
 
3

 

  :مقدمه

 !و داخل شو  را در جمجمه ام بچرخان کلید

 !یاآغو*ش اعصابم ب به

 اتاق را بگرد  ین،سرم بنش یکیتار در 

 ...یزبر یرونام، از دهانم بهاست پنهان کردههرچه را که سال  و

 ها را بشکن و ، چشمرا کنار بزن پرده
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 ...شده آزاد بکن یر که اس  یارا در نقطه متن

 

 یانعبدالملک گروس

*** 

سو را به خود دوک زده کنجکاو آن  یهاام نگاهمحکم و استوارش تم  یهاگام  طنین
 یافته  یاندر کل جسم و افکارش جر یطال  یبه مانند جو یصالبت آهن ییبود. گو

 .بود

 ین و در ع رمقیب  یچهرهدر ته  یبعج ید،درخش یلبش م یکه گوشه  زهرخندی
 ی که در انتها نمایییقاز تنفر عم یابود. رخ سردش گو حال پرصالبتش نشسته

 !منجمد گشته بود خورد،یدش خاک مجوو

به  یکج نمود. سر  یریترا به سمت اتاق مد یرشساختمان بانک شد و مس وارد
 .توقف نمود یمنش یز کنار م  اییهتکان داد. ثان یمنش ینماد ادب برا

 !مالقات داشتم  یه یقیتوف یبا آقا -

 ید؟هست یتهدا  یشما آقا-

 یز پشت م یزنقشرو به دخترک ربه ساعت مچ دستش انداخت و سپس  نگاهی
 :گفت

 !بله خودم هستم -

جا کرد، سپس با زبانش ل*ب خود را  بهجا یرا کم اشیته استکان  ینکع دختر 
 .مناک کردن
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 !هستن داخل اتاقشون منتظرتون  یقیتوف یآقا -

تکاند و با به آواز درآوردن دو تقه، به در کنار   یگزاربه نماد سپاس یسر تعللبی
 .اق شدد اتوار  یز م

لبش جا   یکه گوشه  یآن رنگ محبت به خود گرفت. پوزخند یکسردش  نگاه
رو تماما صورتش    یکنمود.    یضتعو  یممال  یرا با تبسم  یگاهشنموده بود، جا  یر اس

 .داد ییر تغ یحالت 

کالمش سبب شد، مرد نسبتا   یلبش جا نهاد، گرم یدر کنار تبسم بر رو سالمی
 .یدو دست از کار بربا  یردداخته بود؛ سرش را باال بگان   پا  یپا رو  یز که پشت م  یریپ

پوش در آغو*ش او  بعد مردکت  یبرخاست و چند یصندل یاز رو یدر خوش غرق
 .و چروک مرد جا داد ینپر چ یهادست یانجا گرفت، دستش را م

مبل کنارش بر  یسامسونتش را درست رو یفجا گرفت و ک از مبل ها یکی یرو بر 
قفل کرد.  یشکارچ  یهانگاه گرمش را به سمت ل*ب یانسالگذاشت. مرد م

 :ل*ب گشود یداد. شکارچ  یم یقعم  یار بس ینگاهشان خبر از رفاقت  یمیتصم

کم   یه ین،نقد کردن چند تا چِک شرکت اومدم. راستش رو بخوا یبرا یدعمو سع -
 .به دفتر شما اومدم یممستق ینعجله دارم! واسه هم 

 :کرد  یپر از مهر روانه شکارچ  یشده بود، نگاه  یمعرف   یدکه حال سع  مردی

 .شدینم یداتپ ورها ین اچند وقت چرا  ینکه ا  یبه! واسم عجیکرد  یکار خوب  -

 :دوخت، متاسف ل*ب زد ینزم یدسف یهارا به پارکت  اشیمشک  هایچشم

 !از من بود یسعادت شرمنده که بهتون سر نزدم، کم -
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 :یدشمناکش کتر و ن یهال*ب یزبانش را رو سعید

 ی؟چا یا خورییقهوه م ی،حاال که اومد -

 یشانیپ یانحالتش مخوش یاز موها یارا درون حدقه چرخاند؛ طره  هایشچشم
گمنام به   یرا افزود، با تبسم یدشسف یشانیپ یتجذاب یبر افتاد و تا حدود 

 .شد یرهچشمانش خ

 !قهوه بخورم یه یدمم یح ترج -

مزاحم را  یو آن طره  یدحال براقش کش یندر عکوتاه و   یبه موها یدست  سپس
 .عقب راند

 یدار که سرا  یرا برداشت و چند دکمه را فشرد، بالفاصله مرد یز م یلفن روت سعید
کالمش   یهسا یشهکه هم  یبا آرامش یدساختمان بود، ل*ب به پاسخ گشود؛ سع 

 :بود، زبان گشود

 .رینایدو تا قهوه به اتاقم ب زحمتیسالم آقا طاهر، ب  -

-... 

