونین می پس...سرهنگ -کشید عمیقی نفس آران
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 بدونم که ندارم دسترسی فروزش تیمسار گارد اعضعای به من...اصعل در -
 به لبتها که ارتباطن در کسانی چه با یا کنن می چکار دفترشون توی ایشعون

 ینکها.کنم می دنبال رو مربوطه بهم که اتفاقاتی فقط من.نداره هم ربطی من
 خو به ورودش از قبل صالحی آران سرگرد

 خو از برادرم که شه می منتظر من 
 خو قبلش روز چند البته و بره بیرون 
 هاشبا فامیلی نسعبت یه زمانی من قضعا از که بوده رضععایی آرتین سعرگرد 

 ...بوده فروزش دوم سرتیپ دفتر توی هم قبل هفته یک و...داشتم

 که مهمه برام مسعلما سعرگرد، پس -نشعسعت مرد های لب روی پوزخندی
 خو وارد خواد می کی بدونم

 هواس شه می معلوم شه می وارد مسلح که هم وقتی.داره چکار دقیقا و بشه م 
 یلیخ مسئله یه که بگیرم نتیجه تونم می پس.کرده آماده رو خودش هرچیزی

 می کامل آمادگی که هسععت ای مسععئله چه اون.اینجا کشععوندتش مهم
 رضاییش آرتین و من چرا منش چرا اما.ملی امنیت مسئله احتماال.خواد

 تیمسار و ما بین.مشترکه ما بین که چیزی یه شاید -زد تری عمیق لبخند مرد
 با ایافسر که جایی به گردم برمی من نظرت به...سرگرد بگو خودت.فروزش

 کننش می طرد ازش رو لیاقت

 دشواری کار است پیچیده خودش دور مرد که گاردی به نفوذ کرد حس آران
 .ست

 ...هست رضایی افشین سرگرد منظورتون اگر -
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 همو منظورم دقیقا -
 خواهر البته و بود زنده االن درصععد نود شععد نمی طرد پلیس نیروی از اگر.

 .من

 ندادینش استعفا چرا پس -داد جرئت خودش به کمی آران

 نکشیدم عقب.کنن نمی قبول رو استعفام دونستم می.نیستم آرتین مثل من -
 بهتر من از رو این تو کنم فکر.الزمه البته نافرمانی گاهی.نرفتم هم جلو ولی

 .بدونی

 .نیست من مسئله االن -برآشفت آران

 مهه خود به خود بدیم انجام رو کاری ما قراره اگر سرگردش کیه مسئله پس -
 که نیست آدمی شناسم می من که اونجوری تیمسعار.وسعط میاد ما گذشعته

 ک ریسک الکی بخواد
 ک جمع خواد می داریم شکل این به ای گذشته که رو ماهایی چرا پس 

 چیهش دلیلش این...خودش گذشته وجود با چیهشحتی علتش ش

 .سرهنگ نداره ربطی من به مسائل این -

 یتیاهم دسععتورات این به خیلی که نیسععتم من،آدمی.بگو تیمسععار به برو -
 حتی من.بشه من خیال بی بگو برو.گذشته سرم از آب وقته خیلی چون.بدم
 جمله یه با که نیستم آرتین ضمن،من در...شعم می هم درجه این خیال بی

 .بترسم" دستوره یه این" ای کلیشه

 بیرون انتظامی نیروی از اسععما رنجبران یاشععار بگو برو -کرد اخمی مرد
 .اومده

**** 



wWw.Roman4u.iR  11 

 

 ک رفتار اینجوری نبود بعید بودم دیده ازش قبال که رفتارهایی از -
. 

 قربانش بکنیم باید چکار -

 خو ریم می دوباره هم با دیگه روز سه دو -داد تکیه مبل به سورنا
 .شه می خبردار اون...شکل هر به.ش 

 خواهرش که وقتی از.سرسختیه آدم...خب -داد ادامه و کرد آران به نگاهی
 .شد هم تر سرسخت کشتن رو

 خواهرشش -

 نداریش خبر مگه -

-  
... 

 داریش رو حالش...طوالنیه جریانش کم یه...خب -

 .ندارم مشکلی من -

 چهارسال نزدیک...خب -گذاشت مبل چوبی دسته روی را دستش سعورنا
 از یکی روی داشععت سععرهنگ.کرد ترور رو تهرانی نفر،سععرهنگ یه پیش،

 کرد می کار شد می منتهی مظفر مسعود به که مخدر مواد بزرگ های پرونده
 لیکش با هم دخترش بعد دقیقه چند و شد منفجر ماشینش صبح روز یه که
 ایی،افشینرض سرگرد برادر که تحقیقاتی طبق. شد کشته سرش به گلوله یه

 یگا اسم به دختری داد انجام رضایی
 یگا.بود کرده رو کار این رنجبران 
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 هپروند.بود سرگرد زمان اون که رنجبران یاشار دوم سرهنگ خواهر رنجبران 
 همون یعنی قاتل چون بود شده معروف اداره توی طالیی کلت اسعم به ش
 یگا

 یگا.کرد می استفاده طالیی کلت یه از رنجبران 
 و ارتین که گیره می ماموریت کشععته رو یاشععار کرد می فکر زمانی یه که 

 ک نمی رو اونکار اما.بکشه رو افشین
 یگا کشتن به تصمیم باند های سردسته.
 خو وارد خواسته می وقتی.گیرن می 
 خو بشه ش 
 یگا انفجار شدت.شه می منفجر 
 یگا و ده می هل رو 
 چند آرتین.ده می دست از جدول لبه با سرش برخورد اثر در رو اش حافظه 

 یگا که همونایی توسط همسرش و مادر که میشه متوجه بعد روز
 دهگمش هم دخترش مهتاب و بودن شده کشته سراغشون بودن فرسعتاده رو 

 یگا اینکه از بعد افشین.بود
 نک شک بهشون اینکه برای میاد هوش به 
 ک می عقدش 
 یگا اما.برگرده اش حافظه که وقتی تا 
 ک می شرو .گه نمی افشین به میاره دست به رو ش حافظه که وقتی 
 یگا.کشه می رو باند اون به کشوندنش که آدمایی یکی یکی 
 خو از قتل دومین از بعد 
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 ک می فرار افشین 
 ک می اعتارف کارهاش به و ذاره می افشین برای یادداشت یه ولی 
 یگا عاشق واقعا افشین.
 عالقه شعدت که آرتین طرفی از.گرده می دنبالش هم همین برای بود شعده 

 یگا به رو افشین
 بی می 
 ک می فکر 
 ممک 
یتشعون روی حد از بیش ی عالقه این   سرهنگ با همین برای بذاره اثر مامو

 ز می حرف بود مافوقشون که رازقی
 می طرد ارهاد از تقریبا افشین.بگیرن افشین از رو پرونده گیرن می تصمیم و 

 یاشععار جای به مصععنوعی پوسععت و گریم با رو خودش مظفر مسعععود.شععه
 ز می جا رنجبران

 یگا و 
 کشو می خودش طرف به بوده برده پناه یاسین برادرش به که رو 
 خو به رو افشین و گیره می تماس افشین با بعد و 
 کشو می ش 
 یگا جا اون.
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 برای روزی یه خودش که قالبی یاشععار بازوی روی خالکوبی یه دیدن با 
 یاشار رو خودش که کسعی شعه می متوجه بود کرده طراحی مظفر مسععود
 خو ناو توی درگیری یه توی افشین.هست مظفر مسعود واقع در کرده معرفی

 یگا به مسعود روز اون.کشت هم رو مسعود خود البته شد شهید 
 یگا.نشده کشته یاشار که گفت 
 دگیزن زمان طی که اطالعاتی که کردن قانع اونو.یاشار دنبال رفتن آرتین و 

 یگا.بذاره اونا اختیار در رو داشته خفا توی که ای
 از بلق شب.بود برادرش سععید پیش آرتین دختر که بود شعنیده مسععود از 

 خو به حمله عملیات
 یگا مطفر سعید 
 می رو سعید و بیرون کشه می اونجا از رو آرتین مهتاب،دختر و اونجا میره 

 ناو برای یاشار.میره می یاشار دستای توی و خوره می تیر خودش اما کشعه
 برای و مرده کردن می فکر همه و داشععته که سععختی زندگی سععال هشععت

 دهپرون شدن مختوم با آرتین ولی.گیره می درجه ارتقا ارزشمندش اطالعات
 ک می گیری کناره اداره از کلی به

 .نکرد قبول هیچوقت رو استعفاش رازقی سرهنگ...خوب که 

 تا.بشین جمع هم کنار باید -شعدند قفل مشعکی چشعمان در آبی چشعمان
 .کمه خیلی...کمه اما داریم وقت ماه شش وین اجالس

 بپرسمش سوال یه تونم می...قربان -

 ...!بگو -

 بیفتهش اتفاقی قراره اجالس توی...قربان -
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 .نیست وقتش فعال.گم می موقعش به من...بیار رو آرتین و یاشار تو -

 .قربان چشم -

 ورناس صدای که برود بیرون اتاق از خواست.گذاشت احترام و شد بلند آران
 .شنید را

 ...آران -

 با.بود نزده صععدا را اسععمش حال به تا.کرد نگاه سععورنا به آشععکار تعجبی با
 .گفت احتیاط

 !قربان -

 عیس و بست را چشمانش.ایستاد آران به پشت و شد بلند جایش از سعورنا
 .کند مهار را صدایش لرزش کرد

 ها عملیات توی من.ت خانواده همه...همینطور.باش خودت مواظب -
 ...گهمن،دی.نبینین گزندی کنین سعی خودتون اما کنم همراهیتون تونم نمی

 حتما -گفت محکم صععدایی با آران.رفت خاموشععی به رو آرامش صععدای
 .قربان

 .کرد باز را در

 شدش شهید چجوری مقدم سرگرد دونی می -سورنا

 .قربان خیر -کرد نگاه زمین به آران

 ...داشت شدیدی خونریزی.ش کلیه به خورد تیر -

 .خواند را فکرش انگار سورنا.کرد مشغول سخت را آران ذهن سوالی

 .بود کرده اهدا من به رو ش کلیه یکی اون -
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 او جلوی سورنا مانند مردی نداشت دوست اصعال.رفت بیرون اتاق از آران
 بود، هشکست دوستش بهترین شدن کشته زمان سورنا نداشت خبر.بشکند

**** 

 .بشینید بفرمایید -

 یمشک میز به نگاهی و نشست رنگ قرمز چرم صعندلی روی تردید کمی با
 تا.کرد نگاه مخاطبش چشعمان به و گذاشعت میز روی را دسعتش.کرد رنگ

ید چیزی خواست  .شد حاضر میزشان کنار گارسون بگو

 دارنش میل چی آقا و خانم -

 خانمش رخسار داری میل چی شما -کرد رخسار به نگاهی آران

 وارد رخسار به را شوکی خصعو  به لحن آن با آران زبان از نامش شعنیدن
 .نیاورد خودش روی به اما کرد

 .اسپرسو شیه...من -

 .اسپرسو تا دو پس -کرد نگاه گارسون به و کشید عمیقی نفس آران

 ار لبش رخسار.شد غیب ثانیه دو عرض در و کرد تعظیمی نیمچه گارسعون
 .گزید

 !دارین کاری من با که گفتین -

 .دارم بله -داد تکیه صندلی به آرامش با آران

 .منتظرم -زد کنار صورتش جلوی از را موهایش رخسار

 گارسون.داد می آزار را رخسار حدش از بیش خونسردی.نگفت چیزی آران
 در را لیوان آران.رفت و گذاشععت میزها رو را اسععپرسععو کوچک های لیوان

 .نگریست آن داخل به و گرفت دستش
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 ...آقای -

 چکار من با بگین شعه می...صعالحی آقای -آورد فشعار مغزش به رخسعار
 ...دانشگاه برم باید.دارم کار دارین،من

 .خانم نداری دانشگاه دیگه روز سه تا شما -

 می اش عصبی آران های لب روی لبخند.شد خیره آران به مبهوت رخسعار
 .کرد

 ش...کجا شما،از...شما -

 .نیست مهم -

 .آقا مهمه -

 بشیمش آشنا تونیم می -

 نمی دوست کسی با من چیهش حرف این از منظورتون -کرد اخمی رخسعار
 .شم

 ازدواج تقاضای بگیم تونیم می بیشتر.خانمم نکردم دوستی تقاضعای من -
 .کردم

 -کرد نگاه آران به زده بهت رخسار.زد زنگ رخسار گوش در" خانمم" کلمه
 خواینش می چی

 کنیش می ازدواج من با...گفتم -

 ش...اینجوری آخه...آخه -

 بینن،از می رو کننشهمدیگه می ازدواج چجوری مردم مگه چجوریش -
 .کنن می ازدواج بعد و میاد خوششون هم
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 میادش خوشم شما از من گفته شما به کی -

 ...پلیسم بنده عزیز خانم -شد تر عمیق آران لبخند

 .کنین می اشتباه...شما...من -پرید آران حرف میان عجله با رخسار

  -شد خیره رخسار به و زد تکیه صندلی به آران
 .کنم نمی اشتباه من...

 چند طی و بودند کرده برخورد هم به که روزی از.گفت می درسععت آران
 آران.ودب کرده پیدا او به ای عالقه بود رفته بیرون او با آران اصرار به که باری

 مردا صورت
 می قرار تاثیر تحت را دختری هر راحتی به...جذاب نگاهی و داشععت ای 

 .کرد گم را پایش و دست رخسار.داد

 .دیدیم رو همدیگه بار چند فقط ما...ما -

 می آشنا هم با و میایم خونتون به م خانواده و من.بینیم می بیشعتر...خب -
 .شیم

 .ندارم ازدواج آمادگی...من -

 .کنی می پیدا -

 .دونم نمی شما از هیچی من -

 .دم می جواب من.بپرس دونی نمی هرچی -

 االنش -

 .بخوای خودت که زمان هر -

 کنینش معرفی کامل رو خودتون شه می...خب -

 .گذاشت رخسار نزدیک میز روی را دستش آران
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 که آریانا اسم به دارم برادر یه.سالمه چهار و سی.هستم صالحی آران من، -
 می که هم رو شغلم.کرد فوت پیش سعال خیلی مادرم.سعالشعه یک و سعی
 از تونم نمی من. بفهمی باید خودت که رو اخالق بگمش چی دیگه.دونی
 .نیستم متعصب اما هستم معتقدی آدم.بگم خودم

 ...منم -

 .عزیزم دونم می موردت در رو چیز همه -کرد قطع را رخسار حرف آران

 پایین خجالت از را سععرش.شععد داغ عزیزم کلمه شععنیدن از رخسععار
 .کرد صدادار ای خنده آران.انداخت

 .شدی هلو شبیه...توروخدا کن نگاهش -

 بازی همینطور -داد ادامه شیطنت با آران.کرد نگاه آران به تعجب با رخسعار
 ...و

 ردک تغییر نگاهش ای لحظه.کرد نگاه رخسار به شیطنت با و نداد ادامه آران
یی بعد و  .گفت و کرد صاف گلو

 .ظهره بعداز هفت ساعت...شده دیرتون کنم فکر -

 هفتش -پرید جا از رخسار

 .رسونمت می -

-  
... 

 .میرم خودم 
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 هقهو...راستی.رسونمت می خودم باالخره چون ست فایده بی مخالفتت -
 .نخوردی رو ت

 .نبود قهوه یاد به اصال که بود آران های حرف درگیر آنقدر رخسار فکر

 .نیست مهم -

 قدم چند.شععد بلند و گذاشععت میز روی تومانی هزار ده اسععکناس دو آران
 الاص انگار.کرد نگاهش.آید نمی دنبالش به رخسار شد متوجه که برداشت

 هب را او و گرفت دسععتش در را رخسععار مانتوی آسععتین آران.نبود دنیا این در
 .کشید خود طرف

 کجاییش -

 چیش -کرد نگاه آران به تعجب با رخسار

 .دیگه بریم -

 .باشه...آهان -

 باد خوردن سر از و کشید پایین را شیشه رخسعار.شعدند آران ماشعین سعوار
 .برد لذت صورتش روی

 .رخسار -

 .برگرداند آران سمت به را صورتش سرعت به رخسار

 بلهش -

 .دوخت خیابان به چشم بعد و کرد رخسار به عصبی نگاهی آران

 ...افتاده شالت -

 شا روی باد وزش اثر بر شالش.کرد خودش به نگاهی رخسار
 .گذاشت سرش روی را آن عجله با.بود افتاده هایش 



wWw.Roman4u.iR  51 

 

 ...اما...رخسار نیستم متعصبی آدم من -

  و امر بهت من رخسار -کرد عوض را حرفش آران
 ...اما کنی چکار که کنم نمی ی

 .نگفت چیزی رخسار

 نای اندازه چه تا که کن درک خودتم اما.ندارم کاری پوششت به خیلی من -
 .مهمه من برای پوشش

 .کرد محکم سرش روی را آن و برد شالش طرف به را دستش رخسار

 .کنی می درک که خوشحالم -آران

**** 

 .شو دور چشمام جلوی از نوشاد -

 ...نائی نزن داد -

 .نوشاد نیا نزدیک -رفت عقب عقب نائیریکا

 چتهش تو بابا -

 دونیش نمی تو یعنی -

 .دونم می آره -داد تکیه نائیریکا اتاق در به نوشاد

 .پررویی خیلی -زد جیغ نائیریکا

 تا گذاشت دهانش روی دست و رفت خواهرش طرف به و شعد هل نوشعاد
 یرو از را نوشعاد دسعت تا کرد می تقال نائیریکا.نشعنود را صعدایش کسعی

 نانز نفس نائیریکا رفت کنار نوشععاد دسععت اینکه محض به.بردارد دهانش
 .گفت
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 .شعور بی -

 ...نزن داد گم می -گرفت نائیریکا سمت به تهدید انگشت نوشاد

 چیش واسه...چرا آخه -کرد ناله نائیریکا

 .بودم مجبور -

 .نداشت اجباری هیچ اینکارت مجبورش -

 .فهمی نمی تو.بودم مجبور چرا -

 .تکش رو دختر یه چشمام جلوی داداشم چرا بدونم تا بگو.بفهمم تا بگو -

 .گرفت دندان به لب و نشست صندلی روی نائیریکا

 .نیست اینجوری خودم جان به نائی -

 نیستش اینجوری چی چیش -

 ...من -

  یا کشتی اونو تو -
 ش

 .آره -

 .دم می خبر پلیس به من.بگیم نداریم چیزی دیگه پس -

 .شد نزدیک نائیریکا به عصبانیت با نوشاد

 گفتیش چی -

 ...پلیس به من...من -ترسید نائیریکا

 .کنم می لهت بگی پلیس به اگر بابا جان به نائیریکا -

 ...نوشاد -

 فهمیدیش.بزنی حرف نداری حق.توام با -زد داد نوشاد
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 آشپزخا از نوشاد.شد مچاله خود در نائیریکا
 .رفت بیرون 

**** 

 چیش برای بابا آخه -

 خو این از -
 ...خب شدم خسته 

 خو این بابا -
 ...مامان، ،خاطرات

 .خواد می تازگی دلم.برم اینجا از خوام می که همیناست برای -

 -شد ملحق پدرش و برادر به و رفت پذیرایی به.کرد باز را اتاقش درب آریانا
 .داره خودش واسه فکرایی یه بابا کنم فکر

 .پرسید آران.زد لبخندی دید را آریانا خنده که خشایار

 خو خوایشرفتی نمی نظر ما از اصال چرا -
 .یمپسرات هم ما واال.بگی ما به که این بدون خریدی دیگه یکی فروختی رو 

 مثالش نظری چه -گفت بدعنقی با خشایار

 خو این ببینم باید مثال من خب -
 هم آری.نیاد پیش مشععکلی آمدم و رفت تو.داره فاصععله اداره از چقدر 

 .همینطور

 .بزن صدا کامل منو اسم گفتم دفعه صد -کرد اعتراض آریانا

 گمش می دروغ مگه -داد ادامه جدیت با ولی خندید آران



 55 شکستهشطرنج 

 .داد تکان هوا در دستی اعتنا بی خشایار

 گرفتینش نظر در رو کجا ببینم بگین رو آدرسش حاال -

 .شد بلند مبل روی از سرعت به آران.گفت را آدرس خشایار

 ریش می کجا -پرسید آریانا

 خو این برم -
 .ببینم رو 

 .میام منم پس -آریانا

 هب و بودند نشعسته ماشعین در دقیقه ده عرض در دو هر.نکرد مخالفتی آران
 خا سمت

 .بودند حرکت در جدید 

 ک می کارایی هم بابا -آران
 ...ها 

 .شه می عوض دقیقه به دم.بهاره هوای مثل.دیگه باباست -آریانا

 ادارهش از خبر چه -پرسید آریانا.داد تکان سری آران

 ...بدبختی. جنایت و دیگه،جرم ماموریت...هیچی -

 خو -
 ندارهش اهمیت واست چیزا این که تو ببینیش خوای می چی واسه رو 

 .مهمه.کنم ش بررسی خوام می امنیتی لحاظ از مقدار یه -کرد من و من آران

 رمزت چهارطبقه آپارتمانی جلوی.نگفتند چیزی دیگر مقصععد به رسععیدن تا
 در جلوی و کردند نگاهی آپارتمان به نگاهی.شععدند خارج ماشععین از.کرد
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 زا را موبایلش.چرخاند برادرش و بسععته در بین را نگاهش آران.ایسععتادند
 .گرفت شماره و درآورد جیبش

 .سالم -

 خوبیش -

 خو -
 ایش 

 .پایین بیا پس -

 .رسیدپ کرد قطع را تماس که دید وقتی.کرد نگاه برادرش به تعجب با آریانا

 بودش کی -

 .داداشت زن -

 چیش -پرسید تعجب با آریانا

 ک می زندگی اینجا ت آینده داداش زن -
. 

 ش...کجا از -

 دستی دختر.کرد باز را ورودی درب دختری چون ماند نیمه و نصفه حرفش
 .کرد سالم آرامی به و کرد محکم را شالش و کرد فرو موهایش در

 .داداش زن سالم -زد لبخند آریانا

 .گفت سرعت به آران.کرد نگاه آریانا به تعجب با دختر

 .بودم گفته بهت که آریاناست برادرم این رخسار -

 .خوشبختم -زد لبخندی زور به رخسار



 57 شکستهشطرنج 

 .یدپرس تردید با رخسار.رفت آپارتمان داخل به و کرد دو آن به نگاهی آریانا

 کنیش می چکار جا این -

 .کنیم زندگی اینجا قراره -

 !گی می دروغ -

 خو رفته بگه ما به اینکه بدون بابا.گم نمی دروغ بهت هیچوقت من -
 لطف بهم چقدر خدا شععدم متوجه گفت رو اینجا آدرس وقتی.فروخته رو 

 .کرده

 !اتفاقی چه -کرد نگاه آران به کمی رخسار

 خو تش خانواده بقیه از خبر چه راستی...داشته دوستم خدا واقعا – آران
 انش 

 خو ولی زمرد.مامان هم هست بابا هم...هستن -
 کجاستش پدرت حاال.نیست 

 خو بودیم اومده فقط هم آریانا و من.نیومد -
 .ببینیم رو 

**** 

 به نگاهی سورنا.شدند داخل مرد دو و شد باز درب.شد زده عمارت در زنگ
 خا درون

 لمب روی از یاشار.بود نشعسعته رنگی کرم مبل روی که دید را یاشعار و کرد 
 .گفت آرامی به سورنا.گذاشت احترام و شد بلند

 .سرهنگ آزاد -

 .قربان آمدید خوش -
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 هم اشم.سرگرد آزاد-گفت بود گذاشته احترام او به که آران به خطاب بعد و
 .آمدید خوش

یزیون کنترل یاشعار.نشعسعتند ها مبل روی هم کنار سعه هر  دست در را تلو
 .شکست را سکوت سورنا.کرد خاموش را آن و گرفت

 ...سرهنگ...خب -

 .هستند تر قوی ها نام.کنین صدا خودم اسم با منو دم می ترجیح قربان -

 تاکید یاشار و خودش ی درجه روی قصعد از و کشعید عمیقی نفس سعورنا
 ومد من،سرتیپ قیمم*س*ت دستور از تو...رنجبران یاشار دوم سرهنگ -کرد

 .کردی سرپیچی فروزش، سورنا

 تا بدین ال اط انتظامی نیروی فرمانده به یا کنین توبیخ منو تونین می -یاشار
 چهی توی دیگه من اما بیارن درم تعلیق حالت به حتی یا کنن بازداشععتم
 .کنم نمی شرکت ماموریتی

 خو توی دیگه فردا من.زدم رو حرفم واضح من -سورنا
 .گرفت خواهم ای دیگه تصمیمات نیای اگر و هستم منتظرت م 

 ...ماش چرا بیفتهش خواد می اتفاقی چه مگه بیامش باید چرا -یاشار

 .کرده بازگو من برای صالحی سرگرد رو سواالتت تمام -سورنا

 جوابشش و -یاشار

 خو به وقتی -سورنا
 .دم می جواب ش همه به بیای من 

 پیش کردن قبول یعنی من اومدن -یاشار
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 .شما اد

 هک اونی.سرهنگ نیستم دشمن ما -شد خم یاشار طرف به جدیت با سعورنا
 .خواهرتن های قاتل.نیستیم ما بگیری جبهه مقابلش در باید

 ار دستانش.زد می موج نگاهش در عصبانیت وضعوح به.پرید جا از یاشعار
 .بود کرده مشت

 .نداره ربطی ماجرا این به من خواهر -

 .شده کشته آدما همین دست به خواهرت -

 چیش که -

 که نینک فکر دخترایی به شما...اما قربان ببخشید -کرد کوتاهی سعرفه آران
 ممک

 یگا زمان   اون موقعیت در 
 .باشن رنجبران 

 آران.کشید خود سمت به و گرفت را اش یقه.برد هجوم آران طرف به یاشعار
 یاشار خشمگین چشمان در آرامش با فقط و نداد نشعان العملی عکس هیچ

 .داد هشدار و شد بلند جا از سورنا.زد زل

 ...سرهنگ -

 .هیچوقت....نیار منو خواهر اسم -کرد زمزمه سورنا به توجه بی یاشار

 .کرد نگاه او به اش ذاتی خونسردی با آران

 .رنجبران دوم سرهنگ هستیم شما منتظر ما -گفت سورنا

 خا آن از آران و سورنا
 .گفت سورنا کرد روشن را ماشین آران که هنگامی.شدند خارج 
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 .خواهرشه ضعفش نقطه.زدم می حدس درست -

 وتسک دقیقه چند از بعد.افتاد راه به و کرد عوض را دنده.نگفت چیزی آران
 .شکست را

 ...ما ی گذشته ما،...قربان -

 داریش وحشت ازش -

 .بود آران پرمعنای سکوت سورنا جواب.گزید لب آران

 یادم ممکن شکل بدترین به روز یه باشی داشته وحشت هرچیزی از -سورنا
 غیرممک دستش از کردن فرار دیگه که هست موقع اون و سراغت

 وگر بکشیش االن باید.
 ک نمی حل رو چیز هیچ کردن فرار.برنمیای پسش از بعدا 
. 

 ....که نداره علتی...فهمم نمی من -

 این هم هم،با کنار که داریم فرصععت ماه شععش تا.کنیم کار هم با قراره ما -
 ره برای رو خودت.افته می اتفاق این خود به خود پس.کنیم حل رو پرونده
 با ونیمت می بهتر پس.داریم تجربه بیشععتر تو از نفر سععه ما.کن آماده چیزی

  تو اما بیایم کنار اتفاقات
 کدوم هر ماها.جوونتری ما از حداقل یعنی جوونی هنوز چون زوده برات...

 و آرتین،زنش. داد دست از رو خواهرش یاشار.گذروندیم رو تلخی اتفاقات
  هنوز تو اما.رو دوستم بهترین و دخترم و زنم منم.رو برادرش و مادرش
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 تاوانی هرچیزی بدون اینو اما نیاد پیش برات هیچوقت امیعدوارم کعه...
 برادر یه که دونم می. ندن ت خانواده رو تو کارهای تاوان باش مواظب.داره

 ونچ باش مواظبشون.کنین می زندگی پدرت با و داری خودت از تر کوچک
 و یمیا خودت به وقت یه.داری زندگی توی که هستن چیزهایی بهترین اونا
 ...بینی می

 .بود ناگفته های حسرت از پر لحنش.نداد ادامه سورنا

**** 

**** 

 خا طرف به و شد پیاده آران ماشین از سورنا
 یدکل سمت به را دسعتش.کرد باز را در و انداخت قفل در را کلید.رفت اش 

 خا که وقتی و برد برق
 خا گرفته ولی وسیع فضای به شد روشن 
 مبل روی را کتش.بود سععالش ده االن بود زنده دخترش اگر.کرد نگاه اش 

 آشپزخا به و گذاشت
 روی را لیوان.کشععید سععر باره یک و ریخت خودش برای آب لیوانی.رفت 

 رنگ آبی چشمان.داد تکیه کابینت به و کشید عمیقی نفس.گذاشت کابینت
 ویر را دستش.کرد باز را چشمانش.بودند زده زل او به خیاالتش در دخترش
 آشپزخا از.کشید صورتش

یزیون و نشعسعت مبل روی و رفت بیرون   میفیل خواست.کرد روشن را تلو
 روی را آرنجش.بود فایده بی انگار اما بیاید بیرون خیال و فکر از تا ببیند

 به اش تیره آبی چشمان.داد تکیه دستش به را سعرش و گذاشعت مبل دسعته
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 و بود سععالش یک نزدیک آندیا زمان آن.شععد خیره آتنا و آندیا عکس قاب
 که کذایی روز آن از قبل ماه یک دقیقا.سال هشعت و بیسعت آتنا همسعرش

 نفسععش روزها آن یادآوری با.دید را همسععرش خون به غرق جسععد سععورنا
یش در بغض و گرفت . بریزد اشععکی نگذاشععت غرورش اما زد چنگ گلو

 اختیار بی.شد بلند جا از.آورد خود به را سعورنا ورودی درب زنگ صعدای
 نآ با را اسلحه که را راسعتش دسعت.رفت در طرف به و برداشعت را کلتش
 دش جمع اسلحه دور دستش. کرد باز آرام را در و داد تکیه در روی بود گرفته

 .گفت حیرت با و

 آنیتاش -

 ایستاده در بیرون اش سالگی سی دهه اواسعط در اندام خوش و بلندقد زنی
 .بود لبش روی آمیز تمسخر لبخندی و بود

 .سورنا سالم -

 کنیش می چکار اینجا -کرد جور و جمع را خودش سورنا

 کنیش می پذیرایی ازم جوری این و اومدم سال همه این از بعد -

 تو و من -گفت آمد نمی خوشش همسعرش خواهر از وقت هیچ که سعورنا
 .نداریم نسبتی هیچ هم با االن

 .داشتیم که قبال -

 اینجاش اومدی چی برای -

  یا تو بیام ذاری می -
  اینجا ش
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  و خوبه تو برای 
 .من برای 

 خا وارد آرامی به آنیتا.رفت کنار در جلوی از سورنا
 .افتاد بود در روی که سورنا دست به نگاهش و شد 

 دستتهش چرا اسلحه -

 خو در زنگ شب موقع این که کسی کردم فکر -
 ز می رو م 
 .نیست معمولی آدم یه احتماال 

 .هست که دیدی -

 .بشم قائل استثنا باید وقتایی یه انگار -

 ...دقیقا -

 آرهش.باشه سالت چهار و چهل باید -نشست مبل روی آنیتا

 .نشست نفره تک های مبل از یکی روی و داد تکان سر حوصله بی سورنا

 .موندی خوب ولی -

 بود اش زندگی چهارم دهه اواسط در که مردی برای.گفت می درسعت آنیتا
 هالبت و نبودند زیاد موهایش روی ای نقره تارهای.رسععید می نظر به جوانتر

 مردا جذابیت به هم ها همان
 ورزشکارا هیکل و بلند قد.افزودند می هم اش 
 .بود میانسال مردی هیکل آن صاحب داد نمی نشان اصال داشت که ای 

 ممک -داد جواب کوتاه سورنا
. 
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 زیچی گی می بهم داری عمال.مفید و مختصر همیشه مثل -زد پوزخند آنیتا
 .نگم

 .نگفت هیچ سورنا
   و کرد تایید 
 .درآورد تن از را شالش و پالتو و شد بلند جایش از آنیتا.تکذیب 

 .بپوششون -گفت بلند سورنا

 چیش -پرسید تعجب با آنیتا

 .دونی می رو من اخالق تو.گفتم که همین -گفت جدیت با سورنا

 .اینجا بیام شدم مجبور ولی دونم می بله -

 شدیش مجبور -

 ...نداشتم ایران توی رو کسی من سورنا -

 اومدیش چی واسه پس -

 ویت مجرد زن به که ایران تو.اومدم که چی،حاال هر خاطر به -برآشفت آنیتا
 .کردم حساب مرحومم خواهر   شوهر   روی که ببخش.دن نمی اتاق هتل

 خو این قوانین با باید که بدون کردی حساب روم که حاال -
 برای.کنی می حفظ رو حجابت اینجا.دونی می منو اخالق تو.بری پیش 

 اقلحد.مهمه ایران توی اما رفتی می بیرون تیپی چه با آلمان نیست مهم من
 .دار نگه رو آتنا احترام

 ...تو خاطر به آتنا...نزن حرف آتنا از -
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 انتخابش خودش اما شععد محجبه من خاطر به آره چیش من خاطر به -
 تیهس ایران که مدتی این توی بتونی اینکه خاطر به شعه می اگر هم تو.کرد

 .نشه سخت برات زندگی تا کن گوش گم می من که هرچی بمونی اینجا

 کردیش می رفتار همینجوری هم آتنا با -

 چیهش منظورت -گفت عصبانیت با سورنا

 .مرد تو خاطر به من خواهر -

  موضو  اومدی...بگو پس -
 .نبود من تقصیر موضو  اون.وسط بکشی رو پیش سال 

 پس...بودن تو دشععمنای.کشعتن رو من زاده خواهر و خواهر تو دشععمنای -
 .بوده تو تقصیر

 چشمام جلوی از فعال خوام می ازت.نکن بحث من با -گفت عصبی سورنا
 اتاق هم ش یکی و خوابه اتاق ش یکی که داره اتاق تا دو اینجا.بشععی دور

 .مکن می پیدا خودم واسه جا یه من.بخوابی خواب اتاق توی تونی می.آندیا

 دقیقه چند از بعد و رفت ها اتاق از یکی طرف به محکم های قدم با سعورنا
 .انداخت کاناپه روی را ها آن و برگشت بالش و پتو یک با

**** 

**** 

 خو از که آقایون این موضو  یاشار -
 بودش چی رفتن بیرون 

 !نیست مهم -

 .بگو...مهمه -
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 ...یاسین -

 یگا وقتی از یاشار -
 .شده تحمل قابل غیر خیلی اخالقت تو مرده 

 یگا به -
 .نیست مربوط 

 گای وقتی از...سالمه پنج و سی من یاشار امش بچه من نیستشمگه مربوط -
 شععد تموم...مرد روز یه ما خواهر بابا.رفته یادت رو زندگی اصععال تو مرده 

 !دیگه بسه.رفت

 !یاسین -کرد نگاه یاسین به حیرت با یاشار

 .نبود این...منظورم من...یاشار -شد حرفش متوجه تازه یاسین

 ...خوب خیلی.رسوندیش خوب خیلی بود هرچی منظورت -

 .شنید را یاشار صدای.نشست برادرش اتاق تخت روی حال بی یاسین

 که کنن م راضععی خواسععتن می.صععالحی سععرگرد و بود فروزش تیمسععار -
 .کنم همکاری ماموریت یه توی باهاشون

 کننش ت راضی -

 ک مبازداشت دستورش از نافرمانی بابت تونست می تیمسار.عجیبه آره -
 من شعنید نمی اصعال انگار اون اما نزدم حرف احترام با خیلی من.نکرد اما 

 سععرپیچی من قیمم*س*ت دسععتور از که گفت بهم بار یعه.گم می چی
 آخرش من بود مطمئن انگار اما دونم نمی.گفت رو همین فقط اما...کردی
 .کنم می قبول
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 زنیش می حدسی چه -

 یگا قتل با ارتباطی یه ش پرونده احتماال -
 .داره 

 جدیش -

 اصععرار.مخدره مواد با ارتباط در.دونم نمی... هم شععاید.احتماال گم می -
 .باشیم چهارنفر ما باید حتما انگار.فهمم نمی رو تیمسار

**** 

 خا به صالحی خانواده
 آران های نگرانی شاهد اول روز همان از و بودند کرده مکان نقل جدیدشان 

 خا از زود صبح آران. بودند
 هم رخسعار برای که طوری به گشعت برنمی هم شععب تا و رفت می بیرون 

 خا آن در ها آن که شبی سومین.بود کرده حساسیت ایجاد
 خا به سورنا و آران که بود شبی همان بودند 
 وارد آران. کرد باز را درب آریانا و زد را آیفون زنگ آران.بودند رفته یاشععار 

 .شد ساختمان محوطه

 !آران -

 .کشید عمیقی نفس رخسار دیدن با و برگشت سرعت به آران

ییش -  تو

 منو اصععال اینجا اومدین که وقتی از.دیگه منم...باشععه کی خواسععتی می -
 .رفته یادت

 .زیاده کارام مقدار یه یعنی...هیچی! هان -کشید موهایش در دستی آران
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 خا از آران
 .بود مشغول شدت به فکرش و بود برگشته رنجبران دوم سرهنگ 

 شدهش چیزی -پرسید نگرانی با رخسار

-  
 ...عزیز 

 ...شب موقع این چی برای رخسار -کرد قطع را حرفش کسی صدای

یی که بود دختری.کرد نگاه وارد تازه فرد به آران  که ودب پوشععیده کوتاه مانتو
 موهای بازی خیلی حالت به سععرش روی شععال.بود باز هایش دکمه البته

 هفاصل از و بودند گذاشته نمایش به را اش صافش و شده مش رنگ   مشعکی
 هب کردصورتش می نظر جلب اش تیره رنگ سبز های چشم بینشعان نزدیک

 شصورت نقص بی و نظیر بی ترکیب خاطر به ولی داشت شعباهت رخسعار
 که را یزیچ توانست نمی.بود زده زل آران به تحیر با دختر. بود زیباتر بسیار

 دو آن که دید موظف را خود او حالت به توجه بی رخسار.کند باور دید می
 .کند معرفی هم به را

 ...زمرد،ایشون -

 و کرد زمزمه را چیزی زیرلب زمرد.شععد آران به خواهرش نگاه متوجه تازه
 با هنوز زمرد.کرد سالم آرامی به آران.چرخاند رخسار و آران بین را نگاهش

 .پرسید بمش صدای با آران.بود شده خیره او به تحیر

 خانمش شده چیزی -

 .بود کرده مشکوک را آران رفتارهایش
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  -شد بیدار خوابی از انگار زمرد
 .سالم...نشده چیزی 

 .دوید ساختمان ورودی در سمت به بعد و

 شدش چی -زد زل خواهرش خالی جای به تعجب با رخسار

 .دونم نمی -بود کرده تعجب هم آران

 .رفت رخسار طرف به و زد لبخندی.آمد خودش به بعد و

 خانومیش خودت از خبر چه -

 گو روی را دستش آرامی به آران.کشید خجالت رخسار
 با آران.شد دور آران از و کشید عقب را خودش رخسار.کشعید رخسعار ی 

 .کرد تماشا را رفتنش لبخند

**** 

**** 

 ...!یعنی...یعنی.خدا وای...نداره امکان -

 .رفت می راه وقفه بی اتاقش در زمرد

 .شه نمی باورم شهش می مگه -

 ....شم مطمئن باید -نشست تختش روی

 .کرد انتخاب را ای شماره مخاطبانش میان از و برداشت را موبایلش

 ...الو -پیچید گوشش در صدایی لحظه چند از بعد

 خوبیش...سالم -

 زد زنگ وقت شب موقع این آخه -گودرز
 ش
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 .کن ایمیل برام رو صدیقی میثاق عکس.دارم کارت -

 شش نداشتی شدهشمگه چی -

 .کنم پاره رو عکس شدم مجبور علتی یه به من.کن ایمیلش برام تو -

 .کنم روشن رو تاپ لپ بذار باشه -

 اینترنت به سععرعت به و کرد روشععنش و رفت تاپش لپ طرف به هم زمرد
 در ودرزگ صدای. بود شده خیره عکس به تحیر با بعد دقیقه پنج.شد متصل

 .پیچید گوشش

 شدش چی -

 .خودشه...من خدای -

 خودشهش کی کیش -

 مو همسایه صدیقی میثاق -
. 

 میثاقهش همون اسمش گیش می جدی -

 که نیاورد یاد به اما داشت را مرد معرفی قصعد خواهرش که آورد یاد به زمرد
 .نداد ادامه را حرفش رخسار چرا

 ...انگار اومدن تازه.دونم نمی -

 می رو ها بچه فردا پس.بفرسععت من واسععه و کن جمع اطالعات ازش -
 .اینجا بیارنش فرستم

 دیش می وقت من به روز یه فقط یعنی -
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 مبدون باید.داره اطالعاتی چه ما از بدونم باید...بفهم.دختر نداریم وقت -
 .کیه

***** 

 یمهن یک ساعت.بود شده گیج رخسار زمرد،خواهر رفتار بابت اندازه بی آران
 اس ام اس صدای که بود کشیده دراز تخت روی اتاقش در آران و بود شعب

 به و شد بلند جایش از.داشت قرار میزش روی موبایلش.شد بلند موبایلش
 باز را اس ام اس.برداشععت را موبایلش و رفت رنگش کرم چوبی میز طرف

 وافقتشم یاشار بود گفته که بود فروزش تیمسار.کرد خواندن به شرو  و کرد
 خا در را همدیگر صبح ده ساعت راس و است کرده اعالم را
 مشععغول فکرش دوباره و گذاشععت میز روی را موبایل.دید خواهند سععورنا 

 .شد زمرد

 کردش کپ دید منو تا چرا -

 سی در آراد نفس
 .شنید را خودش صدای.شد حبس اش 

 کردن پیدا اندازه به کردنش پیدا که زمرد اسععم به داره ای معشععوقه گن می"
 ."سخته گودرز

 زادمهر زمرد کرد می فکر حاال و بود ندیده زمرد از عکسععی هیچوقت آران
 .است گودرز ی معشوقه همان

 .لعنتی...نباشه هم شاید -

 رایب پس نیست اون اگر -نشعست اش نفره یک تخت روی اختیار بی آران
 یم تیمسععار به فردا... بود مشععکوک خیلی کردش تعجب دید منو وقتی چی



wWw.Roman4u.iR  71 

 

یت! باشععه اون...اگر ولی.بدونم رو نظرش باید.گم  هک رو من البته...منو هو
 بدو اگر...ولی.ندیده هیچوقت

 .برسه دادمون به خدا...بودم کرده نفوذ باندشون توی من، 

 زا شد شعش که سعاعت.نخوابید صعبح تا که بود مشعغول فکرش قدری به
 صبحا خوردن مشغول آریانا و پدرش.شد خارج اتاقش

 .بودند 

 .سالم -

 ...آران سالم -

 .پسرم سالم -

 برادرش و پدر کنار صععنعدلی روی و ریخعت چعایی خودش برای آران
 دیر االن.اداره رفتی می پیش سععاعت یه معموال -پرسععید آریانا.نشععسععت

 نیستش

 .رم نمی اداره امروز -آران

 خو امروز پس-خشایار
 ایش 

  -آران
... 

 چیش پس -خشایار

 .جایی یه برم باید -آران
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 بابا -گفت بپرسد سوال خواهد می باز دید وقتی و کرد نگاه پدرش به آریانا
 می وقتی بپرسی خوای می چی واسعه.بره خواد می کجا ده نمی لو که آران

 .گه نمی دونی

 جوریهاین -گفت دید را صدایش بی ی خنده وقتی و کرد نگاه آران به خشایار
 آرانش

 ماش...کارمه به مربوط مسئله یه بابا آخه -گفت خندید می که همانطور آران
 .بدونین نباید

 کالسش ری می امروز -گفت آریانا به رو بحث کردن تمام برای

 .آره -

 کاری یه -افتاد خانواده از مواظبت مورد در سععورنا های حرف یاد به آران
 خو بمون...کن

 .بیرون نرو نزدم زنگ من که موقعی تا.

 آرانش شده چیزی -شد نگران آریانا

 یم ای دیگه کار یه اصال...اما.هیچی فعال -کرد خیس زبانش با را لب آران
 خو برم می رو شما من.کنیم

 .خجسته عمه 

 .بگو ما به شده چیزی اگر آران -پرسید خشایار

 .کنم می خواهش...بشین آماده.بدم توضیح تونم نمی فعال...من -

 ...کالس من...آخه -آریانا

 .کنم می خواهش ازت.کن کنسلش بزن زنگ آریانا -

 خا از سرعت به آران
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 یکی پنجره پشت کسی کرد حس.انداخت ساختمان به نگاهی.شعد خارج 
 خا از

 از هنوز زمرد.شععد خارج حیاط ورودی در از و شععد عمیق اخمش.بود ها 
 در خواست می.بود شده خیره آران خالی جای و حیاط به توری پرده پشت

 اولی.دید حیاط در را مرد دو.رفت می آنان واحد به باید.کند تحقیق موردش
 میثاق همان خانواده که زد حدس.جوان مردی دومی و بود میانسععال مردی
 خا آن در آنان که بود روزی چهارمین این که دانست می.باشند

 در که رخسار. کرد باز شعدت به را در و رفت رخسعار اتاق طرف به.بودند 
 شا حال

 .پرید جا از بود موهایش زدن 

 !ترسیدم چتهش -

 و باخت رنگ نگرانش نگاه.گرفت را دستش و رفت رخسعار طرف به زمرد
 .دهد نشان مهربان را خود کرد سعی

 گیش می رو راستش بپرسم سوال یه خواهری -

 .بگم دروغ باید چرا -

 .دهجدی همسایه همون استقبالشش بودی رفته دیشب بود کی پسره این -

 .فشرد را رخسار دست داشت عجله که زمرد.انداخت گل رخسار صورت

 .دیگه بگو -

 آرا اسمش -
. 
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 آرانش -کرد زمزمه لب زیر زمرد

 چیهش فامیلیش -پرسید بعد

 .صالحی -

 ستش چکاره -

 چیهش برای سواال این -پرسید بود شده مشکوک که رخسار

 م آینده خواهر شعوهر خوام می خب -نینداخت تا و تک از را خودش زمرد
 .بشناسم رو

 .پلیسه...خب -کرد قانع را رخسار جواب این انگار

 سی در زمرد نفس
 برسد نظر به خوشحال کرد سعی و کرد ظاهر حفظ زور به.شعد حبس اش 

 :گفت

 و خواهر چیهش ش درجه هستش سالش چند حاال...خواهری باشه مبارک -
 دارهش برادر

 به داره برادر یه.سرگرده.سالشه چهار و سی! سعوال چقدر -خندید رخسعار
 ...کنن می زندگی پدرش با و آریانا اسم

 تماسی یکس با.برگشت اتاقش به رفت بیرون رخسار اتاق از اینکه محض به
 از و ردک عوض را لباسش بعد.کرد صحبت با ساعت سه از بیشعتر و گرفت
 خا از و کرد خداحافظی پدرش

 ایسععتاده گودرز عمارت جلوی بعد سععاعت یک از کمتر.شععد خعارج 
 در عدب ای لحظه و چرخید سععمتش به که کرد امنیتی دوربین به نگاهی.بود
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 باز را عمارت درب.دوید عمارت سمت به.شعد حیاط وارد زمرد و شعد باز
 .آمد سمتش به که دید را گودرز و کرد

 شدهش چی -

 ...کیه فهمیدم -

  اینجا -کشید را دستش گودرز
 .بگو اونجا.اتاقم توی بریم...

 با درزگو.بودند نشسته هم روی روبه مبل روی گودرز اتاق در بعد دقیقه پنج
 .گفت صبری بی

 .بگو...خب -

 ...صالحیه آران ش اصلی اسم -

 .شناسم نمی صالحیش آران -کرد تکرار گودرز

 .پلیسه -گفت هیجان با زمرد

 !بگو چیشکامل -پرسید تحیر با گودرز

 ریاناآ اسم به داره برادر یه.پنجاه مهرماه بیستم متولد.صالحی آران سرگرد -
 به معصععومی مهال مادرش.هسععت سععه و پنجاه بهمن چهاردهم متولد که

 تصادف اثر بر هفتاد فروردین توی بوده مهسعا اسعمش آران،که خاله همراه
 بی اثر رب و بوده راننده آران.مسافرت رفتن می داشتن.شن می کشته رانندگی

 ک می برخورد کوه با آلودگی خواب و احتیاطی
 به رهدا پسرخاله تا دو.داره تدریس....  دانشگاه استاد عنوان به امسال آریانا.

 می زندگی عارف پدرشععون با که آرا رزم شععروین و شععاهرخ های اسععم
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 دسترس در شعروین از کاری ی سعابقه هیچ کردم تحقیق که اونطوری.کنن
 موجود ازش عکس یه حتی.سععت چکاره نیسععت وممعل اصععال.نیسععت

 .کامپیوتره مهندس شاهرخ اما.نیست

 آوردیش کجا از رو اطالعات این -

 بز ناجا سایت یه به سری یه گفتم...هکره پادینا دوستم -
. 

 .برامون نشه دردسر -

-  
 .نترس 

 دارهش نامزد کردهشیا ازدواج آران این -

 تگف کند باز جریان این به را رخسار پای خواست نمی دلش اصال که زمرد
–  
. 

 ندارهش چیزی ضعفی نقطه -

 وبیخت کرده، نافرمانی قیمم*س*ت دسعتور یه از قبال انگار ولی..نکنم فکر -
 وگر شده

 .بود باالتر ش درجه االن 

 دستوریش چه -

 .آرا رزم شروین ش پسرخاله کردن دستگیر -

 بودهش چی جریانش -

 همی برای -
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 هک کرده غلطی یه قبال شروین.شعده پاک کامال شعروین سعوابق گم می که 
 می ور همین فقط.کردن توبیخش و نکرده کرده،اما می دستگیرش باید آران

 .دونم

 کجاستش االن.شد جالب -

 آرانش کیش -

 ....آره -

 خو از زود خیلی صبح -
 .برادرش و پدر با.بیرون رفت 

 .دید رو تو -

 .آره،دیشب -

 ش...خب -

 .بیاد پیش مشکلی نکنم فکر.بود ندیده حاال تا که منو -

 و اندازن می گیرش ها بچه اونجا.بذار قرار باهاش پارک یه توی جوری یه -
 .من با ش بقیه.اینجا میارنش

 ... که هستی کی تو گه نمی اصال...آخه چجوری بذارمش قرار باهاش -

 بهش.کردی پیدا هم رو ش شععماره قطعا که دونم می.مهمه...جان زمرد -
 .خلوت پارک یه تو بکشونش جوری یه بزن زنگ

 بکنمش رو اینکار کی -

 .امروز -

 دیوو تو امروزش -
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 ک اعتماد بهم کم یه.بگذره ذره یه بذار...شه می مگه شدیش 
. 

 ...کن درک.زمرد خطریم تو -

 چند طی کنم می سعععی.کنی درک منو هم تو که شععرطی به کنم می درک -
 .بکنم رو اینکار آینده روز

 .سریعتر فقط -کشید موهایش در دستی کالفه گودرز

**** 

**** 

 خا به را آریانا و آران،خشایار
 طرف به سرعت به بعد و برد تهران حوالی روسعتاهای از یکی در اش عمه 

 خا
 زنگ روی را دسععتش.رسععید آنجا به صععبح ده سععاعت راس.رفت سععورنا 

 .گذاشت

 ...تو بیا -

 خا داخل به آران
 .بیرون روب فعال آنیتا -شنید را تیمسار صدای.رفت تیمسار ویالیی و وسیع 

 ...آخه -رسید گوشش به هم زنی صدای

 بهت من وقتی تا امروز اما.دیگه هرجای یا گردی تهران برو...نداره آخه -
 خو نزدم زنگ

 .نیا 
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 سورنا هم سرش پشت و آمد بیرون آن از زنی و شد باز ها اتاق از یکی درب
 .گفت بیاندازد آران به نگاهی آنگه بی.شد خارج

 .اومدن هم یاشار و آرتین.بیام من تا پذیرایی توی برو -

 اماحتر ها آن به آرتین و یاشععار دیدن با و کرد حرکت پذیرایی طرف به آران
 به و شد وارد سورنا که بودند نشسته ها مبل روی سعاکت سعه هر.گذاشعت

 ...نشید بلند -گفت سرعت

 کنار سورنا.نشستند سرجایشان بودند شعده خیز نیم که آرتین و آران،یاشعار
 را سععکوت سععورنا که بودند سععاکت ای دقیقه چند. نشععسععت یاشععار مبل

 .شکست

 ...اینجایید سه هر...خب -

 می ما برای رو روز چند کردید نمی ناز اگر -کرد ای چندلحظه مکثی سورنا
 .خریدید

 چطورش -یاشار

 ودرزگ نیست معلوم اما هستین اینجا شما سرهنگ -کرد نگاه یاشار به سورنا
 .باشه کاری چه حال در االن دقیقا سلیم

 کیهش سلیم گودرز -آرتین

 .بده توضیح شما آران -سورنا

 همسرش.ست ساله هشت و من،چهل تحقیقات طبق سعلیم، گودرز -آران
 می مینا چون گفت بهم خبرچینم. شععد ناپدید پیش سععال سععه المع مینا

 هب بردتش بین از گودرز احتماال بده، لو ها پلیس به رو گودرز خواسععت
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 به داره ای معشوقه.نداره فرزندی. نشده دیده که ساله سعه المع مینا هرحال
 ...زمرد اسم

 شععک بهش یعنی...فهمیدم رو چیزی یه صععبح امروز من -کرد مکثی آران
 .کردم

 چیش -نمود می مند عالقه نظر به سورنا

 .کردم پیدا رو زمرد کنم می فکر -

 جداش -سورنا

 خو به پیش روز چهار ما...بله -
 که...کردم مالقات رو دختری دیشععب من.کردیم مکان نقل جعدیدمون 

 ...هست کنم ازدواج باهاش خوام می که کسی خواهر انگار...خب

 چیهش نامزدت اسم -

 دید منو تا زمرد.کرد معرفی رو زمرد بهم رخسععار.قربان زادمهر رخسععار -
 هک قسمتی اون از بعد و شد خیره بهم ثانیه چند زده بهت.بود دیده جن انگار

 خو رفتم من.شد دور بودیم ما
 اون دمکر فکر.زمرد یاد.افتادم گودرز یاد که کردم می فکر پرونده به داشعتم.

 طوراون که نداشت علتی.افتادم عجیبش العمل عکس اون یاد بعد اما نباشه
 ک نگاه منو بگم،ترسیده تونم می جرئت به و زده بهت

. 

 بشهش زده بهت تو دیدن از باید چرا -یاشار

 باند هب فروزش تیمسار دستور به صدیقی میثاق عارم*س*ت نام با من چون -
 دست به رو شعون محموله چند فروش از اطالعات چندتا و کردم نفوذ اونا
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 دیده نزدیک از رو گودرز خود.زدم هم به رو معامالتشون از بعضی و آوردم
  رو زمرد اما بودم

 همین برای هم زمرد.داده زمرد به منو عکس و دنبالمه گودرز کنم می فکر...
 .کرد تعجب من دیدن از

 .رفتی لو پس -سورنا

 .کنم می فکر -آران

 دیگه یصدیق میثاق.نشو آفتابی افراد اون از کدوم هیچ بر و دور دیگه -سورنا
 .سوخته

 نندگانک تهیه بزرگترین از یکی سلیم گودرز شکل هر به.قربان چشعم -آران
 رگی حاال تا که هست سّیاس قدری به اما.هست کشور توی مخدر مواد انوا 

 شععهید همگی که کردن نفوذ باندش به ما مامورای از نفر سععه دو.نیفتاده
 .شدند

 بگیریمش رو سلیم گودرز جلوی باید ما -آرتین

 ...بله -سورنا

 قربانش نداریم فرصت بیشتر وین اجالس تا گفتین شما چرا -آران

 ...که گفت بهم من های جاسوس از یکی -سورنا

 رو اجالس رئیس خوان می اونا -داد ادامه و کشععید عمیقی نفس سععورنا
 .بکشن

 .شدند خیره سورنا به تعجب با همه

 کیهش بعدی اجالس رئیس -یاشار
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 منحل باند این موقع اون تا باید... روس داران درجعه از یکی -سععورنعا
 وگر...بشه

 اون شهب کشعته اتریش توی اجالس رئیس اگر.بیاد پیش چی نیسعت معلوم 
 متاسفا که ایرانی چند وسیله به هم

 و ه،روسی...نشدن شعناسایی هنوز ولی هسعتن پلیس چندتاشعون بگم باید 
 .داشت نخواهد خوبی عواقب که شن می جنگ یه وارد تقریبا ایران

 .بدین هشدار ها روس به خب -آرتین

 هم اینا.شععه می برگذار هرصععورت در که اجالس.نداره ای فایده -سععورنا
 یکسععان خاک با رو اجالس سععاختمون حتی بتونن که هسععتن قوی اونقدر

 ت.کنن
 ای راهش ا
 .کنیم متوقف رو اونا باید.کنیم پیشگیری که 

 وراینط بندازیمش گیر رو اونا باید چطور دارینش ای برنامه چه دقیقا -یاشعار
یت شععد معلوم که  به نفوذ نکنم هم فکر...رفته لو صععالحی سععرگرد هو

 .باشه ها آسونی این به باندشون

 اون ی وسیله به.باشعه ما نظر مورد زمرد زمرد،همون اون اگر خب -سعورنا
 .برسیم گودرز به تونیم می

 متفکرا یاشار
یت ای،اگر نکته یه -گفت آرتین.کرد می نگاه سععورنا به   رفته لو سععرگرد هو

 و داده لوش گودرز به قطعا باشدش شناخته اگر زمرد.خطره در االن...باشعه
 .هست آران دنبال گودرز االن
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 .خطرن در شما خانواده االن آران -داد ادامه آران به رو آرتین

 خو بردمشون -آران
 .فامیالمون از یکی ی 

 امروز...کنن می شععناسعایی رو ت خانواده قطعا اونا.نیسععت کافی -سعورنا
 اداره اطالعات توی نفر یه گفت و گرفت تماس باهام دوستانم از یکی صبح
 .کردند هک رو ناجا سایت تو شناسایی برای دادم احتمال منم.کرده نفوذ

 خو یه توی ببر رو ت خانواده -یاشار
 مطمئنا.نشو آفتابی هم زمرد این های چشم جلوی...شو مطمئن ازشون.امن 

 الاص...زور به شده.گودرز پیش ببرتت خواد می احتماال. داره نقشعه برات
 ...بهتره.نرو جایی هیچ باهاش

 .بزنی هم به زمرد خواهر با رو ت نامزدی -کشید عمیقی نفس یاشار

 چراش -کرد اخم آران

 ز می لطمه ماموریت این به ارتباطات -
 ممک.
 یخوب خیلی ریسععک.کنن متوقف رو ما و تو تا بگیرن گروگان رو نامزدت 

 .نیست

 ...زمرده خواهر من نامزد -

 یکس هر اهدافشون به رسیدن برای.نیست مهم براشون هیچی اینا -سعورنا
 .برن می بین از رو

**** 
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 خا سمت به سرعت به و رفت بیرون اداره از اینکه از بعد آران بعد هفته یک
 .زد زنگ رخسار به راه افتاد،در راه به خودش 

 بلهش -

 .ببینمت خوام می...هستم آران.رخسار سالم -

 کیش...باشه -

 .بیرون بریم.باش آپارتمان اصلی در جلوی دیگه دقیقه ده -

 ...باشه -کرد تعجب آران صدای سردی از رخسار

 نمی چیزی آران.بودند حرکت در ماشین در رخسعار و آران بعد دقیقه پانزده
 طاقت دیگر دقیقه چند از بعد رخسععار.کرد می عصععبی را رخسععار و گفت
 .پرسید و نیاورد

 شدهش چی آران -

 .آران -گفت بلند رخسار نگفت چیزی آران وقتی

 زنیش می داد چرا چتهش -کرد نگاهی رخسار به آران

 ...دی نمی جواب چرا تو -

 .کنم تمومش خوام می -رفت مطلب اصل سراغ به سرعت به آران

 روش چی -

 مین.کردیم اشتباه...رو مسخره نامزدی همین -باشد رحم بی کرد سعی آران
 .خوامت

 گیش می داری چی -کرد نگاه آران به زده بهت رخسار

 ...چی همه خیال بی گم می دارم -گزید را لبش آران

 ...آخه -
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 زود هک بود تندی تب فکرکن...گرفتیم تصععمیم سععریع خیلی...نداره آخه -
 .کرد عرق

 ...آران -گفت زور به رخسار

 مجبور اما بزند را ها حرف این خواست نمی دلش اصال.نگفت چیزی آران
 خا طرف به.بکشد دست او از که بود مجبور رخسار امنیت خاطر به.بود

 .تگف چیز یک فقط و شد پیاده ماشین از رخسار زد ترمز وقتی.برگشت 

 ...متنفرم ازت -

 نمی ایسععتاد وقتی.شععد کنده جا از آران ماشععین.دوید آپارتمان طرف به و
 ت دلش اما بود کجا دانست

 .یدکش فریاد و کوبید فرمان روی قدرت تمام با را دستش.خواست می ایی

**** 

**** 

 ...شروین کردم تمومش -

 اشک اش پسرخاله جلوی که بود مغرور آنقدر اما بودند سرخ آران چشمان
 .نریزد

 راینکا چرا ناراحتی انقدر خودت وقتی آخهش چرا -گفت تاسف با شعروین
 کردیش رو

 .بیفته براش اتفاقی خواست نمی دلم...بود خودش امنیت خاطر به -

 کردیش تمومش تلخ انقدر پس چرا -

 نک فکر بهم.بشه متنفر ازم خواستم می -
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 ..!فهمید می خواهرش اگر...

 دیش نمی ادامه چرا -گزید را لبش شروین.نداد ادامه را حرفش آران

 ...نبود مهم برات قبال -زد صداداری پوزخند

 .پرداختم رو تاوانش -کرد شروین به نگاهی آران

 ...تاوان -کرد تکرار آرام شروین

 دارینش میل چی -

 ات دو -گفت آرام شععروین.نگفت چیزی آران.کردند نگاه گارسععون به دو هر
 .تلخ ی قهوه

 .شد بلند شروین موبایل زنگ صدای.بود شده خیره ای نقطه به آران

 بلهش -

 .شناختم بله -خورد جا وضوح به شروین

 ...خیر -

 .کشیدم خط رو دورش دیگه من -

 .دونین می هم شما خود و نداره وجود امکانش -

 ...من -

 .نبودم هیچی باعث من -

 کیش -

 می -گفت آرامی به شعروین.کرد شععروین به نگاهی آران.کرد قطع را تماس
 میایش...باشگاه برم خوام

ید چیزی خواسعت تا آران  جایش در.افتاد شاپ کافی درب به نگاهش بگو
 .من خدای -شد خیز نیم
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 شدهش چی -پرسید نگرانی با شروین

 موقع،اسععلحه بی اونم مهمونی میان دارن نفر چند -گفت سععرعت به آران
 ...حاال گفتم وقتی باشه حواست.پذیراییه موقع...دارن

 .بیخیال -کرد پوفی شروین

 ...دیگه ان ناخونده مهمون -آران

 نفرنش چند -

 .مرد چهارتا -

 ...حاال -شد بلند جایش از سرعت به آران

 زدیدد را سرش آمد می صورتش سمت به که مشتی دیدن با.برگشت شروین
یش همزمان و  سریع شروین اندازه به آران اما.کوبید مهاجم شکم به را زانو

 سی قفسه به مرد پای ضربه.نبود
 درون افراد.افتاد میزها از یکی روی و داد دسععت از را تعادلش و خورد اش 

 که ندگرفت ها آن کردن جدا به تصمیم ها آن بین درگیری دیدن با شعاپ کافی
 .بدین خبر پلیس به -زد داد آران

 سی قفسه و شد بلند جایش از آران
 از شعدنش پرت اثر بر که دید را اش اسعلحه چشععم گوشعه از.مالید را اش 

 مرد به خشمگین نگاهی آران.بود شعده پرت ای گوشعه به شعلوارش پشعت
 همزمان و گرفت طرفش به ای اسلحه مرد.کرد غرولندی زیرلب و انداخت

  -زد داد مهاجمین از دیگر یکی
 ...خوایمش می زنده...
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 گری مائه فن و کرد بلند را پایش سرعت به و کرد استفاده مرد غفلت از آران
 طرفش به و کرد دوم مرد به نگاهی.شد زمین نقش مرد.کرد پیاده مرد روی را

 .برد حمله

 و زدند می ضععربه هم سعر پشعت مرد دو.بود شعده درگیر مرد دو با شعروین
 ها آن از یکی ضربه از و شد خم شروین.کند دفع توانست می فقط شروین

 او و زد سرش به ای ضربه و انداخت زمین به را مرد و چرخید.داد جاخالی
 به ممحک ای ضربه و کرد استفاده شروین غفلت از دیگر مرد.کرد بیهوش را

 ار مهاجم افراد پلیس ماشین آژیر صدای.افتاد زمین روی شروین.زد سرش
 .کرد بلندش و دوید شروین سمت به آران.کرد فرار به مجبور

 ...شروین،داداش -

 .کرد هم در را هایش اخم شروین

 .شد داغون سرم -

 ...نشدی بیهوش باز خوبه -خندید آران

 !علی یا -شود بلند کرد کمکش

 شروین.بگیرد را او شد هوشی بی باعث اش حالی بی اگر تا گرفت را دستش
 ...خوبم -گفت

 .خورد سکندری همزمان و

 ...معلومه -خندید بلند آران

 .آقا -آورد خود به را آران مردی صدای

 وادم با مبارزه اداره از هستم صالحی سرگرد -داد نشان مرد به را کارتش آران
 .مخدر
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 توی االن نفرشععون یه بود، درگیری یه -داد ادامه آران.گذاشععت احترام مرد
 ...کنین دستگیر رو اون.هوشه بی شاپ کافی

 ...بدم گزارش باید من قربان -

یسم می رو گزارشش خودم -  .نو

 ...آقا این -

 .نداره جریان این به ربطی آقا این -

 رفتن راه به شععرو  هم کنار در آران و شععروین.رفت و گذاشععت احترام مرد
 نیاوردیش ماشین چی واسه آخه -کرد غرغر شروین.کردند

 داریش سرگیجه شهش می اینجوری دونستم می چه من -

 ...کم یه -زد پلک شروین

 بیمارستانش بریم -

-  
 .دارم عادت بنده.سرگرد جناب دونی می که خودت...طبیعیه 

 زدش زنگ بهت کی -کرد عصبی ای خنده آران

 .نیست مهم -

 !شدی عصبی خیلی آخه -

 شعععورها بی.باشععگاه برم خواسععتم می شععدش چی دیدی...نیسععت مهم -
 .آخه نیستن هم شناس موقعیت

 حمله بهمون خوان می وقتی که گم می بهشععون بعد به این از -خندید آران
 .کنن هماهنگ باهات کنن
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 .کرد گیری شماره و کشید بیرون جیبش از را موبایلش بعد و

 ...قربان سالم -

 .من سراغ بودن اومده نفر چند امروز قربان -

-  
 .نشد چیزیم 

 .کنین صادر رو زمرد دستگیری حکم کنم خواهش خواستم می -

 ...بودن اون طرف از مطمئنم من چون -

 ...خب مدرکش -
 .قربان چشم -

 بودش تیمسار -پرسید شروین شد قطع تماس که این از بعد

 .آره -

 گفتش چی -

 ...هیچی -

 بریش می سر رو م حوصله دونستی می هیچ آران -

 محرما اطالعات تونم نمی من -
 .بدم غیرنظامی افراد به رو 

 غیرنظامیش -زد داد تقریبا شروین

 ای از غیر مگه -کرد نگاهش جدیت با آران
 ش...

 .آران باشه...باشه -
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 که بود هنرفت متر ده از بیشتر.زد جلو آران از و کرد بیشتر را سرعتش شعروین
 .شد زمین نقش

 ...دیگه دونستم می -کرد غرغر آران

 ماشین از یکی داشتن نگه برای را دسعتش همزمان و دوید شعروین طرف به
 .کرد بلند عبوری های

**** 

 خندیلب.کرد می نگاه شیوا همسرش، عکس به و بود نشسته مبل روی آرتین
 آرتین چشمان در اشعک.دنیا های غم تمام از فارغ.بود شعیوا های لب روی

 .گفت زیرلب و شد بلند جایش از.زد حلقه

 یگا اگر -
 ک پیدا رو عوضیا اون تونست می راحت بود زنده 
 می ختس خیلی اینجوری.کنیم پیداشون بتونیم تا باشیم ها اون از باید ما.

 .شه

 .گرفت تماسی و برداشت را موبایلش آرتین

 .قربان سالم -

 پیش من قربان -
 .دارم ادی

 ردنک متالشی برای فهمیدم داده رخ من برای گذشعته توی که اونچه طبق -
 .شد واردشون درون از باید باندها این

 .بکنیم رو اینکار خودمون تونیم نمی ما که البته -
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 ای منظورم -
 .کنیم استفاده دیگه کسای از تونیم می که 

 واقعاش -

 ...گم نمی کسی به.شدم قربان،متوجه بله -

**** 

 نتونستیش -

 .بود همراهش یکی گفتن ها بچه.نشد...نزن داد گودرز -

 .بگو بهم...تونی نمی اگر زمرد -

 .سراغش برو خودت...اصال چه من به -

 .دنبالشم من بفهمه نباید زمرد -

 بحص از که افتاد رخسار یاد به.نشست تختش روی زمرد شد قطع که تماس
 دوار و کرد باز را در. رفت خواهرش اتاق سمت به و شد بلند.بود ندیده را او

 دیوار.بود خاموش چراغ بود شب هفت سعاعت اینکه با.شعد رخسعار اتاق
 و قدی پنجره.بود رنگارنگ تابلوهای از پر که داشععت کمرنگ بنفش های

 و سفید پتوی با بود ای نفره یک تخت اتاق گوشعه.بود پرده فاقد اتاق بزرگ
 تاپ لپ یک آن روی و بود رنگی کرم چوبی میز هم تخت کنار و بنفش

 هک دید را رخسار و کشید سرک اتاق داخل به تعجب با.داشت قرار مشعکی
 .بود کرده جمع را خودش اتاق گوشه

 !رخسار -گفت تعجب با

 -ردک تکرار زمرد.نداد خودش به هم تکانی حتی.نکرد بلند را سرش رخسار
 ...رخسار
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 را رخسار گرفته صعدای.رفت خواهرش طرف به بعد و کرد روشعن را چراغ
 .کن خاموشش -شنید

 کردیش گریه شدهش چی -نشست خواهرش روی روبه توجه بی رخسار

 را رخسار دست زمرد.بودند سرخ چشمانش.گرفت باال را سعرش رخسعار
  یا شده چت گی می -گرفت

 ش

 .هیچی...نشده هیچی -

 شدهش ش چیزی آران -پرسید احتیاط با زمرد

 .نیار اونو اسم -زد جیغ رخسار

 ش چی -خورد جا آشکارا زمرد

 ...خواست نمی منو...خواد نمی منو گفت -کرد می هق هق رخسار

 نیفتادهش بینتون که اتفاقی -پرسید نگرانی با زمرد

-  
 ... 

 ...شکر رو خدا-شد بلند جایش از و کشید عمیقی نفس زمرد

 خا از و انداخت سرش روی را شالش زمرد.کرد می گریه هنوز رخسار
 می زندگی شععش شععماره واحد در را ش خعانواده و آران.رفعت بیرون 

 خا از گیتی و مرتضی.کردند
 در آریانا و شععد باز در بعد لحظه چند.زد در روی محکم.بودند رفته بیرون 

 .شد ظاهر چهارچوب



 95 شکستهشطرنج 

 !بفرمایید -

 .کن صدا رو برادرت -

 بلهش -خورد جا آشکارا آریانا

 .کن صدا رو نامرد آران اون...بال و بله-غرید زمرد

 کیهش آریانا -آمد کسی صدای

 ...خبره چه ببین بیا خودت -انداخت زمرد به عمیق نگاهی آریانا

 .کرد اخم اختیار بی زمرد دیدن با و آمد در جلوی آران

 داریش چکار -

 .اومدم تو نامردی اثبات برای -

 خا درون و آریانا به نگاهی آران
 .گفت زمرد به رو آران.رفت کنار در جلوی از و داد تکان سری آریانا.کرد 

 .حیاط توی ریم می.زد حرف شه نمی اینجا -

 خوای نمی -گفت دقیقه چند از بعد زمرد.رفتند مجتمع حیاط به هم با
 بگیش چیزی

 بگمش چی -

 ویت ش کشوندی چی برای انداختیش راه رخسار با رو بازی این چی برای -
 ندارهش چیزی هیچ براش نابودی جز که راهی یه

 .خوریم نمی هم درد به ما -کرد اخم آران

 ک می دق غصه از داره اون -
... 

 .نیست مهم -گزید را لبش آران
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 کمیمح سیلی و کرد بلند را دستش.بگیرد را خودش جلوی نتوانست زمرد
 هچ -غرید و پیچاند و گرفت را زمرد دست سرعت به آران.زد آران صورت به

 کردیش غلطی

 می التماس بهم که رسععه می روز یه...رسععم می رو حسععابت -غرید زمرد
 ...کنی

 در سمت به و گرفت زمرد از را نگاهش.کرد ول را زمرد دست آرامی به آران
 .کرد نگاه را رفتنش تعجب با زمرد.رفت مجمتع اصلی

**** 

 باز هانناگ در که بود غرق افکارش در و بود نشسته سلطنتی مبل روی نوشاد
 مرد.کرد سالم و پرید جایش از سعرعت به نوشعاد.شعد داخل کسعی و شعد

 به را عکسی مرد.نشعست نوشعاد روی به رو مبل روی و داد تکان را سعرش
 .گرفت نوشاد طرف

 شناسیش می اینو -

   -کرد فکر کمی نوشاد
. 

 ...اینجا بیاریش خوام می -

 ندارینش ازش اطالعاتی -

 چند برای و برداشت را پوشه نوشاد.کرد پرت نوشاد طرف به را ای پوشه مرد
 .خواند را درونش اطالعات دقیقه

 ...خالمه آدرس که این -نوشاد
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 ریمیا رو پسره.داری ماموریتی چه تو که بفهمه نباید ت خاله زمرد،دختر -
 ...اینجا

 بفهمهش نباید زمرد چرا -

 .نیست مربوط تو به دیگه اونش -

 ش...چجوری پلیسه،من یارو این-

 .صدا و سر بی ولی...بکن خوای می هرکاری -

**** 

 هب گودرز.بودند ایستاده گودرز عمارت حیاط در افرادش از نفر چند و گودرز
 .کرد می گوش ها آن های گزارش

 ...گفتم بهتون رنجبران یاشار مورد در پیش روز چند.قربان -

 خبش -

 .بکنن کارایی یه هم با خوان می انگار که چهارنفرن -

 کیاش -

 .کرد نگاه بود دستش در که ای برگه به مرد

 سععرگرد و رضععایی سععرگرد.رنجبران دوم سععرهنگ.فروزش دوم سععرتیپ -
 ...صالحی

 صالحیش آران -پرسید سرعت به گودرز

 ...قربان بله -داد تکان سر مرد

 رفتش کی نوشاد -کرد دیگر مرد به رو گودرز

 !پیش ساعت یه -

 کردیش ش توجیه کامال -
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 ...بله -

 .بکن رو کلکش آورد اینجا به رو صالحی آران اینکه محض به -

 .قربان چشم -

**** 

 گفته و بود گرفته تماس او با آریانا.بودند نشسته آران ماشعین در آریانا و آران
 رانآ.اند برده بیمارستان به را او و نیست خوب چندان پدرشعان حال که بود
 انبیمارست به سرباز چند سعورنا و گذاشعت میان در سعورنا با را مسعئله این

 سختی به و بود رفته برادرش دنبال به آران.کنند مراقبت آران پدر از تا فرستاد
 .کند ترک را پدرشان تا بود کرده راضی را او

 همه زا باید ما چی برای...فهمم نمی من -کوبید داشبورد به را دستش آریانا
 دانشععگاه که سععت هفته دو من بزنیمش عالی جناب شععغل برای چیمون

 بیمارستا تخت رو بابا.نرفتم
 ...نزدی هم سر بهش حتی تو و 

 خو از چی برای تو -کرد قطع را حرفش حوصله بی آران
 شدیش خارج امن 

 گفتمش چی فهمیدی آران -کرد نگاه برادرش به به حیرت با آریانا

 .فهمیدم بله -بود دوخته جاده به چشم آران

 .بیرون اومدیم لعنتی جای اون از این برای...کرده رد رو سکته بابا -

 .بشی دیده نباید تو...ندارم کاری رو بابا -

 ...تو خاطر به -برد باال را صدایش آریانا
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 ش

 صدات هم دیگه...من خاطر به بله -داد فشعار گاز پدال روی را پایش آران
 .بزرگتم برادر هنوز من.سرت روی ننداز رو

 آران.دکشی عمیقی نفس.کوبید پایش روی مشعت با اما نگفت چیزی آریانا
 .گفت آرامی به

 شععرایط توی االن من اما.چجوریه وضعععیتمون دونم می من...آری ببین -
 تا ندچ چون راحته خیالم بابا از.بیاد سرت بالیی ترسعم می.نیسعتم خوبی
  تو اما برشن و دور سرباز

 ...نیستم همیشه که من...

 .شدم بزرگ وقته خیلی من آران -

 ونا سرت بریزن نفری چند تونن می اونا.نیسعت این مسعئله -زد پلک آران
 افیک این...اما هسععتی کار رزمی که این با.برنمیاد ازت کاری دیگه که وقته

 .نیست

 کارچ باید -گرفت دستش در را برادرش دست و کشعید عمیقی نفس آریانا
 .کنم

 خو برگردی نباید تو گفته بهم مافوقم -
 ممک چون ببیننت نباید.
 .برسن کنم می کار روش که ای پرونده یا من به تا کنن استفاده تو از 

 .برم کجا باید من پس -

 خو یه -
 ...خودم.دیگه امن 
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 آی به را نگاهش.رفت هم در وضوح به آران های اخم
 شدهش چیزی -پرسید نگرانی با آریانا.بود دوخته ماشین 

 تکون که این بدون.داشععبورده توی من گوشععی.کن گوش...هیچی فعال -
 زنگ Caller list توی شععماره اولین به و بردار رو گوشععی بخوری خاصعی

 .اسپیکر روی بذارش و بزن

 .داد جواب را گوشی زنی لحظه چند از بعد.کرد را کار همان آران

 بلهش -

 ...تیمسار به بدید رو گوشی -

 شماش -

 .سریعتر...هستم صالحی سرگثرد -

 ...نیستن ایشون -

 چیش -

 ...نیستن دسترس در ایشون -

 یا جاده.کرد نگاه جاده به بود افزوده سرعتش بر که آران.شعد قطع تماس و
 خا همان به منتهی که

 نداند به را اش باالیی لب آران.ببرد جا ان به را آریانا خواست می که بود ای 
 .گرفت

 .بیرون بپر و کن باز رو ماشین در گفتم بهت وقتی...آری -

 چیش -کرد نگاهش بهت با آریانا

 ک می تعقیبمون داره ماشین یه.نداریم وقت آریانا -
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 اون.بیرون بپر گفتم بهت وقتی بعدی پیچ توی.نیست خیر هم قصدش قطعا.
 .ببیننت تونن نمی موقع

 چیش تو پس -

 بیرونش بپرم بتونم منم که نداری انتظار -

 ...آران -

 .شه نمی م چیزی من...بکن گفتم کاری هر آری -

 ...حاال -زد فریاد نداشت ایمان اش گفته به خود که حالی در

 طرف هب و افتاد شعیبی روی.کرد پرت بیرون به رو خود و کرد باز را در آریانا
 ت به برخورد با و خورد قلت پایین

یش و راسعت دسعت.ایسعتاد حرکت از درخت یک   می درد شدت به پهلو
 دنبالش به کسععی که شععد مطمئن تا ماند حالت همان به جا همان.کردند
 آران لموبای تر طرف آن متر سه.رسید گوشش به تلفنی زنگ صدای.نیست

 آمد یادش.رفت موبایل طرف به خیزان و افتان آریانا.بود افتاده ها برگ روی
 موبایل.بود دستش در موبایل پریدنش زمان تا کرد قطع را تماس زن آن وقتی
 .خورد می زنگ هنوز

 بلهش -

 آرانش -شنید را مردی صدای

 ...تیمسار شما...شما -گفت آریانا

 .کرد تکمیل را اش جمله مرد.دانست نمی را آران مافوق نام اما

 هستیش کی تو.هستم فروزش تیمسار -

 ...آران برادر.آریانام من -
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 جاستش اون خودش -

 ...بیرون بپرم ماشین از گفت بهم.کردن می تعقیبمون داشتن -

 کجاییش االن -

 .آمد می آشنا جاده نظرش به.کرد فکر کمی آریانا

 ...جنگل توی...جاده اول -

 پ رو خودت جا همون -
 .سراغت بیان گم می االن.کن ان

 پ جاده کنار شیب در را خودش آریانا
یش درد ولی کرد می درد شععدت بعه دسععتش.کرد ان  یافته کاهش پهلو

 .آمد خودش به صدایی با اما بود جا آن چقدر نفهمید.بود

 ...آریانا -

 ارتیمس طرف از من -بود ایستاده سرش باالی جوان مردی.برد باال را سرش
 ...اومدم فروزش

 .شد بلند و گرفت را مرد شده دراز دست آریانا

 خوبینش شما -

 ...بله -داد تکان سری آریانا

 خو به برم می رو شما من -
 ...امن 

 چیش آران پس -ایستاد آریانا

 ...دنبالش رفتن ها بچه از چندتا -
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 چیش -نیامد خوشش هیچ مرد مکث از آریانا

 .نکردن پیداش هنوز -

 چیش یعنی -

 ...کردن پیدا رو ماشینش -

 کجاش -

 .نکردن پیدا رو خودش اما...جلوتر کیلومتر چند -

 .شد مرد آن ماشین سوار کی نفهمید که بود شده شوکه قدری به آریانا

**** 

 روی هآشفت موهایش.بود ایستاده اتاقش وسط اش نظامی فرم لباس در سورنا
 رد دستی.بود شده قرمز چشعمانش عصعبانیت از و بودند ریخته صعورتش
 جلوی رو سعیم بی.کشعید عمیقی نفس و برداشعت قدمی.کشعید موهایش

 .زد فریاد تقریبا و برد دهانش

 .کنین دستگیر رو زادمهر زمرد االن همین -

 خا جلوی پلیس ماشین دو زمان همان در
 ها ماشین از زن پلیس دو و مرد پلیس سعه.ایسعتاد زمرد سعکونت محل ی 

 خا درب زمرد سیما،مادر. آمدند بیرون
 نشععان دهپری رنگش تقریبا که گیتی به را کارتش صعادقی سعروان.کرد باز را 

 .داد

 هستنش شما دختر زادمهر، زمرد -

 .داد تکان را سرش گیتی

 خا داخل به دو آن و کرد اشاره زن پلیس دو به صادقی سروان
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 .پرسید و آمد در طرف به دارش چرخ صندلی روی مرتضی.رفتند 

 خبرهش چه اینجا -

 که شالش روی از زمرد موهای.آوردند بیرون اتاقش از را زمرد زن پلیس دو
 و گیتی.بود زده بیرون بود شععده گذاشععته سععرش روی عجله با بود معلوم

 می نگاهش زده بهت زمرد های دسععت روی بند دسععت دیدن با مرتضععی
 .گفت زمرد به رو صادقی سروان.کردند

 آران سععرگرد به قصععد سععو  ی برنامه طراحی جرم به شععما.زادمهر زمرد -
 دادگاه توی بزنید حرفی هر.نگید چیزی تونید می.هستید بازداشت صالحی

 ممک
 .بشه استفاده تون علیه 

.. . کالنتری به فردا تونین می شععما -داد ادامه مرتضععی و گیتی به رو بعد و
 .بیاید

 خا از را زمرد دو آن مقابل در و
 دهنکر کاری که هنوز او.بود شععده گیج اتهامش شععنید با زمرد.بردند بیرون 

  یا بودش مرده آران یعنی پس آرانش به قصد سو ...بود
 او هک دانستند می کجا از ها پلیس اصال...دانست می باید.بود زنده هنوز...

 از بود کرده سعی همین برای دشبو کرده شعناسایی را او آران...پس.کیسعت
 به. بود کرده مشغول را زمرد ذهن زیادی های سوال بگیردش فاصله رخسعار

 رد است شده دسعتگیر زمرد که شعد می متوجه گودرز اگر. افتاد گودرز یاد
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 یم خوبی به را گودرز. بکشععد را او تا فرسععتاد می را کسععی فرصععت اولین
 ت. نداشت اهمیت برایش کس هیچ. شناخت

 به کی نفهمید که داشععت فکری درگیری آنقدر.خودش و بود مهم خودش ا
 در دقیقه چند از بعد و انداخت سرش روی چادری کسی.رسعیدند مقصعد

 تهنشس ای آهنی صندلی روی زده بند دست های دست با تاریک نیمه اتاقی
 ار ناشناخته ترسی مرد تیره چشمان.شد داخل مردی و شعد باز اتاق در. بود
 ار صندلی هایش دست با باشد متوجه که آن بدون.کرد بیدار زمرد وجود در

 .کرد وارد او به را شوکی مرد محکم صدای.بود گرفته

 ...بگو.زادمهر زمرد...خب -

 بگمش رو چی....چ..چی -گفت لکنت با زمرد

 کجاستش صالحی آران سرگرد -گفت طوفان از قبل آرامشی با مرد

 .دونم نمی...من -است گودرز پیش آران که شد مطمئن زمرد

 کنمش باور که نداری انتظار-شد بلند جایش از مرد

 کجاستش اون دونم نمی من -

 و شععد باز در.کرد بلند صععندلی روی از را او و گرفت را زمرد لباس یقه مرد
 .کرد صدایش کسی

 ...سرگرد -

  فعال -
... 

 .دارن کارتون تیمسار -
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 اتاق وارد و شععد خارج اتاق از و کرد پرت صععندلی روی تقریبا را زمرد مرد
 گفت آرام سورنا.کرد نگاه زمرد به شیشه درون از.شد کناری

 .سرگرد کردی می روی زیاده داشتی -

  یا ست زنده االن نیست معلوم آران تیمسار -
... 

 تو اندازه به هم ما باش مطمئن -گفت بود داده تکیه دیوار بعه کعه آرتین
 .نگرانیم

 اج این روز یه گفتم بهت...توئه نوبت دیگه حاال -گفت مرد به سععورنا
 .بود خواهی

 .اینجام که ندارم ای عالقه هیچ -

 .برگرده آران خواد نمی دلت پس -یاشار

 .قربان خوام می اینو موجود تمام با -غرید مرد

 تمام که خوان می آران از قطعا اونا.گردونی برش کن سعععی پس -سععورنا
 ...بده لو رو اطالعات

 ک نمی کاری همچین وقت هیچ اران و -
. 

 .بیرون بیارش اونجا از سریعتر چه هر.خره می زمان برامون پس -

 .قربان چشم -کوبید پا مرد

**** 

 ز نمی حرف هم کلمه یه قربان -
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. 

 نکردینش پیدا رو برادرش -

-  
 خو یه به بردنش کنم فکر...قربان 
 .امن 

 .بردنش کجا بدونن شاید بپرس ها نقوذی از -

 دست.بود شده آویزان سقف از مردی.شد واردش و کرد باز را اتاق در گودرز
 نیم مرد.بودند شده بسته بوندن شده تعبیه سقف روی که هایی میله به هایش

 ت
 بره 
 و بود پایین مرد سر.چکید می خون بدنش روی شکل بد های زخم از و بود 

 .زدند می موج هوا در خیسش رنگ تیره موهای

 .بیارینش هوش به -

 او روی را یخ آب دیگری فرد و آورد باال را سرش و گرفت را موهایش کسی
 با و دید رویش به رو را گودرز.آمد هوش به عمیقی نفس با مرد.ریخت

 .شد خیره او به نفرت

 ...شناختمت خوب -خندید عصبی گودرز

 .کرد می نگاه را او چشمانش در خا  تنفری با هنوز آران

 چا دستش با و رفت جلو گودرز
 .فشرد و گرفت را آران 

 داشتیش ما از اطالعاتی چه بگو...بگو -
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 .نگفت چیزی آران

 زنیش می حرف اینجا بیارن رو برادرت وقتی پس -

 تهگرف را آریانا اگر.ترسید شدت به دل در ولی نداد نشان واکنشعی هیچ آران
 کرده پا به آران دل در آشععوبی چه دانسععت می.زد لبخندی گودرز...باشععند

 .کنین پذیرایی ازش -کرد مرد دو به ای اشاره.است

 .رفت بیرون اتاق از و

 ...قربان -

 شدش چی -

 خا  نفر چند انگار.بردن کجا رو صععالحی آریانا دونن نمی ها نفوذی -
 .دیگه خبر یه و..دارن خبر

 چیش -

 ...گرفتن رو زمرد -

 .نشبکش بگو -گفت دهنده آزار سکوت دقیقه چند از بعد.شد شوکه گودرز

**** 

یی اتاق در هنوز.بود گذشععته زمرد برای زیادی زمان  دیگر ولی بود بازجو
 هداشععت را کشععتنش قصععذ گودرز ترسععید می.بود نیامده سععراغش به کسععی

 کانام.کشت را او گودرز خود که مینا.افتاد گودرز همسر یاد به ناگهان.باشد
 رایب بود ترسیده زمرد.باشد نداشته را زمرد کشتن قصعد گودرز که نداشعت

 .بگم خوام می...بزنم حرف خوام می -گفت بلند همین
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 وارد اش نظامی فرم لباس در میانسال مردی و شعد باز در دقیقه چند از بعد
 .شد

 ...خب -

  اینجا -
... 

 نیست ممعلو صالحی سرگرد...نیستی متوجه -گفت حوصلگی بی با سورنا
  یا باشه زنده االن

. 

 .زنم می حرف بعدش خوام می کامل امنیت من...ندارم امنیت من اینجا -

 .ندارم بازی وقت من -گفت بلند سورنا

 .کشن می منو اونا -گفت بغض با و سختی به زمرد

 ...باشه -شد بلند جایش از سورنا

 ردزم سورنا.شدند خارج کالنتری ساختمان از زمرد و سورنا بعد دقیقه چند
 زمین روی زمرد و شععکافت را هوا صععدایی که برد ماشععینش سععمت به را

 سی قفسه به تیر.برد ماشینش پشت را زمرد سورنا.افتاد
 که رسععید می نظر به اما کشععید می نفس تند تند زمرد.بود خورده زمرد 

 ش...کجاست آران -شد خم زمرد روی سورنا.بود فایده بی تالشش

 ...گودرز...گود...گ-گرفت را سورنا لباس خونینش دست با زمرد

 خو -
 کجاستش گودرز 

 ....کشید فریاد سورنا.ماندند ثابت زمرد چشمان
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**** 

 .بکنم نتونستم کاری هیچ من و مرد چشمام جلوی -

 .کرد تماشا را سورنا سکوت در فقط و نگفت چیزی یاشار

 کردینش دستگیر رو ضارب -

 .داد تکان را سرش یاشار

 .لعنتی -زد میز روی محکم سورنا

 ...بفرستیم کجا رو سرگرد بفهمیم تونیم نمی اینجوری -

 ممک جوری این...کنیم پیدا تونیم نمی رو آران جوری این -
 .بمیره 

**** 

 به ار دستش.بود شده خیره رو به رو به و بود نشعسعته ماشعینش در شعروین
 .کوبید می فرمان به متوالی ضرباتی

 .رفت سرم...دیگه بسه اه -

 !شستین اینجا که نکردم مجبورت -کرد نگاه بود نشسته کنارش که کسی به

 ...کردی مجبور منو همیشه تو اتفاقا -

 یگفت که چرندی متوجه ببین کن فکر ذره یه خودت -زد پوزخند شععروین
 شدیش

 کنارشان دست با.بودند ریخته صعورتش روی شل*خ*ت موهای از ای طره
 .زد

 شروینش کنی چکار خوای می حاال -
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 .بدم ادامه مجبورم -

 چیش آخرش -

 ...ببرم باید -

 ش...جونت قیمت به حتی -

 .جونم قیمت به حتی...دادم قول من -

 چیش من -

 لک در اما کردی اشتباه جایی چند گرچه.ست شده تموم نقشعت دیگه تو -
 میام شععد تموم که جریانات این.امن جعای یعه برمعت می.بودی خوب

 ...دنبالت

 چیش آران -

 ...هست بهش حواسم -

 .کرد حرکت نامعلوم مقصدی سمت به و شد کنده جا از ماشین

**** 

**** 

 راخی اتفاقات.کرد می فکر و بود کشععیده دراز تخت روی اتاقش در سععورنا
 از.کرد نمی پیدا جوابی سواالتش برای و بود کرده مشغول شدت به را فکرش
 -شععد ظاهر ناکجا از کنارش آنیتا.رفت بیرون اتاقش از و شععد بلند جایش

 .سالم.دیدمت باالخره

 ...سالم -داد تکان را دستش حوصله بی سورنا

 بود وشیدهپ لی شلوار و رنگ آبی ربع سه آستین لباس.افتاد آنیتا به نگاهش و
 شا روی شالش و



wWw.Roman4u.iR  001 

 

 .دوخت زمین به را نگاهش.بود افتاده هایش 

 خو این توی آدم عین نگفتم بهت دفعه صد -
 بگردش 

 چیهش مگه -

 نم جلوی بیای جوری این دیگه دفعه یه...آنی -کرد بلند را صدایش سورنا
 .بیرون کنم می پرتت

 زیر لباس همان با و کرد باز را دوش.رفت حمام به و شععد رد آنیتا کنار از
 .داد می آرامش اش ریخته درهم ذهن به آب صدای.ایستاد دوش

 .کجاست نیست معلوم االن...گرفتن رو آران و داد لوش زمرد...آران -

 یم قصد از شاید...کردیم دستگیرش چون.مرد زمرد -کشعید عمیقی نفس
 ت دنبال بریم ما...بگیرن رو آران.بکنن رو کار این خواستن

 .مظنونمون ا

 را دزمر داد دستور او به شده گم آران فهمیدند که زمانی.افتاد فرمانده یاد به
 .داد را دزمر دستگیری دستور اش آشفته حالت همان با سورنا و کند دستگیر

 خودشععون از مگه بکشعنش رو زمرد خواسعتن می چرا! بوده اینجوری اگر -
 ...نبوده

 تو نمی فرضیه این -داد تکان را سرش
 .بود داده لو رو آران.بود مفید براشون.بود خودشون از زمرد...باشه درست 

 .درمیاد شورش داره دیگه -بست را چشمانش

**** 
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 ...قربان نداره ای فایده هیچ -

 ...اینجا بیارینش -بود رسیده انفجار حد به عصبانیت از گودرز

 داشت قصعد گودرز.کردند پرت گودرز جلوی تحقیرآمیز وضععی با را آران
 زیبا صورت آن از.بود گرفته را او جلوی قدرت با آران و کند له را آران روح
 بدترین به گودرز مزدوران روز هر.بود نمانده چیزی فروغ بی چشععمانی جز

 .دادند می شکنجه را آران جسم و روح نحو

 من نیک هم تیکه تیکه منو تو...ببین -شد می شنیده سختی به آران صعدای
 ...زنم نمی حرف

 .شناسمش می...فروزشی تیمسار همون پروده دست -

 ستینی هیچی که تو...درافتاده تو از تر وحشی آدمای با جنگ تو تیمسعار -
 .کرده تربیت تیمسار منم...اونا برابر در

 شا که طور همان گودرز
 بره و زخمی 
 ...هیراد -کشید فریاد بود گرفته دستش در را آران 

 .ندید را او بود در به پشتش آران چون و شد وارد مردی

 ...تو به سپرمش می -

 از ار آران.کردند بلند را او و گرفتند را آران بازوی قدرتمند و گرم هایی دست
 به محکم را آران سععر لحظه یک در و کرد خارج بود آن در گودرز که اتاقی

 زمین روی و داد دسععت از را تعادلش آران.کوبید حیاط در سععنگی دیواری
 در ممهاج صورت.ببینند را مهاجم توانستند می سختی به چشعمانش.افتاد
 باز هم از تعجب فرط از آران چشمان.شد متوقف آران صورت سعانتی چند
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 میمحک سیلی مرد دهد نشان العملی عکس بتواند که این از قبل ولی شدند
 .کرد زمزمه آران گوش در آهستگی به مرد.زد صورتش به

 ...تو و دونم می من بزنی حرف -

 و کرد ای غروچه دندان مرد.شد خیره او به سعکوت در و نگفت چیزی آران
 بعد و بسععت گردنش دور محکم را طنابی.کرد بلند زمین روی از را آران

 شود می گسسته هم از وجودش بند بند کرد حس آران.کرد دویدن به شرو 
 نمی هایش زخم خاطر به.خواهد می را شدنش تحقیر فقط او کرد می حس

 سرعت به خواست می انگار دهنده مسابقه یک مانند مرد اما بدود توانست
 ...افتاد آب درون و خورد لیز استخر کنار آران پای.برسد پایان خط به

 نیمب گودرز دستور آخرین.ایستادند آران دور شهریار و روزبه ، سعید هیراد،
 اچ هیراد.بزنند را او کشت قصد به نیامد حرف به آران اگر که بود این بر

 ممک بگی اگر بگیش نداری چیزی -فشرد و گرفت دستش در را آران ی 
 ...بمونی زنده 

 ت جوابش
 و انداخت هایش پالگی هم به نگاهی هیراد.بود آران انتهای بی سععکوت ا

 پهلوی هب محکم پایش با و گزید را لبش دید را آنان آمیز تمسخر لبخند وقتی
 به که بود هفته یک از بیشععتر.افتاد زمین روی و کرد ای ناله آران.کوبید آران
 وایق دلیل همین به و بود شده شکنجه شدت به و بود افتاده مزدوران این دام

 .بود رفته تحلیل اش بدنی
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 هب قدرت با و برداشت را چوبی روزبه.آمدند می فرود بدنش روی ضعربات
 ار پایش استخوان شدن شکسته صدای وضعوح به آران.زد آران راسعت پای

 شکمش به سععید امان بی های لگد...بود چپش بازوی نوبت بعد و شعنید
 زمین روی دهانش از خون و بود شده آران بدن در داخلی ریزی خون باعث

  یا زنی می حرف -شد خم او روی دیگر بار هیراد.ریخت می
 ش

 ...جهنم به برو -رسید می گوش به سختی به آران صدای

 نفرین اتاق آن به گودرز و شعد باز در.زد آران پهلوی به محکم مشعتی هیراد
 .گذاشت قدم شده

 نگفتهش هیچی -

  -شهریار
... 

