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بنام خدا



رهایم مکن

.گرفتم سبقت ییجلو نیماش از یآور سرسام باسرعت و کردم شتریب را سرعتم
شه از ینگاه شم ی گو ساس با که انداختم بود، فکر در که او به چ  نم نگاه اح

.گرفت را یصندل ی کناره استرس با و بست را کمربندش ٬ صورتش یرو
.کردم کمتر را سرعتم یکم و زدم یمحو لبخند

 .درآوردم را تلفن و بردم فرو بمیج داخل را دستم  ، کتم بیج دنیلرز با
.ردمک پرت داشبورد یرو را تلفن ، اندازمیب ینگاه مخاطب اسم به نکهیا بدون

 .ستین یا مسئله..مهرداد بده جواب مهمه اگه_ 
 بدون و شرردم رهیخ رو به رو خلوت ی جاده به و دادم تکان نه یمعن به را سرررم
 ازگ پدال یرو تر محکم را میپا سرررعت، کنترل یاحتمال یها نیدورب به توجه

 .فشردم
 نگشر یریش فیک. شد خم عقب یصندل طرف به و کرد باز را کمربندش لوین

 . برداشت یصندل یرو از را
 نکهیا از شرردن مطمئن از پس و انداختم نیماشرر سررر پشررت به نهیآ از ینگاه
.کردم وقفت زنانه کیبوت یرو به رو ، رو ادهیپ کنار ستین بمانیتعق در ینیماش

.کنم؟ تکرار رو روزم هر حرف بازم_
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شمانش صلگ یب با را چ سش و چرخاند حدقه در یحو  رونیب یکالفگ بارا  نف
.فرستاد

 .کنمینم ولش و دارم دوست رو کارم من ، نه_
.دمیکش نیماش فرمان یرو یدست و کردم یا آهسته ی خنده

 .لوین باش خودت مراقب اداره برم دیبا من ، باشه_
.کرد باز را نیماش در و برد را کعدلم زد ینیریش لبخند

.نطوریهم توهم_
 .کردم حرکت لوین رفتن از شدن مطمئن.و در شدن بسته با

 رمزق یطوالن مریتا به یگاه و بودم سررتادهیا یقرمز چراغ پشررت جلوتر یکم
 نگاه چهارراه شررلخته فروش آدامس ی بچه پسررر به یگاه و میرو به رو رنگ

 .کردمیم
.دمیکش رونیب را یکوچک یمعدن آب ی شهیش ، داشبورد داخل از و شدم خم

 .برداشتمش برش داشبورد یرو از ، تلفن ی دوباره لرزش یصدا با
.الو_
 .هستم یمحمد ، قربان سالم_

عه نده طعم و اب یگرم ، دمینوشرر آب از یا جر عث اش ما  رفتن درهم با
.شد صورتم

.خب_
.دیرس گوش به اش یحرص بازدم یصدا

 .میکرد ریدستگ دیبود گفته که همونطور رو یزارع_
.رسمیم االن دیکن آماده رو سه شماره ییبازجو اتاق_ 
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سخ یبرا ماندن منتظر بدون ستم،یز سمت از گرید یپا  را لفنت و کردم قطع رد
 .کردم پرت کنارم یصندل یرو
  .برسم اداره به زودتر تا فشردم پدال یرو را میپا ، چراغ شدن سبز با

**
 .شدم رهیخ چشمانش به و نشستم ییبازجو اتاق یآهن و سرد یصندل یرو 

.ختمیر شده لک بلور وانیل داخل آب یکم و گرفتم را یا شهیش پارچ ی دسته
.شد رهیخ صورتم به زده ُشک که دمیکوب زیم یرو محکم رو وانیل

: گفتم تحکم با
 .بخور_

.شد رهیخ چشمانم به ترس با و کرد جمع یکم را خودش
.ندارم لیم_

: گفتم لب ریز و زدم یپوزخند
 بخور گفتم_

 دستش لرزان و آهسته ، دوخت ام یعصب یها چشم به را لرزانش سبز مردمک
 . برد وانیل سمت به را
.شنومیم یزارع یآقا خب-
رو؟ یچ-

. شدم بلند و دمیکوب یرو محکم را دستم کف
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 سمتش یعصب که افتاد سرفه به و دیپر شیگلو در بود خوردنش حال در که یآب
.شدم خم

 ؟م*ر*ت*ی*ک*ه یکرد مسخره منو-
.گرفت ام نشسته خون به چشمان از را اش دهیترس نگاه

 .نجامیا یچ یبرا دونمینم بخدا سروان جناب_
 مرمر یها سنگ یرو میها قدم یصدا. زدم قدم آهسته سمتش به و کردم یپوف

 .بودم عاشقش که یقدرت. بود قدرت ارمغان میبرا کهنه و کدر
 نشرران تر مخوف را اتاق یکم شررد باعث که زدم زیم یباال چراغ به یا ضررربه

.دهد
: کردم زمزمه گوشش در و شدم خم. گذاشتم اشیصندل پشت را میها دست

 یها دانشررگاه نصررف تو دونمیم ، یکنیم کار یریجهانگ باند یبرا دونمیم_
بارا یدونیم که دونمیم ، یکنیم پخش مواد تهران تاریپ اون مواد یان  رکف

 قهعال مورد بخش سررراغ میبر ای یکنیم باز رو فتیکث دهن حاال... کجاسررت
من؟
: کردم زمزمه و کردم بم رو میصدا

 ادینم خوشت ازش مطمئنم که_
سش کردن حبس و قلبش تند ضربان یصدا  لبم یرو را یلبخند نهیس در نف

 .کرد جادیا
.دیزنیم حرف یچ درباره دیدار دونمینم-

 . زدم یپوزخند
.حافظه متخصص گنیم من به نجایا_
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 .افتاد نیزم به پشت از که دمیکش را یصندل قدرت با
شمام به ترس و یناباور با شت کردن ناله جرأت یحت شد، رهیخ چ  ادیفر و ندا
 .کردیم مهار هم یرو شیلبها دادن فشار با را دردش پر

 : زدم داد
 ؟یکرد مسخره منو مادر پدر یب _

 .کرد خودش به دنیچیپ به شروع درد از که زدم شیپهلو به یمحکم لگد
 .دادم ادامه بلند یصدا همان با
 .نه؟ ادیم ادتی داره_

 .دیکشیم خراش اعصابم یرو یادیز ی دردناکش ها ناله یصدا
 . دمیکش قدرت با و گرفتم را لباسش ی قهی

 .دمشیکوب اتاق راست سمت یا شهیش وارید سمت به محکم ، شدنش بلند با
 .افتاد نیزم یرو آرام و دیکش یدردناک ادیفر
 رهیخ ینگران با و شد داخل ها سروان از یکی و شد باز سرعت با اتاق یفلز در
 .زدم ادیفر که شد نیزم یرو افتاده یزارع ی
 .رونیب برو_
 .رفت رونیب اتاق از دهیترس و آهسته و خورد یا کهی بلندم یصدا با

 :زدم داد یزارع به رو
ش ته از چاقو با رو خوشگلت یا قهوه بلند یموها اون تا_  ینزیم حرف دمینترا
 .نه ای
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صب قرمزش رنگ که شدم رهیخ اش یشانیپ از شده یجار خون به  یم ترم یع
 .کرد

 با و خورد تکان زیم یرو پارچ ، دمشیکوب ییبازجو زیم یرو و کردم بلندش
.دادم ادامه قبل از بلندتر. شد تکه هزار و افتاد نیزم یرو شدت

 .سردخونه نفرستادم رو ات جنازه تا بنال د  _ 
شد نفس کردیم یسع کرد، یا سرفه شت توان یول بک  دهش یجار خون و ندا

.بود کرده محدودتر را دشید شیها چشم یرو
.توروخدا بسه زنمیم حرف...  باشه_ 

.کرد آرامم یکم اش ناله فیضع یصدا
.گذاشتم شیجلو را خودکار و برگه انداختمش، یصندل یرو و کردم بلندش

 ...«.وگرنه یباش نوشته کمال و تمام گردمیبرم یوقت تا نفعته به_  
 یواضررح اسررترس با و داد تکان تند تند را سرررش ، ام یعصررب لحن دنیشررن با

.گرفت لرزانش یها دست در را خودکار
.انداختم او خون از سیخ صورت به یتمسخر از پر نگاه

.یآورد دست به رو حافظت که خوشحالم_
 .شدم خارج اتاق از یغرور پر لبخند با و کردم حرکت در سمت به

ی سرررا از عصرربانیتم نگاه میکردند ، به افراد داخل اتاق که دزدکی به چهره 
 .نگاه گذرایی انداختم

.دمیکش درهم را میها اخم
.هیچ_
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و خود را مشغول انجام دادن  چرخاندند یگرید سمت به را سرشان عیسر همه
 کارشان نشان دادند.

 .یمحمد-
 لرزان از روی صندلی چرا دار رو به روی مانیتور بلند شد .

 بان؟..قر بله..ب-
 .وبه زارعی خیره بودم نگاهم را ثانیه ای از روی شیشه ی رو به رو نگرفتم

 .اریب برام قهوه هی-
 با استرس نگاهی به سرباز دیگر که روی صندلی کنارش نشسته بود کرد.

 .شده تموم قهوه قربان اما-
 .نگاهم را از شیشه جدا کردم و با عصبانیت چشمانم را تنگ کردم

 .شهیم بد برات نباشه دستم تو قهوه گهید قهیدق پنج تا-
 .شد خارج در از و گذاشت احترام سرعت با

 .ودب نوشتن مشغول سرعت با که شدم رهیخ یزارع به شهیش پشت ازو دوباره 
 .ماندم منتظر و زدم یپوزخند

 ** 
 .شدم رهیخ شهیش پشت از حرکاتش به و خوردم تلخم قهوه از یا جرعه

 رکتح در سمت به ، در دستش روی میز فلزی سفید رنگ خودکار گذاشتن با
 .کردم

 .کردم برداشتن گام به شروع غرور با و گشودم را در
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 اش هچهر به پوزخند با و انداختم ینگاه ، بود نوشته که یکاغذ صفحه سه به
 .کردم نگاه

 .متشکرم شما یهمکار از_ 
و قسمتی از خون خشک شده ی روی پیشانی اش را با  شد رهیخ بهم یدودل با

 .ناخن کند
 .بکنم یدرخواست هی شهیم_

 : گفتم یزیتمسخرآم لحن با و شد تر قیعم پوزخندم
 .نه که چرا البته _
 ن؟یبد بهم مجازاتم تو یفیتخف شهیم ، کردم اعتراف که حاال-

 .دادم سر یبلند قهقه سپس ، ماندم رهیخ بهش یکم
 .زدم اش شانه رو یمحکم ضربه

 .که یگرفت رو پاداشت االن نیهم_ 
و کمی خودش را از روی روی صررندلی جلوتر  شرررد رهیخ بهم یکنجکاو با

 .کشید
 .پاداش؟ کدوم_

 : دمیغر میها دندان انیم از ، شد منقبض تیعصبان از فکم
 .دمینم یکس به که هیبزرگ پاداش زندان یریم سالم نکهیهم _

 .شدم خارج اتاق از و برداشتم رو ها برگه
 .کنم کسب رو اتیعمل اجازه تا افتادم راه سرهنگ اتاق سمت به

** 
 .گذاشت احترام و شد خارج اتاق از سرباز

رھایم مکن | سامان

www.lovelyboy.blog.ir 11



 .قربان داخل دییبفرما_
 .شدم وارد و دادم تکانرا  مسرنگاهی به چهره ی کم سنش انداختم ، 

 یجد ی چهره به اخم با و گذاشررتم احترام سرررهنگ برافروخته چهره دنید با
 .ماندم رهیخ اش

 .شد کینزد بهم و زد دور را رنگش یا قهوه زیم آهسته
 .ماند رهیخ چشمانم به و ستادیا روم به رو

 : زد داد ناگهان
 .پارسا سروان _

 . نکردم گم را میپا و دست اما شدم زده شوک یکم
 .انداختم سرخشچشمان  به یمحکم نگاه

 . قربان بله_
 .فشرد بهم را شیها دندان و شد رهیخ بهم یعصب

 .یزنیم کتک رو مجرما که هفتمه بار ، داره قانون ، هیکالنتر نجایا_
، صرردای قدم های محکمش بر روی سرررامیک های  افتاد راه زشیم سررمت به

 . اتاق زهره ی هر متهمی را میترکاند
 .ارن؟یم فشار بهم چقدر یدونیم_ 

 .شد می به سمتم خمکو  دستش را به بدنه ی میز گرفت ، ستادیا زشیم پشت
 .پسر یروان تو مگه_ 
 .خوردم یا کهی ، دادش یصدا از
 .دیکش یقیعم نفس و رفت باال نفس کی را مقابلش آب وانیل
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 ، هسررتی یکالنتر نیا داخل من یروین نیبهتر بگم بهتره ای...نیبهتر از یکی-
 کمی ، کردنتن پا کله دنبال هم ترسررنیم ازت هم شررهر نیا یخالفکارا تمام

 .یاخراج یبعد ی دفعه ، کن مراعات
شم  ماندم رهیخ شچهر به تفاوت یب ساعت کوچک روی میزش چ سپس به  و 

 .دوختم
 .انداخت ریز به را سرش و کرد یپوف سپس ، شد رهیخ چشمانم به یکم

 ؟یاومد یچ یبرا-
 کاغذای در دستم را تکان دادم.

گه کرد، اعتراف یزارع- جازه ا مام شرررب تا خوامیم نیبد ا بارها ت ند یان  با
 .قربان ببرم نیب از رو یریجهانگ
 .انداخت بهم یمعتجب نگاه و آورد باال را سرش

 .شب؟ تا_
 . شدم رهیخ اش چهره به یجد

 .امشب تا ، بله_
و صندلی پشت میزش را عقب  زد یمحو لبخند سپس ،خیره نگاهم کرد  یکم

 .تر کشید
 . من با اشیباز کاغذ ، پسر برو_ 

، به طرف در چرخیدم و دستگیره ی در را  گذاشتم احترام و زدم یخشک لبخند
 .گرفتم
 .دیرس گوشم به شیصدا آخر لحظه

 .مهرداد_ 
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 دوباره به سمتش برگشتم و منتظر ماندم تا حرفش را بزند.
 .قربان بله-

 .و پشت صندلی اش نشست زد یمهربان لبخند
 .کن دمیسف رو_ 

  .بستم را در و دادم تکان را سرم
  

 اتاق سررمت بهدر راهروی شررلوغ کالنتری که جای سرروزن انداختن هم نبود ، 
 .کند میهمراه اتیعمل در کنم درخواست ازش تا افتادم راه ینجف سروان

 .کردم برخورد یشخص با که بودم یزارع اعتراف برگه مطالعه مشغول
 .شدم رو به رو ییاخمو چهره با و آوردم باال را سرم
 .انداختم ینگاه شیپا سرتا به و دمیکش درهم را میها اخم
 .بود داده هیهد او به را یخاص ابهت ، تنش یمشک شلوار و کت

 .متاسفم_ 
 نگاه سردی به چهره ی خالی از حسم انداخت.

 .کنمیم خواهش_
 .شدم رد کنارش از و دادم تکان را سرم

 .زدم در به یا ضربه آهسته و ستادمیا ینجف سروان اتاق در پشت
 .شدم وارد یمکث با ، داد را ورود ی اجازه که شیصدا دنیشن با
 .رش را روی میز گذاشته بود س

 با دستانش فشار محکمی به سرش می داد.
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 به رو چرم یها یصندل از یکی سمت بهبه رگ باد کرده ی دستش ،  تفاوت یب
 .نشستم و رفتم زشیم رو
 ؟یعل شدهیچ-

 .نفسش را صدادار بیرون فرستاد و شد رهیخ بهم
 ؟یدید رو رونیب اومد اتاق از که م*ر*ت*ی*ک*ه نیا-

 به پشت تکیه دادم و دستی به چانه ام کشیدم.
 ه؟یشلوار کت-

 سرش را تندتند با اعصاب خوردی تکان داد.
 آره-

 .نگفت یزیچ اما دهد ادامه را حرفش تا شدم رهیخ بهش
صب  صیش  یع سرخش دادم و بدون توجه به چهره ی حر شمان  نگاهم را به چ

 نفسم را با خشم بیرون فرستادم.
 .بزن رو حرفت خب ؟یکرد مسخره_

  .انداخت نییپا دوباره را سرش و دیکش درهم را اش چهره
سمش_  سوندنش با که اوردمش ، بزرگمهره باند جز ، انهیشا سامان ا  ازش تر

 .دهینم پس نم که بود معلوم زدنش حرف با اما رمیبگ اطالعات
 : گفتم یمکث از بعد و شدم رهیخ بهش یخنث صورت با
 .آهان_
 .و باالی سرش ایستادم شدم بلند یصندل یرو از
 آدرس ، کن خبر یکمک یروین هم گهید یچندجا از کن هماهنگ ها بچه با_

 .میکن ریدستگ خودشو میریم توم و من ، دارم رو یریجهانگ یانبارا تمام
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.و در چشمان بی حسم نگاه شادی انداخت شد بلند و زد یجهش جانیه با
. شد یعال ، ؟یجد_ 

برگه های اچار در دستم را به سمتش گرفتم.
 .بده انجام کارارو شمیم آماده تا ، آره-

و نگاه سرسری به تک تکشان انداخت.با خوشحالی برگه هارو گرفت 
 .اطاعت-

.افتادم راه یخروج در سمت به و دادم تکان را سرم

* 
ش ریآژ یصدا ، کردم محکم را گلوله ضد قهیجل ساب نیما صبان یح  ردهک میع
.بود

 .انداختم بود نشسته کنارم ، نیماش پشت که یسرباز به ینگاه مین
حرصرری روانه ی علی که بر روی صررندلی جلوی من کنار راننده  از پر نگاه

نشسته بود ، کردم.
.نکنن؟ یحرکت مینگرفت رو یریجهانگ ما تا یکرد هماهنگ هیبق با_

.شد رهیخ بهم یدیناام ی افهیق با و برگشت طرفم به زده شوک
.دمییسا هم یرو را میها دندان

 .کنهیم فرار مطمئنا ، باشه دهیفهم االن تا اگه ، شد یعال_
 ودب یرانندگ حال در که یسرررباز به و گرفتم یعل از را نگاهم یظیغل اخم با

: گفتم
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 .؟یکنیم یسوار االغ یدار مگه برو تر عیسر _
 .کرد شتریب را سرعتش و گفت یاطاعت

 .دادم اطالع ها واحد هیبق به و برداشتم را میسیب
 .سه ثاقیم به کی ثاقیم از...سه ثاقیم به کی ثاقیم از-

 : شد بلند میسیب یصدا یمکث از بعد
 .گوشم به سه ثاقیم _
 هومه؟مف ، نیبرس اونجا به دیبا هیبق از قبل ، دیکن شتریب رو سرعتتون-
 .قربان اطاعت-

 .گذشت کنارمان از یادیز سرعت با سرمان پشت نیماش لحظه همان
 فرار یریجهانگ دینبا یمتیق چیه به ، شدم لبم پوست کندن مشغول استرس با

 .کنه
 یراندازیت یصدا ، داشت قرار آن در یریجهانگ عمارت که یا کوچه به ورود با
 .دیرس گوش به
ش شدن متوقف با شت و کردم باز را در عیسر ، نیما  ناهپ یریپ کاج درخت پ

 .گرفتم
 .انداختم ینگاه یریدرگ صحنه به اطیاحت با
 مشررغول ها نیماشرر پشررت یریجهانگ عمارت یورود یرو به رو ما یروهاین
 اهیسرر نیموزیل پشرررت محافظانش از نفر پنج و یریجهانگ ، بودند یراندازیت

 .بودند گرفته پناه رنگش
ست سمت چون س ، بودم ها آن را شد من متوجه یک سته ، ن شان به آه  سمت

 .کردم حرکت
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 .کردم کیشل به شروع ، دمیرس که شانیکینزد به
 لبج من به شرانیبق توجه و افتادند نیزم یرو ها محافظ از دوتن ، کمیشرل با

 .شد
ش شت و زدم یجه  رت عیسر من از ها آن گلوله اما گرفتم پناه یگرید درخت پ

 .کرد جادیا چپم یبازو یرو یخراش و بود
 .انداختم شده جادیا زخم به ینگاه و نشستم نیزم یرو
 .داشت همراه به را یزجرآور سوزش اما نبود حساس آنچنان آنکه با

 .تاس مانده یباق گرید محافظ کی تنها شدم متوجه که انداختم یگرید نگاه
 .کردم شمارش به شروع و دمیکش یقیعم نفس

 ..کی ، دو ، سه
 .کردم یپ در یپ یها یکیشل و دمیدو سمتشان به یادیز سرعت با
تادن با  با ار راسررتش کتف که کردم نگاه یریجهانگ به نیزم یرو محافظ اف

 .بود یجار انگشتانش یال البه از خون بود گرفته دستش
 .دمز قدم سمتش به آهسته به و آوردم در پشتم از را دستبند و زدم یپوزخند

ست دو با ، یمکث از بعد ستادمیا که سرش یباال  لندشب و گرفتم را اش قهی د
 .کردم

 .زدم یشخندین و کوباندم نیموزیل بدنه به را کمرش محکم
شمانش به یکم  قدرت با سپس و شدم رهیخ زد یم موج درش یدیناام که چ

 .زدم صورتش به یمشت
 . شد رهیخ صورتم به منگ و جیگ

رھایم مکن | سامان

www.lovelyboy.blog.ir 18



ستبند و گردوندم برش قدرت با ستانش به را د  هب شروع حال همان در ، زدم د
 در نیبگ که یزیچ هر دیبازداشررت شررما یریجهانگ یآقا:»  کردم زدن حرف
 «.دیکن سکوت که نیدار حق شما پس شهیم استفاده شما هیعل بر دادگاه
 : کردم زمزمه گوشش در و شدم خم سپس

 . زاده حروم بگذره خوش زندان _
 .سپردمش ها سرباز از چندتن به و
 .شدم کینزد بود گوشش دادن ماساژ حال در که یعل به
 .ده؟یند یجد بیآس که یکس_ 
 : گفت یبلند یصدا با
 .ادایم خون داره بازوت ، یگیم یچ _

 .و گوشم را آهسته مالش دادم ع کردمجم را ام چهره
 .؟یزنیم داد چرا _
 : گفت قبل از بلندتر یصدا با
 .زدم؟ داد یک _
 : کردم زمزمه لب ریز
 . بابا برو _

 شآرام دنبال فقط االن ، کردم حرکت اداره یها نیماش از یکی سمت به سپس
 .کند هیهد من به توانستیم نفر کی آغوش که یآرامش ، بودم

 .کردم ارسال اش شماره یبرا یامکیپ نیماش داخل نشستن با
 .«عیسر ، خونه ایب»
  .کردم حرکت به شروع یادیز سرعت با و
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* 
  

 درهم میاه اخم یکم ، زخمم با نیبتاد به شده آغشته لیاستر ی پنبه برخورد با
 .رفت

 .بود من یزندگ آرامش ، دختر نیا ، بود صورتش قفل نگاهم
 حنل با و افتاد که روی زمین انداخته بودمش ، ام گلوله ضررد قهیجل به نگاهش
 : گفت یمضطرب

 .داخلشه گلوله دوتا _
 .داشتم نگه صورتش یرو رهیخ را نگاهم

 .ستین مهم_
 .چرخاند زخمم سمت به یناراحت با را چشمانش و شد رهیخ چشمانم به

سمان از بعد شتزخم پان سیاه رنگ کنارم  مداد م تکیه ام را به پ ، از روی مبل 
 .خودش را کمی جلوتر کشید

 .افتاده؟ یاتفاق چه ، مهرداد _ 
 .ماندم رهیخ بهش حالتم در یرییتغ بدون

 .ستین مهم_ 
 .و میز را دور زد و لگد محکمی به جلیقم زد شد بلند تیعصبان با

 .مهمه؟ برات یچ اصال_ 
 : کردم زمزمه، کمی خودم را جلوتر کشیدم و  زدم یمحو لبخند
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 .  ...آرامشم ، تو _
عقب چرخید و به  سررمت به یکمرنگ لبخند با سررپس ، شررد رهیخ بهم یکم

 .کرد حرکت آشپزخانه طرف
 .کرد خوردن زنگ به شروع تلفنم

 دستم را داخل جیب شلوارم فرو بردم و درش اوردم.
 .دادم جواب رندهیگ اسم به نگاه بدون

 بله؟-
 ؟ییکجا مهرداد-
 د؟ییشما سرهنگ-
 .باهاشون ینبود تو اما آوردن رو یریجهانگ خود و موادا ها بچه ، آره-
 .اومد شیپ کار ، قربان بله-
 بهتره نظرم به دارن، رو مصرراحبه یتقاضررا شرردن جمع اداره در دم ها رسررانه-

 .یباش نجایا تر عیسر یهرچ
 .کنمیم حرکت االن-

 .شدم بلند و کردم قطع را تلفن
 .کردم حرکت یخروج سمت به و دمیپوش را مقیجل و ها لباس همان

 . دیرس گوشم به لوین یصدا ، راه ی انهیم
 ؟یریم یدار کجا-

شدم ، به کمد کرمی رنگ کنارش تکیه داد و محزون  به چهره ی نگرانش خیره 
 بهم نگاهی انداخت.

 .بمون گردمیبرم عیسر ، اداره-
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 سرش را تکان داد و دستی به شاخه ی گل داخل گلدان کارش کشید.
 .باش خودت باشه،مراقب-

 : گفتم  خروج از قبل و کردم باز را در
 .نطوریهم توم _
 .بستم را آهسته در و
  
  
  

** 
 .کردم متوقف اداره یرو به رو را نیماش

 .بستم محکم را نیماش در و شدم ادهیپ
 .ماند رهیخ نیماش بدنه رو گلوله یجا یرو بر نگاهم

 .کردم حرکت داخل سمت به و زدم یپوزخند
 .انداختم بهش یسرد نگاه و کردم پرت بود در دم که یسرباز یبرا را چیسو
 .داخل ببرش_ 
 .کردم حرکت و دادم تکان تیرضا یرو از یسر گفتنش اطاعت دنیشن با

 .بودند ستادهیا خبرنگاران از یریکث جمع ، محوطه داخل
 .کردم حرکت سمتشان به با غضب  و انداختم باال تعجب با ییابرو

 .کردم نگاهشان رهیخ اخم با ، دمیرس که شانیکینزد به
 .خبره؟ چه نجایا _
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 .گرفت فرا را جمع یسکوت ، ادمیفر یصدا از بعد
 : زدم داد قبل از بلندتر یصدا با

 .کنن؟یم یغلط چه نجایا آدم همه نیا گمیم ، د؟یر_ ک
و بعد از کمی جلوتر کشریدن چادر سریاهش با  امد جلوتر یا جسره زیر دختر

 م خیره شد.ا دودلی به چهره ی عصبی
 .میاومد مصاحبه یبرا سروان جناب_

 .اشاره کردم تعدادشان به و زدم یپوزخند
 .نیاوردیم هم خانواده_

 .انداختم میرو به رو دختر به یحس از یخال نگاه
 .ساعت مین فقط ، دیباش دفترم داخل دیتونیم مرد خبرنگار هی و شما _ 

به روی ب سررپس له ی مرمر رو  که شرررد ، از چند پ به همهمه ای  دون توجه 
  .ساختمان باال رفتم و بعد از باز کردن در شیشه ای وارد راهروی اداره شدم

  
  

*** 
  

 .شدم رهیخ خبرنگار دو چهره به غرور با و نشستم زیم پشت
 زدن حرف به شرروع بلند بلند یشراد کن خورد اعصراب لحن با مرد خبرنگار

 : کرد
 من کیبرت سروان جناب بزرگتون یروزیپ نیا بابت گمیم دینباش خسته واقعا _

 . ....رو
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 .بستم رو چشمام خشونت با و گرفتم باال را دستم
سم صبان با را نف ضرب  کردم حبس تیع سته  شه ی میز اه شی ستم روی  و با د

 گرفتم.
شمام_  خوام ینم اتاق داخل رو یگرید شخص خانم نیا بجز کردم باز رو چ
 .نمیبب
 : کرد زدن حرف به شروع استرس پر و پته تته با
 .  ..قر..اما...اما _

 .«رونیب:»  زدم داد
 .کرد ترک را اتاق عیسر با قدم های تند و مضطربی و شد بلند پسر

 .شد رهیخ بهم ترس با دختر
 .دیکش باالرنگ  یا قهوه چرم یصندل یرو بر یکم را خودش آهسته

 .دکر خوردن به شروع و برداشت یشکالت شیرو به رو یا شهیش زیم یرو از
 خب؟-

 : کرد زدن حرف به شروع نگرانی لحن با دختر
 .ن؟یبد عیتوض امروز اتیعمل درباره یکم شهیم سروان جناب _
گره زدم و شروع به  در هم را رو میز و دستانم شدم رهیخ اش چهره به تیجد با

 .فشار دادنش شدم
 اچاقق و مخدر مواد یها باند نیتر بزرگ از یکی ی درباره که یقاتیتحق یط_ 

 ختسا یها شگاهیآزما و یساز رهیذخ مکان بردن یپ به موفق ، میداشت کشور
ص کرد یم تیهدا رو باند نیا که یفرد ، میشد مخدر مواد سرو بنام یشخ  خ
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 اردو رو ها مواد نیا یوتریکامپ لوازم شرررکت قراردادن پوشررش با که یریجهانگ
 .کرده یم خارج ای

 سرش را کمی تکان داد و ظبط صوت در دستش را کمی هم نزدیک تر کرد.
 ن؟یبد عیتوض یکم امروز اتیعمل درباره دیتونیم-

 در میان انگشتانم گرفتم و شروع به چرا دادن کردم.خودکار ابی رنگی را 
 نیا یط ، گرفت صررورت زدهیسرر ثاقیم نام با امروز ی شررده انجام اتیعمل-

 .میکرد ریدستگ رو باند نیا رهبر و میبرد نیب از رو گروه نیا یها انبار اتیعمل
س از بعد  ازم یقبل خبرنگاران معموال که ییها سوال ، گرید سوال چند دنیپر

 .شد شروع دنیپرسیم
 لبخندی زد و کمی خودش را جلوتر کشید.