 :لبش نشست، ادامه داد یرو لبخندی

 .ظ ممنون، خداحاف -

 یاسامسونتش را گشود و پوشه  یفک یپفاصله کوتاه، ز ین در ا شکارچی
نوشته   یارقام فارس یل*ب به آرام یر . زیدرا از اندرون آن برون کش رنگ یمشک 

 :شده را خواند

 !یالر یلیاردهزار م سه  -
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 .تیسرقم مقابلش را نگر سپس

 .تومان یلیاردم یصدس -

چک    یعدد خشن رو  ینا  یهابود تا تعداد صفر   ینکه تمام کوششش بر ا  یحال  در 
  ی انداخته و با لبخند یگرشد یپا یرا بر رو  یش از پاها یکیرا تصور کند، 

 .شد یرهخ یدبه چهره گندمگون سع یز برانگشک

  یده ر دو دگوششان، ه یدر اندرون مجرا یتقه یبه آواز درآمدن صدا با
دو قهوه بود، را   یکه حاو  ینیدر سوق دادند. آقا طاهر س  را به سمت  شانیده تبسم

بانک را   یناش به اساله  ینگذاشت. چهره پرچروکش خبر از خدمت چند   یز م یرو
سالم  یبه نشانه  یسر ،روانه کرد یکوتاه به سمت شکارچ   یداد، طاهر نگاه  یم

 .با اجازه« اتاق را ترک کرد« یتکان داد و بالفاصله با زمزمه 

چشمان  یر نگاهش با نگاهش آقاطاهر را تا کنار در بدرقه نمود و سپس مس سعید
 .پوش مقابلش شدمرد خوش ییره را چرخاند و خ اشیاقهوه

گوشه لبش نشاند، با    یزیبرانگلبش را به سمت باال انحنا داد و لبخند شک  کنج
 داشت،یرا به خجالت وام یشکارچ  اشیاغ که حاال د  یبحث  یتعلل به ادامه یکم

 :پرداخت

 باال بزنم؟  ینبرات آست خوایی! نمیشیپسر م یر پ یدار یگهد -

را از ّبر بود،   یشرومرد روبه  یهاشد. تمام عادت یدهناخواسته باال کش َابرویش 
 :ل*ب گشود ینیبه آواز در آورد و با لحن شرمگ یاشراف  یاخنده تک 

 !کنمیم یفکر یهخونواده هم  یلتشک یعدا برا و جور کنم، ب فعال وضعم رو جمع  -
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 محابا یب   بارید،یم  یشسر و رو  یاز رو  یکه شاد  یسر داد و در حال  یاقهقهه  سعید
 :ادامه داد

منتظر  یگه! دیهم که دار ینالحمد ا...، خونه و ماش یکدوم وضع؟! پول که دار -
 ی؟ هست  یچ 

  ین از ا یی رها ی. برایدنلبش نشا یرور ب  یو تبسم تصنع یدبه گردنش کش دستی
 یشها. اخمیدآن را نوش  یاتاز محتو  یارا بلند کرد و جرعه  یز م  یبحث داغ قهوه رو

گس قهوه، افکارش را به سمت خاطرات   یهم جمع شد، مزه  یالالبه یکم
 .اش سوق دادگذشته

  ید . سعیدنوش  یگر د  یامانند در هم مشت شد؛ جرعه دست آزادش پنجه  ناخودآگاه
 .سخن آمد و بحث را درون مشتش فشرد یدانبه م یگر بار د

 ! از اوضاع کار بارتون چه خبر؟ یقهوه دوست نداشت  یزمان  یه -

که   یزیبردار نبود. تمام چدست یدلبش شکل گرفت، سع یگوشه  یپوزخند کمکم
بود که در آنجا  یاهاییماف یایر آن را داشت مربوط به دند یقصد کنجکاو یدسع
 .تصرف کرده بود یواال یگاهاج

زهرخند    یگزینجا  ی،مصنوع   یافزود و لبخند  یواریدچهار   ینا  یبه هوا  یاکالفه  دم
 .نمود غرضشیب 

را  یشزد، ل*ب ها یباتالق دست و پا م ینا یانجواب دادن م یکه برا  یحال در 
 .بر هم فشرد