 در اراختی بی اشک.داد فشار و گرفت دست در را آران شکسته بازوی گودرز
 .زد حلقه چشمانش

 بزنیش حرف نداری قصد هنوزم -

 روی بود آغشعته خون به که را دهانش آب.دید می را گودرز سعختی به آران
 .داد هل زمین روی را آران عصبانی گودرز.انداخت گودرز صورت

 شدی می کشتن به داری چی برای خودتو بچهش جنگی می داری چی برای -
 .بودن اینجا االن بودی مهم براشون تو اگر اونا

 هب...رو...جوونامون تو مثل یی...ها شععرف بی...بی...اینکه برای...برای -
 .ننشونن سیاه...خاک
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 ای میله گودرز لحظه همان در اما کند بلند را سععرش کرد سعععی همزمان
 .افتاد زمین روی حرکت بی آران.کوبید صورتش به و برداشت آهنین

  یا ست زنده ببین -کرد اشاره هیراد به گودرز
 ش

 -کرد زمزمه.گذاشت آران خونین گردن روی را انگشعتش و رفت جلو هیراد
 ز می ضعیف

 .ضعیف خیلی...

 اکشخ شهر بیرون ببرینش شهریار و تو هیراد،...خوره نمی ما درد به دیگه -
 .کنین

 گورش به زنده -شهریار

  -خندید سادیسمی های انسان مانند گودرز
 .باشه خاک از بیرون سرش...

 شا روی را آران ی شده له و شده خورد بدن و شد خم هیراد
 هیچ شععکسععته اسععتخوان پاره چند جز هیکل قوی مرد آن از.گذاشععت اش 

 بود هشد گرفته درنظر برایشان که ماشینی عقب صعندوق در را او.بود نمانده
 .شدند ماشین سوار شهریار همراه به بعد و کرد پرت

 بریمش کجا -شهریار

 خوبهش...  جاده -هیراد

 شنیدم من تازه.شه نمی رد جا اون از کسعی هم بار یه سعال صعد...عالیه -
 .کنن می ش پاره تیکه نرسیده روز یه به.داره هم گرگ
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 که رنظ مورد مکان به.کرد بیشتر را ماشین سعرعت فقط و نداد جوابی هیراد
 و کشید بیرون عقب صندوق از را آران شهریار، و شدند پیاده دو هر رسیدند

 .کرد پرت زمین روی

 ردنگ به محکم پایش با.بردارد آران سر از دست نداشت قصد انگار شهریار
 حالش – گفت لب زیر هیراد.نشععد بلند آران از صععدایی ولی کوبید آران

 .وخیمه

 تا.بود شده دفن آران ساعت نیم از بعد و کندند گودالی.نشعنید شعهریار اما
 ...گردنش

 میا هیراد.شدند دور سرعت به آنجا از و شدند ماشین سوار شهریار و هیراد
 خا به و شد پیاده راه 
 .رفت اش 

**** 

 که ردندک می صحبت و بودند نشسته آرتین و یاشار همراه به اتاقش در سورنا
 و درآورد جیبش از را موبایلش سععورنا.آمد در صععدا به سععورنا همراه تلفن

 .داد جواب.بود غریبی و عجیب شماره.کرد شماره به نگاهی

 بلهش -

 را ایشصد بود کرده سعی کسعی.پیچید گوشعش در کلفتی و گرفته صعدای
 ...تیمسار سالم -کند عوض

 ...شما -کرد اخم اراده بی سورنا

 سععمت برو بشععی دار خبر پلیس جوجه اون وضععع از خوای می اگه -
 ممک.باش ماشینت جلوی مواظب البته....جاده
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 ...هات چرخ زیر بره سرش 

 به و پرید جا از سععورنا. شععد قطع تماس بعد و شععد بلند ای قهقهه صععدای
 ...آران -گفت آرتین و یاشار

 ینآرت و بودند شده ماشین سوار بعد دقیقه چند.خواندند را قصه ته تا دو هر
 فریاد باتقری یاشار که کردند رانندگی ساعت یک از بیشعتر.کرد می رانندگی

 ...اونجاست -زد

 یا -سورنا.دویدند آران طرف به مرد سه هر...کوبید ترمز روی را پایش آرتین
 ...بیاد آمبوالنس بزن سیم بی یاشار....عباس حضرت

**** 

 زمین روی احتیاط با کشععیدند بیرون خاک از را آران اینکعه محض بعه
 .گذاشتند

 .وخیم خیلی...وخیمه حالش -

 وقت...بیمارستان کنیم می منتقلش االن همین -گفت همکارانش به رو مرد
 .میره می داره.نکنین تلف رو

 شرف بی -کشید می نفس بلند صدای با و بود کرده مشت را دستش سورنا
 ...ها کثافت....ها

 ...قربان -آرتین

 بلهش -کرد نگاه آرتین به سورنا

 ...دنبالش بریم بشید سوار...ره می داره آمبوالنس -
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 رکتح بیمارستان طرف به آمبوالنس دنبال به و شدند ماشین سوار مرد سعه
 محوطه وارد آمبوالنس.رسععیدند بیمارسععتان به بعد سععاعت یک.کردند

 تخت روی را آران.رفت سعرش پشعت هم آرتین ماشعین و شعد بیمارسعتان
 ظاهر اردبرانک سر باالی دکتری. بردند بیمارستان داخل به و گذاشتند روانی

 .شد

 شدهش چی -

 هم سععر پشععت روز چند گفتن آقایون اون که طور این..جرح و ضععرب -
 .کردن دفنش خاک توی گردن تا هم بعد.بوده

 معای ببرینش -گفت عجله با جوان دکتر
 ...کنم می ش 

 کننده هخست ساعت ده از بیشتر.فرستادند عمل اتاق به را آران بعد دقیقه چند
 .نبود آران از خبری هنوز ولی بود گذشته ها آن برای

 قربانش زد زنگ بهتون کی -یاشار

 ش ردیابی امکان...بود ای ماهواره ش شماره -کشعید عمیقی نفس سعورنا
 .نیست

 ...لعنتی -گفت زیرلب آرتین

 دکتر سمت به یاشار.آمد بیرون گرفته ای چهره با دکتر و شد باز عمل اتاق در
 .دوید

 دکترش آقای شد چی -

 شععده خورد نعاحیه یعه از اش جمجمعه...خیلی...بود وخیم حعالش -
 فته...دربیاریم شدیم مجبور رو هاش کلیه از یکی...شده پاره طحالش.بود
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 خورد راسععتش پای و چپ بازوی اسععتخون.ن شععکسععته هاش دنده از تا
 ...گزارش رو موردی همچین باید من آوردنش سرش بالیی چه...شده

 جلوگیری او حرف ادامه از تا داد نشععان دکتر به و درآورد را کارتش یاشععار
 ...بدین ادامه شه می...هستم رنجبران دوم سرهنگ -کند

 .کما وت رفته...اما ست معجزه بودنش زنده -کرد او به نگاهی تاسف با دکتر

  یا گرده برمی -کشید صداداری نفس سورنا
 ش

 بتو نیست معلوم که شده ضعیف انقدر آدم این...نیست معلوم -
  یا بجنگه زندگی برای 

 .اجازه با...خداست با ش بقیه.کردم رو خودم کار من...

 ینآرت و شما و من شعه می لحظه یه...قربان -کرد نظاره را دکتر رفتن یاشعار
 ش...بزنیم حرف هم با تر خصوصی جای یه بریم

**** 

 صدای.شد شعان زندگی محل کوچه وارد.بود برگشعته دانشعگاه از رخسعار
 محل مانآپارت در کشید می فریاد که کسی.رفت جلوتر کمی.شنید را فریادی

 زده رنگی مشععکی پالکارد در باالی.رسععید در جلوی.بود سععکونتشععان
 .خواند را پالکارد روی متن شده مسخ...بودند

 آران سععرگرد دلیرتان، فرزند شععهادت...صععالحی محترم ی خعانواده -
 ...صالحی
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 ای هاله درحالیکه و عجله با.بخواند را متن بقیه نتوانسععت دیگر رخسععار
 و رفت آپارتمان داخل به.شد حیاط وارد بود شده جمع چشمانش دور اشک

 صدای و بود باز در...دوید صالحی خانواده سکونت محل واحد سعمت به
 این خواسععت می.کشععید می نفس تند تند.امد می گاهی چند هراز فریاد

 گذشته های ب*و*سکا مثل باشد یب*و*سکا پالکارد آن...باشعد خواب
 خودزنی تا بودند گرفته را خشایار نفر چند...ایسعتاد در چهارچوب در.اش

 تشدس کسی.ببیند را آریانا تا چرخاند چشم.بود او ازآن فریاد صدای.نکند
 خا درون به دنبالش به اختیار بی.کشید را
 به.کرد پرت اتاقی داخل را او مرد آن.بود نشده او حضور متوجه کسی.رفت 

 ...آریاناست سرخ های چشم آن صاحب دید و کرد نگاه مرد

 ....آران -گفت شکستن حال در بغض با

 عوضععی خواهر خاطر به...کشععتن رو برادرم...مرد -گفت سععختی به آریانا
 ...تو

 ...توهین من خواهر به-بود خواهرش داغدار هنوز.زد خشکش رخسار

 ...شد بغضش شکستن باعث آریانا سیلی

 !هیراد تو، مخصوصا....دادین انجام خوب رو کارتون -

 .داد جواب لبخندی با را گودرز لبخند

 ندارم کاری فعال باهات...شععدیم خال  هم سععرگرد این شععر از...خب -
 .گیرم می تماس باهات داشتم کارت باش خوش روزی چند برو.هیراد

 .شد ناپدید تقریبا هیراد

**** 
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 شیدک عمیقی نفس.بود ای کننده خسته روز.کشید دراز تختش روی شروین
 .شد باز اتاقش در.بخوابد کرد سعی و

 ...داداش...شروین -شاهرخ

 در و نشععسععت تخت روی نگرانی با.زد می موج مبهمی غم صععدایش در
 توانست شروین و کرد روشن را چراغ شعاهرخ.کرد نگاه برادرش به تاریکی
 .ببیند را قرمزش چشمان

 شدهش چی -پرسید اش گرفته صدای با شروین

 ...آران -گفت طاقت بی.زد حلقه شاهرخ چشمان در اشک

 چیش آران -پرید جا از شروین

 ...کشتنش...کشت -بود نامشخص هق هق میان از شاهرخ صدای

 لکپ.کند باور شنید می را چه آن توانست نمی.شد خشک سرجایش شروین
 وضوح به دستانش. شد خیره شعاهرخ به و شعدند باز هم از اراده بی هایش

 سععخت برای کشععیدن نفس و خوردند می هم به هایش دندان.لرزیدند می
یییچش شد می رد که شاهرخ کنار از.بود شده  و برداشت میز روی از را سو

 خا از
 گپارکین از سرعت به.رسعید می گوشعش به پدرش گریه صعدای.زد بیرون 

 ت.داد فشار گاز پدال روی را پایش توانست می که جایی تا و آمد بیرون
 سر های صخره از پر جایی.بود ناکجاآباد در که رد درک را اطرافش زمانی ا

 و تگرف دستانش در را سرش.پرید بیرون ماشینش از...گذاشعته آسعمان بر
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 اراختی بی و ایسععتاد مرگبار ای دره لب که قدر آن...جلوتر و جلو.رفت جلو
 .کشید فریاد

 .خعععععععععععععععدا -

 شا.نشست زمین روی
 .دبکش نفس کرد سعی.کرد می گریه مرد.لرزیدند می گریه شدت از هایش 

 ...کردم بدی اشتباه...کردم اشتباه -

 از اشک...گریه و کرد فکر.کرد فکر و کشید دراز ها سعنگالخ روی همانجا
 کرده طلو  خورشید که کرد باز را چشمانش زمانی.بود سعرازیر چشعمانش

 فهماند او به خورشععید طلو  اما...آران بدون روزی...دیگر روز یک.بود
 .کرد زمزمه. ایستد نمی باز چرخش از زندگی

 چه ما از بعد مرگ، یا زندگی/  کند می فرقی چه دنیا گردش در ما وضععع -
 کند می فرقی

 دهش داغدار ای خانواده فقط و فقط.بود نیفتاده اتفاقی هیچ آران مرگ از بعد
 .بود رفته حال بود چیز همه اش خانواده برای که آرانی.بودند

 فرقی چه دریا و ساحل مردن، وقت/  آب روی ماهیان و خاک روی ماهیان -
 کند می

 ت کردش می هم فرقی مگر بودش داده جان کجا
 ....شروین و بود نابخشودنی یگ*ن*ا*ه دوست گذاشتن ا

 یا اینجاست ما جای/  نیسعت بیش طیلیم*س*ت وقتی خاک از ما سعهم -
 کندش می فرقی چه آنجا
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 شععک ش ببخشععد را او بود ممکن دید می را شععروین اگر بودش کجا االن
 ...داشت

 رقیف چه اما جهان شیرین و تلخ/  کرد تلخ را زندگی من بر تو شعیرین یاد -
 کند می

 خاطرات و است فایده بی وجودش کرد می حس.داشت مرگ حس لحظه آن
 .زد می آتش را وجودش آران

 ت صحبت هم کس هیچ -
 خا/  نیست مرد یک ایی

 کند می فرقی چه ها خیابان با من 

 ت.نبیند را کسی وقت هیچ و وقت هیچ خواست می
 .بود داده دست از را دوستش بهترین و بود ا

یش از آب زیر سعنگی مثل  چه باال یا اسعت پایین ماه/  مدام پرسعم می خو
 کندش می فرقی

 داده دست از را کسی.گذراند می را روز از سعاعتی چه که نبود مهم برایش
 .بود دنیا برادر بهترین برایش که بود

 می فرقی چه فردا با امروز! وفا بی/  گذشت فردا وعده با هم امروز فرصعت
 کند

 ت آران.شد بلند جایش از
 می گله او از باید.بود سععخت روزهای مرد شععروین اما بود گذاشععته ایش
 ت وقت االن.کرد



 015 شکستهشطرنج 

 ...داشت نیاز او به که حال. نبود گذاشتنش ا

 خا در بعد ساعتی
 .رفت طرفش به دیدنش محض به شاهرخ.کرد باز را 

 اومدیش باالخره -

 .بردارم خواستم می رو م مشکی پیراهن -داد تکان را سرش

 پیش شاهرخ.
 خو بریم -کرد اد

 ...شون 

 خو -
 کیش 

 ...آران -گفت آرام شاهرخ

 کجاستش بابا....بریم -نیفتد تا گرفت میز به را دستش شروین

 ...خشایار آقا پیش -

 یم زمزمه لب زیر کلماتی.نداشت رانندگی توان شروین.شدند ماشین سوار
 .کرد

 ....اشتباه آران،... من... نباید... آخه... خدا -

 بی نشروی کرد ترمز شاهرخ وقتی.بودند معنی بی شاهرخ نظر از که کلماتی
 شعده نفرین مشعکی پالکارد آن روی را آران نام.رفت بیرون ماشعین از اراده

 خا درب.بود باز درش که شد آپارتمان وارد و خواند
 بعد و رفت فرو عمیق بهتی در شروین دیدن با و کرد باز را در آریانا.زدند را 

 شععان رفته دسععت از عزیز یاد به هم آغوش در مرد دو هر ای لحظه از
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 شتپ تنفسش.لرزیدند می دستانش و بودند سرخ آریانا چشمان.گریسعتند
 در سعععی عارف.آورد می کم نفس گاهی رسععید می نظر به و نبود هم سععر

 .کرد زمزمه شروین.داشت خشایار دادن دلداری

 گرفتینش ختم براش -

 ت آریانا
 ...امروزه -شنید را صدایش که بود کسی ا

 اینجایینش چی برای....پس -

 اون توی زیاد نیسععت خوب بابا برای.دن می انجام رو کارا هاش مافوق -
 .باشه فضا

 مسجدش برینشکدوم خواین می کی -

 ...مسجد...دیگه ساعت یه -

 بودهش کی کار -پرسید سکوت دقیقه چند از پس شروین

 ش هشد له بدن.بود شده گم ای هفته یه...بردنش فقط.دونم نمی..راستش -
 دووم شتربی شعده پیدا اینکه از بعد دقیقه چند...کردن پیدا بیابون یه توی رو

 .نیاورده

 ساعتی.شکست برادرش و پسرخاله چشمان مقابل در وضوح به شعروین و
 آران عکس به شروین.بودند ایستاده مسعجد درب روی به رو مرد چهار بعد
 یرهخ بودند زده قاب کنار مشکی ربانی و بود شده داده قرار میز یک روی که

 رنگ مشعکی شعمع دو عکس قاب کنار.بود مرده که مردی ی چهره به.شعد
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 پله باالی که افتاد پوش مشکی مرد سه به نگاهش. رفت گیج سعرش.بودند
 .رفت انان سمت به اراده بی.بودند ایستاده سنگی های

 ریفتش تونین می...باشن ش خانواده باید اینجا...نیست اینجا شما جای -
 .داخل ببرین

 زبا مردها از یکی چشمان در خشم
 .کرد دراز شروین سمت به را دستش خونسردی با تر مسن مرد اما کشید 

 ...سالم -

 ...فروزش دوم سرتیپ...زدم می حدس باید -کرد زمزمه شروین

 سععرگرد و رنجبران دوم سععرهنگ -چرخاند سععرم و دوم مرد روی را نگاهش
 .رضایی

 ...داخل ببرین تشریف تونین می -

 !شروین -سورنا

 وراتدست برای آران.مرده آران...کنین فکر آران به....لطفا نبرین رو من اسم -
 احمقا

 .مرد شما 

 .باش کردنت صحبت مراقب -داد هشدار یاشار

 با.کرد جلب را ش توجه زنی جیغ صدای.برگرداند رو او از نفرت با شروین
 شدست در را آران عکس قاب که دید را دختری و برگرداند را سرش کنجکاوی

 صح این به حیرت با.فشرد آغوشش به و گرفت
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 رخسار بایسعت می او.آورد خاطر به را آران با مکالماتش بعد و نگریسعت 
 زمین روی از را او و رفتند رخسار سمت به فامیل های زن از تن چند.بود می

 .کرد آریانا به رو شروین.کردند بلند

 ت....ببینم رو آران خوام می -
 . ایی

 ینهم به -گفت سورنا به شروین.داد را برادرش قبر آدرس سکوت در آریانا
 خاکش زیر بره سریع جرم مدرک خواستین می کردینش دفنش زودی

 گذاشتینش براش هم قبر سنگ حتما -داد ادامه تمسخر با بعد و

 نحوه مواظب باید دیگه -گذاشت شعروین طرف به قدمی جدیت با سعورنا
 ...باشی زدنت حرف

 کنینش می بازداشتم -

 دناپدی خاک و گرد در ماشین بعد ای لحظه و رفت ماشینش سمت به بعد و
 .بود شده

**** 

 ماییخودن قبر باالی آران عکس.کشید قبر روی مشکی پارچه روی را دستش
 حال در آران کرد می احساس.نداشت را آن به نگاه طاقت شعروین.کرد می

 .اوست ی نظاره

 ت جاها خیلی -
 منم شاهده خدا ولی کردی توکمکم اما.جاها خیلی...داداش گذاشعتم ات

 ....قصدم
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 .شد می کلمات ادای مانع شرم.نداد ادامه

 مردو قول.آران بدم ادامه آخرش تا دم می قول -
... 

 آورد در را موبایلش شد که سوار.رفت ماشینش طرف به و شد بلند جایش از
 .گرفت شماره و

 ...الو -

 .اومد یادت منو عجب چه -

 هب رو در نزدم زنگ وقتی تا.کن باز رو در زنم می تک رسیدم...اونجا میام -
 .کنی نمی باز وجه هیچ

 .افتاد راه به و کرد روشن را ماشین

 ت خیلی که بیا دیدنم به/  هام غم صبور سنگ من رفیق
 ام

 ...کرد می تکرار را آران نام هم سر پشت لب زیر

 دارم زوالی به رو دنیای چه/  دارم حالی چه نمیفهمه هیچکی

 .بود مرده دوستش.گریستند می و خندیدند می هم با که روزهایی یاد به

 خیلیا از گرفته دلم خیلی/  لیلیا از دلزده مجنونمو

 برادر یک از بیشتر.بود شده تنگ دید می را آران که روزهایی تمام برای دلش
 .داشت دوست را او

 جوونی ای تو پیر شدم پیر/  نشونی جوونیام از نمونده

 آی در و زد پوزخندی
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 هخیر بودند کرده خوش جا اش شقیقه روی که خاکسعتری موی تار چند به 
 .شد

 ت
 خو/  صبور سنگ بی ای

 کور و سوت و سرد ی 

 هیچ واقعا...کس هیچ.داشعت را شعروین درک قدرت آران مانند کسعی چه
 ...داشت هایی راز هم شروین خود اما.کس

 نیست چاره راه و موندی/  نیست ستاره شبات توی

 .بود رحم بی طبیعت راز این.بود مانده شروین و بود رفته آران

 ت به سری/  نیومد هیچکس اگرچه
 نزد اییت

 ت همیشه و همیشه مثل
 خرید می جان به باید را اش ایی

 باش مرد و بیار طاقت/  باش درد کوه تو اما

 از که عزیزی خاطرات داشععت می خاطر به و ماند می باید.ماند می باید
 شنظر مورد شماره به زنگی تک و کرد ترمز.بود رسیده مقصد به.داد دست

 گپارکین داخل به را ماشین شعروین و شعد باز پارکینگ در بعد ای لحظه.زد
 و دش باز در.زد زنگ دیگر بار و رفت آپارتمان درب پشت بعد و کرد هدایت

 خا وارد
 .شد 
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 خوبیش -شروین

 .آره -

 خو اطراف نمیومد نظر به مشکوک که کسی -
 ش

- 
 ...پوشیدی مشکی چرا...

 طاقت/  باش درد کوه تو اما -کرد زمزمه خود با و بست را چشمانش شروین
 باش مرد و بیار

 چیش -

 ...آران -

 چیش آران -

 ...شد شهید آران -

 چراش آخه چیش -پیچید شروین گوش در جیغش صدای

 خواسععت نمی اما لرزید می بغض شععدت از.افتاد زانوهایش روی شعروین
 .ببارد

 ...دروغه که بگو...شروین -

 شب و روز/  ناامید شاهی گاهی شجاعی سربازی گاه -کرد زمزمه حال بی
 نیست شطرنج یک تکرار جز به چیزی

 می منم نوبت روز یه -داد ادامه او آلود اشک و زده حیرت چشعمان جلوی
 .رسه

 ...شروین -زد ناله
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 ...نیستم دیگه من فهمیدی که وقت هر -

 ...شروین -زد جیغ

 .نرفته که یادت...کنی اجرا رو B نقشه باید...ساکت -زد تشر شروین

-  
... 

 .کنم استراحت ذره یه رم می من....بره یادت هم نباید...خوبه -

 شمطمئنی تو...شروین -شنید را صدایش رفت خواب اتاق سعمت به وقتی
 ...که بود من اشتباه...آخه

 .شن می در به میدون از دارن کم کم شطرنج سربازهای...بود قسمتش -

 را جشطرن آخرین سربازهای/  نابرابر نبردی در من با تقدیر -داد ادامه آهی با
 چید

**** 

 .زد در کسی که بود نشسته اتاقش در صندلی روی گودرز

 ...تو بیا -

 ...هیراد -زد مصنوعی لبخندی گودرز.شد وارد مردی و شد باز در

 .کردین احضارم...سالم -آورد لب به لبخندی هیراد

 .بدی انجام برام رو ماموریت یه خوام می -

ید نمی چیزی هیراد دید چون و  شدش چی -پرسید گو

 .بگید رو ماموریت منتظرم -
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 خواد می دلم.گه می بهت شعهریار بیرون برو.گم نمی من...خب...آهان -
 .بیای بیرون سربلند ازش

 .باشید مطمئن -داد تکان را سرش

 میقیع نگاه.کند چه باید که داد توضیح برایش شعهریار.رفت بیرون در از و
 نگاهی اب*و*سهایا سوزوکی سعیکلت موتور به بعد و انداخت شعهریار به

 .زد می را هیراد چشمان قرمز رنگ به سیکلت موتور.انداخت

 ...دیگه ست محموله یه کنمش چکار مگه قراره -

 ممک -
  یا باشه باال باید سرعتت...بری در بشی مجبور وقت یه 

 ش

 ببی اینو پلیس -
 ...خوابونتش می سوت یه سر 

 ...داری اطالعات موتور مورد در پس -

 ...شن می وارد قاچاقی اینا...دارم بله -

 داریش مشکلی -

 وگر.گم می خودتون واسه من ابله -
 خورد آب مثل پلیسا دست از دررفتن من واسه 
. 

 ...کن ثابت پس -

 کجاستش کاسکتش -
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 یقهسل ذره یه -کرد غرغر هیراد.داد او به موتور همرنگ کاسکتی کاله شهریار
 ...ندارین رنگ انتخاب تو که هم

 در و افتاد راه به سرعت به.کرد روشن را موتور و گذاشت سرش روی را کاله
 .شد ناپدید شهریار نظر از ثانیه چند

 می چی کنم زیادش بخوام.زیاده سععرعتش هم عادی حالت تو وامونده -
 ...تهران تو اونم...شه

 ها سهقف کمی.شد نظر مورد انبار وارد سرعت به موتور با رسید که مقصد به
 جعبه در.کرد پیدا بود کرده توصیف برایش شهریار که را ای جعبه تا گشت را

 را نامفهوم چیزی زیرلب.بود شده حک Y.R کلمه جعبه روی.بود باز نیمه
 .کرد باز کامل را جعبه در و کرد زمزمه

 ...این برای -

 دخو به را آن و بست را کیف در.آورد خود به را او پلیس ماشین آژیر صدای
 از ندک صحبت داشت سعی که پلیسی صدای.پرید موتور روی و کرد آویزان

 قتو براتون فعال -گفت و داد تکان سععری.بود نامفهوم برای کاسععکت زیر
 .ندارم

 قبل.ندپرید جا از بودند انبار در کنار که چهارپلیسی موتورسیکلت غرش با
 به و دشدن هایشان ماشین سوار.بود رفته آنجا از هیراد بیایند خود به که آن از

 .رفتند دنبالش

 خوشبختا.شد بزرگراه وارد هیراد
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 هکرد فرار تقریبا شععهرشععان از ها تهرانی بود روزه چند تعطیالت ایام چون 
 .کرد بیشتر را سرعت.بود خلوت بزرگراه و بودند

 ولغ موتوری مانیتورها از.شد رانندگی و راهنمایی اداره وارد سرعت به سورنا
 تماسی و برداشت را موبایلش. پیمود می را بزرگراه سرعت به که دید را پیکر

 .گرفت

 کجاییش آرتین -

 ...دنبالش رم می دارم قربان -

 .رفت هیراد سمت به خروجی از که دید را دیگر موتوری لحظه همان

 ...بگیریش خوام می...دیدمت -

 .قربان چشم -

 یپوف.شد می نزدیک او به داشت موتوری.انداخت پشعتش به نگاهی هیراد
 وگر رسید می او به نباید.کرد بیشتر را سرعتش و کرد

 ردم.پیچید گوشش در گلوله صدای.شعد می برآب نقش هایش نقشعه تمام 
 .کند کم را سرعتش که بدهد اخطار او به تا بود زده هوایی تیر

 ...باش خیال همین به -گفت زیرلب

 شا به تیر.برید را نفسش بعدی تیر
 ...لعنتی -گفت لب زیر عصبانی.بود کرده اصابت اش 

 چرخ به یرت سومین.گفت موتوری طرف به و کشید بیرون را کلتش سرعت به
 ادامه راهش به و سععربرگرداند هیراد.کرد چپ موتور.کرد اصععابت موتور

 و کرد برخورد زمین به شعدت به و شعد پرت هوا به موتور روی از آرتین.داد
 ...زمان امام یا -گفت سورنا همزمان
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 ...یدبفرست آمبوالنس یه محل به سرعت به -گفت و برداشت را بیسیمش

 و رسید مقصد به.کرد نمی تعقیب را او کسی دیگر.داد ادامه راهش به هیراد
 می اش سععرگیجه باعث بود رفته او از که خونی.شععد باز برایش عمارت در

 .دوید طرف به شهریار.شد

 ش...آوردیش -

 .داد تکان را سرش و کند سرش از را کاسکت کاله

 شدهش چت -کرد تعجب اش پریده رنگ صورت از شهریار

 .کردند دنبالم پلیسا....خوردم تیر -

 نکردنش که تعقیبت -

 ...بودیم زندان تو مون همه االن که بودن کرده اگر -

 بود خوب کارت -آمد می طرفشععان به گودرز.آمد زدن دسععت صععدای
 عالف.بیرون بکشععه تنش از رو گلوله بیاد اصععالن بزن زنگ شعهریار...هیراد
 ک استراحت تا باال اتاقای از یکی تو ببرش

. 

 چطورهش حالش -دوید دکتر سمت به تقریبا سورنا

 خوشبختا -
 گشمر گفتین شعما که سعرعتی اون با.بود معجزه جور یه...گذشعته خیر به 

 خوره می کتف با شععه می پرت موتور رو از که موقعی انگار اما بوده قطعی
 ...رخصهم فردا.بکشه کار ازش فعال نباید.شکسته بدجور چپش کتف.زمین

 ...شکر رو خدا -کشید عمیقی نفس سورنا
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 .گرفت تماسی و آمد بیرون بیمارستان از سورنا

 ...یاشار...الو -

 .قربان سالم -

 بیمارستا آرتین بگم بهت خواستم یاشار -
... 

 چیش برای -

 می کرف -کرد اضافه آخر در و کرد تعریف یاشار برای را اتفاقات تمام سورنا
 ..باش خودت مواظب...کشیدن نقشه مون همه برای کنم

 ...کار کنین می فکر یعنی قربان -

 .گرفت منطقی نتیجه یه باید دیگه.دادم شرح برات رو مشاهداتم من -

 خا طرف به شد قطع که تماس
 یکی زا.است کرده بدرفتاری آنیتا با روز چند این کرد فکر خودش با.رفت 

 خا به بعد و گرفت کباب جوجه پرس دو نامی های رستوران از
 خا در.رفت 
 می حرف تلفن با آنیتا.کرد جلب را ش توجه صدایی.شد داخل و کرد باز را 

 .داد گوش دقت به و بست آرامی به را در. زد

 ...مواظبم من -

-  
... 

 .شه نمی فعال 

 .فهمه می سریع بکنم کاری هر تیزیه آدم سورنا -
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 ممک -
 ...رو کار این بعدا 

 ...بزنم حرف منم بذار دقیقه یه -

 خاآشپز طرف به آرامی به.داد گوش آنیتا ی مکالمه به عمیقی اخم با سورنا
 را تاآنی انتظارش طبق بعد دقیق چند.گذاشت اپن روی را غذا کیسه و رفت 

 .دید خود کنار

 اومدیش کی...سالم -

 ...االن همین -گفت آرامی به سورنا

 ...تولدش...زدم می حرف دوستم با داشتم -

 استمشخو توضیح من مگه -دوخت آنیتا به را رنگش آبی نفوذ با نگاه سورنا

 با و کرد غذاها به نگاهی.است وجودش کاوش حال در سورنا کرد حس آنیتا
 .کشید بو ولع

 ...ایرانی اصیل غذای واسه بود زده لک دلم ش...گرفتی جوجه...وای -

 هب شرو  سکوت در هردو و گذاشت میز روی را غذا آنیتا.نداد جوابی سورنا
 .کردند خوردن

**** 

 بهترهش دستت -گودرز

 .خوبم بله -هیراد

 !بدی انجام باید دارم دیگه کار یه -

 االنش -گفت تعجب با هیراد
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 ک می دخالت کارامون تو زیاد داره بفهمونی نفر یه به خوام می...االن آره -
. 

 کیش -پرسید احتیاط با هیراد

 .رنجبران یاشار دوم سرهنگ -

 خا آدرس دادن با گودرز.نداد نشان العملی عکس هیراد
 ...بدی انجام کلت این با رو کار این خوام می و -داد ادامه یاشار 

 اینش با چرا -دوخت طالیی کلت به را نگاهش هیراد

 شناسیش می رو خواهرش...خواهرشه کلت چون -

-  
 ...بشناسم خوامم نمی...

 .پاشو پس...خوبه -

 آن روی را کتش و داد جا شلوارش پشعت را کلت.شعد بلند جایش از هیراد
 .کشید

 ...خودت مال موتور -

 .لطفتون از ممنون...خوره نمی دردم به -برنگشت هیراد

 خا طرف به و شد خودش ماشین سوار.رفت بیرون اتاق از و
 .رفت یاشار 

**** 

 خا تلفن زنگ
 .دوید تلفن سمت به تقریبا سورنا.درآمد صدا به سورنا ی 

 بلهش -
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 ...تیمسار -

 خودمم -گفت عجله با سورنا

 خو سمت ره می داره سوژه تیمسار -
 ...رنجبران دوم سرهنگ 

 .تگرف تماس یاشار با و کرد قطع را تماس.نداشت امکان.زد خشکش سورنا

**** 

 کار از امنیتی سععیسععتم تا داشععت الزم ثانیه چد.کرد قطع را برق هیراد
 خا وارد.بیفتد

 رفط به آرام.شد می شناخته نباید فعال.کشید صورتش روی را ماسک..شد 
 ماست یاشار با توانسعت نمی کسعی دیگر.کرد پاره را آن سعیم و رفت تلفن
 .شنید سالن ته از را یاشار صدای. کشید بیرون را طالیی کلت.بگیرد

 .رفته برق چرا ببین...یاسین -

 خا داخل هم یاسین پس.کشید عمیقی نفس هیراد
 شطرف به آرام.رفت در سمت به که دید را یاسین و کشید عقب را خود.بود 

 رعتس به را او هیراد.شد بیهوش یاسین.کوبید گردنش روی را اسلحه و رفت
 پ ای گوشه و کشید زمین روی را او آرام آرام.نیفتد زمین روی تا گرفت

 .کرد انش

 رد یاشار موبایل زنگ صدای.بود امده بیرون اتاقش از یاشار.آمد در صدای
 خا ماه که قسمتی در یاشار.نبود درنگ جای.پیچید فضا
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 عکسبر درست.بود رویت قابل راحتی به و بود ایستاده بود کرده روشعن را 
 .هیراد

 ...نخور تکون جات از -هیراد

 هستیش کی تو -شنید را یاشار مصمم صدای

 گلوله یه بدی جواب...کنار بنداز رو موبایلت...کیم من نیسععت مهم -
 .کنم می حرومت

 به دسعترسعی.ندهد انجام گفت می هیراد که را کاری توانسعت نمی یاشعار
 او به سورنا.دهد کشتن به را او بود ممکن حرکتی هر و نداشت اش اسعلحه

 خا به غریبه مرد یک ورود از مطمئنا و بود زده زنگ
 کمی.برسعند راه از همکارانش تا کرد می معطل را مرد باید.بود آگاه یاشعار 

 زد فریاد هیراد که شد جا به جا

 ..نخور تکون گم می -

 کنیش می رو اینکار چی برای -

 ...مه وظیفه چون -

 نشا دقت با
 خا از هیراد.افتاد زمین روی یاشار بعد ای ثانیه و گرفت 
 آی به نگاهش راه در.شد ماشینش سوار سرعت به و دوید بیرون 
 شا روی رنگی سیاه شی.کرد جلب را ش توجه چیزی و افتاد ماشین 
 ...گرفت دستش در را کوچک ردیاب.کرد نگاهش بهت با.بود اش 

 ...لعنتی -

 .کرد پرت بیرون به پنجره از را ان بعد و
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 ...حریفی فن همه همچین.اومد خوشم...اومد خوشم -گودرز

 مردهش دونین می کجا از -پرسید زرنگی با هیراد

 ت -
 رو جسععدش و اومد آمبوالنس که دید شععهریار...اونجا بودمت نفرسععتاده ا

 .بره زیرم آب که خوابم نمی جایی من.بردن

 زندگی عمارت همین توی بعد به این از تو...خب – گودرز.نداد جوابی هیراد
 ...کنی می

 ت هیراد
 ...باشه -گفت ا

 نداریش مشکلی -

-  
... 

 ...خوبه -

 ت را هیراد گودرز
 داخل به قدم زنی و شععد باز محوطه در.رفت کارش دنبال به و گذاشععت ا

 .رفت شهریار طرف به زن به خاصی توجه بدون هیراد.گذاشت

 کردیش می تعقیبم پس -

 ..دستوره دستور -خندید شهریار

 .گرفت محکم را دستش هیراد.برد جلو را دستش

 !قوی چقدر...بابا آروم -گفت خنده با شهریار
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 کنیش می ورزش -

 .داد تکان را سرش هیراد

 چیش -شهریار

 .کاراته -

 ...حریفی فن همه پس...آفرین -

 .بشه پیدا تر ای حرفه من از که این مگه -

 شدهش حاال تا -

 .نفر یه -

 کجاستش االن -

 .مرده -

 کشتتشش کی -

 ..دونم نمی -

 بودهش دوستت -

 .شده سر استاد از که بوده شاگردی...بوده تر نزدیک بهم برادر از -

 بودیش ش مربی خودت پس -

 ...آره -

 سععلب ازت گودرز اعتماد که نکنی کاری -شععد نزدیک هیراد به شععهریار
 .دنیا اون فرستاد رو ش معشوقه پیش وقت چند.بشه

 .کنم نمی ببره سوال زیر رو اصولم که رو کاری اصوال من -

 .کنم فکر روشون باید...آمیزه کنایه جوابات -

 .کند گیج را مخاطبش داشت عادت.زد لبخندی هیراد
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**** 

 .کنن کنترل بده رو شماره این -

 ...ش قضایی حکم قربان -

 ...میارم برات رو قضایی حکم من کنن کنترل بده تو -

 .قربان چشم -

 .زد در.رفت انتظامی نیروی فرمانده اتاق سمت به سورنا

 .تو بیا -

 .گذاشت احترام و رفت داخل سورنا

 شدهش چی خب..نیومدی اطراف این وقته خیلی....تیمسار سالم...آزاد -

 .گذاشت میان در فرمانده با را هایش فرضیه تمام ساعت نیم نزدیک سورنا

 گفتیش کسی به رو اینا -گفت بود کرده اخم کم کم که فرمانده

-  
... 

 ...نگو هم کس هیج به پس -

 ...اینم....یاشار مورد در دستورتون از اون...قربان -

 .زدم رو حرفم واضح من -

 .قربان فهمم نمی رو شما کار این دلیل اصال من -گفت خشم با سورنا

 .بدم توضیح تونم نمی فعال -

 ...قربان -
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 خب.فهمیدی...فهمیدی که حاال...افرادته امنیت سر االن بحث...سورنا -
 .نگو جا همه آشکارا اینو دیگه

 خطر به منو افراد جون کارتون این با امنیتششععما کدوم..فهمم نمی من -
 .هستیم آرتین و خودم هم بعدی نفرات حتما...یاشار...آران.انداختین

 کدومتون هیچ سععر هم بالیی هیچ.هسععتم قضععایا این همه جریان در من -
 .باش مطمئن...نمیاد

 ...کنم ریسک تونم نمی من -

 این دم می دسععتور فروزش، دوم سععرتیپ -شععد بلند جایش از فرمانده
 وگر باشه خودمون پیش جریانات

 .شی می درجه خلع شما 

 زیرلب و سعایید هم روی را هایش دندان.کرد نگاه را زمین خشعم با سعورنا
 .قربان چشم -گفت

 .گذاشت احترام و

 .تیمسار...آزاد -

 به.کرد می پیدا آرامش که رفت می جایی باید.رفت بیرون سععتاد از سععورا
 خا روی به رو دید آمد که خودش

 ردک باز را در زنی.زد زنگ و رفت در طرف به آرامی به. است تشکری سردار 
 .کرد نگاهش تعجب با سورنا دیدن با و

 تیمسارش -

 هستشش سردار -گفت آرام سورنا

 ... تو بیاید -
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 خا وارد سورنا
 خا.شد 
 رد چوب رفتن کار به کرد می توجه جلب آن در که چیزی اولین که بود ای 

 هک عکس های قاب حتی و ها مبل.ها عسلی تلوزیون، میز.بود وسایل اکثر
 میان در.بود بسععته نقش ها آن روی چوبی های طرح و بودند چوب تماما
 وجود در جانکاهی دردی که بود عکسععی قاب دیوار روی های قاب تمام

 .گفت آرامی به.بپیچد سورنا

 ...آراد -

 ...خالیه جاش – گفت آرامی به زن

 ...واقعا من آیین به -کرد نگاهش سورنا

 ت.اصال...نیست مهم -بست را چشمانش آیین به
 ای مهمه که چیزی ا
 نمی فکر.نزدید سععر ما به هم بار پنج حتی شععما و مرده آران سععاله پنج که 

 .داشت دوست هم اندازه به رو آراد و شما بابا.داره نیاز بهتون بابا کنین

 ...داشتم شرم من -کرد زمزمه.بود آیین به با حق.نگفت هیچ سورنا

 ک نمی توجیه رو کارتون این -
. 

 ...مرگ باعث من -

 گفتمش...بودین آراد مرگ باعث شما نگفتم من -

 ...سورنا -کرد جلب را شان توجه پیرمردی صدای
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 شده تهشکس بسعیار اما بود بزرگتر سعورنا از سعال پانزده شعاید.نبود پیرمرد
 .گذاشت احترام و رفت طرفش به سورنا.بود

 ...سردار سالم -

 که من...عجب چه -کشععید آغوش در را سععورنا تشععکری محمود سععردار
 ذاریش می احترام کی به.شدم بازنشسته

 .هستین مافوقم همیشه و همیشه شما -

 ...نبودم کاش -

 چراش -کرد نگاهش تعحب با سورنا

 هک عادی مردم یا زیردسععتت یا دیدی می مافوقت یا رو اطرافیانت همه تو -
 ...داشتی قبول دوستت عنوان به رو آراد فقط چراش.نداری کاری باهاشون

 .بودن ش ناراحتی باعث هم همیشه و -گفت سرد آیین به

 ...آیین به -گفت سرزنش با سردار

 فکر...شوهرم مرگ خاطر به.دادم استعفا من.نیستن من مافوق دیگه ایشون -
 .باشم ناراحت ش رفته دست از جوونی برای که باشم الیقش کنم

 ...آیین به -برداشت آیین به سمت به قدمی سورنا

 ینجاا نباید -رفت عقب به قدمی و کرد نگاه سععورنا بلند قامت به آیین به
 ...میومدین

 خا نآ از و کشید عمیقی نفس.شنید بشنود خواست نمی که را چیزی سورنا
 .رفت بیرون 

**** 
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 از و دکشی عمیقی نفس.بود گسترده دامن شب.کرد اطرافش به نگاهی هیراد
 می که فهماند او به زوربه و سعید عمیق های نفس صدای.برخاست جایش

 ی قهطب دو تخت به عمیقی نگاه اطمینان برای اما شود بلند جایش از تواند
 ار ها آن راحتی به هیراد و بود افتاده تخت روی ماه روشنایی.انداخت مجاور

 گو به را تخت و برخاست جایش از.دید می
 داخل از را قدی پنجره. اسععت خوابیده آنجا کسععی انگار که کرد مرتب ای 

 همانگو و گذاشت باز کمی
 یندورب به نگاهی.رفت بیرون اتاق از صدا و سر ایجاد بدون بود آموخته که 

 لهپ و راهرو بین فضای دوربین. شد می رد جا آن از باید.انداخت مداربسته
 خا های

 زا سرعت به هیراد چرخید راست سمت به که دوربین. بود داده پوشعش را 
 .بود شده خال  دوربین اولین شر از.گرفت پناه دیوار کنار و گذشت آن زیر

 ...خدا وای -گفت لب زیر

 فضععایی ها پله کنار.رفت باال ها پله از آرام.چرخاند دیوارها روی را نگاهی
 پایی دایصع.بود رفته فرور مطلق تاریکی در که بود متر دو در متر دو تقریبا

 پ فضا آن در را خود.آمد
 در.کردند می کمک شععدنش ندیده به هایش لباس بودن مشععکی که کرد ان

 سی در را نفسش.دید را شهریار ی چهره فضا روشن و تاریک
 نابود را ارزشععمند فرصععت این عاملی هیچ داد می اجازه نباید.کرد حبس 

 نهما لحظه چند هیراد.رفت پایین ها پله از دست به مسلسل شعهریار. کند
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 باالیی سالن وارد آرامی به شعد مطمئن شعهریار رفتن از وقتی و ایسعتاد جا
 نزیری تارک قسمت به نگاهی.داد می پوشعش را فضعا دیگری دوربین.شعد

 زیر به را خود هیراد شععد متمایل چپ سععمت به که دوربین.کرد دوربین
 و رفت چپ سمت به حالت همان در کمی.چسبید دیوار به و رساند دوربین

 دو.است قسعمت آن انتهای در گودرز دفتر دانسعت می.شعد راهرویی وارد
 هرفت داخل سمت به دیوار کمی.بودند واقع راهرو راست سمت در دیگر اتاق
 پ برای مناسبی فضای و بودند فضا آن داخل ها اتاق آن درهای و بود
 و برداشت قدم تاریکی در.کرد راهرو ته دوربین به نگاهی هیراد.بود شدن ان

 جایش در را خود.شد نزدیک هایی قدم صدای.شد خالی فضای اولین وارد
 شد ظاهر کنارش در نگهبانان از یکی ی چهره.شد می دیده نباید.کرد جمع

 یب جایش در ثانیه سی تقریبا هیراد.شعد دور جا آن از نگهبان.ندید را او اما
 اتقریب.شد دوم فضای وارد صدا ایجاد بدون و سعرعت به بعد و ماند حرکت

 به.دکر قفل به نگاهی.رسععید اتاق در به.بود مانده گودرز اتاق در تا متر سعه
 چرخا را دستگیره آرامی

 کرد زبا را در کنار ی پنجره از هیراد.شکافت را فضا بلندی صدای ناگهان اما 
 بقهط پنجره زیر درست.شد آویزان و بست آرامی به را پنجره و رفت بیرون و

 ار متری نیم و دو ارتفا  هیراد.کردند می اسععتراحت آن در که بود اتاقی دوم
 و ستب را پنجره.شد اتاق وارد و بود گذاشعته باز قبال که ای پنجره از و پرید

 دویدن حال در که شنید را نفر چند صعدای.کشعید دراز جایش سعر سعریع
 راغچ و کرد پرت داخل به را خودش تقریبا شهریار و شعد باز اتاق در.بودند

 .نمود روشن را
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 ...شین بلند...شین بلند -

 زا ناشی خستگی خاطر به که کند خمار کمی را چشمانش کرد سعی هیراد
 .شنید را سعید صدای.بود موفق تقریبا کارش در خواب عدم

 شدهش چی -

 ک باز رو رئیس اتاق در خواسته می یکی -
. 

 چیش -روزبه

 .باشه شده دور زیاد نباید...بگردیم رو جا همه باید...بدوئین -

 اننگهبان از یکی صدای.رفتند طرفی به کدام هر بعد و پریدند جا از سه هر
 .کرد می صحبت گودرز با انگار که آمد

 .نشده داده نشون هیچی ها دوربین توی قربان -

 شهش می مگه -گودرز

 ...تقصیرم بی من واال -

 ...احمقا -زد داد گودرز

 رو باغ توی برین...تا دو شععما -گفت شععهریار و هیراد دیدن بعا گودرز
 .برین بردارین رو سگا از تا دو کدومتون هر...بگردین

 نژاد از ها سگ.دویدند ها سعگ نگهداری محل سعمت به شعهریار و هیراد
 -دکر فکر خود با هیراد.کردند می پیدا را ای غریبه هر و بودند شععپرد ژرمن

 .هستن احمقایی چه دیگه اینا
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 رو واه تقریبا.نرسیدند ای نتیجه هیچ به جو و جست تمام ساعت دو از بعد
 کی به یک و کرد جمع محوطه در را افرادش تمام گودرز.بود رفته روشنی به

 نیعافته را کسععی هیچ.بود یکی تقریبعا همعه جواب.خواسععت توضععیح
 به.سیدر ذهنش به فکری ناگهان که کشید فریادی عصبانیت از گودرز.بودند
 .گرفت او طرف به را داشت دست در که ای اسلحه و رفت شهریار طرف

 کنیش می فکر چی تو -

 قربانش مورد...چه...  در -

 ک باز رو من کار اتاق در خواسته می کی -
 ش

 .دونم نمی...من... من -

 امشبش داشتی شیفت تو -

 .بله....بع -

 سی قفسه روی را اسلحه
 ندیدیش رو کسی -گذاشت شهریار 

-  
 .قربان 

 شبی وضعیت آن در که هیرادی...کرد هیراد به نگاهی.داد تکان سری گودرز
 دبودن ترسععیده که نگهبانان تمام کنار در.رسععید می نظر به خونسععرد حد از

 .بود ناجوری وصله اش خونسردی

 هیرادش کنی می فکر چی تو -
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 گفته قبال چون همینطور هم ها سگ.نکردیم پیدا رو کسعی که ما...خب -
 که سعت هفته دو االن من.کنن می پیدا عمارت توی رو ای غریبه هر بودین
 هش می پس.بدن نشون واکنش بهش ها سگ این که ندیدم رو کسی و اینجام
 .نشده عمارت وارد ای غریبه هیچ گفت

 چیهش نظرت...پس -پرسید و انداخت باال ابرویی زرنگی با گودرز

 -گفت جدیت با و زد لبخندی دل در.رسعید می نظر به تر باهوش اما هیراد
 نکن می زندگی عمارت این توی که کسععانی خود از نفر یه کنم می فکر من

 .داشته رو شما اتاق در کردن باز قصد

 ...جالبیه فرضیه -داد کش کمی را لبش گودرز

 نوزه که هیرادی به خشععم البته و تعجب کمی و ترس با نگهبانان بقیه اما
 .کردند می نگاه بود گرفته نظر زیر را گودرز خونسرد

 ...هستین متهم تون همه حاال -زد داد گودرز

 سی قفسه روی را اسلحه و
 ترسیش نمی -کرد زمزمه گودرز.گذاشت هیراد فراخ 

 .بترسم که نکردم کاری من -زد لبخندی نیمچه هیراد

یی ماند خیره هیراد رنگ تیره چشمان در گودرز  را حقیقت خواست می گو
 -ردک اصرار گودرز. بود ناگسستنی هیراد سد اما بکشعد بیرون آن اعماق از

 بکشمتش اگه گی می چی

 .قربان....داره بستگی قضاوتتون به این -

 چیش باشه تو باور برخالف قضاوتم اگر -
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 .میرم می من -زد تری عمیق لبخند بار این هیراد

 .خندید بلند بعد و کرد نگاهش حیرت با گودرز

 ...پسر کنی می زده شگفت منو همیشه تو...من خدای -

 شا روی دست با بعد
  -زد اش 

 کلمات با...هستی هم باهوش ای جربزه با که این بر عالوه...اومد خوشم...
 .کنی می بازی قشنگ

 ...بوده اکتسابی صفتم-زد پوزخندی دل در هیراد

 یول کشیدند راحتی نفس همه.شد ساختمان وارد و خندید دیگر بار گودرز
 متفکرا و اخم با هیراد

 .بود مانده خیره گودرز خالی جای به 

**** 

 بدیش ادامه جوری همین خوای می -

 دارمش هم ای دیگه راه مگه گیش می جفنگ چرا -

 ک نمی رحم هیچکس به گودرز...اونجا از بیرون بیا -
. 

 جمعش رو مسععئله این باید..شععه نمی فعال اما.دونم می تو از بهتر خودم -
 ...امشب مجبورم دوباره من ببین...کنیم

 .گوشته ت بزرگه تیکه بفهمه اگه دفعه این چیش امشب -

 باید امشب -گفت لب زیر.کرد قطع را تماس نتیجه بی بحث از خسته هیراد
 ...کنم تموم رو کار
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 تدس در را طالیی کلت هیراد.بود داشته وا نگهبانی به را همه گودرز شب آن
 اه نگهبانی این که دانست می هم خودش.رفت می راه آرامی به و بود گرفته

 پشتی محوطه طرف به و کرد محکم شلوارش پشعت را کلت.اسعت بیهوده
 دیدنش به قادر کسععی که بود محوی محرک موجود شععب تاریکی در.رفت
 هک بکند حرکتی خواسععت.کرد گودرز اتاق خاموش پنجره به نگاهی.نبود

 پ رنظ از را خودش.داشتند فاصله او با متر بیست که شد نفر چند متوجه
 .کرد نگاه ها آن به دقت به و کرد ان

 ...نداره فایده -کرد زمزمه

 .بشنود را گودرز دار خش صدای توانست که قدری به.رفت جلوتر کمی

 .ست دفعه این مال تنی یه محموله این -

 همیشگیش جای همون -

-  
 ...برمیاد بگی هرچی پلیسا این از...دیگه جای یه ایندفعه 

 ...بده اطال  بهمون پس باشه -

 صععدای.کرد حس گردنش روی را ای اسععلحه که برگردد خواسععت هیراد
 .شنید را شهریار

 ..کردم پیدات -

 .نخورد تکان جایش از هیراد

 هستیش کی تو -گفت شهریار
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 مانهمز و برگشت سرعت به.بود نشناخته را او هنوز پس.زد پوزخندی هیراد
 از را آن باالیی قسمت و گرفت را اسلحه کوبید شهریار زانوان پشت پا با که
 رد که کرد ناشناس مرد صورت حواله مشتی.نباخت را خود شهریار.کند جا

 همزمان و برد عقب را سععرش هیراد. کرد می مبارزه او با مطلق تاریکی
 سرعت به اما داشت درد اینکه با شهریار.نشست شهریار شعکم در مشعتش

یش  خم درد از هیراد.کرد زخمی را مهاجم پهلوی و کشععید بیرون را چاقو
 اما افتاد زمین روی هیراد.کوبید هیراد کمر روی آرنجش با شععهریار.شععد
 عکس هر از قبل و زد شععهریار پای زیر پایش با و چرخید لحظه همان

یی از یکی وارد.دوید ساختمان سمت به و کرد بیهوش را او العملی  دستشو
 به.درمان نیازمند و بود عمیق تقریبا زخم.کرد وارسععی را زخمش و شععد ها

 شیدهپو که لباسی مثل لباس یک وسایلش میان از و شد اتاقش وارد سرعت
یی سمت به دوباره و کشید بیرون فندک و سعوزن و نخ و بود  با.فتر دستشو

 و کرد ضدعفونی آتش با را سوزن.کرد پاک را زخم دور های خون دسعتمال
 طول بیشععتر دقیقه ده شععاید کارها این همه.زد بخیه زحمت با را زخم بعد

 زا بعدا تا انداخت ساکش در را وسعایلش و کرد عوض را لباسعش. نکشعید
یش درد.شود خال  شعرشعان  زا سرعت به.شد می زیاد ثانیه به ثانیه پهلو

 یبتغ متوجه کسی.شد محوطه وارد دست به کلت دوباره و رفت بیرون اتاق
 فریاد صعدای که رفت راه کمی. بود نشععده شعهریار نبود و او ای دقیقه چند

 .شد بلند سعید

 ...اینجا بیاید -
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یش خاطر به هیراد.دویدند صدا طرف به سعرعت به همه  دویدن توان پهلو
 ودب آمده هوش به تازه که شهریار سر باالی نفر ده از بیشتر.نداشعت را زیاد

 .ایستادند

 بودیش هوش بی چی واسه شدهش چی -سعید

 ...دیدم رو یارو اون -

 یاروش کدوم -هیراد

 ...دزده همون -

 هستینش چی شماها دزدم من اگر -گفت دلش در هیراد

 کجاستش االن خب -روزبه

 ...زدم رو پهلوش چاقو با من البته...کرد بیهوشم -

 صح ناراحتی با همه
 یراده برای و بود شده مبهم ناشناس مرد وجود مسئله برایشان.کردند ترک را 

 .کرد می تمام را کارش باید.بود نمانده زیادی وقت

 و فشرد را در زنگ ندید را کسعی وقتی.کرد اطرافش و دور به نگاهی سعورنا
 .بست را در و رفت داخل به سورنا.شد باز در بعد ای لحظه

 نیومدهش هوش به هنوز -

-  
... 

 ...خدایا -کرد فوت را نفسش سورنا

 چطورهش آرتین -
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 .اینجا میارمش...شه می مرخص فردا -

 شدش چی گودرز -

 رو تنی یه محموله یه قراره داده خبر بهمون یکی -گفت آرامی به سععورنا
یل  ...کجا نفهمیده اما.بگیره تحو

یش یاشار  گفتهش کی -فشر آرامی به را پهلو

 ...نیست مهم -داد تکان سری سورنا

 حرف روراسعت ما با شعه می قربان -کند صعحبت آرام کردم سعععی یاشعار
 بزنینش

 ...زیاده توقعت... شه نمی صحبت روراست خودم با -

**** 

 نرفت کوه قصد پسرها و بود کرده واگذار خودشان به را ها آن روز یک گودرز
 جا به جا کمرش روی را کوله و کشید موهایش در دسعتی هیراد.بودند کرده
 ستینآ لباس وجود با که هیراد وعضالنی قدرتمند بازوان به دستی روزبه.کرد

 گفت و زد آمد می چشم به بیشتر تنگش کوتاه

 ...پسر کردی چکار...هیکلی عجب -

یی هیراد  .خندید آرام و کرد صاف گلو

 ....شم می تو عین کاراته برم ستشمنم کاراته واسه اینا جدا -

 ...نیستی بد هم تو -کرد نگاه روزبه به تعجب با هیراد

 .داره طرفدار بیشتر تو عین اینجوری -

 -گفت خنده با روزبه.کرد عمیقی اخم.شععد روزبه منظور متوجه تازه هیراد
 ...ترسیدم بابا باشه
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 صدای که کردند رد را دوم ایستگاه.انداخت هیراد گردن دور را دسعتش بعد
 .درآمد شهریار

 ...شدم خسته -

 واقعا -بود نشععسععته ای گوشععه که کرد نگاه شععهریار به و زد لبخند هیراد
 ...ها مردی مثال...که

 شارها کردند می رد را دوم ایستگاه شوخی و خنده با داشتند که دخترهایی به
 .بکش خجالت ذره یه کن نگاه اینا به -کرد

 دو یه اینجا میومدم وقت هر من -
 ...نبودا دخترم 

 .نذاشتی اینجا پاتو حاال تا شه می معلوم پس -گفت زیرلب هیراد

 ...کن مسخره خودتو -کوبید هیراد پهلوی با حر  با و شد بلند شهریار

 جای درق آن.نشست زمین روی تقریبا که نبود هیراد متوجه.افتاد راه به بعد و
 هایش لب و بود شده تر عمیق اخمش.برید نفسش که داشعت درد زخمش

 روی را خون حرکت.شععود بلند کرد سعععی و گرفت گاز را لبش.لرزید می
 ینم متوجه کسی مطمئننا بود رنگ مشعکی لباسعش چون.کرد حس بدنش

 متوجه سعععید.کند رفتار عادی گذاشععت می هیراد بدن در درد اگر اما شععد
 .شد هیراد غیبت

 ش...کو هیراد -
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 با و برگشتند عقب به بودند شعنیده را صعدایش که فرزان و شعهریار و روزبه
 به ودب شده قرمز صورتش و شود بلند سختی به کرد می سعی که هیراد دیدن

 .دویدند سمتش

 داداشش شد چی -شهریار

 ممحک که من -گفت خود با.افتاد هیراد پهلوی به اش ضععربه یاد به بعد و
 چراش...نزدم

 ار شععکش و بزند کنار را آن تا رفت هیراد لباس طرف به دسععتش اراده بی
 .نیست چیزی -زد پسش هیراد دست که کند برطرف

 کرده پر را مغزش آزاردهنده فکری.بود زده زل هیراد به اختیار بی شععهریار
 .بود

**** 

یشپه زخم که این با.شد آویزان تاریکی در دوم طبقه پنجره پشت از هیراد  لو
 وگر فهمید می را معامله زمان باید ولی بود شکافته باز

 .شنید را گودرز صدای.بود نتیجه بی ماموریتش 

- Hey listen to me… I wanna talk to Dietrich Reinhard. 

- I will… 

- Sure. 

- two weeks later… 

- Yep… 

- no…I’ll see you at … 
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یش درد از و کرد پرت زمین روی را خودش هیراد  کارش.پیچید خود به پهلو
 می تمام مسععئله این دیگر ی هفته دو.رفت می باید.بود شععده تمام جا آن

 یراده.دوید می ساختمان سمت به عجله با که افتاد شهریار به نگاهش...شد
 . کرد فکر خود با

 .رسید نتیجه به باالخره -

 و یشترب هیراد با را اش فاصله شهریار و بود گذشته هفته یک کوه ی قضیه از
 ندک کشف را او راز داشت سعی شهریار که بود متوجه هیراد.کرد می بیشتر

 نرود بیرون شععده نفرین عمارت آن از امشععب اگر گفت می او به حسععی و
 از ندید را کسی چون و کرد بر و دور به نگاهی سرعت به.ست حتمی مرگش

 .گذاشت فرار به پا و پرید دیوار روی

**** 

 نگفتیش زودتر چی برای مطمئنیش تو -کرد نگاه او به حیرت با گودرز

 هگرفت رو بودم زده چاقو یارو اون به من که همونجایی دقیقا...قربان بله -
 .بشم مطمئن خواستم می...آخه.بود

 کنیش می اشتباه شاید -

 ...نزدم بهش محکمی ضربه اصال من قربان -

 مشکوکیش بهش که گفتی بهش هم چیزی -

-  
 ...قربان 
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 باید دهیرا که اتاقی سمت به و برداشت را طالیی کلت عصعبانیت با گودرز
 خواب از روزبه و سعید.کرد باز شدت به را در.رفت داشت می اقامت آن در

 اسععیلب آن در که کرد پیدا تختش زیر سععاک یک فقط.نبود هیراد اما پریدند
 وبایلم سه کردند خالی را ساک وقتی. بود شده پاره پایینش که بود مشعکی

 .کردند پیدا آن در

 ده شعععا  تا رو خاک...بگردین رو جا همعه....لعنتی -زد فریعاد گودرز
 ...خوام می زنده رو هیراد.بکشید توبره به کیلومتری

 تا فتندر بیرون هم نفر شش.کردند عمارت گشتن به شرو  نفر بیست نزدیک
 دسععت تا دوید می سععرعت به.شععد ای کوچه وارد هیراد.کنند پیدا را هیراد
 ایدب.شنید می را گودرز شپرد ژرمن های سگ پارس صدای.نرسد او به کسی

 حتما اش ای ماهواره های خط.کرد می پیدا دست تلفنی خط به سرعت به
 خا باز نیمه در به چشمش.بودند رفته لو لحظه آن تا
 خا آن حیاط در را خود و دوید سرعت به.افتاد ای 
 پ 

 خیلی ی فاصععله در را ها سععگ صععدای که بود نگذشععته ثانیه سععی.کرد ان
 خا داخل از را کسی صدای.شنید نزدیک

 .شنید 

ییش مهیار -بود زن یک صدای  تو

 پ در کنار را خودش بالفاصله هیراد
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 اسععت ممکن که کرد فکر خود با هیراد.آمد بیرون زنی و شععد باز در.کرد ان
 آن به مطمئننا کوچه آن در گودرز های آدم وجود با و کند باز را حیاط در زن
 خا

 او دهان روی را دستش و رفت زن سعمت به آرامی به.شعدند می مشعکوک 
 هیراد اما کند دور خود از را هیراد دست تا کرد تقال زده وحشت زن.گذاشت

 خا داخل به را او
 خا درون به نگاهی. برد 
 آرامی به.شععد اتاق وارد و کرد باز را در.رفت ها در از یکی طرف به و کرد 

 .گفت زن گوش کنار

 فهمیدیش...کنم می ت خفه بیاد در صدات.دارم برمی رو دستم -

 سنف زن و برداشت را دستش آرامی به هیراد.داد تکان را سرش سرعت به زن
 .گفت زده وحشت زن.داد هل تخت روی را زن هیراد.کشید عمیقی

 ....کاری باهام خدا رو تو -

 داریش تلفن -کرد قطع را حرفش حوصله بی هیراد

 چیش -گفت تعجب با زن

 داریش تلفن گم می -

 ...آره -

 کجاستش -

 ...اونجاست -کرد اشاره دراور به زن

  -کرد نگاه همراه تلفن به هیراد
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 ...خوام می ثابت تلفن...  

 ...داریم آره -

 .بده نشونش بهم -کرد بلندش و گرفت را زن بازوی هیراد

 خا پذیرایی سالن به را او زن
 خا.برد 
  و بود طبقه یک او 
  در پذیرایی.وسیع چندان 

 .بود شده چیده زیبا ولی سادگی ایت

 بزنیش بخیه بلدی -کرد ول را زن بازوی هیراد

 منو زخم و بیار سوزن و نخ یه پس -داد ادامه هیراد.داد تکان سر آرامی به زن
 .بزن بخیه

 آرامی به زن و زد باال را لباسععش هیراد.کرد را کار همان تعجبش تمام با زن
 روی به رو آرامی به شد تمام که کارش.زد بخیه و داد شو و شست را زخمش

 رموزم مرد این شب موقع این بود سوال برایش.شد خیره او به و نشست هیراد
 خا وارد که ست کسی چه

 نگاه که حالی در هیراد.ندارد هایش پول حتی و او با کاری هیچ و شده اش 
 .گرفت شماره و برداشت را تلفن کرد می حس خود روی را زن خیره

 ...قربان سالم -

 .رفت لو ماموریت قربان -

-  
یل رو ها جنس کجا قراره فهمیدم...  .بدن تحو



wWw.Roman4u.iR  061 

 

 .گفتم بهتون دفعه اون که تن یه همون -

 خو یه توی.افتادم گیر ولی...خوبم من -
 .دنبالمن بیرون.دربرم گودرز آدمای دست از چجوری دونم نمی و هستم 

 مطمئنینش شما -زد می موج نگاهش در حیرت

 ...یعنی پس -

 گفتنش دروغ من به چی برای -

 .خداحافظ...کنم می رسیدگی موضو  اون به بعدا...چشم -

 خو وارد...شما...آقا -گفت زن
 ...پلی...من شوهر...واقعا من....شدی من 

 حرف وسط ناخودآگاه بود آمده وارد او به که عصبی فشعار به توجه با هیراد
 ... و ندارم بدی قصد هیچ بنده.محترم خانم -برد باال را صدایش و پرید زن

 کرد عمل سریع قدر آن.شد وارد دست به اسلحه مردی و شعد باز ناگهان در
 .دهد نشان مناسبی العمل عکس نتوانست هیراد که

 خو تو...وایستا جات سر -گفت آرامی به مرد
 داریش چکار من 

 ...من...کنار بذار رو ت اسلحه -کرد پوفی هیراد

 طرف به را او و گرفت را زن دست سرعت به هیراد که بزند داد خواست مرد
 .کشید خود

 .شکنم می رو گردنش بزنی داد -

 هستیش کی تو -کرد نگاهش مرد
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 پلیسیش تو -پرسید دهد جواب آنکه بدون هیراد

 ...آره -

 چیهش اسمت -

 تا هستیش کی تو.جنایی دایره از ملکی سرگرد -کرد همسرش به نگاهی مرد
 خو تو نگی

 نشو باش مطمئن.ره نمی پایین اسلحه این خوای می چی من 
 .عالیه گیریم 

ید می درست دانست می و بود شنیده را سعرگرد این وصعف هیراد  آهی.گو
 .گفت و کشید

 .مخدر مواد با مبارزه از هستم آرا رزم شروین سرگرد -

**** 

**** 

یزیون های کانال و بود نشععسععته مبل روی یاشععار  می پایین و باال را تلو
یش زخم روی دسععت.کرد  دقت با او.افتاد مهاجم یاد به و گذاشععت پهلو

 کرده زخمی قدری را یاشععار پهلوی فقط گلوله که جوری.بود کرده شعلیک
 لتک نیفتاد اتفاق این اما دانست حتمی را مرگش مهاجم دیدن با یاشار.بود

 کلت او چرا کرد می فکر خود با یاشععار و زد می برق مرد دسععت در طالیی
 را ش توجه ای ناله صدای.بود آورده یاشار کشعتن برای را خواهرش طالیی
 وجهمت و کرد گوش کمی.برداشت را کلتش و شد بلند سرعت به.کرد جلب

 سمت به سرعت به.آید می است هوش بی آن در آران که اتاقی از صدا شعد
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 را نآرا پرستار و کشعید عمیقی نفس...دید را آران و کرد باز را در.دوید اتاق
 .زد صدا

 ...اومده هوش به -

 ورناس و شد باز در.کشعید راحتی نفس یاشعار.دوید اتاق سعمت به پرسعتار
 خا داخل

 .نداد زدن حرف مهلت یاشار به و آمد یاشار کنار سرعت به.شد 

 .بیاری رو نفر یه بری باید -

 چیش -گفت تعجب با یاشار

 ...زندگیه و مرگ مسئله.فقط تر سریع...نفر یه دنبال بری باید -

 برمش باید کجا زنینش می حرف کی مورد در دارین -کرد اصرار یاشار

 ...آدرس این به بری باید -سورنا

 ..میاریش و ری می سرعت به -چپاند یاشار دست در را کاغذی و

 ...چیزی یه فقط...باشه -کشید آهی تعجب سر از یاشار

 چیش -

 .اومد هوش به آران -

 خا از یاشار.دوید آران اتاق سمت به تقریبا سورنا
 عدب ثانیه چند و انداخت آدرس به نگاهی.شد ماشینش سوار و رفت بیرون 

 رد مرد چند.کرد نگاه اطرافش به رسید که مقصد به.شد کنده جا از ماشعین
 هب بعد و کرد پارک را ماشععین یاشععار.رفتند می راه مشععکوکی طرز به کوچه
 .زد زنگ سورنا
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 ...رسیدم من قربان -

 ...کن صبر -

 لداخ به را ماشععین یاشععار و شععد باز ها پارکینگ از یکی در بعد دقیقه چند
 یم طرفش به که مرد دو متوجه و شععد پیاده ماشععین از یاشععار.برد پارکینگ

 هب ملکی مهیار سرگرد و ایستادند اش متری یک فاصله در مرد دو.شد آمدند
 مردی به یاشار حواس تمام اما کرد معرفی او به را خود و گذاشت احترام او

 هیچ اما زد می موج یاشععار نگاه در حیرت.بود زده زل او به دقت با که بود
 .گفت نمی

 .قربان سالم -کرد نگاهش جدیت با شروین

 کنیش می چکار اینجا تو -پرسید یاشار

 .بریم باید فعال.دم می توضیح بهتون بعدا -

 در را شروین بازوی یاشار که برود یاشار ماشین طرف به تا افتاد راه شعروین
 .فشرد و گرفت دست

 کنیش می کار چه اینجا دقیقا تو...بده منو جواب -

 ...داشتم ماموریت -کشید عمیقی نفس شروین

 ماموریتیش چه -رفت درهم وضوح به یاشار های اخم

 محرما اما ببخشید قربان -
 بریمش تر سریع شه می حاال.ست 

 هستنش تو دنبال بیرونن اون که اونایی -

 ...بله -کرد پوفی شروین
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 اریاش.کشید دراز عقب های صندلی پشت و شد یاشار ماشین وارد شعروین
 و ردک باز را پارکینگ در مهیار.شد ماشینش سوار و کرد خداحافظی مهیار از

 .برد بیرون را ماشین یاشار

 کنیش می چکار داری بگی خوای نمی -

 .ندارم رو کار این ی اجازه من -

 ش...فروزش سرتیپ -

 ...ندارن خبر ایشون -

 بیا -گفت شروین به رو و کرد پارک ای گوشه را ماشین یاشار بعد دقیقه چند
 ...شدیم رد اونجا از...جلو

 نیماشی به نگاهش ناگهان که کرد باز را جلو در و شد پیاده ماشین از شروین
 رزانف.افتاد فرزان و سعععید به نگاهش.بود زده کنار تر عقب متر ده که خورد
 شععروین طرف به را ای اسععلحه و کشععید بیرون ماشععین پنجره از را خود

 ...نبری...برین -کشید فریاد و کرد پرت ماشین در را خود شروین.گرفت

 تحرک به شرو  سرعت به یاشار.شد خورد عقب ی شعیشعه تیر اصعابت با
 فریاد عدیب تیر شدن شلیک با یاشار.رفت دنبالشان به نیز سعید ماشین.کرد

 .کشید

 .شو خال  شرشون از....بردار داشبرد توی از رو کلت -

 نشا.کشید بیرون ماشین ی پنجره از را خودش شروین
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 یاهمیت کرد سعی اما پیچید بازویش در کشنده دردی بعد ای لحظه و رفت 
 سمت یک به و ترکید مهاجمان ماشعین السعتیک.داد فشعار را ماشعه.ندارد

 .کشید داخل به سختی به را خودش شروین.شد منحرف

 ...شدیم خال  -

 خوبیش تو -کرد نگاهش یاشار

 ...قربان بله -

 قربانش گی می من به چرا -

 بگمش باید چی -گفت آرامی به شروین

 ش...که هستی نظامی تو مگه -

 .قربان هستم آرا رزم سرگرد -پرید حرفش وسط شروین

 .رفت فرو اش صندلی در یاشار

 از خون.شدند وارد و کرد باز را پارکینگ در یاشار رسعیدند مقصعد به وقتی
 اش روزه چند های ضعف خاطر به شروین و بود شده سرازیر شروین بازوی

 خا وارد یاشار کمک به.دید می تار را جا همه
 و گذاشتند احترام دو هر یاشار و شعروین.آمد اسعتقبالشعان به سعورنا.شعد 

 ستنش مبل روی شروین.زد صدا را آران پرستار شروین وضع دیدن با سورنا
 .کرد نگاه را زخم پرستار و

 ...من -

 شا خواهد می او بود زده حدس که سورنا
 گلوله تونین می.بیمارسععتان ببریمش تونیم نمی ما خانم -گفت کند خالی 

 بکشینش بیرون همینجا رو
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 به پولیآم.برگشت وسیله چند با بعد دقیقه چند و رفت.کشعید آهی پرسعتار
 .برداشت را پنس.کرد حس بی را آن و زد شروین بازوی

 ممک -
 .باشین داشته درد 

 در شععروین ی فروخورده فریاد و کرد فرو شععروین زخم در را پنس پرسععتار
 بآ با سورنا.بود شده قرمز کشید می که دردی از صعورتش.شعد خفه نطفه
 اندب با را شروین بازوی پرستار.رفت شعروین سعمت به دسعتش در ای میوه

 .رفت آران اتاق سمت به دوباره و بست

 رناسو به نگاهی.کشید سر الجرعه و گرفت سورنا دست از را لیوان شروین
 .گفت و کرد

 خوبهش آران -

 آرانش -کرد نگاهش سورنا

 کجاستش.ست زنده دونم می -گفت حوصله بی شروین

 ...مونده مقدار یه کاملش هوشیاری تا اما اومد هوش به پیش ساعت چند -

 .داد هل بیرون به شدت با را نفسش.نداد جوابی شروین

 .نشست شروین روی به رو مبل روی سورنا

 .کن تعریف...سرگرد خب -

 قربانش چیو -کرد عمیقی اخم شورین

 ...اولش از -

 .زنین می حرف چی از نشدم متوجه هنوز من -
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 .گفت آرامی به.دوخت شروین چشمان تیرگی به را اش آبی نگاه سورنا

 ...آرا رزم سرگرد هستم قابلی بازجوی من -

 .قربان دونم می -

 بودهش چی ماموریتت...بگو پس -

 ...متاسفم -

 چیش برای -

 .بگم شما به رو این تونم نمی من -

 چراش -

 .گیرم می ای دیگه شخص از رو دستوراتم من -

 یمسل گودرز گروه به رو شما شخصا انتظامی نیروی فرمانده دونم می بله -
 اون و ودب رفته مرگ دم تا من افسرای از یکی ماموریتت این توی اما.فرستاده

 بیمارستا توی االن هم یکی
 ...البته شما لطف به.

 نک متعقیب که کردم کاری فقط.نکردم شلیک رضایی سرگرد سمت به من -
 .بود همین کار بهترین موقعیت اون توی و 

 چیش مرد می اگر -

 عوض را بحث سورنا.نداشت شدن توبیخ قصعد فعال.نداد جوابی شعروین
 .کرد

 .ندادی رو من جواب سرگرد -

 روینی فرمانده به جز رو اطالعاتم تونم نمی من گفتم بهتون بنده قربان -
 .بدم انتظامی
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 .خورد زنگ سورنا تلفن موقع همان

 بلهش -سورنا

 تیمسار سالم -بود فرمانده

 ...قربان سالم -

 آوردینش رو آرا رزم سرگرد -

 .اینجاست بله -سورنا

 ...هستن سردار -گرفت شروین طرف به را گوشی

 ...قربان سالم -شروین

 خوبیش...سالم -سردار

 ...قربان بله -شروین

 ...تا نشو خارج فعال جا اون از -سردار

  -شروین
 .برم باید من 

 خو اون از نباید کنم می تاکید.گفتم که همین -سردار
 .بشی خارج 

 ...قربان - شروین

 کنیش می اصرار چی برای -

 ...زنم دنبال برم باید من -شروین

 خو توی که اون خب -
 ام 
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 قاطعا شروین
 .باشه همونجا باید زنمم هستم هرجا من -گفت 

 سارتیم بده رو گوشی -پیچید شروین گوش در فرمانده عمیق نفس صعدای
 .فروزش

 فتگ سورنا به فرمانده.شد بلند جایش از و داد سورنا به را موبایل شعروین
 با ماا بگیرد را شروین جلوی تا خواست یاشار.نشود شروین رفتن مزاحم که

ییچ شروین.ماند سرجایش سورنا دست ی اشاره  یرو از را یاشار ماشین سو
 خا از و برداشت میز

 .شد خارج 

 فتادا یاشار موبایل به چشمش.افتاد راه به و شد یاشار ماشین سوار شعروین
 .کرد گیری شماره و برداشت را آن.بود داشبورد روی ماشین در که

 ...الو -

 .دنبالت بیام خوام می شو حاضر...سالم -شروین

 شماش -

 رو نیازته مورد که وسععایلی اون.دنبالت میام شععو حاضععر.عزیزم شعروینم -
 ...اونجا گردیم برنمی روز چند تا کن جمع

 ساعت عرب تقریبا.فشعرد گاز پدال روی بیشعتر را پایش و کرد قطع را تماس
 خا جلوی بعد

 .شد ماشین داخل او و شد باز در.زد ترمز 

 شدهش چی -
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 .هیچی -

 شروینش خوبه حالت -

 ....آره -

 شدهش چی دستت -کرد بازویش دور شده پیچیده باند به نگاهی

 .هیچی -

 شدهش خشک زیرش خون و بستی باند دورش خنده برای پس -

 ندیش گیر شه می -گفت حوصله بی شروین

-  
 مثال...که زنی نمی هم زنگ یه بودیش کجا روز چند این اصال تو.شه نمی 

 .دی می جواب اینجوری اومدی که هم حاال کجاییش بدونم نباید.زنتم من

 ..االن واقعا من عزیزم -

 ...شروین -کرد بلند را صدایش

 ور کله یه داری شدی سوار وقتی از توش چته -کرد نگاهش عصبی شعروین
 می رو چیز همه رسععیدیم وقتی.باش داشععته صععبر...ری می راه من مغز

 ...البته.فهمی

 ممک -کشید عمیقی نفس
 .کنم می درست رو کارا من نگو هیچی تو...نشه خوبی استقبال ازت 

 کنیش می اعتماد بهم -ایستاد پارکینگ جلوی آرامی به شروین

 .کردم نمی ازدواج باهات که کردم نمی اعتماد اگر -زد لبخند تلخی به
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 اهر باهام اینجا تا که ممنونم ازت -گرفت آرامی به را همسرش دست شروین
 هم کسععی هر و سععخته خیلی شععرایط این توی اونم من با زندگی.اومدی
 ...داشتم ازت من که توقعاتی که مخصوصا.نمیاد کنار باهاش

 -گذاشععت شععروین های لب روی را ترکیبش خوش و کشععیده انگشععتان
 .بوده داشتم بهت که عشقی برای کردم کاری هر من....هیس

 ار در که زد اس ام اس سعورنا به و زد لبخندی.بود گرفته را جوابش شعروین
 .کرد می آماده سختی لفظی جنگ برای را خود باید.کنند باز برایش

 خودش.نیامد استقبالشان به کسی.کرد هدایت پارکینگ سمت به را ماشعین
 و شد باز در.فشرد را در زنگ شروین و شدند راهرو وارد.بود خواسته اینطور

 ازب کامل را در همراهش و شروین به نگاهی با.شد نمایان در پشت پرسعتار
 همسرش دست.کشید عمیقی نفس شروین. داد ورود ی اجازه آنان به و کرد

 خا وارد هم با و گرفت را
ی به و بودند نشسته مبل روی ها آن به پشت شروین و یاشار.شدند   زیونتلو

یزیون ی صععفحه به نگاهی شععروین.کردند می نگاه  اراختی بی.انداخت تلو
 خاموش صععفحه به ای حرفه و آزموده پلیس دو.شععد لبش مهمان لبخندی

یزیون  هب شروین ی خنده آرام صدای شعنیدن با دو هر.بودند شعده خیره تلو
 به اختیار بی سورنا.شد خشک شروین همراه روی نگاهشان.برگشتند عقب

 .زد زل او

 توش -

 ...خودشه آره -داد جواب شروین

 شهش می...مگه -پرسید حیرت با یاشار
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 فرا را وجودش سععراسععر خشععم.کرد درک را موضععو  ناگهان سععورنعا
 عتسر به شروین که نشعسعت اش آبی نگاه در قدری به عصعبانیت.گرفت
 با.رسدن همسرش به آسیبی تا گرفت گارد سورنا جلوی اختیار بی.شد متوجه
 .گفت دهنده هشدار لحنی

 ...تیمسار -

 ش...داره نسبتی چه تو با این -غرید سورنا

 قاطعا اما باشد آرام کرد سعی شروین
 ...تیمسار آدمه این -گفت 

 ...هستن من زن ایشون -کرد تاکید

 شردف را شروین دست ظریفی دست.بود کرده اخم وحشتناکی طرز به سورنا
 پ او پشت و

 یزچ همه باید.کرد کنترل یاشار خونسرد نگاه دیدن با را خود سورنا. شعد ان
 .فهمید می را

 .بده توضیح...خب-

ید چیزی خواست شروین   -پرید حرفش وسط سورنا که بگو
 منم به اینو و بزنی حرف که داده اجازه بهت فرمعانعده.وسععط نیعار هم 

 رمب و دور بفهمم که باشم این الیق مدت همه این از بعد کنم می فکر.گفت
 .گذره می چی

 کیی تو برو...نباش اینا چشم جلوی فعال -گفت همسرش گوش در شروین
 ...اتاقا از
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 .نشست سورنا روی به رو مبل روی بعد و

 کنمش شرو  کجا از -

 حالت رنگ مشکی موهای کارش این با و شد خم شروین سمت به یاشعار
 اش پیشانی روی شدند می دیده وضعوح به آن در سعفید های رگه که دارش

 .گفت آرامی به و کرد فرو موهایش در را دستش.ریخت

 .شدی آشنا گودرز با که جایی همون از...  اول از -

 هم به را هایش دست و داد تکیه مبل به.کرد باز هم از را هایش اخم شروین
 .گذاشت پایش روی و کرد قفل

 یگا پرونده درگیر برادرش و رضایی سرگرد وقتی...پیش چهارسال -
 ...بودند رنجبران 

 -داد ادامه اما بود خواهرش نام شنیدن با یاشعار العمل عکس متوجه کامال
 اام بود هرویین قاچاق قضیه برای فقط موقع اون.شدم گودرز گروه وارد من
 ارچک وین اجالس توی خواد می که شدم متوجه اتفاقی طور به پیش ماه سه
 ک

 می مرد چند شدم متوجه بعد و گفتن تیمسار به هم ایشون.گفتم فرمانده به.
 داده نشون پا خورده فروشعنده یه خودمو من.بگیرن رو گودرز جلوی خوان
 ماه چند تازه رو گودرز.شدم گودرز گروه وارد شعکل اون به زمان اون و بودم
 .بودم دیده نزدیک از که بود

 تا بدم انجام درسععت رو گن می بهم کاری هر کردم سعععی -زد پوزخند
 و سععال سععه از بعد.کردن اصععلی گروه وارد منو.بره باال پیشععشععون سعطحم

 .کشیدم زحمت کار این برای.نیم
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 ازای قبل....قبلش -کرد تازه را نفسش
 دسععتور به....کنم جا گودرز گروه توی رو خودم فروش مواد که عنوان به 

 نوم اون که بدن دستور م، پسرخاله آران به که شعد قرار فرمانده، قیمم*س*ت
 ک دستگیر

 بها این.
 هیج من از هم عکس یه که جوری.بشه پاک سازمان توی من سوابق که شد 

 ک دستگیرم آران بودم منتظر من.نباشه جا
 وارد تونسععتم می اونجا از و زندان رفتم می من.کرد می رو اینکار باید....

 از.زد باز سر آران...اما نداشت خاصی علت آران انتخاب.بشم گودرز گروه
 رفتم من صععورت هر در. شععد توبیخ و کرد سععرپیچی قیمم*س*ت دسععتور

 دهبری ابد حبس مثال برام...مواد فروش و خرید جرم به...ماه سه برای.زندان
 بتهال خوب که.کردیم فرار گودرز مزدورهای از یکی با اقدام یه توی اما بودند

 شده محو روزگار ی صعفحه از من...نداشعت منو هوای کس هیچ زندان تو
 و تمهس مواد فروشنده یه واقعا کرد می فکر.بود عصبانی دستم از آران.بودم
 نیاز پوشععش این به البته خوب که...کردم نفوذ مواد با مبعارزه اداره توی

 عنوان به...چجوری نیست مهم.کردیم فرار زندان از صورت هر در.داشعتم
 توی مهارتم خاطر به.بودم گورز زیردست های گروه توی مواد کننده حمل
 .رسید نمی گردمم به کس هیچ سواری موتور

 .کرد حس وجودش تمام با هم آرتین.دیدم خودم رو ش چشمه یه -سورنا

 ...قربان بودم مجبور -کرد اخم شروین



 079 شکستهشطرنج 

 .بده ادامه -یاشار

 وارد لیاص گروه به تازه که وقتی بعد نیم سال سه -کرد نگاه یاشار به شروین
 جالسا رئیس)  فدوتف یوری کشتن قصد گودرز که شنیدم روز یه بودم شده

 خط تا دو من.کردم می کاری یه باید.داره رو(  وین در مخدر مواد کمیسیون
 ونا با دفعه یه.گرفتم می تماس فرمانده با ش یکی با...داشععتم ای ماهواره

 ...تیمسار گرفتم تماس شما با یکی

 مرد.گرفت شکل ذهنش در ای خاطره و کشید صورتش روی دستی سعورنا
 .یادمه بله -بود زده زنگ او به شده داده تغییر صدای با که ناشناسی

 خو اون توی -
 امنیتی های دوربین از پر جا همه و شدن می کنترل ها خط تمامی درندشت 

 .نشن من متوجه تا کردم می استفاده ای ماهواره خط از همین برای.بود

 ....زن اون و -گفت آرامی به سورنا

 زج...نداشته خبر کس هیچ البته و کردیم ازدواج که هست سعالی سعه ما -
 اونو من چون...داد می رو ازدواجمون اجازه باید که پدرش البته و فرمانده

 .کردم گودرز گروه وارد مجبوری

 چیش – سورنا

 گودرز گروه توی که نقشی مخصعوصعا.داشعتم نفرت کار این از خودمم -
 منو اون.دیدم رو آران روز یه که این تا...داد می عذابم شععدت به داشععت

 .رفت لو کم کم اما بود شده گودرز گروه وارد اونم...ندید

 ...تو زن ولی -یاشار

 تو می که گفتم بهش منم و کرد مشورت من با.بود مجبور اون -
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... 

 تو می -شد منفجر خشم از سورنا
 تو می ش
 بدهش لو رو آران 

 می لو داشععتم منم چون...بله من کارهای روی گذاشععتن سععرپوش برای -
 من برای این و بودم می نباید من بود آران هرجا چون...آران وجود با.رفتم

 ونبیر آران.کرد شک آران به گودرز.برانگیز شعک گودرز برای و بود سعخت
 رو آران...گرفتن رو آران اونام. بگیرن رو آران تا داد دسععتور گودرز.اومد

 حرف هم کلمه یه آران بودم مطمئن من که همونجوری و کردن شععکنجه
 ...اینکه تا.نزد

 چیش -کرد کنجکاو را یاشار و سورنا شروین، سکوت

 ....سپرد من دست رو گودرز،آران -

 کردیش کار چی تو و -یاشار

 می نگاه زمین به.کشععید را ها ان محکم و برد موهایش در دسععت شععروین
 .بودم مجبور من -کرد

 توئهش خاطر به آران االن وضع پس -غرید یاشار

 تگرف را شروین ی یقه.شد بلند جایش از سورنا...نداد جوابی هیچ شروین
 اما.دبو تر هیکل قوی شروین اما نمود می تر بلند قد سورنا.کرد بلند را او و

 .کرد زمزمه سورنا.نداد نشان العملی عکس هیچ

 ...معنایی تمام به احمق یه تو -
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 خا در بود خورده شروین گوش به که سیلی انعکاس صدای
 .بودم مجبور من -گفت جمله یه فقط.پیچید 

 طفال ولی قربان ببخشید -گفت زیرلب.کرد جدا اش یقه از را سورنا دسعت
 .کردین رو کار این که باشه باری آخرین این

  بی لحنش
 اب و بود ایستاده در چهارچوب در که کرد همسرش به نگاهی.بود جدی ایت

 .گفت ای گرفته صدای با.کرد می نگاه ها آن به نگرانی

 یاینب برین،پایین باال...کنین هرکاری اما....ناراحتم خیلی آران واسعه من -
 م زن زمرد

... 

 موندش زنده چطوری -سورنا

 .گم می بهتون -شروین

 چیش -

 می دسععتگیر رو زمرد شععما که بودم مطمئن من...آران افتادن گیر از بعد -
 هشب من یعنی داشت مصنوعی خون بسته یه زمرد...زمرد به زدم زنگ.کنین
 لهوسی خون ی بسته اون انفجار برای.کرد وصل بدنش روی رو اون.بودم داده
 اصلهف تو حداکثر باید فقط داشتم رو کنترلش من که گذاشت زیرش رو ای

 نشععون مرده اون که دادم می نشععون جوری یه باید.بودم می ش متری پنجاه
 راندازتی تک یک.موندم منتظر و رویی به رو ساختمون توی رفتم. بشعه داده

 شنیدین می رو تیر صدای باید و ذاشتم می توش باید رو مشقی تیر که داشتم
 نسععاختمو یه بوم پشعت روی وقتی اما.کردم می منفجر رو بسعته اون بعد و
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 و ودب من کناری ساختمون روی نفر یه.خورد چشمم توی نور یه گرفتم قرار
 اهنگ.بود عینکش روی آفتاب نور بازتاب از بود خورده چشععمم به که نوری
 یراندازت تک یه دستش بدم تشخیص تونستم می هم فاصله همون از... کردم

 اون من.بکشه رو زمرد خواسعت می و بود گودرز طرف از قطعا...دراگانوفه
 گذاشتم کن خفه صدا سرش...داشتم 91 جی اس ام تیرانداز تک یه لحظه

 نشو و
 یمسارت دیدم کردم نگاه دوربین از.برداشتم رو کن خفه صدا.زدمش و گرفتم 

 شععلیک هوایی گذاشعتم سععالحم توی که مشعقی تیر با.آورد بیرون رو زمرد
 ویر خون بسعته تا زدم رو کنترل دکمه لحظه همون. بپیچه صعداش تا کردم
 سی قفسه

 آمبوالنس و مرده زمرد کردین فکر شععما اینکه از بعد.بشععه منفجر زمرد 
 با شععما.بردن رو زمرد و اومدن آمبوالنس با من دوسععتای از تا دو خواسععتید

 جا هیچ ازش جسععدی نفهمیدین همین برای نداشععتین کاری دیگه زمرد
 ...امن خون بردمش.نیست

 هضم را اتفاقات تمام داشت سعی.شد خیره شعروین به سعکوت در سعورنا
 .کند

 خو رم می من -شد بلند جایش از
.... 

 بعدش بیعاد هم آرتین بشععه صععبح بعذارین -پریعد جعایش از یعاشععار
 .کنم می خواهش....برین
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 چطورهش آران...باشه -کرد یاشار به نگاهی سورنا

 املک...بیداریه و خواب تو هنوز اما...بهتره -یاشار.شد گوش سراپا شروین
 .نیاورده بدست رو ش هوشیاری

 اومدهش هوش به آران -پرید جایش از شروین

 ...بله -کرد اخم یاشار

 .ست زنده نگفتین من به چرا -شروین

 باعثش چون...هست ولی االن.سرگرد نبود مربوط شما به موقع اون -سورنا
 .خودتی

 عالف -خواند را فکرش یاشار.انداخت زیر به را سرش عصبانیت با شعروین
 می میمتصع خودش بعد کاملش بهبودی تا بذار.نیسعت ببینیش اینکه وقت
  یا ببینتت گیره

. 

