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کنه و سعی ها رو قبول میشن. محیا پیشنهاد ازدواج یکی از اوندو برادر دو قلو عاشق محیا می

شه که هیچ وقت کنه که اون هم عاشقش بشه؛ اما با این انتخاب پای محیا به ماجرایی باز میمی

جونش به خطر ش به هم بریزه و شه روابطش با خانوادهانتظارش رو نداره. ماجرایی که باعث می

 !بیفته
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گیرم. از هرچیزی که به نظرم جذابه عکس میو مادربزرگم نشستم بزرگ خونه ی حوض تو حیاط، لبه

سال پول جمع کردن با پول خودم یه دوربین خوب 2اونقدری که باالخره بعد ام، عکاسیمن عاشق 

 .ای عکاسی خریدمحرفه

گذاشته کلوچه با یه سینی که توش چای و کنم. مادربزرگم میبا باز شدن در خونه به اون سمت نگاه 

 .پایین میاداز پله ها 

 .تا راحت تر قدم بردارهگیرم میو سینی رو ازش رم میبا محبت سراغش جان مهربون منه! ای

یعنی عاشقشم! دوست داشتنی ترین شینیم. میتخت ی روباهم و گه میبهم  "پیر شی الهی "

، کوچیک تا بزرگ فامیلداره... ناز و یه قلب پر از حرف و خاطره ، ه صدای مهربونموجود دنیاست. ی

تو این دنیا چیزی جز یاد و خاطره از آدما  "اش اینه شعار همیشه، دوست و آشنا دوستش دارن

صلواتی ، ایالهی که یاد و خاطرمون خوب باشه و وقتی نیستیم اگه یادمون افتادن یه فاتحهمونه. نمی

 .عالمهخالصه مهربون  "خشک و خالی بگنبیامرزِ ا نه اصال یه خداو ی

که بابابزرگم سالی هست شم.. دهمیی دختریش تا دختر داره. منم نوهپنج تا پسر و از دار دنیا سه 

 .کنهو تنها زندگی میفوت کرده 

و کنم میداحافظی خ، و با یه بوسه رو گونه مامانیشورم میها رو مون رو که خوردیم استکانعصرونه

 .هم برملوازم تحریری رم. سر راهم باید به میسمت خونه به 

به تازگی کشیدم و که ای تابلوی منظرهتا رنگ بخرم خوام مییکی دیگه از عالیق من نقاشیه. االنم 

تو جشنواره ی خالم ، معموال نقاشی هام رو به غرفهستتمومش کنم.. نزدیک جشنوارهرو نصفه مونده 

 .بفروشهبرام رم تا بمی

وقتی به خونه رسیدم، سریع به اتاقم رفتم تا دوش بگیرم، تابستونه و هوا گرم. از حموم که بیرون 

گیرم. همیشه وقتی بافمش، روشون سشوار میکنم و میای تیره رنگم رو شونه میمیام، موهای قهوه

 .شهکنم حالت موهام موج دار میاین کار رو می

ست برای اینکه نیاد بیرون و قم بیرون اومدم، زنگ خونه رو زدن. مامان تو آشپزخونههمین که از اتا

 :گمنره درو باز کنه، بلند می
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 .کنم مامانمن باز می-

رم تا به مامان کمک کنم، میز رو کنم و به آشپزخونه میرم، بابامه! درو باز میجلوی آیفون می

 .بچینیم

 :گهمشغول خوردن هستیم که مامانم می

 .امروز زن داییت زنگ زد-

 :گمکنم و میبه مامان با کنجکاوی نگاه می

 خب؟-

 .برای دو شب دیگه دعوت شدیم،تولد هستیه-

 .خواماکنم( راستی امسال من برای تولدم یه چیز خاص میبه بابا نگاه میاوهوم باشه )-

 :گهزنه و میبابا یه لبخند کوچیک می

 دیدی؟ باز چه خوابی برای جیب من-

 :گمبا خنده می

 .گه چه خوابیحاال بعدا مهرداد می-

 .دستم که داریهم-

 :گمگردم سمت مامان و میخندم و برمیمی

 راستی مهرداد کو؟-

 .زنگ زدم بهش گفت مشتری داره دیرتر میاد-

 .سرم رو تکون دادم و به غذا خوردنم ادامه دادم

*** 

م، بالفاصله بعد از ناهار به اتاقم برگشتم و شروع کردم به زیر و از اونجایی که وقت زیادی تا تولد ندار

 !رو کردن کمدم تا ببینم چیزی دارم بپوشم یا باید برم خرید؟

کنم. یقه اش کنم، باالخره یه پیراهن به رنگ آبی کاربنی پیدا میمیباال و پایین هام رو لباسیکم 

 .شهقایقی هست که سرشونه و گردنم مشخص می
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کشه، یه زیر سارافونی کرم رنگ حریر نجایی که جمع مختلطه و اگه اینجوری برم مهرداد منو میاز او

زارم که بپوشم. بلندی لباس تا یکم باالتر از زانوهام هست که مشکل دیده شدن پاهام هم بیرون می

 .شهحل میبا ساپورت 

دونم که بهم میاد، پس شیدمش، میو تا به حال جایی نپوخرید پارسالم مهرداد برای تولد این لباسو 

 !نیازی به خرید لباس ندارم

رم، آرایشمم که خیلی چیز خاصی خب لباس هم که حل شد، برای مدل موهامم پیش مامان می

نیست، چون ممکنه مثل پارسال آخرای جشن چند نفری بزنیم بیرون، پس نباید خیلی زیاد باشه، 

 .مونهخریدم، فقط کفش می شال هم که دارم تازه یه شال براق مشکی

کنم، این که پاشنه اش خیلی بلنده، اینم که پام رم، یکم کفشام رو اینور اونور میسراغ جا کفشیم می

 .کنه، کتونی هم که نمیشه پوشید، اینم که قدیمی شده.. نه! مثل اینکه باید برم خریدرو اذیت می

شم، بهتره اول سراغ ها میدارم و وارد لیست شمارهبرمیمامان که وقت نداره با من بیاد، گوشیم رو 

 .مریم برم، اگه نیومد حاال نفر بعدی.. رو اسمش زدم و گوشی رو کنار گوشم گذاشتم

 ؟خواب که نبودی؟ الو سالم مریمی. خوبی-

 ؟نه عزیزم بیدار بودم. چطور؟ سالم گلم. مرسی تو چطوری-

 .بخرمخوام میکفش ؟ بازار باهام بیایتونی میمریمی گم ممنون. می-

 ؟امروز-

 آره-

 .دممیکاری نداره بهت خبر ره یا نمیجایی مامانم بپرسم، اگه بزار از -

 .برم سراغ یکی دیگهتونی، نمیکه اگه خبر بده فقط زود جوابتم خوبه پس منتظر -

 ؟خب کار دیگه ای نداشتیپرسم، میباشه همین االن -

 .الم برسون به مامان اینا فعال خداحافظنه عزیز. قربونت برم. س،مرسی-

 توهم سالم برسون. خداحافظ، فداتشم-

و زنم، لباسم رکنم و اتو رو به برق میتا مریم پیام بده من برم لباسم رو اتو کنم، میز اتو رو باز می
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 .کنمکنم و شروع به اتو کردن میدارم، روی میز اتو پهنش میبرمی

تونه بیاد، برای تشکر یه بو*س براش شد که مریم پیام داد میمی دیگه داشت کار اتو کردنم تموم

وام خفرستادم. لباسم رو آویزون کردم که اتوش خ*را*ب نشه. بهتره برم به مامان بگم امروز بازار می

 .برم

ا رم. نه! اینجمیآشپزخونه کنم، اینجا که نیست، به سمت از اتاقم بیرون میام و به پذیرایی نگاه می

کنم؛ کنم، چندبار صداش مینگاه هم رو رم تا اونجا میاتاقشون نیست! همینطوری که به سمت هم 

 .و پایین رفتهفکر کنم براش مشتری اومده نیست! ولی خبری 

شده. البته مجهز و همیشه و همون آرایشگاه مامان ه یه اتاقک درست کردخونمون تو پارکینگ بابام 

 .مرپایین میو زارم میسرم شالم روی یه کردم، مشکلی نداشت،  پرمشتری هست. یه نگاه به لباسم

رفتم. یکی از مامان داخل دادن و با اجازه زدم چندتا تقه به در شیشه ای آرایشگاه مامان 

که گم میبه مامان با همسایمون بعد از سالم و احوال پرسی هامون مشتری مامانم هست. همسایه

 .رمیمبازار برای خرید کفش به عصری 

 ؟مامانری میبا کی -

 .مریمبا -

 .بهم خبر بدهباال نبودم. قبل رفتنت حتما بیا اگه ، باشه-

 ؟برم باالخوای؟ نمیچیزی ، چشم-

 .برو، نه مامان، چشمت بی بال-

 .گردمرمیببه اتاقم و کنم میخداحافظی 

اگه خوشم اومده سایز تا حاال چندتا کفش فروشی رو رد کردیم؛ ولی یا چیزی چشمم رو نگرفته یا 

 .پای من رو تموم کردن

 گهزنیم که مریم میرو قدم میهمینطور داریم تو پیاده

 .محیا بریم اون طرف خیابون؟ نگاه! یه کفش فروشی اونجاست، فکر کنم جدید باز شده-

 گمکنم و مینگاهی به اون سمت خیابون می
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 .آره جدیده، بریم ببینم چی داره-

گذریم.. به کفش کنیم و تند از جدول های وسط خیابون میم، نگاهی به خیابون میکنار هم ایستادی

 .کنم، مدالش قشنگنرسیم با دقت به ویترینش نگاه میفروشی که می

 گمهمینطوری که چشمم به ویترن کفشاست می

 قشنگن، نه؟ کدومو بگیرم؟-

 کرد گفتمریم سرش رو به تایید حرفم تکون داد و همون طور که نگاه می

 .ستبه نظرم اون مشکیه که آویز طالیی داره خوبه یا اون یکی که ساده-

در جوابش اوهومی گفتم و این بار به ردیف های باالتر نگاه کردم، یکی از کفشا چشمم رو گرفت با 

 گمکنم و رو به مریم میدستم به ردیف های باال اشاره می

 .شه پنجمیاستم میاون یکی چی؟ از باال ردیف دوم، از سمت ر-

 همون که جنسش مخمله؟-

 آره-

 !دارن یا نه 83اونم خوبه. بیا بریم تو ببینیم سایز -

 .باشه بریم-

 همین که داخل شدیم یه خانوم به سمتمون اومد و گفت

 خوایین؟خیلی خوش اومدین. بفرمائید چه جور کفشی می-

 .مجلسی.. تو ویترین چندتایی پسندیدیم-

 کدوم مدل ها؟ …عالیه-

با دستش به سمت ویترین های سمت چپ داخل فروشگاه اشاره کرد، تمام مدالی تو ویترون بیرون، 

 .اونجا هم چیده شده بودن

وقتی کفش مورد نظرمون رو نشون دادم، برام آورد.. نشستم روی یه صندلی و شروع کردم به 

 گه، مریم که پشت سرم ایستاده، میپوشیدنش، بعدشم بلند شدم و چند قدم راه رفتم جلوی آینه

 چطوره؟ توش راحتی؟-
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 گمدارم و میچند قدم دیگه هم باهاش برمی

 .این که خوبه، بزار اون یکی روهم یه امتحانی بکنم-

 گهکنه. مریم کنارم میاد و میاش هم اذیت نمیپوشم. تو اینم راحتم و پاشنهکفش بعدی رو می

 .شه.. به نظرم همین رو بردارزه، الک بزنی مشخص میگم محیا، این یکی جلوش بامی-

سری به تایید حرفش تکون دادم، خودمم ازین بیشتر خوشم اومده. بعد از خرید کفش، با تشکر از 

 .فروشگاه بیرون اومدیم

 چقدر فروشنده اش خوش برخورد و با حوصله بود، نه؟-

باشم دیگه از این به بعد میام اینجا خرید  آره، قیمت و مدل های خوبی هم داره، اگه از کفشه راضی-

 .کنممی

 .به منم بگو نتیجه رو که منم ازین به بعد بیام اینجا-

 باشه. خب من که خریدم تموم شده، تو خریدی نداری؟-

 خوام، میای بریم الکان؟یه شال تابستونی می-

 .باشه بریم-

ه پیشنهاد من به یه کافه همون اطراف هامون که تموم شد قبل از اینکه به خونه برگردیم بخرید

 .رفتیم... کافه شمعدانی

خوام یه کیک و بستنی سفارش دادیم و همین طور که مشغول خوردن هستیم، راجب لباسی که می

رفتم و منم بیرون رفت مریم دم. خوردنمون که تموم شد برای جشن بپوشم، برای مریم توضیح می

 .سینه به سینه یه پسری شدمبرم، خواستم بیرون کنم، وقتی میحساب 

از بس باد کرده ها بود جلوی رستورانهای پسر که چه عرض کنم. بیشتر شبیه این عروسک بادی 

زدم میحیف که مودبانه عذرخواهی کرد وگرنه یه سوزن بهش شد، تای من میبود. فکر کنم هشت

  !،واالبادش بخوابه

این پسرا و راجع به کل راه برگشت به خونه رو ریف کردم، وقتی بیرون اومدم، قضیه رو برای مریم تع

 .حرف زدیمعضله هاشون 
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 زدیم، مریم گفتوزید و تقریبا هوا خنک بود، برای همین آروم قدم مییه باد مالیمی می

به جای بالشت هم میشه ، به نظر من مرد باید از زن درشت تر باشه.. من عاشق اون عضله هام-

 !کردازشون استفاده 

 گفتمام گرفت، اینقدر قیافه اش بامزه شده بود، موقع گفتن جمله آخرش که خنده

فقط رو باال اعصابمه، آخه رو ، ولی این مدلی که جدیدا مد شدهمنم موافقم، جذابن، خوشمم میاد -

خدایی خیلی شباهت باالست یه بار بشین افتم.. مییاد لک لک بینمشون میباور کن کنن، میتنه کار 

 .رسیمیبه حرف من ، شبکه مستند رو نگاه کن

 گفته افتاد و خندبخاطر تشبیهی که کردم اینبار مریم به 

 .لک لکخدا نکشتت. وای فکر کن - 

 .این بار باهم خندیدیم

گردیم اول خونه مریم خونه من و مریم چندتا خیابون باهم فاصله داره، از این طرف هم که داریم برمی

 ازشبابت اینکه با من به خرید اومده، با تشکر ت. به سر خیابونشون که رسیدیم و بعد خونه ما هس

 .راه افتادمبه سمت خونه خداحافظی کردم و 

، از بس گالش متنوع و قشنگه، همیشه وقتی از کنارش یه گل فروشی خیلی بزرگ هستم تو مسیر

 .اندازمشم، حتما یه نگاهی بهش میرد می

یه با دیدن ، یه نگاهی به داخلش انداختمشدم میاز کنارش رد داشتم وقتی امروزم مثل همیشه 

 !نگاه کردم. نه واقعا خودش بودبیشتری با دقت و چهره آشنا مکث کردم 

اینا که خونشون بابام رو دیدم، تعجب کردم! با خودم گفتم های پسر یکی از دوستتو گل فروشی، 

 !؟کنهپس اینجا چیکار می، نیستسمت این 

که من رو پشت بیرون اومد گرفت و پولش رو حساب کرد، داشت میرو گلی دسته م از فروشنده دید

 .کرداحوال پرسی بره، به سمت من اومد و شروع به سمت ماشینش به قبل اینکه شیشه دید و 

ولی منه فضول که ادب مدب حالیم نیست. خیلی ریلکس ازش پرسیدم که چرا ؛ خیلی پسر با ادبیه

 !؟اینجاست
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، هی این طرف اون طرف رو نگاه کرد؛ ولی من بیخیال نشدم، همون طور من کردیکم منبیچاره اول 

گفت اومده برای خواستگاری گل ایستاده بهش زل زدم تا حتما بگه چه خبره؟! آخرش سر به زیر 

ظی ازش خداحافبهش تبریک گفتم و گیر من افتاده! با خنده چه موقعی هم ببین طفلکی آخی بخره.. 

 .بره به کارش برسهزودتر کردم تا 

شم و به فنا میبعدم من عمه ، بعدم عروسی، میریم برای مهرداد خواستگاریما یه روزم هی زندگی! 

اش هم تو آینده باید فحش کش بچه، حاال هیچرسه نمیاز این مهرداد خیری به ما یا خدامیرم...! 

 !بشم

سمت به رد شدم و خلوته سریع خیابون دم، تا دیدم بی خیال این حرفا نگاهی به سمت راستم کر

روی ندارم! خوشبختانه ماشینی که نوبتش بود ام و دیگه نای پیادهرفتم. خیلی خستهایستگاه تاکسی 

 .خواست، منم سریع نشستم و راه افتادفقط یه مسافر می

شدم، که ه گوشی یزدم،متوجه رفتم، همینطوری که قدم میخونه شدم و به سمت سر کوچه پیاده 

دارم. شم و از روی زمین برش مینیست.. خم میولی کسی کنم؛ مینگاه ه. اطرافم رو افتادروی زمین 

 !اینکه سالمم هست پس برای چی اینجا افتاده؟صفحه اش روشن شد! زنم، کلیدش رو می

ی کرد.. فقط از رو کار خاصی باهاششد داشت و نمیقفل ؛ اما یکم باهاش ور رفتمخونه برسم تا به در 

صاحبش گمش کرده و زنگ بزنه! اون وقت شاید ، تا اگه کسی زنگ زد جواب بدمبرداشتمش سایلنت 

 .رسونیمبریم و به دستش میمی

*** 

، گلفروشی و خواستگاری رفتنش قضیه پسر دوست باباخوردن وقتی همه نشسته بودن، موقع شام 

دستش رو گذاشت روی بازوی مهرداد و با لبخند و محبت رو گفتم. بابام فقط لبخند زد ولی مامانم 

 :مادرانه اش گفت

 !الهی مادر یه روز عروسی تورو ببینم-

 گمذارم و سریع میخواست چیزی بگه؛ اما من نمیمهرداد نیشش رو باز کرد و با خوشحالی می

 !نه! تورو خدا مامان، من آمادگیش رو ندارم-
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 مامان با تعجب نگاهم کرد و گفت

 !تو برای چی آمادگی نداری؟-

رم ) با دستم به خودم اشاره خب باید برای زنش خواهرشوهر بازی دربیارم یا نه؟ االن حسش رو ندا-

 !( تازه کی دوست داره تو این سن و با این همه کماالت و جماالت عمه بشه؟کردم

د، کراما بیشتر داشت سرفه میخواست بخنده؛ حرفام که تموم شد بابا به خنده افتاد، مهرداد هم می

کردم؛ ولی فکر کنم اینقدر لبخندم آخه غذا تو گلوش پریده بود.. منم با لبخند داشتم نگاهشون می

 .بزرگ بود که کل صورتم رو گرفته بود

 .مامانمم بیچاره یکم هنگ کرده نگاهمون کرد؛ ولی بعد اونم شروع کرد به خندیدن

 ...بودم افتادم ویهو یاد گوشی ای که پیدا کرده 

 نگاهی به همه کردم و گفتم

 !گشتم خونه یه گوشی پیدا کردم، سالمم هست! احتماال صاحبش گمش کردهراستی! داشتم برمی-

 شد گفتمهرداد درحالی که از روی میز بلند می

 کجاست ؟-

 تو اتاقم-

رفتم.. سمت اتاقم به ، همین که سفره رو جمع کردمسری تکون داد و با تشکر از مامانم رفت باال، 

ای صدخواستم رو تـ*ـخت دراز بکشم و بخونمش که قفسه کتاب هام رفتم و یه کتاب برداشتم، می

اش نگاه کردم، نوشته بود سوگلی، یه گوشی روی میزم بود، به صفحهبلند شد!.. گمشده اون گوشی 

؟ تا من بیام بگم کیم و لحظه مردد شدم، جواب بدم ؟ ندم؟ اگه زن یا نامزد صاحب گوشی باشه چی

 بهمهرداد بهش ثابت کنم، اینا کات کردن رفتن پی کارشون!.. همین طور با خودم درگیر بودم که 

منم از اونجایی که زنگ گوشی اومد، فکر کنم صدای زنگ رو شنید، چون در اتاقم بازه و اتاقم 

 .ایه که پیدا کردمشناسه، حتما فهمیده این صدا برای گوشیمی

 گهکنه و میکنجکاوی بهم نگاه میبا 

 ؟همون گوشیه ست-
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 گهسرم رو به نشونه آره تکون دادم، نزدیک من میاد و می

 .بده من جواب بدم-

 .نوشته سوگل! دختره، دیگهدم میخودم جواب ؟! چرا-

 .توهم بشنویزارم رو بلند گو ولی میدم؛ میمن جواب نه -

اونم سریع جواب دادم، مهرداد گوشی رو به قطع بشه هم  دوم طرفقبول کردم و قبل اینکه تماس 

 .داد

 !نه ما نه اون طرفی که پشت خط بود، چند ثانیه کسی حرفی نزد

 الو ) صدای یه مرد بود( مهرداد فوری جواب داد-

 .الو.. بفرمایید-

  !گمش کرده بودم. دست شماست ظاهرا، سالم آقا. ببخشید این گوشی منه-

 .سالم. بله بله-

 ؟ردا وقت دارین بیام ازتون بگیرمف-

 گهکنه و مییکم مکث میمهرداد 

 .برای شماستکه مطمئن بشم بدین یه نشونه ازش یا مدل گوشی ؛ اما ببخشید-

و مدل داره بله حق دارین! قاب گوشیم مشکی ساده ست ولی کنار دوربین یه طرح ساده گل رز -

 .گوشی هم )..( هست

 !بودگفت و مدلش کامال درست که هایی نشونه ، منم نگاه کردم، وندمهرداد فوری گوشی رو برگرد

 برای اینکه دیگه جای شکی نباشه میشه رمز قفل رو بگین؟بله درسته! -

 گهکنه، مهرداد میطرف یکم مکث می

 .کنمخورم به چیزی نگاه نمیخوام مطمئن بشم. قسم میفقط می-

 هگشکنه و میصاحب گوشی باالخره سکوت رو می

700080- 

مهرداد گوشی رو از رو گوشش برداشت و انگشتش رو روی صفحه کشید تا برد شماره ها باال بیاد، 



           

                                 www.taakroman.ir 

  شلیکی غریبانه  رمان  

 کاربر انجمن تک رمان م.محمدی 

  
   

 
13 

 

 !رمزی که گفته بود رو زد و قفل باز شد، پس واقعا گوشی مال خودشه

 ؟فردا میتونم بیام. کجا و کیمن خب درست بود! -

 ؟بیایینتونین میکافه )..(  7سرکارم. برای ساعت  6تا من -

 خداحافظبینمتون. اوکی می-

 گمهمین که قطع کرد، می

  !منم میاما-

 گهکنه و میمهرداد اخم می

 چرا اون وقت؟-

 .خوام باشممن پیداش کردم! خب می-

 چه ربطی داره؟! طرف پسره، نشنیدی صداشو؟ تورو کجا ببرم با خودم؟-

 .شیمیتنها نیستم که حساس  ،خودتم هستی؟! مگهشه میچی بیام دیگه؟ جون من! هوم؟-

 گهکنه و میمهرداد حرصی نگام می

 !دونی من حساسمهی قسم جونت رو نخور، خوبه می-

 گمکنم و میمظلوم نگاهش می

 .چشم-

 !بپوشییه لباس ساده و بلند به شرط اینکه غروب میام دنبالت باشه بیا، -

 گمکوبم و با خنده میدستام رو محکم بهم می

 .شه باشهایول! با-

مهرداد با خنده لپم رو کشید، اینقدر محکم که صدای آخم در اومد و حرصی نگاهش کردم اونم بلند 

 .تر خندید و بی توجه به قیافه من، گوشی به دست از اتاقم بیرون رفت

*** 

 پرسهمیمامان ، مشغول غذا خوردنیم که خوریمناهار میاریم دبابا امروز دیرتر میاد و ما سه نفری 

 گمکالفه میو کنم میبه مهرداد نگاه پوشم؟! میبرای امشب چی 
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 !؟یعنی لباس پوشیدن من اینقدر مشکل داره که دست به دامن مامان شدی -

 گهمیو کنه میمهرداد با تعجب نگاهم 

 گی؟میچی -

 گهقبل از اینکه چیزی بگم، مامان می

مدل مو خوای بپوشی؟ راستی تولد چی می بدونم واسهخواستم میخودم ؟ به مهرداد چیکار داری-

 خوای؟چی می

 گمزنم و با ناراحتی میدستم رو محکم به پیشونیم می

چطوری پس بریم گوشی رو کنم( میبه مهرداد نگاه اصال یادم نبود! ) وای! امشب تولد هستیه -

 !؟بدیم

 گهکنه و میمهرداد با اخم نگاهم می

 !اونم با لباس های جشن، ام بیایبزارم باهدرصد 1فکر کن ؟ بریم-

تو ظرف شویی ظرفش رو با تشکر از مامان بی توجه به قیافه وارفته من ولی ؛ با ناراحتی صداش کردم

که دید حالم گرفته شد، مامان ترکم اه! رفت.. ای بابا من از فضولی میو از آشپزخونه بیرون گذاشت 

و باالخره هم با نشون دادن چند تا مدل مو  بیارهبه یادم شب رو سعی کرد جشن و خوشگذرونی 

 .باعث شد به کل ناراحتیم یادم بره

موهام رو خوب رفتم، آرایشگاه مامان به کیف و کفشم رو برداشتم و ، لباس پوشیدمشد  5ساعت که 

م تا مامان بیاد و موهام رو درست کنه، یه مدل ساده انتخاب کرده بودم، یه طرف موهام رو صاف کرد

به طور کرد و بعد میرو کم کم با موهای توی گیس مخلوط ، موهام د و از یه سمت دیگهگیس کر

ی جلو رو بیگودی از موهاچندتا تار زد.. ظریف هم بهش یه گل سر ، کردمارپیچ پشت سرم جمعشون 

 .کردم و همین طور آزاد گذاشتمشون

 .لباسش رو بپوشهتا  گذاشت و برگشت باالکه تموم شد آرایش رو به عهده خودم مامان کار 

رژ قرمز ای چشمام بیشتر به چشم میاد، یه کشم، اینجوری رنگ تیره قهوهمیاول تو چشمام سرمه 

چرخم و تو حالت های کنم و هی میام! دوباره یه نگاه تو آینه به خودم میزنم، خب من آمادههم می
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  !کنم، نه بابا خوشگل شدمامختلف خودم رو برانداز می

زنم، همون موقع هم مامان دارم و همه ناخن های دست و پامو الک میکشو یه الک طالیی برمی از تو

 .لباس پوشیده اومد و مشغول آرایش کردن خودش شد

نشینیم.. قرار شده ما میتو ماشین ریم و بیرون میو زارم میموهام ی روبا اومدن بابا شالم رو 

 .کارش به خونه برگرده، آماده شه و با ماشین خودش بیادخودمون به جشن بریم و مهرداد هم از سر

*** 

براش هم حسابی ، به اسم هستی! دختر دارهمحمود بزرگ ترین دایی من هست و فقط یکدایی 

این بار به ل جدید.. از قرار معلوم یه مدو هر دفعه یه جا گیره، البته میبراش تولد هرسال عزیزه و 

 .کافه جشن بگیرن... کافه ساحلقراره تو یه ، درخواست هستی

کنن! اینطور میاینجا جشن هم برگزار دونستم نمیولی رفتیم؛ به این کافه مییه مدت زیاد با بچه ها 

نفر رو داشته  66کنم ظرفیت ، فکر میآماده کردنبرای جشن رو باالی کافه طبقه که من فهمیدم، 

 .باشه

اتاق پرو که زارم.. میصندلیم روی رو شینم، مانتوم میکنار دخترها ، بعد از احوال پرسی با فامیل

 .مهمون جا از تنم درش آوردرن، ندا

هستن. این فامیالی زن یه سری از فامیل های زن دایی اون وسط کنم، نگاهی به پیست ر*ق*ص می

 و یهتا االن کال فقط اینا وسط بودن رقصن، دیگه بیرون بیا نیستن، مطمئنم گم، وقتی میدایی که می

 .هم نشیمنگاه مبارکشون با صندلی مالقات نکردهلحظه 

با دخترا هماهنگ کردیم که یه آهنگ دیگه بسه هرچی ر*ق*صیدن، نوبتی هم باشه نوبت ماست. 

، ما هنرنمایی کنیمیکمم برقصیم اینا رو بیرون کنیم! خواهیم میدرخواست بدیم و با قید اینکه ما 

  !واال

، مااز با صدای خواننده و دعوت کردن و منتظر موندیم.. به دایی گفتیم  همگی بلند شدیم و رفتیم

شد، میهی تعدادمون کم و زیاد موندیم، فقط اون وسط ما تا آهنگ بعدشم دو تا رفتیم و وسط همه 

 .رفتنمیو اومدن میاز فامیالی خودمون 
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یا شوهرش هرکس با ثال باشن.. موسط یه صورت زوجی دخترا با پسرا بعدی رو تصمیم گرفتیم دور 

خواست کنار بابا بشینه، تند رفتم ، میمهرداد تازه رسیدهرش. برگشتم برم بشینم که دیدم براد

 .سراغش و دستش رو گرفتم و باهم رقصدیم

ساده خیلی و کنه میباز دستاش رو فقط )همون بلد نیست خودمون( اهل رقص خاصی نیست داداشم 

 .دهمیتکونشون 

 .کنممیهمراهیش ایستادم و رقصه. رو به روش با لبخند آقامنشانه میی ولی یه جورای

به جوونا هم یه تکونی از پیر تا جوون میان.. ما با پخش شدن آهنگ محلی مخصوصمون کل فامیل 

 .تا ننه بابامون راحت تر برقصنریم لی خیلی زود بیرون میودیم؛ خودمون می

بریدن کیک.. کادوها و رسیم به بخش دادن کردیم، میر*ق*ص ها که تموم شد و حسابی تخلیه 

دونستم خیلی ازش خوشش چند ماه پیش، کنار ساحل یه عکس هنری از هستی گرفته بودم و می

ماه پیش عکسش رو ادیت کردم و دادم بزرگ چاپ کنن، قاب کرده بودمش، اومده، برای همین یک

دم .. البته قول یه نقاشی از چهره اش رو هم قبال برای امشب همین رو کادو پیچ کردم و بهش کادو دا

 .تا جشن تموم شه که با چندتا از بچه ها تصمیم گرفتیم بزنیم بیرونمونده ساعتی 1دادم.. 

 .گفتقرارش برام از ماشین مهرداد ، تو خیابون گردیو چندتا از جوونای فامیل اومدیم مهرداد من، 

اومد نمیهیچ وقت ، نبودگوشی اگه بخاطر عکسای تو ست محیا، هاطرف پسر یکی از کله گنده-

 .کمترهجیبیش از پول تو گوشیش چون پول دنبالش 

 ا*و*ف! جدی؟-

 .ولی پسره حسابی شیک و پیک، لباس دختره خیلی ساده و معمولی، با یه دختر اومده بودآره. -

 اسمش چی بود؟-

 سامیار اسدی زاده- 

یادمه یکی از بچه های کالس از یه آتلیه معروف برامون گفت که کار افتاد. به گفت مخم اسمش رو تا 

یه نسبتی با زنم شهاب خان میتازه با مسئول اونجا دوست شده. به اسم شهاب اسدی زاده.. حدس 

 !ی پولدار داریم؟، تو این شهر مگه چندتا اسدی زادهگوشیه داشته باشهاین صاحب 
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؛ ولی هر وقت با بچه ها تو زنگ وقت از هم جدا شدنبعد چند خوب یادم هست، شهاب و اون دختر 

دوسش گفت، انگار واقعا همیشه از شهاب میدختر زدیم اون های بیکاری راجب این چیزا حرف می

کردن. پوف! میشهاب خان کال زود به زود دوست عوض ؛ اما گفت راضی به جدایی نبودهمی، داشت

 .هدر دادنه بیخیال، فکر کردن به همچین پسرایی فقط وقت

قشنگی جای به اسم آتالنتا بریم، قبال هم اومدم، خیلی یه کافه خانوادگی به با بچه ها تصمیم گرفتیم 

هست. میز ،تـ*ـخت و آالچیق همه رو باهم داره، موسیقی زنده پخش میشه چه سنتی چه پاپ ، 

اما بهترین چیزی که داره با هر طعمی که بخوای و البته طبیعی؛ انواع آب میوه و بستنی و کیک و... 

منو به حد مرگ به تونه میچون به راحتی حساسم چیزی که به شدت بهش اینه اینجا دود ممنوعه، 

 .، یه جور مشکل ریوی دارم، به هر بوی تند، تلخ و انواع دود حساسمسرفه بندازه

رو د کاپشنش به دستور مهرداو کنار مهرداد نشستم تخت نشینیم، من لبه میهمگی روی یه تخت 

با خندیدیم گفتیم و میکال این داداش من خیلی به پوشش حساسه.. داشتیم میروی پاهام گذاشتم؛ 

و رسیدم کردم شه. جهت نگاهش رو دنبال میجایی خیره یه گاهی به مهرداد که متوجه شدم بچه ها 

کنار حوض وسط کافه  روی میز و صندلی هایاز ما تـ*ـخت تا 2فاصله که با یه دختر و پسر جوون به 

 .نشسته بودن

بینم. خیلی خوشگله یه شال زیتونی رو میدختر تونم ببینمش؛ اما و نمیپسر پشت به من نشسته 

 .گذاشته که صورت سفید و موهای عسلی رنگش رو قاب گرفته

ن انگاری بحثشوزنند. میحرف گن؛ ولی دارن مدام باهم تونم بشنوم چی میفاصله مون زیاده و نمی

 .ناراحتهیا حداقل دختره ست ناراحت کننده

 گممینزدیک مهرداد و کنار گوشش برم صورتم رو می

 شناسیشون؟می-

 گهمیو کنه میمهرداد نگاه بی تفاوتی بهم 

 .ست و همراهشصاحب گوشیه-

هرچی چشم چرخوندم پسره رو دید. شد میتا اینو گفت با کنجکاوی بیشتری نگاه کردم ولی مگه 
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کنه و میمهرداد بد نگاهم ، اه! حتی نیم رخ صورتش رو هم نشد ببینم، بعدش هم متوجه شدم نشد

دادن بامداد رو نشون می 1با دیدن عقربه های ساعت که دیگه نگاهشون نکردم. شه، عصبی داره می

 .و زنگ زدن مامان به مهرداد همه پاشدیم که به خونه هامون برگردیم

یه نگاهی به اون میز بندازم؛ شاید یواشکی بیرون بریم، تصمیم گرفتم افه از کاز اینکه کامل قبل 

تونستم پسره رو ببینم، آروم تر قدم برداشتم تا از بچه ها عقب بیفتم. تو یه لحظه خیلی عادی 

سریع از کافه تند برگشتم و شدم و هول ن نگاه پسره به خودم، دیدبا اما کردم؛ برگشتم به عقب نگاه 

 .خارج شدم

رد کاگه نگاهم نمیتیره و پو*ست روشنش بود. آه لعنتی! موهای تنها چیزی که تونستم متوجه بشم 

 !فضولیم میاد خبدیدمش، میاالن خوب 

کنند. منم همراه بقیه رو پرداخت میحساب پسر داییم آرمان هنوز داخلن، دارن صورت مهرداد و 

ماشین ما با بهارکه ماشین نیاورده اینبار لم کنار ماشین ها منتظرشون هستم. قراره دخترخابیرون 

 .بیاد

دم و به چراغ ماشین هایی که از کنارمون زارم رو سقف ماشین و خودم رو بهش تکیه میدستمو می

 ...گهمیبهار کنم تا وقت بگذره؛ یهو کنند، نگاه میعبور می

 !، محیا؟و مهردادآرمان اونا کین پیش -

گیرم اومد، موقعیت خوبی ه، ایول! دختراون سامیار و نن.. خودشوکردم، برگشتم و به پشت سرم نگاه 

 .تونم قشنگ نگاهشون کنمحاال می

به همون که واقعا کنم کنه، به سامیار نگاه میو حرکتی نمیدختره سر به زیر کنار سامیار ایستاده 

 .ای هست که مهرداد گفتهخوش پوشی

 25ه خوربهش میچقدر جذابه.. چهره اش به رنگ شب،  روشن، مو های قهوه ای و چشم هاییپوست 

، اونم اسدی زاده بود. شیک، جذاب و جنتلمن درست مثل سامیار. باشه. یهو یاد شهاب افتادمسالش 

و معلوم نیست تا حاال با چند نفر بوده؛ ناخودآگاه نصفش زیر زمینه مثل اون حتما اینم تو دلم گفتم 

 .دود شد رفت هواجذابیتش برام همه  یه لحظهاخمام توهم رفت و در 
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دیگه اون و های ماشین دادم به الستیک، نگاهم رو جدی مهرداد رو صدا کردم تا زودتر بیادخیلی 

لحظه کردم. مهرداد که اومد قبل از سوار شدن، نگاهی رو حس میسنگینی ؛ اما طرف رو نگاه نکردم

داره المصب! هم چه نگاهی کرد، مینگاهم داشت سامیار سمت انداختم. اون به یه نگاه دیگه آخر 

ماشین، وقتی مهرداد راه نشستم تو سریع چشم مشکی و پر رمز و صالبت.. موهای تنم سیخ شد. 

 !افتاد از آینه بـ*ـغل دیدم سامیار رفت سمت یه مازاراتی سفید، اوه! چه ماشینی

 گممی یکم که از مسیر طی شد، دیگه نتونستم جلوی فضولیم رو بگیرم و

 گفت این سامیار خان مهرداد؟چی می-

 .این کامیار بود، نه سامیار-

 گمکنم و میبا تعجب نگاهش می

 !ساعت پیش سامیار بود چیشد یهو؟2این که تا -

 .ساعت پیش سامیار با الناز اومده بود، االن کامیار2دوقلو هستن.. -

 !اه چه جالب! .. خیلی شبیه هم هستن پس-

یار چشم رنگیه، کامیار چشم مشکی. تو کافه بخاطر رنگ چشماش، داشتم با تعجب آره. فقط سام-

 .کردم که الناز قضیه رو تعریف کردنگاهش می

 گمبا خنده مرموزی می

 گم حاال الناز کیه؟ زن داداشم ک قرار نیست بشه؟اوکی.. می-

 .مهرداد با حرص محکم زد رو پام، بهار خندید

 گم ؟دروغ می-

 .نمحی بس ک-

 گمزنم رو پیشونیم و با خنده مرموزی میمحکم می

 آخ یادم رفته بود! من زن داداش دارم. چی بود اسمش؟ نازی بود؟ ناز پری؟ گل پری؟-

 گهمهرداد با حرص می

 .پریناز-
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 گهخنده و میبهار می

 اوه! این االن یه چشمه خواهر شوهر بازی بود محیا؟-

 گهمی قبل از اینکه من حرف بزنم مهرداد

 .محیا مهربون تر از این حرفاست.. اینام فقط شوخیه-

 گهکنم. بهار میبا محبت نگاهش می

 !چه هوای خواهرشم داره! نه خوشم اومد، آفرین-

 گهکشه جلو بین صندلی ها و رو به من میبعدش خودش رو می

 .گم محیااز االن حادثه ناگوار عمه شدن رو بهت تسلیت می-

و برای خاتمه دادن به این بحث یه « کوفت»گم زد زیر خنده.. با حرص بهش میمهرداد غش غش 

 .آهنگ گذاشتم

*** 

یه دربستی هم دیگر رو ببینیم، ما همیشه امروز کالس دارم و با بچه ها هماهنگ کردم که یه جا 

 .کنیممیحساب تا دانشگاه دنگی کرایه رو گیریم و می

، آشنا شدیمبیشتر باهم که و الهه.. همون روزای اول دانشگاه  نیلوفر، مریم ، نفریم.. من ما چهار

با این روش خرج رفت و آمدمون رو کمترش فهمیدیم مسیر هامون بهم نزدیکه، تصمیم گرفتیم 

 .کنیم

فضای گر*دن، میدانشگاه ما محیط خوبی داره. نه حراستمون خیلی گیر میده نه بچه ها خیلی ناجور 

، دانشگاه ما مهم تر از همه؛ اما هم داخل و هم رو به روی دانشگاه، اد دارهسبز و آالچیق و نیمکت زی

 .، البته استادای خوبی هم داریمبیرون از شهر و نزدیک دریاست

بریم یکم همین اطراف قدم بزنیم تا بعد کالسا با دخترا قرار گذاشتیم دارم، تا کالس دوامروز فقط 

هار به سلف بریم و بعدش با سرویس دوم دانشگاه که بعد و به دانشگاه برگردیم، برای ناظهر بشه 

 .برگردیمناهار میاد، به خونه 

یهو کردیم که میباهم صحبت زدن، داشتیم قدم شه شروع کردیم به میتو مسیری که به دریا منتهی 
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ود ؛ اما چیزی ک جالب بهستنهم ما از رو به رو دارن میان که اتفاقا هم کالسی های تا پسر دودیدم 

 ..لک لکگم میکه من بهشون هستن جز همون دسته هایی اینه که 

 گمراه بیافته طوری که بچه ها بشنون با خنده میاینکه بساط خندمون برای 

 !وای لک لکا رو-

گشتن، کردند و دنبال لک لک میطفلک بچه ها همشون جز مریم، این طرف اون طرف رو نگاه می

 !ام گرفتخنده

 .چه ها حسابی سرکار رفتن، شروع کرد به تعریف کردن قضیه لک لک هامریم که دید، ب

 ستبچه ها دنبال لک لک نباشین.. منظور این یه چیز دیگه-

 گهکنه و میخندیدم و یه نگاه به مریم میالهه یه نگاه به من که می

 !قضیه اش چیه اون وقت ؟-

اومدند و به حرف رو میبهوم شد که از روبه این پسرا خوب نگاه کنین ) همه نگاهمون روی پسرا ز-

 های مریم گوش دادیم (

 !شون کار کردن و ا*و*ف! عضله ها رو نگاهبیشتر رو باال تنه-

 !خب این که بد نیست-

 !نه نیست ولی حاال به پاهاشون نگاه کنین. الغر، استخونی؛ بازم خوبه؟-

 !نه خب تناسب نداره-

 .ه اینا شبیه لک لک هستنگمحیا هم به همین گیر داده،می-

 گمپرم و با خنده میوسط حرف مریم می

 .خدایی نیستن؟! نگاه کنین. باال تنه غفوریان پایین تنه بیژن بنفشه خواه-

تا این رو گفتم، نیلوفر بلند زد زیر خنده! همون موقع هم پسرا از کنار ما رد شدند. نیلوفر که داشت 

ها نگاه کرده بود، بیچاره ها با تعجب یه نگاه مشکوک به ما کردن؛ خندید، قبلش هم به این هر هر می

 .شه؛ به راهشون ادامه دادندولی ما بهشون محل ندادیم و ان ها هم دیدن چیزی دستگیرشون نمی

شدند؟! .. این سوژه ها تموم میولی مگه همین که دورتر شدند همه باهم شروع کردیم به خندیدن؛ 
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 رنگیدو تا پسر دیدم که به خرس گفته بودند؛ زکی داداش! لباساشون هم  کمی که جلو تر رفتیم،

 .، یکی قرمز یکی سبزبود

شناسم، هم کالسی خودمونه، با یه لبخند بزرگ کمی که دقت کردم دیدم، عع! یکی شون رو می

 گمکردم، به بچه ها میدرحالی که به اون دو تا پسر اشاره می

 !یین براتون بگیرم؟خواعزیزای خاله؟ بادکنک می-

 دوباره دخترا خندیدند و الهه گفت

 .مسخره، سرت میادا! یا شوهرت لک لک میشه یا بادکنک اینقدر سوژه نکن اینارو-

 .چشم خواهر-

 الهه محکم به بازوم زد و خواست چیزی بگه؛ ولی مریم وسط حرفش پرید و گفت

 !گم بچه ها اون حسن طالبی نیستمی-

 .خوره هندوانه باشهرخالف فامیلیش بیشتر بهش میچرا خودشه؛ ولی ب-

 مریم قش قش خندید و گفت

 .خدا نکشتت محیا-

همه خندیدیم؛ اما الهه بازم شروع به نصیحت کردن ما کرد، که نگید خدا سرتون میاره! خب قبول 

کار شد هیچی نگفت! اصال ز*ب*ون من داشتم، برام چند موردی اتفاق افتاده بود؛ ولی خدایی نمی

 .کنهره ازم شکایت مینکنه می

بعد من و گرفتیم و هم چندتا عکس قبل از اینکه بریم تو آالچیق ها بشینیم به ساحل که رسیدیم 

 .وسط آالچیق گذاشتیمالهه رفتیم چوب آوردیم و تو شومینه 

ر گرفتم، بطری مایع آتش زای کنایادگاری عشقشه با خودش داره و همیشه از نیلوفر فندکی که 

شومینه رو برداشتم و روی چوب ها ریختم، یه تیکه چوب کوچیک برداشتم، فندک رو زیرش روشن 

 .کردم و با آتش گرفتنش، رو چوب ها انداختمش و کم کم شعله ها جون گرفتند

همگی دورش نشستیم، چند تا عکس هم اینجا از خودمون گرفتیم و شروع به صحبت کردیم تا وقت 

 .بریمناهار بشه و به سلف 
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تو سلف هممون سیب زمینی سرخ شده با سس و نوشابه سفارش دادیم و چهارتایی رو یه میز 

 .نشستیم، غذامون که تموم شد بلند شدیم تا به محوطه بریم

ای دیدم من رفتم پاکت های غذا رو تو آشغالی انداختم؛ اما همین که سمت بچه ها برگشتم، صح*نه

 .رو شمبهش روکردم باهاکه به عمرمم فکر نمی

من که اومدم پاکت هارو تو آشغالی بندازم، مریم و نیلوفر نزدیک در شدن تا بیرون برن، این وسط 

کرد؛ اما چیزی که باعث حیرتم مونه الهه که جلوی آینه داخل سلف چادرش رو داشت صاف میمی

 !شد؟

م، یاد پیشم تا باهم بیرون بریالهه کارش جلو آینه که تموم شد، به سمت من برگشت و قبل از اینکه ب

گوشه های چادرش رو گرفت تا جمعش کنه؛ اما هم زمان با جمع کردن چادرش دست یکی از پسرها 

 !رو گرفت، اونم دست کی؟! دست طالبی جون

کردن که الهه زودتر به دهانم چنان باز موند که نگو! اون دوتا بدبخت هم هنگ کرده به هم نگاه می

 .ع دستش رو ول کردخودش اومد و سری

اینجا بود که سیل خنده من جاری شد؛ ولی دلم نیومد جلوی جمع بخندم چون الهه به شدت از شرم 

قرمز شده بود، خودمو کنترل کردم و با الهه تند از سلف بیرون زدیم.. فکر کنم خیلی قرمز شده 

 بودم! چون تا بیرون رفتیم مریم پرسید

 !وا محیا! چرا این شکلی شدی؟-

فقط همین یه کلمه کافی بود که اون صح*نه شاهکار تو ذهنم دوباره باال بیاد، اینبار دیگه نتونستم 

 .خودم رو نگه دارم و کنار دیوار نشستم، حاال نخند کی بخند

داد، کرد و یکم برای بچه ها توضیح میخندید، یکم چپ چپ من رو نگاه میالهه بیچاره هم یکم می

 .خالصه وضعیتی بود

ریم و نیلوفر وقتی قضیه رو فهمیدن شروع کردن به خندیدن؛ اما من با اینکه خنده های اونا تموم م

 .اومدمشد بازم نیشم باز بود و هی برای الهه چشم و ابرو می

جلوی در ورودی دانشگاه که رسیدیم، قبل از اینکه سوار سرویس بشیم من ماشین مهرداد رو دیدم، 



           

                                 www.taakroman.ir 

  شلیکی غریبانه  رمان  

 کاربر انجمن تک رمان م.محمدی 

  
   

 
24 

 

 .ست تکون دادنش، دست بچه ها رو گرفتم تا با ماشین ما برسونیمشونبا پیاده شدن مهرداد و د

*** 

، چون پشت مهرداد زنگ خوردهمین که مریم رو هم رسوندیم، به سمت خونه راه افتادیم. گوشی 

 فرمون هست به من گفت

 !ببین کیه پشت خط؟-

 .کنم، اسم کسی نبودبه صفحه گوشیش نگاه می

 .ستشماره-

قبل اینکه قطع بشه جواب با اخم یکم به صفحه گوشیش نگاه کرد و بعد د دادم، گوشی رو به مهردا

 .داد

باز یکی کامپیوتر یا لپ تاپش مشکل پیدا کرده و به داداش من که از مکالمه اش فقط اینو فهمیدم 

 .هم دارهیه خدمات کامپیوتری و یه آموزشگاه کامپیوتر ، آخه مهرداد کامپیوتر خونده، زنگ زده

 گممیش که قطع شد تماس

 ؟باز کی کامپیوترش خراب شده-

 !سامیار-

 یه المپ روشن شدباالی سرم یهو نداریم! ما که تو دوست و آشنا سامیار ، یکم فکر کردم

 !؟سامیار اسدی زاده؟! صاحب گوشیه-

 گمسرشو به نشونه بله تکون داد با تعجب می

 !؟تو کامپیوتر خوندیدونست میاون از کجا -

 دادمتم رو بهش داد منم کاررتش رو وقتی کا، زی که رفتم بهش گوشی رو بدماون رو-

 !ست مگه؟کارتش کو؟ چیکاره-

 پاساژ داره-

 گممیبا چشم های درشت شده 

 ؟دارهپاساژ -
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 آره. باال تا پایین پاساژ )...( مال اونه-

شناختم، رو میپاساژ خیلی خوب اون ، با شنیدن اسمش دیگه فکر کنم چشمام کال بیرون افتاده بود

 بسیار بزرگ، مجهز و معروف بود

 بده ببینمتش رو وای! کار-

به داشبورد اشاره کرد، درش رو باز کردم و تند تند همه جا رو گشتم؛ ولی پیدا مهرداد بی تفاوت 

مشکی رنگ دیدم، بیرون آوردمش و   Vipشد. اومدم به مهرداد اعتراض کنم که یهو یه کارتنمی

 گممی

خوای من نگه ؟! چرا زودتر نگفتی تو؟! باید حتما بریم، اصال میبهته رداد! کارت مخصوص دادمه-

 دارم اینو؟

 گهمهرداد با خنده می

 .برمنخیر وروجک، هر وقت خواستم برم تورو هم می-

 !یکم پنچر شدم، ای کاش می گفت االن بریم

 ؟چیکارت داشت دقیقا حاال -

یا پس فردا فردا ، ازم خواست کل پیدا کرده و نمیتونه باهاش کار کنهمثل اینکه کامپیوتر اتاقش مش-

 برم چک کنم

 منم میام. ببر منو ببر ببروای آخ جون! -

 .باشه بابا چه خبره. فقط رعایت کنا-

 گممیبا حرص 

 ؟مثال؟! و رعایت کنمچی ر-

و ه یارو پشیمون بشه نده کباد یه شبه کارت رو به ، دوم اینکه تو دست و پای من نباشاول اینکه -

 تم خوب باشههاسلبامهم تر از همه 

 .فوری قبول کردم؟! بگم نهتونستم میمگه 

ره زنیم. قراریم، طبقه آخر رو میکنیم و به سمت آسانسور میماشین رو تو پارکینگ پاساژ پارک می
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 .یکی دنبال ما بیاد و ما رو به دفتر مدیریت پاساژ ببره

بینم که دقیقا رو به روی شه، یه مرد کت و شلوار پوشیده و اتو کشیده میدر آسانسور که باز می

 .بینه به سمت ما میادآسانسور ایستاده، اون مرد وقتی ما رو می

 تونم اسمتون رو بدونم جناب؟می-

 .مهرداد بیگی هستم-

 .خوش اومدید آقای بیگی، همراه من بیایین-

کنم اوایل راه، این ریم، به اطرافم نگاه میهم پشت سرش میافته و ما اون مرد جلوتر از ما راه می

 .ینمبطبقه خالی به نظر میاد؛ اما در انتها یه بخش بزرگی رو که به شکل یه دفتر کار دکور شده می

خواد کنه، منشی هم از ما میره و ما رو معرفی میشیم، اون مرد به سمت منشی میوارد دفتر می

 .کنه تا بشینیمتموم بشه و به مبل ها اشاره میمنتظر باشیم تا جلسه 

 .گه برامون قهوه بیارهکنه و میبا نشستن ما اون مرد هم رفت، منشی یه رحیمی نامی رو صدا می

 شه، پسبینم که سینی به دست داخل میکنم پیرمردی رو میهمین طور که دارم به اطرافم نگاه می

ه شکنه در اتاق رئیس باز میزاره، همین که بهمون تعارف میمیآقای رحیمی اینه. سینی رو روی میز 

 .و چند نفر بیرون میان

 .شیمبعد از بدرقه اونا توسط منشی، با اجازه آقای رئیس ما به همراه منشی داخل می

زنه به سمت ما میاد، بینمش، درحالی که داره با گوشیش حرف میشیم، میبه محض اینکه وارد می

کنم. چشماش آبی هست، قلو هاست با دقت به چشماش نگاه می2بفهمم کدوم یکی از  برای اینکه

 .پس این سامیاره

کنه که گه و با دست به صندلی ها اشاره میزنه با پانتومیم بهمون خوش آمد میچون داره حرف می

کنه و با قطع تماسش از منشی بشینیم، یه سری برگه هم دست منشی هست که امضاشون می

 .خواد یه سرویس برای پذیرایی بفرستهیم

 .زدم، سالم خوبین شما؟ خوش اومدیداه! معذرت با تلفن حرف می-

 گهکنه و میکنم؛ اما مهرداد شروع به صحبت با سامیار میدم و تشکر میمن فقط سالم می
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 کنم، ممنون شما چطوری؟سالم، خواهش می- 

 .شمخوبم، سیستمم رو درست کنی بهتر هم می-

کنه، مهرداد شه سامیار به من نگاه میخندن، خندشون که تموم میهردو به این حرف سامیار می

 گهکنه و میگلویی صاف می

 .رفتم، این شد که با هم اومدیمباید با خواهرم بعد اینجا جایی می-

 اوکی مشکلی نیست! خوش اومدین، شما خانومه؟-

 !نم جلو مهرداد؟یعنی االن توقع داشت من اسممو بگم؟! او

 .ممنون، بیگی هستم-

قبل از اینکه حرف دیگه ای گفته بشه، در اتاق زده شد و آقای رحیمی برای پذیرایی اومد. حین 

خوردن قهوه و کیک، مهرداد و سامیار باهم راجب کار حرف زدن و منم که حرفی نداشتم! پس به 

 .کنماطراف اتاق نگاه می

های زینتی گذاشتن، اینجا نه خیلی چهار گوشه اتاق رو درختچهای هست، سِت وسایل کرم قهوه

بزرگه نه خیلی کوچیکه، سمت چپم یه در کشویی شیشه مشبک هست که مدلش من رو یاد این 

 .اندازه، سمت راستمم میز بزرگ مدیریت قرار دارهفیلم ژاپنی ها می

شدن. منم که همینطوری  به کارو مشغول سیستم نشستن پشت یکم که گذشت باهم بلند شدن و 

پنجره های سمت شم و به میره، از روی صندلی بلند میحوصلم سر نه! کم کم داره دیدم نشستم؛ اما 

تو دلم شه، ویوی اینجا فقط شب قشنگ هست، رم، کلی ساختمان و خیابان دیده میقدی اتاق می

 .کشحاال خرید پیش، و بگردمرکنه من برم پاساژ یه تعارف هم نمیگم می

سامیار کنم، نگاه میسمت راستم گردم و به میبرشنوم، نزدیک خودم مییهو یه صدای سرفه ای 

 .کنارم ایستاده

 ؟چطوره برین پاساژ گردی، حوصلتون مطمئنا اینجا سر میره-

 شه(، پرو مینشون بدماشتیاقم رو ولی نباید ها؛ ممنون )حاال از خدامه -

 گهمیو گیره میسمتم به و کارتی رو آورد یرون بپولش رو کتش کیف جیب سامیار از 
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 بفرمائید.. مهمون ما باشین-

 شینه پشت یه سیستمکنم، این داداش منم که تا میمیمهرداد یه نگاه به کارت، به سامیار و بعد به 

 !شه، حاال من کارتو بگیرم یا نه؟نمیاصال متوجه اطرافش 

 !بگیرین لطفا-

کنی قشنگ شدی؟! بی زنه، تو دلم میگم االن فکر میبهم لبخند می کنم کهنگاه میبهش دوباره 

 گمایستم و میمیسمت مهرداد و کنارش رم توجه بهش می

 ؟مهرداد-

 ؟هوم-گه: در جوابم فقط می

 کنهمیبهم نگاه کنه و گم تا متوجه من بشه، باالخره از صفحه مانیتور دل میهیچی نمی

 ؟چی شده؟ چیه-

 کشه ؟می کارت خیلی طول-

 کنممیفعال دارم بررسی ، معلوم نیست-

 ؟پس من برم یه دوری تو پاساژ بزنم، باشه-

 گهمیسریع هم سامیار کنه، میمهرداد به سامیار نگاه 

 .شمااینم کارت برای خرید خدمت ، من پیشنهاد کردم-

سامیار ین من و کنم، مهردادم نگاهش رو بمیبه مهرداد نگاه گیره، میکارت رو سمت من دوباره 

 گهمیرو به من چرخونه و بعد می

 ولی مراقب باش؛ دوست داری برو-

شم، گیرم و از اتاق خارج و سوار آسانسور میمیو با تشکر کارت رو از سامیار گم میای با لبخند باشه

 .زنم. بهتره از همین طبقه شروع کنمیه طبقه پایین تر رو می

 ..مدم چشمام درشت شدهمین که از آسانسور بیرون او

 .های مجلسی خیلی زیباچقدر لباس عروس اینجاست و همینطور لباس

رو که چشمم یکی شون کنم کنم به قدم زدن و تماشاشون میشروع میها بین لباس عروساول 
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 !ارهسنگ دوزی قشنگی دگیره، چه می

ها! ولی خیلی خوشگله ؟!چقدر قیمتشهدونه میخدا گم کنم، تو دلم میرم جلو و لمسش میمی

  !واالی؟! بخورعروس رو حسرت لباس تو حاال کو داماد که بیخیال محیا! 

ها قیمتاشون قشنگه؛ مگه من رم،چه قشنگن این ها! ولی بیشتر از اینمیها سمت لباس مجلسیبه 

 !ها رو بخرم؟ام بیام ایندیوانه

گردم، همه چیز اینجا میه کل پاساژ رو خالصرم و شم و به طبقه بعدی میدوباره وارد آسانسور می

دم که میچند تا خرید کوچیک انجام گرونه! و من واقعا عادت به اینقدر پول خرج کردن ندارم، فقط 

با رو فقط یه کفش برای خودم و یه تی شرت برای مهرداد خریدم، با کارت خودم ش رو اونم بیشتر

 .کارت سامیار گرفتم

ازم ه! مهردادخوره.. میو برگردم باال که گوشیم زنگ استفاده کنم له برقی پآسانسور پره، خواستم از 

به و کنم میمنم قبول خودش بیاد؛ تا هرجا هستم خودم رو برسونم پارکینگ خواست 

 .رممی پارکینگ

دویست که مطمئنا سوزوکی با دیدن یه موتور کنم تا ماشینمون رو پیدا کنم؛ اما به اطرافم نگاه می

وای رم، میجلوتر کنم، کسی نیست! دوباره به اطرافم نگاه میارزید تو جام میخ شدم. می میلیونی

گیرم، یهو دلم میو ازش عکس گوشیم رو بیرون آوردم سریع و قرمز! .. مشکی رنگشم عالیه، خدا 

 زارممیروش کنم، کیفم رو میآماده رم، دوربین رو ، نزدیکش میباهاش بگیرمهم یه سلفی خواست 

 .گیرممیچیک چیک عکس شم و میبا لبخند به دوربین خیره دم، میبهش تکیه و 

تم یهو پشکنم، تو یه لحظه نگاه میعکسا به و دم شه، به باکش تکیه میعکس گرفتنم که تموم می

ره، کمرم نابود شد! با زحمت بلند افتادم، نفسم برای یک لحظه میموتور افتاد و منم روش ، خالی شد

 .کنممیبه موتور نگاه گردم دم و برمیم، لباسم رو تکون میشمی

رم و میسمتش نیست، کسی کنم، ا*و*ف! خداروشکر نگاه میبه اطراف سالم هست، با ترس نگاری ا

 .زارمشمیرو جک کنم، خیلی سنگینه! میبه زور بلندش 

بود شده! همین طوری که دمش، آه کمرم! فکر کنم کزارم و یکم ماساژ میدستام رو روی کمرم می
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 .زنهکنم که یه دفعه خشکم میچرخم و با دقت نگاهش میکنم، دور موتور میبرای خودم غرغر می

؟! ای درد بگیرتت خواد جواب صاحبش رو بدهاین سمت باکش خط افتاده. یا علی! کی میاینکه وای! 

 .کردیرفتی خونه عکسارو نگاه میمحیا ! خب می

کنم، محکم یکی شینم و با غصه نگاهشون میاک جلوی اون خط خطی ها میبا چشم هایی نمن

 !زنم تو سر خودم، االن جواب مهرداد رو چی بدم ؟می

 !باز تو موتور دیدی محیا جان-

کنم، میبه مهرداد نگاه شم و بلند میو با استرس خونم میفاتحه ای تو دلم یا خدا اومد! برای خودم 

 .کنهمیو با لبخند نگاهم ه باهاش اومدسامیار هم 

چی میگی محیا اون بدبخت از کجا باید بدونه ؟! بدبختی من خنده دارهخواد؟! این دیگه اینجا چی می

 !نفهمنفقط خدایا زنم، میالکی لبخند کنم و میمرتب شالم رو تو چه گندی زدی! 