 لق اخبار رو کف دستتون گذاشته؟دانش دهن  باز  -
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  ینی که استکان قهوه را اندرون س یپرآواز سرداد؛ در حال یاقههدوباره قه سعید
سر داد که مو هم  یازمزمه آمیزی،یه خم شد و با لحن کنا یز م یرو گذاشت،یم
 .یردنگ یش جادرز  یال

 جوری ینکه ا  یست،ن  اییعاد  یز ! به نظرم چشناسمیم  یتمن تو رو از همون بچگ -
 !یچونیبپ

زده برق چشمانش از نگاه شک  شکیاند و ب ن حدقه گردرا به درو  اشیرهت  چشمان
 .ماندی دور نم یدسع

داشتن،   ییباال  یده سود  یرموناخ  یدادها! قرار ییمجلو  ینااز گروه بابک ا  یچسه ه -
شدن و خودشون رو   یمونپش یاب که قبال سهامشون رو فروختن حس  ییداراسهام

 .سرمون شلوغ شده یران! اختا سهامشون رو دوباره بخر کوبنی م یوار به درو د

 :گفت  یباال انداخت و غرق در شاد یابرو سعید

 !نمونده  یجهنت یهات ب چند سال تالش ینکه تو ا  بینمی خوبه، م -

 .نج لبش نشاندگ  یپرافتخار یسرش را تکان داد و لبخند یید به نشانه تا دایان

قطعا   داشتیا مبحث را اگر به ادامه و  یدسع  کرد،یچند حساب م-را چند  هالحظه
 .یزدخشم آتش م یهاتمام وجودش را شعله

 ها چطوره؟اوضاع بار  -

 !خوب-

 .تکاند یسر سعید

 !خوبه  -
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گذاشتم، فردا دانش   یپوشه مشک   ینسه تا چک رو داخل هم  یدخاندر هر حال سع-
  یگهعجله دارم! بهتره که تا چند روز د یکم. فقط یادو امضا م یسینوپشت  یبرا

 .شده باشه یلل تبد ها به پوچک

 :تکان داد « یید»تا یبه معنا  یسر سعید

 یزم؟ بر یحساب بانک  یتو یا یبر یفقط... پول ها رو نقد م -

 :کوتاه گفت  یاش را خاراند و در پاسخ چانه کمی

 !یزبه حساب شرکت بر -

کرد. بالفاصله   یدنثار سع یسرسر یمبل برخاست و خداحافظ  یبه سرعت از رو و
 .بانک پا تند کرد  یگرفت و به سمت در خارج   یشراه خروج را در پ  تیریاز اتاق مد

 :ل*ب زمزمه کرد  یر انداخت و ز اشیبه ساعت مچ  یقیکوتاه و دق  نگاه

 !تا جلسه مونده  اعتسیمگذشت، فقط ن  یر هم به خ ینا -

خارج    یشهال*ب  یاناز م  یاچرخاند. نفس فرسوده   ینگرا به سمت پارک  مسیرش
 .یابدرا در ینماش یچکتش فرو برد تا سوئ  یبون جشد و دستش را در 

مغرورش  یجا کرد. چهرهجابه  یدو آوانتادور مشک  یانو منگش را م زدهیجگ  نگاه
از  یکی  یرا فشرد، صدا یچ با انزجار دکمه سوئ چرخید،یم یندو ماش یانمبهوت م

 .سمت چپ رفت ین. به سمت در ماشیچیدپ ینگاکووار درون پارک هاینماش

  ی کمک راننده پرت کرد و با فرسودگ   یصندل  یسامسونتش را رو  یفک  یخونسرد  با
درون   کردیحس م  ید؛کش  کرد،یم  روییشپ  یدگیبه گردنش که رو به خشک  یدست 
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داغ شده بود، گره کرواتش   اشیده از آتش قرار گرفته است! تمام تن ورز یاکوره
 .حوطه بانک دور شدرا روشن کرد و از م ینماش یگرشرا شل کرد، با دست د

استرس در وجودش مثل خوره  یرا خاموش کرد، کم ینماش ینگدر پارک مقابل
که   یرمردیست پرا به د یدشد. کل یادهپ ینشاز ماش یادیبا سرعت ز جوشید،یم

 :گفت  کشید،یکه آرامش در آن زبانه م  ینگهبان بود، داد و با لحن یاگو

 !ین رو پارک کن  نیماش یندستتون درد نکنه ا یمآقاابراه -

 یبه داخل ساختمان پا تند کرد، دکمه آسانسور را دو مرتبه فشرد. نگاه   یعبعد سر  و
هوشمند ساعت  یشگر کرد، صفحه نما  یکشل اشیبه سمت ساعت مچ  ینب یقدق