 ی فرشررته یعنی دادن بهتون مردم که یلقب ی درباره شررما نظر سررروان جناب-
 ه؟یچ نگهبان

 .و دستی به چانه ام کشیدم شدم رهیخ بهش یخنث صورت با
 .افتادم نوجوان و کودک یها کارتون ادی_ 

 . و بازهم چادرش را بی دلیل جلوتر کشید کرد یزیر ی خنده
 .دوننیم قهرمان کی شمارو مردم_ 
 .و به سمت انطرف راه افتادم  شدم بلند زیم پشت از
ست یوقت تا که یسیپل ، قانونم مرد هی فقط من ، کننیم اغراق مردم_   تمام زند

 .کنهیم ریدستگ خالفکارارو
 سرش را باال گرفت و به چشمانم خیره شد.

 خوب؟ آدم هی د؟یستین قهرمان شما یعنی-
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 : گفتم تمسخر با و دادم تکان نه مفهوم به را دستانم
 دشرر تموم اگه حاال ، کنهیم ریدسررتگ بدترارو آدم که میبد آدم من ، نه قهرمان _

 . زحماتتون از ممنون رون،یب دییبفرما
 ز سر جایش بلند شد و به طرف در حرکت کرد.ی ابا خجالت خاص

 .نیداد بهم که یوقت بابت شما از ممنون و -
 .و لبخند مصنوعی زدم دادم تکان یسر

سته با شاد  و انداختم ها یصندل از یکی یرو را خودم در شدن ب شمان گ با چ
 .شده ای نفسم را بیرون فرستادم

** 
 .شدم وارد یزیتمسخرآم شخندین با و کردم باز را ییبازجو اتاق در
 : گفتم یریجهانگ به رو بلند یصدا با
 .باشه اومده خوشتون ما یها بازداشتگاه از دوارمیام _
 .و دستش را محکم فشرد و ضربه ی ارامی روی میز زد شد رهیخ بهم حرص با
 . نیداشت نگه رو من روزه پنج ه؟یچ ایباز مسخره نیا _

ضا یرو از یا خنده شمانش در و کردم تیر  ، بود شده رهیخ بهم تنفر با که چ
 .شدم رهیخ

  .ماند یباق لبانم یرو یپوزخند و شد محو ارام ارام ام خنده
با حوصله و ارام روی صندلی فلزی اتاق نشستم و بی توجه به سردی صندلی 

 همانطور بهش خیره شدم.
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 ادیم شمخو شتریب ، متنفرن شتریب ازم که ییاونا از شهیهم یول چرا دونمینم_ 
 .چرا؟ یدونیم ،

 : کردم زمزمه میها دندان نیب از نفرت با صورتش یرو به رو و شدم خم
 . بزارم شینما به رو میواقع خود شنیم باعث چون _

 .و با بیخیالی به پشت تکیه دادم  نشستم یصندل یرو دوباره
 .اعدام....یریجهانگ یآقا دمیم بهت االن نیهم را حکمت_ 

 و پرونده ی در دستم را روی میز پرت کردم.
 . کرد حبس ترس با را نفسش

صابم را  صندلی اهنیش روی موزاییک های اتاق اع شدن  شیده  صدای عقب ک
 .خط خطی کرد.

 .پارسا کشمتیم ، شو خفه ، نه نه _
 شدم تاقا تو رفتن راه مشغول و شدم بلند یصندل یرو از یکیستریه لبخند با

تاق و بوی نمی که در ان پیچیده بود ناخودا تاریک ا گاه حس ، فضرررای نیمه 
 .خوبی را بهم منتقل می کرد

 بلند یصرردا از قانون ، یریجهانگ قانونم من ، نبر باال من یبرا رو صرردات-
 .بترسه قانون از دیبا که بلنده یصدا نیا... ترسهینم

 : کردم زمزمه و گذاشتم اش شانه یرو را دستانم و ستادمیا پشتش
 .دمیم بهت فرصت هی اما _
 : گفت لب ریزبه فضای تاریک انطرف اتاق خیره شد و  یدیناام با
 .؟یفرصت چه _

رھایم مکن | سامان

www.lovelyboy.blog.ir 27



 زیم یرو را عرصررره نیا بزرگ یخالفکارا از گرید یکی ، یمحمد تارا عکس
 .شدم رهیخ بهش لبخند با و انداختم

 .شد رهیخ بهم منتظر و برداشت را عکس
 .کردم خم راست سمت به را سرم یکم و کردم تر ضیعر را لبخندم

 .و انگشت اشاره اش را به سمت عکس گرفت شد رهیخ مبه یناباور با
 .بدم؟ لو رو خودم ادهه*ر*زخوا یدار انتظار ازم_ 

  .انداختم بهش یزیتمسخرام نگاه و زدم یبشکن
 .ایزرنگ توم ، نیآفر_ 

 سرش را به معنی نفی به طرفین تکان داد و با مشت روی میز کوبید
 .کنمینم نکارویا نه،-

 . نشست ام یشانیپ یرو یزیر اخم
 .یستین زرنگ نه_ 
 : گفتم یبخش نانیاطم لحن با و نشستم یصندل یرو
 فوقش بره لو اگه تارا ، یشرریم اعدام حتما نکهیا و یترسرریم مرگ از دونمیم _

 .یبمون زنده یتونیم توم ، زندانه سال هشت
 .نگفت یزیچ و گذاشت زیم یرو را سرش

 .شدم بلند صندلی یرو از و گذاشتم شیجلو را خودکار و برگه
 .زد میصدا راه انهیم اما کردم حرکت در سمت به
 .ماندم رهیخ بهش منتظر و برگشتم سمتش به
 .و دست راستش را که روی میز بود با قدرت مشت کرد زد یشخندین
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 .کنهیم نابودت که یفهمیم رو ییزایچ یزود به_ 
 : کردم زمزمه و شدم رهیخ بهش یخنث صورت با
 .آهان -
  .شدم خارج اتاق از و
  

** 
 مهرداد؟ یخوریم یچ تو ، خورمیم جوجه من اممم-

 : کردم زمزمه و شدم رهیخ بهش
 .زمیعز یخوریم خودت یهرچ _

 .دکر وارد که روی میز گذاشته بودم ، دستم به یکوچک فشار و زد یلبخند
 .بود گردش در میبود آن در که یکیش رستوران در نگاهم
 دوم بقهط به رفتن یبرا پله راه گرید سمت و ارکست طرف کی که یبزرگ سالن

 .بودند کرده پر یرنگ دیسف یها زیم را سالن و بود
 .شد جادیا لوین و من نیب یسکوت ، گارسون اومدن با

 : کردم زمزمه یقیدقا از بعد
 .لوین _

 کناریمان بود با لبخند گرفت.نگاهش را از دختر بچه ای که روی میز 
 جانم؟-

شدم ، گلبرگ های ابی رنگ گل ، به میز  سط میز خیره  ضطراب به گلدان و با ا
 زینت دیدنی بخشیده بود.

 .نگرانم کمی-
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شت و به طرفمسیاه رنگش را که روی میز بود  ، کیف شد رهیخ بهم  پایین گذا
 .خم شد.

 .یچ یبرا_ 
شمانش به ینگران با ستش را م و شدم رهیخ چ شار د ست هایم گرفتم و ف یان د

 .نی بهش وارد کردمکم جا
 ودناب من برسررونن یبیآسرر تو به بخوان دارن یدشررمن من با که ییکسررا اگه _
 .شمیم

شمانم در یکم شینی زد و  ، شد رهیخ چ با لپ های گل انداخته ای لبخند دلن
  . ایندفعه او دستانم را فشرد

 باهم ام ، امیب بر خودم پس از تونمیم من سررت،ین الزم ینگران ، مهرداد نیبب_ 
 .باشه؟ نباش نگران پس م،یایبرم پسش از

ست نقش میها لب یرو یمحو لبخند ستش ، ب  ی سه*و*ب و آوردم باال را د
 .زدم دستش پشت ینرم

 .دارم دوست ادمیز یلیخ ، لوین دارم دوست-
 .نگفت یگرید زیچ و انداخت نییپا خجالت با را سرش

 ، او کنار در ام ندهیآ تمام دانسررتمیم که شرردم رهیخ یدختر ی چهره به لبخند با
  .شد خواهد یسپر بد ای خوب

  
** 

 .گذاشتم احترام و شدم سرهنگ اتاق وارد
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ش درهم یاخما یرو بر نگاهم شه  بود مانده ثابت سرهنگ ی دهیک ، مثل همی
سته بود و پرونده های رو به رویش را مطالعه  ش شت میزش ن شک پ جدی و خ

 میکرد.
 .آمدم خود به محکمش و یجد اما آهسته یصدا با 

 پارسا؟ شدهیچ-
 صاف تر از قبل ایستادم  و دست هایم را مشت کردم.

 .بده لو رو اتشونیعمل هی قراره کرده یهمکار ما با یریجهانگ قربان-
و پوشرره ی قرمز رنگی را با اعصرراب خوردی  نشررد جادیا حالتش در یرییتغ

 . باله ی کنار میزش انداختسطل ز داخل
 .یبر یتونیم ، خوبه-

 کمی بهش خیره ماندم و به دست باندپیچی شده اش نگاه کردم.
 قربان؟ افتاده یاتفاق-

 داد تیعصبان با و آورد باال را سرشدستش را از تیر دست نگاهم خارج کرد ، 
 .زد
 .رونیب گفتم-

 .شدم خارج اتاق از و گذاشتم احترام
 .شد خورد سرهنگ رفتار بخاطر شدت به اعصابم

 .دیرس گوشم به اشنایی یصدا که بودم خودم با زدن حرف مشغول لب ریز
 بدن؟ ما به رو وقتشون از ذرهی خوانینم ما پیت خوش سروان جناب-
 .زدم یمتعجب لبخند و برگشتم صدا سمت به یناباور با
 ؟یکنیم کاریچ نجایا تو ، لوین-
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 .کرد حرکت اتاقم در طرف به و زد ینیدلنش لبخند
 داره؟ یمشکل مگه نمیبب تورو اومدم-
 . افتادم راه در سمت به
 ؟یمشکل چه نه-

 دست بود نشسته زمیم پشت که لوین به و بستم آهسته را در ، میشد که اتاق وارد
 .شدم رهیخ نهیس به
 ؟یراحت-

 : گفت یبلند نچندان یصدا با و کرد یزیر ی خنده
 .سرباز _
 .ماندم رهیخ دیوار کنارم تکیه دادم و بهش به حالت همان و یجد افهیق با
 هوم؟-

 اخم بامزه ای کرد ، دستانش را روی میز گذاشت و کمی به سمتم خم شد.
 .ادب یب زهرمار و کوفت و هوم-
 .کردم حرکت ها یصندل از یکی سمت به و زدم یشخندین

 .نشستم یصندل یرو و گذاشتم زیم یرو را پرونده
 نجا؟یا یاومد ارچ یبگ یاوخینم ، زمیعز خب-

 .دوخت چشمانم نگاه دلخورش  را در به پشت تکیه داد ، و کرد یزیر اخم
 اومدنم؟ از یشد ناراحت ؟ ومدمیم دینبا-
 .شدم رهیخ چشمانش به محبت با و زدم یگرم لبخند شچهر به
 .باشه ومدهین شیپ یمشکل گفتم شدم نگران ، این نگفتم خانومم_ 
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 شکالت کوچکی از روی میز برداشتم و به سمتش گرفتم.
 .و از دستم گرفتش و مشغول بازی با شکالت میان دستانش شد زد یلبخند

 ؟یخوریم یزیچ-
 چشمان منتظرم دوخت نگاهش را از روی دستانش باال کشید و به

 .ییچا-
 سرم را اهسته تکان دادم .

 .ارنیب گمیم االن سایوا-
 شکالت را باز کرد و داخل دهانش گذاشت.

 .باشه-
 .کردم حرکت در طرف به و شدم بلند یصندل یرو از
 .شدم رهیخ بود گذاشته احترام که یسرباز به و باز کردم را در
 .نباشه تلخ ، اریب یچاپ دوتا ، یجواد-

 سرش را تکان داد و به سمت ابدارخانه اشاره کرد.
 ن؟یندار الزم یا گهید زیچ ، قربان اطاعت-

 سرم را به معنی نه تکان دادم.
 .اریب تر عیسر نه -

 که سررمت راسررت راهرو فرار داشررت ، ابدارخانه سررمت به و گذاشررت احترام
 .کرد حرکت
 .کردم باز را در و برگشتم آهسته
 .بود زیم یرو ی پرونده خواندن مشغول دقت با که افتاد لوین به نگاهم

 .ماندم رهیخ بهش دست به سینه اخم با و بستم صدا با را در
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ستانش را  کرد مظلوم را اش چهره ست و هل کوچکی بهش داد ، د و پرونده را ب
 .به نشانه ی تسلیم باال اورد

 .بود کرده گل میفوضول فقط بخدا-
 نیتر کینزد یرو و رفتم ها یصررندل سررمت به و کردم باز را میها اخم یکم

 .نشستم لوین به یصندل
 .لوین شونیبخون ندارم دوست بودم گفته بهت-

 .شد رهیخ زیم به یناراحت نگاه با همراه نهیس به دست
 .باشه_

 .شدم رهیخ صورتش به یحوصلگ یب با و نفسم را بیرون فرستادم
 . نکن ینجوریا ، لوین کن بس-
  

با  طرف عقب هل داد و صررندلی چرا دار با همان ناراحتی کمی خودش را به
 سرعت کمی به عقب رفت.

 ؟یچجور-
 .و کمی خودم را جلو کشیدم انداختم شگرفت ی چهره به یکوتاه نگاه

 اه ، یبخون دینبا اما دارم اعتماد بهت من ، محرمانس ها پرونده نیا ، زمیعز-
 .آخه بگم یچجور
 .بهم نزدیک تر شد و زد یمحو لبخند

 .یبد عیتوض خوادینم کنمیم درکت-
 .زدم شیصدا آهسته و زدم یمهربان لبخند
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 لو؟ین-
در همان حالت ، لبخند گشررادی روی صررورتش نقش بسررت که دندان های 

 سفیدش را به نمایش گذاشت.
 جانم؟-

 ش شدم.دست دستش را که روی میز گذاشته بود گرفتم و شروع به نوازش پشت
 .نمتیبب گرفته ی افهیق با چوقتیه خوامینم گهید-

 .کرد تر قیعم را لبخندش و داد تکان را سرش
، کمی از هم فاصررله گرفتیم و نگاهم را به طرف در  آمد در صررردا به اتاق در

 .چرخاندم
 .داخل ایب-

شیشه ای وسط  زیم یرو یچا گذاشتن از بعد و شد وارد یچا ینیس با یجواد
 .شد خارج اتاق از و گذاشت احترام ، اتاق
*** 

  
بان به دلهره با یعل یا گاه اطراف ب قه و کرد یم ن گاه با را منط  یمشررکوک ن
 .دیکاویم
شتباهه کارت گمیم هنوزم ، مهرداد- شد نفر ستیب با کال که ا  که میاومد میپا
 .میکن نابود رو معامله هی

 . انداختم آسمان در کامل ماه به ینگاه

رھایم مکن | سامان

www.lovelyboy.blog.ir 35



 سررروان و میا تپه نیا پشررت که ما ، کردم رو یچ همه یزیر برنامه من ، یعل-
شت گهید نفر ده با زاده یعل  ارنیم مک میکن یراندازیت که دوطرف از ، تپه اون پ
 .شنیم میتسل و
 ...بفهم مهرداد-

 .و کمی ازش فاصله گرفتم انداختم بهش یعصب نگاه
 .کن تمومش-

 .دیرس گوش به ینیماش موتور یصدا ناگهان
 .شدم زدن دید مشغول و رفتم تپه یباال به

 از محافظ یادیز تعداد و شرردن متوقف رنگ اهیسرر بلند یشرراسرر نیماشرر دوتا
 .شدند خارج ها نیماش

 ومدن؟ین ایکی اون چرا بهیعج کمی:  کرد زمزمه و گرفت قرار کنارم یعل
 .دونمینم-

 ! ما سر پشت از نباریا اما.  دیرس گوش به یگرید نیماش موتور یصدا
 کتحر در ما سمت به سرعت با نیماش تا سه که انداختم سر پشت به ینگاه

 .بودند
 .کردم برقرار ارتباط دوم میت با و آوردم در را میسیب عیسر

 .رفته لو نقشه ، نیوفتیب راه عیسر ، گاهیپا نیبرگرد-
 : زدم داد

 .میبرگرد تر عیسر هرچه دیبا دیکن روشن رو نایماش _
 .افتادند راه ها نیماش طرف به مهیسراس افراد
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 ، دارند قرار هتپ نییپا که ییروهاین شدم متوجه که انداختم تپه نییپا به را نگاهم
.حرکتن در ما طرف به یادیز سرعت با

: زد داد یعل ، افتادن راه به ها نیماش از تا دو
 . رسهیم داره شونیکی بدو مهرداد _
 دش متوقف ما از یتر دور فاصله در که یرنگ اهیس بیج به یخورد اعصاب با
.کردم نگاه، 
.دمیدو نیماش طرف به
.کن عجله شو سوار یعل-

 .کرد حرکت راننده در طرف به یعل
 یعل ناله یصدا ، چندلحظه از بعد و دمیدزد را سرم ، ریت یصدا شدن بلند با

 .شد بلند
شده؟یچ-
.شد رهیخ بهم وحشت با و آمد جلو ها سرباز از یکی

.خوردن ریت سروان جناب ، قربان_ 
 .افتاد ، شدند متوقف که یگرید نیماش دو به  نگاهم

ش- شت نیب سون رو ینجف سروان فرمون پ شون من ، گاهیپا بر س  رتپ رو هوا
 .کنمیم
..قربان آخه-

.«کن عجله:»  زدم داد
شتم از را کلتم ست طرف به و آوردم در پ شت را  یط و دمیدو یبزرگ سنگ پ

  .زدم ها نیماش سمت به ریچندت دنیدو
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.دمیپر پشتش یجهش با ، دمیرس که سنگ یکینزد به
گاه شد باعث سنگ با ریت چند برخورد .بدزدم را سرم ناخودآ

.کرد حرکت چپ سمت به سرعت با و افتاد راه به کشان ریآژ ، نیماش
.انداختم اطراف به یکوتاه نگاه و دمیکش یقیعم نفس
 .کردم هم سر پشت کیشل چند و شدم بلند
 لحظه نآ در ممکن یبدشررانسرر نیتر بزرگ ، باال به تپه نییپا یروهاین دنیرسرر
.بود
.کنم یمخف را ترسم کردم یسع و کردم تر زبان با را لبم

لرزش دستم ، اعصابم را خورد کرده بود.
.کرد زدن داد به شروع یزمخت بلند یصدا

.ییتنها یتنها تو ، میزیریم رو خونت وگرنه سروان جناب شو میتسل-
گاه شد باعث چندنفر ی خنده یصدا  .وفتدیب برجانم یاسترس ناخودآ

به:»  زدم داد هام که خو مه از اول رو کدومتون نیریبگ میتصررم حاال ، تن  ه
.«جهنم بفرستم

.کرد اصابت سنگ به هم سر پشت ریت چند چندلحظه از بعد
 .یکنیم یزبون بلبل ینجوریا که یشد ریس جونت از نکنه-
.؟یدیفهم خودت ای رسوندن رو جواب بهت خودت از خرتر یدوستا _ 
.شد شتریب ها گلوله تعداد نباریا
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 ینجات راه چیه اما ، کنم دایپ نجات جهنم نیا از تا کردم کردن فکر به شررروع
 .نبود

 .شد زده ذهنم در یکوچک ی جرقه
ش دوتا تپه نییپا شت قرار نیما س دمیدویم تمام سرعت با اگر که دا  یبرا یشان

 .داشتم فرار
 .گرفتم را میتصم

 ... دو ، کی
 .دمیدو تپه یباال سمت به سرعت با سه شماره گفتن با

 .میافزایب سرعتم به شد باعث یپ در یپ یها کیشل
 .گرفت یدیشد سوزش میپا ناگاه به ، دمیرس که تپه یباال به
 .نشستم زانو یرو و ستادمیا

 .انداختم یا زده وحشت نگاه بود ریسراز میپا از که یخون به
 .دمیچرخ طرفشان به و شدم بلند درد با و آهسته

 .کردم سرهم پشت کیشل چند و گرفتم باال را ام اسلحه
 .شدم پرت عقب به شکمم به ریت سه برخورد با
ش از ست هم برود جیگ سرم هم شد باعث که خوردم قل یبیسرا  درد چپم د

 .ردیبگ ییجانفرسا
 .انداختم باال به ینگاه ، شدنم متوقف و تپه نییپا به دنیرس با
ظه هر و بود تار یحیفج طرز به دمید  هوش از درد شررردت از بود ممکن لح

 .بروم
 .شدم رهیخ میرو به رو بلند یشاس نیماش به و شدم بلند درد با
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 .رفتم شیپ لنگان لنگان و زدم یدردناک لبخند
 .شد بلند کیشل یصدا دوباره

ست ها گلوله از یکی ستم د  یادیفر جان عمق از شد باعث که داد خراش را را
 .بزنم

 .کردم باز سرعت با را در و دمیرس نیماش به یسخت با
 سرررعت با و کردم روشررن را نیماشرر و زدم یمحو لبخند. افتاد دیکل به نگاهم
 .کردم حرکت به شروع

 شد باعث شکستنش یصدا و شد خورد گلوله برخورد با نیماش عقب شهیش
 .کنم شتریب را سرعتم

 .بکنم یدیشد ضعف بود شده باعث رفتیم میپا و دست از که یخون
 .کردم عوض به سختی  را دنده

 .نشست جانم در ییفرسا طاقت درد چپم دست دادن تکان با
ش از خوردنم قل و تپه از افتادنم با  چپم ستد که دمیرس جهینت نیا به ، یبیسرا

 .بود شکسته
 .شد ریسراز چشمم از یکوچک اشک ی قطره

 .زدم یادیفر تیعصبان از
  .ایلعنت کشمیم رو همتون-

** 
 .و ترمز دستی را کشیدم داشتم نگه را نیماش مارستانیب مقابل

 .دادم هیتک پشت به ،  با نفس عمیقی 
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 .انداختم نهیآ در ام دهیپر رنگ ی چهره به ینگاه
 در کردم یسررع بود جانم در که یدیشررد ضررعف با و دادم قورت را دهانم آب
 .کنم باز را نیماش
 .کنم باز را نیماش در توانستم ، ناموفق تالش چندبار از بعد
 .شد تار نظرم در زیچ همه قهیدق یبرا و نشست سرم در یبد جهیسرگ

 .شدم ادهیپ نیماش از و دمیکش هم سر پشت قیعم نفس چندتا
 تا دمدا قرار گاه هیتک ،که حال پر از رد گلوله بود را  نیماشرر سرریاه رنگ ی بدنه

 .وفتمین نیزم یرو
 .آمدم فرود نیزم یرو محکم نیماش ی بدنه کردن رها و اول قدم برداشتن با

 .سرم را عصبی به اسفالت فشردمو  رفت فرو درهم درد از ام چهره
 .دمیکش یقیعم آه و انداختم اطراف یخال نابایخ به یسرسر نگاه

 .دمیند را یکس که شدم رهیخ مارستانیب حراست اتاق پنجره به
 نبود ستادنیا سرپا اندازه به جانم در روین مانده یباق اما بشم بلند کردم یسع
 .فشردم هم یرو را میها دندان درد از و نشستم نیزم یرو
 افتاده؟ یاتفاق ، آقا دیببخش-

کث با را سرررم باس در که یرمردیپ به و گرفتم باال یطوالن م  حراسرررت ل
 .شدم رهیخ ، بود ستادهیا سرم یباال مارستانیب

 .شدم یزخم-
 .و دستی به ریش پر پشتش کشید انداخت ظاهرم به یشک به دو نگاه

 ن؟یسیپل شما-
 اسفالت سفت و سرد زمین گذاشتم تا نیوفتم.دستم را روی 
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 .بله-
 کنارم روی زمین زانو زد و به زخم هایم نگاهی انداخت.

 .ارمیم کمک رمیم االن ، داخل ببرمتون ییتنها تونمینم من-
 .دادم تکان درد با و آهسته را سرم

 . دمیکش دراز نیزم یرو آرام ، رمردیپ رفتن با
 را نمچشما لذت با و آهسته شد باعث که بود افتاده جانم به یدیشد یخستگ

  ...ببندم
  

** 
 .و به سقف گچی خیره شدم گشودم را چشمانم آهسته

 دهش پخش فضا در که یالکل یبو و اطراف یها دستگاه یصدا و اتاق یدیسف
 .شدم یبستر مارستانیب در که داد یم نشان را نیا ، بود
 .انداختم دستم یچیباندپ به ینگاه ، خوردم تکان یکم

 .رفت فرو درهم میها اخم یکم میپا در درد دنیچیپ با
 یکم یتشنگ تا دادمیم قورت را دهانم آب و چرخاندمیم دهان در مدام را زبانم

 .نداشت یاثر اما ابدی کاهش
 .دمیند را یکس که انداختم اطراف به ینگاه

 .شدم رهیخ تتخ گوشه دکمه به
شردم را دکمه و شدم لیمتما سمتش به درد با ستم ،  ف شیدن د ، موقع عقب ک

 .ضربه ای به گلدان پالستیکی کنار دکمه خورد و روی زمین افتاد
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 .شد اتاق وارد یپرستار بعد لحظه چندبا اعصاب خوردی بهش خیره شدم ، 
 . نیشد داریب باالخره-

ک یخچال کوچو بدون توجه به گلدان افتاده به  کردم نثارش یتوجه یب نگاه
 .گوشه اتاق نگاه کردم

 .لطفا نیبد من به آب کمی شهیم-
 .سرش را اهسته تکان داد و به طرف همان یخچال به راه افتاد.