 سالم، کارت تموم شد داداش؟-

 .برای امروز آره-

 .خسته نباشی-

 گهلبخند زد و ازم تشکر کرد، بعد با سامیار دست داد.. سامیار رو به مهرداد میمهرداد 

 .خوای بیای، قبلش بهم بگو بیام پاساژ، کلید اتاقم دست منهفردا اگه می-

 باشه، کار دیگه ای نیست ؟-

ین همدر کمال تعجب سوار ده؛ اما کنه و برای منم سر تکون میگه و خداحافظی میمی« نه»سامیار 

 .رهشه و میمیموتور 

ها االن ببینه اون خط خطی، خدایا مرگ! خدایا منو بکش! این پسره دزبیرون مییعنی چشمام داشت 

میاد! مهرداد صدام در داره دیگه اشکم کشه، من پولم کجاست خسارت اینو بدم؟! که من رو میرو 

 .کنهمی

 ؟محیا-

 ؟ها-
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 !؟توکنی میچیو نگاه ، بیا بریم دیگه-

شه نفهمه؟! دمت گرم! برام رم؛ اصال چیزی ندارم بگم! خدایا! یعنی میگم و دنبالش میهیچی نمی

 .غلط گیر بگیر

 گهمیو ده با خنده شونه هام رو تکون میمهرداد 

با دیدن یه موتور هردفعه ؟ پیست موتور سواری ثبت نامت کنمخوای حواست کجاست؟! می-

 !هرمیآبروم که اینجوری کنی 

 گممیبا ذوق ره و گه، همه چیز به کل یادم میا این رو میت

 ؟مامانکنه؟ میقبول ؟ بابا چیمی شه؟! وای -

 .دم، نشد هم خودم یادت میشاید شدشه.. میحاال ببینم چی -

 .بـ*ـو*سمکنم و محکم لپش رو میبا خوشحالی بـ*ـغلش می

*** 

 سامیار

ه کنم بهای لباسم رو باز میکنم و درحالی که دارم دکمهرسم کتم رو روی مبل پرت میبه خونه که می

 کنمها رو صدا میسمت حمام میرم تا دوش بگیرم با صدای بلند خدمتکار

 !نجمه، ریحان، سپیده؟ یکیتون بیاد برام لباس بیاره-

هام رم و با ریحان که جلو در ایستاده و لباسکشم و از حمام بیرون میحوله رو روی موهام می

 .کنمدستشه برخورد می

 .وای آقا ببخشید-

رم.. ریحان کنم رو تخت و به سمت آینه میگیرم و پرتشون میکنم و لباسم رو ازش میپوفی می

 !هنوز همون جا ایستاده

 خوای بری؟نمی-

 گهخارونه و میریحان سرش رو می

 .نه. آقا گفتن وایسم تا شما بیایین بریم سر میز شام-
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 .دم میامبرو بیرون خو-

 …نه آقا گفتن-

 گمپرم و میباز میخواست حرفاش رو تکرار کنه که وسط حرفش می

 .خوام لباس بپوشمریحان! برو می-

 …نه آقا-

 گماه باز همون حرفا! این دختر خود ضبط صوته! با صدای بلند و با عصبانیت می

 برو تا نیومدم-

دارم نمایشی به قصد زدنش به سمتش خیز برمیگردم و کنه که به سمتش برمییکم مردد نگاهم می

 .رهکشه و بیرون میکه جیغ می

رم.. انگاری امشب باید خونه باشم، جناب اسدی زاده بزرگ مثل هام میخندم و به سمت لباسمی

 .اینکه باهام کار مهمی داره

 سامیار

د برام نصب کرده تا باهاش ی جدیدی که مهردادارم و برنامهکشم و گوشیم رو برمیرو تخت دراز می

 .آرمها رو چک کنم رو باال میدوربین

ه مونکنم،اینام مشکلی ندارن. میهای دیگه رو چک میخوبه! دوربین دفترم اوکی شده، حاال دوربین

هایی که تو همین چند ساعت گذشته ضبط شده رو کنم و فایلها.. لپ تابم رو باز میحافظه دوربین

 .کنمچک می

 .شمکارمم که متوجه خواهر مهرداد تو پارکینگ درست قبل از رسیدن ما بهش می مشغول

کنم، لپ تاب رو خوره اخم میکنم؛ اما همین که با موتورم زمین میبا لبخند به حرکاتش نگاه می

 .رمبندم و به سمت پارکینگ میمی

 گهبهمن، یکی از بادیگاردها به سمتم میاد و می

 !ان؟خواین قربچیزی می-

شم... مستقیم به سمت زنم و به محض باال رفتن کرکره وارد میبدون توجه بهش دکمه باالبر رو می
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کنم. با دیدن خط های رو باک، مقابلش روی زمین رم و خوب به همه جاش نگاه میموتورم می

 .کنمشینم و با حرص نگاهشون میمی

 گمرو به بهمن که پشت سرم ایستاده می

 .رست کننبده اینو د-

م کنگردم و دوباره لپ تابم رو باز میره.. منم به اتاقم برمیگه و از سر راهم کنار میبهمن چشمی می

ای که کنم و در آخر درست لحظهگردونم و دوباره نگاه میو چندبار دیگه هم فیلم رو به عقب برمی

 .شمبهش خیره می زنم واون دختر با لبخند به گوشیش ذل زده تا سلفی بگیره استپ می

دونم، یه دختر که هیچ نسبتی باهام نداره، یه غریبه که لبخند قشنگی یه دختر که اسمش رو نمی

 !داره

گیرم تا برام آدرسش رو پیدا کنه.. بهتره آشنا شم باهاش! دارم و شماره دانیال رو میگوشیم رو برمی

 !بشم تونم یه مدتی باهاش سرگرماونم یه دختر مثل بقیه که می

*** 

 محیا

کنم و سر به زیر روی زیاد اخم میگردم، خسته از گرمای هوا و پیادهدم و برمیخریدم رو انجام می

طرف خیابون به اون باید رسم، کنم، به سر خیابون میهای پیاده رو را نگاه میدرحالی که سنگ فرش

 .بشمرد بتونم یکم خلوت بشه تا مونم میو منتظر برم 

پوف! این همه جا حاال حتما باید تو دهن من ، دقیقا رو به روم نگه داشتاومد شاسی بلند یهو یه 

 !؟! تو این گرما خیلی حال و حوصله دارم؟مسافرش رو پیاده کنه

این ماشینا فرصت رد کنم تا ببینم کی به خیابون نگاه میو باز مونم مییکم اون طرف تر رم میبا اخم 

یعنی ؟! ماشینه دنده عقب گرفت و اومد جلوی من ایستاد! یعنی چیدوباره دن! باز میشدن به آدم 

 !مزاحمه؟

عینک دودی و بعد هم موهای قهوه ای، اول ، شیشه های دودی ماشین شروع کردن به پایین اومدن

 .بینممیکامل طرف رو به صورت صورت 
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 !؟بگه کیهمونم میمنتظر زنه.. میآشنا یکم 

 .سالم خانوم-

 گممیسرد ی که صداشم باعث نشد بشناسمش از اونجای

 ؟سالم. بفرمایید-

و بهم نگاه داره میو عینکش رو برزنه مییه لبخند ، فهمید نشناختمشفکر کنم از لحن حرف زدنم 

با استرس لبخند کجی اومده! موتورش خسارت وای حتما دنبال پول ه! عع این که سامیارکنه، می

 گممیو زنم می

 .، ببخشید نشناخته بودمتونزاده سالم آقای اسدی-

 .بفرمائید برسونمتون، بله متوجه شدم-

 رممیخیلی راهی تا خونه ندارم خودم ، نه نه ممنون-

 من با برادرتونم کار دارم، بفرمائید-

نکنه ، شایدم! ازش کار بکشهخواد میهی حاال ه باز یکی مهرداد رو کشف کردگم بله دیگه! تو دلم می

 !؟و بگیرهرپول موتور خواد وتورش کار منه و میمفهمیده قضیه 

منه.. بدبخت های موتورشم کار خطیوقتی آدرس خونمون رو بلده و تا اینجا اومده حتما فهمیده خط

 .شدم رفت

خودم رو به خودت خدایا شینم.. میتو ماشینش تشکر با دم و با ترس آب دهانم رو قورت می

 .سپارممی

 !وای فکر کن؟! اعث بشه عاشقم شهحاال نکنه این موتوره ب

 ؟ببخشید-

 ؟نه یعنی بله ؟! ها-

  !جمع کن محیات رو خوددم، میسوتی زنه، اه! باز من دارم میلبخند کوچیکی 

 ؟نم اسمتون رو بدونمتومی-

 !فهمی یعنی؟گفتم دیگه، نمیاسمم؟! خب اگه قرار بود بدونی که همون روز تو دفترت می
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 خانوم بیگی هستم-

 ؟من سامیارم.. اسمت چیه خانوم بیگی-

 !ولی کور خوندیئه! چه پرو

 واسه شما همون خانوم بیگی بسه-

 .کنممیخودم برات یه اسم انتخاب گی نمیحاال که ، سخته اینطوری صدات کنمآخه -

 !چه سریع پسرخاله شد؛ خوشم نیومدنه ازون پول دارای پروئه! گه؟! میچی دیگه این  ! وا

 !سوزیکنم... می خب من صدات-

چیزی بگم یا چه سلیقه افتضاحی هم داره! قبل اینکه من ، این همه اسمکنم میبا تعجب نگاهش 

 گهمیو داره مینگه ماشین رو کنم با خنده اعتراضی 

 !سوزیشه میدخترانه اش با خودم فکر کردم شد صدات کنم سوزوکی که نمی، بخاطر موتورم-

 گممیو کنم میها بهش نگاه عین بیچارهه! دوندرجا خشکم زد، وای می

 باور کنین عمدی نبود، من بابت موتورتون متاسفم-

یه چیز دیگه بشه، نه؟! اما باید جبران ؛ نیومدم دنبال خسارتدیدم، االنم تو فیلم دوربینا دونم، می-

 .خواممی

یه چیز دیگه  ؟!اما بعدش چی گفتکشم؛ راحت مییه نفس خواد! نمیآخ جون پول ا*و*ف! 

 !؟ادخومی

 خوای؟میچی -

 بدهشمارت رو -

شم میگوش من درست نشنید یا این فکر کرده من با هر ننه قمری دوست کنم! میبا دهن باز نگاهش 

 !؟اصال این چه طرز پیشنهاد دادنهخواد؟! که شماره می

ای ها عین سکتهو ه که لبخندش رو صورتش ماسیدشدم قرمز از حرص و عصبانیت حسابی فکر کنم 

 .کنهمینگام 

 گممیتر میشد و بلندو درحالی که صدام هی بلند گیرم مییه نفس بی توجه به همه چیز، 
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چون پول داری باید به خودت این اجازه رو بدی که اینقدر وقیحانه ؟! چی فکر کردی پیش خودتتو -

برو از خواهرت ، از اوناش نیستمنخیر آقا من ؟! باید قبول کنم نهمنم حتما ؟! پیشنهاد دوستی بدی

 .شماره بگیر

رم میدقیقا جلوی در خونمون پارک کرده. همین طور که کوبم، ماشین رو به هم میو در شم میپیاده 

 .به غر غر کردنکنم میبرای خودم شروع خونه سمت در 

ثیفی های کپسرهی پروی بی ادب! معلوم نیست اصال پشت این پیشنهاد دوستیش چه پیشنهاد-

مثال قرار ندارم، هی خدا شانس هم خورن؟! میرو پولش همه احمقن و گول ظاهر و ه فکر کرد؟! هست

 !بود عاشقمم بشه

از بس حرص رم، میاتاقم به سالم دادن به مامان از و بعد کنم میدرو باز ، پشت در خونهم دیگه رسید

 رمبه حمام میدارم و میبرکنم یه کوره آتیشم سریع لباسم رو حس میم خورد

*** 

 کنم،کنار بچه ها تو حیاط دانشگاه نشستم و براشون قضیه پیشنهاد دادن سامیار رو تعریف می

 گهشه، مینیلوفر همین که حرفام تموم می

 ؟محیا واقعا اینجوری باهاش حرف زدی-

تکون  به نشانه مثبتهست؛ خیلی عادی سرم رو پایین خونم و سرمم ام رو میمن که دارم جزوه

 .دممی

کنن و میسالم علیک  13قشنگ چشمام با سوال ، هم نه گذاشت نه برداشت یکی زد پس کلمنیلوفر 

 گمکنم و میمیبا حرص نگاهش گر*دن، برمی

 !هانهگرد؟! چرا می زنی؟! چته-

 کنممینگاه نیلوفر و با اخم به زنم هم به اونا مییه چشم غره خندن، الهه دارن میمریم و 

 .توهم فروزان نیستی، همه که شروین نیستن؟ نگ! هرکی بگه شماره بده عوضیهخ-

تو که ؟ مگه فقط شروین رو دیدمم، من کال با دوستی مشکل داردونی میولی تو که ؛ آره درسته-

دختر داییت که کارشون ، تازه گل سرسبدشون پژمان و مهسا؟ مهری و بابک رو یادته، ساسان و الله
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 .از همه هستنسال جدا شدن که دیگه بدتر 2ید ولی سر به ازدواج هم رس

 گهمریم با خنده می

 به عشق بعد ازدواج معتقده-

با اخم بهشون نگاه کنه نکبت مسخره ام میگرفت. خودمم خندم خندن، میالهه و نیلوفر هم باهاش 

 گمکنم و میمی

، بعدش هم یی که با دوستی میان جلواعتماد کرد خصوصا اوناشه نمیبه بچه پولدارا گم میمن ، نخیر-

هم مامان و بابای منم همینجوری ازدواج کردن خیلی هم عاشق ؟ مگه ازدواج سنتی چه اشکال داره

 .هستن

 !؟یادته مریض شده بودی اومده بودم عیادتت چی گفته بودست، پایه، خدایی مامانت خیلی باحاله-

 گهمی با کنجکاویالهه 

 ؟چی گفته بود مگه-

 !کرد تب عشق کردهپرسید محیا کسی رو دوست داره یا ن؟ فکر می ازم-

اشتها بودم و گفت، خیلی یهویی مریض شده بودم، چند روز قبلش هم بیهمگی خندیدیم، راست می

مامانم اینطور نتیجه گرفت که حتما دلم برای کسی رفته؛ اما وقتی رفتیم دکتر مشخص شد، 

 .مسمومیت بوده

*** 

 سامیار

جوری برای من قاطی کرد ی پرو یهکوبمش به دیوار.. پوف! دخترهکنم و میانیت در رو باز میبا عصب

 !! حاال یکی نازش بیشتری پولینانگار تاحاال پسر ندیده! همتون بنده

 دمخوره، جواب میگوشیم زنگ می

 سالم آقا، وقت دارین؟-

 سالم، بگو-

. اسمش محیاست، دانشجوئه، فقط یه برادر داره، آقا همه چیزو راجع به اون دختر پیدا کردم.-
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 .مجرده، آدم فعالیه کلی سابقه ازش دارم و خیلی چیزای دیگه

 با کسی هست؟-

 نه آقا من چیزی در این مورد پیدا نکردم-

 االن کجای؟-

 تو پاساژ شما-

 بابام نیومده؟-

 نه آقا-

 .تا من برسماوکی، اومد بهم بگو و بابت نبودنم براش یه بهونه جور کن -

 چشم آقا-

 یکی رو بزار دنبال محیا-

 چشم آقا-

 گممی و کنممی نگاه خودم تصویر به و آینه جلوی رممی کنم وتماس رو قطع می

 !که اسمت محیا؟! باید بیای تو لیست من.. لیست مصرفی سامیار-

 گمکنم و میزنم و به تصویر خودم اشاره مییه پوزخند می

 .اندازی، وگرنه تو توی مشتمیکنی تاریخ انقضاء خودت رو جلو میهرچی بیشتر ناز -

زنم، باید تا قبل رفتن به پاساژ سرحال شم وگرنه تا کنم و پوزخند میدستم رو جلو آینه مشت می

 .شب کالفه ام

 ...گیرمریم تو لیست شماره و با دیدن اسمش، باهاش تماس میمی

 محیا

تنظیم آرم، لنزش رو میدوربینم رو بیرون دم، میمریم ام رو به لهکوپیاده شدیم از ماشین همین که 

 .ریممیداخل پارک باهم به و گیرم پس میو با تشکر کوله رو ازش کنم می

کنم، باالخره یه منظره همه جا سرسبز و زیباست، چند بار با دوربینم به جاهای مختلف نگاه می

 .گیرهچشمم رو می
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دوربینم پایه باشیم؛ اما داشته اینجا نفره هم 2یه رم ولی دوست داگیریم؛ میهردو اونجا تکی عکس 

نه! یه چند نفری رو پیدا کرد یا شه میتا ببینم کسی رو چرخونم مییکم چشم همراهم نیست، 

 .خواد دوربین عزیزم رو دست کسی بدمدلم نمیولی بینم؛ می

شه ، حالتش طوری هست که میدرخت خوردچشمم به یه شاخه با خودم همینطوری درگیر بودم که 

 .بزارمدوربین رو اونجا 

و دوباره زاویه آماده باشه گم میبه مریم کنم، خب خوبه! میزاویه دوربین رو چک رم و میسمتش به 

به لبخند یه ایستم و با میکنار مریم رم تند میو کنم میثانیه تنظیم 16تایمر رو کنم، رو چک می

 .چیک عکس گرفته شدکنم، نگاه میدوربین 

ازم ، ایول خیلی باحال شده! مریمم خوشش اومدکنم، مینگاه به عکس و دارم میبردوربین رو 

 .بدماین عکس رو خواست که حتما بهش 

من، به چند کوچه پیشنهاد هردومون گشنه شدیم به شده. از اونجایی که  1کنم، میبه ساعت نگاه 

 .ه بودمیه فست فودی دیدا ریم، اونجمیعقب تر از پارک 

های نزدیک دیوار که کمتر تو دید باشه رو انتخاب کردیم و یکی از میزهست، شیک و تمیز جای 

تا ، تا نوشابه سفارش دادیم2و سس قرمز با پیتزا و یه ظرف سیب زمینی سرخ شده ، یه نشستیم

 .کنیممینگاه ه عکس ها برم و بصندلی خودم رو نزدیک مریم میبیارن ها رو زمانی که سفارش

گرفتیم، میحیف که اون پسرای سوسول اونجا بودن وگرنه تکی نایسی قشنگ بود، وای اینجا چقدر -

 ؟نه

خدایا گی عکس بگیر! آیم تا شب هی می، پاییز باهم اینجا میپر از رنگ، فصل فقط پاییز؛ ولی اوهوم-

 !یه شوهر پاییزی نصیبمون کن

 !نمریم خندید و گفت: شیطو

رو آوردم، از خودم عکس گرفته بودم ولی از نیم رخ، انگاری دستم خورده به خندیدم و عکس بعدی 

 گممیبا تعجب دوربین و عکس گرفته.. 

 ؟اینو کی گرفتم-
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 هنریاولی جالب شد! مثل این عکس ، حتما دستت خورد- 

 .زارممیرو پروفایلم و بعد کنم با فتوشاپ درستش میکه بریم خونه ، آره-

 شه،میاز نیم رخه صورتته. باحال فکر خوبیه، -

زارم، میدوربین رو اون طرف میز قبل از اینکه شروع کنیم به خوردن، سفارشمون رو آوردن 

 .گیریممیعکس هم اونجا داریم و یک نگه میکنار هم صورتمون رو 

ن.. به مریم ایستادکنار صندوق نفر دیگه جلوتر از من 2، حساب کنمرم میو من بلند شدیم که بریم 

 .بره بیرون تا بیامگم می

 پاشد و گفتاز پشت صندوق یارو رسه، مینوبت من که 

 .رهخومیگوشیم زنگ ، الی بیا جای من-

یکم زنه، میدقیقه بعد الی خانوم اومد. چهره اش آشنا  1ای بابا االن چه موقع زنگ زدن بود! ، و رفت

باال کنم، سرش رو میو فقط نگاهش کنم نمیوقتی دید کاری آد، یولی یادم نمکنم؛ نگاهش می

 .کنهمیو با تعجب نگاهم آره می

 ؟خانوم -

با کنم، میمن با تعجب نگاهش ، اینبار نگرفتگیرم؛ ولی ازم میبا یه ببخشید پول و رسید رو سمتش 

 .هخیره شدبه من لبخند 

 ؟چیزی شده-

 ؟نشما خواهر آقای مهرداد بیگی نیستی-

 !کلک خانواده هم معرفی کرده به دختره؟! نکنه دوست دخترشهشناسه؟! میو از کجا راین مهرداد 

 گمزنم و میمیموقر لبخند خیلی ملیح و 

 ؟ببخشید شماکجا دیدمتون، ولی یادم نیست ؛ آشناستبرام چهرتون خودمم، اتفاقا -

 گرفتجلوم ستش رو شه، دمیهای درشت و سبزش ناز چقدر با اون چشم، لبخند زد

اگه یادتون ، تو یه کافه هم دیگر رو دیده بودیم، دختر خاله آقای اسدی زاده، الناز محسنی هستم-

 !؟اومده باشه
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 ..یادم اومدمی گه، راست ره! آ

 ؟خوبین شما، بله یادم اومد-

 ؟برادرتون خوبه؟ ممنون. شما خوبین-

با ابرو کنم.. میتعجب پرسه مهرداد رو هم می پرسه که عادی هست ولی وقتی حالاینکه حال منو می

 گممیهای باال رفته 

 گرفتم (سمتش رو به بفرمائید ) پول و رسید ، خوبنممنون -

 مهمان باشین، قابل شما رو نداره-

 لطف دارینمرسی -

 خوش اومدینمتشکر، خیلی -

یکی وقتی بهش گفتم بگیرم.. اش رو شمارهرسید م یهو به فکرگردم برم که کنم و برمیمنم تشکر می

با لبخند بهم داد.. بهش تک اش رو نوشت و شمارهپشتش مخصوص کافه رو برداشت، از کارت های 

 .رممیبیرون کنم، زنم و خداحافظی میزنگ می

 گهبینه با حرص میمریم وقتی من رو می

 ؟کجا رفتی تو، بیا دیگه بابا-

 گمزنم و میلبخند می

 صندوق دارشون رفت و یکی دیگه اومد برای همین معطل شدم نوبت من که رسید-

 ؟گرفتی ن رو کارتشو؟ این چیه دستت، باش-

 شماره گرفتمنه! -

با خنده اینکار! پسر شماره گرفتم. خب از من بعیده یه از کنه میحتما فکر ، مریم با تعجب نگاهم کرد

یعنی  "به مدیریت محسنی"دونم، نوشته گری! کارت رو برمیرندی هشمارکنم، چه میبه کارت نگاه 

 !؟مدیرهخودش 

 ..کنههاش رو شروع میگیره و سیل سوالمریم کارت رو از دستم می

*** 
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ریزمشون، آخیش! سمت برم و بهم میای رنگم میکنم و دستی تو موهای قهوهکش موهام رو باز می

 میادداخل با بفرمایید گفتن من مهرداد  شه.میدر اتاقم زده رم و همین که میام دراز بکشم، تختم می

 گهنشینه و میروی صندلی کنار میز تحریرم میو 

 ؟حال داری حرف بزنیم؟ خوبی-

 آره بگو، خوبم-

پیدا هم کرده! فقط طرف مسافرته و یه هفته گرده، مییکی از بچه ها دنبال عکاس برای آتلیه اش -

 .شهمیی جدیدی برات فکر کردم تجربه؟ جادوست داری این یه هفته رو بری اون، ای نمیاد

 !دار هم دارینگفته بودی دوست آتلیه-

رفته بودم و اینطوری برای چک کردن سیستم شون ، هم سن باباست، آدم خوبیه، تازه آشنا شدیم-

 .آشنا شدیم

 ؟کجا هست این آتلیه، حاال هوم-

 ماهکآتلیه -

 سمش رو خیلی معروفهشنیدم اماهک؟! -

 ؟دوست داری بریخب ، آره-

 ؟هفته1فقط از خدامه، -

 ؟ای فردا باهم بریم صحبت کنیخو، میآره-

 .اوهوم-

 باشه-

 گهمیو بـ*ـو*سه سرم رو میروی میاد، و سمت من شه میمهرداد بلند 

 شب بخیر آبجی کوچیکه-

  !ری بخوابیا، فقط زود داری میشب بخیر-

درد گرفته! کلی هم کیس جدید برای تعمیر ، کردمبه مانیتور نگاه امروز چشمام بس که ، اوهوم-

 .امخسته ، خالصه حسابی آورده بودن
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سوزه! برای اینکه کنم، سفیدی چشماش پر از رگه های قرمز شده، دلم براش میبه چشماش نگاه می

هست، شبیه قلقلک براش بیشتر دم؛ ولی میمشت و مالش گردونمش، یکم حالش رو بهتر کنم برمی

 .خندهمیفقط چون 

 ..رهکشه و از اتاق بیرون میشه، لپم رو میکارم که تموم می

 گهکنه و میرسیم. مهرداد من رو پیاده میریم، وقتی میبه آتلیه برای کار داریم می

 .وایسا تا بیام، جای پارک نیستاینجا-

 باشه-

هستن، تا آقا مشغول کار دو تا خانوم و ریم، سه میو با هم داخل آتلیه میاد چند دقیقه بعد مهرداد 

 .رممیسمت یکی از اون آقایون به پشت سر مهرداد 

 بیگی هستم، سالم ببخشید با آقای بهمنی کار دارم-

 هستنمنتظرتون ، بفرمائید باال، سالم خوش اومدید-

اتاق  ،اتیکت زدهکنارشون تا اتاق که ریم.. در طبقه باال دو میباال گالری با مهرداد از پله های انتهایی 

خودش رو بازم مهرداد ریم و میبه طرف منشی شه.. و یک میز منشی دیده میعکاسی و اتاق تدوین 

 .کنهمیمعرفی 

 06دقیقه بعد با یه آقای چند ره، میبشینیم و خودش سمت اتاق عکاسی خواد ما میمنشی از 

 .شنباهم میرسی به احوال پمشغول مهرداد با خوش رویی میان.. اون آقا و ای بیرون ساله

چند ثانیه ای نگاهم گم.. میمنم سالم بینم میبه خودم نگاهش رو وقتی ، مطمئنا آقای بهمنی همینه

 گهمیو کنه می

 بفرمایید بشینید-

و اگه راضی باشه گیره میآقای بهمنی گفت یه تست ازم شیم.. میو مشغول صحبت شینیم میباهم 

بی برو برگرد بیه، خو ه.. پیشنهاد خیلیدمیمیلیون  1کار کنم بهم براشون قراره ای که هفتهیک بابت 

 .کنممیقبول 

نش نشوکارهام رو همراهم آوردم و قبل از تست چند تا از ریم، دوربینم رو میاتاق عکاسی به باهم 



           

                                 www.taakroman.ir 

  شلیکی غریبانه  رمان  

 کاربر انجمن تک رمان م.محمدی 

  
   

 
44 

 

به عنوان خود آقای بهمنی های اونجا رو بهم دادن و میاد.. یکی از دوربینبه نظر که راضی دم، می

و ها خوششون میاد از عکسخوشبختانه می گیرم... و من ازش عکس شینه میروی صندلی سوژه 

 .کنناستخدامم می

خوام دم که نمیبه بچه ها خبر میو هست کم تر ام این هفتههای بیام، کالساز فردا سر کار ه قرار شد

 .برم تا برام جزوه بنویسن

*** 

ینجا هستیم، خانوم و آقا او یک من فقط  …هستونیم 3ت ساعرسوند، به آتلیه مهرداد منو صبح 

ارغوان اسماعیلی و علیرضا زارع.. تنها زوج آتلیه که مورد اعتماد آقای بهمنی شم، میباهاشون آشنا 

 .رنو کلید آتلیه رو داهم هستن 

کنم.. می تماشاده، هاش رو انجام میکارارغوان رو درحالی که و شینم میکنار ارغوان پشت کامپیوتر 

 .بفرستهبرای چاپ ، که به محض روشن شدن دستگاه هاکنه میها رو دسته بندی ی عکسپوشهداره 

و دومی ها از یه دختر بچه یکی از عکسها هنوز آماده نشدن.. تا از عکس2همه چیز خوبه جز اینکه 

 .از یه خانوم در کنار همون دختر، گرفته شده بود

انجامش به اسم ستاره کاشانی خانومه قرار بود امروز مسئولش که یه ، عکس ها نیاز به ادیت دارند

 .کنهمیرو آماده ها دیر کاریکم که جدیدا زنه میارغوان غر بده؛ اما هنوز نیومده، 

به باال منم به طبقه و گیره ازم میرو با تشکر اش قهوهریزم، میارغوان و یه فنجون قهوه برای خودم 

 .کار کنم و دستم روون بشهاینجا های یکم با دوربین رم تامیاتاق عکاسی 

 .خوانمیتا آقا که عکس پرسنلی میاد.. دو گذشت اولین مشتری من که یک ساعتی 

*** 

رم تا میو پایین کنم هام رو جمع میوسیله …تا سه ساعت بعد آتلیه تعطیل هستو ه وقت ناهار

 .خداحافظی کنم

شم موضوع رم.. متوجه میمیجلو کنن، میآقای بهمنی صحبت با همسرش علیرضا دارن ارغوان و 

آماده بشه عصر اون دوتا عکس باید برای امروز انگاری هست، ستاره کاشانی خانم نیومدن حرفشون 

 .که بخاطر نیومدن اون خانوم همه چیز بهم ریخته
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 گمرم و میروی آقای بهمنی میروبه

 ام بدم؟خوایین من انجسالم، خسته نباشید، می-

 سالم دخترم. ممنونم، چه کاری رو انجام بدی؟-

 .های من رو که دیدین؟ ادیت اونا رو خودم انجام دادمگم، شما عکسها رو میکارای ادیت عکس-

 آوردآقای بهمنی چند ثانیه مکث کرد، انگار داشت عکسام رو بخاطر می

 همش کار خودت بود؟-

 هابله، همه عکس-

 گهکشه با لبخند میراحتی میآقای بهمنی نفس 

 .تونه کارمون رو راه بندازه، علیرضا کمکش کنخوبه، می-

 کنم، عکسام رونشینم، برنامه فتوشاپ رو باز میخوشحال پشت سیستم کنار علیرضا و ارغوان می

 .خورهکنم.. مشغول کارمم که گوشیم زنگ میآرم و شروع میروی صفحه می

 سالم مهرداد-

 ت تموم شد؟ من نزدیکم بیا بیرونسالم، کار-

 .کنم، ساعت کاری من تموم شدهبه ساعتم نگاه می

 .مهرداد من کار دارم هنوز، دیرتر میام-

 یعنی خودت میای؟-

 آره خودم میام-

 .پس اگه شب شد و نیومدی، زنگ بزن خودم میام دنبالت-

 شمکنم و دوباره مشغول میگم و قطع میباشه ای می

زنم.. هوا روشنه، و خوشبختانه آقای بهمنی هم راضی بود، خوشحال از آتلیه بیرون می کارم تموم شد

 .گردمزنم و خودم به خونه برمیدیگه به مهرداد زنگ نمی

کنم، یک دفعه صدای گوشیم بلند زنم به اطرافمم نگاه میهمین طوری که تو پیاده رو قدم می

هست، تماس قطع شد؛ اما دوباره همون شماره روی کنم، ناشناس اش نگاه میشه... به صفحهمی
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بینم اینقدر پیگیره، با خودم دم؛ اما وقتی میهای ناشناس رو نمیصفحه اومد، معموال جواب شماره

 .دمگم شاید آشناست و کار واجبی داره، پس جواب میمی

*** 

 سامیار

یکنم.. با دیدن اسم دانیال، بیخیال اش نگاه مکنم و به صفحهبا صدای گوشیم کالفه چشمام رو باز می

برم؛ اما یادم میاد دانیال قرار بود از محیا بهم خبر بده، صبح تو جلسه بودم سرم رو تو بالشت فرو می

 .و نشد حرف بزنیم و گفتم بهش که عصر بهم زنگ بزنه. تماس رو وصل کردم

دم و به سمت حمام رفتم.. امروز با چیزی که ازش شنیدم یه نگاه به ساعت کردم و از رو تخت بلند ش

 .تونه یه قرار بینمون باشه و باید جذاب باشممی

ام زارم تا عضالت قفسه س*ی*نههاش رو باز میپوشم و دوتا از دکمهیه بلوز مردونه سفید می

 اندازمش. یک کتیه گردنبند دارم که پالکش شبیه یک کالشینکف هست، گردنم می .بشه مشخص

کنه به درست کردن شینم جلوی اینه و آرایشگر مخصوصم شروع میپوشم و میمیو شلوار لی 

 .موهام

 .گم یک بی ام وی برام از نمایشگاه بیارهبه بهمن می

رم. همون موقع بابا رو درحالی که ها پایین میزنم بیرون و از پلهشه از اتاقم میکار موهام که تموم می

 .بینمیاد، میداره عصا زنان از اتاقش بیرون م

 ری سامیار؟کجا می-

 گمزنم و میدر جواب سوالش لبخند می

 شکار-

 گهخنده و با تحکم میبرم و موافق کارمه.. بلند میدونه این اصالح رو کی و کجا به کار میخوب می

 .خوش بگذره؛ اما شب منتظرتم، حتما میای-

 .افتمگیرم و راه میرو از بهمن می رم و سوئیچدم و بیرون میسری در تایید حرفش تکون می

*** 

روزه که مشغول به کار شده، 2ام منتظر محیام. دانیال گفته اینجا نیم ساعته جلوی آتلیه شوهرعمه
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 .اومد؛ اما خبری ازش نیستشد و بیرون میاش دیگه تا حاال باید کارش تموم میطبق گفته

 .کنم سمتم بیاداشاره می به دانیال که روی موتورش اون طرف خیابون نشسته،

 بله آقا؟-

 !مگه نگفتی ساعت کاریش تمومه؟ پس چرا هنوز بیرون نیومده؟-

 .شدهروز همین ساعت کارش تموم می2دونم آقا، این نمی-

 !میکنه؟برو یک سروگوشی آب بده ببین چیکار-

 .چشم آقا االن-

 .و به سمت من اومد دقیقه بعد بیرون زد 16دانیال به سمت آتلیه رفت و داخل شد، 

 .آقا مثل اینکه اضافه کاری بهش خورده-

 پوف! تا کی هست؟-

 .دونم آقانمی-

 گمدم و میسری در تایید حرفش تکون می

 برو پاساژ، حواست هم باشه-

 چشم آقا-

دم و درحالی که به موزیک گوش دم و دستم رو به شیشه تکیه میبا رفتن دانیال، روی صندلی لم می

 زنمبه آتلیه ذل میکنم می

ساعت که حسابی کالفه شده بودم باالخره در آتلیه باز شد و محیا بیرون اومد.. اینقدر از این 2بعد از 

 .گیرم یکم اذیتش کنم و بهش بخندمام که تصمیم میانتظار طوالنی کالفه

م زدن.. بعد کنم به قدرم و پشت سرش شروع میگیرم و از ماشین بیرون میاش رو میسریع شماره

 گمگذار میاز کلی بوق خوردن، تماسم وصل شد. با یه لحن آروم و تاثیر

 !باالخره جواب دادی-

 گهکنه و مییکم مکث می

 ببخشید شما؟-
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 گمزنم و میلبخند می

 شیمآشنا می-

حرف گوشی رو قطع کرد.. گوشی رو روی من قطع کرد؟! با حرص بازم همین که این جمله رو گفتم، بی

 دهزنم. عصبی جواب میبهش زنگ می

 خوای ؟اه! چی می-

 گمکنم آرامشم رو حفظ کنم و میگیرم و سعی مینفسی می

 !زنی؟چرا باهام حرف نمی-

 !هه! چرا باید حرف بزنم ؟ اونم با یه مزاحم-

 گمدم و با مکث میدندونام رو روی هم فشار می

 !زنیفتخار کنی داری باهام حرف میزنم تو باید االن امن به هر دختری زنگ نمی-

خوره، کامال از تونم حس کنم که االن داره حرص میبینم؛ اما میپشت سرشم و صورتش رو نمی

 گهصداش مشخصه.. تند و بی پروا می

!وگرنه زنیببین منو! اونی که باید افتخار کنه تویی، اصال باید خوشحال باشی که داری باهام حرف می-

 .کنه نزدیکم بشهجرات نمیهیچ پسری 

 گمزنم و میپوزخندی می

 !یعنی اینقدر زشتی؟-

 گهایسته و با تعجب میمی

 چی؟-

 گمکنم و میام رو کنترل میخنده

 !یعنی اینقدر زشتی که هیچ پسری سمتت نمیاد؟-

 ...گهکنه به تند تند قدم زدن و میبا عصبانیت شروع می

 گهمی تند قدم زدن وکنه به تند با عصبانیت شروع می

 !کنیزشت؟! هه! تو منو ببینی غش می-
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 گمکنم و میخودم رو کم کم بهش نزدیک می

 !که اینطور! پس بیا امتحان کنیم. بزار ببینمت، اگه قبول نکنی یعنی زشتی-

 کنه، نباید بزارم خیلی فکر کنه و برایکنه، حتما داره به حرفم فکر میهاش رو آروم میدوباره قدم

 گمخوام بگیره، میاینکه تحریکش کنم تا همون تصمیمی رو که من می

 .خواستی من جذبت بشمدیدی زشتی! حرفاتم همش کلک بود، می-

 گهایسته و با حرص میموفق شدم، از حرکت می

 قبوله، کی؟ کجا؟-

 گمخندم و میمی

 برگرد-

 گهبا تعجب می

 چی؟-

 .برگرد تا منو ببینی-

 گهکنه و میکنه، چندباری به من و گوشیش نگاه میگرده و با تعجب بهم نگاه میبرمیآروم آروم 

 !تو؟! تو بودی؟-

 .آره، بیا برسونمت-

خوام زودتر از اینجا برم، برای همین به سمت اینقدر خسته شدم از این همه انتظار که فقط می

 .زنمرم و دزدگیرش رو میماشینم می

 گمکنه و میبدون هیچ حرکتی فقط با حیرت همین طور نگاهم می کنم کهبه محیا نگاه می

 !بیا سوار شو دیگه-

ه و رکنه و به سمت خیابون میتکونی تو جاش خورد و انگار تازه متوجه موقعیتش شد، اخمی بهم می

 .رهگیره و میسریع یک دربستی می

 گمزنم و زیر ل*ب میعصبی محکم روی سقف ماشین مشت می

 !لیاقت نداری لعنتی!-
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*** 

 محیا

کردم که مهرداد بهم زنگ زد و گفت بیرون برم تا باهم به داشتم پایه یکی از دوربین ها رو تنظیم می

 .رمدارم و پایین میخونه برگردیم، کیفم رو برمی

رم تا باهاش خداحافظی کنم.. هنوز کالمی از دهنم بیرون قبل از اینکه بیرون برم، به سمت ارغوان می

 .نیامده بود که آویز در صدا خورد

کنم و دوباره به سمت ارغوان؛ ولی با تحلیل چیزی که دیده بودم، دوباره یه لحظه به سمت در نگاه می

 !کنه؟خواد؟! اصال اینجا چیکار میکنم، وای! این دیگه چی میبه سمت در نگاه می

ست. چقدر هم صمیمی هستن! سرم کنم؛ اما اون مشغول صحبت با آقای بهمنی هبا حرص نگاهش می

 گمشش میکنار گوبرم، ارغوان هم به اون خیره شده، رو می

 ؟این یارو کیه-

 گهگرده و میارغوان به سمتم برمی

 ؟بگو این جیگر کیه؟! یارو-

 گمگیره، میمیخندم 

  !ارغوان شوهر داریا-

 گهمیو کنه میارغوان جدی نگاهم 

 !مشخوامینگفتم ، گفتم جیگره-

 گممیو خندم میآروم 

 ؟حاال کیه که اینقدر با آقای بهمنی صمیمیه، باشه-

 .کامیار اسدی زاده، برادر زاده همسرش-

 !؟کامیارگم: میبا تعجب 

 !گه چشماش مشکیه! این کامیاره نه سامیارکنم، اه! راست میدوباره به سمتش نگاه می

 گهمیو کنه مینگاهم مشکوک ارغوان یکم 
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 ؟و سامیار رو کجا دیدی که اینا رو باهم اشتباه گرفتیببینم ت-

  (...)تو پاساژ-

 کنهمیاونجا کار خب، آره -

 کنه؟میاونجا کار کامیارم -

 .تو سیر و سفر، مدام کامیار یه تاجره، نه-

رفتار ؛ اما کپ سامیارهکنم، با اینکه به کامیار نگاه میبا دقت دم و سرمو در تایید حرفش تکون می

 !هاشونشن! و البته رنگ چشمنه تری داره، حتما اینطوری از هم تشخیص داده میامنشاآق

 گهرسیدن، آقای بهمنی مینزدیک ما کرد تا اینکه خیلی با احترام با آقای بهمنی و بقیه رفتار 

 .از کامیار خان بگیریخوام یه عکس فوق العاده میخانوم بیگی -

 .بله حتما، سالم-

 گهکنه و میاه میکامیار به من نگ

 .، ممنونمسالم-

از شه میجدی بودن رو شم.. میبهش خیره آرم و مثل خودش کم نمیمنم شه، میتو چشمام خیره 

 !ستجذبه، با تو نگاهش فهمید

 گیریمبا صدای آقای بهمنی چشم از هم می

 .باالریم میعلیرضا جان حواست باشه ما ، خب-

و زنه میارغوان تو پهلوم م بهش خیره شدم، چقدر شیک پوشه! یهو رفتن بازوقتی از پله ها باال می

 گهمی

 !خوردیم رو ضایع! پسر مردباال برو ؟! ماتت برد-

 گممیو زنم میرو شونش آروم و خندم می

 !ستاونابودن دوقلو فقط فکرم مشغول -

 ای میگهبا لحن مسخرهو زنه میارغوان لبخند 

 !صدات نکردنباشه باورم شد! حاال برو تا -
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 محیا

خواد، با کنم.. عکس پرسنلی میمیو تنظیمش دارم میدوربین رو برنشست، روی صندلی کامیار 

 .دمهایش گوش میکنم و به حرفصدای آقا بهمنی به سمتش نگاه می

 خواممینمونه کار آتلیه کامیار جان به عنوان عکس پرسنلی چند تا عکس از از خانوم بیگی! جدا -

 گه: باشه؟کنه و میکامیار نگاه می بعد به

ای نداره و نمیتونه نه بگه، ی دیگهکنه و با یه نفس عمیق و لحنی که انگار چارهیکم مکث میکامیار 

 گهمی

 باشه-

 کنمتنظیم میرو صورتش ست، هخب دوربین آمادذاره، میآقای بهمنی تنهامون 

 .کنینآقای اسدی زاده لطفا به دست من نگاه -

چیک چیک چندتا عکس کنه، میو همین که به دستم نگاه دارم نگه میم رو کنار خودم باال دست

 !کنم، اِم خوب شدنه مینگابه عکس ها و آرم پایین میدوربین رو گیرم.. می

 ؟منو شناختین-

 !کنممینگاهش و پرسشی گیج خورم و بخاطر یهویی حرف زدنش، تو جام یه تکونی می

 ، پس شناختیندینفامیلی منو صدا ز-

 !کنمشم این کارو میمیدستپاچه خارونم، همیشه وقتی ام رو مینوک بینی

 اون شب تو کافه، بله-

 ؟مهرداد چطورهدرسته، -

 خوبه، ممنون-

 !خواهرشم مطمئنا همین طوره، کارش حرف نداره-

 دمببینم، منم با شیطنت جواب میچشماش تونم تو میشیطنت رو کنم میاحساس 

 !ای هستیمحرفهگی تو کارمون کال خانواد ما-

 گهشه و میبلند میصندلی ی و از روده میسری تکون 
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 .من یکم عجله دارمبریم، های بعدی خب سراغ عکس-

 .رو بگیرین لطفاگم میهایی که ژست، حتما-

 .شممیی خودم بزارین ممنون انتخاب ژست رو به عهدهاگه -

سمت چپ کتش رو با کنه، میهای کتش رو باز دکمهکنم، اول میو منتظر نگاهش گم میای باشه

شه چند تار کنه که باعث میمیسرشو کج ذاره، بعد میتو جیبش دستش رو و فرسته عقب میدست 

به حالت خاروندن و لبخند ذاره، میپیشونی ی روراستش رو دست بریزه، پیشونیش ی از موهاش رو

 .زنهمی

چقدر با لبخند چهره اش دوست داشتنی آرم، میدوربین رو آروم باال  لعنتی! خیلی جذاب شده!

 .چیک چیکشه!.. می

بینی ام رو به، کوام میی سینهقلبم بی تابانه به قفسهدونم چرا کنه، نمیمیعوض ژستش رو سریع 

 !وهاخارونم.. می

ر کنم یکم ضایع فک، وجور کنمجمعکنم خودم رو میو سعی کشم مینفس عمیقی شدن! دستام یخ 

 .دارهنمیکامیار چشم ازم برکه بازی در آوردم 

کامیار کتش رو ، تا ژست مختلف ازش عکس گرفتم 5با ، باالخره تموم شد، ا*و*ف! چیک چیک

با هر قدمی که سمتم ذارم، میاش دوربین رو روی پایهمیاد، منم دارم نزدیک من پوشه و می

ره، یعنی چی؟! چرا شه چون هی تپش قلبم باال و باالتر مییداره، انگار بهم استرس وارد ممیبر

 !اینجوری شدم من؟! یعنی ازش خوشم اومده؟! تو یه نگاه؟! محیا! بی جنبه! خودتو جمع کن

تو سکوت بینمش، از گوشه چشمم میاندازم که از حالت دگرگون صورتم لو نرم، سرم رو پایین می

کنم لبخند بینه حس می، نگاهم رو که میکنممیه منم بهش نگاه ککنه، اینقدر طوالنی مینگاهم فقط 

 !...چشماشزنه، روی لـ*ـباش لبخندی نیست؛ اما می

تا داره! چه صدای محکم و گرمی ره.. آروم میتشکر داره و با یه باالخره دست از جادو کردنم برمی

 .کنممیحرف بهش نگاه همون طور بیبره، بیرون کامل ای که لحظه

ذارم، اه! به سردی یخ هستن! من که اولین بارم نیست با یه پسر برخورد دستام رو روی صورتم می
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 !فهمم چرا اینطوری شدم؟کنم، نمیمی

هایی بهش پیدا کردم؛ ولی به این سرعت؟! بدون شناخت؟! اونم کنم یه حسکنم.. حس میمیحس 

 !من که از همه ی پسرا فراریم؟

*** 

ی فامیل هستن و به دعوت دایی جان محمود به کوه و دشت اومدیم، تقریبا همه ست..امروز جمعه

 .حسابی جمع جوونا شلوغ شده

ها مشغول آشپزی و حاضر کردن بساط کباب، از آقایون یه هرکسی مشغول به کاری هست، مامان

 .کننسری دنبال چوب برای درست کردن آتیش هستن یه سری هم دارن والیبال بازی می

کنن؛ اما من جزء کنن یه سری هم نشستن و فقط بقیه رو نگاه میدخترا هم یه سری دارن بازی می از

هیچ کدومشون نیستم، فقط دنبال یه منظره فوق زیبا برای عکس گرفتن هستم.. یه چندتایی هم 

ه م بام، حال بلند شدن رو ندارم، صبحونه نخورده تو ماشین نشستم و االن عجیب دلدیدم؛ اما گشنه

گیرم و شروع به رم، ازش یه تیکه نون میسروصدا افتاده.. نه! نمیشه تحمل کرد! به سمت مامان می

 .کنمخوردن می

دارم و به محض تنظیم کردن لنز، اول از خودمون شروع آخیش! دلم آروم گرفت.. دوربینم رو برمی

به کاری بنده با لبخند بهم  ها میرم، همگی درحالی که هر کدوم دستشونکنم.. به سمت خانوممی

 .شن و چیکخیره می

. رم.گیرم و بعد سراغ ورزشکاران محترم میاز آقایون کنار آتیشی که تازه روشنش کردن عکس می

گیرم و بعد زمانی که توپ بیرون افتاد، اول بدون اینکه بهشون بگم، چند تا ازشون عکس می

 .ایستن و چیککنم، کنار هم میصداشون می

گیرم و از هر جایی که خوشم میاد حاال نوبتی هم باشه نوبت خودمه.. یکم از بقیه فاصله می خب

 .کنم به عکس گرفتنشروع می

زارم و زنن، پایه دوربین رو روی زمین میبا دیدن شاخه خمیده و پر برگ یه درخت چشمام برق می

رم و با یه لبخند بزرگ یر درخت میکنم، با روشن کردن تایمر، سریع به زدوربین رو روش تنظیم می
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 .زنم و چیککه دندونام مشخصه به دوربین زل می

 !کنم، وای خیلی قشنگ شدهبه عکسی که گرفتم نگاه می

آرم، جلوی دارم، گیس موهام رو از تو مانتوم در میکنم کسی نیست.. شالمو برمینگاهی به اطراف می

رم و کنم، سریع بین شاخه و برگ ها میربین رو روشن میکنم و دوباره تایمر دوموهام رو مرتب می

 ...چیک

غذامون رو که خوردیم هرکسی یه طرف لم داد، حسابی خمار خواب شدند، چند نفری هم صدا 

خروپفشون بلند شده و از بس مدلش خنده داره، صدا خنده مارو در آورده.. دو ساعتی که گذشت به 

 .فتیم وسطی بازی کنیمپیشنهاد دخترداییم آرزو تصمیم گر

رم یا اینکه آخرین نفر خوره و بیرون میمن معموال تو این بازی یا حال ندارم و همون اول توپ بهم می

 .آرمها رو دوباره وسط میگیرم و سوختشم، هی گل میمی

رم .. ست، پس منم میکنم حال ندارم؛ اما همه خانوما وسط هستن و نرفتن من ضایعاالنم حس می

دویدم، تا اینکه اینقدر زرنگ داریم که نیم ساعت اول بازی فقط الکی به این سمت و اون سمت می

 .توپ رسید دست پسرخالم سامان و نگاه خبیثش به من رسید

خواد منو بزنه، یهو به یه سمت دیگه نگاه کرد! هه! به این کارش ترفند لوناردو هیچی دیگه! االن می

اینطوری من نفهمم هدفش منه و همون لحظه بیاد من رو بزنه، از اونجایی که خواد گه.. مثال میمی

 .کنمنقشش رو فهمیدم خوب حواسم رو جمع می

اومد، تو یه لحظه تصمیم گرفتم که بگیرمش.. سریع رو درست حدس زدم، توپ به سمت پاهام می

 .زمین نشستم و توپ خیلی راحت تو بـ*ـغلِ من جا گرفت

و سرزنش کردن سامان از یه طرف، صدای جیغ و سوت و ایول ایول گفتن دخترا از صدای داد پسرا 

 .کنمطرف دیگر، همه باهم بلند شدند.. منم خوشحال نیشم رو باز می

م.. کنای که داشتم با این اتفاق به کلی از بین رفت و با انرژی شروع به بازی میحالیحس بد و بی

 .آخرش هم ما خانوما برنده شدیم

صمیم گرفتیم بعد از اینجا کنار دریا هم بریم و غروب زیبای خورشید رو کنار ساحل تماشا کنیم ت
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 .برای همین همگی بلند شدیم، جمع کردیم و راه افتادیم

آرم و دستم رو بیرون کنند.. شیشه ماشین رو پایین میجاده شلوغه و ماشین ها آروم حرکت می

شن، مثل بندم، چند تار از موهام همراه باد می!.. چشمام رو میبرم، اه! چه هوایی! چه باد خنکیمی

 .لغزن، خیلی لـ*ـذت بخش هستدستی نوازشگر رو صورتم می

آرم و تا ساحل فقط از پشت شیشه ها شیشه رو باال میبا کم شدن ترافیک و باال رفتن سرعت ماشین

 .گیرمودم، بقیه و حتی سایه هامون میکنم.. کنار دریا هم کلی عکس از دریا، خبیرون رو تماشا می

دم تا رم.. دوربینم رو به بهار میآرم و تو آب میزنم، کفش هام رو درمییکم پاچه شلوارم رو باال می

 .گیرمازم عکس بگیره، منم از اون عکس می

ه درا دیگبرای شام از یه فالفلی که همون اطراف بود به تعداد همه فالفل گرفتیم و خوردیم.. پدر و ما

 .گفتن که برگردیم؛ اما ما جوونا تصمیم گرفتیم پارک هم بریمخسته شده بودن و می

رسونن.. روفرشی حصیری شیم، پسرا به سرعت نور ما رو به پارک میهمین که از بزرگ ترا جدا می

رن خوراکی بخرن، وقتی برگشتن چای و شیرینی هم کنیم، دو تا از پسردایی هام میرو پهن می

 .شیمچسبید، همگی مشغول به خوردن میگرفته بودن، تو هوای خنک پارک می

گیره و مشغول شه و چند قدمی از ما فاصله میخوره، بلند میهمون لحظه گوشی مهرداد زنگ می

شب شده، یعنی کی بهش زنگ زده؟! مهرداد که برگشت  11کنم، شه، به ساعت نگاه میصحبت می

د داد جرات و حقیقت بازی کنیم.. خیلی تکراریه، داد همه در میاد؛ اما الناز دختر خالم الناز پیشنها

 گهمی

 اش بیاد بیرونمزههای باحال بگیم که از این فاز بیبیایین چیزای خنده دار بپرسیم یا جرات-

با موافقت همه، کنار هم به صورت دایره نشستیم و بطری آب معدنی رو خود الناز چرخوند.. سر بطری 

 به سمت آرزو و تهش به سمت سجاد ایستاد

 جرات یا حقیقت؟-

 !حقیقت-

 تو جمع ما کی رو بیشتر از همه دوست داری؟-
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 آرزو یکم من من کرد، در آخر به داداشش نگاه کرد و گفت

 آرمان-

 و بعد بطری رو چرخوند.. اینبار نوبت بهار و علی شد، بهار سوال پرسید و علی جرات رو انتخاب کرد

 های گوشیت رو بیار ببینمست پیاملی-

کنن؛ اما ناچارا گوشیش رو به سمت بهار شه، پسرا علی رو اذیت میصدای خنده جمع بلند می

 .کنهتونه فضولی میگیره، بهار هم با یه لبخند بزرگ تا میمی

 .هام شدبطری که چرخید، اینبار سهم سامان و علیرضا پسردایی

 ا جرات؟خب سامی بگو ببینم جرات ی-

 گهکنه و سامان با بدجنسی میهمه خندیدیم، علیرضا با خنده جرات رو تکرار می

 پاشو برقص-

کنن، خنده هامون که شه، به حدی که مردم با تعجب مارو نگاه میی جمع بلند میدوباره صدای خنده

خودشو تکون داد، ثانیه  5تموم شد، علیرضا هرکاری کرد از زیرش در بره، نتونست و بلند شد در حد 

 .که باعث خنده بیشتر ما شد و بالفاصله همراه مهرداد از جمع رفتن

رفتن فهمیدم دارند به توالت میرن! بطری رو دوباره نگفتن کجا میرن؛ ولی از مسیری که می

 .چرخوندن و اینبار قرعه به نام من افتاد

هام واد بپرسه اسم عشق بچگیخدونم اگه بگم حقیقت میمتاسفانه شخص مقابلم سجاد هست، می

دونه.. اصال ای نمیچیه؟ آخه بچه بودم همسایشون رو دوست داشتم، جز سجاد و بهار کسی دیگه

 .کنمخوام آبرو من رو ببره پس ناچارا جرات رو انتخاب مینمی

 ...گهخنده و میها میهای شرور قصهسجاد مثل این شخصیت

*** 

 سامیار

رفتم که از پاساژ زنگ زدن، گفتن بابا اونجاست و با من کار داره! ت خونم میبا اعصابی داغون به سم

 .مجبور شدم به سمت پاساژ برم
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های باباست، چون متوجه من شده بود به سمتش به محض رسیدن محمودی رو دیدم، یکی از رقیب

 .رفتم و باهاش حرف زدم و بعد به اتاقم رفتم

 گهمن نشسته و منتظر منه، قبل از اینکه چیزی بگم، می شم، بابا روی صندلیوارد اتاقم می

 محمودی رو دیدی؟ بابک رو چی؟؟-

 !محمودی آره؛ ولی بابک نه، اینجا قرار داشتین؟-

 گهشه و با مکث میگیره و به بیرون پنجره اتاقم خیره مینگاهش رو ازم می

 !یک پیشنهاد برام داشت-

 گمکنم و بعد با خنده میاول تعجب می

 !پیشنهاد؟! اونم محمودی؟! به شما؟-

 گهده و میبابا یه سری به نشانه تایید تکون می

فرسته، از چند راه مختلف، زمینی و ازم خواسته باهاش شریک بشم... یک محموله بزرگ داره می-

 .دریایی

 گمایستم و جدی میکنارش می

 .محمودی مرد شراکت نیست، حداقل نه برای ما-

 گمبار عصبی و با حرص میده، اینبابا سکوت کر

 !ره! من که نیستمدونین که آبم باهاش تو یک جوب نمیاون پسرش بابک! می-

 گهکنه و میگرده و چند ثانیه نگاهم میبرمی

 .باشه.. باید از کامیار هم بپرسم-

 گمزنم و میپوزخند می

 !کامیار با شما مشکل داره چه برسه با محمودی-

چیز  کنه، اون لعنتی به همهره.. فکر اینکه بخوام با بابک کار کنم عصبانیم میگه و مینمیبابا چیزی 

کنم، خودش، محموله چشم داره و بارها بخاطرش ضرر مالی دادم... اصال و ابدا من باهاش همکاری نمی

 !و سودش همه باهم یک جا به درک
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 محیا

 گهمی خنده وها میهای شرور قصهسجاد مثل این شخصیت

 بینی؟خب! که جرات؟! باش. اون بوگاتی رو می-

 کنمگردم و به ماشینی که گفت نگاه میبه پشت سرم اشاره کرد، برمی

 !خب؟-

 .آریری برام اون قهوه رو میراننده اش همین االن با یه لیوان قهوه رفت تو ماشینش نشست.. می-

کنم، کامال قفل کردم! این االن اد نگاهش میبرای یه لحظه همه ساکت شدیم، منم با تعجب خیلی زی

 !چی گفت ؟

 !گی؟! ازین کارای مسخره نداریمسجاد! هیچ معلوم هست چی می-

شه، بهار سامان بود که با اخم این حرفا رو زد.. پشت سر سامان صدای اعتراض بقیه هم بلند می

 گهمی

 .گهیا عوضش کن یا محیا حقیقت می-

 گهه و میکنسجاد خبیث نگاهم می

 !تونی حقیقت بگی محیا، بپرسم؟می-

خواد همون سوال احمقانه رو بپرسه، دم.. درست حدس زده بودم میآب دهانم رو با صدا قورت می

 !ای نیستتونم بزارم به همین راحتی من رو مسخره کنه، چارهنمی

 قبوله-

اما من قبل از اینکه پشیمون  کنن؛شه، اینبار با من صحبت میصدای اعتراض جمع دوباره بلند می

 .شمبشم، سریع از جام بلند می

بینم که با اخم جلوم کنم، آرمان رو میهام رو بپوشم، همین که سر بلند میشم تا کفشخم می

 .ایستاده

 !کنی؟دونی داری چیکار میبشین ببینم! می-

 .آره آرمان! چیزی نیست، زود میام-
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 .زنهبفهمه همَمون رو با سجاد باهم میالزم نکرده! برو بشین، مهرداد -

 کنمبا یه لبخند که فقط برای گول زدن آرمان هست، نگاهش می

 .نترس! تا یک دقیقه دیگه اینجام-

کنم، سجاد رم.. یه لحظه به پشت سرم نگاه میگه، تند به سمت ماشین میدیگه نشنیدم چی می

کنن، مهرداد هنوز عجب یا با ترس به من نگاه میدست آرمان رو گرفته تا دنبالم نیاد، بقیه هم با ت

 .نیومده؛ اما هر لحظه ممکنه بیاد، پس باید سریع برگردم

ای بشینم؟! وای خدا خودت یه جوری جورش کن! باید نقش دونم چی بگم ؟! اصال به چه بهونهآه! نمی

ببین به چه کاری مجبور یه دختر پرو رو بازی کنم تا بتونم قهوه رو بگیرم، خدا لعنتت کنه سجاد! 