 اتاقی به هم با و گرفت قدرتمندش دستان در را زمرد ظریف دست شعروین
 تخت روی و برداشت سرش روی از را شعالش زمرد.رفتند اسعتراحت برای
 گرفته دسععتانش در را سععرش و بود نشععسععته تخت روی شععروین.کرد پرت

 روی را دستش.نشعست زمین روی شعروین جلوی و بسعت را در زمرد.بود
 گفت و گذاشت شروین صورت

 ناراحتیش چرا -

 می.بود روم شدیدی فشار وقته چند این -گفت دار خش صدایی با شروین
 گروه توی تو نقش طرف یه از...ماموریتم طرف یه از.نیارم دووم ترسععیدم

 ...گودرز
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 به زمرد.بدهد آزار را زمرد خواست نمی و بود شده عصبی.نداد ادامه شروین
 .گفت دلنشینش صدای با و فهمید وضوح

 ای مهم -
 ...همیم کنار االن که 

 عاشقا نگاهی شدیدش سردرد رغم علی شروین
 را دستانش زمرد.کشید آغوش در خشعونت را او و کرد وفادارش همسعر به 

 آرام شععروین.برد فرو آغوشععش در را خود و کرد حلقه شععروین گردن دور
 .خندید

 ...دختر نکن شیطونی انقدر -

 ...آغوشت واسه...بود شده تنگ ت واسه دلم -

 ...هام هب*و*س واسه -زد ای هب*و*س گردنش به آرامی به شروین

 کودکا زمرد
 ...نخیرم -کرد لج 

 و کرد حلقه زمرد کمر دور را دستش.داشت آرامش به شدیدی نیاز شعروین
 .کشید تخت روی را او

**** 

 آغوشععش از آرامی به را زمرد.پرید خواب از صعبح اذان صععدای با شعروین
 آشپزخا به و کرد باز را اتاق در.رفت بیرون تخت از و کشید بیرون

 آشپزخا وارد یاشار و سورنا و آمد کسی پای صدای.گرفت وضو و رفت 
 گذاشت احترام شروین.شد 
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 .قربان سالم -

 .سرگرد آزاد...سالم -کرد او به نگاهی سورنا

 شععروین.گرفتند وضعو هم یاشععار و سععورنا.داد آزاد و کرد سععالم هم یاشعار
 قربانش طرفه کدوم قبله -پرسید

 خا از شروین.داد نشان را جهتی سورنا
 تیرگی به و کرد پهن زمین روی را جانمازی.رفت حیاط به و شععد خارج 

 ...کن کمکم خدایا -گفت دل در. دوخت چشم آسمان

 .اکبر الله -کرد بلند را صدایش و

 روانش به روحی فشار.شد سرازیر چشمانش از اشک داد که را نماز سعالم
 سععرعت به. اسععت سععرش پشععت کسععی کرد حس.بود کرده وارد آسععیب

 می نگاهش و بود نشععسععته پشععتش رنگ سععفید چادری در زمرد.برگشععت
 صدای.پرید جایش از نیز زمرد.شد بلند جایش از و یدب*و*س را مهر.کرد

 ..دارم دوستت خیلی -شنید سختی به را زمرد

 بازوان میان در رنگ سفید هیئتی و شد حلقه زمرد کمر دور شعروین دسعت
 .گفت زیرگوشش شروین.گرفت آرام شروین

 .دم می قول بهت...شه می تموم چی همه -

 ...تو ترسم می...ترسم می عاقبتش از -گفت هق هق با زمرد

 ...دختر حقه مرگ -

 ...میرم می من نباشی تو -کرد گریه به شرو  زمرد

 من...بمیره نیسععت قرار کس هیچ...هیس -فشععرد خود به را زمرد شععروین
 .نشدم بابا هنوز...دارم برنامه حاالها حاال
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 یتسرد ترسم می...وقت یه نباشی خودت منفعت فکر به – خندید آرام زمرد
 ک

. 

 .بود عاشق دو برای انگیزی دل صبح

 ...آرتین دنبال رم می من -گفت یاشار

 خا از کتش پوشیدن با و
 .شد خارج 

یزیون صفحه به و بود نشسته مبل روی که شروین به رو سورنا  شده یرهخ تلو
 .گفت بود

 ...باشه ما از شدیدتر آرتین برخورد احتمال -

 بلدم من راسععتش -بود کرد می تصعور سعورنا آنچه از تر خیال بی شعروین
 .کنم فنی ضربه رو مردم چجوری

 ...نخوره جوش کتفش هنوز باشه یادت -داد هشدار سورنا

 کتفش به یه کنم می ش فنی ضععربه جوری یه -زد محوی لبخند شععروین
 .نرسه بیشتری آسیب

 در که ودب گفته یاشار به.است فایده بی شروین با بحث که شد متوجه سورنا
 را تینآر اخالق.کند جلوگیری احتمالی درگیری از تا کند توجیه را آرتین راه
یش اگر بود مطمئن و دانسععت می خوبی به  می را شععروین نگیرند را جلو

یش حد از بیش خونسردی همه این با که شروینی...شروین اما.کشعد  جلو
 اش خنده فکر این از سععورنا.آمد برمی آرتین پس از مطمئنن بود نشععسععته
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 حتی.کند تصععور آرام شععروین مثل را خود توانسععت نمی وقت هیچ.گرفت
 ار سورنا افکار تمام...مرد این اما.شد می آتشی گاهی هم یاشار مثل کسعی

 ...آراد هم باز...لعنتی...بود آراد شبیه اخالقش.بود ریخته هم به

 لعنتیش چرا – شروین

 چیش -کرد نگاهش تحیر با سورنا

 گفتین...قربعان گفتین بلنعد رو فکرتون -زد جعذاب لبخنعدی شععرویعن
 .آراد هم باز...لعنتی

 رد سیب ای تکه که حالی در شروین.کرد فوت را نفسعش شعدت به سعورنا
 ای دیگه کس هیچ با رو کس هیچ وقت هیچ -گفت گذاشععت می دهانش
 .نکنین مقایسه

 که دبو مشخص -شد تر عمیق شروین لبخند.انداخت باال را ابرویش سورنا
 ت با رو ما از یکی داشتین

 هوشمندا خیلی کار...کردین می مقایسه دوستتون ا
 .نیست ای 

 هلمزیش شرلوک کردی فکر تو -کرد غرغر زیرلب سورنا

-  
 که زمانی باشععن باهوش تونن می آدما...تخیله هلمز شععرلوک...اتفعاقا 

 اینجا ما ترین باهوش من نظر به اما...هسععتین هم شععما.بخوان خودشععون
 رنجبرا دوم سرهنگ

... 

 رسیدیش نتیجه این به کجا از جداش -پرسید کنجکاوی با سورنا
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 یم استفاده اهدافش پیشبرد برای اطرافش امکانات تمام از...هست چون -
 ک

 ...باهوش گن می آدم این به من لغات ی دایره تو.

 ...دارم سوال یه -داد ادامه و زد پوزخندی

 ...بپرس -داد تکیه مبل به سورنا

 یچ برای بودش کی ی ایده گذاشتینش من لباس روی رو ردیاب کدومتون -
 بودینش مشکوک من به

 ...بپرسی سوال یه بود قرار -

 ...تیمسار -کرد اعتراض شروین

 االاحتم...باهوشیه آدم گفتی که همونطور.بود یاشار ی ایده -خندید سورنا
 دنیای وت دفعه یه تو بعد و نکرد و کرد می دستگیرت باید آران که این قضعیه
 یشپ بهم.کرد مشکوکش رفتی کجا نفهمید کسی و شدی ناپدید افسرا

 ریاشععا بودیم گرفته آران برای صععوری ختم که روزی.کردم قبول منم داد اد
 لباسععت روی رو ردیاب بفهمی که این بدون بود معا بعه پشععتعت وقتی

 ...یباش کرده نگاهش دقیق اگر بود پیشرفته خیلی ردیابش...چسبوند

 ...بعععله – گفت حر  با شروین

 ی مهه باید ما...نشو عصبانی -گرفت اش خنده شروین عصبانیت از سورنا
 .گرفتیم می نظر در رو احتماالت

 ...من دنبال افتادین گرفتنتون درنظر این با -

 بودش انبار اون تو چی -
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 نفهمیدینش هنوز -پرسید زده شگفت شروین

-  
... 

 یگا طالیی کلت -
 .رنجبران 

 یگا شدن کشته از بعد سال یه اون -
 .نشد هم پیدا و شد دزدیده پلیس انبار از رنجبران 

 رنجبران دوم سرهنگ کار کلت با گفت من به شب همون.بوده گودرز کار -
 ...بسازم رو

 ش...و -

 تربیشعع خراش یه که گرفتم هدف رو پهلوش فقط.نیسععتم کش آدم که من -
 گمش نمی درست...نبود

 هک کنیم رفتار جوری یه ما بگه من به که دادی خبر فرمانده به هم بعدش -
 .مرده یاشار انگار

 یا درمیاوردم رو اداش باید یا منم...خواسععت می مرده اونو گودرز چون -
 .مردم می خودم

 یگا کلت چرا دونی نمی تو -کرد شروین به عمیق نگاهی سورنا
 خواستنش می رو رنجبران 

 آزمایش کامل طور به منو خواسته می گودرز اینکه یکی.دارم فرض تا دو -
 ک
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 ماهری موتورسوار من بشه مطمئن اینکه برای هم...کردنش پیدا برای هم...
 رو یاشار خواسعت می...دومم فرض. رنجبران یاشعار کشعتن برای هم...ام

 خواهرش روی ایشون که مشعخصه چون خواهرش کلت دیدن با.بده زجر
 ضعفشو نقطه بگم تونم می حدی تا که داره شدیدی تعصب

 یگا اسم شنیدن زمان موقع بی عصبانیت.
 .دیدم چشم به دیشب همین اینو...رنجبران 

 ...بدیه ضعف نقطه -بود موافق سورنا

 محتاطا شروین
 .دارین رو ضعف نقطه همین هم شما -گفت 

 چیش -پرسید تعجب با سورنا

 رو قلبتون ضربان اسمش شنیدن...شماست ضعف نقطه مقدم آراد سرگرد -
 یم گشاد چشمتون مردمک. شه می مشعت اختیار بی دسعتتون.باال بره می
 ز می سرعت به تون شقیقه روی نبض.شه

 ...هم توی ره می اخماتون.

 ش...و -

 تیح شما.بیاد پایین ضروری مواقع در العملتون عکس شه می باعث این -
 ...ندارین همسرتون و دخترتون مورد در رو العمل عکس این

 ...بردم نمی خودم با رو آراد اگر...من -

 ت و بهترین مرگ دونی می چه تو اصال -کرد عوض را حرفش
 چیش یعنی دوستت ا
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 ...دونم می خوب رو مورد یه این -زد تلخی لبخند شروین

 آرانش -

 شده زوم روم که رو چشماش.کنم ش شکنجه گودرز جلوی بودم مجبور -
 رینبدت به...رفتم می لو نباید.بود شده شعوکه...دیدم می وضعوح به رو بود

 نظامی توانایی اگر بود، آران جز ای دیگه کس هر.دادم ش شععکنجه نحو
 .مرد می قطعا نبود ورزیده آران مثل اگر نداشت،

 ...رفت مرگ دم تا -

 توی رینب گفت...نیومد و.بیاد حرف به تا...بزنینش گفت بار آخرین برای -
 ..دیدین...که همونجوری...کنین خاکش بیابون یه

 ما جلوی خوب خیلی زمرد -کند پرت آران از را حواسش کرد سعی سورنا
 ...کرد بازی نقش

 زمرد از خودش گفتم بهش.بودم کرده هماهنگ بهنود با من راسععتش -
یی  ک بازجو

 بها به بهنود ولی. دونستم نمی رو شما واکنش.کرد وقبول...
یی زمرد از تونست می بوده دوستش بهترین زمانی یه آران اینکه   ک بازجو
 ...نداره امنیت اونجا چون.بیرون ببرینش که خواست شما از بعدش زمرد.

 .دادی یاد بهش تو که هایی حرف کلمه به کلمه -گفت آرام سورنا

 ...مرده کرد می فکر باید.کردم می پرت زنم از رو گودرز حواس باید -

 ش...کشتیش که مردی اون پس -
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 که نیسععت مهم براش گودرز.برد قانونی پزشععکی به بهنود رو جسععدش -
 رو زمرد کرد فکر... شععد و بشععه اجرا اوامرش که مهمه فقط.بمیرن آدماش

 .خواستم می رو همین هم من و کشته

 کرد سعععی و کشععید عمیقی نفس.رفت حیاط به و برخواسععت جایش از
 بود هرفت فرو فکر در بفرستدآنقدر خشکش های ریه در را بهار هوای خنکای

 مردا جدی صدای.ایستاد جا آن چقدر نفهمید که
 .شنید سرش پشت را ای 

 بودیش تو پس -

 هک را چرمش کت آرتین.شد چشم در چشعم آرتین با و برگشعت سعرعت به
 شا روی

 .انداخت زمین روی بود گذاشته چپش 

 ...نیومدم اینجا دعوا برای من -کرد اعالم تفاوت بی شروین

 خورد تو خاطر به من چپ کتف -داشت برنمی شروین از را نگاهش آرتین
 .شد

 .میومدی من دنبال نباید -داد جواب خیال بی شروین

 -گرفت را راستش دست یاشار که رفت شعریون طرف به.آورد جوش آرتین
 ...باش آروم آرتین

 و کشید یاشار دست از را دستش.داشت برنمی را نگاهش شعروین از آرتین
 ازآن برتری که کرد حسععاب لحظه چند در شععروین.دوید شععروین طرف به

 پشچ دست از استفاده توان او آرتین، شکسته کتف وجود با.اسعت خودش
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 ینآرت.خورد می رغم شروین نفع به مبارزه درصد پنج و بیست پس ندارد را
 با روینش که بزند ضربه شروین گردن به خواست و برد باال را راستش دست
 کیی اون نذار -گفت آرامی به.کرد مهار را او آرتین راست دست به ای ضربه
 ...بشکنم هم رو کتفت

 حوصله بی شروین چون ماند ناکام هم بعدش حمله.شد آتشعفشعان آرتین
 .کوبید دیوار به را او و برد عقب به و پیچاند را دستش

 ش...نداد توضیح برات سرهنگ مگه فهمیش نمی چرا تو -

 ...کن ولم -گفت دستش در عمیقی درد با آرتین

 رو همدیگه بخوایم که نیسععتیم حیوون ماها...نکن حملعه دیگعه پس -
 .بفهم...بدریم

 ینآرت...کن ولش شروین...بسه– پیچید فضا در سورنا محکم و جدی صدای
 خو برم باید دیگه من.کن تموم رو بازی مسخره این هم تو
 ...نپرین هم به جنگی خروس مثل دیگه شماهام...

 ...رسونمتون می من -کرد سورنا به نگاهی شروین

  سورنا
  و کرد مخالفت 
 ت اینجا منو – دوید شروین طرف به زمرد.موافقت 
 ایناش...بین ذاریش می ا

 یمنیست هیوال ما محترم خانم -زد پوزخندی بود شنیده را صدایش که یاشار
... 
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 رم می من...شه نمی چیزی...نترس -برد زمرد گوش کنار را سرش شروین
 .گردم برمی و

 خا از سورنا و شروین زمرد، های نگرانی تمام با
 .بود فکر در سورنا و کرد می رانندگی شروین.شدند خارج 

 .شه می مشکل دچار آدم مغز...نیست خوب زیاد رفتن فکر تو -

 عالمیش خیال بی انقدر چرا تو -کرد نگاهش سورنا

 کنمش چه نباشم -زد پوزخندی شروین

 غمیش بی انقدر یعنی -

 اکنون/  است میسر عالم غم بردن یاد از -دوخت جاده به را نگاهش شروین
 بنوش شوکران نشد، ش*ر*ا*ب با که

 چی...خب -شکست را سکوت سورنا.شعد سعپری سعکوت در دقیقه چند
 کنیش می فکر

 موردش چه در -کرد عوض را دنده شروین

 شهش می چی آخرش -

 داده تاوانش باید اما.شه می برنده حق همیشه و همیشه زنم می حدس من -
 ...رو تاوانش...پرداخت باید.بشه

 دیدمش ها تاوان این از چقدر من دونی می -

 گینش می رو جنگ توی -

 سععالم نوزده موقع اون.بودم شععده ارتش وارد و بودم گرفته رو دیپلمم -
 خط فرستادنمون...59 سال شعهریور 10 دقیقا.شعد شعرو  جنگ که...بود



 095 شکستهشطرنج 

 های سععال بهترین.بودم جبهه توی تمام سععال 8...رفتیم می باید...مقدم
 رو یاک فهمیدم تازه شد تموم جنگ وقتی که گذروندم آدمایی بین رو زندگیم

 ییک که بود دوستام پیش دلم.گذشت ما به چی فهمیدم تازه.دادم دسعت از
 از تربیش بشه برنده حق اینکه تاوان.شدند پرپر چشمام جلوی درسعت یکی

 باید رهدوبا فهمیدم برگشتم وقتی.شعدن پرپر که بود انسعان هزارتا دویسعت
 باهاشو حق کردن می فکر که آدمایی تاوان.بدم تاوان

 زندگی خون و خاک میون رو عمرم از سععال 8 که بود منی با حق.نبود اما 
 ش ریه...رو دسععتش.بود داده دسععت از رو پاهاش که بود اونی با.کردم

 جنگیدیم و رفتیم کشورمون برای ماها...میهنش برای.رو ش سعالمتی..رو
 کرف نرینش خواستین می...سعرمون رو کوبیدن بعدا.نفهمید اینو کسعی اما
 شنیدمش نفر چند از رو جمله این من کنی می

 می جوالن درگیرش ذهن در که مرگباری سکوت.بود کرده سکوت شعروین
 .داد

 بمجوا اما.بیارن درشون نتونسعتن که هسعت هایی ترکش تنم تو هنوز من -
 این برای من...نجنگیدم اونا برای من.بود پوزخند یه سععال همه اون از بعد

 بمو ایران،ایران که جنگیدم
 ...گرچه...

 ...قربان ست فایده بی گفتنش -

 که ههایی سال برای.نیست آراد برای همیشعه.رم می فکر توی بینی می اگر -
 .ادمد دستشون از هام سال بهترین توی که هاییه دوست برای.رفت دستم از

 ت.کرد خواندن به شرو  زیرلب سورنا.نگفت چیزی شروین
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 ت و ا
 ت که این برای.خودش دل برای ا
 -بایست می آنچه بماند یادش در و بشنود خودش ا

 نبود یکی بود یکی الشهدا، رب بسم/  وجود تمامی ز سوزم می دل شرار ز

 بود یقشنگ روزای جنگ و جبهه روزای/  کبود گنبد زیر نبود یکی بود یکی

 می شد نمی تموم جنگ کاشکی/  جدایی سخت روزای بود قشنگی روزای
 کربالیی شدیم

 ...رسیدیم قربان -

 ...باال بیا -

-  
 ...قربان 

 .چشم بگو بیا گم می -

 ...زمرد آخه -

 .شه نمی ش چیزی زمرد -

 حیاط وارد اینکه از قبل.کرد باز را در و انداخت قفل در را کلیدش سععورنا
 مناسبی باسل و است برگشته سورنا که بداند آنیتا تا فشرد را آیفون زنگ شوند
 خا وارد وقتی.کند تنش

 ...رو صورتم و دست تونم می من قربان -گفت شروین شدند 

یی حرف بی سورنا  اآشپزخ کنار به در کنار راهروی از.داد نشان را دستشو
 آشپزخا کنار و شد می منتهی 



 097 شکستهشطرنج 

 .بود پذیرایی هم 

 آشپزخا از آنیتا
 ...سالم -آمد بیرون 

  بی لباس دیدن با سورنا
 .آورد جوش اش آراسته موهایش و حصرش و حد بی آرایش آنیتا، باز ایت

  شه نمی حالیت آدمیزاد زبون تو -
 ...که حیف ش

 -ریدپ حرفش وسط آنیتا که کند گوشزد آنیتا به را شروین وجود خواست می
 ...بخور چایی یه فعال

 وارششل پشت از را کلتش.نشست مبل وروی انداخت پایین را سرش سورنا
 .گذاشت سورنا روی به رو را چای سینی آنیتا.گذاشت میز روی و درآورد

 خبرش چه خب -

 اآنیت به را افکارش درسععت بتواند تا خواسععت می زمان.نگفت هیچ سععورنا
 .بفهماند

 ...روز هر مثل.زدم زنگ شوهرم به من امروز...گم می بهت من بذار پس -

 شهای ناخون کردن مانیکور حال در که کرد نگاه آنیتا به اختیار بی سععورنا
 .بود

 شوهرتش -

 نداشتیش خبر مگه...شوهرم آره -

 .نیست مهم برام -گرفت او از را نگاهش سورنا

 شا آنیتا
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 .کردیم قدیما از یادی...شکل هر به -انداخت باال ای 

 چهش من به اینا االن -گفت حوصله بی سورنا

 .مرد که روزی از...آتنا از...گفتیم قدیما از -

 ...کن بس -گفت جدیت با سورنا

 مردش چجوری آتنا دونی می راستی -

 گیش می داری چی -زد زل آنیتا به سورنا

 چه کردم می له داشععتم رو خوشععگلش صععورت اون وقتی دونی نمی آخ -
 ...کاشتم قلبش توی رو گلوله اون وقتی.داشتم خوبی حس

 آنیتا رفت که اش اسلحه سعمت به دسعتش.داد نشعان العمل عکس سعورنا
 .گرفت طرفش به را کلتی

 .فروزش تیمسار زنی نمی دست بهش -

 .گفت لب زیر.داد تکیه مبل به دوباره و رفت عقب سورنا

 آنیتاش هستی کی تو -

 هستمش کی من ش من-کرد بلند را صدایش آنیتا

 کنیش می فکر چی خود -زد صداداری پوزخند

 درک به تا بنداز رو اسلحه اون -شعنید سعرش پشعت از را شعروین صعدای
 ...نفرستادمت

 اخ در که روزی.شد زنده برایش ای خاطره کرد نگاه شروین به آنیتا وقتی
 .گفت زیرلب.شد عمارت وارد زنی بود گودرز 

 ...جاسوس -
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 می.فهمیدی زود....آفرین -گفت تمسخر با و داد سورنا به را حواسش آنیتا
 هیرادش همون چیهش گردهشاسمت می دنبالت داره در به در گودرز دونی

 هب نا حرکت یک که سورنایی.بود شعده خیره سعورنا به.نداد جواب شعروین
 می خوبی به را این شروین هم و خودش هم و بود مرگش با مساوی جایش

 .دانستند

 .نیست مردن واسه خوبی روز امروز -سورنا

 دونیش می کجا از باشه شایدم -آنیتا

 پلیسیش هم تو چیهش اسمت گفتم -پرسید شروین از بعد و

 رناسو سعر تو گلوله این خواد می دلت خیلی اینکه مثل -داد ادامه بلندتر و
 بشی

. 

 ...هستم آرا رزم شروین سرگرد -گفت ناچار شروین

 هک بعدشم آران اول نشدیش خسته جاسعوسش چقدر -گفت سعورنا به آنیتا
 خبرهش چه...این

 .بود کرده زوم آنیتا روی را نگاهش.نداد جواب سورنا

 هم ور ت اسلحه...سورنا کنار برو...تو -گفت شروین به و شعد متوجه آنیتا
 .یاال...هستی که همونجایی بذار

 .بود خواسته آنیتا که کرد را همانکاری دقیقا ناچار شروین

 .نشست رویش و برداشت صندلی آنیتا

 ...عزیز شوهرخواهر گفتم می بهت داشتم -

 ...دهنتو ببند – غرید لب زیر سورنا
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 ک می دخالت کاراش تو داره یکی گفت بهم...گودرز -
 ...دزدیدم رو خواهرم منم...کن کاری یه گفت.شوهرخواهرته گفت.

 امکان لحظه هر آنیتا که فشععرد می دسععتش در چنان را مبل دسععته سععورنا
 شدن عصبانی.خواست می را همین دقیقا اما داد می را آن شعدن شعکسعته

 ...را سورنا

 یه اب منو آتنا وقتی.بودی دنبالمون بدتر.شععدی بدتر تو اما دزدیدیمش -
 ندچ.بود تو زن باالخره. نباخت رو خودش اما.کرد کپ دید دستم تو اسلحه

 نشنیدی ارانگ اصال تو دیدیم وقتی.بود گذاشته تاثیر روش تو با زندگی سال
 ممکلت این به داری بیشتر و ماست دست زنت که

 ...کنی می خدمت -گفت پوزخند با

 صورت اون شر از اینکه از بعد منم...بکشمش گفت بهم گودرز -داد ادامه
 در به در.فریبرز گردن انداختیم رو تقصیرش.کشتمش شدم راحت قشنگش

 به.کشععتم من رو گودرز زن مینا...کیم من پرسععیدی راسععتی.دنبالش رفتی
 شوهرخواهرم چون برگردم گفت بهم. گودرزم زن االن من...گودرز دسعتور

 ک می دخالت کاراش تو داره
 همه.دادم خبر شوهرم به و کردم جاسوسی کارات تو تونستم که اونجایی تا.

 رو شسرپو یه حالت بیشتر.نبود اینطور اما شه معشعوقه زمرد کردن می فکر
 اون توی...آراد و....نبود معشوقه واقعا گودرز برای زیاد زمرد چون.داشعت

 تک کدوم کنی می فکر! بودین عزیزم ی زاده خواهر خاک سر وقتی قبرستون
 نشو رو سالمش کلیه تیرانداز
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 ...من گرفتش 

 زمرد مورد در نداشت حق او.بود زده زل آنیتا به حطرناک نگاهی با شعروین
 اینگو

 شنید سختی به را سورنا صدای.بزند حرف 

 ...وقتشه دیگه -

 رد همزمان شلیک دو صدای و برداشت را اش اسلحه سورنا ثانیه کسری در
 خا

 .پیچید 

 پوفی.بود افتاده زمین روی که آنیتایی.بود شعده خیره رویش به رو به سعورنا
 .گفت و کرد

 .کنم شلیک ذاشتی می حداقل -

 بود تر سریع شعما از اون -داد جا شعلوارش پشعت را اش اسعلحه شعروین
 .مورد این در حداقل...قربان

 ...کن تکرار دیگه بار یه داری جرئت -گفت بدعنقی با سورنا

 ونا درحالیکه داشتین برمی میز روی از رو اسلحه باید شما -خندید شروین
 .بود دستش کلت

 ...پس...گرفت که رو ت اسلحه -

 برم لحهاس یه با فقط که نیستم آدمی منم.نگشت منو که بود این اشتباهش -
 ....ور اون و ور این

 .رفتند آنیتا سر باالی دو هر

 حاالش کشتیش چی برای -
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 نشو -
 نشو وقت یعنی.بگیرم نتونستم 
 وگر...نداشتم رو گیری 
 ...نداشتم رو کشتنش قصد 

 .ببرنش بیان بزن بیسیم -کشید آهی سورنا

 بود رفتهگ جا قبلش در ای گلوله که آنیتا جسد کنار شروین.رفت کنار سورنا
 گفت آرام و نشست

 زنده االن بود ممکن...زدی می حرف زمرد مورد در اونجوری نبعایعد -
 ...باشی

 قربانش خوبید شما -کرد سورنا به رو بعد و

 نشو -
 .نبود دقیق زیاد گیریش 

 آی در و زد کنار کمی را پیراهنش
 .همین...برداشته خراش گردنم کنار ذره یه -کرد نگاه خودش به 

 پیش شروین
 پیش دیمبرگر باید...باشین نداشته امنیت اینجا شعما دیگه کنم فکر -کرد اد

 ...بقیه

 ...کنم می فکر همینجوری منم -کرد فکر سورنا

**** 

 برگشتیدش نرفته -پرسید تعجب با یاشار
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 زمرد هک اتاقی طرف به توجه بی شروین اما کرد دادن توضیح به شرو  سورنا
 .دکر نگاه شروین به نگران و پرید جا از زمرد.کرد باز را در.رفت بود آن در

 ....!شروین -

 .کشید آغوشش در سخت و رفت طرفش به و بست را در شروین

 عزیزمش خوبی -زمرد

 ...دیگه بود ممکن گرچه...عزیزم آره...نفسم آره -

 یشچ دیگه -کرد نگاه بود کرده قطع را حرفش که شروین به سرعت به زمرد

 -گذرانید نظر از را شععروین سععراپای اختیار بی زمرد.نداد جوابی شععروین
 شدیش زخمی

 تو می کی -زد عمیقی لبخند شروین
 ک زخمی منو 
 دارهش جرئتشم کسی مگه آخهش 

 .نازی می خودت به خیلی -

 .بنازه کی ننازم من...آرا رزم نو  از اونم...شروینم من باالخره -

 یآب اسپرت لباس و رنگ سعفید شعلوار آن با.کرد همسعرش به نگاهی زمرد
 ضعععف او برای دلش...بود زده تا آرنجش تا را هایش آسععتین که نفتی
 خوشحالتش و پرپشت موهای در را سرش.شد نگاهش متوجه شروین.رفت

 .کشید عمیقی نفس و کرد فرو

 دستت کار -شد خیره زمرد رنگ سبز چشمان عمق در و کرد خم را گردنش
 ...وقت یه ندم

 !دادی قبال -دزدید شروین از را نگاهش زمرد
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 چیش یعنی -کرد نگاهش شروین

 تعجب شروین.گذاشت شروین های لب روی را هایش لب سرعت به زمرد
 کنار را هایش لب و کرد بلند را خود زمرد.گفت نمی چیزی اما بود کرده

 ت نداری حق دیگه -برد شروین گوش
 .پدر آقای بذاری ام

 پدرش -کرد تکرار.زد زل زمرد به اختیار بی شروین

 ...نشد اما بگم بهت خواستم می دیروز -خندید زمرد

 وقتهش چند -پرسید شروین

 ...پدر آقای...شدی پدر که ماهه دو...ماهه دو -گفت زمرد

 را صورتش.کرد بلند و گرفت بغلش در را زمرد.خندید بلند.خندید شروین
 دیوو -گفت و چسباند زمرد صورت به

 دیوو...
 می پدر دارم من شععه می باورش کی...دادی بهم رو هدیه بهترین...من ی 

 ...شم

 ...شم می پدر دارم من -زد داد بلند

**** 

 .کن تکرار دیگه بار یه -گفت حیرت با گودرز

 خو اون توی رفتن نفر دو...کشتش کدومشون دونم نمی...مرده آنیتا -
. 

 کیاش -
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 ...فروزش تیمسار یکی اون و بود هیراد شون یکی -

 دو از کمتر...احمق...آنیتا محترم شععوهرخواهر -گفت پوزخند با گودرز
 .شکنن می رو شطرنج های مهره دارن یکی یکی اینا و معامله به مونده هفته

 ...باشن داشته خبری معامله از اونا نکنم فکر من قربان ولی -

 .باشن داشته خبر باید چرا -

 ...هیراد اون -

 بعدشم.داریم پیش در گنده معامله یه ما بفهمه هیراد که نبوده راهی هیچ -
 خوشععحال خیلی انگلیسعی طرفای.بزنم هم به رو معامله این تونم نمی من

 .کنم عوض را مهمی این به معامله زمان و بذارم سرکارشون که شن نمی

**** 

 قفل در ای عجله هیچ بی را کلید.افتاد در روی بلندی قد مرد ی سععایه
 هایش کفش.کرد آویزان در کنار همانجا از را کتش.کرد باز را در و گذاشت

 برق پریز روی دسععت.بود تاریک جا همه.شععد سععالن وارد نیاورده در را
 ت.زد را چشمانش زیاد نور بعد ای لحظه و گذاشت

 خا آن ایی
 اراده بی.پیچید گوشععش در زنگ صععدای.کرد می سععنگینی قلبش روی 

 ت.زد لبخندی
 هر لمث.بود گرفته تماس باز بود نبرده یاد از را او ها سعال این در که کسعی ا

 .شب

 .مسال -داد فشار را اسپیکر دکمه و نشست تلفن میز کنار صندلی روی

 خا درون مهربانی صدای
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 .پیچید 

 برگشتیش برم قربونت...خاله سالم -

 .گردم برمی موقع همین شب هر.برگشتم خاله آره -خندید آرام

 بابات شععرکت اون کن ول خعاله -شععد بلنعد آمیزش اعتراض صععدای
 ک می ش اداره خودش.منصفیه آدم شریکش...رو

 ...موقع این تا هم تو.

 ...ها سالمه هشت و بیست.نیستم بچه که من...خاله -

 ...بود زنده خواهرم اگر...ای بچه یه هنوزم من واسه تو بگذره هرچی -

 ...خدا رو تو نکنین گریه...خاله -رفت می گریه به رو صدایش

 ت واسه دلم عزیزم -
یان سوزه می تو ایی  .جان پو

 ت -
 ت ذارین می شما مگه.نیستم ا
 ...باشم ا

 ت تو.بذارم نبایدم -
 توی برات برو.ای خسته دونم می.برو جان خاله خب...خواهرمی یادگار ا

 .کن گرمش فقط.گذاشتم غذا یخچال

 مردا پیراهن و رفت اتاقش به.شد بلند جایش از شد قطع که تماس
 آشپزخا به.کرد عوض اسپرتی لباس با را اش 
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 ناپ کنار صندلی روی.شود گرم تا گذاشعت ماکروویو در را غذا و برگشعت 
یزیون کنترل و نشست  یزیونتلو همانجا از و برداشت بود اپن روی که را تلو

یزیون تکراری های برنامه دست از اش حوصعله.کرد روشعن را  هرفت سر تلو
 و برداشععت را اش عالقه مورد فیلم هایش دی سععی میان از همین برای بود

 از را غذا.شد بلند ماکروویو مانند تیک صدای.گذاشعت دی وی دی داخل
 خانوادگی فیلم family man فیلم.کرد خوردن به شرو  و برداشت داخلش

یان های نداشته که بود ای  .کشید می رخش به را پو

 .ام بهره بی ازش ساله ده که چیزی...خانواده -گفت زیرلب

یی ظرف سینک توی را غذا ظرف  آب گرمای.رفت حمام به و کرد پرت شو
 که ودب آن از تر خسته آمد بیرون حمام از وقتی.نشست می اش خسته تن به
 شخواب بعد ثانیه چند و کرد پرت تخت روی را خودش.کند فکر چیزی به

 .برد

 و کرد متعجب را او ساعت خوردن زنگ بار ده صدای شد بیدار که خواب از
 به و کشید دراز خواب رخت در دوباره.است جمعه امروز که آورد یاد به بعد

 فایده بی صبر.دید را رنگ ای قهوه چشمان آن سعقف در.شعد خیره سعقف
 یسفید مشعکی اسعپرت پیراهن.کرد عوض را لباسعش.پرید جایش از.بود

 چهارخا و داشت کوتاهی های آستین که پوشید
 نشععان بیشععتر را هایش عضععله لباس تنگی که بسععت را هایش دکمه.بود 

ییچ و کرد پا به جینی شلوار.دادند  خا از و برداشت میز روی از را سو
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 حرکت به شرو  سعرعت به و شعد قیمتش گران ماشعین سعوار.شعد خارج 
 و کرد وصل موبایلش به و گذاشت گوشعش در را اش هندزفری راه در.کرد

 .گرفت شماره

 ..خاله سالم -

یان سالم -  .جان پو

 ...اونجا میام دارم خاله -

 خو اردشیر فقط.چشم روی قدمت بیا -
 .روی پیاده رفته...نیست 

 .بزنم حرف باهاتون خوام می -

 زن این.کند پر برایش را او جای میانسال زن این بود شده باعث مادرش نبود
 ت که شوهرش و
یان که زمانی.بودند شده اش خانواده تمام شدند می محسوب او فامیل ا  پو

 شد معاف سربازی از.شد کشته رانندگی حادثه اثر بر پدرش بود ساله هجده
 زا بعد ماه چند که مادرش درگذشت علت به شدید افسعردگی علت به ولی

 القهع مورد رشته باالخره اما.رفت دانشگاه به دیرتر سال دو کرد فوت پدرش
 ارشععد کارشععناسععی آخر ترم حال و...کامپیوتر مهندسععی.کرد دنبال را اش

 قوی و زرگب شرکت تقریبا پدرش امین شرکای از یکی اینکه با.بود کامپیوتر
یان پدر یان که زمانی تا کرد می اداره او برای را پو  لیو کند تمام را درسش پو

یعان  به که روزهایی حتی و روز هر اش ذاتی لجبازی و غدی تمام بعا پو
 ماشین. باشد کارها جریان در تا زد می سر شرکت به هم رفت می دانشعگاه
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 و ایستاد در جلوی.شود پارکینگ وارد خواست نمی. کرد پارک ای گوشعه را
یان و شد باز در.فشرد را در زنگ  خا بزرگ حیاط وارد پو

 اخ سمت به بکند درندشت حیاط به خاصی توجه آنکه بی.شد اش خاله 
 .گرفت آغوش در را او اش خاله پیر و کشیده قامت و شد باز در.رفت 

یان سالم -  زنیش نمی پیرت ی خاله این به سر یه چرا مادر...جان پو

یان  ...خاله بودم اینجا پریروز من -خندید پو

 هم درمیون روز دو همین خوای می...خبه خبه -گرفت باال دسععت سععتاره
 ...نیا

یان  خالهش شی می راضی...کردم غلط من -یدب*و*س را ستاره دست پو

یان سر محبت با ستاره  .تو ابی... تو بیا...چیه حرفا این– یدب*و*س را پو

یان و سعتاره بعد سعاعتی  به رو ش ستاره.بودند نشسته هم کنار مبل روی پو
 .کرد قدیمش آرزوی گفتن

یان -  بگیریش سامون نیست وقتش دیگه...من پو

یان  .خاله آره -داد مثبت جواب بار اولین برای پو

یان به تعجب با سعتاره  مورد نای در او که بود نشععنیده هیچوفت.کرد نگاه پو
 .باشد موافق

 چیش -

یان  بشمش بیخیال خواین می -گفت شیطنت با پو

 -ستاره
... 

 ...ببین.شدم متعجب فقط 
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 ...داره دختری یه من همسایه -شد جا به جا ستاره

یان   -پرید ستاره حرف وسط عجله با پو
  خاله 

... 

 چیش یعنی -کرد نگاهش مشکوک ستاره

یان وقتی  داریش رس زیر رو یکی خودت -زد جیغ تقریبا ستاره نداد جوابی پو

یان  .گرفت اش خنده ستاره جیغ از پو

 ...کینش ش خانواده ستش کاره چی کیهش...بگو ازش...خب -ستاره

 ریش می داری گرفتی گازشو سره یه...کنین صبر خاله -

 ...بده جواب پس -

 شش و بیست.دوئه و هشتاد ورودی من مثل.شدم آشنا باهاش دانشگاه تو -
 ...اما شناسمش می کالسی هم عنوان به ساله دو.ایم رشته هم.سالشه

 ....گرفتتش چشمت -گفت زیرکی با ستاره

 گفتیش بهش حاال -خندید و

-  
... 

 چراش -شد جمع ستاره خنده

 نک قبول ترسم می -
. 

 نک چرا -
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یان...  و بر...داری که تحصیالت.داری که شعغل.خودش برای مردیه من پو
 خوادش می چی دیگه...عالیه اخالقت.ماشالله که هم رو

 .ترشه من ماست گه می بقالی کدوم -

 .ماست هم خودتی بقال هم -گفت بدعنقی با ستاره

 ...نیست مناقشه مثل در خاله -

 دهنش مزه ببین بگو بهش برو هم تو.دونم نعمعی رو چعیعزا ایعن معن -
 چیهش اسمش اصال راستی...چیه

یان  ...رخسار -کشید عمیقی آه پو

**** 

یان  به رو ش و کرد ماشینش به پشت و زد را دزدگیر.شد پیاده ماشینش از پو
 جایش سععر نعاگهعان کعه کرد دانشععگعاه اصععلی در طرف بعه رفتن راه

 سال که دختری روی.ماندند ثابت ای نقطه روی چشمانش.ایستاد
 سال 
 هب اختیار بی.بود برده را دلش که دختری روی.رفت می دانشععگاه طرف به 

 رخسار روز آن.گرفت را خودش جلوی سرعت به اما برداشت قدمی سمتش
 کیفش ی دسته دور به دستش.بود برگشته دانشعگاه به دوباره ماه یک از بعد

 .کرد پرواز گذشته به فکرش و شد حلقه

 ها آن صدای شد می رد دانشکده دخترهای از نفر چند کنار از که حالی در
 .شنید را

 نیومدهش چرا دونی می رخسار -

 .شد تیز اختیار بی هایش گوش
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 ...شده افسرده انگار -

 بامرت را افسععرده کلمه لب زیر.گرفت فاصععله دخترها از بلندی های قدم با
 افسردگیش چرا چراش.گرفت شکل ذهنش در سوال.کرد می تکرار

 ...من مثل...افسرده – گفت لب زیر.شد پرت آینده به حال و

 داص رسید که اش متری دو به.دوید رخسعار طرف به تقریبا و زد پوزخندی
 ...زادمهر خانوم...زادمهر خانوم -زد

 ...خانوم رخسار -گفت دهد نمی جوابی دید چون و

 به فهد بی دارد برمی قدم فضا در که کسی مثل.برگشت سرعت به رخسار
یان یان.زد زل پو  نای و نگاه این با سال دو خودش.شناخت می را نگاه این پو

 .گفت احتیاط با و آرامی به.بود کرده نرم پنجه و دست زندگی

 خوبهش حالتون -

 .مهدوی آقای ممنون بله -کشید عمیقی نفس رخسار

یان  مطمئنینش -کرد جا به جا دستش در را کیفش پو

 چطورش -گفت رخسار

یان  ...دانشگاه نیومدین ماه یه نزدیک آخه -شد هل کمی پو

 ...اومد پیش مشکالتی -گفت زیرلب رخسار

یان ی خیره نگاه از و یان.کرد فرار پو  های سیستم کالس سمت به آرام آرام پو
 آن در هم رخسععار دانسععت می که جایی.برداشععت گام مدیریت اطالعات

 و رخسار پیش افکارش تمام.نداشت ذهن حضعور کالس در.دارد حضعور



 101 شکستهشطرنج 

یان ذهن در چرا کلمه اما.بود محرز رخسار افسردگی.بود اش افسعردگی  پو
 .زد می زنگ

 دانشگاه از زنان قدم که افتاد رخسعار به نگاهش شعد خارج که دانشعگاه از
 طرف به و کرد حرکت به شععرو  و شععد ماشععینش سععوار.گرفت می فاصعله
 .کرد کم را سرعتش رسید که کنارش.رفت رخسار

 ...برسونمتون بفرمایید.زادمهر خانم -

  -بود خالی رخسار نگاه
 ...ممنون 

 .باال بفرمایید...نکنین تعارف -

یان بلند شاسی ماشین به نگاهی رخسار یان.کرد پو  ختیس به را صدایش پو
 .شم نمی مزاحمتون -شنید

یان  ار در و ایستاد رخسعار کنار.زد دور را ماشعین و شعد پیاده و کرد ترمز پو
 ...افتخاره باعث.خانوم چیه مزاحمت -کرد باز برایش

یان را نگاهش رخسعار یان.شد سعوار و گرفت پو  به پیروزی از سرخوش پو
 .پرسید رخسار از ظاهر حفظ برای.کرد حرکت به شرو  و شد سوار سرعت

 .برم طرف کدوم از که کنید راهنمایی منو فقط -

 خا آدرس.گرفت اش خنده دل در
 خا از بهتر را رخسار ی 
 .چیذر طرف برید -گفت رخسار.بود بلد خودش 

 .زد می زنگ رخسار گوش در آهنگ صدای.

We have a dream, you'll win tonight 
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 .(شد خواهی برنده امشب تو.داریم رویا یک ما) 

 ...بابا برو -گفت دلش در رخسار

Take the chance, take the chance, god is on your side 
 .(توست با خدا.کن استفاده فرصت از) 

We pray for you, you're like a hurricane 
 (طوفانی یه مثل تو.کنیم می دعا برات ما) 

You can win, you can win, you can win the game 
 (بری می رو بازی تو.بری می تو) 

Try the impossible, we want a miracle 
 (خوایم می معجزه ما.کنی ممکن رو ممکن غیر کن سعی) 

There`s a million fans around 
 (هستن برت و دور طرفدار میلیون یک) 

Our dream is free, we want the victory 
 (خوایم می پیروزی ما.آزاده ما رویای) 

The hero's back in town. 

 (بازگشته شهر به قهرمان) 

یان.کرد خاموشش و برد ضبط سمت به را دستش حوصله بی رخسار  بی پو
 کرده ناراحت را او آهنگ محتوای کرد حس بعد و کرد نگاه او به اختیار

 .قطعا....بوده شکست یه پس -گفت خود با دل در.بود

یان رخسار  خا سمت به را پو
یان.کرد راهنمایی   خا جلوی پو
 .کرد قفل بود دیده هم قبال که پالکاردی روی نگاهش.کرد ترمز اش 



 105 شکستهشطرنج 

 بودهش کی صالحی شهید این -پرسید

 او از که این عین در کند باور را آران مرگ خواسععت نمی.لرزید رخسععار
یان...عصبانی خیلی.بود عصبانی  .شد رخسار حالت تغییر متوجه پو

 شدهش چیزی -

یان.کرد نگاهش رخسار  بزرگ غمی رنگ ای قهوه های چشم آن عمق در پو
یان دید از ثانیه چند عرض در و پرید بیرون ماشین از رخسار.دید  دیدناپ پو
 .شد

یان  ...صالحی آران -گفت خود با پو

 .فشرد گاز پدال روی را پایش بعد و

**** 

یان  گرش جو و جست نگاه.شد خارج دانشگاه از رخسار با همزمان دقیقا پو
 پارک ای گوشه که خورد داشت دودی های شعیشعه که رنگی مشعکی بنز به

 ردک حرکت جایش از بنز شد تاکسی سوار رخسار اینکه محض به.بود کرده
یان که بود روزی سعومین این.رفت و  مشکوک شعدت به و دید می را بنز پو

 ماشین خالی جای به نگاهی.شد ماشینش سوار و داد تکان سری.بود شعده
 شععده ناپدید ثانیه ده عرض در که داشععت ماهری ی راننده بود معلوم.کرد
 .داد جواب و گذاشت اسپیکر روی.خورد زنگ موبایلش.بود

 بلهش -

یان سالم -  ...جان پو

یان پدر دوست رجوی دکتر  سالم -کرد می صدا عمو را او همیشه که بود پو
 .عمو
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یان -  مطبش نیومدی ست هفته یه چرا پو

 .شدم درمان من عمو -

 منش یا دکتری تو -

یان  ...عمو -کرد اعتراض پو

 ممک بدم توضیح برات باید -
 داریش رو سابق اشتهایی بی هنوز برگردهشراستی دوباره 

 ...شده کمتر -

 .کنم عوض رو قرصات حتما باید.مطب بیا فردا -

یان  بگمش بهتون تونم می رو چیزی یه -پرسید عوض در.نداد جوابی پو

 .بگو -

 .کنم ازدواج خوام می من -

 .عالیه خیلی -رفت شادی به رو رجوی دکتر صدای

یان صدای  دو نمی اون...من فقط -رفت خاموشی به رو پو
. 

 نگفتیش بهش یعنی -

-  
 .ست افسرده اونم کنم می حس راستش...عمو 

 چیهش علتش دونی نمی -

 ...واقعا دونم نمی.داشته بزرگ شکست یه کنم می فکر -
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 شععهید همان پالکارد کنار که دیگری رنگ مشععکی پالکارد یاد به ناگهان و
 ...اسم آن و.افتاد بود صالحی

 ...زادمهر زمرد -گفت لب زیر

 چیش -

 .کرده فوت خواهرش کنم فکر -

 همی ش افسردگی دلیل احتماال خب -
یان ولی   .نگو بهش چیزی فعال...پو

 چراش -

 ممک.بشه درمان باید اول -
 منش پیش بیاریش تونی می...بخوره بدتری ی ضربه 

 ...باهم خیلی ما آخه -

 هک بعدا.کنی می درکش که دوسعت یه عنوان به فقط اما شعو نزدیک بهش -
 ممک دونی می که خودت...شدی مند عالقه بهش که بگو بهش شد درمان

 .بشه بدتر حالش اگر بشه چی 

 صح
یان ی آشععفته ذهن در ای   و خون و خون.رفت نمی بیرون و بود مانده پو

 ....خون

یان -  ...پو

 ...که افتادی خودت یاد دوباره -افتاد دکتر یاد به تازه

 ...عمو -
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 رو اول باید. ،درگیره سععت آشععفته ذهنت هنوز تو.اینجا بیا فردا همین -
 قهعال نفر یه به االن تو.ببری لذت ت لحظه از باید االن.کنیم کار خودت

 ...ت عالقه روی..روش کن تمرکز.شدی مند

 .مضطربم -

 ات کنی درمان رو خودت اول باید تو...کنیم می کار اونم روی...طبیعیه -
 عنوان هب فقط. کنم می تاکید اما.شه درمان تا کنی کمک دختر اون به بتونی

 .دوست یه

یان  اب*و*سع پو
 ...دوست یه عنوان به فقط -کرد تکرار 

 در همیشععگی درد.گذاشععت فرمان روی را سععرش.کرد قطع را تماس بعد و
 ال سرش

 وارضع حال به تا شدید افسردگی سال دو آن خاطر به فقط و فقط.بود کرده 
 به طوری را سرش خواسعت می دلش گاهی.کرد می تحمل را وحشعتناکی

 نماشی.شود راحت کذایی های سردرد آن شر از همیشه برای که بکوبد دیوار
 .افتاد راه به و کرد روشن را

**** 

یان  و نشست رویش به رو هم اش خاله.نشعست مبل روی و کرد تشعکر پو
 .بود شده ناپدید ی روزنامه پشت که انداخت شوهرش به نگاهی

 از بعد اومده دقیقه یه پسععر این کن ول رو روزنامه اون دقیقه یه اردشععیر -
 رسیدیش کجا به...بخون هی بخون هی...ما پیش عمری
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یان.خندید هم سععتاره.زد قهقهه همسعرش های غرغر از اردشعیر  عاشععق پو
 .بود رفته آدمیزاد به هم دعواهایشان حتی.بود دو این دنیای

 .دیگه شده خسته خان اردشیر...اینجام روز هر دیگه که من خاله -

 اردشیرش...نیست اینجوری هم اصال -داد جواب فوری ستاره

 منش جون به بندازی رو ت خاله این خوای می تو -خندید یم هنوز اردشیر
 .بکنم خودم برای دیگه فکر یه من بگو خودم به آره اگر

یان   اما.کرد می فراموش را هایش غم اکثر جمع این با بودن با پو
 آ 

 سی در که را ایی
 سععوال.کرد می تر نور کم را عمرش چراغ لحظه لحظه و زد می چنگ اش 

 .کرد غافلگیرش ستاره

 خبرش چه رخسار از خب -

 جانمش -پرسید گیج

 .دیگه گم می رو رخسار خالهش خوبه حالت -

 کیهش رخسار -پرسید اردشیر

یان -داد جواب فورا ستاره  .شده عاشق پو

 ...خاله -

 ...شه دانشگاهی هم -داد ادامه توجه بی ستاره

 و شتگذا کنار را روزنامه باشد کرده کشف را بزرگی چیز اینکه مثل اردشیر
 شد خم طرفشان به

 گیش می رو زادمهر رخسار -
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یان و رخسعار  کامپیوتری های شبکه درس در اردشعیر دانشعجوی دو هر پو
 .بودند پیشرفته

 ...عمو آره -

 رو خرآ ترم باید نیومدنش ماه یه اون برای نداشت پارتی اگر...خوبیه دختر -
 ...اما خوند می اول از

 رچهگ.میاد نظر به خوبی دختر حرفا این تموم با ولی -زد پوزخئند اردشععیر
 .بود خودش تو خیلی اومد که ای جلسه این

یان  .نگفت حدسش درباره چیزی داد ترجیه پو

 .کنیم نزدیک هم به رو شماها بیا گم می -ستاره

یان  چجوریش یعنی -پو

 ...اردشیر -

 چیهش -شد مرد دو صورت روی محوی لبخند باعث لحنش

 .ندازب هم با رو کبوتر تا دو این بعد بده اینا به چیزی تحقیقی یه بیا -

یان  پیش.کرد مختصری فکر پو
 .نبود بدی اد

 سرش روی بر ستاره مانند جیغ صدای کند اعتراضعی خواسعت اردشعیر تا
یان.شد هوار  .کرد خنده به شرو  بلند صدای با پو

 یم چی ببینم چشم...باش آروم شما خانم...باشه باشه -آمد کوتاه اردشعیر
 .شه
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 به حداقل.کرد خواهد را اینکار حتما دانسععت می هم خودش که حالی در
 .ستاره طرف از بعدی عواقب جلوگیری خاطر

 .شد رو به رو آران با و آمد بیرون اتاق از.بست را لباسش های دکمه یاشار

 بهتریش -

 ز نمی حرف هیچکدوممون با -آمد باال ها پله از که دید را آریانا
 .دیده رو شروین که موقعی از مخصوصا.

 رو خودت کردی می چیزی دعوایی یه باهاش الاقل -گفت دل در یاشععار
 .کردی می راحت

 یاناآر ورود از دسعت با.رفت اتاقی طرف به لنگان لنگان.نگفت چیزی آران
 یدهد را شروین که شد می هفته یک.بست محکم را در بعد و کرد جلوگیری

 تمام بود آمده هوش به که وقتی از.رفت نمی یادش از وقت هیچ زمان آن.بود
 ییپا با سختی به جایش از.بود خسعته و بود کشعیده دراز تخت روی مدت

 و ودب او به پشت مردی.کرد باز را آن و رفت در طرف به و شد بلند شعکسته
 در شدن باز صدای با.شعود آن وارد خواسعت می و بود کرده باز را اتاقی در

 ت. نگفت چیزی شروین.کرد کپ آران.برگشت طرفش به آران اتاق
 ت و ا
 می خوبی به آران.بود العمل عکس منتظر و بود زده زل آران چشععمان در ا

 که لحا بربیاید شروین پس از توانست نمی هم بود سالم که زمانی دانست
 .داشت خش نزدن حرف از صدایش.بود زده بند چینی مانند

 خائنش کنی می چکار اینجا تو -

 ...نیستم خائن من -گفت زیرلب شروین
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 و کرد پرت را عصا.برداشت قدم شروین طرف به سختی به.آورد جوش آران
 .گرفت را شروین گردن سالمش دست با

 ...خائن...عوضی -

 گم می شنویش می -کرد جدا گردنش از را آران دسعت سعختی به شعروین
 .نیستم خائن

 چهی شروین،...کردم نمی رو فکرش هیچوقت -بکشد نفس کرد سعی آران
 ...نیست پذیرفته عذری

 زمین روی شد مجبور.نداشعت را وزنش تحمل.کشعید زمین روی را پایش
 .شنید را زنی صدای.بنشیند

 شروینش شده چی -

 هم با را شععک همه آن طاقت قلبش.کرد نگاه صععدا صععاحب به اختیار بی
 ودب تر نزدیک او به برادر از زمانی از که اش پسرخاله کنار شروین.نداشعت
 .نشست

 ...آران -گفت آرام

 آزاد افکار این از منو بزن حرف....بزن حرف....شعروین -کرد التماس آران
 تو بشنوم که سخته برام تحملش دیگه چون کن خال  خودتو جوری یه.کن
 .اونایی با هم

 ...آران – دوخت چشم آران به تعجب با شروین

 دیشز مرگ حد تا منو چی واسه بگو.کن تبرئه خودتو بگو...بگو شعروین -
 ...دیگه بگو
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 دونی می...ایستاد قلبم دیدمت وقتی دونی می...لعنتی بگو د -کشید فریاد
 ییک دونی می آشغالش دونی می شدمش خرد دیوار او به کوبیدی سرمو وقتی

 شوکیهش چه ببینی حالت اون در رو داری دوستش برادر مثل که رو

 ...کن گوش من به آران -لرزید می شروین

 همه زا و گفت چیز همه از.نبود او تقصیر بفهماند آران به کرد سعی.گفت و
 چشمانش آران.شد نمی قانع بود او جای کسی هر.بود نشده قانع آران.کس

 ..مردم می داشتم من -بست را

 کامال را شروین آران که ای هفته یک.بود گذشته هفته یک روز آن از حال و
 .گرفت می نادیده

 می العهمط پرونده چند روی داشت سورنا.برگشتند پذیرایی به آریانا و یاشار
 .گفت یاشار دیدن با.کرد

 کردیش شناسایی رو معامله محل دقیق لوکیشن -

 کارخو یه -
 .نداره جا اصال تیرانداز تک جاگیری برای...شهر خارج متروکه 

 ...لعنتی -گزید را لبش سورنا

 که هسععتی این مسععئول شععما یاشععار -داد ادامه و کرد نگاه ها پرونده به باز
 جمع گرفتنشععون برای رو سععپاه و ارتش ی دیده آموزش نیروهای بهترین

 وگر بگیریمشون باید معامله این توی.کنی
 تموم فدوتف یوری کشتن با دیگه ماه سه شون بعدی قدم...تونیم نمی دیگه 

 .خوایم نمی اینو کدوممون هیچ و شه می

 ...که خودتون قربان.قربان چشم -کوبید پا یاشار



wWw.Roman4u.iR  111 

 

 ...باشم باید -

 عملیاتش توی -پرسید تعجب با یاشار

 می رفک که حاال...باشم خود باید.بود زنم آتنا شدن کشته مسعئول گودرز -
 .بربیام عملیات این پس از تونم می کنم

 ...تونیم می ما -

 ...باید...باشم خودم باید اما دارم ایمان تون همه به.تونین می دونم می -

 خا از و کرد مرتب را لباسش.داد تکان سر یاشار
 خا وارد شروین بعد ساعت ربع از کمتر.شد خارج 
 .شد 

 کجاستش آران -

 باشهش کجا باید -داد تکان سری سردی به آریانا

 اول باید کنم درسععت رو آران بخوام اگر من آریانا -گفت کالفه شععروین
 ...هنوز تو و کنم قانع رو اطرافیانش

 چراش دونی می.ام عصبانی هنوز من آره -شد بلند جایش از عصبانی آریانا
 چی همه از.است خسته االن که این واسه.بمیره بود ممکن آران که این واسه

 ز نمی حرف کس هیچ با.کس همه و
 رخاط به و کرد سععکته پدرم که ام عصععبانی این واسععه...تو خاطر به فقط و 

 به م زندگی که این واسه ام عصبانی.کنم مراقبت ازش برم تونم نمی شعماها
 به و درمیاوردم ادا باید و ست زنده آران دونستم می که این واسه.ریخته هم

  گذاشتش تاثیر اعصابم رو چقدر دونی می.مرده گفتم می همه
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 چون.سالمی چون.فهمی نمی چی هیچ تو...فهمی نمی تو...دونی نمی تو 
 ولق به چون.کنین می رو تون زندگی دارین سععالم و وصععحیح پیشععته زنت

 مهه عواقب باید آران ولی تکمیله تو خوشبختی.شی می پدر داری خودت
 ک تحمل رو چی

 بدنش توی سععالم جای یه آران.داره وضعععیتی چه بابام االن نیسععت معلوم.
 .هستی باعثش عوضی توی و نمونده

 به حرکت بی شروین.نشاند شروین صورت روی محکم و برد باال را دستش
 .گفت آرام.نداد نشان خودش از العملی عکس هیچ.بود شده خیره آریانا

 ک نمی درک رو من کس هیچ چرا -
 ش

 دستش و دوید سمتش به آریانا.رفت باال طبقه به و گرفت آریانا از را نگاهش
 ...نیست خوب حالش هنوز اون.کنی اذیتش نداری حق -کشید را

 که ندارم مرض من -گفت عصبانیت با و زد زل آریانا چشعمان در شعروین
 .کنم اذیت رو تره نزدیک بهم شاهرخ از که رو م پسرخاله

 فتهر یادت رو بالیی شاید.کن نگاهش درست برو پس -زد پوزخندی آریانا
 .بیاری سرش که

 ا،آریان.نیست دعوا موقع االن.کنید بس -آمد پایین طبقه از سعورنا صعدای
 ک اذیت رو آران خواد نمی شروین

 .کن ولش.

 همان در ولی شد دور او از و کرد ول را شعروین دسعت عصعبانیت با آریانا
 :گفت حال
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 .شروین کشمت می خودم بیفته براش ای دیگه اتفاق اگر -

 و بود کشیده دراز تخت روی آران.کرد باز را آران اتاق در توجه بی شعروین
 .بود بسته را چشمانش

 .شروین بیرون برو -

 منمش فهمیدی کجا از.زدی حرف که خوبه -

 .بیرون برو.نفهمم کن عوض رو ادکلنت -

 .رم نمی -

  دی نمی گوش -کرد باز را چشمانش آران
 ش

 .بیرون کن پرتم تونی می اگر -

 وشج استخونام هنوز -گفت تلخی با و نشست تخت روی سعختی به آران
 .رسم می خدمتت به ش موقع به.نخوردن

 هب و کشید بیرون شلوارش پشت از را اش اسعلحه.زد آخر سعیم به شعورین
 .گرفت هوا در را اسلحه آران.کرد پرت آران طرف

 کنیش می چکار -

 ...بکش -زد زانو زمین روی آران جلوی شروین

 چیش -کرد نگاهش تعجب با آران

 دیوا شروین



 117 شکستهشطرنج 

 کشلی دارهش ، نداره ربطی استخونات به که اسلحه از اسعتفاده -گفت وار 
 ناال من.بشععه قطع هاش تپش خوای می که قلبی این توی کن شععلیک.کن

 ...یاال.کنم دفا  خودم از تونم نمی.غیرمسلحم جلوت

 .بگیر رو خودت انتقام و بزن.کن راحتم بزن یاال -زد فریاد شروین

 دیوا عصبانیت از که شروینی به.کرد نگاه شروین به آران
 دیوا واقعا نظرش به.بود شده 
 تش خونش به که بود داده کسی به را اش اسلحه.بود شده 
 .بود 

 کردهش عیب مخت تو -

 می کی تا بزنیش سععرکوفت بهم خوای می کی تا -زد زل آران به شععروین
 آران.کن خاک رو اینا همه و بکش منو.بیفتی روزا اون یاد من دیدن با خوای

 .دیگه بزن.بگیرم رو جلوت اگر نیستم مرد

 نشا را شروین قلب و برد باال را اسلحه اختیار بی آران
 به تعجب با و ایستادند درگاه در آرتین و سعورنا و شعد باز ناگهان در.گرفت 

 صح
 .شدند خیره رویشان روبه ی 

 ...کنار بذار رو اسلحه اون...آران -گفت دهنده هشدار لحنی با سورنا

 ...تیمسار بکشه بذارین -بود زده زل آران به هنوز شروین

 دادیش دست از رو عقلت تو -آرتین

 .سوزاند می را آران وجود تمام اش خیره نگاه.نداد جواب شروین

 دیدمش حالت اون به رو تو وقتی مردم می داشتم دونی می آران -
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 .گشت می اسلحه و شروین میان نگاهش.نگفت چیزی آران

 راشچ دونی می.بشم راحت رو بکشم رو خودم گرفتم تصمیم دفعه یه آران -
 ...بمیره تا...بزنم رو برادرم خواد می ازم گودرز فهمیدم چون

 سی روی شروین
 ود می خائن رو شروین برادرم نبینم تا بزن -قدرت تمام با.کوبید اش 
. 

 ور اسععلحه اون آران.کنی می ترغیبش داری شععروین کن بس -گفت آرتین
 .توام با...کنار بذار

 بفهمد خواست می.بگیرد تصعمیم خواسعت می.شعنید نمی چیز هیچ آران
 چیزی.کند قاضی را وجدانش خواست می.نماند یا بماند زنده باید شروین

 .زد می فریاد وجودش در

 اون...کن درکش.بود مجبور ولی خواست نمی اون...نداشت ای چاره اون -
 فرقش...بکشیش یا ببخشیش یا که زده زانو تو جلوی سالحی هیچ بدون االن
 تو می که گلوله یه.ست گلوله یه فقط

 تونی نمی تو.بوده برادرت.بوده دوستت همیشه شروین.بگیره رو آدم یه جون 
 ازش رو زندگی و کنار بذاری رو برادری سال همه اون تونی نمی..بکشعیش

 شتباها بدی فشار رو ماشه اگر.کن فکر درست.باش صادق خودت با.بگیری
 .کن فکر درست.کن فکر...باش آروم.آران شی می مرتکب رو بزرگی

 لب زیر.گذاشت کناری را اسلحه.کرد قفل شروین روی را چشعمانش آران
 .گفت
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یی من گرفتین رو گودرز وقتی -  .کنم می ش بازجو

 بگیرمشش زنده باید پس -کرد نگاهش شروین

 .راحتی هرطور -زد محوی لبخند آران

 ...گیرمش می زنده -کرد تکرار شروین

**** 

یان به اسی ام اس دانشگاه در اردشیر  حبتص راهنماتون استاد با -فرستاد پو
 ک تون بندی گروه نامه پایان برای خواست می.کردم

 .بندازه هم با رو رخسار و تو شد قرار. 

یان  را ها گروه راهنما استاد وقتی اما گنجید نمی پوستش در خوشحالی از پو
 توانسععت بعد سععاعت یک تقریبا.دید را نگرانی رخسععار نگاه در کرد اعالم

 .کند پیدا دانشگاه حیاط از ای گوشه را رخسار

 ...زادمهر خانم سالم -

یان به سعرعت به بود نشعسععته نیمکت روی که رخسعار  لبزیر.کرد نگاه پو
 .گفت

 ...سالم -

 بنشینمش تونم می -

 ...بفرمایید -کشید عمیقی نفس رخسار

یان  گذاشت رخسار و خودش بین نیمکت روی را کیفش و نشست پو

 پیش یه من...زادمهر خانم -
 .دارم نامه پایان بابت اد
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 های حرف میان در یکی تقریبا.کرد نمی گوش و کرد می گوش رخسععار
یان  .شنید می را پو

یسعی برنامه یه - یستش بشنوه، رو صدا که دیکشنری یه برای نو  معنی و بنو
 ک ش
 چطورهش...

 نیستش طوالنی اما.عالیه...خوبه -گفت سختی به رخسار

 نیستش...پرمنفعته خیلی ش نتیجه اما هست که طوالنی -

یان اصل در.کردند صحبت هم با ساعت نیم از بیشتر  اررخس و زد حرف پو
یان.کرد گوش  خا به اصرار با را رخسار نتیجه از خوشحال پو

 با.دید را رنگ مشکی بنز آن دوباره شعد خارج کوچه از وقتی و رسعاند اش 
 و شد هکند جا از بنز اما رفت بنز آن طرف به و کرد پارک ای گوشه عصبانیت

یان.شد دور او از  .شد دور نظرش از اینکه تا ماند خیره بنز به اخم با پو

**** 

 .نیست راضی زمرد خدا به بابا...رخسار کنی می گریه انقدر چرا -

 .گرفت آغوش در را او آرام نائیریکا.شد شدیدتر رخسار گریه

 ...زمرد که نیمه و ماه یه.نکن اذیت رو خودت انقدر خدا رو تو خاله دختر -

 دیگر اش دخترخاله که نداشععت باور هنوز هم خودش.نداد ادامه را حرفش
 .نیست ها آن بین

 .بیرون بریم بیا خواهری...رخساری -

 آخهش چرا -کرد اعتراض نائیریکا.داد تکان سر و کرد نگاهش رخسار
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 .ندارم رو حالش -گفت ای گرفته صدای با رخسار

یان نام.کرد نگاه.شد بلند رخسار موبایل زنگ صدای  یگوش روی مهدوی پو
 را کسععی صععدای خواسععت نمی اصععال.زد تماس رد رخسععار.بسععت نقش

یان های مهربانی از بعضی دلیل.بشنود  نتظرم نگاه.کرد نمی درک اصال را پو
 .گفت دید که را نائیریکا

 نشدهش خبری نوشاد از -

  – گفت غم با نائیریکا
 من.شععده خم کمرشععون بابا و مامان.کجاسععت نیسععت معلوم اصععال...

 ...خودمم

 چیش خودت -

 .کردم دعوا بدجوری باهاش قبلش روز چند من -

 دعواش -

 .هیچی...آخه..آره -

ید چیزی خواهد نمی نائیریکا که بود فهمیده.نداد ادامه رخسار  .بگو

 ...دیگه بریم بیا -گفت عجله با نائیریکا

 می راه آرامی به پاساژی در.کرد بلند جایش از را رخسعار که گفت آنقدر و
 هب را قرارش بی نگاه رخسععار.کردند می نگاه ها مغازه ویترین به و رفتند

یان که چرخاند می اطراف یان.دید را پو  طرفش به رخسار دیدن محض به پو
 .کشید عقب را خود معذب رخسار.رفت

 .زادمهر خانوم سالم -

 ..مهدوی آقای سالم -
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یعان منتظر نگعاه چون و  نائیریکا ایشععون -گفت دید نعائیریکا روی را پو
 ...هستن م دخترخاله

یان  .خانوم خوشبختم -گفت رویی خوش با پو

 ور تلفن جواب چون دیدمتون که شدم خوشحال – گفت رخسار به دوباره و
 ...ندادین

یان ولی زیرانداخت به سر شعرم با رخسعار  مخواست می -گفت خیال بی پو
 امهن پایان واسععه ریزی برنامه برای کنیم انتخاب رو جایی یه روزی یه بگم
 ...مون

 .داد تکان سری رخسار

 کجاش خب -

 کجاش چی -پرسید رخسار

یان  اطالعاتش تبادل برای بذاریم قرار کجا -زد لبخند پو

 ...دونم نمی -

یان  منتظرتون صععبح 01 سععاعت قیطریه پارک توی فردا پس من -گفت پو
 .هستم

 .شد دور ها آن از سرعت به و

**** 

 دیوو تو -آرتین
  ای 

 ش
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 اون باید -گفت بود دوخته چشععم ای مجله به که همانطور نگاهی شعروین
 .کردم می رو کار

 چیش کرد می شلیک اگه -

 ماا شناسم می رو م پسرخاله من.کرد نمی شلیک -زد جذابی لبخند شروین
 .نمیومد خودش به زدم نمی تلنگر یه بهش اگر.بود الزم اونکار

 .شدی می روانشناس باید -کرد غرغر سورنا

 یه تو اگر...باشععه بایدم.زیاده اطالعاتم -گفت و زد ورق را مجله شععروین
 بعدیش حرکت بزنم حدس تونم می کامال کنم درک رو مخاطبم لحظعه

 .کنم می دیکته مخاطبم به رو امیالم راحتی به هم وقتایی یه یا.چیه

 .بمون دور من از -گفت شوخی به سورنا

 ...االن کرد می شلیک اگر -گفت طنز لحن با آرتین.زد قهقهه شروین

 -کند خراب را شروین خوب حال لحظه آن در توانست نمی چیز هیچ انگار
 ...مردم می من

 دست در را هایش ناخون زمرد شد متوجه.کرد دستش در سوزش احسعاس
 .است کرده فرو او

 چیش برای -پرسید تعجب با

 گر.....نزن حرف مردنت از دیگه -
 .کشمت می خودم 

 همنشی کمال -زد لبخند سورنا
 ک می اثر.دیگه 

 ...ایناست و پلیس جو...
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 نشن خون هم ببندن هم کنار که رو االغ تا دو باالخره -خندید هم شعروین
 .نیست مناقشه مثل در...البته.شن می خو هم

 جدی شعروین.پیوسعت ها آن به لنگان لنگان آران.خندیدند بلند هم با همه
 .شد

 کنیمش شرو  رو عملیات باید کی -

 هترینب که فرستادم رو یاشعار...دیگه ی هفته -کرد نگاه برگه چند به سعورنا
 ک جمع رو ها نیرو

 .یمکن جمعش سریع بخواد خدا.دیگه هفته برای باشن داشته تمرین که...

 .بودم منم کاش -کرد زمزمه آران

یزیون شععروین  اتاق توی که داری رو این افتخار شععما -کرد روشععن را تلو
یی  .کنی له رو گودرز بزنی بازجو

 .شد جدی سرعت به اما گرفت اش خنده هم سورنا.زد لبخند آران

 آماده باید ما همه.نیست نیروها مختص فقط تمرین.باشعین جدی ذره یه -
 .بشیم

یزیون به چشم که همانطور شعروین  گاهباش واسه دلم -گفت بود دوخته تلو
 .شده تنگ رفتن

یزیون  در را نآ سرعت به و بود غزالی دنبال به که داد نشعان را یوزپلنگی تلو
 .گرفت تیزش های چنگال
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 موقع اون و گیرم می چنگم تو رو گودرز جوری همین -گفت آرام شععروین
 ذارم می رو اسلحه وقتی بشعه ترک زهره...بمیره ترس از خوام می که سعت
 .ش پیشونی روی

 بمو زنده باید گودرز -داد هشدار سورنا
 ...که دونین می...ها 

 رم می -گفت زمرد گر پرسعش نگاه جواب در.شعد بلند جایش از شعروین
 .شه می قضا االن بخونم نماز

 صدایش.کرد دردودل خدایش با و نشست سجاده روی همانجا نماز از بعد
 .لرزید می

 باشهش شده تموم چی وهمه بشم بلند خواب از شه می روز یه یعنی -

 .کنم نمی فکر من -

 .بود آران صدای

 ات پلیس.قاچاقچی و قاتل و دزد هم داریم خوب آدمای هم دنیاست دنیا تا -
 .ریخته هم به رو ما زندگی.باشه اونا دنبال باید هست پلیس

 .داشتم عالقه کارم به همیشه -

 دیدینش کجا رو همدیگه اصال کردش ازواج باهات زمرد چرا -

 کافی یه توی.معمولی دیعدار یعه.دیعدم پیش چهعارسععال رو زمرد من -
 ی قضیه وقتی پیش نیم و سال سه که این تا.بیرون رفتیم هم با بار چند.شاپ

 پیش اون.گذاشتم درمیون زمرد با شنیدم رو وین اجالس
 بتو تا کنیم ازدواج که داد اد

 ک نفوذ گروه اون توی 
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 شععهک می منو بیاد زمرد سععر بالیی اگر که کرد تهدیدم.بود درجریان پدرش.
 محضر یه توی.کردیم ازدواج ما پیش سعال سعه و داد رضعایت آخرش ولی
 پ اونم
 پیش این با اون باید اول چون.داشت خبر فرمانده خب البته.انی

 م دنبال در به در زمرد پدر مطمئنم حاال.کرد می موافقت اد
 .بکشتم تا 

 شناختیش می رو رخسار اول همون از پس -پرسید اران.خندید آرام و

-  
 ای منظورم.بودم شنیده ازش اسم یه فقط من...

 .ببینمش که نبود هم ونیازی بودمش ندیده که 

 نداریش خبری ازش -آران

  -زد کنایه شروین
 .باشی داشته خبر بیشتر باید که تو...واال 

 چطورش -کرد اخم آران

 .راه اون به نزن رو خودت.آران دونی می بهتر خودت -

 .بخوریم چیزی یه بریم -شد بلند جایش از و گفت علی یا

**** 

 کتابخا صندلی روی رخسار
یان.گذاشعت میز روی را تاپش لپ و نشعسعت دانشعگاه   ای صندلی هم پو

 .درآورد کیفش از را تاپش لپ و گذاشت کنارش
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 پبش شما...کم کم...کنیم شرو  باید...خب -
 دارینش ادی

یسیم برنامه ذره یه گم می من -گفت آرام رخسار  !بهتره...مکدو ببینیم بعد بنو

یان یان.شدند مشغول دو هر.داد تکان را سرش پو  و دبو زده زل مانیتور به پو
 از ای لحظه رخسار. نوشت می کد و کرد می تایپ سرعت به هم سر پشت

یان به اختیار بی و ایسعتاد نوشعتن یان.زد زل پو  و اشتد سفیدی پوسعت پو
  رنگش خرمایی مجعد موهای. رنگ عسلی های چشم

  و بودند کوتاه خیلی 
 بینی.پسععر یک تا بود مناسععب دخترها برای بیشععتر هایش مژه.بلند خیلی 

 ای قلوه تقریبا هم هایش لب و صععورتش با مناسععب داشععت کوچکی
 مردا هیکل.بودند

 ورزشکارا آران مثل اما داشت ای 
 یم مقایسه کسی با را آران نباید.داد تکان شدت به را سعرش رخسعار.نبود 

یان.کرد  و کرد نگاه او به.کرد حس خودش روی را رخسععار ی خیره نگاه پو
 و دش خیره تاپش لپ مانیتور به سعریع خجالت از رخسعار.کرد غافلگیرش

یان.کرد تایپ به شرو  هدف بی  بعد و کرد نگاه رخسار تاپ لپ به کمی پو
 .گفت سرعت به

یس - یس ننو  ...ننو

یان رفت یادش که شععد متعجب قدری به اش گفته از رخسععار  دوم را او پو
 .است کرده خطاب شخص

 چراش -



wWw.Roman4u.iR  118 

 

یسععی داری -  خودت رو آخر خط یه این.کنی می خراب کامل رو ت کدنو
 .نوشتی چی ببین کن نگاه

یان.خندید بلند تقریبا بعد و کرد را همانکار رخسععار  یکن فال به را این پو
 .گرفت

 .نوشتی چی اینجا تا ببینم بذار -

یان  تشدس کند نگاه آنکه بدون.کرد کج خودش طرف به کمی را تاپ لپ پو
 رخسار دست که ندید و برد رخسار رنگ سعفید و کوچک موس طرف به را

 دستش در را رخسار کوچک و سعرد دسعت بعد ای ثانیه.اسعت موس روی
یان.شد خشک رخسار.گرفت  ردب عقب را دستش و آمد خود به سرعت به پو

 .ببخشید -گفت آرام و

 اشکال جا دو یکی...خوبه -گذاشت سعرجایش را تاپ لپ بعد دقیقه چند
 لکام رو همه بعدا. سرمه تو جالبی فکرهای.کردم درستش برات که داشعت

 .دم می شرح برات

 ...مهدوی آقای -بست را چشمانش رخسار

یان یان -گفت مهربانی با پو  ...هستم پو

 قاآ -بگیرد نادیده را رنگ عسلی چشمان آن تقاضای توانست نمی رخسعار
یان  ...پو

یان اما  ...فعال.بود راضی همین به فعال پو

 رسهش می سرانجام به پروژه این مطمئنین شما -
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یان  من چون...رسعه می که برسعه اگر و.صععد در صعد -گفت اطمینان با پو
 و کردیم بزرگ کار یه ما باشععه داده انجام رو کار این کسععی االن تا نشععنیدم

 هبش تموم ترم این.بود خواهند خریدش درصدد افزاری نرم های شرکت قطعا
 .که دونی می...بذاریم بیرون رو قرارهامون مجوریم دیگه

یان اطمینان  تایید و داد تکان سععری رخسععار.کرد سععرایت رخسععار به پو
یش جیب در اش گوشععی.کرد  نگاه شععماره به و درآورد را آن.لرزید مانتو
 .بود نااشنا.کرد

 بلهش -

 .نشنید جوابی

 بفرماییدش -

یان.رسید می گوشش به هایی نفس صدای فقط  می نگاهش کنجکاوی با پو
 .وردآ پایین گوشش کنار از را گوشی تعجب رخساربا و شد قطع تماس.کرد

یان  شدهش چیزی -پرسید احتیاط با پو

  -داد تکان را سرش رخسار
... 

 .شده دیر.بریم دیگه بهتره کنم فکر -کرد نگاه ساعتش به بعد و

یان  .رسونمتون می -شد بلند سرعت به پو

یان راه در  .گفت.دید را رنگ مشکی بنز آن باز پو

 نشون خودتون از خاصعی العمل عکس گم می چیزی یه..خانم رخسعار -
 .برنگردید البته.ندید

 چیش -کرد اخم رخاسر
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 ک می تعقیبتون روزه چند که رو رنگی مشکی بنز شما -
 بینیدش می 

 منوش -پرسید تعجب با رخسار

   میاد شما دنبال.کردم دقت من -
 .شه می ناپدید رسونم می رو شما اینکه محض به چون...من 

 تدرس توانست نمی این اما.بودند او دشمنان شاید.افتاد آران یاد به رخسار
 .بود مرده آران.باشد

 ...واال دونم نمی -

یان  ...درمیارم رو توش و ته -داد اطمینان پو

 ...نگهدار خدا -کرد پارک پارکینگ در جلوی و

 .نبود پالکاردها از اثری دیگر که جایی.افتاد دیوار به چشمش

 آنجا وجودش دیگر و بود داده را الزم اطالعات.آمد بیرون اداره از یاشععار
 شده شب تقریبا.شد ماشینش سوار و رفت بیرون اداره از.نداشت ضرورتی

 نخیابا از یکی وارد.داد ادامه رانندگی به و زد باال نور.بود تاریک هوا و بود
 روی هوا خوردن سر از و بود پایین شیشه. نداشت چراغی که شد فرعی های

 کوبیدبه ترمز روی محکم.شععنید جیغی صعدای که برد می لذت صعورتش
 عتسر به.است شنیده را دختر یک جیغ صدای بود مطمئن. کرد گوش دقت

 داد وشگ دقت به و کرد قفل را در.پرید بیرون و کرد پارک ای گوشه را ماشین
 می سععخت را کارش هوا تاریکی.دهد تشععخیص را صععدا محل بتواند تا

 صعععدایی امعا بزنعد جیغ دوبعاره دختر خواسعععت می فقط دلش در.کرد
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 لوترج که کمی.کند اکتفا بود شنیده که صدایی همان به شد مجبور.نشعنید
 بود نامفهوم صداها.زدند می حرف هم با که شنید را مرد چند صعدای رفت

 صدای که شد ای کوچه وارد.هاست آن با دختر که گفت می او به حسی اما
 آپارتمان یک فقط.کرد اطرافش به نگاهی.رسععید می گوش به آن از مردان
 سک از خالی

 دید را مرد دو مهتاب روشن و تاریک در.داشت برمی قدم احتیاط با.دید را 
 در و کرد دویدن به شرو .کنند ماشین یک سوار را کسی کردند می سعی که

 حرکت از رسید که شان چهارمتری به.کشید بیرون را اش اسلحه حال همان
 .گفت و ایستاد

 ...کنین ولش -

 اما دببین را هایشان صورت توانسعت نمی یاشعار.برگشعتند طرفش به دو هر
 .اند دیده دستش در را اسلحه که بود مطمئن

 ودتخ واسه برو...هستی کی دیگه تو – گفت داری خش صدای با شان یکی
 .نکن درست دردسر

 نشان آمد می که ای خفه صعدای و بود گرفته محکم را دختر که بود همانی
 قدم یاشار طرف به یکی آن همزمان.است دختر دهان روی دسعتش داد می

 .گفت محکم یاشار.برداشت

 .کنین ولش االن همین.کنم می داغون رو مغزت بخوری تکون -

 حلقه یاشععار گردن دور را دسععتش کسععی بعد و زد جیغ دیگری بار دختر
 نتوانسععت و داد نشععان العمل عکس دیر بود شععده غافلگیر که یاشععار.کرد

یش  و افتادند زمین روی دو هر و کوبید مرد پای زیر را پایش.بگیرد را جلو
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 و سر روی یاشعار های مشعت.افتاد تاریکی درون یاشعار دسعت از اسعلحه
یش در شععدیدی درد ناگهان که آمدند می فرود مرد صعورت  اما پیچید پهلو

 روی را پایش حالیکه در.کرد زمین نقش هم را دوم مهاجم و نباخت را قافیه
 .تگف بود گرفته را دختر که کسی به داد می فشار مهاجمان از یکی گردن

 .کنم می خرد رو گردنش نکنی ولش -

 محض به.کرد می تقال داشت یاشار پای زیر که کرد همراهش به نگاهی مرد
 پای زیر ناگهان.کرد فرار دخترک کرد آزاد دختر دور از را دستش حصار اینکه

 از و کردند اسعتفاده فرصععت از ها مرد.افتاد زمین روی و شعد خالی یاشعار
 .گریختند یاشار دست

 ...عوضی -بود عصبانی

 ...خانم...خانم -کرد بلند کمی را صدایش.افتاد دخترک یاد

 .ندارم کاریت که من بیا کجاییش دخترجون -گفت نشنید که جواب

 که را یچوب و برگشت سریع.شنید سرش پشت را هوا شدن شکافته صدایش
 و کرد پرت ای گوشععه به را چوب.گرفت هوا در بخورد سععرش به بود قرار

 تو...نک ولم -کرد تقال دختر.کشید خودش سمت به و گرفت را دختر بازوی
 ...خدا رو

 .پرسید یاشار.کرد گریه به شرو  یاشار متعجب های چشم جلوی و

 .باش آروم...پلیسم من.ندارم کاریت من ببین...کنی می گریه چرا -

 رسوا منو خواستن... می...می...زدن رو کیفم اونا -کرد می گریه هنوز دختر
 ...من...بودم ترسیده من...کنن...ماشین
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 یرو را دختر و کرد پوفی یاشار.افتاد یاشار آغوش در و رفت هوش از دختر
 و ردک باز سختی به را عقب در.رفت ماشین سعمت به و کرد بلند دسعتانش

 به سرعت به و شد سوار هم خودش.گذاشت عقب صندلی روی را دخترک
 .رفت بیمارستان طرف

 مردی که شود خارج بیمارسعتان از خواسعت یاشعار.کردند پذیرش را دختر
یش  .بود بیمارستان حراست.گرفت را جلو

 بلهش -کرد نگاهش تعجب با یاشار

 اینجاش آوردین رو خانوم اون شما -

 .دادم توضیح هم دکترها به.کردم پیداش خیابون تو... بله -

 .بیاد هوش به ایشون که موقعی تا بشید خارج تونین نمی اما -

 ...نیاد هوش به هم قیامت قیام تا شاید ایشون -

 نبیرو کتش جیب از را کارتش کند نمی گوش او به اصععال مرد دید وقتی
 ...دوباره بعدا برم بذارین شه می اگر.هستم رنجبران دوم سرهنگ -کشید

 .قربان برین بذارم تونم نمی من -داد تکان را سرش مرد

 .خدا وای...داشتم کم همینو -کرد پوفی یاشار

 روی در جلوی و رفت بودند برده آنجا به را دختر که اتاقی طرف به بعد
 .نشست پالستیکی رنگ آبی های صندلی

 ایدب دختر صورت هر در.کند فکر کرد سعی و گرفت دستانش در را سعرش
 تکیه دیوار به را سرش همانجا.برود یاشار دادند می اجازه تا آمد می هوش به

 دقیقه چند نفهمید.داد استراحت اجازه مغزش به و بست را چشمانش و داد
 .کرد باز را چشمانش مردی صدای شنیدن با اما گذشت
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 ...آقا...آقا -

 منینش با -یاشار

یه بیمارستان با تونین می اومده هوش به خانومتون -  .رینشبب و کنین تسو

 ...خانومم بابا برو -گفت دلش در یاشار

یه بیمارسعتان با مجبوری و شعد بلند جایش از  که یاتاق سمت به.کرد تسعو
 سعرعت به را شعالش دختر.کرد بازش بعد و زد در.برگشعت بود آن در دختر
 خجالت بود افتاده اتفاق که چه آن از یاشععار دیدن با.انداخت سععرش روی

 .گفت حوصله بی یاشار.شد سرخ و کشید

 ور لباستون تر سریع شه می اگر.نیست کشعیدن خجالت وقت االن خانم -
 خو برسونمتون بپوشین

 ...دارم کار من.تون 

 ...آقای– کرد نگاهش تعجب با دختر

 ...هستم رنجبران -نشست بیمارستان چرمی صندلی روی یاشار

 .رنجبران یاشار -گفت دید که را دختر منتظر نگاه

 اینجا که نکردم مجبور رو شععما بنده...یاشععار آقای -گفت غدی با دختر
 خو برگردم تونم می خودمم...بشینید

 .م 

 نصععفه 1 سععاعت -کرد نگاه سععاعتش به و زد صععداداری پوزخند یاشععار
 افتهش نمی براتون اتفاق اون دیگه مطمئنین...شب

 چیهش شما اسم -پرسید.نیاورد کم هم یاشار.کرد نگاه یاشار به دختر
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 .هستم بخش فرح -

 فطر به.شعد بلند و گرفت دندان به را لبش.داد دسعت یاشعار به بدی حس
 می گاهن یاشار به اختیار بی بخش فرح.شود آماده بخش فرح تا رفت پنجره

 چهارشا و 085 شاید بود بلند قد.کرد
 گران بود معلوم که بود پوشیده رنگی مشکی چرم کت و مشکی جین شلوار.

 ندچ و رسیدند می نظر به پرپشت رنگش مشکی مجعد موهای.است قیمت
 آورد فشععار اش حافظه به چه هر دختر.شععد می دیده ها آن در سععفید تار

 در رنگش مشکی های چشم فقط.بیاورد یاد به کامل را صعورتش نتوانسعت
 .کرد غافلگیرش یاشار صدای.بودند ذهنش

 نشدش تموم -

 چیش -کرد نگاهش دختر

 ...تر سریع شه می.دارم کار گفتم خانم...بنده وارسی -

 یاشار دسعت ولی خورد لیز زمین روی پایش.شعد بلند تخت روی از دختر
 .شد افتادنش از مانع و گرفت را بازویش سریع

 .منتظرم بیرون من -رفت در سمت به یاشار

 ...نیلوفرم من -گفت سریع دختر

 نشا به یاشار
 خندیلب اختیار بی نیلوفر.رفت بیرون در از و داد تکان را سععرش احترام ی 

 می نباید.داد تکان را سععرش سععرعت به ولی.بود سععیمایی خوش مرد.زد
 رونبی و کرد عوض را هایش لباس.کند پیدا راه سرش به افکار این گذاشعت

 .زد می حرف تلفن با که شنید را یاشار صدای.رفت
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 .بشم خارج بیمارستان از دادن نمی اجازه...شدم مجبور قربان -

 ...خوام می عذر -

 به تیاراخ بی نیلوفر.افتاد راه به نیلوفر دیدن با و کرد قطع را تماس یاشععار
 .پرسید یاشار و شدند ماشین سوار.رفت دنبالش

 کجاستش خونتون -

 ...اقدسیه سمت برین -

 .افتاد راه به و کرد عوض را دنده یاشار

 داشتینش چکار جا اون شب وقت اون -

 بلهش -پرسید تعجب با نیلوفر

 .خانم بود واضح سوالم -

 اون توی کشععوندنم و کردن حمله بهم یهو که اومدم می بیمارسععتان از -
 ...نبودین شما اگر.کوچه

 دکترینش -پرید حرفش وسط یاشار

 .پرستارم خیر -

 خب -گفت بعد دقیقه چند.کرد بیشتر را سرعتش.داد تکان را سرش یاشعار
 ...اقدسیه اینم

 ...ارتش اتوبان توی بندازین -بست را چشمانش نیلوفر

 ...کجاست بگین اول از خب -خندید یاشار

 ...شهرک -

 آی به یاشار
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 .نیستم بلد رو اینجاها.دارم نیاز کمک به -کرد نگاه 

 وت شععما...دادم می ادرس تیکه تیکه همین برای خب -خندید بلند نیلوفر
 ندارینش آهنگ ماشینتون

 .هست دی سی تا چند داشبرد تو -کرد نگاهش تعجب با یاشار

 .زد جیغی آن در اسلحه دیدن با و کرد باز را داشبرد در نیلوفر

 شدش چی -زد داد یاشار

 ...شما....اسلحه...اس...اس-گفت کنان پته تته نیلوفر

 ...خانم پلیسم گفتم که من -کرد پوفی یاشار

یش -پرسید تعجب با نیلوفر  ک 

 .برین هوش از اینکه از قبل -

 ببینمش رو کارتتون شه می -

 .بفرمایید -آورد در کتش جیب از را کارتش حوصله بی یاشار

 -گفت کرد می نگاه یاشععار مشععخصععات و کارت به که همانطور نیلوفر
 .بپیچین رو بعدی دوربرگردون

 ...نمیاد بهش.هست هم دوم سرهنگ اوه...رنجبران یاشار -گفت دل در

 الهس هشت و سی یاشار که رسید نتیجه این به سعرانگشعتی حسعاب یک با
 هم حلقه.گرفت اش خنده.کرد نگاه یاشار چپ دست به چشمی زیر.است

 .انداخت داشبرد روی را کارت او و برگرداند یاشار به را کارت.نداشت

 بودش چیزی زدنش که کیفتون توی -

 یچینبپ.بود جیبم تو م ملی کارت شکر خدارو.گوشیم و بود پول مقدار یه -
 .چپ سمت
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 شنش نمی نگران تون خانواده – یاشار

  -کشید آهی نیلوفر
 خو رسم می کی من فهمن نمی شبا معموال...

 متس.رسیدم من فهمن می موقع اون بشه بیدار نماز واسه بابا که موقعی تا.
 .برید راست

 ینگوا نیلوفر ی خانواده که بود عجیب برایش.کرد نگاهش تعجب با یاشار
 معلوم...دنبو یاشار اگر و بیاید نیلوفر سر بالیی هر امشب بود ممکن.باشند 

 .شد می چه نبود

 .ممنونم -

 خا به یاشار.بست را در و شد پیاده ماشین از نیلوفر
 در نناگها.بود پوشانده را دورش تا دور بلندی دیوارهای که کرد نگاه ویالیی 

 خا
 یاشععار بود باال ماشععین شععیشععه چون. آمدند بیرون آن از مرد دو و شععد باز 

 انیتعصب با جوانتر مرد.زدند می حرف نیلوفر با که شنید نمی را صدایشان
 .کرد باز را در و رفت یاشار طرف به

 .ببینم بیرون بیا -

 مرد و دز دستش به ای ضربه یاشار.کشید بیرون را یاشار و برد جلو را دستش
 .دوید یاشار سمت به نیلوفر.چسباند ماشین به را

 ...کنم می خواهش یاشار آقا -

 هستیش کی تو -رفت یاشار طرف به میانسال مرد
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 شماش -کرد سوال دادن جواب جای به یاشار

 .هستم نیلوفر پدر -

... یاشار آقای-گفت و کرد نگاه نیلوفر به  شِ 

 که مبر من بدید اجازه اگر.هستم رنجبران دوم سرهنگ – گفت آرامی به یاشار
 ...افتاده اتفاقی چه که دن می توضیح بهتون دخترتون...دیروقته

  -کرد نیلوفر به عمیقی نگاه
 بخشش فرح خانم 

 .گم می آره...آر -شد هل نیلوفر

 استم باهام بود سوالی بازم اگر -گرفت جوان مرد طرف به را کارتی یاشعار
 .بگیرین

**** 

 خشاب دو و کرد چک را اش اسلحه.پوشید را اش ضعدگلوله جلیقه یاشعار
 .رفت سورنا طرف به.برداشت هم اضافه

 باشینش عملیات تو خواین می که مطمئنین شما قربان -

 اشب مطمئن.نبودم مطمئن اندازه این به هیچوقت -گفت اطمینان با سععورنا
 شععما پس از تونم می هنوز.کنم دفا  خودم از نتونم که نشععدم پیر قدر اون

 .بربیام جوونا

 .قربان کوچکترم شما از سال شش فقط من -خندید آرامی به یاشار

 در نارک آماده هم شروین و آرتین.رفتند بیرون اتاقش از و کرد باز را در سورنا
 اضرح افراد تمام به سورنا. گذاشتند احترام و دیدند را سورنا.بودند ایسعتاده

 .کرد نگاه
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 داریم.بریم کجا خوایم می دونین می.خبره چه دونین می امروز خودتون -
 مثل جوون کلی.نداره وجدان ذره یه که کنیم دسععتگیر رو آدمی که ریم می

 باالخره.کرده مادر و پدر و بچه داغدار رو خانواده کلی.کرده بدبخت رو شما
 ممک نتونیم اگر.بگیریم رو جلوش که رسیده وقتش

 همتون شماها.ملیه امنیت مسئله کمترینش بدونین فقط که بیفته اتفاقی هر 
 توی وجود تمام با خوام می ازتون.هستین ویژه یگان جزو.این دیده آموزش

 .بگیرین رو باند این جلوی همیشه برای و کنین شرکت عملیات این

 ...علی یا -گفت بلند

 پشت دبو پیوسعته مواد با مبارزه ی اداره به تازگی به که ملکی مهیار سعرگرد
 و آرتین و یاشار و نشست راننده کمک صندلی روی سورنا.نشعسعت فرمان

 هب نگاهی سعورنا.گرفتند جا عقب صعندلی روی هم شععریفی بهنود سعرگرد
 رنگش مشکی موتور روی و بود پوشیده مشکی سعراپا که انداخت شعروین
 شروین و داد تکان را سرش سورنا.خورد گره هم در نگاهشان. بود نشعسعته

 مراهه به پلیس رنگ مشکی بنز چهار.گذاشت سرش روی را کاسکتش کاله
 زیر افراد ی همه.کردند حرکت به شععرو  هم با ون چهار و موتورسععوار پنج

 مورد محل به بعد ساعت یک.دیده تعلیم و بودند ویژه یگان از ای مجموعه
 کارخا.رسیدند نظر

 با ها نو از یکی سورنا ی اشاره با.بودند بسته هایش درب که بود متروکه ای 
 کارخا اصلی چوبی در طرف به سرعت
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 معامله او با که کسانی و گودرز افراد میان ای همهمه.شکست را آن و رفت 
 صدای.گرفتند پناه ای گوشه و آمدند خود به سرعت به اما شد پیدا کردند می

 تپش را موتورش که شروین.آزرد می را هایشان گوش پیاپی های تیراندازی
 کارخا

 خودش کمی.گرفت پناه ای گوشه و برگشت اصلی در سمت به بود گذاشته 
 نزمی روی مرد.کرد شععلیک اش متری پنج در فردی دیدن با و کشععید باال را

 کارخا چپی دیوار کنار از سرعت به و شد پیاده ماشین از سورنا.افتاد
 اب سورنا.دویدند دنبالش به نفر هشعت.رفت گودرز افراد پشعت سعمت به 

 نشا مرد یک دیدن
 لوترج که کمی.بود کرده اصعابت مرد پای ران به گلوله.کرد شعلیک و رفت 

 مینز روی افرادش از نفر سه.ریخت سرشان روی که بود گلوله باران رفتند
 -نیدش را کسی فریاد صدای.گرفت پناه آهنی ای قفسعه چند پشعت.افتادند

 ...ندید امونشون

 سعی و کشید باال را خودش کمی.است شنیده را گودرز صدای بود مطمئن
 در طرف به که یافت یارانش از ای حلقه میان در را او.کند پیدا را گودرز کرد

 کارخا عقبی
 و گذاشت بود گوشش روی که هندزفری روی را دستش.کردند می حرکت 

 .زد فریاد

 ...کنن فرار نذارین شروین،یاشار -

 چند.کردند دویدن به شرو  همزمان و کردند هم به نگاهی یاشار و شعروین
 دویدن با همزمان یاشععار.دویدند می همراهشعان به و بودند مواظبشععان نفر
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 ویر بود گودرز روی به رو که کسی.کرد شلیک و گرفت باال را اش اسلحه
 آن.دز را گودرز کناری مرد که بود شروین اسلحه از بعدی شلیک.افتاد زمین

 اشاری بازوی به ای گلوله.کردند بیشتر را هایشعان گلوله آتش متقابال هم ها
 پ ای گوشه را خود سرعت به یاشار. کرد اصابت

 .پیچید گوشش در آرتین صدای.کرد ان

 قربانش خوبین -

 .کنن فرار نباید کن کمک شروین به...خوبم آره -زد داد تقریبا یاشار

 بلند اهو به خاک زمین روی گلوله برخورد خاطر با.پیوست شروین به آرتین
 پ چیزی پشت گاهی و دویدند می گاهی.بود شده

 کارخا عقبی در نزدیک.کردند می شلیک یا شدند می ان
 یم مصم آرتین.افتاد زمین روی او و کرد اصابت شعروین پای به ای گلوله 

 چپ سمت از سورنا.است شده جیپ یک سوار گودرز شد متوجه که دوید
 کارخا

ییچ.شد سورنا نگاه متوجه شروین.شد پیدایش   ورناس سمت به را موتور سو
 پرت موتور روی را خود تقریبا و گرفت هوا در را آن سععورنا و کرد پرت
 نگشچ از گودرز گذاشت می نباید.افتاد راه به سرعت به و کرد روشنش.کرد
 هب شرو  است تعقیبش حال در کسعی بود شعده متوجه که گودرز.کند فرار

 ناولی.کرد می فرار ها گلوله از ماهر موتورسواری مانند سورنا اما کرد شلیک
 برخورد زمین به دوم ی گلوله.شععد خرد جیپ چراغ.کرد شععلیک را گلوله
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 را دآبا ناکجا بعدی ی گلوله.شکست را جیپ ی شعیشه سعوم ی گلوله.کرد
 نشا

 فروزش سععورنا هم هنوز که داد می نشععان باید.کرد می تمامش باید.رفت 
 چرخ بعدی ی گلوله و شد دقیق.کرد هدایت راست سمت به را موتور.است

 و خورد چرخ شش از بیشعتر جیپ.کرد چپ جیپ و ترکاند را جیپ جلوی
 .دوید جیپ طرف به سریع و ایستاد هم سورنا.ایستاد حرکت از

 به ار ماشین شده له در سورنا.بود جلو صندلی روی خونین صورتی با گودرز
 .کشید بیرون را گودرز و کرد باز سختی

 ...تو کار آخر اینم -گفت زیرلب

 ورناس سمت به وقتی بعد و افتاد زمین روی او.کرد پرت زمین روی را گودرز
 .بود دستش در ای اسلحه برگشت

 منم محال فرض به برسععیش کجا به خوای می کارا این با کردی فکر -
 کنیش فرار تونی می کنی می فکر واقعا...کشتی

 .کشتی منو زن تو -گودرز

 نمک فکر من که نکن رفتار جوری یه -داد تکان هوا در را چپش دست سورنا
 االن اما.بودی خودت منافع دنبال فقط و فقط تو.بوده مهم برات واقعا آنیتا

 ...گرفتم رو جلوت

 .بکشی منو تونی نمی -

 ک می صادر دادگاه رو تو مرگ حکم.کشم نمی رو تو من -
 .فریبرز عین درست.
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 کردی کرف تو.بودم فرستاده تو مهار برای که بود کوچیک ی مهره یه فریبرز -
 سوپرمنیش

  -زد پوزخندی سورنا
 ...فروزشم سورنا من...