به شانسش فرستاد و به سمت   یل*ب لعنت   یر بود. ز  گر یانرا نما  یقهدق  ۳۰و    ۱عدد  
 .یدها دوپله 

به مقصد را  یدنکه نشان از رس  ییبلوتا  یدنباال رفت، با د یکیا را دو ت هاپله 
نشسته   یز که پشت م  اییزه م  یزهر  یمنش  یبرا  یوارد واحد شد و سر  یعسر  داد،یم

 :یدبود، پرس یکه مملو از خونسرد  ییبود، تکان داد؛ با صدا

 سالم جلسه شروع شده؟  -

شرکت  در سالن بود، که یزشر یجا شد و صداجابه  یشدر جا یکم منشی
 .دش انداز ینطن

 !سالم بله آقا -

به در زد و وارد   یاتکان داد و به سمت اتاق کنفراس پا تند کرد. تقه  یسر  شکارچی
 .شد
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 چرخید،یاعتراض نم یزبانشان برا یابودند اما گو یشاک  یشکارچ  یر از تاخ همگی
 !نبود یهه! او که کم کس

 یرشتاخ یجا خوش کرد و براداشت، قرار  یز که در راس م  یصندل  یرو شکارچی
را در هم قفل کرد و با دقت به کنفراس   یشهاکرد. دست یبا غرور عذرخواه 

 .کارمندان گوش سپرد

و  یمعنادار خانم سماوات  یهاجذب نگاه  یشهاناخودآگاه چشم یقیاز دقا پس
ه  ک  یانتیمثل حسادت در وجودش رخنه کرد. خ یدانش شد، کالفه شده بود. حس

  یکش بر قلب تار یاشان چون خنجرتمام شد! انگار هر نگاه عاشقانه یشبرا گران
 .بود یختهفرو ر یاچون مخروبه  یش. قلب تنهارفتی فرو م

گذشت تا اتاق    اییقهجلسه به خودش آمد و با کارمندان دست داد. دق یان پا با
  یرو یوشنشست و گ های از صندل یکی یرو یمتاز افراد شد.دانش با مال یخال

 .سفارش داد یشکارچ  یبرا یگر د یاخود و قهوه  یبرا یارا برداشت. قهوه یز م

قلب پر از نفرتش خسته بود. کالفه   یشد،م یده کش  یبه هر سمت  یرشدرگ ذهن
 یرا برا یاهشس یهاعبور داد. چشم  اشی مواج و مشک  یموها یاندستش را م

جان گرفت. به  اشیرهت یهادوباره مقابل چشم یر کوتاه بست. تصاو یالحظه
 .وضوح جا خورد

 یزننده  یرفتارها هراسیدیمثل خوره وجودش را مسموم کرده بود؛ م حسادت
سقوط   یشهاقلبش بزند و دانش از ارتفاع چشم یانوسسارا موج نفرت را به اق

 .کند و محو شود
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مرد مقابلش گذاشت،  یبر شانه  یمشت شدند. دانش متعجب دست  هایشدست
 :و زمزمه کردد ز   یلبخند تلخ 

 کنه؟یم  یتتاذ قدر ینکه ا  یهآروم باش پسر! چ -

حبس کرد و بعد از چند    اشیـنهحصار س  یانگرفت؛ دمش را م  یقیدم عم  شکارچی
 یه دم ثانکه در ص ی. با لبخند مصنوع یختآم یرون ب یبه شدت با هوا اییهثان
 :چرخاند یپوزخندش شده بود، زبان  یگزینجا

 !آرومم! من یچی... هیچیه -

گفتن و نگفتن درنگ    ینب ید،گنج  یارا برگرداند. در ذهنش لحظه یش رو دانش
 .ترسیدیم یاز واکنش شکارچ  یبکرده بود، عج

به  ینیرا بست. چ اشیعسل یهاچشم یالحظه یدرماندگ  یناز ا ییرها برای
 !سپرد یادماغش داد و دلش را به در

 هاییکیشنهدف سرگرم اپل یرا درون دستش جا داد و ب  اشیگوش شکارچی
مزاحمش را به عقب   یاز موها یابه گردنش داد و طره  یشد. دانش تاب  یمجاز

 یابرد و درست در نقطه  یرا کشان کشان به سمت شکارچ   یدارچرخ  یراند. صندل
 .گذاشت  یمقابل شکارچ 

 یراهنپ هایینگذاشت و آست  یرا پشت صندل رنگشیابعد کت قهوه  ایلحظه
 .آرنجش تا کرد یر ز یمتا کرا  یدشسف