 !شدم؟

گم و در ماشین رو باز ای میکشم و زیر لـ*ـب بسم اهللدیگه به ماشین رسیدم، یه نفس عمیق می

 شینمکنم و تو ماشین میمی

 ..!سالم دوستم، کجا موندی تو؟! خیلی منتظرت موندما-

اینجوری رفع رجوع  خواستم حضورم تو ماشین روهمین طوری الکی شروع کردم به حرف زدن، می

 .شهکنم؛ اما به محض نگاه کردن به راننده نطقم کور می

های آبی کنم؟! با اون چشمدونم کیم؟! چیم؟! اینجا چیکار میشه، حتی نمیهمه چیز از ذهنم پاک می

 .رنگش بهم زل زده، اونم انگاری تعجب کرده

.. شهبرق آسایی به بدنم منتقل می شم، یه جریانبرای اولین باره که متوجه رنگ سرد چشماش می

 !فهمم تو چه موقعیتی هستم؟اصال نمی

افته، من هنوز مثل یه مجسمه کنه و راه میسامیار زودتر از من به خودش میاد، ماشین رو روشن می

 .فقط بهش خیره هستم

شیم رو از با صدای زنگ گوشیم از حالت مجسمه بودن بیرون میام؛ اما هنوز متوجه اطرافم نشدم، گو

 .آرم، شماره آرمان روش افتادهجیبم بیرون می

با دیدن اسم آرمان انگار مغزم برگشت به تنظیمات اولیه کارخانه! و یادم میاد چرا این جام! با ترس 
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 !کنمبهش نگاه می

 !کنی؟تو؟! تو اینجا چیکار می-

 گهکنه و میسامیار با لبخند نگاهم می

 !کنم؟پرسی اینجا چیکار میمن میتو، تو ماشین منی! بعد از -

گردم و با ترس بیشتری شم، برمیافته و متوجه حرکت ماشین میگه! نگاهم به خیابون میراست می

 !بره؟کنم، این االن منو کجا داره میبه سامیار نگاه می

 !بری؟هی! منو کجا داری می-

خوام گوشیم رو جواب بدم شدن! می خوره، وای! بچه ها حتما حسابی نگرانمدوباره گوشیم زنگ می

 !کنم! این االن چیکار کرد؟کنه، با دهن باز نگاهش میکشه و خاموشش میکه سامیار از دستم می

 !چرا گوشیم رو خاموش کردی؟! نگه دار این لعنتی رو ببینم! )داد زدم( سامیار نگه دار-

تپه، تند نفس نه، قلبم به شدت میکگرده و نگاهم میداره، خیلی خونسرد برمیباالخره نگه می

 گمکشم، آروم میمی

 !منو برگردون-

 گهکنه و میسامیار عمیق نگاهم می

 !اوکی؛ ولی شرط داره-

 !گیره، همیشه یه شرطی داره برای گفتنحرصم می

 !خوای شماره بدم ؟چی؟! باز می-

 .خوامنه، خودتو می-

*** 

 سامیار

اه کنم، ناخودآگدم و به اتفاقات چند ساعت پیش فکر میکاناپه لم میبه محض رسیدنم به خونه روی 

ه خواد مزدلم می "گم کشم و تو دلم میزنم، این دختر واقعا برام شیرینه! نفس راحتی میلبخند می

 "!ات کنم.. یعنی به همین شیرینی هستی؟



           

                                 www.taakroman.ir 

  شلیکی غریبانه  رمان  

 کاربر انجمن تک رمان م.محمدی 

  
   

 
62 

 

 کاری که گفتم رو کردی؟-

 گمشینم و با یه لبخند بزرگ میناپه میکنم، روی کابا صدای بابا چشمام رو باز می

 !بله! موش تو تله افتاد-

 گهخنده و میبابا بلند می

 شناسم، خب؟حاال به حرفم رسیدی؟ من این جماعت رو می-

ام و این حرفا، خالصه باور کرد! ولی برادره بد نگام هیچ، بهش گفتم من بهت عالقه پیدا کردم، جدی-

 !کردمی

 .گم تماس بگیرن و برای آخر هفته قرار خواستگاری بزارنرش میمهم نیست، با پد-

 گمکنم و میبابا اینو گفت و خواست به اتاقش برگرده که صداش می

 !شه؟برام شر نمی-

 گهزنه و میکنه و بعد با عصاش چندبار روی زمین مییکم جدی نگاهم می

 !مگه اولین بارته؟-

 !ودم! خواستگاری هم که اصالنه؛ ولی هیچ وقت من دنبال دختری نب-

 گهره، میطور که به سمت اتاقش میخنده و همینبابا می

 !افته دنبالت پسرام پیش برو، دختره میطبق نقشه-

افتی و من همه زنم، آره تا چند وقت دیگه تو دنبال من میاز حرفی که زد خوشم میاد و لبخند می

 .کشمنم و دوباره روی کاناپه دراز میزکنم! پوزخند میاون تحقیرهاتو جبران می

گور خودت رو همون روزی که جلوی عکاسی من رو نادیده گرفتی و یک تاکسی رو به من و ماشینم 

 !ترجیح دادی کندی

گه، هر آدمی رام شدنیه فقط باید راهش رو بلد رسه که تو دنبال من باشی! بابا راست مییک روز می

 !هرسباشی! باالخره نوبت منم می

 سامیار

زنم، این عطر مخصوص این کنم و به خودم عطر میرم و یقه کتم رو درست میجلوی آینده می
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ایم خندم و موهای لـ*ـخت و قهوهتونم امشب داشته باشم، میهایی که میشباست! با تصور لحظه

 .کنمرو مرتب می

و  شمکامیار روی گوشیم خیره میای به اسم دارمش، با تعجب چند ثانیهخوره، برمیگوشیم زنگ می

 !دمجواب می

 !چه عجب بابا! یاد من افتادی-

 کجایی سامیار؟-

 .رم مهمونیدارم می-

 .آدرس بده-

دم و با تعجب به تصویر خودم تو آینه نگاه دستم رو که درحال مرتب کردن لباسمه حرکت نمی

 !کنم.. این االن گفت آدرس؟ اونم آدرس مهمونی؟می

 !وبی؟کامیار خ-

 .کارت دارم، باید همین امشب ببینمت، برام اس کن-

و  فرستم! براش آدرس رو میبدون اینکه منتظر جواب من باشه، قطع کرد! خیلی عجیب شده این قُلم

 !گم من رو برسونه، مطمئنا امشب من حال رانندگی رو ندارمبه راننده می

*** 

در سمت من باز شد و کامیار تو ماشین نشست و  همین که راننده جلوی عمارت مهمونی نگه داشت

 :پرسمبه راننده گفت از ماشین پیاده بشه. فورا می

 !چیشده کامی؟-

 !کنی؟تو چیکار داری می-

 !کنم؟چیو چیکار می-

 گهکنه و میبا اخم نگاهم می

 دیشب کجا بودی؟-

 !خونه، چطور؟-
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 گهبا حرص می

 !خوای بری خواستگاری؟راسته می-

 گمزنم و میاش میخندم و روی شونهحاال فهمیدم قضیه چیه! میآها 

 !آره، کی بهت گفت؟-

 !شه سامیارپدر، باورم نمی-

 .خوام اینکار رو بکنمحق داری! ولی واقعا می-

 گهبا مکث می

 .سامیار راستش رو بگو-

 گمخندم و میمی

 !راندازمش دوشم و میخوام امتحانش کنم، بعدش جدا میفقط می-

 .کنهبا ناباوری نگاهم می

 گی؟جدی که نمی-

 !ام، اتفاقا بابا راهنماییم کردکامال جدی-

 گهره و میهاش به شدت توهم میاخم

 .شهدونم بتونی، بیخیال شو، برات دردسر میبعید می-

 .دونم باید چیکار کنمکردم؛ اما حاال میخودمم همین فکر رو می-

 گهن جدی بدون اینکه نگاهم کنه، میکنه و با یه لحیکم مکث می

 !دونیدم، خودت میدارم بهت هشدار می-

 گمدم و میسری در تایید حرفش تکون می

 .نگران من نباش، حواسم هست-

 !ده؛ اما کالفه ستسرش رو به معنی باشه تکون می

 .من برم-

 گمکنم و میبا شیطنت نگاهش می
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 !کنی؟تعهد داری چرا باهاش ازدواج نمیهنوز با سوگلی؟! تو که اینقدر بهش -

 گهشه، میهمینطور که داره از ماشین پیاده می

 !به تو ربطی نداره-

 .خندمبلند می

 !گذره، زنگ بزن سوگلت هم بیادبیا خوش می-

کنم که داخل ره.. بیخیالش! راننده رو صدا میشه و میبدون اینکه جوابم رو بده سوار ماشینش می

 .بریم

*** 

 امیارک

 !گمدم و بی مقدمه میهمین که از محل مهمونی دور شدم، گوشیم زنگ خورد. فوری جواب می

 !حدسم درست بود، کامران-

 گهکشه و میکنه و یک نفس عمیق میای سکوت میکامران چند ثانیه

 کنمبه مهرداد نگو، خودم یه کاریش می-

 گمبل ناراحتی و کالفه می

 باشه، کاری نداری؟-

 گهشنوم و بعد کامران میی رو میی زمزمهصدا

 .اتگه باید برگردی خونهکامیار سرهنگ می- 

 .برمدم و سرعتم رو باال میکنم و پام رو روی پدال گ*از فشار میاخم می

 به خاطر محافظت از اون دختر؟-

 .آره-

 خودم به.. کشممی ایمقهوه موهای کنم، کالفه دستم رو چندبار توگم و تماس رو قطع میای میباشه

م با تکرار اس "نباید بذاری یک سوگل دیگه بمیره، این بار دیگه نه! سرهنگ هم که موافقه! " گممی

 .سوگل تو ذهنم صداش تو گوشم پیچید
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 اومد(چقدر اون لباس بهش می) "کامی منو ببین "

 ام(اومدم، االن یه عمره خستهمی) باید  "ایمن خودم میرم خونه.. تو دیگه نیا دنبالم خسته "

 !صدای جیغش! آخری باری که صدام کرد! آخرین بار "کامیار!  "

دیگه قرار نیست اون اتفاقا تکرار  "گمزنم، به خودم میبا حرص چند بار روی فرمون ماشین می

 .و سعی می کنم با چندتا نفس عمیق خودم رو آروم کنم "بشه

 کامیار

کنه چرخونم، از صداش خوشم میاد. گوشیم شروع میه رو دارم روی میز میرو مبل نشستم و یه سک

 !خورهشوم داره زنگ میکنم پیامه؛ اما با ادامه لرزش متوجه میبه لرزیدن، اولش فکر می

لرزه، هنوز عادت نکردم به نبودنت! زنه! دلم برای یه لحظه میاسم سوگل روی صفحه بهم چشمک می

 !زنهط تو زنگ میبه اینکه الناز با خ

 سالم کامیار-

 سالم ال، خوبی؟-

 گهخنده و میصدا کردنش می "ال"بخاطر 

 خونتی؟-

 آره، میای اینجا؟-

 هوم! بیام؟-

 .های مخصوصت رو هم بیاربیا، برام کاپوچینو-

 .باشه، من شام نخوردما-

 .شام دارم، بیا-

های امروزم م، بعد از تمام فکر و مشغلهکنه. چه خوب که تنها نیستخنده و خداحافظی میدوباره می

واقعا نیاز داشتم با یکی حرف بزنم. اسم سوگل و تصویرش به ذهنم اومد؛ اما بازم با خودم تکرار 

 !کردم، اون نیست! دیگه نیست کامیار

 !ودداشتنی بشدم بس که دوستبرام عشق نبود یه دوست بود، یکی که اگه بود شاید عاشقش هم می
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*** 

 محیا

کنم، خیلی عصبیه و جرات زدن هیچ حرفی رو ندارم! داریم با سرعت زیر چشمی به مهرداد نگاه می

 .ریمبه سمت خونه می

کنم، صدای اش نگاه میآرمش و به صفحهخوره،همین که از داخل کیفم بیرون میگوشیم زنگ می

 شهعصبی مهرداد بلند می

 !کیه؟-

 گمخورم، با لکنت میجام تکون میبه حدی بلند و خشن گفت که از ترس تو 

 !بهار-

 .زود جواب بده، زود هم قطع کن-

 دمگم و تماس رو جواب میکنم، زیر لـ*ـب چشمی میهاش نگاه میبه اخم

 الو؟ محیا؟-

 جانم؟-

 وای محی! زنده ای؟-

 اوهوم-

 " !بپرس خوبه؟ مهرداد نزدتش؟ "صدای آرمان رو میشنوم 

 محی مهرداد زد تورو؟؟-

 . چقدر شلوغه، کجای؟نه-

 !سجاد رو بیمارستان آوردیم، دکتر میگه دماغش شکسته-

کنم، اونم با اخم گاهی به من و گاهی به جاده نگاه دم و به مهرداد نگاه میآب دهنم رو قورت می

 .کنهمی

 گه؟محیا بنظرت به بابات می-

 .ایمدونم! نزدیک خونهنمی-



           

                                 www.taakroman.ir 

  شلیکی غریبانه  رمان  

 کاربر انجمن تک رمان م.محمدی 

  
   

 
68 

 

 تونی حرف بزنی؟نمی-

 .آره، خداحافظ-

 گهکنه و میگرده و یک نگاه تیز بهم میکنم، مهرداد برمیتماس رو که قطع می

 گفت؟میچی -

 ..هیچی، پرسید رسیدیم خونه یا نه؟ بعدشم گفت س-

 نذاشت کامل بگم سجاد و داد زد

 گی، فهمیدی؟اسمشو نشنوم دیگه، اون پسره رو هم هر وقت دیدی، میای بهم می-

 !دم، چقدر هیوال شده! ا*و*فتکون میسرم رو به معنی آره 

ای که این به خودش گرفته، یعنی همین که به خونه برسیم همه چیز رو کف دست بابام این قیافه

زاره! بابامم که بدتر از مهرداد، خدایا آش نخورده و دهن سوخته؟! پسر مردم اومد گفت عشق من می

 !زنهودی! هوم؟ اتفاقی نیفتاده که این شاخ میشدی محیا، بی تو هرگز! واال بخدا! تو که شاهد ب

 !بعد از قرنی یکی از من خوشش اومد! خدایا! جان من جورش کن! چشماش المصب منو گرفت

 .هوی! باتواما، پیاده شو-

 !زاره تو فکرمم با یارو باشمهای قدیم! نمیتو دلم گفتم هوی تو حلقت! داداش هم داداش

*** 

ره، منم در نه رسیدیم، مهرداد بدون هیچ حرفی به سرعت به اتاقش میبرخالف تصورم وقتی به خو

شه و مامان بیرون میاد رم که در اتاق مامان اینا باز میبندم و آروم آروم دارم به سمت اتاقم میرو می

 گهو می

 محیا! چقدر دیر کردین! مهرداد کو؟-

لـ*ـخت و طالییش نامرتب دورش  از ظاهرش مشخصه خواب بوده و از صدای ما بلند شده، موهای

 .ریخته و لباس راحتی پوشیده

 .پیش بچه ها بودیم دیگه! مهردادم تو اتاقه، منم برم، شب بخیر-

گرده، از پله ها باال و به گه و به اتاقش برمیده و شب بخیری میسرش رو در تایید حرفام تکون می
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 .رمتاق مهرداد، آروم به سمت در اتاقش میای از ارم؛ اما با شنیدن صدای زمزمهسمت اتاقم می

دونم که داره با کسی حرف فهمم، فقط میچسبونم؛ ولی هیچی از حرفاش نمیگوشم رو به در می

 .زنهمی

الی موهای بهکنم و چند بار دستام رو الرم. اول کش موهام رو باز میشم و به اتاقم میبیخیال می

 !برم، آخیشای و لـ*ـختم میقهوه

رم تا به روشویی برم و مسواک بزنم. ام؛ اما از اتاقم بیرون میکنم و با اینکه خستهلباسم رو عوض می

 .بندمکنم و در رو میبرق روشویی رو روشن می

دن المپ روشویی باالی آینه است، بخاطر نور مستقیمش رنگ قهوه ای چشمام خودش رو نشون می

 !نظر میانادی مشکی بهان که تو حالت عوگرنه اینقدر تیره

شم. با اخم جلوی رو میکنم تا بیرون برم که با مهرداد روبهشه، در رو باز میمسواک زدنم که تموم می

 !باباکنه! یعنی نباید خواستگار برای من بیاد؟! ایدر ایستاده، این چرا اینطوری می

دم و کنم و سرم رو تکون میگاه میرم تا وارد روشویی بشه، با تاسف به در بسته نبی حرف کنار می

 !خوابمگردم و میبه اتاقم برمی

*** 

 گهشده! مریم با تعجب میکنم چیزنم و براش تعریف میصبح به مریم زنگ می

 !یعنی بهت گفت ازت خوشش اومده؟! و اینقدر جدیه که داره میاد خواستگاری؟-

 .ام حرف بزنهخواد بیاد با خانوادهنیستم میآره! خیلی برام عجیب بود! گفت دیده من اهل دوستی -

 !تو چی گفتی؟-

 .خیلی عادی تایید کردم و گفتم بیا-

 !به نظرت پسر خوبیه؟-

دونم، دیگه این رو بابام باید راجبش تحقیق کنه؛ ولی راستش با این پیشنهادی که داد به چشمم نمی-

 .ی خوبیهفهمه نشونهاومد. همین که این چیزا رو می

 !کنی؟اوهوم! اگه همه چیزش خوب باشه قبول می-
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دونم؛ ولی مهرداد اصال راضی نیست. خیلی بد برخورد کرد، تازه سجاد رو هم زد. دماغش نمی-

 !شکسته

 گهمریم می خنده و می

 !ستدونستم مهرداد اینقدر بهت وابستهاون که حقش بود؛ اما نمی-

 !دونستمخودمم نمی-

رم آشپزخانه تا کنم و میشه باهاش خداحافظی مییم. حرفامون که تموم میخنداینبار هردومون می

 .به مامان کمک کنم

 کامیار

 گمزنم و میدارم و به منشیم زنگ میچشم از مانیتور برمی

 لیست هارو آماده کردی؟-

 بله قربان، بیارمش؟-

 .رهمی ویبره میز روی گوشیم موقع همون

 .خوامآره، یه قهوه هم می-

کنم، اسم رفیق روش افتاده، یعنی کامرانه! صدای منشی توی گوشی صفحه گوشی نگاه می به

 پیچهمی

 .چشم قربان-

 .دمکنم و به گوشیم جواب میتلفن رو قطع می

 .الو؟ سالم-

 سالم کامیار، کجایی؟-

 شرکت، چطور؟-

 ی؟ساعت دیگه، میا1مهرداد بهم زنگ زد. خیلی عصبیه! باهاش قرار گذاشتم برای -

دم تا بره، زاره، سرم رو براش به نشانه تایید تکون میشه و لیست رو روی میز میمنشی وارد می

 .آبدارچی شرکت هم همون موقع میاد و قهوه برام میاره
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کنم، وقت تونم حدس بزنم دلیل این قرار و عصبانیت مهرداد چیه! حق هم داره! به ساعت نگاه میمی

 گمکشم و میفس عمیقی میتونم برم. پس ندارم و می

 .برام آدرس رو بفرست، میام-

 کنیم، آروم رو مهرداد شده کشم. باید هرطورمیام رو یک دفعه سرکنم و قهوهازش خداحافظی می

 .بریزه بهم چیز همه ممکنه وگرنه

*** 

حاضر نیست کنه و من، کامران و مهرداد کنار هم دور یک میز نشستیم، مهرداد با اخم بهمون نگاه می

به هیچ عنوان کوتاه بیاد، کامران سعی کرد یکم شرایط رو برای مهرداد توضیح بده و حاال منم باید در 

 .های کامران یه چیزی بگمتایید حرف

کنم، وقتی بهم نگاه زنم و صداش میخورم و دستام رو روی میز بهم گره میام رو میکمی از قهوه

 گمکنه، میمی

فهمم خواهرته و برات عزیزه و دوست داری به هر قیمتی شده مراقبش باشی؛ اما ببین مهرداد می-

 .سال گذشته رو از بین ببره2باور کن هر حرکت اشتباهی ممکنه تمام زحمات این 

 گهکنه و میمهرداد با عصبانیت بهم نگاه می

 !ی براش نیافته؟از من چه توقعی دارین؟! قبول کنم خواهرم بدبخت شه؟! چه تضمینی هست اتفاق-

 گهکنه، میحق داشت، به کامران نگاه کردم. کامران گلویی صاف می

 .کنیممهرداد ما امنیت خواهرت رو تضمین می-

 گهزنه و میمهرداد پوزخندی می

 ی اون دخترایی که فرستاده شدن و شما هیچ کاری نکردین؟چطوری؟! مثل همه-

 گهشه و میکامران عصبی می

 کنیتو این مدت برای جلوگیری از تمام کارای اوناست نه فقط قاچاق دخترا، فکر می همه تالشمون-

 !خیالی برادر ِمن، ههبدترین کارشون اینه؟! خیلی خوش

 گهکشه و میشه، کالفه دستی به موهای مشکیش میمهرداد اخماش از هم باز می
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 !نگرانم، خیلی نگرانم! دست خودم نیست-

 گمافتم و با تعصب و جدی میل میکنم، یاد سوگدرکش می

گردم، مهرداد! ما االن تو موقعیت حساسی من بخاطر خواهرت و مراقبت از اون دارم به خونه برمی-

تونه اونا رو حساس کنه و این یعنی باخت، تونیم ریسک کنیم، کوچک ترین چیزی میهستیم و نمی

 .دمبهمون اعتماد کن، اصال من شخصاً بهت قول می

کنم با چشمام حسم رو بهش منتقل کنم، شه، منم سعی میای به چشمام خیره میداد چند لحظهمهر

 گهزنه و میزنه. با دستش چند ضربه به روی شونم میانگار موفق شدم، چون لبخند می

 .کنم مراقبش باشکنم، خواهش میبهت اعتماد می-

 گمزنم و ناخودآگاه میمنم بهش لبخند می

 .ونم مراقبشمبیشتر از ج-

کنه به هماهنگ کردن باهاش و من به فکر فرو کشه، کامران دوباره شروع میمهرداد نفس راحتی می

ی تلخم از سوگل بود؟! رم. چرا این حرف رو زدم؟! چرا گفتم بیشتر از جونم؟! یعنی بخاطر خاطرهمی

 !فهمم واقعانمی

*** 

 سامیار

ا باید تحمل کنم، بابا گفته باید پسر خوبی باشم که قبولم ست؛ امتو پاساژ هستم. خیلی آزار دهنده

 !کنن، اگه این کشش لعنتی به محیا نبود االن مجبور نبودم اینجا باشم، آه

» گم چرخونم و به خودم میکشم و چند بار صندلیم رو میایم میکالفه دستی داخل موهای قهوه

کنم ذهنم رو منحرف کنم؛ اما.. و سعی می بندمچشمام رو می« فقط یه مدت کوتاهه، تحمل کن! 

 !خوادششه! بدجوری دلم میدم، نه! اینطوری نمینفسم رو محکم بیرون می

م. به زنزنگ می «آنا» بگذرونم تونم بدون ترس باهاش وقتدارم و به تنها کسی که میگوشیم رو برمی

زنم. یکم مکث برم صداش میمحض جواب دادنش با لحنی که همیشه برای اغوای دخترا به کار می

 گهکنه و میمی
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 سامی؟! تویی؟-

 !هوم، آنا-

 قربون آنا گفتنت، بیام؟-

 .بخاطر اشوه کالمش و هوش باالش تو فهمیدن دلیل زنگ زدنم بهش، پوزخندی رو لـ*ـبم میاد

 دهنت؟ هنوز قرصه-

 گهخنده و میمی

 .برای تو آره-

 .خوام کسی بفهمه برای چی میایفرستم بیا؛ اما یه تیپ رسمی بزن، نمیآدرس می-

 گهخنده و میتر میتر و با نازبلند

 کنی دیگه؟اینا رو هم حساب می-

 کنی؟خودت چی فکر می-

 .حله، میام-

 زنم به منشیکنم و زنگ میقطع می

کنی و تا وقتی تا چند دقیقه دیگه قراره یه مشتری برام بیاد، راهنماییش می خانوم رحیمی،- 

کنی، برای پذیرایی هم خوام کسی مزاحم شه، حتی تلفن هم وصل نمیجلسمون تموم نشده نمی

 دم. فهمیدی؟خودم بهت خبر می

 بله قربان-

 خوبه-

کشم. وارد ایش رو تا ته مییشهرم، در کشویی و شکنم و سمت اتاق استراحتم میتلفن رو قطع می

کنم ، آروم آروم دکمه های بلوزم رو باز آرم و روی دسته صندلی پرت میمیشم، کتم رو دراتاق می

 .کنمآرم و اونم روی کتم پرت میکنم و درش میمی

سازیم کنم. برخالف کامیار من خیلی روی ب*دنایستم و به خودم نگاه میجلوی آینه قدی می

 !ز شدم و خیلی از دخترا چشمشون دنبالمه، البته همه جز محیامتمرک
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محیا، محیا، محیا! فقط »دم، تو دلم میگم زارم، سرم رو به آینه تکیه میدستام رو دو طرف آینه می

 .«کنمشه و اون وقته که تالفی میات کنم! فقط یک بار! مطمئناً این عطش لعنتی تموم مییک بار مزه

 .دارم تا آدرس رو بفرستمگوشیم رو برمی زنم ولبخند می

 محیا

رم گه، بکنم که مامان بهم میجلوی تلویزیون نشستم و دارم به نماهنگی که پخش میشه، نگاه می

م زارگیرم رو کنارم روی مبل میچایی بریزم. بالشت کوچیک و مخصوصم رو که همیشه بـ*ـغلم می

 .رمو به طرف آشپزخونه می

دارم کنم و لیوان چای خودم رو برمیشم و چای رو به همه تعارف میرد پذیرایی میسینی به دست وا

 .شینمو تو جای قبلیم روی مبل می

 شهمشغول تماشا بودم که با صدای بابا حواسم از تلویزیون پرت می

 !امروز یکی تو بانک که بودم، بهم زنگ زد-

 گهزنه و میبینه، لبخند میتوجه ما رو به خودش که میکنیم. با این حرف بابا هممون به بابا نگاه می

خواست برای آخر هفته قرار شن، سامیار؟!( مییه آقایی به اسم اسدی زاده ) چشمام درشت می-

 !خواستگاری بزاره

 گهمی بابا کشه و رو بهمامانم که به مبل تکیه داده، خودش رو جلو می

 !خواستگاری محیا؟-

 گهکنه و میمامانم نگاه میبابام با لبخند به 

 !آره دیگه خانوم، پس کی؟! مهرداد؟-

 !مامانم خندید، منم آروم خندیدم؛ اما مهرداد فقط لبخند زد! ناراحته باز

 خب؟ چی گفتی؟-

 .شناسمش، گفتم بیاناومدن، دورادور هم میمحترم بنظر می-

 !تو دلم ذوق کردم؛ ولی تو جمع فقط یه لبخند زدم

 گهکنه و میذوق بهم نگاه میمامانم با 
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 نظرت چیه محیا؟-

یکم سرخ و « آخه مادر ِمن، من جلو بابا چی بگم؟!»گم لبخندم از رو لـ*ـبم پاک میشه، تو دلم می

 !شم؛ اما نمیشه چیزی نگم، همه ذل زدن به منسفید می

 !بگم؟ نمیدونم واال، چی-

شینیم. ریم. روی تختم میره، باهم به اتاقم میگیشه و میاد دستم رو میخنده، بلند میمامانم می

 گهکنه و میگیره و با اون چشم های سبز نازش بهم نگاه میدستام رو تو دستاش می

 !دونی که چقدر برام عزیزی؟می-

 دمسرم رو به نشونه مثبت تکون می

هم مهرداد باالخره خواست هیچ وقت از کنار من و پدرتون برین؛ اما هم تو و دست من بود، دلم نمی-

 .باید یه روزی زندگی خودتون رو شروع کنین

 !خورهزنه و کنار لـ*ـباش چین میکنم، لبخند میبا دقت بهش نگاه می

ست؟! اما محیا وقتی بابات بعد این همه مدت اجازه دونم این خواستگارت کیه؟ یا چیکارهمن نمی-

 !ارزهآدم سرش به تنش می داده یه خواستگار پاش تو خونه باز بشه، پس این

کنم، خواستگار داشتم قبال؟! پس چرا کسی به من نگفت؟! با با چشمای درشت شده نگاهش می

 گمتعجب می

 !ایم داشتم؟مامان من خواستگار دیگه-

 دهسرش رو به نشونه مثبت تکون می

 !اش آرمانآره، خیلی! نمونه-

 !آرمان؟! آرمان خودمون؟-

 !! آرمان مثل داداشه برای محیاآره، باباتم گفت نه-

کنم، یعنی آرمان منو دوست داره؟! پس چرا من نفهمیدم! مامان انگار متوجه سردرگمی من تعجب می

 گهشده و می

 .خود آرمان چیزی نگفتا، داییت به بابا گفت-
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 !خواسته من عروسش شمآها پس داییم دلش می

 محیا؟-

 جانم؟-

نیست، اگه خوشت اومد بقیه رو بسپار به من و بابات، اگه نه هم، بازم خوام بدونی هیچ اجباری می-

 ده، استرس نگیر! درست و عاقالنه فکر کن، هوم؟مشکی نیست! بابات خیلی راحت جواب رد می

مامان ِمن استرس چی؟! من دیدم، پسندیدم! حاال نه کامل ولی داره ازش خوشم میاد! » گم تو دلم می

 گم. در جواب مامان با لبخند خجولی می«آخه خیلی پیگیرمه!

 باشه مامان-

 گهزنه و میمامان لبخندی می

گم بابات برات پول بریزه تو حسابت، تو همین چند روز آینده برو یه لباس خوشگل برای خودت می-

 بخر، با الهه برو، خب؟

 گمبا لبخند می

 چشم-

 .رهیبـ*ـو*سه و از اتاقم بیرون ممامان روی چشمام رو می

شم و خودم رو همین طور تصویر سامیار میاد تو ذهنم، با یادآوری رنگ خاص چشماش احساساتی می

 .کنمنشسته روی تختم پرت می

کنه و کنم مغزم جا به جا شده! آخه سرم با چوب تاج تختم محکم برخورد میبرای یه لحظه حس می

دم، زیر زارم و آروم ماساژ میرد میپره! دستم رو روی محل برخوام میبه کلی فاز عاشقانه

 گممی لـ*ـب

 !ای تو روحت سامیار-

*** 

 سامیار

ام زنه، خندهکنم، بهادر )دستیار مخصوص بابا( زنگ در رو میجا میدسته گل رو تو دستم جابه
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 !رم خواستگاریگرفته، جدی جدی دارم می

 .مونهشیم. بهادر هم دم در منتظر ما میه میخانوم وارد خون با باز شدن در همراه بابا، کامیار و عمه

شه، خانوم و چه حیاط کوچیکی! حتی یه حوض هم نداره چه برسه به استخر، پوف! در خونه باز می

 .آقایی که مطمئنا پدرومادر محیا هستن، به استقبال ما میان

کنم، االن نگاه می شیم؛ اما محیا هنوز نیست! یکم اطرافم روگن، دونه دونه داخل میخوش آمد می

 !گل رو به کی بدم؟! محیا که نیست

ا کنه، بکنه و دستاش رو به سمتم دراز میایسته، چند ثانیه نگاهم میمادر محیا با لبخند جلوم می

 .خوادخواد دست بده؟! آه نه! سامیار ِ خنگ گل رو میهردو دستش می

شینم. پدرش با دم و کنار کامیار میهش میب« بفرمایید»زنم و گل رو با یه ای میلبخند دستپاچه

کنه و مهرداد با یه صورت کامال جدی! آخرش این لبخند و کنجکاوی به من و کامیار داره نگاه می

 !شهداداشه برام شر می

عمه خانم با مادر محیا و بابا با پدر محیا مشغول صحبتن، مهرداد هم گاهی تو بحثشون شرکت 

 .رهام سر میر ساکت نشستیم، پوف دیگه داره حوصلهکنه؛ اما من و کامیامی

 گمآروم و زیر ل*ب خطاب به کامیار می

 !کنه؟چرا بابا شروع نمی-

 گهکنه و میزنه و از گوشه چشمش نگاهم میکامیار پوزخندی می

 !چیه؟ خیلی عجله داری؟ حتما امشب مهمونی دعوتی-

امیار، به کلی عوضش کرد، وگرنه اون بیشتر از من پوف! از وقتی اون دختره سوگل اومد تو زندگی ک

شه که تغییر کرده، حاال دیگه هم رنگ چشمامون باهم متفاوته سالی می 2ها بود!.. پای ثابت مهمونی

 !و هم اخالقمون

گیره؛ ولی فکر کن اشتباهی بخواد کامیار رو... چقدر بهتر! اینجوری دیگه محیا ما رو اشتباه نمی

 !شهدار میظه خندهکامیار اون لح

چرخونم. همه دارن به یک جا ی بابا، نگاهم رو تو جمع میکنم، با صدای سرفهام رو کنترل میخنده
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شم. محیاست! یه لباس کرم رنگ و براق پوشیده، منو یاد کنن. منم به همون سمت خیره مینگاه می

خودم رو بگیرم و سوتی ندم سریع اندازه! به حدی خواستنی شده برام که برای اینکه جلوی عسل می

 !اندازمنگاهم رو پایین می

 !تپه! تنم نبض گرفتهضربان قلبم اینقدر باال رفته که انگار تو گوشم داره می

کنم؛ های سفید وبعد به صورتش نگاه میبا قرار گرفتن سینی حامل قهوه جلوی صورتم، اول به دست

 !برام خواستنیه؟کنه! چرا اینقدر اما اون به من نگاه نمی

ها رو زنه، به خودم میام و باالخره یکی از استکانکامیار خیلی نامحسوس؛ ولی محکم تو پهلوم می

کنه و بعد نزدیک مادرش روی یه مبل تک نفره دارم. محیا بعد از من به کامیار تعارف میبرمی

 .شینهمی

 .رسیمی حرف زدن ما دونفر میلهشه و به مرححین خوردن قهوه و شیرینی یه سری حرفها زده می

شیم تا به حیاط بریم. آره حیاط بریم بهتره! با اجازه گرفتن عمه خانوم از پدر محیا، هردو بلند می

 !شاید هوای آزاد تو کنترل کردن من جلوی این عسلِ متحرک، کمک کننده باشه

کشم؛ اما سعی اندامش میی افته و من از پشت سر نگاهم رو به گوشه گوشهجلوتر از من راه می

کنم تصوری ازش تو ذهنم نیاد، بعید نیست که بی اختیار اون خیال رو تو همین لحظه عملیش می

 !کنم

 .روی هم هستیم و هردو ساکتبهنشینیم، رومی باهم روی صندلی

ی وکشم، دستام رو رکنم و کمی صندلیم رو جلو میای میی مصلحتیکالفه از سکوت بینمون سرفه

 .کنمزارم و مستقیم بهش نگاه میمیز می

شه و سرش رو پایین زنم، سرخ میهای جذابم رو به روش میاونم به من خیره شده! یکی از لبخند

 !کشه؟زنم این خجالت میاندازه، این االن خجالت کشید؟! من دارم مخش رو میمی

 «!ات به دنیا میادو خط، بچهکارت در اومده پسر.. تا تو اینو بیاری ت» گم به خودم می

 محیا جان؟-

 فهممافته، نمیکنه انگاری قلبم زیر پام میآروم سرش رو باال میاره، نگاهش که تو نگاهم گیر می



           

                                 www.taakroman.ir 

  شلیکی غریبانه  رمان  

 کاربر انجمن تک رمان م.محمدی 

  
   

 
79 

 

 گماختیار میدونم برای چی؟! بیچرا؟! و نمی

 .چشمات خیلی قشنگه-

شه، درست مثل میشن و بامزه کنه چشماش درشت میکنه، وقتی تعجب میبا تعجب نگاهم می

 .بشه مشخص هامدندون و بگیره وسعت لبخندم شهمی باعث همینم! هابچه

 !ترهچشمای من قشنگه؟! برای خودت که قشنگ-

 .جاشهخندم، خجالتی هست؛ ولی زبونش هنوز سربلند می

 کامیار

حیاط دید داره،  ای که بهشم و به سمت پنجرهبا رفتن سامیار و محیا به حیاط، آروم از جام بلند می

 !دونم دلیل استرسم چیه! محیا؟ یا ماموریت؟دونم چرا استرس دارم! یعنی نمیرم. نمیمی

ا کنم، باش نگاه میکنم، مهرداد! به چهرهبا حس کردن، اومدن کسی کنار خودم به سمت چپم نگاه می

 !اخم به اون دونفر ذل زده

 !شه؟میاگه محیا بگه نه، بازهم همه چی خ*را*ب -

 .کنمنگرانیش رو درک می

 !شهخیالش نمیاون وقت سامیار تا راضیش نکنه، بی-

 .کنهکشه و به من نگاه میآهی می

تقصیر خودمه، من محیا رو با خودم بردم پاساژ و اونجا داداشت برای اولین بار محیا رو دید. اگه -

 .افتادها نمینبرده بودمش، این اتفاق

 .ن، به جاش هم تو مراقب باش، هم من مراقبمخودت رو سرزنش نک-

 گهزنه و میزنم، اونم لبخند کوچیکی میبهش لبخند می

شه خوای جلوشون رو بگیری باعث میات هستن، همین که میازت خوشم میاد! با اینکه خانواده-

ند ه ) پوزخشدونم که پاش به خونتون باز میبتونم بهت اعتماد کنم. اگه جواب محیا مثبت باشه می

 .سپارمش به توزنه( مثال نامزد بشن. اون وقته که میمی

 گمزنم و میاش میرو شونه
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تونیم مراقب باشیم؛ اما اگه منفی باشه، همیشه بهتره که جوابش مثبت باشه، اون موقع هردومون می-

 !شیم! بهم اعتماد کن! این به نفعشهنگران و مضطرب برای سالمتی خواهرت می

کنه، بازم یه مسئولیت دیگه، این مهرداد نیست که ده و به اونا نگاه میه تایید حرفم تکون میسری ب

 !باعث آشنایی سامیار با محیا شده، من بودم! مقصر منم

یک بار سوگل بخاطر من با سامیار آشنا شد و همون یک بار باعث شد تمام این مدت به خودم و 

 !اش جلو چشممهسالخی شده ام لعنت بفرستم! هنوز ب*دنخانواده

من بد بودم، شاید بدتر از سامیار که تقاص کارام این شد که سوگل عزیزم، تنها دختری که فقط 

 !..دونه؛ اما پدرمباهاش دوست بودم رو اینطور از دست بدم، سامیار نمی

چون با رد کردن سامیار تو جشن تولدمون، جلوی چشم پدرم حکم مرگش رو امضا کرد. سوگل مُرد؛ 

من آشنا شد! چون من به جشن تولدم دعوتش کردم! چون من اصرار کردم بیاد! چون من تا خرخره 

 !شناسهخوردم و یادم رفت اون جز من کسی رو نمی

 !تقصیر منه! تقصیر منه که سوگل دیگه نیست

رج، ماه بعد از جشن تولد، وقتی سامیار کالفه شد از رد شدنش از سمت سوگل و رفت خا 1درست 

زد، دزدیده شد! نتونستم پیداش شد؟! سوگل درست زمانی که داشت با من حرف میاون وقت چی

کنم، کالفه بودم، اینجا بود که کامران سراغم اومد، سوگل رو برام پیدا کرده بود؛ اما اعضای بدنش 

 !..رو

م دونر اشک نریختن، میکنم، از زوای ِ تلخ ِ لعنتی دستام رو تو جیبم مشت میبا یادآوری اون خاطره

 .چشمام قرمز شدن

شن و به سمت ساختمان میان، به هوای آزاد احتیاج دارم، گوشیم همون لحظه سامیار و محیا بلند می

 .رمی حرف زدن، بیرون میزارم و به بهانهرو روی گوشم می

ی قم که بازیچهکنم، قُل احمشم، به سامیار نگاه میجلوی در با سامیار و محیا چشم تو چشم می

 !پدرمون شده، عین یه کرم روی قالب

شه و با اخم ازش اندازه، قلبم فشرده میکنم، حالت گرد چشماش منو یاد سوگل میبه محیا نگاه می
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 .رمگردونم و به سمت حیاط میرو برمی

 کشم تا آروم شم و به بعدگوشی رو گوشمه و پشت به ساختمان ایستادم، چندبار نفس عمیق می

 .گردمداخل برمی

 !کشم، انگاری بازی شروع شدمی شنوم، آهی جمع رو میبه محض وارد شدنم صدای خنده

 اومدی کامیارجان؟-

ی هبینیمش، عمکنم، فقط هروقت بهش نیاز داشته باشیم مینگاه می با یه لبخند ساختگی به عمه

 !ایاجاره

دم، قرار شد تا یک هفته دیگه جواب ب*دن؛ میهای جمع گوش شینم و به صحبتکنار سامیار می

دونم مثبته! سامیار و پدرم ماهرتر از این حرفان که کسایی مثل مهرداد و پدرش اما من از االن می

 !شون پیدا کنن و بخاطرش جواب رد ب*دنبتونن یه نقطه بد تو زندگی

*** 

 محیا

خواد چیزی بهم بگه کنه، هر موقع میگاه میشه و به من نمامانم از صبح هی از جلوی در اتاقم رد می

 !شهو استرس داره این حالتی می

ها داره به سمت باال شنوم که تق تق روی پلهخوره و صدای صندل روفرشیش رو میگوشیش زنگ می

 .رهکنه و به اتاقش میمیاد. دوباره جلوی در اتاقم یک نگاهی بهم می

تونم حرفاش رو چسبونم، یکم میتم و سرم رو بهش میایسشم و پشت در اتاقشون میبلند می

 گهبشنوم، در حد شنیدن چند کلمه که بلند می

 !خب؟ واقعا؟.... خودشه، که عالیه-

 "شنومچی خودشه؟! آه! خوب نمی"با خودم گفتم 

 !اینا... نیست، محیا باید بپسنده-

 " !چی نیست؟! ای بابا! بپسندم من؟! راجب سامیاره یعنی؟"

 .گم......نه! ها؟ خب! ... برو خداحافظشه با.... بهش میبا-
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 !تا اومدم خودم رو عقب بکشم و به اتاقم برگردم، در اتاق باز شد و من تو ب*غ*ل مامان افتادم

با خودم گفتم االنه که تو سرم بزنه. همین که به مامان نگاه کردم، دیدم با لبخند بهم ذل زده! عجیبه! 

 گهگیره و با ذوق میدو طرف بازوم رو می

 !بابات بود-

 .شمسوالی بهش خیره می

 !گفت تحقیقش تموم شده، وای محیا پاساژ داره پسره-

 .ای هست که چند وقت پیش پیدا کرده بودمدونستم، بردار صاحب گوشیمی-

 !من فکر کردم تو دانشگاه دیدتت، وای محیا چشماشم قشنگه-

ط چشماش رنگیه و خیلی دوست داشت من یا مهرداد هم چشم مامانم بین من و مهرداد و بابا فق"

 گهپره و میمامان وسط فکرم می "رنگی بشیم که نشدیم، حاال با وجود سامیار...

 !شما دوتا که چشم رنگی نشدین، حداقل یه داماد چشم رنگی گیرم بیاد-

 .خندهنتونستم نخندم، مامان هم می

 " !شهانگاری همه چی داره اوکی می "

 !محیا-

 .کنم و منتظرم حرفش رو بزنهکنه، منم با نگرانی نگاهش میخیلی مضطرب صدام می

 تو جوابت چیه؟-

 گماندازم و میسرم رو پایین می

 دونمنمی-

 .شینیمریم رو تختشون میگیره و میدستم رو می

 !و راست بهم بگو، کسی تو زندگیت هست؟ من مادرتم محیا، بدون تعارف، رک-

نیست؛ ولی اینقدر جدی بهم ذل زده که یه لحظه حسم کردم یکی هست! آب دهنم رو قورت کسی 

 گمدم و میمی

 !کسی نیست مامان-
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 گهزنه و میلبخند می

 !خب نظرت راجب سامیار چیه؟-

 .دونم، من که خیلی باهاش حرف نزدم؛ ولی حتما مثل همه بچه پولداراستنمی-

 گهیکنه و ممامان باز جدی نگاهم می

اش جز خوبی نگفتن، از نظر مالی هم که مشکلی نداره، تیپ و بابات که گفت از خودش و خانواده-

 !بره تا با هم آشنا بشینمونه اخالق و رفتار که زمان میظاهرش هم که خوبه، می

 !یعنی قبول کنم؟-

 گهکنه و میمامان بغلم می

اهاش زندگی کنی! اگه دوست داری یک زندگی تونم جای تو تصمیم بگیرم، تو قراره بمن که نمی-

هاش بمونی رو شروع کنی، روش فکر کن، اگه نه هم چیزی ی مسئولیتجدیدی که باید پای همه

 !شهعوض نمی

 گمکشم و آروم مینفس عمیقی می

 .هرچی شما و بابا بگین-

 گهکنه و میبهم با لبخند نگاه می

 !وشتون اومد، عقد کنید. اگه هم نه که تموم، هوم؟به نظرم باهم نامزد بشین، اگه از هم خ-

 .هستم شم، یکم مرددبه مامان خیره می

ها رو از دست اش اینه که فرصتمحیا شاید دیگه همچین موقعیتی برات پیش نیاد! یعنی عاقالنه-

 !ندی

حاال برم زنش سالم شده، قرار نیست که همین  22با مامان موافقم، من که باالخره باید ازدواج کنم، 

 !شیم تا ببینم ازش خوشم میاد یا نه؟! خدایی از حق نگذریم جذابهبشم! یه مدت نامزد می

 گمکنم و با لبخند میبه مامان نگاه می

 .هرچی شما بگین-

 گهشه، میب*وسه و درحالی که داره بلند میام رو میمامان با ذوق گونه
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 .پسندیبابات بگم، توهم برو تو اینستا ببین چه مدلی می رم بهفردا باید بریم لباس بخریم، من می-

 .رمگیره و با خنده از اتاقشون بیرون میام میاز شوق و ذوق مامان خنده

 محیا

 .اش برای نامزدی میاندیشب بابا زنگ زد و جواب بله رو داد، امشب سامیار و خانواده

اش میاد. سمت سامیار اینا هم فقط عمههای درجه یک دعوت هستن، از از سمت ما فقط خانواده

 !ای ندارنانگاری کس دیگه

 .ای گرفتم. بلند و ساده، آستینش حریره و تا روی کمرم تنگ هستبرای امشب یه لباس فیروزه

ی موهام رو پشت سرم جمع کرده و کمی از موهای جلو رو تو صورتم به صورت کج آزاد مامان همه

ایی به رنگ لباسم پشت موهام، برای اینکه خودشم آماده بشه، به اتاقش هگذاشته. با قرار دادن گل

 .رهمی

زنم و حاال کشم، بعد ریمل به مژه های پُر پشتم میرم، اول خط چشم برای خودم میجلوی آینه می

هام میاد، منم که عروسم امشب ) لبخندی بزرگ از این فکر نوبت رُژه، رنگ قرمز ِ مات خیلی به ل*ب

 .کشمدارم و روی لبام میهام میاد ( همون رژ رو برمیل*بروی 

شم. شال بلند ِ کنم، از خوب بودنم مطمئن که میمدام از زاویه های مختلف به خودم تو آینه نگاه می

زارم. اینقدر بلنده که تا روی بازوهام میاد و این یعنی مهرداد دیگه حریر ِ آبی رنگم رو روی سرم می

 .هدبهم گیر نمی

 .رمزارم و پایین میدارم و گوشیم رو داخلش میبا به صدا در اومدن زنگ در، کیف دستیم رو برمی

شه همه برگردم زنه که باعث میبینه و یه سوت بلند میها، من رو میآرزو به محض اینکه میام رو پله

با یه سالم آروم سریع به های خیره جمع های سرخ از نگاهو متوجه من بشن و نگاهم کنن! منم با گونه

 گهرم، آرزو دنبالم میاد و میآشپزخونه می

 !محی! چه ناز شدی تو-

 گهقبل از اینکه من چیزی بگم بهار که تازه به آشپزخونه اومده، می

 !های سرخش روشه. وای لپرسه، با دو قلم آرایش خوشگل میاز بس به خودش کم می-
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نم. بهار به محض شنیدن صدای احوال پرسی به بیرون سرک زخندن و من لبخند میاون دوتا می

 گهکشه و میمی

 .ا*و*ف! جیگر اومد-

 گهزنه و میاش میآرزو پس کله

 !جیگر عمته-

 !رم تا ببینمشتفاوت به اون دوتا کمی جلوتر میکنه؛ اما من بیبهار به آرزو ز*ب*ون درازی می

 !، اونم خیلی اتفاقیوای خدای من! کتش آبی روشنه! با من ست شده

گرده به پشت سرش، دقیقا جایی که من شه؛ چون آروم برمیی نگاه من به خودش میانگاری متوجه

 .کنهایستادم، نگاه می

هامون ی ست شدن تصادفی لباسحتما االن اونم متوجه» گم: شم، تو دلم میبا ذوق بهش خیره می

 !ه! این که کامیاره! پس سامی کو؟ش؛ اما با برگشتنش لبخندم جمع می«شه.می

*** 

 کامیار

ی تعمیر و تغییر دکوراسیون خونم، وسایل شخصیم رو جمع کردم و برگشتم خونه پدری، به بهانه

 .های پدرم ببینمتونم حس رضایت رو تو چشممی

چرخید؛ اما بعد یک روزی من دست راست پدرم بودم و کل دارایی غیر خالفش تو دستای من می

 .رای سوگل خودم رو کال عقب کشیدمماج

ام قراره یک روزی تموم بشه و من برگردم پیشش؛ اما این تنها ساله2کنه این تنهایی پدرم فکر می

غم سوگل نیست که من رو ازش دور کرده! شنیدن از کارهایی خالفش باعث این دوریه، اون فعال با 

ای که من و سامیار داریم اینه، من کار و تفریحم بره؛ اما فرق اساسیسامیار داره کاراش رو پیش می

جداست؛ ولی سامیار بیشتر اهله تفریحه و با اینکه آدم موفقی هست، دنبال پیشرفت کاری نیست و 

 !بیشتر دنبال خوش گذرونیه

وش کنم اینه که برم دبا جاگیر شدنم تو اتاق قبلیم که تو طبقه سوم عمارت هست، اولین کاری که می
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شم، پیامی به این کنم و وقتی از نبود دوربین مطمئن مییک نگاهی به همه جای اتاقم می بگیرم..

 .رمفرستم و بعد از حذف پیام به سمت حمام میبه کامران می "ی پدریمممن خونه"مضمون 

*** 

 یترسم! با اینکه فکر همه جا رو کردیم؛ ولتونم منکر این بشم که نمیامشب قراره نامزد کنن! نمی

 !ی ما پیش برهشه پیش بینی کرد، فقط باید امیدوار باشم که همه چیز طبق برنامهآینده رو نمی

 گمکنم و میشه. از تو آینه به در نگاه میدر اتاقم زده می

 .بفرمایید-

 گمگردم و میشم و برمیبا باز شدن در متوجه حضور پدر کنار در می

 !چیزی شده؟-

 گهمکث میکنه و با نگاهی بهم می

 بودنم باید حتما دلیلی داشته باشه؟-

هام خواد بهم محبت کنه و من رو دوباره به سمت خودش بکشونه، پوزخندی روی ل*باز اینکه می

 گممیاد و می

 نه؛ اما حتما چیزی شده، درسته؟-

 گهکشه و مینفس عمیقی می

 نظری راجب نامزدی سامیار نداری؟-

 گمکنم و میبا صورتی جدی و خنثی بهش نگاه میکنم اخم نکنم؛ اما سعی می

 !به من ربطی نداره-

 کردی یک روزی سامیار نامزد کنه؟فکر می-

 نه، همین االنم باور کردنش سخته-

 گهشه و نزدیکِ من میاد و میوارد اتاق می

 .فقط برای یک مدت کوتاه. یعنی تا وقتی که سامیار ازش خسته بشه-

 گمکنم که متوجه خشمِ توی نگاهم نشه و میمیای نگاه به سمت دیگه
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 اش کنار میایین؟چطور با خانواده-

 دهبا لبخند جوابم رو می

 .زننبا پول. خودشون این نامزدی رو بهم می-

رم و دیگه چیزی دم و برای اینکه بیشتر باهاش هم کالم نشم به سمت آینه میسری تکون می

 .شنومگم، صداش رو مینمی

 ریم، اون قراره با یک سورپرایز بیادآماده شو و همراه من بیا. قبل از سامیار می زودتر-

 .رهبدون اینکه جوابم رو بشنوه از اتاق بیرون می

 «سامیار کجاست؟» خواد چیکار کنه؟ به کامران پیام میدم. سورپرایز؟! یعنی می

 « تو جواهر فروشی صولتی» کامران چند دقیقه بعد جواب میده. 

 .کنمها رو حذف میرم، پیامطور که دارم از اتاقم بیرون میدارم و همونکتم رو برمی

 کامیار

 های زیادیی بیگی از شلوغی اونجا یکه خوردم. هم ماشینی خانوادهبه محض اینکه رسیدیم به خونه

 .پارک شده بود و هم جمعیتی زیادی داخل بودند

عرفی شدن به اقوام کنار آقایون تو حیاط نشستیم؛ اما با آوردن همراه پدر وارد خونه شدیم و بعد از م

 .کنم سفارشاتِ پدرم به خواست خودش مجبور شدم، به داخل خونه برم و کارگرا رو راهنمایی

به سفارش پدرم اسم محیا و سامیار رو به صورت باکس گل درست کرده بودن. همراه با کارگرا وارد 

 .ها رو بچیننو پذیرایی درست مقابل در ورودی گلخونه شدم و بهشون گفتم که ت

خوام از خونه خارج بشم که به محض برگشتن با دم و میشه، بهشون انعام میکارشون که تموم می

 .شمرو میبهمحیا که جلوی آشپزخانه ایستاده بود، رو

من انگار متوجه این کنه؛ اما به محض چشم تو چشم شدن با با ذوق و لبخندی زیبا به ظاهرم نگاه می

د کنم، دوباره لبخنشد که من سامیار نیستم و لبخندش جمع شد، سری به نشانه احترام براش خم می

 .دهزنه و اونم برام سر تکون میمی

شم، سامیار باالخره اومده. نگاهی از گوشه چشم به با صدای دست و سوت از بیرون خونه متوجه می
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 .زننر ایستادن و باهم حرف میکنم، کنارش دوتا دختمحیا می

شم، سامیار با کت و شلوار مشکی با یه شنوم به در ورودی خیره میصدای دست رو که از اطرافم می

 .کنهکنه تشکر میدسته گل ایستاده. با خنده از خانومی که براش اسپند دود می

ا، دسته گل رو درست در با دیدن من میون جمع خانوم ها چشم و ابرویی میاد و با جلو اومدن محی

 .کنهچند قدمی من بهش تقدیم می

تم شه. دسکنم به شدت قلبم فشرده میبینم، حس میتشکر همراه با لبخند محیا از سامیار رو که می

 .زنمکنم و سریع از اونجا بیرون میرو داخل جیب کتم مشت می

ادرش هم یه گردنبند فیروزه کادو ماه مَحرم شدن. سامیار انگشتر دست محیا کرد. برای م8به مدت 

 .دونه چطور خودشو تو دل خانواده محیا جا کنهزنم، خوب میآورده بود. پوزخند می

*** 

 سامیار

 گمرن. کنار گوش محیا میها که برای شام میمهمون

 دی؟اتاقتو بهم نشون نمی-

 گهاندازه و با مکث میمحیا از گوشه چشمش بهم نگاه خجولی می

 بیا دنبالم-

گیرم و اجازه فاصله گرفتن شیم، دستش رو میریم و به محض اینکه وارد اتاق میها باال میباهم از پله

 .اندازمدم و محیا رو بین خودم و در اتاقش گیر میاز خودم رو بهش نمی

حرف داره بهم نگاه ده و بیهاش از تعجب درشت شده و آب دهانش رو از ترس با صدا قورت میچشم

 .کنهیم

 گمبرم و میزنم، سرم رو یکم نزدیک میلبخندی می

 .تابتمنه بترس، نه خجالت بکش! من خیلی دوستت دارم، محیا! خیلی بی-

تونم تحمل کنم! آروم سرم رو به کنم؛ اما نمیاش حس میحبس شدن نفسش رو تو س*ی*نه

 .دوزمنگاهم رو به چشماش میکنم، به اندازه یک نفس با صورتش فاصله دارم، صورتش نزدیک می
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نه کخوام این فاصله رو تموم کنم که گوشیم شروع میبندم و میگرمه، رنگ چشماش گرمه! پلک می

کنه و صدای شم و پیشونیم با پیشونی محیا برخورد میبه زنگ خوردن. از صدای گوشی شوکه می

 .آدهردومون درمی« آخ»

با حرص تماس رو وصل «. کامی»کنم صفحه گوشی نگاه می مالم بهدرحالی که دارم پیشونیم رو می

 گم:بله؟کنم و میمی

 پیچهصدای خونسرد کامیار تو گوشم می

 بیا پایین-

 چرا؟-

 االن جای این کاراست؟-

 .کردمکار خاصی نمی-

 بیا پایین، همین حاال-

و تهب داره پیشونیش رافته که با صورتی ملکنم، نگاهم به محیا میکنم و تماس رو قطع میپوفی می

کردم؟! نتونستی خودت رو کنترل کنی؟ االن بره پایین و بگه، چی؟ ماله. من االن داشتم چیکار میمی

 !دونی چقدر جنبه دارهتو که هنوز نمی

ترین لحن ممکن گیرم و با آرومشم و دو طرف صورتش رو تو دستام میآروم به محیا نزدیک می

 گممی

 گم، هوم؟کنی که چی میکنی، درک میمنو دیوونه میمتأسفم عزیزم، تو -

 .شمکنه، به عنوان تیر خالص پیشونیش رو می*ب*و*سم و فورا از اتاق خارج میحرف نگاهم میبی

رم؛ اما مهرداد با دیدن من بینم. به سمتشون میشم، کامیار رو کنار مهرداد میاز خونه که خارج می

 .رفت

 کنار نیومدهاین داداشه هنوز با من -

 گهکشه و میکامیار نفس عمیقی می

 !دونماگه اینجایی؛ اگه این نامزدی مسخره انجام شده؛ فقط بخاطر هوس توئه، فکر نکن، نمی-
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 گمزنم و میلبخند کجی می

 گیری، راستی سوگلیت کو؟کال زود می-

 گهای میبینم، با صدای کنترل شدهی کامیار میاخم رو تو چهره

 .سرت تو کار خودت باشهبهتره -

 .خودت منو پایین کشوندی-

 گهزنه و میپوزخند می

 .ی گَندت رو گرفتمجلو-

 !چرا؟-

 ستیکه خورد، نگاهش دستپاچه

 یعنی چی؟-

 گم؟چرا جلوم رو گرفتی؟ تو ک باید فکر بهم زدن این نامزدی باشی، درست نمی-

 .تر بودگرفتن برام مهمی تو نیست؛ اما امشب جلوی تورو درسته، محیا لقمه-

 گهشم تا ببینم چقدر داره راست میتو چشماش خیره می

 پسرا؟-

کردم بابا فامیل رو هم دعوت شیم، آه! اصال فکر نمیبا صدای آشنایی هردو به سمت چپ خیره می

 .کرده باشه

جبار مشغول خوش و ره تا بابا رو خبر کنه و منم به اهاشون اومدن، کامیار میخاله و دایی با خانواده

 .شمبش می

 کامیار

زنم تا متوجه من بشه، کنه. آروم روی دستش میالناز کنار من نشسته و با دقت به همه چیز نگاه می

 کنهگرده و نگاهم میبرمی

 خوای بری تو خونه؟نمی-

 ها هم قراره بیان پایین و جمع خانوادگی بشه، دیگه کجا برم؟نه، خانوم-
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 شدی؟ چرا نگفتی دعوت-

 گهبا لبخند شیطونی می

 هات رو خ*را*ب کردم؟نقشه-

 گمکنم و میاش حلقه میخندم و دستم روی شونهمی

 کدوم نقشه اون وقت؟-

 .تونی جای دوست دخترت جا بزنیمنو دیگه نمی-

 تونم؟االنم نمی-

 !ها کامیارخوای مامانم رو به جون خودت بندازی؟ اون از خداشهنه، می-

 گمو میخندم می

 .باشه، باشه-

ها هم به جمع کنه، چند دقیقه بعد خانومکنه به خندیدن و از خودش پذیرایی میاونم شروع می

 .اضافه شدن و جمع کامل خانوادگی بود

جه کنم الناز متوشه. فکر مینگاهم مدام به سمت محیا که با خجالت کنار سامیار نشسته، کشیده می

 .کنهکنه و آروم صدام میو دور بازوم حلقه میبهم ریختنم شد که دستاش ر

 .کامیار، نگران نباش-

 .کنم کمتر به اونا خیره بشمدم و سعی میسری تکون می

*** 

 هفته بعد 1

 محیا

شم تا با سامیار برم بیرون، دیشب خیلی اصرار داشت امروز رو کنار هم باشیم. با اینکه دارم آماده می

مامان اینا دعوت شدم؛ اما بخاطر سامیار قرار شد نرم و شب رو هم امشب به خونه دایی همراه 

 .پیشش باشم. خودش زنگ زد خونه و از مامانم اجازه گرفت، خیلی ز*ب*ون چرب و نرمی داره

زنم و بعد از اینکه رو گوشیم تک خواد منو ببره برای همین یه تیپ اسپرت میدونم کجا مینمی
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 .رماندازه، پایین میمی

هاشون وبششه بامن تا جلوی در میاد تا دامادش رو ببینه، خوشان که متوجه اومدن سامیار میمام

 .افتیمکنیم و راه میشه با مامان خداحافظی میکه تموم می

 زندگی من چطوره؟-

 گمکنم و میاز گوشه چشم نگاهش می

 خوبم، تو چطوری؟-

 .شمپرسی عالی میحالم رو که می-

 .کنمگیره؛ اما با یک لبخند جمعش میام میریزه، خندهم میاز زبونی که برا

 .خوشحالم که قبول کردی بیای، برات سورپرایز دارم محیا-

 گمکنم و میبا کنجکاوی نگاهش می

 ریم؟کجا داریم می-

 .بینی عزیزماالن خودت می-

ا خونسرد باشم ت کنمنیم ساعت بعد جلوی یک کافه نگه داشت، سورپرایزش اینه؟ کافه؟! سعی می

 !متوجه ناراحتیم نشه. آخه کجای این حرکت جالبه؟

ا هشیم. آه، چقدر شلوغه! حتی اینجا رو برای مدتی که من و اون اینجاییم مثل تو فیلمباهم وارد می

 !اجاره نکرده که خالی باشه، پوف! خسیس ِ بدبخت

ده. دستم رو ه، تکون میسامیار سرش رو برای پسری که پشت پیشخوان دریافت سفارش نشست

 .ریمگیره و باهم به طبقه باال میمی

 گهگرده و میها یهو به طرفم برمیرو پله

 .چشماتو ببند-

و ها ربندم و با کمکش پلههام رو میبینم، چشمکنم؛ اما لبخندش رو که میاول با تعجب نگاهش می

 .کنمطی می

 .تونی چشماتو باز کنیمی-



           

                                 www.taakroman.ir 

  شلیکی غریبانه  رمان  

 کاربر انجمن تک رمان م.محمدی 

  
   

 
93 

 

شم. کل طبقه باال با روم خیره میچشمام، اول با تعجب و بعد با خوشحالی به روبهبه محض باز کردن 

های یاسی رنگ تزیین شده. یه میز و یه کیک شکالتی به شکل گل و گل، ربان، حریر و بادکنک

 .هایی که روز نامزدی گرفته بودیمتابلوی یکی از عکس

 . ...شنومصداش رو دقیقا کنار گوشم می

 .دقیقا تو همچین روزی، تو همین ساعتا. تو، مال من شدی هفته پیش،-

 .کنهتپه و گرمای دلپذیری سراسرش رو پُر میقلبم از خوشی تند می

 گمگردم و میبه سمت سامیار برمی

 .ممنونم، خیلی عالیه؛ اصال توقعش رو نداشتم-

کنیم. ها رو با هم فوت میریم. شمعکنه و با هم به سمت اون میز میام حلقه میدستش رو دور شونه

زنه و سمت د*ه*ان من میاره؛ اما با باز کردن دهانم، با خنده کیک روی انگشتش رو تو کیک می

 !چِشَم. اوم، عالیهخندم و مثل خودش از کیک میخوره. منم میانگشتش رو خودش می

 گماز زیر میز یه جعبه یاسی رنگ بیرون میاره. با لبخند می

 ی؟همه چیز یاس-

 .هوم، رنگی که دوست داری-

 .شمست، خیره میبرم و به اون که مشغول باز کردن جعبهاش به خودم ل*ذت میاز توجه

 .امیدوارم خوشت بیاد-

 !با گفتن این جمله، شی درون جعبه رو بیرون میاره. وای خدا، یک ویولن

های کنم. از اون لبخندیگیرم که صدای جیغم بلند نشه، با جیغ صداش مدستام رو جلو دهنم می

 گهزنه و میخاصش می

 چطوره؟-

 گمکنم و کنار گوشش با خوشحالی مینمی تونم دیگه خودم رو کنترل کنم، فورا بغلش می

 !عالیه. خیلی خیلی دوسش دارم، سامیار-

مونم؛ اما با بلند شدن صدای آهنگ و ای تو آغوشش میشن و چند دقیقهدستاش دورم حلقه می
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 .شیمها از هم جدا میهایی روی پلهقدمصدای 

 محیا

 .امیدوارم خوشت بیاد-

 !با گفتن این جمله، شی درون جعبه رو بیرون میاره. وای خدا، یک ویولن

های کنم. از اون لبخندگیرم که صدای جیغم بلند نشه، با جیغ صداش میدستام رو جلو دهنم می

 گهزنه و میخاصش می

 چطوره؟-

 گمکنم و کنار گوشش با خوشحالی میدیگه خودم رو کنترل کنم، فورا بغلش مینمی تونم 

 !عالیه. خیلی خیلی دوسش دارم، سامیار-

مونم؛ اما با بلند شدن صدای آهنگ و ای تو آغوشش میشن و چند دقیقهدستاش دورم حلقه می

 .شیمها از هم جدا میهایی روی پلهصدای قدم

زوج دارن ای که به صورت زوجنفره 26گیره و باهم به جمعیت حدودا دستم رو محکم تو دستش می

 .کنیمباال میان، نگاه می

ایستن. گل دادن به من که ای میدن و بعد یک گوشهدست خانوما یک شاخه گله که اون رو به من می

دا یشه و به آهنگی که مناسب ر*ق*ص تانکو هست، تغییر پشه بالفاصله آهنگ عوض میتموم می

 .کنهمی

کنن به آروم آروم تکون خوردن... همون لحظه دستای مونن و شروع میروی هم میزوج ها روبه

 .کنه که هماهنگ با اون خودم رو تکون بدمشه و من رو وادار میسامیار دور کمرم حلقه می

د از کنه و بعیکنه. دستم رو بلند مده و همراه خواننده زمزمه میپیشونیش رو به پیشونیم تکیه می

 .گیرهچرخیدنم، محکم منو در آ*غ*و*ش می

های کافه بودن، بعد از تبریک هایی که ظاهرا مشتریزنیم، زوجآهنگ که تموم شد؛ همگی دست می

 .گر*دنزارن و به طبقه پایین برمیگفتن به ما تنهامون می

 .خب این از سورپرایز و کادوی من، حاال نوبت توئه-
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 گماندازم و میمن هیچی آماده نکرده بودم، سرم رو پایین می از اونجایی که

 .من که چیزی نگرفتم-

 گهزاره و سرم رو باال میاره و میام میدستش رو زیر چونه

 پس کادوی من به انتخاب خودم، هوم؟-

 گم: باشهبا لبخند می

 گهزنه و میاونم لبخند می

 .پس بیا، بریم-

و  رهریم. به سمت پیشخوان میگیره و باهم پایین میرو تو دستاش می داره و دستمویولون رو برمی

 گهمی

 .چیزایی که طبقه باالست، بفرست به آدرسی که داده بودم-

 .شیمزاره و بعد از تشکر از کافه خارج مییه پاکت روی میز می

*** 

 گهکنه و میگرده و نگاهم میکنه، به سمت من برمیماشین رو که پارک می

 بریم؟-

 .کنم، تو پارکینگ یک مجتمع مسکونی هستیمنگاهی به اطرافم می

 اینجا خونته؟-

 .هم آره هم نه-

 یعنی چی؟-

و  کنمشه؛ اما من اینجا زندگی نمیای که بخوام، خونم مییعنی کل مجتمع به نام منه پس هر طبقه-

 پس خونم نیست. حاال بریم باال؟

 گمه دریا و میزنم بترسم؛ ولی دلم رو مییکم می

 .بریم-

ای نداشته باشه؟! باهم به سمت آسانسور بینم، یا خدا ! نقشه مقشهبرق تو چشمای سامیار رو می
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 !زنه. اوه، پنت هوسی آخر رو میریم و طبقهمی

 ترسی؟می-

دم. سامیار هم بلند دم و با اینکه لرزم گرفته؛ اما با پرویی جواب منفی میآب دهنم رو قورت می

ها شده! نکنه کارای بد بد بخواد؟! نگه خودت کادوی من شو! خنده. مرگ! عین این گرگ تو قصهیم

 !ای وای

 گهکنه دور بازوش و میاش میگیره و حلقهشه، دستم رو میدر آسانسور که باز می

 !بدو بریم که کادوم دیر شد-

*** 

 سامیار

 ایتونم؛ بفهمم که حدس زده چه نقشه، میاش وقتی تو پارکینگ مجتمع پارک کردماز رنگ پریده

براش دارم. به هیچ کس نگفتم و حتی با بابا هم مشورت نکردم؛ یعنی دیگه تحمل ندارم، باید حداقل 

 !یکم ازش ل*ذت ببرم یا نه؟

شیم. از قبل گفتم که کنم و باهم وارد میدستاش خیلی سردن، یک تیکه یخ! درِ پنت هوس رو باز می

 . ...اده کنن، همه چیز خریدن، حتی قرصِ اینجا رو آم

کنه و تا متوجه نگاهم خوره، نگاهم میست که گوشیش زنگ میمشغول نگاه کردن به اطراف خونه

 گهشه، میمی

 .مامانمه-

خورم، گرمم شده. صدای محیا رم و یه لیوان آب یخ میدم و به سمت آشپزخونه میسری تکون می

 گهمیشنوم که خطاب به من رو می

 .کنهسامیار؟ مامانم بابت امروز داره تشکر می-

 گمبرم و میسرم رو کنار گوشی می

 .کاری که نکردم مامان خانم، ببخشید که دعوت نبودین-

 گمروی دست محیا که گوشی رو کنار گوشش نگه داشته، می*ب*و*سم و می
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 .و بیام ای بگیرمدقیقه5رم یه دوش زنی، من میتا تو با مامانت حرف می-

رم. باید یکم زیر آب سرد بمونم رم و با برداشتن حوله به سمت حمام میفورا به سمت اتاق خواب می

ت، ام هستر باشه؛ برام عجیبه که چرا اینقدر د*اغ کردم! نه این اولین تجربهتا کنترل کردنم، راحت

 !...اما من دادم؛ای هستم. حاال اگه کامیار بود بهش حق مینه من آدم بی تجربه

 .شهام حبس میکنم، از سرمای آب نفس تو س*ی*نهشیر آب رو باز می

*** 

کنم و درحالی که دارم از اتاق بیرون اندازم و بندش رو محکم میی حمام رو روی سرم میکاله حوله

 .کنمرم محیا رو صدا میمی

 کنی؟نمیگه: عافیت باشه، موهاتو خشک بینمش، با لبخند میتو آشپزخونه می

ی تو گیرم و خودم رو مهمون غنچهرم و مچ دستش رو میبدون اینکه چیزی بگم فقط به سمتش می

کنه، انگاری تو شوکه. برای اینکه پَسَم نزنه دستم رو پشت سرش کنم. حرکتی نمیصورتش می

 .چسبمزارم و بیشتر بهش میمی

خواستم تمومش کنم؛ اما زنن، نمیرو می هاش تازه تکونی به خودشون داده بودن که زنگ واحدل*ب

 .برام عجیبه که کسی اینجا اومده

کنم و کنم و با چندتا نفس عمیق خودم رو آروم میشم، یکم مکث میآروم از محیا جدا می

 .رممی در سمت به

 سامیار

کنم و کنم و با چندتا نفس عمیق خودم رو آروم میشم، یکم مکث میآروم از محیا جدا می

 .رممی در سمت به

 گهکنم و با دیدن من مینگهبان مجتمع! در رو باز می

 .سالم قربان، شب بخیر، ببخشید مزاحم شدم؛ بسته دارید-

 گمبا تعجب می

 !بسته؟ االن؟-
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 .بله قربان، همین االن آوردن. بفرمایید-