 .پیچید هوا در شلیکی صدای

 .بود افتاده دستش از اسلحه.پیچید خود به دستش درد از گودرز

 .نشدم کارافتاده از هنوز میاد نظر به -رفت اسلحه طرف به سورنا

 ...قربان -شنید را آرتین صدای

 .ببرش کن بلندش...آرتین اومدی دیر -

 پلیس های ون سععمت به را او و زد بند دسععت گودرز های دسععت به آرتین
 سیک و نشسته ای گوشه که دیدند را یاشار رسعیدند ها ون نزدیک وقتی.برد

 هب اخم با و بود نشسته زمین روی هم شعروین.کند می پانسعمان را دسعتش
 بلند جایشان از دو هر گودرز دیدن با.کرد می نگاه اش شعده پانسعمان پای

 .گرفت را اش یقه و رفت گودرز طرف به لنگان لنگان شروین.شدند

 ایهش دیگه چیز اسمت یا هیرادش...دیدمت دوباره -زد پوزخندی گودرز

 ...سرگرد -داد هشدار.کرد خطر احساس شروین طرف از سورنا

 یم فحش بلند کسی.بود گودرز روی اش خیره نگاه اما کشید عقب شروین
 غدا انگار شروین دیدن با که بود شعهریار.کرد نگاه طرف آن به شعروین.داد

 هنودب کمک با و داد تکان تاسف حالت به سری شروین.بود شعده تازه دلش
 .نشست ماشین در
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 داریمش مجروح تا چند -سورنا

 ..قربان نفر پانزده -بهنود

 استحو...برو هم تو بهنود....بیمارستان سمت برن ماشینا از تا سه -سورنا
 .آران دنبال برو آرتین.باشه شروین و یاشار به

 از کیی سوار را گودرز بود پوشیده صورتش که ویژه یگان سربازهای از یکی
 مهیار و گرفت جا راننده کمک صععندلی روی هم سععورنا.کرد ها ماشععین
 .گرفت عهده به را رانندگی

 پریدهش رنگت انقدر چرا -انداخت شروین به نگاهی یاشار

 .ره می خون ازم داره خیلی -بست را چشمانش شروین

 .نیست خوب حالش برو تندتر -گفت بهنود به یاشار

 درد.ردک بیشتر را سرعتش و گذاشت ماشین روی را پلیس گردان چراغ بهنود
 خودش روی به کرد می سعععی اما شععد می بیشععتر لحظه هر یاشععار دسععت
 .نیاورد

 اشینم مهیار و شد باز پارکینگ در.کرد توقف بزرگی ساختمان جلوی مهیار
یی اتاق در گودرز بعد ربع یک.برد داخل به را  ندب دست صعندلی به بازجو

 .کردند می نظاره را او شیشه از فرمانده و مهیار و سورنا و بود شده

 پشت هم آرتین و زد می لنگ که بود آران.شعدند وارد نفر دو و زد در کسعی
 .کرد آران به نگاهی سورنا.بود سرش

 کردیش باز رو پات گچ کی -

 .نداد گوش هم رو ما حرف...کرد باز خودش دیروز -گفت آرتین

 ...بودی دنبالش که اونی اینم -داد تکان را سرش سورنا
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 .یدنفهم کس هیچ که گفت چیزی زیرلب.کرد نگاه گودرز به نفرت با آران

 ...تونم می قربان -آران

 ...سرگرد برو -فرمانده

یی اتاق در بعد و شد خارج اتاق از آران  ددی را مردی گودرز.کرد باز را بازجو
 ازگ اش پیشععانی کنار و بود گچ در دسععتش یک.لنگید می پایش یک که

 خندید.بود شکسته هم چپش ابروی استریل،

 بفرستنش نبود تو از تر داغون -

 ..بفرستن منو که خواستم خودم -

 نیستش یادت منو -نشست گودرز جلوی صندلی روی بعد و

 بلند باشعد کرده مهمی کشعف که انگار بعد.شعد دقیق اش چهره در گودرز
 .گفت

 چیش که خب...میثاق یا...هستی آران همون تو -

 بکشهش رو فدوتف یوری بود قرار کی -داد تکیه صندلی به آران

 .بگم بهت بخوام نکنم فکر -

 قطعا مواد تن یه خاطر به.هسععتی ما مهمون حال هر به تو -کرد اخم آران
 ...بگو بهمون و نکن اذیت رو خودت پس.دار باالی ره می سرت

**** 

 ترخیص منتظر بیمارسععتان های اتاق از یکی در دو هر شععروین و یاشععار
 در.بمانند جا آن این از بیش شععرایط این در توانسععتند نمی کدام هیچ.بودند
 .شد خشک جایش سر یاشار دیدن با و شد داخل پرستاری و شد باز اتاق
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 ...رنجبران آقای -

 .خانم سالم -کرد نگاه زمین به یاشار

 میک و کرد می نگاه یاشار به کمی.بود شده خیره دو این به شک با شعروین
 .دید یاشار که شد باز خنده به لبش آخر در.نیلوفر به

 خندیش می چی واسه -

 رگردس -گفت جدی یاشعار.خندید بیشعتر و برد تر پایین را سعرش شعروین
 خندیدش می چی برای پرسیدم

 .قربان هیچی -آورد باال را سرش جدیت با شروین

 نیلوفر،.خندیدند می چشمانش اما دید نمی را خنده هایش لب روی یاشار
 .گفت و کرد چک را شروین سرم

 .رفته ازتون زیادی خون.بخورید مقوی غذاهای حتما شدید ترخیص شما -

 گاهشن متقابال یاشار و کرد نگاه یاشار به نیلوفر. داد تکان را سرش شروین
 .کرد گم را پایش و دست نیلوفر.دوخت او به را

 بگیدش من به خواید نمی چیزی -گفت شیطنت با یاشار

 خوردن تکان از.کشید خودش روی را پتو و کشید دراز تخت روی شعروین
 یاشععار نزدیک نیلوفر.اسععت خندیدن حال در فهمید شععد می تخت های
 شدست و شدند تنگ چشمانش.کرد یاشار ی شده تمام سرم به نگاهی.رفت

 .رفت یاشار دست طرف به

 ...بکشم رو سرمتون بذارید -

 ....اخ -
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 اما دفهمی وضوح به را این یاشار و بود کرده گری ناشی کمی قصد از نیلوفر
 .نیاورد کم هم نیلوفر.زد زل نیلوفر به فقط

 خو بیارین تشریف امشب شه می اگر گفتن پدر -
 ...ما 

 چراش -

 .کنن تشکر ازتون خوان می -

 تا دو -کرد شععان متوجه شععروین صععدای که کردند نگاه یکدیگر به باز و
 ت که این اوال.نکته

 شیمش می مرخص کی.شده دیرمون ما که ثانیا نیستید ا

 نبیمارسععتا با همراهتون وقت هر -انداخت باال را ابرویش تای یک نیلوفر
یه  ک تسو

 ...دهش تموم یاشار اقا سرم چون بشه تموم شما سرم باید قبلش البته.آقا 

 شیاشار آقا -گفت بشنود او که جوری زیرلب و شد خیره یاشار به شروین

 -ردک نگاه را شروین حر  با یاشار.رفت بیرون اتاق از و شد سعرخ نیلوفر
  شی نمی عاقل

 ش

 .گرفت را اش خنده جلوی زور به.فشرد هم روی را هایش لب شروین

 قربانش چطور -

 بودش چی تراژدی این -

 کدومش -
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 ...شروین -گفت بلند یاشار

 ...بله -شروین

 مثالش مملکتی این سرگرد تو -کرد فوت را نفسش یاشار

 .هرس می نظر به اینطور -گرفت گاز آرامی به را اش اشاره انگشت شروین

 .ست فایده بی باهات کامال بحث -

 .دونم می -

 داشته آرامش کمی زمان برای خواسعت می.کشعید دراز تخت روی یاشعار
 .باشد

 ز آتش و انفس ی شعله -گفت بشنود یاشار که طوری زیرلب شروین
 است عشاق ی پرمشغله دل قرار غم،/  است آفاق ی 

 االنش چی که -گذاشت چشمانش روی را دستش یاشار

یی به سععاقی لب/  دارم سععاغر لب با من که شععوق آن از پیش -  من دعاگو
 است مشتاق

ید چیزی شروین به تا کرد باز را چشمانش یاشعار  یا قهوه چشم دو که بگو
 .گفت نیلوفر.بود زده خشکش همانطور.دید را درخشان رنگ

 .کنم عوض رو دستتون پانسمان اومدم -

 هب نیلوفر.رفت شروین به ای غره چشم و نشعست جایش در صعاف یاشعار
 ودب گذاشععته نمایش به را عضععالتش که یاشععار لباس تنگ و کوتاه آسععتین
 .گفت آرام و کرد نگاهی

 باالش ببرین کامل رو آستینتون شه می -
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 و کرد باز را باند نیلوفر.برد باال را آستین کند نگاه را نیلوفر آنکه بدون یاشعار
 .کشید هم در را هایش اخم یاشار.داد شو و شست را زخم

 ...نیستما ربات بنده...تر آرام شه می محترم خانم -

 .ببخشید -کرد نگاهش حر  با نیلوفر

 ضالنیع و گرم بازوی به دستش بار چند یاشار دست دور باند بستن حین در
 .گفت معترض شروین رفت نیلوفر وقتی.خورد یاشار

 ...ندارم قبول من-

 روش چی -کرد نگاهش یاشار

 ...مغول خان چنگیز من واسه میاد خانم پرستار ش همه شما واسه قربان -

 .کنی می حسادت چیزایی چه به -زد قهقهه یاشار

 ...خب کرد الش و آش رو پام زد اومد من واسه که یارو این -

 وم می خودمون بین افتاد که اتفاقایی این -کرد نگاهش جدیت با یاشار
 ...شروین 

 ش

 افتادش اتفاقی چه مگه -زد نیشخندی شروین

 ...شروین -بست را چشمانش یاشار

 .دم نمی قول -

 .همینطور منم -

 چطورش -

 .پسنده نمی زمرد مقدار یه رو زن پرستار آرزوی -
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 لطفا ولی ببخشععید قربان...اما گم نمی کسععی به باشععه -کرد پوفی شعروین
 .کنین صدا خانم زمرد رو من همسر

 .نمیاد بهت -کرد نگاه شروین به تعجب با یاشار

 چیش -

 .باشی غیرتی -

 ...هستم موقعش به -

**** 

یان دعوت وقتی حتی.اینجاست چرا دانست نمی رخسار  بود هکرد قبول را پو
 و دفشر دستش در را کیفش. خواست می آرامش کمی بود این برای فقط هم
 نگاه غریبش و عجیب اسععم و رسععتوران در سععر به.شععد خارج تاکسععی از

یی با بود شععاپی کافی.کرد  از خارج های جنگل از یکی به رو عالی ویو
  جلو به رو قدمی رخسار.شهر

یان صدای که اد  .شنید را پو

 .مادمازل -

یان طرف به رخسار  رد را ای خفته حس رنگ عسلی چشمان آن.برگشت پو
 .خواست نمی را این اصال رخسار و کرد می بیدار رخسار وجود

 ...سالم -

 .دادی افتخار باالخره...خانم سالم -

یان صدای فریب دل نوای این رخسار  هیچ...ترسید می.خواست نمی را پو
یان.نداد جوابی  .کشید عمیقی نفس پو

 .طرف این از بیا -
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 هب را او و گرفت را رخسعار مانتوی آسعتین نکرد حرکت رخسعار دید وقتی و
 کجاییش -کشید خودش سمت

 .افتاد هایش رفته یاد از یاد به رخسار و

 قدم چند.شعد بلند و گذاشعت میز روی تومانی هزار ده اسعکناس دو آران* 
 الاص انگار.کرد نگاهش.آید نمی دنبالش به رخسار شد متوجه که برداشت

 هب را او و گرفت دسععتش در را رخسععار مانتوی آسععتین آران.نبود دنیا این در
 .کشید خود طرف

 کجاییش -

 چیش -کرد نگاه آران به تعجب با رخسار

 .دیگه بریم -

 .*باشه...آهان -

یان به وحشت با یان.کرد می نگاه پو  .خواند را نگاهش پو

 رخسارش شده چی -

 ...من...من -

یان.منم این ببین...نیست هیچی -  ک اذیتت خواد نمی هیچی... پو
 .اینجام من.

 صدای.نشستند هم روی به رو نفره دو میزی روی و شدند شعاپ کافی وارد
 .آمد طرفشان به گارسونی.داد می نوازش را رخسار روح موزیک

 دارنش میل چی آقا و خانم خب، -

یان  خوریش می چی شما -کرد نگاه رخسار به پو
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 ...اسپرسو یه..یه -گفت لکنت با رخسار

یان  تا دو -کرد کنترل را خودش سععرعت به اما کرد نگاهش تعجب با پو
 .لطفا اسپرسو

 غنچه کنار در بودم پژمرده گلی من-گفت آرام و بست را چشمانش رخسار
 فروخت می هم مرا ها آن با کاش ای فروش گل/  ها

یان  ناامیدش انقدر چرا -گفت احتیاط با پو

 .نداری خبر هیچی از تو -دوخت او به را اش آزرده نگاه رخسار

یان  .بگو بهم و کن حساب روم دوست یه عنوان به -پو

 ک نمی درک منو کس هیچ -
... 

 ...رخسار -

 خا -
 عابرم ابرهای میان در آسمانی/  است پر سرگردان اشباح از متروکم ی 

 این از تر قشععنگ زندگی...بیای بیرون حاالت این از کن سعععی رخسععار -
 .حرفاست

 کردیش زندگی حاال تا تو -داد حرکت میز روی را دستش رخسار

یان  چیش -کرد نگاهش تعجب با پو

 ایانیپ تکرار، در تکرار   این بر/  بینم نمی بهارانی اما رفت نیز انم*س*تز -
 بینم نمی

 .برام مکرراته تکرار یه زندگی که وقته خیلی -داد ادامه و کشید آهی

 .کنم کمکت تونم می من رخسار -
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 ک نمی درک منو کس هیچ -
. 

 تا.فهمم می رو حالت.داشتم شدید افسعردگی تمام سعال دو من رخسعار -
 .نگفتم اینو کسی به هم حاال

 چراش جدیش -کند مخفی را تعجبش نتوانست رخسار

 وابسععته واقعا بهشععون من...مامانم ماه چند بعد و پدرم مرگ خاطر به -
 دق دوریش از مامان کرد تصععادف پدر وقتی...مامانم به مخصععوصععا.بودم
 که پدرم دوسععت اما...شععدید افسععردگی.افتادم زندگی همه از منم.کرد

 کار روم سال دو خودش. روانی بیمارستان بفرستن منو نذاشت روانپزشعکه
 شدم ربهت وقتی.بودم معاف که هم سربازی از.بینی می که اینی شدم تا کرد

 گه می دکتر یعنی من، البته.شعدم قبول دانشعگاه تا خوندم درس و نشعسعتم
 .شدم بهتر خیلی قبل از که مطمئنم ولی نشدم درمان کامل

یان از را نگاهش رخسار  شکنی خودکشی حاال تا کردی سعی -برنداشت پو

 عمرم که داشته دوستم خدا اما.بکنی رو فکرش که راهی هر به...بار چند -
 ...بوده دنیا به

 ...نداره دوست منو خدا ولی -

 برگردوندهش رو ازت -

 چیش یعنی -کرد تعجب رخسار

یان  اظبتهمو خدا یعنی کشی می نفس االن که همین -داد تکیه صندلی به پو
 ک می نگاهت داره و
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 رو مادر و پدر موهبت تو.داره خنده حرفا این نداره دوسععت منو خدا نگو.
 .دارن دوستت بیشتر جونشون از مطمئنم که مادری و پدر.داری

 ....آر...خواهرم -

یان  ناراحت گم نمی...نبوده دنیا به عمرش اما گم می اینو که ببخش -پو
 زندگی سععال چند و چندین باید تو.ننعداز زنعدگی از خودتو امعا نبعاش

 خواب داروها اکثر.خوره نمی هیچی درد به افسععردگی بعا زنعدگی.کنی
 اکثرش چون نیست یادم ساله دو زمانی مقطع اون از هیچی تقریبا من.آورن

 رو ت زندگی رخسععار...اینجوریه واقعا گم می که خواب.بودم خواب رو
 .شد سرد نخوردی رو ت قهوه... داری فرصت هنوز تو.نکن نابود الکی

 ...نخوردی هم تو -خندید آرام رخسار

یان  گلشجن تو بریم -گذاشت میز روی را اسکناسی و شد بلند جایش از پو

 جنگلش -

 رو آدم خیلی.بخشه آرامش سعبز دونی، می...قشعنگه خیلی جنگلش آره -
 ک می آروم

 .دمشنی که صداییه زیباترین... زیرپات خشک های برگ خش خش صدای.

 نیاد در زیبایی هیچ آران از بعد کرد فکر خود با.شد بلند جایش از رخسعار
 که چوبی پل جلوی رخسار.شدند خارج شاپ کافی از هم با.اسعت ندیده
 رودخا روی

 .شد متوقف بود 

 بریمش این روی از باید -

یان  ...که نیست ای دیگه جای -زد لبخند پو
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 .نریم اصال تونیم می خب -برگشت رخسار

یان  ترسیش می...دختر برو -ایستاد رخسار جلوی پو

یان.کرد اخم رخسعار  اما" نرو" که آمد زبانش نک رخسععار.رفت پل روی پو
یان  .ایستاد جلوتر قدم دو پو

 ...بیا.دارم هواتو من بیا -

یان دست رخسار.کرد دراز رخسار طرف به را دستش همزمان  نگرفت را پو
 متمایل چپ و راسعت به و نبود حکمم*س*ت پل.برداشعت قدم آرامی به اما
یان.برداشت قدم چند و گرفت را پل کنار طناب دو رخسار.شد می  تپش پو

 .بود مواظبش و رفت می راه فاصله با سرش

 .جون دختر برو..شه نمی چیزی برو -

یان.کشید جیغ و خورد لیز پایش.برداشت دیگر قدمی رخسار  رعتس به پو
 .بود بسته را چشمش رخسار.کشید خود طرف به و گرفت را کمرش

 .بریم شم بقیه رفتیم رو ش نصفه ببین...گرفتمت -

 ...من -

 من.ذاری می پا کجا ببین کن باز رو چشمات فقط.بگی خواد نمی هیچی -
 .گرفتمت

 تشموقعی متوجه رخسار.رسیدند پل دیگر طرف به و برداشتند قدم آرام آرام
یان دستان حصار در کامال.شد یان.بود پو  ورد از را دستش و کرد نگاهش پو

 .برداشت رخسار کمر

 ...درختا طرف بریم -
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 شا باز
 شا به 
 .گفت رخسار که رفتند راه ساعتی نیم حدود.افتادند راه به 

 ...شدم خسته من -

یان.نشععسععت زمین روی درخت یک سععایه زیر همانجا و  به رو و خندید پو
 .شد سپری سکوت به دقیقه چند.نشست رویش

 ...خب -

یان به رخسار  چیش خب – کرد نگاه پو

 بگیش خوای نمی تو -

 روش چی -

 یدو بهم هم تو.گفتم م زندگی تو راز یه بهت من -
 .بشیم حساب بی تا بگو 

 دانست نمی.برد زمین روی نارنجی و زرد های برگ روی را نگاهش رخسار
 .ببیند دیگر بار را آران خواست می شاید.گردد می چه دنبال

 کاش...شععد نمی کاش که.شععد شععرو  لعنتی روز اون از چی همه...من-
 .دیدمش نمی هیچوقت

یان  .کرد نگاهش پو

 و شببینی شد نمی.بود جذابی آدم...داشتیم برخورد یه مترو توی -رخسعار
 تیمرف هم با اصرارش به دفعه چند.قیافه خوش...برخورد خوش.نشی جذبش

 چهب بازی یه.نبود عشق این شعاید اصعال کنم می فکر خودم با گاهی.بیرون
 گو
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 کردن کشی اسباب بعدش وقت چند.شعدم مند عالقه بهش زود خیلی.بود 
 خردم.نداره دوسععتم دیگه گفت و اومد...اومد روز یه اما.ما سععاختمون به

 ردم آران.داشتم دوسعتش من...نبودم اما متنفرم ازش گفتم بهش منم...کرد
 ...بود خوبی

یان  ...که صالحی آران همون آرانش -پو

 .شد شهید اونم زمرد مرگ از بعد وقت چند.همون آره -

 لندب هقش هق و بود گرفته دستانش در را سرش.کرد گریه به شرو  رخسعار
یان.بود  شا روی احتیاط با را دستش.رفت کنارش پو

 .گذاشت رخسار 

 ندم عالقه دیگه نفر یه به تونی می تو...رخسععار نرسععیده آخر به که دنیا -
 .بشی

 شا روی را سرش اختیار بی رخسار
یان ی   .شه نمی...دیگه...تونم نمی -گذاشت پو

یان  زیر.کشید آغوشش در را رخسار حرکت یک در و کشید عمیقی نفس پو
 .گفت آرامی به گوشش

 وت نمی چیزی هیچ مواظبتم من.کنی تکیه من به تونی می...تو رخسار -
 ک اذیتت دیگه 
 ...عمرم آخر تا.نگفتم دروغ کسی هیچ به وقت هیچ من.کن اطمینان بهم.

**** 
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 اب که بود اتاق در سورنا فقط.زد می لنگ نامحسوس.شد اتاق وارد شعروین
 کجاستش یاشار خوبیش -گفت دیدنش

 .میان دارن هم سرهنگ...قربان ممنون -گذاشت احترام شروین

یی اتاق به نگاهی شروین  ت آران چرا -کرد بازجو
 استش

 ت چرا -نشست صندلی روی سورنا
 نباشهش ا

 هم اگر بعدشم.نداره رو الزم خشونت...لطیفیه آدم مواقع اکثر آران چون -
 قربانش برم تونم می. ده نمی اجازه ش شکسته دست باشه داشته بخواد

 .کنی می چکار ببینم...برو -

 را نشروی.برگشت در شدن باز با آران.شد خارج اتاق از و کوبید پا شعروین
 به را شروین صدای که برود بیرون اتاق از خواست.داد تکان را سرش و دید

 .کنیم می تمومش هم با.کن صبر -شنید آرامی

 .نشست آهنی میز روی و رفت گودرز طرف به شروین و ایستاد آران

 سلیمش گودرز خبرا چه -

 ...نفوذی خبر چه تو -

 یجهنت آخرش حداقل ولی.گرفت رو وقتم از سال چهار سه باندتون به نفوذ -
 ...گرفتیم رو تو.شد عایدم خوبی

 متفکرا گودرز
 رئیس خواد می کی بگو -نرود در کوره از کرد سععی شعروین.کرد نگاهش 

 بکشهش رو اجالس
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 شما و مونده نفرشون یه االن.دادم دسعت از رو شعون یکی...بودن نفر دو -
 فدوتف سرهنگ اجالس روز دقیقا و داره رو الزم اطالعات تمام.نگرفتینش

 ...دنیا اون ره می

 ولی رفت هم در هایش اخم ای لحظه برای.بود شده خیره گودرز به شروین
 .نشست لبش روی لبخندی بعد

 نبودمش من احیانا دادی دستش از که اونی -

 .کرد نگاهش فقط گودرز

 شلیک گلوله تا هزار باید روز هر تمام سال یک همین برای -گفت شعروین
 ... تره سخت کار یه برای سختی این به تمرین کردمش می

 اشاره هشب قیمم*س*ت غیر دفعه یه چون.بودی گذاشته جایگزین برام البته ش
 وت خطا.نزدنم هدف به تونسعتم نمی دیگه که رسعوندی جایی به منو. کردی

 چون.دادی پلیس یه به رو مهارتی همچین که کردی اشععتباه اما.نبود کارم
 بتو کسی که این بدون ثانیه صدم عرض در االن همین

 سه نوزه ما.کن فکر درست پس.دنیا اون بفرستمت تونم می بگیره رو جلوم 
 مواد تن یه.دنیا اون ری می ندیده رو اجالس تو.داریم وقت اجالس تا ماه
 همونب که بهتره اما کمه بزنن آتیشت هم بار صد این برای.نیست چیزی کم

 .کیه یارو اون بگی

 ...شرط یه به -

 ...بذاری شرط ما واسه که باشی شرایطی در نکنم فکر -زد پوزخند آران
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 بهم کامل مصععونیت که شععرطی به.کیه اون گم می من -داد ادامه گودرز
 .بدین

 ...دونستم می -گفت زیرلب شروین

 احمقیمش ما کردی فکر -گفت بلند

 زر یه کردی فکر.چیز همه بی آخه -رفت گودرز طرف به و شد بلند شروین
 همه این از بعد بفرما بیا چشععمش روی به گیم می هم ما و زنی می مفت

 خو برو گندکاری
 اون و تو سععر اگه من کردیش فکر چی ما مورد در واقعا خودت با تش 

 ...نیستم شروین که نبینم دار باالی رو خودت از تر شرف بی های همدست

 چون و دبو کشیده باال را او و بود گرفته دستش در را گودرز ی یقه که شروین
 محکم بود کرده بلندش صععندلی با بود شععده بند دسععت ندلی به گودرز

 .کرد پرت سرجایش

 ات گردم می رو دنیا تمام شعده.ببینی رو آزادی رنگ دوباره که خوندی کور -
 تشپوس و کنم پیدا رو بندازه دردسر توی رو ایران خواد می که شرفی بی اون
 .کنم می رو کار این بکنم غلفتی رو

 را شعروین اندازه این تا وقت هیچ آران.کرد می اش عصعبی گودرز پوزخند
 .بود ندیده عصبانی

 .بزنی حرف که نفعته به پس -آران

 .گم نمی هیچی وکیلم حضور بدون من -کرد نگاهشان خونسردی با گودرز

 .داره کارتون تیمسار بیرون بیاید -بود آرتین.زد در کسی
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 تراماح از بعد شروین.شعدند وارد بقلی اتاق به و رفتند بیرون اتاق از دو هر
 .نشست صندلی روی گذاشتن

 رو فدوتف سرهنگ خواد می که رو کسی اون خودمون باید...  نداره فایده -
 .کنیم پیدا بکشه

 .بود شده خیره گودرز به شیشه از.نگفت هیچ سورنا

 .اومده وکیلش -یاشار

 خبش -شد نگران آران

 اما دار االیب بفرستیمش و بندازیم گیرش تونیم می راحتی به تن یه با -یاشار
 .بیاریم در سر ش نقشه از تونیم نمی وکیلش وجود با

 هستش کی وکیلش -

 و ادبی دستش ای پرونده نشده حاال تا...ایه زبده وکیل.جوکار علی -یاشعار
 نتو

 گودرز وکیل چرا فهمم نمی.دونم می من که اونجایی تا خوبیه آدم اما ببره 
 .مسلمه کشور به گودرز خ*ی*ا*ن*ت حالیکه در شده

 ودرزگ وکیل قربان، -کوبید پا سععربازی و شعد باز در متعاقبا و زد در کسعی
 بز حرف شما با خواد می سلیم

. 

 .کرد یاشار به نگاهی سورنا.بود سورنا مخاطبش

 سععاعت نیم.بیار دسععت به وکیل جناب این مورد در کاملی اطالعات برو -
 .خوامش می دیگه
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 .قربان چشم -گذاشت احترام یاشار

 ناسور کنار از یاشار.رفتند بیرون در از اشعان نظامی فرم در یاشعار و سعورنا
 ارجوک علی شک بدون و بود ایستاده بیرون که دید را مردی سعورنا.گذشعت

 .بود

 .سالم -گفت آرامی به سورنا

 .است آرتین سن هم تقریبا که دید را مردی سورنا.برگشت مرد

 جوکارش آقای -

 .باشید فروزش دوم سرتیپ باید هم شما...بله -

 داشتینش کاری من با.خودمم...بله -

یی من حضور بدون رو من موکل چرا -  کردینش بازجو

 هی با ما رو شما موکل.محترم آقای -کند کنترل را خودش کرد سععی سعورنا
 .کردیم دستگیر مخدر مواد تن

 یننداشت حق هم کردین می دسعتگیرش تن ده با -گفت خونسعردی با علی
یی ازش باشم من که این بدون  باشه اومده دماغش از خون اگر.کنین بازجو

 ...تونیم می ما

 .دونم می بله -غرید سورنا

 .ببینم رو سلیم آقای خوام می -

 .بفرمایید -رفت عقب به گامی سورنا

 یصوت وسایل لطفا -رفت بود داده نشان او به سعورنا که دری طرف به علی
 .آقا داره شخصی حریم من موکل.بندازین کار از رو اتاق
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 متس به بلندی های قدم به.بماند آرام کرد سعی و بست را چشمانش سورنا
 را وتیص سیستم سورنا اشاره با.شد اتاق وارد علی.رفت بود آن در که اتاقی

 خیره گودرز و علی به دقت با و نشععسععت صععندلی روی.کرد خاموش
 .شد وارد و زد در یاشار بعد دقایقی.شد

 ...قربان -یاشار

 .بگو -سورنا

 یعک پعایعه وکیعل و تهران متولعد...سعععالعه 19 جوکعار علی -یعاشعععار
 اثر بر منصعوری چیسعتا اولش همسععر.فرزند سعه دارای متاهل.دادگسعتری

 امن به همسععرش خواهر با علی وقت چند از بعد و رفته دنیا از قلبی بیماری
 .کرده ازدواج منصوری چکاوک

 نیستش ش زندگی توی خاصی چیز هیچ -آرتین

 بچه کوچکتره، ازش سال هفده که دومش همسعر با ازدواج از قبل -یاشعار
 حلم به وقتی البته و گیرن می گروگان شعخصعی انتقام علت به رو هاشعون
 .ره می مرگ دم تا و خوره می چاقو جوکار علی بودند رفته قرارشون

 شخصیش انتقام -شروین

 مهندسی تجهیزات که منصوری چیستا شعرکت مهندسعین از یکی -یاشعار
 فیتکی با تجهیزاتی ساخت با سازن می و کنن می طراحی اونجا رو پزشکی

 سمهند اون منصوری چیستا هم همین برای.شه می نفر دو مرگ باعث پایین
 ک می اخراج رو
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 هب بوده کریمیان سامان اسمش که مهندس اون ، چیستا مرگ از بعد بعدها،.
 بهش و دزده می رو چکاوک یعنی چیسععتا خواهر اونعا از انتقعام علعت

 ک می ت*ج*ا*و*ز
  از بعد... 

 ک می رهاش ماه 
 یه اولش ازدواج از خودش که علی و میاره دنیا به رو ش بچه چکاوک و 

 یریگ گروگان جریان بعد.گیره می عهده به رو شون سرپرستی داشعته دختر
 ک می کاری دادگاه تو خودش هاشون بچه

 دومش، همسععر هم ها بعد.بشععه محکوم ابد حبس به کریمیان سععامان که 
 .سالشه دو االن که میاره دنیا به رو ش بچه سومین

 کننش نمی محاکمه نفر دو اون مرگ برای رو سامان -آران

 مخفیا و بوده کرده فرار -یاشار
 .کرده می زندگی 

 خالف زا باید گی می تو که جوری این.برانگیزه تامل ش گذشته پس -سورنا
 .باشه متنفر ها کار

 همی ش منطقی -یاشار
 ...منتها 

 .تمومه وقتش بگو جوکار علی به برو آرتین -شد بلند جایش از سورنا

**** 

 ...بیرون سر یه رم می من -آران

 رخسارش دنبال -شد بلند صندلی روی از شروین
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 دونیش می کجا از تو -کرد نگاهش آران

 ری یم مشکی بنز اون با که وقتی مخصوصا.نبود سخت زیاد دونسعتنش -
 .برتت می آریانا که همین...دنبالش

 .رم می دست از رو رخسار دارم -بست را چشمانش آران

 چراش -پرسید شروین

 خو رسونتش می شن می تعطیل دانشگاه از که وقت هر پسره یه -
. 

 .ان معمولی دوست شاید -

 .زنم می حرف باهاش رم می...امروز.نیست کارا این اهل رخسار -

 بینتتب مردم دختر.بعد بیاد جاش سر ت قیافه ذره یه بذار -زد لبخند شروین
 .گرخه می

 ت من صورت توی...شروین -کرد اعتراض آران
 ز می ذوق توی که چیزی ا
 .بکنم تونم نمی ش کاری که اونم.مه شکسته ابروی 

 چیش سرت و دست -

 .کنم باز رو دستم گچ نتونستم دیگه ببخشید -

 .زنی می لنگ هنوز که بینی می.البته نبود وقتش هنوز هم پات گچ -

 .منی مثل خودتم -خندید آران

 .داره فرق خوردم تیر من -

 .بشه دیر اینکه از قبل.ببینم رو رخسار برم باید صورت هر در -
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  البته.رسونمت می -شد بلند جایش از شروین
 .باالست ش توجه جلب...رنگ مشکی بنز اون با 

 ...باالتره این توجه جلب ببریش منو خوای نمی که موتورت با -

یل کجی لبخند شعروین  شروین.شعدند خارج اتاق از دو هر و داد آران تحو
ییچ  شععروین که زمانی. شعدند ماشعینش سعوار و گرفت قرض را آرتین سعو

یان قیمت گران ماشین زد ترمز آپارتمان در جلوی  ننمایا کوچه ورودی از پو
 آی از آران.شد

یان ماشین وقتی.نشعد پیاده و دید را ماشعین   و ادایست آپارتمان در جلوی پو
 و بست را در لبخندزنان رخسار.شد پیاده آران کرد، باز را ماشین در رخسار
 ثابت آران روی نگاهش.زد خشکش همانجا.افتاد آران به نگاهش و برگشت

 وحشععت به رخسععار متعجب نگاه.برداشععت قدم طرفش به آران.بود مانده
یان.ایستاد و رسید رخسار متری یک به آران.شد می تبدیل  مردی دیدن با پو

 آران.زد دور را ماشعین و شعد پیاده ماشععین از رفت می رخسعار طرف به که
 .گفت بیاندازد او به نگاهی آنکه بدون

 .وایستا همونجا -

 .کاوید می را رخسار چشمان نگاهش.بود کوبنده و محکم آران لحن

 ...سالم -

 دیگری قدم آران.بدهد جوابی نتوانسععت اما لرزید رخسععار هعای لعب
یان.بود شعده نزدیک رخسعار به حد از بیش حال.برداشعت  عصبانیت با پو

یش دستی اما شد نزدیک  میآرا به که دید را مردی و کرد نگاه.گرفت را جلو
 .گفت
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 .نداره ربطی شما به موضو  این -

یان از را اش جدی نگاه شروین  اررخس.کرد نگاه رخسار و آران به و گرفت پو
 .شیدک آغوش در را او آران بیفتد که این از قبل و لرزید پایش...داشت ضعف

 ...رخسار -

 تو...تو -گرفت مشتش در را آران جذب و رنگ مشعکی لباس یقه رخسعار
 ...مرده

 .بود پوشش یه فقط اون.ام زنده...بودم نمرده -گفت آرامش با آران

 لیسععی و کرد راسععت را قامتش.یافت باز را اش رفته تحلیل نیروی رخسععار
 گو روی دست شوکه و متعجب آران.زد آران گوش در محکمی

 .ایستاد جایش سر آران دست اشاره با اما رفت جلو شروین.گذاشت اش 

 کردیش که بود کاری چه این -بماند آرام کرد سعی آران

 ه*و*س...  آدم...  یعه...تو -زد می نعفعس نعفعس خشععم از رخسعععار
 ...که...بازی...

 ینا به کجا از -گرفت را خودش جلوی اما برد باال را دستش خشمگین آران
 رسیدیش نتیجه

 ت رخسار
 .رفتم خودکشی مرز تا تو خاطر به من -کرد می نگاهش خشم با ا

 ...کردی اشتباه -گفت خونسردی با آران

یان  کن ولم -زد پس را شعروین دسعت گفت نمی چیزی و بود شعاهد که پو
 ...ببینم
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 داریش چکار رخسار با تو -رفت جلو بعد و

یان به آران  وخ که بیکار دانشجوی کنی می فکر چی خودت -کرد نگاه پو
 خو رسونی می رو رخسار هی و نداری زندگی 
 .ش 

یان  هستیش کی تو...بودی بنز اون توی تو پس -زد پوزخندی پو

 حضععرت هسععتم صععالحی آران سععرگرد -گفت جدیت با و کرد اخم آران
 ...پلکی نمی رخسار بر و دور دیگه.آقا

 زتا...من آران گیریش می تصمیم من برای چی واسه تو -گفت بلند رخسار
 .متنفرم... 

 می راحتی به رو چیزا خیلی من.گفتم بهت قبال منم -داد تکان را سرش آران
 ز نمی داد رو نفرت چشمات.فهمم

. 

یان   یا کنی می ولش -پو
 ش

 کنیش می کار چی نکنم ولش مثال -آران

 چتو...دیگه بسه -گفت بلند شروین
 ...کنین حل رو مسئله آمیز مسالمت آدم عین پرینش می هم به هی شماها 

یان و آران  عقب قدم یک او که کردند نگاه شععروین به چنان رخسععار و پو
 .گفت آور حر  لبخندی با.رفت

 .بپرسم حالشو بزنم زنگ زنم به رم می من -
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 وت گفتم هم قبال که همونطور...عزیزم -کرد نگاه رخسععار به دیگر بار آران
 .منی مال

یان به تهدید با  .هبخور بهت دیگه نفر یه دست بذارم عمرا -کرد نگاه پو

یان  .جنگم می عشقم برای من -کرد ای غروچه دندان پو

 ...ای بازنده -کرد نگاهش تفاوت بی آران

یان خواست می فقط.بود ناراضی آمده وجود به وضعع از رخسعار  آران و پو
 سی قفسه به محکم و کرد بلند را کیفش.کنند تمام را بحث

 .ببینمت خوام نمی -زد داد و کوبید آران 

 خا طرف به بعد و
 .نیمبز سر آریانا و بابا به بریم -گفت شروین به و خندید آران.دوید شان 

یان  سععرعت به شععروین.کشععید خودش سععمت به و گرفت را آران ی یقه پو
 غرید.زد دستش به ای ضربه و رساند او به را خودش

 ...کوتاه خر دست -

یان  ...مونی می دور ازش -گفت آران به توجه بی پو

 بهت هم تهعدید.برس درسععت بعه فعال تو...بچعه -زد پوزخنعدی آران
 ک تهدید منو که کسی نزاد مادر مخصوصا...نمیاد

. 

یان.شد ماشین سوار و  .کرد نگاه ماشین شدن دور به اخم با پو

 و بود پوشیده مشکی دسعت یک شعلوار و کت.شعد پیاده ماشعین از یاشعار
 زا هم اول همان از.بود تنش فیت کامال که بود کرده تن به سععفید پیراهن
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 دکر درست را اش یقه ، انداخت گلش دسته به نگاهی.آمد می بدش کراوات
یری آیفون به نگاهی نیم.زد را در زنگ و  مردا صدای.انداخت تصو
 .رسید گوشش به ای 

 ..تو بفرمایید -

 خا.گذاشت داخل به قدم یاشار و شد باز در
 اسععتقبالش به مرد دو.داشععت هم بازی دل حیاط و بود زیبایی ویالیی ی 

 دوستا که بود جوانی مرد دیگری و بود نیلوفر پدر ها آن از یکی.آمدند
 با.ستا نیلوفر بزرگتر برادر نیاوش او که فهمید یاشار و داد دسعت یاشعار با 

 خا داخل به هم
 یلوفرن مادر او که زد حدس یاشار و آمد یاشار استقبال به میانسال زنی.رفتند 

 سععالن وارد نیلوفر بودند گرفته جا ها مبل روی که بعد دقیقه چند.اسععت
 ونساراف نیلوفر.برخاست جایش از احترام به و کرد او به نگاهی یاشار.شعد

 هم فیدیس شال.رنگ سفید شلوار و بود پوشیده سفید زیرسارافون و مشکی
 هریخت صورتش روی رنگش مشکی موی تار چند و بود انداخته سرش روی

 هب هم که نیلوفر.کرد سععالم آرامی به و انداخت پایین را سععرش یاشععار.بود
 چشمی زیر.نشست سلطنتی های مبل از یکی روی و کرد سالم آرامی همان

 تنش مناسععب واقعا رنگش مشععکی شععلوار و کت.کرد می برانداز را یاشععار
 مشععکی مجعد موهای.بود ایتالیایی های مدل مانند کعامال هیکلش.بود

 می چشععمش توی خیلی ها آن روی سععفید موی تعار چنعد بعا رنگش
  چشمانی.زد

 مردا و نازک هایی لب و داشت درشت چندان 
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 .شنید را پدرش صدای.

 ...رنجبران آقای خب -

 .کنید صدام یاشار -کرد قفل هم در را هایش دست یاشار

 تشععکر ازت که کردیم دعوتت ما...خان یاشععار -زد لبخند بخش فرح آقای
 خو تا بیمارستان راه توی که گفت برام نیلوفر.کنیم

 ونج که ممنونم ازت واقعا.دادی نجاتش شما اینکه و بود افتاده اتفاقی چه 
 .کردی حفظ رو دخترم

 .بود م وظیفه -گفت و داد تکان سری تواضع با یاشار

 شا به دستی بخش فرح آقای
 .بگو خودت از...جوون خب -زد یاشار ی 

 بگمش چی -کرد نگاهش یاشار

 ...ت خانواده کنیش می کارا چه خودت، از...چی هر -

 یگا ی خاطره داشت سعی.بست را چشمانش ای لحظه برای یاشار
 یگا که ای لحظه.بود ناشدنی اما.کند پاک ذهنش از را 
 .رفت نمی بیرون یاشار ذهن از گاه هیچ بست را چشمانش یاشار آغوش در 

 ...دارم برادر یه فقط من -

 .بیامرزه رو رفتگانت همه خدا -کرد درک مرد

 رفح به ساعتی نیم.کرد زمزمه" رو شما رفتگان و" مثل چیزی لب زیر یاشار
 سععاعتش به نامحسعوس نگاهی یاشعار.گذشعت میوه تعارف و پراکنده های

 ...بشم مرخص دیگه -گفت و انداخت



 181 شکستهشطرنج 

 آشپزخا از به سرعت به نیلوفر مادر
یش که انگار.آمد بیرون   .باشند زده آتش را مو

 ...کشم می رو غذا دارم من...ها نرید -

  -گفت تند تند یاشار
 .شم نمی مزاحم...بخش فرح خانم 

 مادرا لحنی با نیلوفر مادر
  -گفت 
 .کشم می رو غذا االن...بشین...پسرم 

 از گاهی.بود نخورده خوشعمزگی آن به غذای بود وقت خیلی.ماند یاشعار و
 مواقع اکثر ولی خورد می خانگی غذای نامزدش و یاسععین سععری صععدقه
 رسعع بالیی چه نبود معلوم.بود فود فسععت یا و آماده غذای خوردن به مجبور

 یرو به را نیلوفر نگاه و زد لبخندی فکر این یادآوری از.بود آورده اش معده
 انهم و انداخت پایین را سعرش و کشعید خجالت نیلوفر.کرد غافلگیر خود

 .کرد فکر خود با لحظه

 ...داره جذابی لبخند چه -

 خودش برای.بسععت نقش خودش های لب روی هم لبخندی فکر این از
 تهنشس نیلوفر روی به رو که یاشار.کرد خالی آن روی را سس و ریخت ساالد

 .کرد فکر خود با بود

 ذارهش نمی تاثیر هیکلش روی خوره می سس همه این -
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 و بست را چشمانش غذایش اتمام از بعد.خورد را غذایش از دیگر قاشقی و
 ایشبر کربال از یاسین که را بندش گردن و برد دسعت.خواند دعایی زیرلب

 استوا ی محفظه درون.کشید بیرون اش یقه زیر از بود آورده سوغاتی
 دعایی بود آویزان چرمی بند گردن از که کوچکی رنگ ای نقره شععکل ای 

 اش یقه زیر به دوباره و یدب*و*س و گرفت دست در را آن.بود شعده نوشعته
 ت.فرستاد

 .زد لبخند دل در نیلوفر.بود نیلوفر شد کارش این متوجه که کسی ا

 مردا صدای با یاشار
 ...بود عالی.ممنونم...بخش فرح خانم -گفت اش 

 ...پسرم نخوردی چیزی که شما اوا -

 از بعد اما.خورم نمی این از بیشععتر معموال من -زد جذابی لبخند یاشععار
 .افتادم مادرم پخت دست یاد.بود عالی و خوردم خونگی غذای ها مدت

 ینا متوجه وضوح به یاشعار و کرد نیلوفر به معناداری نگاه بخش فرح خانم
 خا از که زمانی.نیاورد خودش روی به اما شد نگاه

 خا ایوان روی که نیلوفر جز به آمدند اش بدرقه به همه شد می خارج 
 .کرد خداحافظی یاشار.بود ایستاده 

 .گفت آرام صدایی با خداحافظی گفتن از بعد نیلوفر مادر

 آشپزخو تو من نذاشت اصال.بود نیلوفر پخت دست غذا -
 .برم 



 185 شکستهشطرنج 

 در که افتاد نیلوفر به نگاهش.زد خشععکش جایش سععر همانجا یاشععار و
 شود وجهمت کسی که این بدون و آرامی به نیلوفر.بود ایستاده ایوان روشنایی

 .داد تکان دست یاشار برای

**** 

یری آیفون زنگ شروین  را دستش زمرد.شد باز در بعد ای ثانیه و زد را تصو
 دانست می شروین.شدند محوطه وارد دو هر و کرد حلقه شروین بازوی در
 کم خورد و زد امکان ویلچر وجود با اما دارد کار او با حسعابی زمرد پدر که

 .گفت آرام زمرد.بود

 نشهش اذیت...وقت یه بابا -

-  
 .گفتم بهش جورایی یه قبال...نترس 

 امش زنده من گفتی کی -

 .ندارن خبر رخسار و مادرت هنوز اما.پیش روز چهار سه -

 روی شروین دست.شدند پیاده نظر مورد طبقه در و شدند آسعانسور سعوار
 یصدای با.شعد پیدا در پشعت نشعین ویلچر مردی و شعد باز در نرفته زنگ
 .گفت زمرد به لرزان

 ...دخترم -

 سی به دست شروین.شد رها مرتضی آغوش در زمرد و
 شععروین گوش در گیتی جیغ صععدای که کرد می تماشععایشععان در بیرون 

 ویر که گیتی دیدن با و گذاشت داخل به قدمی سعرعت به شعروین.پیچید
 آشپزخا سمت به سرعت به بود افتاده زمین
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 بلند را سرش و نشعست زنش مادر کنار بعد.کرد درسعت قندی آب و رفت 
 مادرش صورت به آرامی به زمرد.آمدند سمتشان به هم زمرد و مرتضی.کرد

 .گفت بغض با و زد ضربه

 ...مامانم...مامان -

 .زد زل زمرد چشمان سبز به و کرد باز را چشمانش.کرد می ناله گیتی

 ...!زمرد -

 .مامان ام زنده...گلم آره...مامانم آره -

 تیوق و گذاشت ای گوشه را آب لیوان شروین.کشید آغوش در را گیتی زمرد
 هشوک قدری به.پراند چشمانش از برق محکمی سیلی شعود بلند خواسعت

 .غرید مرتضی.کرد نگاه مرتضی به تعجب با که شد

 یگاه.بندازی خطر معرض تو رو زنت نباید بدونی که زدم این برای اینو -
 ک ازدواج باهات زمرد دادم می اجازه نباید کنم می فکر اوقات

. 

 شععروین نگاه دیدن با مرتضععی.داشععت برنمی مرتضععی از چشععم شععروین
 حاالش چته -خندید

 .زدن سیلی من به حاال تا معدودی آدمای -

 ...شون یکی جزو منم -گفت خونسردی با مرتضی

 چی وت مرتضعی -کرد شعان متوجه بود آمده خود به تقریبا که گیتی صعدای
 گفتیش

 گیش می رو حرفم کدوم -
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 .کرده ازدواج کی با زمرد -

 .آقا حضرت این -داد نشان را شروین دست با مرتضی

 سععالگی سععی ی دوره اواسععط در بود مردی.شععد دقیق دامادش روی گیتی
 به.زد می برق رنگش مشکی چشمان و بود داده باال را اش تیره موهای.اش

 تکان سری مرتضی.رفت اتاقش به قهر حالت به و شد بلند جایش از سختی
 .خندید و داد

 .طبیعیه...نشین ناراحت -

 رفت ها مبل از یکی طرف به شروین.کرد هدایت اتاق سمت به را ویلچرش
 روی را خودش و کرد استفاده سو  موقعیت از هم زمرد.نشعست آن روی و

 از دو هر.کشید آغوشش در را زمرد و خندید شروین.انداخت شعروین پای
  نبودند مرتضی و گیتی اینکه
 گو روی دست زمرد.بردند می را استفاده ایت

 .گذاشت شروین ی 

 گوشتش تو زد بابا نیومد که دردت-

  -زد لبخند شروین
 .عزیزم 

 گو روی را هایش لب زمرد
 زمرد زیرگوش شروین.زد آنان بر طوالنی ای هب*و*س و گذاشت شروین ی 

 کرد زمزمه

 خو بریم و کنیم جمع باید کم کم اینکه مثل -
 .خودمون 
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 چراش -کرد نگاهش تعجب با زمرد

 .کنی می شیطونی تو چون -

 ...جنبه بی -کرد اخم زمرد

 دموار این در من.گفتم بهت هم قبال -کرد همسرش به عمیق نگاهی شروین
 .ندارم جنبه

 های لب روی را هایش لب شود بلند زمرد از صعدایی حتی اینکه از قبل و
 .یدب*و*س را او حرارت با و گذاشت زمرد

 تخت روی گیتی.کرد متوقف را ویلچر زنش روی به رو مرتضععی اتاق در
 .کرد می گریه آرام و بود نشسته

 کنیش می گریه چرا عزیزم...جان گیتی -

 دونستیش می تو -

 .گفت و زد زنگ شروین پیش روز چند ستش زنده زمرد اینکه -

 کیهش شروین -

 .کنم معرفی بهت رو دامادت نذاشتی شدی ناراحت که انقدر -

 زمردش ازدواج از داشتی خبر تو -

 .داشتم خبر آره -

 دادیش دختر کیه نیست معلوم که پسر یه به نشناخت ندیده چی برای-

 به بدم که آوردم راه سر از رو دخترم من مگه -کرد نگاهش رنجیده مرتضعی
 .سهپلی.خوبیه پسر...کردم تحقیق کامل من.شناسمش نمی که پسری یه

 پ چرا پس -
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 کردنش ازدواج کی کردنشاصال ازدواج انی

 ینم و بود مهم ماموریت یه توی پسر این موقع اون.بود ساده عقد یه فقط -
یی ازدواجش از کسی خواست  .ببره بو

 کردنش عقد.نگفتی...ماموریت از بعد ذاشت می -

 .هست سالی سه -

 سالش سه -زد جیغ گیتی

 .شده تموم تقریبا االن پسره ماموریت تازه...ساله سه آره...بابا آروم -

 کردیش تحقیق مطمئنی تو -

 ...که گفتم.کردم تحقیق...خانوم آره -

 بودش چی اسمش گفتی -شد بلند جایش از گیتی

 ...آرا رزم شروین...شروین -

 چیهش ش درجه ش...پلیسه -

 .سرگرده -

 سالشهش چند -

 .سال شش و سی -

 ...مرتضی -نشست تخت روی حال بی گیتی

 بازش شد چی -

 .تره بزرگ زمرد از سال چهارده پسره این -

 قتمواف مون خواستگاری با نباید بابات.بودم تر بزرگ سعال ده ازت منم -
 .دارن دوست رو همدیگه تا دو این کردش می
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 تاذی رو زمرد شغلش خاطر به اگر.پلیسه پسره این.نگرانم زمرد واسه من -
 چیش کنن

 ت زشته بریم بیا حاال...نترس -
 .گذاشتیم اشون

 باز صدای لحظه همان.داد هل را آن و رفت چرخدار صعندلی پشعت گیتی
 .کرد سالم بلند رخسار و آمد در شدن

 .بابا سالم...مامان سالم -

 از ار مرتضی گیتی،.شد بلند رخسعار جیغ صعدای ثانیه یک ی فاصعله به و
 بعد دقیقه چند. کرد می گریه خواهرش آغوش در رخسععار.برد بیرون اتاق

 .گفت شوخی به رخسار

 ...گرفتی نمی آبغوره انقدر قبال...هم تو دیگه بسه -

 .زد زل خواهرش چشمان در هم زمرد.کرد نگاهش فقط رخسار

 گرفت گاز بعدی قدم چیهش -
 ...کشما می چنگولت ش

 ...زمرد -زد جیغ و نگرفت را خودش جلوی رخسار

 ...مرض -زد جیغ هم زمرد

 دخترت مامان -کرد زدن قهقهه به شرو  زمرد و گریه زیر زد دوباره رخسار
 .شده خل

 ایش زنده تو چی برای -رخسار

 .بریم پاشو شروین...نشده دیر هنوزم جانمش -زمرد
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 راههم شروین.آورد یاد به را قبل روز وقایع و شد شروین متوجه تازه رخسار و
 موشکافا.بود آران

 وقتی بعد سعاعت یک.ندید نگاهش در آشعنایی رد اما کرد نگاه شعروین به 
 اتاقش به و شععد بلند جایش از رخسععار کردند رفتن عزم شععروین و زمرد
 .شد خلدا زمرد و شد باز اتاقش در بعد لحظه چند.رفت

 خو برم باید دیگه...من.بزرگه خواهر...خواهری -
 .خودم ی 

 .نکردین عروسی هنوز که شماها -کشید عمیقی نفس رخسار

 رمب باید...شروینم زن من.گرفتن عروسی نداره معنی سال سه از بعد دیگه -
 خو تو

 .اون ی 

 مردا صدای
 ...دیگه بریم..عزیزم زمرد -آمد شروین 

 .کردند نگاه بود ایستاده درگاه در که شروین به رخسار و زمرد

 کسععی به نخوای خودت وقتی تا من -کرد گذرا نگاهی رخسععار به شععروین
 دو می دیگه که زمرد...البته.گم نمی رو آران قضیه

. 

 ...اما...مرسی -گفت لب زیر رخسار

 .داره دوستت آران باش مطمئن اما -کرد صحبت تر آرام کمی شروین

 چیش همه زیر زد چی برای پس -

 ک دفا  خودش از خودش بذارم یا بهتره بگم من -
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 ش

 رخسععار برای خودش آران بذار -برداشععت شععروین سععمت به قدمی زمرد
 ک می قانعش بهتر مطمئنم.بده توضیح

... 

 آران...ضععمن در.زادمهر رخسععار بانو خدانگهدار -کرد خم سععر شععروین
 م ی پسرخاله

. 

**** 

 چا زیر را دستش و بود نشسته ماشینش در یاشار
 .بود گذاشته اش 

 .ده نمی معنی...شه نمی -

 دهش نمی معنی چرا -داد تکیه در به شروین

 ک لقبو رو گودرز وکالت بخواد که نیست آدمی گذشته اون با جوکار علی -
. 

 ز می رو اول حرف جا هر پول.قربان زنین می حرفا -
. 

 خو -کرد شروین به نگاهی یاشار
 دیدیش رو ش زندگی 

 .داره مایه خودش بیشتره پول دنبال کس هر معموال...دیدم.بله -

 متفکرا یاشار
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 اینکه خاطر به شععاید...شععاید...کنم نمی فکری همچین ولی من -گفت 
 .کردن تهدیدش موفقیه، وکیل

 دارهش بچه و زن گفتین...شاید -داد باال را ابروهایش شروین

 .پسر یه و دختر تا دو.بچه تا سه با...آره -

 می رو هاش بچه و زن که باشععن کرده تهدید مثال.داره امکان.دونم نمی -
 .کشن

 خا پارکینگ درب جلوی علی ماشین لحظه همان
 روی گرفتن ضرب حال در که دید شعد می فاصعله همان از.کرد پارک اش 

 را رد پیرمردی.برد داخل به را ماشین علی و شد باز پارکینگ در.است فرمان
 .بست سرش پشت

 دیدیش -یاشار

 روش چی -

 .عصبیه آدم یه کار ماشین روی زدن ضربه مدل اون -

 .اشهنب عصبی بدین نشون من به تهران توی رو نفر یه االن -خندید شروین

 .ست کاسه نیم زیر ای کاسه یه.دارم شک من اما -خندید هم یاشار

**** 

 خا وارد علی
 میز چیدن حال در که دید را چکاوک و کرد باز را عمارت در سرعت به.شد 

 .بود شام

 ...چکا -

 !اومدی سروصدا بی سالم،چه...علی -برگشت سرعت به چکاوک
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 آغوش در را او و رفت چکاوک طرف به و انداخت زمین روی را کیفش علی
 .بود ایستاده حرکت بی شوکه چکاوک.کشید

 آیاش میرم می دارم شدهش چت علی -

 ...زنیا نمی حرفا این از دیگه -کرد نگاهش عصبی علی

 ک می فکر آدم کنی می رفتار تو که اینجوری خب -زد قهقهه چکاوک
 .آخرت سفر ره می داره 

 ...چکاوک -غرید علی

 رو ها بچه برم من بشین.جان همسری نشعو ناراحت حاال -خندید چکاوک
 .کنم صدا

 داشت سن سال سه از بیشتر که آتوسا.شد جدا همسرش آغوش از چکاوک
 خم زمین روی آرام و خندید علی.دوید علی طرف به دوان دوان ای گوشه از

 آتوسععا که نکرد فکر این به وقت هیچ.گرفت آغوشععش در را آتوسععا و شععد
 اما بود چکاوک شبیه کامال آتوسا.نیست او دختر و اسعت زاده حرام کودکی

 یستاچ و علی صورت میان چیزی صورتش که هم پریسا.بود علی شبیه آریا
 ود آریای چکاوک.داشت دوست آریا و پریسا ی اندازه به را آتوسعا علی.بود

 مه ساله یازده پریسای.آمد می علی سمت به و بود گرفته آغوش در را ساله
 شام میز سر همه و یدب*و*س را پریسا علی. آمد پدرش سمت به دوان دوان

 می هنگا را شوهرش نگرانی با چکاوک و کرد می بازی غذایش با علی.رفتند
 اآتوس.داد می ماکارونی او به بود کرده بغل را آریا که همانطور چکاوک.کرد
 زا چکاوک کمک و زیاد تالش با بعد دقیقه پنج و بود غذا کم همیشععه مثل
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یزیون جلوی زمین روی که رفت لگوهایش طرف به و شعد دور غذا میز  تلو
 به و بزند پس را چکاوک کرد تالش آتوسا دیدن با هم آریا.بودند شده پخش
 روی را او خورد نمی غذا آریا دید که هم چکاوک.برود خواهرش طرف
 .کرد نگاه پریسا یه.گذاشت زمین

 خوریش نمی چرا جان مامان -

 ...نیست گشنم -

 خوردم می چیپس همه اون و بودم منم پیش سععاعت یه -خندید چکاوک
 ...که نبودم بخور شام االن دیگه

 ...بابا چیپس همه این -کرد نگاه پریسا به علی

 امتحان فردا بخوابم برم من...سععت مزه خوش...  شععه نمی -گفت پریسععا
 .دارم

 .برو...دختر برو -

 ...نره یادت مسواک -گفت چکاوک شد دور که قدم چند آتوسا

 ...مامان باشه -

 دار خنده علی با ازدواجش از سال سه گذشعت با هم هنوز چکاوک نظر از
ید مامان او به پریسا که بود  .ودب پذیرفته را تغییر این پریسا اما.بگو

 ...پری ی مدرسه رفتم امروز علی -

 خبش -

 وم پدر.دارم نسععبتی چه پری با من بدم توضععیح براشععون باید دفعه هر -
 .درآوردن

 ...باشه داشته بچه تا سه نمیاد ما خانم به خب -
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 .رفت در دستمون از ش سومی -داد مالش را سرش چکاوک

 چیش -کرد نگاهش تعجب با علی

 بود سععالش یه آتوسععا تازه وقتی ولی آریام عاشععق من گمش می دروغ مگه -
 از که پری به بازم... تا دو این درآوردن پدرمو.نبود من شععدن دار بچه وقت

 ک می کمکم کلی میاد مدرسه
. 

 .خانومم داری گله چقدر -

 اشونت سه هر...شیرینن بازم اما.کنیم می صحبت داریم عزیزم نیست گله -
  بی رو

 .دارم دوست ایت

 خواب تخت روی را خود خستگی با چکاوک آتوسا، و آریا خواباندن از بعد
 او علی گذاشت و بست را چشمانش چکاوک.کشید دراز هم علی.انداخت

 گوشش در شعیشه شعدن خورد وحشعتناک صعدای اما بکشعد آغوش در را
 .گفت وحشت با علی آغوش در.پیچید

 بودش چی این علی...علی -

 هشیش سنگی.کرد روشن را چراغ و کشید بیرون خواب تخت از را خود علی
 و تبرداش بود چسبیده سفید کاغذی دورش که را آن.بود کرده خرد را پنجره
 .بود نوشته کاغذ روی چیزی.کرد باز دورش از را کاغذ

یی جریان از پلیس -  .بینی نمی دیگه رو هات بچه و زن ببره بو
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 داشت ترسعید می آنچه از.کشعید عمیقی نفس و بسعت را چشعمانش علی
 .امد می سرش

**** 

 ویر سورنا و بودند ایستاده سورنا جلوی شخصی لباس در یاشار و شروین
 ها آن گزارش به و بود نشسته مخدر مواد با مبارزه ی اداره در اتاقش صندلی

 .کرد می گوش

 ...شد غیب دنبالش بریم اومدیم تا - شروین

 نزدیک که رو شما...درسته حدستون پس -شد بلند صندلی روی از سعورنا
 خو

 ...اونجا نرید دیگه.کردن تهدیدش دیدن ش 

 متفکرا که یاشار
 که دهب انجامش باید یکی ولی.دارم فکری یه -گفت کرد می نگاه شروین به 

 .داره سرعت

 برم یدبا من بگین قربان خب -کرد یاشار به سفیه اندر عاقل نگاهی شروین
 پیچونینش می چرا...دیگه

 کاله.دش بودند گرفته نظر در برایش که موتوری سوار شروین بعد ساعت یک
 شدست.کرد یاشار به نگاهی و گذاشت سرش روی را رنگی مشکی کاسکت

 پیک نقش جا آن.افتاد راه به سععرعت به و آورد باال پیروزی عالمت به را
 بعد و ایستاد ساختمانی جلوی.بود پوشعش برای که کرد می ایفا را موتوری

 نگهبانی سععمت به و شععد پیاده موتور از.رفت پعارکینگش در طرف بعه
 نشععان را بود موتوری پیک های شععرکت برای منحصععرا که را دفتری.رفت
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 و یدپر موتور روی شروین.کرد باز را در و داد تکان سری نگهبان.داد نگهبان
 ظرن مورد شرکت وسعیغ ولی ای طبقه یک پارکینگ وارد.شعد پارکینگ وارد
 .گشت بود داده او به یاشار را مشخصاتش که ماشینی دنبال و شد

 ...تی تی آئودی...تی تی آئودی -

 به اهینگ.کرد پیدا را علی رنگ سفید آئودی باالخره گشتن ربع یک از بعد
 .رفتگ شماره و کشید بیرون جیبش از را اش گوشی.کرد پوفی و کرد ماشین

 ...شروین بله -

 کنمش باز چجوری اینو در من قربان -

 ش...بلدی گفتی که تو -یاشار

  ولی بله -
 .ره می آسمون هفت تا دزدگیرش صدای بزنم بهش دست که ماشین این 

 احمقا کار کنم می خواهش اما بکنی کاری یه باید شروین -
 .نکن ای 

 .قربان چشم -گزید را لبش شروین

 عدب و کرد فکر ای لحظه چند برای.شد خیره ماشعین به و کرد قطع را تماس
 .گفت لب زیر.نشست هایش لب روی خنده

 ...بکنم تونم نمی ای دیگه کار -

 دستش.راننده سمت در ی پنجره به هم نگاهی و کرد دستش آرنج به نگاهی
 یشهش.شد بلند ماشین دزدگیر صدای.کوبید شعیشعه به محکم و کرد خم را

 را آرنجش دوم بار برای سعرعت به شعروین و نشعد خورد اما برداشعت ترک
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 از که را موبایلی شروین.شد خورد شیشه اینبار.کوبید شیشه به قیمم*س*ت
 از و شد موتورش سوار سرعت به و انداخت ماشین داخل بود برداشعته قبل

 .شد دور محل

**** 

 .کرد می نگاه دستش روی کبودی به و بود زده باال را آستینش شروین

 بودش کاری چه این آخه -نکرد تحمل یاشار

 تسععو یه سعر که نبود پراید قربان -کرد نگاهش یگ*ن*ا*ه بی با شعروین
 .بندازم کار از رو ش چی همه

 نشدهش ش چیزی که دستت حاال -خندید حالت این به سورنا

 – گفت اما رفت هم در درد از صورتش شروین
 .شدم ضربه ضد دیگه من...قربان 

 .نبود درست کارت اون اما -سورنا

 حقیقت کارکردش و ماشین این مورد در داشتم وقت قبلش اگر.بودم مجبور -
 غیرممکن کم مدت توی اما بندازم کار از رو دزدگیرش تونسععتم می کنم
 ...پس.بود

 -رفت هم در شروین صورت.کرد نگاهش و کرد بلند را شروین دست یاشار
 ...آخ

 .ببینمش بذار -

 .نرفته توش که هم شیشه...دیدگیه ضرب یه فقط -

 آن زا را شیشه ای تکه.کرد اش وارسی و کرد بلند را شروین چرم کت یاشار
 .کشید بیرون
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 .بشه پاره دستت رگ بود ممکن نبود کت این اگر -

 زمرد رو کت این کنم تشععکر زمرد از برم.ام زنده که حاال -خندید شععروین
 .خرید برام

 که دهپرون این -داد تکیه میزش به بعد و کرد نگاه یاشار و شعروین به سعورنا
 .داشت خواهید درجه ترفیع تون همه بشه بسته

 .گذاشتند احترام سورنا به بعد و کردند نگاه هم به شروین و یاشار

**** 

 یدهنفهم است کرده خرد را ماشینش ی شیشه کسعی بود فهمیده وقتی علی
 مانسععاخت سععرایدار که این از بعد.کرد ترک را وکالت دفتر حالی چه به بود

 که را کسانی توانست علی و کرد جمع ماشعین داخل از را ها شعیشعه خرده
 به و شد ماشینش سوار نزنند زنگ پلیس به که کند راضی بودند شعده جمع
 خا طرف

 گوش زنگ صععدای به بهت با.پیچید ماشععین در تلفن زنگ صععدای.رفت 
 به و کرد پارک کناری را ماشععین.نبود خودش موبایل زنگ صععدای این.داد

 رفط از بود مطمئن کرد پیدایش صععندلی زیر وقتی و گشععت موبایل دنبال
 ار موبایل و زد ضربه صفحه روی بر.اند کرده تهدید را او که اسعت کسعانی

 .برد گوشش کنار

 بلهش -

 جوکارش علی...جوکار آقای -

 .هستم خودم...بله -
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 از هم جایی نابه العمل عکس هیچ.بدی گوش دقت با حرفام به خوام می -
 تو نمی کسی پس ایه ماهواره خط یه خط این.نده نشون خودت

 .گرفتیم تماس باهات ما که بفهمه 

 ...پس-

 صععحبت اداره توی باهام.هسععتم فروزش دوم سععرتیپ من...جوکار آقای -
 عهده به رو سععلیم گودرز وکالت تا کردن تهدیدت رو دونیم می ما.کردی

 .بگیری

 ...ماشینم که امروز -

 نماشی توی رو موبایل تا بشعکنیم رو ماشعینت شعیشعه شعدیم مجبور ما -
 گذاشته شعنود ماشعینت توی دم می احتمال چون نگو چیزی هیچ.بندازیم

 کنیش می رانندگی داری االن.باشن

-  
... 

 .گم می رو چی همه کامل بهت من.رانندگی به کن شرو  پس -

 .داد ادامه سورنا.کرد حرکت به شرو  ماشین

 اون دونی می.بده کوتاه خیلی های جواب خیریا و بله با رو من جواب فط -
 کیهش فدوتف یوری کشتن برای کرده استخدام گودرز که کسی

-  
... 

 گفتنش بهت کاراش مورد در چیزی اصال -

 .چیزایی یه -
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 خو وارد اونا -بود آورده کم سورنا
 شدنش هم ت 

 ...تقریبا -اورد یاد به را قبل روز علی

 برای فرستم می رو نفر چند من امروز همین.کنیم می محافظت ازتون ما -
 ..امن جای یه به ببرن رو هات بچه و زن اینکه

-  
... 

 .دم می قول من.نرسه بهتون کسی دست که جایی بریمتون می ما چراش -

 ... خوام نمی من -

 .نمیاد سرشون بالیی باش مطمئن -

 .گفت آران و ،یاشار آرتین به رو سورنا شد قطع که تماس

 که باشه کسی همون کرده تهدید رو علی که کسی این زنم می حدس من -
 .گردیم می دنبالش داریم ما

 اون مونده فقط و.کردیم دسععتگیر رو باند همه ما چون...احتماال -یاشععار
 بتو که باالست اونقدری ش تیراندازی مهارت که کسی

 .بشه بلند شروین دست روی حتی 

 خشک جایش سر یاشار حرف این شنیدن با بود شعده وارد تازه که شعروین
 .شد

 شدش چی – شد شروین متوجه یاشار

 ...باشه باالتر هم من از تیراندازی تو که کسی -گفت لب زیر شروین
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 چا به دستی
 .باشن داشته رو قابلیت این تهران تو که هستن کمی آدمای -کشید اش 

 ش...شناسی می رو همه مگه تو -کرد نگاهش سورنا

-  
 ک می کمکمون هم شناسم می که رو همونایی ولی....قطعا 
 رو ییک...  شاید.انداختیم جا باند این توی از رو کسی شاید...شون سابقه.

 که یکس...شده گم االن که کسی.بود داشته نگهش مبادا روز برای گودرز که
 هک کسی.شه می گم.شه نمی کشته...بعد و شعه می داده قتلش دسعتور اول
 .انداخت گیر رو آران

 شناسیشش می تو -گفت بود شده خیره زمین به که یاشار

 باشن زده دسعتی یه بهمون اگر.کنم می فکر -بسعت را چشعمانش شعروین
 ...مرده کنن می فکر همه که شده گم جوری یه آدم اون اگر چیش

 کم آوری حیرت طرز به مظنونامون تعداد...مشخصات این با آدم این -آران
 .شن می

 .شه می آدم یه به محدود فقط که جوری یه – شروین

 کیش -سورنا

 که مدتیه االن.دادگر نوشاد.بود گفته بهم ش خاله پسر مورد در قبال زمرد -
 پیش وقت چند.انداخت گیر رو آران که بود کسعی اون.نیسعت خبری ازش
 ستورد نوشاد به اینکه از بعد گودرز روز یه یادمه بودم گودرز باند توی وقتی

 گهدی یکی به من جلوی عمارت از نوشاد رفتن از بعد بندازه گیر رو آران داد
 فتنگر نظر در با بعدا دم می احتمال.کنن نیسعت به سعر رو نوشعاد که گفت
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 تنکش برای اونو و کرده نظر صرف کشتنش از نوشاد، تیراندازی های مهارت
 .کرده من جایگزین فدوتف سرهنگ

 دیدیش نزدیک از رو نوشاد -سورنا

-  
 .دیدمش دور ی فاصله از اونم عمارت تو بار دو یکی کنم فکر...

 .گفت یاشار و آرتین به رو سورنا

 خو برین تا دو شما -
 خو از نخی سر ببینین.دادگر نوشاد این ی 
 کنینش می پیدا ش 

  -گفت سریع شروین
 ...قربان 

 چراش -کرد اخم سورنا

 دو از سععرهنگ و آرتین.اونجا نره محرزه بودنش پلیس که کسععی بهتره -
 .پلیسن که زنن می داد کیلومتری

 پیش -پرسید سورنا
 چیهش ادت

 .بریم هم با رخسار خواهرش و زمرد و من -

 رخسارش چرا -کرد غلیظی اخم رخسار نام شنیدن با آران

 به داره خواهر یه نوشاد.اونجاست ش دخترخاله خب -کرد اعتراض شروین
 خو ریم می خواهرش و همسرم با زمرد شوهر عنوان به من...نائیریکا اسم
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 سازمان وارد اطالعاتم هنوز من تازه...که نداره مشکلی این.همسعرم خاله 
 دارهش...نداره وجود آرایی رزم شروین هنوز. ام نفوذی پلیس من هنوز.نشده

 .گه می راست -کرد تایید یاشار

 پوزخندی گودرز.بود گودرز روی به رو درست.نشست صعندلی روی علی
 .کرد نگاه بودند ایستاده همانجا که آرتین و سورنا به و زد

 آقایون با رو شععرطتون قبال شععما انگار...خب -کرد فوت را نفسععش علی
 .گذاشتین درمیون

 .دقیقا -کرد می وافری پیروزی احساس گودرز

 اون و خودت به -گرفت محکم را گودرز صندلی و برگشت طرفش به سورنا
 فرش به عرش از تونم می ثانیه یه عرض در.نشععو غره مصععرفت بی مغز

 .بکشونمت

 ک می تهدیدم...علی بینی می -گفت علی به رو گودرز
 ...باشیا شاهد.

 شما -گفت زمان هم و نوشت چیزی و کرد خم ای برگه روی را سرش علی
 .تیمسار ندارین رو من موکل تهدید حق

 .ده مین مصونیت بهش کس هیچ بفرمایید موکلتون به -گزید را لبش سورنا

 و...شه می جنگ یه وارد ایران و میره می فدوتف یوری و -زد لبخند گودرز
  بی ش نظامی قدرت چون
 خاک با روز چند عرض در ش اتمی های بمب با کمتره روسععیه از ایت

 .مبیار ت واسه تونم می رو زیادی های" و" فروزشش بگم بازم.شه می یکسان

 ت سورنا و
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 خا به ساعت همان در که.بود شروین به امیدش ا
 .کند کسب اطالعات تا بود رفته ها دادگر ی 

یش ی پرونده علی  .بست را جلو

 گودرز آقای من، موکل.بگم رسععمی رو موکلم تقاضععای کامال خوام می -
 ایشععان به که هایی جرم تمامی از کامل مصععونیت اخذ صععورت در سعلیم،
 تنکش قصد که است مدعی پلیس نیروی که را فردی نام شعده، داده نسعبت

 را اتریس در واقع وین در مخدر مواد اجالس رئیس فدوتف، یوری سرهنگ
 فروزشش تیمسار پذیرید می رو این شما.کند می افشا را دارد

 ...خیر -گفت تحکم با سورنا
  و بنده 
 قبول رو این کدوم هیچ ابطحی محمد سععردار انتظامی، نیروی ی فرمانده 

 ولقب هم ایشون برین هم وقت جمهور رئیس پیش شما مطمئنم و کنیم نمی
 می انجام خصوصی کامال دادگاهی در متهم ی محاکمه دیگه ی هفته.نکنن
 اعدام حکم جرائمش کامل اثبات با ماه یک از کمتر تا بخواد خدا و شععه

 .شه می صادر براش

 ...افشار سرباز -گفت بلند بعد و

 .قربان بله -کوبید پا و شد داخل سربازی و شد باز در

 .بازداشتگاه ببر رو متهم -

 میآرا به و زد علی به محو پوزخندی او بود گودرز بردن حال در سرباز وقتی
 .میان باهام هم هات بچه و زن بمیرم من -گفت بشنود او فقط که جوری
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 واردی گچ مانند علی رنگ رفت بیرون که گودرز.کشععید عمیقی نفس علی
 .بود شده

 خوبهش حالت -رفت طرفش به آرتین

 هم ور ها بچه و چکاوک بمیره اگر گفت...کرد تهدید -گفت سختی به علی
 .کشن می

 مین بهشون کسی دست بعدش.دنبالشون رن می دارن ها بچه -گفت سورنا
 ...باش مطمئن.رسه

 ردستگی رو باندشعون همه که کنم نمی فکر من -داد ادامه آرتین به رو بعد و
 .کنیم پیدا رو نوشاد سرعت به باید.باشیم کرده

 من برسه اونا به دستش اگر...تیمسار -کرد نگاه سورنا به اعتمادی بی با علی
 ممتاسف و.کنم تبرئه اونو کنم سععی وجود تمام با که این جز ندارم ای چاره

 .بکنم رو کار این تونم می...گم می اینو که

 شععه می.کنیم می محافظت تون همه از ما...وکیل آقای -کرد اخم سععورنا
 نخونیش یاس ی آیه انقدر

 تو هام بچه و زن بدم اجازه تونم نمی من -برداشت را کیفش و شد بلند علی
 .باشن خطر معرض

 کنین همکاری ما با شما.جناب ده نمی رو اجازه این کس هیچ -گفت آرتین
 بی نمی آسیب کس هیچ اونوقت

. 

 نگز صدای شد که ماشینش سوار.رفت بیرون اتاق از و داد تکان سری علی
 .زد لبخند صفحه روی چکاوک عکس دیدن با.شنید را موبایلش
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 .عزیزم بله -

 .علععععععععی...علی -ترساند را او چکاوک جیغ

 چکاش شده چی -

 خو بیا قرآن رو تو علی -
 ...بیا علی...

 .نکن گریه اومدم...اومدم -

 داشععبورد روی را موبایل و زد را اسععپیکر علی. کرد می گریه بلند چکاوک
 .گذاشت

 خو دیگه دقیقه ده من باش آروم عزیزم -
 ...ام 

**** 

 .زدند در که بود نشسته میزش پشت سورنا

 ...تو بیا -

 .شد معلوم شروین بلند قامت و شد باز در

 ...قربان سالم -

 شدش چی.سالم -آورد باال را سرش سورنا

 دهش قایم یا مرده یا یعنی.شده گم گرفتن رو آران که وقتی همون از نوشاد -
 .دم می بیشتر رو دوم احتمال من که

 چیش ش خانواده -
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 خواهرش حرکات به من اما نداشععتن خبری مشععخصععا مادرش و پدر -
 .شدم مشکوک

 چراش -کرد یادداشت را چیزی سورنا

 بعدش اما کرد گریه بعد و ترسععید اولش سععت زنده که دید رو زمرد وقتی -
 .شد خوشحال

 ...داره عیبی چه -

 من که چه اون اساس بر قصد از زمرد وقتی اما نداره مشعکلی اینجاش تا -
 اما ردک گریه به شرو  مادرش وسط کشید رو نوشاد ی قضیه بودم گفته بهش

 .بگم چجوری دونم نمی...انگار.نبود طبیعی العملش عکس...دختر این

 بودش چی دادگر نوشاد خواهر اسم... مورد در کامل بگو یاشار به -

 .قربان دادگر نائیریکا -

 بک تحقیق دادگر نائیریکا این مورد در کامال بگو -
 .کنن کنترل هم رو خطش بده.بیرون بکشه رو هست ازش اطالعاتی هر.

 .قربان چشم -کوبید پا شروین

**** 

 خا داخل به سرعت به و کرد باز را در.رفت باال در جلوی های پله از علی
 .بود افتاده پذیرایی وسط که دید را جسمی.رفت 

 ...چکاوک -

 .کرد بلندش و رفت جلو علی.نشد بلند اما خورد تکان زن

 ...عزیزم چکاوک -

 .گرفت بر در را علی وجود خشم از موجی.گرفت باال را سرش چکاوک
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 شدهش چی -

 ناای علی.بردن خودشون با رو پری....بردن رو پریسا...علی -زد زار چکاوک
 ش...بودن کی

 پریش...پعع -زد خشکش علی

 کجانش آتوسا و آریا -پرسید

 -گذاشععت چشععمش کنار عمیق زخم روی دسععت بغض بعا چکعاوک
 .بیارمشون نرفتم...مهدن

 ...پلیس بزنیم زنگ باید -داد ادامه هق هق با

  -کرد مخالفت سرعت به علی
 ...اصال 

 چراش -کرد پاک دست با را لبش کنار خون چکاوک

 گم می -پرسید و کرد نزدیک شوهرش به را خود چکاوک.نداد جواب علی
 چراش

 .عوضیاست این خاطر به ش همه چون -کشید فریاد علی

 علیش کردی کار چی تو...یعنی -ترسید علی عصبی فریاد از چکاوک

 نمی وقت هیچ بیاد پریسععا سععر بالیی خدا به علی -رفت عقب عقب
 .نمیارم اسمتم خورم می قسم چیستا روح به...بخشمت

 .گرفت را چکاوک بازوی و رفت جلو.بود عصبانی علی

 ...نکردم خالفی کار من نیاریش منو اسم چرا -

 ...وضعیتی چه تو پری نیست معلوم االن...علی....نکردی خالفی کار اگر -
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 چکاش شد چی -کرد نگاهش نگرانی با علی.زد خشکش ناگهان چکاوک

 ...چکاوک -داد تکانش

 چیش بشه من مثل اگر...اگر -دوخت علی به را گنگش نگاه چکاوک

 چیش -نشد متوجه علی

 ...!بیارن اونم سر آوردن من سر که بالیی اگر...سالشه یازده فقط پریسا -

 چکاش گی می داری چی -

 سی به مشت با.داد دست از را کنترلش چکاوک
 ترسععید می چه آن از.بودند بازگشععته هایش ب*و*سکا.کوفت می علی ی 

 آشنا او حالت این با سال سه این طول در که علی.بود آمده سرش به دوباره
 این در.کند تحمل را او محکم نسبتا های ضربه کرد سععی و کرد بغلش بود

 ت حالت
 .بود کار همان چاره ا

**** 

 .شد وارد سراسیمه او ی اجازه با و زد را سورنا اتاق در یاشار

 .گرفتن گروگان رو جوکار علی دختر...قربان -

 دونیش می کجا از -برخاست جایش از سورنا

 .گفت و گرفت تماس اداره با االن خودش -

 بفرسععت رو نفر چند برو.دادیم وا...یاشععار دادیم وا -داد تکان سععر سععورنا
 خو یه ببرنشون

 برنش پیش ساعت دو نبود قرار مگه.امن 
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 دی نمی جواب چرا -کشععید فریاد سععورنا.انداخت پایین را سععرش یاشععار
 سرهنگش

 های جاده از یکی توی ها بچه ون رسععید خبر پیش دقیقه ده همین قربان -
 .سوخته می آتیش توی داشته که حالی در....شده پیدا شهری بین

 بدجور...خوردیم دسععت رو بدجور -ماند خیره ای گوشععه به سععورنعا
 آوردیش رو نائیریکا دختره اون اطالعات...سرهنگ

 دیگه اکیپ یه با خودت -داد ادامه سورنا.داد سعورنا به را ای پرونده یاشعار
 هم همونجا بود الزم اگر.نیستن خطر توی دیگه شعی می مطمئن و ری می
 .مونی می

 .آزاد -گفت غیظ با سورنا.کوبید پا یاشار

 اریاش.زد می حرف تلفنش با حیاط ی گوشه آرتین.شد خارج اداره از یاشار
 .شد می تر بلند لحظه هر آرتین صدای.رفت طرفش به آرتین دیدن با

 دادمش پول الکی شما به بنده خانم -

 چیش یعنی -

 دارهش آزاری چه ساله پنج بچه یه مگه -

 بها دیگه پس خب -
 چیهش 

 ...بگین همینو -

 .کنم می حواله حسابتون به بله.دارم هم ای دیگه چاره مگه...حتما بله -

 .گفت یاشار.گذاشت احترام.شد یاشار متوجه و کرد قطع را تماس
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 دارهش مشکلی مهتاب شدهش چی...آزاد -

-  
 زده دفعه صععد حاال تا نداشععتم احتیاج بهش اگر.داره پول حر  زنیکه 

 .بودمش

 هم بمهتا که باشی شدن مرغا قاطی فکر به باید کم کم پس -خندید یاشار
 ت

 نمو ا
. 

 به هم رو دیگه یکی خوام نمی...من -نشست آرتین چشعمان در بزرگی غم
 .کنم دچار شیوا سرنوشت

 یگا هم او.بود داده دست از را عزیزی هم او.کرد می درکش یاشار
 .بود داده دست از را 

 کنیش می کمک بهم -

 .حتما -ایستاد صاف آرتین

 کاریش چه پرسی نمی -

 ستدو.بودین دوستم باشعین من مافوق اینکه از قبل زمانی یه شعما قربان -
 ت رو دوستام وقت هیچ من.بودین افشین و من

 ت شما.شیر دهن تو برن اگر حتی.ذارم نمی ا
 .بود زنده برادرم که اندازه می زمانی اون یاد منو که هستین کسی ا

 .شیر دهن تو بریم باید چون.قهرمان باش آماده...پس -زد لبخند یاشار
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 ینآرت.افتاد می اتفاق بار یک سععالی که نابی های خنده آن از.خندید آرتین
 زوم کارش روی افشین شهادت زمان از مخصوصا.بود کوشعی سعخت آدم

 یگا های حرف آخرین یاد.بود مهربان طور همان قلبش در اما.بود کرده
 یگا.افتاد 
 یگا.رفت همیشه برای چشمانش جلوی که ای 
 یگا.بود برادرش همسر زمانی که ای 
 .بود قاتل زمانی که ای 

 شتپ صورتش گه می...ایناست از تر بزرگ دلش..گه می افشین...افشین -"
 ."شده گم خشن نقاب یه

 نفع به که کاری هر برای.بود آمعاده کعاری هر برای.بود عمعل مرد آرتین
 چشععمانی با.قد بلند و هیکل درشععت بود مردی.باشععد مملکتش و مردمش

 رنگی تیره موهای.کردند می جو و جسععت را انسععان درون انگار که نافذ
 ترکیب و داشت محکم فکی.ریخت می صعورتش توی *خ*تل و داشعت

 .بود باستان های یونانی مانند صورتش کلی

 اریاشعع دسععتور منتظر و گرفتند جا ونی در که کرد بسععیج را گروهی یاشععار
 ینآرت برای را چیز همه کامال یاشار.شدند ماشین سوار آرتین و یاشار.شدند

 خا.داد توضیح
 خا در جلوی بعد ساعت نیم از کمتر.بود گرفته نظر در را امنی 
 در شدن باز با و دشدن پیاده ماشین از آرتین و یاشار.شعدند متوقف علی ی 

 خا وارد
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 .شدند 

 خو بریمتون می...تر سریع...جوکار آقای -
 .امن ی 

 ...دخترم چیش پریسا -کرد نگاه دو آن به علی

 .گردونیم می برش سالم باشین مطمئن -داد اطمینان آرتین

 داریش بچه خودت شما -زد زل آرتین به علی

 سععریع فقط.کنم می درکت باش مطمئن و دارم سععاله پنج دختر یه من -
 کجانش خانمت...تر

 صععورتش کنار.شععد سععالن وارد چکاوک بعد و رفت باال ی طبقه به علی
 آستا در بود زنی.بود شده باندپیچی

 .آورد در را اش اسلحه یاشار.سالگی سه و بیست یا دو و بیست ی 

 ...ها بچه -

 رد را آریا و داد چکاوک به را آتوسععا.بود گرفته بغل در را آتوسععا و آریا علی
 .کرد جا به جا دستش

 ....پری -زد ناله چکاوک

 خیالمون شعما طرف از بذارین...کنیم می پیداش ما -گفت قرار بی یاشعار
 .بشه راحت

 خا از
 صندلی ها بچه و چکاوک و علی.شعدند ها ماشعین سعوار و شعدند خارج 

 انندهر کمک صندلی روی یاشار.پرید فرمان پشت آرتین و نشعسعتند پشعت
 گفت و برداشت را سیم بی و نشست
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 ...سعید فرزان فرزان -

 .بگوشم سعید -شد بلند سیم بی از خشی خش صدای

 فطر به شععما کردن گم رد برای.بسععپرین ما به رو بعدش به این از فرزان -
 .مقر برگردین ساعت یک از بعد و برین غرب شمال

 .تمام...قربان چشم -

 .تمام -یاشار

 ادفری صدای بعد و شد خرد ماشین پشت ی شیشه و شکافت را هوا صعدای
 داد آرتین.افتادند گریه به ها بچه و زد جیغ چکاوک.شد بلند یاشعار ی خفه

 .صندلی رو بخوابین...صندلی رو بخوابین -زد

 خوبینش قربان -کرد یاشار به نگاهی نیم

 .کن بیشتر رو سرعتت.نیست مهم -گفت یاشار

 را سیم بی و شد خم یاشار.شد ل ناز سعرشعان بر بزرگراه وسعط گلوله باران
 گرفت دهانش نزدیک

 ...سعید مرکز مرکز...سعید مرکز مرکز -

 ...گوشم به سعید -

 ...تیراندازی...داریم نیاز کمک به استخر پل بابایی بزرگراه تو مرکز -

 .شد رد آرتین نزدیک از دیگر ای گلوله

 ...فرستیم می نیرو االن همین -داد تشخیص خش خش همه آن میان یاشار

 .کنن می کش آب رو ما بفرستن نیرو اینا تا -کرد غرغر یاشار
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 خود دبع دقیقه چند.کرد تیراندازی به شرو  و کشید بیرون پنجره از را خود
 .انداخت داخل به را

 .شد تموم فشنگام من بده رو ت اسلحه آرتین -

 ...داشبورده تو -

 رآژی صعدای شعدن بلند.نبرد جایی به کار هم آرتین ی اسعلحه با یاشعار اما
ید پلیس ماشععین  دقیقه پنج عرض در.آورد ارمغان به برایشععان شععادی نو

 دالپ روی را پایش بیشععتر آرتین.کنند متوقف را مهاجم ماشععین توانسععتند
 مین تعقیبشان کسی.رسیدند نظر مورد مقصد به سعاعت نیم از بعد.فشعرد

 خا پارکینگ در یاشار.کرد
 .کرد هدایت داخل به را ماشین آرتین و کرد باز را نظر مورد ی 

 خوبهش حالشون همه -پرسید آرتین شدند پیاده ماشین از همه وقتی

 هشد خیس گریه از صورتشان ها بچه.گذراند افراد تک تک روی را نگاهش
 اشاری به نگرانی با چکاوک و بود برده چکاوک کمر دور را دسعتش علی.بود

 هب گلوله که یاشار.برد یاشار سعمت به را نگاهش رد هم آرتین.کرد می نگاه
 .داد هتکی ماشین به.کند حفظ را تعادلش نتوانست بود خورده چپش کتف

 ...یاشار -گفت نگرانی با آرتین

 در هک بود دوستش فقط و فقط لحظه آن در.است مافوقش یاشار نبود متوجه
 .پرسید علی و چکاوک از.بود خطر معرض

 بیارینش در گلوله تونین می شما -

 می رو نفر یعه -گفعت سععختی بعه یعاشعععار.بود منفی دو هعر جعواب
 .پرستاره..شناسم
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 اعتمادهش قابل -

 .خشب فرح نام به.سیوه گوشیم تو خونشون شماره...آره -داد تکان سر یاشار

 اشاری به رو.کرد پیدا را شماره و کشعید بیرون یاشعار کت از را گوشعی آرتین
 دارمش کار کی با بگم -گفت

 ...نیلوفر -بست را چشمانش یاشار

 لندب دسعتانش روی را یاشعار و داد تکان سعری آرتین.افتاد زمین روی بعد و
 .تو بریم -کرد اشاره علی به.کرد

 خا وارد
 .گرفت ماست نیلوفر با اش گوشی با بعد و برد اتاقی به را یاشار آرتین.شدند 

 ...الو -رسید گوشش به زنی صدای

 بخشش فرح خانم -گفت عجله با آرتین

 شماش...بله -

 بخشش فرح نیلوفر خانم -

 .هستم خودم -

 ....رنجبران دوم سرهنگ همکارای از.هستم رضایی سرگرد بنده خانم -

 شدهش چی -پرسید نیلوفر

 ش...دنبالتون بیام تونم می.دارم نیاز بهتون االن من.خورده تیر ایشون -

 بیمارستانش برینش نمی چرا -

 کنینش باور تا بمیره باید.شده هوش بی االن...خانم تونم نمی -

  -گفت نیلوفر
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 ... 
 دارینش رو اینجا آدرس... 

-  
... 

 .گفت سرعت به را آدرس نیلوفر

 دارینش اونجا.دارم خون به احیتاج من -

  -کرد چک آرتین
 ...نداریم 

 سععری یه و خون واحد چند من بیمارسععتان بریم که من دنبال بیاید پس -
 بدهش خیلی حالش...تر سریع فقط.بردارم تجهیزات

 ...شده بیهوش -

 چیهش ش خونی گروه -پرسید نیلوفر

 ریاشا با مختلف های عملیات در بودن و دوسعتی سعال چند لطف به آرتین
 .دانست می خوبی به را مورد یک این

- O مثبت. 

 .منتظرتونم من پس. -

 .گفت خودش با آرتین تماس شدن قطع از بعد

 بگذرو خیر به خدا....شرق شمال...شرق-
. 