قیم به چشررمان لنز گذاشررته اش م*س*تبی توجه به نگاه های زیرزیرکیش ، 
 خیره شدم.

 نجام؟یا که چندوقته من-
کمی جلو داد و خودش را مشغول  لب هایش را که بیش از حد سرا کرده بود ،

 فکر کردن نشان داد
 .روز سه بایتقر-

 سرم را به نشانه تایید تکان دادم و به تخت خالی کنارم نگاه کردم.
 اومده؟ مالقاتم یبرا هم یکس-

 : گفت  ختیریم وانیل در را آب که یحال در و بست را خچالی در
 .اومدن یچندنفر ، آره _

 .و کمی ملحفه ی سفید رنگ تخت را پایین تر دادم انداختم باال ییابرو
 بود؟ توشون هم دختر-

با نگاه موشررکوفانه ای به چهره ی بی حسررم خیره شررد و لیوان اب را به سررمتم 
 گرفت.

 .آره-
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 .بردم دهانم طرف به و گرفتم را آب وانیل
 .نیدار یقیدق اطالعات چه-

 .و منتظر گرفتن لیوان کنار تخت ایستاد نگفت یزیچ ، کرد یکوتاه ی خنده
بی توجه به او لیوان خالی شرریشرره ای را روی میز کوجک کنارم گذاشررتم و به 

 .پشت تکیه دادم
 .شم؟یم مرخص یک_

 با حرص کمی ازم فاصله گرفت.
 .نیبش مرخص دیبتون کنمینم فکر حاال حاال-

 م.در جیبش خیره شدسرم را با بی تفاوتی تکان دادم و به موبایل سیاه رنگ 
 ن؟یریبگ گمیم که یا شماره با تماس هی شهیم-

 کاغذی از جیبش بیرون کشید.
 . اره-

شت یکاغذ یرو را شماره شیدن پرده ی ابی رنگ ، پنجره را باز و نو بعد از ک
 .شد خارج اتاق از کرد و

 نگاهم به اسمان ابی دوختم که خورشید در راس ان حکم فرمایی می کرد.
ش اتیعمل شب به فکرم شه یکی صددرصد ، شد دهیک  االاحتم ، داده لو را نق

 ینفوذ درصد قطعا و واردن تازه چندنفرشون چون ، بوده ها سروان از یکی کار
 .باالست بودنشون

 .کردم فکر فرارم به و فشردم هم یرو را میها دندان
 .بخورم شکست یطیشرا چیه تحت دینبا من
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 یب جان یا گلوله با دمیشا ای ها لهیم پشت بندازم کنم دایپ رو تکشون تک دیبا
 .رمیبگ ازشان را ارزششان

 فقط حاضررر حال در که یکسرر ، اسررت مهم نفر کی حضررور فقط حال ، اما
 .بود مهم او حضور

  .دارد را مرگم حکم نبودنش که یدختر
  

** 
 موزشآ برنامه دنید مشررغول و بودم زده زل ونیزیتلو صررفحه به ییخنث افهیق با

 .بودم یآشپز
 : کردم زمزمه لب ریز
 .میدیرس کجا به کن نگاه _

 شرتپ تخت یرو و فشررردم را خاموش دکمه تیعصرربانبا  ، برداشررتم را کنترل
 .کردم

 .دیرس گوش به در شدن بازوبسته یصدا آن از بعد و خورد در به یا تقه
 .کردم نگاه بود شده وارد که یشخص به تعجب با
 نا؟یمب-

 .کرد حرکت تخت طرف به و زد ینیدلنش لبخند
 نه؟ مگه ینداشت رو دنمید انتظار-

همانطور با تعجب بهش خیره شررده بودم ، نزدیک تر امد و کیفش را روی میز 
 گذاشت و بطری ابمیوه ای را در اورد.

 .خبرم یب ازت چهارساله بایتقر ، نداشتم که معلومه-
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 .ختیر داخلش وهیآبم یکم و گذاشت زیم یرو یوانیل
 .شدنمون جدا از بعد آره-
 .کردم نگاه یگرید سمت و بردم فرو درهم را ام افهیق

 .نایمب کن بس-
 .گرفت سمتم به را وانیل

 .دارم خوبم خبر هی ، مهرداد کردم تمومش وقته یلیخ-
 دوباره به سمتش نگاهی انداختم و لیوان را از دستش گرفتم.

 ؟یخبر چه-
 لبخندی زد و روی صندلی پالستیکی کرمی رنگ کنارم نشست.

 .میکنیم کار باهم بعد به نیا از ، شدم منتقل شما اداره به-
 دلبخن با و کردم نگاه چشررمانش در و گذاشررتم زیم یرو را وهیآبم یخال وانیل

 :گفتم یزورک
 .هیعال_
و لیوان را از روی میز برداشررت و در میان دسررتانش ،  کرد نگاه بهم یناراحت با

 .عصبی در حال فشردنش شد
 ؟یشد ینجوریا چرا کن فیتعر خب-

با بیخیالی به بالشررت پشررتم تکیه دادم و لب هایم را به مهم نبودن پایین و باال 
 کردم.

 .رفت لو اتیعمل یچیه-
 .یکی از ابروهایش را باال برد و متفکر به صورتم خیره شد
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 م؟یدار ینفوذ هی یگیم یعنی-
لب هایم را با حرص محکم فشررردم و با نگاه خالی از حسرری به رو به رو خیره 

 شدم.
 .آره-

 لیوان در دستش را روی می گذاشت و کمی صندلی را به تخت نزدیک تر کرد.
 ه؟یک خب-
 .کشیدم  و کمی خودم را باالتر شدم رهیخ بهش یملتمس افهیق با
 .کنهیم میعصب واقعا سواالتت و خستم یلیخ نایمب-

 با ناراحتی به پنجره ی انطرف اتاق خیره شد.
 ...اما مهرداد باشه-

  .دیرس گوش به اتاق در شدن باز یصدا بعد و خورد در به یا تقه
  
 .شد اتاق وارد یسرخ چشمان و محزون چهره با لوین

اتاق ، خاطرم را قدم های کوتاه و کم جانش روی سرررامیک های سررفید رنگ 
 ازرد.

 .افتاد تپش به قلبم دنش،ید با
 .کردم زمزمه را اسمش لب ریز و زدم یمحو لبخند

 لوین-
 تکیه ام را با اشتیاق از بالشت پشتم گرفتم.

 ی گوشرره از یاشررک ی قطره ، آمد یم سررمتم به آهسررته آهسررته که همانطور
 .شد ریسراز چشمش
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 .رفت فرو آغوشم در و برداشت بلند را اخر قدم چند
 .دادم فشارش خود به و کاشتم شیموها یرو ینرم ی سه*و*ب
 .کرد یم آرامم یباور ریغ طرز به عطرش، یبو

 : کردم زمزمه گوشش کنار
 . بود شده تنگ برات دلم چقدر یدونینم ، ها زهیبر اشک عشقم نمینب _

 .دیرس گوشم به فشیضع یصدا
 .کردم یم کاریچ وفتادیم برات یاتفاق اگه ، دمیترس یلی،خ مهرداد-

 محکم تر به خود فشردمش و دستم را نوازش وار روی موهایش کشیدم.
 .زمیعز نشده میزیچ من ، باش آروم-
 .میآمد خودمان به ، نایمب آرام ی سرفه یصدا با
 .کرد پاک را صورتش دست پشت با و دیکش کنار را خودش آهسته لوین

 یاهنگ ، بود رهیخ ما به و دسرررت به سررینه یعصررب افهیق با حاال که نایمب به
 .انداختم

 .برگشت نایمب طرف به و زد یحیمل لبخند لوین
 .سالم-
 .و دستانش را انداخت زد یزورک لبخند نایمب
 .زمیعز سالم-
 .دیچرخ من سمت به یمتعجب ی افهیق با لوین

 .یکنینم یمعرف مهردادجان،-
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انداختم و اهسررته و به دور از چشررم نیلو ، دسررتم را  نگاه درمانده ای به مبینا
 مشت کردم که از چشم تیزبین مبینا دور نماند.

 ، جان نایمب و من یمیقد همکار و دوسررت ، هسررتن خانم نایمب شررونیا بله،-
 .لوین ، هستن من نامزد هم شونیا

 .داد دست لوین با آهسته و فشرد هم یرو را شیها لب نایمب
 .برداشت را فشیک و شد بلند نایمب قهیدق چند از بعد

 خوبه حالت که خوشررحالم ، بزارم تنها شررمارو و برم من گهید بهتره ، خب-
 .مهرداد

 . انداختم لوین به یمهربان نگاه ، نایمب شدن خارج با
 .بود شده تنگ برات دلم یلیخ-

 قطره ی اشک روی گونه اش را با پشت دست پاک کرد.
 .زمیعز شتریب من-

*** 
 .شدم مرخص مارستانیب از باالخره ، هفته دو گذشت با

 .شدم رهیخ یورود به و ستادمیا اداره یرو به رو
 .، نگاهم روی دربان های جلوی در افتاد بود شده تنگ نجایا یبرا دلم چقدر

 لبخند محوی زدم ، حتی دلم برای دیدن ان ها هم تنگ شده بود.
 ماشین پلیسی اژیرکشان از ان خارج شد.در بزرگ کالنتری باز شد و 

و از خیابان شررلوغ رو به رویم  گرفتم خود به یجد حالت و کردم یظیغل اخم
 .عبور کردم

رھایم مکن | سامان

www.lovelyboy.blog.ir 49



سری تکان دادم و  شتن ،   یها قدم باسرباز های جلوی در با دیدنم احترام گذا
 .افتادم راه به محکم

ان مردمی که در از می و کردم شررتریب را سرررعتم یکم ، دمیرسرر سررالن داخل به
  .گرفتم شیپ در را سرهنگ اتاق ریمس راهرو جمع بودند ،

 حتی دلم برای همهمه و شلوغی کالنتری تنگ شده بود.
 .داد یم صیتشخ را تمیهو یشخص کمتر ، تنم در یشخص لباس وجود با

 .انداختم یجد نگاه در یجلو سرباز به و ستادمیا سرهنگ اتاق یرو به رو
 کنجکاوی بهم خیره شد ، گویا هنوز هویتم را تشخیص نداده بود.با نگاه 

 .اومدن پارسا سروان بگو سرهنگ به_
 در زدن و شنیدن اجازه ی سرهنگ از بعدشوک زده با سرعت احترام گذاشت و 

 .رفت اتاق داخل
 و با پا روی سرررامییک های چرخاندم یکالنتر شررلوغ سررالن داخل را نگاهم
 .کف راهرو ضرب گرفتم شده ی کدر سفید

 .کرد دعوتم اتاق داخل به سرباز ، در شدن باز با
 .گذاشتم یمحکم ینظام احترام و ستادمیا سرهنگ زیم یرو به رو
 .قربان سالم-

و کمی خودش را جلوتر  شد رهیخ بهم یخوشحال و زده رتیح نگاه با سرهنگ
 کشید.

 .یسالم که خوشحالم ، پسر سالم-
 .نگفتم یزیچ و زدم یزورک لبخند
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شته بود ، محکم  شد رهیخ بهم اندوه با سرهنگ ستانش را که روی میز گذا و د
 . فشرد

 اما ، داشته یدسترس اطالعات به که یکی ، بوده ینفوذ هی کار حتما ، مهرداد-
 .کنم داشیپ نتونستم من

 .کردمدستم را باال اوردم و با انگشت  به پرونده های روی میز سرهنگ اشاره 
 .داشتن یدسترس اتیعمل اطالعات به چندنفر-

رد مسرریر انگشررتم را روی پرونده ها گرفت و در حالی که به پرونده های خیره 
 شده بود جواب داد:

 .یرسول سرگرد زاده، یعل سروان ، ینجف سروان ، تو ، من-
 : کردم زمزمه و دادم تکان یسر

 .شهیم نجاما یک شونیبعد اتیعمل میبفهم و میبش کار به دست تر عیسر دیبا_
 نگاهش را از پرونده ها گرفت و بهم خیره شد.

 .پارسا بکن الزمه که هرکار-
 سرم را اهسته تکان دادم و احترام گذاشتم.

 ن؟یدیم یمرخص اجازه-
بی توجه به من خودکارش را از روی میزش برداشتو شروع به یادداشت مطلبی 

 کرد.
 . البته-
 . و با باز کردن در از اتاق خارج شدم افتادم راه به یخروج در طرف به 
  

** 
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 وارید یرو اتاق ی گوشرره که یبرد تیوا سررمت به و شرردم بلند زیم پشررت از
 .کردم حرکت بود شده نصب

 .داشتم نگه رهیخ یمحمد تارا عکس یرو را نفرتم از پر نگاه
شاخه تک تک یرو نگاهم  رد یمحمد تارا عکس از تر نییپا که باند یها سر
 .چرخاندم ، بود دهیچسب او راست و چپ سمت

 خشررم یرو از یقیعم نفس و دمیکوب یمحمد چهره یرو محکم مشرررت با
 .دمیکش

 .کردم نگاه یاسام به و برگشتم زیم طرف به
 نیا که نبود امکانش سررابقه، با و اعتماد قابل همه کرده؟ ینیخبرچ یکسرر چه

 .باشند فرستاده رونیب به را یاطالعات اشخاص
 .گرفتم دستانم با محکم را سرم و کردم یپوف
 .خورد در به یا تقه

 .داخل ایب-
 .گذاشت ینظام احترام و شد اتاق وارد یسرباز

 .کنن مالقات شمارو خوانیم یخانوم قربان-
 ابرویی باال انداختم و به لکه ی روی لباسش خیره شدم.

 نامزدم؟-
 و لب هایش را با استرس روی هم فشرد. رد نگاهم را روی لکه گرفت

 .هستن یا گهید شخص ، قربان ریخ-
 نگاهم رنگ تعجب گرفت و از روی لک به چهره اش سوق پیدا کرد.
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 .داخل ادیب بگو-
 اطاعتی گفت و بعد از گذاشتن احترام نظامی از اتاق خارج شد.

 .دمیکش میها لباس به یدست و نشستم زیم پشت
 .شدم رهیخ اش چهره به یمحسوس تعجب با ، اتاق داخل به یجوان زن ورود با

 .زد یدار طعنه پوزخند
 .پارسا سروان جناب سالم-

 .شدم رهیخ اش چهره به تیجد با و کردم جور و جمع را خودم یکم
 .دینیبش دییبفرما ، نیاومد خوش ، یمحمد خانم سالم-
 .شدم رهیخ ها یصندل از یکی به دست با و

 پس و ماند ثابت برد تیوا ی تخته یرو و چرخاند اتاق در را نافذش سبز نگاه
 .نشست ها یصندل از یکی یرو یتر قیعم پوزخند با یمکث از
 .شلوغه یلیخ سرتون معلومه-
 .نگفتم یزیچ و شدم رهیخ اش چهره به

 . فرستاد قرمزش شال ریز را اهشیس یموها یکم
 .اومدم شما شیپ یکار یبرا_ 

هایم را با ارامش روی میز گذاشررتم و با نگاهم سررعی کردم از چهره ی دسررت 
 مرموزش چیزی پیدا کنم.

 .یمحمد خانم گوشم سرپا من-
 .شد بلند شیجا از من به توجه بدون و زد یشخندین

 .مینیبب ونریب رو گهیهمد امروز نیباش لیما اگه ، میکن صحبت میتونینم نجایا-
 .شدم رهیخ منتظرش چهره به یپوزخند با و انداختم باال تعجب از ییابرو
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 محترم؟ خانم گرفته تونیشوخ شما؟ و من رون؟یب-
 لب هایش را کمی جلو داد و ابروهایش را باال فرستاد.

 .شما خدمت نمیا و ، میجد کامال نه-
 حرکت یخروج در سررمت به یواکنشرر هر از قبل و گذاشررت زیم یرو یکارت
 .کرد

 .پارسا سروان جناب خداحافظ-
 .بست را در میصدا شدن بلند از قبل و
 .دمیکوب زیم یرو یمشت تیعصبان با
 .بود شده نوشته آن یرو یآدرس و تلفن شماره که شدم رهیخ کارت به
 : کردم زمزمه لب ریز
 .گذرهیم یچ کلت تو _

** 
 مهرداد؟ یبر بود واجب حاال-
 راننده هب اعتراض نشررانه به را دسررتم و داشررتم نگه را نیماشرر بوق تیعصرربان با

 .آوردم باال ییجلو
 .چسباندم گوشم به را تلفن

 .ستین میزیچ ، خوبم نباش نگرانم زمیعز-
 مهرداد؟ یمطمعن-

 به ساعت ماشین نگاهی انداختم.
 لو؟ین ، خانومم آره-
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 .جانم-
 لبخندی زدم و سرعتم را کمتر کردم.

 ور شرام امشرب تا کنم تموم رو کارم عیسرر دمیم قول ، یفکرم به که یمرسر-
 .میبخور رونیب

 .مهرداد اوه-
 با نگرانی به جاده ی رو به رویم خیره شدم.

 شده؟یچ-
 .دوستامم از یکی خونه چون تونمینم امشب-

 اخم کوچکی رو پیشانی ام نقش بست.
 دوستت؟ کدوم-

 .ماندم لوین دادن جواب منتظر و کردم ترمز یکیش شاپ یکاف یرو به رو
 .باش خودت مراقب برم دیبا من ، زمیعز باهاش کنمیم آشنات-
 .کرد قطع را تلفن ، بدهد من به دادن جواب فرصت نکهیا از قبل و

 .گذاشتم بمیج در را تلفن و کردم یپوف
 .کردم تنم را کتم و شدم ادهیپ نیماش از

 .کردم حرکت شاپ یکاف یورود طرف به نیماش در کردن قفل از بعد
 یم القا آدم به را یخوب آرامش حس شاپ یکاف کیتار یفضا و تیال کیموز
 .کرد

در  شرراپ یکاف ی گوشرره ، زیم نیآخر یرو و چرخاندم ها زیم یرو را نگاهم
 .ماند ثابت قسمتی که تاریک تر از بقیه بود ،

 .کردم حرکت زیم طرف به
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 .نشستم و دمیکش عقب را یصندل
 سالم-

 .کرد جمع شتریب را رنگش قرمز دار خز یپالتو و کرد یدار عشوه ی خنده
 .اخمات اون با تو یآورد رو رونیب یسرما سالم،-
 .شدم رهیخ بهش یخنث و خونسرد افهیق با
 ؟ینیبب رونیب رو من یخاستیم یچ یبرا خب-
شت دهانش داخل را شیرو به رو یشکالت کیک از یا کهیت  نتطیش با و گذا

 .شد رهیخ من یجد چهره به
 .ت کردداغون یادیز ، یداد انجام که یآخر اتیعمل-

شردم هم یرو را میها دندان سیاهی میز  و ف سفیدی که در دل  روی خط های 
 .، با ناخن خط های فرضی کشیدم کشیده شده بود

 .برم پاشم ای یگیم رو کارت-
 .بده سفارش یزیچ هی ، ینجوریهم که شهینم ، گمیم-

 .کرد بلند گارسون یبرا را دستش دهم نشان یالعمل عکس نکهیا از قبل
 .کردم مشت را دستانم قدرت با و دمیکش یقیعم نفس

 .یباش دهینکش نجایا تیاهم یب مسائل یبرا رو من که نفعته به-
 .شد رهیخ چشمانم به و زد یمعنادار لبخند

 زجرآوره؟ برات رونیب یاومد من با نکهیا یبگ یخوایم یعنی-
 .شدم رهیخ چشمانش به و زدم یسرد لبخند
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 نکهیا قبل یباش نداشته من یبرا یحساب درست زیچ امشب اگه باش مطمئن-
 .کارمیم تیشونیپ وسط ریت هی یبش ریدستگ

 .شد رهیخ کشیک به و کرد غنچه را شیها لب
 .ایکنیم صحبت بد یلیخ-
 خانم؟ نیداشت یامر-

 .دمیکش ، بود ستادهیا زیم کنار که یگارسون یرو تارا از را نگاهم
 .نیاریب رو صورتحساب لطفا که بگن خواستنیم بله-
 .حتما بله-

 .شدم رهیخ تارا دلخور ی چهره به ، گارسون رفتن از بعد
 .شو بلند ، میریم-

*** 
 یسع وجود تمام با و گذاشتمیم پارک یها فرش سنگ یرو را میها قدم آهسته

 .کنم کنترل را خشمم کردمیم
 باشم؟ اونجا قراره من یدیفهم چطور شب اون ، خب-

 .کرد تر جمع را خودش و برد فرو شیپالتو بیج در را دستانش
 ؟یکرد وصل خودت به صوت ظبط-

 .و به برگ خشک شده ی روی زمین نگاهی انداختم زدم یدار صدا پوزخند
 .ومدمینم اصال نجایا امیب پرتا و چرت نیا با خواستمیم اگه-

صدای خش خش پایش را روی  شت ،  شده گذا شک  سته ای از برگ های خ د
 برگ ها باعث شد نگاه کوتاهی به پایین پایش بندازم.

 .ینفوذ هی قیطر از خب،-
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 .فرستادم رونیب دار صدا را نفسم و ستادمیا میسرجا
 ه؟یک اون-

 .شد رهیخ ام چهره به و ستادیا من از جلوتر چندقدم
 سرش کند. از شاخه اویزان شده ی درخت پشت برگی را

 گم؟یم بهت یکنیم فکر چرا-
 .میکنیم معامله-

 .شد رهیخ بهم منتظر و زد یضیعر لبخند
 یبر زنده زارمیم کردنت ریدسررتگ موقع عوض در بده لیتحو بهم رو اون تو-

 .زندان
 .کرد دنیخند به شروع بلند بلند سپس و شد رهیخ بهم یکم

 سروان؟ جناب یدینفهم هنوز یعنی-
 .کرد پر را بود نمانیب که یا فاصله چندقدم

 ، سررردخونس تو چشررمات وسررط گلوله هی با بدنت صررب  فردا بخوام اگه من-
 کنم؟ ثابت بهت یخوایم

 .نگفتم یزیچ و شدم رهیخ بهش شک با و منتظر
 .آورد در شیپالتو بیج از را تلفنش و داد تکان را سرش

 .کرد زدن حرف به شروع یا شماره گرفتن بعد
 .نشیاریب....خوبه...د؟ینیبیم مارو-

 .کردم لمس را ام اسلحه و بردم پشتم آهسته را دستم
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 .ماند ثابت ، شدندیم کمانینزد راست طرف از که ینفر سه یرو نگاهم
 .کرد یم حرکت یکمتر سرعت با و زدیم لنگ یکم بود واستاده وسط که یکس

شان کینزد با شم ، شدن  به رو دختر به ، گرفت فرا را وجودم تمام تعجب و خ
 . شدم رهیخ میرو
 .لوین-

 و گرفت را لوین یبازو و زد یپوزخند ، بود سررتادهیا چپش سررمت که یمرد
 .داد هلش من سمت به محکم

 .دمشیکش آغوش در و رفتم لوین سمت به یبلند جهش با
 به خود فشردمش. روی سنگ فرش های سرد خاکستری رنگ نشستم و محکم

ش نفس تند تند صابم شیها هق هق و شیصدا دنیلرز و دنشیک ش را اع  نجمت
 .ساخت تر

 :کردم زمزمه اطراف به توجه یب و بردم گوشش کنار را سرم
 .نباش نگران زمیعز نجامیا من _
 .کردم حرکت میرو به رو یکلیه مرد سمت به و کردم شیجدا خودم از

 .دمییسا هم یرو قدرت با را میها دندان
 به یدیخند جدت هفت به تو زمیریم رو خونت آشررغال ی م*ر*ت*ی*ک*ه-

 .یزد دست من نامزد
 .زدم صورتش به یمحکم مشت ، دادن جواب یبرا یفرصت دادن بدون و

ست شوک با ، رفت عقب قدم چند ش صورتش به ید  ظهلح چند از بعد و دیک
 .شد ور حمله طرفم به و دیکش یبلند ی نعره
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 ردنک رد از بعد و آوردم نییپا را سرم ، آورد صورتم سمت به را مشتش قدرت با
 .دمیکوب شکمش به محکم زانو با مشتش

 .گهید بسه-
ش تارا سمت به نگاهم شای  شد دهیک شغول تما که به درختی تکیه داده بود و م

 .عصبانیت جنون وارم بود
 .یشد من نامزد کینزد یحق چه به-

 چشررمانم به تکیه اش را از درخت گرفت ، بهم نزدیک شررد و و زد یپوزخند
 .شد رهیخ
 .گذاشت دست ضعفشون نقطه رو دیبا آدما کردن فیضع یبرا-
 .یقه ی پالتویش را گرفتم و محکم فشردم کنم کنترل را خودم نتوانستم گرید
 گهید ، فتیکث قلب اون تو کارمیم ریت هی قسررم خدا یخداوند به ، شررو خفه-
 د؟ش رفهمیش ، توئه و من نیب فقط یباز نیا ، یبش من نامزد کینزد نمینب
 و رفتمگ را دستش و رفتم لوین سمت به او به توجه یب ، بدهد جواب خواست تا
 .کردم حرکت مخالف جهت سمت به
 .مهرداد..مه-

 دستم را دور شانه اش گذاشتم و به خودم نزدیکش کردم
 .زدلمیعز جانم-
 دن؟..بو یک اونا...اونا-

 یدمب*و*سنفسم ترا با خشم بیرون فرستادم و اهسته روی موهایش را 
 .امنه جات نباش نگران ، یچکیه-
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 .کردم برداشتن گام به شروع قبل از تر تند و فشردم محکم را مشتم
 سنگ کوچکی که جلوی پایم افتاده بود را با قدرت شوت کردم. 

  .کنم منحل را یلعنت باند نیا عتریسر دیبا شده که یمتیق هر به
* 

نگاه جدی روانه افرادی که داخل اتاق ،  و ستادمیا برد تیوا ی تخته یرو به رو
 دور میز نشسته بودند ، کردم.