دم و در تکیه می بندم. بهگیرم و بدون حرف در رو مییه بسته کوچیک و کادو پیج شده، ازش می

 !کنم، لباس زیر زنانهکنم؛ با تعجب به داخلش نگاه میبازش می

طور که ذهنم مشغول این شده که کی همچین چیزی رو کنم تو جا کفشی و همینپرتش می

 پرسهرم. کنار ورودی آشپزخونه ایستاده؛ با دیدن من میفرستاده؟! به سمت محیا می

 کی بود؟-

 .ببرمت خونه نگهبانی، آماده شو-

 .نمتونم فکر کدونم تعجب کرده؛ اما بوی خطر میاد و باید فکر کنم، محیا پیشم باشه، درست نمیمی

خوره. اسم مهسا روش محیا رو رسوندم، درحال خارج شدن از کوچشون بودم که گوشیم زنگ می

 .زارمشدم و رو اسپیکر میافتاده، جواب می

 جانم؟-

 ده؟بسته رسید جناب اسدی زا-

ای که گفت؛ اینقدر برام عجیبه که فورا رو شنوم و جملهصدای یک مَرد رو به جای صدای مهسا می

 .زنمترمز می

 تو؟-

 نشناختی شریک؟-

 گمکشم و میهایم رو از حرص روی هم میدندون

 !محمودی بابک-

 ده یا سراغ بعدیش برم؟درسته، ببینم تهدیدم جواب می-

 بترسم و شراکت با شما رو قبول کنم؟خوای با اون بسته می-

 دونی منظورم از اون بسته چیه؟ یا مثل اون قُل کله خرابتی؟؟ ببینم نمینترسیدی-

 !خورهدونم که حالم ازت بهم میمن فقط می-

مل کرد. دیگه تحپیچید، بیشتر عصبانیم میاش که تو ماشین میبا صدای بلند خندید، صدای خنده
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 .اش رو نداشتم و قطع کردمهم صحبتی بیشتر باه

خوام آتو دست این ناکس بدم و مجبور شم شراکت رو هام رو قطع کنم؛ نمیباید یه مدتی ر*اب*طه

 .رسمرو هم می« مهسا»ی لعنتی قبل کنم. حساب اون دختره

*** 

 محیا

میاد.  کنه، داره ازش خوشمکنه؛ ولی رعایت حال منم میاین مدت فهمیدم سامیار یکم زود د*اغ می

 .بینمخب، آخه هیچ ایرادی توش نمی

ام رو پوشیدم. برای رسونه؛ شلوار سفید و مانتوی سنتیامروز خونشون دعوت شدم، مهرداد منو می

ای برداشتم. این رنگ رو سامیار دوست داره. تو خونه هم فقط یه تونیک به رنگ سبزِ مغز پسته

شم؛ از مامان از مرتب بودن خودم مطمئن می زنم و وقتیلبخندی به تصویر خودم تو آینه می

 .شیمی پدری سامیار میکنم و همراه مهرداد راهی خونهخداحافظی می

زنه. نگاهی زیر چشمی به رم خونشون؛ فورا زنگ میکنم که دارم میتو ماشین به سامیار پیامک می

 .کنمکنم و تماس رو وصل میمهرداد می

 سالم عروس ِبابام-

 گممیبا لبخند 

 سالم، خوبی؟-

 .شمهوم، خوبم؛ ولی بیام خونه و ببینمت عالی می-

 کی میای؟-

 کنم و میام، کدوم رژ رو زدی؟ساعت دیگه کارم رو تموم می1تا -

 گمبا خجالت می

 توت فرنگی-

 .ا*و*ف! وقتی من اومدم، حتما بیا استقبالم-

 گمخندم و میآروم می



           

                                 www.taakroman.ir 

  شلیکی غریبانه  رمان  

 کاربر انجمن تک رمان م.محمدی 

  
   

 
100 

 

 شهحاال ببینم چی می-

 .گو چشمنه دیگه، ب-

 چشم-

 .قربون جفت چشمات-

ی حواس مهرداد هم به کنم همهگزم؛ حس میتونم، چیزی بگم و فقط ل*ب میبه خاطر مهرداد نمی

 .مکالمه منه

 خانومی! ببینم با داداشت داری میری؟-

 .آره-

 !بینم، زبونت کوچولو شدهآها می-

خندم؛ ولی سامیار با صدای بلند تو گوشم چسبونم و تو دلم میگیره؛ اما لبهایم رو بهم میخندم می

 .کنهخنده و بعدش خداحافظی میمی

های ی خلوت و خیلی قشنگی دارن، خونهام کنه، کوچهخوام که پیادهنزدیک خونشون از مهرداد می

های بزرگ که به عمارت شبیه هستن و کامال مشخصه این منطقه مخصوص چنانی با حیاطآن

 .پولداراست

کنم به قدم زدن، نزدیک دروازه مشکی رنگ و شیکشون بودم که یک خانومی صدام کرد و شروع می

 .باعث شد بایستم

 خانوم، خانوم؟-

 گمگردم و میبه عقب برمی

 بله؟-

 گهکنه و میایسته نگاهی به سرتاپام میتو چند قدمیم که می

 ؟کنیاینجا زندگی می-

 گهچیزی بگم، دوباره میکنم، قبل از اینکه من با تعجب نگاهش می

 .ها بپرسم، امر خیرهخوام چندتا سوال راجب یکی از همسایهمی-
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 گمزنم و میلبخند می

 .کنم، اومدم دیدن یکی از اقوامببخشید خانوم؛ ولی من اینجا زندگی نمی-

خوام خداحافظی کنم و برم؛ اما دستی روی زنه، یکم لبخندش برام عجیبه. میاون زن لبخند می

 .گیرهد*ه*ان و بینیم قرار می

 با و باشه نداشته تاثیر روم بیهوشی یماده دارم تاطور نگه مینفس حبس شده از ترسم رو همون

کنم به تقال کردن تا آزاد بشم. اون زن غریبه به سمت ماشینی که همون لحظه شروع می توانم، یهمه

دونم مَرده یا زن که منو از پشت گرفته، برای اینکه کنه. نمیره و درش رو باز میشه، میپارک می

 کشونه، همیندارم. اونم من رو به سمت ماشین میحواسش رو پرت کنم، دست از تقال کردن، برمی

رم گیشه؛ برای اینکه نتونه من رو سوار ماشین کنه، پامو زیر پاش میکه فشار دستاش دورم کم می

 .کشممی پایین سمت به و گیرممی رو دستش دستام، با. شممی خم و

شه از روی سرم پرت شه روی زمین، برای چند ثانیه با نفس نفس به مَردی که روی این کارم باعث می

کنم و قبل از اینکه به زن کنار ماشین که به اون مرد با تعجب خیره شده، نگاه میزمین افتاده و 

 .دومخودشون بیان، به سمت خونه سامیار می

دوم تا نجات پیدا کنم، صدای شالم افتاده و موهام تو صورتم پخش شده، مهم نیست؛ فقط تند می

 .دارمهام رو تندتر برمیشنوم و قدمپاش رو پشت سرم می

 زنمدونم کیه؟ فقط بلند داد میی مشکی بیرون میاد، نمیشه و یه مزداخونه باز می روازهد

 سامیار-

شه و کامیار بیرون میاد، اول به من و مرد پشت سرم با کنه و درش باز میماشین همونجا توقف می

 دم؛ودم جرات میرسونه. با وجود کامیار به خکنه و بعد به سرعت خودش رو به من میتعجب نگاه می

 !به عقب نگاه کنم، هیچ خبری از اون زن و مرد و ماشین نیست

 چیشده؟! تو خوبی؟-

دم تا نفس کشیدنم عادی بشه و بتونم جوابش اندازم و بهش تکیه میبی اختیار به بازوش چنگ می

 .ارنخواد به یکی از خدمتکارا بگه برام آب قند بیرو بدم. کامیار با فریاد از نگهبان می
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 محیا؟-

هایی که تند تند روی صورتم جاری شدن، با دوزم و با اشککنه، نگاهم رو به چشماش میصدام می

 گمترس و التماس می

 .دونم کیا بودن؛ ولی قصد داشتن منو بدزدن، باور کننمی-

 .شهکنم و قلبم گرم میمحکم شدن استخوان فکش رو از عصبانیت حس می

 صورتشون رو دیدی؟-

 .ط اون زنفق-

 .ریم اداره پلیسخوبه، می-

ده و رو به کنه تو ماشین بشینم، آب قندی که خدمتکار همون موقع آورد رو بهم میکمکم می

 گهخدمتکار می

 سامیار اومد، بگو حتما به من زنگ بزنه-

 چشم آقا-

 .افتهشه و راه میسوار ماشین می

یق کشیدن خودم رو آروم کنم. عطر مالیم عم کنم با نفساز ترس چشمام رو بستم و سعی می

 دم،یم تکیه شیشه به رو سرم. کنهمی آرومم تنم، آتیش رو آبی مثل و پیچهمی امبینی تو خنکی و

 «.بود کامیار که خداروشکر خداروشکر، »: گممی ب*ل زیر

 کامیار

م خوره، اسگوشیم زنگ میهمون موقع « من دارم میام کالنتری پیشت. با محیا»دم به کامران پیام می

 دمسامیار روش افتاده. جواب می

 الو؟ الو کامیار؟-

 .صداش مضطربه! حتما بهش گفتن که چه اتفاقی افتاده

 بله؟-

 محیا پیش توئه؟ خوبه؟-
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 آره خوبه-

 کجایی؟-

 دارم میرم کالنتری-

 .دار؛ باید قبلش یک چیزی رو بهت بگمچی؟ نه، نه. یک جا نگه-

کنم و با دادن آدرس، خواد بهم بگه؛ بنابراین قبول میشدم، از طرفی چیزی میمتوجه اضطرابش 

 .کنمماشین رو کنار خیابون پارک می

 گهکنه و میمحیا نگاهی به اطراف می

 چرا اینجا پارک کردی؟-

 .سامیار داره میاد-

 گهشن و میهاش پر از اشک میچشم

 خواستن منو بدزدن؟چرا می-

 دونمنمی-

ر غلته. اینقداش میاش روی گونههای بستهده، قطره اشکی از میان پلکبه شیشه تکیه می سرش رو

شه. برای اینکه یکم حالش رو عوض کنم، لبخندی مظلوم شده که قلبم از ناراحتیش فشرده می

 گمزنم و میمی

 محیا-

 گمکنم و میکنه. لبخندم رو حفظ میکنه و بهم نگاه میچشماش رو باز می

 .مروز بهم ثابت کردی دختر زرنگی هستی؛ چون تونستی از دست اونا فرار کنیا-

 گهکنه، با لبخند کوچیکی میکشه و درحالی که به من نگاه مینفس عمیقی می

 .رفتم دفاع شخصیهای همیشگیش نبود، نمیهمش بخاطر مهرداده؛ اگه بخاطر حساسیت-

 باهات تمرین هم کرده؟-

 .کنه. بیشتر وقتا بعد از دیدن یه فیلم پلیسیهام کار میآره، هروقت بتونه با-

 گمگردم و میزارم روی فرمون و کامل به سمتش برمیکنم و دست چپ رو میای میتک خنده
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 های تو فیلم، آره؟حتما کل حرکت-

 گهشه و میتر میلبخندش عمیق

 .کنیمرو تمرین می ها تو خطره. ما هم اون لحظاتمعموال جون یک دختری تو این فیلم-

 .داداش خوبیه-

 .کنهگیره؛ ولی هیچ وقت پشتم رو خالی نمیآره، یکم سخت-

 !هر دوی ما رو به عقب برگردوند. سامیار قبل از اینکه چیزی بگم، صدای ترمز یک ماشین؛ نگاه

ه و رشه و به سرعت تو ب*غ*ل سامیار میشم، پشت سر من هم محیا پیاده میاز ماشین پیاده می

 .کنه به گریه کردنشروع می

به  کنهاندازم. محیا شروع میدم و سرم رو پایین میتونم بهشون نگاه کنم، به ماشین تکیه مینمی

خواد بره تو ماشینش بشینه و خودش شه، سامیار از محیا میتعریف اتفاقات و حرفاشون که تموم می

 گهنزدیک من میاد و می

 !فکر کنم، بدونم کار کیه-

 « دونی؟کی؟ تو چی می» پرسم: با تعجب می

بابک محمودی، خودش همین چند روز پیش بهم زنگ زده بود، تهدیدم کرد. » گه: سامیار با حرص می

 «.خوادلعنتی شراکت می

 گهزنه و میای به سقف ماشین میبا حرص ضربه

 .تونیم به پلیس بگیمنمی-

 لفت کردم؛ مگه درخواستشون رو رد نکرد؟پدر با من قبال راجبش حرف زد و منم مخا-

 .آره؛ چون رد کرده با تهدید به سراغمون اومدن-

کنم، موقعیت خوبی پیش اومده برای پایان این ماموریت؛ چون محمودی خیلی به با خودم فکر می

یک  ،های سامیار بودهترسم اتفاقی براش بیفته، بابک همیشه دنبال پارتنرکارمون میاد؛ اما محیا! می

 .شهجور مرض روانی داره. مطمئنم محیا هم پاش به این ماجرا باز می

 کامیار؟-
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 .شماز فکر بیرون میام و بهش خیره می

 چیکار کنیم؟-

 « .باید فکر کنم» گم: کشم و مینفس عمیقی می

 گمکنم و میبا سر به محیا اشاره می

 .دمفعال برو خونه، تا شب بهت خبر می-

ره. به محض دور شدنشون، در سمت محیا که بخاطر ده و میتایید حرفم تکون می یسری به نشانه

 .شمپیاده شدنش تا ته باز بود رو می بندم و سوار ماشین می

 .گیرم. باید بهش بگم؛ اینبار تصمیم با سرهنگهی کامران رو میشماره

*** 

ز هم اینجاست و داره یکم دسر، میوه ی خودم برای امشب با سامیار و محیا قرار گذاشتم. الناتو خونه

 .کنهو نو*شی*دنی برای پذیرایی آماده می

 .؛ اما مدام تو فکر اینم که چطور باید این بحث رو به نتیجه برسونمرومهروبه ایشیشهنگاهم به میز 

 .من حس خوبی دارم-

 گمکنم و میگردم به الناز که این جمله رو گفت، نگاه میبرمی

 راجبه؟-

 .سالِ نحس تموم بشه2شراکت، کامیار فرصت خوبیه که این  این-

 گمبندم و میزارم، چشمام رو میساعد دست چپم رو روی سرم می

 آره. باالخره به دمش رسیدیم؛ اما من تنها نیستم-

 افتهاتفاقی نمی-

 من به اندازه تو مطمئن نیستم-

 .شم که کنارم نشستهبا پایین رفتن مبل، متوجه می

 کنی؛ مگه نه؟ی تالشت رو میمهتو ه-

 آره-
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 گهداره و میگیره و از روی سرم برمیدستم رو می

 توهم به آرامش نیاز داری-

 گمزنم و میپوزخند می

دونی وقتی پدر و سامیار رو بگیرن، چی شه؟ میکنی ماموریت تموم بشه؛ همه چیز حل میفکر می-

 .نشناسه شه؟ آرامش برای من جاییه که هیچ کس منومی

 .شهقبل از اینکه الناز حرفی بزنه، زنگ واحد زده می

 محیا

کنن؛ اما کردم، شوخی میهای سامیار و کامیار گوش دادم و فکر میبا تعجب تمام مدت به حرف

 .کنم؛ حتی الناز هم عادی به نظر میادشون نگاه میشون کامال جدیه! به تک تکچهره

یعنی چی که یک گروه خالفکار پیشنهاد کار به اینا داده و حاال اگه  تونم این قضیه رو هضم کنم؛نمی

 !قبول نکنن ممکنه جونشون به خطر بیفته؟

 دین؟چرا به پلیس خبر نمی-

 گهکنه و میسامیار به کامیار نگاه می

 .بابا قبال باهاشون همکاری داشته و ممکنه با اطالع دادن به پلیس کار به زندان و دادگاه بکشه-

 چی؟ سامیار! وای سامیار توهم؟-

 گهبا اخم می

 !من نه، بابام-

 گمکنم و میبه کامیار نگاه می

 شما چی؟-

تونیم مراقبت باشیم؛ متاسفانه تو رو اعتماد نشو. ما تنها کسایی هستیم که مینه، خواهشاً به ما بی-

 !شناسایی کردن و بازم میان سراغت

 گممیشم و با حرص از رو مبل بلند می

 .رمتوقع که ندارین این دروغتون رو باور کنم؟ من همین حاال می-
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 گمبا عصبانیت به سامیار می

 از همین حاال این نامزدی بهم خورد، خداحافظ-

شنوم، پشت سرم داره میاد و شم، صدای سامیار رو میرم و تند از خونه خارج میبه سمت در می

 .کنهمرتب صدام می

رم، گوشیم رو از تو شه و من به سمت پارکینگ میم برسه درب آسانسور بسته میقبل از اینکه به

زارم و تو کیفم زنه. با حرص گوشی رو روی سایلنت میکیفم بیرون میارم، سامیار داره بهم زنگ می

 .کنمپرتش می

شه و محکم به یکی از رسم یک دفعه بازوم به عقب کشیده مینزدیک خروجی پارکینگ که می

 گمکنم، سامیار! با حرص و خشم میروم نگاه میشم. با ترس به فرد روبهها کوبیده میتونس

 .ولم کن، بزار برم-

 ریتا به حرفام گوش ندی، جایی نمی-

ای نیست. مگه نگران جون ِمن نیستی؟ نامزدی بهم خورد، تورو به خیر؛ منم به شنیدم، حرف دیگه-

 .سالمت

کنی؟ درست نشنیدی پس! اون بابک لعنتی وِل کُنه تو نیست؛ پیدا می کنی اینجوری نجاتفکر می-

دونه دلیل بهم خوردن این نامزدی دوری کردن من از توئه، این یعنی چی؟ دونی چرا؟ چون میمی

گذره؟ ای میکنی اون از همچین طعمهیعنی برام مهمی، نگرانتم، میخوام ازت محافظت کنم؛ فکر می

ین به بعد با من باشی یا حداقل تنها جایی نباشی؛ یعنی چی؟ محیا تو بابک رو اگه گفتم باید از ا

زاره؛ شناسی، اون همیشه با من تو رقابت بوده و دست رو هر چیزی بزارم اونم روش دست مینمی

براش فرقی نداره چیه! حتی اگه زنمم باشه؛ چه برسه به نامزد! محیا فکر نکن ممکنه فقط تو رو بدزده 

کنه که هزار بار آرزوی مرگ مدت نگهت داره تا به خواستش برسه، نه محیا! نه، کاری باهات میو یه 

 فهمی؟کنی. می

کشه؛ تصور بالهایی که ممکنه سرم بیاره، تمام با ترس بهش خیره شدم، مغزم از حرفاش سوت می

 !! وای نهکنه، ممکنه... حتی ممکنه... ت*ج*اوز...ام میمغزم رو پر کردن؛ حتما شکنجه
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 گمکنم و میبا گریه صداش می

 . ...سامیار! باید چیکار کنیم؟ اگه، اگه بهم تجاو-

 گهکنه و میام رو بگم و محکم بغلم میده کامل جملهسامیار اجازه نمی

 قرار نیست همچین اتفاقی بیفته. بهم اعتماد کن، باشه؟-

 گهمی کشه ودم، نفس عمیقی میسرم رو به معنی باشه تکون می

 .خوبه، بیا بریم باال. هنوز یک سری حرف ِنگفته، مونده-

*** 

 سامیار

کنم و محیا ازم خداحافظی کرده و وارد خونه شده، با روشن شدن چراغ اتاقش ماشینم رو روشن می

 .رم، باید باهاش حرف بزنمی کامیار میبه سمت خونه

کنه، من قبال اینطوری  بَدِش حالم رو بَد می ِکردم محیا برام یک سرگرمی جدید شده؛ اما حالفکر می

 !عاشق! دونه چرا اینطوری شدم. اون عاشق سوگل بوده... چی گفتم من؟نبودم! کامیار حتما می

 .کنمروز گذشته رو مرور می 16یعنی من عاشق محیا شدم؟ ممکنه؟! تو ذهنم این 

 صبحِ فردای شب خواستگاری _فلش بک"

صبحه. دسته گلی که از قبل گفته بودم، برام آماده کنن رو از  16نزدیک به  کنم،به ساعتم نگاه می

 .رمشم و به سمت خونه خانوم ِنامزد میگیرم و سوار ماشین میفروشنده می

دم و نگاهی شه، با دستم کمی در رو به داخل هُل میزنم و در بدون هیچ حرفی باز میزنگ در رو می

آمد کنه و با خوشرویی در ورودی خونه رو باز میموقع مادر محیا با خوشاندازم. همون به همه جا می

 .کنهمن رو به داخل دعوت می

خواد تو پذیرایی منتظر گم برای دیدن محیا اومدم و این گل هم برای اونه، مادرش با لبخند ازم میمی

ه خوام به من اجازپرویی ازش میها بره با باشم تا بره و محیا رو بیدار کنه. قبل از اینکه به سمت پله

 .بده خودم محیا رو بیدار کنم

بینه که دونم چی تو چشمام میشه؛ اما بعد نمیکنه و فقط بهم خیره میمادرش اول سکوت می
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 گهده و میرضایت می

 .رم براتون صبحانه آماده کنمدر ِاول سمت راست، فقط زود. منم می-

شم. صورتش کنم و داخل میرم و در اتاقش رو باز میا باال میهکنم و سریع از پلهازش تشکر می

زنم تا بتونم ببینمش، موهاش نامرتب پشت به در هست و به پهلوی چپ خوابیده. تختش رو دور می

 .دورش پخش شدن؛ تا روی گ*ردنش مالفه رو دور خودش پیچیده؛ خیلی عمیق و راحت خوابیده

هاش کمی بازه و بی ی کوتاه و پر، بینی متناسب، بین ل*بهاشه؛ مژهنگاهم رو صورتش زوم می

 .کنهاختیار من رو به سمت خودش جذب می

خوره، با نوک دستم آروم های گرمش به صورتم میبرم نفسصورتم رو که نزدیک صورتش می

هاش رو طعمه ای ل*بکنم؛ مثل پنبه نرم و سفیده. در حد یه تماس چند لحظهصورتش رو نوازش می

 .کنممی

گه. آروم های بسته میبا چشم "هومی"کنم؛ زارم و چندبار صداش میگل رو کنارش روی بالش می

 .شنهاش مشخص میخوابه. مالفه کنار رفته و سرشانهبه سقف می چرخه و رودم که میتکونش می

شم م میکنن، منم با کمال میل خهای ترقوه گ*ردنش من رو به سمت خودشون دعوت میاستخوان

 .کنمام رو از عطر تنش پر میو بینی

شینم، همون موقع با شنیدن صدای پا خیلی سریع تو یک وضعیت عادی کنارش روی تخت می

شه و تونم کامال برق تیزبینی رو توشون ببینم، نزدیک تخت میهایی که میمادرش با لبخند و چشم

 گهمی

 بیدار نشد؟-

ه شم، اوی تنم میکنه تازه متوجه تب و گرمابا گردنم برخورد می کشم. تا دستمدستی به موهام می

 گمباز د*اغ کردم! با صدای گرفته ای می

 .نه، راستش دلم نیومد بیدارش کنم-

 گهخنده و میمادرش می

 .شما بفرمایید پایین، ماهم االن میاییم-



           

                                 www.taakroman.ir 

  شلیکی غریبانه  رمان  

 کاربر انجمن تک رمان م.محمدی 

  
   

 
110 

 

نم دوشم. نمیو از اتاق خارج میکنم شم و با لبخند نگاهی زیر چشمی به محیا میاز رو تخت بلند می

 .شمها منتظر اومدنشون میآشپزخونه کجاست و پایین پله

شم. فکر هاشون میگفتن محیا و پچ پچ "وای"از اونجایی که فضای خونه کامال ساکت بود متوجه 

کشم و به همه کنم تازه بیدار شده و متوجه اومدن من شده. انگشت شصتم رو به گوشه ل*بم می

دونم چرا برخالف دفعه کنم، خیلی مجلل نیست و خونه بزرگی هم ندارن؛ اما نمیخونه نگاه می جای

 .اول از اینجا خوشم اومده

 چرا نرفتین آشپزخونه؟-

 گمکنم و میها نگاه میبا شنیدن صدای مادر محیا به باالی پله

 .منتظر شما بودم خانوم بیگی-

 گهکنه و میریزی هم میمادر محیا با اینکه لبخند زده، اخم 

 .مامان بگو بهم بشی، دامادمم خانوم بیگی؟ توهم برام مثل مهردادی، دیگه قراره-

هاست دیگه به کار نبردم؛ حتی دیگه ای که سالدم؛ مامان! کلمهآب دهانم رو به سختی قورت می

تازه حس کمبود یک ای درون قلبم ایجاد شده، انگار کنم حفرهاش رو یادم نمیاد. احساس میچهره

 .کنم. با صدای مادر محیا از فکر بیرون میامها رو دارم حس میمادر تو این سال

 .تونی اسمم رو صدا کنی. مینو هستماگه برات سخته می-

 گمزنم و آروم میبه سختی لبخند می

 .مامان خانوم-

بهتر بشه. پشت سرش شه منم حالم بینم و همین باعث میاش آرامش و خوشحالی رو میتو چهره

 .کنمشینم و به حرکاتش نگاه میشم. روی صندلی میوارد آشپزخونه می

 سالم، صبح بخیر-

، با خجالت اونم سر میز میاد و مادرش برای هردومون چای کنهمی صدای آروم محیا منو متوجه اون

 .ریزهمی

ی من شده؛ اما این صبحونهقبل اومدن یه فنجان قهوه و چند تیکه کیک خورده بودم، خیلی وقته 
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دونم چرا این سفره و این عطر چای اینقدر برام لذیذ بنظر میاد که بدون هیچ مخالفتی منم نمی

 .شممشغول به خوردن می

هامون رو شیرین کنیم، مامان یک لقمه برای من و محیا گرفت و بهمون داد و بعد به بهانه زنگ تا چای

 .جیب بهم چسبیدزدن تنهامون گذاشت. این لقمه ع

کنه؛ بیش از حد تند و زننده یا کند و لوس غذا کنم. به من نگاه نمیبه خوردن محیا نگاه می

 ".خوره؛ به طوری که اشتهای منم بیشتر شدخوره؛ خیلی عادی و در عین حال با ل*ذت غذا مینمی

مهمون خونشون  حضور مادرش و فضای گرم و صمیمی اون روز صبح باعث شد هر روز صبح خودم رو

 .کنم

بارش رو زودتر از خواب بیدار شدم و به اونجا رفتم تا ببینم وقتی پدرش و مهرداد هستن این 2حتی 

فضا چطوریه! البته ترجیح دادم دیگه زود نرم؛ چون هنوز مهرداد باهام خوب نیست و خب، پدرش که 

 .باشه من اجازه بیدار کردن محیا رو ندارم

 . ...ات به ل*بم میاد؛ اما با باز شدن در آسانسور ولبخندی از مرور خاطر

 سامیار

لبخندی از مرور خاطرات به ل*بم میاد؛ اما با باز شدن در آسانسور و دیدن محافظ همیشگی بابک 

 .شمزنم و وارد خونه میای به محافظ میجلوی در خونه کامیار، لبخندم از بین میره و با عصبانیت تنه

من  کنه، با دیدنروی بابک نشسته، اون لعنتی هم با لبخندی عریض بهش نگاه میهکامیار با اخم روب

 گهبلند می

 !سالم شریک. پس باالخره از نامزدت دل کنی-

 .شینمدارم و با یک پوزخند کنار کامیار میمیشن؛ اما صورتم رو خونسرد نگهدستام مشت می

 . ...دم به اون دخترا که سمتت بیان سامیار؛ اماها اینقدر جذاب شدین؟ حق میاوه! کی شما لعنتی-

 گهگیره و میاش رو به سمت کامیار میانگشت اشاره

خوای خودم یکی بهت معرفی کنم؟ همه مدلش رو دارم، فقط تو چرا دختری دورت نیست، پسر؟! می-

 .ل*ب تر کن
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 گهکنه و میکنه به خندیدن و به هردومون اشاره میبلند بلند شروع می

 .باالخره قراره شریک بشیم، باید هوای شریکم رو داشته باشم-

شه و درحالی کنه و بعد از چند پوک از رو مبل بلند میکنه تو جیبش و سیگاری روشن میدست می

 گهره، میکه به سمت پنجره می

 باباتونتون رو بزارین کنار! من بابام نیستم، شما هم های سگیخیلی باهم کار داریم، این قیافه-

 !نیستین. پس بیایین بی دردسر هرکی سرش تو کار خودش باشه و تموم

 گهمونه و میروی کامیار میبهگرده سمت ما و درست روبرمی

 .تونه خوب تموم شه؛ پس خرابش نکنین، سود خوبی گیرمون میاداین قضیه می-

 گها خنده میره، بلند بکنه و درحالی که داره به سمت در خروجی میعقب گرد می

رم. به اون موش کوچولو هم بگین بیاد بیرون و تو اتاق خودشو خفه نکنه، موش من دارم می-

 !خوشگلیه. حیفه

 شه. الناز باده و باعث شکستنش میای رو هُل میبه محض بسته شدن در، کامیار با پاش میز شیشه

 .کنهنگاه می ما به نگرانی با و میاد یرونب ازش کنه وترس قفل اتاق رو باز می

 «!کشمتکشم یک روز بابک، میمن تو رو می»گم: ریزم و تو دلم میبا حرص موهام رو بهم می

*** 

 کامیار

کنه. پوفی روم نشسته و برای گفتن چیزی داره مِن مِن میشه که کامران روبهای میچند دقیقه

 گمکنم و میمی

 !؟پیچیحرفت رو بزن، چرا اینقدر به خودت می-

 گهزنه و میکامران لبخند کوچکی می

 با هم رفیقیم، نه؟-

 آره رفیق، چی شده؟-

 زنهخیلی با سرهنگ حرف زدم؛ ولی حرف خودش رو می-
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 کنم تا ادامه بدهکنم، حس خوبی به این حرفش ندارم. منتظر بهش نگاه میاخم می

 .سرهنگ گفت باید بکشی کنار، کار تو دیگه تموم شده-

 گممیبا تعجب 

 چی؟ برای چی؟ اتفاقی افتاده؟-

 .نه؛ اما این یک دستوره-

 گمبا پوزخند می

 بری پیششمن زیر دستش نیستم، همین حاال منو می-

 !اما کامیار-

ه و گیرسیم با مرکز تماس میبینه، با بیکنم، وقتی مصمم بودن من رو میجدی به کامران نگاه می

 .ورودم رو بگیرهکنه به حرف زدن تا اجازه شروع می

 گهچند دقیقه بعد میاد کنارم و می

 .شب میام خونت، با سرهنگ؛ ولی کامیار میدونم کوتاه نمیاد-

 .رهزنه و میام میدم. چند بار روی شونهسرم رو به نشانه باشه، تکون می

کردم، یتا شب که برم خونه اصال نفهمیدم چطور کارهای شرکت رو انجام دادم، مدام با خودم فکر م

 .چی بگم یا چطوری بگم که سرهنگ من رو کنار نذاره

 .زنگ واحدم زده شد. در رو باز کردم و خیلی گرم احوال پرسی کردن و داخل شدن 9دقیقا ساعت 

 .هامون که تموم شد، خود سرهنگ شروع کرد به صحبتای گذشت و احوال پرسیچند دقیقه

 گفت دوست نداری کنار بریکامران می-

 گمو مصمم میجدی 

 سال گذشته کاری کردم که االن باید کناره گیری کنم؟ بهم بگین مشکل چیه؟ 2بله، -

 گهکنه و میای نگاهم میسرهنگ با لبخند چند ثانیه

سال خیلی زحمت کشیدی، جز نیروی من نیستی؛ اما مثل اونا دوست دارم. 2کامیار جان تو این -

 دونی، درسته؟خودت می
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گاه ده و با خونسردی بهم نکشه و به مبل تکیه مینه تایید تکون دادم، نفس عمیقی میسرم رو به نشا

 گهکنه و میمی

 .پس بهم اعتماد کن. به بهانه کارای شرکتت از ایران برو، برو روسیه-

 کالفه بهش نگاه کردم

 خوام باشمآخه چرا؟ من می-

ای ات باهات بد نشن، از طرفی یه فرضیهخانوادهخوام باشی. بزار کمکت به ما پنهان بمونه و منم نمی-

دونی دارم که اگه درست در بیاد، این ماموریت تموم نمیشه و اتفاقا باید تو روسیه ادامه پیدا کنه. می

 .ات نباش و بهم اعتماد کنکنم. نگران خانوادهکه من کاری رو بی دلیل نمی

وز راضی نیستم؛ اما تا حاال نشده سرهنگ حرفی کنم، هنکالفه چندبار دستام رو تو موهام فرو می

گه یه فرض دیگه هم این وسط هست یعنی به چیزی مشکوک شده. من که فقط بزنه و نشه. وقتی می

 .ام رو نجات بدم؛ هدف من از بین رفتن دائمی اون آدماستخوام خانوادهنمی

 کامیار؟-

دم. با ی موافقت بهش دست مینشانه کنم و بهبه دست سرهنگ که به سمتم دراز شده نگاهی می

 گهلبخند می

 شه یا برم خونم؟چایی تو خونت پیدا می-

 گمرم، میزنم و درحالی که به سمت آشپزخونه میلبخندی می

 .االن میارم-

*** 

یار گم، سامبه محض اینکه تو خونه از سفر کاریم به روسیه، اونم دقیقا تو زمان مبادله و حمل بارها می

 توپهبهم می عصبی

دونم چه ست، نمیخوای خودت رو از ما جدا کنی؟ اینا همش بهونهسفر کاری؟! کامیار تا کی می-

ساله؛ ولی االن وقت کناره گیری نیست. اون محمودی لعنتی به درک، تو که بابک  2مرگت شده این 

 ی. چرا؟ واقعا چرا؟دونشناسی. تو که تا االن پا به پای ما اومدی، قضیه محیا رو هم میرو می
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ه کنه. سامیار کالفسکوت کردم. سامیار بلند شد که بیاد سمت من و بزنتم که پدر بلند صداش می

 گهایسته و رو به پدر میمی

 خوای بهش هیچی نگی؟بازم می-

 تنهامون بزار-

 .سامیار نگاه عصبانیش رو بهم انداخت و با حرص از اتاق خارج شد و در رو محکم بست

 ی ما انجامش بدی؟تونی عقب بندازی یا بعد معاملهنمی-

 .نه، ضرر مالیش خیلی باالست-

 من بهت پول بدم چی؟-

 گمبا اخم می

 .خودم از پس خودم برمیام-

 گهکنه و مییکم نگاهم می

 برو-

رم و بی توجه به سامیار که منتظر پشت در کنم و با یک خداحافظی بیرون میدیگه مکث نمی

 .گردماتاقم برمی ایستاده به

 محیا

شه. امشب به یک مهمونی زد، انجام میی خطرناکی که سامیار ازش حرف میروز دیگه اون معامله2

 .ی ماستدعوت شدیم، سامیار خیلی نگرانه و از صبح خونه

یک  6مامانم با محبت از بودنش تو خونه و کنار من استقبال کرده و حسابی باهم گرم صحبتن. ساعت 

نشده، بهتره  5کنم. هنوز گر با لباس امشب که سامیار سفارشش داده میاد، به ساعت نگاه میآرایش

 .کنماالن دوش بگیرم که موهام خیس نباشه؛ چون از شسوار استفاده نمی

 گهگیره و میها برم که سامیار مچ دستم رو میخوام به سمت پلهشم و میاز رو مبل بلند می

 هی، کجا موشه؟-

 گمکنم و میذاره، بهش نگاه میبا خنده تنهامون می مامانم
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 رم کم کم حاضر شم گربهدارم می-

 گهخنده و میسامیار می

 بیام کمک؟-

 نه! شما برو با هَووم حرف بزن-

 گهسامیار با تعجب می

 گی؟مامانت رو می-

 شهات به من کم میبله، مامانم باشه تو توجه-

شم و من رو کنم؛ اما حریفش نمیکشه و با اینکه من مقاومت مییسامیار دستم رو به سمت خودش م

 گهنشونه و میروی پاهاش می

 اگه مادرت برام عزیزه بخاطر توئه-

 گمکنم و میگردونم و از گوشه چشمم نگاهش میصورتم رو برمی

 این ترفندا دیگه تکراری شده-

 ام؟آره؛ ولی من چی؟ منم تکراری-

 گمکنم و مییکم مکث می

 منظور من این نبود-

 گهگردونه و میگیره و صورتم رو به طرف خودش برمیام رو میچونه

 .خواد زیر دندون بگیرمتشی، دلم میحسود که می-

رم باال.. بعد از حموم وقتی جلوی آینه نشستم و با شم و بی حرف میبا خجالت از رو پاش بلند می

 .افتمی خودشون می*وسه دیروزمون تو خونهکنم. یهو یاد بحوله موهام رو خشک می

تازه از فرودگاه برگشته بودیم خونه، کامیار یک سفر کاری به روسیه براش پیش اومد و این موضوع  "

گفت وجود کامیار براش یک قوت قلب بوده و حاال حس حسابی سامیار رو بهم ریخته بود. مدام می

 .خوان نشهکنه ممکنه همه چیز اون طور که اونا میمی

ست؛ اما باید با این خب حق هم داره. کامیار شخصیت قابل اعتمادی داره و بودنش دلگرم کننده
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 .ای نیستی دیگهموقعیت ساخت، چاره

من و سامیار تو آالچیق پشتی بودیم. من پاهام رو روی تخت دراز کرده بودم و سامیار سرش روی پام 

 .دم که به گوشیش زنگ زدنکربود. داشتم با همین حرفا آرومش می

از روی پام بلند شد و تماس رو وصل کرد. اولش آروم بود؛ اما در ادامه تو سکوت و ناراحتی با 

 .جوابهایی کوتاه تماس رو قطع کرد. بهم ریخته بود، نگرانی کامال از صورتش مشخص بود

 لرزیدصورتش رو بین دستام گرفتم و بهش خیره شدم، مردمک چشماش می

 شده سامیار؟چی -

قبل از اینکه چیزی بگه صدای اعالن واتساپش اومد و سامیار به سرعت پیام رو باز کرد. یک عکس 

 !بود، بهش نزدیک شدم تا منم ببینم، شاید بفهمم چی شده

عکس که باز شد، اول متوجه نشدم چیه؛ اما با یکم دقت متوجه شدم عکس از یک جسد تو یه کاور 

دونستم کیه؛ ولی دختر گرفته شده. با تعجب و دقت بیشتری نگاه کردم، نمیمشکی تو سردخونه 

 .بود

 سامیار؟-

 وقتی صداش کردم نگاهش روی من چرخید و گفت

 .مهسا، مرده! مرده محیا! مرده-

 مهسا کیه؟-

 .کنهاگه، اگه بخواد تو رو هم... حتی فکرش هم من رو داغون می-

 ت شده بود؟دساین همون دختریه که با بابک هم-

 .آره، آره-

ترسیدم. یک بار دیگه به عکس نگاه کردم. فقط صورت خیلی سفید و پر از زخم و کبودیش مشخص 

 .بود؛ اما همونم کافی بود تا بیشتر از قبل از بابک بترسم

 سامیار دستام رو محکم تو دستش گرفت و گفت

بار بهش  16ما دانیال فهمیده باالی بهم گفتن تو گزارش پزشکی قانونی نوشته شده بیماری قلبی؛ ا-
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 .ت*ج*اوز شده و بخاطر شکنجه و مصرف مواد مرده

آب دهانم رو به سختی قورت دادم، ترسیده بودم. خیلی هم زیاد! این آدم به کسی که بهش کمک 

کرده هم رحم نکرد. سامیار به سرعت از آالچیق بیرون رفت و وارد خونه شد. منم پشت سرش رفتم؛ 

 .ورودش به اتاق پدرش، من پشت در منتظر ایستادماما با 

یم. جا هستنیم ساعت بعد سامیار آشفته بیرون اومد و گفت بیاییم اینجا و این شد که از دیروز این

شدم که بیاییم خونه، از تو آینه به سامیار نگاه کردم، دلم براش سوخت و وقتی داشتم آماده می

 .رونش رو کم کنم به سمتش رفتمبخاطر اینکه آرومش کنم و آشفتگی د

بار من برای سرش پایین بود که با دیدن پاهای من، به من نگاه کرد. همون موقع برای اولین

 .ب*و*سیدنش پیش قدم شدم

سامیار اولش بی حرکت و شوکه بود؛ اما بعد همراهیم کرد و یهو من رو روی تخت انداخت. ترسیدم؛ 

 .ولی نتونستم مخالفت کنم

ار بازم مراعات کرد، گرم شدنش رو حس کردم؛ اما فقط ب*و*سید و تنم رو به خودش اما سامی

 ".شد. آروم که شد، باهام به اینجا اومدیمهای قدرتمندش مدام فشرده میفشرد. بازوهام بین دست

 !شم تا ببینم کیه؟ی در از فکر بیرون میام و به در خیره میبا صدای دستگیره

*** 

 سامیار

رم. مشغول خشک کردن کنه. نیم ساعت که گذشت فورا به اتاقش میم ساعته حموم میمعموال نی

 .رمزنم و به کمکش میموهاشه. لبخند می

ای موهاش به کشم تا خشک بشن، بخاطر خیس شدن، رنگ قهوهخودم حوله رو روی موهاش می

 .شمزنه. رنگ موهای مهسا! با یادآوری اسمش کالفه میسیاهی می

ر هایی که سترسم، تصور اینکه یکی از بالشه. میز خیلی سعی کردم، فراموشش کنم؛ اما نمیاز دیرو

 .کنهاون آوردن رو سر محیا بیارن، من رو فلج می

فایده ست و تازه ممکنه رم، دوست ندارم امشب با خودم ببرمش؛ اما بیمدام دارم با خودم کلنجار می
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 .رم باشهتر هم بکنه. بهتره کنابابک رو حریص

زنم و از تو آینه شینه و من رو از فکر بیرون میاره. به زور لبخند میهای محیا روی دستام میدست

 .کنمنگاهش می

 کنی؟موهام رو شونه می-

کنم. یک صندلی میارم و پشت سرش می شینم و شه و از پیشنهادش استقبال میلبخندم واقعی می

 .کنم به شونه کردن موهاششروع می

ارم پیچه و با ل*ذت به ککنه بیشتر از قبل تو بینیم میعطر مالیم شامپویی که همیشه استفاده می

دم. گرم شدم، د*اغ کردم و بهش نیاز دارم. خصوصا که خیلی وقته با کسی نبودم؛ اما با ادامه می

 .کنمی کششی که به محیا دارم، ناخودآگاه مراعاتش رو میهمه

 !عاشقش شدم. عاشقِ محیا! وگرنه امکان نداشت من ازش بگذرمحاال دیگه مطمئنم که 

 سامیار؟-

 جانم ماه من؟-

 نگرانی؟-

 گمدم و میکنم و با اخم دوباره به کارم ادامه میمکث می

 نباید باشم؟-

من دفاع شخصی کار کردم. بی دست و پا نیستم. دفعه قبل هم تونستم از دستشون فرار کنم. تازه -

 .افتهان نباش، اتفاقی نمیتوهم هستی. نگر

 امشب برای یک لحظه هم نباید ازم جدا بشی، باشه؟-

 گهکنه و میدستم که روی موهاشه رو آروم نوازش می

 چشم-

کشم. همون دیروز که با دانیال حرف زدم، همه چیز رو به بابا گفتم و اونم قول داد نفس عمیقی می

 .لباس شخصی به مهمونی میاره هاش بامراقبمون باشه. گفت چندتا از محافظ

ی خودمون رو از دفتر دستکش روز دیگه مونده این شراکت لعنتی تموم بشه. اون وقت سابقه 2فقط 



           

                                 www.taakroman.ir 

  شلیکی غریبانه  رمان  

 کاربر انجمن تک رمان م.محمدی 

  
   

 
120 

 

 .دمکنم و خودم بابک رو به پلیس لو میپاک می

دارم. با دیدن اسمی که روی گوشیمه... میشم و برشصدای گوشیم میاد. روی میزه و ناچارا بلند می

 .کنه به زنگ زدنشه و دوباره شروع میدم. تماس قطع مینم رو به زور قورت میآب دها

 کنمحضور محیا رو کنار خودم حس می

 دی؟چرا جواب نمی-

کنه و روی شه؛ اما زودتر از من به خودش میاد و تماس رو وصل میبا دیدن اسم مهسا اونم ساکت می

 زارهاسپیکر می

سید؟ با خودم گفتم زحمتت رو کم کنم و خودم به حسابش برسم. سالم شریک. کادوم به دستت ر-

 .یه خیانتکار سزاش فقط مرگه

 بندم. دوباره صدای نحسش میادکنم و کالفه چشمام رو میسکوت می

 .امشب که میای حتما، نه؟ البته با نامزدت-

 گمدم و میهام رو روی هم فشار میدندون

 کاری نکن که همه چیز رو بهم بریزم-

 گهخنده و میبا صدای بلندی می

 ارزه؟یعنی اینقدر برات می-

گیره. دیدن ترسیدنش برام ناراحت کننده ست، با حرص محیا با نگرانی دستم رو بین دستاش می

 گممی

 .به اندازه کافی شنیدم-

ه. با سرشای تو ی مستقیمش به محیا دیگه مطمئنم که یه نقشهکنم. با این اشارهو تماس رو قطع می

 .ریزمیادآوری نبود کامیار بیشتر بهم می

کنه، آرایشگری که سفارش کرده بودم؛ بیاد، با صدای در از فکر بیرون میام. محیا در اتاقش رو باز می

 .همراه لباس اومده بود

 .به محض آماده شدنش همراه هم سوار ماشینم شدیم و راه افتادیم
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*** 

 محیا

های جلوی لباس تا روی قفسه ده پوشیدم که تنها طرحش دکمهیک لباس قرمز آلبالویی سا

ای کوچکی سمت راست لباس هست. در عین سادگی بخاطر رنگ و ج*ن*س س*ی*نه و گل پارچه

 .اومدبراق و مخملیش بسیار شیک به نظر می

 بکردم سامیار یک لباس جلف و زننده انتخاخیلی بابت انتخاب این لباس خوشحالم، راستش فکر می

کرده باشه. خب، با توجه به تصوری که از خودش بهم داده بود این فکر تو ذهنم شکل گرفت؛ اما االن 

 .ریمبا افتخار کنارش قدم به قدم به داخل سالن می

ا شه اینجبه محض ورود غافلگیر شدم، این جشن به حدی باکالس و عیونی هست که اصال باورم نمی

 .چی نشستنیک عدّه دزد و قاچاق

های زننده نیست؛ اما حس خوبی هم نسبت به این محیط هیچ خبری از دود و آهنگ تند و رفتار

کنم و همراه سامیار به سمت خواد شالم رو بگیره؛ ردش میندارم. خدمتکار به سمتمون میاد و می

 .ریممیزی که پدرش اونجا نشسته بود می

 محیا

ست و گاهی بهش یه فشار کوچیکی شده ار قفلبین سامیار و پدرش نشستم و دستم تو دست سامی

چرخه؛ اما همه به صورت گروهی دور یه میزی نشستن و مشغول ده. نگاهم مدام اطرافم میمی

دونم این بابک خان کس حواسش به ما نیست و حتی نگاهش هم سمت ما نمیاد. نمیصحبتن، هیچ

 !کجاست؟ چرا نمیاد پس؟

کنه و با اکراه و بهم نگاه می "باشه"گه: ده با مکث میواب که میخوره و جموبایل سامیار زنگ می

طور به سامیار خیره بودم که گوشی شه، همینگیره و مشغول صحبت میمی شه و کمی فاصلهبلند می

مونم که قطع جواب منتظر میکنه به لرزیدن، روی صفحه شماره ناشناس افتاده. بیمنم شروع می

 .بشه

کنم و شه. پیام رو باز میخوام به کیفم برگردونمش که صدای پیامش بلند مییخیال میبا قطع تماس ب
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 .کنمدم و با دقت اطرافم رو نگاه میبا خوندنش آب دهانم رو با سروصدا قورت می

گه این حتما بابکه؛ ولی کجاست؟ دوباره به پیام نگاه همه مشغول کار خودشونن؛ یه حسی بهم می

 "شَمادی ناراحت مییجواب نم"کنم می

 "دختر حرف گوش کنی، باش"رسه همون لحظه پیام بعدی هم می

 .خورمبا لرزیدن گوشیم تکونی از ترس تو جام می

 چیزی شده محیاجان؟-

گه؛ اما چیزی نمی "هیچی"گم: چرخه و تند مینگاهم روی پدر سامیار که این حرف رو زده بود، می

 .مطمئنا متوجه شده دروغ گفتم

شم تماس قطع شده، نکنه از جواب ندادنم عصبی بشه؟ چیکار اندازم که متوجه میسرم رو پایین می

 .بینمشکنم؛ اما نمیکنم، جواب بدم؟ به جایی که سامیار ایستاده بود نگاه می

بینمش. گوشیم دوباره جا نمیکنم؛ اما هیچشم و دورتادورم رو نگاه مینگران از رو صندلی بلند می

زنم و فقط کنار گوشم نگه دم؛ ولی حرف نمیخوره و باز هم همون شماره. جواب میمی زنگ

 .دارمشمی

 قرمزی، بزار صدات رو بشنومحرف بزن شنل- 

پرسه که چه اتفاقی افتاده، و چرا بلند پیچه، پدر سامیار دوباره ازم میاش تو گوشم میصدای خنده

 گمشدم؟ منم آروم می

 .میام چیزی نیست، االن-

دم که به جدا شدنم اعتراض کنه. برای اینکه هم دنبال سامیار شم و اجازه نمیسریع از میز دور می

 .ی مرموز شدمتر حرف بزنم، مجبور به تنها گشتن تو این خونهبگردم و هم راحت

 . ...هوم! صدای قشنگی داری، بیا ببینمت، من خیلی مشتاق دیدنتم. بیا، بیا، بیا-

تونستم تحملش کنم و قطع کردم. به ست. نمیخندید. رسما دیوونهکرد و میرو تکرار می "بیا"مدام 

 گهکنه و میهای مارپیچ رسیده بودم که خدمتکاری صدام میپله

 .خانوم، آقای اسدی زاده گفتن برین حیاط پشتی- 
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 حیاط پشتی؟ از کدوم طرفه؟-

 .ره به حیاط پشتیرسید به یه در که میاز اون که طرف برین، می- 

رم، یعنی واقعا سامیار اونجاست؟ اگه تله باشه، چی؟ مرددم؛ اما کنم و به همون سمت میتشکر می

 .میل به رفتن و کنجکاوی اینقدر قوی بود که بالخره تسلیم شدم و در رو باز کردم

رو  نم؛ بازم سامیارکحیاط پشتی به زیبایی حیاط اصلی نبود؛ اما خلوت و دنج بود. به اطرافم نگاه می

 .بینمبینم، در واقع اصال کسی رو نمینمی

افتم به سمت حیاط تا همه جا رو دنبال سامیار بگردم. همین طور هم مدام ترسم؛ ولی راه مییکم می

 .کنمصداش می

رم، چه تمیز و مجهز! عطر ناشناسی رو حس بینم و به سمتش میاز دور استخر و جکوزی رو می

بینم؛ اما قبل از اینکه برگردم، ای رو پشت سرم میافته سایهاهم به آب استخر که میکنم، نگمی

 .گیرهشه و اجازه حرکت و جیغ کشیدن رو ازم میدستی سریع روی د*ه*ان و دور کتفم حلقه می

متر هم دم؛ اما هیچ، لعنتی حتی یه سانتیکشم و خودم رو تکون میبا ترس تند تند با بینی نفس می

 !جا نشدابهج

اون مرد رو بین موهام و بو کشیدنش کنار گردنم رو حس  افته و حرکت بینیشال روی سرم می

 .زنمست که با پاهام به پاش لگد و ضربه میکنم، به حدی برام آزار دهندهمی

 .هیش! آروم باش پری کوچولو- 

م هاش رو دور کتف. اونم بازوکنهحرفش ترس و تقالی من رو برای نجات از دستش بیشتر و بیشتر می

 .زنهشه و قلبم تندتر میکنه تا جلوی حرکتم رو بگیره. اشک تو چشمام جمع میتر میمحکم

 .هوم! حاال وقتشه ببینمت-

افته؛ اگه این بابک باشه، باید بگم خوشتیپه؛ اما شر بودن حتی من رو برگردوند. نگاه خیسم بهش می

 .ه هم پیداستای که روی لبشاز لبخند مسخره

شه. لبخند تو صورتش آروم جمع چرخه و بعد تو چشمام متوقف میام مینگاهش تو صورتم و باال تنه

 .کنمشه، نگاهش یه طور خاصی شده. ممکنه دلش برام بسوزه و ولم کنه؟ با التماس نگاهش میمی
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 گیره ومحکم بازوهام رو میده و با یه لبخند عریض کنه؛ اما زود تغییر حالت میای بهم مینگاه جدی

 گهچسبونه و زیر گوشم میمن رو به خودش می

 .زیادی خوشگلی- 

دم تا از خودم کشم و هلش میکنم و جیغ میحرکت زبونش رو روی گوش، فک و گردنم حس می

 .جداش کنم

 گهگیره و میی سرمستی ازم فاصله میبا خنده

 .برو رد زبونم رو پاکش کن من که خوشم اومد، تو دوست نداشتی؟ خب پس- 

رم و به سختی و با دست و کنه. با جیغ درون آب فرو میو من رو به سمت آب داخل استخر پرت می

 .دارمپا زدن خودم رو روی آب نگه می

کنم خودم رو رم؛ اون لعنتی هم رفته. سعی میی استخر میشم به سمت لبهبه خودم که مسلط می

کنم. شنوم و به اون سمت نگاه میای رو میهای شتابزدهصدای قدم باال بکشم که همون لحظه

 !سامیار

 

 سامیار

کنه؛ فقط تمام راه برگشت رو گریه کرده. جرات ندارم حتی زنه و نه حتی اعتراضی مینه حرفی می

 .ازش بپرسم چه بالیی سرت اومده

باال  هاینی بود و بعد بردمش به اتاقتنها کاری که وقتی تو اون وضعیت دیدمش، انجام دادم، ابراز نگرا

 .و یک دست لباس معمولی از خدمتکار گرفتم و بهش دادم تا هرچه زودتر عوض کنه تا برگردیم

گم، اگه بابک بهش دست* د*رازی کرده باشه؛ حتما دم و با خودم میفرمون رو تو مشتم فشار می

 .کنمگ*ردنش رو خرد می

ی گم چون محیا خوابه و خونهزنم و میشبه، به مادرش زنگ می1به افته. نزدیک نگاهم به ساعت می

خواد مراقب باشم و از محیا برم. مادرش هم ازم میما نزدیک تره، اونو دارم به خونه خودمون می

 .بخوام فردا به محض بیدار شدن باهاش تماس بگیره
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م، خوابیده! دستش رو تو دستم کنکنم، انگار واقعا خوابش برده. آروم صداش میبه محیا نگاه می

دارم و شم. نگران ماشین رو نگه میگیرم تا ببوسمش که متوجه سرمای غیرعادی دستاش میمی

 !کنم. اونم سردهصورتش رو هم چک می

ه کنم بده. انگار بیهوش شده! با اضطراب و سرعت باال شروع میکنم؛ اما جواب نمیبا ترس صداش می

 .ر اونو به بیمارستان برسونمرانندگی تا هرچه زودت

*** 

مونم. بابای سامیار مامان من شام امشبم اینجا می» وقتی بهوش اومد و به مادرش زنگ زد و گفت: 

 «.کنهخیلی اصرار می

توجه به من مالفه رو روی سرش کشید و بهم پشت وقتی رضایت مادرش رو گرفت و قطع کرد؛ بی

 .کرد

یزی نبود که بخواد به این راحتی باهاش کنار بیاد. بابا به گوشیم دم. اتفاقات دیشب چبهش حق می

شم و یه رم بیرون و مشغول صحبت میتر حرف بزنم از اتاق میزنه و برای اینکه راحتزنگ می

 .گمچیزایی رو خالصه بهش می

تیار بی اخ شینم و منمبینم، کنارش میگردم و وقتی محیا رو خواب میبعد از قطع تماس به اتاق برمی

 .خوابمخوابی دیشب میزارم و به تالفی بیسرم رو روی تخت می

*** 

 بابک

فیلم عوض کردن لباس محیا تو اتاق رو تا حاال چندین بار دیدم و هربار اون صدای لعنتیش من رو 

 .کنهدیوونه می

زمزمه  کنم و قاب عکس رو بیرون میارم و خیره بهشدر کشویی که همیشه قفل هست رو باز می

 کنممی

ندازه. یعنی چشمای پر اشک و التماس.. گریه و خواهش هاش.. پاک بودن.. همه اینا منو یاد تو می»

چی؟ دوباره اومدی سراغم؟ با یه اسم و جسم دیگه؟ چی رو میخوای ثابت کنی؟ اینکه برای اولین بار 

  !« م حتی به غلطخوااز کارم پشیمونم؟ نه! کور خوندی. همه چیز اونی میشه که من می
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 .کنمبا صدای گوشی از فکر بیرون میام و تماس رو وصل می

 شده ساالر؟چی-

 های ترکمون هم حاضرن. فقط مونده شماست. طرفقربان همه چیز آماده-

 .رسونمباشه، طبق نقشه برو جلو منم خودم رو می-

کردن کشو از رو صندلی بلند  زارم و بعد از قفلکنم، قاب عکس رو سر جاش میتماس رو که قطع می

 .رمدارم و به سمت پارکینگ میشم. از رو جا لباسی کتم رو برمیمی

 .مکنگردم و با دیدنش، تماس رو وصل میبه محض روشن کردن ماشین تو گوشیم دنبال اسم سارا می

 سالم بابی-

 سالم، کجایی؟-

 .اش راهم ندادهدنبال رفیقت، هنوز تو خونه -

 گمکنم. با عصبانیت میو من اخم می خندهاون می

 .خواد، همین امشب باید خونش باشیمهم نیست اون چی می-

 گهخنده و میبا حرص می

 .فرستمباشه، برات عکس می-

کنم. تو آینه نگاهی به پشت سرم ای قطع میپوزخندی میزنم و تماس رو بدون هیچ حرف دیگه

 .دمکنم و پام رو روی پدال گ*از فشار میمی

*** 

زنم بیرون؛ اما به محض باز شدن در گیرم. از سوله میمعامله انجام شد و بی دردسر پول رو می

 .بینمهای پلیس رو میمامور

های لعنتی کجان؟! برای یه لحظه با تعجب بهشون اصال توقع نداشتم اینجا باشن. پس اون نگهبان

 .شه. تیراندازی شروع میکنمشم؛ اما سریع به خودم میام و کمین میخیره می

به  شون عصبیفرمانده "تسلیم بشید"مطمئنم دور سوله رو محاصره کردن. لعنتی! با شنیدن صدای 

 .شمپیام که بهش سپرده بودم هوای بیرون رو داشته باشه، خیره می
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ش خواد فرار کنه که سریع یه گلوله تو سرکنه. خطر رو حس کرده و میاونم با ترس بهم نگاه می

کنم به سمت در کنه، اشاره میها تیراندازی میکنم و به ساالری که مدام داره به پلیسخالی می

 .پشتی بیاد

 .آقا حتمی دورمون کردن-

 .دونم؛ اما من باید برممی-

آقا کنار اتاقک نگهبانی یه ماشین دزدی پارک کردم برای روز مبادا. تا اونجا خودمون رو برسونیم، -

 .خودم غالمتماش رو بقیه

 .ها رو خبر کن از همین جا بیرون بزنیمچندتا از بچه-

 .کنهنفر رو صدا می 8گه و بلند ای میساالری باشه

 .هارو بکش جلوببین محمود، با این دوتا بزن بیرون و پلیس-

 چشم رئیس-

 گهگرده سمت من و میساالری برمی

 .قربان کتت الزمه-

ره. از پوشه و با یه ساک بیرون میدم. محمود کت من رو میکنم و بهش میسریع کتم رو می

 .فهمم که نقشه گرفته و تا پلیس درگیره باید بزنیم به چاکها میسروصدا

کنه. همراه دو نفر کنه و به من اشاره میکنم و ساالری نگاهی به اطراف میسریع در پشتی رو باز می

 شیم و با سرعتخوره؛ اما ما سوار میها تیر میکی از بچهزنیم بیرون. تا برسیم به ماشین یدیگه می

 .کنیمفرار می

 .ندازمعصبی گوشیم رو بیرون میارم و خطتم رو بیرون می

 آقا کار کیه به نظرت؟ اسدی ها؟-

 .کنمزارم و سکوت میپشت دستم رو روی لبام می

ای ملوکی دنبال این موش باشن. هسپارم بچهآقا ما که ممکنه کنترل بشیم؛ اما ناراحت نباش، می-

 .همین که پیدا شد، کَد بسته، میارم خدمتت
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دوزم. با صدای شلیک به گذریم، میهایی که به سرعت داریم ازشون مینگاهم رو به بیرون و بیابون

 !کنم. لعنتی، پلیسعقب نگاه می

 گهساالری بلند و با عصبانیت می

 .ر بزن سامانزیر صندلی چند تا کِلَش گذاشتم، بردا-

 گمزنم و میسرم رو میارم پایین و با عصبانیت روی داشبورد می

 .تندتر برون. گ*از بده این لعنتی رو-

بره؛ اما بازم این ماشین کنه و سرعت ماشین رو باال میرو تکرار می "چشم آقا"ساالری چند بار 

 .هشلعنتی یک پراید فکستنی هست و فاصله چندانی بینمون ایجاد نمی

کنم به شلیک کردن، همین طور درگیر بودیم که حس دم پایین و خودمم شروع میپنجره رو می

 .شهکردم سرعت ماشین پایین اومده و داره از جاده منحرف می

 کنی؟ساالری احمق. داری چه غلطی می-

 و بازکنم. اه لعنتی تیر خورده! در سمت ساالری رشنوم به سمتش نگاه میوقتی صدایی ازش نمی

شینم، یک موتورسیکلت پلیس کنم؛ اما همین که خودم جاش میکنم و به بیرون پرتش میمی

 .کنهکنارمون میاد و به پام شلیک می

دارم. دستام رو محکم روی محل شه و ناچارا چند متر جلوتر ماشین رو نگه میصدای فریادم بلند می

 .دمذارم و فشارش میتیر می

کنن. با حرص و های پلیس دورم میاما قبل از اینکه حتی پام رو بیرون بزارم، مامورکنم؛ در رو باز می

 شون روبرم تا حداقل یکیشم. به تالفی تیری که خوردم، دست به کُلت میخشم بهشون خیره می

د رشه و با دهای لعنتی به پام، صدای فریادم بلند میپوش ی پای یکی از اون سیاهبزنم؛ اما با ضربه

 .زننشم. همون موقع هم به دستم دستبند میخم می

*** 

 کامیار

جا ام تو بالکن و خیره شدم به شب این شهر لعنتی و موبایل رو مدام دارم تو دستم جابهنشسته
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 .امکنم. منتظر خبری از ماموریت از طرف کامران هستم؛ اما هنوز هیچی دستگیرم نشده و کالفهمی

تونه باشه؟ من که اینجا شم. کی میگردم و به در خیره میبا تعجب برمی شه وزنگ واحدم زده می

 !سراغ کسی نرفتم

 .اندازم. یک دختر! تاحاال ندیدمشرم و از چشمی به بیرون یه نگاهی میبه سمت در می

 گهگیره و با ناز و خواهش میاندازه و دستم رو تو دستش میکنم. دختر نگاهی بهم میدر رو باز می

شه کمکم متأسفم سراغت اومدم خوشتیپ؛ اما من تازه اومدم تو واحدم و یکم مشکل دارم، می-

 ؟کنی

 مشکل چیه؟-

 .چندتاست. لطفا همراهم بیا-

بینه، تابی به کنم. نگاهم رو که میاندازم، بازم هیچی! نگاهی به دختر مینگاهی به گوشی می

شن. از دلبریش اخم رو جا میو صورتش جابهده و موهای طالیی رنگش خیلی زیبا تگ*ردنش می

 .رمشم و همراهش میصورتم میاد؛ ولی اینقدر ذهنم درگیر کامرانه که اصال بهش مشکوک نمی

ره کشه و درحالی که با ناز داره راه میها میشیم، دستم رو به سمت یکی از اتاقوارد واحدش که می

 گهمی کشه، با صدای ظریفیو اندامش رو به رخم می

 .بهتره بریم رو اصل کاری-

 گمشیم. اتاق خواب! با تعجب میخنده و باهم وارد اتاقش میمی

 چه مشکلی اینجاست؟-

کشه که ده و بعد به سمت خودش میکنه و به عقب کمی هُلم مییهو خودش رو تو بغلم گلوله می

 .شیمباهم روی تخت پرت می

کشه. تازه متوجه شه، دستاش هم داره روی بدنم میبلند میاش سرش تو گردنمه و با ناز صدای ناله