 نفهمید.افتاد راه به سرعت به و شد بود پارکینگ در که دیگری ماشین سعوار
 خا جلوی. کرد می حرکت سرعت اخرین با اما بود راه در چقدر



wWw.Roman4u.iR  111 

 

 -داد نپایی را راننده کمک شععیشععه.بود ایسععتاده در بیرون نیلوفر زد ترمز که 
 ...بخش فرح خانم

 اهر به آرتین و کرد پرت ماشععین در را خود بدهد جوابی که آن بدون نیلوفر
 .افتاد

 چطورهش حالش -

 .رفته ازش خون خیلی -

 بودن رسععتارپ و آرتین بودن پلیس وجود با.رفتند بیمارسععتان ترین نزدیک به
 خا سمت به و گرفتند بیمارستان از خون واحد دو راحتی به نیلوفر

 از لوفرنی.برد داخل به را ماشین آرتین و رسیدند مقصد به.افتادند راه به امن 
 .شد ساختمان داخل و پرید بیرون ماشین

 کجاستش -

 .اتاق اون تو -بود سرش پشت آرتین

 ...آوردم رو الزم وسایل سری یه خودم با -کرد زمزمه خودش با نیلوفر

 در ای قیچی و کرد دستش در کش دست.کشید بیرون وسیله چند کیفش از
 چشمانش جلوی کامال زخم تا برید را یاشار آلود خون لباس و گرفت دست
یدا  .شد هو

 ...بدجاست خیلی -کرد نگاه آرتین به وحشت با

 شهش می چی -

 .کرد می ریسک باید.نداد جواب نیلوفر

 ممک.نداریم وقت االن...ولی.نیستم که دکتر...پرستارم یه من-
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 ...بمیره خونریزی از 

 .کرد ناله یاشار.کرد وصل یاشار به را خون واحدهای از یکی سرعت به

 ...میاد هوش به داره -شد هل نیلوفر

 می اهاشتب نباید.شعد خیره گلوله جای به دقت به.گرفت دسعتش در را پنس
 نمی ار این اصال او و شود ختم یاشار مرگ به حتی بود ممکن اشتباهش.کرد

 ...اصال.خواست

 ممک -گفت آرتین به
 که ندارم هیچی من و هوشععیاره نیمه چون بیاد هوش به من کار وسععط 

 بگیرینشش محکم شه می.کنم بیهوشش

 خمز داخل را پنس و گفت الله بسععم لب زیر نیلوفر.کرد را کار همان آرتین
 نیلوفر بعد لحظه چند و نیامد هوش به یاشععار انتظارش برخالف اما.برد

 تخت کنار را سععرش و انداخت ظرفی درون را گلوله.کشععید بیرون را گلوله
 .گذاشت

 زخم روی و برداشعععت اسععتریعل گعاز.زد بخیعه را یعاشععار زخم نیلوفر
 یرو باند خواست می اگر.کرد یاشار ی شده پاره لباس به نگاهی.گذاشعت

 مزخ روی بدنش دور و کرد می رد یاشار گردن دور از را باند باید ببندد زخم
 .پیچید می

 ببندمش رو باندش کنین می کمکم -گفت آرتین به نیلوفر

 شجای از را یاشععار بتواند نیلوفر که ندارد امکان بود شععده متوجه که آرتین
 بتواند تا دکر پاره قیچی با را یاشار لباس کامال نیلوفر.کرد موافقت دهد تکان



wWw.Roman4u.iR  111 

 

 گرفت یاشار ی ورزیده بدن از را نگاهش.دهد انجام کمال و تمام را پانسمان
 .گفت آرتین به و

 .نشه وارد فشار کتفش به آروم فقط کنینش بلندش شه می -

 .پیچید یاشار دست و کتف دور را باند نیلوفر آرتین کمک با

 .بزنم سر بقیه به برم من نیست کاری من با دیگه اگر -گفت آرتین

 خیره اشاری بدن به ناخودآگاه نیلوفر رفت که آرتین.داد تکان را سرش نیلوفر
 ردنگ به نیلوفر نگاه.زد می چشم در یاشار عضالنی و قدرتمند بازوهای.شد
 ستد.بود دیده گردنش به میهمانی در که بندی گردن همان.افتاد یاشعار بند
 بدنش روی که افتاد هایی خون به نگاهش. کرد لمس را بند گردن و برد

 .کرد پاک را ها خون داری نم دستمال با.بودند شده خشک

 نامحرمی مرد به دسععتش نداشععت دوسععت.برد عقب را دسععتش ناگهان
 را یسرم سریعا. شد موقعیت متوجه تازه شد شرو  اش ناله که یاشار.بخورد

 بود تهرف مرد از زیادی خون.کرد وصل یاشار به بود برداشته بیمارستان از که
 بره بدن روی را تخت روی پتوی.داشت ضعف و
 .کشید یاشار ی 

 هگذاشت تخت ی لبه روی را سعرش.برد خوابش خسعتگی از همانجا نیلوفر
 خواب از صععورتش روی ای ضععربه کردن حس با نیلوفر.بود خوابیده و بود

 .داشت کردنش بیدار در سعی که شد خیره ای بچه دختر به.پرید

 ...خاله...خاله -
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 تداشعع که افتاد یاشععار به نگاهش.داشععت بچه یاشععار پس.کرد اخم نیلوفر
 .گفت دید را نیلوفر ی خیره نگاه که یاشار.کاوید می را نیلوفر

 ...سالم علیک -

 و شععد جا به جا کمی یاشععار.نداد جواب و کرد تنگ را چشععمانش نیلوفر
 .شد بلند آخش صدای

 ...کنین حرکت نباید -گفت نیلوفر

 پرستارینش مطمئنین شما -گفت حر  با یاشار

 بلهش -

 ...خاله -گفت دیگر بار کرد می نگاه دو آن به که بچه دختر

 ...خاله جانم -گفت مهربانی با نیلوفر

 ...بابا -

 ش...خواد می رو شما -گفت یاشار به نیلوفر

 ... بابا گفت جانمش -پرید باال یاشار ابروهای

 ....نیستین پدرش شما مگه -

 بودش کجا م بچه...خانوم نکردم ازدواج هنوز من -

 کیهش ی بچه این پس -

 ...خانم نیلوفر...کردیم می محافظت خانواده یه از باید -

 !بله -گفت نرمی به.بود بخش لذت یاشار زبان از اسمش شنیدن

 کنینش بلند جام از منو شه می -

 چیش -

 .کنین کمکم شم می ممنون...ذاره نمی درد یعنی.تونم نمی خودم -
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 ...شما آخه -

 .بشینم جا یه الکی که نیستم آدمی.پوسم می بمونم دیگه ثانیه دو اینجا من -

 اون رم می -شد بلند جایش از دفعه یک.کرد نگاهش اصعلم*س*ت نیلوفر
 ...بزنم صدا بود باهاتون که رو آقایی

 یم همینو دقیقا -زد عمیقی لبخند یاشععار رفت بیرون اتاق از که نیلوفر
 !هستی آدمی چجور ببینم خواستم می....خواستم

یر به ذهنش در را دختر صعورت یاشعار  میگند پوست نیلوفر.کشعید تصعو
 می برق همیشه اش تیره های چشم.بود مشکی ابرو و چشم و داشت رنگی
 یاشار.بود ریخته بیرون سعفیدش شعال زیر از رنگش مشعکی موهای.زدند
 دست روی را وزنش و شد کج. بکشد دراز همنجا توانست نمی دیگر واقعا

 یمن متوجه تازه.نشست تخت روی و شد بلند سختی به و انداخت راسعتش
 ت

 .گفت حر  با.شد بودنش ل*خ*ت 

 پایینش برم چجوری من حاال...به -

 .شدین بلند چی برای قربان -شد داخل آرتین و شد باز در

 کوش من لباس -پرسید جواب عوض در یاشار

 .کرد ش پاره خانم اون -کرد نگاهش آرتین

 ش...بیرون اتاق این از برم چجوری من االن خب چیش -گفت بلند یاشار

 خا آن در افراد اگر.گفت می راست
 خا در جوان زن دو وجود واقعی مشکل اما نبود مشکلی بودند مرد همگی 
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 .بود 

 خو این -کرد او به سفیه اندر عاقل نگاهی آرتین
 مردو لباس قطعا.قربان داره امکانات 
 .امکاناتشه جزو هم 

 و شیدک بیرون را باالیی کشوی.رفت بود اتاق در که دراوری سمت به آرتین
 عمیقی نفس و کرد باز احتیاط با را دوم کشععوی.بسععت سععرعت به بعد

 مردا لباس.کشید
 نگاه با هک بود یاشار نوبت.گرفت یاشار به رو را آن و کشید بیرون آن از را ای 

 .کند نگاه آرتین به سفیه اندر عاقل

 نظرتش به شه می من اندازه واقعا این....آرتین -

 شوک درون را آن بعد و خندید آرامی به و انداخت لباس به دقیقی نگاه آرتین
 .کرد پیدا را لباسی باالخره گشتن کمی با.گذاشت

 .شه می اندازه این دیگه -

یی های دکمه.رفت یاشعار طرف به بعد  نکهای با یاشار.کرد باز را لباس جلو
 وشیدنپ با.برد باال را چپش دست داشت کتفش در وحشتناکی درد احساس

 .شد بلند جایش از و کشید راحتی نفس یاشار لباس

 چطورنش ش خانواده و علی -

 زنش منتها.کردن پیدا وفق شععرایط با.کنن نمی گریه دیگه هاش بچعه -
 ز می یهو...عصبیه

 .گریه زیر 

 چراش -
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 .خوندین خودتون که رو ش پرونده...مشخصه -

 هبود سععالش هجده یا هفده که موقعی زن این به -برد پایین را صععدایش تن
 دختر گفت شه می اصل در که رو ش ناتنی دختر االن.شه می ت*ج*ا*و*ز

 با ناخودآگاه...ترسعه می معلومه.سععاله یازده دختر یه...دزدیدن خواهرشعه
 ک می مقایسه خودش

 .خورد هم قر  چهارتا سه.داشت زیادی هیستریک های حالت.

 ...ها ذاری می شروین پای جا داری -زد لبخند یاشار

  -خندید آرتین
 به.مبود سروان که موقعی البته.جنایی اداره تو داشتیم جوری این مورد یه...

 حاملگی آخرش های ماه وقتی و دزدن می رو دخترش پدر، از انتقام خاطر
 خاطر به بعد...اما.میاره دنیا به رو ش بچه دختره.کنن می ولش بوده ش

 .ش بچه هم کشه می رو خودش هم میاد پیش براش که روانی مشکالت

 زنا هب رو زورشون باید کنن می فکر که مردایی این از -داد تکان سری یاشار
 .متنفرم بدن نشون دخترا و

 و ودندب نشسته زمین روی آتوسا و آریا.رفتند بیرون اتاق از و کردند باز را در
 .شد بلند جایش از آرتین و یاشار دیدن با علی.کردند می بازی هم با

 خوبینش شما -گفت یاشار به

 ...ممنون.گذروندم رو اینا از بدتر من...معموله اتفاق یه -خندید یاشار

 .بزن زنگ تیمسار به -گفت آرتین به رو بعد و

 .گرفت را سورنا ی شماره آرتین
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 ...قربان سالم -

 نشدش طوریش حمله اون تو که کسی...سالم -بود نگران سورنا

-  
 ...رنجبران سرهنگ فقط 

 چیش یاشار -پرید حرفش وسط سورنا

 ...من چشم جلوی االن و خوردن گلوله...نباشید نگران قربان -

 .خورن می سیب دارن – خندید و کرد نگاه یاشار به

 یهچ اینا آخه -رفت سمتش به و گذاشت دسعتی پیش روی را سعیب یاشعار
 .برد منو آبروی گیش می داری

 .قربان سالم -کشید آرتین دست از را موبایل

 ...خوبم من -

-  
 .. 

-  
 ... پرستاری خانم یه 

 ...بله -

 .قربان اعتمادن قابل -

 شروینش -

-  
 ...ندارم خبری ازش 

 ...حتما -
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 .خدانگهدار -

 مه زنش.ده نمی رو تلفنش جواب شععروین -کرد نگاه آرتین به نگرانی با
 قضیه بالدن شروین جای به تو که...پیشش بری باید گفت تیمسار.همینطور

 .باشی نوشاد ی

 چیش شروین پس -پرسید نگرانی با آرتین

 ت اینجا رو اینا تونم نمی که من...کنیم می صبر روز یه -
 .گردن می دنبالشون تیمسار خود یا آران یا.بذارم ا

 ... میرم االن -کرد نگاه یاشار به آرتین

 خا از سرعت به و گذاشت احترام
 .شد خارج 

 هب را نگاهش و بود فکر در آران.کرد می طی را اتاق عرض نگرانی با سعورنا
 .گفت سورنا و زد در به کسی.بود دوخته زمین

 ...تو بیا -

 .رفت طرفش با سورنا.گذاشت احترام و شد داخل آرتین

 نشدش خبری شروین از -

-  
 خو رفتم حتی...قربان 
 خو و شون 
 ...همسرش ی 

 .زد غیبش بعد...اینجا اومد امروز -آران
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 .اومده سرش بالیی یه دم می احتمال واقعا...من -گفت آرتین

 .بده ادامه -کرد نگاهش سورنا

 خو رفتن زمرد و شروین دیروز.دونم نمی -
 ت.دادگر ی 
 ای بدم تونم می که احتمالی ا
 .انداخته گیر رو شروین نوشاد که 

 برامون شروین.داریم رو نوشاد عکس ما نوشعادش -شعد بلند جایش از آران
 بتو که نیست آدمی باشین کرده دقت هیکلش به اگر.آورد

 .بربیاد شروین پس از 

 ...ولی – آرتین

 چیش ولی -سورنا

 ممک -
 زمرد پس از که نوشععاد.باشععه کرده پیدا رسععی دسععت بهش زمرد طریق از 

 .برمیاد

 بگیرهش گروگان رو شروین باید چی برای اصال -آران

 مکم رو شروین نوشاد. بود شروین کار تقریبا گودرز گروه انحالل -آرتین
 این هب که همونطور. بوده دنبالش کرد فرار شروین اینکه از بعد و باشه دیده 

 .نکردیم دستگیر رو شون همه که رسیدیم نتیجه

 چیهش هدفش االن -

 ای اولیش...هست احتمال تا دو -آرتین
 ک ول رو شروین تا کنیم آزاد رو گودرز بخواد که 
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 ...کنم فکر هم دومیش.باشه اینجوری نکنم فکر که 

 .همین...بکشنش خوان می شاید -دزدید آران از را نگاهش آرتین

 .نائیریکا سراغ بریم باید -پرید جایش از آران

 نائیریکاش چرا -سورنا

 ائیریکان...دارم ایمان شروین تشخیص به من.کرد شک نائیریکا به شروین -
 دو می

 .دارم اطمینان من.کجاست اون 

 .کنیم صبر باید -سورنا

 سععدج تا کنیم صععبر کنیمش صععبر چرا -کرد نگاه سععورنا به ناباوری با آران
 بفرستنش برامون رو زمرد و شروین

 ممک کنیم عمل فکر بی اگر – آرتین
 ممک نائیریکا سراغ بریم ما اگر.بندازیم خطر به رو شروین جون 
 ک استفاده وضعیت این از نوشاد 

 ک استفاده سو ...
 ...بیاره سرشون بالیی یه و 

 دشای.کنیم می اشتباه داریم ما شعاید...اصعال -کرد عوض را حرفش آرتین
 تو نمی که هست موقعیتی یه توی شاید.نیفتاده براش اتفاقی هیچ شروین

 .بگیره تماس باهامون 

 ک نمی کاری همیچن هیچوقت...بعیده شروین از این -کرد تکذیب آران
. 
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**** 

 کنیش می رو کار این چی برای -

 فهمی می...مجبور...مجبورم من کنیش می فکر چی واقعا چراش -زد داد
 ...عوضی

 شروین.شد سرازیر لبش کنار از خون.کوبید شروین صورت به اسلحه سر با
 .نکند وارد فشار دستش زخم روی بند دست تا داد تکان را دستش

 .کنم کمکت تونم می من.شه نمی درست چیزی اینجا ما داشتن نگه با -

 وگر...باشه...نزن حرف -
 .بشه تموم من کار تا مونین می اینجا شماها.کارم می سرش تو گلوله یه 

 ....شه می تموم دیگه ماه سه تو کار -

 .نیست مربوط تو به -

 هر زمرد برای اما آمد برنمی او از کردن التماس.بست را چشمانش شعروین
 .کرد می کاری

 ...هستم که من.کنم می خواهش.ست حامله اون...بره زمرد بذار -

 را او کردن سرفه صدای که قدر آن.داد فشعار شعروین گلوی زیر را اسعلحه
 مو می همینجا اون -شنید

. 

 .کرد نگاه زمرد به شروین.رفت بیرون دخمه آن از و کوبید را در

 خوبیش -

 .شد سرازیر چشمانش از اشک.داد تکان را سرش زمرد

 ...اینجام من نترس -
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 ستونی به را خود شروین.بزند حرفی گذاشت نمی زمرد دهان روی چسعب
 .زد داد و کوبید بود شده بسته آن به که

 ...لعنتی -

 ذارم نمی دم می قول بهت خدا به عزیزم -گذراند زمرد روی را نگاهش
 بهم.فتهبی برات اتفاقی ذارم نمی بمیرم شعده...بیاد مون بچه و تو سعر بالیی

 داریش اعتماد

 ...خواست می که بود همان جوابش

**** 

**** 

 ینگران با علی.انداخت ای گوشه به را موبایلش و نشست مبل روی یاشعار
 افتادهش اتفاقی -کرد نگاهش

 ممک.نیست معلوم هنوز -کشید عمیقی نفس یاشار
 .باشن گرفته گروگان رو همسرش و همکارامون از یکی 

 ها هبچ همراه باال ی طبقه که کرد فکر چکاوک به.کرد فوت را نفسعش علی
 .بدبخوا توانست نمی مغزش به فکر هجوم شدت از علی.بود رفته خواب به

 ممک -
 بیادش پریسا سر بالیی 

 ..کنیم می پیداش -نداشت فکری تمرکز یاشار

 ...نشستین اینجا که شما کنینش می پیداش -شد عصبی علی
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 نمی هخالص که نفر یه من توی پلیس نیروی تمام -گفت حوصله بی یاشار
 شهش می.شه

 تو می پلیس نیروی تمام -کرد نگاهش علی
 بگیرهش رو سلیم گودرز جلوی 

 تو می بله -
 ایسععز به گودرز تا کنیم می رو مون سعععی تمام ما باشعین مطمئن....بگیره 

 .برسه اعمالش

 .کنین درک منو که ندارین بچه شما -داد تکان سری علی

 می رو شععما اون.داره سععاله پنج دختر یه که آرتین اما ندارم بچه من بله -
 ماون.کشتن چشمش جلوی رو ش ساله پنج دختر هم فروزش تیمسار.فهمه
 جلوی کسم ترین عزیز...خواهرم چون فهمم می هم من.فهمه می رو شما

 .هست ای ساده کار ما برای شما درک باشین مطمئن پس...شد پرپر چشمم

 و شد بلند جایش از.نگفت هیچ اما بود کرده تعجب یاشار برآشفتن از علی
 اشاری نیلوفر ظریف صدای.بست را در و رفت بود آن در چکاوک که اتاقی به
 .کرد متوجه را

 خو برم بعد و کنم عوض رو پانسمانتون باید من ببخشید -
... 

 شما کنم نمی فکر من اما نیست مشکلی اول مورد در -کرد نگاهش یاشعار
 خو برین بتونین

 .تون 

 چراش -کرد اخم نیلوفر
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 ت اینجا رو خانواده این تونم نمی من چون -
 .بذارم ا

 .بمونم اینجا تونم نمی که من -

 چراش -کند اخم که بود یاشار نوبت بار این

 .تانبیمارس برم باید دارم شیفت فردا من بعدشم.شه می نگران بابا چون -

 هم دومی مورد در.گرفتم تماس باهاشون من چون شن نمی نگران پدرتون -
 .گذاشتن موارد همین برای رو مرخصی که بگم باید

 ...تونم نمی من -کرد اصرار نیلوفر

 .نکنی درک رو موقعیت کمی لطفا...محترم خانم -شد بلند جایش از یاشار

 واندخ نگاهش در را ترس که یاشار.ترساند را نیلوفر یاشار صدای باالی تن
 .گفت

 به یول ناراحتم کردیم گیر توش که وضعععیتی این از منم...خانوم نیلوفر -
 ...کنم می خواهش.نیست ای دیگه ی چاره خدا

 شده سعالح خلع بود شعنیده خا  لحن آن با را اسعمش که همین نیلوفر و
 .بود

 ...من...پس -

 اتاقش اون توی بریم -گفت یاشار

 اونجاش چرا -پرید باال نیلوفر ابروهای

 کنینش عوض منو دست پانسمان خواستین نمی مگه -خندید یاشار
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 خندیش می من به -گفت دل در.کرد کالفه را نیلوفر یاشعار دار معنی خنده
 ...تو و دونم می من

 به و ردک آماده را وسععایلش نیلوفر.رفتند بود گفته یاشععار که اتاقی به دو هر
 .شد خیره یاشار

 ...خب -

 خبش چی -پرسید یاشار

 تنتو که لباسی این من یا.نداریم بیشتر راه دو -
 .بیارین درش خودتون یا کنم پاره قیچی با 

 کیهش دیگه این -گفت دل در.زد زل نیلوفر به اختیار بی یاشار

 چپش نآستی این شه می -گفت نیلوفر به.کرد باز را لباسش های دکمه بعد و
 .خودم تونم نمی دربیاری رو

 .نشید خودمونی لطفا -گفت کشید می را آستین که همانطور نیلوفر

 جانمش -

 خصشعع سعوم افعال از بهتره فعال -کرد پانسعمان کردن باز به شعرو  نیلوفر
 .کنید استفاده جمع

 ندارهش مشکلی بعدا یعنی پس فعالش -پرسید شیطنت با یاشار

 .زد یاشار زخم به محکم را دستش قصد از و کرد اخم نیلوفر

 بودش کاری چه این...آخ -شد بلند یاشار داد

 ...خوب ببخشید -گفت یگ*ن*ا*هبی با نیلوفر

 .کرد باز را بانداژ ی بقیه و

 دارینش نامزد شما -پرسید یاشار
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 اشععاری.شععد خیره یاشععار به کرد می تمیز بتادین با را زخم داشععت که نیلوفر
 موزیا لبخند

 .زد ای 

 .پرسیدم ساده سوال یه -

 ...خیر -گفت و شد دقیق یاشار به نیلوفر

 .نگفت چیزی دیگر و انداخت باال ابرویی یاشار

**** 

 رد که بود شده خیره زمرد به و بود کرده جمع شکمش در را پاهایش شروین
 به و کرد بود زده زل او به دقت با که شروین به نگاهی.شد وارد" او" و شد باز

 بود دهش بسته ستون به آن با و بود بسته دورش که را طنابی.رفت زمرد طرف
 .یدپرس سرعت به شروین.کرد بلند را او و گرفت را زمرد بازوی و کرد باز را

 کنیش می چکار داری -

 رشس بالیی اگر خدا به بریشش می کجا داری -زد داد نشنید جوابی وقتی و
 ...ذارم نمی ت زنده بیاد

 نتوا که بود حال بی و خسععته قدر آن.کرد نگاه شععروین به نگرانی با زمرد
 داخل مرد سععه رفتند بیرون در از زمرد و" او" وقتی.نداشععت مقعاومعت

 آدم.شناخت می خوبی به را ها آن.کرد نگاه را تکشعان تک شعروین.شعدند
 لحظات شروین.کردند نمی رحم کس هیچ به که بودند گودرز وحشی های

 آدم دیدن با دیگر طرف از و بود زمرد نگران طرفی از.گذراند می را سععختی
 با.اند نگذاشععته اتاق آن به پا خیری نیت با ها آن که بود مطمئن گودرز های
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 ار شعروین خواهند می فقط.اند آمده انتقام نیت به فقط ها آن کرد فکر خود
 به تر هیکل درشت مرد.کنند خرد را کذایی باند آن انحالل عامل. دهند زجر

 شبلند و گرفت را اش یقه و کرد باز را بدنش دور طناب.رفت شروین طرف
 .کرد

 فرار حتی توانسععت می شععاید.کند مقاومت باید که دانسععت می شععروین
 را نشروی اما شد بلند او ی ناله.کوبید مرد پای ساق به محکم را پایش.کند
 اش بینی از خون.نشعست شعروین صعورت در بعدی نفر مشعت.نکرد رها

 نشا را مرد پهلوی و کرد بلند را پایش ولی شد سرازیر
 سی ی قفسه به محکم ای ضربه عوض در و نخورد او به اش ضربه.گرفت 
 زمین روی و داد دست از را تعادلش شروین.کرد اصعابت شعروین خود ی 

 .افتاد

 هب را هایش دنده از یکی شدن شعکسته صعدای.کشعید می نفس سعختی به
 خودش از توانست می بهتر شاید بودند باز دستانش اگر.بود شنیده وضعوح

 دش تا زمین روی شروین و کرد برخورد شکمش به سوم مرد مشت.کند دفا 
یش به دیگری ی ضربه و  .گفت سختی به.خورد پهلو

 ...شرفا بی -

 .کشید خود سمت به و گرفت را ش یقه.شد خم طرفش به مردها از یکی

 ...کنیم می لهت کم کم...بودی چی همه باعث عوضی توی -

 شروین.شکست شروین بینی و کوبید شروین صورت به محکم سر با بعد و
 تار را جا همه شروین. رفتند بیرون اتاق از و دادند هل زمین روی همانجا را
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 به ار بودند شده بسعته فلزی بند دسعت با پشعت از که را دسعتانش.دید می
 .آورد جلو به بود پیچیده بدنش در که دردی با و سختی

 یم پیدا راهی فرار برای باید.کند فکر کرد سعععی و داد تکیه سععتونی به
 .شود مواجه مشعکل با فرارش ی نقشعه که بودند برده را زمرد مطمئنا.کردد

 سی ی قفسه در شدیدی درد
 .کرد حس دهانش در را خون شوری و کرد سرفه.پیچید اش 

 نحو بدترین به اش پسععرخاله.کرد می درک را آران وضعععیت کامال حاال
 هب موفق اگر. نبیند را او دیگر شروین بود ممکن حاال و...بود شده شعکنجه

 ...کرد می پیدا را زمرد اول باید.مرد می قطعا شد نمی فرار

 ت اتاقی در زمرد
 به رنف سه آن ورود وقتی.بود شروین نگران شعدت به.بود افتاده زمین روی ا

 روینش از ها آن.بود گرفته فرار را وجودش تمام ترس بود دیده را شروین اتاق
 ....را شروین ترسید می.بیاورند سرش بالیی ترسید می.گذشتند نمی

 طمانی با.شد وارد" او" و شد باز در.کرد گریستن به شرو  اختیار بی
 دستش.نشست زمرد روی به رو.گرفت او از را گریانش نگاه زمرد.آمد جلو 

 .برگرداند را سرش زمرد که کند پاک را اشکش خواست و برد جلوی را

 کنیش می گریه چرا -

 .کرد نگاهش خشم با زمرد

 ...شه نمی چیزیش -



 119 شکستهشطرنج 

 دهان روی چسععب حوصععله بی.بود نگرفته او از را سععبزش نگاه هنوز زمرد
 .گفت اختیار بی زمرد.کند را زمرد

 ...آی -

 ...زمرد -

 صدا منو اسعم شعه می روت تو...کوفت و زمرد...مرگ و زمرد -گفت زمرد
 کنیش

 این از تر جون سععخت اون شععهش نمی ش چیزی گم می شععنوی می -
 ...حرفاست

 و پوسععت آدما مثل...آدمه شععروین..پرتات و چرت از گیره می م خنده -
 وت...تو اصال...کشنش می عوضیا اون.نیست آهنی مرد.داره خون و گوشت

 با رو شوهرم و من کردم می فکر که رو کسعی آخرین خوایش می چی اینجا
 ک زندانی گوشه یه فالکت این

 ...تو...تم دخترخاله من.بودی تو 

 ...زمرد بودم مجبور من -آمد پایین چشمش از اشک

 ردیک انتخاب تو.میاد اختیار از کامال یکی این...نزن حرف جبر از جبرش -
 .م بچه سر...من سر.بیاری من شوهر سر رو بال این که

 فهمیش نمی چرا تو -

 رو ئلهمسع بتونیم شععاید بگو...کرده مجبور رو تو چی بگو بهم...بگو پس -
 .کنیم رفع تر ساده

 .میادن بر کاری هم تو دست از...حرفاست این از تر پیچیده خیلی مسئله -

 .گفت آرام لحنی با زمرد.رفت اتاق در طرف به و شد بلند
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 .کنم می خواهش...ببینم رو شروین بذار -

 حالش.ببینیش بتونی نکنم فکر.نیسععت وقت االن -بود دار خش صععدایش
 .نیست خوب قدرا اون

 دیدن با.بود منتظر و بود داده ماشینش به تکیه دانشکده اصلی در بیرون آران
یان دوشادوش و بود گرفته دسعت در را کیفش که رخسعار  هدانشگا در از پو

 تشدس گچ قبل روز.نداد اهمیتی دستش درد به.ایستاد صاف آمد می بیرون
 .بود کرده باز سرخود را

یان، از تر سریع رخسار  ودشنب و بود لحظه آن تا باید که آرانی.دید را آران پو
 دیدن با باز چرا دانست نمی هم خودش اما داشت نمی فرقی رخسعار برای
یان و کرد تند را هایش قدم.تپد می دلش مرد این  ضیهق متوجه بالفاصعله پو

 ماشین یک کنار در ایستاده را او و کردند جو و جسعت را آران نگاهش.شعد
یان.یافتند  .کشید و گرفت را رخسار کیف پو

 ...کن صبر -

 چراش -کرد نگاهش رخسار

 ترسیش می ازش چرا -

 کیش از..از -

یان  می ور پسره این تا تو...رخسار نیستم بچه من -داد باال را ابروهایش پو
 چراش...دیدی جن انگار بینی

 ...من – رخسار
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 یم بر قدم بلند و سریع قدر آن.آمد می طرفشان به آران.کرد قطع را حرفش
یان به که آن بدون.رسید ها آن به سرعت به که داشت  .فتگ بکند نگاهی پو

 .دارم کار باهات رخسار -

یان  داریش نمی بر سرش از دست چرا -کرد اخم پو

 .باشم زده حرف تو با کنم نمی فکر -کرد نگاهش آران

 .خواهرته و ت دخترخاله مورد در-کرد نگاه رخسار به بعد

 افتادهش براشون اتفاقی -شد نگران رخسار

 نگرفتهش تماس گذشته روز دو این توی باهات زمرد -آران

-  
... 

 چطورش نائیریکا -

-  
 شناسیش می کجا از منو ی دخترخاله تو...

 خو ببری منو تونی می.بگم بهت که نیست وقتش فعال -
 شش 

  -داد تکان سر رخسار
... 

 چراش -کرد اخم آران

 ...آخه -

یان  ترسونیشش می داری فهمی می – گفت رخسار جای به پو
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یان سمت به قدمی آران  زیچی تو انقدر نباید فهمی می هم تو -برداشت پو
 یا بشععی خوای می مهندس تو کنیش دخالت نیسععت مربوط بهت کعه

یان سید آقای جناب روانشناس  یه فقط من ترسونمشش می من مهدویش پو
 خو ببره منو خواستم ازش کلمه

 به علت این البته و خوام می اینو ازش که داره علت هم حتما. ش خاله ی 
 ...نداره ربطی هیچ شما

 !شناسی می منو پس -

 به کسعی هر ذارم نمی من.درآوردم هم رو هفتمت جد اسعم باش مطمئن -
 .خطر یه بشه براش و بشه نزدیک رخسار

یان  .بشم نزدیک رخسار به من ذاری می پس -کرد زرنگی پو

یان به آران  رتسعع بالیی چه بینی می بشععو تر نزدیک تو -شععد تر نزدیک پو
 .میارم

 تصمیم خودش رخسار بذار.رخسعاری ی کاره همه کنی می فکر چرا تو -
 .بگیره

 .گفت آمیزی محبت لحن با.دوخت رخسار به را آرامش نگاه آران

 .شدم مجبور من...من.بدم توضیح رو چیزایی یه برات باید من رخسار -

 .نداره معنی بودن مجبور اینجا -برداشت عقب به قدمی رخسار

 .بیارن سرت بالیی یه بود ممکن کشیدم نمی دست ازت اگر -

 کردهش فرق وضع االن -زد پوزخند رخسار

 .شه می تموم داره من ماموریت -
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 .نیست مهم برام -

 ئلهمس.کن کمک من به لطفا االن ولی...عزیزم هستی عصبانی تو رخسار -
 شروی و زمرد ی قضیه.نیست تو و من ی
... 

 شدهش چی -بود نگران رخسار

 .ببینم اونو باید...نائیریکا پیش ببر منو -

یان به نگاهی نیم رخسار  .باشه -کرد پو

یان نگاه شدند آران ماشین سوار وقتی  ار ماشین آران.بود ها آن روی هنوز پو
 .کرد حرکت به شرو  و کرد روشن

 !بود گچ تو دستت دیدمت که باری آخرین -گفت آرام رخسار

 .کردم بازش -

 نکردش باز برات دکتر یعنی خودتش -

 .کردم می صبر ها حاال حاال باید بود دکتر به اگه -

 شکستش دستت چرا -

 مهمهش برات -انداخت باال ابرویی آران

 رو پام که همونطور.شکستن رو دسعتم -داد ادامه آران.نداد جواب رخسعار
 ...رو سرم که طور همون...شکستن

 چیش برای -

 .بودم ماموریت تو...که گفتم -

 ش...ماموریت یه برای -
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 شععناختن می هم رو تو اگر.اومد سععرم بالها این ماموریت این برای...آره -
 .کنم تکیمل رو کارم تونستم نمی من وقت اون

 چراش -کرد اخم رخسار

 مغلوب من و کنن مغلوب منو که کردن می اسععتفاده تو از وقت اون چون -
 ک می اذیتت کسی ببینم تونم نمی چون شدم می
 فهمیش می.. 

 ...سخته خیلی ها پلیس شما زندگی -گفت توجه بی رخسار

 .سخته خیلی هم باهاتون زندگی -داد ادامه رخسار.کرد تایید آران

 .بشنوم خوام نمی کنایه گوشه...بگو واضح رو منظورت -آران

 از هم روزت اون حرفای اگر حتی.شععدیم مند عالقه هم به زود خیلی ما -
 به لدلی بی..نشناختیم رو همدیگه خیلی ما.بود درسعت بازم بوده جبر سعر
 .کنم فکر بهتر من شد باعث اتفاق اون.شدیم وابسته هم

 .خودت قول به رفتی نمی خودکشی پای تا کردی می فکر بهتر -

 .کردم اشتباه خود قول به -

 حداقل.نیستم بدی آدم من رخسار...باشعیم هم با دوباره خوای نمی چرا -
یان اون از  ...که پو

یان بحث االن -کرد قطع را حرفش رخسعار  می من...توئه بحث.نیست پو
 .ترسم

 چیش از -

 خو تو روز هر تونم نمی من.خالصه خطر تو زندگی -
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 .بیارن برام رو شدنت کشته یا شدن زخمی خبر تا باشم منتظر 

 مکاره شروین.بپرس زمرد از بدونی پلیس یه با زندگی از خوای می اگر تو -
 م

 بیادش راه باهاش تونسته چجوری زمرد...

 .بوده تر قوی من از همیشه.داره فرق من با زمرد -

یان اگر -  زدیش می رو حرفا این بازم نبود پو

 وسطش کشی می اونو هی چرا -

 تحملش که سععخته برام چون.شععده مند عالقه بهعت دونم می چون -
 .رسونتت می شی می تعطیل دانشگاه از که روز هر.تو کنار اونم...کنم

یان اگر آران، -  تو.کشتم می رو خودم آخرش شدید افسردگی از من نبود پو
 بودیش کجا موقع اون

 .بودم کما تو ماه دو من -گفت تلخی به آران

 .کرد نگاهش بهت با رخسار

 ممکن....گرفتن واسم ختمی مراسم کردن گم رد برای...آره -داد ادامه آران
 االن هک بود معجزه یه شاید. نداشتم خاصعی فرق ها مرده با.بمیرم البته بود

 ...ام زنده

 ...بابا ام زنده کنیش می نگاه اینجوری چرا -کرد نگاه رخسار به بعد و

 با که افتاد زمانی یاد.انداخت رخسار دل در آتشعی اش خنده.خندید بعد و
 ...بود خوب هنوز آران که زمانی.بودند هم

 شدهش چی زمرد گفتی -

 .نداد جواب آران



wWw.Roman4u.iR  116 

 

 !آران -کرد اخم رخسار

 .نیستیم مطمئن هنوز -

 چیش یعنی -

 ممک -
 .باشنشون گرفته گروگان 

 .کنیم می پیداشون نترس -آران.زد کوتاهی جیغ رخسار

 دزدیدنشش یعنی شروین با -

 ...احتماال -

 نائیش سراغ ریم می داریم چرا -

 خودش به...بهش مشکوکم من که این ی واسه گیش می رو ت دخترخاله -
 .برادرش و

 !شده گم وقته خیلی که نوشاد -

 ک می مشکوک منو همین -
. 

**** 

 در زمرد.بست محکم سرش پشت را در او.شد اتاق داخل زمرد و شد باز در
 عطش حاال و بود ندیده را شععروین که بود روز سععه.کرد جو و جسععت اتاق

 به حیرت با.کرد متوجه را زمرد شععروین، ی سععرفه صععداش.داشععت دیدار
 بره نیمه که شروینی.کرد نگاه شروین
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 ایج جای.کرد می سرفه فقط و بود بسعته چشعمانش.بود افتاده زمین روی 
 می کجی دهن زمرد به بدشععکل های زخم...بود زخم و خون پراز بدنش
 صح این با حال به تا.لرزید می زمرد.کردند

 لوترج کمی.داشت گلو در بغض و بود شده سریع تنفسش.بود نشده مواجه 
 وحشیا های ضربه جای ها زخم گفت می او به آیند ناخوش حسی.رفت

 از صدایی اما زد صعدا را شعروین.برداشعت قدم سعختی به.اسعت شعالق 
یش  دستش.نشست زمین روی شروین کنار و نیاورد طاقت.نشد خارج گلو

 .گفت سختی به.گذاشت او ی کرده یخ بدن روی را

 ...شروین -

 ...شروین -کرد گریه

 .کرد باز را چشمانش سختی به.لرزید شروین چشمان

 ...عروسک -زد جانی بی لبخند زمرد دیدن با

 .شمب بلند کن کمکم...نکن گریه -شود بلند کرد سعی شروین.زد زار زمرد

 هب باید.کند فراموش را دردهایش کرد می سعی.نشست سعختی به شعروین
 .کرد می فکر زمرد

 م تقصیر ش همه...زمرد ببخش منو -
 ...که 

 به رو تو...نگو هیچی -گذاشت شروین دهان روی را ظریفش دسعت زمرد
 .نگو چیزی خدا

 می بدنش روی شععالق ضععربات جای.کشععید آغوش در را زمرد شععروین
 .نبیند را کمرش زمرد که نشست جوری.سوخت
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 چطورهش بابا کوچولوی -

 .افتاد زمرد چشم از اشکی قطره.داشت کوچکی برآمدگی زمرد شکم

 ...خوبه...خوبه -

 .نیست م چیزی.خوبم من...نیست خوب برات نکن گریه -

  بی درد باعث هایش زخم هم.کشید بیرون آغوشش از را زمرد شروین
 .افکند می دلش در آتش زمرد ی گریه هم و شدند می وجودش در ایتی

**** 

**** 

 سععرم از آب من...فروزش جناب -داد تکیه فلزی صععنعدلی بعه گودرز
 مصونیت با آخرش مجبورین چیش که کردین دور رو پسره اون حاال.گذشته

 ...کنین موافقت من

یا-داد ادامه داری معنی لبخند با  ...شده گم هم نفوذیه اون گو

یش که سورنا  .کرد نگاهش حرف بی بود نشسته صندلی روی جلو

 چه...چشععمات به بودم نکرده دقت...! جالب چه -گفت خیال بی گودرز
  بردی ارث به ت آلمانی مادربزرگ از.رنگن خوش

 ش

 به خودش اما شد می دیده وضوح به سورنا آبی چشمان در خشم های شراره
 .آمد می آرام نظر

 نکشیش سرک آدما خصوصی زندگی تو نگرفتی یاد تو -

  رو مورد یه این -خندید گودرز
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 موقع ونا یادمه البته.باشم داشته کار و سر فروزش تیمسار با اگر مخصوصا!
 .بودی سرهنگ ها

 کنیش نمی راحت رو ما و خودت و کردی استخدام رو کی گی نمی چرا -

 .دار باالی ره می سرم بگم وقتی چون -

 .دار باالی ره می سرت هم نگی -

 .هست مصونیت شانس هنوز -

 حکم بهت بیاد هم جمهور رئیس خود ببین -شععد خم طرفش به سععورنا
 .ذارم نمی من بده مصونیت

 نم میل به مجبوری آخرش که دونی می خودتم -شد تر عمیق گودرز لبخند
 ...کوچولو دختر اون و زنش و مون نفوذی اون خاطر به حداقل.بیای راه

 دیروز سععمت به ذهنش.نباخت را خود اما ترسععید می همین از سععورنا و
 .زند می حرف گودرز مورد در ابطحی سردار با که زمانی.پرکشید

 نگج یه از جلوگیری برای بشیم مجبور...  که برسه روز یه ترسم می من -
 .بدیم مصونیت بهش ناخواسته،

 نشدش خبری آرا رزم سرگرد از.شیم می مجبور داریم کم کم -

 -گذاشت صورتش روی را دستش سورنا
 .کردن ش زندانی جایی یه جوری یه حتما.قربان 

 !دزدیدن که هم رو جوکار علی دختر -

 .کرد فوت را نفسش سورنا

 و خترد اون نتونستین اگر دیگه روز چهار تا -گفت ناامیدی با ابطحی سردار
 ایدنب ما.بزنم حرف مقامات با مجبورم من...کنین پیدا رو همسرش و سرگرد
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 ما نظامی قدرت نظر از دونی می که خودت.بشععیم روسععیه با جنگ وارد
 .کجا اونا و کجاییم

 ت و بود گذشته روز یک حال و
 .رفت بیرون اتاق از و شد بلند صندلی روی از سورنا.بود مانده روز سه ا

*** 

 و دخوان می روزنامه یاشار.بود کنارش در علی و بود نشسته مبل روی یاشار
 آشپزخا سمت به نگاهی یاشار.کرد می فکر قرار بی علی

 در را مغ اما بود مشغول آتوسا با و بود نشسته صندلی روی چکاوک.کرد اپن 
 می بازی او با و بود کرده بغل آریا هم نیلوفر.دید شععد می چشععمانش

 .گفت و گذاشت نیلوفر صورت روی را دستش آریان.کرد

 ...به به-

 گش! جانم – خندید نیلوفر
 ...خانم چکاوک...شه 

 چیهش خانم چکاوک کوچکترم شما از من -کرد نگاهش چکاوک

 ...اوکی...چکاوک هم تو نیلوفر من.کنیم کاری یه بیا پس -نیلوفر

 .داد تکان را سرش چکاوک

 گش کوچولو آریا...خب -
 بدمش بهش چی مامانش،.شه 

 در لوفرنی همراه به.بود خوابانده سختی به را آتوسا و آریا چکاوک بعد ساعتی
 .بودند اتاق
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 .دارم دلشوره.بره نمی خوابم -شد جا به جا خواب تخت در چکاوک

 .داری حق -کرد نگاهش نیلوفر

 شدهش چی مگه دونی می -

 .گفت بهم چیزایی یه یاشار آقا -

 بینتو چیزی -
 ش

  -کشید خجالت نیلوفر
 ...بابا 

 گفت نیلوفر.نپرسید چیزی دیگر چکاوک

 بپرسمش سوال یه شه می -

 .بپرس -

 ...البته فضولیه کم یه -

  -خندید چکاوک
 .بگو بابا 

 ...تره بزرگ ازت خیلی شوهرت -

 .بود خواهرم شوهر اولش -بست را چشمانش چکاوک

 ...!خواهرت پس واقعاش -کرد تعجب نیلوفر

 .کرد فوت -

 ک رحمتش خدا -
. 

 .شناختیش می احتماال -



wWw.Roman4u.iR  151 

 

 جداش -

 بیماری اثر بر پیش سال سه.منصعوری چیسعتا...آره -کشعید آهی چکاوک
 ...بود بازیگر.کرد فوت قلبی

 .بود معرکه ش بازی.داشتم دوستش چقدرم آره...آهان -

 ...نمونده هیچی دیگه االن آدم اون از ولی داری لطف -

 .نشست چکاوک تخت کنار و شد بلند نیلوفر

 .عزیزم نباش ناراحت -

 مترس می.کشعم می خودمو بیاد سعرش بالیی.چیسعتاسعت دختر پریسعا -
 ...اومد من سر که بالیی

 .بود گذشته پریسا شدن گم از روز چهار.شد سرازیر چشمانش از اشک

 .اومده سرت بالیی چه مگه -پرسید نیلوفر

 ندچ این در اما.شناخت نمی خوبی به که نیلوفری.زد زل نیلوفر به چکاوک
 انستد می.است پرستار دانست می.باشد دوستش مانند بود کرده سعی روز
 صورت زخم داشعتی چشعم هیچ بی دانسعت می.بود مرده یاشعار نبود اگر

 .گفت آرام.کرد می عفونی ضد روز هر را خودش

 ...دزدیدن منم -

 خواست نمی.نشعد مشعاهده صعورتش در تغییری حتی.نگفت هیچ نیلوفر
 .بدهد آزار بیجا های واکنش با را چکاوک

 خو جلوی رو حامله من وقتی.کردن من با که بود کاری ی نتیجه آتوسا -
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 حق. نخواسععت منو اول علی...خب...بشععکننش تا گذاشععتن علی ی 
 روز اون به من که بود چیسععتا و علی از انتقام خاطر به چون...نداشععت

 زمان گذشت با ولی.آورد سرم رو بال اون سعامان که بود اون خاطر به.افتادم
 نمی...رو آتوسا هم و کرد قبول رو من هم علی موضو ، همه شدن روشن و

 ک مراقبت ای بچه از که سخته براش شاید دونم
 ک می یادآوری براش رو آوردن من سر که رو بالیی که. ست زاده حروم که 
 هفده من از علی.گی می راست خب.شدم مند عالقه علی به کم کم...من.

 من از میومد کی بذارم کنار رو عالقه اون بخوام اگر حتی.تره بزرگ سععال
 یه شد می و کرد می ازدواج من با آتوسا وجود با میومد کی.کرد می حمایت

 کرد بزرگواری علی گم می خودم با گاهی.بچه این و من سر روی ای سعایه
 می فکری درگیری باعث اینا.کرد می رو کار این باید کنم می فکر هم گاهی

 علی.بینم می ب*و*سکا هنوز چون.خورم می قر  تا چند روزی من.شه
 دست از شبا بعضعی چون بدم بهش اینو تونم نمی من اما خواد می آرامش

 پرت به کنم می شرو  دم می دست از رو کنترلم وقتی چون.نداره خواب من
 ک می بغلم کردنم مهار برای علی و چی همه کردن

 ک می تحمل بدنش به منو های ضربه و 
 کار این اگر...نکرده ولم االن تا چرا دونم نمی.بشم خسته خودم که وقتی تا.

 بک رو
 اتفاقی این وجود با که هم حاال.شدم تناقض از پر اما دم می حق بهش واقعا 

 خو بود اومده پریسا نیلوفر، دونی می...من افتاده پری برای که
  براش داشتم من. 
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 .کردم می درست ار
 یهو اما.مهد توی آتوسععا و آریا دنبال رفتم می باید خورد می که رو ارش

 خو اصلی در شدن باز صدای
 آشپزخو از.شنیدم رو 
 برگشععته هام ب*و*سکا.دهنم روی اومد چرم کش دسععت یه.بیرون رفتم 

 ساما کردم می فکر.بودن
 ماسک که پوش سعیاه مرد تا دو.نرسعیدم جا هیچ به کردم تقال چقدر هر...
 یه ور پری جیغ صدای.پری سراغ رفت دیگه یکی.ایسعتادن جلوم بودن زده

 شو روی بیهوش اونو بعد لحظه چند و شنیدم لحظه
 هیچ اما کردم گریه.زدم جیغ.بیرون بردش می داشععت که دیدم مرد اون ی 

 هشب تعجب و ترس با.کرد ولم مرد اون یهو...بردنش.بکنم نتونسععتم کاری
 کتکم.دراومدم بهت از خورد صععورتم توی اول مشععت وقتی اما.کردم نگاه
 رو چاقو یه.شععد خم روم شععون یکی افتادم زمین روی حال بی وقتی و زدن

 چاقو.نخوردم هم تکون حتی که بودم حال بی قدر اون.گرفت صورتم نزدیک
 .بینی می که اینی شد زخمش و گذاشت صورتم روی رو

**** 

 حرف او با کالمی نکرد جرئت رخسععار که قدر آن.بود عصععبعانی آران
 خا به قبل شب از نائیریکا.بزند

 .بود داده اطال  پلیس به را شدنش گم پدرش و بود نرفته 
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 ترس با رخسعار.شعد کنده جا از ماشعین و گذاشعت گاز روی را پایش آران
 به انیهث.نبود متوجه آران انگار اما کند خطر احساس کمتر تا بست را کمربند

 .شد می بیشتر سرعتش ثانیه

 ...آرومتر آران -نیاورد طاقت رخسار

 بود دنده روی که آران دسععت روی را دسععتش رخسععار.نشععنید اصععال آران
 .کرد نگاه رخسار دست به بود کرده غلیظی اخم که آران.گذاشت

 چیهش -

 .ترسم می...بریش آرومتر شه می -

 رمالین وضعیت به سرعتش بعد ثانیه چند و کرد نگاه شعمار کیلومتر به آران
 .رسید

 شروی درگیر فکرم.نبودم متوجه اصال ببخش -کرد زمزمه آران
 ...بیاد سرش بالیی اگر.کجاست نیست معلوم...

 ردام دستان حاال که کرد نگاه دستش به.نداشت گفتن برای چیزی رخسار
 .شنید سختی به را آران صدای.بود کرده اش احاطه آران ی 

 مونیش می باهام -

 دوست هم طرفی از و کند چه باید دانست نمی.کشید عمیقی نفس رخسار
 .داد تکان سر.بشنود را سوال این فعال نداشت

 .دارم نیاز زمان.بگیرم تصمیم تونم نمی من...فعال من...آران -

 رقع زود که نبود تندی تب اما گذشت تند...بود سریع که دارم قبول منم -
 ک
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 مهه که وقتی.شم می آروم کنم می فکر که تو به...دارم نیاز موجودت به من.
 ...کنی می پر رو دنیام ی

 .شد خیره رخسار به و کرد پارک ای گوشه.نداشت رانندگی تمرکز آران

 گم می راست.نبود دل ته از کدوم هیچ حرفام اون خورم می قسعم خدا به -
 .باش من رخسار فقط،...رخسارم

 ضاف در خواننده گرم صدای.رفت ماشین پخش سمت به اختیار بی دستش
 .پیچید

 زده زل بهم پنجره از شب

 بده پناهم من ماه بمون

 میاد بارون که بده پناهم

 باد دستهای تو شم می پرپر که

 نگاه وغروب ازمن نترس

 ها تاریکی رو بکش کبریت یه

 گمم اگرچه نکن شک بهم

 گندمم گل بده پناهم

 ماتیم که ای لحظه تواین

 ناراحتم تو تلخی از من هم، به

 همراهمی که شده چی بگو

 مبهمی کمی من مثل هم تو

 کسم بی اگه بده پناهم
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 رسم می تو به شب عمق از که

 ناباورم که بده پناهم

 بگذرم ازت که میشه مگه

 پاسععخ توانسععت نمی اما.خواند می تیره چشععمان آن در را عشععق رخسععار
یان شععاید...چرا دانسعت نمی هم خودش.دهد  گرفته جا دلش در بیشعتر پو
یان وجود شععاید.بود  مردد.گرفت می را آران جای کم کم روزها آن در پو
 .کرد زمزمه آران.شود پشیمان بعدا که کند انتخابی خواست نمی.بود

 ستنی این فقط عشق.بچشونم بهت رو عشق طمع تا بمون رخسار...بمون -
 به من.نداشتیم هم با زیادی وقت ما...باشعه همراهت سعخت روزای تو که

 .شدم نمی غافل ازت هم لحظه یه بودم هوش به اگر خدا

 می من.کنم انتخاب االن تونم نمی من...آران -رفت عقب کمی رخسععار
 .نباشه درست انتخابم ترسم

 که دونم می.دارم ایمان انتخابت و تو به من -زد زل رخسار چشمان در آران
 .دیدم بار اولین من که هستی دختری همون کن ثابت..تونی می

یان با که زمانی به.کرد فکر رخسعار یان.بودند جنگل در پو  بود تهگف او به پو
 بتمث جواب زد می آتش را رخسار که چیزی.باشد گاهش تکیه تواند می که
 .بود او

**** 

 انستهنتو شبش هر ی گریه شدت از چکاوک.بود شده بلند نماز برای نیلوفر
 را در.شد خارج اتاق از و انداخت سرش روی را شالش نیلوفر.شود بلند بود
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 ادهسج روی که رسید می گوشش به یاشار بخش آرام صدای.بست آرامی به
 .بود نشسته زمین روی اش

َک  - لک ََ َک  َأسعأ م  اسعأ ذی ب  َرَقتأ  اَلّ ه   َأشأ مواتک  ب  وَن، الَسّ َرضک
َ َک  َو  َواْلأ م  اسأ ذی ب   اَلّ

َلحک  ه   َیصأ وَن  ب  لک َوّ
َ وَن، اْلأ رک َل  َحّیا   یا َواْلأخ  ّ  َقبأ

ل 
، کک َد  َحّیا   یا َو  َحی ّ ّ  َبعأ

ل 
، کک  یا َو  َحی ّ

، ال حیَن  َحّیا   َی  یا َحَیّ ی 
حأ تی، مک َموأ میَت  َو  الأ ، مک یا   حأ

َ لهَ  ال َحیکّ  یا اْلأ اّل  إ  َت  إ   .َأنأ

َمّ  -کرد خم سر احترام به و شد بلند جایش از آرامی به یاشار غأ  َالّلهک ّ
 الَناَموأ  َبل 

مامَ   
َی  اْلأ هاد  َیّ  الأ د  َمهأ َم  الأ قائ 

ر َک  الأ
مأ ََ

 .ب 

 به مقید یاشععار کرد نمی فکر وقت هیچ.بود مانده جایش بر مبهوت نیلوفر
 .انداخت می گردنش به که دعایی آن با حتی.باشد اش دینی احکام

یش.گذشت یاشار کنار از آرامی به و داد قورت را دهانش آب نیلوفر  ار وضو
 رشس نیلوفر دیدن با یاشار.بود کرده تمام را عهد دعای هم یاشار گرفت که
 .انداخت پایین را

 ...خانم نیلوفر کنین دعامون -گفت داری خش صدای با

 .دعا به محتاجیم -لرزید نیلوفر دل

 یم نباید اتفاق این.دهند لو را او چشمانش ترسید می.ماند می جا آن نباید
 رد نگاهشان و آورد باال را سرش نیلوفر.شد می مرد آن عاشعق نباید او.افتاد
 در رهایی که افتادند می دامی در متفاوت جنس دو از نگاه دو.شععد قفل هم
 .نبود آن
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 فرار جا آن از سععرعت به و گفت ببخشععیدی.آمد خود به زودتر نیلوفر
 داشت اتفاقی چه دانست نمی هم خودش.کشعید عمیقی نفس یاشعار.کرد
 .افتاد می

 شدهش مرگم چه -کرد موهایش در دست کالفه

 ریخب بی از.گرفت تماسی و برداشت را موبایلش یاشعار بعد سعاعت چند
 دیوا داشت

 .شد می 

 ...قربان سالم -

 خوبیش تو...سالم -سورنا

 نشدش شروین از خبری.قربان ممنون -

-  
 دنبال رفت آران دیروز.زمین توی رفتن شععدن آب زنش و خودش انگار...

 بتو شاید تا زمرد ی دخترخاله
 خو اون اما برسه جایی به اون طرف از 
 خو بود نرفته که بود روز یه یعنی.نبود 
. 

 کنیمش چکار باید پس -

 با کنیم اپید رو مظنون نتونیم اگر فردا تا.داده اولتیماتوم بهم ابطحی سردار -
 ز می حرف مقامات

 .گودرز برای مصونیت گرفتن برای 

 .بزند حرفی نتوانست بهت از یاشار



wWw.Roman4u.iR  161 

 

 اون که باش مواظب فقط.برنمیاد دسععتت از کاری که تو -داد ادامه سععورنا
 یگهد ما و گروگانن اونا دست نفر سعه االن.نبینن آسعیبی ش خانواده و وکیل
 جنگ هی وارد هم ایران آخرش که کنیم صبر تونیم نمی.کنیم صبر تونیم نمی
 !که فهمی می.بشه

 .قربان بله -گفت سختی به یاشار

 مین و توانست نمی.بود ایستاده همانجا یاشار اما کرد قطع را تماس سعورنا
 که گودرزی.کرد می فرار چنگشعان از داشعت گودرز که کند باور خواسعت

 یم فرار داشت بود ها خیلی مرگ موجب.بود شده ها خیلی بدبختی موجب
یش توانسعععت نمی یعاشعععار و کرد  جیبش در را موبعایعل.بگیرد را جلو

 .پوشید را کتش و برداشت اپن روی از را اش اسلحه.گذاشت

 رینش می دارین کجا -

 .بود ایستاده اش متری دو در که کرد نگاه نیلوفر به.برگشت یاشار

 ...برم باید -

 ت اینجا رو ما نباید شما -
 .ندارن امنیت شما بدون خانواده این.بذارین ا

 در تر محکم را اسععلحه.نداشععت گفتن برای هم جوابی.نداد جواب یاشععار
 .گرفت دستش

 شععما بیاد نفر چهار این سععر بالیی.دارین ای وظیفه یه جا این شععما -
 .مقصرین
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 و مبشین جا این تونم نمی من دونیش می چی تقصیر از -کرد نگاهش یاشار
 .میره در چنگمون از اتفاقا این تمام باعث که ببینم

 .برداشت عقب به قدمی و شد یاشار عصبی لحن متوجه نیلوفر

 دارم کار کسایی با فقط من.ندارم کاری باهات که من...نترس -گفت یاشار
 .برم باید همین برای.بکشونن سیاه خاک به رو کشورم خوان می که

 تو نمی پلیس نیروی مگه -
 بک رو کار این 
 برینش باید شما حتما که 

 .گرفت نیلوفر از را اش رنجیده نگاه یاشار

 .بهتره باشیم مون همه شاید...شاید -

 جا نای شما وجود...من نظر به ولی -گذاشت جلو به قدمی احتیاط با نیلوفر
 ...الزمه

 .بیرون اون 

 تا را شعقاید و کرد می مخالفت او با که دختری به.کرد نگاه نیلوفر به یاشار
 .کند تحمیل خواست می حدی

 .گی می که باشه طور این شاید -

 یگا یاد دوباره و کشید صورتش روی دستی
 یگا.افتاد 
 یگا.کرد می مخالفت او با همیشه هم 
 بودش که دختر این...دختر این اما بود خواهرش 
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 مبل ترین نزدیک روی بعد و انداخت صععندلی روی و آورد در را کتش
 .نشست

 !یاشار آقا -

 بلهش -یاشار

 .افتاد کتتون از عکس این -

 یگا عکس.برگشت سرعت به یاشار
 دست.نداشعت عکس درون رنگ سعبز نافذ چشعمان آن به نگاه طاقت.بود 

 تشدس و بود پرت حواسعش.بگیرد نیلوفر از را عکس تا برد جلو را لرزانش
 بتعج شدت به او دست سردی از نیلوفر.کرد لمس کامال را نیلوفر دسعت

 طمانی با.کرد
 .پرسید 

 همسرتوننش -

 .خواهرمه...خیر -شد خیره عکس به و کشید عمیقی نفس یاشار

 .قشنگه خیلی چشماش -زد لبخند نیلوفر

 .شدن بسته همیشه ی واسه که چشمایی -کرد زمزمه یاشار

 چراش -پرسید تعجب با نیلوفر

 .شد کشته پیش سال چهار -

 بودش پلیس -

  -داد قورت را دهانش آب یاشار
 .بود قاتل...
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 .زد پوزخندی یاشار.کرد نگاه یاشار به شده گرد های چشم با نیلوفر

  نمیاد بهش چیهش -
 ...اما بود قاتل یه درسته...بود ولی ش

 .ربگی نشنیده.گفتم می بهت اینو نباید -کرد فوت را نفسش یاشار

**** 

 ینب از را شروین روح خواستند می دوباره.بود برده بیرون را زمرد" او" دوباره
 .نداشت ای فایده هیچ کرد التماس چه هر زمرد.ببرند

 .کرد نگاهش زمرد.بست را دستش و نشاند صندلی روی را زمرد

 کنیمش کمکت ذاری نمی چرا -

 .تونین نمی -

 تو می...پلیسه شروین اما شاید من -
 .چیه مشکل بگو فقط تو.

 ...ترسم می -

 کیش از -

 .اینجا بکشونم رو شما کردن مجبورم که همونایی از -

 ک می فکر وتو من از بهتر اون گم می شروین به من...بگو من به تو -
 ...اما.

 چیش -

 عفونت اگر زخماش.کشن می رو شروین اونا...سریعتر کنم می خواهش -
 داشععت جا تا و گرفتن همینا رو ش پسععرخاله.نمیاره طاقت...باشععه کرده

 .بوده کما تو ماه دو.زدنش
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 شروین سر بالیی ندارم طاقت من نائی -زد حلقه زمرد چشعمان در اشعک
 .بیاد

یش و رفت زمرد طرف به نائیریکا  .زد زانو جلو

 .گرفتن گروگان رو نوشاد اونا -

 چیش -شد گشاد زمرد چشمان

 .کشن می اونو نکنم رو گن می که کاری اگر گفتن بهم -

 ...که دزدیدی رو ما تو -

-  
 .شما فقط 

 کیش دیگه -کرد نگاهش باز دهان با زمرد

 ...تو پیش.اینجا میارنش دیگه ی دقیقه ده...بچه دختر یه -

 رسیش می داری کجا به تو نائی -

 .بکشن اونو ذارم نمی من...برادرمه نوشاد -

 نائیریکاش خواستن چی ازت -

 .بدونی اینو نباید تو...هیچی...منتها.بکشم رو نفر یه...قتل یه -

 اگر و...نگی من به اگر -گفت عصبانیت با و کشعید را نائیریکا دسعت زمرد
 اگر خدا هب نائیریکا.کشععن می اونو کنیم، فرار بتونیم که نگم شععروین به من

 .کشمت می خودم بیاد سرش بالیی

 به میک و کرد تغییر نگاهش رنگ بعد کمی.کرد نگاهش تعجب با نائیریکا
 .شد خم زمرد سمت
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 توی شععما...داره خبر ش بقیه از مطمئنم.بگو شععروین به رو همینا تو -
 .هستین زیرزمین توی 06 پالک...  کوچه کامرانیه

 پرت داخل به را دختری و شد باز در.گذاشعت دسعتانش در را چیزی بعد و
 به ریکانائی.بود گریان دخترک چشمان.بودند پریشان بلندش موهایش.کردند

 لحن.خورد بسععته در به و برداشععت قدم عقب عقب دختر.رفت سععمتش
 .بود مالیم نائیریکا

 .نداره کاری باهات هم ای دیگه کس.ندارم کاریت من...نترس -

 همین -کرد زمزمه و برد او صععورت کنار را صععورتش.کرد زمرد به رو بعد و
 .ببرین اینجا از هم رو دختر این.کنین فرار باید امشب

 چیش تو پس -کرد نگاهش زمرد

 خارج در از سرعت به و برداشت قدم عقب سعمت به.نداد جوابی نائیریکا
 .رفت پریسا طرف به و شد بلند زمرد.شد

 عزیزمش خوبی -

 .نداد جواب پریسا

 چیهش اسمت.نیستم اونا از من اما.ترسیدی دونم می -

 .پریسا -کرد نگاهش تردید با پریسا

 ...زمردم منم -

 مآرا و کشعید عمیقی نفس زمرد.کرد دسعتش در همراه تلفن به نگاهی زمرد
 .... فرار امشب زیاد احتمال -گفت

 به دزمر اما کشید جیغ پریسا.شد پرت داخل به مردی و شد باز دیگر بار در
 .نتوانست اما شود بلند زمین روی از کرد سعی شروین.رفت سمتش
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 خوبیش -پرسید احتیاط با زمرد

 .نیستم بدک -زد پوزخند شروین

 بپوشمش من نیست هیچی -نشست زمرد کمک با و

 بره نیمه بدن به و
 .کرد اشاره اش 

 .نکنم فکر -خندید زمرد

  جوکاری علی دختر تو...تو -افتاد پریسا به شروین چشم
 ش

 کیش -پرسید زمرد.کرد نگاهش فقط پریسا

 ...گم می بهت بعدا -

 شععروین برای را آن سععرعت به.آورد یاد به را نائیریکا های حرف تازه زمرد
 .کرد بازگو

 وگر.کنیم فرار امشب باید.گه می راست نائیریکا -گفت متفکر شروین
 .مونیم نمی زنده کدوم هیچ 

 .انداخت باال ابرویی زمرد

 .خوره می دردت به این پس -

 آوردیش کجا از – کرد نگاه موبایل به شروین

 ...نائیه کار -

 دوار را آمد ذهنش به که ای شماره اولین.گرفت دستش در را موبایل شروین
 .کرد تزریق وجودش در را مضاعفی انرژی سورنا بم صدای.کرد
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 بلهش -

 .شروین...منم قربان -

 کجاییش تو شروینش -گفت بلند سورنا

 ...دونم نمی -

 کجاییمش دونی می -پرسید زمرد از بعد و

 به مه شروین و گفت شعروین به بود گفته او به نائیریکا که را آدرسعی زمرد
 .کرد منتقل سورنا

 خوبهش حالتون -سورنا

 .اینجاست هم جوکار علی دختر...خوبیم -

 فرمانده از خودم.فرسععتم می االن همین کمکی نیروی با رو آران و آرتین -
 وگر ندارم دستور

 .میومدم 

 .منتظرم -شروین

 ...شروین -

 .قربان بله -

 .بمون زنده -

 .دارم کار خیلی هنوز من...حتما -خندید شروین

 .کرد پوفی شروین.شد قطع تماس

 کاری هیچ موقع اون تا.اینجا رسن می دیگه سعاعت نیم تا زنم می حدس-
 .بکنیم تونیم نمی

 بشیش بلند جات از اصال تونی می تو -
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 کنیش می فکر چی خودت -خندید شروین

 .بشی خیال بی که چیه نظرت شروین -گفت جدی زمرد

 چیش خیال بی -

 ...!شغلت همین -

 گیش می داری جدی -کرد تعجب شروین

 باید بفهمی تا بگیری قرار مرگ خطر معض در باید بار چند...خب آره -
 برداریش دست

-  
 انتخاب عالقه با رو شغل این من.کنم نمی رو کار این هیچوقت من...زمرد 

 .رم می هم آخرش تا.کردم

 کجاستش آخرش -

 کجاستش چی همه آخر -انداخت باال ابرویی شروین

 .شروین-کرد ناله زمرد

 اینو دفعه چند.میریم می روز یه ما همه.آدماسععت ی همه راه این زمرد، -
 می اول همون از تو.کردی ازدواج کی بعا دونی می تو.کنم تکرار بعرات

 .کیم من دونستی

 .بود کرده کور رو چشمم عشق -زد غمگینی لبخند زمرد

 نیستیش عاشقم االن مگه چیه -خندید آرام شروین

 .نشو لوس -کرد اعتراض زمرد

 ...ها شدی چاق -
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 ...شروین -زد کوتاهی جیغ زمرد

 .گلم کردم شوخی -خندید شروین

 برده خوابش همانجا و بود نشسته ای گوشه که کرد پریسا به نگاهی شعروین
 .بود

 .کنم تشکر ش بچه تربیت برای علی از باشه یادم -

 چراش تشکر کیهش علی -

 رسعع آخر و بود کرده تهدیدش بشععه آزاد اینکه برای گودرز که وکیلیه علی -
 دو می بچه این اینکه برای هم تشکر.دزدید رو ش بچه

 .برسن شون زندگی به چل و خل شوهر و زن یه که بخوابه کی 

 .خودتی چلم و خل.نیست جاش اینجا -شد خیره شروین به زمرد

 دیوا گن می آخه -
 دیوا چو 
 .آید خوشش صد در صد ببیند 

 .رفت می یادش از چیز همه شروین با بودن با.خندید زمرد

 شروینش داری دشمن اینقدر چرا تو آخه -

 مرد باشه نداشته دشعمن که مردی گه می نیاییب*و*سع المثل ضعرب یه -
 .نیست

 فهمیدیش اینو که نیب*و*س رفتی بار چند -کرد نگاهش تعجب با زمرد

 به ار اش پیشانی و برد زمرد سر پشت را دستش.نداد جواب و خندید شروین
 .گفت آرام و رفت هم در هایش اخم ای لحظه.چسباند او پیشانی

 ...اومدن -
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 هک ای گوشععه به را زمرد.پیچید محوطه در تیراندازی صععدای بعد ثانیه چند
 .برد بود پریده خواب از حال و بود پریسا

 ...تا وایستین گوشه همین همینجا -

 شروین.بود همراهش هم بهنود.کرد پرت داخل به را خود آران و شد باز در
 .رفت طرفش به

 .باش مواظبشون.کن دورشون اینجا از فقط.امن جای یه ببرشون...بهنود -

 گرفتینش رو همه -داد ادامه آران به رو بعد و

  -کرد پاک را لبش کنار خون آران
 .رگیرند ها بچه فعال.شما دنبال بیایم تا رفتیم در دستشون از بهنود و من...

 چیش نائیریکا...شروین -گذشت شروین کنار از زمرد

 .دم می قول...میارمش من.برو االن همین -کرد نگاهش شروین

 کتت.دهب من به اسلحه یه -گفت آران به شروین.رفتند بهنود و پریسا و زمرد
 .بده شه می اگر هم رو

 گلوله ضععد ی جلیقه آن زیر.آورد در را کتش و کرد شععروین به نگاهی آران
 .گفت و داد تکان سری.بود پوشیده

 ...ولی نیست دسترس در جلیقه -

 .سرخودم جلیقه خودم من.کافیه بدی رو اسلحه همون -

 او هب و کشید بیرون شلوارش پشت از ای اسلحه آران.خندید و گفت را این
 .داد

 .کردن پذیرایی ازت حسابی مشخصه تونیش می مطمئنی -
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 بختا خوش -کشید عمیقی نفس شروین
 سععوزش فقط نیسععت عمیق هم ها زخم.دنده یه از غیر نشععکسععته جاییم 

 .شد دیر بریم.داره

 و دکر شلیک مهاجم اولین دیدن با شروین.رفتند بیرون اتاق از هم با دو هر
 کجاستش آرتین -زد داد

 ارهد...ها بچه پیش باال -گفت بلندی همان به و گرفت پناه ای گوشععه آران
 .میاره جا رو حالشون حسابی

 باهاتو هم یاشار - رساند آران کنار را خود شروین
 ش

-  
 .طوالنیه ش قضیه اون ،

 را دستش شد ظاهر رویش به رو که مردی دیدن با.کرد طی را راهرو شروین
 .کوبید مرد صورت به و کرد مشت

 .طوالنیم قضایای عاشق من -

 و دخور تلو تلو کمی.کرد اصععابت مرد گیجگاه به شععروین بعدی ی ضععربه
 .زد پوزخند شروین.افتاد زمین روی

 .بیامرزتت خدا -

 نشا و کرد بلند را اسلحه آران
 .زد داد شروین.افتاد زمین روی هم دیگری مرد.رفت 

 .نائیریکا دنبال رم می من -

 خا هر به.برود باید کجا دانست نمی.کرد دویدن به شرو  بعد و
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 آن در کسععی اما شععد می داخل و زد می درش به ای ضععربه رسععید می که 
 .بود سرش پشت آران.دوید دوم ی طبقه طرف به.نبود

 نداریش زندگی و کار تو -

  -زد داد و خندید آران
! 

 خا در شروین
 .شده خوب پات میاد نظر به -شکست را ای 

 .بهتره بعضیا چشم کوری به -

 خا در کسی اینکه از شروین
 نیستش کسی آپارتمان این توی چرا -رفت بیرون و شد مطمئن نبود 

 خو این گفت و گرفت تماس تیمسار میومدیم داشتیم -
. خالیه هم همین برای بسععازن دیگه یکی جاش و بشععه خراب بوده قرار 

 پ برای جا بهترین
 .گروگان تا چند کردن ان

 ...عوضیا کتابه و حساب رو کاراشون همیشه -کرد غرغر شروین

 هم به.بود آمده مقابلشان راهروی از صدا.کرد متوجه را ها آن جیغی صدای
 خا سه در.کردند دویدن به شرو  و کردند نگاهی

 .ردک می تقال مردی چنگ در که دیدند را نائیریکا باالخره تا شکستند را 

 ...کن ولش -گرفت مرد طرف به را اش اسلحه آران

 .گذاشت نائیریکا سر روی را اش اسلحه مقابل در هم مرد
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 وگر زمین بذارین رو اسلحه -
 .کنم می سوراخ رو مغزش 

 نشا امکان هایش خوردن تکان و نائیریکا تقالهای وجود با
 نارک نائیریکا دهان روی از مرد دست.بود رسیده صفر به شروین برای گیری 

 .زد جیغ و رفت

 ...کن ولم -

 مشک به آرنجش با.کند چکار باید دانست می.دوخت شروین به را نگاهش
یش از و کوبیعد مرد  باران گلوله را مرد شععروین و آران.رفعت کنعار جلو

 .زد می نفس نفس و بود نشسته ای گوشه نائیریکا.کردند

 .شد تموم -

 .آره -داد تکان را سرش آران

 کجاستش زمرد -پرسید شروین از نائیریکا

 .بریم شو بلند.بیرون فرستادمش -

 .پرسید آران که شدند خارج اتاق از

 شدیش اینا درگیر چی برای...خب -

 یخیل مون تیراندازی مهارت دو هر نوشاد و من بدونین اگر...خب -نائیریکا
 .باالست

 .من از بهتر حتی -گفت باشد ناراحت مسئله این از که انگار شروین

 کنی می فکر چرا.نباش تخس های بچه مثل -خندید و کرد نگاهش آران
 .باشه بهتر تو از کسی نباید

 ...بده ادامه.باالست نفسم به اعتماد چون -خندید هم شروین
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 هم لحظه یه.گرفتن گروگان رو نوشععاد گفتن و زدن زنگ من به...خب -
 .بود پیش ماه دو از بیشتر تقریبا.کنن مطمئنم تا شنیدم رو صداش

 .آران گرفتن رو تو که موقعی همون تقریبا -کرد فکر کمی شروین

 .شدند خارج اصلی در از

 .شه می مشخص چیزا خیلی جا اون.اداره بریم باید -آران

 .آمد جلو آرتین

 !شروین دیدمت زنده باالخره -

 دقص.دارم کار هنوز دنیا این توی من گفتم که همونطور -زد لبخند شعروین
 .برسم گودرز حساب به بدجور خوام می که بریم.ندارم مردنم

**** 

 .کرد پرت صندلی روی را خود شروین

 نمی دردت هیچ بعه کعه داری تسععخیری وکعیعل یعه االن تعو.بعبعیعن -
 .باش داشته اینو...خب.خوره

 بودی گرفته گروگان که هم رو ما االن -گعذاشععت میز روی را دسععتش
 ات.کافیم پشععتت هفت برای نفر یه من گرچه...شععاهد یه شععیم می.آزادیم

 زارآ خودتو پس.نیسععتم معامله کن ول!!! ابلیس حضععرت پیش نفرسععتمت
 ک نمی کار برات بیرون اون کس هیچ دیگه.نده

 رو نوشععاد که کردن اعتراف هاتم نوچه.شععد حل ش مسععئله نائیریکا. 
 سععرهنگ دیگه چون.شععو خیال بی پس دیگه...تو دسععتور به اونم.کشععتن
 مو می فقط...که فهمی می.نیست خطر در فدوتف
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 وجود شععر از رو ما و شععه می برگذار دیگه ی هفته یه اونم که.دادگاهت 
 ک می خال  نحست

 برات فراری راه هیچ دیگه.کنم خالصععت که بگم بهت رو اینعا اومعدم.
 رایب دیگه ی هفته تا و اوین زندان به شی می منتقل دیگه ساعت دو.نمونده
 ...وکیلت و بشه بررسی دادستان دادخواست تا.شی می حاضر دادگاه

 بتو -زد پوزخند
 بک دفا  ازت 

 تو نمی که...

 .دنیا اون ری می هفته دو از کمتر عرض در دم می قول بهت...

 توانست نمی اما بود کرده حس را خطر هم خودش.زد نمی پوزخند گودرز
 .کند قبول

 .نیست من پایان این باش مطمئن -داد تکان سری

 ...بابا برو -

 .رفت در طرف به و شد بلند جایش از شروین

 ردزم....بود کرده نفوذ من باند تو زنت دونم می.شی می پدر داری شنیدم -
 .گم می رو

 اقات در که سورنا.شد مشت اختیار بی دستش.ایسعتاد جایش سعر شعروین
 حس اصال. ایسعتاد جایش سعر کرد می تماشعایشعان و بود ایسعتاده کناری
 .نداشت خوبی

 م ی بچه بچه، اون بگم اگر -
  



wWw.Roman4u.iR  176 

 

 ...چی...تو 

 صورتش روی شروین سنگین مشت چون بزند نتوانست را حرفش ی ادامه
ین.افتاد زمین روی صععندلی روی از گودرز.آمعد فرود  ضععربات شععرو

 آرتین و آران و سورنا.آورد می فرود گودرز صورت و سر روی را سهمگینش
 کنار گودرز روی از را شروین آرتین و آران.دویدند اتاق سمت به سرعت به

 .زد فریاد شروین.کشیدند

 می فقط شععهش می چی بزنی تهمت من زن به کردی فکر...ناموس بی -
 عوضیش کنی بازی من اعصاب با خوای

 .کرد نگاهش نفرت با بود خون از پر صورتش که گودرز

 هرابط که کنی نمی فکر بودش چی اونجا زنت نقش که دونی می هم خودت -
 ...باشه شده ختم دادن دست به ما ی

یش آرتین و آران اما کرد حمله دوباره شروین  گرفتند را جلو

 .حاال...من اتاق توی ببرینش -سورنا

 .سپرد سربازی به را گودرز سورنا بعد و

 .بری نمی در به سالم جون تو حرفا این با -

 .زنم می آتیش رو شماها حداقل -

 تصور دیدن با گودرز تسخیری وکیل.شد دور او از و داد تکان سری سورنا
 او اب صحبت از بعد سورنا.زد حرف او با کمی و رفت سورنا طرف به گودرز

 دیدن با.بودند اتاق در سععه هر شععروین و آرتین و آران.رفت اتاقش طرف به
 .گذاشتند احترام سورنا
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 ...آزاد -

 .نشست اش صندلی روی بعد و

 احمقا کار چه این...آرا رزم سرگرد -
 کردیش که بود ای 

 گفتش چی نشنیدین شما...قربان -پرسید تعجب با شروین

 شما زا گودرز از نیابت به گودرز وکیل سرگرد، -زد نشنیدن به را خود سورنا
 االن همین.داره هم حق...موکلش جرح و ضععرب جرم به.کرده شععکایت

 .کن معرفی بازداشتگاه به خودتو

کنده تعجب با شروین  شمچ -گذاشت احترام و کرد نگاه را سورنا خشم با آ
 .قربان

 .رفت بیرون اتاق از سپس و

 لیزیرسععیبی باید چیهش -گفت کرد می نگاهش تعجب با که آران به سععورنا
 .کرده شکایت ازش طرف گم می کردمش می ردش

 ...که شنیدین خودتون قربان -

 .کرد می کنترل خودشو باید شروین چیش که خب...شنیدم من -

 ...زد می رو حرفا این شما همسر مورد در کسی اگر -کرد اخم آران

 .کرد نگاهش فقط سورنا

 .بود بدتر مراتب به شما العمل عکس قطعا -داد ادامه آران

 همسر مورد در کسی اگر حتی.آران هستم ای منطقی آدم من -گفت سعورنا
 فرصت یه در بعدا. سنجیدم می رو موقعیت...هم زد می حرفی همچین من

 توی خودشعو شعروین االن.باش مطمئن.میاوردم سععرش بالیی یه مناسعب
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 معذرت ازش باید شعروین پس. بده رضعایت گودرز باید.انداخت دردسعر
 ...که بخواد

 ک نمی رو کار این هیچوقت -آرتین
... 

 .گفت علی به رو یاشار

 مامورامون بهترین از نفر چهار.نیست ضروری اینجا من وجود دیگه فعال -
 عادی زندگی به بعدش. بشه تموم گودرز ی قضعیه تا میان محافظتتون برای
 .برسید تون

 را وا یاشار.شد خارج سرش پشت هم نیلوفر.رفت بیرون و کرد خداحافظی
 خا به

 دو هر گوش در بنان استاد صدای ماشعین شعدن روشعن با.رسعاند می اش 
 .پیچید نفرشان

 برم ز برود گداز جان غم کین/  بساز من دل با ناز، ی الهه ای باز،

 گ سر ز تا بیا/  بود تو گ*ن*ا*ه از نیاسود من دل گر
 گذرم ت

 هگرفت او از را آرامش سععیاه چشعمان آن افسعون.کرد نیلوفر به نگاهی یاشعار
 .گفت آرامی به.بود

 !خانم نیلوفر -

 نیلوفر دوباره.بود دوخته چشم رویش به رو به که کرد یاشار به نگاهی نیلوفر
 .دانست نمی را چرایش.بود شده خانم
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 !بله -

 ...چون...نبینمتون دیگه شاید، -یاشار

 کیی که وقتیه مال فقط ما دیدار انگار -داد ادامه و کشید عمیقی نفس یاشار
 .باشم داشته پرستاری به نیاز من...یا.باشیم خطر معرض در مون

 با اشاری.نداشت دوست را خداحافظی این اصال.کرد بغض اختیار بی نیلوفر
 .داد ادامه مکث کمی

 ت شب موقع اون...دیگه -
 .نشید خارج بیمارستان از ا

 فتگ چشمی لب زیر.بودند بخش لذت برایش غریبه، مرد این های نگرانی
 .شد خیره پرترافیک و شلوغ خیابان به و

یت به یاری دسععت کنم می باز  ز نیاز و راز باز را خود غم تا بیا/  دراز سععو
 ببرم خاطر

 گچن در را فرمان محکم که دستانی.لغزید یاشعار دسعتان روی نیلوفر نگاه
 مردا دستان آن در لرزشی کرد حس ای لحظه.بودند گرفته

 .است دیده 

 به شععف شعور پر مرغ همچون خدا به/  هدف را دلم خشعمت تیر نکند گر
یت  بپرم سو

 خا به نگاهی نیلوفر.کرد ترمز یاشار
 خا.کرد شان 



wWw.Roman4u.iR  181 

 

 ادهپی ماشین از و کرد تشکر لب زیر.کند نمی آن از دل گاه هیچ که امنی ی 
 می حس وجود تمام با را نیلوفر منتظر نگاه.کرد بسته در به نگاهی یاشار.شد
 .گفت لب زیر.کرد

 ماثر نیابی خبر نگیری من از اگر خدا به/  ثمر ندارد وفایی بی همه این -

 .گفت آرام...هم دلش.لرزید نیلوفر دست.کرد حرکت ماشین

 ...سالمت به -

 می خبر هایش خبری بی تمام از باید.رفت اداره به راسععت یک یاشععار
 در.رفت سععاختمان طرف به و کرد پارک اداره از بیرون را ماشععین.گرفت

 وارد و گذشت محوطه از.شد وارد سرعت به و داد نشان را کارتش نگهبانی
 ی طبقه در ها پله کنار باریک راهروی و رفت باال ها پله از.شعد سعاختمان

 بود در جلوی که سعربازی به.ایسعتاد سعورنا اتاق در جلوی و کرد رد را دوم
 .گفت

 هستنش تیمسار -

 .قربان بله -گفت و گذاشت احترام شناخت می را او که سرباز

 .شد وارد سورنا ی اجازه شنیدن با و زد در.داد تکان سر یاشار

 .قربان سالم -گذاشت احترام

 احتیاط با یاشععار.آمد می نظر به سععراسععیمه سععورنا.داد را جوابش شععروین
 .پرسید

 قربانش شده چیزی -

 طمانی با یاشار.گرفت طرفش به را ای برگه فقط.نگفت چیزی سورنا
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 .کرد خواندن به شرو  و گرفت سورنا دست از را برگه 

 چععععیش -گفت بلند اختیار بی

 .داشتم رو تو العمل عکس دقیقا منم -داد تکان سر سورنا

 کردهش کار چی شمگه...مگه قربان -

 از مه شروین.کرد بدی توهین زنش به شروین تحریک برای دیروز گودرز -
 از اونم.زد رو گودرز خورد می تا بجنبیم خودمون به ما تا و رفت در کوره

 ههفت سه گودرز خب...اما بازداشعتگاه فرسعتادمش.کرده شعکایت شعروین
 .افته می عقب دادگاه موقع اون تا.گرفته درمان طول

 ...!قضیه این -داد سورنا نشان را برگه قرار بی یاشار

 ک امضاش ابطحی سردار اگر...نوشتتش کبیری سردار.نیست من دست -
... 

 .کنن می تعلیق رو شروین -بست قرار بی را چشمانش یاشار

 دارهش خبر شروین خود -گذاشت میز روی را برگه

-  
 .هنوز 

 .قربان نامردیه این -

 عداب نکنیم جدی برخورد شروین با ما اگر داره عقیده کبیری رسول سردار -
 پلیس از رو باری خشععونت ی چهره مردم و شععه می بد پلیس نیروی برای

 البته...کردن توصیف رو خورد و زد این روزنامه تا چند تقریبا.کنن می تصور
 ای شون عقیده.کالغ چهل و کالغ یک کامال

 .بشه تنبیه باید شروین که 
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 کردنشش معلق با آخه -پرید جایش از یاشار

 ت من مخالفت اما مخالفم منم یاشار -سورنا
 .نداره تاثیر ا

 سنگی مجازات این -داد تکان سر یاشار
 سنگی خیلی ،

... 

 خو برو تو...یاشار.کرد شه نمی کاری فعال -سورنا
 این یادم مطمئنم بازداشته بگی اگر.ماموریته شروین بگو زنش به.شروین ی 

 .سرش روی ذاره می رو جا

 .قربان چشم -

 خا سمت به بعد دقایقی و
 .کرد می رانندگی شروین 

 یب.گیره می رو مون همه دامن گودرز شر آخرش -کرد فکر بدعنقی با یاشار
 ک نمی ول میره می داره شرف

. 

 صفحه روی که نیلوفر اسعم به.شعد بلند موبایلش اس ام اس زنگ صعدای
 رایب.کرد پارک ای گوشععه و کرد کم را سععرعتش.کرد نگاه بود بسععته نقش

 را دستش.خواسعت می را حواسعش تمام نیلوفر طرف از مسعیجی خواندن
 .دخوان آرام و کرد باز را مسیج.کرد باز را گوشی قفل و کشید صفحه روی

 باشم هستم، کجا هر
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 است من مال آسمان

 است من مال زمین فکر، هوا، پنجره،

 دارد اهمیت چه

 رویند می اگر گاه

 غربتش های قارچ

 کردش می بیان را اش دلتنگی کلمه کدام نوشتش می باید چه.زد لبخند یاشار
 مهم کدام همیچ برای.فهمانید می ها آن به را جدایی تلخ طعم شعععر کدام
 در چشعمانشعان که بود این مهم.اند شعده جدا هم از پیش سعاعتی که نبود

 یجهنت به باالخره.گشت می کلمات دنبال ذهنش در.بود نشده قفل هم چشم
 .رسید

 اگر زیباسععت تو تماشععای و/  بگذارند اگر تماشععاسععت مخصععو  چشععم
 بگذارند

 بگذارند اگر فتواست صاحب هم عشق/  دانستم دلم های نظر اظهار ز من

 طعم.ادافت راه به دوباره اراده بی لبخندی با و گذاشت داشبورد روی را گوشی
 دختری با.زندگی سال هشت و سی از بعد هم آن.چشید می داشت را عشق

 .بود کوچکتر خودش از سال دوازده که

 .کرد می نگاه یاشار به بهت با زمرد

 دیگهش جا یه فرستادینش نگذشته آخری ماموریت این از روز دو هنوز -

 .میاد پیش...نداره وقت بی و وقت.دیگه ماموریته -داد تکان سر یاشار

 ...بره خواست نمی شروین ولی -انداخت باال را ابرویش زمرد
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 باید بدن ماموریت یه مامور یه به اگر.که نیسععت شععروین خواسععت به -
 ک اطاعت

... 

 نگفتش بهم خودش چرا...شغلتون این با هم شما -کرد غرغر زمرد

 محرما ماموریت که چون -
 .بگیره تماس نتونست همین برای اومد پیش سریع هم خیلی.ست 

 .آمد نمی درست نظرش به چیزی.کرد می نگاه را یاشار مشکوک زمرد

 مطمئنینش شما -

 .برم باید دیگه من...بله -بست را چشمانش یاشار

 .ظامیانت نیروی و دونم می من...بیاد سرش بالیی فقط -گفت آرامی به زمرد

 .شنید را در شدن بسته صدای یاشار

**** 

 ...!دروغ -

 زد حرف طرز چه این دروغ، و مرض -
 یاسینش 

 خواستگاریش ری خوای می بگی خوای می یعنی -

 رمب خوام می بله، کردی کرم که تر پایین ببری صععداتو اون ذره یه اگه -
 .خواستگاری

 ...مشتاقم -کرد پرت صندلی روی را خودش یاسین

 چیش که -کرد اخم یاشار
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 .برده رو ما برادر دل کی ببینم.ببینم رو خانم عروس که -

 .بسه بازی مسخره یاسین -

 .ببینم رو داداشم زن خوام می خبش چیه -

 ...یاسین -کرد اعتراض یاشار

 بامش است مراد شب ست شبی چه امشب -زد می بشکن توجه بی یاسین
 خا این/ 
 امشب است چراغ و شمع از پر 

 .ایستاد در دم و رفت و پرید جایش از یاسین که شد خیز نیم یاشار

 .کردم غلط که کن غالف رو ت اسلحه -

 ...بهشون بزنم زنگ باید -

 خودتش -

 مش عمه کیش پس -

 !ت عمه بله -گفت جدی خیلی یاسین

 .تو و دونم می من وسط بکشی اونو پای قرآن به یاسین -یاشار

 او ما بزرگتر -
. 

 .نیست من تر بزرگ کس هیچ -کرد اخم یاشار

 .کنی نمی هم ول افتادی لج باهاش ساله دو تو فهمم نمی اصال من -

 .دونی نمی هیچی تو -

 .بدونم که بگو خب -
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 مانلی.نکن اصرار اینم از بیشتر.ببرم رو کسعی آبروی که نیسعتم آدمی من -
 تو می

 بز زنگ بهشون 
 ش

 مانلیش -برد باال را ابرویش یاسین

 ز یه مانلی باالخره -
 دو می.
 یگا مثل...بگه باید چی موارد این در 
 .عزیزه من برای 

 .گم می بهش...باشه -

 از ییک یاد.کند چه باید دانست نمی درد سر فرط از یاشعار رفت که یاسعین
 دیگر.بود نکرده لج اش عمه با یاشار.بود افتاده اش زندگی خاطرات بدترین

 تداش زمانی که سمیرا.بیفتد اش عمه دختر چشم به چشمش خواست نمی
 آن که مدآ یادش به.بکند را اش زندگی اشتباه بزرگترین یاشار شد می باعث

 خا در روز
 ت 
یزیون با را سرش.بود مرخصی یاشار و بود کارش سعر یاسعین.بود ا  رمگ تلو

 .بود سمیرا.کرد باز را در و رفت یاشار.آمد در زنگ صدای که بود کرده

 .دایی پسر سالم -

 ...سالم -کرد زمزمه یاشار
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 توش بیام ذاری نمی -

 اسمیر حال هر به.آمد زشت کارش نظرش به.بود آداب مبادی بسیار یاشعار
 راسمی و رفت کنار در جلوی از سرعت به.نبود که غربیه بود اش عمه دختر
 .آورد شربت برایش یاشار و نشست مبل روی سمیرا.شد داخل

 داییش پسر خوبی -

 خوبیش شما...شما لطف به -

 یا گوشه به و کرد خواهی معذرت.شد بلند سالن ته از تلفنش زنگ صدای
 آمد هک خود به.ایستاد جایش سعر تعجب فرط از برگشعت وقتی.رفت دیگر

 .انداخت پایین را سرش

 ...سمیرا -

 بلهش -بود سمیرا صدای در خاصی ی عشوه

 ...بپوش رو مانتوت -

 ...یاشار -گفت داشت تن به بازی خیلی تاپ که سمیرا

 گمش می چی شنوی نمی مگه -لرزید یاشار فک

 با دستش تماس.بود رفته یاشعار طرف به و بود شعده بلند جایش از سعمیرا
 یلیس و گرفت مضاعفی انرژی.کرد وصل وی به را برقی انگار یاشار بازوی

 .زد سمیرا به محکمی

 ...بیرون گمشو برو -

 .نرفت رو از بود شده سرخ یاشار سیلی از صورتش چپ طرف که سمیرا اما

 ...دارم دوست من یاشار -گفت آرام
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 را چیزی همچین خواسععت نمی وقت هیچ اصععال.گرفعت گر یعاشععار
 لب با سمیرا های لب تماس که دهد نشعان العمل عکس خواسعت.بشعنود
 .گرفت او از را تفکر قدرت هایش

 دور از را سمیرا های دست.آمد خودش به اینکه تا ماند زده بهت لحظه چند
 .داد هل عقب به را او حرکت یک در و کرد باز گردنش

 ...باشی آشغال انقدر کردم نمی فکر وقت هیچ -

 فهمی نمی.یم*س*ت تو -گفت کرد می نگاه حرکاتش به که حالی در و
 .کنی می غلطی چه داری

 ددرآور هم را تاپش تا برد دست.نداشت اعمالش روی کنترلی واقعا سعمیرا
 نای از تا گرفت محکم را سمیرا دسعت و جنبید خودش به زودتر یاشعار که

 .کند جلوگیری او عمل

 کنیش می غلطی چه داری -زد داد بلند

 سی ی قفسه روی را هایش دست سمیرا
 بل.افتاد مبل روی نداشت تمرکز که یاشار.داد هل را او و گذاشت یاشار ی 

 می تسععلیم داشععت کم کم یاشععار.گرفت قرار گردنش روی سععمیرا های
 به یاشار های بازو روی سمیرا های دست.داد نمی فرمانی هیچ مغزش.شد

 مانشچش یاشار.کردند می تسلیم را او پیش از بیشتر و آمدند می در حرکت
 یم نفس نفس.کرد می رها افسعون این از را خود صعورتی به باید.بسعت را
 خوری میوه چاقوی به چشمش.زد کنار خود روی از را سعمیرا قدرت با.زد

 و گذاشععت بازویش روی را آن و برداشععت را چاقو و برد دسععت.افتاد
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 تصععمیم توانسععت می حال.کرد باز را چشععمانش زخم سععوزش.کشععید
 خا از را او و گذاشت دستانش در را سمیرا کیف و مانتو.بگیرد

 .نشست زمین روی در کنار همانجا و کرد بیرون اش 

 دیگر خواسععت نمی.کرد می درد اتفاقات این تمام آوری یاد به از سععرش
 .کرد قطع کامال ها آن با را ارتباطش همین برای ببیند را سمیرا

 ...داداش سالم -

 دز لبخند.یاسین عقدی نامزد.دید رویش به رو را مانلی.کرد باز را چشمانش
 .شد بلند جایش از و

 خوبیش...سالم -

 .بشم دار جاری قراره گفت دنبالم اومد یاسین.ممنون -

 خو در دم که شتریه -خندید یاشار
 ...خوابه می همه ی 

 خانمش عروس ش کی -گفت و گرفت گاز را لبش شوخی به مانلی

 ...مانلی -خندید و داد هشدار یاشار

 چیهش اسمش خب -

 .بخش فرح نیلوفر...نیلوفر -یاشار

 هستش سالش چند -

- 16... 