 ی . روآمدی حال مغرورش م  ینو در ع  یرینش  یبه چهره   یبمردانه عج  یلاستا  این
 .دوخت یرا به شکارچ  یطنتشنگاه مملو از ش پرواینشست و ب  یصندل
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مزاحم دانش  یهازدن  یدکرد. چشم بر د  یتاذ یکمرا   ینگاهش شکارچ  سنگینی
  یز م یرو یشها... بگو!دانش دستشنومیم -بست و شمرده شمرده لب زد: 

که در   یجانیدوخته بود و ه یدرا به سقف سف یشهاکه چشم  یگذاشت. در حال
 ییمکث کرد، گو یمحمد زنگ زد!اندک  -لب به سخن گشود: یزد،موج م یشصدا

 خب! ادامش؟-منصرف شده بود. یر مس یانم

 !کرده  یدات پواسه یمشتر یهکه   گفتی... مگفتیم-

 ؟ هیمنظورت چ-

 پروا یبدزد، رک و ب   ی شکارچ   یکرا از نگاه تار  یشهاچشم  کردیم  یکه سع  یحال  در 
 :گفت

 یلیونم یستدو یحاضره باال یکرده! مشتر  شکار جور  یهت که واسه  گفتیم -
 !بده

 :ادامه داد یشک و دودل با

 دونمیست، نمبرگ برنده   یهکه دستشه خودش    یکه مدنظره کال اطالعات   یشکار -
اون  یگیر پ یلیها خبر رسوندن گروه بابک هم خبچه یول یهاطالعاتبه چه راجع 

 !داخلش هست  یمهم یزایچ کهیناطالعات هستن؛ مثل ا

که به سمت در اتاق    یبرخاست و در حال  یصندل  یدرنگ از رو  یزد؛ با کم  پوزخندی
 :جواب داد داشت،ی قدم برم

 !اتاقم باشن   یتو  یگهد  اعتسیمن  ی،که سفارش داد  یابا قهوه   یاتش آدرس و جزئ -



 

 
15

یرمان خلسه شکار | نسترن دهقام  
 

  یا انداخت. برق در چشمان دانش گو  ینبسته شدن درب، در سکوت اتاق طن   صدای
که تماس را به محمد    یدکمه اعداد  مهابایدانش ب   یهاشناور شده بود بود. دست

 ...فشرد کرد،یوصل م

شد.  یممق یز محکم وارد اتاق شد. پشت م یهابا قدم  یشکارچ  یگر د یطرف  از 
روشن   ر یتوبعد صفحه مان  یارفت و لحظه  یتور مان  یبه سمت دکمه  ارادهیتش ب دس
 .شد

 یکالفه شده بود. صفحه  داد،یتکان م یز م یرو یتمیکرا ر یشهاانگشت  عصبی
 .از حرکت ماندند یشها. ناگهان انگشتآمدیباال نم یتیامن هاییندورب

 یداشت. صدا  حکم مرگ رالحظه صبر    ینغلبه کرد، در ا  ینشبر وجود آهن   استرس
را   هایشیقهداغون شق ید. با اعصاب تاِک ساعت مجال تفکر را از او گرفته بو یکت

 .فشار داد

را به کار  ینترنتشچنگ زد و ا یز م یرو یهاپرونده یانرا از م اشیگوش  ناگهان
 .وصل شد یستمبه س اشیبعد گوش یاانداخت. لحظه

 یماتفعال کرده بود، وارد تنظ  یبه تازگ  اشیوشکه داخل گ  اییشرفتهپ یبرنامه با
  ینبه دورب یقیچک کرد. نگاه دق یک به  یک را  یتیامن هایینشد. دورب هایندورب

 .انداخت یاتاق سماوات 

 یاز وجود فرد یبود خال یز که پشت م  ایی مرتب بود، اما صندل یشهمثل هم اتاق
 .ید م تنمضطرب در ه یشهابود. انگشت  «یبه نام »سارا سماوت 
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 اشیکه در صفحه گوش  رییتصو یدنرا به اتاق دانش متصل کرد. با د دوربین
که چند پرونده در   یدر حال یل*ب زمزمه کرد. خانم سماوات  یر ز یشد، لعنت  یاننما

 .بود و نگاهشان در هم قفل بود یستادهدستش بود درست کنار دانش ا

 یشجاتفکر نابه   ینر شده! از اوها شعله آن  یانبه نام عشق در م  یآتش  کردیم  حس
 .یدکوب  یز م یشد و مشتش را رو یعصب