 .رمشم و قبل از اینکه اتفاقی بیفته از روش کنار میاش میخواسته

کنم. گیره. با اخم بهش نگاه میشم؛ اما قبل اینکه ازش دور بشم، دستم رو میاز رو تخت بلند می

 گهغواگرانه میذاره و اکشه و دستم رو روی تنش میخودش رو باال می
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 .ریمگذره. هرطور تو بخوای پیش میاینقدر سرسخت نباش، خوش می-

رم؛ اما قبل از اینکه خارج افته. به سمت در میکنم عقب که با جیغ روی تخت میبا حرص پرتش می

 گمبشم، می

 .دیگه سراغم نیا. دفعه بعد اینقدر آروم نیستم-

بره و انگشتش رو به د*ه*ان رو پشت گوشش می خنده و موهایی که تو صورتش پخش شدنمی

 گهشه و میبره و بهم خیره میمی

 .هر وقت دوست داشتی، بیا-

رم. تمام بندم و به سرعت به سمت واحدم میتوجه بهش در رو محکم میبا شنیدن صدای گوشیم بی

ه با وصل کردن تماسش ای کعصبانیتم از اتفاقی که افتاده و دیر زنگ زدن کامران رو با اولین کلمه

 گمگه، تو صدام میارم و با فریاد میمی

 معلوم هست تو کجایی؟-

 اوه، گوشم! چه خبرته؟-

 گمام، میهای کلید شدهخیالش با حرص و از بین دندوناز لحن شاد و بی

 چی شد؟ حرف بزن-

 گهخنده و میمی

 دوست داری چی بشنوی؟-

 .رفته که اینقدر خوشحالهکنم، انگار اوضاع خوب پیش پوفی می

 کی قراره بیام؟-

 .عجله داریا. پسر خوش بگذرون-

 گهخنده و میکنم که بلندتر میبا یادآوری اتفاق چند لحظه پیش با حرص صداش می

 .گم فردا شب راهیت کننباشه بابا. حله همه چیز، می-

 گممی و میام خودم به کامران گفتن "الو"کنم، با صدای سکوت می

 حال همه خوبه؟-
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شه نگران بشم و آروم و با نگرانی صداش کنم، کامران با کنه و باعث میاینبار کامران سکوت می

 گهشه، میصدایی که دیگه اون شادی قبل توش حس نمی

 .حال همه خوبه؛ اما اتفاقات خوبی نیافتاده؛ البته تو نگران نباش از پسش برمیای-

 مگدم و میآب دهانم رو قورت می

 بهم بگو چی شده؟-

 گهکشه و میکنه، نفس عمیقی مییکم مکث می

 .سامیار غیبش زده-

 چی؟ یعنی چی؟ مگه کسی دنبالش نبود؟ راداری که براش گذاشته بودم، چی؟-

 .هیچی. انگار آب شده، رفته تو زمین-

 گممی بندم وزارم و چشمام رو میکالفه دستم رو روی پیشونیم می

 بر نداره؟محیا چی؟ ازش خ-

 .دونهگه: نه، اونم چیزی نمییا مکث می

 گمدم و میسرم رو دیوار تکیه می

 .تا برگردم، حواست باشه-

 هست، نگران نباش-

فهمم چه خبره و چی شده؟ یعنی کجاست؟ اصال چرا کنم. اصال نمیگم و تماس رو قطع میای میباشه

 غیب شده؟

*** 

 محیا

بره و نه حال بلند شدن هنوز تو تختم دراز کشیدم، نه خوابم میصبح گذشته و من  11ساعت از 

 .روزه که غیب شده 2دارم. مدام صورت سامیار جلوی چشمم میاد. با امروز 

نگرانشم و عذاب وجدان دارم. آخرین باری که باهم حرف زدیم، خب! خب بعد اون ماجرا بود و 

 !تونم باهاش کنار بیام؟فاقی براش بیفته میگم اگه اتهای خوبی بهش نزدم. همش با خودم میحرف
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دیشب پلیس اینجا بود و خیلی چیزا گفت که برام تکون دهنده بود. از طرفی کار اصلی سامیار و 

اش برای ما رو شد و از طرف دیگه نگرانی جدیدی برامون به وجود اومد. نگرانی از این خانواده

 .وضعیتی که توش گرفتار شدیم

ی در جریان بود و چون پای منم به این ماجرا باز شده بود، بابا خیلی سرزنشش کرد. مهرداد تا حدود

 .مامانم با من قهر شد که چرا نگفتم تو اون مهمونی چه اتفاقی برام افتاد

وضعیت خونه ما اصال خوب نیست، همه نگرانن و منتظر یک اتفاق بد یا یک خبر بد. جز بابا که 

 .بانک( بره، همگی تو خونه هستیممجبوره به سرکارش )کارمند 

زنم. االن سامیار کجاست؟ دیشب از اون پلیسه شنیدم، شم و به سقف ذل میجا میتو جام جابه

 .خیلی آدم ع*و*ضی و دختربازی بوده؛ ازش عصبانیم، ناراحتم؛ اما نگرانش هم هستم

دم، متوجه نگاه مشتاق و ای ندیخب، آخه تو این مدت کمی که باهاش نامزد کردم ازش رفتار زننده

دونم. شاید من درست متوجه نیازش به خودم بودم؛ اما هیچ وقت حس نکردم از روی هوس بوده! نمی

نشدم! شاید واقعا قصد سوءاستفاده از من داشته؛ اما ماجرای مهمونی...! خب بهترین وقت بود، همه 

ر*اب*طه با من و یا اون دختره خواست؛ اما اون بین چیز حاضر بود. بابک هم همین رو ازش می

مهشید، مهشید رو انتخاب کرد که من بدون هیچ آسیبی از مهمونی خارج بشم. هرچند بابک رو 

قولش نموند و خواست خودش سراغم بیاد که یهو پشیمون شد؛ اما االن این مهمه، سامیار از چیزی 

 .گذشت که بخاطرش سراغم اومده بود

 " !فهممدونم... آه لعنتی نمیم، نمیدوننمی"کنم آروم زمزمه می

 .ریزمکشم و بهمشون میکشم و دستام رو با حرص تو موهام میکالفه نفس می

  "یعنی ممکنه واقعا عاشقم شده باشه؟!... االن کجاست؟ سامیار کجاست؟ چه بالیی سرش اومده؟ "

شه و وقتی من رو ارد اتاقم میدم. مهرداد وبا صدای در از فکر و خیال بیرون میام و اجازه ورود می

 گهزنه و میبینه، لبخندی مصنوعی میبیدار می

 !خوای بلند شی؟ خوابم که نیستی دیگهنمی-

 کشمگم و فقط با صدای بلندی نفس میهیچی نمی
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 پاشو یه چیزی بخور-

 خبری نشده؟-

 گهره و میهاش تو هم میاخم

 .نه! دیگه بهش فکر نکن-

 .ریمشم و باهم از اتاق بیرون میکنم و بعد از رو تخت بلند میمیساکت یکم بهش نگاه 

افته. با نشست، میای که این مدت سامیار روش میشم و نگاهم به صندلیوارد آشپزخونه می

زنه، برام صبحونه طور که داره حرف میشینم. مامان همینروی اون صندلی میناراحتی دُرُست روبه

 .کنهآماده می

کنی؟ عزیزم سعی جونم خوبی مامان؟ امروز خیلی دیر اومدی پایین! هنوز به دیشب فکر میمحیا -

 !کن فراموشش کنی. هم این ماجرا و هم اون پسره

بینه، سعی کنه؛ اما تا نگاه طوالنی من رو به خودش میکنم. اخم میگم و فقط نگاهش میهیچی نمی

گیره و سرش رو به هام رو تو دستاش میپشت سر شونه زنه، ازکنه عادی باشه و دوباره لبخند میمی

 گهچسبونه و میسرم می

دونن و من، بابات و مهرداد هستیم، نگران هیچی نباش. تازه پلیس هم هست، قانون! اصال اونا می-

 .قانون. تو غمت نباشه

 !مامان یعنی فرار کرده؟ یا اتفاقی براش افتاده؟-

 .ا این نامزدی تمومهمحیا! بهش فکر نکن. از نظر م-

شه هیچ حرفی کنم. االن و تو این وضعیت نمیگه که سکوت میاینقدر با حرص و عصبانیت می

 .خورمای میکنم و چند لقمهباهاشون زد. آروم خودم رو مشغول صبحونه می

خوام با هم بیرون بریم. راستش تحمل رم و ازش میبه محض جمع کردن سفره، به اتاق مهرداد می

صحبتی. شاید مهرداد به خواد. البته کمی هم همفضای سنگین خونه برام سخته و دلم هوای آزاد می

 .حرفام گوش کنه

شیم. مهرداد دستم رو محکم تو دستش گرفته با اصرار زیاد در مقابل نگرانی مامان از خونه خارج می
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 .ریمو به سمت پارکی که باهاش حدودا یک ربعی فاصله داریم، می

وز از کوچمون خارج نشده بودیم که یه ون مشکی به سرعت راهمون رو بست. به بازوی مهرداد هن

 .شمزنم و با ترس به ون خیره میچنگ می

شیم که از پشت سرمون شه؛ اما کسی بیرون نمیاد، همینطور با تعجب بهش خیره میدر ون باز می

 گهزنه و با صدای زمختی میی مهرداد مییکی روی شونه

 هی، منو ببین-

زنه که باعث ی محکمی به شاهرگ مهرداد میمهرداد صورتش رو کامل برنگردونده بود که ضربه

شه دست مهرداد از تو دستم خارج بشه و با درد روی زمین بیفته. از صدای داد مهرداد، منم جیغ می

 .کنمرم و با ترس به پشت سرم نگاه میکشم و چند قدم عقب عقب میآرومی می

بینم. اولین چیزی که به ذهنم یک مرد کچل با هیکلی گنده، پوستی تیره و صورتی زمخت رو می

 رسه، فرار کردنه! اما پس مهرداد چی؟می

 گمآروم و با صدایی لرزان می

 !تو کی هستی؟-

داره، منم هماهنگ با اون و از روی ترس عقب زنه و یک قدم به سمت من برمیمرد بهم پوزخند می

 .رممی عقب

 زنهکنه، در همون حالت داد میکنه با وجود درد از جاش بلند بشه و به مرد حمله میمهرداد سعی می

 !محیا برو. فرار کن. زود باش-

 کنم؛ اما قبلزارم و بدون مکث شروع به دویدن میهام رو کنار میزنه که تردیداینقدر بلند فریاد می

ای های خیلی گنده و ورزیدهدو نفر دیگه که مثل اون مرد هیکلاز اینکه بتونم از اونا دور بشم. 

 .گیرنداشتن من رو می

 شه. لعنتی!شینه و صدام تو گلو خفه میخوام جیغ بزنم؛ اما دست بزرگ یکی از اونا روی دهنم میمی

ه ب کنه ودونم من خیلی سبکم یا این ع*و*ضی اینقدر پر زوره که به راحتی از زمین بلندم مینمی

 .برهسمت ون می



           

                                 www.taakroman.ir 

  شلیکی غریبانه  رمان  

 کاربر انجمن تک رمان م.محمدی 

  
   

 
135 

 

زنن. جلوی چشمم مهرداد رو که به شدت زخمی شده جلوی ون بالفاصله یک چسب رو دهنم می

اش چکه شم. به شدت زخمی شده و خون از چونهنشونن. با ترس بهش خیره میهاش میروی زانو

رو تو زمان ترس، نگرانی و خشم تونم همشم و میست، نگران میکنه، چشم راستش بستهمی

 .جون تر از اونی هست که بتونه دوباره مبارزه کنهچشماش ببینم؛ اما برادرم بی

اش رو به شم، قبل از اینکه در بسته بشه اون مرد اسلحههمون لحظه با شدت به داخل ون پرت می

خوام به سمت در برم؛ اما هم در کشم و میای میگیره. با د*ه*ان بسته، جیغ خفهسمت مهرداد می

 تاریک جا همه لحظه یک در و رهمی زمان با صدای شلیک چیزی تو گردنم فروشه و هم همبسته می

 .شهمی

 کامیار

گردم اون دختر کنم و همین که برمیزنم. درش رو قفل میکنم و از خونه بیرون میساکم رو جمع می

 .بینمهمسایه دیروزی رو جلوی در واحدش می

تی رم. وقکنم و به سمت آسانسور میبهم خیره شده، پوف! بهش اخم می لباس بازی تنشه و با لبخند

کنم که بالفاصله بهم چشمک کنه، به اون دختر نگاه میدرب آسانسور شروع به بسته شدن می

 .خندهزنه و میمی

تونه زنم؛ اما از فکر اینکه دیگه نمیشه و با حرص به بدنه آسانسور لگد میدرب آسانسور بسته می

کنم و با یک خط جدید زنم و با رسیدن به پارکینگ گوشیم رو روشن مین رو طعمه کنه، لبخند میم

 .زنمی رابطی که کامران بهم داده بود، زنگ میبه شماره

 .من تو پارکینگم-

 زنم. دیدی؟دارم چراغ می-

 .بینمشچرخونم و سمت راستم مینگاهم رو می

 .دیدمت-

دیم و راه شم و با گفتن رمز مالقات بهم دست میرم. سوار میسمتش میکنم و به تماس رو قطع می

 .افتهمی
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 اولین باره اومدی؟-

 گمگیرم و میها مینگاهم رو از مغازه

 !برای مخفی شدن، نه-

کنه( خیلی از گوش دادن خوشم تا فرودگاه راه زیادیه، میخوای حرف بزنیم؟ )به ضبطش اشاره می-

 نمیاد. من آرشم

به هیچ کس اعتماد نکن، حتی "دم و طبق قول و قرارم با کامران رو به نشانه فهمیدن تکون میسرم 

 گمرسه و میاولین اسمی که به ذهنم می "من

 .حامد-

 از چی فرار کردی؟-

 .از یه آقازاده-

 زنهکنه به خندیدن و روی فرمون میبلند شروع می

 چیکار کردی باهاش؟-

 .و دادماش رهای شبانهآمار نوش-

 گمشم و میده. متوجه نگاهش که مدام تو آینه به پشت سر ماست میدر جوابم سرش رو تکون می

 دنبالمونن؟-

 .اینطور به نظر میاد-

 گهبره و میدستش رو آروم زیر صندلی می

 .خطت رو بیرون بیار و اینو بزار جاش به کامران بزنگ-

 گهزارم. به محض جواب دادن کامران، آرش میر میکنم و گوشی رو روی اسپیککاری که گفت رو می

 .مهمون ناخونده دارم-

 .زدم، بپیچون، نشد! برو سراغ نقشه دوحدس می-

 گهاندازه و میتماس قطع شد و آرش به من نگاهی می

ی سفید بردار. فقط بزارش تو گوشی و تا بهش خط رو بنداز بیرون، از تو داشبورد یک خط دیگه-
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 .نداشتی روشنش نکناحتیاج 

 .کنمدم و از آینه ب*غ*ل به پشت سرمون نگاه میسرم رو به نشانه فهمیدن تکون می

 با سرعت باال "محکم بشین"ماشینی که دنبال ماست، یک سوراتای مشکی رنگه. آرش با گفتن 

م اون تونینمیریم؛ کشیم و میها الیی میکنه. هرچقدر از بین ماشینشروع به رانندگی تو بزرگراه می

 .ها رو قال بذاریملعنتی

 گهده و میآرش به سمت فرودگاه تغییر مسیر می

قبل فرودگاه یه پیچ هست، برای اینکه تو فرودگاه برات مشکلی پیش نیاد، تو رو سر همون پیچ -

کشونم. عمدا این مسیر رو انتخاب کردم که تو همچین کنم و اینا رو دنبال خودم میپیاده می

هان ها پنها و درختیطی بتونم سالم تحویلت بدم، سر پیچ خودت رو پرت کن و سریع بین سبزهشرا

 .شو

 باشه، برای تو فرودگاه چی؟-

ست؛ اما خودتم حواست باشه. تو جاهای شلوغ باش که شناسایی نشی. امیدوارم همه چیز آماده-

 .متوجه پیاده شدنت، نشن و دنبالم بیان

 باشه، خودت چی؟-

 گهزنه و میرنگی مید کملبخن

 ده کهکنه( ببین، اون پیچه. )پاش رو محکم روی پدال گ*از فشار میکارمو بلدم. )به جلو اشاره می-

بتونه ازشون فاصله بیشتری بگیره( خیلی سریع پیاده شو. از اون خط فقط وقتی نیاز داری، استفاده 

 .کن. بعدشم سریع بندازش دور

زاریم. با رسیدن به پیچ، گیریم و اونا رو پشت سر میا شتاب سبقت میاز یک تریلی و سوزوکی ب

 .دارهکنه و با کشیدن ترمز دستی با صدای بلندی دقیقا کنار جاده نگه میسرعتش رو کم می

کنم و گیرم و به سرعت خودم رو روی زمین پرت میکنم و ساکم رو تو مشتم میدر ماشین رو باز می

 .شمها قایم میگیرم و بی حرکت بین بوتهز جاده فاصله میبا چند بار چرخیدن ا

شه. هام که منظم و آروم میره. نفسافته و چند ثانیه بعد سوراتا دنبالش میآرش به سرعت راه می
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تکونم و به سمت شم و خودم رو میبینم. از رو زمین بلند میکنم. کسی رو نمینگاهی به اطراف می

 .رمفرودگاه می

*** 

 گیرم و بهشه محض وارد شدن به سالن انتظار فرودگاه ایران با همون خط سفید با کامران تماس میب

دم که برگشتم و تا وقتی که بیاد دنبالم، به خواست خودش به بخش حراست و انتظامات اطالع می

 .رمفرودگاه می

ر رو دیگساعت بعد رسید. هم با آوردن اسم کامران بهم اجازه میدن تو اتاق منتظر بشینم. کامران نیم

 .زنیمکنیم و از فرودگاه بیرون میب*غ*ل می

 هنوز خبری نشده؟-

 گهبره و میکامران ل*بش رو داخل دهنش می

 .همه دستگیر شدن اال محمودی-

 گمبا حرص می

 .بابک؟ پس کار خود ناجنسشه-

 گمبابک تو بیمارستانه، پدرش رو می-

 گمکنم و آروم میتعجب می

 طوری فرار کرد؟ چرا؟چ-

چون سر معامله فقط بابک رفته بود. محمودی هم خیلی راحت تو یه رستوران از دستمون فرار کرد. -

 .)محکم و با خشم روی فرمون کوبید( لعنتی در پشتی داشت

 .پس کار خودشه-

 گهده و میکامران سرش رو به طرفین تکون می

دونم کی راپرت داده؛ اما خیلی خوب ای! نمیمعاملههنوز زنگ نزده، چیزی نخواسته، هیچ -

 !ریم سر وقتش که جیم زدهدونست، داریم میمی

 پرسمبا مکث می
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 پدرم متوجه شده؟-

 گهکنه و میکامران نگاهی بهم می

 !همه چیز رو، جز نبود سامیار-

 به خونه برم، منکنم. به درخواست خودم قبل از اینکه فرستم و سکوت مینفسم رو محکم بیرون می

 .برهرو به مالقات پدرم می

خوره و به کنیم. نزدیک در اتاق مالقات گوشی کامران زنگ میکنار کامران راهروی زندان رو طی می

 .کنه که داخل اتاق مالقات برممن اشاره می

 نم به اونه وشه. نگاه مشم. با ورودم پدر فورا بهم خیره میدم و وارد میسری به نشانه باشه تکون می

 .رمطور هم به سمتش میهمین

 خوبی؟-

ای کنم. انتظار داشتم اولین سوالش چیز دیگهشکنه، خیلی تعجب میسکوت بینمون رو اینطور می

 دمباشه! آروم جواب می

 بله، شما؟-

 گهده و میاش رو بهم نشون میبند زدههای دستزنه و دستپوزخندی می

 .عالیم-

 گماندازم و میسرم رو پایین می

 .خورهبا پلیس همکاری کنین، اینجوری بیشتر بهتون تخفیف می-

 .من عمرم رو کردم، حواست به سامیار باشه-

تونم به راحتی غم و درد رو تو چشماش ببینم. برای یک لحظه از کارم پشیمون کنم. مینگاهش می

 .واست بیرون برمشدم؛ اما قبل از اینکه حرفی بزنم، در باز شد و کامران ازم خ

 گمایستم و میبندم و تو چند قدمی کامران میدر رو پشت سرم می

 چیه؟ خبری شده کامران؟-

 گهکنه و میکالفه دستاش رو تو موهاش می
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 .آره-

شه، مطمئنا خبر خوبی نیست! با شم؛ اما با حالی که کامران داره، لبخندم جمع میاول خوشحال می

 پرسمدلهره می

 چه اتفاقی افتاده؟شده؟ چی-

 .مهرداد بود، بیمارستانه-

 بیمارستان! برای چی؟-

 گهکامران با اضطراب می

 .برنکنن و محیا رو میمحیا و مهرداد بیرون بودن، چند نفر بهشون حمله می-

چسبم و آروم رم و به دیوار میداشتن من رو نداره، یک قدم عقب میحس کردم پاهام توان نگه

 گممی

 ی؟چی؟ کِ-

 .همین امروز، ا*و*ف! فقط همینو کم داشتیم-

 کار محمودیه، کار خودشه. باید پیداش کنیم. باید پیداش کنیم-

روی پدر گردم تو اتاق مالقات و با استرس روبهکنم و سریع برمیاین جمله رو با خودم تکرار می

با  "شناسههاش رو میبهدونه محمودی کجاست؟ یا سوراخ سُمحتما می "گم ایستم. با خودم میمی

 گهکنه و مینگرانی بهم نگاه می

 شده؟چی-

 دونی کجا خودشو قایم کرده؟محمودی در رفت، می-

شده حاال؟ سامیار خوبه؟ کجاست؟ چرا اصال من بعد از شناسم، چیمحمودی! چند جا رو می-

 دستگیری ندیدمش؟

ای نگاه ذارم، به سمت دیگهید رو کنار میشم که بهش بگم یا نه؛ اما باالخره که چی؟ تردمردد می

 گمکنم و میمی

 .، حاالم محیا رو دزدیدنزد اول سامیار غیبش-
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 گهای با صدای بلند و مضطربی میبعد از سکوت چند ثانیه

گی؟ سامیار کجاست؟ با پلیسا همکاری کردی که اینجوری گند بزنی تو یعنی چی؟ چی می-

 کجاست؟زندگیمون؟ کامیار، برادرت 

 .دونم، شک ما به محمودیهنمی-

 فهمی؟کنه. میلعنتی، لعنتی! سامیار دست اون باشه، بهش رحم نمی-

 .آره، برای همین اینجام. هر آدرسی ازش داری بهم بده-

 گهوار میشینه و چندبار زمزمهبا ترس روی صندلی می

 .کشتشمی-

 گمبرم و مید رو به سمتش میشم و برگه و خودکاری که روی میز بوبه سمتش خم می

 .کنم، آدرس بنویس برامپیداش می-

 .کشهی احمق؟ سامیار رو میکنی نجاتمون دادی پسرههمه اینا تقصیر توئه. االن فکر می-

 گمکنم و میکنم و خشم تو صدام رو کنترل میبا اخم نگاهش می

 .دمکنم و نجاتش میاگه تو بگی کجاها پاتوق داره پیداش می-

های احمقی که تو شدی های اون لعنتی رو بلدم؟ این پلیسی سوراخ سُمبهکنی من همهفکر می-

 جاسوسشون نتونستن پیداش کنن؟ ما رو به اینا فروختی؟ تو پسر منی اصال؟

 گهشه؛ اما دوباره با فریاد میساکت و با اخم بهم خیره می "بسه بسه"زنم با صدای بلند داد می

 .برادرت بیفته تقصیر توئه، تویِ خائناتفاقی برای -

عُرضه و وجور نکردم که حاال بهم بگه بیمن این همه سعی کردم، التماس کردم، گنداشون رو جمع

خائن. من همه کار کردم که نجاتشون بدم؛ اما حرفاش به حدی برام سنگینه که عصبی به سمتش 

 گمت خشم بم شده بود، میگیرم و با صدایی که از شدی لباسش رو میرم و یقهمی

های لعنتی رو بهم بده. اینجا دیگه پای پسرت فقط اگه اینقدر خوبی و نگران پسرتی، اون آدرس-

گناه! اگه یکم انصاف تو زنم( بیگناه. )فریاد میوسط نیست، محیا رو هم گرفتن، یه آدم کامال بی

 !بگو بگو، بگو، مونده وجودت
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 .تونم از تو چشماش بخونمتو گردشه، بهم ریخته، کامال میچشماش با ناباوری بین چشمام 

خواد آروم باشم. به پدر نگاه کشه و ازم میشه و من رو عقب میشه و کامران وارد میدر باز می

 شینهکنم، آروم روی صندلی میمی

خودکار رو  زمان با رفتن کامران، پدرخواد بیرون بره. همکنه و از کامران میسربازی در رو باز می

 .کنه به نوشتنداره و شروع میبرمی

 .ایستمریزم و کنارش مییک لیوان آب برای خودم و پدر می

گیره و خوام ازش بگیرم، فوراً مُچم رو میگیره و همین که میها رو به سمتم میپدر کاغذ آدرس

 گهمی

 .خبر نذارکامیار! منو بی-

 گهکنه و میا قبل اینکه حرفی بزنم، کامران در اتاق رو باز میی باشه تکون میدم؛ امسرم رو به نشانه

 .باید بریم-

 زنمکنم و بیرون میست. با استرس و خیلی سریع از پدر خداحافظی میی کامران بهم ریختهچهره

 چه خبر شده؟-

 .دنبالم بیا-

 گهمتفاوت میگرده و با یه لحن کامال جدی و خوره، کامران سمت من برمیگوشیم زنگ می

 .فعال به هیچ تماسی جواب نده-

زارم و دنبال کامران راه کنم و روی سکوت میبدون اینکه ببینم کیه، صفحه گوشی رو خاموش می

 .افتممی

*** 

 سامیار

د. شها باز نمیجا کردم؛ اما لعنتی به این راحتیچند بار دستبند فلزی دور مچ دست راستم رو جابه

تا صندلی پر شده بود. 2ام. یک اتاق که تنها با یه تخت و شته تو این اتاق زندانیطی این دو روز گذ

 .ها به رنگ سبز لجنی رنگ شده و به شدت کثیف هم هستکَفِش سیمانی و دیوار
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کردم کار آورد. یک مرد کَر و الل! اوایل فکر میتو این مدت فقط یک نفر رو دیدم که برام غذا می

ونم ددونم کی منو اینجا آورده فقط میاون بعیده که سکوت کنه و نیاد سراغم! نمیبابک باشه؛ اما از 

 .تونه داشته باشهیک ربطی به اون دختره می

کردم که زنگ واحدم رو زدن. یک دختر پشت شب قبل معامله تو خونه خودم بودم و به محیا فکر می

پارک اون پارک کرده بودم. از اونجایی که  ایجا کنم، ظاهرا تو جدر بود و ازم خواست ماشینم رو جابه

وحواس درستی نداشتم و همه فکرم مشغول محیا بود اصال به دروغ بودن حرفش فکر نکردم و هوش

 .همراهش شدم

قبل از اینکه آسانسور تو پارکینگ مجتمع بایسته، به درب آسانسور نزدیک شدم تا زودتر خارج 

. درست زمانی که در باز شد یک چیزی تو گردنم فرو رفت و بشم و اون دختر پشت سرم قرار گرفت

رفتم که یه مرد از جلو من رو گرفت، نتونستم دیدم تار شد. احتماال یک سرنگ بود. داشتم از حال می

 .صورتش رو ببینم؛ اما از هیکلش متوجه شدم که یک مَرده و همون موقع بیهوش شدم

دونم کجاست؟ و رد کَر و الل هیچ کس رو ندیدم. جایی که نمیاز اون لحظه تا االن اینجام و جز این م

دونم ساعت چنده؟ یا که شبه یا روز؟ چون اینجا دونم برای چی به اینجا آوردنم! حتی نمینمی

 .ی روشنایی اینجاستای نداره و یه المپ کوچیک تنها وسیلهپنجره

خوبی به این سکوت و آرامش حبس  دونم چرا اینجام؛ اما به شدت نگران محیام! حسدرسته نمی

 !اطالعی متنفرمندارم؛ اما کاری هم ازم برنمیاد. از این بی

روی زمین تکیه به تخت نشستم و پای راست رو تو شکم جمع کردم و دست راستم رو روش گذاشتم 

 .نفر نیست1شنوم. اینبار فقط ست و سرمم پایینه که صدای پا میو چشمام بسته

نفر میان داخل و یکی رو روی زمین 2شه و زمان در اتاق هم باز میدم، همقورت می آب دهانم رو که

کنم به شخصی که روی زمین پرت شده؛ اما صورتش پشت به منه رن. یکم نگاه میکنن و میپرت می

 !تونم حدس بزنم یک زنهتونم ببینمش، فقط از روی اندامش میو نمی

شه و با دیدن انگشترش تو و دقیقا زیر نور المپه، کشیده مینگاهم به دست چپش که به سمت منه 

 !کنم. خدای من محیا؟ محیاست؟شم و با ترس بهش نگاه میجام سیخ می
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شم. اون زنجیر لعنتی دور دست راستم رم؛ اما دقیقا تو چند قدمیش متوقف میبا ترس به سمتش می

 .دم؛ اما این زنجیر باز بشو نیستیزاره از این جلوتر برم. چند بار دستم رو تکون منمی

کنم خوره. عصبی به در نگاه میکنم؛ اما اصال تکون نمیبلند صداش میاول با ترس و آروم و بعد بلند

 زنمو فریاد می

شنوی؟ )دستم رو تون زود بیاد داخل. محیا؟ محیا؟ عزیزم صدای منو میهی، کی اون بیرونه؟ یکی-

 پیچه( بیایین این زنجیر لعنتی رو باز کنین. محیا؟جیر تو اتاق میهای زنکشم و صدای ضربهمی

شینم و هام میشه. با نفس نفس روی زانونه کسی میاد و نه حتی اعتراضی به فریادهای بلندم می

کنم، نه، رسه. دوباره نگاهی به در میدم؛ اما بازم دستم بهش نمیخودم رو به سمت محیا کش می

ها قصد اومدن ندارن! با پام دست محیا رو به سمت خودم میارم و باالخره با انگاری این ع*و*ضی

 .کشمشگیرم و روی زمین به سمت خودم میتالش زیاد مچش رو می

گردونم. صورتش پر از گیرم و آروم برش میهاش رو میشه با هر دو دستم بازوهمین که نزدیکم می

 .زخم و ک*بودی هست و روی دهانش هم چسب زدن

وار کنار اش رو که بهم ریخته روی صورتش هست رو آروم و نوازشای و خیس شدهموهای قهوه

شم. همه جاش رو چک دارم و به جسم بیهوشش خیره میزنم، چسب روی دهانش رو آروم برمیمی

 .کنم که یک وقت صدمه ندیده باشه که خداروشکر سالمه و انگار فقط بیهوشش کردنمی

روز لعنتی باالخره برای 2کنم و بعد از این گیرمش و عطر تنش رو حس میغوشم میبا دلتنگی تو آ

ریزم و با ترس بهش شم؛ اما با یادآوری اینکه اینجا زندانی هستیم، دوباره بهم میای آروم میلحظه

 !شم. لعنتی هیچ کاری ازم برنمیادخیره می

شم. شینم و بهش خیره میخودمم کنارش میخوابونم و شم و محیا رو روی تخت میاز جام بلند می

دلم برای چشمای شکالتی رنگش تنگ شده. آروم پشت دستش رو می*ب*و*سم و به صورتم 

 .شمچسبونمش و بهش خیره میمی

*** 

 محیا
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کنه، اه چقدر جام سفته! شه! همه تنم درد میخوام به پهلو بچرخم که صورتم از درد جمع میمی

جا بشم؛ خوام تو تخت جابهبندم و می. هنوز شبه؟ پوف! دوباره چشمام رو میکنمچشمام رو باز می

کنم و به شه که دستم رو تکون بدم. برای همین دوباره چشمام رو باز میولی یه چیزی مانع این می

شم که من تو اتاقم کنم، همون موقع متوجه میتری نگاه میاطرافم با دقت بیشتر و حواس جمع

 .بته جایی که هستم هم یک جای معمولی نیستنیستم و ال

شم یک نفر پایین تخت نشسته که دستم رو شم، همون موقع متوجه میبا ترس تو جام نیم خیز می

 کشم و عقب عقبکشم و با پام خودم رو باال میمحکم گرفته. سریع دستم رو از تو دستش بیرون می

 .مشمرد که با حرکت من بیدار شده، با ترس خیره می دم و به اونرم و به تاج فلزی تخت تکیه میمی

 " !سامیار "کنم بینم. با تعجب اسمش رو زمزمه میکنه، صورتش رو میسرش رو که بلند می

کنم، تازه متوجه اطرافم شه. نگاهی به اطرافمون میشنوه با نگرانی بهم خیره میصدام رو که می

 گمشم و میمی

 !ینجایی؟ برای چی ما اینجاییم؟ چه خبره سامیار؟اینجا کجاست؟ تو چرا ا-

 گهده و با لحن آرومی مینفسش رو آروم بیرون می

 روزه اینجام، درسته؟ 2دونم چه خبره. احتماال دونم، اصال نمینمی-

 گمدم و میی مثبت تکون میسرم و به نشانه

 .همه دستگیر شدن-

 گهشه و میبا تعجب بهم خیره می

 یس گرفته؟ بابام؟ کامیار؟دستگیر؟ پل-

 .آره، همه-

 دونی؟چطوری؟ تو از کجا می-

دیشب یه پلیس اومد خونمون و همه چیز رو تعریف کرد. بابام هم گفت باید فراموشت کنم و نامزدی -

 .تمومه

کشه که زنه و دستش رو تو موهاش چندبار میشه و تو اتاق قدم میکنه و با حرص بلند میاخم می
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 .شهمتری می 2شم. حدودا نجیری به دست راستش بسته شده، میی زمتوجه

ه شینی تخت و نزدیک به من میشه، به سمت تخت میاد و لبهتر که میای راه میره و آرومچند دقیقه

 گهو می

 دونی کی بودن؟چطوری گرفتنت؟ نمی-

شه ریه کردن. سامیار هُل میکنم به گبا یادآوری صبح و اتفاقی که برای مهرداد افتاده بود، شروع می

ف کنم به حرخواد بهش بگم چه اتفاقی افتاده. با گریه شروع میکنه تا آروم بشم و ازم میو بغلم می

 .زدن

با مهرداد اومدیم بیرون که یکم هوا عوض کنم؛ اما به سر خیابون نرسیده بودیم که یه ون جلومون -

داد و افتاد. منم تا اومدم فرار کنم، گرفتنم؛ ولی.. نگه داشت و یهو یکی از پشت زد تو گر*دن مهر

 . ...ولی مهرداد

شروع کردم هق هق کردن و سامیار برای اینکه آرومم کنه من رو محکم ب*غ*ل کرده و سر و 

 ب*وسههای خیسم رو میگونه

 آروم باش عزیزم، اتفاقی برای داداشت افتاده، هوم؟-

تا در ون بسته شد، صدای شلیک اومد. اونا ) سرم رو تو دیدم، دیدم یه تفنگ گذاشتن رو سرش؛ -

 !کنم( اونا کشتنش سامیار. داداشمو کشتن! من صدای شلیک گلوله رو شنیدمگ*ردنش پنهان می

 کامیار

زنه، بیرون بره تا ما ماجرا رو از کنار مهرداد نشستیم و منتظریم پرستاری که داره براش سرم می

شه. تا در بسته شد رو به مهرداد شه و از اتاق خارج میپرستار تموم می زبونش بشنویم. باالخره کار

 گممی

 شده؟بگو ببینم چی-

 گهکنه و میمهرداد با اخم بهم نگاه می

 های ما؟ خواهر من االن کجاست، ها؟این بود، اون قول و قرار-

 گمکنم و میگاهش میپرسه؟ پوف! با حرص نکنم، من نگرانم و این داره سوال و جواب میاخم می
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کنم و با پوزخند ادامه خواستی مراقبش باشی. )به ظاهرش اشاره میخواهرت پیش تو بود، می-

 جای این حرفا بگو چه خبر شده؟دم( ولی از پسشون برنیومدی. پس بهمی

ش اکنه به تعریف کردن، حرفاندازه و بعد از مکث کوتاهی شروع میمهرداد با ناراحتی سر پایین می

 پرسهشه، کامران میکه تموم می

 تو صورتشون رو دیدی؟-

نه، غافلگیرم کردن و بیشتر از اینکه بتونم بزنمشون، ازشون خوردم. تهش هم اگه اون گشت پلیس -

 .رسید؛ االن فقط یه جنازه بودمنمی

 وآمد مشکوکی به خونه نداشتین؟تو این مدت هیچ تماس یا رفت-

د به دونم چطور بایبودیم که تو خطر نباشیم؛ اما انگار خطر دنبال ما بود. نمی نه، از همه فاصله گرفته-

 !ام بگم ) بغض کرد( مامانم، بابامخانواده

کشه؛ اما دستمون خالی بود و هیچ ردی از اون لعنتیا نداشتیم. کاری جز می تونستم بفهمم که چیمی

 .کافیه یک سرنخ بهمون برسه صبر ازمون بر نمیاد و البته جستجو متوقف نشده، فقط

گرده. برای یک لحظه با خودم فکر خوره، نگاه مهرداد و کامران به سمت من برمیگوشیم زنگ می

ی ناشناس؛ اما کنم، شمارهکنم، شاید خودشه و زنگ زده تا معامله کنه. به صفحه گوشی نگاه میمی

 !یک خط ثابت

فهمم که بابا از زندان تماس به حرف زدن و می کنهای شروع میدم صدای ضبط شدهجواب که می

 .کنمرم و تماس رو وصل میگم و از اتاق بیرون میگرفته. به کامران همین رو می

 الو؟ کامیار؟ چیشد پسر؟-

 .هنوز هیچی-

 .دمکنم، اگه جای جدیدی به ذهنم اومد بهت خبر میگه: بازم دارم فکر میبا مکث می

 .باشه-

 .نزودتر پیداشون ک-

 .کنمهمه تالشم رو می-
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گه: کامیار؟ مراقب خودت باش. اون لعنتی خیلی کنه و میبعد از چند ثانیه سکوت صدام می

 .رحمه و همین منو نگران کرده. نزار سامیار و محیا بشن سوگلخطرناکه، بی

یزم و با رکنه. با شنیدن اسم سوگل بهم میکنم، اولین باره که داره به سوگل اشاره میتعجب می

 گمصدای خشکی می

میخوای بگی محمودی بدتر از بالیی که تو سر سوگل آوردی، ممکنه سر اونا بیاره؟ ) با حرص و کمی -

 گم( بدتر از اون بالها هم هست؟بلندتر از حد معمول می

 .کامیار! من کاری نکردم، من اون روز سوگل رو به بابک سپرده بودم-

 گهشم، بابک؟ یعنی کار بابک بود؟ بابا میروم خیره میروبهساکت و با حیرت به دیوار 

 .تر از کارای بابککنه، هرکاری! حتی وحشتناکایرج مطمئنا برای نجات بابک هرکاری می-

 گمجونی میدم و با صدای بیآب دهانم رو به زور قورت می

 مرگ سوگل کار بابک بود، بابا؟ بابک نابودش کرده بود؟-

شه و من با یادآوری گذشته، ناتوان خودم رو ، مهلت صحبتش تموم و تماس قطع می"آره "تا گفت:

 .شینمرسونم و روی اولین صندلی میها میبه نیمکت

شه کردم؟! این بابک بود که سوگل رو نابود کرده بود؟! باورم نمییعنی تمام این مدت اشتباه فکر می

دونستم کاری نکردم. با حرص دستم رم رو مقصر میکه تمام این مدت فرصت تالفی داشتم و چون پد

 .کوبمکنم و چندبار روی پام میرو مشت می

 زنم. باید بهش بگمگوشیم رو بیرون میارم و به سرهنگ زنگ می

 سالم کامیار جان، خوبی بابا؟-

 گمکنم و با صدایی آروم؛ اما بمی میدر جواب صدای گرم و لحن با محبتش، مکث می

 !ی من نبوداالی سرش گریه کردم، توش مردهسنگی که ب-

 گهسرهنگ با مکث و متعجب می

 یعنی چی؟-

 !کار بابام نبود، مرگ و نابودی سوگل کار بابام نبود، سرهنگ-
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 گهشنوم و بعد با خونسردی میصدای نفس عمیق سرهنگ رو می

 .کار بابک محمودی بود-

 !رهنگ هم فهمیده بودزنم، چقدر من احمق و کور بودم. حتی سپوزخند می

 کامیار به تالفی فکر نکن-

 چرا بهم نگفتین، سرهنگ؟-

دونی چرا؟ چون رسیدن به هدفت شه؛ اما نگفتم. میای هم هست که مربوط به تو میچیزای دیگه-

د. های تو بوی شبکه رو جمع کردیم، همش بخاطر کمکخودش بهترین تالفی بود. تا االن تقریبا همه

 !گفتم االن اینجا نبودیمکردن رابط خارجی هم تو کمک کردی. اگه بهت میحتی تو پیدا 

 گمشه؛ اما با نگرانی و ناراحتی میها عصبانیتم کم میبا شنیدن این حرف

 .گین جای خوبی نیست، محیا هم دزدیده شداینجایی که می-

 .دهسکوت سرهنگ نشان از بی اطالعیش می

 با کامرانی؟-

 .آره-

 بیایین مرکزسریع باهم -

ه زنیم و بگردم و با کامران از بیمارستان بیرون میگم و بعد از قطع تماس به اتاق برمیای میباشه

 .ریمسمت ستاد می

*** 

 سامیار

ای میشه که باالخره آروم شده و خوابیده. از شدت استرس و نگرانی نگاهم به محیاست، چند دقیقه

ت پیدا کنیم. به نوری که از زیر در پیداست خیره میشم، لعنتی کشن. امیدوارم نجاهام تیر میشقیقه

 !دونم به دستور کی و با چه هدفی اینجاییم؟حتی نمی

شنوم؛ اما بدون هیچ عکس بندم. همون لحظه صدای پا میزارم رو تخت و چشمام رو میسرم رو می

شنوم و بعد بالفاصله صدای رو میای کنم. برای اولین بار صدای زمزمههام رو تیز میالعملی فقط گوش
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 .باز شدن قفل در میاد

 .جفت پا دیدم 2کنم یکم ببینم؛ اما فقط کنم و از گوشه چشمم سعی میآروم پلکم رو یکم باز می

 دونم بیداری، پس فیلم نیا براممی-

 .کنم و به سمت اونا خیره میشماصال صدا برام آشنا نیست، آروم چشمام رو باز می

 روع شد سامبازی ش-

 دونم کجا؟گفتنش حس بدی بهم میده، انگار قبال هم شنیدم؛ ولی نمی "سام"بینمش؛ اما نمی

 .فهمی، آمادشون کنیدخیلی فکر نکن، کم کم می-

ا رم؛ اما بدابرمی خیز سمتش گیرم و بهگرده، تو یک لحظه تصمیم میبینم که به طرف در برمیمی

گیره و با صورت روی کف حسی و کرختی تمام وجودم رو میبیپرتاب سوزنی به طرف گردنم، 

 .اراده بسته میشهافتم و چشمام بیسیمانی می

*** 

 محیا

ای هست که یه گونی کشیدن روی صورتم و محکم من رو به یک صندلی بستن. روی االن چند دقیقه

 .شنوم. یکی مدام داره کنارم راه میرهدهنمم چسب زدن. فقط صدای پا می

 .لرزهضعف و ترسم باعث شده احساس سرما کنم، کمی هم پای راستم می

هام صورتم رو خیس کردن. تو ی اعضای خانوادم، خصوصا مهرداد مدام جلو چشممه و اشکچهره

 !کنم دیگه آخر خطهخوام، حس میدلم از خدا کمک می

دای پاها بیشتر شده و خیلی تر کنم. صشه گوشام رو تیزشنوم و همین باعث میای رو میصدای ناله

 .شمترسم و تو خودم جمع مینزدیک به منه، می

شه؛ اما اونا متوجه خوره و صدای جیغم پشت چسب روی دهانم خفه مییهو صندلیم یک تکانی می

 .کشنکنن. همون لحظه گونی رو به شدت از روی سرم میشن و بلند بلند شروع به خندیدن، میمی

بندم و با چندبار پلک ای چشمام رو میخوره، چند ثانیهه یک دفعه به صورتم میبخاطر نور شدیدی ک

 .کنمزدن، بازشون می
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تره، دقیقا جلوم ایستاده و با یک پوزخند نگاهم ها از بقیه هیکلیبینم که یکی از اونتا مرد می3

 .ترسونهکنه. اصال از نگاهش خوشم نمیاد، من رو میمی

 ؟جونم؟ ترسیدی کبوتر-

ترسم، سامیار شه. خدایا من واقعا میزارم، صدای خندشون بلند میچشمام رو با درد روی هم می

 !کجاست پس؟

کشم و صورتم رو به سمت راست ای میشینه و من از ترس باز هم جیغ خفهدستی روی صورتم می

 .گیرهفایده است، چون فکم رو تو مشتش میبرم؛ اما بیمی

 خودتهسرکش نباش، به ضرر -

 . ...خنده و اشکام با سرعت به چشمام هجوم میارناون لعنتی باز می

 سامیار

کنم و با هر تکان دونم چقدر؛ اما به حدی کتک خوردم که صورت و دست راستم رو حس نمینمی

 .شهرسه و صدای نالم بلند میدردش به مغز استخوانم می

شم و بعد دوباره ای رو به اطرافم خیره مییهکنم و چند ثانهای خونیم رو باز میکمی الی پلک

نم. کتری به اطراف میبندم؛ اما محیط اطرافم اینقدر عجیبه که با تعجب نگاه دقیقهایم رو میپلک

 !من چرا اینجام؟

های روی تخت، میز آرایش پر از لوازم و... همگی رنگ سفید و صورتی سِت اتاق خواب، عروسک

جا اتاق یک دختره! حتما وقتی بیهوش شده بودم، من رو به اینجا آوردن؛ ولی دهنده اینه که ایننشان

 !حفاظن افته. بدونها میچرا اینجا؟ یعنی اتاق کیه؟ نگاهم به پنجره

 ی تخت روکشم. پایهباید بلند بشم و یک نگاهی بندازم. آروم خودم رو روی زمین به سمت تخت می

دم. نفس حبس شده از کشم و بالفاصله به تخت تکیه میمی گیرم و خودم رو باالبا دست چپم می

 .کنمدم و به دست راستم نگاه میدردم رو بیرون می

تونم تکونش بدم، فکر کنم دستم شکسته یا مو برداشته، چون به رد دستبند روی دستم مونده، نمی

 .کنم، بلند بشمگیرم و اینبار سعی میی تخت رو میهمراه درد، ورم هم داره. دوباره پایه
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شن. با کمک گرفتن از دیوار و وسایل تو اتاق هایی که خوردم با درد راست میپاهام از شدت ضربه

 .مونهرسونم. رد خون دستم روی هر چیزی که بهش دست میزنم، میخودم رو به پنجره می

گاه با دقت بیشتری نکنه، همه جا ساختمونه ولی برام آشناست، کنم تا چشم کار میبه بیرون نگاه می

ی لعنتی بزنم کنم و... خدای من اینجا مجتمع خودمه! پس فقط کافیه برای نجاتم از این طبقهمی

 .بیرون

 به اهمنگ لحظه همون درست. گردمبرمی دَر سمت به فورا دَر کلید با صدای بوق بوق قفل الکترونیکی

شه. تصویر یک دختر! دختری که مطمئنا من که کنار دَر ورودی بود، خشک می کمد روی برچسب

 .قبال دیدمش

اد شم تا به یتفاوت به شخصی که تو چارچوب دَر ایستاده، مدتی به عکس خیره میبرام آشناست! بی

 .شده چرخونم، یک مرد اونجا ایستاده و با خشم بهم خیرهبیارمش. یادم اومدم، نازنین! نگاهم رو می

 دید که پوزخند زد و گفت: چیه؟ شناختیش؟دونم تو صورتم چینمی

 گمدم و میآب دهانم رو قورت می

 شناسی؟تو کی هستی؟ نازی رو از کجا می- 

 .اسمشو تو دهن کثیفت نیار- 

شد این جمله رو بلند گفت و چندبار با فریاد تکرارش کرد، هربار خشم تو صورتش بیشتر و بیشتر می

 :ی لباسم رو گرفت و من رو محکم به دیوار کوبُند و با فریاد گفتدفعه به سمتم حمله کرد. یقه و یک

 میخوای بدونی نازنینم کجاست؟- 

 با ترس بهش خیره شدم و ساکتم، حتما نسبتی باهاش داره که اینقدر عصبانیه. شاید پدرش؟

 !ر تو خودکشی کرد. تو، تو، توی لعنتینازی مُرده. )با فریاد( مرده. شنیدی؟ تو کشتیش، اون بخاط- 

 کنمبا لکنت تکرار می

 م.. م. مُرده؟- 

شم و خون از داخل دهانم روی زمین اش روی زمین پرت میزنه. از شدت ضربهبه صورتم مشت می

 .کشم تا ازش دور بشمکنم و خودم رو روی زمین میریزه، حتما دندونم شکسته. سرفه میمی
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ات تو همین مجتمع و تو همین اتاق زندگی کردم و از ام. سایه به سایهاین لحظهساله که منتظر - 1

 .ی گند و کثافتات خبر دارم لعنتیهمه

 گهگیره و میکنه. فکم رو تو دستاش میگیره و بلندم میاز پشت سرم لباسم رو می

و با من و دخترم کردی، و امروز روز انتقام منه. میخوام مدام بکشمت و زندت کنم، همون کاری که ت- 

 !کنم، نابودنابودت می

 .هوش شدمی محکمی به پشت گردنم خورد و چشمام تار شد و بیهمون لحظه ضربه

*** 

دیدم؛ کمی دیدم هنوز تاره، چند بار پلک آروم چشمام رو باز کردم، سرم خم بود و فقط پاهام رو می

شه و نالم پشت چسب روی دهانم خفه میدم. از دردش صورتم جمع زن و گردنم رو تکون میمی

 .شهمی

خونش، بعد های متورم و پرزنه. تو نگاه اول چشمام میخ چشمکنم، خشکم میسرم رو که بلند می

ترسونه و ضربان قلبم های پاره شده تو تنش من رو میچرخه، دیدن لباسهای روی صورتش میزخم

 .رهباال می

زنه که اذیتش کردن. تونه، حرف بزنه؛ اما نگاهش داد مینمیروی د*ه*ان اونم چسب گذاشتن و 

 .زارمشه و پلکام رو با شرمندگی روی هم میاشک تو چشمام جمع می

کنم. خود لعنتیش کنار محیا ایستاده و شنوم، چشمام رو سریع باز میاش رو که میصدای جیغ خفه

ا کنم، ببینم. با خشم نگاهش مییا میی محیاست. ترس و نگرانی رو تو چشمای محدستاش رو شونه

 گهکنه و میخنده و به یکی از آدماش اشاره میدیدن نگاهم بلند می

 .خواد بگهباز کن دهنش رو ببینم؛ چی می- 

کشه، پو*ست صورتم از شدت درد آدمش میاد سمتم و بدون هیچ مکثی چسب رو از روی دهانم می

 .نومشافته. صدای نحسش رو میبه گز گز می

 سام؟- 

 کنمسرم رو باال میارم و نگاهش می
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کنم، تو و این خانوم کوچولو هم )دستش رو امروز نوبت بازی منه، قانون این بازی رو من تعیین می- 

ریزن( طوری هاش میشه و اشکاش بلند میده و محیا از درد صدای نالهی محیا فشار میروی شونه

 . ...کنید. فقطگم، بازی میکه من می

 گهکنه و میکنه و با پوزخند نگاهم مییکم مکث می

دم، دوست داری ببینی چه بالیی سر عشقت میارم یا فقط صداشو فقط یک حق انتخاب بهت می- 

 دوست داری بشنوی؟

 گمدم و میبا حرص دست و پای بسته به صندلیم رو تکون می

 .حق نداری بهش دست بزنی. دستت رو بردار- 

کنه، دیگه کنن به خندیدن، محیا با شدت بیشتری گریه میهاش هم شروع میخنده، آدممیبلند 

 .هاش رو بگیرهتونه جلوی نشنیدن صدای زجهچسب هم نمی

ع*و*ضی! دستام رو باز کن تا بهت بگم چطوری باید بازی کنی، دخترت بخاطر من مُرده؟ بیا سراغ - 

 .من، به محیا کاری نداشته باش

 کنه به دورمکنه و بعد شروع میای خنثی بهم خیره نگاه میشه. چند ثانیهشون قطع میدهصدای خن

 .زنهقدم زدن و همونطور هم حرف می

کشید. دیر فهمیدم، خیلی لیاقت! چون ولش کرده بودی. شیشه میمعتاد شده بود، بخاطر توی بی- 

ی آشپزخونه تیکه تیکه کرد. با چاقودیر! وقتی فهمیدم که مادرش رو یک انگل بزرگ تصور کرد و 

 .رو شدمبهها روآویزش از نردهاون شب همین که در خونه رو باز کردم با جسد حلق

شه، لعنتی! این آدم با این اتفاقات دیگه عمرا بذاره از اینجا چشمام از شنیدن حرفاش درشت می

 !تی االن که مردیزنده بیرون بریم، نازنین خر، همیشه احمق بودی و دردسر ساز ح

هاش افتاده بود. قبل از اینکه خودش رو بکشه، همه چیز رو برام نوشته بود. از تو، یک نامه پایین پا- 

 .اعتیادش، از توهمش و کشتن مادرش، از پشیمونی و ترسش

 گهزاره و میام میپشت سرم ایستاد و هر دو دستش رو روی شونه

به اندازه خودم عذابت بدم، اینقدر که مرگ هم حتی نتونه  قسم خوردم، همون شب قسم خوردم که- 
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 .نجاتت بده

گیره و به عقب گاه صندلیش رو میهاش به سمت محیا میاد و تکیهی دستش یکی از آدمبا اشاره

 .کنه به تکون خوردن و جیغ کشیدنکشه. محیا ترسیده و شروع میمی

 .کن هی! چیکارش داری؟ ولش-

کشن. حدس و فریادهای من، محیا رو به سمت یک ت*خت خو*اب فلزی میبدون توجه به تقال 

ا دم تست که مدام خودم رو تکون میاینکه چه بالیی قراره سرش بیارن به حدی برام دیوونه کننده

 .شممی دست و پام رو آزاد کنم و برم نجاتش بدم؛ اما فقط روی زمین پرت

 محیا

ام داشت. بعد یکی دیگه به کمکش اومد و زدیک یه تخت نگهیکی از اون مردا من رو عقب کشید و ن

هام رو گرفت و من رو روی تخت پرت کرد و خواستم فرار کنم که به سرعت دست کرد، دستام رو باز

 .های وصل شده به تاج تخت بستندهام رو به زنجیرهقبل از اینکه به خودم بیام سریع دست

نگاهش کردم، دیدم روی زمین افتاده و نگاهش به منه. وقتی صدای فریاد سامیار رو شنیدم و وقتی 

گیرن، از ترس اینکه چه بالیی قراره سرم بیارن، با تمام توانم با جیغ پاهام رو هم تو دستاشون می

 .کنمسامیار رو صداش می

ا ام کنه؛ترسونه و تقالی من رو بیشتر میهاشون من رو بیشتر میترسم براشون جالبه، صدای خنده

 .ست و کاری ازم برنمیادهام بستهدست

گیره و با ل*ذت نگاهم کنه و فکم رو تو دستاش میشون خودش رو کنارم روی تخت پرت مییکی

 .کنه، حالت تهوع به سراغم میاد. حرکت دستش روی تنم برام عذاب آورهمی

باال نمیاد و از فشار بنده، اونم به سراغم میاد. از سنگینی وزنشون نفسم دومی پاهام رو که می

 .شهکنم تپش قلبم داره کند و کندتر میکنم، حس میای که دارم تحمل میعصبی

خوام، من کنم و از خدا کمک میسوزونه، از ته دلم آرزوی مرگ میدست داغشون پو*ست تنم رو می

دارم، صدای خنده تونم همچین اتفاقی رو تحمل کنم. خسته و ناتوان دست از تقال کردن برمینمی

ریزه و ی میشه، اشک داغی روی گونهتر میهای سامیار دارن ضعیف و ضعیفها و فریاداین لعنتی
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افتن و وارد هام روی هم میشه، نفسم حبس و پلکسوزه. دیدم به اطراف تار و تارتر میچشمام می

 .شمای شیرین میخلسه

*** 

 سامیار

شه و با ل*ذت به من نگاه روم میبهکنن و پدر نازی روافتم، من رو بلند میوقتی روی زمین می

 گهکنه و میمی

 .نمک؟ هنوز که کاری نکردم. هرکاری که با دخترم کردی با این دختر میتونی تحمل کنیچیه؟ نمی- 

 .کاره بود، محیا پاکه. لعنتی بگو ولش کننلعنتی دخترت این- 

 .لعنتی تویی، ک*ثافت دختر منم پاک بود، تو به لجن کشیدیش-

 زنین بود، نه من! اوننه، نه، نه! به هرچی که قبولش داری قسم نه. هر اتفاقی بین ما بود به خواست نا-

 .قبل من معتاد شده بود، اصال همین باعث جداییم ازش شد. از بس که احمق بود

 گهشه و میی لباسم تو مشتاش جمع مییقه

 .ببند دهنتو-

 .کنمبزار بره، ازت خواهش می- 

 گهزنه و میپوزخند می

 .به هیچ وجه-

 گمکنم و میمی اندازم و دوباره با التماس نگاهشسرم رو پایین می

گی من اشتباه کردم؟ مگه دختر باشه من بد، همه چیز تقصیر من بود؛ ولی محیا رو ول کن. مگه نمی-

 پاک تو رو من لجنش نکردم؟

 .چرخههاش تو صورتم میتر شده و چشماش آرومچهره

 صال برای همیننکن، تو نکن، تو اشتباه من رو تکرار نکن! محیا پاکه، مثل من و امثال من نیست؛ ا-

 .عاشقش شدم

های هجوم آورده به چشمام و با لحنی پر از اضطراب و خواهش کنم و با اشکنگاهی به محیا می
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 گممی

اون حقش نیست، تو کاری که من با دخترت کردم رو باهاش نکن. نکن، تو رو به همون نازی قسم - 

 !نکن. محیا، محیا

 .شهی لباسم شل میترکونه. دستاش دور یقهتکرار صداش با فریادی بلند بغضم رو می

 رئیس؟- 

 .چرخهنگاه من و پدر نازی به مردی که صداش کرده بود، می

 .رئیس دختره بیهوش شد. نبضش هم خیلی آرومه- 

 گمکنم و میبا وحشت به محیا که روی تخت بی حرکت بود، نگاه می

 زنم( محیا؟محیا؟ محیا؟ ) با همه توانم فریاد می-

 .ببرش تو اتاقش و دکتر خبر کن-

 گمکنم و میبه پدر نازی نگاه می

 زارم، باید نجاتش بدی. محیا؟نجاتش بده، فهمیدی؟ اتفاقی براش بیفته، زندتون نمی-

 برهکنه و بیرون مییکی از آدماش محیا رو بلند می

 .دستام رو باز کن، منم باید بیام-

 .مونهه میساکت باش... نترس الزمش دارم؛ پس زند-

 .تو ساکت باش، بازم کن، زود-

کنه و خودش از اتاق بیرون کنه و بدون توجه بهم، به یکی از آدماش اشاره میبا پوزخند نگاهم می

 .شهره و قبل از اینکه بازم اعتراض کنم، چسبی روی دهانم گذاشته میمی

*** 

 محیا

چرخونم و مردی رو ف سفیده، سرم رو میبینم یک سقکنم، اولین چیزی که میچشمام رو که باز می

کنم، جز ما کسی اینجا جای اتاق نگاه می بینم که پشت به من و رو به پنجره ایستاده. به همهمی

 !نیست، چی شده؟ من کجام؟
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 .شهپیچه و صدای نالم بلند میجای تنم می کنم، تکونی به خودم بدم؛ اما درد تو همهسعی می

 بهوش اومدی؟-

اش تمام اتفاقات قبل از بیهوشی به یادم میان و با ترس تو کنم و با دیدن چهرهب صدا نگاه میبه صاح

 .کنمشم و بهش نگاه میخودم جمع می

 .کنم تو واقعا پاکی، مثل نازنینمدکتر گفت سکته کردی... فکر می-

 .کنهنگاه میام و اونم به من گه و ماجرا چیه؛ اما هنوز بهش با ترس خیرهفهمم چی مینمی

 !گذرم؛ اما از خودت نهتونم بیخیال بشم، نازی آرامش نداره. از تنت مینمی-

های عذاب بندم، اون لحظههام رو میره. سکته کرده بودم؟! چشمگه و از اتاق بیرون میاین رو می

یچم. پکنم. مالفه رو دور خودم میهام رو باز میهام و با ترس سریع چشمآور میان پشت پلک

 .شمکنم و تو خودم جمع میاحساس سرما می

شدم، چه شه. اگه بیهوش نمیام بلند میریزم و صدای هق هقاولش آروم و بعد تند تند اشک می

زیر ل*ب با  .کشمافتاد؟ من کجا بودم االن؟ خداروشکر که منصرف شد وگرنه خودم رو میاتفاقی می

 .رمفهمم به خواب میکنم و بدون اینکه بگریه خدا رو شکر می

*** 

 شنوم( محیا؟شنوی؟ محیا بیدار شو. )صدای سرفه کردن میمحیا؟ صدامو می-

 "هی"بینم و از ترس کنم، صورت خونی و پر زخمی رو جلوی صورتم میآروم چشمام رو باز می

 .کشمگم و خودم رو عقب میمی

 .نترس، منم سامیار-

 !کنم، چقدر صورتش داغون شدهمیآره، صدای سامیاره. به صورتش دقت 

 سامیار؟-

 جانم؟ خوبی؟-

 چه بالیی سرت آوردن؟-

 گهزنه و میآروم لبخند می
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 هیچی، محیا؟-

 گمزارم و میدستام رو روی صورتش می

 جان؟-

 .کنهباید فرار کنیم. این یارو تا ما رو نکشه، ولمون نمی-

 گمکنم و میبا ترس بهش نگاه می

 آخه چطوری؟-

 گهتر میاد و زیر گوشم میکنه و نزدیکطراف نگاهی میبه ا

ای بریم. تو فقط هروقت که من بهت گفتم، بدون اینکه به پشت جا بشیم و جای دیگهبهقراره جا-

 سرت نگاه کنی. بُدو، باشه؟

 .باشه-

 گهب*وسه و زیرلب با تکرار میخوره و آروم پیشونیم رو مینگاهش تو نگاهم گره می

 .خش، منو ببخشمنو بب-

 گهکنه و میچسبونم و اونم دستاش رو دورم حلقه میخودم رو بهش می

 .دمحتی اگه به قیمت مردنم تموم بشه، نجاتت می-

 گمزارم و میدستم رو روی قلبش می

 .ریماز مرگ نگو، باهم از اینجا می-

 گممیکنم و کشه، آروم صداش میزاره و نفس عمیق میاش رو روی سرم میچونه

 این یارو کیه؟ آدم محمودیه؟-

 .کنهکنه و بعد شروع به تعریف کردن ماجرا مییکم مکث می

 کامیار

ریم. یک هتل رستوران، با سرعت همراه کامران به سمت آخرین آدرسی که از محمودی داشتم، می

 .پیدا کنمهاش بوده. امیدوارم اینجا دیگه یه ردی ازش اینطور که مشخصه پاتوق بعضی از قرار

کنیم. کامران منو رو شیم و یه میز رو برای نشستن انتخاب میخیلی عادی وارد بخش رستوران می
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 گهداره و آروم رو به من میبرمی

 بینی؟یه نگاه بنداز ببین آدم آشنا نمی-

زنم. هیچ کس برام آشنا نیست، کالفه کنم و نا محسوس اطراف رو دید میکاری که گفت رو می

 .کنم. صدای گارسون میاداز حرص مشت می دستمو

 خوش اومدین، چی میل دارین؟-

 گهکنم و کامران میمن سکوت می

 سفارش مخصوص چی دارین؟-

 پرسهکنم و مشکوک میگارسون یکم نگاهش می

 پا، میگو، خاویارخوراک هشت-

 گهزاره و با لبخند کوچیکی میکامران منو رو روی میز می

 یاربرامون خاویار ب-

 به اسمه؟-

 !شماره دادم. رند-

ره. رو به کامران کنه و بدون هیچ حرفی به سمت آشپزخونه میگارسون نگاهی به هردوتانون می

 گممی

 االن چی شد؟-

 گهکنه و میبا پیروزی نگاهم می

کنیم. اگه تیرم به سنگ خاویار جز رمزهای مخصوص ماست، برای ردوبدل اطالعات ازش استفاده می-