 .کند روشن را پروژکتور که کردم اشاره یعل به سر با
 یمحمد تارا باند از رو الزم اطالعات باالخره اما شررد رید که متاسررفم خب-

 .میآورد بدست
 .شد رهیخ ام چهره به اخم با سرهنگ

 سروان؟ یاطالعات چه-
 یدروغ معامله هی گرفتم که ییفروشررا مواد از یکی با من ، یجعفر سرررهنگ-

 .گرفتم ازش رو خودش منطقه سیرئ اسم و کردم
 سروان؟ یکرد معامله مجرم هی با تو-
 .زدم یپوزخند و شدم رهیخ یرسول سرگرد به
 ...فرده نیا شد یمعرف بهم که یکس اون خب ، نیدروغ معامله هی اما آره-
 .کرد عوض را عکس یعل و

شمان  جان رد را ترس ، بودند شده رهیخ نیدورب به نفرت با که اش رهیت یآب چ
 .انداخت یم آدم

 به را رسناکت یابهت راستش گونه یرو هیبخ رد و بود دهیتراش غیت با که را سرش
 .بود دهیبخش او
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 .شد رهیخ تخته به تیجد با نایمب
 سروان؟ هیک نیا-
سم- ستم نیشرو ا س متولد ، یرانیا پدر و روس مادر ، یر  و ساله ۳۵ ، هیرو

 .داره یمحمد باند با یا گسترده یهمکار کنهیم ادارش اون که یباند
 د؟یکن گهید پرونده هی ریدرگ مارو دیخوایم شما سروان-

 .انداختم یعل به یترسناک نگاهو بردم فرو درهم را مهای اخم
ند میتونیم هم فرد نیا قیطر از- ند هم خودش با مد تارا با  نیب از رو یمح

 .میببر
 .دیکش سر را آبش وانیل و داد تکان یسر سرهنگ

 .موافقم من ، هیخوب فکر-
 .نشستم آن یرو و کردم حرکت یصندل طرف به
 .میکنیم شروع االن نیهم از دم،یکش قبل از من هارو نقشه-
* 

 .کردم صحبت به شروع یعل به رو مسخره لحن با و کردم جمع را صورتم
 .سروان جناب دیبکن گهید پرونده هی ریدرگ مارو نیخوایم شما-
صبان با ضربه ی محکمی به دیوار کنارمان  شدم رهیخ درهمش چهره به تیع و 

 .زدم
 .اشب پشتم لطفا هیجد هیقض ؟،یعل گرفتن منو نامزد اونا که نگفتم من-

 : گفت یا شرمنده لحن با همراه تیعصبان با و آورد باال را سرش

رھایم مکن | سامان

www.lovelyboy.blog.ir 62



 فیوظا دیبا ، مهرداد سررمیپل هی من یول پشررتتم من که معلومه ، گهید بسرره _
 .بدم انجام خودمم

 .تر رفت  که گامی عقب شدم کینزد بهش یکم و کردم یپوف
 ...ای باش پشتم ای کن روشن خودتو فیتکل ، سهیپل آقا نیبب-
 .کردم حرکت اتاق در طرف به و شدم رد کنارش از

 .دمیچرخ سمتش به و گرفتم را در رهیدستگ
 .نکن کمکم اصال-

 .بستم را در و رفتم رونیب ، زدنش صدا به توجه یب و کردم باز را در
گاه میها اخم  .رفت فرو درهم ناخودآ

 .فشردم چندلحظه و کردم مشت را دستانم
 .افتادم راه به اداره یخروج طرف به

** 
 .کردم عبور ، ییجلو نیماش کنار از سرعت با و فشردم بوق یرو را دستم
 .دادم ادامه تیعصبان و گذاشتم گوشم یرو دوباره را تلفن

 نیشرررو از اطالعات یهرچ امشرررب من جان نیحسرر نداره یربط من به_ 
 .خونم یاریم برام همشو ، خوامیم یدار یمحمد تارا و یرستم

 .رمیم لو ، بفهم تونمینم مهرداد-
 .نداره یربط من به-

 .انداختم یکنار یصندل یرو یخورد اعصاب با و کردم قطع را تلفن
 .کردم شتریب را سرعتم و دادم نیماش به یا دنده
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 تا یباز نیا ستین معلوم وگرنه شدمیم خالص یمحمد تارا شر از زودتر دیبا
  .یمتیق هر به...بشه حذف یمتیهرق به دیبا یمحمد تارا...بشه دهیکش کجاها

*** 
 .شدم رهیخ اش چهره به و نشستم ونیزیتلو یرو به رو مبل یرو

 کنارم رنگ اهیسرر نفره تک مبل یرو و کرد فوت حرص با را نفسررش آهسررته
 .نشست

 .مهرداد یبرس کجا به یباز لج نیا با یخوایم تو دونمینم واقعا من-
 . شدم رهیخ بهش تیعصبان با و کردم زیر را چشمانم

 نم به تو باشررره ادتی اگه ، برسررم کجا به خوامیم من که نداره یربط تو به-
 .یبد اطالعات من به یموظف اناتیجر یسری بابت یونیمد

 کنترل را از روی عسلی کنارم برداشتم و تلویزون را روشن کردم.
 .کرد مشت را دستانش و فشرد هم یرو را شیها دندانش

شتن منت از-  بدم بهت یشتریب اطالعات من یهرچ ضمن در اد،یم بدم گذا
 . هیرس یلیخ واقعا آوردم االن که میاطالعات نیا وفتهیم دردسر تو خودم یزندگ

 پس؟ یآورد دستش به چطور-
 نیشرررو با یا دوسررتانه ی رابطه یتازگ اون ، نمیام نیرام باند داخل من خب-

 . کرده دایپ یرستم
 . شدم کشینزد یکم و گرفتم مبل از را ام هیتک
 .شدن کینزد هم به انقدر یا مسئله چه درباره اونا خب-
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شت و جرعه ای  شه ای رو به رویش بردا شی سکافه اش را از روی میز  لیوان ن
 نوشید.

 ، دمیم دسررت از رو سرررم وگرنه بکنه دایپ درز ییجا دینبا یکی نیا واقعا نیبب-
 یبزود...کننیم رو شینابود یزیر برنامه اونا...؟یشناسیم که رو بزرگمهر باند
 .شنیم جنگ وارد

 .شدم رهیخ ونیزیتلو به و بردم باال پوزخند با را میابروها
 روایباز گانگسررتر نیا اجازه قانون نیحسرر نه...کشررکه؟ وسررط نیا سررمیپل-

 ؟یکرد آماده رو بدم انجام خوامیم که یاتیعمل درباره الزم اطالعات...دهینم
 یبآ ی پوشرهلیوان نسرکافه اش را که تا نصرفه خورده بود روی میز گذاشرت و 

 .گرفت سمتم به را یرنگ
 .یند باد به رو سرت باش مراقب فقط-
 .شدم پرونده یبررس مشغول و زدم یشخندین

 چرا؟ یدونیم ، دمینم باد به رو سرم چوقتیه من-
 از سر جایمان بلند شدیم و رو به روی هم ایستادیم.

 چرا؟...نه-
 .بده باد به دیبا ارویلیخ سر که میهمون من چون-

 با چهره ی عصبی بهم خیره شد و سپس به سمت در راه افتاد.
 .برم دیبا گهید من ، متنفرم جمالتت نجوریا از بودم گفته که بهت-
 .ادین شیپ یمشکل تا برو اپارتمان یپشت در از ، باشه-

 در را باز کرد و نگاهی بهم انداخت.
 .خداحافظ ، باشه-
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 ، بشم یزیر برنامه مشغول تا رفتم کارم اتاق سمت به ، در شدن بسته یصدا با
  .نداره رو یتعلل چیه یجا نکاریا

** 
 .دمینوش یا جرعه و آوردم باال آهسته را قهوه فنجان

 .آورد ارمغان به میبرا را یخوب حس ، قهوه یتلخ
 .ردمک حرکت اتاق گوشه برد تیوا سمت به و گذاشتم کارم زیم یرو را فنجان

 .کرد یم آرام یحدود تا را خوردم اعصاب ، اتاق کیتار مهین یفضا
 .دمیکش خط یرستم نیشرو عکس دور و برداشتم را کیماژ

شب  نوبج یباندا از یکی و نیشرو باند نیب ، نیهروئ لویک صد معامله فردا
 .گرفت یم صورت کشور

 معلوم وگرنه نرود لو بار نیا اتیعمل اطالعات تا کردم یم جمع را هواسم دیبا
 .داشت همراه به را یشوم امدیپ چه نبود

 .آمدم رونیب فکر از ، بمیج در تلفن لرزش با
 تلفن را از جیب شلوارم در اوردم و به صفحه اش خیره شدم.

 .نشست لبانم یرو یمحو لبخند ، مخاطب اسم دنید با
 سالم-

 .دیچیپ تلفن در اش سرزنده و شاد یصدا
 .یخوب ، مهردادم سالم-
 . افتادم راه زیم طرف به
 ؟یچ تو ، خوبم آره-
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 .بود شده تنگ برات دلم ، خوبم-
 .دمینوش یگرید ی جرعه و گرفتم دست در را قهوه فنجان

 .رونیب میبر فردا بگم بهت خواستمیم نطوریهم منم ، خداروشکر-
 .میبر کجا شه،یم خوب یلیخ-
 .یشگیهم کافه همون-
 .دنبالم یایب ستین الزم امیم خودم ، باش اونجا پنج ساعت ، باشه-
 .باش خودت مواظب برم دیبا من لوین ، باشه-
 .دارم دوستت ، نطوریهم توم-

 .شد تر پررنگ لبخندم
 .نطوریهم منم-

 .گذاشتم رنگم اهیس گرمکن بیج داخل و کردم قطع را تلفن
 .افتادم راه به اتاق رونیب طرف به

عد تاق از خروج از ب فل در بار دو را دیکل ، کار ا ندم ق خل و چرخا  بمیج دا
 .گذاشتم

 .قهیدق یس و کی...شد دهیکش ساعت یرو بر نگاهم
 قشهن عوض در اما ، بود کرده ام خسته یحساب اتیعمل یبرا یزیر برنامه و کار
شان کردن خراب و نیشرو انداختن ریگ یبرا را یخوب ی ش معامل  ، مبود دهیک

 .ترساندیم یحدود تا هم را یمحمد تارا ، نیشرو به بزرگ ی ضربه نیا
 رو یپرکار روز چون کردمیم استراحت دیبا ، کردم حرکت خواب اتاق طرف به
  .داشتم رو شیپ در
* 
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 .شد رهیخ اتاقم برد تیوا تخته به لبخند با و زد یبشکن یعل
 .میشیم موفق نباریا شک بدون ، مهرداد هیرینظ یب  ی نقشه-

 .کردم حرکت زیم طرف به برگشتم و زدم یمحو لبخند
 ریگ امشرررب باش مطمن ، کردمیم کار روش مین و کی سررراعت تا شررربید-
 .مشونیندازیم
 امشبه؟-
 .سه ساعت امشب آره-
 .پس منتظرمه یحساب یخوابیب هی ، اوه-

 . رفتم بهش یا غره چشم
ه که روی دسته ی صندلی افتاد تلفنم را از روی میز برداشتم و داخل جیب کتم

 گذاشتم. بود ،
 برم ییاج هی تا دیبا من بده عیتوض رو یچ همه سرهنگ اتاق برو ، یتنبل بسه-

 .عیسر گردمیبرم
 ش گذاشت.ب*غ*لبه طرف در راه افتاد و پرونده را زیر 

 .راحت التیخ کنمیم حل کاراشو من ، باشه-
 .دادم تکان تشکر یمعن به را سرم
 وباهم از اتاق خارج شدیم . کردم حرکت اتاق در طرف به ، برداشتم را کتم
** 

 با چنگال شروع به تکه تکه کردن کیکش شد. مشهودی با دلخوری
 .مهرداد یبود داریب روقتید تا شبید باز معلومه-
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 .کردمیم کار پرونده یسری رو آره-
گاه  .گرفتم دهنم یجلو دوباره را دستم و دمیکش یگرید ازهیخم ناخودآ

 .یکشیم ازهیخم هفتمه بار نیا-
 .شدم رهیخ لوین به و دمینوش دستم در قهوه فنجون از یا جرعه

 . خبرا چه-
 اپشررر یکاف از رونیب بهاز پنجره ی تیره ی کنارمان  و کرد ریدلگ را اش چهره

 .شد رهیخ
مسرریر نگاه نیلو را که روی یک زوجی که قدم  و کردم مشررت را دسررتم یعصررب

 لبخند از جلوی کافی شاپ رد میشدند ، دنبال کردم. زنان و با
 .لوین توعه یبرا وقتم کل نباشم کار ریدرگ اگه کن باور-

 : داد جواب کردیم نگاه را رونیب که همانطور
 .مهرداد یریگینم ازم یخبر هی نزنم یزنگ تا ناراحتم نیا از اما ، دونمیم _

 چرخاندم.فنجان را میان دستانم روی شیشه ی میز 
 یخبر که گذشررته چندوقت مگه ، میکرد صررحبت باهم شیپ روز دو ما لوین-

 .نگرفتم ازت
و چنگالش را محکم توی باقی مانده ی کیک توت  انداخت بهم یعصررب نگاه

 .فرنگی اش فرو کرد
 .یامکیپ نه یزنگ نه کامل روز هی-

صبان از را میها لب شردم هم یرو تیع ش قهوه از یگرید ی جرعه ، ف  و دمینو
 .نگفتم یزیچ
 ؟یدار گفتن یبرا یزیچ-
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 : کردم زمزمه لب ریز و شدم رهیخ چشمانش داخل
عذرت _  تکرار گهید کردم، کار ریدرگ رو خودم یادیز ، زمیعز خوامیم م

 .نمکینم
 . کرد خوش جا شیها لب یرو ینیدلنش لبخند سپس ، ماند رهیخ بهم یکم

 مهرداد؟ میبزن قدم کمی هیچ نظرت ، خوبه-
 با شرمندگی به لبخند مهربانش خیره شدم و نفسم را با شرم بیرون فرستادم.

 . اداره برگردم عیسر دیبا ، شلوغه سرم کمی امروز زمیعز-
 .داد ادامه لحن همان با اما شد محو یکم لبخندش

 . زمیعز نداره یبیع-
 انگشت اشاره ام را باال گرفتم و لبخند نصفه و نیمه ای زدم.

 ه؟یچ نمایس راجب نظرت فرداشب اما-
 .، کف دستانش را آهسته بهم کوبید شد رهیخ بهم و زد یبرق چشمانش

 .شهیم خوب یلیخ ، هیعال-
 ارام از روی صندلی بلند شدم.

 .خونه برسونمت شو بلند ، خوبه-
 همانطور نشسته ، نگاهش را به سمت چهره ام باال کشید و لبخند مهربانی زد.

 .نباش من نگران برو تو ، دارم کار ییجا هی ، زمیعز نه-
به سررمتش خم  به ی میز را  گرفتم و کمی  نداختم و ل باال ا با تعجب  ابرویی 

 شدم.
 .رسونمتیم ، یبر یخوایم کجا-
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 تکه ای از کیکش را داخل دهانش گذاشت.
 .برو تو ، داره الزم یدرس کمک کمی دوستم خونه برم خوامیم زمیعز-

 دادم و ازش فاصله گرفتم.سرم را تکان 
 .باش خودت مراقب باشه-
 .شتریب تو -

 مسیر خروجی کافی شاپ را در پیش گرفتم. و زدم یلبخند
 .کردم حرکت صندوق طرف به و کردم تنم در میان راه را کتم
 .شدم خارج شاپ یکاف از زیم کردن حساب از بعد
 اتیعمل یبرا را خودم دیبا ، برسررم نیماشرر به زودتر تا کردم تند را میها قدم

  .بشه برعکس یباز ی جهینت بود قرار امشب ، کردمیم آماده
** 

 .شدم متمرکز هدف یرو و گرفتم دستم در محکم را اسلحه
 رهمسرر پشررت کیشررل چند فرسررتادنش، رونیب از بعد و دمیکشرر یقیعم نفس
 .کردم

 تحرک زمان گهید ساعت سه ، رفتیم شیپ نقشه طبق یچ همه دیبا ، امشب
 . بود مرکز از واحدها

 .کردیم تر آرام را متشنجم اعصاب ، یراندازیت نیتمر یکم
دیگر پشررت سرررهم به هدف  کیشررل چند و دمییسررا هم یرو را میها دندان

 .کردمکاغذی رو به رویم 
 ار سرررم و گرفتم زیم یها لبه به را دسررتم و انداختم میجلو زیم یرو را اسررلحه

 .کردم خم
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 .نمونم زنده یحت گهید دیشا ، بزنم گند نبارهمیا اگه
 .دمیکش سرهم پشت گرید قیعم چندنفس

شت ، حرص با  یبلند نچندان ادیفر و زدم اطرافم یها حفاظ یرو یمحکم م
 .دمیکش

 .گندت بزنن-
 .کردم حرکت سرم پشت رنگ دیسف یکیپالست یها یصندل طرف به
 .گرفتم میها دست انیم را سرم ، یصندل یرو نشستنم با

 .بود افتاده جانم به یبیعج ترس کنم، انکار توانستمینم
شمن کی جادیا ترس ، تیمامور کردن خراب ترس  ، تر خطرناک و تر بزرگ د
 .لوین ماندن تنها و شدن کشته از ترس

 .مهرداد بردمیم لذت یبود یمحکم آدم نکهیا از شهیهم-
 .شدم رهیخ بود ستادهیا میکینزد در که نایمب به و آوردم باال را سرم

 .باخته رو خودش ینجوریا محکم آدم اون که شمیم دیناام دارم واقعا االن-
 .کردم حرکت نایمب کنار سردکن آب سمت به و شدم بلند یصندل یرو از
 .دمیکش سر نفس کی و کردم پر را یآب وانیل

بل و محکم قدر همون هنوز من- مادم قا باش نگران ، اعت خل یزیچ ن  من دا
 .نشده عوض

 .کردم حرکت یخروج در طرف به و گذاشتم کنارش از
 ...مهرداد شده عوض-
 .بزند را حرفش ی ادامه تا ماندم منتظر ، برنگشتم اما ستادمیا
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 دشمنانش تمام که داره ضعف نقطه هی حاال ، ضعف نقطه یب و نترس آدم اون-
 .باخبرن ازش

 . دمییسا هم یرو را میها دندان
 نانمدشررم از هرکدوم ، کشررمیم نفس من که یوقت تا نایمب دمیم قول بهت نویا-

 .برمیم نیب از ممکن وضع نیبدتر به رو بشه زانمیعز کینزد بخواد که
 .شدم خارج اتاق از و نماندم نایمب جناب از یپاسخ منتظر گرید
 ...منه شب امشب..شدمیم امشب اتیعمل آماده دیبا

** 
 .چرخاندم نیماش داخل را نگاهم

 .بودم متنفر اتیعمل قبل یها استرس از شهیهم
 ؟یکرد هماهنگ شدنشون قرم*س*ت مکان جهت روهاین هیبق با مهرداد-
 .انداختم رونیب به ینگاه ، نیماش شهیش پشت از
 .بشن کار به دست یزمان چه گفتم بهشونم آره-

 .دیکش یقیعم نفس و داد نییپا را شهیش یکم
 .یدیترس کنمیم حس ، یعل شدهیچ-

 .کرد بهم یبد نگاه جلو یصندل از و برگشت
 .ترسمینم یچیه از من-

 .کرد خوش جا میها لب یرو یا مهین نصفه لبخند
 .اوردیب کم ها سرباز یجلو نداشت دوست
 .در دستم افتاد استیل ساعت یرو نگاهم
2:۱۰ 
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 .دارم دلهره نقدریا چرا دانمینم ، بود اتیعمل شروع گهید قهیدق پنجاه
 .ستین لیدل یب ام دلشوره مطمئنا

 .کردم لمس را ساعت ، گرمید دست با و آوردم نییپا را دستم
 .بود دهیخر میبرا را ساعت نیا بودنمان باهم سالگرد نیاول لوین

 . مهرداد میشیم کینزد میدار-
 .باشه-
 : کردم صحبت به شروع یجد لحن با و برداشتم را میسیب

ش قرم*س*ت خودتون تیموقع تو همه  _ شت و هفت ثاقیم ، نیب شت ه  رس پ
 ها حدوا هیبق ، دیکن حرکت دو ثاقیم پشررت چهار و پنج ثاقیم ، کن حرکت ما

مان  با ینظم یب نیکتریکوچ ، نیکن سرررد رو راهشررون نیمجرم کردن فرار ز
 .شهیم رو به رو ممکن هیتنب نیبزرگتر

* 
 پناه طیمح در موجود یها سررنگ و ها درخت پشررت باش آماده روهاین تمام

 .بودند گرفته
 اگر ، مینداشررت نیسررنگ حمله یبرا یادیز یروهاین ، سررنگر بودن کم لیدل به

 .وفتادیم روال یرو زیچ همه میرفتیم شیپ نقشه طبق
 .کردند حفظ را خود تیموقع همه نیماش چند یصدا شدن بلند با

 رهیخ طیمح به ، بودم گرفته پناه پشررتش که یبزرگ مهین سررنگ کنار از آهسررته
 .شدم

 .شدند یم کینزد چپ سمت از نیماش چهار
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 نیا به که شررد انینما گرید چراغ چند راسررت سررمت از ، شرردنشرران کینزد با
 .امدندیم سمت
 اهیس ندبل یشاس سه و ستادیا ها نیماش گرید از جلوتر یرنگ دیسف ی پورشه

 .کردند توقف آن پشت رنگ
 .ستادندیا نیماش یجلو و شدند ادهیپ پورشه از یمرد و زن

ما نکن معامله پاها خورده نیا با گفتم نیشرررو نیا به صررردبار-  تو حرف ا
 .رهینم گوشش

 .یزد غر انقدر رفت سرم ذیپان کن تمومش ، اه-
 جز یزیچ هوا یکیتار لیدل به اما کردم قیدق دونفرشررران چهره یرو را نگاهم

 .نبود صیتشخ قابل ، زن بلوند یموها
 دندش ادهیپ مرد دستور به نیماش داخل یروهاین ، گرید یها نیماش یکینزد با
 .گرفتند کنترل تحت را اطراف و
 .مهرداد دارن نیسنگ اسلحه همشونم ، ادنیز چقد اوه اوه-
 .بزن حرف تر آروم خبرته چه سیه-
 .کننیم پلمون شلو زننیم شنیم ادیز انیب اونام میدیم تلفات مهرداد-

 .«ترسو» : کردم زمزمه تیعصبان با و دمیکوب اش نهیس به یمحکم نسبتا مشت
 تعداد و گرید نیماشرر سرره اومدن با حاال که شرردم رهیخ ها نیماشرر به دوباره

 .شد شتریب ها محافظ
 راه به مرد دو ، طرف آن از و کردند حرکت سمتشان به نیماش یجلو مرد   و زن

 .افتادند
  .شدند کردن صحبت مشغول و دادند دست گریکدی با
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 .آوردم باال را میسیب
 دواح هیبق ، نیایب منطقه سمت به ، شد شروع اتیعمل...ها واحد یتمام به_

 .«نیکن یخال رو خشابتون تمام ، دیکنیم کیشل من فرمان با ها
 .دمیکش ها نیماش سمت را نگاهم

 که ییها نیماش یرو ، دوردست در نگاهم اطراف از ریآژ یصدا شدن بلند با
 .ماند ثابت ، آمدند یم سمت نیا به

 «آتش:»  زدم ادیفر و گرفتم باال را میسیب و زدم یپوزخند
 یاندازریت به شررروع یا کننده ریغافلگ طرز به روهاین یتمام ام، جمله انیپا با

 .کردند
 .کردم کیشل و گرفتم نشانه را ها محافظ از یکی و شدم بلند

 .نشستم و کردم گرید کیچندشل ن،یزم یبررو جانش یب جسم افتادن با
 .بود یراندازیت مشغول تمام شجاعت با که افتاد یعل به نگاهم

 .دادند دست از را یادیز یروهاین ، کردنشان ریغافلگ لیدل به
 .دمیکش مبارزه دانیم یرو دوباره را نگاهم ینیماش موتور یصدا شدن بلند با

 .کرد حرکت به شروع تمام سرعت با رنگ دیسف پورشه
 میها گلوله شدن تموم با ، کردم نیماش به سرهم پشت کیچندشل و شدم بلند
 .نشستم عیسر

 .«یلعنت:» زدم داد و کردم مشت را دستانم
شه:»  زدم ادیفر و آوردم باال را میسیب  نینزار ، دیکن متوقف رو رنگ دیسف پور

 .«یمتیق هر به ، کنه فرار
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 .کردم گرید کیشل چند و ستادمیا ،  شدم بلند خشاب ضیتعو از بعد
 کیزدن دهانم به را میسرریب و زدم یپوزخند ، بودند مانده یباق گرید دونفر تنها

 .«دیکن صبر:»  کردم
 .دیخواب یراندازیت یصدا ، یلحظات از بعد
 .«نیشیم کشته شمام وگرنه نیش میتسل:»  زدم داد
 .رفتم نشانه رو ها نیماش اسلحه با و شدم بلند سپس ، کردم صبر یکم

 .رونیب نیایب و باال نیریبگ دستاتونو ، نیبنداز رو اسلحتون...ن؟یَکر-
شان ، قهیدق چند از بعد ست با دونفر شت از گرفته باال یها د ش پ  رونیب نیما

 .آمدند
 .رفت شانیکینزد به و کرد عبور کنارم از یعل
 .نیریبگ بدنتون از فاصله با رو دستاتون و نیبخواب نیزم یرو-

 .آمدند سمتمان به کشان ریآژ نیماش چند یقیدقا گذشت از بعد
ستگ مجرم دو به س یها چهره به غرور با و شدم کینزد شده رید  رنگ و دهیتر
 .شدم رهیخ دشانیپر
 ؟ نهیماش کدوم تو مواد-

 .نکردم افتیدر یجواب اما ماندم جواب منتظر
 .شدم رهیخ شانیچهرها به  یزیآم ریتحق نگاه با و زدم یشخندین

 رو نایماشرر...نیبزن چهچه بلبل مثل کنمیم یکار یکالنتر میبرسرر ، باشرره-
 .نیبگرد
 .کردند حرکت ها نیماش سمت به سرباز چند

 .ماندم رهیخ یرسول سرگرد یرو و چرخاندم تیجمع انیم را نگاهم
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تادمیا شیرو به رو و کردم حرکت سررمتش به ظام احترام و سرر  یمحکم ین
 .گذاشتم

 «سروان بود یعال کارت:»  گفت یجد لحن با و زد یلبخند
 .قربان ممنونم-

 .افتاد چپش یبازو یخون باند یرو بر نگاهم
 ن؟یخورد ریت-

 .زد یمحو لبخند و کرد شیبازو به ینگاه
 .سادس خراش هی نه-

 .نگفتم یزیچ و دادم تکان یسر
 .نجایا ایب...مهرداد...مهرداد-
 .کردم حرکت بود ستادهیا ها نیماش کنار که یعل طرف به
 ؟یعل شدهیچ-
 .کن نگاه رو نجایا ایب-
 .ستادیا کنارش و کرد حرکت یبلند یشاس سمت به
 .شدم رهیخ نیماش پشت به و رفتم طرفش به
 .نیهروئ ییلویک دو سهیک تا پنجاه-
 .شد رهیخ بهم یا روزمندانهیپ حالت با که شدم رهیخ اش افهیق به

 واقعا نیا یعل:»  گفتم خندم انیم و دادم سررر یتعجب با همراه بلند ی خنده
 .«هیادیز مواد

 .گرفت سمتم به را مشتش و کرد یا خنده
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شت با شتش به یمحکم نچندان ضربه م  هگید:»  کردم زمزمه لب ریز و زدم م
 .«مرد شد تموم ایلعنت اون دوران

 «مهمونن شام امشب اداره ی همه:»  زد داد بلند یعل
 .شد بلند افراد انیم یشاد یها خنده و دنیکش هورا همه

 .مهرداد حساب به البته-
 گریدکی با کنان یشاد که تیجمع به و کردم یآرام ی خنده جمله نیا گفتن با

  .شدم رهیخ کردنیم بحث
* 

 .شدم اداره وارد یرسول سرگرد و یعل دوشادوش
 .انداختم ، بودند ستادهیا راهرو داخل که یتیجمع به ینگاه

 : گفتم لب ریز و شدم کینزد یعل به یکم
 .هست یخبر هی _

 کرد زدن دست به شروع و اومد رونیب تیجمع یال از یجعفر سرهنگ ناگهان
 .کردند زدن دست به شروع ، یبلندتر یصدا با او از بعد تیجمع و

 .افتاد راه به سمتمان به لبخندزنان سرهنگ
 .میماند منتظرو میگذاشت ینظام نفر،احترام سه هر
 .زد ام شانه یرو یا ضربه دستش با و ستادیا میرو به رو
 .یکرد دمیسف پسر،رو بود یعال کارت-

 .شدم رهیخ سرهنگ مهربان چشمان به و زدم یمحو لبخند
  قربان دادم انجام رو فمیوظ فقط من-
* 
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 خندلب با و گذاشتم ، روی میزنهارخوری شیرو به رو را شده چیپ کادو ی جعبه
 .شدم رهیخ پرسشگرش چشمان به یگرم

 نیا یبرا یعذرخواه یکادو جور هی گفت شرررهیم و اتمهیعمل ینیریشرر نیا-
 .مدت
 .برداشت را زیم یرو یکادو و زد یقیعم لبخند

 .یدیکش زحمت چرا مهرداد نبود الزم یوا-
 .شدم رهیخ اش زده ذوق ی چهره به لبخند با و نگفتم یچز

 .انداخت صورتم به یا ناباورانه نگاه ، کادو کردن باز با
 .یانداخت خرج تو رو خودت چرا اما ، قشنگه یلیخ-

 هریخ بهش و آورد رونیب را بود خودش اسررم به که جعبه داخل یطال گردنبند
 .شد

 ایدن نیا تو من یبرا یزیچ هر از ارزشش کردنت خوشحال و تو باش مطمئن-
 .شترهیب

عمیق تر شررد ، از روی صررندلی بلند شررد و جلوی اینه انطرف اپن  لبخندش
 ایستاد.