 اشدرپیی و پ یعصب یهامتصل کرد، نفس یرا برداشت و شماره را به منش تلفن
 .مسموم اطرافش مخلوط شده بود یدر هوا یتمبدون ر

 !تر تلفن رو به اتاق دانش وصل کن یعهرچه سر -

 ی وصل کرد. بعد از چند بوق صدا با استرس تلفن را به اتاق دانش منشی
 یگریمشت د یسالم!شکارچ  -شد: انداز ین دانش پشت تلفن طن یزدهیجانه

سالم و   -بود، پاسخ داد:  یان در آن نما یتکه اوج عصبان  یکرد و با لحن  یز م یروانه 
!دانش دستش یه؟گور  دومپس ک  ی،که قرار بود بفرست   یاتیزهرمار! اون قهوه و جزئ

رفت!  یادمشرمنده داداش  -گفت: یاو با لحن شرمنده یدکوب اشیشانیرا به پ
آورد که سارا  یادشک...ناگهان به  یات! واسه جزئیارنبه اتاقت ب یگمت رو مقهوه

 -تفکر گفت: یبه سرعت سخنش را مقطع نمود؛ پس از اندک  یستاده،در مقابلش ا
 ی !شکارچ کنهیم  یمیلواست ا   یگهت تا دو ساعت دگف  ،به محمد زنگ زدم  یمشتر
از دانش بود، زبانش را بر   یدور کردن خانم سماوت  یبرا یاکه دنبال بهانه  یدر حال

 یچند تا پرونده رو از محب  یگانیسر برو اتاق با  یه شخصا خودت    -: یدلبش کش  یرو
حرف  میاندانش شد،  یمردانه ی!تعجب مهمان چهرهیارم بواسه یر بگ یلتحو

 :ید پرس یآمد و با لحن مشکوک  یشکارچ 

 !یست نرمال ن یکمصدات  کنمیافتاده؟ حس م یاتفاق  یگم! فقط میرمم یاوک -
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 !یار ها رو بنشده... فقط االن برو پرونده  یچینه ه-

 یانفس آسوده  یگفت و تلفن را قطع کرد. شکارچ   ی»باشه«ا میلییبا ب  دانش
 .شد  هایندورب یباق  یو مشغول بررس یدکش

کرد و    یز ر یبیرا به طرز عج اشی عسل یهاشمسرش را کج کرد، چ یکم  دانش
را به سمت سارا  یشرو یمصنوع  یگذاشت. با لبخند یز م یسپس تلفن را رو

 :گفت  یاخسته  یبود. نگاهش را به سقف دوخت و با صدا  یابرگرداند. دنبال بهانه 

 !زنمیسر بهت م یه یامبرم! بعدا م یدسارا من با -

داد و با   یشبه پاها یبلند شد. حرکت  یز ت مدار پشچرخ  یصندل  یبعد از رو و
 .کج کرد  یگانیراهش را به سمت اتاق با میلییب 

را به درون مقنعه هل داد   اشییخرما یاز موها یبه دماغش داد، زلف  ینیچ سارا
 :و با پوزخند زمزمه کرد

 ...شانس یبه خشک  -

*** 

با جمله  چندم بار  یدانش را گرفت. برا یتلفنش را برداشت و شماره  دایان
 .مواجه شد «یرید لطفا بعدا تماس بگ باشد،ی»مشترک مورد نظر خاموش م

بر خورد. گذرا    ینه . نگاهش ناخودآگاه به آ یدکش  اشیمشک   یبه موها   یدست   کالفه
 یشرو ته یصورتش چرخاند. فک استخوان  یرا رو یکشو تار رنگیاهچشمان س

 .آمدیم روحشیب  ییافه به ق یبکه زده بود، عج  یمرتب
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برد، ناگهان تلفن خانه به صدا در آمد.   یبار آخر دستش را به سمت گوش برای
 .چنگ زد یز م یبه سمت تلفن دست برد و آن را از رو یعسر

 :یچیددانش پشت تلفن پ یزدهیجانه یاتصال را زد. صدا دکمه

 !! چشمت روشن پسریانسالم دا -

 .کرد  یعصب یخنده تک  شکارچی

 !ها؟ یرو از دسترس خارج کرد یتر! چرا گوشسالم و زهرما-

 یرمدستگ  های چ   یاگه بفهم  یعنی  کردم،ی رو خاموش م  یمگوش  یدبا  یکنردگم   یبرا-
 !شده