 .وره باشه، باید بریم دستامونو بشوریمنخ

کنم. همون گارسون کنار سرویس شه و منم به همون سمت نگاه مینگاه کامران به جایی خیره می

ریم. وارد سرویس بهداشتی کنه. همراه کامران به اون سمت میبهداشتی ایستاده و بهمون اشاره می

 گهکنه و میشیم، نگاهی بهمون میکه می

 کی اومدین؟ از طرف-
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 پدربزرگ-

 گهزنه و میلبخند می

 خوایین؟چه اطالعاتی می-

 محمودی اینجاست؟ بوده؟ دقیق چه روز و چه ساعتی؟-

 گهکنه و بعد از مکث کوتاهی میسرشو میندازه پایین، یکم فکر می

چون  گم عجیبروز پیش، همراه محافظش و یه مرد عجیب. می8تو همین چند روزه اینجا بود، شاید -

 .خیلی ظاهر بهم ریخته و مضطربی داشت؛ اما چشماش عصبانی بود

 میتونی به یادش بیاری؟ چه شکلی بود؟-

 گهده و میسرشو به معنای تایید تکون می

چشم و موهاش مشکی، قد بلند و ورزیده و... آها یه خالکوبی عجیب رو گ*ردنش داشت که به -

 !بود. فقط همینارو یادمه  Nنظرم

 بازم؟میاد -

 محمودی؟ دنبالشی؟-

 دونی کجاست؟آره، می-

 گهکنه و دوباره داخل میاد و میبه سمت در میره و یه نگاهی به بیرون می

 .برههم خرج داره، هم زمان می-

 اینبار من جواب میدم

 .هر چقدر الزم باشه میدم، فقط سریع-

 گهکنه و مینگاهی بهم می

 تو...؟-

 گمکنم و قبل از اینکه حرفی بزنه، میاهم گرفته، پوفی میحتما بازم با سامیار اشتب

 .برادرشم-

 .دستم میندازی؟ با یه لنز شدی برادرش؟ خودتی، سامیاری-
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 دهکنم و میخوام بهش بتوپم که کامران جای من جواب میکالفه با دستم موهامو مرتب می

 .برادرشه. دوقلوان-

شه بودن کامران که مطمئن میشه، نگاهش روی من زوم میکنه و از جدی یه نگاه به کامران و من می

 گهزنه به بازوم و میو با مشت آروم می

ای... داداشت اینجا طرفدار ایول، عین هَمید! همون قد و هیکل، همون صورت ولی با چشمای قهوه-

 .زیاد داره. بهتره بیرون رفتی، تو دید نباشی

 گهگیره و میرون میاره و سمت من میاز جیب داخلی لباسش یه کاله کپ ساده بی

 .تا میشه-100

کنه. بدون اینکه گردی می؟ مطمئنم برای پیدا کردن محمودی هم دندون166یه کاله کپ ساده، 

زارم و همراه گیرم و روی سرم میحرفی بزنم، یه تراول از جیبم بیرون میارم و بهش میدم و کالهو می

 گمشم و میشینیم، در حال حرکت بهش خیره میکه میزنیم بیرون. تو ماشین کامران می

 .نگفته بودی که اینجا آشنا داری-

 .کردم که جواب بده، شک داشتمفکر نمی-

 گمدم و میسری تکون می

 ریم؟کجا می-

کنم باید تو دید باشی، مطمئنا محمودی دنبال توام هست. بهتره ببینتت. شاید ی تو. حس میخونه-

 .از تو خواست که بابک رو برای مبادله ببریسراغت اومد و 

 گمدوزم و مینگاهمو به جاده می

 .تر میشهامیدوارم بهم زنگ بزنه، کارمون راحت-

*** 

 محیا

 کنم و فکر پیش خانوادمه که االنکنار سامیار و تکیه داده به دیوار نشستم و به تاریکی اتاق نگاه می

نگرانم شدند. بدتر از همه... مهرداد! برادرم که بهش  تو چه وضعیت و حالی هستند، حتما خیلی
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شلیک کردند، اگه اتفاقی براش افتاده باشه؛ چی؟ چطوری خودمو ببخشم؟ همش تقصیر منه. آروم 

 گهشه و میکشم، دست سامیار دورم حلقه میمو باال میکنم و بینیاشکامو پاک می

 درد داری؟-

 !...مامانم، بابام، مهرداد کردم،نه، داشتم به خانوادم فکر می-

 شنومکنم. صداشو کنار گوشم میزارم و گریه میدستامو روی صورتم می

 .گردی پیششون. بهت قول میدمخیلی زود برمی-

گیره، تو یه لحظه و بی مالحظه اما آروم، همون طور که هایی که میده حرصم میها و قولاز حرف

 گمه نگاهش کنم، میزارم، بدون اینکاش میسرمو روی شونه

 !تقصیر توئه-

کشه و ام میوار روی شونهکنه، حتی نفسش هم تو س*ی*نه حبس میشه، دستشو نوازشمکث می

 گهآروم فشارش میده و می

 .آره، حق با توئه-

 !شدی... و بعدشم عاشق مننباید اینقدر دختر باز می-

کشه. با انگار داره موهام رو بو میشنوم، زاره. صدای نفس عمیقش رو میسرش رو روی سرم می

 گهای میصدای گرفته

کردم که داشته باشمت، کاش فقط از دور عاشقت اومدم و سعی نمیکاش هیچ وقت سمتت نمی-

 .موندم؛ اما محیا هر طور که شده، نجاتت میدمموندم، کاش یه غریبه باقی میمی

 گمگیرم و با صدای بلند میکالفه ازش فاصله می

دونیم که کجا ات؟ ما حتی نمیکنم( با همین دستای زنجیر شدههاش اشاره میوری؟ )به دستچط-

نا کنم( مطمئکنه، البته با تو کاری نداره )بغض میهستیم. با گندی که تو زدی این یارو ولمون نمی

 .خواد منو آزار بده، شایدم بکشهمی

 کنهنارگوشم زمزمه میکشه و آروم کگیره و منو به سمت خودش میدستمو می

کنن، اون وقته که اگه شده جامون میدونم کدوم طبقه ولی مطمئنم جابهاینجا مجتمع خودمه، نمی-
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 .هاشون بشم، میشم و تو رو فراری میدمسپر گلوله

 تو مجتمع خودت؟-

یه اتاق آره، از پنجره دیدم. وقتی منو برده بودن به یه اتاق که با وسایل دخترش چیده شده بود و -

جامون کنن. تونن اینجا نگه دارن و باید جابهمعمولی بود و پنجره داشت. من مطمئنم که ما رو نمی

 .اون وقت باید بری

 کنم و میگمهایی که راه خودشون رو به صورتم پیدا کرده بودن، بهش نگاه مییا بغض و اشک

 راست میگی؟ مطمئنی؟-

 !آره، آره عزیزم-

 گهب*وسه و میهای خیسم رو میگیره و پشت پلکصورتمو تو دستاش می

 !عاشق چشماتم، رنگ شکالت. دیگه گریه نکن، نجاتت میدم، هرطور شده؛ حتی اگه بمیرم-

 هق میگمکنم و با هقدستامو دورش حلقه می

 .ترسمترسم. از مرگ نگو، من میریم. من میما باهم می-

 گهمی و چسبونهمی خودش به بیشتر منو کنه وکمرمو نوازش می

 .کنارتم آروم باش، من-

 سامیار

تونم هیچ حرکتی بکنم، حتی تو گوشم یه صدای سوت آزاردهنده پیچیده و سرم گیج میره؛ اما نمی

کنم که صدای نچ نچ کردن کسی رو گیرم و ناله میتونم الی پلکام رو باز کنم. با دستام سرمو مینمی

 . ...شنوم و بعدمی

 !کردی پسرسرگیجه داری؟ خب نباید زیاد مصرف میچیه؟ -

کنم و نور اتاق بالفاصله با خودم میگم، مصرف؟! مصرف چی؟ به سختی یکم الی پلکامو باز می

 !بندمش. آه لعنتیزنه و میچشمامو می

کنه، قلبم منقبض میشه از ترس و کشم؛ اما دستام به چیزی برخورد نمیدستمو اطرافم روی زمین می

ی همون مرد میاد، صداها برام کم کم دارن کنم، بالفاصله صدای خندهوحشت محیا رو صدا می با
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 .کنم که چشمامو باز کنمواضح میشن. سعی می

 !کشه( خیلی خوبهوم؟ نگرانش شدی؟ جاش خوبه ) با ل*ذت حرفاشو می-

محمودی؟! اون اینجا شناسمش و همین باعث ترس و تعجبم میشه، خنده و اینبار دیگه میدوباره می

ه بینمش ککنه؟ یعنی همه چیز زیر سر اونه؟ از الی پلکام آروم به اطرافم خیره میشم و میچیکار می

 .خیز شدم، با لبخند خیره شدهروی صندلی نشسته و به من که روی زمین نیم

 .دنبالشی؟ نگرد، اینجا نیست-

کنه و اون مرد از این اتاق منحوس که میگردونه عقب و به مردی که پشت سرشه اشاره سرشو برمی

 .برای اولین بار رنگ نور رو به خودش دیده، خارج میشه

 زاره و میگهمحمودی به سمت من خم میشه و دستاشو روی زانوهاش می

 .تا پدر که از تو به شدت متنفرن2وقت تالفی رسیده، سام! تالفی -

رسه و منو های خفه شده به گوشم مییغدر اتاق به شدت باز میشه و صدای بلند فریاد و ج

 !ترسم، قلبم داره تو دهنم میزنه. صدای محیاستترسونه، بدجورم میمی

 لعنتی اینجا چه خبره؟-

 صداش آزارت میده؟ دوست داری نجاتش بدی، نه؟-

 .زنم( اون گناهی ندارهولش کن، اون گناهی نداره. )با خشم و عصبانیت فریاد می-

یت از روی صندلی بلند میشه، طوری که صندلیش به عقب پرت میشه و گردنمو تو محمودی با عصبان

 زنهگیره و بلند بلند حرف میدستش می

 .دونی گناهش چیه؟ هوم؟ گناهش اینه که تو عاشقشینه، اون گناه کاره، می-

 میرم! آروم و با التماس میگمکنم که دارم میخنده و من حس میاون می

 .بگو ولش کنن-

ست که این چی؟ بازم دستور؟ درست مثل پدرتی، حتی چشمای اونم به ارث بردی. حیف این چهره-

 !چشمای لعنتی به گند کشیدتش. حیف، حیف از مادرت

 کنم، مادرم؟با تعجب نگاهش می
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 تا حاال پدرت نگفته بهتون که مادرت، خواهر من بوده؟-

 آب دهانم رو قورت میدم و میگم

 یگی؟این مضخرفات چیه م-

 کنه و بلند میشه، چند قدمی ازم دور میشه و میگهزنه و ولم میپوزخند می

 .حاال مونده تا مضخرف بشنوی، اسی؟ بیارش-

*** 

 محیا

بردم، زدم و از عطر دلچسب و نسیم خنکش ل*ذت میتو یک دشت پر از شقایق آروم آروم قدم می

 .ش جذف زیباییش شدم و به سمتش دویدمهای زرد رنگهای خمیده و برگبا دیدن درختی با شاخه

اش گذاشتم و دورش چرخیدم که یک دفعه یه مار کبری خیلی با رسیدن بهش دستم رو روی تنه

 .ترسوندروی خودم دیدم، نگاه خیره و ترسناکش منو میبزرگ رو روبه

 م حملهدر یک لحظه تصمیم به فرار گرفتم اما به محض اینکه یک قدم عقب گذاشتم، مار به سمت

کرده و دهانش رو باز کرد و همین که منو بلعید، با خیس شدن تنم با آب یخ، نفس نفس زنان چشم 

 .باز کردم

مرد که با لبخند به من خیره بودن و من در  8از اینکه خواب دیده بودم خوشحال بودم ولی با دیدن 

 .مرکز یک اتاق به یک صندلی طناب پیچ شده بودم، به شدت ترسیدم

چقدر به اطراف نگاه کردم، نه این اتاق اتاق قبلی بود و نه سامیار اینجا کنارم بود، بیشتر ترسیدم هر 

مرد بود که  8و از تنم لرز کوچکی رد شد و آب دهانم رو با صدا قورت دادم و نگاهم با ترس به اون 

 .حاال شروع به قدم زدن به دور من کرده بودند

ها رو باالی سرم دیدم که با لبخند من صورت یکی از اون مردیک دفعه صندلی به عقب خم شد و 

کردم، نکنه بازم قصد...؟ اما اون مرد که کرد، حس خوبی نداشتم و خطر بیخ گوشم حس مینگاهم می

 .گفته بود کاریم نداره، خدای من نه! به سرعت اشک تو چشمام حلقه زد و با التماس نگاهش کردم

ی اون و من محکم به زمین خورده و از درد جیغ کشیدم و صدای خندهیک دفعه صندلی رو ول کرد 
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ها خالص بشم اما قبل از اینکه دادم تا از شر طنابکردم و خودم رو تکون مینفر بلند شد، گریه می 8

ی موهام که تو موفق بشم از موهام گرفتن و بلندم کردن و باز هم صدای فریاد از روی درد ریشه

 .کشید، بلند شدبود میمشت اون مرد و 

طناب رو باز کردند و بالفاصله یه سیلی خیلی محکم به سمت راست صورتم زدند و من روی زمین 

پرت شدم و همین که سرم رو بلند کردم، متوجه شدم که از کنار ل*ب و داخل دهانم خون روی 

 .زمین ریخته. همین که تفش کردم بیرون دستی روی گردنم نشست و بلندم کرد

های قدرتمند اون مرد اسیر بود و از دردش هیچ کاری جز جیغ کشیدن استخوان گردنم بین انگشت

نتونستم انجام بدم، همین که قد راست کردم، به طرف دیگر صورتم سیلی زدند و من این بار محکم 

 ریزیبه دیوار خوردم و اونقدر برخورد بدی بود که بالفاصله روی پیشونیم زخم شد و شروع به خون

 .کرد

 .بیارینش-

دونم کی بود که این دستور رو داد ولی باعث شد دست از زدنم بردارن و یکیشون که هیکل نمی

تری داشت بازوم رو گرفت و منو از اتاق بیرون برد، وارد یه راهرو شدیم و بعد به اتاقی که قبال درشت

 .با سامیار اونجا بودیم، رفتیم

 ... .میشم همین که وارد

 محیا

بینم که روی زمین افتاده و قبل از هر عکس العملی منم کنارش همین که وارد میشم، سامیار رو می

 .های سامیار دورم حلقه شد و صداش تو گوشم پیچیدپرت میشم، صدای آخم که بلند میشه، دست

 .محیا؟ خوبی؟ ببخش، منو ببخش-

 شنوم که میگهصدای خندون مردی رو می

 گی؟چی داری تو گوشش می-

 سامیار در جواب مرد میگه

 .بذار بره، هر چی که هست رو با من تصفیه کن-
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 شنوم، خیره به من میگهی اون مرد رو میزمان صدای خندهکنم و همسرم رو بلند می

 .چسبهنه، اگه این کوچولو تقاص بده، بیشتر بهم می-

 سامیار با حرص میگه

 !محمودی-

دا کمکمون کن، اون مردک دیوانه کم بود، حاال اینم اضافه شد، محمودی؟! این مرد محمودیه؟ وای خ

 .تونم جون سالم به در ببرممن هرگز نمی

 .خوای و منم نمیدم، تمامی حرفای تکراریتو ندارم، تو آزادی محیا رو میحوصله-

دیگه نفر  2نفر من و 2نفر به سمت ما اومدن، 0اینو گفت و به مردهای پشت سرش اشاره کرد و هر 

 .هم سامیار رو محکم نگه داشتن و ما رو از هم جدا کردن

 دوزه و میگهمحمودی نگاهش رو به من می

 خب، از کجا شروع کنیم شریک؟-

کنم، طوری بهم با نفرت خیره شده که مطمئنم چیز خوبی نمیگه و همین هم به پدر نازنین نگاه می

 شد

 شوک الکتریکی چطوره؟-

کنه و صدای فریاد خنده و با سر حرفش رو تایید مینده، محمودی بلند میبهایم یخ میخون تو رگ

 کنه و میگهمیشه، محمودی با عصبانیت نگاهش میگفتن سامیار بلند  "نه"

 .دهنشو ببندین-

زنن، با صدای کشیده شدن چیزی کشن و روی دهانش چسب میتر میسامیار رو هرطور شده عقب

شه، یه وان حمام و یه دستگاه با چندیدن سیم که بهش وصل بودن. از نگاهم به ورودی اتاق جلب می

 لرزم و میگمترس به خودم می

 .زنم( ولم کنین، ولم کنینخواین چیکار کنین؟ )خودمو تکون میدم و فریاد مینه، می-

ن. دارکشن و کنارش نگه میست و اونا به راحتی منو به سمت اون وان میفایدههای من بیاما تالش

 ایستاد و میگهمحمودی کنارم می
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 تر شروع کنن تاها با ولتاژ پایینگیره( میگم بچهنترس، خیلی درد نداره )فکم رو تو دستاش می-

 .عادت کنی، حاال حاالها باهات کار دارم

ام رو گرفته و داخل خوابونند، یکی دست و شانهزور داخلش می وان حمام پر از آب میشه و منو به

گه داشته و یه نفر دیگه پاهام رو به کف وان چسبونده. از ترس مدام در حال تکون خوردنم تا یه وان ن

 .جوری از دستشون خالص بشم

کنم، همون دستگاه پر از سیم شنوم و با ترس به اون سمت نگاه میای رو سمت چپم میصدای جرقه

ل از اینکه اون مرد به سمتم بیاد، کنم. قبکشم و سامیار رو صدا میبینم و جیغ میرو کنارم می

 .محمودی دستور توقفش رو میده و برای جواب دادن به زنگش از اتاق خارج میشه

 پدر نازنین به سمت ما میاد و میگه

 کنین؟چرا شروع نمی-

 .باید رئیس باشه-

 .تو شروع کن، اونم میاد-

 .گیرممن از تو دستور نمی-

نه و به سمت من میاد و سرم رو به درون آب داخل وان هل میده، کپدر نازنین با عصبانیت نگاهش می

زنم. اینقدر یهویی انجامش میده که فرصت نفس گرفتن هم نداشتم و زیر آب مدام دست و پا می

دم گم های تنکنه، بین نفس نفس زدنکشه و صدای بلند فریاد سامیار که صدام میدستی منو باال می

 .میشه

 ایستاده رو به پدر نازنین میگهمردی که باالی سرم 

 خوای بکشیش؟کنی دیوونه؟ میچیکار داری می-

 .اش میدمپس شروع کن؛ وگرنه به روش خودم شکنجه-

 کنه و میگهکنه و با خونسردی به عقب هلش میده و ازم دورش میمرد هیکلش رو صاف می

 .تو اینجا دستور نمیدی، دهنتو ببند تا خودم ترتیبشو ندادم-

 نازنین خواست حرفی بزنه که همون موقع محمودی وارد میشه و با عصبانیت میگه پدر
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 .جمع کنید بریم-

 پدر نازنین با عصبانیت به سمتش میره و میگه

 .خوای منو بپیچونی؟ قرار ما این نبودکجا؟ می-

 .زنه( کاری که گفتمو بکنینقرار ما سرجاشه )رو به زیر دستاش فریاد می-

و کنن، تکشن و روی زمین پرت میمیره و پدر نازنین هم دنبالش، منو از آب بیرون می از اتاق بیرون

 .خودم جمع میشم و با ترس بهشون خیره میشم

کنه و همین که آروم میشم، آروم زمزمه کنن و به سرعت سمت من میاد و بغلم میسامیار رو ول می

 کنهمی

 .اید فرار کنیمحیا االن وقتشه، حواستون جمع کن که سریع ب-

 ام میگمبا صدایی لرزان و لرزش چونه

 .ترسمچطوری؟ من می-

 نترس، فقط باید بدویی، بدون اینکه به عقب برگردی. باشه؟-

بندن، روی سرمون یه کیسه سرم رو در تایید حرفش تکون میدم. سمت ما میان و دهنمون رو می

 .بندنکشن و دستامون رو هم به عقب میمی

ها که تو دید دوربین نباشیم و ریم، از پلهون متوجه میشم که به سمت پارکینگ داریم میهاشاز حرف

 تونم فرار کنم؟دونم که راه زیادی تا پارکینگ داریم. یعنی کی میمی

تونم دستای کنم، خیلی محکم نیست و مطمئنا میآروم با طناب بسته شده دور مچم بازی می

ی لعنتی روی صورتم دست و پا گیره. هیچ چیزی قط این کیسهکوچیکم رو ازش بیرون بیارم. ف

 .بینمنمی

ها دنبالشه و همین باعث شنوم، انگار تو راه پلهکنه رو میاش رو صدا میصدای بلند یه خانوم که بچه

بنده، دوباره شروع ی خودش رو میی طبقهمیشه ما بایستیم. همین که اون خانوم میره و در راه پله

 .کنیمت میبه حرک

 شنوم که میگهها رو میشیم، صدای یکی از مردوارد پارکینگ که می
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 .یه خانواده اینجان رئیس-

ا گیرم که سرم رو خم کنم تنشونن تا دیده نشیم. تو یه لحظه تصمیم میبالفاصله ما رو روی زمین می

د بود، حجم موهام کیسه شاید کیسه از روی سرم بیافته، یکمم سرم رو تکون میدم و چون موهام آزا

 .ریزهرو به پایین هل میده و موهام روی صورتم می

بینم که سرپا کنار ما ایستادن و متوجه زنم، همشون رو میسرم رو تکون میدم و موهام رو کنار می

ی روی سرش رو حرکت میدم و اونم کنم که سرش پایینه، با بازوم کیسهمن نشدن. به سامیار نگاه می

 .افتهی روی سر اونم میکنه و باالخره کیسهی تالشم میشه، سرش رو تکون میده و خم میهتا متوج

رسه با ابروهاش رو به من به کنه و بعد به اطراف خیره میشه، به آسانسور که میاول به من نگاه می

 کنه و منم سرم رو به معنی فهمیدن تکون میدم. حاال چطوری برم؟سمتش اشاره می

ای که داریم باعث میشه کمی بلرزم و همین که نگاه نگران سامیار خیسم و استرس از نقشه هایلباس

گرده و با تعجب به ما خیره میشه، همین که دهنش رو ها برمیگیره، یکی از اون مردروی من قرار می

شیم ر بلند میها رو از روی سرمون برداشتیم، من و سامیاکنه تا به بقیه اطالع بده که ما کیسهباز می

 .کنیمو شروع به دویدن می

 محیا

دوم، شنیدن صدای کنم و میشنوم و هر چقدر زور دارم جمع میرو می "بگیرینشون "صدای فریاد 

کنه. نزدیک آسانسور که میشم با صدای شلیک و فریادی از روی درد پاهاشون استرسم رو زیاد می

 ایستم، وای! سامیار؟می

زنه و دارم که سرم داد مینمش که روی زمین افتاده، نگران به سمتش قدم برمیبیگردم و میبرمی

افته که به سرعت دارن نزدیک میشن، های محمودی میخواد برگردم و برم، نگاهم به آدمازم می

 .دومی توان میگردم و با همهخوام گیرشون بیافتم، با فریاد بعدی سامیار سریع برمیدیگه نمی

ام گیرم و از ترس و نگرانی برای سامیار گریهستون بزرگ نزدیک آسانسور پناه میپشت یک 

کنم تا یه سروگوشی به آب بدم ولی با یکی از اون ی ستون به عقب نگاه میگیره. آروم از گوشهمی

 .کنمآدما چشم تو چشم میشم و کپ می
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دارم. آب دهانم رو با صدا رمیطوری که با ترس بهش خیره شدم، آروم آروم به عقب قدم بهمین

ها کنم و بکی دیگه از اون آدمقدرت میدم و قبل از اینکه دوباره پا به فرار بذارم به کسی برخورد می

گیره و بعد فرو بینم، قبل از اینکه جیغ بکشم و کمک بخوام، جلوی دهانم رو میرو پشت سرم می

کنم تا خودم رو از کنن. تقال میهوشم میکنم. نه! دارن بیرفتن سرنگی رو تو گردنم حس می

 .افتههام روی هم میحس میشه و پلکدستشون خالص کنم اما بدنم بی

*** 

 کامیار

فکرم درگیر بود، گاهی به سامیار و محیا، گاهی به بابا، گاهی به اینکه قراره چه اتفاقی بیافته، فکر 

شنوم. کامران مشغول گوشی کامران رو می های بسته روی مبل لم دادم که صدایکردم و با چشممی

 ست و بلند میگهدرست کردن قهوه تو آشپزخونه

 ببین شماررو، کیه؟-

 کنم و میگمشینم و به گوشیش که روی میزه نگاه میصاف می

 "شاه محمد"نوشته -

ل طور که تماسش رو وصداره و همینشنوه سریع به سمتم میاد و گوشی رو از روی میز برمیتا می

 !کنم یه خبر خوب تو راههکنه، وارد اتاقم میشه. حس میمی

کنم و سریع از خونه خواد که بلند بشم و بریم. منم اطاعت میهمین که کامران بیرون میاد، ازم می

 .زنیمبیرون می

 .ی سامیارکامیار با تمام سرعتت برو سمت خونه-

 سامیار؟ چه خبر شده؟-

 .یداشون کردیممطمئن نیستم ولی فکر کنم، پ-

 چطوری؟-

ها و ازش خواسته بودم که هر حرکت وردست نگهبان مجتمع سامیار رو نشونده بودم پشت دوربین-

 .مشکوکی رو بهم گزارش بده. االن زنگ زد و گفت که چندتا آدم مشکوک تو پارکینگ هستن
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ل کنیم یا حداقاشون میرونم. مطمئنم که پیدامیدی تو دلم به وجود میاد و تا جایی که میشه تند می

ی سامیار که چیزی رو بردارن و اینجوری یه ردی ازشون پیدا میشه. شاید اون آدما رفتن تو خونه

 . ...بهشون برسیم،شایدم

ون شیم، پسر جوهای مختلف تو ذهنم ساختم، همین که وارد پارکینگ میتا برسیم کلی فکر و نظریه

 "شاه محمد"کنه نم و کامران به محض دیدنش بلند صداش میبیو افغانی تبار رو درحال دویدن، می

 .کنه به با لهجه حرف زدنو اون پسر فورا به سمت ما میاد و با نفس نفس شروع می

 .دقیقه پیش رفته بود و دومی هم قبل اومدن شما رفت16تا ماشین بودن. اولی که 2دیر اومدین آقا، -

 پرسهکنه و میکامران پوفی می

 سمت رفتن؟ ماشین چی بود؟ از کدوم-

 .دونم ولی خیلی باحال و بزرگ و سیاه بود)به سمت راست اشاره کرد( از این طرف، نمی-

 .گیرم و وارد خیابون میشمبدون معطلی دنده عقب می

 .احتماال باید دنبال یه شاسی بلند باشیم-

گردیم، هرچی بیشتر می کنیم اماسرم رو در تایید حرفش تکون میدم و هردو به اطراف نگاه می

ها گیریم به مجتمع برگردیم و از شاه محمد فیلم دوربینشیم. در نهایت تصمیم میبیشتر ناامید می

 .شون کنیمریم، باید بررسیگیریم و باهم به اداره میرو می

*** 

رار مام تکشینم، فیلمی که دیده بودم، مدام جلوی چشزنم و روی نیمکت کنار در میاز اتاق بیرون می

 .بندمهامو میمیشه و حالم بیشتر گرفته میشه. سرم رو به دیوار پشت سرم تکیه میدم و چشم

 شینه و میگهام میدستی روی شونه

 خوبی؟-

 زاره و میگهشینه و اینبار دستشو روی پام میمونم و متوجه میشم که کامران کنارم میساکت می

 .خودتو نباز-

 گیرم و آروم میگمرو روی زانوهام میزارم و سرم رو بین دستام می به جلو خم میشم و دستام



           

                                 www.taakroman.ir 

  شلیکی غریبانه  رمان  

 کاربر انجمن تک رمان م.محمدی 

  
   

 
174 

 

جا نذاشتن، تمام این مدت جلوی چشممون بودن و ما ندیدیم، االنم که یه هیچ ردی از خودشون به-

 .های حذف شده. اینا چیزی نیستن که باعث آرامشم بشنصدای گلوله شنیده شده و یه سری فیلم

 !خوره. مهردادای بینمون ردوبدل بشه، گوشیم زنگ میقبل از اینکه حرف دیگه

 الو؟-

 کامیار؟ کجایی؟-

 قرار از رو نیمکت بلند میشم و میگمکنه و بیصدای نگرانش منم نگران می

 چیه؟ چی شده؟-

ست. با اون دوست پلیست همین االن زنگ زدن محل کار بابام. باید بیای، اوضاع خیلی بهم ریخته-

 .بیا

 دوزم و میگمه کامران مینگاهم رو ب

 .دارم میام-

 تر میاد و میگهتماس که قطع میشه، کامران نزدیک

 چیزی شده؟-

 .مهرداد بود، انگاری زنگ زدن بهشون، باید بریم-

 پرسهریم، ازم میها میطور که داریم به سمت خروجیهمین

 به مهرداد زنگ زدن؟-

 .نه، محل کار پدرش-

 .کردیمکنترلش نمیلعنتی، دقیقا جایی که -

ها رو تونم کاری انجام بدم روی هم فشار میدم و قدمفکم رو از حرص اینکه دستم خالیه و نمی

 .کنممی تندتر

زنم، در که باز میشه همراه کامران وارد خونه رسیم و پشت در با مکث زنگ رو میبه خونشون می

خواد که داخل بریم، به محض ورودمون ون میکنه و با سالم آرومی آزمشیم. مهرداد در رو باز میمی

ی لباسم رو کنه، به سمت ما میاد و یقهمادرش که رو به روی در ورودی روی مبل نشسته و گریه می
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 گیره و با گریه میگهتو دستاش می

دخترم کجاست؟ بگو کجا بردنش؟ چه بالیی سرش آوردن؟ دخترم، وای دخترم! چطوری برم -

کنه ازم جداش کنه، پدرش هم روی مبل نشسته و سرش رو بین )مهرداد سعی میجنازشو بگیرم؟ 

کنم قلبم از درد فشرده میشه، یعنی چی دستاش گرفته( دخترمو بخاطر تو کشتن. )حس می

 میری؟ چرا فقط دختر من؟جنازش؟ زنگ زدن و گفتن کشتنش؟ امکان نداره!( پس چرا تو نمی

بره. ه و درحالی که از سعی در آروم کردنش داره، به داخل اتاقی میکنبالخره مهرداد از من جداش می

زنن. اندازم، چشمای اشکی مادرش جلو چشمامه و حرفاش تو گوشم زنگ میسرم رو پایین می

 !ترسمها میترسیدم، بدجور هم ترسیدم، از واقعی بودن این حرف

 .بیایین داخل-

 .بینم، انگاری اونم رفتهبرم. پدرش رو نمیه زور به جلو میکنم و پاهامو ببا صدای مهرداد سر بلند می

 .حال و روزمون که دیدین، تماسشون بهممون ریخته-

 پرسهکامران با لحن آرومی می

 کی زنگ زدن؟-

 .های آخر وقت اداری، قبل از اینکه بابام به خونه برگردههمین امروز، تو ساعت-

 دقیقا چی گفتن؟ چیزی خواستن؟-

فهمم سعی داره بغضش رو قورت بده، نگاهش به زمین دوخته کشه و من میفس عمیقی میمهرداد ن

 میشه و میگه

گفتن محیا مرده... گفتن نفر بعدی سامیاره، باید بابک رو بهشون تحویل بدین و مرز رو برای -

 .خروجشون باز کنید

 زاره و آروم ماساژش میده و میگهی مهرداد میکامران دستشو روی شانه

 .تونم قطعی بگم؛ امّا ممکنه خواهرت زنده باشهنمی-

 کنه و مشتاق به کامران خیره میشهمهرداد سرش رو فوری بلند می

 .رسیمامروز یه ردی ازشون پیدا کردیم و مطمئنم که خیلی زود بهشون می-
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 چرا میگی محیا ممکنه زنده باشه؟-

 .چون همین امروز دیدمش-

 پرسهگرده و میبرمیبا خوشحالی به سمت کامران 

 امروز؟ کجا؟-

خواد که فعال به پدر و مادرش کنه و در آخر ازش میوار براش تعریف میکامران اتفاق امروز رو خالصه

 چیزی نگه

 .چرا؟ حالشون اصال خوب نیست، چرا نگم؟ حداقل یکم آروم میشن-

 .ونام راست بگنمهرداد ما قبل از ساعتی که به پدرت زنگ زدن دیدیمش؛ پس ممکنه ا-

مهرداد مغموم سرش رو در تایید حرف کامران تکون میده، تمام مدتی که اونجا بودیم، نتونستم هیچ 

کردم منو بهم ریخت! فکر حرفی بزنم، اینکه محیا مرده باشه خیلی بیشتر از اون چیزی که فکر می

 .کنهواقعی بودن این خبر داره منو نابود می

ه خوام ککشم و از کامران میجونم رو به زور تا کنار ماشین میزنیم پاهای بیمیوفتی از خونه بیرون 

رانندگی کنه و منو به خونم برسونه. در طول مسیر مدام تصویر دفعاتی که محیا رو دیده بودم تو 

خواستن تو مسیر اومدن به های اشکیش تو روزی که میذهنم تکرار میشه و در آخر تصویر چشم

 .زدنش، از جلوی چشمام کنار نمیرهخونمون بد

 بندم و با خودم میگمپلکام رو با درد می

 نباید محیا هم مثل سوگل بشه-

*** 

دوزم. روز شده و من نتونستم حتی گیرم و به پنجره میبا روشن شدن اتاق نگاهم رو از سقف می

زنم. تمام دیشب گ میشینم و به موهام چنبرای یک لحظه پلک رو هم بزارم. درمونده روی تخت می

رو به محیا و سامیار فکر کردم. آخرش چی میشه؟ بی انصافیه اما برای محیا بیشتر از سامیار نگرانم. 

ش بهمم ریخته. قبل از اینکه به خونم برسیم کامران قول داد که وقتی با حال و روز دیروز خانواده

 .اعتی که باشهسردار صحبت کرد، نتیجه رو حتما خیلی زود بهم بگه، هر س
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کنم و به خودم تو از روی تخت بلند میشم و به سمت دستشویی میرم. صورتم رو با آب خیس می

ام مشخصه. با صدای گوشیم سریع آینه خیره میشم، چشمام قرمز شده و کالفگی کامل از چهره

 !زنم و به سمتش میرم. کامرانهبیرون می

 شد کامران؟الو؟ چی-

 .تادم برات، باهاش بیاسالم، یه ماشین فرس-

 سالم، باشه؛ ولی کجا؟-

 .بیا، خودت متوجه میشی-

کنم و آماده میشم، با آسانسور پایین میرم. یه نفر رو تو پارکینگ نگران باهاش خداحافظی می

 .بینم، تا وقتی بهش برسم، اونم به من خیره شدهدرحالی که به ماشینی تکیه داده می

 حامد؟-

که  ی تاییدیم متوجه میشم، این کسیه که کامران فرستاده. سرم رو به نشانهبا گفتن اسم عملیات

 .کنه که سوار بشمتکون میدم، اونم اشاره می

*** 

 گردم و میگمبا خارج شدنمون از شهر به سمت راننده برمی

 خیلی مونده برسیم؟-

دونم، نکه چیزی نمیرو هست، در جوابم فقط سرش رو تکون میده. از ایکه نگاهش به روبهدرحالی

 !...ام. اصال حس خوبی ندارم. نگرانمکالفه

جا میشم و با اضطراب تا برسیم با دیدن تعداد زیادی ماشین و افراد پلیس از دور، تو جام جابه

بینه و به سمتم میاد، کنم. به محض رسیدن، با سرعت پیاده میشم. کامران منو مینگاهشون می

 .کنهرو سست میهام ی ناراحتش قدمچهره

 شده؟ چه خبره اینجا؟کامران؟ چی-

 کشه کنار و میگهگیره و منو میدستم رو می

 کامیار آروم باش، خودتو چرا باختی؟-
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 شده؟بهم بگو چی-

 دوزه و با مکث میگهکامران نگاهش رو در اطراف می

 .ها رو پیدا کردیمیکی از ماشین-

 میگمدوزم و نگاه نگرانم رو به جمعیت می

 خب چی شد؟ اتفاقی افتاده؟-

 فرسته و میگهکامران نفسش رو بیرون می

 . ...چندتا جسد سوخته داریم، باید برن پزشکی قانونی. هنوز معلوم نیست کیه. فقط، فقط-

 فقط چی؟-

 .یکیشون دختره-

زیر  زنم. کامراننفس تو سینم حبس میشه، وای خدا! محیا نباشه فقط. پاهام شل میشه و زانو می

 .کنه که بشینمکنه و کمک میگیره و در ماشینی که نزدیکمون بود رو باز میبازوم رو می

 .دونیم کیه؛ پس قوی باشهنوز چیزی معلوم نیست و نمی-

 .دوزمهای جلوی ماشین نگاهم رو به جمعیت میناچارا سرم رو تکون میدم و از بین صندلی

کنه که جلوم رو بگیره؛ اما من مت میرم. کامران سعی میبا آوردن به برانکارد بلند میشم و به س

گیره و اشاره ی سفید روی جسد بود که کامران مچ دستم رو میاهمیتی نمیدم. دستم نزدیک پارچه

 .کنه که زود جسد رو ببرنمی

 چرا نذاشتی ببینم؟-

 .بینیچیزی برای دیدن وجود نداشت، حالت بد میشد. تا معلوم شدن هویتشون، بهتره ن-

کنم. حال بدی دارم. انگار یه چیزی قلبم تو مشتش آب دهانم رو با اضطراب قورت میدم و سکوت می

 .کنمگرفته و هی فشارش میده. ضربان نامرتبش رو حس می

*** 

چرخونم و بهش خیره شدم. فکر همه جا هست و به چیزی فکر کلید واحدم رو مدام تو دستم می

بندم. با باز شدن در آسانسور آروم ازش بیرون میرم. . پلکام رو با درد میکنم. هنوز اضطراب دارمنمی
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 .سرم پایینه

 کامیارخان؟- 

 کنه؟دوزم. اون؟ اون اینجا چیکار مینگاهم رو به صاحب صدا می

 !تو؟- 

 زنه و میگهپوزخند می

 .درت خداحافظی کنیروز وقت داری تا بابک رو به جایی که میگم بیاری. جز این باشه، باید با برا- 2

ا کنم و بکنم. نباید متوجه اضطرابم بشه. نگاهی به سر تا پاش میآب دهانم رو قورت میدم و اخم می

 پوزخند میگم

 .اوال باید از زنده بودنش مطمئن بشم و دوما فقط برادرم نه، نامزدشم هست- 

 .کنهعصبانیم میاش کنم. صدای خندهخنده. اخم میحرفم که تموم میشه، به شدت می

 .بابک گفته بود که اون دختر برای توام عزیزه، من باورم نشد- 

 کنه و میگهجدی و سرد نگاهم می

زنم، بهتره بابک روز دیگه زنگ می 2های خودمو داشتم. فکر نکن که نفهمیدم با پلیسایی. من نقشه- 

 .پیشت باشه

حرکت با قرار گرفتن سر یه کلت روی سرم، بی تو یه تصمیم آنی میخوام که به سمتش هجوم ببرم؛ اما

نچ کردن به سمت آسانسور میره و تا زمانی که آسانسور بره پایین و برگرده. مونم. محمودی با نچمی

 .مونهاون اسلحه روی سرم می

 .تبرو سمت خونه- 

 .چقدر بهت میده؟ من دوبل میدم- 

 اش روی سرم فشار میاره و میگهبا اسلحه

 .اش و بروساکت ب- 

 کنم، میگمدرحالی که دارم در رو باز می

 .کنم، فقط طرف من باشجون خودت و هرکی که بگی هم تضمین می- 
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دوم؛ اما درهای آسانسور بسته بنده. بلند میشم و سریع به بیرون میکنه داخل و در رو میپرتم می

زنم، شماره کامران رو ر رو میی آسانسومیشن. لعنتی! حتی ندیدمش. همینطور که دارم مدام دکمه

 .گیرممی

وارد آسانسور میشم. به محض جواب دادن کامران، همه چیز رو براش توضیح میدم. هرچقدر 

کنم. بازم تا ن*زد*یک*ی من اومدن و گردم، هیچی پیدا نمیها رو میپارکینگ و ورودی و خروجی

 !من نتونستم کاری کنم

*** 

بابک هم تو یه ماشین همین اطرافه و آماده مبادله و منتظر زنگ تو دفتر کار کامران نشستم و 

 .محمودی هستیم

ها به موبایلم خیره میشه. کامران فوری دستور ردیابی رو میده و ی نگاهبا زنگ خوردن گوشیم، همه

 .من جواب میدم

 .فرستم، نگاهش کن تا یادت بمونه که سعی نکنی دورم بزنیبرات یه فیلم می- 

گفت و قطع کرد. مضطرب به گوشیم خیره شدم. به محض دریافت پیام تو واتساپ، قفلش  همین رو

 .کشهای تا دانلود فیلم طول میکنم و چند دقیقهرو باز می

های دختری که م حبس میشه، صدای دادهای سامیار و جیغزنم و نفس تو س*ی*نهپخش رو می

بره، به حدی که تا به آخر قلبم را باال می مطمئنا محیاست، در طول فیلم شنیده میشه که تپش

 .کنمکنم و از رو صندلی بلند میشم و تو اتاق شروع به قدم زدن، میتماشاش نمی

تکه شدن سوگل کار بابک بوده؛ نه سامیار و پدرم، ترس بیشتری تو وجودم  از وقتی که فهمیدم تکه

وقت قرار نیست بهش آسیبی دونم هیچمی نسبت به این پدر و پسر دارم. نگران سامیار هستم؛ امّا

 .بزنن؛ ولی محیا! به شدت نگرانشم؛ چون اون بهترین وسیله برای انتقام از هردوی ماست

 .کامیار؟ باید بریم- 

 گردونه و میگهی باشه تکون میدم. موبایلم رو بهم برمیکنم و سرم رو به نشانهبه کامران نگاه می

 .دیمفرستادم تا برسیم مستقر بشن. نگران نباش، داداش! نجاتشون میآدرس رو فرستاده. یه تیم - 
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تا 2ریم و بعد از رد کردن کنم و فقط همراهش از اتاق خارج میشم. به سمت در پشتی میسکوت می

زنه و اطالع میده که ما اومدیم سیم میرسیم. کامران بیکوچه به ماشینی که بابک داخلش هست، می

 .کننز میو در ماشین رو با

یت کنه، این وضعبابک سرش رو به بدنه ماشین تکیه داده بود و با دیدن، ساکت فقط خیره نگاهم می

شیم، بابک به جلو خم میشه و دستش رو روی های راه ادامه داشت. از تهران که خارج میتا وسط

و به دنبال داره العمل نیروی پلیسی که کنارش بود رذاره، تکون خوردن یهوییش عکسزانوهاش می

 دوزه میگهخنده. نگاهش رو به من میوار میی بابک میشه. بلند و دیوانهکه باعث خنده

 خیلی نگران محیایی، مگه نه؟- 

 .کنم و جوابش رو نمیدماخم می

 هی! نکنه این دختره هم بازم تو مثلث عشقی تو و سامیاره؟- 

ش رو و رو رفته ی لباس از رنگبی میشم و یقهپروا و حالت طلبکاری که داشت، عصهای بیاز حرف

 .کنهذاره و صدام میگیرم. کامران فوری دستش رو برای آروم کردنم روی دستم میتو دستم می

 !ببند دهنتو بابک- 

 .کشه ( دختر شیرینیهالبته حق داری ) زبونش رو روی ل*بش می- 

 .نو عقب کشیداومدم یه مشت بهش بزنم که کامران دستم رو گرفت و م

 اندازه و میگههام رو از روی لباسش پایین میگیره و مشتدستام رو تو دستش می

کنه( آخر راه ریم؟ یه شهر مرزی. اونجا دیگه آخرشه کامیار. )به همه نگاه میدونی داریم کجا میمی-

 .همتون

 .زارم زنده بمونینمیاگه اتفاقی برای سامیار و محیا بیافته، یه روز از عمرمم مونده باشه، -

کنه. امیدوارم آخر زنه و به بیرون خیره میشه. جرأتی که تو نگاهش هست، مضطربم میپوزخند می

 !این معامله خوب باشه

 خوره. محمودیه! جواب میدمگوشیم زنگ می

فرستم اون هایی که ریسه کردین دنبال خودتون بگو برگردن؛وگرنه همه رو باهم میبه اون پلیس-
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 .نیاد

 .تا ماشینیم2چی؟ ما فقط -

آره، نیروی پشتیبان چی؟ نگو ندارین که باورم نمیشه. کامیار؟ خرجش فقط یه بمب و یه تکون دادن -

 .انگشت روی شاسیه. هر دو رو هم دارم؛ پس کاری که گفتم رو بکن

روم تو نمیده. آ العملی نشونکنم، اصال عکسکنه. به بابک نگاه میقبل از اینکه حرفی بزنم، قطع می

 .نشینی رو میدهکنه و دستور عقبکنم. کامران اخم میهای محمودی رو تکرار میگوش کامران حرف

یه  دوزم.کنم. خیلی از آدرسی که داده بود فاصله نداریم. نگاهم رو به بیرون میاس نگاه میپیبه جی

کنم و با نزدیک امران اشاره میبینم. احتماال اونجاست. به کی متروکه و بزرگ رو میکارخونه

گذره. به گوشی نگاه کنیم؛ امّا ماشین از کنارش میشدنمون، ما هم خودمون رو آماده به حمله می

 گذریم. با تعجب میگمکنم، داریم از مقصد میمی

 .کامران؟ رد شدیم! فکر کنم راننده اشتباه کرده-

زنه یهای جلو می بین کابین و صندلیه به شیشهاندازه و مطمئن که میشکامران نگاهی به گوشیم می

 و میگه

 .برگرد. اشتباه داری میری-

 .زنمالعملی نشون نمیده. منم باهاش به شیشه میامّا راننده هیچ عکس

 ی خوبیاز آدمای ماست. داره جایی که ما باهاش قرار گذاشتیم میره. بهتره سر جاتون بشینیم. جاده-

 .نداره

کوبه و همون موقع یه ش رو بیرون میاره که خبر بده که بابک محکم به شیشه میسیمکامران بی

 .های ارتباطی تو کابین رو مختل کردهسیم بلند میشه. لعنتی! خطصدای سوت گوش خراشی از بی

 سربازی که کنار بابک نشسته بودن با ترس رو به کامران میگه 2یکی از 

 شده؟قربان؟ چی-

 سوال اون سرباز، رو به بابک میگهتوجه به کامران بی

 کنی؟داری چه غلطی می-
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 .گفتم که... دیگه آخر خطه-

 کامران اسلحه رو روی سر بابک میزاره و میگه

 .جا کارت رو تموم کنمتونم همینمی-

 خوای؟اینجوری جون سامیار و محیا تو خطر میافته و البته کل عملیات رو هوا میره. تو اینو می-

ها بدون آنتن شدن. راننده با ی گوشیکشه. گوشیش رو بیرون میاره؛ ولی همهفه عقب میکامران کال

 .سرعت باال درحال رانندگیه

*** 

شیم، دوتا ماشین عقب و جلوی ما شروع به حرکت ها که میی بیابونی و خلوت بزرگراهوارد جاده

های پوشیده شده زیر نفر با صورت8کنن. داره. در کابین رو باز میکنن. کمی بعد ماشین نگه میمی

 .روی ما با اسلحه ایستادنهاشون مشخصه روبههای سیاه که فقط چشم و ل*بکاله

کشن؛ اما اون سربازهای دیگه رو بابک بالفاصله خارج میشه. بعد از اون من و کامران رو بیرون می

 کنیم، تاثیری نداره و متاسفانهمی بندند. هرچقدر هم منو کامران اعتراضبالفاصله به رگبار گلوله می

 .اونا میمیرن

کنن. منو تو ماشین عقبی بابک با یه پوزخند سوار ماشین جلویی میشه، منو کامران رو از هم جدا می

 .برنو کامران رو به ماشین جلویی می

شینم مردی که روی صندلی عقب از قبل نشسته بود و صورت اونم پوشیده شده بود، به وقتی می

ی بیهوش دونم مادهی سفید رنگ رو به سمت دهانم میاره. میگرده و یه تیکه پارچهسمت من برمی

 .تونم خیلی دووم بیارم و نفس نکشم، بین دستاشون از هوش میرم؛ اما نمیستکننده

*** 

ماشین و برخورد مداوم سرم به شیشه کم کم هوشیار میشم. نگاه تارم رو به اطرافم  با حرکت

تونم دستم ی فضای اتاقک ماشین رو پر کرده، نمیجا تاریکه و بوی دود سیگار همهچرخونم. همهمی

 .کنمرو تکون بدم، طناب محکمی که دور دستم پیچیده شده رو حس می

 .خبری میشمبندم و وارد عالم بیحال دوباره چشمام رو میبی

کامران رو تو یه انباری بستن. حسابی  ی مرزی هستیم. فقط من ودونم نزدیک به کدوم منطقهنمی
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کامران رو کتک زدن و صورتش خونی و بیهوشه. نگاهم رو چندین بار به اطرافم گردوندم تا چیزی 

هام رو هم محکم بستن که هیچ جوره باز پیدا کنم؛ اما هیچ چیز به درد بخوری نیست. اینقدر دست

 .نمیشه

شده یا نه. فقط امیدوارم بتونن جامون رو پیدا کنن. دونم سرهنگ متوجه غیبت ما و اتفاقات نمی

نفر با 2ندازم و کالفه به زیر پاهام خیره میشم. همون موقع صدای باز شدن در میاد. سرم رو پایین می

شناسمش دوش تا دوش هم اسلحه وارد میشن و بعد از اونا بابک و ایرج محمودی و یه مردی که نمی

 .وارد میشن

زنم همون کسی باشه که گفتن و اون مرد غریبه با نفرت بهم خیره شده. حدس میبابک با پوزخند 

 .دنبال سامیار بوده. احتماال بخاطر شباهتمون از من نفرت داره

 محمودی: چطوری پسر؟ ازت خوب پذیرایی شده؟

 کنم. چند قدم بهم نزدیک میشه و دوباره میگهساکت فقط نگاهش می

 !ای شدی؟ از اول تو مشتم بودی پسریلی حرفهفکر کردی با پلیسا گشتی خ- 

 با برادرم و نامزدش چیکار کردی؟- 

 خنده و میگهبلند می

 .نگرانشونی؟ خیلی زود میفرستمت پیششون- 

بینه، ول کشه و تا صورتش رو میی کامران رو باال میبه سمت کامران میره و با نوک کفشش چونه

 کنه و میگهیشه. محمودی به عقب نگاه میکنه و دوباره سر کامران آویزون ممی

 .ست. بفرستین برای اتابک، شاید به درد اون خورداین دیگه جنازه- 

 نفر داخل اومدن. همین ک سمت کامران رفتن. شروع کردم به دست و پا زدن و داد زدم2از بیرون 

بگو ولش کنن. ولش کنین. اون جایی نمیره. محمودی؟ اون پلیسه، برات دردسر درست میشه، - 

 برین؟ کامران؟محمودی؟ هی! نبرینش. کجا می

ه و کنگیره. با بسته شدن فکم، صدامو خفه میمحمودی با خنده سمتم میاد و چونم رو تو دستش می

 میگه



           

                                 www.taakroman.ir 

  شلیکی غریبانه  رمان  

 کاربر انجمن تک رمان م.محمدی 

  
   

 
185 

 

 .مونه، البته به شرطی که به دردش بخورههیش! نترس زنده می- 

کنه که ه. یه دفعه چونم رو طوری ول میبندریزم. چشماش رو میبه سختی از بین لبام روش تف می

سرم به سمت راست پرت میشه. بابک با سرعت سمتم میاد و با اون پوتین سفت و سنگینش به 

 .کنهجا شده، خیلی درد میزنه. فکر کنم فکم جابهصورتم ضربه می

 .ش داشتی بابا؟ اینم عین سامیار و باباشبابک: ببین. ببین چطوری کرد! چرا زنده نگه

 !مرد غریبه: بسپارش به من

 !محمودی: ساکت

 کنه و ره به من میگهاخم داشت. آروم صورتش رو پاک می

 .بیا تو تیم من کامیار- 

 !بابک: بابا؟

 .تونی ساکت باشی، برو بیرون بابکنمی- 

 .ایستهبابک عصبی چند قدم عقب تر می

 پسر. هوم؟رسم خب؟ نظرت چیه؟ من بهتر و بیشتر از پلیسا بهت می- 

 !تونی منو راضی کنی؟کنی با این حرفا میواقعا فکر می- 

 خنده و میگهمی

چیزی که باعث شد، همیشه ازت خوشم بیاد. این بود که تو بنده چیزی نیستی. تصمیمی هم بگیری - 

ی کارهتونی دست راست من بشی. همهخوام بکشمت. حیفی! میتا تهش میری. کامیار؟ من واقعا نمی

ن تشکیالت. اصال بعدش برو و خودت و این تشکیالت رو تسلیم پلیس کن. دیگه متل خودت ای

 .میشه

کنه. حتما با خودت میگه چندبار دیگه اصرار کنم. لبخند زده و با امید به من نگاه مییکم نگاهش می

 زنم و میگمکنم. پوزخند میکنه یا وعده وعیدی بده من قبول می

ای جناب فکر کردی تا اینجا با فکر و خواست خودت اومدی؟ نه! تو توی تلهفکر کردی در رفتی؟ - 

ها نمیشه. جلوی محمودی! دیگه قرار نیست کسی بخاطر تو سالخی بشه. دیگه کسی جذب گروهک
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اش خرید و فروشت برای همیشه گرفته میشه. کانتینر موادغذایی سفیدت )کوکائین( حتی یه بسته

 .هم بخش نشده

 گیره و میگهبهت و اضطراب بهم خیره شده و ساکته. بابک سمتم میاد و یقم رو می محمودی با

 ای داری میگی؟وریمنظورت چیه؟ چه دری- 

فکر کردی تو بودی که برای حمل و جاسازی اون دخترا و موادت اومدی سراغ پدرم؟ نه، همه چیز - 

خیلی وقته شناسایی شدین. بودن ما ریزی شد که جز ما شریکی براتون نمونه. همتون طوری برنامه

 !دونی یعنی چی؟ یعنی امشب کارت تمومه بابک. تموماینجا می

جز محمودی و اون غریبه و بابک. نیروهای زیر دستشون هم مضطرب شده بودن و بالتکلیف بهم نگاه 

 .ها مارو داشته باشن و جامون شناسایی شده باشهکردن. امیدوارم که بچهمی

 .، داری اینا رو میگی که نکشیمتدروغ میگی- 

 . ...ی من چیزی رو تغییر نمیده. فقطمرده و زنده- 

 فقط چی؟- 

 .بگو سامیار و محیا کجان؟ قول میدم جلو قاضی برات تخفیف بگیرم- 

های درشت شده از ترس بهم خیره شده که با صدای مهیبی شبیه انفجار بابک با حرص ولم با چشم

گیرن و از غریبه زیر ب*غ*ل باباش که روی زمین مبهوت نشسته بود رو می کنه و با کمک اونمی

 !ها اومدن. لعنتی! کامران رو کجا بردن؟زنن. انگاری بچهاونجا بیرون می

کشم که بلکه سابیده مچ دستام رو تکون میدم، طناب بسته شده دور دستام رو به ستون چوبی می

رم کشم و سست. خسته از تقال کردن زیادم نفس عمیقی میایدهفبشه و از دور دستم باز بشن؛ اما بی

رو به ستون پشت سرم تکیه میدم. از سرو صدایی که از بیرون میاد متوجه میشم که درگیری 

شدیدی بیرون اتفاق افتاده. نگاهم به پنجره کوچیک و درب نیمه باز انباره؛ اما هیچ کسی سراغم 

 .م به باز کردن دستمکننیومده. کالفه دوباره شروع می

هام سر بخورن و از بین انگشتام بیرون بیان. های پهنم مانع از این میشن که طناب از دور مچپنجه

کنم یه راهی براش پیدا کنم. یکم به اطرافم نگاه کوبم و سعی میکالفه سرمو چند بار به ستون می
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 .کنهمتوجه خودش میکنم. برق فندک جیبی کوچیکی درست کمی جلوتر از پام منو می

با ب*غ*ل پا به سمت خودم میارمش و  باالخره. کنم پاهای آزادم رو بهش برسونمخوشحال سعی می

ن شینم. فندک رو بیچسبونمش و دوباره سر جام میکنم بلند بشم. آروم با پام به ستون میسعی می

 ی روشنش روچشمم شعلهگیرم، با اولین حرکت انگشتم روشن میشه، به سختی از کنار دستم می

 .بینممی

سوزونه. دست خالیم رو اش گاهی پو*ست دستم رو میدارم، گرمای شعلهبین مچ دستام نگه می

 .کشم تا هرچه زودتر گره باز بشهمدام می

 .پوش وارد انباری شدطور درگیر بودم که ماموری سیاههمین

 !حامدم پوف باالخره اومدین! بیا کمک کن دستمو باز کنم، من-

تا اسم عملیاتیم رو گفتم، انگار که شناخته باشه، به سمتم اومد و کمکم کرد. بعد از باز شدن دستام، 

تر راه برم. با هم از انبار بیرون زدیم، منو سمت آمبوالنسی که تازه رسیده زیر بغلم رو گرفت تا راحت

م تا فرد آشنایی رو ببینم، نگران کردرفتم به اطرافم نگاه میطور که به سمتش میبود برد، همین

 :کامران بودم. از مامور کناریم پرسیدم

 کامران رو پیدا کردین؟ حالش خوبه؟- 

 .من در جریان نیستم- 

گیره که هیچ جوره انعطاف نداره؛ وگرنه مگه میشه ندونه! سوار مثل اینکه از اون مامورهای سخت

 .کنهیآمبوالنس میشم و پرستار شروع به رسیدگی بهم م

 

*** 

 ...ماه بعد3

 کامی؟-

 .هیچ واکنشی نشون نمیدم

 !کامیار؟ خوابت برده؟ هی-

گیرم و چشمام رو باز شینه، سریع مچ دستش رو میمونم، دستش روی شونم که میحرکت میبازم بی
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 کنم و میگممی

 یادت میاد منو تو آب پرت کردی و گوشیم خ*را*ب شد؟- 

 .سعی کرد دستش رو از دستم بیرون بکشهفهمید که قصد تالفی دارم، 

 !هی! کامیار؟ فقط شوخی بود، پسر- 

 .خوام باهات شوخی کنمخوبه، منم می- 

 !نه! از اینجا باید برم اداره، بیخیال رفیق-

بازوم رو با دست دیگرش گرفت و خواست دستم رو بپیچونه تا مانع کارم بشه؛ امّا قبل از اینکه کاری 

پاهاش گذاشتم و به زانوش ضربه زدم تا تعادلش رو از دست بده و بعد با یه هل به کنه، پام رو بین 

 .داخل استخر پرتش کردم

یه پرتاب جانانه که خودمم کمی خیس شدم، بهش خندیدم و منتظر موندم تا نفس بگیره و حرف 

 .بزنه

 !لعنت بهت! من االن چطوری برم اداره، کامیار؟- 

 .نیست که بهت لباس بدم دونم، اینجا که خونمنمی- 

 .سمتم خیز برداشت، سریع چند قدم به عقب برداشتم

 .گمشو برام لباس بیار- 

 در عوضه؟- 

 :کنه و میگهکالفه نگاهم می

 .در عوض لیست دخترا، خوبه؟ حاال برو- 

 این لیست کجاست؟- 

 .لباس بیار تا بگم- 

 .تو کمدت هست- 

 میاد و میگهکنه و از استخر بیرون چپ نگاهم میچپ

 .کشی! دارم برات داداش، دارمممتحاال برام نقشه می- 
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 خندم و میگممی

 نگفتی؟- 

 .وایسا لباس عوض کنم، تو ماشینم یه کپی هست- 

ی قبول کردن حرفش تکون دادم؛ ولی بدون اینکه متوجه بشه، سوئیچ رو برداشتم و سرم رو به نشانه

 .سروصدا به پارکینگ رفتمبی

بورد لیست رو برداشتم و با گوشیم عکس گرفتم و دوباره دزدگیرش رو زدم و سوئیچ رو یه از تو داش

 :نگهبانی دادم و با ماشین خودم بیرون زدم. برای کامران هم پیام نوشتم

 ".لیست دستمه، من زودتر میرم "

دنبالشونم، تا  اامّ گذره و من هنوز نتونستم محیا و سامیار رو پیدا کنم؛ماه می8از اون ماجرا حدود 

 .شمبیخیال نمی هم پیداشون نکنم

 محیا

ه کردم، به اینکروم دوخته بودم و فکرم مشغول بود. گاهی به خانوادم فکر مینگاهم رو به جنگل روبه

هرکدومشون به نبود من چه حالی پیدا کردن، دلم برای لبخند و آ*غ*و*ش گرم مادرم تنگ شده، 

اومدم و میومد دارش. یاد روزهایی از دانشگاه به خونه میزیاد و خندههای ی اون نگرانیبرای همه

خندم. چقدر دلم برای اخم و غرغر ام میسراغم تا ببینه پسری ندیدم و عاشق کسی نشدم! بین گریه

کردنشم تنگه؛ آه! بابام! بابای عزیزم! االن تو چه حالیه؟ دیگه کسی نیست که جیبشو خالی کنه و 

تا برداشتم. یخچال خالیه 56تا بوسیدمت، 5تومن، دیشب 16هر ب*و*س معادل »اره. براش نامه بز

هامو عوض کرده! مهرداد! وای خندم. یاد خاطراتم طمع اشکبازم می« باباجون، غر نزنیا! دوست دارم.