 .گرفت باال یکم را شیموها و کرد بهم را پشتش 
 .مهرداد ببندش برام خودت-

 از سرجایم بلند شدم و با لبخند به طرفش حرکت کردم.
 گردنش دور پشررت از ، کردم باز را رشیزنج کوچک قفلپشررتش ایسررتادم و 

 .انداختم
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 .دمشیکش آغوش در پشت از آهسته و بستم را قفلش ، تالش یکم از بعد
 .لوین عاشقتم-

 :گفت ینیریش لحن با و کرد یزیر ی خنده
 .شتریب من_

 .زدم گردنش یرو ینرم ی سه*و*ب و زدم یلبخند
 .نباش یچیه ،نگران کنمیم درست رو یچ همه گهید چندوقت تا-
 .ستمین یچیه نگران ، یکنارم یوقت تا-

 .فشردمش خود، به تر محکم و کردم تر قیعم را لبخندم
 .انداختم مانیرو به رو ی نهیآ به ینگاه

 .بود بسته یقیعم لبخند با را چشمانش
شمان ، شدم قیدق اش چهره یرو   رهیخ بهم نهیآ داخل از حال که اهشیس چ

 .بود تر بخش آرامش میبرا یزیهرچ از بود شده
 بامزه ی چهره به را یخاصرر تیمعصرروم و ییبایز ، کوچکش یها لب و ینیب

 .بود دهیبخش اش
 .یکنیم نگاه یچ به_ 

 .کردم تر قیعم را لبخندم
 ...میزندگ تمام به_ 
** 

ساعت شتیم لوین رفتن از یچند  انجام ار یبعد اتیعمل یزیر برنامه دیبا ، گذ
 .بود داده بهم را یریناپذ وصف ی هیروح ریاخ یروزیپ ، دادمیم

 .کردم حرکت کارم اتاق سمت به و گرفتم دست در را قهوه فنجان
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 .بستم را در و شدم وارد در شدن باز با ، چرخاندمش و کردم قفل داخل را دیکل
 .افتادم راه کارم زیم سمت به و کردم روشن را یکوچک چراغ

 .داشتم نگه دست اما آوردم باال را فنجان
 .شدم رهیخ بهش و کردم حرکت در طرف به

 ازب در د،یکل چرخش بار کی با حال، اما کردم قفل دومرتبه را در بار نیآخر
 .شد

 وارد یکسرر مطمئنا اما بود نخورده دسررت یزیچ ، چرخاندم اتاق در را نگاهم
 .بود شده اتاق

 .دمیکش رونیب را مدارک یکشو و کردم حرکت زیم سمت به
 .بودم دهیچ قبل از را کشو داخل یها پوشه بیترت
 .اهیس و قرمز ، زرد کی ، یآب دو

 اه پوشره مکان رییتغ و خوردن دسرت متوجه که انداختم یها پوشره به ینگاه
 .شدم
 .گرفتم را یعل شماره و دمیکش رونیب بمیج از را تلفن
 .دیچیپ تلفن در خوابالودش یصدا یطوالن مدت از بعد

 هوم-
 بهش رو بعد یاتایعمل اطالعات که یهرکسرر و سرررهنگ به بزن زنگ یعل-

 .ندن انجام یکار چیه بگو بهشون یداد
 .دیچیپ تلفن در نگرانش یصدا

 مهرداد؟ شدهیچ...؟یهول انقد چرا-
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ستم نیشرو عکس یرو را نگاهم سب اتاق برد تیوا یرو بر که یر  ، ودب دهیچ
 .داشتم نگه رهیخ
 .برداشته رو اطالعات و شده خونم وارد یکی-
 .بزنن گندش... یافتضاح چه اوه-
سف وقت- شه اتیعمل اطالعات که یهرک با عیسر ، ستین خوردن تا ست  د

 ؟یدیفهم...نده انجام یکار که کن هماهنگ
 مهرداد؟ باشه تونهیم یک کار نظرت به...آره-

 .فشردم محکم را مشتم و دمییسا هم یرو را میها دندان
 ...تارا ای نیشرو ای-
* 

 .نشست شیصندل یرو تیعصبان با سرهنگ
 یدینفهم تو و شدن خونت وارد راحت انقدر یعنی-

 .فرستادم رونیب حرص با را بازدمش و دمیکش یقیعم نفس
 پاهایم را از حرص محکم تر روی زمین فشردم.

 .قربان ستمین خونه رو روز طول تو یطوالن مدت من-
 .شد رهیخ چشمانم به و زد یپوزخند

 مانز انقدر خونت در به یحساب درست قفل هی زدن ای ریدزدگ هی نصب یعنی-
 پارسا؟ سروان برهیم

 .نگفتم یزیچ و فشردم محکم را مشتم
 .داد تکان تاسف یرو از یسر سپس و کرد نگاهم رهیخ یکم

 یمرخص-
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 .افتادم راه به یخروج در سمت به و گذاشتم احترام
 .بستم را در و شدم خارج اتاق از
ولی ذهنم در جای دیگر  ، انداختم یکالنتر یراهرو به منگاه تیعصرربان با

 .بود یکس چه سر ریز کار نیا که دمیفهمیم دیبا سیر میکرد ،
 رشتیب را هواسشان بعد به نیا از یرستم نیشرو هم و یمحمد تارا هم مطمئنا

  .کردندیم جمع
 .فرستادمش رونیب آهسته و دمیکش یقیعم نفس

 .افتادم راه به اتاقم طرف به
 .بستم را در و شدم اتاق وارد گذاشت احترام که یسرباز به توجه یب

 .کردم حرکت زیم طرف به و انداختم یعل نگران صورت به ینگاه
 .گرفته یحساب رو حالت معلومه افتیق از-

 .گذاشتم صورتم یرو را دستانم و نشستم یصندل یرو
 .یعل شهیم منفجر درد از داره سرم...داره حق بگه یهرچ-

روی صندلی نشست وصدای کشیده شدن شلوارش روی روکش چرم صندلی 
 باعث شد اخم کوچکی روی پیشانی ام نقش ببندد.

 .دیشا یشد ضیمر-
 .گذاشتم زیم یرو را سرم آهسته و ندادم را جوابش

 .شکست را نمانیب سکوت ی،عل یلحظات از بعد
 سرر هی یدار مهمون حال اگه شرربم ، میندار یادیز کار نجایا خونه برو پاشررو-
 .شتیپ امیب
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 .شدم بلند زیم پشت از و کردم قبول را شنهادشیپ لیم کمال با
 .زارمیم دیسف کفش تو یجاکفش تو رو دیکل باشه،-
 .کن یرانندگ آروم باشه-

 .افتادم راه در طرف به و دادم تکان یسر
 .آورد یم شیسرجا را حالم خواب یچندساعت

*** 
 .شدم رهیخ اتاق دیسف سقف به و کردم باز را چشمانم

 .شدم بلند خواب تخت یرو از آهسته و دمیکش صورتم به یدست
که میان پاهایم پیچیده شررده بود با اعصرراب ملحفه ی سرریاه و قرمز رنگم را 

 خوردی روی زمین پرت کردم.
 ثابت داد،یم نشرران را قهیدق ۱۹:۴۵ که ،یقد نهیآ یباال سرراعت یرو نگاهم

 .ماند
 .شدم رهیخ نهیآ داخل به و دادم پشت به را ام هیتک

 .بود تنم رونیب یها لباس هنوز
 .کنم عوض را میها لباس تا شدم بلند

 را شیاه نیآست و کردم تن به یاهیس بولوز با همراه را یرنگ یخاکستر گرمکن
 .دادم باال

 .انداختم نهیآ به ینگاه
 .بود دهیپر رنگم و بود شده قرمز چشمانم یدیسف

صاب با ست یخورد اع ش صورتم به ید  که بودم شده کار سرگرم انقدر ، دمیک
 .نداشتم هم رااصالح صورتم  وقت گرید
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سم به نگاهم صب وارید یرو که عک س افتاد، بود شده ن سال که یعک  شیپ دو
 .بود گرفته ازم جنگل در لوین

شمان سطم یها لب و ینیب ، بود حال از تر شاداب میا قهوه چ  هت با همراه متو
 .بود کرده جذاب را ام چهره ، صورتم یرو شیر
شپزخانه سمت به و زدم یپوزخند یالیخیب با  صدا به در زنگ که افتادم راه به آ

 .درآمد
 . کردم حرکت در طرف به
 .کرد ام شوکه یحساب یعل برافروخته چهره ، در کردن باز با
ساعته- شت دو ش داخل ، درم پ صابم ست،ین یدیسف کفش تمیجاکف  ور اع

 .یکرد خورد
 .کردم حرکت داخل طرف به و زدم یشخندین

 .معذرت-
ستش یصدا شم به که آه س گو  نقش لبانم یرو یمحو لبخند شد باعث دیر
 .ببندد

 .ییپررو یلیخ-
 .انداختم سماور به ینگاه و رفتم اشپزخانه داخل

 ؟یخوریم ییچا-
  .آوردم بهتر زیچ هی نه-

 به سمتش برگشتم و نگاه پرسشگری بهش انداختم.
 ؟یچ-
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 در دیسررف کیپالسررت از را یا شررهیشرر یبطر و انداخت باال طنتیشرر با ییابرو
 .گذاشت اپن یرو و دیکش رونیب دستش

 .شدم رهیخ بهش و دمیکش هم در را میها اخم یکم
 .یبدتر خالفکار صدتا از که خودت باش مارو سیپل-

 .رفت بالکن سمت به حرفم به تفاوت یب و برداشت را یبطر
 .بالکن تو اریب وانیل دوتا-

** 
 . دمیکش سر نفس کی را وانمیل ته اتیمحتو
 .رفت فرو درهم شیتلخ از ام چهره

 لیوان را روی زمین گذاشتم.
 .داد تکان یکم را یبطر و کرد یحال یب ی خنده یعل
 .که شدش تموم-

 .دادم هیتک یصندل به و بردم فرو درهم را میها دست
 .شدم رهیخ ماه به و گذاشتم بالکن لبه یرو را میپاها

 . و بازهم خنده ی دیگری کرد شیشه را به بیرون پرت کرد 
 .کجان خانوادت....مهرداد یراست-

 :کردم زمزمه لب ریز یمکث از بعد
 .ندارم یا خانواده من_

 .دیکش یقیعم نفس و گذاشت بالکن لبه یرو را شیپاها هم یعل
 .یچ یعنی-

 . زدم یتلخ لبخند
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صادف هی تو بودم کیکوچ یوقت پدرم- سال بعد مرد،مادرم ت  درمبرا و من چند
 .خونه میتی گذاشت رو

 برد و به گلدان های روی لبه ی تراس خیره شد. قیافه اش را درهم فرو
 .کنه ول رو هاش بچه مادر هی شهیم مگه ،یچ یعنی-
 .دمینوش یا جرعه و برداشتم را دلستر شهیش زیم یرو از
 مادر اون ، نشررردم ناراحت مادرم از چوقتیه من ، بود مجبور اما ،یعل نه-

 .بود یخوب
 .کجاست ،اونیچ برادرت-

 ستانمد نیب را سرم ، گذاشتم نیزم یرو و برداشتم بالکن لبه یرو از را میپاها
 : گفتم یفیضع یصدا با و گرفتم

 .میقهر _
 .کرد شیرها آهسته و دیکش یقیعم نفس

 .یچ یبرا-
 .و نگاه محزونی به نیم رخش کردم زدم یصدادار پوزخند

 دعوامون یسرررچ ادینم ادمی یحت ، دلتنگشررم یلیخ ، دونمینم شررهیم باورت-
 .باشه بوده یا کننده قانع لیدل حداقل کاش ، شد

 .کامل به سمتش چرخیدم و کردم یدار بغض ی خنده
 .یعل ستین دار خنده ، دونمینم رو مسخره یدعوا نیا لیدل یحت-
 .مطلق یکیتار نیا در ماه یحکمران به ، شد رهیخ آسمان به
 .دنبالش برو ، هینجوریا اگه-
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 .و دوباره به پشت تکیه دادم دستم را داخل موهایم فرو بردم
 .پرونده نیا از بعد اما هیخوب فکر ، آره-

 نیم نگاهی از گوشه ی چشم بهم انداخت.
 .یآورد ریگ یدیجد سرنخ-

 سرم را باال گرفتم و به معنی بله تکان دادم.
 .کنن یمعرف بهم رو داره یدسترس اطالعات یسری به که یکی قراره ، آره-
 .شهیم یعال که هینجوریا اگه-

 .فرستادم رونیب آهسته را ام نهیس در س*و*محب یهوا
  .نطورهیهم آره-

*** 
 .میومدیم فرم لباس با بود بهتر ، مهرداد گمیم هنوزم-

 .شدم پارک دوار و نفسم را با عصبانیت بیرون فرستادم
 .بود کرده فرار طرف االن تا میومدیم فرم لباس با اگه-

 .کرد هماهنگ ، من همراه را شیها قدم و کرد ادیز را سرعتش یکم
 .هیک طرف-

 .چرخاندم اطراف بر را نگاهم
ستم ، زمین بازی و جلوی بوفه را تا جای ممکن با  تمامی نیمکت های در تیرد

 نگاهم بررسی کردم. 
 .داره یادیز اطالعات اما فروشه مواد هی-
 .باشه بخور بدرد اطالعاتش یکنیم فکر-
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پشررت  خودمان از یدور نچندان فاصررله در مکتین نیاخر یرو بر را نگاهم
 .ماند ثابت یفرد یبررو ،زمین بازی کودکان 

 .وفتیب راه ، باشه که دوارمیام-
 .میافتاد راه طرفشان به

 . انداختم سرش پشت آدم سه به ینگاه
 .ها آن نفع به نه بود ما نفع به نه ، نیطرف نیب یریدرگ شک بدون

، بوی چمن هایی که شرردم رهیخ اش چهره به و سررتادمیا مکتین یرو به یرو
شد اخم کوچکی روی  شان کرده بودند ، کالفه ام کرده بود و باعث  س تازه حر

 .پیشانی ام نقش ببندد
 .شد رهیخ ما به یلبخند با و برد پشت به دست با را بلندش یموها

 .ونیآقا بکنم تونمیم یکمک چه-
، با بی خیالی روی نیمکت زرد رنگ  شرردم رهیخ اش چهره به تمام تیجد با

شمان ابی اش  ضاد جالبی با چ سرخش ت سته بود ، لب های  ش آهنی پارک ن
 .ایجاد کرده بود

 «.HangOver» گنیم بهش ، گردمیم یمهد اسم به یکس دنبال-
 .انداخت چپش یپا یرو را راستش یپا و داد پشت به را اش هیتک
 .بدهکاره یزیچ بهتون-

 به نیم رخم انداخت. علی نگاه متعجبی
  نه-

 .و با افتخار سرش را باالتر گرفت زد یشخندین ، شد لیما جلو به یکم
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 .من دوست یدنبالش که میهمون من_
 .و دستش را مشت کرد فرستاد رونیب را نفسش تیعصبان با یعل
 .شد رهیخ بهم و کرد جمع را شیها لب یکم

 .سروان جناب...ستین دوستانه قمونیرف نیا رفتار-
 .و دستی به لب هایش کشید شد رهیخ ام چهره به خودش خاص لبخند با
 .شدم رهیخ چشمانش به ، اش یرکیز به تفاوت یب

صوص صحبت هی دیبا-  یایابونیب غول نیا وجود بدون البته ، بکنم باهات یخ
 .دورت

 .و کمی حالت تهاجمی گرفت گذاشت جلو به یقدم نفرشان سه از یکی
 :کرد زمزمه لب ریز و کرد یا آهسته ی خنده یمهد

 .برگردم تا واستا عقب محسن ، نه که چرا البته _
که نزدیک ترین نیمکت به زمین  یگرید مکتین طرف به کنارم از و شررد بلند

 .افتاد راهبازی بود ، 
 . ایب تنها توم-

 .انداختم یعل به یچشم ریز نگاه
و با دست روی پشت پیراهن سیاهش دست  نگفت یزیچ ، داد تکان را سرش
دم که یعنی میتونم از خو ، دقیقا روی جایی که اسلحه اش را گذاشته بود کشید

 .محافظت کنم
 .سمت راستش نشستم و پا روی پا انداختم و افتادم راه مکتین طرف به
 .میشد رهیخ ، بودن مشغول یباز نیزم داخل که ییها بچه به
 .سروان یخوایم یچ-
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 .همانطور که به کودک افتاده روی زمین نگاه میکردم ، پوزخند صداداری زدم 
نتید با-  مواد هی ، یبد بهم یبتون بخوام که رو یزیچ اون دونمیم دیبع د

 ضمن رد ، باشه خوامیم که یاون یگندگ کله به نکنم فکر پارک هی داخل فروش
 .کن صدام مهرداد ، دوطرف یراحت یبرا
 .کرد زدن حرف به شروع خوردکن اعصاب لبخند همان با باز
 ده از ، یینجایا یچ یبرا دونمیم ، سروان جناب سیقض ظاهر نیا ، اما البته-
 که یورتص فرش سنگ یرو یگذاشت راستت یپا با را اولت قدم که شیپ قهیدق

 .یاومد یچ یبرا دمیفهم ، داشت یخوردگ کمی کنارش
که از بوته ی کنارش نزدیک دسررتش دسررتی به گلبرگ های سرررا فام گل رزی 

 اماده بود ، کشید و لبخندش را پرشیطنت تر کرد.
 : کردم زمزمه و زدم یمحو لبخند

 .یهست یزرنگ آدم ، اومد خوشم ازت 
 .یدید تو که میفرد نیتر زرنگ من که کنم ثابت بهت بازم یخوایم-
 .ماندم منتظر حرف بدون و شدم رهیخ چشمانش یآب به

 .کامل به سمتم برگشت و شد تر قیعم لبخندش
 که سرررتین شررتریب چنددفعه چون دهیخر برات یمهم فرد رو لباسرررت نیا-

 شدتن مرتب یها ناخن از ، شهیپ کسالی مال نوعش به توجه با اما شیدیپوش
 ازین من اطالعات به و پروندت تو یموند یبدجور معلومه چشررمات ریز و

 االن یدار دوست چقدر بفهمم تونمیم دستات کردن مشت از ، یدار یدیشد

رھایم مکن | سامان

www.lovelyboy.blog.ir 92



 خورد هم خودت گردن دیشا که یدیسنج رو طیشرا اما یکن خورد رو گردنم
 .بشه
 .شدم رهیخ روزمندانشیپ چهره به و فشردم هم یرو حرص با را میها لب

 .رمیبگ ازت یا گهید جور ای یدیم بهم رو اطالعات ، بگو بهم فقط-
 .دیکش صورتش به یدست و کرد یجذاب ی خنده

 رو من که یکسرر همون به دمیم رو اطالعات ،ییعصررب یلیخ تو من دوسررت-
 .کنهیم تر یقو رو من یمحمد افتادن رونیب دور از چون کرد یمعرف بهت
صبان با و شدم رهیخ بهش شیدم تیع شردن نفس عمیقی ک سعی کردم با ف  ، 

 .گوشه صندلی خشمم را مهار کنم
 .یکنیم یعصب رو من یلیخ تو-
 .ادو سپس نگاهش به دستم افت شد رهیخ ام نشسته خون به چشمان به لبخند با
 .دونمیم ، آره-

 .آوردم در یا سکه و کردم بمیج داخل را دستم و زدم یمحو لبخند
 .یباهوش حد چه تا نمیبب بزار خب-

 .نگفت یزیچ و دوخت سکه به را نگاهش
 .آوردم فرود چپم دست پشت و گرفتمش راست دست با و انداختم باال را سکه

 .خط ای ریش-
 .گذاشت اش چانه ریز را چپش دست و شد لیما طرفم به یکم

 .خط ، نخورد یادیز چرخش نکهیا و سکه انداختن نوع به توجه با-
 .شدم بلند مکتین یرو از و زدم یپوزخند

 . تره زرنگ تو از یک که یدیفهم حاال ، یباخت تو-
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 .افتادم راه یعل سمت به و کردم پرت طرفش به را سکه
 .باشه دستم شب تا اطالعاتت-

 .دیرس گوشم به شیصدا یا لحظه از بعد
 .رهیش سکه طرف دو ، تقلبه نیا یه-

 .میافتاد راه پارک یخروج طرف به یعل با و زدم یبخش تیرضا لبخند
 رفت؟ شیپ خوب-
 .دادم را جوابش لبخند همان با
 .آره-

 :گفت زدیم موج آن در خنده یها رگه که ییصدا با و کرد یمکث
 ؟یزد رو سکه حقه همون باز -
 .اوهوم-

 .و با دستش ضربه ی اهسته ای به بازوم زد کرد یا خنده
 .یگذاشت کاله یچجور یکالنتر تو خالفکاره اون سر رهینم ادمی چوقتیه-
 .یکی کدوم-

 . گرفت شدت اش خنده
 انقدر...یانداخت سکه شیازاد سر بعد و یگرفت ازش رو اطالعات که همون-

 .دیکش مارستانیب به کارش خورد حرص
  .میدیخند آهسته ییدوتا و انداختم بهش ینگاه

* 
 .گذاشتم زیم یرو را وانیل و خوردم را ام نسکافه از یکم
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پرونده که کامل روی وایت برد اتاق چسبیده شده بود  اطالعات به ینگاه یعل
 .انداخت ،
 معامله؟ سر رهیم شخصا تارا خود فردا یعنی-

 .شدم رهیخ بهش نهیس به دست و بردم فرو درهم یکم را میها اخم
ش سوار گهید چندنفر و خودش قراره- شن موادا که ینیما  کهنیا مثل ، بره داخل

 .هیقض نیا مهمه یلیخ براش
 .دیکش ، بود شده بلند یکم حال که ششیر ته به یدست یعل
 .میکن سرصدا ماهم دینبا-

 .تر شدم و تمامی برگه ها را از نظر گذراندمبه وایت برد نزدیک 
 .یرسول سرگرد و نایمب ، تو ، من فقط موافقم-

 نگاهی به نیم رخم انداخت و کمی ابرویش را باال داد.
 نا؟یمب چرا-

 ناخواسته نیشخند کوچکی گوشه ی لبم نقش بست.
ست-  ، مینک لمس رو مونث جنس میتونینم ما نیقوان یسری بر بنا چون ، ساد

 .که یگرفت
 ابروهایش کامل باال رفت و با حالت متفکری دستی به چانه اش کشید.

 .باشه زیآم تیموفق دوارمیام ، گرفتم آره-
 : کردم زمزمه و لبخند مرموزی زدم

 .زهیآم تیموفق چون نباش دواریام _
 فاصررله از را خودم و کردم حرکت مبل طرف به و برداشررتم را نسررکافه وانیل

 .آمدم فرود مبل یرو و کردم رها یکینزد
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 .کن هماهنگ یجعفر سرهنگ و یرسول سرگرد با-
 .دیکش رونیب بشیج از را تلفنش و داد تکان را سرش

 .زدم یلبخند و شدم رهیخ ونیزیتلو خاموش صفحه به
 .بود یمحمد تارا شکست روز فردا
** 

 ، بود هنشست شاگرد یصندل یرو که یعل به و دمیکش فرمان یرو یدست کالفه
 .شدم رهیخ
 .سررفت حوصلم ، وفتنیم راه یک نایا پس-

 :گفت تیجد با یرسول سرگرد بدهد یپاسخ یعل نکهیا قبل
 .باشه حوصله یب انقدر ستین خوب سیپل مامور هی یبرا_

 ، تحمل گرمای بیش از حد ماشین نگفتم یزیچ و فشردم دستانم نیب را فرمان
سرگرد شه ی مغزم خط می انداخت  در کنار حرف های  شی سابی روی  که ح

 .واقعا دشوار بود
 .ین اشاره کرد و خودش را کمی جلو کشیدعلی با دست به بیرون ماش

 .اونهاشن مهرداد عه-
 .ماند ثابت ، شد خارج یمحمد مارتع از که یرنگ دیسف دیپرا یرو منگاه

 .هیخوب استتار...د؟یپرا هی داخل-
 .انداخت ینگاه اطراف به استرس یکم با نایمب
 .نشو کشونینزد ادیز ، مهرداد کن حرکت-

 .بودم بشانیتعق مشغول یکم فاصله در و افتادم راه به آهسته
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 :گفت یآور دلهره لحن با و شکست را سکوت یعل
شون ، شدن ما متوجه کنم فکر_ سب ، کردن ادیز رو سرعت شون بچ  دمهردا به

 .نکن گمشون
 .دادم نیماش به یا دنده و زدم یلبخند
 :کردم زمزمه آهسته

 .هیباز شروع وقت_
 .دمیکوب نشانیماش به یادیز سرعت با و گرفتم سبقت ییجلو نیماش از

 .کردند کنترلش اما شد منحرف نیماش یکم
 .کرد شتریب را سرعتش و کرد عبور نیماش چند انیم از
ش کنار از و افزودم سرعتم به  ادهج ی کناره طرف به و کردم عبور ییجلو نیما

 .رفتم
شردم گاز یرو را میپا ش و ف  ورعب ونیکام دو انیم از سرعت با کنان غرش نیما

 .کرد
ش نییپا را شهیش یعل ش از تنه مین تا و دیک  به کیشل چند و شد خارج نیما

 .کرد نشانیماش
 :گفت یعل به رو و دیکش جلو را خودش یرسول سرگرد

 بره ات یبزن رو چرخش کن یسررع م،یهسررت یطبقات نگیپارک یورود کینزد_
 .داخل
 .رفت رونیب دوباره و داد تکان را سرش

 .نخورد نیماش چرا به چکدامیه اما کرد گرید کیشل چند
 .میشد کینزد یورود به
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 .دیکش نییپا را شهیش و کرد یپوف نایمب
 .گرفت هدف را نیماش چرا ر،یت نیاخر که کرد نشانیماش روانه ریت چند

 .زدم فرمان یرو یا ضربه یخوشحال از
 .نایمب نیآفر-

از وسط صندلی خودش را جلو کشید و به رو به  تمام تیجد با یرسول سرگرد
 .شد رهیخ رو
 رشررونیگ آخر ی طبقه تو بشررن وارد اگه ، شررنیم نگیپارک یورود وارد دارن-
 . میندازیم
  

 :فتگ یبشاش لحن با یرسول سرگرد ، نگیپارک داخل به نشانیماش ورود با
 .کنن فرار نزار مهرداد بهشون بچسب ، خودشه_
 .ردمک حرکت باال ی طبقه طرف به دنبالشان و شدم نگیپارک وارد سرعت با
شردم پدال یرو یکم را میپا شت به یمحکم نچندان ضربه و ف ش پ شیما  انن

 .کردم وارد
ست بودن پنچر لیدل به شانیال ست از کنترل یکم ک ش راننده د  و رفتدر نیما

 .شد دهییسا وارید به نیماش ی کناره
 .میرفتیم باال سمت به و میکردیم رد را ها چیپ مدام

 .دمییسا هم یرو را میها دندان
 .بود مانده آخر طبقه به گرید  طبقه کی تنها

 .دمیکوب نشانیماش به و کردم ادیز را سرعتم دوباره
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 .میدیرس آخر ی طبقه به
 .داشتم نگه یورود از جلوتر یکم را نیماش

 .میرفت نشانه را نشانیماش و میشد ادهیپ هرچهارنفر
 .دادندینم نشان یواکنش چیه و بودند ستادهیا ما از جلوتر