 بعد دقیقه چند و نشست رویش به رو هم یاشعار.نشعسعت مبل روی مانلی
 .شد ملحق ها آن به هم یاسین

 ...کنم می فضولی دارم که داداش ببخشید البته -مانلی
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 ت چون چیهش فضولی -
 یگا مثل من و...ای خانواده این مونث جنس ا
 یگا و دارم دوستت 
 !داری سوالی هر بگو...درمیاورد رو پدرم هستم مطمئن بود اگر هم 

 کردینش تحقیق موردش در -

 خا مادرش.سپاهه ی بازنشسته پدرش...خب آره -
 چون.هستن خوبی ی خانواده کال..کامپیوتره مهندس که داره برادر یه.داره 

 ...تحقیق موردشون در تونستم بهتر داره نظامی سابقه پدرش

 دیدیشش کجا -پرید یاشار حرف وسط یاسین

 .خصوصیه دیگه مورد یه این.ام شرمنده -کرد او به نگاهی یاشار

ید را لبش حر  از یاسین  ...خصوصی -کرد تکرار و جو

 .گفتی چی نشنیدم -انداخت باال را ابرویش یاشار

 .هیچی -زد گوشی تا گوش لبخند یاسین

**** 

 .بزند حرف ای کلمه نتوانست که بود شوکه قدری به ینشرو

 هر گرچه...گیریم می تصمیم داریم ما حال هر به -داد ادامه ابطحی سردار
 یم بهش رو تعلیقش حکم بالفاصعله سععرگرد بود شعما جای ای دیگه کس

 و کشیدی زحمت خیلی اخیر سال چند این توی که این به توجه با اما دادیم
 به که تیمگرف تصمیم ما...بودی باند اون کردن متالشی برای فرد ترین اصلی

 شد معلق از بهتر حداقل.نگیره تعلق درجه ترفیع شما
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 ودب کرده گرم برگه چند با را سرش که سورنایی از را اش آزرده نگاه شعروین
 .گفت و گذاشت احترام.گرفت

 ...قربان برم بهتره من -

 از.کن استراحت رو ای هفته یه برو...برو -کرد می درک را او ابطحی سردار
 ...کن شرو  دوباره بعد هفته ی شنبه

 ...بود ناراحت -گفت سورنا به رو ابطحی سردار شروین رفتن از بعد

 .بود دوشش روی ماموریت این کارای درصد هفتاد از بیشتر.داره حق -

 .رفت می در کوره از نباید ولی -

 دو می خوب گودرز.داشت حق ولی بله -نبود و بود موافق سورنا
 ک بازی آدما فکر با چجوری 
 .افتاد گودرز دام توی هوشش تمام با شروین.

 کجانش شون بقیه -

 مه یاشار.باشه دخترش پیش که گرفت مرخصعی رو روزی چند یه آرتین -
 وینیر پایگاه بره فرستادم رو آران.چرا دونم نمی که گرفت مرخصی روز دو

 ... ارتش اتوبان از قبل ارتش زمینی

 .کن استراحت روز چند یه برو خودتم -

 .کنم استراحت درست تونم نمی نشه محکوم گودرز تا من -

 .گرفته درمان طول هفته سه که فعال -

 رو حکم درمان طول از بعد بشععه محاکمه.نداره مشععکلی که دادگاه توی -
 .کن استراحت برو.دادگاهه هم دیگه روز چهار.کنن اجرا بود که هرچی
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 خا طرف به.رفت بیرون اداره از و گذاشت احترام سورنا
 ایفض فعال توانست نمی.شد عوض تصمیمش زودی به اما افتاد راه به اش 

 خا آن
 پارک آن خنکای.رفت نیاوران پارک طرف به.کند تحمل را گرفتعه غم ی 

 هب تا رفت راه ای دقیقه چند و کرد پارک کناری.آورد می وجد به را وجودش
 حوطهم وارد و کرد کشیده فلک به سر درختان به نگاهی.رسید نیاوران پارک
 یاد به را او ها، بچه بازی صدای.کشید آهی و کرد موهایش در دسعت.شعد
یی روی.انداخت می آندیا  را سرش و نشست بزرگ حوض روی به رو سکو

 .بست را چشمانش و گرفت دستش در

 !قربان سالم -

 ...آرتین -کرد باز را چشمانش

 .دیدمتون نشستین اومدین -

 پارکش اومدی -

 .زد جیغ بس از درآورد رو پدرم.آوردم رو مهتاب -خندید آرتین

 و ودب نشععسععته حوض کنار که داد نشععان را سععاله پنج تقریبا دختری بعد و
 ردک بغل را او و رفت ب مهتا سمت به آرتین.داد می حرکت آب در را دستش

 اهینگ مهتاب.گذاشت زمین روی را مهتاب بعد و برگشت سورنا سمت به و
 .کرد سورنا به

 .بابا نکردی سالم -گفت آرتین

 .سالم – گفت مهتاب
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 .عمو سالم -خندید سورنا

 شر پر چشمان در را چشمانش هم سورنا.کرد سورنا به عمیق نگاهی مهتاب
 که ودب این فرقشان فقط.بود آندیا مثل دقیقا حرکاتش.دوخت مهتاب شور و

 .ای قهوه مهتاب و بود آبی چشمانش آندیا

 ...چشمات عمو -

 چیش چشمام -زد عمیقی لبخند سورنا

 ش...داره آب توش -

 .نشاند پایش روی و کرد بغل را مهتاب اختیار بی و خندید بلند سورنا

-  
 .رنگیه این خودش.نداره آب توش عمو 

 نیستش اینجوری من مال چرا پس -

 .باباته چشم رنگ هم شمام مال.رنگه یه چشمی هر -گفت محبت با سورنا

 توش مال یا تره خوشگل من مال -

 .گل خانوم شما مال -

 نگاه مهتاب و سورنا به و بود ایستاده همانجا آرتین.کرد آرتین به نگاهی بعد
 شپدر که سورنایی و شد صعمیمی سعورنا با سعرعت به که مهتابی.کرد می

 .دانست می را آندیا شدن کشته جریان آرتین.آمد می او به واقعا شدن

 ...زشته عمو، پای روی از پایین بیا بابا مهتاب -

 ...آرتین -داد هشدار شوخی به سورنا

 .قربان -خندید آرتین

 قربا اسمت -گرفت را سورنا دست مهتاب
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 ش

  -خندید بلند دوباره سورنا
 .سورناست اسمم....

 سوناش -بود سخت برایش سورنا اسم تلفظ انگار

-  
 ...سو...بگو...

 .سو -

 .ر   -

 .نا -گفت سورنا.کرد تکرار مهتاب

 .نا -

 .سورنا...خب -

 .سورن -

 -دشکر می چه فروزش سرتیپ با سعاله پنج ی دختربچه این.خندید سعورنا
 .بزن صدام خواد می دلت جور هر

 .خوام می بستنی بابا -کرد نگاه آرتین به مهتاب

 افتادیش من یاد خواست بستنی دلت باز -شد خم آرتین

 ...آرتین نکن اذیتش -خندید سورنا

 کنن اذیتم -گفت جالبی لحن با و پرید پایین سععورنا پای روی از مهتاب
 .آرتین

 .خندید سورنا همراه به هم آرتین بار این
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 مرتب را اش روسری که حالی در زمرد و شعد باز در.زد را در زنگ شعروین
 .کرد نگاهش زده بهت شروین دیدن با کرد می

 دیدیش جن مگه چیه -زد لبخندی شروین

 .شروین -کرد زمزمه زمرد

 جانمش -گفت محبت با شروین

 موندیش کجا روزه سه -

 .بازداشتگاه -

 چیش -زد جیغ اختیار بی زمرد

 توش بیام ذاری می.دختر نزن جیغ -

 را خود و رفت پذیرایی طرف به و شد داخل شروین.رفت کنار بهت با زمرد
 .نشست شروین روی به رو زمین روی زمرد.کرد پرت مبل روی

 ...شروین -

 نشستیش چرا اینجا -

 بشینمش کجا پس -گفت گیجی با زمرد

 خودش پای روی را او حرکت یک در و گرفت را زمرد بازوهای شععروین
 .نشاند

 م قلب روی جات البته.اینجاست جات -
 .بدم نشونت عملی تونم نمی دیگه منتها 

 بودیش بازداشتگاه چی برای -گفت نگرانی با زمرد

 .بودن کرده بازداشتم چون -

 آخهش چی برای خب -کرد اصرار زمرد
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 تا رو گودرز که چون - شد جمع نفرت از گودرز یادآوری با شروین صورت
 .زدم خورد می که جایی

 چیش برای -کرد تعجب زمرد

 .داد تاوانشم گفت مضخرفی یه -

 همی فقط مطمئنی شروین -
 ش

ی دروغ او به توانست نمی.دزدید زمرد سبز نگاه از را نگاهش شعروین  دبگو
 .نگفت هیچ همین برای

 .شروین -گفت جدی زمرد

 .زمرد نپرس -

 در و چرخاند خود طرف به و گرفت دسعتانش در را شععروین صعورت زمرد
 .زد زل چشمانش

 چیهش دیگه شروین -

 .دن نمی رو خواستن می که ترفیعی بهم دیگه فقط.خدا به نیست چیزی -

 زحمت بیشتر شعون همه از تو...تو چیش برای -زد زل او به حیرت با زمرد
 نم به اومدن چی برای...چی برای اصال.انصافیه بی این شعروین!کشعیدی

 ماموریتیش تو گفتن

 گفتش اومد کی -کرد اخم شروین

 .رنجبران دوم سرهنگ آهان...کنم فکر -آورد فشار اش حافظه به زمرد

 .نگفتن بهت...االن مثل نشی نگران تو اینکه برای حتما...خب -
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 .بینمب بگو زدیش رو گودرز چی برای تو اصال.انصافان بی آخر اینا شروین -

 .زد تهمت تو به -

 تهمتیش چه -کرد اخم زمرد

 .بهتره نشنوی -

 ...شروین -

 چطورهش بابا کوچولوی اصال -

 سی ی قفسه به مشتی زمرد
 .بگو...نکن اذیت -زد شروین ی 

 وا صورت به را صورتش و کرد فرو زمرد موهای در را دستش.خندید شروین
 .چسباند

 .نیست خوب مون نی نی واسه...کوچولو نخور حر  -

 گفتش چی گم می شروین -

 نکن نگاهم هم اونجوری.بگم عمرا.ام شععرمنده دیگه رو مورد یه این -
 .نداره تاثیر روم مورد یه این در چشمات سبز افسون

ید چیزی خواسعت زمرد  ی هب*و*س هایش لب به سعریع شعروین که بگو
 بزند حرفی دوباره خواسععت وقتی اما کرد نگاهش تعجب با.زد کوتاهی
 .خندید و کرد تکرار را عملش شروین

 .بپیچه گوشم توی هامون هب*و*س صدای خوام می فقط االن -

 .نیست وقتش االن شروین -

 شدهش تنگ برات دلم چقدر دونی می -

 سی روی را سرش زمرد
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 هب را او و کرد حلقه زمرد کمر دور را دستش یک شروین.گذاشت شروین ی 
 .گفت و برد فرو زمرد گردن گودی در را صورتش.چسباند خودش

 ت...دن نمی ترفیع بهم که نیست مهم -
 مو می من واسه که چیزی ا
یی داره اهمیت و   توی وت وجود افته می برام که اتفاقی بهترین.کن باورم.تو

 خو این
 تیوق وحتی..میای کنار کارام و من با وقتی...دی می آرامش بهم وقتی.ست 

 .زمرد گذرونم می تو با رو لحظات بهترین.کنی می اعتراض

**** 

*** 

 آشپزخا در نیلوفر.بود ساکت عجیبی طرز به یاشار
 شععلوار و کت آن در را یاشعار وقتی.داد می گوش صعداها به و بود ایسعتاده 

 .برید نفسش بود دیده پنجره از طوسی

 ...آمدید خوش -کرد نگاه مانلی به و زد لبخندی نیلوفر مادر لعیا

 .بخش فرح خانم ممنونم -زد زیبا لبخندی هم مانلی

 سرهنگش خبرا چه -پرسید یاشار از فرهاد

 ...بخش فرح آقای سالمتی – گرفت باال را سرش آرامی به یاشار

 مجلس.کنند شععرو  را بحث زودتر باید کرد می فکر.بود کالفه یاسععین
 رد توانست نمی اما بود شده برگذار شوخی به مانلی از خودش خواستگاری

 .گفت ولی ترسید می عواقبش از.بکند را ریسک این یاشار مورد
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 ...خب -

 اما زندن حرفی که بود داده اولتیماتوم او به قبال.کرد نگاهش سرعت به یاشار
 وبخ.دزدید یاشار از را نگاهش سرعت به.بود بعید چیزی همچین یاسین از

 از ای رهنف یه مبل روی یاشار و بود نشسته مانلی با نفره دو مبل روی که بود
 .بود دور او

 چطورهش مطلب اصل سر بریم -

 .کرد حساب مرده را خودش یاسین.بست را چشمانش یاشار

 داریش چی...جوون خب -فرهاد

 هم مانلی.بود ندیده را پرسیدن سوال مدل این حال به تا.شد متعجب یاسین
 دقصعع که نبودند متوجه کدام هیچ اما.کرد می نگاه فرهاد به تعجب با حتی

 را آن فراسععت با یاشععار که چیزی.چیسععت سععوال این از فرهاد پرسععیدن
 .آمد هایش لب روی محوی لبخند.دریافت

 قابل منو اگر...دارم رو ایمانم.دارم دینمو.دارم رو خدا...من -گفت آرامی به
 .شه می کامل م زندگی تو چی همه اونوقت بدونین

 چیزی چه از فرهاد فهمید لحظه همان.بود باهوش یاشععار.زد لبخند فرهاد
 .دبو لحظه آن برای جواب بهترین و ترین کامل که داد جوابی.زند می حرف

 نداریش بزرگتری هیچ تو پسرم...خب -داد تکیه صندلی به فرهاد

 و پدرم.کرد فوت بودم نوجوون وقتی مادرم...خیر -کرد محوی اخم یاشععار
 .شما به دادن رو عمرشون پیش سال چند هم خواهرم

 .بیامرزتشون خدا -لعیا

 .داریم عمه یه ما اما.بیامرزه هم رو شما رفتگان خدا -یاسین
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 یاشععار از باید امشعب دانسععت می.آورد زبان به سعرعت به را آخر ی جمله
 .بگیرد فاصله

 نیومدینش ایشون با چرا پس -فرهاد

 ...نداریم آمد و رفت باهاشون که سالی چند -کشید عمیقی نفس یاشار

 .گفت بود ساکت لحظه ان تا که مانلی.گذشت سکوت به ای لحظه چند

 نمیانش خانم عروس -

 ستکانا درون را چایی سرعت به نیلوفر.کرد صدا را نیلوفر و زد لبخندی لعیا
 و تونیک.افتاد او به چشمش همه از اول یاشار.شعد سعالن وارد و ریخت ها

 برای و بود سرش روی ای قهوه کرم شعال و داشعت تن به رنگی کرم شعلوار
 رفط به پدرش ی اشاره با.بود پوشانده را موهایش تمام که بود جالب یاشار

 بی رسععید که یاشععار به.کرد تعارف چای مانلی و یاسععین به.رفت ها مهمان
 او از را نگاهش و زد لبخندی یاشععار.شععد قفل هم در نگاهشععان اختیار
 .گفت زیرلب و برداشت چای استکانی.گرفت

 ...ممنونم -

 طرف به بعد و کرد زمزمه را" کنم می خواهش" مانند چیزی لب زیر نیلوفر
 او هب مانلی نشست مانلی کناری مبل روی وقتی.رفت برادرش و مادر و پدر

 .زد لبخندی

 خانومش عروس چطوری -

 .نگفت چیزی و کشید خجالت نیلوفر
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 جوری یه جان مانی -گفت بشنوند مانلی و نیلوفر که جوری آرامی به یاسین
 ...کردی ازدواج من با ساله صد انگار گی می

 ...یاسین -رفت غره چشم مانلی

 .کردم غلط من -رفت عقب یاسین

 را سعرش سعرعت به.کرد غافلگیرش یاشععار نگاه که خندید آرامی به نیلوفر
 کردش می چه او با مرد این.انداخت پایین

 .جان یاشار بگو خودت از ذره یه -زد لبخند فرهاد

 با مبارزه ی اداره تو...سععالمه 18.دونین می که رو فامیلم و اسععم...خب -
 خو ، ندارم مشکلی هیچ مالی لحاظ از.کنم می کار مخدر مواد

 ...اما منیست متعصبی آدم.پایبندم شرعی مسائل به... خب...اینا و ماشین و 

 .کرد نگاهش لعیا.کشید عمیقی نفس یاشار

 از تنیس منظورم مالی لحاظ از.داشته راحتی زندگی نیلوفر.رنجبران آقای-
 ام زندگی تو شغلش هیچوقت اما بوده سپاهی پدرش درسته.آرامشعه لحاظ

 .رسهب نیلوفر به آزاری وقت یه که نشه باعث...شما شغل این.نذاشته تاثیر

 م شخصی زندگی وارد رو شغلم هیچوقت من -کرد نگاهش مطمئن یاشعار
 م زندگی و ایشععون از که کنم می رو م سعععی تمام دم می قول ولی کنم نمی

 م ی وظیفه این البته.کنم محافظت
... 

 کافیهش این و -پرسید فرهاد

 ...بله منم آدمش اگر -
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 رمب سععقفو به اعتماد -گفت زیرلب.کرد نگاه یاشععار به تعجب با یاسععین
 ...داداش

 مودبا حاضرجوابی از فرهاد.گرفت نشنیده یاشار
 .خندید یاشار ی 

 اب برن یاشار آقا و خانم عروس باشین موافق اگر خب -کرد ای سعرفه مانلی
 ...بزنن حرف هم

  -زد لبخند لعیا
 ...هال طرف کن راهنمایی رو یاشار آقا جان نیلوفر...مشکلی چه 

 شتپ تعلل کمی با یاشار.شد بلند جایش از و کرد مادرش به نگاهی نیلوفر
 .افتاد راه سرش

 ودندب نشسته هال در رنگی کرم ست نیم روی نیلوفر و یاشار بعد دقیقه چند
 .کرد نیلوفر به نگاهی یاشار.گفتند نمی چیزی کدام هیچ و

 ...ها یاشارم همون من خانم نیلوفر -

 .کرد نگاهش تعجب با نیلوفر

 الشش و آش لجم از کنی پانسمان خواسعتی رو دسعتم دفعه دو که همون -
 .کردی

 ...ببخشید -شد سرخ نیلوفر

 زیچی خوای نمی...باشی تر راحت که گفتم.کنی خواهی عذر که نگفتم -
 نداریش من از سوالی بگیش

 ...رسه نمی ذهنم به چیزی من -
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 زد حرف موقع االن...اما.ام همینجوری منم کن باور -
 النا همین از...نیستما پررویی آدم من البته...زندگیه عمر یه ی قضیه چون 

 ..بهت بگم

 .زد لبخند آرامی به نیلوفر

 یزندگ از هیچی واقعا یعنی بپرسیش چیزی من از خوای نمی خانم نیلوفر -
 نیستش جالب برات من

 .شد خیره رویش به رو میز به نیلوفر

 کنم می خواهش ولی.گم می خودم بذار...خب -کشید عمیقی نفس یاشار
 بمو خودمون بین اینا

 که ودهب اتفاقاتی چون بدونی رو اینا باید بشی من زندگی شریک بخوای اگر.
 .افتاده من ی خانواده تو

 یگا از.گفت یاشار و
 ت از.گفت 
 چگو که خواهرش ا
 چگو و نباید که افتاد کسانی دام به 
 یگا 
 در چشم شد تمام که یاشعار های حرف. بود شعغلش نابودگری که شعد ای 

 .دوخت نیلوفر چشم

 .باشه نداده تغییر من به نسبت رو نظرت اینا امیدوارم -

 ...هیچوقت -کرد نگاهش هم نیلوفر

 نداریش مشکلی من کار با -داد سر نیلوفر روی از را نگاهش یاشار
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  – نیلوفر
  واقعا...
.. 

 پذیرایی وارد هم با بعد و کردند صععحبعت هم بعا سععاعتی نیم حعدود
 دل ته از لبخندی مانلی.سرش پشعت یاشعار و شعد وارد اول نیلوفر.شعدند

 ...میان هم به چقدر -گفت دل در.زد

 وافقت به یا بزنم صععداتون داداش زن تونم می -کرد نگاه نیلوفر به یاسععین
 ... نداره هم عیبی گرچه نرسیدینش

 ...سخته خیلی یاشار تحمل -خندید بعد و

 ...یاسین -گفت تعجب با یاشار

 ...برادر جانم -

ل و فهمید مانلی.انداخت زیر به را سرش نیلوفر  .کشید ک 

 عدب ی هفته دو و کند تحقیق یاشععار مورد در کمی فرهاد که شعد این بر قرار
 قرار.ندک عقد را نیلوفر و یاشار عاقد و بگیرند کوچکی مهمانی برون بله برای

 رفتن از قبل یاشععار.بروند خون آزمایش دادن برای هم با بعد روز شععد
 .گفت آرامی به و داد نیلوفر به را زیبا انگشتری

 ...دارم دوستت -

 .کشید خجالت نیلوفر

 ...منی مال دیگه کشیش می خجالت چرا -کرد نگاهش محبت با یاشار

**** 
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 شا یاشار
 شا به 
 .گفت و کرد نیلوفر به نگاهی.رفت بیرون آزمایشگاه از نیلوفر ی 

 بخوریمش ناهار بریم -

 ناهارش -

 خو داری کاری...آره -
 مگهش 

  -داد تکان سر نیلوفر
... 

 .بریم 

 گوب بهش مادرت بزن زنگ یه -گرفت نیلوفر طرف به را موبایلش یاشععار
 .نشه نگران

 اشاری منتظر تماس قطع از بعد.داد اطال  مادرش به و گرفت تماسی نیلوفر
 .شستن یاشار لب روی لبخندی نیمچه.کند باز را ماشین قفل تا کرد نگاه را

 بلدیش رانندگی -

 چطورش...آره -انداخت باال ابرویی نیلوفر

ییچ هوا بی یاشعار  هوا رد را آن ناخودآگاه نیلوفر و کرد پرت طرفش به را سو
 .گرفت

ل پشت بشین پس -  .رک

 ...یاشار -گفت بهت با نیلوفر

 بلدیش گی نمی مگه -
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 ...آره خب -

 .دیگه بشین پس -

 دید وقتی.شد سوار و کرد باز را راننده کمک سعمت در خونسعردی با بعد و
 .گفت ایستاده همانجا نیلوفر

 .باشم گفته...رستورانا رسیم نمی شبم جوری این خانومی -

 داشتن استرس افسر جلوی حتی رانندگی برای هیچوقت.شد سعوار نیلوفر
 باید.کرد اخمی. کند خراب اش آینده همسععر جلوی ترسععید می انگار اما

 پارک از مهارت با و کرد روشععن را ماشععین.بود می بهترین یاشععار جلوی
 ختیارا بی و کرد او به نگاهی نیلوفر.کرد می نگاهش لبخندی با یاشار.درآمد
 برایش را آدرسععی ارامی به یاشععار.افتاد راه به و کرد نگاه جلو به.زد لبخند
 .گفت یاشار که رسید جایی به کم کم سرعتش.گفت

 ...کنن استفاده سو  دیگه اما نیستم رانندگی راهنمایی پلیس من درسته -

 .کرد کم سرعتش از و خندید نیلوفر

 .گهدی باشیم داشته شباهت هم به جورایی یه باید باالخره -داد ادامه یاشار

 همش شما -

 ...ماموریتم تو که موقعی فقط ولی! منم بله -

 جالبهش بودن پلیس -

 ...اصال -کرد نگاه جلو به یاشار

 چراش -
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 تبه تیر یا نری لو یا که باشععی این مواظب فقط باید ها ماموریت توی -
 این ترس همیشععه و همیشععه باید.باشععه چی ماموریت داره بسععتگی.نخوره

 .نبینن آسیب ت خانواده وقت یه که باشه همراهت

 آی به نگاهی نیلوفر
 بشمش پشیمون من اگر ترسی نمی -کرد 

 آرزوی برات و دارم دوسعتت هم بشعی پشعیمون اگر حتی.کنم می درکت -
 اداره های سععرگرد از یکی.باهاش بشععی آشععنا باید اما.کنم می خوشععبختی

 بک خطرناک باند یه وارد رو زنش شد مجبور
. 

 چیش -گفت تعجب با نیلوفر

 رو مهمسر برسم هرجا به من.شدم عصبی واقعا شنیدم اینو وقتی من البته -
 و شهبا باهاش که کرد قبول اون زن...ببین اما.کنم نمی خطرناک شرایط وارد

 اما خوام نمی همسععرم از اینو هیچوقت من.بره پیش شععرایط اون تا حتی
 تحت هم تو شععاید کنم می تاکید... شععاید.خطره از پر من زندگی باالخره
 اما بدم جونمم حاضععرم من...شععرایط بدترین در اما.بگیری قرار تاثیرش
 .بدم قول بهت تونم می اینو.نشه چیزیت

 آرامش و تر جذاب نیلوفر برای ای موسیقی هر از یاشار صدای محکم نوای
 بود تر بخش

 داشتمش چی من -

 چیش یعنی -کرد نگاهش یاشار

 .طرفم اومد تو مثل کسی که داشتم چی من -
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 .نجابت -داد تکیه صندلی پشتی به را سرش یاشار

 هر دختر یه بودن پاک و بودن نجیب -داد ادامه و دوخت جلو به را نگاهش
 ک می جذب رو مردی

 قیافه که چی همه.جداسععت بحثش باشععه خراب ذاتش کعه اون البتعه.
 مو می اخالق.میره بین از بعد...ساله چند مال قیافه...نیست

 مو می کردار و رفتار.
 هگذشت من سن از حداقل یعنی.ظاهر به دم می ترجیح رو باطن زیبایی من. 

 .بدم اهمیت ظواهر به که

 ...حاال سالته چند مگه – گفت شوخی به نیلوفر

 ای منظورم...سال چند هر -
 شرو  ونظاهریش آنالیز بینن می رو دختر یه تا که نیستم پسرایی مثل من که 

 .کردم امتحانتم حتی من.بشه

 کیش -کرد اخم نیلوفر

 !دختر نکن اخم -

 ...یاشار -

 یاشارش جان   -زد باری شیطنت لبخند یاشار

 .نخور حر  -خندید آرام یاشار.گزید را لبش نیلوفر

 نداریش چیزی آهنگی -

 پرسیدیش همینو هم دفعه اون یادته -

 کیش -
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 جیغ و دیدی مو اسععلحه...بیمارسعتان از بعد خونتون بردمت می داشععتم -
 .زدی

 ودمشب دیده اسلحه بار چند م زندگی تو من مگه خب -برچید را لبش نیلوفر

 -چرخاند دیگری سععمت به را سععرش بعد و کرد نگاهش ای لحظه یاشععار
 ...نکن اونجوری

 نکنمش چکار -

 .نکن اونجوری رو لبت -

 از و کرد فوت را نفسش یاشعار.شعد سعرخ خجالت از و شعد متوجه نیلوفر
 .کرد وصل ماشین پخش به و آورد بیرون را فلشی داشبورد

 دوری به نزدیکم وقتی هنوزم، خیالمی تو

 عبوری در تو لحظه هر من، از کنم می حس وقتی

 انتظارم چشم که وقتی هنوزم، خیالمی تو

 ندارم چیزی خودم از خیالت جز هنوزم من

 گیره می دنیامو فکرت داره دیره، فکرت از برگشتن واسه

 خو این یاد از داره بودن، هم با رویای این دیگه
 میره 

 میباره تو عطر با بارون وقتی هنوزم، خیالمی تو

 میاره کم دستاتو بارون، تو لحظه هر من دستای که وقتی

 میشه رد کنارم از عشقش، با کسی هر وقتی خیالمی تو

 همیشه تا لحظه هر باشی، جا هر باشم جا هر خیالمی تو

**** 
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 خا از و کرد مرتب را خودش آران
 باید.کرد خارج را اتومیبلش و رفت پارکینگ سمت به سرعت به.شد خارج 

یان و رخسععار با را خودش تکلیف  پدال روی را پایش.کرد می مشععخص پو
 و ردک پارک ای کوچه در دانشگاه نزدیک.افتاد راه به سرعت به و گذاشت گاز

 بضر آن روی دستش با ای لحظه و بست محکم را در.شد پیاده ماشینش از
 دانشگاه اصلی در متری چند.شعد دور ماشعین از و کرد قفل را درها.گرفت
یاندان فوج دیدن با.ماند منتظر ای دقیقه چند.داد تکیه دیوار به و ایستاد  شجو

 سرعت به چشمانش.ایستاد و شد جا به جا شدند می خارج اصلی در از که
یان میان در را رخسععار صعورت  تعجب کمال با اما داد تشععخیص دانشععجو

یان  هب ندید را او رخسععار.رفت طرفش به و کشععید عمیقی نفس.ندید را پو
 اررخس.کند خود متوجه را او تا بگیرد را کیفش شد مجبور آران علت همین

 :گفت تعجب با.است گرفته را حرکتش جلوی کسی چه ببیند تا برگشت

 !آران -

 ...سالم علیک -زد لبخند آران

 داریش چکار جا این.سالم -انداخت زیر به سر رخسار

 .کنم روشن رو تکلیفمون اومدم -

  االن آران -کرد ناله رخسار
! 
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 اون مببین تا وایستم خوام نمی من...وقتشه االن اتفاقا -داد تکان سعری آران
 کن درکم.بگیره تو کنار منو جای اون خوام نمی...الله اال اله ال...پسععره

 .کنم می خواهش

 یم نگاهشان کنجکاوی با که پسری و دختر دیدن با و کرد اطراف به نگاهی
 .کرد اخم کرد

 ماش به زدین زل جوری این که تئاتره مگه -

 به رو.نبود اثری ها آن از ثانیه چند عرض در که بود جدی قدری به لحنش
 .گفت رخسار

 .بیا کنم می خواهش -

 مین رخسار که مقصدی سوی به و بودند نشسته ماشعین در بعد دقیقه چند
 .کردند می حرکت دانست

 ریمش می کجا داریم آران -زد چنگ کیفش به رخسار

 ...منما ترسیدیش رخسار -خندید آران

 .ترسم می همین از -

 چیش یعنی -کرد غلیظی اخم آران

 ریمش می کجا داریم پرسیدم ازت آران -

 اراترفت این با...گرچه.بیارم سرت بالیی خوام نمی نترس -زد پوزخند آران
 .رستوران یه برمت می دارم.دم نمی بهت قولی هیچ

 خو ببر رو من -
. 

 خو ببرمت -
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 .بزنم حرف باهات خوام می گم می رخسار بشهش چی که 

 .خوام نمی من -

 شدهش چت تو -کرد نگاهش ناباوری با آران

 .کردیم اشتباه ما آران -

 ...گفتم بهت که من چیش یعنی -

 .کرد باز منو چشم همین اما گفتی -

 رسیدیش ای نتیجه چه به و-کرد بیشتر را سرعتش آران

 .خوریم نمی هم درد به ما -

 ....ی پسره اون خاطر به چراش و -

 .بگی بیراه و بد بهش نمیاد خوشت کی هر از تو شه نمی دلیل آران -

 .کنم نمی کاری همچین وقت هیچ من -

 .ست فایده بی باهات بحث -داد بیرون شدت به را نفس رخسار

 کنیش می فرار ازم چرا -

یان به من...آران -زد دریا به را دلش رخسار  .دادم مثبت جواب پو

 پشت کسعی.زد جیغ همزمان رخسعار و کوبید ترمز پدال روی محکم آران
 وگر نبود سرشان

 تهدای ای گوشه به را ماشین.شد می تصادف حتما آران ایستادن طرز آن با 
 .چرخید رخسار طرف به و کرد

 ...بگو گفتی که رو اونی دیگه بار یه -

 .بود عصبانی حد از بیش آران.لرزید رخسار
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 ...آران -

 فعال ار مرکزی قفل آران.نشد باز در اما رفت در ی دستگیره سمت به دستش
 .چسباند در به را خودش رخسار.بود کرده

 .کنم می خواهش کن باز رو در... آران -

 .زد پوزخند سختی به و لرزید آران فک

 من...ترسیدی ازم اینجوری که نشدم نامرد اونقدر هنوز من ترسیدیش چرا -
 .نمیارم دارم دوستش که کسی سر بالیی

 .کرد ترمز آپارتمانشان جلوی آران بعد ساعت ربع.افتاد راه به دوباره و

 رو وضعععیت همین پیش ماه چند که باشععه یادت ولی...بری تونی می -
 وت االن.ناخواسته ولی...من طرف از ولی.شدیم جدا هم از تقریبا و داشتیم

 قهعال خودم به رو تو نتونسعتم که متاسعفم خودم برای.خوای نمی منو دیگه
یان شعاید.کنم مند  نوای...اما.داری دوست بیشعتر اونو شعاید.بهتره من از پو

 اگر.گمب بهت رو چیزی یه رخسار.نیست کار در برگشتی دیگه بری اگر بدون
 ...بینی نمی وقت هیچ منو دیگه بری

 اما.بشنود آران زبان از را ها حرف این خواست نمی.بود کرده بغض رخسار
یان و او بین از که خواسععت می او از آران  این و کند انتخاب را نفر یک پو
 گیرهدست سمت به دستش.شد باز صدا با ها در قفل.بود سخت رخسار برای

 .کرد باز را آن و رفت در ی

 ذاشتگ گاز پدال روی را پایش آران در شدن بسته با.کشید عمیقی نفس آران
 بار کرد می حس رخسار.بود شعده خارج کوچه از ماشعین بعد ای لحظه و

 ت دیگر
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 .کند تکیه آن به که خواست می را امن آغوشی دلش.است مانده ا

The times were hard and I was running 
 دویدم می من و بود سختی روزگار

I could feel my chance was coming 
Another time, another place 

 دآی می دیگری جای در و دیگری زمان شانسم کنم احساس توانستم می من

A pillow filled with frozen tears 
 بود شده پر زده یخ های اشک از بالشی

See the gates, a distant fire 
 ها دوردست در آتشی و بینم می را هایی دروازه

Shows the way, to my desire 
 دهد می نشان من آرزوهای به را ها راه که

Laying down my heart for you 
 ام بخشیده تو به را قلبم

Cause I'm lonely, feelin' blue 
 ت و حزن خاطر به

 ام ایی

I know that I'll never die on love 
 میرم نمی عشق خاطر به که دونم می من

But I'll never get enough 
 نیست کافی وقت هیچ این ولی

Oh, I got no time to lose 
 ندارم دادن دست از برای زمانی من

**** 
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یان  ساررخ که دید را آران که بود نشسته ماشینش در دانشگاه درب جلوی پو
 کوچه از آران و شد پیاده آران ماشین از رخسار وقتی.کرد ماشینش سعوار را

یان شعد خارج  دیزیا سرعت با آران.بود منتظر کوچه بیرون ماشینش در پو
یان اما کرد می حرکت  ایه خیابان از یکی در.کند گم را او که نبود کسی پو
 پیاده ماشععین از و کرد پارک ای گوشععه آران ناگهان که بودند تهران خلوت

یان.شد  را اشینم.کند می تعقیبش کسی که است فهمیده او که شد متوجه پو
 عصبی خیلی آران.شد خارج آن از و داشت نگه آران ماشین متری بیست در

یان.بود یی آران.است افتاده اتفاقی رخسعار و او بین زد حدس پو  تطاق گو
یان طرف به محکم های قدم با و نیاورد یان ی یقه و برد دست. رفت پو  را پو

 نانز نفس نفس شععده قفل فکی با آران.کوبید ماشععینش به را او و چسععبید
 .گفت

 ...عوضی -

یان  شدهش دعوات رخسار با تو که داره ربطی چه من به -کرد اخم پو

 کنیش می تعقیب منو چی برای -

 کردیش نمی رو کار این مدت یه تو -

 نامناسععب جای تو نامناسععب زمان تو...نکردم تعقیب رو تو هیچوقت من -
 گم چشعمم جلوی از االن همین اگر چون...االن همین مثل درسعت.بودی
 .کشمت می خودم نشی

 .داره حد از بیش غرور که نیستی تو فقط اینجا باش مطمئن -

یان لباس ی یقه آران  مه تیکه بده منو جواب درست -فشرد دسعت در را پو
 کردیش می تعقیبم چی برای...ننداز
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 و مبیار دست به سوت سه بخوام اطالعاتی هر که نیستم تو عین من چون -
 ک می زندگی کجا طرفم بفهمم

 .داشتم کارت چون.

 .ندارم کاری هیچ یکی تو با من -

یان  همب دقیقه یه -گفت و گرفت را آران لباس ی یقه هم او.شععد عصععبی پو
 .شه نمی کم چیزی مزخرفت غرور اون از.بده گوش

یان.کشید پس را دسعتش آران  از.ردک رها را دستش و کشید عمیقی نفس پو
 از ای معدنی آب و گذاشت دهانش در سعرعت به و درآورد قرصعی جیبش

یان.کرد می نگاهش اخم با آران.خورد آب کمی و آورد بیرون ماشععینش  پو
 .انداخت ماشینش در را بطری

 نداریش خبر اینم از که بگی خوای نمی -

 ...دارم خبر تش افسردگی سال دو از -گفت خونسردی با آران

 ...دونی نمی پس -

 روش چی -داد تکان سری آران

یان  زرگب اتفاق یه یا کردین دعوا فقط امروز -پرسید عوض در.نداد جواب پو
 بودهش تر

 چیهش منظورت -کرد اخم آران

یان  ...دارم کار بده جواب -گفت حوصله بی پو

 .کرد تمومش -کشید عمیقی نفس آران

یان  ...خدایا -داد تکیه ماشینش به پو
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 .باشی خوشحال باید که تو چیهش -

 نکردیش قبول که تو -

 نمی منو گه می رخسععار گم می گیش می داری چی -گفت تعجب با آران
 .بهش بندازم خودمو تونم نمی که من...خواد

یان  .دارم ازت خواهش یه-انداخت پایین را سرش پو

 چیش -انداخت باال را ابرویش آران

 .دونی می که اینو...ایه شکننده دختر رخسار -

 ...بله -گفت طلبکار آران

 .بکن رو سعیت دیگه بار یه آران...خب -

 گهدی گفتم که که بودم من گذرهش می ت کله اون توی چی -کرد تعجب آران
یعان ببین پلکیش نمی برش و دور  طفره بدون.بزن رو حرفت درسععت پو

 ...رفتن

یان و  متعجب آران.ریخت بیرون را دلش های راز تمام و گفت...گفت پو
 .کرد می نگاهش

 شهش می چی رخسار تکلیف االن...خب چیش یعنی -

 اگر...کنم ازدواج باهاش تونم نمی من.بکن رو سعیت گم می همین برای -
 ممک و خوره می بدتر ی ضربه یه دوباره بفهمه اینو
... 

 ممک -کشید موهایش در دست
 بز خودکشی به دست 

 .داره دوست بیشتر خیلی رو تو اون آران...
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 .کرد انتخاب رو تو اون -کرد نگاه زمین به آران

 از اون.کنی انتخاب رو ش یکی باید گفتی دادی موضو  تا دو بهش حتما -
 دوباره ترسه می اما بوده چی علتش نیسعت مهم.شعده طرد بار یه تو طرف

 ولیق به تونم نمی منم بفهمه اگر حاال.کن باورش ترسه، می.بشه اینجوری
 تونی می هنوز...داری دوستش هنوز تو آران.شه می داغون کنم عمل دادم که

 .بمونی باهاش باید...کنی ازدواج باهاش

 ش...که مطمئنی تو -

 .نگو چیزی رخسار به کنم می خواهش...اما.مطمئنم آره -

 کنیش چکارش خوای می پس -

 .آخریم ترم که االنم...دم نمی رو جوابش -

 رفتهش یادت...برداشتین هم با رو تون نامه پایان انگار ولی -

یان  اب گم می کرد گروه یه هم با رو ما که اونی به -کرد فوت را نفسععش پو
 ک ش گروهی هم ها بچه از دیگه یکی

 ک فراموش منو باید.

. 

 نیستش زیاد براش مجازات این -زد می موج آران چشمان در غم

یان فک  .زیاد خیلی...خیلی -لرزید نامحسوس پو

**** 

 لمب روی که زمرد به رو و کرد ای خنده.کشید صورتش روی دستی شروین
 .گفت خورد می میوه داشت و بود نشسته اش کناری
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 میادش بهم ریش ته -

 ...نیستی بدک -گفت شیطنت با و کرد همسرش به عمیقی نگاه زمرد

 ش...نیستم بدک که -گفت و انداخت باال ابرویی شروین

  االن شروین -دریافت را شروین منظور فراست با زمرد
! 

 ...لوس -برد عقب به را سرش شروین

 .خودتی -کرد بازی لج زمرد

 ...ذاری نمی خودت ببین -کرد ریز را هایش چشم شروین

 را دستش و زد جیغ زمرد.گرفت بغلش در را زمرد و شد بلند جایش از سریع
 رد بعد و کرد خندیدن به شععرو  بلند شعروین.کرد حلقه شعروین گردن دور

 آرام را مشتش زمرد.نشعسعت مبل روی بود بغلش در زمرد که حالت همان
 سی قفسه روی

 موندهش مرخصیت از روز چند -کوبید شروین ی 

 شدیش خسته ازم چیه -

 خو وقتی -
 .کنی می اذیت هی مونی می 

 ...ها اذیت این از باشه تا -خندید شروین

 .گفت و برچید را هایش لب لحظه چند از بعد.ماند ساکت کمی زمرد

 ...شروین -

 جانمش -کرد نگاهش کمی شروین

 بچگا لحن با زمرد
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 .خوام می بشالک من -گفت ای 

 خوایش می چی -پرسید تعجب با شروین

 ...بشالک -گرفت خود به را گریه حالت بیشتر زمرد

 مین من فارسی کانال بزن -کرد نزدیک زمرد صورت به را صورتش شروین
 .آخه گی می چی فهمم

 خا در زنگ صدای
 در.رفت در طرف به و کرد خارج بغلش از را زمرد آرام.کرد پرت را حواسش 

 .دید را رخسار کرد باز که را

 ...وت بفرما.عزیز کباب زیر نون...سالم به -گفت رویی خوش با شروین

 .گفت آرامی به.بزند لبخند که بود آن از تر ناراحت رخسار اما

 .سالم -

 .رفت او طرف به خواهرش دیدن با زمرد.انداخت باال را ابروهایش شروین

 ...خواهری سالم -گفت شادی با

 به آرام.کرد تعجب هم زمرد.نگفت چیزی و داد تکان را سععرش رخسععار
 بخریش لواشک برام ری می -گفت شروین

 ه*و*سلواشععکش گفتی می داشععتی سععاعت یه -داد تکان سععری شععروین
 منش ی واسه کردی لواشک

 ...آره -

 ...کنم عوض لباس برم بذار -

 خا از شروین بعد دقیقه ده
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 آرام.کرد پرت مبل روی را خود و درآورد را اش روسری رخسار.شد خارج 
 .گفت

 .ای حامله گفتی بهمون دیر که بود ناراحت مامان -

 .خواهری گفتم که حاال -گفت آرامی به زمرد

 شدهش چی -نشست کنارش زمرد.داد تکان سر رخسار

 دردموش بگم کی به...زمرد -چکید پایین به رخسار چشم از اشکی قطره

 بگو بهم -گفت ناراحتی بعا زمرد.رفعت فرو خواهرش آغوش در بععد و
 نیستمش خواهرت من مگه بگیش کی به نگی من به...دختر

یان از.گفت آران از رخسععار و  آخرین از و گفت هایش تردید از.گفت پو
 .بود نمانده برایش برگشتی راه هیچ اینکه از.انتخابش

 .موندم دوراهی تو خدا به کنمش چکار -

یان به نسبت احساست -دوخت خواهرش به را سبزش نگاه زمرد  چیهش پو

یان،...خب - یان پو  بهم.کرد همراهی شععرایطم ترین سععخت توی منو پو
 هک کمی.مرده آران کردم می فکر من...خب...نشه بدتر وضعم تا کرد کمک

یان به  .شد پیداش آران شدم مند عالقه پو

یان از بیشتر شاید...داشتی دوست رو آران پس -  !پو

 بلده و...جذابیه آدم...آران.شدیم رابطه یه وارد زود خیلی آران و من اما آره -
 ک استفاده جذابیتش این از
. 

 استفادهش یا کرده استفاده سو  کنی می فکر تو -

 .نیست بدی آدم حرفیهشآران چه این زمرد -گفت ناراحتی با رخسار
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 چیهش دردت پس خب -

 .نکنم نگاه سرمم پشت رفتم اگر گفت بهم آران -

 رفتم می قطعا بذارم تو جای خودمو بخوام من اگر...بوده اشععتباه کارت -
 .اولم عشق سراغ

یان من اما -  .کردم انتخاب رو پو

یان که حاال -گفت جدیت با زمرد  رانآ به نباید دیگه کردی انتخاب رو پو
یعان بعا خوای می تو اگر.کنی فکر  هم آران بعه کردن فکر کنی ازدواج پو

 .گ*ن*ا*ه هم هخ*ی*ا*ن*ت

 یم نصیحت منو که شدی بزرگ انقدر کی تو – کشید عمیقی نفس رخسعار
 کنیش

  است عقل به بزرگی که اوال -گفت شیطنت با زمرد
 ...سال به 

 ...زمرد -کرد اعتراض رخسار

 هنوزد من.داد یاد بهم رو چیزا خیلی شروین...ثانیا -داد ادامه اعتنا بی زمرد
 ازش چیزا خیلی ای خرده و سال سه این توی...دیدم رو شروین که بود سالم

 .گرفتم یاد

ین -کشععید خواهرش حالت خوش موهای بعه دسععتی رخسععار  شععرو
 خوشبختیش خوبهشباهاش

 ...دنیاست مرد بهترین -زد لبخند زمرد

 ...خواهری بشی بخت خوش -زد لبخند رخسار



 111 شکستهشطرنج 

 .رسید گوششان به شروین صدای.شد باز در بعد و آمد در قفل صدای

 خو صاحب...یاالله -
 ...آمد 

 شد داخل که شروین.گذاشت سرش روی را اش روسری سرعت به رخسار
 و داد زمرد به را آن.بود دستش در خانگی های لواشک از پر بزرگ ای کیسه

 .گفت رخسار به رو بعد و یدب*و*س را زمرد پیشانی سریع حرکتی در

 .بود کرده لواشک ه*و*س خواهرت...رفتم من که ببخش البته -

 خا بزرگم جد قول به-داد ادامه و خندید
 خا/  نداشت مهمان طاقت چون خواه 
 گذاشت وا مهمان بهر از را 

 ...شروین -کشید کوتاهی جیغ زمرد

 !بشالک بفرمایید -خندید هم شروین.خندید اراده بی رخسار

 خا فضای در شروین موبایل زنگ صدای
 .داد جواب خندید می که همانطور.پیچید 

 آرانش جانم -

 .بست یخ رگش در خون کرد حس رخسار

 شدهش چی -کرد اخم شروین

ییچش  کجاییش -برداشت بود گذاشته میز روی که را سو

 .رسونم می خودمو االن همین -

 .پرسید نگرانی با زمرد کرد قطع که را تماس

 شدهش چی -
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 .کردن قصد سو  فروزش تیمسار به -

 متشس به که دید را آران بعد و ایستاد ای ثانیه.شد بیمارسعتان وارد شعروین
 .گفت نگرانی با رسیدند هم به وقتی و برداشت قدمی.رود می

 شدهش چی -

 خو در جلوی -
 .کردن تیراندازی بهش ش 

 ...االن -گفت سختی به شروین

 .توئه اون االن ساعته یه...عمله اتاق توی -

 .گفت آنان به را موضو  آران رسیدند آرتین و یاشار وقتی

 .نبوده گودرز آدمای از بوده کی هر -کرد فکر کمی یاشار

 قربانش دونین می کجا از-آران

 .شدن دستگیر همشون -

 ...ای دفعه اون مثل شاید -آران

 بهت هم قبال دارم رو خودم آدمای من -انداخت باال را ابروهایش یاشععار
 رو نهمشو ما.شد متالشی گودرز باند که گفت بهم شون یکی دیروز.گفتم

 .کردیم دستگیر

 جدیدش باند یه -کرد اخم شروین

 آوردن رونبی اتاق از رو تیمسار وقتی.نیستن بشو تموم که اینا...خب -آرتین
 بدو چیزی خودش شاید.پرسیم می ازش اومد هوش به و
 .کرده می کار همزمان ای پرونده یه روی داشته شاید.
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 .شاید -گفت متفکر یاشار

 کجاستش مهتاب -کرد آرتین به رو بعد

 ...پرستارش پیش -

 ...راستی -برگشت شروین طرف به آران

 چیش راستی -زد لبخند شروین

 هیکل این با تو پس از چجوری نائیریکا.خوره می منو ذهن داره سواله یه -
 .براومد

 خصما شروین
 براومدش من پس از اون کنی می فکر واقعا -کرد نگاه اش پسرخاله به 

 زندانی اونجا جوری یه باالخره -گرفت اش خنده شروین حالت از یاشعار
 .دیگه کرد ت

 که فهمیدن ولی دونم نمی رو کجا از...خب اما برنمیاد که من پس از -
 اون توی برد و دزدید اونو برمیاد زمرد پس از که نائیریکا...همسععرمه زمرد
 دیوو کال زمرد ی گریه صدای شنیدن به منم و زدن زنگ من به بعد.انبار

 .گفتن بهم که همونجایی رفتم.شدم 

 یگهد شم بقیه و سرم ریختن قلچماق مرد تا سه-داد ادامه بدخلقی با شروین
 .بزنین حدس تونین می

 از سرعت به اما.بود معنادار مرد نگاه.شد شعروین به مردی نگاه متوجه آران
 .زد غیبش آران دید

 بودش کی این -

 کیش -پرسید یاشار
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 .زد غیبش بعدم.کرد می نگاه شروین به جوری یه یکی -

 .شدی خیاالتی شاید – شروین

 ...هستی خیاالتی خودت -

 شا اسلحه و برد کمرش طرف به را دستش بعد.کرد فکر ای لحظه شعروین
 .کرد لمس را

 .کرد می نگاه بد اون برای شاید بیرون بود زده کتم زیر از م اسلحه -

 ...نکنم فکر -بود مشکوک هنوز آران

 ک خدا -کشید عمیقی نفس آرتین
 .نباشه کنم می فکر من که اونی 

 فکریش چه – یاشار

 سععو قصععد تیمسععار به که هسععت همونایی از یکی شععاید...شععاید -آرتین
 ...موند زنده اگر که.بشن مطلع عمل ی نتیجه از خوان می حاال.کردن

 بودش شکلی چه آران....ها لعنتی -کرد پوفی شروین

 مردو بلیز یه...خب -
 ...لی شلوار یه و بود تنش رنگ ای قهوه ی 

 نداشتش توجهی قابل چیز -پرسید یاشار

 Nora طالیی بند گردن یه...آهان...کنین صععبر لحظه یه -گفت کالفه آران
 .بود گردنش

 Modern Talking طرفدارای از این ش Nora -گفت تمسعخر با شعروین
 ش...احیانا نبوده
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 .کنم نمی فکر طور این من – بود کرده اخم یاشار

 پسش چی -پرسید آران

- Nora ایرانی هعای زن البتعه و مواد قعاچعاقچی گروه یعه ایعران تعوی 
 توضععیح.) هسععت Nora گروه این اسععم دونن می هم کمی آدمای.هسععتن

یسنده  (درآوردم خودم از رو گروه این من: نو

 باشععیم آروم روز دو ذارن نمی -کرد لمس را کتش آسععتین ی لبه شععروین
 .ارتیمس از حفاظت برای وایسته عمل اتاق در کنار بره مون یکی گم می.که

 .جان اون سرباز تا دو -آران

 دنبال باید دونن می کجا از دارنش نظامی مهارت چقدر سربازا اون -شروین
 ...کجا از بگردنش کی

 ...رم می من.شدم قانع باشه -آورد باال را دستش آران

 .این از بعد دوم سرهنگ جناب شد حاال -خندید شروین

 .رسم می حسابتو بعدا -گفت شد می دور که حالی در آران

 آقای این دنبال بریم هم تا سععه ما -کرد نگاه آران شععدن دور به یاشععار
Nora.اینجا اومدی ماشین با یا آوردی رو موتورت شروین. 

 ...موتور با -شروین

 مه آرتین و من دنبالش برو موتورت با تو رفت در و دیدیمش اگر...خوبه -
 هتوج جلب که ت اسلحه روی بنداز رو کتت هم لطفا.میایم ماشعینامون با

 نک
 بندیش نمی حمایل بقیه مثل چرا تو.

 ک می اذیتم -زد لبخندی شروین
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 ...اکثرا قربان بندی نمی که هم شما خود البته.خب 

 خصما ی چهره دیدن با
 بریمش -داد ادامه و خندید یاشار ی 

 .کن رفتار سرگردها مثل ذره یه -برداشت قدمی یاشار

 .ها رفته در االن تا قربان -گفت و خندید آرتین

 رو بیمارستان محوطه راسعت سعمت شعروین -کرد فوت را نفسعش یاشعار
 یمس بی...من با هم بیمارستان داخل.چپ سعمت برو تو آرتین.بده پوشعش

 .بیان هم مهیار و بهنود زنم می

 ردک می پیدا را مرد آن باید.چرخید می اطراف و دور به تیزش هنگاه شروین
 وگر

 جایش سر و کرد موهایش در دسعت.بیاید سعورنا سعر بالیی هر بود ممکن 
 .ایستاد

 افتاد چادری زنی به نگاهش.شد جا به جا به کمی ساختمان داخل در یاشار
 ندچ در که پذیرش طرف به و شععد بیمارسععتان سععاختمان وارد نگرانی با که

 .گفت که شنید را صدایش یاشار.رفت بود ایستاده یاشار قدمی

 اینجاش آوردن رو فروزش تیمسار -

 رفیح خواست پذیرش مسوول.کرد نگاه زن به و برگشت اختیار بی یاشعار
 .رفت ها آن طرف به و نزند حرفی او که آورد باال را دستش یاشار که بزند

 .خانم شه نمی مربوط کسی هر به این -

 .برگشت یاشار طرف به زن
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 هستینش کی شما -

 .بکنم شما از باید من رو سوال این -کرد نگاه را او جدیت با یاشار

 .هستم تشکری آیین به بنده -

 ...و -

 .تشکری سردار دختر -

 .خانم تون شناسایی کارت -انداخت باال ابرویی یاشار

 ناساییش کارت شناسم نمی که کسی به من -برداشت عقب به قدمی آیین به
 ...آقای دم نمی

 .مهست رنجبران دوم سرهنگ -داد آیین به به ناچاری روی از را کارتش یاشار

 .کرد چک داد او به آیین به که را کارتی هم خودش و

 چطورنش تیمسار -بود نگران آیین به

 دارینش خبر کجا از شما -یاشار

 .گفت پدر به ابطحی سردار -آیین به

 .هستن عمل اتاق توی هنوز -کشید عمیقی نفس یاشار

**** 

 آن و عمیرت دست در بیمارستان.رفت ساختمان پشتی قسمت طرف به آرتین
 اختمانس کنار از.برداشت جلو به قدم چند آرتین.بود مخروبه تقریبا قسمت
 سی ی قفسه به چیزی ناگهان گذشت که اصلی

 به مشععت با و شععد خم رویش مردی.کرد زمین پخش را او و خورد اش 
 مهاجم هلویپ به مشت با بود بازیافته را خود تمرکز که آرتین.کوبید صورتش
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 تینآر.شد بلند جایش از سرعت به مرد.کرد پرت ای گوشعه به را او و کوبید
 سی ی قفسه روی دست هم

 لهحم آرتین طرف به و زد پوزخندی مرد.شد بلند سختی به و گذاشت اش 
 رشس به مرد ی ضربه اما کوبید مرد کمر به آرنج با و داد جاخالی آرتین.کرد

 دیگر ای ضربه منتظر.افتاد زمین روی.رفت می گیج سرش.کرد غافلگیرش
 مرد رس باالی شروین.کرد باز را چشمانش سعختی به.نیفتاد اتفاقی که شعد

 .بود ایستاده

 .کردم ش فنی ضربه -

 ...آخ -کشید عمیقی نفس آرتین

 شدش چی -

 .کرد داغون سرمو -

 .پهلوون شو بلند -کرد دراز آرتین طرف به را دستش زنان لبخند شروین

**** 

 .رفت آران و شروین آرتین، طرف به شد مطمئن سورنا امنیت از که یاشار

 .هامون خانواده سراغ بریم باید کنم فکر -

 چطورهش تیمسار -بود شده خیره ای گوشه به شروین

 دیگه.اینجان دیده آموزش نیروی تا چهار االن.درنیومده عمل اتاق از هنوز -
 .بریم باید

 .کشه می منو زمرد دفعه این -انداخت باال ابرویی شروین

 چراش -آران
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 .شده شرو  تازه نگو...شده تموم کرد می فکر -

 تموم ماها ی واسععه اتفاقا این وقت هیچ که دونی می کردم می فکر -آرتین
 .نیست بشو

 دو نمی که زمرد دونم می من -
... 

 اشینب باهاشون که شماها.باشین همراهشون فقط برین...دیگه بسه – یاشعار
 .باشین مرده اینکه مگر نمیاد طرفشون کسی دیگه

 .اجازه با...سرهنگ شما دادن روحیه همه این از تشکر با -خندید شروین

 خا هب وقتی.افتاد راه عت سر به و شد سوار و رفت موتورش طرف به شروین
 جلوی همان از و شد داخل در شدن باز با و زد را آیفون ی دکمه رسعید اش 

 اشپزخا کنار که وقتی تا زدن حرف بلند به کرد شرو  در
 .رسید 

 .بیرون ببرمت خوام می ببینم بیا...گلم...خانومی...زمردم -

یش حر  با زمرد  سرتش روی انداختی رو صدات چیه -شد ظاهر جلو

 .بیرون ببرمت خوام می بپوش -

 کجاش -

 .گم می بهت من بردار هم دیگه لباس چندتا یه...بپوش رو لباست تو -

 شدهش چی باز -کرد نگاهش حرف بی زمرد

  ری نمی – شروین
 ش

 اومدهش پیش ت واسه ماموریت یه دوباره -
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 .نخیر -

 ....سو قصد به پس -

 شدش چی -شد نگران شروین.شد خاموش ناگهان زمرد

 ممک که اینی نگران االن -
 بیادش سرمون بالیی یه 

 رمتبب خوام می.همینم نگران دقیقا...چیزفهم آدم قربون -گفت رک شروین
 .شمال

 ...ندی استعفا اگر خدا به شروین -

 اب تو.دم نمی اسععتعفا من گفتم بهت قبال من.نده قسععم...زمرد کن صععبر -
 .کردی ازدواج باهام پلیسم من که این دونستن

 .گم نمی خودم خاطر به من شروین -

 چیش پس -

 یگهد یکی تو جای به وقت یه که ترسم می خدا به من -گفت بغض با زمرد
 .نیستی پیشم دیگه تو بگه و بیاد

 واقعاش اینی نگران االن -

 چیزیهش کم– افتاد زمرد چشم از اشکی

 آرامش به نیاز زمرد دانسععت می.کشععید آغوش در نرمی به را زمرد شععروین
 گذشععت که کمی. کرد نوازش را همسععرش موهای فقط و نگفت هیچ.دارد

 .گفت
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 واقعا من...کن درکم اما.شععم می اذیت کشععیدنت عذاب از که دونی می -
 .بذارم کنار رو کار این تونم نمی

 .بتونی شاید انداختن جلوت رو من جسد وقتی -گفت تلخی به زمرد

 حرفیهش چه این -شد عصبانی شروین

 ...دیگه گم می راست خب -

 این هم حاال.شععدن رد من ی جنازه روی از اول باش مطمئن اون از قبل -
 .کن جمع لباساتو برو.کن بس رو حرفا

**** 

 خا طرف به و شد پیاده ماشینش از یاشار
 .گفت آرام.شد باز در زد که را در زنگ.رفت اش آینده زن پدر ی 

 ...یاالله -

 .داد دست او با و آمد طرف به نیاوش.کرد تعجب حیاط در چمدان دیدن با

 رینش می جایی -

 ...مشهد ریم می ای هفته یه -

 ...بگذره خوش -

 .نمیاد نیلو اما -

 چراش -

 ک می م خفه گفتم بهت بفهمه چون باشه خودمون بین -خندید نیاوش
 مو می تو خاطر به گفت.
 .تهران 

 .دیگه کنین عقد برین پاشین-داد ادامه خنده با بعد
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 به اریاش پرسی احوال از بعد.آمدند بیرون ساختمان از فرهاد و لعیا و نیلوفر
 .گفت نیلوفر

 باهاشونش بری تونی می -

 چراش – گفت متعجب نیلوفر

 ...برو فقط.بدم توضیح برات تونم نمی -

 ...نگرفتن بیشتر هواپیما بلیط تا سه.شه نمی که االن خب -

 جانش یاشار شده چیزی -پرسید فرهاد

  -داد تکان را سرش یاشار
 ...فقط...نشده چیزی 

 چیش فقط -

 سععو قصععد مافوقم به امروز -گفت آرامی به و رفت فرهاد طرف به یاشععار
 عزیز برامون که کسععایی برای هامون، خانواده برای که ترسععیم می ما.کردن

 .بیفته اتفاقی هستن

 ظرن به ولی...شده گرفته ها بلیط دیگه...خب -انداخت بااال ابرویی فرهاد
 .افته نمی براش اتفاقی هیچ باشه تو با اگر نیلوفر من

 .نیستیم محرم هم به که نیلوفر و من...هفته یه اما...همینطوره قطعا -

 کنیش محافظت ازش دی می قول -

 ...حتما -داد تکان سر یاشار

 من پس نداریم هم ای چاره کنین ازدواج هم با خواین می که شما...خب -
 .خونم می ای هفته یه صیغه یه بینتون
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 کردند می نگاه را ها آن که اش خانواده طرف به فرهاد.داد تکان سری یاشار
 .گفت برایشان خالصه طور به را ماجرا و رفت

 ...!بابا -کرد نگاه را پدرش متعجب نیلوفر

 محرم بهش که کسی با هفته یه تو ذارم نمی من هم مقیده یاشار خود هم -
 خو یه تو نیستی

 ک محافظت ازت مجبوره چون.باشی 
 ینخوا می که شما...داری مشکلی چه.باشین مکان یه توی هم با باید حتما 

 ...کنین ازدواج هم با

 را محرمیت ی صیغه فرهاد بعد سعاعتی.کرد نگاه پدرش به زده بهت نیلوفر
 رودگاهف به لعیا و نیاوش با بعد ساعت نیم و کرد جاری یاشار و دخترش میان

 .کرد نگاه نیلوفر به یاشار.رفتند

 ...ببرمت کن جمع رو وسایلت برو -

 خو برمت می-کرد فکر کمی و کرد مکث
 ...یا خودم ی 

 پیش نیلوفر
 .لواسون تو ما ویالی بریم تونیم می -کرد اد

 ...شه می اینم -

 ...نیلوفر -گفت یاشار رفت اتاقش سمت به که نیلوفر

 بلهش -برگشت او

 م زندگی این...بینی می داری رو ش چشمه یه نکردیم ازدواج هم با هنوز -
 .ها 
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 .گرفت را دستش و رفت یاشار طرف به خجالت کمی با نیلوفر

 .شم نمی پشیمون...وقت هیچ -

یر  ستاید تو احساسمونو، دستای/  بباریم شیم بارون مثل ما، دالی نشعه کو
 بذاریم عشق

 سی ی قفسه
 رنگ مشععکی و بلند موهای در را دسععتش.رفت می پایین و باال یاشععار ی 

 این او هب حال به تا نیلوفر.کرد نزدیک او صورت به را صعورتش و برد نیلوفر
 زده زل همسرش ی تیره چشعمان در اختیار بی حال این با.نبود نزدیک همه
 لقهح نیلوفر کمر دور را دستش یاشعار.گذشعتند می کندی به ها لحظه.بود
 .کرد

 را قعش بار اولین برای نیلوفر.شد قفل نیلوفر های لب روی یاشار های لب
 .بست اختیار بی را چشمانش.کرد می حس نزدیکی آن به

 ...کوچولو دختر دیگه برو -کشید عقب آرامی به یاشار

 .خودتی کوچولو -گفت بود شده باز یخش انگار که نیلوفر

 یش می متوجه...من به نگاه یه بنداز خودت هیکل به نگاه یه -خندید یاشار
 .کوچولوئه کی

 نیلوفر.برداشت نیلوفر سمت به قدمی و خندید یاشار.کرد درازی زبان نیلوفر
 .کرد فرار اتاقش طرف به و زد جیغ

 ...زودتر بدو -گفت بلند یاشار

**** 
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 فعال شععما -گفت و گذاشععت پرسععتار های دسععت در را تراولی آرتین
 .بگیرم تماس باهاتون دوباره کی نیست معلوم...مرخصین

 خا از و داد تکان سر زن
 اب مهتاب.کرد باز را آن در و رفت مهتاب اتاق سععمت به آرتین.رفت بیرون 

 .زد جیغ پدرش دیدن

 ...بابا -

 پدرش آغوش در را خودش مهتاب داد اجازه و نشست هایش زانو روی آرتین
 ...بابا جان   -کند پرت

 کودکا لحن با مهتاب
 ...بیرون بریم بابا -گفت ای 

 افتیش می بیرون یاد بینی می منو وقتی چرا تو -

 ...برچید را هایش لب مهتاب

 ...شیدا خاله پیش ببرمت خوام می -گفت و خندید آرتین

 ...جون آخ -زد جیغ مهتاب

 ت را مهتاب صورت این به توانست نمی.نبود راضی اصال آرتین اما
 زده حدس. گرفت می را کارش جلوی مهتاب وضعیت این در اما بگذارد، ا

 می او دنبال به باید.اسعت داده قرار گلوله هدف را سععورنا کسعی چه که بود
 .رفت

 در جلوی بعد ساعتی و گذاشعت سعاکی در را مهتاب های لباس از تا چند
 خا

 خا طرف به و کرد بغل بود خواب که را مهتاب.کرد ترمز زنش خواهر ی 
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 با.شد نمایان در چهارچوب در شیدا و شد باز در.زد را در زنگ و رفت شیدا 
 .گفت متعجب آرتین دیدن

 .کردی گم راه...عزیز خواهر شوهر به -

 وزیر چند یه تونی می...سالم علیک – فشرد دستش در را شیدا دست آرتین
 کنیش نگهداری مهتاب از رو

 شدش خوب...سالم -

 !ندادی منو جواب -

 زاده خواهر مهتاب -کرد اش شععده رنگ طالیی موهای در دسععت شععیدا
 که بودم سععفر هم رو روز چند اون.نکنم نگهداری ازش شععه می مگه...مه

 .کنم مراقبت ازش نتونستم

 .بگیرش پس...دونم می -

 .گفت او به و گرفت آرتین دست از را مهتاب شیدا

 !تو بیا -

-  
 ...باید االن 

 دهش غریبه من واسه...حاال دیگه بیا -کشید و گرفت را آرتین دسعت شعیدا
 ...مثال

 خا وارد و داد تکان سری آرتین.خندید و
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 بیرون اتاق از.خواباند تخت روی را او و برد اتاق به را مهتاب شععیدا.شععد 
 لمب روی که آرتین طرف به و ریخت چایی اسعتکان دو.بسعت را در و رفت

 .رفت بود فکر در و بود نشسته

 !فکری تو -

 .کردم قاطی -کشید عمیقی نفس آرتین

 ....نیست عجیبی چیز که این -

 .شیدا -کرد اعتراض آرتین

 هی که این جای به گمش می دروغ مگه خب -داد تکیه مبل به و خندید شیدا
 دو یه فکر به باشی، ت زندگی فکر به ذره

 این هب چسبیدی ندیش پرستار اون و پرستار این دست هی و باشی دخترت 
 .ت مسخره شغل

 ... دیگه شیدا -

 بها االن...داده دست از رو مادرش اون.نگرانم مهتاب برای من ببین -
 .درمیاره رو پدرت دیگه سال سه گیره نمی 

 بها کردی فکر -
 گیرهش نمی 

 .کمتره دزش -

 می چه مردهش مادرت بگم بگمش چی ساله پنج ی بچه یه به االن من خب -
 مومت که مسععافرتیه چه این خب مسععافرتش رفته بگم! چی یعنی مرگ فهمه
 چی فهمه می دیگه سال سه...پیچونمش می جوری یه دفعه هر...شعه نمی

 .گم می بهش منم چیه به
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 خورهش می ای ضربه چه دونی می -

 مگهش هست هم ای دیگه چاره -

 ...کن ازدواج -

 شععک عقلت به نذار شععیدا -کرد شععیدا به سععفیه اندر عاقل نگاهی آرتین
 بشهش دار بچه ی مرده زن من زن میاد کی.کنم

 ...ها خیلی -

 نیستنش بیوه های زن احیانا ها خیلی -

 ...ها باالست توقعت -

 .بزنی سر بهش گهگداری تونی می خوب ی خاله یه عنوان به شما -

 از رو مادرش مهتاب بگم خواسععتم می من.بحث این خیال بی...اصععال -
 میشهش چی بیفته برات اتفاقی یه هم تو...داده دست

 .کن نگهداری ازش خوب ی خاله یه عنوان به دوباره -

 ودمخ.نکن یادآوری بهم مهتاب به منو نسبت این هی -گرفت حرصش شیدا
 .مهتابی پدر که کنم یادآوری بهت باید من شاید.دونم می

 .ذارم نمی کنار رو شغلم من چون ست فایده بی مورد این در بحث -

 رد دید کرد نگاه که شیدا به.نوشید ای جرعه و برداشعت را اش چایی آرتین
 .است لبش پوست کندن حال

 !دختر نکن لبت با رو کار اون -

 شا.نفهمید را شیدا شدن سرخ دلیل و
 .شدم مزاحمت ببخش.برم دیگه من-شد بلند بعد و انداخت باال ای 
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 مین سر بهم دیگه شدن فوت بابا و مامان وقتی از -انداخت زیر به سر شیدا
 .مهتابه خاطر واسه که بیای اگرم.زنی

 میارن در حرف واست...که شه نمی بیامش هرروز خوای می -خندید آرتین
 وگر.خدا به

 ... از من 

 بیرون دهانش از" خدامه" ی کلمه.رفت خاموشععی به رو آرتین صععدای
 خداحافظی بعد و داد قورت را دهانش آب گفتش می داشععت چه.نیامد

 که دید را شیدا و برگشت.افتاد چیزی یاد بعد و رفت ماشعینش طرف به.کرد
 اخ در جلوی دید را پسری که برود طرفش به خواست.است ایستاده در دم

 شحواس که انداخت شیدا به نگاهی.کرد می نگاه شیدا به و بود ایستاده ای 
 رنگی یآب ربع سه آستین لباس و داشت پا به جینی شعلوار شعیدا.نبود او به

 کنیش می نگاه چی به -زد تشر پسرک به.بود پوشیده

 کیف از تراول چند که همانطور آرتین.شععد غیب ثانیه چند عرض در پسععر
 .رفت شیدا طرف به اورد می در پولش

 .باشه پیشت بگیر اینو بیا -

-  
 ...آخه 

 ...دستمو نکن رد بگیر.گیری می حقوق چقدر مگه.نداره آخه -

 .گرفت آرتین دست از را ها پول شیدا

 ...بینمت می -

 .شد دور سرعت به و شد ماشینش سوار آرتین.زد لبخند شیدا
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**** 

 در.دوید آپارتمان طرف به و کرد پارک پارکینگ از بیرون را ماشععینش آران
 باز را در خشایار و زد را واحدشان در زنگ.شد راهرو وارد و کرد باز را اصلی

 خا وارد و کرد سالم آران.کرد
 .شد 

 خو آری بابا -
 ستش 

 مخفف منو اسعم گفتم دفعه صععد -رسعید گوش به اتاقش از آریانا صعدای
 .نکن

 چطورهش..سفر یه بریم خوایم می -

 سفرش -کرد نگاه ارشدش پسر به خشایار

 االنم.مونده من مرخصی از روزی چند...دیگه آره -زد لبخند ظاهر به آران
 ...برگردیم بکنیم قوا تجدید یه بریم.تعطیالته ای هفته یه که

 ...آران -انداخت باال ابرویی خشایار

 ...بابا بله -انداخت پایین را سرش اختیار بی آران

 شدهش چی بگو بهم -

 بشهش چیزی باید مگه...هیچی -

 .گوب رو کنی می مخفی داری که اونی...کردم بزرگ رو تو من.پسرمنی تو -

 اهر توی براتون من کنین جمع رو وسععایلتون شععما -کرد نگاه پدرش به آران
 .دم می توضیح
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 زیچی اینکه از قبل.آمد بیرون اتاقش از آریانا.افتاد چیزی یاد به نعاگهان
 خا از آران بپرسد

 روی را دستش.رفت زادمهر ی خانواده واحد طرف به سرعت به.رفت بیرون 
 .گذاشت زنگ

 .خورد ای یکه آران دیدن با.شد ظاهر در پشت رخسار و شد باز در

 .کن صبر لحظه یه -گفت اخم با

 .برگشت بود سرش روی رنگ سبز شالی که حالی در و رفت

 داریش چکار -

 تن هب رنگی سعفید بلند آسعتین بلیز و لی شعلوار که رخسعار به نگاهی آران
 .گفت و کرد داشت

 ...بزنم حرف ت خانواده و تو با باید رخسار -

 ...بابا پای ی معالجه برای آلمان رفتن دیروز بابا و مامان -

 توش بیام تونم می -کرد پوفی آران

-  
... 

 ..بگم بهت تونم نمی جا این -

 بسته از و گرفت قرار در روی آران دست که ببندند را در خواسعت رخسعار
 .کرد جلوگیری در شدن

 ببی منو کسی و باشم جا این من -
 .شه می بد برات 

 خا وارد آران.رفت کنار و کرد فوت شدت به را نفسش رخسار
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 .شد 

 .دارم کار بگو زودتر...خب -

 ...خطری در تو.مطلب اصل سر برم راست یه پس بذار -

 ت -خندید عصبی رخسار
 ک می تهدید منو که خطری ا
 خو این توی تو وجود 
 .ست 

 .نیست حرفا این وقت االن...رخسار -گفت جدیت با آران

 .گفت رخسار برای آمده پیش جریانات از ای خالصه سرعت به و

 دارهش دخلی چه من به اینا خب -

 ک می پیدا دخل باشن دیده تو با منو اونا اگر -
 ...بگیرن گروگان رو تو مقاصدشون به رسیدن برای اگر.

 .بگی خواد نمی دونم می کنی، نمی کاری هیچ -

 هم به شعده رو زمان و زمین من گیش می مزخرف چرا -گفت عصعبی آران
 اتفاقی همچین ذارم نمی من که...تره مهم برام جونت االن اما.دوزم می

 .بیفته

 کنیش چکار خوای می -

 .کنم دورتون فقط جا این از...روزه چند سفر یه -

 .نمیام جا هیچ تو با من -رفت عقب رخسار
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 اینو.ندارم کاری باهات من که اوال -کرد موهایش در دست حوصله بی آران
 ...میان هم آریانا و بابام ثانیا.بفهم

 ...بدتر -

 سنگش در آهنین میخ نرود که -کرد نگاهش حر  با آران

 ت من -
 !غریبه مرد تا سه با اونم نمیام ا

 بیادش باهات هست کسی...داری حق -زد پوزخندی آرن

 .نمیام گم می من -

 بکشنتش خوای می -زد داد آران

 .رفت تر عقب کمی و ترسید رخسار

 .بیاد باهات بگو ت دخترخاله به – گفت کالفه آران

 ...بگم بابا به باید اول -

 ...بگو – داد تکان سری آران

 تا خواسعت او از مرتضعی گفت را ماجرا و زد زنگ پدرش به رخسعار وقتی
 .بدهد آران به را گوشی

 ...سالم -

 خبرهش چه جا اون صالحی آقای -بود عصبانی مرتضی

 ...من...زادمهر آقای -

 بگمش چی بهش من آخه -گفت دل در.کرد قطع را حرفش آران

 چیش تو -گفت کالفه مرتضی

 .کرد می نگاه او به نگرانی با که انداخت رخسار به نگاهی آران
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 هی گفت بهتون دخترتون که همونطور و دارم عالقه شما دختر به من...من -
 کرده تیراندازی من مافوق به که کسععی هر.اومده پیش وضعععیتی همچین

 ممک
 بک قصد سو  بخواد هم عزیزانمون و ما به 
 .بگیرتشون گروگان یا 

 بگیش خوای می چی -

 از آبا تا اینجا از دور جایی یه...سععفر یه برم می رو برادرم و پدر دارم من -
 .کنن دستگیر رو مهاجم اون و بیفته آسیاب

 منش دختر و -

 ممک دارم عالقه شما دختر به من بدونن اگر کنم می فکر من -
 ...من با هم رخسار بدین اجازه اگر.باشه خطر در اونم 

 طور این اما.بکشععد فریاد سععرش مرتضععی بود منتظر.کرد قطع را حرفش
 .پیچید می گوشش در مرتضی تنفس صدای.نشد

 ت رو دخترم من اوال -
 ...باشه همراهش باید یکی.فرستم نمی جایی غریبه مرد تا سه با ا

 بیادش که چطوره ش خاله دختر -

 هستش هم ای دیگه ی چاره...خب نائیریکاش -

 .کنم محافظت ازش خورم می قسم...زادمهر آقای -

 .کشمت می خودم بیاد سرش بالیی -شد خطرناک مرتضی صدای لحن
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 نوم که شما.دم می قول شما به من -بگیرد را لبخندش جلوی نتوانست آران
 .ایم همسایه ماه چند باالخره...شناسین می

 .رخسار به بده رو گوشی...گفتم که همین -

 را تماس سععاعت ربع از بعد و کرد گوش پدرش های نصعیحت به رخسعار
 .کرد قطع

  کردی خودتو کار -
 ش

 چیش یعنی -کرد اخم آران

 .کنم اعتماد بهت که نیستم بابا مثل من -

 .شد نزدیک رخسار به و کرد عصبی ای خنده آران

 بیارمش سرت بالیی سفر این توی خوام می مثال کردی فکر -

 قدمی یک در آران.خورد سرش پشعت دیوار به و رفت عقب عقب رخسعار
 .داد ادامه و گذاشت دیوار روی رخسار سر کنار را دستش و ایستاد اش

 هم تو بکنم تونم می بخواد دلم کاری هر االنم همین من...جون دختر -
 ...اینو بفهم...بکنی تونی نمی کاری هیچ

 می نفس نفس ترس از رخسار.برد رخسعار صعورت کنار را صعورتش آران
 مب صدای.آورد می درد به را قلبش بود آران های حرف میان که حقیقتی.زد

 .شنید گوشش کنار را آران

 .نیستم نامرد چون کنم نمی رو کار این ولی -
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 هر...بشعه آماده بگو بهش.بزن زنگ نائیریکا به -کشعید عقب را خود بعد و
 مربوط من به یکی این.کن راضی رو ش خانواده دونی می خودت که جوری
 .باش حاضر دیگه ساعت نیم.نیست

 یهتک دیوار به هنوز که کرد رخسععار به نگاهی.رفت بیرون و کرد باز را در و
 .بود داده

 .ره می بین از داره بینمون اعتماد که بده خیلی -

 .پراند جا از را رخسار در شدن بسته محکم صدای

 خندید یاسین.داد تکیه ماشینش به یاشار

 بزنیم و مباشی داشته نامزدامون با تپل سفر یه شد باعث شغلت این باالخره -
 .بیرون تهران این از

 ...یاسین -کرد نگاه زمین به یاشار

 داداشش جانم – گفت احتیاط با یاسین

 جلوی منو آبروی و کنار نذاری رو هات بازی لوده اون از ذره یه اگر فقط -
 ...ببری نیلوفر

 وگر کن غالف رو ت اسلحه -زد گوش تا گوش لبخندی یاسین
 .کنم می صدا رو مانلی 

 ...بدبخت زلیل زن -گفت زیرلب یاشار

 المثل ضععرب یه مورد این در اتفاقا..بینیم می هم رو شععما -خندید یاسعین
 ...گه می که هست

 .یادنم چرا ببین مانی سراغ برو...نگو هیچی – کرد گرد را هایش چشم یاشار
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 می عادت...دیگه خانومن -گفت رفت می در طرف به که همانطور یاسین
 .کم کم کنی

 .آمد بیرون و کرد باز را در مانلی موقع همان

 کردیش می منو غیبت داشتی -

 ...بانو بکنم غلط من – خندید یاسین

 ماشععینش طرف به و کرد سععالم یاشععار به.کرد نازک چشععمی پشععت مانلی
 .برداشت را مانلی چمدان و کرد پوفی یاسین.رفت

 ریختیش سنگ این توی -

 حوالا هم با و آمد بیرون مانلی دیدن با بود نشعسته ماشعین داخل که نیلوفر
 .کرد نیلوفر به آمیز محبت نگاهی یاشار.کردند پرسی

 ...شد دیر شین سوار -

 به نیاسی.نشستند عقب صندلی روی دو هر و کشعید را نیلوفر دسعت مانلی
 ادد تکان سری یاشار. گرفت جا راننده کمک صندلی روی و خندید برادرش

 آی تنظیم مشغول.شد سوار و
 .گفت یاسین که بود 

 آی باید چجوری که دونی می -
 کنیش تنظیم رو 

 چیش یعنی -پرسید یاشار

 ینایماش باید تو که این یعنی -بگیرد را اش خنده جلوی کرد سععی یاسعین
  ببینی رو ماشینت سر پشت

 ...خودت سر پشت آدمای 
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 خصما یاشار
 بی نیاسی.رفت ریسه خنده از مانلی و شد سرخ نیلوفر.کرد نگاه یاسعین به 

 .گفت و داد تکیه صندلی به تفاوت

 .شماست به پشتمون ببخشید گرامی خانمای -

 .نشه تکرار دیگه – خندید مانلی

 اینجوریهش -برگشت یاسین

 .ببند کمربندتم بشین درست یاسین -زد تشر یاشار

 .بست را کمربندش و کرد نگاهش تعجب با یاسین

 .نشدی رانندگی راهنمایی پلیس خوبه -گفت آرامی به

 گفتیش چیزی – انداخت باال ابرویی یاشار

-  
... 

 !خوبه -

 ضبط به و آورد در جیبش از را فلشی بعد دقیقه ده یاسین.افتاد راه به ماشین و
 .پیچید ماشین در آهنگ صدای.کرد وصل

 ش...دی می گوش چیه اینا آخه -کرد نگاهش یاشار

 .آدم دل تو ریزه می عالم غم ی همه...که داریوش و ابی از بهتر -

 ...خودته مثل تم سلیقه -

 یقهسل مگ...داش بینم -گفت ها الت لحن با و انداخت باال ابرویی یاسین
 چشهش ما
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 !گوشه نیست چشم – خندید یاشار

 .کرد عوض را آهنگ یاشار

 ...نیست بدک این -

How deep is the ocean, how deep is your love 
 .است اقیانوس ژرفای ی اندازه به قلبم در تو عشق عمق

I have a love in my eyes 
 است مشهود چشمانم در عشق

But how do you feel when you can’t get enough? 

 شوی نمی سیراب عشق از وقتی داری حسی چه اما

Half way to your paradise 
 تو بهشت راه نیمه در

Oh my love is your love, forever and a day 
 همیشه و روز هر توست عشق من عشق

 !ست نفره دو هوا چقدر...من خدای اوه -خندید یاسین

 را شسرعت فقط و نگفت هیچ یاشار.خندید مانلی همراه به هم نیلوفر بار این
 .کرد زیاد

 ده می گوش تاکینگ مدرن هرکی کرده ثابت تجربه داداش -گفت یاسععین
 .میریما می اینجوری...شه می زیاد سرعتش

 ز می بذاریم داریوش اگر -داد ادامه نیلوفر و مانلی به رو بعد
 ک می روشن سیگار یه کنار 
 ...فکر تو ره می 

 آی از یاشار.نداشت را چیزی گفتن توان خنده از مانلی
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 دل در.نشععسععت هایش لب روی لبخندی او ی خنده از.کرد نگاه نیلوفر به 
 .گفت

 یک ی قصععه ترین سععاده همین و خوانم، می را تو من...فهمی می مرا تو -
 .است انسان

 ...کنار بزن -گفت یاسین بعد ساعت نیم

 چراش– پرسید یاشار

 م نوبت حاال دادی نشون فرمون دست تو اینجا تا -
. 

 ...بابا برو -

 ...یاشار -

 بلهش -

 ...ست خسته خانمت -

 آی از یاشار
 را ینیاس منظور سعرعت به و کرد نگاه بود بسعته را چشعمانش که نیلوفر به 

 و دش پیاده یاسین ی اشاره با مانلی.شد پیاده داشت نگه کناری.شعد متوجه
 رنیلوف کنار و کرد باز را عقب در یاشار.نشعست راننده کمک صعندلی روی

 نیلوفر سر و زد لبخندی یاشار.نشد یاشار متوجه و بود خواب نیلوفر.نشست
 شا روی را
 .کرد نگاه یاشار به تعجب با و پرید خواب از نیلوفر.گذاشت اش 

 ایش خسته -زد لبخند یاشار
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 ...آخه نخوابیدم ظهر -

 بگیریش مرخصی زدی زنگ -

 به رو ش آرام و گرفت دستش در را نیلوفر دست یاشعار.داد تکان سعر نیلوفر
 .کرد انگشتانش نوازش

 شو رو بذار رو سرت -
 ...بخواب م 

  -گفت و انداخت باال ابرویی نیلوفر
... 

 .گرفت اش خنده یاشار

 دخترش کنی می لجبازی چرا -

 دادم هتب که رو انگشتری راستی -پرسید یاشار.نداد جوابی و خندید نیلوفر
 نیستش دستت تو چرا کوش

 تخود خواسععتم می -اورد بیرون کیفش از را انگشععتر و زد لبخند نیلوفر
 .انگشتم توی بذاری

 .گرفت نیلوفر دست از را انگشتر.زد عمیقی لبخند اختیار بی یاشار

 بذارمش دستت کدوم تو -

 تا.حلقه جای بذار...  اما راست دست توی اندازن می معموال رو نشعون -
 ....بخریم رو حلقه

 فلق نیلوفر های لب روی یاشار نگاه.گرفت جا نیلوفر انگشعت در انگشعتر
 .زد هم به را خلوتشان یاسین صدای.شد

 صح رو نزنین بعد...عمومیه مکان اینجا ولی ببخشیدا -
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 ...که دونین می.داریم دل هم ما چون 08 باالی های 

  رسیم می که باالخره -نیاورد طاقت دیگر یاشار
 ش

 بدن های لرزش.کرد اش همراهی مانلی و کرد خندیدن به شرو  بلند یاسین
 اراختی بی هم یاشار.خندید می هم او که فهماند او به یاشار آغوش در نیلوفر
 .زد لبخند

 ودندب ایستاده در کنار که سعربازی دو.زد می قدم راهرو در نگرانی با آیین به
 نمی هم خودش.دید نمی را ها نگاه این او اما کردند می نگاهش تعجب با

 الس پنج این طول در که سورنایی برای.است نگران سورنا برای چرا دانست
 هرظا در که سعورنایی.بود نزده سعر ها آن به دسعت یک انگشعتان از بیشعتر
 سورنایی.کرد می یاد دوسعتش بهترین عنوان به او از آراد اما بود آراد مافوق

 راچ کرد می فکر خودش با.داد می باد به را سرش اش مردانگی و بود مرد که
 بی از تیسخ به بود زده زنگ پدرش که پیش ساعتی.باشد نگران او برای باید

 زندگی و مرگ میان وضعععیتی در االن مرد، این.بود داده خبر او بودن هوش
 ندانیچ امید دکتر و بودند کشیده بیرون بدنش از را گلوله هشت.داشت قرار

 ماا ببیند را او خواسععت می دلش آیین به.نداشععت او ی دوباره زندگی برای
 هالبت و پزشععکی شععدید مراقبت تحت ویژه های مراقبت قسععمت در سعورنا
 وگر بود کرده صحبت ابطحی سردار با پدرش.بود نظامی

 از سععورنا امنیت ها آن ی همه برای.بماند جا آن هم آیین به گذاشععتند نمی 
 .بود تر مهم چیز همه
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**** 

 می.انداخت آن روی را کتش و داد جا شلوارش پشت را اش اسعلحه آرتین
 یک عنوان به تهران شهر از قسعمت ترین جنوبی آن در حضعورش دانسعت

 شانن تحقیقاتش.نداشت مشکلی اما بود خواهد سعاز مسعئله برایش غریبه
 به و بود شده تشعکیل شعکوری فریبرز مرگ زمان از Nora باند که بود داده

 هچ بزند حدس توانست می سورنا به سعو قصعد ی مسعئله وجود با راحتی
 ندبود کرده دستگیرش که مردی اعتراف.است بوده جریان این عامل کسعی

 می که بود داده را مردی آدرس او به رابطش.بود خوبی حال کمک برایش هم
 گیرشدست پیش سال پنج سورنا که کسی- شعکوری فریبرز پسعر.خواسعت

 ورناس به که ست کسی او داد می احتمال آرتین که" شکوری سام" -بود کرده
 کرد می نگاهش بدی طرز به که مردی کنار از.اسععت کرده قصععد سععو 

 خود سععمت به و گرفت را مرد ی یقه.داد اولتیماتوم او به نگاه آن.گذشععت
یی.کشید  در یکس.گذاشت مرد گردن روی و کشید بیرون جیبش از را چاقو
 .کرد می راحت را آرتین کار این و نبود کوچه

 کجاستش! خوام می رو سام -غرید آرتین

 داداشش کیه سام...سام -کرد پته تته مرد

 !نفله بزن حرف باش زود -داد فشار مرد گردن روی را چاقو آرتین

 .گم می بهت...ب...رو گزلیک اون کنار بذار -

 تا ور کوچه همین -گفت آرامی به شد ناامید او از که مرد.نکرد حرکتی آرتین
 خو یه توش بری.بسته بن ی کوچه یه راست سمت...برو آخرش

 خو اون هم فقط...نفتیه آبی درش که هست 
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 ...اونجاست سام.آبیه درش 

 دهزن توش بری فقط-زد فریاد دوید می حالیکه در مرد.کرد رها را مرد آرتین
 !گردی برنمی

 ...بابا برو -گفت و زد پوزخندی آرتین

یش  بست بن ی کوچه همان وارد و افتاد راه به و گذاشت جیبش در را چاقو
 را ای دکمه و کرد حرکت ساعتش روی دستش.کرد پیدا را رنگ آبی در.شعد

 ی ضععربه با را آن حرکت یک با و کشععید در روی دسععتی و زد لبخند.فشعرد
 که زن چند.داد می آزار را مشامش تریاک بوی.شد داخل و شعکست پایش

 خا از و شدند پراکنده او دور از و زدند جیغ بودند حیاط در
 دیدن اب و پریدند بیرون حیاط دور های اتاق از یکی از مرد چند.رفتند بیرون 

 .زد خشکشان آرتین

 کدومتونینش سام -گفت همهمه به توجه بی آرتین

 داریش چکارش -گفت مردها از یکی

 .گم می خودش به -

 ...بگو پس -گفت دیگری مرد

یش که مردی شش روی را نگاهش آرتین  روی و چرخاند بودند ایستاده جلو
 چشمان و داشت سال سی حداکثر که بود جوان مردی.ماند ثابت شان یکی

 .کاوید می را آرتین تیزبینش

ییش شکوری سام -  تو

 شکوریش فریبرز پسر -داد ادامه آرتین.انداخت باال ابرویی مرد
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 هستیش کی تو -غرید مرد

 جرم به رو تو من شععکوری سععام -کرد قفل سععام روی را نگاهش آرتین
 .کنم می دستگیر فروزش سورنا تیمسار به سو قصد

 .برنداشت آرتین روی از را نگاهش هم سام

 !پلیسی پس -

 خصما نگاه سام.داد تکان سری آرتین
 ت نباید -کرد او به ای 
 !میومدی ا

 ت من حاال گفته کی -زد گوش تا گوش لبخندی آرتین
 اومدمش ا

 .کرد می تایید را آرتین حرف پلیس آژیر صدای

**** 

 بریم مطمئنی گم می بابا -گفت پدرش به و کرد عوض را دنده شععروین
 طالقانش

 .نرفتیم وقته خیلی...آره -گفت عارف

 -گفت شروین به داد می گوش آهنگ و بود گوشش در هندزفری که شاهرخ
 ...که فهمی می.بدی گوش گه می بابا چی هر باید...نظامیه اردوگاه اینجا

 ...مکن درک تونم می تون همه از بیشتر یکی من مورد این در -گفت شروین

 عزیزمش ی نوه و گلم عروس از خبر چه -گفت عارف.خندید زمرد

 آی از شروین
 ش حرفا این و بازار به اومد که نو...  بابا -کرد نگاه پدرش به 
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 ببینیم ات سونوگرافی برای رم می دیگه ماه یه...بابا نیست خبری -گفت زمرد
 !پسر یا دختره بچه

 .پرسید شروین از زمرد.کرد دعا برایشان و کشید عمیقی نفس عارف

 ...رخسار دنبال ری نمی چرا -

 .داد زمرد به و برداشت داشبرد روی از را موبایلش شروین

 .آران های اس ام اس فایل تو برو -

 .بخون اسشو ام اس آخرین -کرد زمرد به نگاهی

 کارش...برم می رو رخسععار خودم من -خواند و کرد باز را اس ام اس زمرد
یا با رابطه در.دارم  پو

. 

یانش -پرسید شروین از تعجب با یانش چرا پو  پو

 کهش گی نمی کسی به بگم بهت -گفت آرام شروین

  -گفت تبعیت به هم زمرد
 ...بابا 

یان -  تو نمی پو
 ک ازدواج رخسار با 
. 

 چراش -نزند جیغ کرد سعی زمرد

 .لوسمیه به مبتال شده متوجه پیش روز چهار سه چون -

 دو می رخسار...خدایا -کشید عمیقی نفس زمرد
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 ش

-  
 دو نمی...

یان.  ک جذب خودش به رو رخسار جوری یه که خواسته آران از پو

یان خود.  .بشه فراموشش زودتر تا بگیره فاصله رخسار از خواد می هم پو

 داده اجازه بابا...نیسععتن که هم اینا بابا االن...نگرانم رخسععار ی واسععه -
 برهش آران با رخسار

 .خورد زنگ زمرد موبایل بدهد او به جوابی بتواند شروین اینکه از قبل

 بلهش-

 باباییش خوبی...سالم -

 چطورش آره -

 رنش می کجا دونم نمی که من خب -

 شروینش -

 ...که همراهشه نائی گی می خب -

 ...باشه نظرش اون از -

 .برسون سالم هم مامان به.بابایی دارم دوست -

 شدش چی -پرسید تماس قطع از بعد شروین

 !رن می کجا دارن بپرس اران از بزن زنگ یه -

 چراش -

 .همراهشه هم نائی البته...باشم رخسار با گفت بابا -

 .کردم می تعجب باید گفت می این از غیر -زد لبخندی شروین
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 ...دیگه خودمه بابایی -گفت ناز با و انداخت باال ابرویی زمرد

 ار آران ی شماره و گذاشت گوشش در را بلوتوثش هندزفری.خندید شروین
 .گرفت

 بلهش -پیچید گوشش در آران ی خسته صدای

 !منم...داداش سالم -شروین

 نشناسمتش شه می مگه...سالم -آران

 کجاییش دقیقا االن -

 .تمهس(  ) علی امام اتوبان توی دقیقا االن -گفت شروین از تقلید به آران

 اونجاش چرا -پرسید تعجب با شروین

 ...خوب افتادم راه تازه -

 همراهتنش آریانا و عمو -

 ...آره -

 چیش نائیریکا و رخسار -

 دونیش می کجا از تو -گفت تعجب با آران

 ...گرام پدرزن از -کرد زمرد به نگاهی و خندید شروین

 ...آهان -

 ما به باید که رسععیده بزرگ پادشععاه از دسععتور که کن کاری یه...خب -
 ...بپیوندید

 گرامتش زن پدر همون -خندید آران

یا که همون...همون دقیقا -  ...بشه هم تو پدرزن قراره بطلبه خدا اگر گو
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 ...بشه که کاش -گفت حسرت با آران

 داشتش خنده...زهرمار -گفت شروین.خندید بلند بعد و

 ریش می کجا داری تو! حاال -خندید آران

 !برم که رم می دارم -

 نخوردهش سرت به چیزی ای ضربه شروینش خوبه حالت -

 که گفتم.... همراهمه کلتمم.دار نگه حرمت...بزرگترما ازت سال دو هنوز -
 !باشم گفته

 !ری می کجا داری بگو -

 رسیدهش باال از دستور گی نمی مگه -خندید و

 ...هاست مافوق اون از مافوق این اصال...اوه اوه -

 بابای سر پشت -گفت داد می گوش شروین های حرف به داشعت که زمرد
 ...نزن حرف من

 ...خانم بکنم غلط من -گفت و کرد نگاه زمرد به شروین

 هستیش! طالقان برم خوام می ببین -گفت آران به بعد و

 ....باحاله شباش حداقل.هست خوبم...نیست بد...آره! طالقان -

 هنوز -بودند شاهرخ و آریانا و آران با طالقان در که روزهایی یاد به شعروین
 ش یادته

 هفت کوه.کنیم می رو کارا همون هم دفعه این...بره یادم شععه می مگه -
 ...چشمه

 اونجاستش شاهرخ -

 آی به نگاهی شروین
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 برخ تیمسار از راسعتی.خوابیده انگار االن البته.هسعت هم بابا...آره -کرد 
 داریش

 ...زیاده خیلی گلوله تا هشت.بیهوشه هنوز انگار...آره -

 .گشتیم می اونا دنبال و موندیم می باید کنم می فکر من -

 ما هبهتر گفت.گرده می دنبالشون خودش گفت و داد اس ام اس بهم آرتین -
 .باشیم داشته روزه چند هواخوری یه مون خانواده با

 آرتی -زد لبخند شروین
 ...پس خب...دیگه 

 ...بینمت می اونجا پس -

 ...داداش بینمت می -

 .کرد قطع را تماس

 .نگرانم آران ی واسه -

 چراش -پرسید زمرد

 الهخ و مادرم که تصادفی اون! نکرده رانندگی طوالنی مسافت وقته خیلی -
 .ادافت جونش به فوبیا جور یه.کرد اذیت رو آران خیلی شدن کشته توش

 بود دنده روی که شروین دسعت روی را دسعتش فقط و نگفت چیزی زمرد
 .گذاشت

 که نیاسی شدند که وارد.کرد باز را در و انداخت قفل در را ویال کلید نیلوفر
 .گفت نبود بند پا روی خستگی از

 .میاره در آدمو پدر هم رانندگی این...کندم کوه انگار که من آقا -
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 رایب خواسععتین که هرکدوم...  اتاقه تا سععه باال ی طبقه -زد لبخند نیلوفر
 .ست آماده استراحت

 مانلی...پایین نیعام فردا تعا کعه رفتم من...چیزفهم آدم قربون -یعاسععین
 .بابا بریم...جان

 را اش خنده یاشععار.رفتند و کشعید را مانلی دسععت خندید می حالیکه در و
 .خورد

 کجاستش خودت اتاق -

 بینیش می رو راهرو اون -گرفت دندان به را لبش نیلوفر

 ...آره -

 .باالست منم اتاق! بینی می که خوبه -خندید نیلوفر

 ذاریش می سرکار منو -شد گرد یاشار چشمان

 خواست ات و کشید ای خفه جیغ نیلوفر.برداشت نیلوفر سمت به قدمی بعد و
 .است یاشار بغل در شد متوجه کند فرار

 داره تاوان من گذاشععتن سععرکار -کرد خم نیلوفر سعمت به را سععرش یاشعار
 ...کوچولو

 دور را دیگرش دست و بود گرفته دستش در را یاشعار لباس ی یقه که نیلوفر
 نگو من به -گفت تخس های بچه معانند بود کرده حلقعه یعاشععار گردن

 ...کوچولو

 شعاریا.کرد می نگاهش تعجب با نیلوفر.رفت باال ها پله از و خندید یاشعار
 کدومهش اتاقت -پرسید
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 لوفرنی که همانطور یاشار.کرد اشعاره اتاقی به و کرد ریز را چشعمانش نیلوفر
 دخترا کامال اتاقی.کرد باز آرامی به را اتاق در بود آغوشش در

 و بود هشد گذاشته اتاق ی گوشه رنگی سفید تخت.عروسک انوا  از پر.بود 
 یاشار.شتدا قرار تخت با ست رنگی سفید کامپیوتر میز اتاق دیگر ی گوشه

 .گفت برد می تخت طرف به را نیلوفر که همانطور

 کنمش ازدواج باهات یا کنم بزرگت قراره من -

 چیش یعنی -برچید را هایش لب نیلوفر

 و تبرداش را رنگی سفید خرس.خواباند تخت روی را نیلوفر و خندید یاشار
 .گرفت نیلوفر جلوی را آن

 تش بچه یا خودته مال اینا.گم می رو اینا -

 ایینپ یاشار.چسباند خودش به را آن و گرفت یاشار دست از را خرس نیلوفر
 .کرد نگاهش نیلوفر.نشست زمین روی تخت

 شدهش چی -

 م جای یا جا اون -
 .خرسه اون جای یا 

 .گفت ناز با و نشست تخت روی.کرد پرت ای گوشه را خرس نیلوفر

 ...من حسود مرد -

 .برد نیلوفر موهای در را دستش و کشید آغوشش در را نیلوفر یاشار

 ...توئه جای اینجا حاال -
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 تو با رابطه در.آره...حسععودم من -دوخت نیلوفر چشععم در را هایش چشعم
 ...منی عشق..منی مال چون حسودم خیلی

 شدش چی -پرسید یاشار.خندید و کرد نگاهش کمی نیلوفر

 .نظامیه هم عشقت ابراز کردم می فکر داشتم -

 نیروی وارد سالگی 09 از من باالخره...دیگه -خندید اختیار بی هم یاشعار
  یا باشه داشته تاثیر روم باید...گلم شدم انتظامی

! 