ست یا دونم داداشم زندهپیچه. نمیهقم تو سکوت دره میهام شدید میشه و صدای هقداداشم! گریه

 !! خدایا! یعنی چه بالیی سرش اومده؟ یعنی خانوادم االن تو چه وضعیتی هستن؟نه

 .بینمی خودم رو میدهندهگردم و نجاتخشی با ترس به عقب برمیبا شنیدن صدای خش

تو شنیدم و ترسیدم که اتفاقی برات افتاده خواستم خلوتت رو بهم بزنم، صدای گریهمتاسفم، نمی- 

 .باشه
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 :کنم و میگمهام رو پاک میی باشه تکون میدم و اشکشونهسرم رو به ن

 .اشکالی نداره- 

 :نزدیکم میشه و کنارم میشه و میگه

 .بی نگرانت شده بودچرا بدون اینکه چیزی بگی، بیرون اومدی؟ بی- 

 .ببخشید، دلم برای خانوادم تنگ شده بود- 

 هنوزم نمیخوای برگردی؟- 

 !هم میخوام و هم نمیخوام- 

 ترسی؟از چی می- 

 .رو شدن با اتفاقایی که ممکنه تو نبودنم اتفاق افتاده باشهاز روبه- 

 !شاید اتفاق بدی نباشه- 

 اگه باشه چی؟ ) با گریه ادامه میدم ( اگه داداشم مـ.. رده باشه، چی؟- 

 .امیدوارم که این اتفاق نیافتاده باشه؛ اما بازم بهت میگم برو- 

 .م تکیه میدم و تو فکر میرمی درخت کناریبه تنه

بینم که داری از دوریشون اگه میگم برو، فکر نکنی اینجا بودنت رو دوست نداریم، نه! فقط می- 

 .بیشتر اذیت میشی

 .است مهربونی شما به من ثابت شده- 

 :زارم و میگمدستم رو روی پام می

 .حتی اگه همه چیز خوب باشه، مطمئنم از دیدن من ناراحت میشن- 

 :کنه و میگهداره و به درون دره پرت میسنگی برمی

 !اش ناراحت نمیشه، حتی اگه دچار نقصی شده باشههیچ مادری از دیدن زنده بودن بچه- 

 :کشم و با لبخند میگمنفس عمیقی می

 !واقعا معلم خوبی هستی- 

 :زنه و میگهلبخند می
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 .بی برات نون درست کردهپاشو، پاشو که بی- 

کنم که از جام بلند بشم. چوبی که بی وسوسه میشم و سعی میهای بییاد آوردن طمع عالی نونبا به 

کنم و همراه هم به سمت به عنوان عصا ازش استفاده کرده بودم رو به دستم میده. ازش تشکر می

 .ریمروستا می

*** 

 

ه چی؟ ساالر بمونم؟! تهش ک بی وتونم پیش بیباالخره تصمیم گرفتم برگردم، با خودم گفتم تا کی می

ام افتاده باشه، از اش، از اتفاقی که ممکنه برای خانوادهترسم، از محمودی و دارودستهبا اینکه می

اتفاقی که برای سامیار ممکنه افتاده باشه؛ اما باید برم. ساالر مشوق این تصمیم من بود و قبول کرد تا 

 .اینجا برنگردهوقتی که از امن بودن جام مطمئن نشده، به 

ب*و*س آبی رنگ همراه چند نفر دیگه که اونا هم قصد رفتن به شهر رو داشتن، سوار با اومدن مینی

کشه. تمام ساعتی طول می 5ریم. حدوداً شدیم. از اینجا اول به مرکز شهر و بعد به شهر خودمون می

شدن و من با خودم فکر می ها از زیر نگاهم ردها و سبزهطول مسیر نگاهم به جاده بود، درخت

کردم که وقتی منو ببینن چه رفتاری ام یا سامیار؟ تصور میکردم که اول سراغ کی برم؟ خانوادهمی

 . ...باهام دارن؟ اینقدر با خودم کلنجار رفتم که نفهمیدم کی خوابم برد

. آروم از سرویس یه آبی به صورتم پاشیدم و شستمش. تازه رسیده بودیم و ساالر بیدارم کرده بود

ی من که میشه، ایستم. متوجهست، میبهداشتی بیرون میرم و کنار ساالر که به زیر پاهاش خیره

 کنه و بهم خیره میشه و میگهسرش رو بلند می

 تصمیم گرفتی که کجا بریم؟- 

 .ی خودموناوهوم! خونه- 

 کشه و میگهنفس عمیقی می

 .پس بریم- 

س رو میگم. استرس و تپش قلب داشتم. نگاهم گاهی به بیرون از ماشین گیره و من آدریه تاکسی می

 !و گاهی به پام بود. باید چیکار کنم؟ چی بگم؟ اونا تو چه حالین؟ مهرداد
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ا کنه و مبا ایستادن تاکسی به بیرون خیره میشم. سر کوچمون بودیم. ساالر کرایه رو پرداخت می

کنم. ساالر اتفاق نحس افتاده بود، خیره میشم و بغض می شیم. به جایی که اون روز اونپیاده می

 ایسته و میگهی حالم میشه و میاد جلوی مسیر نگاهم میمتوجه

 اون روزا تموم شده، محیا؟- 

 زنه و میگهکنم. لبخند میبهش نگاه می

 خونتون کجاست؟- 

 کنم و میگمکنم و اشکم رو پاک میبه داخل کوچه نگاه می

 !در پنجمی- 

 کنیم به قدم زدن، با خنده میگهکنار هم شروع می

 خوای منو چی معرفی کنی؟ نکشنم؟میگم می- 

 خندم و میگمبه شوخیش می

 !شیمنجاتم دادی، منم نجاتت میدم. یر به یر می- 

 داره و سریع به دوروبرم نگاهرسیم. باید زنگو بزنم؟ ترس برم میخنده. به در خونه میحاال بلندتر می

 !آمدهای خونه باشن؟وکنم، چرا چک نکردم؟ نکنه کمین کرده باشن و مراقب رفتمی

 چی شده؟ چرا ترسیدی؟- 

 آدم مشکوکی ندیدی؟- 

ی خالی هم ماشین مشکوکی های پارک شدهنه! نترس، کسی این اطراف نیست. جز این ماشین- 

 .نیست

ونه دور میشم. ساالر دنبالم میاد و با ورود یه ماشین به داخل کوچه، دستپاچه میشم و سریع از خ

 میگه

 !کجا میری؟ محیا؟- 

 .هیس! صدام نکن، فقط بیا- 

کنم. ماشینی که اومده بود، یه مونیم و من به در خونمون نگاه میها میکنار دیوار یکی از دروازه
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 .ها ایستاد و مسافرش رو پیاده کردآژانس بود که جلوی یکی از خونه

 ترسی؟می- 

 ر که نگاهم به خونمونه و میگمهمینطو

 !تونم برمآره، نمی- 

ی همسایمون باز میشه و پسر همسایمون بیرون میاد. یک آن قبل از اینکه ساالر حرفی بزنه، در خونه

 رسه و برمیگردم سمت ساالر و میگمفکری به ذهنم می

 .جلو، کمکم کن ترسم برممیشه بری با حامد حرف بزنی؟ از من بپرس، از خانوادم؟ من می- 

 . ...کنه و مرددهبهم نگاه می

 !کنمخواهش می- 

ی باشه تکون میده و به سمت حامد میره. هنوز جلوی درشون ایستاده، احتماالً سرش رو به نشونه

ربعی که 1کنه به حرف زدن باهاش. منتظر اومدن دوستاشه. ساالر باهاش دست میده و شروع می

کنه و خیلی عادی میره سمت سرکوچه، ن و ساالر ازش تشکر میرسگذره، دوستای حامد میمی

 !کنه که این سمتی نیومدهحتما داره حامد رو از چیزی مطمئن می

گذرن، گوشیش رو از تو جیبش در میاره و باهاش مشغول وقتی ماشین حامد و دوستاش از کنارش می

خوردم و و جام از ترس تکون میمیشه. با به صدا اومدن گوشی کوچکی که خودش بهم داده بود، ت

 .گردم و جواب میدمتند تند تو کیفم دنبالش می

 الو؟- 

 .گردم، تو بیا. من سر کوچه منتظرممن دیگه برنمی- 

کنم، کسی نیست. اولش آروم و بعد تند تند راه میرم کنم. به اطرافم نگاه میای میگم و قطع میباشه

 پرسمسریع می رسم. با دیدن ساالرو به سر کوچه می

 چیشد؟ چی گفت؟- 

 .بیا بریم یه جایی بشینیم- 

 گیره، نکنه اتفاقی افتاده؟ی وجودم رو میترس همه
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 جا بگو، توروخدا ساالر، چی شده؟بگو، همین- 

 کنه و میگهبه من نگاه می

 چرا سفید شدی؟ همه خوبن، فقط بیا بریم یه جای دیگه حرف بزنیم، باشه؟- 

های کنار پارک کوچیکی که همون ن*زد*یک*ی فرستم و با هم به سمت نیمکتینفسم رو بیرون م

 کنه و میگهپرسم و اون نگاهی به اطراف میریم. بالفاصله بعد از نشستن دوباره ازش میبود، می

این پسر همسایتون باید خبرنگار میشد، چیزی نبود که ندونه و بهم نگه. خیلی هم خالصه و مفید - 

 .گفت

 چی گفت؟خب؟ -

 گیره و میگهگوشیش رو بیرون میاره و به سمتم می

 .خودت گوش کن- 

پرسی معمولی، ساالر امر خیر رو بهونه زنم. بعد از یه احوالی پخش رو میگیرم و دکمهسریع ازش می

 پرسه و حامد در جواب میگههاشو میکنه و سؤالمی

اتفاق افتاد من با دوستام بیرون بودم، فقط  راستش من خیلی در جریان نیستم. اون روزی که اون- 

دونم پسرشون راهی بیمارستان شد و دخترشون رو دزدیدن. آخه نامزد دختره خالفکار بود، می

خیلی هم پولدار بودنا! پسرشون زنده موند ) نفشم رو با صدا بیرون دادم.. خدایا شکرت! مهرداد 

 !ها داغوننست!( اما دختره... بیچارهزنده

 دختره چی شد؟ پیدا نشد؟- 

شنبه برم 5نه آقا! یه جسد سوخته بهشون دادن و گفتن این دختر شماست. اینام کارشون اینه هر - 

 .سر قبر دخترشون

 یعنی مرده؟- 

 پس چی؟ کی رو خاک کردن؟- 

 دخترشون بود؟ شما مطمئنی؟- 

 آره، من خودم تو مراسمش بودم. خاکش کردن. شما... پیگیر دخترشونی؟- 
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 .نه! بردارش- 

خواد مهرداد رو زن بدنا، من فکر کردم حرفش جدی نیست، مبارک باشه گفت که میآها، مامانم می- 

 .آقا! پسر خیلی خوبیه

 .بله، بله- 

با صدای بوق ماشین و اومدن دوستای حامد مکالمه تموم میشه. گوشی رو به ساالر میدم و زانوهام رو 

 .کنمزارم و با صدای بلند گریه میرو روشون میمیارم و سرم  باال روی نیمکت

فهمم دلیل اینکه ازم خواست از خواد آروم باشم. حاال میکنه و ازم میساالر مغموم و آروم صدام می

 !...اونجا دور بشیم؛ چیه! حرفای حامد داغونم کرده... اونا منو خاک کردن. من براشون مردم، مرده

دو اتاق مجزا من و ساالر هستیم. روز اول خیلی سعی کرد منو از اتاق روزه تو یه هتل و تو  2االن 

بیرون بکشونه؛ اما بیرون نرفتم؛ حتی برای غذا خوردن. تمام مدت یا خواب بودم یا روی تخت ساکت 

های اتاقم دراز کشیده بودم. تا اینکه غروب دوباره به سراغم اومد، هم و غمگین خیره به حرکت پرده

ندازم و در رو باز کرد و هم خودم گشنم شده بود. روسری بلند سنتیم رو رو سرم میخیلی اصرار 

 .کنممی

 :پرسهکنه و بعد که به خودش میاد، آروم میاینقدر یهویی بود که ساالر اول متعجب نگاهم می

 خوبی؟- 

 ای میگمکنم و با صدای گرفتهسرم رو تکون میدم و لبای خشکم رو باز می

 !گشنم شده- 

 کنه و میگهزنه و به سمت راستم اشاره میبهم لبخند می

 .از این طرف باید بریم- 

کشیدم، دوباره تشویق به خوردنم، تو سالن غذاخوری کنارم نشست و اگه از خوردن دست می

خوام به اتاقم برم؛ اما ساالر جلوم رو گرده، میگیرم و رنگ و روم برمیکرد. یکم که انرژی میمی

 و میگه گیرهمی

 کجا؟ از دیروز اونجایی! خسته نشدی؟ به فکر منم نیستی؟- 
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گفت، خودم هیچی! چرا به فکر اون بیچاره نبودم؟! کم کمکم کرده بود؟ حتی پول اینجا رو راست می

 کردم؟رفتم؟ چیکار میهم اون داد؟ بس نبود سر بار بودن، محیا؟! ولی باید کجا می

 محیا؟- 

 و میگم کنمسرگردون نگاهش می

 چیکار کنم؟- 

 بیا بریم بیرون و یکم قدم بزنیم، باشه؟- 

گیرم و باهم از هتل موافقت میکنم؛ ولی قبل ازاینکه خارج بشیم، از یکی از خدمه یه ماسک می

اقه و ک خودم تو اتسزنیم. درسته شبه؛ ولی ممکنه منو کسی بشناسه، باید احتیاط کنم. مابیرون می

چرخیم و حدود که دوباره به اتاقم برگردم. یه چند ساعتی رو تو شلوغی شهر میی اینو ندارم حوصله

تا بستی 2شیم. باز هم مهمون اون بودیم، شاپ میبه پیشنهاد ساالر وارد یه کافی 16ساعت 

 !شکالتی

*** 

ه تونستم سراغشون برم فکر کردم. دیگدیشب وقتی برگشتیم، تا وقتی خوابم ببره به آدمایی که می

خواست آشوب ام برم، راستش هم ازشون ناراحت بودم و هم دلم نمیخواستم سمت خانوادهمین

ای به پا کنم. در عوض این حس تو وجودم رشد کرد که برم و انتقام این اتفاقات رو از دیگه

 !تونستم بهش اعتماد کنم، کامیار بودوبانیش بگیرم. خب، تنها کسی که برام مونده بود که میباعث

خوام با خوام برم سراغ کامیار، ولی نگفتم برای انتقام. گفتم میسر میز صبحونه به ساالر گفتم که می

اون حرف بزنم و از اتفاقات این مدت باخبر بشم و بعدشم ازش بخوام که منو پیش خانوادم ببره. 

 مونه و بعد میگهساالر یکم ساکت می

 .هت کمک کنه... شاید اصال از سامیار خبر داشته باشهتونه ببنظرم فکر خوبیه، مطمئنا بهتر می- 

آخرین تصویرم از سامیار جلوی چشمم اومد، اون تیر خورده بود، یعنی چیشد؟ حالش خوبه؟ اصال 

 دنبالم گشته؟ به پام نگاه کردم، پایی که لنگ میزد. ممکنه که بازم منو بخواد؟

 محیا؟ بریم؟- 



           

                                 www.taakroman.ir 

  شلیکی غریبانه  رمان  

 کاربر انجمن تک رمان م.محمدی 

  
   

 
197 

 

ریم تا حاضر بشیم. مطمئن نیستم که ن میام و به اتاقمون میبا صدای ساالر از فکر و خیالم بیرو

 .اش کجا بود، امیدوارم بتونم چشمی پیداش کنمخونه

*** 

کشید و ها بودیم. خیلی داشت طول میها و خیابونیه تاکسی گرفتیم و مشغول گشتن تو کوچه

 ن کارمون میگهصدای راننده در اومد. ساالر در مقابل کنجکاوی راننده در مورد علت ای

 .آقا خواهر من فراموشی گرفته، دکتر گفته باید به مغزش فشار بیاره تا زودتر خوب بشه- 

 کنه و میگهگیره، اینو دیگه از کجاش درآورد؟! راننده هم نگاهی بهمون میخندم می

 کنین؟خدا شفا بده، کرایه منو چیکار می- 

 .ب بشهباهم کنار میاییم داداش. فقط حال خواهرم خو- 

 خدا همه مریضا رو شفا بده، حاال چطوری فراموشی گرفتن؟- 

 .تصادف کرد- 

کردم تا یه کوچه یا خالصه ساالر و راننده مشغول صحبت شدن و منم دقیق به اطرافم نگاه می

ی آشنا ببینم. هوا گرم بود و ساالر از راننده خواست که جلوی یه خیابون یا حتی یه مغازه و خونه

گه داره تا آب معدنی بخره. تا ماشین نگه داشت و ساالر داخل مغازه شد، منم از ماشین سوپری ن

 .وقوسی به بدنم بدم و یکمم راه برمبیرون اومدم تا کش

کرد و چند قدم در جهت مخالف ماشین رفتم و نگاهم به اطراف بود. دختری که با موبایل صحبت می

ز عادی بود تا اینکه اون دختر حرفی زد و توجه منو به رفت از کنارم گذشت. همه چیآروم راه می

 .خودش جلب کرد

 !ست. به من که هیچ، به هیچکی پا نمیدهزادهاون دختر: طرف فامیل آقای اسدی

 .تر رفتم تا بهتر حرفاشو بشنوماسدی زاده؟! فامیلی سامیار! یکم نزدیک

 .هیچی! فقط دارم میرم، عکسش رو ببرم و بهش بدم- 

بره. مطمئنم کردم، براش عکس میحتما داره از اون گالری عکسی که یه مدت اونجا کار می عکسش؟

 .ی اونه. پوف! انگاری داره خونش پیدا میشهبرای کامیاره! این اطراف سمت خونه
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 ام و کلی قیافم بهم ریخته، چی میگی تو نازی؟من که االن پیاده- 

شد و اشاره کرد که چی شده؟ منم بهش اشاره کردم که ی عجیبم ساالر متوجه من و رفتار و توجه

 .همراهم بیاد

 کنه که کمکم کنه؟ماشینم پنچر کرد، یعنی قبول می- 

 .کنم. فعال بایباشه؛ پس من برگشتنی، میام پیشت و برات تعریف می- 

یاد و آروم داره. اه، لعنتی! پام درد گرفته. ساالر کنارم مکنه و تندتر قدم برمیتماسش رو قطع می

 پرسهمی

 این کیه؟- 

 ی کامیار رو بلده. تاکسی رو ردش کردی؟یکی که خونه- 

 کنه( مطمئنی حاال؟آره، گفتم بره. )به دختر جلومون اشاره می- 

 !آره، به احتمال زیاد- 

 پات درد گرفته؟- 

 !آره- 

 .تر بیا، من دنبالش میرمتو آروم- 

 واقعا؟- 

 .آره، به خودت فشار نیار- 

ایستم و سمت دیوار سمت راستم میرم و بهش تکیه میدم. آخ! پامو باال میارم و یکم مچ پام رو می

دارم و آروم به ام رو از دیوار برمیمتری ازم دور شده. تکیه266کنم، ماساژ میدم. به ساالر نگاه می

 .سمتشون میرم

 ...همه چیز عادی بود تا اینکه ساالر به اون دختر نزدیک شد و

شنیدم که چی همه چیز عادی بود تا اینکه ساالر به اون دختر نزدیک شد و آروم بهش تنه زد. نمی

کرد. بعد پاکتی که دستش بود رو گرفت و کمکش کرد. میگن؛ ولی احتماال داشت عذرخواهی می

 !خندم گرفت، چه زرنگه
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رفتن. منم خواستم وارد مجتمع شدن، نگهبانی ازشون سوال و جواب کرد و باهم سمت آسانسور 

ر و ی ساالی نگهبانی توجهدنبالشون برم؛ اما نگهبانی صدام کرد. قبل از اینکه با صدا کردن دوباره

کنم تا اجازه بده که باال اون دختر به سمتم جمع بشه، به سرعت به سمتم میرم و ازش خواهش می

 .برم

 با کی کار دارین خانوم؟- 

 .با آقای اسدی زاده- 

 .نیستن، باید منتظر باشیدایشون - 

 نیستن؟ پس چطوری اونا رفتن باال؟- 

 کنه و میگهنگهبان کمی مشکوک نگاهم می

 .اونا از قبل هماهنگ شدن. شما باید منتظر بمونید- 

 .منم همراه اونام دیگه- 

 .نفر اومدین که عکس آقا رو تحویل بدین؟ خانوم برو بیرون- 3

شناسن، مطمئن باشید که بخاطر این رفتارتون ازتون زاده منو میاین چه برخوردیه؟! آقای اسدی - 

 .شاکی میشن

کنه و نگاهش نشون میده که باور نکرده. خب، حقم داره. یه نگهبان نگاهی به سر و وضع من می

گاه... باورش نمیشه که من های گاه و بیدست لباس خیلی ساده و با ظاهری پریشون و لنگ زدن

 دارم. چیکار کنم؟نسبتی با کامیار 

*** 

 کامیار

ند کنم. بهم لبخفنجون قهوه که روی میز گذاشته میشه، از فکر و خیال بیرون میام و به الناز نگاه می

 شینه و میگهزنه و کنارم میمی

 ردی ازشون پیدا نکردی؟- 

 !هنوز نه- 
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 ی ما؟امشب میای خونه- 

 و میگمگیرم و به الناز خیره میشم نگاهم رو از قهوه می

 .خوام با خاله بحثم بشهی من؟ راستش رو بخوای نمیمیشه تو بیای خونه- 

 .مامانم فقط نگرانته. خب، باشه، من میام- 

 .کنمام میزنم و شروع به خوردن قهوهبهش لبخند می

 کنی، کامی؟امم، یه کاری برام می- 

 چی؟- 

 ری؟کنم برم بگیرم، تو میسفارش عکس داشتم؛ ولی وقت نمی- 

 .کنم که بفرستن خونممن وقت ندارم؛ ولی هماهنگ می- 

 .اینم خوبه، ممنون- 

 .خب، من دیگه برم- 

 !به همین زودی؟- 

 .خوام سریع تمومش کنم و برم استراحتکار دارم و خستم، می- 

 .کنم و میام اونجا تا یه شام خونگی بهت بدمباشه، منم زودتر تعطیل می- 

 زنم و میگملبخند می

 .کنی، واقعا الزم دارملطف می- 

کنه و میره. منم فنجون خالی رو روی میز خنده و با صدا کردن یکی از همکاراش خداحافظی میمی

دارم و از کافه خارج میشم. باید با وکیل بابا صحبت کنم، بابا تو زندان حال و زارم، سوئیچ رو برمیمی

 .یش یه متخصص ببرمشروز خوبی نداره. باید براش مرخصی بگیرم و پ

*** 

خواد تو سکوت فقط رونم. دلم میاز دفتر وکالت که خارج میشم، یک راست به سمت خونه می

م ای راحتچشمام رو ببندم و به هیچی فکر نکنم؛ اما همچین چیزی ممکن نیست. تصویر محیا لحظه

 !نکردم. هیچی زاره. سامیار هم انگار آب شده و تو زمین فرو رفته. هیچی ازش پیدانمی
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تونم ماشین رو پارکینگ ببرم. فقط کشه، دیگه نمیدارم. سرم تیر میجلوی مجتمع ماشین رو نگه می

تونه ماشین رو تا پارکینگ ببره، خوام خیلی زود به خونه برسم. با خودم میگم نگهبانی هم میمی

 .بهتره من از همینجا سوار آسانسور بشم و باال برم

ی ختمان میشم. به سمت نگهبانی میرم تا سوئیچ رو به آقای صیفی بدم. متوجههمین که وارد سا

هام رو ماساژ میدم. نزدیک و دختری میشم که انگار درحال بحث کردن با آقای صیفیه. شقیقه

 !...تر میشم. صدای اون دختر آشناستنزدیک

 .بفرما، خود آقای اسدی زاده اومدن- 

گیرم و به اون دختر راجب خودم، کنجکاو پشت سر دختر قرار میی صیفی از بیان اسمم و اشاره

 پرسممی

 چیزی شده؟- 

ی شما. سفارشون رسید و طبق دستور اجازه دادم که سالم آقا، این خانوم اصرار دارن که برن طبقه- 

. ه باالبرن باال. حاال این خانوم اومده و میگه آشنای شما و همراه اوناست، اصرار داره که بفرستمش بر

 !خب خانوم، مگه نگفتی آشنایی، اینم خودشون، برگرد دیگه! چرا خشکت زده؟

کشید؟! چند قدم کرد، نفس میترین حرکتی هم نمیواقعا هم انگار خشکش زده بود؛ چون کوچک

 .رفتم جلو و خواستم کنارش قرار بگیرم که خودش یهو برگشت

خواد پلک بزنم، انگار بعدش دود ت؟ دلم نمیست؟ اینجاسنفسم حبس شد، مـ..ـحیا؟! اون زنده

میشه و میره هوا... خدایا خودشه؟ قلبم تو خودش جمع میشه، اونم باورش نیست که این دختر 

 .روی من محیا باشهروبه

ندازم. کشه. نگاهی از رو از باال تا پایین بهش میکنه و قلبم تیر مینگاهش! غم تو نگاهش بیچارم می

هاش پر از اشک میشن فهمید که حال خوبی نداره؛ چه بالیی سرش اومده؟! چشم خیلی راحت میشه

اش میافته، طاقتم طاق میشه و بی اختیار به سمت خودم ی اشکش که روی گونهو اولین قطره

تر میشم و اون با صدا شروع به گریه چسبه، دل تنگکنم. تنش که به تنم میکشمش و بغلش میمی

 .کنهمی
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 محیا

در درد داشتم و سختی کشیده بودم، اینقدر غم داشتم و ناراحت بودم که اصال نفهمیدم چرا تو اینق

کنم! بخاطر ماجرایی که پشت سر گذاشتم؟ بخاطر این دوری و آ*غ*و*ش کامیار شروع به گریه می

، ی دارهدونم دقیقا چه علتپام؟ یا شاید هم بخاطر اینکه فهمیدم دیگه برای خانوادم وجود ندارم! نمی

 !...ی پیراهنش زیر چشمام خیس شدهکنم تکهکنم که حس میفقط بدون فکر اونقدر گریه می

 !محـ.. ـیا-

ای برام آشناتره! دوست ندارم از این جای امنی کنم؛ اما از هر آدم غریبهبهت رو تو صداش حس می

پیرمرد نگهبان جو رو بهم ی بلند اون ها پیدا کردم، خارج بشم؛ اما صدای سرفهکه بعد از مدت

کنه. بینم که ایستاده و تماشا میگیرم. همون موقع ساالر رو میریزه. با خجالت از کامیار فاصله میمی

کنه و دیگه ندازم؛ ولی بالفاصله زمین زیر پام شروع به چرخیدن، میزده سرم رو پایین میشرم

 !نفهمیدم که چی شد...؟

*** 

 کامیار

کنه و سرش کشه. نگاهی به پشت سرم میدستش رو آروم از بین دستام بیرون میازم جدا میشه و 

ی کنه. سریع فاصلهکنم تعادلی نداره و داره غش میندازه، قبل از اینکه برگردم، حس میرو پایین می

 .شینمگیرمش و آروم روی زمین میکنم و قبل از اینکه بیافته، میبینمون رو طی می

 !شنوی؟ چی شدی؟ محیادامو میمحیا؟ محیا؟ ص- 

 گه و نگرانش میشم. رو به نگهبانی میگمکنم؛ اما هیچی نمیآروم تکونش میدم و صداش می

 .صیفی، سریع زنگ بزن آمبوالنس- 

 شنومافته و صدای مردی رو میای کنارم میسایه

 نیازی به آمبوالنس ها فشار عصبی زیادی رو تحمل کرده. نگرانش نباش.چیزی نیست، فقط این روز- 

 .نیست

 شناسمش؛ یعنی کیه؟کنم؛ ولی نمینگاهی بهش می



           

                                 www.taakroman.ir 

  شلیکی غریبانه  رمان  

 کاربر انجمن تک رمان م.محمدی 

  
   

 
203 

 

 ی شما؟بهتر نیست، بریم خونه- 

کنم. برم و بلندش میآره، راست میگه. اینجا جای خوبی نیست. دستم رو زیر پا و گر*دن محیا می

گاهم رو از گ*ردنش آویزونه که دستم رو حرکت میدم و سرش رو به سمت قلبم تکیه میدم. ن

 .شیمگیرم و همراه اون مرد وارد آسانسور میصورتش می

فرستم. باورم کنم و موهاش رو داخل میزارمش و روسری رو روی سرش صاف میآروم روی تختم می

نمیشه دختری که تمام این مدت دنبالش بودم، امروز، حاال و با پای خودش اینجا اومده! یعنی چه 

 . ...ن مدت کجا بود؟ از سامیار خبر داره؟ نکنهاتفاقی براش افتاد؟ ای

 زاده باشید، درسته؟شما باید آقای کامیار اسدی- 

ایستم و کمی کنم و میبا صدای اون مرد از فکر بیرون میام و بهش خیره میشم. نگاهی به ظاهرش می

 .نزدیکش میرم. به نظر نمیاد آدم بدی باشه

 درسته و شما؟- 

 هزنه و میگلبخندی می

ساالر! من و مادربزرگم این مدت از محیا خانوم مراقبت کردیم و البته برای اومدن به اینجا و تو پیدا - 

 !اش همراهیش کردم... مثل یه برادرکردن خانواده

 سری تکون میدم و میگم

 .بهتره بریم بیرون صحبت کنیم. من خیلی سوال از شما و محیا دارم- 

 کنم وداره. نگاهی به محیا مییده و به سمت بیرون اتاق قدم برمیدر تایید حرفم سرش رو تکون م

 پرسمکنم و میشینیم. بهش شربت تعارف میروی هم میمنم بیرون میرم. روی مبل روبه

 محیا رو کجا پیدا کردین؟ چطوری؟- 

ورتم ه صخواستم کنار چشمه یه آبی بروی رفته بودم و میچندماه پیش بود. مثل همیشه برای پیاده- 

ش ی دستبزنم که کمی پایین از رودخونه دیدمش. اول فکر کردم آشغاله ولی جلوتر که رفتم متوجه

ها مخفی شده بود. کشیدمش و از آب بیرون شدم که روی آب شناور بود. صورتش تو سبزه و بوته

ز  بود، با یکی اآوردمش... روزها بیهوش بود. تنها دکتر ده باال سرش بود. یه بارم تبش که خیلی باال
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 . ...اهالی به شهر بردیمش. متاسفانه نتونستم کاری برای پاش کنم. راستش پولش رو نداشتم

 پرم و میگممیان حرفش می

 پاش؟ چیشده؟- 

 کنه و میگهیکم مکث می

 .زنهدکتر گفت شکستگیش بد جوش خورده... لنگ می- 

 چرا؟- 

جاده تا رودخونه بهش وارد شده. همین که زنده مونده به نظر میاد به خاطر ضرباتیه که تو مسیر - 

 !ستخودش یه معجزه

 !زنه؟ مطمئنم براش خیلی سخت بودهبندم، لنگ میبه مبل تکیه میدم و چشمام رو می

ترسید، خیلی طول کشید تا بهمون اعتماد کنه و وقتی بهوش اومد، خیلی ترسیده بود، از همه می- 

دونست که چطوری سر از ده ما و رودخانه سر در آورده! و کیه... البته نمی بگه چه اتفاقی براش افتاده

روز قبل از پیدا کردنش، همون حوالی اتفاق 2تونستیم بزنیم، تصادفی بود که تنها حدسی که می

 .افتاده بود

 کسی از سرنشینانش خبر داره؟- 

 !نفر بودن و... مرده بودن- 3

د. حتما کامران رسیده! بلند میشم و به سمت در میرم و از همون موقع زنگ خونه به صدا دراوم

کنم و تا برسیم پیش ساالر یه توضیح کنم، خودش بود. در رو باز میچشمی بیرون رو نگاه می

زارم و ی سرکشی به محیا تنهاشون میمختصری بهش میدم. بعد از معرفی و نشستن کامران به بهانه

 .به اتاقم میرم

 محیا

ی کامیار هستم. قبال اینجا بودم و هنوز یادمه. فهمم تو خونهکنم، بالفاصله میرو باز می وقتی چشمام

م کنم و چیز خاصی تو فکرکنم. به همه چیز فکر میبه تاج تخت تکیه میدم و فقط به اطرافم نگاه می

رو به هم ای بینم. هر دو ساکت چند دقیقهنیست! در که باز میشه، کامیار رو تو چهارچوب در می
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 .میشه کنه و وارد اتاقشیم و بعد کامیار نگاهی به پشت سرش میخیره می

دستپاچه شدم؛ نه به اون ب*غ*ل کردنش؛ نه به این خجالت االنم! روسری رو روی سرم درست 

رم رو کنه. سشینه و با لبخند نگاهم میکنم و به تاج تخت تکیه میدم. روی صندلی کنار تخت میمی

 .ندازمپایین می

دونستم. همیشه دنبالت گشتم، تمام این مدت و... نگرانت بودم، خیلی... همش خودم رو مقصر می- 

 !دلم برات تنگ شده بود

 کنمآب دهانم رو با صدا قورت میدم و باز هم سکوت می

 خوام بدونم چیکار کنم که خوب بشی؟ ها؟نمیگم حالت خوبه؛ چون نیستی! فقط می- 

های خوب و بدمون... ی لحظههای مهرداد، یاد همهافتم، یاد حمایتام میخانواده کنم، یادبغض می

افته. کامیار از روی صندلی ی سفید میکنن به سرازیر شدن، ردشون روی مالفهها شروع میاشک

 .کنهشینه و صدام میبلند میشه و روی تخت می

 ی، آره؟کنی؟ نکنه درد دارمحیا؟ حرف بدی زدم؟ چرا گریه می- 

کنم، راه گلوم باز کنه، یکم که گریه میچرخونم که یعنی نه! سکوت میسرم رو به چپ و راست می

 میشه و آروم و با صدایی گرفته میگم

 !ام مردم، دیگه نیستم، میفهمی؟از هیچی اذیت نشدن، همش گذشت؛ ولی... من... برای خانواده- 

فهمم که اونم تحت تاثیر ناراحتی من قرار کامیار می یهقم بلند میشه و از صدای گرفتهصدای هق

 کنم و میگمگرفته. یهو سرم رو بلند می

 سامیار کجاست؟ حالش خوبه؟- 

 هبینم. آروم میگشینه؛ طوری که فقط نیم رخش رو میکنه و بعد رو به دیوار میکامیار یکم نگاهم می

 اری که دیدیش کی بود؟اونم غیبش زده. هردوتون رو گم کرده بودم. آخرین ب- 

کردیم که بهش شلیک کردن و بعد از اون من بیهوش بودم و تو پارکینگ مجتمع، داشتیم فرار می- 

 .ای بردنشدونم اونم با من بود یا با ماشین دیگهنمی

 پرسمکنه. با ترس میکامیار کالفه بلند میشه و به سمت پنجره میره و به بیرون نگاه می
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 تین؟محمودی رو گرف- 

 گرده و با لبخند میگهی ترسم شده که بالفاصله به سمتم برمیانگار متوجه

 .نترس. همه دستگیر شدن و تو زندانن- 

رم؟ یا ام بکشم و سرم رو به تاج تخت تکیه میدم. حاال باید چیکار کنم؟ پیش خانوادهنفس راحتی می

 !چیکار کنم؟باید تنها زندگی کنم؟ با این پا چطوری زندگی کنم؟ خدایا 

 محیا؟- 

 کنم و میگهکنم. کنارم روی تخت نشسته، سوالی نگاهش میچشمام رو باز می

 ت رو ببینی؟دوست داری خانواده- 

 !دونم باید همچین چیزی رو بخوام یا نهدونم، نمیچه سوال سختی! نمی

 مشکلی هست؟- 

 !دونه؟کنم، یعنی نمیبا بغض نگاهش می

 !کنن که... من مُـ..ردماونا... اونا فکر می- 

 کنه و میگهگیره و فشار کمی بهش وارد میدستم رو بین دستاش می

 .زنم، نگران نباشخودم باهاشون حرف می- 

 میشه بهم یکم فرصت بدی؟- 

 خوری؟باشه، هرطور که تو بخوای. خب، شام چی می- 

 . ...اشتها نـ- 

 ذاره کامل حرفم رو بزنم و میگهنمی

 !بخوری، ضعیف شدی، اینطوری دیدنت عذابم میدهباید - 

ی چشماش منو مطیع خودش به چشماش خیره میشم، هنوز هم گرم و پر محبته. رنگ روشن قهوه

 کنه و میگممی

 .کنهباشه، فرقی نمی- 

 داشتی، همون خوبه؟یادمه کوبیده دوست- 
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 زنم و میگمچه خوب یادشه! لبخند می

 .آره. ممنون- 

 شام استراحت کن، چیزی الزم نداری؟ پس تا وقت- 

 .نه- 

کشم و به آسمون تاریک شب پشت پنجره خیره ذاره. به پهلو دراز میسری تکون میده و تنهام می

 .برهکنم که خوابم میمیشم و اونقدر فکر می

*** 

 بعد با کلی روز گذشته و کامیار اجازه نداد که به هتل بریم، نه به من و نه به ساالر! ساالر ظهر روز2

های آرامش بخشش رفت. کامیار یه ماشین سواری گرفت و بعد از کلی خرید و دادن و حرف توصیه

گرفت؛ اما باالخره راضیش کرد و با این قول که حتما خیلی زود به مقداری پول به ساالر که نمی

رم تا به سواالشون ریم، راهیش کرد و امروز من همراه کامیار دارم به اداره پلیس میدیدنشون می

 .ی منو هم به جریان بندازنجواب بدم و قراره پرونده

ی کامیار بود، روی نیمکت نشستم و کامیار هم جلوی درب تو راهروی یه شرکت که نزدیک به خونه

ورودی ایستاده. قرار شد برای احتیاط تو مکانی این گفتگو انجام بشه که مشکوک نباشه، در واقع 

 .وششهاینجا یه نوع پ

بینم که همراه مرد مسنی به سمتم میان. از گذره، دوست کامیار، کامران رو میای که میچند دقیقه

کنم، نگاه اون مرد مسن هم به منه؛ چه نگاه تیزبین و پر جام بلند میشم و تا برسن فقط نگاهشون می

 !قدرتی هم داره

شیم. از وارد اتاق کنفرانس اون شرکت می دیم، همه با همسالم و احوالپرسی معمول رو که انجام می

بینم که کامیار به منشی یه سری تذکرات میده و دنبال ما میاد. کامیار برام یه چشمم می گوشه

 .شیننروی ما میشینه و اون دو نفر هم روبهکشه و خودش هم نزدیک من میصندلی رو عقب می

های شما به ی کمکک نداشتیم؛ اما من در جریان همهخب خانوم بیگی، تا االن ما با هم ارتباط نزدی- 

پیشبرد عملیات بودم... شنیدم که چه اتفاقی براتون افتاده، واقعا بابت این اتفاق براتون متاسفم و از 
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 .وامخاینکه اونقدر کار خودم و تیمم خوب نبوده که تو شرایط بهتری باهم مالقات نکنیم، معذرت می

کردم، واقعا بابت حال و روز من ناراحته و وقتی کامال حس می لحن صحبتش طوری هست که

عذرخواهی کرد، نتونستم شرمندگی رو تو چشمام ببینم و سرم رو پایین انداختم. حس خوبی بود، 

 .کردمام ترمیم شد، اینو کامال حس میبخشی از قلب شکسته

 این که؟هاینکه االن اینجایید هم برای اطمینان و احتیاط بیشتره، متوج- 

 آروم جوابش رو میدم

 .بله، مشکلی نیست- 

پاشه و به حرفاش ادامه میده. ازم خواست همه چیز رو با جزئیات براش لبخند گرمی به روم می

تعریف کنم، از روزی که دزدیده شدم، همه چیز! منم بی کم و کاست براش تعریف کردم و در آخر ازم 

 !مجتمع سامیار و واحدی که داخلش زندانی بودم خواست باهم به جایی بریم... رفتن به

دونم همه چیز تموم پشت در واحد ایستادیم و کامران مشغول باز کردن در واحد هست. با اینکه می

 .کنمشده؛ اما بازم استرس دارم و سرد شدن دستام رو حس می

 !آروم باش، من کنارتم- 

کشونه و آروم میشم. گرمای مت خودش میی آروم درگوشی کامیار نگاه لرزان منو به سزمزمه

 .دارمای میده و با باز شدن در قدم به داخل برمیدستاش روی دستام به پاهای لرزونم جون دوباره

فضای خونه اصال برام آشنا نیست، شاید چون جز اون اتاق لعنتی جای دیگه نبودم. آروم آروم به همه 

ن در سفید انتهای راهرو به همون اتاقی تمام مدت با کشم تا باالخره با باز کردن اوجا سرک می

رسم. با دیدنش تمام خاطرات جلو چشمام میان و عقب عقب میرم و سامیار اونجا زندانی بودم، می

گیرم و قبل از اینکه خارج بشم، طوری که گردم که با کامیار چشم تو چشم میشم. نگاهم رو میبرمی

 همه بشنون، میگم

 . ...مین جا بودجاست. ههمین- 

 .دارم که کامیار کنارم میاد و باهام هم قدم میشهچند قدم که برمی

 خوای؟خوبی؟ آب می- 
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گرده داخل و با یه لیوان آب بیرون میاد. لیوان رو به ی آره تکون میدم و برمیسرم رو به نشونه

آب رو روی دستم کنم. دستم رو پایین میارم و یکم از کنم؛ ولی مکث میهام نزدیک میل*ب

 .پاشم. آخیش! کمی از داغیم کم شدریزم و به صورتم میمی

*** 

سرم رو به شیشه تکیه دادم و نگاهم به بیرونه، از کامیار خواستم یکم تو شهر بگرده، اونم قبول کرد 

 .گردیمها رو میساعتی میشه که داریم خیابون1و االن 

 کنی؟به چی فکر می- 

 ن میدم و میگمنفسم رو با صدا بیرو

 .به اینکه باید چیکار کنم- 

 ای هم داشت؟خب؟ نتیجه- 

ام برگردم. من اونقدری سالم نیستم که بتونم حالشون رو خوب کنم! بذار دوست ندارم پیش خانواده- 

 .فکر کنن مردم! باالخره باهاش کنار میان

 به پات؟- 

ام... برگشت من براشون نم، درد کشیدهفقط پام نیست... من دیگه اون محیای قبل نیستم، غمگی- 

 .فقط زحمته

 .کنهست. مهرداد... داداشت داره ازدواج میکنندهولی دیدنت براشون خوشحال- 

 زنم و میگملبخند تلخی می

 .دونم؛ ولی من تصمیمم رو گرفتممی- 

 .تونی که همیشه از ماسک استفاده کنیشناسنت، نمیاینجا همه می- 

 .بیپیش ساالر و بیخوام برم می- 

 .درست نیست- 

 چرا؟- 

کنم. اخم کرده! حتما فکر کرده بین گیرم و به کامیار نگاه میکنه، نگاهم رو از بیرون میسکوت می
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 !منو ساالر خبریه و بابت نامزدی بین من و سامیار ناراحت شده. آره، همینه

 .من فقط میرم اونجا تا بدون دردسر زندگی کنم- 

 کنه و میگهبهم می نگاهی گذرا

کنی؟ تو جز اونا کسی رو مگه اونجا کنی دوباره بخوای بری، براشون دوباره زحمت ایجاد میفکر نمی- 

 شناسی؟می

 .کنمنه؛ ولی من که کاریشون ندارم. برای خودم جدا از اونا زندگی می- 

 با کدوم سرمایه؟- 

م؟ تونم کاری کنتونم برم؟ میدون پول کجا میخوام برم؟ اصال بلبام بسته میشه، من با چه پولی می

کنم و دوباره به بیرون خیره میشم. کنار یه کافه نگه من جز سربار بودن چیزی نیستم! بغض می

ره و گیها رو سمتم میتا بستنی بیرون میاد و سوار میشه و یکی از بستنی2داره و داخل میشه و با می

 میگه

 .بیا- 

 .میل ندارم، ممنون- 

 تونم بخورم. پس باید بندازمش دور. آره؟من بیشتر از یدونه که نمی- 

 گیره و بستنی رو هل میده تو دستم و میگهکنم که دستم رو میسکوت می

 .کنمبخور... خودم برات یه فکری می- 

 واقعا؟- 

 .واقعا! حاال بخور- 

شکر مشغول خوردن بستنی زنم و با تبا این حرفش امیدی تو دلم زنده میشه و اشکام رو پس می

 !ستمیشم. هوم، چه خوشمزه

 .بخور که باید جایی برین- 

 برین؟! من و کی؟- 

 .با یه دوست- 
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بینم که دختری درحال اومدن به کنم و میکنه. به اون طرف نگاه میاینو میگه و به کافه اشاره می

 !بینم که اون دختر، النازهکنم، میسمت ماست، یکم که دقت می

*** 

الناز و کامیار درحال چیدن میز شام هستن و من تو اتاق کامیارم. بعد از دوشی که گرفتم، حاال 

ساعت پیش تو پاساژهای مختلف 1کنم. تا همین روی آینه نشستم و دارم موهام رو خشک میروبه

ه ه و اینکگفت اتفاقی که برای من افتادزدیم و یه سری وسایل برای من خریدیم. کامیار میچرخ می

نتونسته طبق قولش عمل کنه و من رو سالم برگردونه، یه دین به گ*ردنش گذاشته و اگه من زندگی 

راحتی داشته باشم، اونم خیالش راحت میشه. خالصه اینطوری قانعم کرد که تو مجتمعی که خودش 

، ی، تلویزیونی اصلی و ضروری مثل: یخچال، لباسشویهست، دنبال واحد خالی باشه و چندتا وسیله

 .روز دیگه بیارن و تحویل ب*دن2ش دادیم تا فرش و... رو امروز دیدیم و سفار

از اینکه از نظر خونه مشکلی تو آینده ندارم خیلی خوشحال بودم؛ اما پولی که کامیار برام خرج کرد، 

نم کجمع میخیلی زیاد بود و اصال دوست ندارم که زیر دینش باشم. همین که کاری پیدا کردم، پول 

خرد بهش  گیرم و خردهای مختلف براش کادو میگیره، تو مناسبتو از اونجایی که مطمئنم ازم نمی

 !پس میدم. آره، این بهترین کاره

 !ها خانومخوای بیای؟ گشنمونهنمی- 

 کنم و میگمبه تصویر الناز که تو آینه افتاده بود نگاه می

 .میام کردم، االنببخشید، داشتم فکر می- 

کنم و با درست زنه و میره. منم از رو صندلی بلند میشم و موهام رو تو حوله جمع میلبخندی بهم می

 .کردن لباسم و مطمئن شدن از خوب و بی ایراد بودنشون، از اتاق خارج میشم

این لباس و چند دست لباس دیگه هم امروز خریده بودیم. باید تو اولین فرصت دنبال یه شغل 

 .باشم، یه محیط و درآمد خوب باید داشته باشه. از فردا باید شروع کنم مناسب

 .اومدی؟ بیا که غذات یخ کرد- 

شینم و ظرف غذام رو جلوی خودم میارم و شروع به خوردن روی کامیار میروی صندلی و روبه



           

                                 www.taakroman.ir 

  شلیکی غریبانه  رمان  

 کاربر انجمن تک رمان م.محمدی 

  
   

 
212 

 

ری د، آخرین باها برها منو به گذشتههام بسته میشه، طمع عالی کوبیدهکنم. با اولین قاشق چشممی

ی سنتی دیده بودم، خونهکه این طعم رو چشیده بودم، همون روزی که الناز و کامیار رو تو اون سفره

 .قلو بودن سامیار و کامیار شده بودم2ی روزی که تازه متوجه

جوم و بغضم رو باهاش قورت میدم، من از تموم آدمای اون جمع و اون شب دور رو تو دهنم میقلمه

 !جا نیستدیگه قرار نیست پیششون برگردم... و سامیار که هیچ شدم و

 کوبیده دوست نداری عزیزم؟- 

 بینه، میگهکنم و نگاه منتظرم رو که میبا تعجب به الناز نگاه می

 خوری؟چرا نمی- 

ندازم، باهم شروع کرده بودیم؛ اما من بشقاب من تقریبا دست نگاهی به بشقاب خودم و اونا می

 ندازم و میگمت. سرم رو پایین میسنزده

 .خورممی- 

 برات دوغ بریزم؟- 

 .آره، ممنون- 

کنم، خورم، نگاهم رو آروم باال میارم و به کامیار نگاه میلیوان رو ازش مسیرم و یک نفس دوغ رو می

نی مع. منم سرم رو به "غذاتو بخور"کنه که یعنی ای به بشقابم میاونم به من خیره شده بود. اشاره

 زارم و بعد از کمی جویدنش، میگمباشه تکون میدم و یه لقمه دیگه تو دهنم می

 از باغ رستوران سنتی... خریدن؟- 

 پرسهالناز با تعجب می

 از کجا فهمیدی؟- 

 !خورمدارم و میهای اونجا رو دوستآخه من فقط کوبیده- 

 برای جاهای دیگه رو نخوردی؟- 

 .نشنیدم؛ ولی اونجا فرق دارهنه! چون ازشون تعریف - 

 کامیار سری در تایید حرفم تکون میده و میگه
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 .ریمما معموال بخواییم رستوران بریم، اونجا می- 

 .شناختمتونآخرین باری که کوبیده خورده بودم هم دیدمتون. البته اون موقع نمی- 

 پرسهالناز با تعجب می

 !کِــی؟- 

 زنم و میگمبه واکنشش لبخند می

 .شبی که داداشم گوشی رو بهتون برگردونده بود- 

 کنه و میگهالناز کمی فکر می

 آها، آره! یادم اومد. چقدر اون موقع بابت موبایلم ترسیده بودم، نه کامی؟- 

 کامیار سرش رو تکون میده و میگه

 .اون شب منو با سامیار اشتباه گرفته بودین- 

 کشم و میگمآهی می

 !تنگ شدهدلم برای خانوادم - 

 زاره و کمی ماساژش میده و میگهالناز دستش رو روی دستم می

 تونی ببینی، هر وقت که پات بهتر شد، هوم؟می- 

 !وقتخوام برگردم، هیچنمی- 

 چرا؟- 

بینن، اینطوری بهتره... هر وقت دلم دونم چیزهای خوبی قرار نیست بشنوم و خانوادمم آزار میمی- 

 .نمشونبیتنگ شد، از دور می

 کنه و میگهتونم دوریشون رو تحمل کنم؟ کامیار گلویی صاف میبه فکر فرو میرم، واقعا می

 .ی توییماز این به بعد من و الناز خانواده- 

 کنم و میگمزنم و به هردوشون نگاهی میلبخندی می

 .مثل خواهر و برادرا- 

 .خوردن میشمبینم، دوباره مشغول های اونام که میلبخند رو روی ل*ب
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*** 

های روزنامه بودم که تلفن خونه زنگ خورد، خودکار و مشغول درست کردن ناهار و گشتن نیازمندی

ی مهرداد؟! هل شدم. قلبم ی... شمارهگیر رفتم. شمارهروزنامه رو روی میز گذاشتم و به سمت شماره

ولی چقدر دلم صداش رو تونستم جواب بدم؛ تپه. نمیچنان میزد که انگار داره تو گوشم می

اش که روی صفحه خاموش و روشن میشد، خیره خواست! روی مبل کنار تلفن نشستم و به شمارهمی

 . ...شدم. تماس روی پیغامگیر رفت

 .کامیار؟ نیستی؟ وقتی اومدی خونه بهم خبر بده، باید یه سر بیام اونجا، کارت دارم. خداحافظ- 

تونم ببینمش؟ لبخندی روی لبام م میگم، میاد اینجا؟ یعنی میکنم و با خودهام رو پاک میاشک

 .شینه و با انرژی به سمت آشپزخانه میرممی

*** 

گرده، قبل از اینکه خودش به سمت تلفن بره، من براش از زنگ زدن مهرداد میگم، کامیار که برمی

نه و منم غذا رو آماده خواد بیاد. به سمت اتاقش میره تا لباس عوض کدونه که چرا میاونم نمی

کشه! از روی گذره، چرا نمیاد؟ یه لباس عوض کردن که اینقدر طول نمیکنم. نیم ساعت میمی

 .صندلی بلند میشم تا برم و صداش کنم که همون موقع در اتاقش باز میشه و بیرون میاد

 خیلی منتظر موندی؟- 

 .نه، اشکالی نداره- 

 .به مهرداد زنگ زدم- 

 ایستم و میگمن غذام که با حرفش از حرکت میمشغول کشید

 خب؟- 

قراره بیاد اینجا تا باهم چندتا واحد ببینیم، دوست داره اینجا خونه اجاره کنه... برای بعد از - 

 .ازدواجش

زنم، یعنی قراره اینجا باشه؟ کنم و گاهی بهش یه توکی هم میسرم رو پایین میارم و با غذام بازی می

 !نو ببینه چی؟ ولی... ولی دلم براش تنگ شده! یعنی زنش کیه؟با زنش؟ اگه م

 .خواد ردش کنم، برهمونی، اومدن اون به اینجا دردسر سازه، میاز اونجایی که تو اینجا می- 



           

                                 www.taakroman.ir 

  شلیکی غریبانه  رمان  

 کاربر انجمن تک رمان م.محمدی 

  
   

 
215 

 

 کنه و میگهکشه و نگاهم میکنم که اونم دست از غذا خوردن میبهش نگاه می

 دلت تنگشی؟- 

 آره،- 

 !ش، امشب میاد، با زنشکنم ببینییه کاری می- 

 . ...اگه اینجا خونه- 

 زاره حرفم رو کامل کنم و میگهنمی

 تونی همیشه خودت رو ازش پنهون کنی؟تونی؟ میتونی همیشه تو خونه باشی، مینه! نمی- 

 ی منفی تکون میدم و ادامه میدهسرم رو به نشونه

و اینم فرصت خوبیه، اینجوری بی دردسر پس نباید اینجا خونه بگیره، درسته دوست داری ببینیش - 

 خواستی مستقل از اونا زندگی کنی؟کنی، مگه نمیبینی؛ ولی بعدا خودت مشکل پیدا میخانوادتم می

 .نگاهم رو به بشقابم میدم و با خودم میگم، حق با اونه و من باید ازش فاصله بگیرم

 !حق با توئه- 

 .بخورم رو امکنه که غذو بهم اشاره می میده سری تکون

رسونم و از چشمی در به مهرداد خیره با به صدا در اومدن زنگ واحد سریع خودم رو به پشت در می

ای روشنش بیشتر رخ نشون های قهوهریش کمی گذاشته که چشمتر شده و تهمیشم. صورتش الغر

کنه، چقدر واج میخانومش داره ازدشناسم، حتما با همون پریمیده. دختری کنارش ایستاده که نمی

هقم بلند میشه، سرم رو به در تکیه ترکه و صدای هقخندیدیم. بغضم میاذیتش کردم و چقدر می

 گردونه و تو آغوشش فرو میرم و صداش نزدیک گوشم زمزمه میشهمیدم. یهو دستی منو برمی

 .هیــش! آروم، ممکنه صداتو بشنوه، آروم باش- 

ای میگم و ازش جدا میشم. سرم پایینه و صورتم ملتهب؛ نه از اشهکشم و آروم ببینیم رو باال می

 .جنبه میشم، تنها نیت اون کمک به منه و نه چیز دیگهامان قلبم! دارم بیگریه، از تپش بی

 خب، من دیگه باید باهاشون برم، یادته که گفتم چیکار کنی؟- 

 کنم و میگمنگاهش می
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 !آ.. ره- 

 زنه و میگهلبخند می

 .فعال برو تو اتاق، شاید داخل اومدن- 

زارم، تا حرفاشون رو گوش ها میرم و در رو نیمه باز میای میگم و سریع به سمت یکی از اتاقباشه

 .بدم

 !مهرداد: سالم رفیق، خوبی؟ مزاحمت شدیم

 .کامیار: سالم، خوبم، شما خوبین خانوم؟ مراحمین

 .همسر مهرداد: ممنونم

 مهرداد: بریم داداش؟

 کامیار: داخل نمیایین؟

 .ها رو ببینیممهرداد: نه دیگه، بریم خونه

 .کامیار: باشه، پس بریم، تو مجمع دوم واحد خالی هست، اینجا پر شده

دارم و به سمت پنجره میرم با شنیدن صدای بسته شدن در، فورا دوربین کامیار رو از روی مبل برمی

کنم، اینقدر دنشون ازشون شروع به گرفتن فیلم میکنم. به محض دیزوم می و سریع روی محوطه

و چندجا  کنمتونم تصویر مهرداد رو ببینم، دوباره بغض میکیفیت دوربینش باالست که به راحتی می

 .کنمای وارد مجتمع کناری میشن، ازشون فیلمبرداری میارزه؛ اما تا لحظهدستام می

کردم ندیدنشون آسونه؛ ه پنجره تکیه میدم. فکر میزنم و سرم رو بدوربین قطع فیلمبرداری رو می

ولی اگه بخوان اینجا باشن، جدای اینکه برای مخفی بودن از چشمشون باید زحمت زیادی بکشم، 

ردم کنه. حق با کامیاره، یا باید برگاینکه کنارشون باشم و دستم بهشون نرسه، خیلی بیشتر اذیتم می

 !و یا قطع ارتباط کامل

دونم چی کنم، تو فیلم نمیشینم و یه دل سیر مهرداد و همسرش رو تماشاش میروی مبل می

زنم و بهش خیره میشم. یعنی اگه ی استپ رو میخنده، دکمهبینشون گفته میشه که کامیار می

طور که به ی کامیار مراقبم بود؟ واقعا بهم عالقه داشت؟ االن کجاست؟ همینسامیار هم بود به اندازه
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با  کنم. تمام مدتی کهیار خیره هستم، به اتفاقاتی که بین من و سامیار افتاده بود، فکر میعکس کام

کرد. رنگ چشماش... رنگ من بود، در عین اینکه دوست داشت بهم نزدیک بشه، رعایت حالم رو می

ز ا آبیش... یه فرق ظاهری مشهود بین کامیار و سامیار. خیلی رنگ چشماش جذاب بود؛ اما من بیشتر

 !نظیر و گرمترسیدم، سرد بود؛ مثل یخ؛ ولی کامیار عسلی رنگ... یه رنگ بیرنگ روشنش می

 به چی خیره شدی؟- 

م. کشافته و یه جیغ کوتاهی هم میترسم و دوربین از دستم روی زمین میبا شنیدن صدای کامیار می

زارم، اوه! چقدر تند یبا ترس بهش خیره میشم، کی اومد که متوجه نشدم؟ دستمو روی قلبم م

 !تپهمی

 .ترسیدی؟ ببخشید- 

 تکه ازش پرسیدمهای عمیق کشیدم تا حالم جا بیاد و تکهنفس

 تو... کی... اومدی؟- 

 همین االن )کتش رو از تنش بیرون میاره و به سمت آشپزخانه میره( رفتن، دیدی؟- 

 نه! چی شد؟- 

 .کننه فکر اینجا رو نمیگیرن، یه قیمتی گفتم که دیگاینجا خونه نمی- 

 !ی باشه تکون دادم و دوربین رو برداشتم. روشنش کردم، پوف، سالمهسرم رو به نشونه

 تونستی فیلم بگیری؟- 

 !اش خیره شدم؟تو فیلم استپ زده بودم؛ یعنی ندید که به چهره وای! روی صورت

 .آره! فکر خوبی بود، ممنون- 

 .خواد بیارهداشت، فکر کنم که متوجه شد؛ ولی بروم نمیلبخند زد، چشماش یه برق خاصی 

 بریم بیرون؟- 

 ها؟- 

 میگم بریم ناهار رو بیرون بخوریم؟- 

 .کشمکنم، یه جورایی ازش خجالت میسکوت می
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 .گیم که بیادبه النازم می- 

شماش کشم، وای! از جام بلند میشم و برای اینکه هرچه زودتر از جلوی چفهمیده ازش خجالت می

 غیب بشم، میگم

 .اگه الناز وقتشو داره، فکر خوبیه- 

 و بالفاصله به سمت اتاق مهمان که به من اختصاص داده شده بود، میرم و میگم

 .میرم آماده بشم- 

 محیا؟- 

 !گردم، چرا تا پشت لبام اومده بود که بهش بگم جانم؟ایستم و آروم به سمتمش برمیمی

 .تخت اتاقته. اگه خوشت نیومد، بگو برات عوضش کنم یه هدیه برات خریدم، روی- 

 .باشه، ممنونم- 

ی کوچیک روی تخته. جلو میرم و روی تخت کنم، یه جعبهوارد اتاق میشم و روی تخت رو نگاه می

 !کنم. اوه، یه موبایلشینم و بازش میمی

 پرسهه و میصدای ضربه زدن به در بلند میشه، بفرمایید میگم و کامیار وارد اتاق میش

 روشنش کردی؟- 

 .نه هنوز- 

 .برات سیم کارتم گرفتم، روشنش کن- 

 .ممنون، نیازی نبود- 

 .خبر بمونمچرا نبود؟ تو که قرار نیست همیشه تو خونه بمونی، منم دوست ندارم ازت بی- 

روشنش زنم و ی پاور موبایل رو میندازم و دکمهآب دهانم رو قورت میدم و سرم رو پایین می

 .کنممی

 .ی خودم، خونه، شرکت و الناز رو هم برات ذخیره کردمشماره- 

 .دونم چطوری باید جبران کنمخیلی قشنگه، دستت درد نکنه... نمی- 

نیازی به جبران نیست، اگه دینی باشه، به دوش منه؛ نه تو... بدون هیچ فکری به هر چیزی نیاز - 
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 .و ریختن زندگیت رو بدهران بهداشتی، به خودم بگو... بهم فرصت جب

 .اینطوری نگین، تقصیر شما نبود- 

 خوای حالم خوب باشه؟تأثیر هم نبودم... نمیاش تقصیر من نبود؛ ولی بیهمه- 

 . ...اینطور نیست؛ ولی- 

کنم، حالم خوبه؛ پس زود خوب شو که منم خوب بشم... خیلی زود هم برای وقتی بهت کمک می- 

 .نم، مطمئنم اونم درست میشهکپات اقدام می

پذیر باشه! به راحتی تونه خوب و مسئولیتدونستم چطور قدردانش باشم؛ چقدر یه آدم مینمی

 .اش اینه که من تنها نباشمتونست از زیر بار زحمات من شونه خالی کنه؛ ولی تمام سعیمی

 خب، امری با من نیست؟- 

 .نه، بازم ممنون- 

 .کنم، فعالخواهش می- 

ها کنم و وارد لیست شمارهبنده، قفل گوشی رو باز میسری براش تکون میدم، میره و در رو هم می

 !اش خیره میشم. اسمشو نوشته کامیارمیشم و به شماره

 

*** 

هین خوردن ناهار به کامیار زنگ زدن، اینکه کی بود و چی گفت رو نفهمیدم؛ اما باعث شده بود که تو 

ا خوردنمون تموم شد، گفت کاری براش پیش اومده و از الناز خواست منو به فکر بره. وقتی هم غذ

دونست من تو خونه تنها هستم، بهم پیشنهاد کرد که باهاش به کافه برم و خونه برسونه. الناز که می

 .تا شب اونجا باشم و بعد منو به خونه برسونه. منم قبول کردم

 هایهای زیاد و تو تیپکنم، آدمش به سالن کافه نگاه میایتو اتاق الناز نشستم و از دیوار شیشه

تند دارن ها هم تندمونه، گارسونوآمد هستن، خیلی کم کافه خالی میمختلف مدام درحال رفت

 .های آروم و قشنگی هم داره پخش میشه، اکثرا بدون کالم و یا خارجیگیرن. چه آهنگسفارش می

 کامیار

کنم و با خانومی که الناز معرفی ن شدم، دستمزد کارگران رو حساب میوقتی از چیدمان خونه مطمئ
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 .خوام برای تزئین اینجا بیادگیرم و با دادن آدرس، ازش میکرده بود، تماس می

روی واحد خودم رو برای محیا خریدم، البته قراره فکر کنه که اجاره کردم و دارم اینجا رو واحد روبه

هرچند دوست ندارم که از پیشم بره؛ اما خیلی دور هم نیست و خودش کنم. برای امشب آماده می

 .تره. با الناز هم هماهنگ کردم که تا بهش زنگ نزدم، خونه نیاناینطوری راحت

گذشته و تازه چیدن وسایل تموم شده و تزئین مونده که امیدوارم زود تموم بشه، به  6االن ساعت از 

کار تزئین تموم بشه، الناز که  9چرا نمیای پس؟ باید تا قبل : »کنم و تو دلم میگمساعتم نگاه می

 «!تونه بیخود محیا رو معطل کنهنمی

کنم و تو چارچوب در منتظر با صدای زنگ به سمت آیفون میرم. خودشه، بالخره اومد. در رو باز می

من میان. به داخل آقا از آسانسور خارج میشن و به سمت  1تا خانوم و 2باال اومدن آسانسور میشم. 