 :زدم داد بلند یصدا با ، میماند حالت نیهم در که یقیدقا از بعد
 تن،حرکیریبگ باال رو دسررتاتون ، نیبشرر ادهیپ و دیکن خاموش رو نیماشرر-

 .نینکن یاشتباه
 .کرد یرسول سرگرد به ینگاه یچشم ریز یعل
 .نیدیم دستور یچ سرگرد-

 . برنداشت نیماش از یا هیثان را نگاهش
 . جلو میریم نکردن یکار اگه میمونیم منتظر-

 .شدند ادهیپ نفر سه و شد باز نیماش ییجلو در و عقب در دو ناگهان
 :زدم داد و انداختم دستشان در یها اسلحه به ینگاه

 .نیریبگ پناه_
 .شد بلند یراندازیت یصدا بعد یا هیثان

 .کنند تمام را شانیها گلوله تا ماندم منتظر و بودم گرفته نییپا را سرم
 .شد کمتر آتششان شدت ، قهیدق چند از پس

 به شررروع هرچهارنفر ، زمان کی در و دادم عالمت نفرشرران سرره به دسررت با
 .میکرد یراندازیت
 .کردم کیشل درنگ یب و گرفتم نشانه را نفر سه از یکی

 .افتاد نیزم یرو و دیچسب را شیپا و دیکش یادیفر
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 .ماند ثابت گرید نفر دو جان یب جسم یرو بر نگاهم
 .میکرد حرکت جلو به و میمدا رونیب نیماش پشت از هرچهارنفر

که بخاطر درگیری شیشه پشتش ریخته بود  بود مانده ثابت نیماش یرو نگاهم
 .و روی جای جای صندوق عقب ماشین ، اثار گلوله دیده میشد

 .شد ادهیپ یزن و شد باز دوباره نیماش عقب در
صبان با که یمحمد تارا ی چهره یرو را نگاهم  تثاب ، بود شده رهیخ بهم تیع

 .ماند
 .دادم تکان تاسف یرو از یسر و زدم یزیآم تمسخر پوزخند

 .شد ادهیپ یگرید زن و شد باز راننده در
 .چرخاندم زن یرو را نگاهم

 .شدم رهیخ محزونش چهره به یناباور با
 :گفت یمتعجب لحن با و شد کینزد بهم یکم یعل
 ست؟ین لوین نیا...مهرداد_

 .دیچیپ ذهنم در مدام اسمش
 .کنهیم کاریچ نجایا اون...من یلوین...لوین

 مه یرو را شیها دندان تیعصربان با و گرفت لوین سرمت را اش اسرلحه نایمب
 .دییسا
 .هینفوذ یک که شد معلوم-

 .ماند ثابت ، بود گرفته لوین طرف به که اش اسلحه یرو نگاهم
 .اوردم نییپا را ام اسلحه
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 .کنم حس را دیچک ام گونه از که یاشک ی قطره یسیخ توانستمیم
 .بود رفته نشانه را لوین هم اون که ماند ثابت یعل به نگاهم
 .گذاشتم قلبم یرو آهسته را دستم

 .کردمیم احساس یخوب به را شکستنش
 .دادیم خراش را وجودم تمام شهیش خورده مانند شیها کهیت

 .دمیکش یقیعم نفس و انداختم نییپا سرم
 .کردم بغضم کنترل در یسع و دمییسا هم یرو را میها دندان

 .شدم رهیخ لوین ملتمس ی چهره به اخم با
 .شدم رهیخ یعل به یچشم ریز 

 .بزن دستنبد بهش برو-
 ...اخه یول-

 :زدم داد
 .برو گمیم د _
 .افتاد راهاهسته به سمت نیلو  و نگفت یزیچ

 .نفرستادمش رونیب و دمیکش یقیعم نفس
 .فشردم محکم دستم در را اسلحه

 و آوردم باال را اسررلحه ، ام نهیسرر در ی شررده س*و*محب یهوا کردن رها با
 .کوباندم یعل سر به اسلحه ته با محکم

صله ست ریز یلگد بالفا سلحه شد باعث که زدم نایمب د ستش از اش ا  هب د
 .شود پرتاب یگرید طرف
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حه و دمشیکشرر خودم یجلو و گرفتم را گردنش  اش قهیشررق یرو را اسررل
 .گذاشتم

 . شدم رهیخ یرسول سرگرد ناباور ی چهره به
 .کشمشیم وگرنه بنداز رو اسلحت-

 .دیرس گوشم به نایمب دار بغض یصدا
 .مهرداد...مه-

 . دادم قورت را بغضم
 ...وگرنه بنداز رو اسلحت سرگرد...باش ساکت سیه-

 .دیکش یا خفه غیج نایمب که فشردم را اسلحه یکم
 .گذاشت نیزم یرو را اسلحش آهسته

 .نیماش به بزن دستبند دستتم ، اونور بده هلش پات با-
 .داد انجام گفتم که را یکار تعلل یکم با
 .دبو شده رهیخ بهم یناباور ی هچهر و اشک با که کردم حرکت لوین طرف به

 .و کف دستانش را بهم کوبید داد سر یشاد ی خنده تارا
 .ییما طرف که یگفتیم اول از ، ولیا-
 .شدم رهیخ بهش اخم با
 .فشردم را ماشه و رفتم نشانه چپش یپا سمت به را اسلحه درنگ یب

 .شد بلند دردناکش یها ناله ، کیشل یصدا از پس
 .داد نیتسک را بدم حال یکم زدنش زجه و شدم رهیخ بهش

 :گفتم یسرد لحن با و کردم لوین به رو
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 .وفتیب راه _
 .کردم حرکت ، بود شده پارک آنطرف یکم که یدیسف سمند طرف به
 .دمیکوب اش شهیش به اسلحه ته با
 .کردم باز را نیماش در و دمیکش باال را نیماش قفل ، شهیش شکستن با

 حرکت چیه و بکش دراز نیزم یرو نایمب:»کردم زمزمه نایمب گوش در آهسررته
 .«بزنم بهت یبیآس ندارم دوست ، نکن یا اضافه
 .گذاشت سرش یرو را شیها دست و دیکش دراز شکم یرو یحرف چیه بدون
 .انداختم لوین دار بغض چهره به یچشم ریز نگاه

  .شو سوار-
 .بستم را در ، شدنش روشن از بعد و زدم بهم را نیماش یها میس

 .کردم حرکت و دادم نیماش به یا دنده
 .کردم عبور نمانیماش کنار از
 :کردم زمزمه لب ریز و شدم رهیخ سرگرد چهره به یشرمندگ با

 .تاسفم_م
 .افزودم سرعتم به و کردم رد را نگیپارک چیپ

*** 
 .بودم یرانندگ حال در ، سکوت در که بود ها ساعت

 .شدمیم دور و کردمیم یط را ها جاده هدف یب
 ، ما*ی*ا*ن*ت از دور ، سرروزاندمیم درون از که یوجدان عذاب حس از دور

 .کرد دارش لکه من وجود که تنم پاک لباس به ا*ی*ا*ن*ت
 .کردم تیهدا جاده کنار به را نیماش و دمیکش یآه
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 .بود نمانده دیخورش غروب تا یزیچ
 .دمیکش را یدست ترمز ، نیماش توقف با

 .گذاشتم فرمان یرو را سرم و کردم خاموش را نیماش
 .نداشتم گفتن یبرا یحرف که بودم یعصب انقدر

 .انداختم بهش ینگاه چشم گوشه از
ها یرو ، زده گره را شیها دسرررت ته شیپا ندوه با و بود گذاشرر  ها آن به ا

 .ستینگریم
 .یک تو-
 .دیباریم نهیک و خشم ، بغض ، یناراحت  میصدا از

 سرش را بلند کرد و با نگاه متعجبی بهم خیره شد.
 .هیچ منظورت-
صبان با ش فرمان یرو از را سرم تیع ف و ک شدم رهیخ بهش ، کردم بلند نیما

 .دست ضربه ی محکمی روی فرمان کوباندم
 یک تو نمیبب بنال د ، بود یچ تیلعنت تیمامور ، یهست یک آشغال یتو گمیم-

 .یشد من یزندگ وارد که
 .شدم رهیخ بهش و دمیکش قیعم نفس چند

 . دیچسب در به و کرد جمع را خودش ترس از
 .شدم رهیخ بهش اندوه با ، گرفت ناگهان قلبم

 .کردیم دگرگون را حالم شیناراحت یا هیثان ، داشتم دوست را او عاشقانه
 .دادم ادامه حرکت به دوباره و کردم روشن را نیماش و دمیکش یآه
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 .یبگ رو یچ همه بهم دیشه،باینم تموم بحث نیا-
 .دیچیپ گوشم در دارش بغض یصدا

 باشه-
 .شدم ختنشیر اما،مانع شد جمع چشمانم در اشک
 .کردمیم ندهیآ یبرا یفکر دیبا ، بود دهیفا یب ختنیر اشک

شته یسادگ به که یا ندهیآ  تر کیرتا و تر خطرناک ی ندهیآ ، نبود سختم ی گذ
  .رفتیم انتظارش که آنچه از

 .بودم یرانندگ حال در وقفه بدون بود ها ساعت
ستگ ست که بود شده باعث حد از شیب یخ ساب در  و کنم یرانندگ نتوانم یح

 .شود خارج کنترلم از هیچندثان یبرا نیماش گاه گه
 .کنم یرانندگ من یخوایم یا خسته یلیخ-

 .نگاه سردی به چهره ی رنگ پریده اش انداختم و دمیکش درهم را میها اخم
سته شغول بازی  نگفت یزیچ ، دوخت جاده به را ناراحتش نگاه آه و دوباره م

 .با ناخن هایش شد
 .شدیم تر سخت کار فردا از مطمئنا
 .رساندندیم مردم اطالع به را یخبر حادثه نیا درباره حتما ، اخبار و ها روزنامه
 .افتاد جاده کنار یغاتیتبل یتابلو به نگاهم

 (جلوتر متر صد مسافرخانه)
 .فشردم گاز پدال یرو را میپا و نخواندم را اضافه حاتیتوض

 گاز و کردم یخاک جاده وارد را نیماشرر ، میدیرسرر که خانه مسررافر یکینزد به
 .دادم
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 .کردم خاموش و داشتم نگه را نیماش ، میشد خارج جاده از که یکاف اندازه به
 .شو ادهیپ-

 .بست را در و شد ادهیپ حرف بدون
 .کردم باز را داشتبورد

 اما ، آورد وجود به لبانم یرو یمحو لبخند ، داشررتبورد در موجود تراول چند
 .شد محو بالفاصله

 .بستمش تیعصبان با و برداشتم را ها پول
 بودیم ، انداحتم.درش که نگاهی به بیابان تاریکی  و شدم ادهیپ نیماش از

 .افتادم راه بود مشخص شیها چراغ که مسافرخانه سمت به 
 .رفتیم راه کنارم در حرف بدون و رساند بهم را خودش سرعت با

 .فرستادم رونیب مانند ناله را بازدمش و دمیکش یقیعم نفس
 .مهرداد-

 . شد منقبض تیعصبان از فکم
 .ماندم منتظر و شدم رهیخ بهش ینیخشمگ چشمان با

 .و به کمرم اشاره کرد انداخت نییپا را سرش
 ...اسلحت-
 .انداختم کمرم به ینگاه ، شیصدا بودن دار بغض به توجه یب

 .زدم زانو نیزم یرو و آوردم در غالفش با همراه را اسلحه
 .گذاشتم درونش را اسلحه و کندم را نیزم یکم
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و گذاشتن بوته ی خار خشک شده ای بر روی خاک  چاله یرو خاک ختنیر با
 .میداد ادامه راهمان به ، ها
* 

 . میشد یمیقد ی مسافرخانه وارد
 .چرخاندم فشیکث و خورده ترک یها وارید یرو را نگاهم

 .ماندمینم آنجا در یا هیثان نبودم مجبور اگر
 نگاه ، بود زدن چرت حال در که یرمردیپ به و ستادمیا شتخوانیپ یرو به یرو
 .انداختم یانزجار از پر

 .شد بلند شیجا سر از یجیگ با و آمد خودش به مرد که گذشت قهیدق چند
 .کنم کمکتون تونمیم جونم-
 .کندیم مصرف مواد که است یادیز مدت بود معلوم ، شیصدا دنیشن از
 .میخواستیم تخته دو اتاق هی-

شت  دوخت لوین یرو را شه*ر*ز نگاه ستم را پ شتم و با نگاه زهر ، د نیلو گذا
 .الودی جوابش را دادم

سته بود را  شک سط  نگاهش را دزدید و خودکار روی میز که لوله ی دورش از و
 برداشت.

 .لطفا هاتون شناسنامه_ 
 . گذاشتم زیم یرو را ها تراول از یکی و کردم بیج در دست

 ؟کامله مدارکمون-
 .شود انینما اش خورده کرم و اهیس یها دندان شد باعث که زد یلبخند

 .کامله که جورم چه-

رھایم مکن | سامان

www.lovelyboy.blog.ir 107



 ی پشررت سرررش که روی دیوار اویزان بود ،ها دیکل طرف به و برداشررت را پول
 .رفت

 .تومنه ستیب یشب اجارشم ، دونفرس تختش که میدار اتاق هی-
 .انداختم اش شماره به ینگاه و گرفتم را دیکل بهش توجه یب

«۴2» 
 .ممنون-

 .کردم حرکت پله راه سمت به و گرفتم را لوین دست
 .چرخاندم  ، ی که درش بودیمداغون و درب اتاق در را نگاهم
 .بخوابم ییجا نیچن در یروز که بود سخت میبرا هم فکرش

 .انداختم اتاق یمیقد و رفته رو و رنگ کاناپه یرو و برداشتم یبالشت
 چون میکن حرکت دیبا نزده دهیسررپ ، کاناپه یرو من یخوابیم تخت یرو تو-

 .شهیم سخت برامون طیشرا ننیبب که رو اخبار
 .دیکش دراز تخت یرو و داد تکان آهسته را سرش

 .دمیکش دراز کاناپه یرو و دمیکش یآه
 .ماند ثابت یگاریس پاکت یرو ، چوبی کنارم زیم نییپا بر نگاهم
 .گرفتمش و کردم دراز دست
 .انداختم پاکت در مانده یباق چهارنخ به ینگاه

 .گشتم فندک دنبال و آوردم در را ها گاریس از یکی
 .کردم دایپ را یرنگ اهیس فندک کاناپه ریز

 زهرخندی به کامل بودن امکانات اتاق کردم.
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 .کردم روشن را گارمیس ناموفق تالش چند از بعد
 .داد یم نیتسک یکم را قلبم درد ، گاریس به قمیعم یها پک

 .انداختم تخت رو ینگاه
 ، ودب یساختگ شیها عاشقانه تمام ، بود دروغ شیها حرف تمام که ییلوین به

 .شد قلبم شکستن باعث گفتیم عشق از میبرا که یکس
 .کردم حبسش نهیس در و گرفتم یگرید پک

 .فرستادمش رونیب آهسته و کردم یفیخف ی سرفه
 .کرد ا*ی*ا*ن*ت بهم چرا پس شده عاشقم گفتیم که نبود لوین مگر
 .دیچک چشمم گوشه از یاشک ی قطره

شق من شترکمان یزندگ طول تمام او و بودم او عا  جز یزیچ ، کوتاه هرچند ، م
 .بود نگفته بهم دروغ

 .کرد شتریب را میها اشک شدت ، قلبم سوزش
 یباز باهام و دیبگو دروغ بهم را چندسرررال نیا تمام که آمد یم دلش چطور

 .کردم او حق در یبد کار چه کند،مگر
 .کردم روشن یگرید گاریس

ست را من او که هرچند  یمتیق هر به...کردم یم مراقبت ازش دیبا اما ندارد دو
 .شده که
 .کردم باز آهسته را چشمانم ، تلفنم آالرم یصدا با

 .بود شدن روشن حال در آسمان یاهیس ، انداختم پنجره به ینگاه
 .گذاشتم صورتم یرو را دستانم و شدم بلند کاناپه یرو از

 .کرد سکیر شدینم اما داشتم استراحت و خواب به ازین هنوز
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 .شکستم و آوردم در تلفنم از را کارتم میس
 .شدم بلند و گذاشتم کاناپه ریز را شکسته کارت میس و تلفن

 .کردم حرکت خواب تخت طرف به
 .ماند ثابت خوابش در غرق صورت یرو نگاهم

 اجازه ، اما ندیبنشرر چشررمانم در اشررک یا قطره شررد باعث قلبم دنیکشرر ریت
 .ندادم را ختنشیر

 . دادم تکانش آهسته
 .رفتنه وقت شو بلند-

 .انداخت صورتم به ینگاه و کرد باز یخوابالودگ با را چشمانش
 .کردم حرکتکه کنار در ورودی بود ،  اتاق ییشوتدس سمت به حرف بدون

* 
 .بستم را آب ریش و زدم صورتم به آب یمشت

 .شدم رهیخر به رویم  ی پر از لک و لوک نهیآ در ، ام پژمرده و سرد صورت به
 . دیکشیم رخم به یتلخ با را نمیریش ی گذشته ، حسم یب چشمان

 .زدم یپوزخند نهیآ در ریتصو به
 .زیآم تمسخر و تلخ یپوزخند

 .آمدم رونیب ییشوتدس از
با حالت بامزه ای روی تخت نشررسررته  انداختم خوابالودش ی چهره به ینگاه

 .بود و چرت میزد
 .دادم یم انجام یحرکت دینبا اما شد تنگ دنشیکش آغوش در یبرا دلم
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 .یدار تلفن-
ستاده بودم  شمانش را به زور باز کرد و به من که کنار تلویزیونکوچک اتاق ای چ

 نگاهی انداخت.
 .گرفت رو همه یایگوش خونه از اومدن رونیب از قبل تارا ، نه-

 .ادمافت راه اتاق ی گوشه نهیآ سمت به ، نتوانستم جلوی پوزخندم را بگیرم
 .میبر دیبا ، بزن آب هی رو صورتت و دست برو ، خوبه-

 .افتاد راه به ییدستشو سمت به حرف بدون
* 
 .میاومد نییپا ها پله از
 سبز ی هکهن یپتو ، انداختم ینگاه رمردیپ به و ستادمیا شتخوانیپ یرو به رو

 .بود رفته فرو یقیعم خواب در و بود دهیکش خودش یرو را یرنگ
 طرف به لوین همراه  و گذاشررتم زیم یرو را خواب شررب کی پول و اتاق دیکل

 .میافتاد راه به مسافرخانه یخروج
 .کرد راست تنم به مو ، هوا یسرد
 .بود شده جمع خودش در که انداختم لوین به یچشم ریز نگاه

 .افتاد خانه مسافر وارید یرو ی شده نصب یتابلو به نگاهم
 «نگیپارک طرف به»
 .افتادم راه ، داد یم نشان را راست جهت که یفلش سمت به

 .ماند رهیخ یرنگ قرمز پیج یرو بر چشمم
 .یدار مو ی رهیگ ای کاغذ ی رهیگ-

 . آورد رونیب یا رهیگ و برد شالش داخل را دستش آهسته
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 .افتادم راه به نیماش طرف به و گرفتم دستش از را رهیگ
 .نشستم داخلش و کردم باز را نیماش در ، تالش یکم از بعد
 کنار یخاک طرف به نیماشرر شرردن روشررن با و زدم بهم را اسررتارت یها میسرر

 .کردم حرکت مسافرخانه
 ار ام اسررلحه شرربید که یا چاله طرف به و سررتادمیا مانیمیقد نیماشرر کینزد

 .افتادم راه به بودم، گذاشته درونش
 .کردم حرکت جاده سمت به ، اسلحه برداشتن با
جا که دمیفهمیم زودتر دیبا مه کی و مییک  ی هندیآ یبرا یدرسررت یزیر برنا

 .کردمیم نامعلوممان
** 
 مییکجا-
 .دمیکش درهم را مهای اخم و انداختم بهش یبد نگاه چشم گوشه از
 .دونمینم-

 .نپرسد یسوال گرید که شد باعث میصدا یسرد
 .افتاد جاده ی گوشه ی دکه به نگاهم

 .کردم تیهدا جاده ی کناره سمت به را نیماش
 .بود دهیبر را امانم یتشنگ

 .بستم آهسته را در و شدم ادهیپ نیماش از
ش داخل از که یآفتاب نکیع شمانم به را بودم کرده دایپ نیما  متس به و زدم چ

 .افتادم راه دکه
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 .بود نشسته داخلش یا سبزه جوان که انداختم دکه داخل به ینگاه
 .سالم-
 .دییبفرما سالم-

 .دمیکش ی جلوی دکهها روزنامه یرو را نگاهم
 .خوامیم یمعدن آب یبطر دوتا-

 .برگشت سرش پشت خچالی سمت به یحرف چیه بدون
 .خورد چشمانم به ها روزنامه از یکی بزرگ تریت

 «اشفهیوظ به شهر ی نمونه سیپل ا*ی*ا*ن*ت»
 .انداختم یگرید یها روزنامه به ینگاه

 «پارسا سروان ا*ی*ا*ن*ت»
 «؟...!بکاریفر طانیش ای شهر نگهبان ی فرشته»

 . رفت جیگ سرم
 .دمیچسب را سرم گرمید دست با و گذاشتم دکه ی وارهید به یدست

 . بودم بیتعق تحت شک بدون
 هشررد رهیخ بهم از داخل ماشررین ینگران چشررمان با که انداختم لوین به ینگاه

 .بود
 به نیماشرر در مخدر مواد همه اون وجود با ، دادمیم نجات را شیزندگ دیبا

 .شدیم محکوم اعدام ای ابد حبس
 .نشست چشمانم در یاشک ی قطره

 .بود سخت میبرا هم لوین دادن دست از تصور یحت
 .کجاست هواست آقا-
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 .شدم رهیخ بهش یجیگ با و چرخاندم فروشنده سمت به را سرم
 .کرد اشاره آب یها یبطر به و کرد یحوصلگ یب یرو از یپوف

 .کردم حساب را آب یها یبطر پول و دادم تکان آهسته را سرم
 .برگشتم نیماش سمت به

 ، بود شرده پارک ما از یدور فاصرله در که یرنگ دیسرف پورشره یرو بر نگاهم
 .ماند ثابت
 .افتادم راه به و نشستم نیماش داخل

ش که انداختم ینگاه عقب به نهیآ داخل از صله با نیما  از یادیز نچندان ی فا
 .افتاد راه به ما
 .نیداشت معامله یک با روز اون-

 .نداد یجواب و انداخت بهم یمعتجب نگاه
 .فرستادم رونیب حرص با را بازدمش و دمیکش یقیعم نفس

 .بنال د-
 .نیشرو یدوستا..از یکی..با-

 .شدم رهیخ جاده به دیناام و دمیکش یآه
 .نکن نگاه عقبم به ، نکن هل اما گمیم یزیچ هی-
 .دیچرخ طرفم به ینگران با
 .شدهیچ-

 .انداختم چشمانش به یدودل نگاه
 .کننیم بمونیتعق نیشرو یآدما-
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 .ختیر بهم را اعصابم ، نفسش شدن حبس یصدا
 .شد رهیخ عقب به نیماش ب*غ*ل نهیآ ازخم شد و  ترس با
 .نمیبینم یزیچ من-

 .برنداشتم جاده از یا هیثان را نگاهم
 .کنهیم حرکت ما از فاصله با که رنگه دیسف ی پورشه هی-
 . برگشت سمتم به استرس با
 رنگ؟ دیسف پورشه-

 .کردم  اش دهیپر رنگ ی چهره ی روانه چشم ی گوشه از ینگاه
 .یدیترس چرا ، آره-

 کمربند ایمنی در دستش را فشرد.
 .بارمان-
 .یچ-
 .بارمانه مال دیسف پورشه ، بارمان-

 یچپ نگاه اش زده شرروک ی چهره به و فرو رفت درهم ناخواسررته یماه اخم
 .انداختم

 .هیک بارمان-
با چهره ی ترسیده ای تکیه اش را به صندلی داد و مسیر نگاهش را بی هدف به 

 سمت جاده گرفت.
 نجاما رو نیشرو یایگندکار و ایکش آدم تمام که یکس ، نیشرو راست دست-
 .معناست تمام به یروان هی ، دهیم

 .کردم حفظ را ظاهرم اما افتاد جانم به یبیعج ینگران
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 .ببند هم رو کمربندت ، نیبش محکم-
 .شدم یرانندگ مشغول ادیز سرعت با و دادم نیماش به یا دنده
 .انداختم نیماش عقب نهیآ به یکوتاه نگاه

گاه شد باعث ، نشیماش گرفتن سرعت  .نمک حبس نهیس در را نفسم ناخودآ
 .گرفتم سبقت ییجلو نیماش از سرعت با و فشردم آخر تا را گاز پدال

 .انداخت سر پشت به ینگاه لوین
 .شهیم تر کینزد بهمون داره-

 .کرد یم تر متشنج را اعصابم ، بود نشسته دستم کف که یسرد عرق
 .شد بلند نهادم از آه ، ییبلندگو یصدا دنیشن با
 به رو وننتیماش و دیکن کم رو سرعتتون عایسر...قرمز پیج و دیسف ی پورشه-

 .دیکن تیهدا جاده ی کناره
 .گرفتم سبقتدیگری  نیماش از و دادم قورت استرس با را دهانم آب

 .انداختم نگاهی  نهیآ دوباره در
شت هیسا به هیسا ، تمام یرحم یب با بارمان  سر پشت و بود حرکت در سرم پ

 ...جفتمان بیتعق در رکشانیآژ یسیپل نیماش او
 .دادمیم نشان یواکنش عایسر دیبا

 .افتاد ، بود دارودرخت از پر که جاده یها کناره به نگاهم
 .دارد یشتریب قوت و تپه دار  یخاک یها جاده در ما نیماش مطمئنا

  .ردمک گرید نیدوماش روانه لب ریز یفحش و انداختم نهیآ به یا خصمانه نگاه
 .خورد چشمم به رفتیم جنگل دل به که یخاک ی جاده ، جلوتر یکم
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 .افزودم سرعتم به یمعطل بدون
 یحوم لبخند ، گرید نیماش دو سرعت شدن شتریب ، انداختم عقب به ینگاه

 .آورد دیپد لبانم یرو را
 .فشردم ترمز یرو محکم را میپا ، میدیرس که یفرع ی جاده یکینزد به
 .کرد شتریب را استرسم ، ها کیالست غیج
 .کردم تر قیعم را لبخندم ، کنارمان از سیپل نیماش و بارمان گذشتنبا

 .دادم گاز قدرت تمام با و چرخاندم جاده سمت به را فرمان
 .بود یعال-

 .دادم رو به رو به را حواسم و دادم تکان یسر
 تراکم درخت پر چند پشت را نیماش و کاستم سرعتم از یقیدقا گذشتن از بعد
 .داشتم نگه

 نداشررته نیماشرر به یدید یکسرر شرردیم باعث شرراخه های درختان ادیز حجم
 .باشد

 .شو ادهیپ-
 چرا-

 .نگفتم یزیچ و انداختم بهش ینیخشمگ نگاه
 .میافتاد راه به رو به رو سمت به نیماش از شدنمان ادهیپ با
 .میبدو کمی دیبا شهینم ینجوریا-

 .کرد دنیدو به شروع من با همگام و داد تکان را سرش
 یصرردا و آمد یم سررمت نیا به زدیم دور هارو سیپل بارمان اگر شررک بدون
 .کند دایپ تر عیسر مارو شدیم باعث نیماش موتور
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شه از ینگاه شم ی گو ستش و ستادیا زنان نفس که انداختم لوین به چ  به ار د
 .گرفت یدرخت

 ...استراحت کمی..تونم..ینم...گهید-
 .انداختم ینگاه اطراف به و دادم تکان را سرم

 .دمیکش یقیعم نفسدور تا دورمان را درخت های کوچک و بزرگی گرفته بود ، 
 .کردمیم جمع شتریب را هواسم دیبا
 ...راه دیبا لوین گهید بسه-