 خوندیش هم درس -

 دانشگاههش منظورت -

 هداشععت باید ما که مدرکی حداقل...خب -گفت یاشعار.داد تکان سعر نیلوفر
 .دارم صنایع لیسانس فوق منم.لیسانسه باشیم

 .افسری دانشکده میرین کردم می فکر فقط من...باحال چه -

-  
 ردهک تحصیل باید.داره بستگی هامون درجه به این...جداست ش قضیه اون 

 وگر باشیم
 یحت.مهمه هم ها عملیات توی شرکت خب البته.شیم نمی هم سرگرد حتی 

 .درجه ترفیع توی گذاره تاثیر هم سن

 .دونستم نمی...جالب چه -

 تو نمی...سالشه 15 یا 11 من، مافوق مثثال -
 ک رد رو 55 حداقل که وقتی تا بگیره ترفیع 
. 
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 چیهش درجش مگه -

 سن رو سعال 55 باالی باید بشعه تمام سعرتیپ بخواد اگر...دوم سعرتیپ -
 .باشه داشته

 سی روی را سرش نیلوفر
 .بشم پلیس داشتم دوست مدت یه -گذاشت یاشار ی 

 جا هیچ به ایران تو زن پلیس -کرد حلقه نیلوفر کمر دور را دسععتش یاشععار
 توی زن های پلیس که بینی می ها فیلم این توی هم چی هر.رسععه نمی

 اداری قسمت تو اکثرا...فیلمه همون مال.الکیه کنن می شرکت ها عملیات
 کنیش عوض رو شیفتت زمان تونی می...راستی.کنن می کار

 چطورش -

 خو گردی برمی موقع بد خیلی -
 ممک...نیستم من که همیشه.
 اون مثل.برسععونتت که نیسععت همیشععه هم نیاوش.ماموریت برم شععب یه 

 ...شب

 ...ننداز یادم رو شب اون وای -

 سرمش توی زدی می چوب با داشتی که نندازم یادت -خندید یاشار

 .کنی اذیتم خوای می هم تو کردم می فکر آخه...خب -

 .کرد غش بغلم توی خانم آخرشم....بله -

 سی ی قفسه به مشتی نیلوفر
ه -زد یاشار ی   .گم می ننداز یادم...ا 
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 به و کشید بیرون را خود یاشار آغوش از نیلوفر.آمد در صدا به یاشار موبایل
 .کرد برقرار را تماس هم یاشار.رفت آرایشش میز طرف

 بلهش -

 !قربان سالم -پیچید گوشش در بهنود صدای

 خوبیش...سالم -

 .بدم هم خبر یه و.رسیدین سالم بشم مطمئن زدم زنگ...ممنونم -

 خبریش چه -شد نگران یاشار

 رضععایی سععرگرد.شععد دسععتگیر فروزش تیمسععار ترور عامل.قربان خیره -
 .کرد دستگیرش

 بودش کی -شد خوشحال یاشار

 ارتیمس پیش سال پنج که همونی.شعکوری فریبرز پسعر...شعکوری سعام -
 .بود کرده رو کار این انتقام برای.شد اعدامش باعث

 ورهشچط آرتین حال نشدش زخمی که کسی -نشست نیلوفر تخت روی یاشار

 تونسععت سععرگرد درگیری بدون محل توی پلیس نیروهای تعدد علت به -
 ک دستگیرشون

. 

 اومدش چطورهشبهوش تیمسار خب.شکر رو خدا -

-  
 طفق.خداسععت با برگشععتنش گه می دکتر.بوده زیاد ش ریزی خون...هنوز 

 تا دو خاطر به رو طحالش. بیمارستان شه می منتقل سریع که کرد رحم خدا
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 پهلوی به تیر تا دو. خورده چپش کتف به تیر یه.بردارن شععدن مجبور گلوله
 ...چپش دست ساعد هم تا دو و چپ دست بازوی به هم یکی.خورده چپش

 در هک نیلوفر.کرد قطع را تماس کی نفهمید که ریخت هم به قدر آن یاشار و
 شا حال

 شا.شد اش ناراحتی متوجه و کرد نگاه یاشار به بود موهایش زدن 
 زمین روی او روی به رو و رفت یاشععار طرف به و گذاشععت میز روی را 

 .نشست

 خوبیش یاشار -گفت آرامی به

 ...خوبم آره -آورد باال را سرش یاشار

 هک دانست می خود ی وظیفه نیلوفر.گفت می دیگری چیز هایش چشم اما
 .گذاشت یاشار دست روی آرامی به را دستش.کند آرام را او

 افتادهش اتفاقی کسی واسه -

 .تکماس توی االن.کردن تیراندازی بهش... گفتم بهت که مافوقم...همون -

 حتما...کن دعا – کرد نوازش را یاشععار دسععت و بسععت را چشععمانش نیلوفر
 .شه می خوب

 .ام خسته خیلی -گفت و کرد نگاه نیلوفر به یاشار

 .کشید آهی یاشار.کرد نگاهش نیلوفر

 دوازده...نکردم استراحت درست سعاله دوازده.ام خسعته که سعاله دوازده -
 .نکردم زندگی ساله

 .آزرد می را نیلوفر یاشار کالم تلخی
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 شغلم چرا دونم نمی...اما مونده دلم توی ساده زندگی یه حسرت همیشه -
 .کنم نمی ول رو

 زندگی شععغل این با سععال نوزده تو...خعب -کرد نگعاه زمین بعه نیلوفر
 .سخته آدمی هر برای...کردی

 نم با زندگی...بگم بار آخرین برای باید دیگعه.گفتم بهعت بعار چنعد -
 ممک.سخته

 .بیفته برات اتفاقی هر 

 عاشقا نگاه نیلوفر
 در و گرفت را کمرش.دریافت را منظورش فراست با یاشار.کرد یاشار به ای 

 گردن روی را هایش لب و کرد فرو موهایش در را دسعتش.کشععید آغوشعش
 .بست را چشمانش اختیار بی نیلوفر.گذاشت نیلوفر

**** 

**** 

 ورناس شنید وقتی آیین به.بود داده دست از را اش کلیه اما آمد هوش به سورنا
 شخواهر.افتاد سورنا خواهر یاد به دارد کلیه به نیاز و است وضعیتی چه در
 تا رفتگ تماس پدرش با آیین به.بودند کرده رابطه قطع هم با بود ها سال که
 دو.بود شنیده آراد از هم را سومانو جریان. کند پیدا را سعومانو ی شعماره او

 ورناس و بود رفته سومانو خواستگاری به مردی سورنا، پدر فوت از بعد سال
 مخالفت دلیل.کرد ازدواج مرد آن با سومانو حال این با اما بود کرده مخالفت

 .دانست نمی کسی هم را سورنا

 .آمد بیرون اتاق از که کرد پزشکی به نگاهی آیین به
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 ....دکتر -

 می...دونم می -گفت بود شععده مواجه او با بارها روز چند این در که دکتر
 ببینیشش خوای

 هستش امکانش -داد تکان سری آیین به

 خوب هنوز حالش چون کنی نمی وارد شععک هم بهش...دقیقه سععه فقط -
 طرخ هنوز اما برگردوندیمش بخش به درسته.کشی نمی حرف ازش.نیست
 هستینش کلیه دنبال راستی...داره وجود

 اجازه او هب بعد دقیقه ده.رفت دیگری حرف بدون دکتر و داد تکان سر آیین به
 وصل او به دستگاه همه آن که درحالی سورنا دیدن با.شود اتاق آن وارد دادند

 را چشمانش که سورنا.رفت جلو کمی.شعد جمع چشعمانش در اشعک بود
 به و کرد باز را اش دریایی های چشم هایی گام صدای شعنیدن با بود بسعته

 نآیی به بود دیده را او که باری آخرین.کرد می نگاهش متعجب.دید را آیین
 خا از تقریبا

 .گفت لب زیر آیین به بودش آمده او دیدن به حال و بود کرده بیرونش اش 

 ...تیمسار سالم -

 داغون... سورنای اومدی -زد کنار دهانش روی از را ماسک سختی به سورنا
 ببینیش... رو

 گو روی کرد می کنترل سختی به را آن آیین به که اشکی
 .ریخت اش 

 ...بزنین حرف نباید -گفت لرزانی صدای با
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 شدمش داغون و درب...انقدر -خندید حال بی سورنا

 ورناس دست از را اکسیژن ماسک.باشد محکم کرد سعی و رفت جلو آیین به
 .گذاشت دهانش روی و گرفت

 .کنین صحبت نباید -

 می زنده را سععورنا کعه بود کعافی همین برایش.بود شععده تر آرام حعال
 ایشه خصلت هنوز سومانو اگر.بود کلیه یک محتاج حال که سورنایی.بیند

 هب چشم در چشم سورنا.شد می سعخت آیین به برای کار بود کرده حفظ را
 سععخت روزهای مرد همان هم هنوز که داد می نشععان نگاهش.دوخت آیین
 نگاهش آیین به.بیمارستان بیروح فضای در حتی...تخت این روی حتی.بود

 .دزدید را

 .کرد دستگیر رو مهاجم رضایی سرگرد -

 ...بود شکوری فریبرز پسر -داد ادامه مکث کمی با

 .دونم می -شنید اکسیژن ماسک پشت از را سورنا صدای

 جداش -

 به شععرو  وقتی ولی.دیدمش...آره -داد پایین را ماسععک دیگر بار سععورنا
 ...کرد تیراندازی

 به ودب برداشته را ماسکش که سورنا دیدن با.شد داخل پرستاری و شد باز در
 .زد تشر آیین به

 بز حرف نباید نگفتن دکتر مگه -
 .کنن استراحت باید ایشون.شد تموم تون دقیقه سه...خانم بیرون بفرمایید.
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 خارج سععورنا به نگاهی با و گرفت دسععتش در را چادرش ی لبه آیین به
 دایص رفت که بیرون.کند تحمل را بیمارستان فضعای توانسعت نمی.شعد
 ادهفرست برایش را سومانو ی شماره پدرش.شنید را موبایلش اس ام اس زنگ

 .گرفت تماس او با.بود

 ...الو -

 فروزشش سومانو خانم...سالم -گفت آیین به

 ...هستم خودم -

 ببینمش رو شما تونم می من.هستم تشکری آیین به من فروزش خانم -

 .شناسم نمی رو شما من -

 برادرتو با رابطه در -انداخت تاریکی در تیری آیین به
. 

 -شععد نگران صععدایش سععومانو، العمل عکس از آیین به تصععور خالف بر
 افتادهش براش اتفاقی سورناش

 ...ببینمتون بهتره -گفت آرامی به آیین به

 کجایینش شما -

 ....بیمارستان -

 .اونجام دیگه ساعت یه تا...خدایا -

 انبیمارست اصلی در سمت به هراسعان که دید را زنی آیین به بعد سعاعتی و
 همرنگ دقیقا که اش آبی رنگ خوش چشععمان رفت جلو که کمی.رود می

 .تگف احتیاط با.بیند می را سومانو که کرد مطمئن را او بود سورنا چشمان
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 ...فروزش خانم -

 از تر جوان اما اش سالگی سی ی دوره اواخر در بود زنی.برگشت سومانو و
 بینی.داشععت بلند تقریبا قدی و آبی خوشععرنگ چشععمان.نمود می سععنش

  لبانی و شکلش بیضی صورت با متناسب
  و نازک 
 روسری زیر از اش شده مش موهای.بود زیبایی زن رفته هم روی.گوشعتی 

 .بودند زده بیرون

 ...خانم -

 کریتشعع -گفت آیین به.کند یادآوری را آیین به فامیل نام نتوانسععت انگار
 ...بزنین صدام آیین به تونین می.هستم

 خوبهش حالش سورنا...آیین به -

 .مبگ بهتون تا نیمکت اون روی بشینیم بیاین -گفت ناچار آیین به

 به  شرو ناچار آیین به.دوخت آیین به دهان به چشم سومانو نشعستند وقتی
 .کرد صحبت

 کی تیمسار از پیش سال پنج از که نفری یه...پیش روز چند -
 ک می قصد سو  بهش داشته 
. 

 منتها اومدن هوش به االن -داد ادامه آیین به.کرد نگاهش زده بهت سعومانو
 ...دارن کلیه به نیاز و افتاده کار از داشتن که هم ای کلیه یه اون

 چیش که خب -
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 پیوسته ها آن به تازه مرد.کرد نگاه بود ایستاده سومانو کنار که مردی به آیین به
 شا روی که دستی و بود

 .آشناست او با حتما که داد می نشان بود گذاشته سومانو ی 

 چیهش منظورتون -کرد اخم آیین به

 ونتیمسارت که داره ربطی چه ما به -گفت و زد پوزخند.نمود می میانسال مرد
 خو می رو خداحافظی غزل داره

. 

 .زدم نمی حرف شما با من.آقا کنید صحبت درست -

 طلبکارا مرد
 .زنی می حرف من با داری یعنی زنی می حرف من زن با وقتی -گفت 

 .بود کرده مخالفت او با سورنا که بود مردی همان او پس

 یوندپ برای...پس -گفت نشکند بغضش کرد می سععی حالیکه در سعومانو
 ...!کلیه

 گزی بهترین شما -داد تکان را سرش آیین به
 ...این 

 ...آزمایش برای من -

 مرتیکه اون خوای می آزمایشش برای رم می رو چی چی – گفت عصبانی مرد
 ...زنده

 .کن صحبت درست -آمد سرش پشت از مردی خشمگین صدای

 طلبکارا هم سومانو شوهر.کرد نگاه آرتین به آیین به
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 .کرد آنالیز را آرتین پای تا سر 

 شماش -

 ونزبونت جلوی...هستم رضایی سعرگرد -گفت غلیظش اخم همان با آرتین
 !لطفا بگیرید رو

 روزشف تیمسار خواهر ایشون -گفت آرتین گر پرسعش نگاه دیدن با آیین به
 ...هم آقا اون.هستن

 ...تیمسارتون خواهر شوهر...جلیلی کاوه -

 .بزن حرف درست نگفتم مگه -

 ...کاوه -ترسید آرتین العمل عکس از سومانو

 !بدی کلیه بهش نداری حق چیش کاوه -

 ناباورا سومانو
 م برادر سورنا گیش می داری چی -کرد نگاهش 

... 

 ...بمیره بذار -غرید کاوه

 .چسبید را کاوه ی یقه و نگرفت را خودش جلوی دیگر آرتین

 ...ها ده می باد به رو سرت زبونت -

 .نگفت چیزی و کرد آرتین هیکل به نگاهی کاوه

 نز مفت زر تا بگیر گازش دقیقه چند برای پس -کرد ول را اش یقه آرتین
. 

 کنیمش چکار باید -برخاست جا از سرعت به سومانو
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 پیش مبری اول.بدین آزمایش تا چند اول باید کنم فکر -شد بلند هم آیین به
 ...تیمسار دکتر

**** 

 های دکمه داشت که کرد زمرد به نگاهی و بست را لباسش ی دکمه شروین
 .بست می را رنگش مشکی مانتوی

 کمرش و کوه به بزنیم جوونا – گفت بلند و رفت بیرون اتاق از

 هب را شستش شاهرخ.آمدند بیرون ها اتاق از یکی از خنده با شاهرخ و آریانا
 نشا

 ...بزنیم -برد باال موفقت ی 

 انگشععت اون کن جمعش -خندید می که همانطور و رفت سععمتش به آران
 ...رو وامونده

 چتو شماها -کرد نگاهشان تعجب با شروین
 ش

 خندید دیوار ترک به ی قضیه -انداخت مبل روی را خودش آریانا
 !که دونی می...

 .آره -گرفت اش خنده هم شروین

 کجانش عمو و بابا -گفت آریانا

 ...بزنن سر رفقا به رفتن -کشید موهایش در دستی شروین

 آشپزخا در نائیریکا با که افتاد رخسار به نگاهش
 .گفت بلند.بودند 
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 !نائیریکا خواهر رخسار، خواهر -

 باالت نائیریکا
 بلهش -گفت و کرد نگاه پسرها به و انداخت اپن سنگ روی را خود ی 

 کوهش به بزنیم -گفت کرد می کار موبایلش با که هماطور آریانا

 .بزنیم -داد تکان سر نائیریکا

 کوهش بریم – گفت رخسار به رو بعد

 نشا به را سرش رخسار
  ی 
 آشپزخا وارد لحظه همان زمرد.داد تکان 
 .تو دونم می من نیای اگر خدا به -شد 

 سال چهار.ام بزرگه خواهر من هنوز -گفت و انداخت باال ابرویی رخسعار
  و امر.برسی بهم مونده

 .موقع اون برای بذار رو ت ی

 ...بیای باید – گفت تفاوت بی زمرد

 نیستیش حامله تو مگه ببینم اصال -

 یعنی.باال ریم نمی خیلی بعدم.نیممه و ماه سععه هنوز اما....هسععتم بله -
 .ذاره نمی شروین

 ...شروین به بازم -

 اب نداد جواب مخاطبش وقتی.گرفت شماره و برداشت را موبایلش رخسعار
 آشپزخا وسط میز روی را گوشی حر 

 .کرد پرت 
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 شدهش چی -پرسید کنجکاوی با زمرد

یان -  .ده نمی رو تلفنم جواب روزه سه پو

ید چیزی خواسعت تا و انداخت باال ابرویی زمرد  در را سرش شعروین بگو
 آشپزخا

 بریمش حاضرین خانما -کرد 

 .نیار در ادا...دیگه بریم– کرد نگاه رخسار به نائیریکا

 ...نائی -کرد اعتراض رخسار

 .دیگه بریم...بگذرونیم خوش اینجا اومدیم.دم نمی گوش من -

 وقتی.کند فراموش را برادرش شدن کشته تلخ ی خاطره خواست می نائیریکا
 یافته ازهاج بودند، کرده زمرد دزدیدن به مجبور را او که کند ثابت بود توانسته

 خا به بود
 .بدهد شهادت گودرز علیه آنجا در که گودرز دادگاه زمان تا برگردد 

 خا از
 و نگر سععفید تونیک نائیریکا.کردند حرکت کوه طرف به و رفتند بیرون 

 معج اش حصیری کاله در را موهایش و بود کرده تن به رنگی آبی لی شلوار
 هب توجه بی رخسععار.کرد می حرکت آریانا از متری دو فاصععله با و بود کرده
 بر قدم از هم کنار هم شاهرخ و آریانا. رفت می راه شروین و زمرد کنار آران
 .رفت پایین کوچه سراشیبی از همه از جلوتر کمی آران.داشتند می

 ممک خاکیه جاهاییش یه ها کوچه باشه حواستون دخترا -
 .بخوره لیز پاتون 
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 اهر به رخسار سر پشت بعد و شدند رد کنارش از همه تا ایستاد جایش سعر
 .کرد اخم رخسار.افتاد

 دیگهش جای یه بری شه می -

  -گفت تفاوت بی آران
! 

 .گرفت را بازویش آران که کند عوض را جایش خواست رخسار

 این برای االنم.ندارم باهات کاری من.گفتم بهت هم قبال...جون دختر -
 تا یبخور لیز اگر.بگیرمت خوردی لیز احیانا اگر که میام سرت پشعت دارم

 ...که بینی می.زیاده شیبش چون ری می کوچه این ته

 ...نمی لیز -گفت حر  با رخسار

 -گرفت را بازویش سعریع آران و خورد لیز ها خاک روی پایش لحظه همان
 !خوری نمی لیز که

 و خندید کرد می نگاهشععان که شععروین.برداشععت قدم و کرد اخم رخسععار
 .رسیدند چشمه هفت کوه به بعد کمی.انداخت زمرد کمر دور دست

 ...داره مار جا این.بریم بعد بگم چیزی یه...لحظه یه -گفت شروین

 ...وای -کشید ای خفه جیغ نائیریکا

 ایم هکار چه اینجا غول نره چهارتا ما...بابا نترسید -گرفت اش خنده شروین
 .پس

 ...ها خودتی غول نره -گفت شاهرخ

 .هکر جوجه ببخشید – شروین
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 آروم خیلی ندیدیم ما که دیدین رو ماری احیانا اگر!...حاال -داد ادامه بعد و
 الکاتبی کرام با حسابتون بکنین بیجا حرکت.بشید دور ازش

 اینجا از که هست درمانگاه شهرک توی.نداریم اینجاها هم خوب درمانگاه.
 .شهرک تا راهه ساعت یه حدود

**** 

 بعد هفته دو

 شان همه چشعمان در خوشعحالی شعنیدند را گودرز اعدام حکم که زمانی
 ، آرتین یاشار،. شد می اجرا اعدام حکم آن از بعد هفته یک.بود مشعخص

 رفتند ودب گرفته انجام ش کلیه پیوند تازه که سورنا مالقات به آران و شروین
 .دادند او به را حکم خبر و

 ...شکر رو خدا -

 .گفت را این عمیقی نفس با سورنا

 بهترینش االن -پرسید یاشار

 یگهد بود ممکن افتاد نمی سومانو یاد آیین به اگر...الحمدلله -خندید سورنا
 ...نبینین رو فروزش تیمسار

 ...قربان حرفیه چه این -گفت آرتین

 ...شکوری سام افتادش اتفاقی چه دقیقا قربان -گفت آران

 نفوذ باندشون به بودم سرهنگ که زمانی من که بود فریبرز پسر سام -سورنا
 ...شدند قربانی دخترم و مقدم سرگرد که این با.کردم
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 تمداش ازش که مدارکی با رو فریبرز -داد ادامه و کشید عمیقی نفس سعورنا
 فتادها من، رفتن لو از قبل ولی.دیدم بار دو کال من رو سام.دار باالی فرستادم

 که هبود فرصت یه دنبال موقع اون از احتماال.شد آزاد پارسال تازه.زندان بود
 توی که زمانی سام دست به هم Nora گروه اون.آورد دسعت به هم باالخره

 .شد تاسیس بود زندان

 خو در جلوی-گفت و کرد رویش به رو مرد چهار به نگاهی سورنا
 یبرزفر به زیادی شباهت.دیدم رو سعام و برگشعتم.کرد صعدام یکی که بودم 

 هاسلح.کیه بزنم حدس تونسعتم می بودمش ندیده قبال هم اگر حتی و داره
 حتی که بود سععریع انقدر. تیراندازی به کرد شععرو  و طرفم گرفت رو ش

 به دمدوی و صورتم جلوی بردم رو دستم فقط.دربیارم رو م اسلحه نتونسعتم
 ولهگل تا چند نفهمیدم.گرفت آتیش بدنم چپ طرف که حیاط راست طرف

 ...زمین روی افتادم که شدم متوجه فقط.خورد بهم

 .شد وارد آیین به بعد و زد در کسی

 ...سالم -

 .دادند را جوابش آرامی به همه

 .ببیننتون خوان می خواهرتون...تیمسار -

 .که خواد نمی گرفتن اجازه..تو بیاد بگو -زد لبخندی سورنا

 و کرد باز را در و گرفت را چادرش ی لبه.انداخت پایین را سععرش آیین به
 با سورنا.آمد سرش پشت هم کاوه و شد داخل سعومانو.زد صعدا را سعومانو

 .گفت خشمگین مالحظه بدون.رفت هم در هایش اخم کاوه دیدن

 .بیرون برو -
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 به.نیست خودش مخاطب بود مطمئن.کرد نگاه برادرش به تعجب با سومانو
 .بود زده زل سورنا به عصبانی که کرد نگاه کاوه

 ...داداش -

 ویت نکردم پرتش خودم تا بیرون بره بگو شوهرت به سعومانو -غرید سعورنا
 .خیابون

 خوایش نمی چیزی ای کلیه شیش پا جات از تونی می -زد پوزخندی کاوه

 روب فهمی نمی چرا تو -برداشت کاوه طرف به قدمی عمیقی اخم با شروین
 چیش یعنی بیرون

 ربیتت سععگای که بینم می -کرد نگاه شععروین به آمیز تحقیر نگاهی با کاوه
 !سورنا داری ای شده

 ممک -گفت آران
 همین گرچه...بمیری هاری از که بگیره رو ت پاچه جوری یه شععون یکی 

 ...هار آدمای با فرقی االنشم

 ...آران -کرد قطع را آران حرف سورنا

 دتخو...بشه باز من دهن نذار بیرون برو -کرد نگاه کاوه به جدیت با بعد و
 ممک دونی می

 .بیاد بیرون ازش چی 

 .کرد ناله سومانو.رفت بیرون اتاق از خشمگین نگاهی با کاوه

 ...سورنا -
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 به.تندرف بیرون اتاق از و گذاشتند احترام سورنا به.کردند نگاه هم به پسعرها
 توق هیچ کرد می فکر خود با.رفت بیرون اتاق از سعرشععان پشعت هم آیین

 بخش از بعد و کرد مکث ای لحظه.بود ندیده عصبانی حد این تا را سعورنا
 .رفت بیرون

 .بدم رو خبری یه بهتون رفت یادم وای ای -داد تکیه دیوار به شروین

 خبریش چه -پرسید آرتین

 !جنایی بخش کنن منتقلم خوان می -

یا -گفت و خندید شروین  .دارن هم آماده ی پرونده یه برام گو

 روش پرونده خوندی...خب -انداخت باال ابرویی یاشار

 .باشه سخت زیاد نکنم فکر.سریالی قاتل یه...چیزایی یه -

 ...نباشه اینجوری شایدم -کرد اخم آرتین

 یگا ی پرونده یاد به دو هر.بود کرده اخم هم یاشار
 .بودند افتاده 

 .بمونی زنده باش مواظب -

 .دارم جون تا هفت من نترس -کرد آران به نگاهی شروین

 هم اب تر طرف آن قدم چند آرتین و یاشار.داد تکیه دیوار به شروین کنار آران
 .زدند می حرف

 .برات دارم خبر یه -آران

 چیش -

 .بیرون رن می و ذارن می قرار هم با نائیریکا و آریانا فهمیدم امروز -

 بلهش هم مملکت استاد...ا   -خندید شروین



wWw.Roman4u.iR  181 

 

  که ایشون -خندید آران
 ...بله زمرد ی خاله دختر...خیر 

 !بله هم با شون تایی دو من نظر به ولی -شروین

 ...نخیر هی بله هی دیگه بسه -آران

 .پرسید شروین.پیوستند ها آن به یاشار و آرتین

 دارهش نسبتی تیمسار با تشکری خانم این -

 دونیش نمی مگه -= یاشار

 بدونمش باید چیو -

 ارک تیمسار با پیش سال پنج که همونی...مقدمه سرگرد همسعر خانم این -
 .شد شهید و کرد می

 -نشععسععت هایش لب روی لبخندی بعد و کرد فکر ای لحظه شععروین
 ...ایول...ایول...ا  

 ...شروین -گفت بود خوانده را فکرش انگار که یاشار

 !قربان نگفتم چیزی هنوز که من -

 ...مشخصه زدنت حرف لحن -

 باهوش مون همه از شععما! ما گروه تو من نظر بعه...قربعان دونین می -
 ...مدیریتش هم تیمسار و خوبه بهادریمون بزن من و آرتین.ترین

 امش تو نظر این کجای من – انداخت باال ابرویی آران

 نگران...دیم می جات ای گوشععه یه...هسععتی نخودی تو – خندید شععروین
 .نباش
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 .پررو بچه -زد شروین بازوی به مشتی آران

 موشکافا که افتاد مردی به خندید می که همانطور شروین نگاه
 هرگو از بدور اش خاکستری نگاه.کرد می نگاهشان 
 هم آران و آرتین و یاشار که ماند خیره او به قدر آن شعروین.بود احسعاسعی 

 مرد چهار این که نداشعت اهمیتی هیچ او برای انگار اما.شععدند مرد متوجه
 چگو

 .کردند می نگاه را او 

 به نگیر آبی جین شلوار و تنگ رنگ سفید لباس.بود داده تکیه دیوار به مرد
 .بود انداخته دستش روی را اش مشکی چرم کت و داشت تن

 می هم به را او نگاهش سععنگینی اما بگیرد اش نادیده کرد سعععی شععروین
 .گرفت قرار مرد به پشت و شد جا به جا.ریخت

 بینینشش می -گفت بود مشخص صدایش در که حرصی با

 !زده زل بهمون که جوری اون اونم نبینیمشش شه می مگه -کرد اخم یاشار

 شناستشش می کسی -انداخت باال ابرویی آران

 قدم.رفت سعمتشان به بعد و شعد جا به جا کمی مرد.بود منفی همه جواب
 کرده ریزی برنامه کدام هر برای که انگار.بود شده حسعاب و مطمئن هایش

 سععریع و کرد حس را وجودش شععروین.ایسععتاد شععروین قدمی دو در.بود
 .برگشت

 ...آقایون سالم – افکند سایه مرد جدی ی چهره بر محو لبخندی

 !نمیاریمتون جا به -گفت آرتین

 .واجبه سالم جواب کردم می فکر -انداخت باال ابرویی مرد
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 شماش...علیک گیریم -گفت شروین

 خواهیم آشنا هم با احتماال بعدا.هستم جلیلی کاوه جناب ی زاده خواهر -
 .شد

 -گفت رسععید ها آن متری پنج ی فاصععله به وقتی و رفت عقب کمی مرد
 ...بنده...آرا رزم شروین سرگرد شما مخصوصا

 .هستم برزین امیرسعید -دوخت او چشمان در قیمم*س*ت را چشمانش

**** 

 ار بیمارستان تمام آران و شروین.بود شعده ناپدید خودش معرفی از بعد مرد
 و پرس اش خواهرزاده مورد در کاوه از وقتی و نیافتند او از اثری اما گشعتند

 ی اداره به شروین بعد روز.اسعت رفته کجا او که داند نمی گفت کردند جو
 نیروی ماموران ترین جدی از مردانی سعرهنگ او مافوق.شعد منتقل جنایی

 ورود از بعد.بودند اداره نیروهای بهترین از نیروهعایش کعه بود انتظعامی
 قاتل ی پرونده مردانی سععرهنگ معرفی از بعد و جنایی ی دایره به شععروین

 ذارواگ آریامنش فرزاد سرگرد به را بعدی توضیحات و داد او به را ای زنجیره
 .کرد

 پروندهش این توی داریم چی -

 خوندینش کردم می فکر -کرد نگاهش فرزاد

-  
 سالتهش چند تو.نخوندم کامل 

 ...پنج و سی -
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 .زهری می هم به اعصابم نکن خطابم شما.بزرگترم ازت سال یه فقط پس -

 قول هب هستیم طرف قاتلی با پرونده این توی ما.خب...باشه -خندید فرزاد
 .بامرامه دوستان

 چیش یعنی -

 بچه که هم مردایی.کشععه نمی رو ها بچه و ها زن ما اطالعات طبق یعنی -
 .کشه نمی دارن

 فهمیدینش کجا از -

یا -  بچه تا دو مرد اون.هاش قربانی از یکی سععراغ ره می پیش ماه دو گو
 بز صدمه کدومشون هیچ به که این بدون.داشته

 خو اون از 
 ای.بیرون میاد 
 برام که کسععایی از یکی هم ها زن مورد در.سععاختم رو فرضععیه این که 

 .شد کشته بعد روز البته که.گفت آورد می اطالعات

 دونینش نمی ازش ای دیگه چیز ش...کیه دیگه این -

 شاهد دختر یه.کشت رو جوان مرد یه افتاد اتفاق که هایی قتل از یکی توی -
 ودب وایستاده تاریکی توی چون ندید رو مرد اون صورت دختر اون...بود قتل
یا.بوده پوشی خوش و هیکل خوش مرد گفت اما  .ودهب تنش شلوار و کت گو

 .شد خیره پرونده به شروین

 و نود و صد حدود که هستیم طرف جوان مرد یه با احتماال -داد ادامه فرزاد
 .هاست هالیوودی مثل دقیقا دختر اون قول به.قدشه سانتی یک

 .عروسی بره خواسته می بعدش احتماال -خندید شروین
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 توی فقط چون خوره نمی ما درد به اطالعات این...خب -داد ادامه و خندید
 یگهد توانایی ببینیم باید. دارن رو مشخصات این که هسعتن ها خیلی تهران

 ک متمایزش که داره ای
! 

 .تیراندازی شاید -

 ی فاصععله از ها قتل درصععد 95 تقریبا خوندم من که ای پرونده این توی -
 ها خیلی.شده انجام تیرانداز تک با هم درصعد پنج اون.شعده انجام نزدیک
 ارک سر رو ما خواد می یا.نکرده شاقی کار.کنن کار باهاش بلدن که هسعتن

 ...تیراندازه تک یه واقعا یا بذاره

 نشععان شععروین به بود مخصععوصععی پالسععتیک درون که را ای گلوله فرزاد
 .کرد نگاهش کمی شروین.داد

 چیش که.هست 51 کالیبر این...خب -

 متوجه...داد ما به اسععلحه این دیدن از بعد شععاهد یه که اطالعاتی طبق -
 .هست سیاه پیکان شده شلیک ازش گلوله این که تیراندازی تک شدیم

 بستانصر توی فقط مگه حاضر حال در این سیاهش پیکان -کرد تکرار شروین
 شهش نمی استفاده ازش

 همی هم ما مشکل -
. 

 ایران، به ورودش ولی...هستن راضی خیلی اسلحه این از صرب نیروهای -
 ک وارد رو ای اسلحه همچین یه تونسته چجوری
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 ...شاید قاچاقش ش

 .شده نفر یه مرگ باعث االن تا اسلحه این شکل هر به -

 دارنش تشابه وجه هم با چینش ها قربانی های ویژگی -

 .کشید عمیقی نفس فرزاد

 می کار پرونده همین روی.تهران متولد سععاله 11...رحمتی نیما سععرگرد -
 سروان.پرونده همین توی....بود خودم مافوق شریفیان مهران سعرهنگ.کرد

 .مواد با مبارزه ی دایره از سمیع رضا

 تنگرف ما از رو مسئولیتش اما...شد شهید پارسال.اومد یادم...سمیع رضا -
 .جنایی ی دایره به دادن و

 اولین.شعد ایجاد موقع همون از ناشعناس قاتل این وجود ی فرضعیه خب -
 هیچ.هستن عادی آدمای ها قربانی ی بقیه.بود سمیع سعروان هم ش قربانی

 گو
 .ندارن هم به هم ارتباطی 

 .گیره می دستور جایی از شاید...خب -

 ممک...چیزی یه فقط...شاید -
 !برن دنبالش که باشه کسایی دنبال اون 

 .کشه نمی باشن داشته بچه که رو کسایی نگفتی مگه -

 ...خب -

 چیش خودت.نترس...شم می دار بچه دارم من -خندید شروین

 ...دارم ساله سه پسر یه من -

**** 
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**** 

 یننتب می مردم بینی می کجا بدبختیهش و رنج باعث موندنت دنیا این کجای
 می نفس هنوز و شدی دفن زندگی این کجای نمیارنش خودشعون روی به و

 دونی می بیرونش ده می هلت چشماشون ولی بیا گن می بهت کجا کشعیش
 هک تنگی زندون این از قبر.کنم نمی هم شوخی...قبر گنش می چی اینجا به

  گی می.بهتره کردی درست خودت واسه
 .کن امتحان 

 به و دوونده ریشه آدم یه وجود تو که باوری...باور یه.اعتقاد یه گن می این به
 می فقط غلط، یا درسععته نیسععت مهم که باوری.ره نمی بین از هم راحتی
 سوزو

 نماد یه...بت یه مثل.ساختی آدم یه از که رو چیزی اون تمام بره می بین از و 
 ک می خرابش سمبل، یه یا
 هم کس هیچ.شععی می له داری بینی می و میای خودت به که جایی تا 

 ت هم تو...ن دیگه یکی شدن غرق منتظر همه.ده نمی نجاتت
 .ایی

 ت بینیش می
 همیار فشار آدم به وقتی دیگه طرف یه از شدن ندیده و طرف یه از درد و ایی

 تو نیست مهم اسلحه یه برای..مرگبار اسلحه یه...قاتل یه.سازه می جانی یه
 یش می فکرت توی ش گلوله که شده چی فهمی می وقتی فقط.هستی کی

 .اندازتت می پا از و 
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 هک زمانی...تفکر یه یا ذهن یه.  اندیشه یه.آدم یه مورد در...دله و درد یه این
 ممک هم نمونده هیچی ازش

 ممک.دربیاد باتالق از 
 دتخو مواظب پس...بدبختی ته تا.ببره خودش با و بکشععه رو دسعتت هم 

 هی کاشعتن برای.سعت آماده فکری هر کشعتن برای مرگبار اسعلحه این.باش
 .بگیری تصمیم ذاره نمی...همینطور هم مغزت توی گلوله

 سی به دست عزراییل.میاره رو مرگ خودش با شه می رد جا هر
 ببی تا وایستاده 
 نشو رو کی قلب مرگبار اسلحه 
 ناممک رهایی.سازه می رو طرف کار خودش شلیک از قبل.گرفته 
 .گم می تسلیت بهت...افتی می چنگش توی وقتی و.

 .باختی...تو

 نوشتیش کی رو اینا -

 ...دیروز -

 اومدهش کجا از اعتقادات این -

 .بشن تونن نمی هم عوض.دارم رو اعتقادات این که وقته خیلی من...طاها -

 کردیش قطع رو قرصات -

 ...آره -

  پزشکت عنوان به من ببین -
 ...عنوان به...

 .برم باید -شد بلند جایش از
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 چه.کرد مچاله دستش در را کاغذ.بست سرش پشت محکم را در و رفت و
 و تبرداش را آن.افتاد برادرش خاطرات دفترچه به افتادشنگاهش می اتفاقی
 .کرد اول ی صفحه خواندن به شرو 

 امبخو تر درست سفید، دیوار یه.زدن زل دیوار یه خالی به...بازن چشمام -
 رکنا فرفورژه تخت یه. ندارن هم با خاصععی فرق که رنگ اسععتخونی بگم،
 این از پر   من دنیای.خالی خالی   سرد، سرد  .مشکی مشعکی  .چسعبیده دیوار

 .چشمام" خالی" مثل...ها" خالی"

 !زنبیل یک خالی با ها گالبی زیبای جنگ

 ک توصیف رو ها" خالی" زیبایی این به که رو کسی ندیدم سهراب جز
. 

 کتابخو یه روی خوره می سر.چرخه می چشمام
 کتابخو...

 فرش یه.داره خنده.نخوندمشععون وقت هیچ که هایی کتاب.کتاب از پر ای 
 پوشو می رو زمین نصف فقط که رنگ ای قهوه

 ز می نیشخند بهم 
. 

 بره نیمه، و نصفه باید جا همه
 شهش می.شه نمی که آدما بدن شامل فقط.باشه 

 خاموشی جهالت.برق پریز روی ره می دستم.شم می بلند جام از آرومی به
 .تره تحمل قابل.دم می ترجیح روشنایی آگاهی به رو



 191 شکستهشطرنج 

 می دارم مزخرفی چه نشععدیمش ما او و من که روزی از گذشععتهش وقت چند
 سخت.دیروزم از تر سنگ من موندهشامروز هم یی"او" مگه ش"او" گمشکدوم

 .همین...بیماره ذهن یه تلقینات فقط هم او...تر تلخ.دیروزم از تر

 ادمی.کجام میاد یادم...ام کی میاد یادم.مونن می ثابت تاریکی توی چشمام
 .باشم داشته خودم از بیجا توقع نباید میاد

 .میاد یادم

 .برزین امیرسعید...امیرسعیدم من

 گاهین...کنم ترک رو اتاق اینکه از قبل.کوبم می هم به قدرتم تمام با رو در
 .شنوم می سختی به رو صدام خودم.اندازم می بهش

 .ناشدنیه رفع اتاق این توی وجودم نجاست.نیست آخر ودا  این نترس -

 آی جلوی رم می
 ک می جلب رو همه توجه که چیزی اولین.در کنار قدی 
 یتون نمی چاه یه مثل. خالیه توش که رنگی خاکستری های چشم.چشمامه 

 رمیب میز روی از رو عطر.کارا بعضععی برای خوبیه ی حربه.ببینی رو تهش
 .اندازه می تریاک یاد منو اسمش مثل opium عطر تلخی.دارم

 ویت خودم به رو نگاه آخرین.کنم می باز رو در و گیرم می رو در ی دستگیره
 آی

 دو می چه کسی. بیرون رم می و اندازم می 
 خو تو.باشه آخرم روز امروز شاید ش
 ...بگذرونم تونم نمی که 

 خوندیشش -
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 آستا در امیرسعید.گرفت باال را سرش سرعت به
 .بود در ی 

 دونیش می شخصی خاطرات مورد در چیزی...محمدطاها -

 دکتر و من که کارایی اون از کدوم هیچ فهمیدم االن -شععد بلند محمدطاها
 .ندادی انجام رو گفتیم بهت رمضانی

 .دم نمی انجام خوره نمی دردم به که رو کاری اصوال من -

 خورهش نمی دردت به چرا تو درمان بگی شه می -

-  
 ...بفهم.بشم درمان خوام نمی من...

 ...تو -

 .محمد نگو هیچی -

 درق آن.شد ماشینش سوار.رفت بیرون مطب از و گرفت او دسعت از را دفتر
 خا به باید که فهماند او به هوا تاریکی که تا کرد رانندگی

 خا فضای توانست نمی اصال اما برگردد اش 
 .بود شب یازده.کرد نگاه ساعت به.کند تحمل را اش 

 گریدی مهم کار قرمز چراغ پشت.گرفت ضرب فرمان روی بر انگشتانش با
 .گفت خود با.پیچید گوشش در موبایل زنگ صدای.نبود ساخته او از

 ساعت که مزاحم آدم یه مخصعوصعا ندارم رو چیز هیچ و کس هیچ حال -
 ک روی پیاده اعصابم رو بخواد شب یازده

. 
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 !بنال -داد جواب سرد

 .دارم برات کار یه امیر -آمد می نظر به زده هیجان صدایش

 .نیست حسش اصال -

 ...مهمه امیر -

 ...السافلین اسفل درک به -

  دی، نمی گوش -
 ش

 برای کشععید می را انتظارش چیزی چه حرف این از بعد دانسععت می امیر
 ...بگو -گفت همین

 ...محبیه فرشاد اسمش -

 !خب -کرد پارک ای گوشه تر جلو متر سی و رد را قرمز چراغ

 ...سالشه 19 -

 .مبارک تولدش -

 .دیگه بگم بذار...مرض -

 !سالشه چند که چه من به -

 .طرفی پیرمرد یه با نکنی فکر که گفتم جوری همین -

 کنمش قطع یا گی می رو ش بقیه -برد باال حوصله بی را صدایش

 خو.نیار جوش باشه -
 ...پالک...کوچه...ست صاحبقرانیه ش 

 چیهش ش برنامه -

 بیرو هفت تا -
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 خو تو خوایم می.
 .بشه تموم کارش ش 

 خوابهش می کی -

 .داره خاموشی شب هر یازده ساعت -

 کنمش تموم رو کار کی -

 .بهتر زودتر چه هر -

 کردهش ازدواج -

 ...آره -

 ش...چی مچه بچه -

-  
... 

 .نشنوم رو صدات دیگه -

 .کرد قطع را تماس

 خا به خواست نمی.کوبید فرمان به قریبا را سرش
 ت که برگردد ای 

 .کشید می رخش به را هایش ایی

 شد اندرزگو بلوار وارد.داشت می دوست بیشتر شب در را تهران.افتاد راه به
 خا طرف به و
 را چهاردیواری آن طاقت فکرش. شععد پشععیمان سععرعت به اما رفت اش 

 .گرفت شماره و برداشت را موبایلش هدف بی. نداشت
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 بلهش -بود آلود خواب صدایش

 ...سالم -

 ...امیر سالم -

 .زدم زنگ کردم اشتباه من -گفت دلیل همین به داد می آزارش لحنش

 داریش چکار بگو.کردی بیدار خواب از منو و زدی زنگ که حاال -

یز یه -  ...تجو

یز   -  چیش تجو

 داروخو توی.تر قوی آرامبخش یه -
 .دن نمی بهم نسخه بدون 

 خودم وبگ بهم کنی تخریب رو ذهنت داری قصد اگه تو -گفت عصبانیت با
 نمو ازت چیزی کال کنم می ردیفش برات جوری یه
. 

 ...بابا ولمون -

 رم می بگو بکنی کاری برام خوای نمی اگه محمد -داد ادامه سععرعت به و
 .دیگه یکی سراغ

 ...کنی می مجبور منو آخرش که تو -

 طاها محمد نکردم مجبور کاری به رو تو وقت هیچ من دونی می خودتم -
 .برزین

 ...زیاد خیلی.کرد می درد سرش.کرد قطع را تماس

**** 

 .گفت لب زیر یاشار.کرد می نگاهش نیلوفر و بود فکر در یاشار
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 اداره از که سخته چقدر جنایی ی پرونده یه مگه...من بعدم...شروین اول -
 گیرنش می مامور دیگه های

 شدهش چی یاشار -نیاورد طاقت نیلوفر

 مین...چی، برای.جنایی ی دایره کردن منتقلم هیچی -کرد نگاه او به یاشار
 .دونم

 بدهش مگه حاال خب -

-  
 .ندارم خوبی حس خیلی...دارن که ای پرونده اون با اما.نیست بد 

ید خواست نمی  را دستش بدهد جواب که آان بدون.است نیلوفر نگران بگو
 .گذاشت نیلوفر دست روی

 چطورهش ما خانم -

 ...عالی -زد لبخندی نیلوفر

 ازهاج بابا بود معجزه گم می.کنم درست شام برات برم -شد بلند جایش از
 .اینجا بیام داد

 .ها محرمی بهم..معجزه چرا -

 ...حاال -انداخت باال ابرویی شیطنت با نیلوفر

 زا بعد.بود شروین.برداشت را اش گوشی.شعد بلند یاشعار موبایل صعدای
 .گفت شروین پرسی احوال

 .شدیم همکار شنیدم -

 چراش دونی نمی تو.آره -
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 .کنن استفاده تری زبده نیروهای از خوان می شاید -

 .نگرانم نیلوفر برای من -

 دستگیر رو مرد این شه نمی دلیل اما هستم نگران م بچه و زمرد برای منم -
 .نکنیم

 وت.نیست صورتش جا هیچ.ندیده رو آدم این کس هیچ -گفت جدی یاشار
 ک می ریزی برنامه انگار.شه نمی دیده دوربینی هیچ

 .نبر می نام هالیوودی قاتل عنوان به ازش فقط.باشه کجا زمانی چه تو که 

 هتیک رو معروفش پلوخوری شلوار کت اون روز یه -گفت حر  با شروین
 .هالیوودی کارگر بشه تا کنم می تیکه

 .کرد خندیدن به شرو  یاشار

 میادش کی ترفیعتون حکم راستی -گفت شروین

 .کشه می طول چقدر که دونی می.گودرز حکم اجرای از بعد احتماال -

 .خورد زنگ یاشار موبایل دوباره تماس قطع از بعد

 بلهش -

 رنجبرانش دوم سرهنگ -

 .هستم خودم -

 دیگه لقت یه جدیدتون، ی پرونده با رابطه در. هستم آریامنش سرگرد قربان -
 ...افتاده اتفاق

 کجاش - پرید جا از یاشار

 ...صاحبقرانیه -

 .میام االن همین -یاشار
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 ...نیلوفر...نیلوفر -گفت بلند و کرد قطع را تماس

 آشپزخا از نیلوفر
 .پرسید پوشید می را کتش داشت که یاشار دیدن با و رفت بیرون 

 ریش می کجا -

 صح سر رم می دارم -
 خو ببرمت بپوش رو لباست.جرم ی 
 .تون 

 ...غذا برات..من -رنجید نیلوفر

 .گذاشت نیلوفر بازوی روی را دستش محبت با یاشار

 ...تونستم می اگر خدا به -

 .شبه هفت ساعت تازه...برگردی تو تا مونم می من پس -

 ت اینجا نباید.بیام کی نیست معلوم من نیلوفر -
 !بمونی ا

 خو -
 ام که ت 

... 

 خو همین توی من به بار یه.نیست -
 ...شد شلیک 

 ینم هم تکون مونم می اینجا من...شده تموم پرونده اون -کرد اصرار نیلوفر
 .خورم
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 ازب کس هیچ روی رو در ولی...باشه -کند کنترل را خودش کرد سعی یاشار
 خو زنم می زنگ برگشتم من.کنی نمی

 خو توی رو مشکوکی صدای اگر! کنی باز رو در گم می بهت و 
 رفتم من که االنم.زنی می زنگ من به لحظه همون شنیدی حیاط توی از یا 

 .کن قفل رو در

 ....گردم برمی زود -کرد باز را در یاشار.داد تکان سر نیلوفر

 ...لجباز -کرد غرغر زیرلب

 .کرد قفل را در و چرخاند قفل در را کلید و رفت جلو نیلوفر شد بسته که در

***** 

 قبل سال چهار

 او داد می آزارش که کسععی که کرد نمی باور.کرد نگاهش ناباوری با امیر
 .نتوانست اما کند باز دستانش دور از رو ها طناب تا کرد سعی.باشد

 ...کشمت می خودم خدا به -زد داد

 چا
 می اینو خودتم...خوای نمی...تونی نمی -گرفت دسععتانش در رو امیر ی 

 .دونی

 .تونم می باش مطمئن بشه کم سرش از مو یه اگه -

 .ببینیم تا -بود پوزخندی جوابش

 اتاق ویت ببرش و کن باز رو دختره بیا -زد فریاد بود بیرون که کسععی به رو
 .دارم کارش امشب.من
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 احساس امیر.بردند بیرون را او هم باز امیر های فریاد ی همه با.شعد باز در
 القب که زنی.دید را زنی گرفت باال که را سرش.کرد می حقارت و شعکست

 دهچسبی تنش به کامال که رنگش مشکی چرم لباس در زن.بود دیده را او هم
 امیر روی به رو داد می نشععان خوبی به را بدنش اعضععای ی همه و بود

 .داد می آزار رو امیر روح صدایش.بود لبش روی اغواگر لبخندی.نشست

 ...امیر -

 ...کثافت -غرید امیر

 چا امیر واکنش از قبل و گذاشت امیر صورت روی را دستش مرسده
 .گرفت محکم را ش 

 بترسیش باید ازم دونی می -

 هم از دور سرش باالی که هایی دست.نکرد توجهی دستانش سوزش به امیر
 .بودند شده بسته ضخیمی طناب با

 ...خودم -کشید فریاد

 .خوام می همینو منم -زد قهقهه مرسده

یی  سی ی قفسه روی بود مرسده دست در که چاقو
. ندبود شده مشت هایش دست و بود خیره مرسده به امیر.گرفت قرار امیر ی 

 حرکتی هر جلوی و بودند کرده محکم زمین به آهنی زنجیرهای با را پاهایش
 سی ی قفسه روی را شدیدی سوزش.گرفتند می او از را
 .دش بیشتر مرسده دست فشار.برنداشت مرسده از چشم ولی کرد حس ش 

**** 
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 .کشید آغوش در را زمرد احتیاط با نیلوفر

 ...عزیزم سالم -گفت محبت با زمرد

 ...شروین آقا سالم -داد تکان شروین سمت به سری نیلوفر

 مردا بعد و داد را جوابش و زد لبخند شروین
 .داد دست یاشار با 

 زرو یه گفتم سععرهنگ به دفعه چند من دونین نمی خانم، نیلوفر -شععروین
 شععوهری و زن که این از جدا البته...کردن رد ایشععون بار چند! اینجا بیاین
 ت و رفتن بیرون

 ...بودن ا

 شا روی را دستش یاشار
 !!!جان شروین -گذاشت شروین ی 

 زمرد.خندید بلند و کند کنترل را خودش نتوانست یاشار واکنش از شعروین
 ...شروین وایستادینش در دم چرا.تو بفرمایین -گفت

 یم صعحبت و بودند نشععسعته پذیرایی در یاشععار و شععروین بعد دقیقه چند
 آشپزخا در هم نیلوفر و زمرد.کردند

 .بودند 

 .گفت گاز اجاق روی های قابلمه دیدن با نیلوفر

 ...خدا رو تو نیار فشار خودت به کشیدیش زحمت انقدر چرا عزیزم -

 .داد انجام شروین رو نصفش جانش نیلوفر زحمتی چه -

 آشپزخا به نگاهی نیلوفر
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 .کنم درست من رو ساالدت بذار -کرد 

-  
 ...کنم می درست خودم 

 .کنم درست ساالدی چه بگو فقط...کنی می چرا تعارف -

 ...زحمت آخ -

 خوبهش فصل ساالد -پرید حرفش میان نیلوفر

 غذاها به و کرد جا به جا سرش روی را شالش.خندید و داد تکان سری زمرد
 .گفت کرد می درست ساالد که همانطور نیلوفر.زد سر

 ماهتهش چند -

 قریبات دیگه -کشید اش برآمده شکم روی دستی و زد لبخند اختیار بی زمرد
 .چهارماهه

 بتصح حال در شروین و یاشار زمرد، نیلوفر، شام صرف از بعد بعد ساعتی
 .خورد زنگ شروین موبایل که بودند

 بلهش -

 .هستم خودم بله -

 شماش -

 ...کنید معرفی رو خودتون -

 .میام من...باشه -

 گفت و زد زنگ که بود مردی یه -گفت یاشععار به رو و شعد بلند جایش از و
 .شناسه می کنیم می کار ش پرونده روی داریم جدیدا که رو مهاجم اون



 515 شکستهشطرنج 

 نگفتش بهت چرا پس -یاشار

 !ببینتمون حضوری باید گفت -

 کجاش -

 .سیدخندان طرف جا یه -

 ...بریم هم با خب -

 ...آخه -داد تکان سری شروین

 رو رد شروین...برید شما -گفت سریع زمرد.کرد نیلوفر و زمرد به ای اشاره
 .مونده یادم خوب چیزا این دیگه.کنم می قفل

  داشتی سختی زندگی -زد لبخند شروین
 ش

 .کنیم می قفل رو در ما برید -گفت نیلوفر.خندید هم زمرد

 ...مدله آخرین دزدگیر -گفت یاشار خاطر اطمینان برای زمرد

 .کرد شروین به نگاهی یاشار

 خو دزدگیر -
 وخ توی اومد بفهمم من که این بدون آقایی یه منتها بود مدل آخرین منم ی 
 ... و 

 .گردیم برمی سریع و ریم می ما خب...بله -پرید حرفش وسط شروین

 خا از بعد دقایقی.خندید یاشار
 .گفت و انداخت نیلوفر به نگاهی.کرد قفل را در زمرد و رفتند بیرون 

 ...دیگه زندگیه -

 سختهش -پرسید نیلوفر
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 عالقه بهش اگر که بگم بهت...بشععنوی من تجربیات از خوای می اگر -
 هک شبایی بعضی که هات نگرانی حتی.شه می آسعون برات چی همه داری

 همه شتبرگ وقتی اما برنگرده...برگرده آیا که براش ترسی می.عملیات ره می
 شیری برات چیز

 بهتری برات دنیا تو مرد اون که دونی می.
 همین و داره دوستت اونم که دونی می.کنی نمی عوضعش چیزی هیچ با و 

 ک می راحت برات رو زندگی
. 

 ارید دوستش حاال -پرسید زمرد.شد بلند جایش از و داد تکان سری نیلوفر
 دیگهش

 .کنم نمی عوضش دنیا با -گفت قلبش اعماق از و زد لبخندی نیلوفر

 دنیا با.داشت شروین به را احساس همین هم خودش.فهمید می را او زمرد
 .کرد نمی عوضش

 ...برم وضو برای عزیزم -نیلوفر

یی -داد نشان را دری زمرد  .اونجاست دستشو

 آشپزخا طرف به و شد بلند جایش از زمرد.داد تکان سری نیلوفر
یی ظرف ماشین در را ها ظرف داشت قصعد.رفت   دستمالی که بگذارد شو

 .افتاد مردی آغوش در هوش بی بعد لحظه چند و شد گذاشته دهانش روی

 نفره سععه مبل روی و کرد بلند هایش دسععت روی را زمرد امیرسعععید،
 که را یا روسری. بست پشت از پالستیکی بست با را هایش دست.گذاشت



 517 شکستهشطرنج 

 خواست نمی.بست زمرد چشعمان دور و برداشعت بود افتاده صعندلی روی
 مخفی ای گوشه را خودش بعد و بست را زمرد دهان چسب با.شود شناخته

 .کرد

یی در نیلوفر  آن در ار زمرد و شد پذیرایی وارد.آمد بیرون و کرد باز را دستشو
 قرار دهانش روی دستی که برود سعمتش به خواسعت.دید مبل روی حالت
 سعععیدامیر.نبرد جایی به راه اما کرد تقال و زدن جیغ به شعرو  نیلوفر.گرفت
 ایه دست.بست چسب با را دهانش سرعت به و چسباند دیوار به را نیلوفر
 نکهای از قبل. کرد قفل هم به پشععت از را ها آن بسععت با و گرفت را نیلوفر
 کشععیده چشععمانش روی ای پارچه ببیند را مهاجم ی چهره بتواند نیلوفر
 .شدند

 از ییک در.برد ها اتاق سمت به و کرد بلند هایش دست روی را نیلوفر امیر،
 ویر را نیلوفر و رفت طرفش به نفره دو تخت دیدن با و کرد باز را ها اتاق

 با امیر.بود بیشععتر او از امیر نیروی اما کرد می تقال نیلوفر.کرد پرت تخت
 دستانش ورد بود برداشته پذیرایی از که را نیلوفر شال و کرد پاره را بست چاقو

 با دور چند.بسععت محکم تخت باالی به و برد باال را ها آن بعد و بسععت
 تکان و پیچید نیلوفر پاهای دور بود همراهش که رنگی ای نقره چسععب

 .ساخت ناممکن او برای را خوردن

 کخش جایش سر نیلوفر.خندید و داد حرکت نیلوفر صورت روی را دستش
 اچ حرکت یک در امیر.کرد نمی هم تقال حتی که بود ترسیده حدی به.شد
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 عصبی امیر.شکست بغضش نیلوفر.فشعرد و گرفت دسعتش در را نیلوفر ی 
 کنار ار صورتش.آورد فرود نیلوفر صورت روی بر و کرد بلند را دستش و شد

 .برد او صورت

 وبیخ عاقبت که بشن پرونده این خیال بی بگو سرگرده اون و شوهرت به -
 جناب با بعدی ی دفعه ندن گوش حرف آدم ی بچه مثل اگر.نداره براشععون
 فهمیدیش.کنی می دیدار عزرائیل

 .زد پوزخندی امیر.داد تکان سر بار چند ترسش از نیلوفر

 .نده گوش حرفم به همچین شوهرت ترسم می اما -

 حرکت بی لباسععش ی یقه روی و داد نیلوفرحرکت بدن روی را دسععتش
 جیغ لوفرنی.کرد پاره نیلوفر تن در را لباس بعد و فشرد دستش در را یقه.ماند

 را وفرنیل های لباس ی بقیه داشت کارش از که نفرتی حس تمام با امیر...زد
 .کرد پاره تنش در

 اشاری باید اما بود متنفر کار این از دل در.کرد نگاه رویش به رو دیوار به امیر
 بره کمر خشونت با.آورد می عقل سر را
یش و گرفت چنگ در را نیلوفر ی   اقوچ سردی حس با نیلوفر.درآورد را چاقو

 .داد نمی را کاری هیچ فرمان مغزش.کرد کپ بدنش روی

 بدهد آزار را زنی بود نداده اجازه خودش به وقت هیچ.لرزید می دستش امیر
 میدان ی برنده ندهد نشععان سععرسعختی اگر دانسععت می...ها پلیس این اما

 را تلفن زنگ صععدای.برداشععت نیلوفر بدن روی از را چاقو.بود نخواهد
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 -گرفت دسعتش در را نیلوفر موهای و شعد خم.بود هشعدار یک این.شعنید
 ...بگی بهش نره یادت

 خا از سرعت به و
 وقتی.بودند نکرده پیدا آدرس آن در را کسععی شععروین و یاشعار.شععد خارج 

 خا به شروین
 خا طرف به نگرانی با برنداشت را تلفن کسی و زد زنگ 
 به اریاشع که بود پارکینگ در ماشعین کردن پارک حال در شعروین.برگشعتند 

 اسلحه.ماند جا بر زده بهت باز نیمه در دیدن با و دوید شروین واحد طرف
 خا وارد احتیاط با و کشید بیرون را اش

 هب احتیاط با.رسید می گوش به اش کناری اتاق از کسی ی ناله صدای.شد 
 روی وضععع آن با نیلوفر دیدن با و کرد باز کامل را در.رفت اتاق آن طرف
 .افتاد زمین روی دستش از اسلحه و برد ماتش تخت

 دیدن اب نیلوفر.زد کنار نیلوفر صورت روی از را پارچه.دوید نیلوفر طرف به
 سی در نفسش یاشار

 روی زا را چسب و کرد باز را نیلوفر پای و دست سختی به یاشار.شد حبس 
 .کند دهانش

 شدهش چی نیلو -داد تکان را او

ید چیزی توانسععت نمی و بود شعوکه نیلوفر  و شعیدک می نفس تند فقط.بگو
 نیلوفر صورت به سیلی اجبار روی از یاشار.بودند شعده گشعاد چشعمانش

 را نشروی صدای یاشار.رفت فرو یاشار آغوش در و شکست نیلوفر بغض.زد
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 حقیقت خواسععتار و زدند می فریاد وجودش تمام اما شععنیعد می محو
 چهارخا پیراهن.کرد جدا خودش از را نیلوفر.بودند

 بره بدن روی و درآورد بود پوشیده کوتاهش آستین لباس روی که را ای 
 رامآ کرد سعععی.کند نگاه او به که کرد مجبور را نیلوفر.انداخت نیلوفر ی 

 .بود نشدنی انگار اما کند صحبت

 شدهش چی...بهم بگو نیلوفر -

 بدن تمام.کرد تعریف یاشععار برای را چیز همه هقش هق میان در نیلوفر و
 جلوگیری لرزشععش از تا گذاشععت زمین روی را دسععتش.لرزید می یاشععار

 .گفت کرد می گریه که همانطور نیلوفر.کند

 می..می رو معا...نشععی تون پرونعده...خیعال بی اگعه گفعت...گفعت -
 ....یاشار...یاشار.کشه

 جنون حالت به که نفهمد او خواست می.کشعید آغوش در را نیلوفر یاشعار
 دهد می جوالن ذهنش در که فکری که نفهمد او خواسععت می.بود رسعیده
 .آورد می درش پا از داشت

 نکردش...که کاری...نیلو -بود دار خش صدایش

 دیده سرخ های رگه چشمانش سفیدی در.کرد نگاه یاشار به ترسعیده نیلوفر
 .زد می سرعت به اش شقیقه روی نبض و شدند می

  -فهمید را منظورش سرعت به
... 

 ...خدا به 
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 .گرفت دندان به را لبش.کشید عمیقی نفس یاشار

 ...دلم عزیز نترس -

 ت دیگه خدا به...اینجام من -کشید نیلوفر موهای روی را دستش
 نشدیش که زخمی.دم می قول.ذارم نمی ات

 نشا به را سرش نیلوفر
  ی 
 .داد تکان 

 کجاستش مانتوت -

 ...اونور -

 زمرد شروین، وقتی.کرد می گریه شروین آغوش در که آمد می زمرد صدای
 چند باشد آمده او سر بالیی که این ترس از دید مبل روی بسته پا و دست را

 زمرد.کرد باز را او و رفت طرفش به سرعت به.شد میخکوب جایش سر ثانیه
 آرام هک بعد دقایقی.کرد گریه به شرو  شعروین دیدن با بود آمده هوش به که

 .افتاد نیلوفر یاد به بود شده

 ...نیلو -

 .پیششه یاشار...نترس -

 .آمد بیرون اتاق از یاشار

 ...مناسب لباس یه و اتاق توی برید شه می...خانم زمرد -

 یعصبان شروین.رفت اتاقش سمت به زمرد.نداد ادامه دیگر و لرزید فکش
  اما...بود
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 یاشار.برگشت و رفت جنون حد سعر تا لحظه چند که یاشعاری ی اندازه به 
 .گفت شروین نگاه دیدن با.گفت می چیزهایی زیرلب

 دیوو دارم...بشم آروم کنم می سعی دارم -
 .شروین شم می 

 ...که اتفاقی -گفت احتیاط با شروین

 دسععتش در را شعروین لباس ی یقه نفهمید که قدر آن.شعد منفجر یاشعار و
 رها را نشروی و شد متوجه ثانیه چند از بعد.بود کوبانده دیوار به را او و گرفته

 مردا غرور.کرد
یش در که را بغضععی داد نمی اجازه اش   در که لرزشععی با.بشععکند بود گلو

 .گفت بود مشهود صدایش

 ...ببخش -

  -گفت کرد می نگاهش تعجب با که شروین
تر با رو زمرد چیز همه بی اون...  ممک.کرده بیهوش ا 

 .بیمارستان ببرم رو زمرد باید...دونم نمی باشه، داشته تاثیر بچه رو 

 خو ببرم رو نیلوفر...بهتره...منم -داد تکان را سرش یاشار
. 

 لوفرنی و بود نشسته ماشعینش در یاشعار بعد سعاعت ربع ها اتفاق تمامی با
 خا طرف به و بود کنارش

 .کرد می رانندگی اش 

 خو برمت می -یاشار
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 چه نیست معلوم پدرت و مادر خونتون ببرمت جوری این امشب.خودم ی 
 .بیاد سرشون بالیی

 ورتص از بیشتر بود شعده وارد او به که شعوکی شعدت.نداد جواب نیلوفر اما
 لحن درق آن و گرفت نیلوفر پدر با تماسی.داد تکان سری یاشعار.بود یاشعار

 وافقتم هایش حرف با ناخودآگاه نیلوفر پدر که بود خسته و جدی صحبتش
 .کرد

 بیمارستانش ببرمت خوای نمی -

 ...یاشار نگو چیزی – زد جیغ نیلوفر

 جاده طرف به ا ر نگاهش سععرعت به بعد و کرد نگاهش زده بهت یاشععار
 ارکینگپ به مانده متر چند.شد بیشتر سرعتش و کرد عوض را دنده.برگرداند

 .کرد هدایت پارکینگ داخل به را ماشین و کرد باز ریموت با را در

 باز را رد یاشار.شد پیاده سریع و کرد باز را در نیلوفر ماشین شعدن متوقف با
 از لوفرنی صدایش از و بست محکم اختیار بی را اتومبیل در.شد پیاده و کرد
 دهش گریبانگیرش لحظه آن در که شدیدی روحی خستگی با یاشار.پرید جا
 خا وارد سرعت به نیلوفر.کرد باز را در و انداخت قفل در را کلید بود

 .ترسید می چیزی از انگار.شد 

یی به سره یک یاشار  سردی.گرفت سرد آب شیر زیر را سرش و رفت دستشو
 .کند فکر توانست می بهتر حال.کاست بدنش التهاب از آب

 شا و چکید می لباسش روی آب درحالیکه رفت بیرون یاشار
 ستادهای سعالن از ای گوشعه که افتاد نیلوفر به نگاهش.بود کرده تر را هایش 

 .کرد پرت آن روی را خود تقریبا و رفت راحتی مبل طرف به حالی بی با.بود
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 ...شدی پشیمون اگر -

 ...فقط نیستم پشیمون من...من -بود بغض از پر نیلوفر صدای

 .م ترسیده -بود شکستن حال در بغضش

 گفت و زد لبخندی سختی به.فرستاد لعنت خود به بار صد یاشار

 ش...ترسی می چی از اینجام من -

 تکیه یک دنبال میگردم تو دنبال..........  پناه بی شب این تو دارم گریه هوای
 گاه

 او گرم آغوش در را خود و رفت یاشعار سععمت به کوتاهی های قدم با نیلوفر
 موهای خیسی.بود تر امن آغوشی هر از برایش او دسعتان گاه تکیه.انداخت

 .شست می را نیلوفر اشک از خیس صورت یاشار

 ...کشمش می خودم کن باور...نیلوفر -

 سی به را سرش نیلوفر
 یستن حیف.بشه آلوده خونش به دستات نیست حیف -داد تکیه یاشار ی 

 ...قتل جرم به...من یاشار

 .کرد حلقه نیلوفر بدن دور را دستش.زد لبخند یاشار

 .ستنی کافی دار حالج، کشت برای/  بزنند آتشم بگذار تو عشق جرم به -

 قهحل یاشار گردن دور را دستش و زد لبخند.چرخید یاشار آغوش در نیلوفر
 .گذشت یاشار ذهن از.کرد

 مبارک! شد شدش شدن عاشق ی آماده/  کوه آیا است، راه در تازه آتشفشانی-
 باد
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 خا از رخسار که آورد می شانس باید.بود نشسته ماشینش در آران
 گاهدانشعع دیگر و بود اش نامه پایان ی ارائه ترم ترم، این چون بیاید بیرون 

 می.گرفت را رخسععار موبایل ی شععماره و شععد خسععته انتظار از.رفت نمی
 .هستند آلمان در هنوز رخسار مادر و پدر دانست

 ...الو -

 .نزن زنگ من به انقدر آران -

 .دارم کارت بیرون بیا پاشو رخسار -

 .تونم نمی دارم کار من آران -

 یاب گم می د   -کشید فریاد بود شده متحمل را زیادی عصعبی فشعار که آران
 .بیرون

 به.کند می پا به طوفان آران نرود اگر دانسععت می رخسععار.شععد قطع تماس
یش و انداخت سرش روی شالی سرعت  اخ از و پوشید نیمه نصفه را مانتو

 .شد سوار و کرد باز را درش آران ماشین دیدن با.شد خارج 

 بکنمش مو زندگی من ذاری نمی چرا -

 .اینجام دیگه نفر یه خواست به من -

 کیش -

 .همون پیش ریم می داریم -

 !کی پرسیدم -کرد اصرار رخسار

 .دم نمی جوابتو دونی می وقتی نپرس سوال انقدر -گفت جدیت با آران

 رد ی دسعتگیره روی پیاپی های زدن ضعربه با را این و بود عصعبی رخسعار
 .کرد پارک جایی آران.داد می نشان
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 !پایین برو -

 چیش -

 .ساختمون داخل...پایین برو -

 فوق و تخصععصععی بیمارسععتان -کرد نگاه سععاختمان سععردر به رخسععار
 ....تخصصی

 چیش -گفت آران به بهت با

 ... اتاق... بخش برو -

 دورو برای را آران اصرار دلیل.لرزید می پاهایش.شد پیاده ماشین از رخسار
 یک اب بیروح اتاقی. کرد باز را اتاق در.فهمید نمی گرفته غم فضععای آن به

 او به خفگی احساس گذاشت آن در را پایش وقتی رخسعار که آن در تخت
 گشتبر سمتش به پایی صدای شنیدن با بود تخت روی که مردی.داد دست

 .رفت سمتش به زده بهت.دید را آشنا رنگ عسلی چشمان آن برق رخسار و

یان -  ...پو

یان چشمان  .زد صدایش و زد لبخندی.نداشت را گذشته فروغ پو

 ...رخسار...رخسار -

 کنار صندلی روی رخسار.آمد آیند ناخوش رخسار گوش به صعدایش زنگ
یان تخت  .کرد گله و نشست پو

 ت نگفتی خودت مگه ندادیش تلفنمو جواب چرا هفته چند این -
یان نمی ام  اینجاییش چرا شدهش چی ذاریشپو

یان  .دختر بگیر دهن به زبون دقیقه یه -خندید آرامی به پو
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 .گرفت دستش در را رخسار دست.شد جمع لبخندش

 .بگم بهت رو چیزایی یه باید -

 گوش گم می بهت رو چیزی یه...رخسار -رفت هم در ای لحظه اش چهره
 ...شی می خوشبخت آران با تو که مطمئنم من....بهم کن

 گیش می داری چی -کرد نگاهش زده بهت رخسار

 باهات تونم نمی...تونم نمی من...اما هسععتی خوبی دختر تو...رخسععار -
 .باشم

یان.بست را چشمانش رخسار  .گزید را لبش پو

 زنده دیگه وقت چند نیست معلوم.ام لوسمی به مبتال من ، من...رخسعار -
 .باشم

 یم اگر کن باور...فقط -نکرد توجهی ریخت رخسار چشم از که اشکی به
 می حاللم رخسار. بشعم نزدیک بهت کردم نمی سععی وقت هیچ دونسعتم

 کنیش

 درک.بیاید او سر بالها این باید چرا کرد نمی درک.شد بلند جایش از رخسار
 ت را او داشتند عشق ادعای که نفری دو هر چرا کرد نمی

یان صدای.شد بلند اختیار بی.گذاشتند می ا  و کرد ازب را در.شنید نمی را پو
 اشینشم بیرون که افتاد آران به نگاهش.شد خارج بیمارستان از.رفت بیرون

 او و داشت خبر چیز همه از...مرد این.کرد می نگاهش نگران و بود ایستاده
یش به اختیار بی.بود کرده رها خبری بی عالم در را  رانآ.برداشععت قدم سععو

 درست.ایستاد بعد و برداشت قدم پنج رخسعار.کرد قفل او روی را نگاهش
 .شد پرت ای گوشه به و پیچید گوشش در بوقی صدای. خیابان وسط
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 دبرخور از قبل و دوید طرفش به ایسععتاد خیابان وسععط رخسععار دید که آران
 ی گوشععه به هم با و کرد حلقه او کمر دور را دسععتش او به عبوری ماشععین
 ساررخ به.نداد اهمیت اما پیچید آران پای در عجیبی درد.شدند پرت خیابان

 :کرد نگاه

 راه بکشععی خودتو خوای می بودش کاری چه این...احمق ی دختره -زد داد
 .هست هم تری مناسب های

 .شد پیاده ماشینش از راننده مرد

 خوبهش حالتون آقا -

 ...پاتون آخه -داد ادامه مرد.داد تکان سر آران

 ...شما بفرمایید...خوبم من -گفت بلند آران

 ش...شععدین جمع اینجا چی برای -گفت بودند شععده جمع که مردمی به
 ...شین متفرق

 .شو بلند -گرفت را رخسار دست و شد بلند جایش از سختی به

 دهکشی کنار را رخسار که هنگامی.پیچید پایش در درد و برداشعت قدم یک
 کستهش سختی به قبال که پایی همان.بود کرده برخورد پایش به ماشعین بود
ییچ.بود  داد رخسار به را سو

 .تونم نمی من فرمون پشت بشین -

 !بیمارستان بریم بیا آران...پات -گفت بود آمده در شوک از که رخسار

 .گم می فرمون پشت بشین -زد داد آران
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 راننده کمک صععندلی روی و رفت خیابان طرف آن به سععختی بعه آران
 تیاطاح با بعد دقیقه چند.افتاد راه به و کرد روشن را ماشین رخسار.نشعست

 .گفت

 نشکستهش مطمئنی -

 .زئیهج دیدگی ضرب یه.نشکسته...آره -گفت بود شده آرامتر کمی که آران

 انیعصب دوباره.کند فکر ان به خواست نمی فعال اما بود کشعنده پایش درد
 .شد

 رخسارش بود کاری چه اون -

 ک نمی درک منو کس هیچ چرا -کشید عمیقی نفس رخسار
 ش

 چیش -گفت تعجب با آران

 گو روی رخسار اشک
 ت تو اول! خدا به دارم دل منم آدممش منم کنین نمی فکر چرا -ریخت اش 

 .شکنم می...آدمم من...خب...گذاشتی ام

 .کرد پارک ای گوشه.نداشت رانندگی توان رخسار

 نگفتیش من به و دونستی می تو آران -

 من از ش همه طالقان تو.بگم بهت خواسععتم دفعه صععد -گفت آزرده آران
 شگفتم می بهت چجوری.بری راه کنارم نبودی حاضر حتی.کردی می دوری

 زنگ از آدم که دادی می تلفنامو جواب سععرد انقدر...هیچی که تهران توی
 گفتمش می بهت جوری چه من بگو من به خودت.شد می پشیمون زدن
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یان -زد زهرخندی آران  پرسععیدم می ازش باید...شععانسععه خوش خیلی پو
 نکردمش من که کرد چکار

 ت وقتی -داد تکان سری رخسار
 ...بود باهام بودم ا

 تدس زدن پرسعه از گفتم می روحم به باید پس -انداخت باال ابرویی آران
 پیشتش بیام بعد و بیام هوش به که بدنم توی بیاد و بکشه

 ای عشق معنای یعنی -داد ادامه
 ت وقتی که همین فقط ش
 شپیشت میومدم بودم سالم اگر...بگم بار چند رخسعار بودش باهات بودی ا

 دح تا منو کردیش نمی سععکته دیدی می قیافه اون با حال اون توی منو اگر
 هم منو ذره یه کاش.نداشتم توقع اصال ازت رخسعار...تو و زدن کتک مرگ
 .کردی می درک

 ضربه یشهش به و آمد طرفشان به که کرد نگاه پلیسی به و کشید عمیقی نفس
 :گفت مامور و کشید پایین را شیشه رخسار.زد

 ...لطفا مدارک -

 طلقام پارک -غرغر لب زیر.کرد نگاه بود کرده پارک رخسار که جایی به آران
 دادهش نامه گواهی تو به کی...ممنو 

 مرد.بدهد مامور به تا داد رخسار به را ماشین مدارک و کرد باز را داشعبرد در
 .گفت کرد می چک را مدارک که همانطور

 دارینش نسبتی هم با آقا و خانم -
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 ...شد شرو  -گذاشت صورتش روی را دست آران

 .هستن همسرم -گفت و گرفت اش خنده رخسار

 بیرون رخسار دهان از کلمه این که نشد باورش.کرد نگاهش تعجب با آران
 .آمد

 ...!مدارکتون -

 با مرد.داد نشععان مامور به و درآورد جیبش از را کارتش و کرد پوفی آران
 جیبش در را کارتش آران.گذاشععت احترام او به آران مشععخصععات خواندن
 شا روی های ستاره به نگاهی با و گذاشت

 .گفت و داد آزاد.است سروان فهمید مرد ی 

 .داریم کار ما... کنین صادر زودتر رو جریمه برگه شه می -

 ...قربان حتما -

 هبرگ به نگاهی آران.رفت و گذاشععت احترام و داد آران به را جریمه برگه مرد
 .افتادیم چقدرم...  به به -گفت و کرد

 پای درد.افتاد راه به و کرد عوض را دنده کشید، خجالت آران نگاه از رخسار
 را راهش دید را آران صورت شدن قرمز که رخسار.بود بریده را نفسش آران

 .رفت بیمارستان ترین نزدیک طرف به و کرد عوض

 ....بیمارستان نرو! برگرد -گفت آران

 نمی چرا.اومده پات سر بالیی چه نیست معلوم آران -شد عصبانی رخسار
 ش...فهمی
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 رایب و است دیده ضرب فقط آران پای که داد اطمینان رخسار به دکتر وقتی
 فشار پایش به زیاد است بهتر گفت و بسعت پایش دور کشعی باند اطمینان

 .گفت رخسار نشستند ماشین در وقتی.نیاورد

 خو ببرمت -
 تونش 

 چیش یعنی االن -پرسید رخسار.نداد جواب و داد تکان سر آران

 خو بریم خوام نمی -
! 

 شدیش بچه -

 خو نریم -داد تکیه صندلی به را سرش آران
 .لطفا 

 .کند کنترل را خودش کرد سعی رخسار

 درمیاریش بازی داری چی برای االن -

 ک می درد محبتم دندون -نخندد که کرد سعی آران
. 

 ...بده صبر خدا -گفت و داد هل بیرون به شدت به را نفسش رخسار

 اقلحد خب -گفت رخسار بعد دقیقه ده.افتاد راه به و کرد روشن را ماشین و
 داریش اضافه بنزین.برم کجا بگو

 .فرحزاد برو....برو -

 ...فرحزاد.هست هم اشتها خوش چه -کرد غرغر رخسار
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 امب پشععت روی بود آورده اسععرائیل از قیمام*س*ت که را ش گالیل اسععنایپر
 دکن ایجاد وحشت و رعب کمی داشت قصد.کشید آن به دستی و گذاشعت

 یک او.بود شععده خواسععته او از که همانطور.کرد انتخاب را اسععلحه این که
 .کند طغیان کمی داشت قصد که بود سرباز

 زهرخندی به لبش.شد پیاده همسعرش همراه به اتومیبلش از که بود هدفش
 برای ای لحظه مرد. ماند منتظر و گذاشت ماشه روی را دسعتش و آمد کش

 مرد سععر هدفش.سععاخت راحت را او کار همین و کرد تعلل همسععرش
 .افتاد هم با اتفاق چند و برگرفت در را فضا بلندی صدای.بود

 غجی به شرو  سپس و کرد نگاهش تحیر با همسعرش و افتاد زمین روی مرد
 صح این دیدن با ای عده.کرد زدن

 نمودند می شجا  که ای عده و کردند کردن فرار به شرو  واقعه کردن درک و 
 همانجا را آن و پاک اسنایپر روی از را انگشعتش اثر.بودند زده زل جسعد به

 .کنند پیدا را آن که نبود مهم برایش.کرد رها

 خرمایی موهای روی کالهی.آمد پایین سععاختمان اضععطراری های پله از
 ردو محل از که جمعیتی به خواست.زد بیرون ساختمان از و کشعید رنگش

 زل او به حیرت با که بود شعروین.افتاد مردی به نگاهش که برود شعدند می
 .کردند دویدن به شرو  همزمان دو هر.بود زده

 یکس به گاهی و کرد می پیدا جمعیت میان از را راهش زده حیرت امیرسعید
 دسععتگیر با مسععاوی نکردنش فرار.انداخت می زمین روی را او و خورد می

 ولی شععناختند نمی قاتل یک عنوان به را او ها آن که این با.بود شععدنش



wWw.Roman4u.iR  511 

 

 باهوشی پلیس هر برای قتل یک از بعد شکل آن به مکان، آن در حضعورش
 لیکش و کشید بیرون را اش اسلحه شروین.بود برانگیز شک شعروین مانند

 .بروند کنار راهش از مردم تا کرد هوایی

 هر اما.دبو تر بلند او از هایش گام طبع به و بود بلندتر شروین از امیرسععید
 او به باید شروین.شدند نمی خسته دویدن از یک هیچ و بودند دیده دوره دو

 جلوگیری بیشععتر کشععتارهای از تا کرد می متوقف را او باید رسععید، می
 .بدود تندتر تا داد انگیزه او به هدف همین.کند

 فرار تا برسد ماشعینش به خواسعت می.دوید ای کوچه داخل به امیرسععید
 .زد فریاد شروین.شود سهل برایش کردن

 ...ایست -

 فرصتی او به خواست می.ایستاد نخواهد او که دانسعت می هم خودش اما
 رشس به فکری شناخت می را محله که شروین.کند تسلیم را خود تا بدهد

 انتیس چند از تیر و کرد شلیک برود دیگری ی کوچه به خواسعت امیر تا.زد
 به که راهی.کرد دیگر راهی انتخاب به مجبور را او و شععد رد امیر صععورت

 .شد می منتهی بست بن و غیرمسکونی ای کوچه

 و بود رسیده کوچه اواسط که بود شده کوچه بودن بست بن متوجه وقتی امیر
 .بود انداخته گیر را او شروین

 یه توی فرار های راه ی همه بعد به این از -شنید را شروین پوزخند صعدای
 .برزین جناب نیفتی تله توی اینجوری که کن شناسایی رو منطقه

 ...نشناختی منو هنوز تو -کرد زمزمه سعید امیر
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 نشا امیرسعید سمت به را اش اسلحه که همانطور شروین
 .گفت بود رفت 

 و کنم شلیک نشده حال به تا.بگم بهت چیزی یه...نشناختی منو تو شایدم -
 ...هستم عصبانی که وقتی مخصوصا...نخوره خوام می که هدفی به تیر

 ات دو به رو زورش تو مثل عوضی یه که وقتی مخصوصا -داد ادامه شعروین
 ک می فکر و ده می نشون زن

 قهرما 
 ...باشه من همسر ها، زن اون از یکی که وقتی مخصوصا.

 ...سرت پشت بذار رو دستت و بشین زانوهات روی -زد فریاد شروین

 ارونتتیرب کنی حرکت -رفت طرفش به شروین.نشست زانوهایش روی امیر
 .کنم می

 روی است اش قدمی دو در شروین شد متوجه که این محض به امیرسععید
 ینا انتظار که شروین. زد شروین پاهاش زیر محکم پایش با و چرخید زمین

 پرت ای گوشععه به دسععتش از اسععلحه و افتاد زمین روی نداشععت را حرکت
 بینی از خون.آمد می فرود شععروین صععورت بر امیر محکم ضععربات.شععد

 اب و گرفت دستش در را امیر های دست از یکی شروین.شد جاری شعروین
 و کرد استفاده او ای لحظه گیجی از.زد او صورت به مشتی دیگرش دسعت
 .کوبید او پهلوی به مشتی

یش.نباخت را خود ولی شد پخش امیر وجود در درد  سی ی قفسه به را زانو
 سی در نفس.کوبید شروین ی 
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 باالی و گرفت محکم را شعروین های دسعت امیر. شعد حبس شعروین ی 
 نیرویش و دید می تار کمی ضععربه خاطر به شععروین.داشععت نگه سععرش

 .بود شده تضعیف

 نمی رو بار یه همین شی می پدر داری چون...نیا من دنبال دیگه -غرید امیر
 هم و ذارم می پا زیر رو قوانینم بعدی دفعه باش مطمئن ولی...کشععمت

 ...زنت هم کشم می رو خودت

 ردنگ در حساس ای نقطه به دیگری ی ضربه.بود کاری شروین به اش ضربه
 از و شد بلند جایش از سرعت به.بود غنیمت برایش او رفتن هوش از.زد او

 .گریخت محل

**** 

 ممک نکردی فکر تو آخه -
 برنیایش پسش از 

 انقدر کردم نمی فکر اوال -گذاشت دردناکش گردن روی را دستش شروین
 فرار مکرد می تعلل ثانیه یه.نداشتم دادن اطال  وقت ثانیا باشه دیده آموزش

 .کرد فرار آخرشم که...کرد می

 بودش بیمارستان توی پسره همون مطمئنی...پس -گفت یاشار

 خودش که همونی...برزین امیرسعععید...بله -داد تکان را سععرش شععروین
 .گفت

 کردیش می چکار اونجا تو -

 خو بره خواست می زمرد -
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 بودم بچه وقتی.زدم گشعت محل تو ذره یه.رسعوندمش رفتم...دوسعتش ی 
 و داشععتم کامل آشععنایی محل به کعه بود این کردیم می زنعدگی اونجعا

 طرف رفتم می داشععتم.موقع اون به نسععبت نشععده عوض هم خیلی...البته
 روی من متری سععه توی مرد یه و پیچید هوا توی گلوله صععدای که ماشععین

 می نگاهش داشتم.دیدم خیابون توی رو پسعره این بعد دقیقه دو.افتاد زمین
 اگر.دنبالش رفتم غریزه روی از منم و کرد دویدن به شععرو  یهو که کردم

 مظنون.شععدم نمی درگیرش زیاد شععاید من کرد نمی فرار و کرد نمی اشععتباه
 ...بود غریزه روی از شاید فرارش.بشم مشکوک بهش که نبود

 همراه هب را برزین امیرسعید نام یاشار.گفت یاشار برای را ماجرا تمام شروین
 حضععور در بعد روز و داد گزارش اینترپل پلیس به دقیقش مشععخصععات

 این روی که کسانی از تن چند و فرزاد و شروین و مردانی شهروز سعرهنگ
 ویدئو کردن روشععن از بعد.کرد ارائه را خود گزارش کردند می کار پرونده

 .تگف داشت قرار پرده روی امیرسعید از که عکسی به اشاره با پروژکتور

 ش اصلی اسم شناسیمش، می برزین امیرسععید اسعم به ما که...مرد این -
  و رهزا متولد که اسرائیل در دیده دوره تیرانداز تک یه.هست آدامز بنیامین

  و پنجاه و صد سی و هزار میالدی، هشتاد و صد
 مادرش...اسرائیلی پدری و ایرانی مادری از.هسعت آویو تل در شعمسعی، 

 نام هب فردی با دیگری ازدواج بنیامین پدر با ازدواج از قبل جلیلی سععالومه
 ولدمت که هست برزین محمدطاها ازدواج اون ی نتیجه که داشته برزین فرید
 تهرا
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 ویت هفت، و پنجاه سال یعنی بود سالش دو محمدطاها وقتی برزین فرید.
 از یکی برزین فرید.شععه می کشععته انقالبیون دسععت به انقالب جریان

 .بوده شاه زمان تیمسارهای

 به قاچاقی سععالومه بعد سععال یک -داد ادامه و کشععید عمیقی نفس یاشععار
 ک می ازدواج مونده ناشناس که اسرائیلی مردی با اونجا در و ره می اسرائیل

 پرستا شیطان های مراسم از یکی در بنیامین ی نطفه.
 هب بنیامین اونا ازدواج از بعد سال یک و شه می بسعته آویو تل در ها اون ی 

 اسععتخوان کودکی در بنیامین.ره می دنیا از زایمان موقع مادرش اما میاد دنیا
 می راه آتل با و بوده ناممکن تقریبا براش رفتن راه و داشته مشکل پاش های
 تمرین رو پاهاش به و ده می انجام سخت های ورزش اونقدر بعدها اما رفته
 فهحر جودوکار یه البته و شععده ژیمناسععتیک های بهترین از یکی که ده می
 بی یم تعلیم اونجا و میره اورشلیم به بوده سالش یازده وقتی بنیامین.ایه

 از داشتهن لنگه اسرائیل توی که تیرانداز تک یه شه می.بکشه آدم چجوری تا 
 .شه می دیده آمریکا توی که زمانی تا شه می ناپدید سالگی هجده

 جالب که بعده به جا این از -داد ادامه و گذاشت میز روی را پرونده یاشعار
 ییآمریکا مهندس یه عنوان تحت رینولدز جاناتان اسم با بنیامین... شه می

یه پانزدهم روز در تبار انگلیسی االصل  کاآمری وارد میالدی هزار دو سال ژانو
 فیعاط ی رابطه فرانسوی لنون ریچل اسم به دختری با شعده گفته.شعه می

 ریچل همراه به میالدی یک و دوهزار سپتامبر ده روز...بعد سال یک.داشته
 .میاد ایران به و شه می خارج آمریکا از
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 ک می عوض رو اسمش بعد به اون از -کرد شروین به نگاهی یاشار
 ک می استفاده رو مادرش اول شوهر فامیل نام.برزین امیرسعید شه می.

 دو هک وقتی تا بوده مشغول کاری چه به ایران توی نیست مشعخص دقیقا...
 ز می غیبش ماه

 .شه می شرو  ما نظر مورد های قتل...مرده ریچل که حالی در بعد و 

 در اسرائیل دست...پس -کشید هایش ریش روی دسعتی مردانی سعرهنگ
 .کاره

 جور یول.کردم بررسی دیگه بار یک رو ها قربانی میان رابطه من.قربان بله -
 به که انیکس رسیدم نتیجه این به...دوستانم از نفر چند کمک با البته و دیگه

 کشععته رینولدز جاناتان یا آدامز بنیعامین یعا برزین امیرسعععیعد دسععت
 تیموربال تهران، در پرستی شیطان های محفل در نوعی به همه تقریبا...شدن

 .داشتن حضور آویو تل البته و کلزروهه و

 اونم..شدن کشته چرا پس بودن باهاشون اگر -انداخت باال ابرویی شروین
 خودشونش از یکی دست به

 ای هست که ای نکته...اوال -
 که یدمنرس نتیجه به کردم بررسی رو برزین امیرسعید سوابق جور هر من که 

 صهیون...معتقده یهودی یه گفت شه می بیشتر.باشه پرست شعیطان یه اون
 که نلنو ریچل شدن کشته اون از بعد و شدنش ناپدید ماه دو...ثانیا! نیسعت

 هش می ت*ج*ا*و*ز بهش بارها و بارها که این از بعد ایران پلیس گزارش به
 .کنن می تیربارونش

 بگیش خوای می چی -مردانی سرهنگ
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 ممک...بگم خوام می -
  باشه انتقام دنبال اون 
 !ماموریت 

 .قبوله قابل نظریه این جایی یه تا -شروین

 چطورش -یاشار

  همه، تقریبا گفتین -شروین
 یم بهش که رو کسانی هم امیرسعید فرد، این بگیم باید شعاید...همشعون 

 مایتح آویو تل طرف از اینکه و کارهاش برای باشه پوششی تا کشه می گن
 ک می استفاده ازشون که تکی های اسلحه اون بابت...بشه

 که یاهسعع پیکان و شععه می یافت اسععرائیل توی فقط فعال که گالیل اسععنایپر.
 که کشععه می رو افرادی حال عین در البته اون.دونین می موردش در همگی

 یم کی به...ولی...داره نیاز حمایت به پس.داشتن حضور محافل اون توی
 برسهش خواد

 خواد می امیر و...بوده ریچل مرگ باعث که بوده خاصی کس شاید -فرزاد
 .برسه اون به

 .منطقیه این -گفت یاشار

 دارینش دسترسی برادرش به -مردانی سرهنگ

 به و داره مطب جردن خیابون توی که روانپزشععک یه محمدطاهاش -یاشععار
 .داره ساله شش پسر یه و کرده ازدواج.داره سالمی زندگی نظر

 .باشه داشته خبر برادرش از شاید.بزنین سری بهش و برین پس -
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 یدند با و کرد همراهش تلفن به نگاهی.شد بلند رخسار موبایل زنگ صدای
 او از دیگر بار آران بود دیده را او که پیش روز دو.کشید آهی آران ی شعماره

 برقرار را تماس و برد دست.نداد قطعی جواب رخسار اما کرد خواسعتگاری
 .کرد

 !بله -

 ..سالم -پیچید گوشش در آران صدای

 .سالم -

 خو دم میام االن رخسار -
 ...بده اجازه که خوام می پدرت از تون 

 .بیام جایی تو با خوام نمی فعال من آران -

 نگز بعد ساعت ربع.شد خیره موبایل به تعجب با رخسار.شد قطع تماس
 اهسی دست یک تیپ. بود در پشت آران.کرد باز را در مرتضی و شعد زده در

 .داشت رنگی

 .زادمهر آقای سالم -

 از کیی از دارد عالقه رخسار به بود گفته او به که وقتی.کرد نگاهش مرتضی
 یافته ستد جالبی نتایج به و کند تحقیق او مورد در تا بود خواسته دوستانش

 .بود

 ...سالم -
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 مدهاو پیش ای مسئله اما شدم مزاحمتون دوباره که ببخشید...زادمهر آقای -
 .طلبه می رو رخسار وجود که

 ایش مسئله چه -

 .کرده فوت دوستانش از یکی -

 دو می...من خدای -
 ش

-  
 دو نمی 
 بدید اجازه اگر خوام می...من و شه می شرو  مراسم دیگه ساعت یه...فقط.