 :گفت  یو با لحن جد  یدل*ب کش یزد، زبانش را رو یلبخند شکارچی

 !یخونه باش یتو یگهد ساعتیمخونه منتظرت هستم! بهتره که تا ن یتو-

 شده؟  یرتدستگ یزیچ ی؟محمد چ  یمیلاز ا-

 !خونه منتظرتم یمشت چرت و پرت نوشته! تو یه یشهنه مثل هم-

  یگرفت و هوا  یقیدم عم رها کرد. یز م یتلفن را قطع کرد و آن را رو شکارچی
 .یختمسموم اطرافش آم  یوجودش را در هوا

را از  یگار مبل جا خوش کرد. پاکت س یرو اشی*کل ورزشکاریزد و ه  پوزخندی
دست به سمت فندک  حالتیدو ال شد و ب  یز م یرو ید،کش  یرونب یبشجدرون 
 .برد یز م یرنگ رو یمشک 
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چشم دوخت.    ینهبه شوم  بردی لبش م  یککه نزد  یرا روشن کرد و در حال  سیگارش
 ...کشاند  هایشیه را به درون ر یگار از حس س یخال یزد و هوا  یقیپک عم

اش شده به گردن خشک یمد. دست خودش آ  یایبه دن یفونآواز نواخته شدن آ  با
  یفون سمت آ خورده خاموش کرد و به  خاک  یگاریرا درون جاس  یگار کالفه س  ید،کش

  یاندانش نما  یخسته  یانداخت؛ چهره   ینبه آن سمت دورب  یقیپا تند کرد. نگاه دق
 .شد

را برگرداند و به   یشگذاشت. رو  باز یمهدکمه را فشار داد و دِر خانه را ن معطلیبی
 .جوش دراز کردت. دستش را به سمت قهوه ت آشپزخانه قدم برداشسم

  یش آشنا دانش توجهش را جلب کرد. رو یهاقدم یشدند، صدا یز ت هایشگوش
قرار داد. دانش با  گاهشیهرا تک یشهازد و دست یهتک ینترا چرخاند، به کاب

 درنگی. ب دادیم  خوابییز ب سرخش نشان ا  یهاوارد آشپزخانه شد. چشم  یخستگ 
 :را از هم باز کرد یشهال*ب

! اما خودش تو کار هک و یلهاسمش سهاست! »سها درخشش«. باباش وک -
شرکت معتبر کار  یه یو چهار سالش هست و تو یست هست! حدودا ب یوتر کامپ

که آصف  ی! فلشیستن یهم کس یشزندگ یتو کنه،یم ی! تنها زندگ کنهیم
 ز باالتر ا یلیخ یاون فلش ارزشش حت  ین دختره! جالبه بدو یندست هم خوادیم

هم که   ی! اطالعات یلیونآخرش پونصد م  یریبگ  یهست. کم بخوا  یلیونم  یستدو
 !غلطه هاشونیسر یهکرده   یمیلت امحمد واسه

تکان   یاش بسپارد، سروجودش گوش شده بود تا سخنان دانش را به حافظه  تمام
پاسخ    یاراند و با تخساش را خانه شد، دانش چ  یرهظر به دانش خداد و باز هم منت

 :داد
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 یگم،! فقط میگمبهت م یاددستم ب یدیشد! اطالعات جد  یرمدستگ  هاینفعال هم -
 !ی؟کارش رو راه بنداز  خواییم یک 

 :باال انداخت و ل*ب به سخن گشود یاشانه  شکارچی

 !دختره  ین ا  یدنبال کارها  میر دست خودت، خودم هم م  سپرمی فردا شرکت رو م -

 :ل*ب زد یثیباال انداخت و با لحن خب ییابرو یطنتبا ش دانش

 !مجرده یگمم -

بلند   ینتکاب  یرا از رو یپاکت دستمال کاغذ ید،را در هم کش یشابرو ها شکارچی
به سمت  یواکنش یعکرد و سپس با شتاب به سمت دانش پرتاب کرد. دانش سر

 .داد ی خال یرها کرد و جا  یحرکت شکارچ  ینا

خانه را به لرزه در آورده و سرمستانه   یهااشان ستونز قهقههواآ  یحال در 
 ی برا  یاجوش را خاموش کرد و قهوه قهوه  ید،کش  اییازهخم  یشکارچ   خندیدند،یم