 .کنم قطع را صحبتم شد باعث یموتور یصدا
 .میشد پنهان یا بوته پشت عیسر و گرفتم رو لوین دست

 : کرد زمزمه و انداخت امچهره به ینگران نگاه لوین
 .هیک بنظرت _
 .هیاهال از یکی موتور یصدا نمیا میهست ییروستا کینزد احتماال-

 .شد تر کینزد موتور یصدا
 .باشه یاهال از یکی کنمینم فکر من اما-
 .چرا-
 .کرد اشاره بوته آنطرف به

 .انداختم جلو به ینگاه و دمیکش سمتش به را خودم یکم
 .آمد یم سمتمان به یلیتر موتور یرو بر یتن به شلوار و کت مرد

 .کردم لمس را اماسلحه و بردم پشت به آهسته را دستم
 .آمد یم دنبالش به سرعت با یپیج که افتاد سرش پشت به نگاهم
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 .برگشت پیج سمت به و ستادیا ما از جلوتر یکم مرد
 .انهیشا سامان اون-

 .انداختم اشچهره به دقیقی نگاه
 .دارم ادی به اداره داخل از رو مرد نیا ، گفتیم راست لوین

 .شد باز درش و ستادیا نیماش
 .شد ادهیپ نیماش از یا پسرانه پیت با یجوان زن

 .یشناسیم رو اون-
 .داد تکان «بله» یمعن به را سرش آهسته

 .نهیام نیرام باند تو فلوراس اسمش-
 .و یکی از شاخه های کوچک نزدیک دستم را با قدرت شکاندم زدم یپوزخند

 .قتنیرف خالفکارا همه خوبه-
 .نگفت یزیچ و کرد فرو درهم را اشچهره

شان به نگاهم ش هیثان به که بود جفت شانیب یدیشد یریدرگ ، دینک  صورت ن
 .گرفت

 .بود دو آن مبارزه دنید مشغول تمام دقت با که انداختم لوین به ینگاه
 .میندار وقت وفتیب راه-

 .افتاد راه دنبالم به آهسته و داد تکان را سرش
 .بودند اطراف نیهم در جفتشان یباندا یعنی نجا،یا در ها نیا وجود با

 .کردمیم یکشوقت دینبا
  .میکرد دنیدو به شروع سرعت تمام با و گرفتم رو لوین دست

** 
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 .انداختم ، رفتیم شدن کیتار به رو رفته رفته که آسمان به ینگاه
 .شهیم شب داره-

 .دادم ادامه رمیمس به و ندادم را جوابش
 .میریم کجا-

فاوت یب ، ندادم را جوابش هم باز مه را راهم ت له ی  دادم ادا چا و از روی 
 .کوچکی پریدم

 .ستادیا شیجا سر و دیکش یقیعم نفس
 .بدم ادامه ندارم حال گهید من-
 : گفتم یخشن لحن با برگردم سمتش به آنکه بدون ، ستادمیا

 .یمونیم نجایهم ای یایم راه ای _
 .دادم ادامه را راهم لوین به توجه بدون و افزودم سرعتم به

 .انداختم سر پشت به یکوتاه نگاه گذشت که یکم
 .کردیم حرکت دنبالم یدرهم ی افهیق با و آهسته

 .انداختم اطراف به یتر قیدق نگاه
 چراغ چند از ال به الی انبوه درختان ، ما از یدور ی فاصررله در ، چپ سررمت
 .بود روشن
 .زدم یمحو لبخند

 میتوانسررتیم ، کشرراندیم یا خانه یحت ای و روسررتا سررمت به مارو ها چراغ اگر
 .میکن یسپر آنجا در را شب
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 به ، لقب به نسبت یشتریب سرعت با ها چراغ سمت به و کردم عوض را رمیمس
 .افتادم راه
 .گمیم واقعا ، بدم ادامه گهید تونمینم ، خستم من-

و از خشم مشت محکمی روی تنه درخت کنارم  فشردم هم یرو را میها دندان
 .زدم

شما با و افتادم راه به سمتش به سته خون به یچ ش سته ی چهره به یا ن  اشخ
 .شدم رهیخ

 .و در حالت ایستاده ، تلو تلو میخورد زدیم یزرد به صورتش رنگ
 .کردم بازتر یکم را میاخماها

ستم کی شت را د ست و کمرش پ شتم شیپاها ریز را گرمید د  رتقد با و گذا
 .کردم بلندش

 .نییپا بزارم-
 : گفتم وار زمزمه

 .شو خفه فقط _
 .شد رهیخ تفاوتم یب ی چهره به یناراحت با

 .انداختم ، بود آمده دیپد آن در یاشک ی هیال که چشمانش به یسرد نگاه
 .بست را چشمانش و داد هیتک ام نهیس به را سرش و دیدزد را نگاهش

 .شدم رهیخ رو به رو به یناراحت با
 .بودم یعصبان و ناراحت دستش از هنوز
 .شدینم باز میزندگ تو پاش چوقتیه کاش
 .انداختم صورتش به یچشم ریز نگاه
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 .بود برده خوابش یزود نیهم به
 .گرفتم را نگاهم و زدم یتلخ لبخند
 .گرفتم پس را حرفم

 .شدم دختر نیا عاشق واقعا من
 .کرد سواستفاده عشقم از و کرد ا*ی*ا*ن*ت بهم که یدختر
 .امیدن آدم نیتر ابله من شک بدون

 .میدیرس ییمیقد یروستا یکینزد به
 .دارشویب ، لوین-

 .دادم تکانش یکم
 .کرد باز را چشمانش یجیگ با و آهسته

شتم نیزم یرو را شیپاها حوصله یب  لد به که یخاک ی جاده سمت به و گذا
 .افتادم راه به رفتیم روستا

 .یریم کجا-
 .نگفتم یزیچ و دمیکش درهم را میها اخم

 .کردیم تر متشنج را اعصابم ، لوین با شدن همکالم
 .دکریم حرکت سمتمان به یا آهسته سرعت با که افتاد یشخص به نگاهم

 .انداختم شیسرتاپا به یتر قیدق نگاه ، شد تر کینزد که یکم
 .شد رهیخ امچهره به و کرد جا جابه را دوشش یرو لیب ، جوان پسر

 ن؟یمسافر-
 .انداختم اشچهره به یمشکوک نگاه
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 .میبگذرون روستا تو رو شب میگفت شد خراب نمونیماش ، آره-
 .شد رهیخ بهم یشخندین با و انداخت باال ییابرو

 .ستنین نواز مهمون ادیز نجایا مردم اما-
 .کردم اعصابم کنترل در یسع و کردم مشت را دستانم

 .هست؟ یکینزد نیا یامسافرخونه-
 .گرفت خود به یمتفکر حالت و برد فرو شیموها در را دستش

 .بود مشخص اول نگاه با پوستش حد از شیب یدیسف
 . چرخاند اشحدقه در طنتیش با را اهشیس چشمان

 ؟یکنیم نگاه ، هیچ-
 .شدم رهیخ بهش یجد نگاه با کنم گم را میپا و دست آنکه بدون

 .نه ای هست یکینزد نیا مسافرخونه...جوابتم منتظر-
 .و از کنارم گذشت کرد برداشتن قدم به شروع آهسته

 نداختماکه به دیوار بلوکی کوتاهی تکیه داده بود ،  لوین به چشم گوشه از ینگاه
. 

 .کرد رفتن راه به شروع سرم پشت و داد تکان را سرش
 اب من ، یبمون من خونه شررب هی نیتونیم اما سررتین اطراف نیا مسررافرخونه-

 .کنمیم یزندگ مادرم
ل یها چکمه به ینگاه  .انداختم اشیگ 

 .؟یینجایا ساکن ، خوبه-
  .کرد یا خنده و داد تکان یکم را سرش
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 نجایا تا اونجام از دارم بابل داخل خونه هی خودم من ، نه ای اره بگم دونمینم_
 .راهه ساعت دو یکی

 .دیپر یبزرگ نچندان آب یجو یرو از
 .کردم بلند و گرفتم را لوین

 .گذاشتمش نیزم یرو و دمیپر یجو یرو از
 .یینجایا چرا پس خب-
 .و پرخی به بیل روی دوشش داد کرد باد را شیها لپ از یکی

 .رسمیم نایزم به رمیم وقتا یگاه منم میبفروش نجارویا ینایزم زارهینم مادرم-
 .انداختم لوین به یشک به دو نگاه
 .انداخت باال را شیها شانه

 .کردم برداشتن گام به شروع آهسته لوین کنار و کردم کم را سرعتم یکم
 .زنهیم خل یلیخ اروی-

 .داد تکان را سرش
 شناستمون؟ینم بنظرت-

 .انداختم بهش ینگاه
 .داشتیبرم گام زنان سوت و دادیم تکان را دوشش یرو لیب

 .نفعمونه به بودنش خل نیا مطمئنا-
 .مهرداد میباش مراقب دیبا اما-
 .یند یسوت باشه هواست فقط هست هواسم-
 .برگشت سمتمون به و ستادیا کبارهی به
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 .انداختم اشیجد ی چهره به ینگران نگاه
 .شده یزیچ-
 .ینگفت بهم رو اسمت-

 .شدم رهیخ بهش یکم
 .کندم حرص از را لبم پوست

 .هیچ تو اسم بهمنه اسمم-
 .زد یمحو لبخند سپس و کرد جمع یکم را لبش

 .البته باشه بهمن اسمت خورهینم افتیق به ، محمدم منم-
 .افتادم راه به و گرفتم را لوین دست تفاوت یب و زدم یخشک لبخند

 .گفت دیبا بابام مامان به رو نیا گهید-
 .نگفت یزیچ و داد تکان را سرش
 .چرخاندم کوچه در را نگاهم

 را ام دلشرروره ناخواسررته ، هوا در موجود مه و دار خزه و یبلوک کوتاه یواراید
 .کرد یم شتریب

 .قشنگه اما-
 .شدم رهیخ بهش یا دانهیناام نگاه با و گذاشتم قلبم یرو آهسته را دستم

 .قشنگه یچ ، میترسوند-
 .و برگی از درخت نارنجی که از پشت دیوار بیرون زده بود ، کند کرد یا خنده

 .گهید اسمت-
 .کردیم کنترل را اشخنده زور به که انداختم لوین به ینگاه

 . زدم یمحو لبخند
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 .یمرس-
 .میدیرس خب-

 .انداختم مانیرو به رو یمیقد و یچوب در به ینگاه
 .شد وارد و کرد باز را در یفشار با
 .ستین کم خونه تیامن کمی-
 .داد تکان هوا در را دستش یالیخیب با
 .میدار مهمون مامان ، مامان...هیچ تیامن بابا کن ول-
 .گرفت درد میها گوش یکم بلندش یصدا از

 .میشد یمیقد ی خانه اطیح وارد
 .انداختم حوض داخل خوشرنگ ی هندوانه به ینگاه

 اتاق کی یبرا هرکدام بود مشررخص که بود یمیقد در تا سرره اطیح اطراف در
 .است

 یوسررط اتاق ، حوض یباال به ینگاه ، یدر شرردن بسررته یصرردا دنیشررن با
 .میانداخت

 ما به یمشررکوک نگاه با و بود سررتادهیا سررکو یباال رنگ دیسررف چادر با یرزنیپ
 .بود شده رهیخ

 .بود دهیفا یب اما اورمیب میها لب یرو یلبخند کردم یسع
 .داد نشان مارا دستش با و گذاشت جلو به یقدم محمد

 اآق و من که فردا تا هستن ما مهمون امشب ، شده خراب نشونیماش ، مسافرن-
  .میکن درست رو نشونیماش میبر بهمن
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 .شد رهیخ ما به و زد یمهربان لبخند
 .حاضره شام داخل دییبفرما ، اومدن خوش-
 .گرفت را دستم و شد کینزد بهم یکم لوین
 .شد اتاق وارد و انداخت ما به یکوتاه نگاه رزنیپ

 .داخل میبر-
 .افتاد راه به اتاق سمت به ما از جلوتر که انداختم محمد به ینگاه

 .میکرد حرکت به شروع سرش پشت
 .ستنین نواز مهمون ادیز نجایا مردم ، گفتیم راست

 از چهار پله ای که به باالی سکو میرسید باال رفتیم.
 .میشد اتاق وارد و میآورد در را مانیهاکفش
 .بود کرده روشن را اتاق یپرمصرف المپ

های  یر تا دور اتاق کوچک را پشت، دو میگذاشت اتاق ی کهنه فرش یرو یگام
قرمز رنگی چیده بودند و تلویزیون کوچکی روی میز سرریاه رنگ کهنه ای در 

 .حال پخش سریال تلویزیونی بود
 .دینیبش دییبفرما-

سته ی ایمیقد یبخار کنار که ماند ثابت رزنیپ یرو نگاهم ش  لبخند اب و بود ن
 .کرد یم نگاه رو ما

 .دوستانه جنبه تا داشت ترسناک جنبه شتریب که یلبخند
 .مینشست یا گوشه لوین همراه و زدم یمحو لبخند

 .بستم را چشمانم لذت با و دادم یپشت به را امهیتک
 .بود بخش لذت واقعا ، زیانگ نفرت روز کی از بعد استراحت
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 .بهمن یایم خسته نظر به-
شمانم  رهیخ بهم یینما دندان لبخند با که شدم رهیخ محمد به و کردم باز را چ

 .بود شده
 .و تکیه ام را گرفتم زدم یمصنوع لبخند

 .داشتم یسخت روز-
 .افتاد راه به یخروج در سمت به و شد بلند شیجا از
سنه حتما- سته نطوریهم و دیا گر سترا نیبر هیخال یچپ سمت اتاق...خ  حتا
 .هست هم خواب رخت ، دیکن

 .دادم تکان یسر
 .کنمیم جبران رو لطفت نیا حتما ، محمد ممنونم-

 : گفت ما به رو لبخند همان با مادرش
 .ارهیم براتون رو شامتون محمد دیکن استراحت نیبر ، ستین الزم نه _

 .میشد بلند مانیسرجا از لوین با آهسته
 .رسونهیم شمارو ینواز مهمون تینها نیا-

 .نگفت یزیچ و داد تکان یسر
 به بود اطیح چپ سمت در که یدر سمت به و میشد خارج اتاق از لوین همراه

 .میافتاد راه
 .کردم حرکت یبخار سمت به و کردم قفل را در اتاق به ورود با

 چشررمانم یرو را سررراعدم و دمیکشرر دراز نیزم یرو ، کردنش ادیز از بعد
 .گذاشتم
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 .بنیعج کمی-
 : گفتم یا خسته لحن با
 .ترسناک البته و _

 .نگفت یزیچ و کرد یزیر ی خنده
 شناسنمون؟ینم نظرت به-
 .ناسنبش مارو خوانیم کجا از دورافتاده یروستا هی تو رزنیپ هی و خل آدم هی نه-

 دستی به تابلو های که به دیوار اویزان شده بودند ، کشید.
 ...یول دونمینم-
 .ماند ناتمام حرفش ، در یصدا شدن بلند با

 .رفتم برق دیکل سمت به و شدم بلند
 .کردم باز را در المپ کردن روشن از بعد

 .بود شده رهیخ بهم لبخند با که انداختم محمد به ینگاه
 .غذا-
 .گرفت خودش از جلوتر یکم را ینیس

 .زدم یمهربان لبخند و انداختم غذا به ینگاه
 .یمرس-
 .سپردم لوین دست به و گرفتم را ینیس
 اتاق وت که سررمیبلق یب یب ، مییرو به رو اتاق تو من نیداشررت الزم یزیچ اگه-

 .گهید دیانیجر در هیوسط
 .دادم تکان دییتا یرو از یسر

 .محمد ریبخ شب-
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 .ریبخ شب-
 .فرستادم رونیب صدا با را نفسم و بستم را در

 .بندازم بهش ینگاه شد باعث لوین ی خنده تک
 .شد رهیخ چشمانم به و شد محو لبخندش آهسته
 .تمانداخ بهش یمهربان نگاه و ، به دیوار کنارم تکیه دادم زدم کوچکی لبخند
 .کرد تر قیعم را لبخندم عمق نش،یدلنش لبخند

 .انداختم غذا یها بشقاب به ینگاه
  .میماکارون عاشق من-

** 
 .انداخت مهرداد خواب در غرق چهره به ینگاه و شد بلند شیسرجا از آهسته
 افتاده مخمصرره نیا در هم عشررقش که بود او بخاطر ، گرفت خودش از دلش

 .بود
 .کرد نوازش را معشوقش صورت آهسته و کرد دراز را دستش

 .دیپرستیم را مرد نیا عاشقانه
 .رفتینم شیپ نگونهیا اوضاع چوقتیه کاش که کردیم آرزو دل ته از

 .شد رهیخ اتاق ی گوشه یمیقد تلفن به و گرفت مهرداد از را نگاهش
 .افتاد راه تلفن سمت به و شد بلند شیجا از

 دهش نگرانش یحساب االن تا شک بدون ، بود شده تنگ رشیپ مادر یبرا دلش
 .بود

 .داد سرش پشت یپشت به هیتک و گذاشت نیزم یرو را تلفن
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ضطرب نگاه  هب شروع ، شد جمع الشیخ نکهیا از پس و انداخت مهرداد به یم
 .کرد گرفتن شماره

 .داد قورت استرس با را دهانش آب ، بوق یصدا دنیشن با
 .ماند منتظر و کرد پاک بود کرده عرق که را شیها دست کف
 .دیچیپ یگوش در برادرش خوابالود یصدا

 .بله-
 .«ماین:»داد جواب ممکن یصدا نیتر آهسته با
 .ییتو لوین-

 .زد یقیعم لبخند
 .یخوب منم گلم داداش آره-
 چندبار یدونیم ، زدن روزنامه تو هیچ خبرا نیا ، احمق ی دختره شررو خفه-
 ...یکرد یغلط چه ، خونه در اومد سیپل

 .شد خشک لبخندش
 .دیرسیم گوشش به هم هنوز تلفن پشت از برادرش یعصب یها ادیفر

 .کرد جدا را مشیس و برد تلفن پشت به را لرزانش دستان
 رخت سررمت به لرزان و سررسررت یها قدم با و گذاشررت شیسرررجا را تلفن

 .کرد حرکت خوابش
 .بود خارج او توان از ، برادرش از حرفا نیا دنیشن تحمل
 . گذاشت بالشت یرو را سرش

شمانش ست درد با را چ شک و ب  یها گونه یرو یگرید از پس یکی ش،یها ا
 .شد یجار سردش
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 .بود داده دست از را زشیچ همه
 ودب سررتادهیا کنارش جان یپا تا که یمرد به ، مهرداد به و گشررود را چشررمانش

 .ماند رهیخ
 .بود سخت یها روز نیا در ، او بودن به فقط شیدلگرم
 .بست را چشمانش بغض با و گذاشت مهرداد یبازو یرو را سرش

* 
 .کردم باز را چشمانم در یصدا دنیشن با

 .شدم رهیخ سقف به یحوصلگ یب با و دمیکش یا ازهیخم
 .انداختم ینگاه لوین به امنهیس یرو یجسم ینیسنگ حس با

 .دمیکش کنار را خودم و گرفتم را سرش آهسته
 .کردم حرکت در طرف به و گذاشتم سرش ریز را یبالشت

 .بود زود شدن داریب یبرا ، صب  موقع نیا واقعا دمیکش یگرید ی ازهیخم
 .، از سوز سرما مو به تنم راست شد کردم باز را در
 .ریبخ صب -
 .شدم رهیخ محمد لبخند به یخورد اعصاب با

و به اسمان که هنوز رگه هایی از تاریکی درش بود نگاهی  زدم یمصنوع لبخند
 .انداختم

 .محمد ریبخ توم صب -
 .نیبود خواب انگار اما کنم صداتون صبونه یبرا گفت یب یب-

 .انداختم میمچ ساعت به ینگاه
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۵:۳۰ 
 .شدم رهیخ بهش تعجب با
 .ستین زود کمی-
 .و دستی به صورتش کشید شد رهیخ بهم یشرمندگ با
 .کردم صداتون زود کمی متاسفم آره-

 .کردم تمیعصبان کنترل در یسع و دمیکش یقیعم نفس
 .یکرد خبرم که یمرس ، میایم االن-

 .کرد حرکت یوسط اتاق سمت به و داد تکان را سرش
 .کردم مشت قدرت با را دستانم و بستم را در

 .کردیم میعصب دایشد
 .ماند ثابت لوین حرکت یب و آرام ی چهره به نگاهم
  .کردم حرکت طرفش به و زدم یگرم لبخند

 .نشستم روی تشک قدیمی سفید رنگ کنارش
 .بود گردش در صورتش یاعضا تک تک یرو نگاهم
 .دمیکش صورتش یرو لطافت با را دستم

 .آمادست صبحونه دارشویب...لوین-
 .خورد تکان شیها پلک یکم

 .زمیعز شو داریب لوین-
 .شد رهیخ بهم و کرد باز را چشمانش

 . زدم یمحو لبخند
 .میکن حرکت دیبا میبخور یزیچ هی میبر پاشو-
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 .کرد باز اطراف به را دستانش و شد بلند شیجا از
 .دیکش یطوالن ی ازهیخم و برد دهانش یجلو را دستش

 .چنده؟ ساعت-
 .۵:۴۵ بایتقر-

 با خوابالودگی دستی به چشمان سرخش کشید.
 .زود چقدر-

 .کردم یا آهسته ی خنده و دادم تکان یسر
 .میوفتیب راه میبخور تر عیسر پاشو ، دنبالمون بود اومده محمد شیپ ربع هی-
 .میافتاد راه  در سمت به و شد بلند شیجا از

** 
 و گذاشررتم دهانم داخل را بود کرده درسررت میبرا لوین که یریپن و نان ی لقمه

 .شدم دنشیجو مشغول
 .نیکرد ازدواج چندوقته-

 .شدم رهیخ محمد ی چهره به و گرفتم یچا وانیل از را نگاهم
 .یچ-
 .شد رهیخ بهم یجان کم لبخند با سیبلق یب یب

 .نیکرد ازدواج چندوقته گهیم-
 .ماند منتظر و انداخت بهم ینگاه چشم ی گوشه از لوین

 .ماندم رهیخ لوین به یمهربان لبخند با
 .ماهه ده بایتقر-
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 : گفت ذوق با محمد
 نیبش خوشبخت انشالله _

 .دادم تکان تشکر یرو از یسر
 .ممنونم-
 .شد رهیخ محمد به یلبخند با سیبلق یب یب

 .بود خبر چه روستا تو صب  سر...محمد-
 .گذاشت دهانش در یا لقمه یالیخ یب با
 .گشتنیم شوهر و زن هی دنبال-

 مانده رهیخ دستش در ی لقمه به حرکت یب که انداختم لوین به یچشم ریز نگاه
 .بود
 .دادم قورت را دهانم آب

 .یچ یبرا-
 .شد رهیخ بهم و داد قورت را اش لقمه

 حاج...افتاده محدوده نیا داخل تلفنشررون رد و بودن بیتعق تحت نکهیا مثل-
 .بوده سیپل قبلن شونیکی گفتیم یرسول
 .نگفتم یزیچ و انداختم ریز به را سرم

 .میبود نکرده برقرار ارتباط میکس با و مینداشت خود همراه یتلفن که ما
 .انداختم لوین دهیپر رنگ ی چهره به  ینگاه

 .شد رهیخ بهم اشیاشک چشمان با و آورد باال را سرش
 .و نان در دستم را له کردم بستم افسوس با را چشمانم

 .زده زنگ یکس به اون حتما...لوین ، یلعنت
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 .شدم بلند میجا سر از و گذاشتم ینعلبک داخل را ییچا یخال وانیل
جان خب- مد بت یمرسررر ، میوفتیب راه گهید ما مح  ینواز مهمون با

 .سیبلق یب یب ممنون...خوبتون
 .و کمی بهم نزدیک شد شد بلند شیجا از محمد

 . کجا عه-
 .میکرد حرکت در سمت به یکم و گرفتم را لوین دست

 .میوفتیب راه دیبا گهید-
 .آمد سمتمان به و شد بلند شیجا از سیبلق یب یب

 .نیموندیم ناهار-
 .شد رهیخ اشچهره به یلبخند با و داد تکان ینف عالمت به را سرش لوین

 .یب یب یمرس گهید نه-
 .میافتاد راه مانیها کفش سمت به و میآمد رونیب اتاق از

 .ماند رهیخ ما دنیپوش کفش به و شد خارج در از سرمان پشت محمد
 باهاتون؟ امیب منم-
 .میریم خودمون ، زیعز نه-

 .نگفت یزیچ و داد تکان را سرش
 .میافتاد راه به یاصل در طرف به

 .آوردم در بمیج از یتراول و بردم فرو بمیج در را دستم
 رو نیا شررمیم خوشررحال ، کمکات و زحمتا تموم بخاطر ممنون جان محمد-

 .یکن قبول ازم
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 .گرفت شکل اشیشانیپ یرو یکوچک اخم و ماند رهیخ دستم به
 .ستین الزم پول ، بتیج داخل بزار-

 .گذاشتم بمیج داخل را پول حرف بدون و انداختم اشیجد ی چهره به ینگاه
 .کردم دراز طرفش به را دستم

 .یهمچ بخاطر ممنونم-
 . زد یگشاد لبخند

 .کنمیم خواهش...یزیچی شد نیا-
 .فشرد محکم را دستم و

 .کردم باز را در و زدم یمحو لبخند
 .انداختم کوچه داخل به ینگاه

 .ستمب را در و برگشتم خانه داخل به سرعت با سرکوچه سیپل نیماش دنید با
 .انداختم لوین به یدیناام نگاه

  .شد رهیخ بهم یمشکوک افهیق با محمد
 .شدهیچ-
کردم که چشررمانش را با ناامیدی بسررت و به دیوار پشررتش  لوین به یدرموندگ با

 .تکیه زد
 .بود شده رهیخ بهم یمشکوک ی افهیق با که  کردم نگاه محمد به
 .ستین یزیچ-

 .برد فرو بشیج در را دستش و زد یپوزخند
 .شدم رهیخ حرکاتش به ینگران با

 .کرد کار به شروع و دیکش رونیب بشیج از را تلفنش
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 .یکنیم کاریچ-
 .شد رهیخ بهم حرف بدون و برگرداند سمتم به رو تلفن

 .شدم رهیخ تلفن ی صفحه به
 .«پارسا سروان ا*ی*ا*ن*ت»  تریت با یا روزنامه ی صفحه از یعکس

 چهره به دبو نشسته چشمانم در که یدیناام با و فرستادم رونیب را نفسم آهسته
 .شدم رهیخ سردش ی
سته ، شناختمت اول همون- ستا تو در  میارد خبر ایدن از اما میکنیم یزندگ رو

 .مهرداد آقا
 .بودم العملش عکس منتظر و کردمیم نگاهش رهیخ یحرف چیه یب
 :گفت محمد به رو یفیضع یصدا با لوین

 .هبش ریدستگ بخواد که نداره یه*ا*ن*گ اون _
 .انداخت ینگاه لوین به و زد یپوزخند

 .بدم لتونیتحو خوامینم من-
 .یچ یعنی-

 .کرد حرکت خانه سمت به و گرفت لوین از را نگاهش
 .نیکن فرار اونجا از ، رهیم باغ هی داخل که هست خونه پشت گهید در هی-

 .بود مانده قفل ، شد اتاق وارد که لحظه نیاخر تا شیرو نگاهم
ست سرعت با شت سمت به و گرفتم را لوین د  چیه یکردم،جا حرکت خانه پ

 ...نبود یتعلل
** 
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 .شدم رهیخ دوروبرمان درختان به یسردرگم با
 .میکن ادیپ یگرید نیماش تا میگشتیبرم جاده به جنگل وسط از دوباره دیبا
 .مهرداد-
 .شدم رهیخ بهش یسرد با ناراحتش لحن به توجه یب

 .کننیم دامونیپ که دینرس فکرت به ؟ یبود زده زنگ یک به-
و با پایش اهسررته به سررنگ بزرگ  سررتادیا شیسرررجا ، انداخت نییپا را سرررش

 .جلویش ضربه زد
 .دادم هیتک پشتم درخت به و ستادمیا ازش جلوتر یکم

 .یزد زنگ یک به-
 با چشمانی که پرده ای از اشک درونش نشسته بود بهم خیره شد.