 .ببرمش

 .باره آخرین این فقط...باشه -کرد فکری مرتضی

 .بود گر پرسش آران نگاه

 ای منظورم -گفت مرتضی
 می که همونطوری اگر.میاد بیرون جایی باهات دخترم که باره آخرین که 

 .داریم رسمی یه ماها... داری عالقه بهش گی

 می تماس شععما با آینده روز چند طی...کردم صععحبت پدرم بعا من -
 بودش خوب چطورهشعمل پاتون...راستی.گیره

 ی تههف دو.کرد عملم آلمان توی ایرانی پروفسور یه -داد تکان سری مرتضی
 که اول عمل ی نتیجه از.بده انجام همینجا رو دوم عمل که ایران میاد دیگه

 .بود راضی
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 مرتضی.بود دیده سختی آسیب تصادفی طی در پیش سال ده مرتضی پاهای
 .گفت هایش حرف اتمام از بعد

 .بیاد باهات بگم بهش من برو تو-

 الح در رخسار.راند رخسار اتاق سمت به را ویلچر در بستن از بعد مرتضی
 .کرد باز را آن بعد و زد در پدرش که بود مطالعه

 ...دخترم -

 !بابا بله -

 .داره کارت برو آران با بپوش رو لباست -

 ...هم رو شما آران! بابا -گفت تعجب با رخسار

 پسر هم پسر این.گم می که دونم می چیزی یه من برو بابا جان، رخسعار -
 .خوبیه

یض از بعد و داد تکان سععری رخسععار  و کرد خداحافظی لباسععش تعو
 .گفت و کرد همسرش به نگاهی گیتی.رفت

 مطمئنیش پسره این مورد در تو -

 ک تحقیق موردش در بره محمود سپردم من -مرتضی
 جوون های شیطنت اهل.کوشعه سعخت و جدی آدم یه پلیس ی اداره توی.

 ...شناسه می هم پیغمبر و خدا.نیست هم االن های

 ک قبولش رخسار اگر -
 .پلیسن دامادامون تا دو هر که 

 خونم می رو بهش عالقه رخسار چشعمای تو من مگهش داره مشعکلی چه-
 ک می دوری ازش چرا فهمم نمی ولی
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 ک می انتخاب درست.عاقلیه دختر رخسار -کشید آهی گیتی
 .مطمئنم من...

 خا از رخسار
 کانت جایش از رخسار دیدن با.بود ایستاده ماشعینش کنار آران.رفت بیرون 

 یتنگ لی شلوار رخسار.انداخت پوشیدنش لباس ی نحوه به نگاهی و خورد
یش باالی تا رنگش مشععکی مانتوی و بود پوشععیده  و سععفید شععال.بود زانو

 بی با رخسار.بود کرده رها را شل*خ*ت موهای و بود گذاشته را اش مشکی
 .شد ماشین سوار و گذشت آران کنار از تفاوتی

 نمیایش -

 .افتاد راه به و شد ماشین سوار و کرد نگاهش اخم با آران

 ریش می کجا...خب -

 .فهمی می خودت کن صبر -برنداشت جاده از چشم آران

 سرش و نگفت هیچ بود کرده عادت آران زدن حرف طرز به دیگر که رخسار
 خواننده دلنواز دای. بسععت را چشععمانش و داد تکیه صععندلی پشععتی به را

 .کرد می آرام را روحش

 آرامشم درگیر تو کنار/  نیست تو شبیه حسی هیچ برام

 کشم می نفس کنارت که همین/  کافیه جهان تمام از همین

 منی جوی و جست هر پایان تو/  نیست تو شبیه حسی هیچ برام

 منی آروزی زیباترین تو/  آرامشه عین تو تماشای
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 کنی نمی نگاه من به کنارمی/  کنی نمی رها عذاب این از منو

 بسه من برای فکرمی که همین/  رسه نمی من به تو قلب تمام

 خوشه کنارت م لحظه لحظه ببین/  هنوز بودن تو با عادت این از

 کشه می منو باشم تو بی اگه/  روز یه بودن تو با عادت همین

 حالتو کسی هر از پرسم می که/  بده حالم انقدر وقتایی یه

 تو دنبال گرده می شهر همه/  من پشت کنم می حس روزایی یه

 و کرد باز را چشمانش.کرد متوقف را ماشعین آران تا گذشعت چقدر نفهمید
 ار دستانش آران برگرداند را سرش خواست تا.شد قفل آران نگاه در نگاهش

 زده بهت رخسار.شد خیره چشمانش در و گذاشت رخسار صورت طرف دو
 از مقداری و کرد رخسار موهای در دست جدیت با آران.کرد می نگاه را او
 .گفت آرام.برد شال زیر را ها آن

 !شد حاال -

 نگاه اما کرد باز رخسععار برای را در و شععد پیاده ماشععین از سععرعت به آران
 زنی فریادهای خراش گوش صدای که قبرستانی به.بود قبرستان به رخسعار

 شععدن پیاده برای انتظار دید که آران.شععد می انداز طنین آن در لحظه هر
 پیاده به مجبور را او و گرفت را او بازوی آرامی به اسععت فایده بی رخسععار

 و دلرزی می رخسار پای.افتادند راه به و کرد قفل را ماشین در آران.کرد شدن
 .افتاد می زمین روی گرفت نمی را او آران اگر

 و گرفت دسععتش در را آران دسععت اختیار بی.داد نمی خوبی گواهی قلبش
 چشمانش.آمد می فریادها صدای که رفتند می جایی همان طرف به.فشعرد
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 نمی.بودند کشعیده آن روی رنگی مشععکی ی پارچه که افتاد ای برآمدگی به
 .بگیرد توانست نمی را پاهایش جلوی انگار اما برود خواست

 به اهگ فریادهای و انداخت می چنگ صورتش بر و بود قبر کنار میانسال زنی
 جلوتر هم رخسار نذاشت و ایستاد آران.بود کرده کر را آسمان گوش گاهش

 برق کنار عکس به چشععمش رخسععار وقتی و بودند ایسععتاده قبر جلوی.برود
 قهحل رخسار کمر دور را دستش سرعت به آران. داد دست از را تعادلش افتاد
 .کرد جلوگیری افتادنش از و کرد

 زیر حال که رنگ عسلی چشمان همان به.بود شده خیره عکس آن به رخسار
 .بودند خوابیده خاک

 ام تهشکس دل آخه میره می/  تو بی ترسم می نرو مونی می بگو خوابه یه بگو
 تو بری تا

 در زن صدای.نشست زمین روی.نداشت را وزنش تحمل توان دیگر رخسار
 .پیچید می گوشش

یععان - یانم...پو  ...عزیزم پسر...پو

 ...م وابسته اینجوری آخه تو به بینی می دیره، خدا به

 صح
یان با که هایی   ت در که مردی.رفتند می رژه چشمش جلوی بود پو

 .بود خوابیده خاک زیر حال بود آورده پناه او به هایش ایی

 خو این تو، بی خدا، به
 ت زندون مثل م واسه 
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 ت خدا به/  ایی
 اینجایی بگو ری، نمی بگو خوابه این ام،

 ...بریم باید -کرد زمزمه رخسار گوش زیر آرامی به و شد خم آران

 را تعادلش رخسار شدند نزدیک که ماشین به.کرد شعدن بلند به مجبور را او
 و کرد بلندش و گرفت را او آران که افتاد می زمین روی داشت و داد دست از

 راه به و شععد سععوار هم خودش بعد و خواباند ماشععین عقب صععندلی روی
 ریبط داشبورد از و کرد پارک ای گوشه شدند دور فضعا ان از که کمی.افتاد
 زل ماشین سقف به باز چشمان با رخسار.کرد باز را عقب در و برداشت آبی
 .بود زده

 ...رخسار...رخسار -گفت آرامی صدای با آران

 آران.پرید جا از عمیقی نفس با رخسععار.پاشععید او صععورت روی آب کمی
 .بست را در و نشست کنارش

 خوبیش -

 این در او بودن خوب.فهمید نمی را سعوال این معنای.کرد نگاهش رخسعار
 !ای مسخره سوال چه...شرایط

 ای تهگرف صدای با بگیرد را دهانش جلوی بتواند که آن از قبل را کلمات این
یان -گفت گفت  رفتش پو

 .برد ماشین جلوی به را نگاهش رد بعد و کرد نگاه رخسار به آران

 ....رخسار -

یان -کشید جیغ رخسار  مردش پو



wWw.Roman4u.iR  518 

 

 آغوش در را او آرامی به آران.شععکسععت رخسععار بغض.گزید را لبش آران
 .شنید را رخسار صدای.کشید

 !بود...خوب حالش که اون...اون -

 ش بیماری.بیاد نظر به خوب تو جلوی کرد سعععی...نبود -کشععید آهی آران
 .انداختش پا از یهو

 ت دوباره.زد زار رخسار
 ت من...رخسار باهاتم من -گفت زیرگوشش آران.بود شده گذاشته ا

 .ذارم نمی ات

**** 

 ترفیع حکم.شدند محکوم ابد حبس به همراهانش تمام و شد اعدام گودرز
 بیمارستان از سورنا. شعد ابالغ ها آن به و بود آمده هم آرتین و آران و یاشعار

 خا به و شد مرخص
 خا به خواست وقتی سومانو.شد منتقل اش 
 با نآیی به.کرد مخالفت شععدت به کاوه کند مراقبت او از تا برود برادرش ی 

 او از و بزند سععر سععورنا به روز هر که گرفت تصععمیم وضعععیت این دیدن
 او صمیمت این با پدرش.بازیابد را سالمتش سورنا که وقتی تا کند پرسعتاری

 .بود مند عالقه نداشت که پسری مانند سورنا به چون کرد موافقت

  -کرد مخالفت سرعت به سورنا
 ...نباید اصال...  
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 برادر مثل رو شععما چون...آراد خاطر به -کرد قانع را او ای جمله با آیین به
 .داشت دوست ش نداشته

 ودندب کشیده بیرون بدنش از که تیری هشت.کشید دراز تخت روی سعورنا
 را یینآ به پای صدای که زمانی تا بست را چشمانش.بود گرفته را اش انرژی
 .شنید

 .لجباز...موندی باالخره -

 یتشععکر سعروان دادم می گوش حرفاتون به که موقع اون -زد لبخند آیین به
 شععما ولی ام تشععکری آیین به فقط االن من.فروزش سععرهنگ شععما و بودم

 ...فروزش تیمسار

 امحرف به که باشععم مافوقت باید حتما یعنی -انداخت باال ابرویی سععورنا
 بدیش گوش

 .تانداخ زیر به سر بعد و کرد نگاه سورنا چشمان آبی به ای لحظه آیین به

 .کنم درست غذا میرم -

 ...آیین به -کرد صدایش سورنا

 بلهش -برگشت آیین به

 بهم منو دعای کتاب اون شه می....من – برد باال را دستش ای لحظه سعورنا
 بدیش

 سمت هب و نگفت چیزی اما داد تغییر را حرفش سورنا که شد متوجه آیین به
 کتابخا
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 بیرون قاتا از بعد و داد سورنا به و کشید بیرون را کتاب بعد و رفت سورنا ی 
 رامشآ صدای برد اتاقش طرف به و کرد درست سوپ سورنا برای وقتی.رفت

 .شنید را سورنا بخش

 علی و الحسین اوالد علی و الحسین بن علی علی و الحسن علی السالم -
 ...الحسین اصحاب

 و زد در دقیقه چند از بعد.شود تمام او دعای تا ماند منتظر و ایسعتاد آیین به
 .بود گذاشته کنارش را کتاب و بود نشسته تخت روی سورنا.شد داخل

 و گذاشععت تخت میزکنار روی را بشععقاب و رفت سععورنا سععمت به آیین به
 .گفت

 ...اینجا میاد دیگه ساعت یه تا گفت و زد زنگ بابا -

 ...دادم زحمت بهت -کرد نگاه زمین به سورنا

 .شد خارج اتاق از و نگفت هیچ آیین به

**** 

 ذهنش در.شد پرونده روی مطالعه مشغول و زد چشم به را عینکش شروین
 .بودند شده مطبش وارد که هنگامی.آورد یاد به را محمدطاها های حرف

 اتاق وارد بیمار آخرین خروج از بعد و منشععی با صععحبت از بعد یاشععار
 .رفتند همراهش فرزاد و شروین و شد محمدطاها

 برزینش محمدطاها آقای -

 .نوشت تاپش لپ در چیزی ای لحظه طاها محمد

 ...هستم خودم -
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 و جنایی ی دایره از هسععتم رنجبران سععرهنگ -داد نشععان را کارتش یاشععار
 ....آرا رزم سرگرد و آریامنش سرگرد همکارام

 .بنشینید بفرمایید -گرفت ها آن از را نگاهش محمد

 تون ینانت برادر زندگی محل از شما برزین آقای -گفت نشستن از بعد یاشار
 دارینش خبر

 امیرسعیدش -

 .هرکدومش...جاناتان یا...بنیامین یا امیرسعید -یاشار

 خوایدش می چی شما -کرد اخم محمد

 !ش زندگی محل – شروین

 ک می زندگی کجا ندارم خبر من -محمدطاها
یض برای اینجا میاد گاهی فقط.  .هاش قر  تعو

 قر ش -فرزاد

 هستنش بیمار ایشون -محمد به بعد و کرد فرزاد به نگاهی یاشار

 مورد در نباید من.هسععت هم من بیمار.نیسععت من برادر فقط امیرسعععید -
 ...بیمارام

 زا بیشتر گذشته چهارسال طی در شما برادر.بزرین آقای -شد جدی یاشعار
 ...شدن کشته ایشون توسط نفر بیست

 .نیست آدمی همچین امیر...نداره امکان -کرد نگاهش تعجب با محمد

 شونای مورد در اطالعاتی هر لطفا پس افتاده اتفاق این-نکرد توجهی یاشار
 وگر...بگین ما به دارین

 .شین می محسوب ایشون جرم شریک هم شما 
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یی شععخصععیت اختالل به تقریبا امیر -کشععید عمیقی نفس محمد  دیپارانو
 .دچاره

 ش...و -فرزاد

 به و داره گسععترده ظن سععو  همه به تقریبا اینکه.نداره اعتماد کس هیچ به -
 نشا سری یه و ده می نشون شدیدی حساسیت جزئی مسائل بعضی

 ورز به خودش.مبتالست اختالل این به برادرم که فهموند من به دیگه های 
 نگفتم رو این بهش اما کردم شعک موضعو  این به زمان طی منم.اینجا میاد

 دیگه و بده دسععت از داره من به که رو اعتمادی ذره یه بود ممکن چون
 دمب ارجاعش هم ای دیگه روانپزشک یا روانشناس به تونستم نمی.نبینمش

 قیمم*س*ت غیر طور به کردم سعی خودم همین برای.گفتم که علتی همون به
 یهم برای.شده هم طوالنی البته و بوده سخت برام کار این اما کنم درمانش

 ک می زندگی کجا دونم نمی گم می که 
 دو نمی کس هیچ مطمئنم رو ش زندگی محل.
 ای و اینجا میاد گاهی فقط.نداره اعتماد کسععی به گفتم که همونطور چون 

 توسععط پیش چهارسععال من که این هم دیگه چیز یه...گیره می تماس باهام
 .دارم برادر یه فهمیدم م دایی و امیر خود

 .کشید بیرون افکارش از را شروین زمرد، صدای

 کجاییش -

 عزیزمش داری کاری...کردم می فکر داشتم -کرد نگاهی همسرش به شروین
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 امانم البته.کنن مشخص رو بچه جنسیت...سونوگرافی برم خوام می فردا -
 .میاد هم

 شدش چهارماهت زودی همین به -گفت تعجب با شروین

 ...روز ده و چهارماه -انداخت باال ابرویی زمرد

 .نشست شروین پای روی سریع هم زمرد و برگشت زمرد طرف به شروین

 ...که نکن استفاده سو  -خندید شروین

 !برم خوای می -برچید را هایش لب زمرد

 تازه -چسععباند خود به را او و کرد حلقه زمرد کمر دور دسععت شععروین
 .خانومم شده تنگ برات دلم بریش خوای می کجا...اومدی

 نمی همیشععه چرا.میاد بهت چه عینک -کرد شععروین به عمیق نگاهی زمرد
 ذاریش

 دارم نیاز مطالعه برای فقط.نیسععت ضعععیف چشععمام اونقدرام -شععروین
 ...بهش

 ...شروین -گفت ناز با زمرد

 گو شروین
 عزیزمش جانم -یدب*و*س را زمرد ی 

 بپرسمش سوال یه -

 ...بگو -

 بودش کی اون -

 کیش -

 .... و اینجا اومد هفته اون که همونی -
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 آور عذاب برایش امیرسعععید یادآوری.رفت هم در هایش اخم شععروین
 .بود کرده فرار دستش از بار دو که کسی.بود

 ...کس هیچ -

 ...شروین -

 ادند جنایی ی اداره توی بهم که ای پرونده به که یکی.دنبالشععم که یکی -
 ...قاتل یه.داره ربط

 ....!رو نیلوفر و من چرا پس -گفت زمرد

 بترسو رو ما فقط خواست می -گفت کالفه شروین
 ...نپرس دیگه لطفا.

 شروین قلب روی را سعرش.کند آرام را همسعرش چطور دانسعت می زمرد
 شا روی را هایش دست از یکی و گذاشت

 فکری آرامش به.نشست شروین های لب روی لبخندی.گذاشت شروین ی 
 .داشت نیاز

**** 

**** 

 خا در نیلوفر و یاشار عقد مراسم روز آن
 نیلوفر.رفت دنبالش به یاشار و بود رفته آرایشگاه به نیلوفر.بود نیلوفر پدر ی 

 فطر به بعد و کرد باز برایش را ماشین در یاشار شعد خارج آرایشعگاه از که
 .رفتند آتلیه
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 سعک بریم خوایم می که االن نیلوفر -گفت یاشععار آتلیه به ورود از قبل
 صععیغه دوباره باید شععده تموم خونده پدر که ای صععیغه مدت چون بگیریم
 .که دونی می...بخونیم

 هم هب دوباره و خواند ساعت سه برای را صیغه یاشار و داد تکان سری نیلوفر
 .شدند محرم

 آن به بعد و کرد زدن حرف به شععرو  ها آن ورود از بعد دقیقه ده عکاس زن
 کج روی که بود نیلوفر از عکس اولین.بگیرند هایی ژسععت چه گفت ها

 پر هک را گلش دسته.گذاشت آن پشتی روی را دستش و نشست ای صعندلی
 .کرد نگاه دوربین به شیطنت با و گرفت دستش در بود قرمز رزهای از

 و نشعست کج هم عکاس دسعتور به یاشعار.بود یاشعار نوبت بعدی عکس
 زیرچا را دستش

 .گفت عکاس.گذاشت اش 

 .بدین حجم بهش و ببرین موهاتون توی دست یه لطفا داماد آقای -

 روی لبخندی نیمچه.برد موهایش در دستی بعد و کرد نگاه نیلوفر به یاشعار
 کی از بیشتر بعد یاشعار نظر به.گرفت عکس عکاس و آمد یاشعار های لب

 یاشار هب بعد و برد ای گوشعه به را نیلوفر عکاس گرفتن تکی عکس سعاعت
 را شهای دسععت بعد و کرد نیلوفر به نگاهی یاشععار.برود او کنار به که گفت
 تگذاش آزاد بدنش کنار را هایش دست از یکی نیلوفر.گذاشت کمرش روی

 و کشید عمیقی نفس یاشار.گذاشعت یاشعار گردن دور را دیگرش دسعت و
 کاسع و بست را چشعمانش نیلوفر.کرد نزدیک نیلوفر گردن به را صعورتش

 .گرفت عکس
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 خا طرف به عکاسی در کارهایشان شدن تمام از بعد
 .گفت نیلوفر به گفت نیلوفر به یاشار.افتادند راه به 

 خو نریم شد می کاش -
... 

 چراش -کرد تعجب نیلوفر

 منی مال آخرش بعدم.شععدی قشععنگ خیلی اخه -گفت شععوخی به یاشععار
 ای ش بدی فقط.آخه چیه مراسما این فهمم نمی...دیگه

 ای شد تموم خوندم که ای صیغه زمان که 
 ...که 

 چیش -

 !حاال -

 .یععاشععار...بگو یاشار -

 حرف تونی نمی من زبون زیر از بعازجوام خودم من -خنعدیعد یعاشععار
 .گم می بهت عقد از بعد ولی.بکشی

 و محترمه ی دوشععیزه -پیچید نیلوفر گوش در عاقد صععدای بعد سععاعتی
 و قدع به را شععما که وکیلم بنده آیا بخش، فرح نیلوفر خانم سععرکار مکرمه،

 دربیاورمش رنجبران یاشار آقای جناب دائم نکاح

 بچی گل رفته عروس -
... 

 .ش گرفته شهرداری -گفت آرامی به که شنید را یاشار نیلوفرصدای
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 نخندید به شرو  شعنیدند را یاشعار حرف این که کسعانی و مانلی و نیلوفر
 مدآ نیلوفر ی دخترخاله صدای بعد و شد تکرار جمله سوم و دوم بار.کردند

 گفت می که

 .خواد می زیرلفظی عروس –

 نیلوفر به را ای سععکه و کرد رنگش مشععکی کت جیب در دسععت یاشععار
 .گفت آرامی به نیلوفر.داد

 ...بله مادرم و پدر ی اجازه با -

**** 

**** 

 .نشست شروین اتاق مبل روی فرزاد

 .مرگبار ی اسلحه بذاریم رو امیرسعید این اسم چطوره گم می -شروین

 چراش -

 بی می رو هرکی آخه -شروین
 .کشه می 

 !ای زنده هنوز که تو -خندید فرزاد

 .انداخت باال ابرویی شروین

 پرونعده اسععم برای...مرگبعار ی اسععلحعه...میعاد بهش ولی.شعععایعد -
 دارینش نظر تحت رو برزین محمد مطب...راستی.خوبه

 ...گذاشتیم رو نفر سه -

 .ذاره نمی ورا اون پاشو...شه می متوجه او مثل ای دیده آموزش آدم -

 خو تلفن و همراه تلفن -
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 .شه می شنود هم برزین محمد مطب و 

 نیستیش آشنا ای ماهواره خط با مگه -گفت بدخلقی با شروین

**** 

 یم مجبورش ماتادور اما بود متنفر معنا بی لعنتی زبان آن به زدن حرف از
 .کند رفتار او میل به کرد

 یه شععکل اون به آمریکا از خروجت بعدا و آویو تل از خروجت -ماتادور
 .دونی می اینو هم خودت و بود ما با جنگ اعالن

 .کرد نگاه او به خستگی با.شد حلقه زنجیر دور امیر دست

 .برمتون می بین از خودم روز یه باش مطمئن...متنفرم ازتون -امیر

 نیدو می تو.شناسی می رو اعضا تو.شعناسی می رو ما تو بنیامین -ماتادور
یی رو ما پیروان تعداد تو.نفریم چند ما دنیا تو . یدون می کشورها ی همه تو

 ور نفر چند دیگه کشععورای و آمریکا و ایتالیا آلمان، دولت توی ما دونی می
 دونی می رو اینا ی همه تو داریمش طرفدار چقدر دونی می ایران توی داریمش

 .نکن بیخود تهدید پس

 فهمن نمی احمقن ی بچه مشت یه ایران توی شما طرفدارهای -غرید امیر
 ک نمی حمایت شما از موجهی آدم هیچ.هستین کی شما

. 

 !کردی می حمایت ما از هم خودت تو -زد زهرخندی ماتادور

 از و اومدم دنیا به آویو تل توی من.ام لعنتی فرهنگ این ی زاده من -امیر
 به رو شیطان ها سعال من.شعد خونده گوشعم توی شعیطان اوراد اول همون
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 یزیچ این و هستم و بودم معتقد یهودی یه دلم توی اما پرستیدم شما اجبار
 شماها و کردم مطالعه هم ها سال من.شه نمی عوض من درون در که هست

 من لدنبا فهمیدم وقتی همین برای.رفتم اورشلیم از همین برای.شناختم رو
 رو ماسعم و رفتم ایران به همین برای.کردم فرار بالتیمور از هسعتین ریچل و

 ...کردم عوض

 اما. مرده جاناتان مرده، بنیامین. مردی هم تو مرده ریچل که حاال - ماتادور
 بمو زنده امیر ذاریم می
 نوای و...خوری می دردمون به خیلی تو.کن کار ما برای امیر عنوان به پس...
 .دونی می

 نیاز آویو تل طرف از کامل حمایت اما...باشععه -گفت رهایی برای امیر
 یم بگین بهم که رو کسی هر.کنین تهیه برام رو خوام می ای اسلحه هر.دارم

 .کشم

 .رین نمی در دستم از باش مطمئن اما -داد ادامه دل در

**** 

 ...دختره -زد لبخندی دکتر

 .کرد نگاه دکتر به زمرد.گرفت دستش در را زمرد دست و خندید شروین

 دیگهش سالمه -

 ...سالم سالم   -داد اطمینان دکتر

 .شکرت خدایا -برد آسمان سمت به را دستش گیتی

 سععراغ بریم خب -گفت خوشععحالی با شععروین شععدند خارج که مطب از
 ...ناهار
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 ناهارش -گفت مرتضی

 !من مهمون ناهار توپ رستوران یه بریم...پدر البته -

 چیش رخسار -زمرد

 .بیارتش آران زنم می زنگ -

 یحسین و راست بپرسم سوال یه شعروین -کرد شعروین به نگاهی مرتضعی
 دیش می رو جوابم

 .بفرمایین شما...صد در صد -گفت شروین

 خوبیهش آدم ، آران ت، پسرخاله این -

 و خواند می را انسان وجود ته تا که هایی نگاه همان از.کرد نگاهش شروین
 .سوزاند می

 رو عمرش آخر تا ده می قولی کسی به وقتی که آدمیه.خوبیه آدم -کرد تایید
 مو می قولش

. 

 ز می پسش داره دوستش رخسار وقتی چرا پس -
 ش

 خاطر به آران.بودم تا دو این ی رابطه جریان در من -کشععید آهی شععروین
 ک ازدواج باهاش خواد نمی بگه بهش شد مجبور رخسار امنیت

 من نظر به بود کما توی ماه دو که دید صدمه جوری آران ماموریت اون توی.
 می رخسار حاال.بیفته رخسعار برای اتفاقی بود ممکن چون کرد خوبی کار

 ت آران دوباره ترسه
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 ت.بذاره اش
 تو می که کسی ا
 ک قانع رو رخسار 
 آرا خود 
. 

 نبی صدمه رخسار فقط -
 .بود خراب خیلی حالش برگشت رخسار که دیروز...

 نینشک پیدا کامل آشنایی آینده داماد با بزنم زنگ.نیست چیزی...نترسین -

 .گرفت تماس آران با شروین و خندید مرتضی

**** 

**** 

 .کردم پیدات باالخره -

 باری نآخری.بود غنیمتی برایش او ی دوباره یافتن.کرد عصبی ای ندهخ امیر
 کشععته ریچل که کذایی سععال همان.بود پیش چهارسععال بود دیده را او که

 مدهآ انتقام برای حال که بود آدامز بنیامین.نبود امیرسعععید او بار این.شععد
 .نداشت کاری هیچ ماتادور به رسیدن میافت دست مرسده به اگر.بود

 ساعت نیم از بعد و داد انجام کشعشعی حرکات کمی.کند تن از را لباسعش
 و ردک جمع را نیرویش تمام.کشید عمیق نفس کمی و کشید دراز زمین روی
 ت که داد می انجام را خاصی کششی حرکات.شد بلند دستانش روی
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 هک داشعت ای پذیری انعطاف بدنش. بودند آن انجام به قادر دنیا در نفر ده ا
 قادر روزی که او مانند فردی برای.ساخت می حرکتی هر انجام به قادر را او
 .نبود هم رفتن راه به

 خا یخچال طرف به حمام از بعد
 اج یک و ریخت بزرگی لیوان در و برداشععت را ویسععکی بطری و رفت اش 

 یم وقتش که زمانی تا بماند یم*س*ت خبری بی در خواست می.کشید سر
 از لیوان و داد دست از را تعادلش نوشید می داشت که را لیوان سومین.رسید

 .افتاد دستش

 آیی به نگاهش
 هب چشمانش سفیدی در قرمز های رگه.شعناخت نمی که دید را مردی.افتاد 

 ت خالی نگاه آن اعماق در.رسیدند می اش خاکستری مردمک
 بودند شععده باعث که کسععانی از انتقام.دید می را انتقام که بود خودش ا

  باشد امیرسعید
  یا و بنیامین 
 .جاناتان حتی 

  در که دید را مردی
 سی ی قفسه.داشت سیاهی درون زیبایی ایت

 دیدن.بود گرفتن آتش حال در درون از و رفت می پایین و باال سرعت به اش 
 آی آن در خودش
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 بطری که رسععید حعدی بعه اش درونی غلیعان.کرد می اش عصععبعانی 
 آی طرف به را م*ش*ر*و*ب

 آی های تکه ثانیه کسری در و کرد پرت 
 .شدند پراکنده زمین روی 

یش که قدر آن.شد سخت برایش تنفس  ویر دست.افتاد خس خس به گلو
یش  و فتر کاناپه کنار عسلی طرف به و شد بلند سختی به و گذاشعت گلو
 ماا نمود می آرام زیادی حد تا استفاده از بعد.برداشعت را تنفسعش اسعپری
 عادی زندگی نابودی باعث که کسانی کشتن عطش.داشعت عطش درونش
 .بودند شده اش نداشته

 و زیبا ریچل.دید می را ریچل افکارش در.کرد پرت کاناپه روی را خود
 فرانسوی زیبای ی لهجه با داشت سععی که بار اولین اش داشعتنی دوسعت

 به نبنیامی بعد و است ژرمن بنیامین کرد می فکر.کند صعحبت آلمانی اش،
 او به.بود کرده راحت را کارش و شعود می متوجه فرانسععوی او که فهماند او

 .است بالتیمور مقیم که است ایرانی -اسرائیلی یک که بود گفته

 بود فرانسوی کاتولیک یک ریچل.بودند نوشیده هردوشان سالمتی به هم با
 خود آن از را بنیامین دل بودند بالتیمور در که سععالی یک آن عرض در که

 ایه صعهیونیست از اینکه از.گفت او به اش گذشعته مورد در بنیامین. کرد
 آغاز را ای تازه زندگی داشت سعی و بود شده جدا آویو تل و اورشلیم مقیم
 با...بود داده تغییر جاناتان به را نامش سععی دی واشععنگتن در که این از.کند

 پیش
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 تازه زندگی جا آن بتوانند شاید تا برگشعتند اش مادری سعرزمین به ریچل اد
 .کنند شرو  را ای

 که دگشععتن مردی دنبال به آمدند ایران به وقتی.نبود بلد فارسععی بنیامین
 خواهر سخاوت کمال در جلیلی کاوه.اوست دایی داد می نشعان اطالعات

 حبتص فارسی زبان به که داد یاد او به که این بر عالوه و پذیرفت را اش زاده
 وخ ایران محیط به سععرعت به امیر.کرد آشععنایش هم اش ناتنی برادر با کند

 چشععمانش جلوی را ریچل.کردند پیدا را ریچل و او بعد ماه چند اما گرفت
 .کردند خواستند می که کاری انجام به مجبور را او و کشتند

 تصحب ها ایرانی مانند را فارسی.یافت را جایگاهش ایران در سرعت به امیر
 دخو.نیست ایرانی رگش یک حداقل که داد می نشان ظاهرش فقط و کرد می

 محفل با و بودند ایران در که را کسععانی تمام نام.کرد آماده سععرعت به را
 آن از بعد و رفت سعراغشان به تک تک.کرد پیدا را بودند ارتباط در ماتادور

 چه کار ها این که فهمید نمی محفل.بودند مرده غیب تیر به ها آن انگار
 قوانین فقط و داد می انجام خوبی به را ها ماموریت تمامی امیر.است کسی

 انجام را کارها که همین.بود آمده کنار ها آن با ماتادور که داشعت را خودش
 .بود کافی برایشان داد می

***** 

***** 

 پشت.کرد تیراندازی به شرو  و گرفت سیبل طرف به را اش اسلحه شروین
 خشاب ششمین از بعد. کرد می عوض خشعاب و کرد می شعلیک هم سعر
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 صدای.گذاشت میز روی را هایش دست و برداشت گوشش روی از را هدفون
 .شنید آشنایی

 توش چته -

 دوستا را آران و کشید عمیقی نفس.کرد نگاه آران به و برگشت شروین
 .گذاشت شروین ی اسلحه روی دست آران.کشید آغوش در 

 کردیش مصرف خشاب تا چند...کرده داغ -

 .دونم نمی -داد تکان سر شروین

 کردیش گیر پرونده یه سر – انداحت باال ابرویی آران

 .بودی خودت رو اولش ی دفعه.رفت در دستم از دفعه دو -

 کیش -گفت تعجب با آران

 نیستش یادت رو برزین امیرسعید...بیمارستان توی -

 ستش چکاره مگه...آره آهان -کرد فکر کمی آران

 !دونم می چه...جنایتکار...قاتل – گفت حر  با شروین

 بودهش کی دومش ی دفعه -دهد تکیه دیوار به تا رفت عقب کمی آران

 زا و شععد درگیر باهام اما انداختم گیرش.دیدمش اتفاقی قتل، یه از بعد -
 .رفت در دستم

 گلن داری قبل از بدتر نشععدش بهتر پات تو -داد ادامه و کرد آران به نگاهی
 !که زنی می

 ...شده بیشتر دردش -کرد اخم آران

 ....شاید خورده ترک شاید.برداشته مو استخونش شاید -

 کردهش گیر شاید رو سوزنت -
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 رفتیش دکتر -گفت توجه بی شروین

 .ست ساده دیدگی ضرب یه گفت...آره -

 !کردی باور هم تو -

 .تو یشپ بیام باید دونستم نمی دکتر آقای ببخش -گفت مسخرگی با آران

 .انبیمارست ببرمت بیا.بوده نخورا درد به دکتر این از حتما...نشو لوس -

  -کرد امتنا  آران
 .داداش بیخیال...

 ببرمتش اسلحه زور به یا میای خودت آران – گفت جدی شروین

 می...کنم تمرین ذره یه باشععگاه اومدم...حاال باشععه -داد تکان سععری آران
  یا ذاری

 ش

 و گذاشت سرش روی را هدفون و رفت جایگاه سمت به لنگان لنگان بعد و
 نشا سیبل طرف به

 .رفت 

**** 

 افتهی چهارسال از بعد را مرسده باالخره.فشرد دستش در را کلتش امیرسعید
 خا وارد مرسده.کرد قفل او روی را نگاهش.بود

 را شدست ببندد را در او که آن از قبل و رفت سرش پشت امیرسعید.شد اش 
 چا.شد چشم در چشم امیر با و برگشت تعجب با مرسده.گذاشت در روی

 .لرزید اش 
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 (...بنیامین) בנימין -

 .) לא אני...  אמר אמיר -زد پوزخند امیر
 .(امیرسعیدم من...

 مرسععده.بسععت را در بعد و داد هل داخل به را او و گرفت را مرسععده ی یقه
 را قامانت برق.کرد می نگاه امیر به و رفت می عقب عقب.بود ترسیده آشکارا

 .گفت عبری زبان به و خندید عصبی امیر.بود دیده چشمانش در

 (ترسیدیش? ) פחד זה האם -

 من هب که نبودی تو -کشید داد اش مادری زبان به.کرد نمی اش راضی عبری
 نجیرز توی رو شیر یه نبود حواسعت موقع اون بترسعمش ازت باید گفتی می

 و خودت ی یقه عواقبش بشععه آزاد شععیر این وقتی کردی نمی فکر.کردی
 گیرهش می رو ماتادور

 .کشتین می ریچل مثل منم موقع همون باید -زد پوزخند

 تونیک.انداخت زمین روی را او و کشید و گرفت دستش در را مرسده بازوی
 بدنش هک بازی یقه تاپ از را نگاهش نفرت با.کشید بیرون تنش از را او کوتاه

 یرونب طنابی بود همراهش که ای کوله از و گرفت پوشاند می نیمه و نصفه را
 .آورد

 خود هب مرسده کشید بیرون را طناب او وقتی.کرد می نگاهش بهت با مرسده
 زمین روی و گرفت را کمرش امیر کند فرار خواست تا.بود شده دیر اما آمد

 هب را هایش دست.نشست کمرش روی و خواباند شکم روی را او.کرد پرتش
 را ابطن دور چند.بست محکم طناب با توانست می که جایی تا و برد پشت
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 او صععورت به را صععورتش و برگرداند را او بعد و کرد محکم کمرش دور
 فارسععی به کند دفا  خودش از توانسععت نمی دیگر که مرسععده.کرد نزدیک

 .گفت

 .نداشتم کاری ریچل به من بن(...بنجامین مخفف) بن -

 ت االن -زد پوزخندی امیر
 روی رو چاقو اون یادته.هست هم من ی مسعئله.نیسعت ریچل ی مسعئله ا

 سی
 دادیش فشار چقدر م 

 سی ی قفسه روی شکل بد زخمی.زد کنار را اش یقه
 عوضیش دیگه بینی می.ببین اینو -کرد می خودنمایی اش 

 یادتهش خودت یا بدم نشونت هم رو دیگه های زخم باید -

 دور را ابطن ی بقیه و بست پاهایش مچ دور و کشید بیرون دیگر طنابی تکه
 .پیچید زانوهایش

 چا
 او های لب روی را هایش لب.فشععرد و گرفت دسععتش در را مرسععده ی 

 زا پر مرسده دهان برد عقب را صورتش وقتی.گرفت گاز محکم و گذاشعت
 و زد چسب دهانش روی شود بلند مرسعده صعدای که این از قبل.بود خون
 بعدی ی ضربه.کوبید او شکم به را پایش قدرت تمام با و شد بلند.رفت کنار

 سی ی قفسه به
 .است شکسته را او های دنده از تا سه حداقل بود مطمئن.خورد مرسده ی 
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 جلوی را شالق.کشید بیرون را چرمی شالقی وسعایلش میان از و شعد بلند
 .داد تکان مرسده ی ترسیده چشمان

 ولی.زدی می بدنم به که میاوردم رو شععالقی همون تونسععتم می اگر -
 مه با اینجوری. کنم پیدا رو همون مثل یکی کردم سعععی ببخش منو..خب

 مو می.شیم می مساوی تقریبا
 .کنم رسیدگی بهش خوام می که مورد تا چند 

 ت بدنش به شالق برخورد با مرسده های جیغ صدای
 توانسععت نمی کس هیچ...لعنتی چسععب آن.پیچید می خودش گوش در ا

 خا آن در بفهمد
 .است خبر چه 

 و گرفت مرسده زخمی بدن از را نگاهش شد خسته او به زدن شالق از وقتی
 .داد می آزار را روحش او ی ناله صدای.نشست کنارش

 هی بیاد در صدات -کوبید مرسعده صعورت به محکم و کرد بلند را دسعتش
 می که شععیطانی از مرگ تقاضععای ثانیه هر که کنم می ت شععکنجه جوری
 .باشی داشته ش پرستی

 در به سالم جان امیر دست از دانست می...لرزید می.شد خاموش مرسده
 .برد نخواهد

 می آویزون بهم اورشلیم تو وقتی چرا دونی می -شد خم او روی امیرسعید
 دادمش نمی محل بهت شدی

 کثیفی آدم چقدر دونسععتم می چون -شععدند قفل هم روی هایش دندان
 .هستی
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**** 

 ورناس نشعستند ها مبل روی وقتی.رفتند سعورنا عیادت به یاشعار و شعروین
 .گفت

 چیهش برای چسب اون -

 .دکشی بود سرش روی زخم روی که چسبی به را دستش ناخودآگاه شروین

 ...زد تونست می که جایی تا اونم شدم درگیر مون پرونده مظنون با اینش -

 .زدنت مثل...ملسه هم خورت کتک پس -خندید سورنا

 ...تیمسار -کرد اعتراض شروین

 ...مظنونت این هست کی -

 برزی امیرسعید...اسمش -انداخت یاشار به نگاهی شروین
.. 

 کاوهش ی زاده خواهر -شد عوض سورنا ی چهره حالت

 وردم در ازم اینجا اومدین -گفت تیزهوشی با سورنا.داد تکان سری شروین
 بپرسینش امیر

 ...عیادت برای هم این برای هم -گفت و گزید را لبش یاشار

 نمی امیر مورد در چیزی من...کردین رو عیادتتون خب -شد عصبی سورنا
 .بپرسین کاوه از برین.دونم

 ازش کاوه قربان -گفت ولی شد زده شگفت سورنا العمل عکس از شروین
 .نداره خبر

 چیش طاها -
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 زندگی محل از کدومشون هیچ...همینطور هم برادرش -کشید آهی یاشعار
 .داریم نیاز شما کمک به...ما.ندارن خبری ش

 به پرونده این حل برای دانسععت می.کرد نگاه شععروین و یاشععار به سععورنا
 .گفت و کشید عمیقی نفس.دارند نیاز اطالعات

 ک ازدواج کاوه با خواست سومانو وقتی...پیش سال سیزده -
 آلمانی یه من مادری جد.بگم اول از بذارین...چون.کردم مخالفت من.

 از رمپد.ایران اومدیم بعد و کردیم می زندگی آلمان من سالگی پونزده تا.بود
 رمماد.شد کشته بعد ماه شش ولی اومد ایران به سعفیر عنوان به آلمان طرف

 اسم سعومانو.شعدم مسعلمون 56 سعال من اما یهودی پدرم و بود مسعیحی
 سوزا ش اصلی

 ی کاوه اما شد می مسلمون داشت سومانو...کرد انتخابش مادرم که هست 
 دور برادرش من از سععومانو شععد باعث کاوه.کرد عوض رو نظرش یهودی

 واهرخ.برگشتن که هست سالی شش االن و رفتن ایران از هفتاد سعال.بشعه
 نمی امیر از زیاد من.شد فوت پیش وقت خیلی که هسعت امیر مادر ، کاوه
 .هستن یهودی شون همه دونم می اما دونم

 دمب ها یهودی از من نکنین فکر -گفت شروین و یاشار های صورت دیدن با
 .صهیونن...اینا اما دارن زیاد خوبم آدمای.میاد

 ...اونا از کسی با هنوز شما -پرسید شروین

 ...دارم رابطه م جوونی دوران دوستان از یکی با فقط من -

 باشهش خبر با آدامز بنیامین همون یا امیرسعید جای از اون که داره امکان -

 .بپرسم ازش باید -گفت سورنا
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 با و برداشععت را موبایلش.شععد خارج پذیرایی از و بلند جایش از سععورنا
 به هک کند صحبت به شرو  آلمانی زبان به خواست.گرفت کافمن جیکوب

 .داند نمی آلمانی زبان جیک اورد یاد

- Hey Jake ( .جیک سالم) 

- I wanna ask a question?... No… No… Just answer 

me(.بپرسم خوام می سوال یه.. 
... 
 (بده منو جواب فقط...

- Where is Benjamin Adams (?کجاستش آدامز بنیامین) 

- I swear … Ok I do it…Jake Just listen ( .مععی قسعععم 
 (کن گوش فقط جیک...دم می انجامش باشه...خورم

- You know Benjamin… That’s it. I’ll wait (…رو بنیامین تو 
 همی...شناسی می
 (کنم صبرمی...

- Ok… Bye (.خداحافظ باشه) 

 ک جمع اطالعات برام خواستم ازش -رفت شروین و یاشار طرف به
. 

 .قربان ممنونم -گفت یاشار

 ...Mathias -زد فریاد سرش در کسی.داد تکان سر سورنا

 خوبهش حالتون -پرید جا از یاشار.رفت سرش طرف به دستش
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 .خوبم آره -دید واضح را او تا زد پلک بار چند.کرد نگاه یاشار به سورنا

 .داد جواب و کرد عذرخواهی یاشار.شد بلند یاشار موبایل زنگ صدای

 بلهش -

 ..افتاده اتفاق قتل یه قربان -شنید را فرزاد صدای

 خبش -

 !باشه امیر کار دیم می احتمال -

 ..بگو رو آدرس -

- .... 

 ...اونجام دیگه ساعت نیم -

 شدش چی -گفت شروین.شد بلند جایش از

 .امیره کار دن می احتمال که قتل یه -

 .میام منم -شد بلند سورنا

 یادهپ ماشین از سرعت به سه هر رسیدند جا آن به وقتی.داد تکان سر یاشعار
 آن هک بود مردمی و پلیس نیروهای از پر آن دور تا دور که آپارتمان به و شدند

 لحظه همان و زد کنار را رنگ زرد نوار یاشععار.رفتند بودند شععده جمع جا
ید چیزی که آن از قبل.رفت طرفشعان به مردی  او اننش را کارتش یاشار بگو

 شا روی های ستاره به نگاهی یاشار.گذاشت احترام مرد.داد
 .کرد مرد ی 

 .تیبازداش هفته یه نباشه خلوت اینجا اگر دیگه ی دقیقه پنج تا سروان -

 حرکت به شرو  و خندیدند سورنا و یاشعار.رفت سعاختمان طرف به بعد و
 اب فرزاد.گرفت نظر زیر را آن جای به جا سعاختمان به ورود با سعورنا.کردند
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 اریاش.گذاشت احترام سورنا و یاشار به بعد و رفت ها آن طرف به دیدنشعان
 .گفت

 امیرهش کار که رسیدین نتیجه این به کجا از -

 خو امنیتی های دوربین -
 دیده که نداره اهمیت براش دیگه دیده اونو آرا رزم سععرگرد وقتی از انگار...

 .نشه

 کیهش مقتول -

 خو تو که شناسایی کارت طبق -
 ...تهران متولد.. ساله سه و بیست.هست فدوی مرسده اسمش کردیم پیدا 

 گذشتهش مرگ زمان از چقدر -پرسید سورنا

 ...ساعت ده -

 افتادهش اتفاق قتلی که فهمیدین کجا از شما -سورنا

 من با بوده برزین امیرسعععید زنم می حدس که ای ماهواره ی شععماره یه -
 .داد اطال  و گرفت تماس

 ...ای ماهواره ی شماره بازم -کرد غرغر سورنا

 خا وارد و کرد دست به دستکشی یاشار
 پارچه ولی بودند انداخته سععفید ای پارچه جسععد روی.شععد نظر مورد ی 

 حال همان در و رفت جسععد سععمت به آرامی به سععورنا. بود خون خیس
 ش توجه که چیزی اولین.زد کنار را پارچه بعد و کرد دستش در را دستکش
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 -گفت لب زیر.بود مرسععده صععورت روی اشععک های قطره کرد جلب را
 ...شکنجه

 .داره تفاوت هاش قتل ی بقیه با – شروین

 داشته میرا زندگی توی بدی تاثیر شاید زن این...بوده انتقام این شاید -یاشار
 ...همین برای و

 آن با تردک.کرد رفت می طرفشان به که دکتر به رو و کرد قطع را حرفش یاشار
 .گفت و داد دست ها

 کتکش و بسععتن رو پاش و دسععت.شععده شععکنجه بدی طرز به دختر این -
 .دهش الش و آش بدنش چاقو با.ضربه بیست از بیشتر...خورده شالق.زدن

 مرگشش علت و -سورنا

 گردن رگ پارگی -گفت و انداخت جسد به نگاهی.کشید عمیقی نفس دکتر
 کردهش رو کار این جالدی کدوم...حد از بیش ریزی خون و پاها و دستها و

 .کردن سالخی رو خودش قبال که جالدی -گفت زیرلب سورنا

 اکج از -گفت دل در.کرد نگاهش تعجب با و شنید را سورنا حرف شعروین
 دو می

 ش

 و شععد می حل پرونده این باید.گفت می باید.شععد بلند جایش از سععورنا
 .گفت شروین و یاشار به رو.رساندند می اعمالش سزای به را ماتادور

 .دارم کارتون...بیرون بریم -
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 و شر یاشار.کرد راننده کمک صندلی روی سورنا.شدند یاشار ماشین سوار
 همگی بعد و کرد تعریف سععورنا برای را پرونده شععروین.کرد رانندگی به

 .شدند خیره جلو به ساکت

 .بست را چشمانش سورنا

 ولی.مکرد دفنشون ذهنم قبرستون توی که ساله خیلی...گم می که اینایی -
 ...قبره نبش وقت انگار

 به که هسععت مزدور یه فقط.نیسععت ای کاره بنیامین -کشععید عمیقی نفس
 البته...ندیدم حاال تعا رو بنیعامین من...کرده خ*ی*ا*ن*ت اصععلشععون

 دیگه یکی دنبال باید شععمعا...امعا ببینم کعه بود این ش طبیعی...خعب
 فرد اون...نگفتی برام پرونده این از که چیزایی اون با که نفر یه دنبال.بگردین

 به که یکس.ست دیگه نفر یه اصلش اما...بشه دسعتگیر باید بن.نیسعت بن
 نمی اونو زیادی افراد که ش اصلی اسم...اما.شه می شناخته ماتادور اسعم
 بگیرین که رو فابیان.هست( Fabian Wolff)  ولف فابیان اسمش... دونن
 این رزودت باید بگیرین رو فابیان خواین می اگر ولی.شععه می تموم اینا تمام
 .هست فابیان سراغش ره می بن که بعدی نفر چون بکنین رو کار

 دونینش می کجا از رو اینا شما...قربان -کرد مشت را دستش شروین

 اسمم اول همون از که من...کرد عوض رو اسعمش که نبود سعومانو فقط -
 .نبود سورنا

 ماتیاس من اصلی اسعم -گفت و کشعید آهی.کرد حس را دو آن منتظر نگاه
 م بزرگ برادر فابیان...هست( Mathias Wolff) ولف
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 ....فابیان پسر... بن و 

 .کرد می حس دو آن طرف از وضوح به را شدن زده شگفت

 گمب خواسععتم نمی...بگم چیزی بهتون خواسععتم نمی که بود همین برای -
 نمی.برهب بین از رو ایرانی و ایران گرفته تصمیم که پرسعته شعیطان یه برادرم

 بدو کسی خواستم
 به دشعع سععالش نوزده وقتی ولی ایران اومد ما با فابیان.صععهیونیسععته برادرم 

 ...رفت اسرائیل

 کجاستش االن فابیان که زنین می حدس شما – یاشار

 ایرا االن قطعا اون -
 .زنم می حدس...دونم نمی...اما 

 اوناستش با هم کاوه – شروین

 ...نیست خاصی آدم کاوه -
  جاسوسه 
 اب همین برای...شناختمش می خوبی به من و بود عیاشعی آدم کاوه...قاتل 

 وگر کردم مخالفت باهاش خواهرم ازدواج
... 

 ش...کجاست االن اون زنین می حدس شما -یاشار

 خو به گاهی زنم می حدس -
 ز می سر تهران توی مون پدری ی 
. 
 خو اون به فابیان...باشه اونجا اینکه 
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 مادرمون به فابیان...  چون.کرد فوت اونجا مادرم چون... داشععت عالقه 
 بیخودش اهداف به تا رفت ایران از اینا تمام با اما.داشععت عجیبی ی عالقه
 ز می سر اونجا به حتما باشه ایران اگر. برسه

. 

 گرفتهش تماس شما با -پرسید احتیاط با شروین

یی منو -زد پوزخندی سورنا  شروینش کنی می بازجو

  -کرد نشینی عقب شروین
 .بکنم غلط من قربان 

 رفتهگ تماس باهام اگر چون نپرس پس -داد تکیه پشتی به را سعرش سعورنا
 .کشتمش می خودم بود

**** 

 اش خواستگاری به آران روزی کرد نمی فکر اصال.لرزید می رخسار دست
یان خاطرات.بیاید  را چای کرد صععدایش مادرش وقتی.داد می آزارش پو
 اهنگ که افتاد آران به نگاهش.رفت پذیرایی به و ریخت ها اسععتکان درون

 این به...بود کرده عادت نگعاه این بعه. بود دوختعه زمین بعه را مغرورش
 ت بودند داده قول او به که رنگ تیره های چشم این به...غرور
 نمی شد می بدل و رد حاضران میان که هایی حرف از چیزی.نگذراند ایش

 آران به خنده با شروین.درخشیدند می خواهرش سبزرنگ چشعمان.فهمید
 .گفت آرامی به و بود نشسته کنارش. کرد می نگاه

 باجناقش چطوری -
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 ی دهفرمان گرفتی، ترفیع یه...جنبه بی -داد ادامه شعروین.کرد نگاهش آران
 .نشدی که ارتش

 ...نیست جاش االن شروین -

 دیدیش رو عروس.جاشه االن اتفاقا -زد تری عمیق لبخند شروین

 ...شروین -کرد مشت را دستش آران

 من.کردی خراب ت آینده پدرزن پیش خودتو کنی دعوا بخوای اینجا ببین -
 ...رادرب خودتو کن کنترل پس...نمیاد پیش برام مشکلی هیچ کنم دعوا اگر

 مه با مرتضعی و خشععایار.داد تکیه صععندلی به خندید می حالیکه در بعد و
 .گفت خشایار گذشت که کمی.کردند می صحبت

 ...است تر خوش دوست سخن بگذریم هرچه از -

 احرف این از کی دوست...کردن خراب رو دوست این -گفت زیرلب شروین
 ز می

 .بده نشون رو دوست این من به آخهشیکی 

 داریش حرفی جان شروین -کرد نگاهی شروین به خشایار

  -کند جمع را اش خنده کرد سعی شروین
 ...بدبخت دوست سخن سراغ بریم.حرفی چه...واال 

 ...جان شروین -خندید مرتضی

 ...پدر بله -

 ...بیا دقیقه یه شروین – برخاست جا از زمرد
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 قاتا به زمرد.رفت زمرد دنبال به که کردند نگاه شععروین به لبخند با همه
 دهکر تبدیل انباری به تقریبا را او سععابق اتاق مادرش چون رفت رخسععار

 .گفت شد اتاق وارد که شروین.بود

 ...شروین -

 شروینش جان -

 ...مجلس وسط چیه کارا اون! زشته -نکشد جیغ کرد سعی زمرد

 ذره یه...که یدمر*ق*صن چیهش زشته خانومی -کرد قطع را حرفش شعروین
 منم.وادخ می حسعابی کتک یه گرفته ترفیع وقتی از این.کردم اذیت رو آران

 .قربان چشم بگم بهش...کن فکر...میاد زورم که

 وگر جنایی ی دایره شدم منتقل خوبه حاال -داد ادامه و خندید
 .بگیره کوفت..صالحی آران دوم سرهنگ.نداشتم زندگی این دست از 

 کن فکر.باش سنگین امشب یه شروین -کرد نگاه شعروین به و خندید زمرد
 ...طرفی مجرما با

 معج این االن همین که بکنم رو فکر این اگر -انداخت باال ابرویی شروین
 .زنن می رو سکته همه.گلم شه می متالشی

 شیش می ترسناک انقدر -

 چطورهش بابا دختر...افتضاح اصال -

 وت ریزه می بابایی دختر این و خورم می من که چیزایی این با شه می مگه -
 باشهش بد حالش بال خندق

 م دختر -
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 ...دیگه 

 ...زشته بریم شروین -زد لبخند زمرد.شد خیره زمرد به شروین

 .نیست زشت هیچی االن -

 دختر عاشقتم -شد خیره او چشمان در و کرد حلقه زمرد کمر دور را دستش
 ...کوچولو

 با توانند می که گفتند آران و رخسععار به مرسععوم های حرف از بعد طرف آن
 یغج کرد باز که را در.رفت اتاقش طرف به جلوتر رخسار.کنند صحبت هم

 گاهن رخسار به تعجب با آران.بست را در بعد و آمد بیرون و کشعید کوتاهی
 در زمرد و خندید می که حالی در شععروین و شععد باز در بعد ای لحظه.کرد

 خندیدن به شععرو  اختیار بی آران.آمدند بیرون بود شععده سععرخ که حالی
 خصما شروین.کرد

 .کرد نگاهش 

 گرامش مافوق خندی می چی به...مرض -

 ...سرگرد کن صحبت درست -انداخت باال ابرویی آران

 .خندیدند دو هر
  و باشد دست زیر آمد می شروین به 
 .باشد مافوق که آمد می آران به 

 .اومدم بیرون مواد با مبارزه از که بود این من به خدا الطاف از یکی -

 .بزنن حرف برن بذار...جان شروین -گفت زمرد

 ...رخسار و شما آران، -گفت و انداخت پایین را سرش
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 ما...رخسار و من -گفت آرامی به و انداخت رخسار به نگاهی.زد لبخند آران
 .شیم می

 ت سورنا
 خا در ا
 خا در تلفن زنگ صدای که بود نشسته مبل روی اش 
 .کرد برقرار را تماس.پیچید 

 بلهش -

 (ماتیاس!) Mathias -شنید را مردی صدای

 -شععناخت نمی نام این با را او کسععی هر.داد زبان تغییر سععرعت به سععورنا
who are you (?هستیش کی تو) 

- ?Kennst du mich nicht (??شناسیش نمی منو) 

 (کن معرفی رو خودت)  Stellen Sie sich vor -کرد اخم سورنا

- Ich bin Fabian (.هستم فابیان من) 

? ) Warum hast du mich angerufen? -گفت زده شگفت سعورنا
 (گرفتیش تماس من با چرا

- Es ist doch klar, du bist mein Bruder.Ich will dich nur 

sehen,mehr will ich nicht  (خوام می.مشخصه علتش.منی برادر تو 
 (ببینمت

 یا شماره.رسید ذهنش به چیزی.کرد قطع را تماس بعد و نگفت هیچ سورنا
 .شد برقرار تماس و گرفت



 571 شکستهشطرنج 

 !بوده کجا از ببین رو تماس آخرین و کن چک منو ی شماره...سالم -

 مطمئنیش...خب -ماند منتظر دقیقه چند

 ...سالم الو -گرفت تماس یاشار با تماس قطع از بعد

 .قربان سالم -

 تهرا.گرفت تماس من با االن فابیان یاشار، -
 .نشد مشخص دقیقش محل اما...

 مطمئنینش شما -

 .مطمئنم که بعله...پرسی می سواالیی -گفت کالفه سورنا

 گرفت تماس دوباره اگر که کنن کنترل رو شما خط دم می من پس -یاشعار
 .مراقبن خونتون دم هم شروین و آرتین.بزنیم رو ردش بتونیم

 چیش مراقب   بعدشم.نیست پرونده این توی که آرتین آرتینش-

 وبخ کارشو االن تا گارد بادی یه عنوان به دونین می خودتون که رو آرتین -
 هم شروین...باشه شما مراقب که بیاد خواستم ازش همین برای.داده انجام

 ...که

 ز نمی آسیب من به فابیان یاشار، -سورنا
. 

 ک می کمک ما به بیاد سراغتون اگه ولی -گفت سرعت به یاشار
 .برسیم بهش که 

 ناال که متفکره مغزه یه...یاشععار نیسععت احمق فابیان -شععد کالفه سععورنا
 ...که الکی.ماتادور کنن می صداش

 ببی رو شما بخواد شاید -



wWw.Roman4u.iR  571 

 

 ...برادرشین شما.

 برسیش فابیان به که کنی طعمه خوای می منو -کرد اخم سورنا

 .کنم می خواهش قربان -

 .بکن خوای می کاری هر -گفت کند قطع را تماس که آن از قبل سورنا

 .آورد یاد به را فابیان حرف سورنا

- Ich will dich sehen (ببینمت خوام می) 

 وبخ ایران از فابیان خروج از قبل تا تصور حد از بیش بردار دو این روابط
 سپلی که بود موظف سورنا که شرایطی.دانسعت نمی را شعرایط این در.بود

 می ار کار این که دانسععت می و کند دسععتگیر را او دید را فابیان اگر و بماند
 که آن با مادرش.کرد می خنثی باید را سععرزمینش برای تهدیدی هر.کند

 به را او همین و بود آلمان مقیم ایرانی اما شعد مسعلمان بعدا و بود مسعیحی
 .کرد می متصل ایران

- Mathias (.ماتیاس) 

 .کرد هزمزم.بود ایستاده سالن ته که دید را بلند قد مردی.برگشت سرعت به

 ...فابیان -

 کردن صعحبت فارسععی به شععرو  حالت همان در و کرد حرکت جلو به مرد
 .کرد

 ...برادر -

 ...نیستی من برادر تو -کرد حرکت سورنا

 سی مرد ی اسلحه
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 نشا را سورنا ی 
 رو کار این کنی مجبورم اگر اما...ماتیاس بکشععمت خوام نمی من -رفت 

 .بیرون بنداز سرت از رو کلتت به دسترسی فکر.کنم می

 مخفف) َمت ندیدمت سععاله خیلی...بشععینیم بریم-کرد مبل به ای اشععاره
 .ساله 15 دقیقا(.ماتیاس

 نمی.نیست ماتیاس دیگه من اسعم -نشعسعت رویش به رو اجبار به سعورنا
 .بکنی صدا نام این به منو خوام

 ماتیاس کنم می فکر هرچی داریشاما دوست بیشعتر رو سعورنا...بله اوه -
 .نکرده تغییر ت چهره زیاد که خصوصا.میاد بهت بیشتر

 ثارآ اما.بود هم مثل درست رنگشان آبی چشمان.کرد نگاه برادرش به سورنا
 .بود داده نشان را خودش بیشتر فابیان ی چهره در پیرشدن

 اینجاش اومدی چرا -

 میشععهه من.ببینم رو کوچکترم برادر اومدم -گفت یگ*ن*ا*ه بی با فابیان
 .سورنا...ببخشید اوه...مت بودم دوستی خانواده آدم

 خصما اش چهره
 هی فقط فروزش سورنا.مونی می ولف ماتیاس من برای همیشه تو اما -شعد 

 هستی ماتیاس همون تو بینم می کنم می فکر درونت به وقتی فقط.س پوسته
 .میومد محفل به من با که

 ...بودم ساله چهارده پسر یه من موقع اون -

 شدیش بزرگ بگی خوای می االن -
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 اشاره هی با دونی می...بیرونن اون که اونایی -گفت فابیان.نداد جواب سورنا
 هواش رو ره می ماشینشون من ی

 پیروزمندا لبخند فابیان.شد خیره فابیان به سورنا
 پس.سععاله چهارده ماتیاس همون...ماتیاس عین شعد نگاهت االن -زد ای 

 .کنم صدات ت اصلی نام به دارم حق

 خوایش می چی من از -گفت شمرده شمرده سورنا

 هم ینبنیام...حتی...دارم تصورت فوق هایی برنامه برات...برادر بیا من با -
 ...میاد

 رو ت قیافه خوش ی برادرزاده تونی می...میعارنش یعنی-زد زهرخنعدی
 چشععمای همرنگ. خاکسععتری چشععمای با اما رفته تو به ش چهره ته.ببینی

 ک دقت خیلی کسی اگر...مادرش
 تو می 
 .بفهمه رو هم به تا دو شما شباهت 

 ...دنبالته بن دونی می پس -

 من.یدمفهم بودی بستری توش تو که بیمارستانی اومد کاوه با که روزی از -
 یکی و دمش ناراحت کماست تو برادرم فهمیدم وقتی...بودم گذاشته برات بپا
 ها قتل که شدم مشعکوک بعد.دید رو بن اون اونجا.بیمارسعتان فرسعتادم رو

 ...باشه بن کار

 .نگرفتی رو جلوش چرا پس -
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 مرسده مثل هایی مهره.کشت می داشت رو سعوخته های مهره اون چون -
 .خورن نمی من درد به که هست وقتی چند

 .... حاال -سورنا

 یه من های سععرور.بکشععه منو خواد می اون االن -پرید حرفش میان فابیان
 ما که االن همین دقیقا امشععب...ترن قوی ایران های اطالعاتی از خرده

 .کجاست اون دونم می من چون...بن سراغ رن می ها بچه اینجاییم

 سرتهش تو چی -

 ...اصلی های مهره مخصوصا.بشن جمع کم کم باید شطرنج های مهره -

 احمقا و مسخره بازی وارد منو -
 خو این از هم بکشی منو.نکن ت 
 .خورم نمی تکون 

 ...هم همین برای...دونستم می -انداخت باال ابرویی فابیان

 ...تو بیارشون -گذاشت گوشش روی هندزفری روی دست

 پشت از هایشان دست که حالی در را آرتین و شعروین مرد دو و شعد باز در
 خا وارد بود شده بسته

 .کردند 

 روگ.بیای من با که ناگزیری...ماتیاس -کرد باز را هایش دست فابیان
 .شن می تیکه تیکه چشمات جلوی فداکارت سرباز دو این 

 خصما فابیان به خیره سورنا
 -لرزید کمی فکش.آید برمی او از کاری هر دانسععت می.کرد می نگاهش 

 ...باشه



wWw.Roman4u.iR  578 

 

 که ینآرت و شروین به.کرد حرکت اصلی در طرف به و پوشید را کتش سورنا
 خوبهش حالتون -گفت رسید

 هم آرتین سر و بود شکسته اش بینی و بود آلود خون شعروین لب ی گوشعه
 .دادند مثبت جواب دو هر اما بود شکسته انگار

 (تر سریع)  schneller -فابیان

 گفت ها مرد از یکی به رو و داد فشار سورنا کمر روی را اسلحه و

- Bring die Jungs mit der ander Auto(یکی اون با رو پسععرها 
 (بیار ماشین

 یمشک بنز سوار سورنا.دادند هل دیگری ماشین طرف به را آرتین و شعروین
 .شد رنگ

- Dummkopf  (احمق) 

 ...برادر باش مودب -زد پوزخندی فابیان

 .لطفا...سرت روی بکش اینو -داد او به را ای پارچه

 ادع به شرو  زیرلب.داد تکیه صندلی به و کشعید سعرش روی را آن سعورنا
 .شنید را فابیان صدای.کرد خواندن

 کردیش عوض رو دینت چرا تو فهمم نمی من!...الفاظ این -

 در آهنین میخ نرود چون.کنم نمی عقیعدتی بحعث تو بعا من -سععورنعا
 چیهش دین دونی می تو مگه اصال.سنگ

 ...منبعی هیچ و کردن فرو سرتون تو که چیزیه دینش -

 .ندارم حرفی کمونیست آدم با من -پرید حرفش وسط سورنا
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 .داره حدی یه من صبر ماتیاس -

 ...بابا برو -گفت زیرلب سورنا

 ...ماتیاس گفتی چی نشنیدم -

 .بمیر برو گفتم -زد داد و شد تمام سورنا صبر

 سی ی قفسه به که ای ضربه
 سی در را نفسش خورد اش 
 .شنید سختی به را فابیان صدای.کرد حبس 

 ...بزرگترتم برادر بیای پایین بری باال.کن صحبت درست من با -

 و سورنا هک داد دستور مزدورانش به فابیان شدن پیاده از بعد.ایسعتاد اتومبیل
 .گفت سورنا به بعد.ببرند اتاقی به را شروین و آرتین

 به...اشب بنیامین منتظر.کنم پذیرایی ازت خودم تونم نمی که برادر ببخش -
 عموش باشععه چی هر باالخره.پیشععت فرسععتمش می رسععید که این محض
 .هستی

 بسععتند، را در و بردند عمارت آن زمین زیر در نمور اتاقی به را ها آن وقتی
 دور از را ها طناب و رفت آرتین و شععروین طرف به سععرعت به سععورنا

 .گفت مالید می را دستش که همانطور شروین.کرد باز دستانشان

 ....کنیم فرار باید -

 فرار حال در اگر.محافظه از پر جا این...شعه نمی -داد تکیه دیوار به سعورنا
 .کنن می تیربارونمون ببیننمون

 کنیمش چکار اینجا وایستیم باید پس -

 .سرشه ویت فکری چه فابیان ببینیم بعدش...بیاد امیرسعید تا کنیم صبر -
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 .قربان شدید ناامید شما -کرد اخم شروین

 تو.نشععدم ناامید م زندگی توی هیچوقت من -کرد نگاهش تندی به سععورنا
 رو فابیان درسععته من.نکن قضععاوت الکی پس شععروین دونی نمی هیچی
 ...شناسمش می خوبی به ولی ندیدم که ساله پنج و بیست

 رو شعماها -گفت کند صعحبت به شعرو  شعروین اینکه از قبل سعرعت به
 انداختش گیر چجوری

 قبل.کردن باز رو ها در یهو که بودیم نشسته ماشین تو -کشید آهی شعروین
 سه فهمیدم فقط...شدم گیج.نشعست صعورتم توی مشعت یه چیزی هر از

 رو دسععتام هاشععون عقده کردن خالی از بععد و سععرم رو ریختن نفری
 .اومد پیش آرتین برای هم بساط همین کنم فکر...بستن

 .کرد تایید سر داد تکان با آرتین

 می سحد یاشار...افتادیم گیر جایی بد -گرفت دستانش در را سرش سورنا
 ..فرستاد رو شما همین برای.دنبالم بیاد اون که زد

 اینجاش میاد امیرسعید گفتین -

 کشهب رو فابیان خواد می امیر...آره -داد تکان سر و کرد نگاه آرتین به سورنا
 ومکد.رسه می آخرش به شطرنج بازی این داره کم کم...فهمیده فابیان ولی
 شک می آخرش شاه
 .دونم نمی...
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 ورناس.شد پرت داخل به کسی و شد باز در که بودند دخمه آن در ساعتی نیم
 را ودشخ انگار سورنا کرد باال را سرش مرد وقتی.رفت سمتش به احتیاط با

 .بودند هم شبیه بن و او...داشت حق فابیان.دید صورت آن در

 ...بنیامین -

 ...شما -کرد اخم امیر

 ...دایی زن برادر...فروزشش سورنا -افتاد کار به اش حافظه

 دیدیش منو مگه تو -

-  
 ...رو عکستون 

 هایش دسعت به نگاهی سعورنا.رفت عقب کمی و افتاد شعروین به نگاهش
 .کرد

 .کنم باز رو دستت بذار -

 خبرهش چه اینجا -کرد اخم امیر

 .پدرته سر زیر چیز همه -کرد باز را طناب سورنا

 کنینش می چکار اینجا شما...زدم می حدس خودمم که اینو خب -

 ی پرونده روی شروین -بدهد او به اطالعات کمی گرفت تصعمیم سعورنا
 ک می کار مرگبار ی اسلحه

 ...بوده اومده پدرت برابر در من از محافظت برای هم آرتین.

 متفکرا امیر
 باشهش داشته کار شما با ماتادور باید چی برای -گفت 

 م برادر فابیان....اینکه برای -کشید عمیقی نفس سورنا
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 ماتیاسیش تو...تو برادرش -کرد نگاه او به زده بهت امیر

 دونیش می من از چی -

 !مرده گفتن اما گفتن برادرش مورد در من به ماتادور دوستای از تا چند -

 ینم صدا پدر منو که بده خیلی...بن -کرد قطع را حرفشان ماتادور صعدای
 احمقا اسم و برداشتی ت فامیلی از رو Wolff فامیلی حتی.کنی

 .کردی انتخاب رو Adams مثل ای 

 .نکن ش آلوده...مقدسه اسم یه پدر -دوخت چشم او به عصبانیت با بن

 .گرفت او سمت به اش اسلحه فابیان بعد و برداشت قدمی

 ...نخور تکون بن -

 ...کن صبر -گفت آرامی به سورنا

 (برن اونا بذار فابیان)  ללכת להם לתת פביאן -امیرسعید

 .بکنم رو کار این تونم نمی ولی...بن متاسفم من -

 نشا
 جا مهه شلیک صدای بعد و پرید طرفش به و کرد نگاه امیر به سورنا.رفت 

 طرفشععان به آرتین و شععروین و شععد خیره سععورنا به وحشععت با امیر.پیچید
 .گفت سورنا.دویدند

 .خورد بازوم به...نیست چیزی -

 .شد بلند جایش از امیر کمک با

 ...احمق ماتیاس -داد تکان سر فابیان
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 سورنا.ببرند بیرون اتاق از را سورنا که گفت و زد صدا را مزدورانش از نفر دو
 ذراندگ نظر از را پایش تا سر.کرد آمد نزدیکش که مردی به نگاهی.گزید لب

 ممحک ای ضربه رسید ش قدمی یک به که مرد.گرفت تصمیم سعرعت به و
 ابیانف طرف به و کشید بیرون شلوارش پشت از را اش اسلحه و زد گردنش به

 .کرد شلیک

**** 

 زدیکن پرونده این حل به قدم به قدم داشت.بود ایستاده عمارت بیرون یاشار
 آران.دوید سعمتش به ای سعایه.کرد ویژه یگان های نیرو به نگاهی.شعد می
 .بود

 کنیش می چکار اینجا تو -

 ...اومدم منم شده چی دادین اطال  بهم -

 !بیای که نگفتم...دادم اطال  بهت فقط من -

 شا آران
 .هست منم مافوق تیمسار -انداخت باال ای 

 ...بپوش جلیقه برو -کرد پوفی یاشار

 برن نفر ده -گفت او و شععدند جمع یاشععار دور مامور چند.شععد آماده آران
 برن عملیات شرو  محض به همزمان ور این از هم نفر ده...عمارت پشت
 ک باز ما برای رو در یکی.ها دیوار باالی

 اگر ماا نکشینشون تونین می که جایی تا...ندارن رحم اینا باشه حواستون...
 ... بودین مجبور
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 باید...باشین صالحی دوم سرهنگ و من با شعماها -کرد اشعاره نفر چند به
 ..فروزش تیمسار دنبال بریم

 -گرفت دهانش جلوی را سیم بی یاشار.پیچید محوطه در شعلیک صعدای
 .کنین شرو  رو عملیات

 یاطاحت با یاشار شد باز که در.بخشید سرعت ها آن به بعدی شلیک صدای
 حرکت جلو به یاشار سر پشت و گرفت تر محکم را اسعلحه آران.شعد وارد
 آران.گرفت پناه جایی سرعت به.خورد دیوار به یاشار سر کنار ای گلوله.کرد
 به اشاری.انداخت زمین به بود کرده تیراندازی یاشار به که را مردی و شد بلند

 .داد نشان را جایی بعد و کرد نگاه اش گوشی ی صفحه

 ...ده می نشون رو اونجا شروین، ردیاب -

 به شعرو  سعرش پشعت دیگر نفر سعه و آران و کرد دویدن به شعرو  یاشعار
 و کردند حمله طرفشععان به نفر چند.شععدند سععاختمان وارد و کردند دویدن

 رد آران و یاشععار.شععدند درگیر ها آن با بودند آران و یاشععار با که مامورانی
 .تشکس را در ای ضربه با یاشار و رسیدند اتاقی به.کردند دنبال را ردیاب

 نمیا از و بود گرفته بازویش به را دسععتش که افتاد سععورنا به نگاهشععان
 چشمان با.بود افتاده زمین روی که مردی و داشت جریان خون انگشعتانش

 هافتاد زمین روی بیهوش که مرد دو.نداشععت تپشععی دیگر که قلبی و باز
 .بودند ایستاده ای گوشه که امیر و آرتین و شروین.بودند

 قربانش خوبه حالتون -رفت سورنا سمت به یاشار

 ...خوبم آره -داد تکان سر سورنا
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 به.گفت برایش یاشععار که سععت همانی او که شععد متوجه امیر دیدن با آران
 .گفت و رفت طرفش

 بازداشععت گ*ن*ا*ه بی انسععان چندین قتل جرم به شععما آدامز بنیامین -
 ...شه می استفاده دادگاه توی خودتون علیه بزنین حرفی هر.هستین

 می چجوری -گفت و زد پوزخندی او زد امیر دسععتان به که را بند دسععت
 بشینش خارج اینجا از خواین

 زد می صعدا که را ماموران از کدام هر اما کرد روشعن را سععیمش بی یاشعار
 .داد نمی را جوابش کسی

 مک خودتون با نیرو...گرفتین کم دسععت رو اینا -انداخت باال ابرویی امیر
 .آوردین

 ش...خب -کرد نگاهش یاشار

 می من...ندارین وقت زیاد پریده، هم رنگش که تیمسعارتون وضععیت با -
 ..ببرم بین از چجوری رو اینا باید دونم

 .بده ادامه -شروین

 ی قیقهد یه تا حداکثر چون...زودتر و کنین باز رو بند دست این باید فقط -
 .میرین می تون همه اونجوری و اینجا ریزن می دیگه

 نیست معلوم...گه می درست -گفت سورنا که کند مخالفت خواسعت آران
 .دادیم کشته االن تا چقدر

 آوردیش کجا از رو اطالعات این تو -آران
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 ی همه...بودم کرده شناسایی رو اینجا.بکشم رو ماتادور خواستم می من -
 این.کردم جاسازی جا یه رو بمب و شعدم وارد بهش قبال.بلدم رو هاش راه
 .بشه منفجر باید فقط جا

 .ری می بین از خودتم جوری این -

 ش ثانیه سععی.نیسععت ای دیگه ی چاره -گرفت سععورنا از را نگاهش امیر
 ....دیگه برین...گذشت

 چپه سمت که هایی پله از باید بیرون ری می که در از -داد توضیح یاشار به
 یه وارد.داره مامور تا سععه عادی حالت در اونجا باشععه حواسععت.پایین بری

 یه...هست در یه کنی نگاه رو راستت سمت.شی می بیست در بیست سالن
 در راست سمت.کشعیدن قرمز رنگ با روش رو هیتلر عالمت که مخفی در
 اهر اون وارد و کن باز رو در.بگردی ذره یه باید...کنی می پیدا دست جای یه

 رکیلومت یه نزدیک فقط.رسه نمی هم اینا و راهی دو به.مشخصه راه یه...شو
 یم بیرون برین ازش.رسععین می سععقفه روی که در یه به آخرش.برین باید

 .خودتون با ش بقیه دیگه...کجایین فهمین

 وشگ کنار سورنا آخر ی لحظه.رفتند بیرون بعد و کرد باز را بند دسعت آران
 .داد تکان سری و رفت عقب و خندید امیر.گفت چیزی امیر

 غافگیرشان.ریختند اتاق به مامور سه بعد ثانیه چند.کرد نگاه رفتنشان به امیر
 نفر دو و برداشعت را اش اسعلحه و شعکسعت سعرعت به را اولی گردن.کرد

 رس که کسعی هر.دوید باال ی طبقه به و شعد راهرو وارد.برد بین از را بعدی
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 ارقر ساختمان وسط دقیقا که شد اتاقی وارد.کشت می شد می سعبز راهش
 پ ای گوشه که را سازش دست بمب.داشت

 اتاق آن از و کرد وارد را عدد چند.چسععباند دیوار به و برداشععت بود کرده ان
 مثالش دیگه تایمریه بمب -زد زنگ گوشش در سورنا صدای.شد خارج

 ساختمان از متر سعی.شعد خارج دیگری خروجی راه از و خندید دیگر بار
 .لرزاند را جا همه انفجار صدای که بود شده دور

**** 

**** 

  و هشتاد و سیصد و هزار سال ماه   فروردین
 وقت استراحت برای قربان -گفت بلند شروین.نشست صندلی روی سورنا
 ...زیاده

 هستش.خوام می وقت استراحت برای سال صد من -گفت بلند هم سورنا

 -شد اردو شربت لیوان از پر سینی با آیین به.کرد خندیدن به شرو  شعروین
 ...شربت بفرمایید

 .چسبه می شربت گرما این تو...درسته این ببین...به به – سورنا

 .نیکوست رسد دوست از چه هر...صد در صد -شروین

 ...شروین -رفت ای غره چشم سورنا

 به هب -گفت دیدنشان با شروین و شد وارد نیلوفر همراه به یاشار لحظه همان
 نیم داد خبر آران سععرهنگ، چطورینش شععما خانم شععماش حال...سععرهنگ

 ...شدین وارد پیش ساعت
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 ویت حالیکه در اونم نیست درک قابل غیبت سعاعت نیم این -خندید کمی
 خو

 آیاش بودین کجا بدین توضیح شه می...بودین 

 ...دقیقه یه بگیر دهن به زبون -کرد گرد را هایش چشم یاشار

 شععالی که زمرد.رفت آیین به و زمرد و رخسععار طرف به و خندید نیلوفر
 نآرتی.گفت آمد خوش نیلوفر به بود انداخته سرش روی چشمانش همرنگ

  که مهتاب. شدند وارد هم مهتاب و شیدا و
 چهارساله احسان و شروین ی ساله پنج دختر افسعون طرف به بود سعالش 

 بود هافتاد ای گوشععه که کرد والیبالی توپ به نگاهی آران.رفت یاشععار پسععر
 والیبالش میاد کی -کرد

 -انداخت باال ابرویی شروین.کردند آمادگی اعالم آیین به و سورنا جز همه
 .بیاید باید...قربان نداره راه اصال

 دیش می دستور بیامش باید -گفت شوخی به سورنا

 سی روی را دستش.کرد خندیدن به شرو  شروین
 از دود بدونیم بیاید...بکنم غلط من -کرد تعظیمی نیمچه و گذاشععت اش 

 !شه می بلند کنده

 .نرسیدم پنجاه به هنوز من...خودتی کنده -شد بلند جایش از سورنا

 بیا هم تو آیین به -کرد آیین به به نگاهی سورنا.کردند خندیدن به شرو  همه
 .دیگه

 ...آخه -
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 ...ببینم بیا -گرفت را دستش و رفت طرفش به و کرد پوفی سورنا

 واظبم مهتاب -گفت مهتاب به آرتین.شدند ملحق بقیه به آیین به و سورنا
 ...باش ها بچه

 ...بابا چشم -

 چجوریهش بندی گروه خب -گرفت دست در را توپ یاشار

 ...هم با هم آقایون هم با ها خانوم -زد لبخند آران

  -زد نیشخندی شروین
 .نامردیه بابا 

 به و گرفت دسععتش از را توپ و رفت آران سععمت به بلند های قدم با زمرد
 نچو.شده نامردی شما حق در که فهمی می بردیمتون وقتی -گفت شروین

 ...شدیم برنده ما اگر بعدشم...ما با شرو  ترن مقدم ها خانم

 .بگیرین مرخصی هفته یه همتون باید -گفت و کرد بقیه به نگاهی

 هفتهش یه -شد بلند شان همه اعتراض

 مافوقمو تیمسار ش...مگه مشکلیه چه – شروین
 .ده می مرخصی بهمون خودش و 

 ...کارمگ*ن*ا*ه -برد باال را دستش سورنا نگاه دیدن با شروین.

 و برندگان)  winners and sinners فیلم یعاد من چرا -گفعت آرتین
 افتادمش( کارانگ*ن*ا*ه

 درست! برنده ها خانم و کارنگ*ن*ا*ه همیشعه آقایون که چون -شعروین
 هاش خانم گم نمی

 ...صد در صد -کرد نازک چشمی پشت زمرد



wWw.Roman4u.iR  591 

 

 چیش شدیم برنده ما اگر – یاشار

 ...بدین استراحت خودتون به بگیرین مرخصی هفته یه بازم -آیین به

یا قربان -گفت سورنا به آرتین  .بگیرین مرخصی باید خودتونم گو

 من به کسععی ولی دم می مرخصععی من -گفت یگ*ن*ا*ه بی با سععورنا
 ...ده نمی مرخصی

 ...خود جای به همگی -گفت بلند صدای با بعد و خندید زمرد

 کرد عدف خوبی به توپ یاشار.زد را اول سرویس و کرد پرتاب باال به را توپ
 لویج زمین روی را توپ و پرید آرتین.کرد بلند را توپ آرتین برای سورنا و

 .کرد رتپ برایش را توپ و آورد در شکلک آرتین برای شیدا.کوبید شیدا پای

 آن مردز و کرد رفع را توپ که بود نیلوفر.زد سرویس و رفت خط پشت یاشار
 اما زد شععیرجه توپ طرف به شععروین.فرسععتاد مقابل زمین ی گوشععه به را

 .زد جیغ خوشحالی از زمرد.کند دفع را ضربه نتوانست

 ...ایول -

 به دو و بیست و بیسعت بر چهار و بیسعت ی نتیحه به تا کردند بازی قدر آن
 ورناسعع و کرد دفع را آن آرتین.زد آیین به را بعدی ی ضععربه.بود دخترها نفع

 و نرسععید آن به اما پرید توپ سععمت به آیین به.زد ضععربه توپ به محکم
 .دوید سمتش به سورنا.شد بلند گفتنش آخ صدای همزمان

 شدش چی -

 ...نشد هیچی -شد بلند سرعت به آیین به

 .یدبگو دروغ او به تواند نمی که فهمید سورنا دریایی چشمان به نگاه با اما
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 ...کم یه آرنجم -

 ...کردی چه ببین اوه اوه -زد باال را آیین به آستین سورنا

 .گردیم برمی ما...کنین بازی شما -انداخت بقیه به نگاهی

 خا وارد
 کارش.کرد ضدعفونی را آیین به دست زخم و برداشت بتادین سورنا و شدند 

 .شد خیره آیین به به شد تمام که

 خوبیش -

 بمواظ -گذاشت آیین به دست روی را دستش سورنا.داد تکان سعر آیین به
 ...دیگه باش

 .داد جواب و برداشت را آن.خورد زنگ سورنا موبایل

 بلهش -

 خبراش چه -کرد می صحبت آلمانی زبان به که بود مردی صدای

 نگز که وقته خیلی یعنی...نزنی زنگ بود قرار -داد زبان تغییر هم سععورنا
 ...نزدی

 .بگیریش بخوای احتماال که شده پیدا یکی آخه -

 کیش -

 گنده ی معامله یه...  توی دیگه ی هفته دو قراره...الت گنده قاچاقچی یه -
 .تن دو نزدیک.باشه داشته

 ایرانیش هنوز...کن ایمیل برام رو کامل اطالعات -زد لبخند سورنا

 دسععتگیر منو که کمتره وجدانت عذاب اینجوری...عمو نعدونی بهتره -
 .نکردی
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 در رو حرفت که کردم تعجب بقیه از من ولی..گی می راسععت.خب آره -
 ...کردن باور بمب مورد

 نک باور منو حرفای که هست کسی کمتر -
 فروزش سععورنا اسععما فقط هم شععما.باشععه واقعی Wolff یه که این مگر.

 من.ست زنده هنوز ولف ماتیاس کنی مراجعه بهش اگر رو درونت...هستی
  من...دونم می خوب خیلی اینو

  هستم آدامز 
  و رینولدز 
 فادارمو ولی.هسعتم ولف بنیامین قلبم توی برم دنیا جای هر... برزین حتی 

 ...بودن عموم و مادربزرگ و پدربزرگ که چه اون به
 .پدرم اعتقادات 

 کردیش پیدا رو کسی -زد لبخند سورنا

 اونجا ولی االصله آلمانی یه.سعت زیلکه اسعمش...خوب دختر یه...آره -
 مهربو خیلی البته و نداره اقامت

 .کشیدم خط رو خالف دور کال.م آلمانی اصل به برگشتم منم...

 .داری جربزه...میاد خوشم ازت داره کم کم -

 سععالی دو شععنیدم! کردی پیدا رو جرئت این تازه هم شععما انگار جربزهش -
 .کردی ازدواج هست

 .نگرفتی تماس باهام که ساله دو از بیشتر تو ده می نشون این -

 ک نمی ولم افتاده من مغز تو سوال یه راستی... باالخره -خندید بنیامین
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... 

 چیش -

 برادر یه بعا...دادن راه ارتش توی چجوری سععابقعه این بعا رو شععمعا -
 ...صهیونیست

 شکریت سردار البته و شد مثبت پوئن برام بودم جبهه که سالی هشت اون -
 بی ذره زیر من کارای همیشه البته...برام شد واسطه

. 

 ممک -نشست بن صدای در نگرانی کمی
 کننش چک رو هات تماس 

  که حد این در...که نیستم خائن دیگه -خندید سورنا
 .همین...آمدهام و رفت فقط...

 همه اون جوری این.گیرم نمی تماس باهات دیگه من...پس -کشید آهی بن
 .سوال زیر ره می انتظامی نیروی و ارتش توی ت سابقه

 عمو.... خداحافظ -داد ادامه و کشید عمیقی نفس بنیامین

 ...خداحافظ -زد لبخند سورنا

 هشچی -زد لبخند سورنا.کرد نگاهش تعجب با آیین به تماس قطع از بعد

 !!!این نبود انگلیسی -

 ...بود آلمانی...آره خب -

 ...بلدی آلمانی بودی نگفته....آها -انداخت باال ابرویی آیین به

 به هم من.بگم بهت بذار پس -کرد حلقه آیین به کمر دور را دستش سعورنا
 هستش ای دیگه سوال...عبری هم انگلیسی هم مسلطم آلمانی
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  -گفت غدی با آیین به
 بازجوامش من مگه...خیرم 

 .سری تاج شما -کرد خندیدن به شرو  سورنا

 سی روی را سرش آیین به
 .شد پخش وجودش تمام در آرامش.گذاشت سورنا ی 

**** 

**** 

 اتاق وارد و رفت بیرون او اتاق از و گذاشععت تختش در را احسععان یاشععار
 وارد هم نیلوفر که بود لباسععش های دکمه کردن باز حال در.شععد خوابشععان

 شا روی رنگش مشکی ل*خ*ت موهای و آورد در را شالش.شد
 مردا بلیز و زد لبخندی یاشار.شدند پخش هایش 
 .ردک نگاه نیلوفر به و نشست تخت روی بعد و کشید بیرون تن از را اش 

یش نیلوفر  ...عوضش ولی...خستگی از مردم -درآورد را مانتو

 چیش -

 !گیری می مرخصی هفته یه شما و شدیم برنده ما -

 ...بود شوخی یه بابا -کرد نگاهش تعجب با یاشار

  -برچید را لبش نیلوفر
 ...خیرم 

 می اخراجم اداره از کوچولو خانم -کرد خنعدیعدن بعه شععرو  یعاشععار
 کنیمش زندگی بیاریم کجا از اونوقت...کننا
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 .ده می مرخصی بهتون خودش...بود اونجا هم فروزش تیمسار خوبه -

 وگر اومد ابطحی سردار اصرار به هم روز دو این...نداره عادتا این از اون -
  
  ده می مرخصی ما به 
 .گیره می مرخصی خودش 

 ...شدما امیدوار -کرد پرت تخت روی را خودش نیلوفر

 .نک استفاده فرصت از.اداره رم می فردا...اینجام که حاال -زد لبخند یاشار

 سی به مشت با نیلوفر.کشید آغوش در را نیلوفر بعد و
 ...حاال نکن استفاده سو  -کوبید یاشار ی 

 احسان....هیس -گفت آرام و گذاشت نیلوفر لب روی را انگشعتش یاشعار
 .شه می بیدار

ید چیزی خواست نیلوفر  دش خاموش یاشار طوالنی ی هب*و*س با که بگو
 .کشید تخت روی را او یاشار.کرد حلقه او گردن دور را دستش و

**** 

 از از زمرد عمیق های نفس صدای شعنیدن با شعروین.پرید خواب از زمرد
 .کرد روشن را آباژور و شد بیدار خواب

 شدش چی -

 ...افتم می اون یاد ش همه من...شروین -کرد نگاه شروین به زمرد

 ...سال پنج از بعد ره نمی یادت چرا...بودی مجبور خدا به زمرد -

 سععراغ بودمشععون نفرسععتاده اگر شععروین...من -گرفت را زمرد گلوی بغض
 ...آران
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 رگم لیاقتشون اونا...بودم اونجا اتفاقی من -کشید آغوش در را زمرد شروین
 .زمرد کن بس...بود

 .ترسم می من.نکرده ولم ساله پنج شروین...خوابم تو میاد ش همه -

 می هم تو.بکشععمشععون خواسععتم نمی که من آخهش ترسععی می چی از -
 ...کنی دفا  من از خواستی

 به را فرن چند گودرز دستور به که زمانی.بود افتاده پیش سال پنج یاد به زمرد
 و بودند شعناخته را او. بودند دیده را شعروین ها آن.بود فرسعتاده آران سعراغ
 را نفر چند آن.گفت شععروین به را موضععو  او دادند، اطال  زمرد به وقتی

 ماا داشت را ها آن کردن دستگیر قصد شروین.برسعد شعروین تا کرد معطل
 با را ها آن از نفر سه شد مجبور شروین و کردند حمله شعروین به مرد چهار

 وا گردن رو دست و کرد غلبه شروین به چهارم نفر.بکشعد اسعلحه شعلیک
 را شروین ی اسلحه زمرد که داشعت او کردن خفه در سععی و بود گذاشعته
 صح. کرد شلیک مرد به و برداشت

 که گودرز.بود نکرده رها را زمرد سال پنج آن طی در مرد آن شدن کشعته ی 
 نآ نپرسععید زمرد از وقت هیچ داشععت اهمیت برایش اطالعات گرفتن فقط

 .داشتند سرنوشتی چه مرد چهار

 سی روی را سرش زمرد
 زمرد کم کم و کرد موهایش نوازش به شرو  شعروین.گذاشعت شعروین ی 

 ینا تمام.شد خیره سقف به بود پریده سرش از خواب که شروین اما.خوابید
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 جنایی ی اداره به یاشععار و او انتقال..گودرز.گذشععت فکرش از سععال چند
 .مواد با مبارزه ی دایره به شدنشان منتقل دوباره...  سعید امیر...  فابیان...

 از و گذاشت بالش روی را زمرد سر آرام شروین.خورد اتاق در به ای ضربه
 نزمی روی آرامی به.دید در پشت را افسعون و کرد باز را در.آمد پایین تخت

 .نشست زانو دو

 باباش دختر شده چی -

 ...نمیاد خوابم من بابا -مالید دست با را چشمانش افسون

 افسععون اتاق طرف به و کرد بلندش و گرفت آغوش در را افسععون شععروین
 شبرای و گذاشت تختش در را افسون.کند بیدار را زمرد خواست نمی.رفت
 آشپزخا طرف به و شد بلند جا از برد خوابش او وقتی و گفت قصه

 سععاعت به نگاهش.داد تکیه کعابینعت بعه و خورد یخ آب لیوانی.رفعت 
 خا نزدیک مسجد از اذان صدای.بود صبح پنج نزدیک ساعت.افتاد

 .خواند را نمازش اذان اتمام از بعد و گرفت وضو.رسید گوشش به شان 

**** 

 رسد می هم به که راه پنج ، زندگی پنج مرد، پنج

 رزم شروین رضایی، آرتین صالحی، آران رنجبران، یاشعار فروزش، سعورنا
 ...آرا

 پایان بی راه این در شد خواهد چه

 ...شد خواهد پیروز حق همیشه و همیشه

 شکستش خواهد کسی

 یکش کدام شکستن بودش خواهد چه بهایش اما
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 شطرنجش مهره کدام

 شکستهش شطرنج کدام

 گروه که دادین نشععون چهارنفر شععما...آقایون -شععد بلند جایش از سععورنا
 می براش خونتون ی قطره آخرین تا و ایرانین عاشععق...هسععتین خوبی

 ...جنگین

 .شدند بلند مردان ی همه

 ...علی یا پس -داد تکان سری سورنا

 جاودان مهر همچو آسمان، در کن جلوه/  وطن امید صبح وطن، جاوید نام

 همچو آسمان، در کن جلوه/  من یم*س*تسر و شعور من، هسعتی ای وطن
 جاودان مهر

 وطنم، وطنم، وطنم، تنم، و جان همه/  منم تو آواز هم سخنم،که سوز بشنو
 وطنم

 الهی ی قوه و حول به شد تمام

 ن.فاطمه

 دو و نود و سیصد و هزار ماه خرداد نوزدهم

**** 

 پایان
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یز silversea horse ازبا تشکر  یبا رمانبابت نوشتن این  عز  ز
یوبرای دانلود رمان های بیشتر به سایت   مراجعه کنید رمان فور