خوام و اونام مشغول میشن. اول از کنم و براشون توضیح میدم که چه چیزی میشون میراهنمایی

فرستنش برای خرید و همه یه لیست دیگه غیر از وسایلی که باهاشون بود، یه اون پسر میدن و می

 .جایی وسایل میشن که منم مجبور میشم، کمکشون کنمخودشون هم مشغول جابه

ها صحبت کنه، منم گیره تا بره تو یکی از اتاقخوره و ازم اجازه مییکی از دخترا گوشیش زنگ می

 . ...بهش اجازه میدم. اون یکی هم

 برای همسرتونه؟- 

 کنم و فقط میگمبهش نگاه نمی

 .نه- 

 خواهرتون؟- 

 پرسمکنم و میمی زنه. پوف! به ساعتم نگاهبینه لبخند میکنم، نگاهم رو که میبهش نگاه می

 کارتون کی تموم میشه؟- 

 خنده( دیرتون شده؟هنوز که شروع نکردیم) بلند و با ناز می- 

از اشوه ریختنش عصبی میشم و بدون حرف زدن به سمت اتاقی که اون یکی دختر رفته بود میرم؛ 

 !اصال چرا دیر کرده؟
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 اِ، کجا میری؟- 

. اون کنماعتنا بهش در رو یهو باز میشنوم. بیاده رو میی کفشش که دنبالم افتتق پاشنهصدای تق

کنه و هنوز درحال دختر روی تختی که برای محیا خریده بودم، نشسته و داره با موهاش بازی می

ی عصبانیتم میشه و سریع کنم و دست به س*ی*نه بهش خیره میشم. متوجهحرف زدنه. اخم می

 . ...شینه وکنه. دستی روی بازوم میخداحافظی می

 کامیار؟ عصبی شدی؟- 

 افته و میگمگردم سمتش و دستش از روی بازوم میبرمی

 !خوام شما اینجا کار کنید... یاالهمین حاال برین. من نمی- 

خوان آرومم کنن؛ اما ساک وسایلشون رو از خونه به بیرون پرت صدای اعتراضشون بلند میشه و می

 کنم و میگممی

 .فرستمتون نرین، با مامور میاگه همین حاال- 

بندم و به زنن و میرن. در رو محکم پشت سرشون میهر دو ساکت میشن و با ناز و قهر بهم تنه می

طور که دارم سمت پذیرایی میرم. پوف! اینا دیگه کی بودن، الناز معرفی کرد. برای اونم دارم! همین

 !کنم، هنوز هستنز تو چشمی نگاهی به بیرون میگردم سمت در و اگیرم، برمیی الناز رو میشماره

 .کنمزنن. آروم در رو باز میدارن باهم حرف می

 کارتو کردی؟- 

 !عرضه نیستمآره؛ مثل تو که بی- 

کنم که رنگش پرید؟! حتما اون دختر خواست جوابش رو بده که منو دید و ساکت شد. چرا حس می

 .ترسیده باهاشون برخورد کنم

 !اینجایین؟هنوز که - 

 .منتظریم آسانسور بیاد آقا- 

تونن اینجا یا از گیره. حتما با خودشون گفته بودن که میاینقدر با حرص اینو میگه که خندم می

تونه تیغم خوره که نمیصاحب کارشون به نون و نوایی برسن و حاال که نشده، عجیب داره حرص می
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رسه و اونا سوار میشن. الناز پشت گوشی الو ر هم میبزنه. با جواب دادن الناز به تماسم، آسانسو

 کنه و من منتظرم که درهای آسانسور بسته بشن و بعدش جواب میدمگه و صدام میمی

 الناز؟- 

 زنی؟جان؟ چرا حرف نمی- 

 ی محیا؟اینا رو کی بهت معرفی کرده بود تا بفرستی برای خونه- 

 چطور؟ کارشون خوب نیست؟- 

 طرفت کی بود؟- 

 هاش گوش میدموارد آسانسور میشم و به حرف

 .های کافه... اممم، آرش... آرش بهرامییکی از بچه- 

 .اخراجش کن- 

 ها؟! چرا؟ اینقدر کارشون بد بود که تا این حد عصبی شدی؟- 

 آدم درستی نیست، الناز؟- 

 آخه... جان؟- 

 اخراجش کن، اوکی؟- 

 .اوکیسوار ماشینم میشم و الناز با مکث میگه: 

 خوبه، دارم میرم دنبال کسای دیگه، محیا پیشته دیگه؟- 

 .آره، تو دفترم نشسته- 

 .حواست باشه که شک نکنه، فعال خداحافظ- 

 .باشه، خداحافظ- 

خوام آدرس یه تزییناتور رو برام پیدا کنه، همین که آدرس روی زنم و ازش میبه منشیم زنگ می

 .کردمآدرس میرم. از اول هم باید همین کار رو می گوشیم پیامک میشه، به سرعت به سمت

*** 

زنم و بعد از تشکر مشغول پرداخت کنم، واقعا کارشون خوبه، لبخندی مینگاهی کلی به همه چیز می
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تر میدم. ازم تشکر دستمزدشون میشم و به خانومی که تخت محیا رو هم آماده کرد، انعام اضافه

شب شده و دیگه باید به 3کنم، شون میشن. به ساعت نگاه میکنه و مشغول جمع کردن وسایلمی

ای جلو میاد. نگاهم رو باال های زنونه، جف کفشمیارم الناز زنگ بزنم. همین که گوشی رو بیرون

کنه، مگه بینم که خانومی که اتاق محیا رو مرتب کرده بود، با اضطراب نگاهم میکشم و میمی

 شده؟چی

 گرده و آروم میگهبینه، برمیکنم و وقتی دوستاش رو مشغول میبه پشت سرش نگاه می

 میشه یه لحظه بریم همون اتاق؟- 

 سرم رو تکون میدم و طوری که دوستاش بشنون، میگم

 .خانوم میشه یه لحظه بریم تو اتاق، فکر کنم یه چیزی رو بهتون نگفته بودم- 

 توجه دوستاش به ما جمع میشه و سرپرست میگه

 .سا، ما هم میریم پایینبرو آی- 

 خواد بهم بگه؟کنم و به سمت اتاق میرم و اون خانوم هم پشت سرم... یعنی چی میتشکر می

بندم و بخش خیره میشم. گوشیش رو بیرون میاره و مشغول تایپ کردن میشه، چیکار داره در رو می

. وقتی من مشغول کار تو ببخشید آقا "خونم. گیره و متنش رو میکنه؟! گوشی رو به سمتم میمی

 " .این اتاق بودم، متوجه شدم که تو این اتاق میکروفن جاساز شده. بین ت*خت خو*اب و تشک

م. کنکنه، نگاه میکنم. چی میگه؟! یعنی چی؟! به جایی که اشاره میبا چشمای گرد شده نگاهش می

ریم بیرون. دنبالم میاد و بعد از بستن کنم که باوه! حق با اونه، این یه میکروفنه! با سر بهش اشاره می

 در، میگم

 .ممنونم خانوم، بهتره شما برین- 

 .کنم، خدانگهدارخواهش می- 

کنم، اونم گفت که یه تیم زنم و ماجرا رو براش تعریف میبعد از بستن در به کامران زنگ می

هش های کافه برو یکی از بچه فرسته به خونم تا چکش کنن. یهو یاد این افتادم که الناز گفته اونامی

خواستم به الناز زنگ بزنم که شمارش روی گوشیم معرفی کرده، نکنه جون خودشم تو خطر باشه. می
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 !افتاد، خودش زنگ زده بود

 الو؟- 

 کامیار؟- 

 .صدای مضطرب و نگرانش، ترس به جونم انداخت و قلبم فشرده شد

 جانم؟ چیزی شده؟- 

 !محیا... محیا نیست- 

 چی؟ یعنی چی؟ یعنی چی که نیست؟ کجا رفته؟ الناز محیا کجاست؟- 

دونم. سرم که خلوت شد، برگشتم به اتاقم نگاه کردم و دیدم نیست. همه جا رو باور کن نمی- 

 !گشتم... نیست، نیست

 دارم و به سمت آسانسور میرم و میگمخدایا نه! دوباره نه! چی شده؟ سوئیچ رو برمی

 .ا، دارم میام، گریه نکن الیدارم میام اونج- 

 . ...متاسفم، ببخشید، بخشید کامیار... اگه اتفاقی براش افتاده باشه من- 

ساکت شد. دوست نداشتم عذاب وجدان داشته باشه، خواستم حرفی بزنم که دوباره خودش به حرف 

 میاد. با تعجب میگه

 کامیار؟- 

 جانم؟- 

 !ماشینم- 

 ماشینت چی؟- 

 !ا ماشین من رفته، محیا خودش رفتهسوئیچ نیست. ب- 

 .ها رو چک کن، سریع. منم دارم میامالناز دوربین- 

ینم شکنم. تو ماشین میبرم تا درش رو باز کنم و تماسم رو با الناز قطع میدستم رو سمت ماشین می

گاه گردم و به سمت در نخوام درش رو ببندم و روشنش کنم امّا در ماشین بسته نشد. برمیو می

 !کنم. خدای من! محیا؟می
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 محیا؟ تو...! خوبی؟- 

 گیرم و میگمست. نگران از ماشین پایین میام و دو طرف بازوش رو میبهم ریخته

 چی شده؟ کجا بودی؟ اتفاقی برات افتاده؟ محیا؟ خوبی؟- 

، نمککنه. آروم تکونش میدم و بازم صداش میتر میشم. حتی نگاهمم نمیسکوت کرده و من نگران

 باالخره به خودش میاد و آروم میگه

 .تو ماشینه- 

 چی؟ کی تو ماشینه؟- 

 !نکنه مرده باشه، ها؟ فقط بیهوش شد. من درست زدمش- 

 !کنم، منظورش چیه؟با ترس نگاهش می

 محیا؟ تصادف کردی؟- 

 .بیا... تو ماشینه- 

من یکی رو روی صندلی عقب کنه و بینم، در عقب رو باز میدنبالش میرم و ماشین الناز رو می

 گردم و میگمبینم، یه مرد! به سمت محیا برمیمی

 این کیه؟ بهش با ماشین زدی؟- 

 .خندیدطوری میصداشو شناختم، همون- 

 زنه؟کنم، چی میگه؟! از کی داره حرف میگیج و سردرگم بهش نگاه می

ورش رو پارک کرده بود. دنبالش ی پشتی کافه موتترسیدم، خیلی ترسیدم... ولی زدمش، تو کوچه- 

 . ...رفتم و

 خب؟ بعدش؟ چی شد؟- 

اش زدم. افتاد! خودم رو به مریضی زدم و وقتی سراغم اومد، مشتم رو آماده کردم و به زیر چونه- 

رفتم باالی سرش، بهش لگد زدم، صدای دادش بلند شد و بعد با ساعدم محکم به پشت گ*ردنش 

 .گذاشتمش تو ماشین و اومدم اینجاکوبیدم و اون بیهوش شد... 

 اون کیه؟- 
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 .دادیکی از اونا ) اشکاش ریخت( شکنجم می- 

 .کشموار دستم رو روی پشتش میکنم و آروم و نوازشسرش رو تو بغلم پنهان می

 !تو خیلی شجاعی- 

 هقش بلند میشه، این بار میگمصدای هق

 !آروم باش. من اینجام. هیس- 

 مش. کلید واحدم رو بیرون میارم و بهش میدم و میگماز بغلم بیرون میار

 .اش با منبرو باال، بقیه- 

کشم و به کامران کرد به سمت آسانسور رفت. گوشیم رو بیرون میمحیا درحالی که بازم گریه می

 .کنم و بعد منتظر اومدنش میشمزنم و این ماجرا رو هم براش تعریف میرنگ می

 

*** 

 محیا

کنم. به سقف خیره میشم و با کنم و خودم رو روی تخت ولو مینم و موهام و باز میشیروی تخت می

ست، نه؟ آره، عصبی بودم؛ ولی نکشتمش. کنم، من اون کارو کردم؟ آره، من بودم! زندهخودم فکر می

امیار ود؟ ککرد؟! یعنی الناز هم با اونا بافته؟ میرم زندان؟ اون چرا پیش الناز کار میچه اتفاقی برام می

 .چی؟ وای خدایا! مغزم داره منفجر میشه

دارم و از روی تخت بلند میشم و از اتاق بیرون میرم. از تو آشپزخونه و یخچال یه مسکن برمی

جا خورمش. همین که لیوان آب رو پایین میارم، در خونه باز میشه و کامیار داخل میاد؛ امّا همونمی

 .کنهنگاهم می زنه و با تعجبجلوی در خشکش می

رد نگاهش به صورتمه، تازه متوجه خودم میشم، چیزی سرم نیست و موهام دورم پخش شده. 

 بندم وکنم. سریع موهام رو میبندم و بهش تکیه میخجالت زده سریع به سمت اتاقم میرم. در رو می

 .شنوممی خوره و صدای کامیار روزارم. همون موقع چند تقه به در مییه شال روی سرم می

 .تونی بیای بیرون؟ کامران اینجاستمحیا؟ می- 

 .آره، االن میام- 
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ی من کنم و بیرون میرم. هر دو روی مبل نشستن و با باز شدن در اتاقم متوجهلباسم رو مرتب می

 .اندازمشینم و سرم رو پایین میرویی میکنم منم روی مبل روبهمیشن. سالم می

 .بود ایخیلی حرکت شجاعانه- 

 ی حرفش میگهزنم. کامیار در ادامهکنم و لبخند میبه کامران که این حرف رو زده بود، نگاه می

 کامران اینجاست که راجب اون آدم براشون توضیح بدی، میتونی؟- 

 .آره، خوبم- 

 زنه و میگهکامیار لبخند می

 .میرم قهوه درست کنم- 

 کنه و میگهکشه و گلویی صاف میبل جلو میبا تنها شدنمون، کامران کمی خودش رو روی م

 خب، شروع کن، کجا دیدی؟ چی شد؟- 

ی الناز و تو دفتر کارش نشسته بودم، زمان زیادی گذشته بود و خب، تشنه شدم. بیرون تو کافه- 

رفتم و با الناز که پشت صندوق نشسته بود، مشغول صحبت شدم. سرش شلوغ شد و بهم گفت 

 . ..سپاره برام یه چیزی بیارن. وقتی برگشتممیبرگردم تو اتاقش و 

های روی میز الناز رفتم و مشغول تماشا کردنشون بودم وقتی برگشتم به اتاق، به سمت قاب عکس

که آویز باالی در به صدا در اومد اون آدم وارد اتاق شد. پشت بهش ایستاده بودم و هنوز ندیده بودم 

 .که صداشو شنیدم

 ای میل ندارین؟اتون نو*شی*دنی و کیک شکالتی آوردم، چیز دیگهسالم خانوم، بر- 

صداش منو به شک انداخته بود و وقتی برگشتم و دیدمش، ترس تو وجودم نشست. خودش بود، ته - 

ریش گذاشته بود؛ ولی خودش بود. به مچ دستش که نگاه کردم دیگه مطمئن شدم. همون خالکوبی 

کردم؛ امّا بود، به میز الناز تکیه دادم و با ترس نگاهش میکوچیک اسکلت! دست و پاک شل شده 

اون فقط اول بهم نگاه کرد و بعدش نگاهش به زمین بود. ماسک داشتم و حتما نتونسته بود که منو 

 .بشناسه

هاش جلوی چشمام اومده و یادآوریش باعث میشه دستام بلرزه. ساکت میشم. بغض دارم. اذیت
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یشه و بلند میشه و از تو آشپزخونه برام آب میاره، حاال کامیار هم با نگرانی کامران متوجه حال بدم م

 .زارم و ادامه میدمبهم خیره شده. لیوان خالی رو روی میز می

مطمئن بودم خودشه، خیلی با خودم کلنجار رفتم که چیکار کنم، اولش خواستم به کام... آقای - 

ن کردم؟ تا کی باید ازشوتا کی باید به دیگران تکیه میزاده خبر بدم؛ ولی بعد پشیمون شدم. اسدی

ترسیدم؟ بهش خیره شدم و تمام حرکاتش رو زیر نظر گرفتم. وقتی دیدم که کارش تموم شده و می

شرت الناز رو برداشتم و بدون اینکه کسی بفهمه، بیرون داره از کافه میره، سریع سوئیچ و سویی

اونو پارک  پشتی تور یا ماشینی اومده باشه و مثل بقیه تو کوچهزدم که اونم با موزدم... حدس می

شرت رو روی سرم کرده باشه. اونجا منظرش شدم. وقتی دیدم داره سمت موتورش میره، کاله سویی

گذاشتم و سمتش رفتم. نزدیک بهش که رسیدم، خم شدم روی زمین و اونم نگران به سمتم اومد و 

 گفت

 خانوم؟ حالتون خوبه؟- 

وقتی سرشو خم کرد تا چهرمو ببینه، مشتمو آماده کردم و کوبیدم تو صورتش. افتاد روی زمین، - 

چندتا بهش لگد زدم و بعدش با ساعدم محکم کوبیدم تو گ*ردنش و بیهوش شد... بعدشم 

 .کشیدمش به سمت ماشین الناز و اومدم اینجا

 کامران سری تکون میده و میگه

 گیرا بود؟مطمئنی که یکی از گروگان- 

 !آره، مطمئنم- 

 .نگران نباش و نترس. اینجا جات امنه- 

 .زنمسرم رو به معنای باشه تکون میدم و بهش لبخند می

 

*** 

 کامیار

دونم. دارم به سمت اتاق کامران میرم، ازم خواست که اینجا باشم، اینکه چیکار داره رو هنوز نمی

ق کامران میره و بهش میگه که من اومدم و اونم منشی سربازش با دیدن من بلند میشه و به اتا
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 کنه و میگهی ورود میده و سرباز با دستش به داخل اتاق اشاره میاجازه

 .بفرمایید- 

کنم وارد اتاق میشم. کامران مشغول صحبت کردن با تلفن اتاقشه، پس برای همین ازش تشکر می

 .شد انجامش دادوگرنه با یه تلفن هم میسرباز بلند شد و شخصا در رو باز کرد و اطالع داد؛ 

فهمیدن تکون میدم  کنه و منم سرم رو به معنیها اشاره میکامران درحال صحبت با دست به صندلی

و به کشه و رشینم. تلفنش که تموم میشه، نفس عمیقی میترین صندلی به میزش میو روی نزدیک

 پرسمازش می کنه. جوابش رو میدم ومن سالم و احوال پرسی می

 اتفاقی افتاده که گفتی بیام؟- 

 !آره، آخرین مهره هم پیدا شد. به لطف محیا خانوم شما- 

 یعنی چی؟- 

 .اون پسره ما رو رسوند به اتابک... دکتر اعضا- 

 !دکتر اعضا؟! وای خدا، الناز! محیا- 

و منتظریم که ماهی رو کرده. خدا رحم کرد. االن براش تله گذاشتیم آرش براشون سوژه پیدا می- 

 .بقاپه و قالب رو باال بکشیم

 الزم نیست من محیا و الناز رو دور کنم؟- 

 . ...نه، همه چیز تحت کنترله، فقط یه چیزی- 

 چی؟- 

 . ...ببین کامیار ما تو اعترافاتمون از آرش یه چیزی فهمیدیم که- 

 کشم و میگمکالفه از سکوتش روی صندلی خودم رو جلو می

 شده کامران؟ خبری به دستت رسیده؟ سامیار؟ چی- 

 .خوام بگم یه احتمالهنه، سامیار نه! آروم باش. چیزی که می- 

 .باشه، بگو- 

 .کردنآلوده هم استفاده می ما متوجه شدیم که از خون- 
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 خون آلوده؟ یعنی چی؟- 

 !یعنی... ایدز- 

 پرسمته و لکنت ناشی از ترس، میزنه، ایدز؟ وای، وای، وای! محیا؟ با صدایی گرفخشکم می

 محـ.. ـیا؟- 

 ندازه و میگهسرش رو پایین می

 .باید ببریش آزمایش، هرچه زودتر بهتر- 

ه ی کافی ضربپوشونم. اون به اندازهخودم رو به پشتی صندلی تکیه میدم و با دستام صورتم رو می

 !دیده، خدایا این دیگه نه

 .چیزی معلوم نیستکامیار؟ خودتو نباز، هنوز که - 

 پرسمکشم و میبرم و نفس عمیق میدستام رو داخل موهام می

 ای هم هست؟چیز دیگه- 

 .نه- 

زنم. نگرانم، نگران محیا! نکنه توجه به اصرارهای کامران از ستاد بیرون میاز جام بلند میشم و بی

... اون به اندازه کافی ضربه دیده، اونم...؟ نه، نه، نه! امکان نداره، اون حالش خوبه، خیلی خوبه، اون

 این دیگه نه! حاال چطوری ازش آزمایش بگیرم؟ چی بهش بگم؟

وریست کنم. امشب گردم، اونقدری که بتونم فکرم رو راستها میسوار ماشینم میشم و تو خیابون

 .کشمقرار بود، خونش رو نشونش بدم! کالفه نفس عمیقی می

زنه. یه مرد ه محیا در رو باز کنه، به محض باز شدن در خشکم میمونم کپشت در واحدم منتظر می

پشت سر محیا ایستاده و چاقو رو روی گلوی اون گذاشته و روی دهنش رو چسب زده و دور دستاش 

 .رو بسته

 همونطور با ترس بهشون خیره هستم که صدای زمخت اون مرد بلند میشه

 .روروبه ای، برو تو اون واحدبدون هیچ حرکت اضافه- 

 . ...من کلید اون- 
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 زنهاجازه نمیده جملم تموم بشه و کمی چاقو رو روی گر*دن محیا فشار میده و فریاد می

 .بازش کن- 

 .تفاوت باشمتونم بیفهمم و نمیمحیا ترسیده، از لرزش دستش اینو می

 .باشه، باشه، دارم میرم بازش کنم، کاریش نداشته باش- 

دارم. از میون گردم به سمت در واحد قدم برمیکه دارم دنبال دسته کلیدم می گردم و همینطوربرمی

 .ایستمکنم و کنار میکنم و در رو باز میکلیدها، کلید واحد رو پیدا می

 .اینجا واینسا، برو داخل، زود- 

رو  کنم و وارد واحد میشم. صدای پوزخند مردکنم و در رو تا آخر باز میبی چون و چرا قبول می

 شنوم و میگهمی

ی دخترا به نابودی خواست تو رو هم مثل بقیهبینی کوچولو؟ اینجا رو برای تو آماده کرده، میمی- 

 .بکشونه

 گردم و میگمبا عصبانیت برمی

 چی داری میگی؟ اصال تو کی هستی؟- 

 .کنمهی، هی، هی! راهتو برو و خفه شو؛ وگرنه اینو خفه می- 

زارم و وارد پذیرایی میشم. چیکار کنم؟ چیکار کنم؟ کامیار فکر کن، هم می چشمام رو با حرص روی

 .فکر کن

 .گوشیت رو بیرون بیار و بندازش روی میز- 

 .ذارمشبرم و گوشی رو بیرون میارم و روی میز میدستم رو داخل جیبم می

 .روییبشین. روی همون مبل روبه- 

کنه و ترس چاقو رو روی گر*دن محیا جلو و عقب می کنم و بهش خیره میشم.کاری که میگه رو می

 دارم که صدای فریادش بلند میشهداره و خیز برمیبرم می

 !ترسی؟ حاال مونده تا بترسیبتمرگ سره جات. چیه؟ می- 

 .کنمخوای؟ بزار محیا بره، خواهش میتو کی هستی؟ چی می- 
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گرده. عرق کرده و انگار حالت ه و برمیخنده، بلند و سرش برای یه لحظه به عقب کشیده میشمی

 !نرمال نداره، نکنه چیزی مصرف کرده؟ وای خدا

خوام رو خفه کنم؛ امّا دونی انتقام خیلی شیرینه، منم اومدم برای انتقام. نشد، نشد اونی که میمی- 

 .ی خوبی هستینشمام گزینه

حمله کنم و چاقو رو ازش بگیرم؛ ولی تونم بهش نگاهم رو به محیا میدم، اگه بزنه به شکمش، من می

 !لرزن. لعنتینه! ممکنه گ*ردنش بریده بشه. دستاش، دستاش می

 چسبونه و میگهدهنش رو به گوش محیا می

خوای بمیری، سرتو ببرم و سالخیت خوام یه فرصت بهت بدم، خودت انتخاب کن چطوری میمی- 

 .بزنکنم؟ یا طناب دار؟ هوم؟ کدومش؟ بگو... یاال حرف 

ریخت. دهنش رو چسب زده و بعد میگه حرف بزن، این آدم تند پایین میهاش تنداشک از روی گونه

 .کشهتعادل روانی نداره، کامیار یه کاری کن، یاال پسر! محیا داره عذاب می

 صدای فریادش بلند میشه

 زنی؟ آخ دهنتو که بستم؛ چطوری حرف بزنی؟چرا حرف نمی- 

بره. همون موقع بلند میشم و به طرفش خیز یدن، بازم سرش رو عقب میکنه به خندشروع می

ی من شد، خودش رو دارم. دستش روی گر*دن محیا شل شده بود و محیا هم که متوجه حملهبرمی

پایین کشید. قبل از اینکه اون روانی به خودش بیاد و متوجه بشه که چه اتفاقی افتاده، زیر دستش 

 .اندازم و باهاش درگیر میشمای پرت میشه، خودم رو روش میدیگه زنم و چاقو به سمتمی

 

*** 

 محیا

کنم و بعد طناب دور دستم رو شل به پشت مبل تکیه میدم و اول چسب رو از روی دهنم باز می

کنم، باهم درگیرن. به سمت چپم نگاه کشم. به کامیار و اون مرد نگاه میکنم و دستام رو بیرون میمی

دارم. بلند میشم و به چاقو تو چند قدمی من روی زمین افتاده. آروم سمتش میرم و برش میکنم، می

ای یادم نیست. خدایا؟!... آها به سمت تلفن میرم، به کی زنگ بزنم؟ به کی خبر بدم؟ هیچ شماره
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ر بگیرم و با ترس و گریه بهش میگم چه خنگهبانی میگم که به پلیس اطالع بده. سریع شمارش رو می

 .شده

کنه به سوت کشیدن و گوشی از دستم کنه و گوشام شروع میهمون لحظه صدای شلیکی خفم می

کنم و اسلحه رو تو دست اون مرد زارم، اوه، خون! به اطرافم نگاه میافته. دستم رو روی گوشم میمی

 شنوم؟خنده، چرا صداش رو نمیکنه و میبینم، بهم نگاه میمی

ه؛ اما زنزنه و بلند میشه و به سمتم میاد. داره باهام حرف میبه مشت تو دهنش می کامیار با عصبانیت

تونم از حرکت های کامیار... تکونم میده و میشنوم! فقط حرکت ل*بمن هیچ صدایی نمی

کنه، میام جوابش رو بدم و بگم که خوبم و فقط صداش رو هاش بفهمم که داره صدام میل*ب

 شده؟زنه، چشماش رو روی هم فشار میده. چیمونه و دیگه حرف نمیحرکت می شنوم که یهو بینمی

افته، با دیدن اسحه تو دست اون مرد که به سمت جای آروم به سمت پهلوی راست روی زمین می

فهمم چیشده، بهش شلیک کرد! با ترس به سمت کامیار میرم و قبلی کامیار نشونه گرفته، تازه می

 .کنمصداش می

 کنم نمیر. نه، نه! کامیار؟میار؟ کامیار؟ خواهش میکا- 

کنه. شنوم که صدام میجونش رو میخورن، شنواییم کمی برگشته و صدای بیهاش تکون میل*ب

کنه و با ترس صداش هام رو تندتر میرد خونی که از پشت سرش روی زمین جاری شده، ریزش اشک

 .کنممی

اون مرد روی زمین، دقیقا کنارم ریخته  نم و بعد تف خونیکقرار گرفتن اسلحه روی سرم حس می

 .شنوممیشه و صدای فریادش رو می

 !بلند شو، یاال- 

تونم از تو چشمام ببینم که چقدر نگران منه و ترسیده. بازوم کنم، میاعتنا بهش به کامیار نگاه میبی

کنم. خودم رو روی زمین سفت میگیرم و کشه. دست کامیار رو میگیره و منو میرو تو دستاش می

 .کشهزنه. دست و پام که شل میشه، یکم منو عقب میعصبی میشه و محکم با اسلحه تو سرم می

 !ولم کن، کامیار؟ آخ، ولم کن لعنتی- 
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 !زنه( باید بمیریخفه شو... باید بمیری )بلند فریاد می- 

کنه! شروع کشه. وای، داره خفم میزاره و به طرف خودش مییهو یه چیزی مثل سیم روی گلوم می

بینم که سعی داره بلند بشه و کنم به دست و پا زدن. اشک نگاهم رو تار کرده؛ ولی کامیار رو میمی

سمت من بیاد. دیگه داشت جلوی چشمام سیاه میشد که در واحد به ضرب باز میشه و چند نفر میان 

های عمیق و میشه و من با دم و بازدم شنوم و فشار دور گلوم کمداخل. صدای شلیک رو می

 .کنم که آروم بشم. نفس کشیدن راحت میشه؛ اما بیهوش میشمهای پشت سر هم سعی میسرفه

 

*** 

 کامیار

بینم. روی صندلی کنار من نشسته و یه کتاب تو کنم، محیا رو کنار خودم میوقتی چشمام رو باز می

ی روی ل*ب*هام میاد و ساکت بهش خیره میشم. خونه. لبخند کوچیکدستشه و داره کتاب می

کنه، نگاهش تو نگاهم ی سمت راست نگاه میزنه و همین که به برگهی سمت چپی رو ورق میبرگه

 ندازه و میگهکنه. یهو چشماش درشت میشه و کتاب رو روی زمین میگیر می

 شنوی؟ درد داری؟وای! کامیار؟ خوبی؟ صدامو می- 

 کنه و میگهمیدم و محیا نگران نگاهم می آروم سرم رو تکون

 .کنمباشه، باشه. االن دکتر رو خبر می- 

ام در هم میشه. لعنتی جای گلوله و سریع بیرون میره. یکم خودم رو تکون میدم که از درد چهره

 .کنهحسابی درد می

 زاره و میگهدکتر پرونده رو روی میز می

 .آخر هفته مرخص میشن خداروشکر همه چیز خوب پیش رفته، تا- 

 کنه و همینکنن و الناز همراه دکتر بیرون میره و محیا نگاهی بهم میالناز و محیا از دکتر تشکر می

 .شینهندازه و روی صندلی کنار تخت آروم میبینه، سرش رو پایین میکه نگاهم رو به خودش می

 میشه یکم بهم آب بدی؟- 

 کنه و میگهیشنوه سرش رو بلند مصدام رو که می
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 خورین؟آب میوه نمی- 

 چه طعمی؟- 

 آناناس- 

 .کنیممنون، لطف می- 

 .کنمخواهش می- 

ریزه و اونو روی از تو یخچال آب میوه رو بیرون میاره و تو یه لیوان کاغذی کوچیک یکم تا نصفه می

کنه بالشتم و مرتب می ذاره. پایین تخت میره و کمی تخت رو باال میاره و بعد میاد ومیز کنار تخت می

 !ه؟کنگیره. تمام مدت نگاهش به مالفه بود و نگاه من به اون. چرا نگاهم نمیو لیوان رو کنار لبام می

 خواستم ازش بپرسم که در یهو باز میشه و الناز میگهمی

 کامی؟ محی؟ کامران داره با مهرداد میاد، چیکار کنیم؟- 

 و با دیدن تخت خالی کنارم، رو به محیا میگم کنممحیا دستپاچه میشه. یکم فکر می

 .ای بکنیمبرو رو تخت، فرصت نیست کار دیگه- 

 کنه و میگهنگاهی به من و الناز می

 .باشه- 

 کنه و میگهکنه و به بیرون نگاه میالناز در رو باز می

 .بدو، نزدیک شدن- 

کشه. نگاهم بهشه که در سرش می خوابه و مالفه رو رویمحیا پشت به من و در ورودی روی تخت می

 .باز میشه و کامران و مهرداد با سروصدا وارد میشن

 .کامران: به به چشماتم که بازه. چطوری رفیق؟ سالم خانوم

 .مهرداد: سالم داداش، سالم الناز خانوم

. زارهگیره و تو گلدون میزنم و جواب سالمشون رو میدم. الناز دسته گل رو ازشون میلبخند می

کنم، بدون شینن. نگاهی به محیا میکشه و خودش و مهرداد روش میکامران صندلی رو جلو می

 .اینکه تکون بخوره، همون طور دراز کشیده
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 مهرداد: بهتری داداش؟

 .کامیار: آره خوبم

 زنه و رو به مهرداد میگهکامران یکی روی شونم می

 .به موقع رسیدم بهش- 

 کنم و میگمیهوشی، اخمی میبا یادآوری لحظات قبل از ب

 چطوری اینقدر زود اومدی؟- 

 کشه و میگهکامران نفس عمیقی می

 . ...ببخشید که بهت نگفتم، خواست سرهنگ بود؛ وقتی خبر دادی که تو واحد محیا- 

 مهرداد یهو با تعجب میگه

 !محیا؟- 

 اد میگهاه، کامران سوتی داد! یهو الناز از جاش بلند میشه و بلند رو به مهرد

 .آره، اسم اون واحد محیاست- 

 کنه و غمگین میگهمهرداد نگاهی به هممون می

 !آها- 

 کنه و میگهی تاسف برای کامران تکون میدم که گلو صاف میسری به نشانه

خالصه اون میکروفن که گفتی جا ساز شده، ما رو مشکوک کرد. تو اعترافات محـ... اون دختری که - 

بود و ها نبودیم، به مردی رسیده بودیم که به نیت انتقام جلو اومده بود و تو دستگیر شدهپیدا کرده 

 . ...خبری نبود تا اینکه .باشیم همین ما رو به فکر انداخت که مراقبت

ی تفهیم براش سر تکون میدم فهمم منظورش پیدا شدن محیاست. به نشانهکنه که مینگاهی بهم می

 .و ادامه میده

الت بود، نزدیکت بود، هدفش هردوی شما بودین و... تا دیشب باالخره اومد جلو. به محض دنب- 

 .شنیدن صدای گلوله، ما وارد مجتمع شدیم و خوشبختانه سره بزنگاه رسیدیم

 !شدمهرداد: کاش خواهر منم پیدا می
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 بینه میگهوقتی نگاه منو روی خودش می

 .ردی ازشون نداریمطور برادر تو... کسایی که هیچ و همین- 

وقت مالقات تمومه، لطفا "ی جو اتاق به سرعت غمگین میشه که با اومدن پرستار و گفتن جمله

افتن و بعد از چندتا حرف و تعارف میرن. الناز از ها به جنب و جوش میبچه "بفرمایید بیرون

 .کنهرفتنشون که مطمئن میشه به طرف محیا میره و صداش می

 ..!.عزیزم؟ محـ- 

کنه و آروم باهاش هق محیا بلند میشه. الناز بغلش میهنوز کامل صداش نکرده بود که صدای هق

 .کردمزنه تا آرومش کنه. منم مات و مبهوت نگاهش میحرف می

 

*** 

 زنه و میگهکنه و دستاش رو به کمر میالناز اخم می

 .باید بهش بگی- 

 !نه- 

 .کامیار؟ بگو بهش- 

 !گفتم که نه- 

 داره و میگهکنه و بعد به سمت کیفش میره و برش مییکم سکوت می

 .ای میرمخواییش، دنبال کیس دیگهمن دیگه میرم، در ضمن... حاال که تو نمی- 

 !الناز؟- 

 بله؟- 

 !کنم یا بخاطر سامیار دارم میرم سراغشخوام فکر کنه دارم بهش ترحم مینمی- 

 بگم کامیار؟ کامی؟ هی؟ بگم؟کنم، حاال بگم؟ خودم اینو حل می- 

 کنم و میگمسرم رو بلند می

 .ناراحتش نکن فقط- 

 خنده و درحالی که داره از اتاق خارج میشه، میگهمی
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 !وای یه عروسی افتادم- 

افتم. تمام لحظاتی که دیدمش، چشماش، اختیار یاد لبخند گرم و شیرینش میزنم و بیلبخند می

گذره، دارم کار درستی سامیار... همه و همه از جلوی چشمام میلبخندش، حتی روز نامزدی با 

 !کنم؟می

 محیا

نم، ککشم و جای سیمی که دور گردنم پیچیده بود رو با نوک دستام لمس میدستم رو روی گردنم می

بار هم ربطی به سامیار داشت. گاهی فکر 2بار از مرگ فرار کردم و هر 2من داشتم خفه میشم. تا حاال 

تونم نم باید از این خانواده فاصله بگیرم؛ اما کجا برم؟ با کدوم پول؟ کدوم پشتوانه؟ به کی میکمی

 اعتماد کنم؟

کنه، باید چیکار کنم؟ یعنی حق با النازه؟ های الناز اینقدر تو مغزم رژه رفته که سرم درد میحرف

م، زننقص جسمی دارم و لنگ میتونم برم، شاید کامیار تنها انتخاب من باشه! سمت خانوادم که نمی

 تونم دووم بیارم؟ تا کی سربار بشم؟پول و سرپناه هم که ندارم، تا کی می

نمیدونم حس کامیار بهم چیه؟ ترحم؟ دلسوزی؟ جبران اشتباهات برادرش؟ نمیدونم و این آزار 

کنم. می کشم و نگاهی به اطرافست... شاید هم بهم عالقه داره! ممکنه؟ نفس عمیقی میدهنده

ها های اطراف نمای قشنگی به تیرگی شب داده بود. از روی نردههای روشن و رنگارنگ خونهالمپ

جای  گردم. نگاهی به همهای بالکن به داخل واحدم برمیدارم و با بستن در شیشهام رو برمیتکیه

برای ادای دینت هم شده،  کنم و با خودم میگم. حتی اینجا رو هم از کامیار داری محیا، شایدخونه می

تو  گفتباید پیشنهادش رو بپذیری، نه؟! با خودم میگم باید با خودش حرف بزنم. مامانم همیشه می

 .چشمای طرفت نگاه کن و حقیقت رو بخون

کنم و بعد از خارج شدن از واحد خودم، به کنم و تو یک تصمیم آنی قدم تند میمردد به در نگاه می

زنم. با شنیدن صدای به زمین خوردن عصا قلبم شروع به میرم و زنگش رو میسمت واحد کامیار 

ای سر حرف رو باز کنم؟ با خودم درگیرم که در باز میشه و کنه، االن چی بگم؟ به چه بهونهتپیدن می

بینم، انگاری حموم بوده چون موهاش خیسه و آب ازش چکه کامیار رو عصا به دست جلوی در می
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افته، اش میهای آب که از روی موهاش به ردی صورتش و بعد روی شونهم بین اون چکهکنه. نگاهمی

کنه. هر دو سکوت کردیم که یهو صدای الناز از پشت سر مونه. اونم با تعجب داره نگاهم میمات می

 .کامیار میاد

 خوردی، چی؟! کیه حاال؟گفتم وایسا خودم در رو باز کنم، االن اگه سُر می- 

ث کنه و با مکموقع سرش رو از پشت کامیار بیرون میاره و اونم با تعجب نگاهی به سر تا پام میهمون 

 میگه

 جان محی؟ خوبی؟ به چیزی احتیاج داری؟- 

 به خودم میام و میگم

 .ام، نه! فقط اومدم که یه حالی بپرسم- 

 زنه و میگهی کامیار میالناز آروم به شونه

 چرا جلو در نگهش داشتی؟برو کنار، با این وضعیت - 

یره و گایسته و الناز دستم رو میوضعیت؟! چه وضعیتی؟ منظورت چیه؟ من یا کامیار؟! کامیار کنار می

 کشه و میگهداخل می

 چی شدی که خیلی هول کردی؟- 

 .ها؟ من که... هیچی نشده- 

 کنه و آروم کنار گوشم میگهالناز نگاهی بهم می

 تی و بدون پوشش و با این موهای خوشگل بافته شده اومدی؟برای همین با لباس راح- 

هام زارم و با لمس موهام چشمبندم. االن گفت من چطوری اومدم؟! دستم رو روی سرم مییخ می

 خنده و میگهدرشت میشه و الناز ریز می

 .خب حاال، تابلو نکن. بیخیال باش- 

 .من... من باید برم- 

بینه، حاال چیز خاصی هم رو نکردی، تره، در ضمن... باالخره که میایعوای نه دیوونه! اینطوری ض- 

 !بعدا بیشتره
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تر بخنده؛ اما اون خوام آرومکنم و ازش میخنده، خجالت زده صداش میاینو میگه و بلند بلند می

توجه ادامه میده. به سمت آشپزخونه هلش میدم. متوجه شدم که کامیار داره زیرچشمی نگاهم بی

 .کنهمی

*** 

ایستم، وای! باورم نمیشه تمام مدت ی دیوارکوب کنار در میبندم و جلوی آینهدر واحدم رو می

م ای که رنگ سبز فسفری لباس زیراینطوری جلوی کامیار بودم. یه شلوار گشاد آبی، بلوز سفید پنبه

هاش بسته بودم، شده و اون گل چینی کوچیک عروسکی که به انت کامل دیده میشه و موهای بافت

کنم. اِ، چرا گل چینی روی موهام مونم و بازم تو آینه نگاه میها، پوف! به پشت میعین دختر بچه

 !ی کامیار...؟ پوفگردونم، نه، نیست! یعنی کجا افتاده؟ تو خونهنیست؟! موهام رو برمی

کردم، قتی من نگاهش مییاد آوردن نگاه گرم کامیار که تمام شب گاهی روی من زوم میشد و و با به

 !...داد ببینم که نگاهش به منه و تو نگاهش ترحم نبودچرخوند. اجازه میآروم نگاهش رو می

ترسم. به سمت داخل خونه میرم که یهو برق میره، وای! من بعد از اون اتفاقا به شدت از تاریکی می

بار گوشیم رو کجا گذاشته  کنم نفس عمیق بکشم. آخرینگیرم و سعی میدستم رو به دیوار می

کوبه، انگار داره وارد دهنم میشه. خشک شدن مجرای بودم؟ خدایا کجا بود؟ وای! قلبم داره تند می

 !...افتم. خدایاخس میکنم و به خستنفسیم رو حس می

و پاهایی لرزان به سمتش  متریم و سمت چپم، با دست1با روشن شدن صفحه گوشیم درست تو 

 !دارم. کامیارخوره. گوشی رو برمیی مبل میام محکم به پایهمیرم، آخ! پ

 الـ...ـو؟- 

 کنه و بعد با نگرانی میگهکامیار مکث می

 محیا؟ خوبی؟ چیزی شده؟- 

کنم که ترسم کنه که من چی میگم. سعی میشنوم که نگران از کامیار سوال میصدای الناز رو هم می

 !جونهلرزه؛ اما هنوز بیمن تنها نیستم. اینبار دیگه صدام نمی رو کنار بذارم، اینجا واحد خودمه و

 .برق رفته- 
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 ترسی؟ خوبی؟می- 

 میشه بیایین، یعنی الناز بیاد اینجا؟- 

 .در رو باز کن، اومدم- 

گیرم و به سمت در میرم. قبل از رسیدن من کنه، نور گوشی رو جلوم میسریع هم تماس رو قطع می

 شنوم که میگهو صدا زدنش رو می صدای در زدن کامیار

 محیا؟- 

 .بینمشکنم و با نور گوشی میدر رو باز می

 .تو میای؟ یا ما بیاییم؟ هرچند االن برق وصل میشه، نگران نباش- 

 عقب میرم و میگم

 .شما بفرمایید- 

 شنومصدای شیطون الناز رو می

 !میترسید کاحیف ماسک همراهم نیست، حتمی محیا هم قد تو می- 

 !ست؟گیره و داخل میشه، چرا بدون عصابینم، دست به دیوار میاخم کامیار رو می

 عصاتون کو؟- 

 الناز جای کامیار میگه

 .دیگه گفتیم ترسیدی، جلدی اومدیم و یادش رفت- 

 و آروم کنار گوشم میگه

 .بخاطرت شفا پیدا کرد- 

 .خندهزنه و میکنم که پوفی میبا تعجب نگاهش می

زارم تا شمع می2داره، بیا بهش بگو بله. هوم؟ االنم تاریک، کم آورد جلوش، محیا بخدا دوستجت - 

 براتون، بقیه رمانتیک بازیش هم با شما، باشه؟

شنوم. خودمم خندم اش رو میکنم. صدای خندهای بهش میرم و به سمت داخل پا تند میچشم غرفه

 .گیرهمی
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دونم و هم دونم چه جوابی باید بدم! یعنی هم میذشته. نمیهفته فرصت برای فکر کردنم، گ1از 

 !...ها دامن گیر بشهترسم، از انتخابی که ممکنه درست نباشه. از ترحمی که بعددونم، مینمی

زدم، کشم و از روی نیمکت بلند میشم، اومده بودم پارک نزدیک مجتمع و قدم مینفس عمیقی می

زنم. ی خیابون قدم میذارم، با سری پایین آروم آروم گوشهم میپاییز شده و دستم رو تو جیب کت

رویی داره به سمت من میاد، کمی به سمت پیاده کنم ماشین روبهدارم همینطور راه میرم که حس می

کنه! با تعجب به داخل ماشین نگاه رو میرم؛ اما اونم دنبالم میاد و درست تو چند قدمی پام ترمز می

 !کنم، النازمی

 .بپر باال- 

 کجا؟- 

 .تو بیا... بهت میگم- 

 .افتهسوار ماشین میشم و به سرعت راه می

 .ترالناز آروم- 

 .نچ! وقت ندارم و کلی کار سرم ریخته- 

 ریم؟کجا داریم می- 

 .پیش کامیار- 

 چی؟ چرا؟- 

 رسونم و خودم به کافه میرمباید باهاش جایی بری، تو رو می- 

 برای چی؟- 

 .بینی دیگهمی میری- 

 داره و میگهربع بعدش یه گوشه نگه می1سری تکون میدم و منتظر میشم، 

 .پیاده شو، االن میاد- 

 !یعنی چی؟- 

 .محیا وقت ندارم. برو خودش توضیح میده- 
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و با  کنمایستم، نگاهی به دو طرف خیابون میبه محض بستن در به سرعت میره و من کنار خیابون می

 .کنمی جلوی پام بازی میریزهاندازم و با سنگسرم رو پایین می ندیدن کامیار

ی شناسم، شیشهرو نمی مشکی رنگ، راننده 8کنم، یه مزدابا صدای بوق ماشین سرم رو بلند می

 .بینمعقب ماشین پایین میاد و کامیار رو می

 .منم محیا، بیا- 

 م و میگمی باشه تکون میدم و سوار ماشین میشسرم رو به نشانه

 .سالم- 

 سالم، خوبی؟ خیلی وقته منتظری؟- 

 .خوبم، خودت خوبی؟ نه خیلی وقت نیست- 

 زنه و میگهلبخندی می

 .منم خوبم. بخاطر پام مجبور شدم راننده بگیرم- 

ه زنم، نگاهم رو بی باشه تکون میدم و لبخند میکنه که سرم رو به نشانهبا دست به راننده اشاره می

 دوزم و بعد از مکث کوتاهی میگمبیرون می

 قراره کجا بریم؟- 

 .قراره بریم خرید- 

 خرید؟- 

 .آره، برای تو و برای من- 

 .ولی من که لباس احتیاج ندارم- 

 .برای امشب الزمه- 

داره و با خودم میگم برای امشب؟! مگه امشب چه خبره؟ قبل از اینکه حرفی بزنم، راننده نگه می

 شیم. جلوی یه آرایشگاه نگه داشته. با تعجب میگمماشین پیدا میهمراه کامیار از 

 چرا اینجا؟- 

 .زاده هستی، وقتی کارت تموم شد، بگو که بیام دنبالتمیری و میگی اسدی- 
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 چرا نمیگی که چه خبره؟- 

 زنه و میگهلبخند جذابی می

 کنی تا خودت متوجه بشی؟چرا کاری که گفتم رو نمی- 

کنم و پیاده میشم و به سمت سالن میرم. با گفتن خواد حرف بزنه. خداحافظی میپوف! نخیر، نمی

ه پرسکنه؛ چرا نمیشینم و کارش رو شروع میکنه. جلو آینه میاسمم منو به یه آرایشگر معرفی می

 ها رو هم هماهنگ کرده؟خوام؟ یعنی همینکه من چه مدلی می

*** 

کنن و میگن برام لباس گذاشتن و برم آماده بشم. قرار نمایی میکارم که تموم میشه، منو به اتاقی راه

شب... حتما چون خیلی طول کشیده خودش  7کنم، نبود که باهم بریم خرید؟! نگاهی به ساعت می

خواد اینطوری جشن بگیره! بابت جواب مثبت دونم چه خبره؟ نکنه میخرید کرده؛ ولی هنوز نمی

 !ن که هنوز بهش چیزی نگفتم! یعنی چه خبره؟دادن من، مگه جوابم مثبته؟! م

های سرتاسری داخل اتاق ها بالفاصله روشن میشن. خودم رو تو آینهبا باز کردن در اتاق، المپ

بندم و وارد مونم. چقدر تغییر کردم، خودم؟! در رو میجا تو چهارچوب در مات میبینم و همونمی

ام رو تغییر داده، یکی ین آرایش و این لنز آبی رنگ چهرهاتاق میشم. نه، واقعا خودمم! ولی چقدر ا

 !دیگه شدم

کاری شده و خیلی زیباست! چه ی لباس سبز رنگی میشم، سبز تیره، بلند، پوشیده، سنگمتوجه

 !کنم. چقدر بهم میادپوشمش. به خودم تو آینه نگاه میکنم و میست! زیبش رو باز میخوش سلیقه

ی ورود میدم. در باز میشه و کامیار رو تو کنم و اجازهه به پشت سرم نگاه میبا صدای در از تو آین

 .اندازمبینم که بهم خیره شده. آب دهانم رو قورت میدم و سرم رو پایین میچهارچوب در می

تق خوردن انتهای عصا به زمین خبر از نزدیک شدنش به من رو میده و من صدای بسته شدن در و تق

 .رو پایین نگه داشتمهنوز هم سرم 

 ای؟آماده- 

 نگاهم رو باال میارم و میگم
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 !دونم چه خبرهبله؛ ولی هنوز نمی- 

 .شینیمها میگیره و باهم روی راحتیبا مکث کوتاهی نزدیک تر میشه و دستم رو می

 .امشب... امشب جشن مهرداده- 

من درست شنیدم و هیچ نگاهم با شتاب به سمت چشماش میاد، جدیت تو چشماش بهم میگه که 

 .پرسمای هم نداره. با لکنت میشوخی

 !مهـ.. ـرداد؟- 

آره، فرصت خوبیه برای دیدنشون. جشن تو یه باغ هست و من کنارت هستم، نگران نباش. توام - 

 . ...خیلی تغییر کردی، فقط صدات

 بغضم رو قورت میدم و میگم

 اگه بشناسن؟- 

 کنه و میگهاشته بود رو نوازش میدست چپم که هنوز بین دستاش نگه د

 نداری بریم؟شناسن... دوستنمی- 

 زنم و میگمهام رو پس میاشک

 .دارم، خیلی... دلم براشون تنگ شدهدوست- 

 زنه و با فشار کوچیکی به دستم، میگهلبخند گرمی بهم می

 .پس بزن بریم، نگران هیچی هم نباش- 

ام تو دلم جا خشک کرده، همراه هم به از شوق دیدن خانوادهزنم و با گرمای شیرینی که لبخندی می

 .ریمسمت باغ می

*** 

زنه یا از استرس یخ کردم، کنار کامیار نشستم و زیر دونم فضای باز باغ سرما به وجودم مینمی

شناسم؛ ولی هنوز مامان و بابا، مهرداد و خانومش رو ها رو میکنم. خیلیچشمی اطراف رو نگاه می

ی دنجی نشستیم، به اصرار من و برای دور بودن از شناخت احتمالی و ترسی که دم. یه گوشهندی

 .دارم
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 !خیلی سردی محیا- 

 !کنم، کی دستم رو گرفته بود؟با صدای کامیار از فکر بیرون میام و بهش نگاه می

 خوبم- 

 .خوبی؛ ولی سردی- 

 ظرف شیرینی رو سمتم میاره و میگه

 .یمیش رمیه چیزی بخور، گ- 

اب ها رو تو بشقدونستم اگه برندارم، بیخیال من نمیشه. یکی از شیرینیکشید؛ ولی میمیلم نمی

 !شنوم، چقدر نفسش گرمهزارم، صدای کامیار رو دقیقا کنار گوشم میمی

 .باید بخوریش، همین االن- 

بلند میشه و کتش رو در کنم به خوردن. کامیار برم و آروم آروم شروع میناچارا به سمت دهنم می

 .ندازهی من میمیاره و روی شونه

 .نه، الزم نیست، من خوبم، ممنون- 

 .گیرمزنی، گرم شو حاال، ازت میداری یخ می- 

افته و آب دهانم رو به زور قورت های بدنش که از زیرش پیدا بود، مینگاهم به پیراهن سفید و عضله

 کنه و میگهخند نگاهن میکنم، با لبمیدم. به صوراش نگاه می

 چیه؟- 

 .هیچی- 

 !صحیح- 

گیره و کنم؟! یه شیرینی دیگه جلوی دهنم میوای، آبروم رفت! چرا اینقدر این روزا من روش زوم می

 میگه

 .دهنتو باز کن- 

خواد بهم بده؟ شیرینی رو جلوی صورتم تکون میده که یعنی باز چشمام درشت میشه، خودش می

خوره، ش رو خودش میی دیگهزنم؛ وقتی تیکهکنم و ازش یه گ*از میو باز میکن دیگه. دهنم ر
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 !هام آتیش گرفتنکنم گونهحس می

 !سالم آقا کامیار. خوش اومدی پسر- 

شیم، دارم از بغض خفه میشم، خدایا چطوری تو این صدا صدای... بابامه! آروم همراه کامیار بلند می

 !تنگ نشه؟ دلم برای آغوشش پر نکشه؟ ممکنه منو بشناسه؟چشماش نگاه کنم و دلم براش 

 سالم آقای بیگی، ممنونم. خوبین شما؟- 

 کنی؟خوبم پسر، خوبم. خودت خوبی؟ این خانوم رو معرفی نمی- 

 .شکر. ایشون نامزد من، حورا هستن- 

 .یدخیلی خوشبختم از آشناییتون، خوش اومدین خانوم، بفرمایید از خودتون پذیرایی کن- 

افتم؟! کنه، فهمیده که دارم پس میشینه و منو به خودش نزدیک میدست کامیار روی بازوم می

 دار میگمکنم و آروم و با صدایی خشباالخره نگاهم رو باال میارم و با اشتیاق نگاهش می

 .خیلی ممنون، انشااهلل خوشبخت بشن- 

کرد، اشک به چشمام نیش ما دورش می هایی که ازکنه و قدمنظیرش دلم رو ذوب میلبخند بی

 .زنهمی

 خوبی؟- 

بشینم. دستمالی ک جلوم گرفته  کنه که روی صندلیی بله تکون میدم. کمک میآروم سرم رو نشانه

 .کنمی چشمم پاک میدارم و اشکم رو از گوشهرو برمی

، پاهام توان بلند شدن هنوز دیدن بابام رو هضم نکرده بودم که ماشین عروس و داماد وارد باغ شد

چرخن و چهرشون شاد و دیدم که چطور دور مهرداد و خانومش مینداشت، مامان و بابام رو می

شدن رنگ سبز چشماش تو چین کنار صورتش، لبخندهای های زیبای مامان و گمآرومه، لبخند

، چقدر جذاب کنمقشنگ بابا و رنگ گندمی ریشش، مهرداد! داداش عزیزم! خیره خیره نگاهش می

م کنشده و بعد همسرش، لبخند زد و حس کردم که جون از تنم رفت، لبخند کپ لبخند منه! حس می

 !ی دخترشون شدهکنندهداشتنی هست؛ وقتی تداعیکه چقدر برای خانوادم دوست

گرده و من هل زده سریع سر پایین انگاری نگاه غمگینم سنگین شده بود که مهرداد به سمت ما برمی
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 اندازم. یعنی منو دید؟ متوجه من شد؟می

 .رفتن محیا- 

؛ اما االن دوست دارم تاب دیدنشون بودمگردم، درسته که خیلی بیبا صدای کامیار به زمان حال برمی

خواد با صدای بلند گریه کنم، خالی شم، خیلی دلم براشون تنگ شده، خیلی! از اینجا برم، دلم می

 !رسهستن و دستم بهشون نمیقدمی من ه2چقدر سخته تو 

*** 

ساعت دیگه تحمل کنم تا وقت رفتنمون برسه، تا االن که بخیر 1تازه شام خوردیم و فقط باید 

 !گذشت، پوف

 !سالم رفیق- 

بینم، حتما اونطرف ایستاده. حس ی اونه! نگاه کامیار رو به سمت راستم میمن! مهرداده، صداخدای

 .ن نگرانه، باید... باید برای خودشون هم شده عادی برخورد کنمکنم که کمی کامیار برای ممی

 خوبی؟ پذیرایی شدین؟- 

کامیار بلند میشه و من هم به تبعیت از اون با چشمانی که به زمین دوخته شدن بلند میشم و 

 میگه گردم. کامیار با خندهبرمی

 .داماد! خوبی؟ همه چیز عالیه پسر، ممنون سالم شاه- 

 . ...داداش قربونت- 

شناسه محیا! کنم و آروم نگاهم رو باال میارم، تورو نمیکنه، سنگینی نگاهش رو حس میمکث می

 !آروم باش دختر

 کنی داداش؟خانوم همراهت رو معرفی نمی- 

 .شنومترین فاصله میهای گرم و بزرگ کامیار گم میشن و صداش رو از نزدیکدستام تو دست

 .نامزدم، حوراجان- 

 .این اسم رو این از کجا آورده! نشد که ازش بپرسم

 .نگفته بودی! سورپرایز شدم رفیق- 
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 !کنم. داداش عزیزمام هک میاش و تصویر زیبای و جذابش رو تو حافظهصدای بلند خنده

 !خیلی خوشبختم خانوم، خوش اومدین- 

 با صدایی که سعی کردم کمی ناز چاشنیش کنم تا تابلو نباشه، میگم

 .ممنونم جناب! تبریک میگم- 

 .ممنون، انشااهلل روزی شما- 

 و بعد رو به کامیار میگه

 !معرفتخبر بودم، حداقل برای جشن عروسی خبر کن بیبرای نامزدی که بی- 

 .کنمگفتم و برای جشن حتما دعوتت مینامزدی بدون تشریفات و خصوصی بود؛ وگرنه بهت می- 

تشریفات و خصوصی و جعلی بود، داداش! من محیام! قبل از اینکه نم  تو دلم میگم، این نامزدی بدون

 !...اشک باز تو چشمام بدووه، از ما خداحافظی کرد و رفت

*** 

؛ اما من همچنان داغم، د*اغ از دور دیدن عزیزانم، شیشه پایینه و باد تمام وجودم رو به بازی گرفته

 !ون، من داغم، خیلید*اغ سکوت و دوری ازشون برای حفظ شادی و جونش

 داره و میگهکامیار کنار بزرگراه نگه می

 .پیاده شو- 

زنم. تازه ی تاریک شب زل میچون و چرا پیاده میشم و کنارش به ماشین تکیه میدم و به منظرهبی

 نفس کشیدنم ثابت میشه که کامیار میگه

 کنی؟محیا با من ازدواج می- 

 ت میدم و میگمشوکه شده، به زحمت آب دهانم رو قور

 !...من.. من- 

 !؛ چی جواب بدم؛ حتی چطوری نگاهش کنمدونم چی بگمنمی

هاش برای این نبود که مجبورت کنم یا من بهت عالقه دارم محیا، بهت احتیاج دارم. امشب و اتفاق- 

دونی االن تو از خیلی جهات شبیه منی! کنم و به فکرتم. میگولت بزنم، خواستم بدونی من درکت می
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 .من به یکی مثل خودم که بفهمه منو نیاز دارم و از خوب روزگار هم... دوستدارم

ام طوری گیرم، وای! خدایا بهم اعتراف کرد االن؟! گفت... گفت دوستم داره؟! قلب بیچارهمی گُر

فس نکنم، االنه که از خوشی مثل ماهی از آب بیرون افتاده، از تنم بیرون بیاد و بیزنه که حس میمی

 !شروع به باال و پایین پریدن کنه، من چرا اینقدر از این اعتراف خوشحالم؟

خوره. النازه! جواب میدم، ابراز نگرانی اینکه من یا کامیار حرفی بزنیم، گوشی من زنگ می قبل از

ی کامیار سوار ماشین کنه که بهش اطمینان میدم ما سالمیم و بعد از خداحافظی با الناز به گفتهمی

 .شیم تا زودتر به خونه برسیممی

*** 

ه با کامیار آشنا شدم، فکر کردم و دیدم که نسبت ها و رفتارهای این مدتی کتمام دیشب رو به حرف

بهش حس عالقه دارم، یجورایی اینقدر کیس مناسبی بود، نمیشد ازش بگذرم و البته منم تو 

 !موقعیتی نبودم که بخوام ناز کنم

با هزار بدبختی به الناز جواب مثبت رو گفتم و خودش قرار شد که به کامیار اطالع بده. اینقدر ذوق 

؛ ولی کارش رو بهونه کردم تا خواست همین امروز بیاد تا بریم خریدود و عجله داشت که میزده ب

کنه. راستش بی اطالع بودن از وضعیتش دونم چرا فکر سامیار ولم نمیچند روزی رو وقت بخرم، نمی

نه و کی من به این موضوع فکر میکنم که کامیار هم به اندازهکنه و حس میبیشتر منو اذیت می

 .اهمیت میده

گیرم که بازم برم قدم بزنم. به محض باز کردن در واحدم، در نفسم با کالفه بیرون میدم و تصمیم می

بینم که درحال خارج شدنه، سالم میدم و به واحد کامیار هم باز میشه و من دکتر شخصیش رو می

 .زمان با من به سمت آسانسور میادشنوم و همگرمی پاسخ می

 میری محیا؟کجا - 

 کشم و آروم میگمدر جواب خطاب کردن صمیمی کامیار خجالت می

 .میرم یکم قدم بزنم- 

 .بمون منم بیام، باید تا یه جایی هم بریم- 
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کنم. کنار آسانسور ایستاده بودم که ی باشه تکون میدم و با دکتر خداحافظی میسرم رو به نشانه

 .صدای کامیار از داخل خونه بلند میشه

 .کشه تا لباس بپوشمبیا داخل محیا، طول می- 

شینم و نگاهم و وارد خونه میشم. روی اولین مبل می "باشه"آب دهانم رو قورت میدم و بلند میگم 

 !دوزم. یهو چرا فضای اینجا اینقدر سنگین شده؟رو به اطراف می

 اینو بپوشم خوبه؟- 

ده، ای بیرون اومیاه و یه بافت سبک سفید و سرمهکنم، وای! با یه شلوار اسپرت سبه کامیار نگاه می

 !کنم عادی باشم، پوف، یکم سختهبازم با صدا آب دهانم رو قورت میدم و سعی می

 .آره، بهتون میاد- 

 بهم میاد؟- 

 .آره- 

 .تر صحبت کنیدیگه باید با من راحت- 

 !هم اینقدر سریع نیستن وای الناز بهش گفته! چقدر این بشر سریع خبررسانی کرده، خود جاسوسا

 محیا؟- 

 بله؟- 

 .ریم برای گرفتن عکس پرسنلی، بهتره یه مقنعه با خودت بیاریمی- 

 عکس پرسنلی برای چی؟- 

 .برای داخل شناسنامه- 

 شناسنامه؟- 

 آره، قراره هویت جدید داشته باشی، حورا اسدی... مشکلی که باهاش نداری؟- 

امیلیم رو من انتخاب کردم؛ نه، چه مشکلی! ولی خب، قشنگه... اما با خودم میگم که نه اسمم و نه ف

 !چطوری میشه هویت جدید بگیرم؟

 گیریم؟ولی چطوری شناسنامه جدید می- 
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 .ی کاراش انجام شده و مونده این عکس... و بعدش شناسنامه حاضرهکامران. همه- 

هم ازش برمیاد. واقعا از این آدم خوشم  تر و البته همه کاریاین مرد حتی از سامیار مرموزتر و جذاب

 !اومده؟

 .االن میام- 

شیم و تمام طول راه دقیقه بعد ما سوار ماشین می 16اینو میگه و دوباره وارد اتاقش میشه، تقریبا 

 !هاراجب مراحل کارهای شناسنامه توضیح میده، راننده داشتن هم خوبه

 

*** 

 راوی

ی الناز جشن کوچکی به روز موعود رسید. قرار شد در کافههای پاییز در آرامش گذشتن و روز

 !مناسبت عقد محیا و کامیار برگذار بشه، البته از این به بعد اون حوراست

چون مهرداد هم به این جشن دعوت شده بود، الزم بود که بازهم حورا با لنز آبی و آرایش خاصی 

میم گرفتن که فقط عقد کنن و بعد وارد زندگی پوشه، اونا تصباشه و البته امشب اون لباس عروس می

 .مشترک بشن

تمام روز قبل رو دنبال لباس عروس بودن و آخرش هم این کامیار بود که به کمک اونا اومد و از 

 .دارش خواست که براشون به لباس مخصوص کنار بذاره و واقعا هم مخصوص بودآشنای مزون

ای ادی مراسم بودن و در آخر دیدن عروس و داماد... لحظهاز صبح امروز هم به دنبال انجام روال ع

ها ثبت شد، آری باید ثبت میشد، برای روزهای آینده، برای تکرار نشدنی! تمام مدت توسط دوربین

 .ای تو دلشون جوونه بزنههای سخت زندگی که با دیدن این تصاویر شوق دوبارهشرایط

ا رفت، اونکنه، همه چیز تو آرامش و امنیت مطلق پیش میتونست رانندگی حاال دیگه خود کامیار می

 .برای گرفتن عکس رفتن و الناز هم به کافه رفت تا از نزدیک هوای کارها رو داشته باشه

ها رو پایین بیارن و بدون هیچ ترسی جشن بگیرن. قرار شده که بعد از ورود حورا و کامیار کرکره

ن خیال جمع شده، کامرانی که گاهی نگاهش به دنبال نگاه سبز البته حضور کامران هم دلیلی برای ای

 .الناز میره
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*** 

 الناز

ی روزهای سختی که گذروندیم، برای سالم بودن کامیار و محیا، بخاطر تموم شدن و از به تالفی همه

ه ک ی آدم بدها، تمام شب کافه رو بستم. امشب قراره یه اتفاق خوب بیافته، یه اتفاقبین رفتن همه

 !واقعا این روزا بهش نیاز داریم

ی ما گم میشه. لبخند حتی یک لحظه هم از ی حورا تو صدای دست و جیغ جمع چند نفرهجواب بله

های کافه رو که برای پذیرایی نگه داشته بودم رو صدا روی لبامون نمیره. با رفتن عاقد چندتا از بچه

 .کنیمزنم و جشن رو شروع میمی

های قشنگشون ی حورا و کامیار بهم اونقدر برام خوشحال کننده بود که مدام از حالتهنگاه با عالق

تر شد. خب گرفتم. همه چیز عالی بود تا اینکه مهرداد و خانومش اومدن، جو یکم سنگینعکس می

 .کردیمتر عمل میباید با احتیاط

ها و زوجی شدن، با ل*ذت به ها رو تغییر دادم تا ضایع نباشه و جشن رفت برای زوجسبک آهنگ

کردم که گوشیم روی میز لرزید. فضای نیمه تاریک ی حورا و کامیار نگاه میر*ق*ص دو نفره و ساده

 !...ی ناشناسی گوشیم بشم. تماس داشتم، از یک شمارهکافه باعث شده بود، متوجه

و منتظر صدای پشت خطیم ها پایین اومدم و تماس رو وصل کردم و تند به سمت دفترم رفتم از پله

 .شدم

 سوگل؟- 

بهم چی گفت؟! سوگل؟! با مکث گفت، با درد و تردید، با صدای آشنایی که االن وقت برگشتنش نبود. 

 !...هامثل یه شلیک غریبانه از جهنم، وسط بهشت اون باالیی
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 خیلی ممنونم از نگاه همراه و گرمتون

  مرسییییییییییییی و پایان

01:04 

 1066مهر 14 
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دارد. قانونی پیگرد برداری کپی هرگونه. است شده منتشر و تایپ رمان تک سایت در فایل این  

 .کنید مراجعه رمان تک سایت به خود آثار کردن منتشر برای
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