 .مادرم-
 :گفتم یزیتمسخرآم پوزخند با و انداختم باال ییابرو

 . مرده مادرت کردمیم فکر _
 . زد گره درهم را دستانش

 .زدمیم زنگ بهش دیبا ضهیمر یلیخ اون ، متاسفم-
 .شدم رهیخ بهش نهیس به دست

 وفتیب راه حاالم ، دادمیم بهت رو زدن زنگ اجازه خودم...یگفتیم بهم اگه-
 .میکن دایپ نیماش هی عتریسر دیبا

 .لبخندی روی لب هایش نقش بستکمی شوک زده بهم نگاه کرد و سپس 
 .افتادم راه به ، تکیه ام را از درخت گرفتم و دادم تکان را سرم

 .شد حوم یرستم نیشرو ادی با بود بسته نقش لبانم یرو که یکوچک لبخند
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 رد احتم اونام باشرره کامل زاتشیتجه یگیم تو که یانقدر نیشرررو اگه لوین-
 .زدن رو تماسمون

 .داد قورت را دهانش آب استرس با و شد رهیخ بهم ینگران با
 .کنن دامونیپ نکنه..یوا_

سیری که اطرافش را درختان بزرگی  شیدم و به م ستی در موهایم ک با نگرانی د
 گرفته بودند ، نگاهی انداختم.

 .میبش دور نجایا از دیبا ، وفتیب راه-
 .کردم حرکت به شروع ینگران با

 .و کمی حالم سرجایش بیاید شوم آرام یکم تا دمیکش یقیعم نفس
صله در ابانیخ آنطرف که یکوچک ی بازارچه یرو نگاهم   ، بود ما از یدور فا

 .ماند ثابت
 .لوین کن عجله-
 .میافتاد راه به بازارچه سمت به دو با

 .میکردیم دایپ آنجا در راه ی ادامه یبرا ینیماش صددرصد
 .انداختم ینگاه بازارچه داخل مردم به
 .مهرداد ستین گشنت-
 .شدم رهیخ لوین به یپرت حواس با
 .یچ-
 .کرد اشاره بازارچه ی گوشه یکباب به

رھایم مکن | سامان

www.lovelyboy.blog.ir 140



نگاهی به میز و صررندلی های سررفید جلوی کبابی انداختم که مردم زیادی با 
 اشتها در حال غذا خوردن بودند

 .گشنته-
 . و بصورت نامحسوس دستی به شکمش کشید انداخت نییپا یکم سرش

 .کوچولو هی-
 از تر اونطرف کمی ، بخر زیچ هی برو توم نیماش یبرا نگیپارک سمت رمیم من-

 .کنم سوارت تا ستایوا بازارچه
 .داد تکان دنیفهم ی نشانه به را سرش
 .تادماف راه نگیپارک سمت به ، گرفتنش از بعد و گرفتم سمتش به پولی

 .چرخاندم اطراف در را نگاهم
، رینگ های اسررپورت طالیی  گرفت را چشررمم یرنگ اهیسرر شررش و سررتیدو

 .رنگ ماشین واقعا زیباترش کرده بود
 .ستادمیا راننده در کنار و کردم حرکت سمتش به

 قفلش با رفتن ور به شررروع ، شرردن مطمئن از بعد و انداختم اطراف به ینگاه
 .کردم
 .نشستم داخلش سرعت به نیماش در شدن باز از بعد

 .ادمافت راه به سرعت با ،سیم های استارتش را بهم زدم و بعد از روشن شدنش 
 ودب سررتادهیا یا دکه پشررت که یشررلوار کت فرد به ، نگیپارک از خروج موقع
 .انداختم ینگاه

 .شد رهیخ بهم و برداشت را صورتش یرو یآفتاب نکیع
 .گذشتم کنارش از و کردم شتریب را سرعتم
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نداختم بهش یگرید نگاه نیماشرر عقب نهیآ از  کردن نگاه مشررغول هنوز ، ا
 .بود نیماش

 .کچل ی م*ر*ت*ی*ک*ه-
 .دادم نیماش به یا دنده و دمییسا هم یرو را میها دندان

 .گشتم لوین دنبال به ابانیخ کنار و کردم رد را بازارچه
 .بود ستادهیا یس*و*اتوب ستگاهیا کنار

 .کردم ترمز کنارش
 .نشست نیماش داخل سرعت با
 .مهرداد بده گاز-

 .انداختم اش دهیترس ی چهره به ینگران نگاه
 .شدهیچ-

 .انداخت ینگاه سر پشت به و برگشت
 .عیسر...کن حرکت-
  .حرکت کرد ماشین با غرش بلندی و گذاشتم گاز یرو را میپا

 .فرستاد رونیب را اشنهیس در س*و*محب نفس و نشست اشیصندل یرو
 .شدهیچ بگو حاال-

 .دوخت بهم را نگرانش چشمان
 . دمید بازارچه داخل رو نیشرو یآدما کنم فکر-

 .فشردم هم یرو حرص از را میها لب
 .رفتیم شیپ بد زیچ همه ، یلعنت
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 .شدم رهیخ جاده به حرص با و فشردم میها دست انیم را فرمان
 .افتاد جاده یراهنما یتابلو به نگاهم

 ی جاده وارد و چرخاندم چپ سررمت طرف به را فرمان ، یا لحظه فکر کی با
 .شدم یگرید
 .مهرداد میریم کجا-

 .کردم شتریب را سرعتم و زدم یلبخند
 خوب یجا هی-
. 

 .داشتم نگه را نیماش ساحل یرو به رو
 .کرد منتقل بهم را یخوب حس ، ایدر یآب رنگ
 رهیخ ایدر به ینیدلنشرر لبخند با که انداختم لوین به چشررم ی گوشرره از ینگاه
 .بود مانده

 . شو ادهیپ-
 .میشد ادهیپ نیماش از

 را آسمان اشییطال و سرا رنگ و بود کردن غروب حال در رفته رفته دیخورش
 .بود دهیبخش ییهمتا یب نتیز

 .میکرد حرکت ایدر سمت به آهسته و میگذاشت قدم ساحل یها شن یرو
صله در سه یرو ایدر از یکینزد فا ست ها ما ش  هب که یکوچک یها موج به و مین

 .میشد رهیخ ، دندیرسیم ساحل
 .نجایا امیب داشتم دوست بود وقت یلیخ-

 . انداختم اطراف به ینگاه

رھایم مکن | سامان

www.lovelyboy.blog.ir 143



 .بودند مانده ساحل در یمحدود ی عده فقط و بودن رفتن حال در مردم
 .منم ، آره-
 مهرداد؟ ادتهی رو ایدر لب میاومد که بار نیآخر-
 .بست نقش لبانم رو ینیریش لبخند ، خاطره ی دوباره یادآوری با
 .بره ادمی شهیم مگه-

 .، اهسته دستم را گرفت و فشرد کرد یآرام ی خنده
 .شد یخال پات ریز اومد موج که یکن جمع صدف یبود رفته-

 .دادم ادامه و کردم تر قیعم را لبخندم
 .یبود شده جمع مب*غ*ل تو جوجه مثل سرما شدت از صب  تا-

 .گذاشت امشانه یرو آهسته را سرش و گرفت شدت اش خنده
 .مهرداد دارم دوست یلیخ-

 .شد محو یکم لبخندم
 .عاشقتم من یول-
 . گرفت بازوم از یکوچک شگونین

 .نزن جر-
 .شدم رهیخ چشمانش به و کردم یا آهسته ی خنده

 .میباش داشته شیآت شب یبرا ارمیب چوب کمی رمیم من-
 .ماند رهیخ بهم و داد تکان را سرش

شمانش به سته ، شدم رهیخ چ  یرو ینرم ی سه*و*ب و بردم جلو را سرم آه
 .نشاندم اشیشانیپ
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 .کردم حرکت سرمان پشت درختان طرف به و شدم بلند میجا سر از
  
 ** 

 .داشتم نگه آتش یجلو را دستانم
ما نک یهوا نیا در آتش بخش لذت یگر ند ، مرطوب و خ  لب به را یلبخ

 .بود داده هیهد میها
 .مهرداد هیخوب شب چه امشب-

سید ، شدم رهیخ بهش ساحل ر صدای موج کوچکی که به   رت قیعم لبخندم ، 
 .شد

 .خوبه ابد تا ، کنارهم تو و من یزندگ-
 .نگفت یزیچ و انداخت نییپا خجالت با را سرش

 .لوین-
 . گرفت باال را سرش

 .جانم-
 .هیروس ببره مارو تونهیم که شناسمیم رو یکس هی من-

 .ماند رهیخ بهم یمتعجب حالت با و کرد گشاد را چشمانش
 ه؟یروس-

 .شدم رهیخ آتش به و فرستادم رونیب را نفسم
 .هستن دنبالمون وونهید آدم مشت هی و سیپل چون میبمون تونمینم ، آره-

 .نگفت یزیچ و داد آتش به را نگاهش
 .انداخت جانم به را ینیسنگ اندوه ، چشمانش در اشک برق
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 .نباش یچیه نگران...میباهم ابد تا ما ، زمیعز-
 .زد یمحزون لبخند و آورد باال را سرش

  .بود دهیفا یب تالشم اما بزنم یلبخند کردم یسع
  
  

 .گرفت آتش از را اش رهیخ نگاه
 .یکرد جمع که ییهمونا ، کجاست چوبا_
 .کردم اشاره عقب به سر با
 .گذاشتم نیماش کنار مه هگید یچندتا آوردم رو شیسرکی_

 .شد بلند شیسرجا از و زد یمصنوع لبخند
 .ارمیب کهیت چندتا رمیم شهیم خاموش داره شیآت_

 برص محزونش یصدا دنیشن با اما شوم بلند تا گذاشتم میزانوها یرو را دستم
 .کردم

 .دیببخش ، باشم تنها کمی خوامیم راستش...نیبش نه_
 رهیخ ، رفتیم یخاموشرر به رو رفته رفته که آتش به دوباره و دادم تکان یسررر
 .شدم

 .ستین امن اطراف نیا ، برگرد عیسر اما باشه_
 .داد تکان باشه یمعن به را سرش و زد یمحو لبخند

 میرو به رو آتش فام سرررا یها ذغال به و رفت فرو درهم ناخواسررته میها اخم
 .کرد یم آرام یحدود تا را اعصابم ها ذغال تروق و ترق یصدا ، کردم نگاه
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 باعث موج یصرردا کنار در ها ذغال یصرردا و آمد سرراحل به یکوچک موج
 .ببند نقش لبانم یرو یکوتاه لبخند

 .دمفشر و گرفتم دست در را سرد ی ماسه یمشت دست با و بستم را چشمانم
 .دیرس گوشم به سر پشت از لوین فیضع یصدا

 .مهرداد_
 به رو هایس یایدر به و کردم باز را چشمانم ، شیصدا دهیترس لحن به توجه یب

 .دادم را جوابش برگردم نکهیا بدون و شدم رهیخ میرو
 .زمیعز جانم_

 میها لب مهمان را لبخند خوشش یصدا بازهم که آمد ساحل به یگرید موج
 .دیرس گوشم به یا اسلحه کیشل یصدا ناگهان ، کرد

شمانم سل  یصدا دنیشن با و شد باز ممکن حد نیآخر تا چ سلحه کردن م  ا
 .برگشتم عقب به
صله در سلحه یشلوار و کت مرد دو ، یدور نچندان ی فا ست ا  ستادهیا بد

 .بودند رفته نشانه  طرفم به و بودند
 .دیچیپیم خود به درد از و بود افتاده نیزم یرو که ماند ثابت لوین یرو نگاهم
 .شدم بلند آهسته

صم کی در ، شدند تر کینزد بهم یقدم ستم یآن میت شتم را د  سلحها و بردم پ
 .دمیکش رونیب را ام
 .نشست جانم در ییفرسا طاقت درد و سوزش ، گلوله یصدا دنیشن با

 .بستم قدرت با را وچشمانم شدم پرت نیزم یرو
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ستم ی شانه در که یدرد  را میها دندان ، گرفت فرا را وجودم کل بود دهیچیپ را
 .نزنم ادیفر تا فشردم هم یرو
 ش؟یکشت_

 .نکردم یحرکت و داشتم نگه بسته را چشمانم
 .مرد کنم فکر_

 .دیرس گوشم به یمحکم یلیس یصدا
 .میخواستیم زنده رو اون احمق_

 .گرفت باال شانی مشاجره و بحث یصدا
 .کردم باز را میها پلک یکم آهسته

 .کردم کیشل درنگ یب و رفتم نشانه را یراست سمت مرد اسلحه با
 .برگشت سمتم به یگرید ، نیزم یرو افتادنش با

 سرررعت با و ندادم بهش یفرصررت اما کند کیشررل تا آورد باال را اش اسررلحه
 .کردم سرهم پشت کیچندشل
 .آمد فرود نیزم یرو زانو با و افتاد دستش از اسلحه

 . شدم بلند میجا از
 .رود فرو هم در ام چهره شد باعث و دیکش ریت درد از ام شانه

 .فشردم و گذاشتم زخم یرو را دستم
 .شدم تر کینزد بهش یقدم چند و دمییسا هم یرو تیعصبان از را میها دندان

سلحه شت کیشل دو و آوردم باال را ا  اش نهیس در یریگ هدف بدون سرهم پ
 .نشاندم
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 .بود دهیکش دراز نیزم یرو حرکت یب که انداختم لوین به ینگاه
 .ستادمیا سرش یباال و دمیدو سمتش به عجله با

 .کردیم نگاه را آسمان و بود شده گشاده چشمانش
 . شدم رهیخ بهش یناباور با

 .امدم فرود نیزم یرو زانو با محکم و نداشت را وزنم داشتن نگه توان میپاها
 .دیجهیم رونیب خون شیال به ال از و بود گذاشته شکمش یرو را شیها دست

شمان با شک چ سه به یآلود ا  سرا لوین خون با که کردم نگاه کنارش یها ما
 .بود شده

 .لوین..ن_
 شیپ س*و*کاب بفهمم شد باعث دیچک ام گونه یرو که یاشک ی قطره نیاول
 .ستیواقع میرو

 . نشست میگلو در ینیسنگ بغض
 .شدم رهیخ بهش زده شوک و دمیکش یسخت به یقیعم نفس

 هب مو و لرزاند را تنم نگاهش اشک ی پرده و کرد قفل چشمانم در را چشمانش
 .کرد خیس تنم
 .دیوز یسرد مینس

 و کرد ریگ یسررنگ به میپا که دمیدو طرفش به عجله با ، افتاد نیماشرر به نگاهم
 .افتادم نیزم یرو محکم

 .بکشم جان عمق از یادیفر شد باعث که دیچیپ ام شانه در یدیشد درد
 .رساندم نیماش به را خودم و شدم بلند یسخت با

 .نشستم فرمان پشت و کردم باز را در

رھایم مکن | سامان

www.lovelyboy.blog.ir 149



 .نبود ازش یخبر میها بیج در اما گشتم جیسو دنبال عجله با
 .دمیکش دست را داشتبرد یرو

 .است شیسرجا چیسو شدم متوجه که چرخاندم فرمان یرو را میعصب نگاه
ش ش و کردم لب ریز یغر شن را نیما  هب و گرفتم عقب دنده عجله با ، کردم رو

 .افتادم راه لوین سمت
 .شدم ادهیپ و ستادمیا اش یکینزد در

 .کردم باز را شاگرد سمت در و زدم دور را نیماش
 .رفتم سمتش به دو با
 .گذاشتم شیزانوها ریز را گرمید دست و اش شانه ریز درد با را دستم کی

ستم دادن تکان با سوز ادیفر د شک ی قطره و کردم یجگر شم از یگرید ا  مچ
 .دیچک

 .فشردم محکم هم یرو را میها دندان و کردم بلندش
 .افتادم نیزم یرو لوین با همراه و شد شل دستانم رفتم شیپ که قدم چند

 .نشست شیها لب رو خون چندقطره و کرد یا آهسته ی سرفه
 کردنش بلند در یسررع دوباره و کردن باز ام گونه یرو را راهشرران میها اشررک

 .کردم
 .کنم حرکت نیماش طرف به تر عیسر کردم یسع شدنمان بلند با
 ..خانومم تورخدا..مارستانیب میرسیم االن زمیعز کن تحمل_

 .نداد بهم را شتریب صحبت ی اجازه میگلو بغض
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 حرکت نیماشرر آنطرف به و بسررتم را در عجله با و گذاشررتمش یصررندل یرو
  .کردم

  
 .افتادم راه به سرعت با و کردم روشن را نیماش و نشستم فرمان پشت
 .انداختم اش دهیپر رنگ ی چهره به چشم ی گوشه از ینگاه

 . میرسیم االن قسم زتیعز جون..لوین توروقران_
 .دمکر حرکت داد یم نشان را درمانگاه نیتر کینزد تابلو که یجهش طرف به
 .فشردم پدال یرو تر محکم را میپا و گرفتم سبقت نیماش چند کنار از
 شررده رهیخ بهم که انداختم ینگاه لوین به ها نیماشرر کرکننده بوق به توجه یب

 .بود
شک صت هقهقم و بودند شده یجار هام گونه یرو یآب یجو مانند میها ا  فر
 .دادینم بهم را دنیکش نفس

 .فشردم و گرفتم دست در را سردش دست
 .مهرداد جون تورو...لوین کنمیم خواهش_
 .شد شتریب میها اشک شدت و دمیکش یادیفر
 .شدم رهیخ اش چهره به

 .داد یجان کم فشار را دستم و نشست لبانش یرو یمحو لبخند
 .امدینم رونیب انشیم از یحرف اما خورد تکان یسخت به شیها لب

 رهیخ رنگش یب یها لب به یآلود اشررک ی دهید با و شرردم تر کینزد بهش
 .شدم

 .   ..دا...ست.دو..د_
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 .شد باز ممکن حد نیاخر تا چشمانم دستش فشار شدن قطع با
 .کردم ترمز و کردم تیهدا جاده ی کناره طرف به را نیماش

 .برگشتم طرفش به
 .لرزاند را تنم اش بسته یها پلک

 . لو..ی..ن_
 .خوردم یدیشد ی کهی ندادنش واکنش و شیصدا دنینشن با

 .شدم ادهیپ و کردم باز را نیماش در بودم شده رهیخ بهش که همانطور
 .کردم باز را در و رفتم نیماش آنطرف  به

 .شدم رهیخ بهش شده گشاد چشمان و شوک با بازهم
 .و..لین_

 .دمشیکش اغوش در و شدم کشینزد
 مهم هم ام شررانه درد گرید نشررسررتم نیزم یرو و اوردمش رونیب ، شرردم بلند
 .نبود

 .نتپد یقیدقا یبرا قلبم شد باعث سردش تن
 .بستم را چشمانم و گذاشتم اش نهیس یرو را سرم

 هریخ روحش یب ی چهره به بغض با و اوردم باال را سرررم ییصرردا دنینشررن با
 .شدم

 .کن باز رو چشمات خانومم..لوین...نه ایخدا...نه خدا تورو..نه..نه_
 .دمیکش صورتش یرو را لرزانم دست

 .زدم دستش پشت ینرم ی سه*و*ب و آوردم باال را دستش
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 ور چشمات کنمیم خواهش...ستین دار خنده اصال...نکن یشوخ پاشو لوین_
 .لوین..کن باز

 .زدم ادیفر را اسمش عجز با و آوردم باال را سرم
 یها قطره ، دمیسر*و*ب لرزانم یها لب با را اش یشرانیپ و کردم خم را سررم

 .دیچک صورتش رو اشکم
 .کردم بلند را سرم

 چشررمانم یداغ از میها پلک ، کردم هقهق به شررروع و بسررتم را میها پلک
 .سوخت

 .گذاشتم سردش یها لب یرو را لرزانم و داغ یها لب و کردم خم را سرم
 .لرزاند را تنم ، سه*و*ب نیآخر یسرد

 ردادمه...قشررنگم خانوم نزار تنهام.... لوین نکن ولم ، یبزار تنهام اگه رمیمیم_
 تتیذا گهید خدا به کن باز رو قشنگت یچشما توروخدا...رهیمیم لوشین بدون

 جم مزارینم کنارم از میثان هی بخدا رمیگینم سررخت بهت گهید بخدا کنمینم
 .  ....کن باز رو چشمات خدا تورو... یبخور
 .دمیکش جان عمق از یادیفر و گرفتم آسمان طرف به را سرم

 *** ...خدا رفت دستم از میزندگ_
 . انداخت نیماش نهیآ داخل به ینگاه

 . دیکش رخش به را تلخ قتیحق بازهم سرخش چشمان
 .افتاد کنارش به نگاهش

 .بود رفته فرو یقیعم خواب در خانومانه و آهسته شیلوین
 .شد یجار ملتهبش یها گونه یرو یاشک ی قطره
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 خم ، بود دوخته معشرروقش ی دهیپر رنگ ی چهره به را نگاهش که همانطور
 یپراحساس ی سه*و*ب ، یطوالن و آرام ، دیس*و*ب را سردش یشانیپ و شد
 .بود او ی شکسته قلب بر گواه که

 .افتاد راه مارستانیب یورود سمت به سرعت با و کرد روشن را نیماش
 سرراختمان به ورود در کینزد ، مارسررتانیب اطیح داخل و گذشررت یورود از
 .ستادیا
 .کرد حرکت داخل سمت به دو با و شد ادهیپ

 تعجبم ی چهره به یآلود اشک چشمان با و ستادیا ، دیرس که پرستار نیاول به
 . شد رهیخ زن

 .میدار الزم کمک خورده ریت همسرم_
 .اوردیب کمک تا کرد حرکت داخل به عجله با پرستار

 .گذشت نیماش یجلو از عجله با و کرد گرد عقب
 . انداخت عشقش معصوم ی چهره به را آخرش نگاه

 .کرد دنیدو به شروع تمام سرعت با و بست بغض با را چشمانش
 را سرعتش و شد خارج در از ، حراست مامور دادن هل با مارستانیب در یجلو

 . کرد شتریب
 .کرد سوختن به شروع اش نهیس ، دنیدو یقیدقا از بعد

 .بود دهیبر را امانش اش شانه درد ، دیکش یقیعم نفس و ستادیا
 .انداخت اطرافش یخال ابانیخ به ینگاه
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 قدرت شیپاها و رفت جیگ ، بود داده دسررت از که یادیز خون لیدل به سرررش
 .بودند داده دست از را او یاری

 .افتاد شیزانوها یرو
 .دیکش یادیفر جان عمق از و انداخت ریز به را سرش
 .کرد یم آب هم را سنگ دل شیصدا غم و عجز

 .کردم ولت ببخش...لوین خوامیم معذرت_
 .کردیم خطاب هکار*ا*ن*گ را او مدام درونش در یحس
 ترس از و بود کرده رها مارسررتانیب در را عشررقش جان یب جسررم که یبزدل

 .بود کرده فرار شدن ریدستگ
 .افتاد نیزم یرو و خورد سر انگشتانش یرو از یخون ی قطره

 .فشرد محکم را مشتش
 هگرفت ازش را شیزندگ که یمرد ، بود یرسررتم نیشرررو ریتقصرر ها نیا ی همه
 .داد یم پس را شیکارها تقاص دیبا حال و بود

 ورپرن یها چراغ به و کرد بلند را سرررش ینیماشرر بلند بوق یصرردا دنیشررن با
 .شد رهیخ کشینزد

 .شد کشینزد یجوان پسر ، نیماش در شدن بسته یصدا با
 .ینشست ابونیخ وسط چرا..یخوب تو  یه_

 .افتاد نیزم یرو آهسته و شد تار نگاهش
 .آمد تر کینزد آرام آرام و شد رهیخ بهش زده شوک پسر

 .کوباند صورتش به یمحکم نچندان ی ضربه و زد زانو کنارش
 .<کنمیم خواهش...کن کمکم:>کرد زمزمه رلبیز یفیضع یصدا با
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 ..رفت فرو یقیعم ی خلسه به ، دگانشید شدن اهیس با
 ** 

 .انداختم ینگاه اطراف به و کردم باز یکم را چشمانم
ش دراز شیرو که یرنگ اهیس ی نفره کی خواب تخت یرو از  لندب ، بودم دهیک

 .شدم
 .افتاد اتاق آنطرف ی نهیآ به نگاهم

 . شدم بلند میسرجا از درنگ یب
 .افتادم تخت یرو محکم چشمانم رفتن یاهیس با

 .عجله بدون و آرام نباریا اما ، کردم شدن بلند در یسع دوباره
 .دیچرخ اتاق در نگاهم و شدم بلند

 .کرد یم منتقل را ارامش یحد تا ، اتاق ی رهیت ونیدکوراس
 .شد باز اتاق در ، قدم نیاول برداشتن با

 .دیچرخ در سمت نگاهم
 .بست را در و شد اتاق وارد یجوان پسر

 .یاومد هوش به_ 
 .کردم حرکت نهیا طرف به و گرفتم ازش را نگاهم یسرد با
 .بود داده رییتغ کامل را ام چهره ، نامرتبم و بلند شیر
 .پارسا مهرداد_

 .کردم نگاهش و دمیچرخ
 .دمیکش ام شانه به شده بسته باند یرو یدست
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 .کمکت از ممنونم_
 .ماند رهیخ بهم و داد تکان را سرش

 .هیچ اسمت_
 . سروش_
 .دادم تکان را سرم من ندفعهیا

 .مییکجا االن_
 .یمیقد یروستا هی داخل شهر از خارج من ی خونه داخل_
 .افتادم راه در سمت به
 .شدم در کنارش از و برداشتم وتریکامپ یصندل یرو از را یرنگ دیسف راهنیپ

 .شدم رهیخ خانه یفضا به یا درمانده نگاه با و شدم خارج اتاق از
 .یریم کجا_
 .انداختم ینگاه باال به و ستادمیا نییپا ی طبقه و امدم نییپا ها پله از

 .کرد خم را خودش یکم و گذاشت شیرو به رو یها نرده یرو را دستش
 .کنم تموم رو تموم مهین کار هی برم خوامیم_

 .داد تکان تاسف یمعن به اهسته را سرش و زد یدار طعنه پوزخند
 .وضعت؟ نیا با_

 .فشردم هم یرو را میها دندان
 .وضعم نیهم با اره_
 .افتاد راه ها پله طرف به

 .ودب شده نیتزئ رهیت یخاکستر و اهیس رنگ با کامال دوبلکسش ی خانه
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 هک کنمیم کمکت خودم وقتش به کن کار من با مدت هی...شررو خوب ، بمون_
 .یکن تموم رو تمومت مهین کار

.فرستادم باال تعجب با را میابروها
 .؟یکار جه_

ستانش و ستادیا میرو به رو و زد یمرموز پوزخند سته را د  میها شانه یرو آه
 .گذاشت

 زرگب گام هی یبتون که هسررت پول داخلش یکاف ی اندازه به که خوب کار هی_
 .یبردار انتقامت یبرا

.انداختم بهش یشک به دو نگاه
.کنم اعتماد بهت دیبا چرا_

 .آمد کش لبخندش
 و یدار حاضررر حال در که میکسرر تنها من مطمعنا اما یکن اعتماد یتونینم_
 .کنه کمک بهت تونهیم

.فرستادم رونیب خشم با را نفسم
....کنمیم قبول رو شنهادتیپ_

 سالم 
شت وقت نکهیا از ممنونم شتون دوارمیام ، نیکرد مطالعه رو رمانم و نیگذا  خو

 .باشه اومده
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