 .یختر یواندرون ل دانش

 :گفت  یمیاپن گذاشت و با لحن مال یرا رو قهوه

 !شب خوش ت رو بخور و بخواب.بخوابم! تو هم قهوه یرم! من میخسته نباش -

 :زد و نجوا کرد یبر شانه شکارچ  یدست  دانش

 !دمت گرم داداش! شب خوش -

  یش دانش برا یب. عجیدکش  یرا به سمت اتاقش کج کرد و نفس راحت  مسیرش
 .از دست دادنش نگران نبود یکه تماما برا  یبود، تنها کس یز عز
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به  یس. حیختچه؟! افکارش باز در هم ر یردبگ یاگر سرنوشت دست لجباز اما
 .یستاداز حرکت ا یشنام ترس در وجودش جوانه زد، پاها 

تکان داد تا   ینکرده بود. سرش را به طرف  یر گ  یکیاز جنس تار یاخلسه یانم انگار 
 .افکارش را مرتب کند 

و   یدکش  ییندر را به پا ییرهاو را به سمت اتاق کشاند. دستگ میلیی با ب  پاهایش
اتاق را به   یخفه ی را بست و هوا یشهاشمچ یاشد. لحظه یکش وارد اتاق تار

 .درون مشامش کشاند

  یوار را پشت سرش گذاشت و به د یشهاداد. دست یهتخت تک یبه پشت  خسته
 .چشم دوخت یشروروبه 

سارا در مقابلش    یهاکم چشمدر کار نباشد. کم  ییکه فردا  خواستیدلش م  عجیب
تکان   ینرفسرش را به ط مشت شدند.  یشهادست  ید،نقش بستند؛ ناگهان لرز

 .داد تا افکار مزاحمش را پراکنده کند

که در اعماق قلبش سوخته بود و    یه بود، حسُبّرنده ته گرفت  یخار   یشدر گلو  انگار 
 .را کرده بود اشی ور شدن، هو*س نابودشلعه  یحال خاکسترش باز در پ

که جز    یاسارت  کرده بود؛   یر ناشناخته که قلبش را اس ی از عشق! از حس ترسید یم او
اشک از  یاعشق مانند قطره  هاییبایینشده بود. تمام ز یدشعا یزیدرد چ
 اده بود،افت یشهاچشم

 ... هم گذاشت و یرا رو هایشپلک 
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*** 

رو  نگاهش را از روبه   یرا روشن کرد. اندک   ینکشاند و ماش  یرونب  یبشرا از ج  سوئیچ
که حاال خط خورده    یکرد. دختر  بار چندم برانداز  ینفره را براگرفت و عکس تک 

 یبه چهره  یبایی کوچکش فرم ز  یهاشکار شدن! دماغ متوسط و ل*ب یبود برا
 .شد یرهدخترک خ یاقهوه یهاکوتاه به چشم  یاداده بود. لحظه ینشدلنش

جز نفرت   ینسبت به شکارش حس  یدجا خورد! نبا  ید،در وجودش دم  ییآشنا  حس
 .شکل گرفت یشابروها یعت فاصلهوس به ی. اخمکردیبه قلبش رخنه م

را که سها  یشرکت دوخت. دختر یورود یر را از عکس ربود و به مس هایشچشم
از شرکت خارج شدند. از ظاهر آراسته و مرتب   یهمراه با پسر جوان  نامیدند،یم

به سها  اییمانهاز عوامل مهم شرکت است. دست صم یکیپسر مشخص بود که 
 .جدا شدند دیگر کیاز  یتداد و در نها

مدل   ینقدم برنهادندش. پسر جوان سوار ماش دیگر یکخالف م یر کدام در مس  هر 
تکان داد و سوار   یتاکس  یبرا یجا را ترک کرد و اما سها، دست شد و آن یشباال
 .شد یستاد،که ا  ینیماش یناول

که   ییهاراه افتاد. مکان یندورتر پشت ماش یدنده را عوض کرده و کم شکارچی
شمار به ساعت  ی. نگاه کردیم یادداشتمو به را مو  یزدجا سر مبه آن خترک د

 .زدندیپنج و چهل و هفت درون کادر چشمک م یانداخت؛ عددها ینماش

به  ینگاه  ینهداد. از آ  ییر دوربرگردان تغ ینرا در اول یرشگرفت و مس  یقیعم دم
 .را تماشا کرد یتاکس ینعقب انداخت و دور شدن ماش
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تا شرکت مانده بود.   یکرد، مسافت کم یناشم اسپییج  یرا روانه  نگاهش
 .شد ُبر یانم یر مس یندنده را چرخاند و وارد اول درنگیب 

ها را چند  متوقف شد. وارد ساختمان چند طبقه شد و پله  ینششرکت ماش مقابل
 .تازه کرد یتا چند تا پشت سر گذاشت. خم شد و نفس

محبوس و پس    یشر گلوحصا  یانرا م  یدم  ید،کش  اشیمشک   ینبه شلوار ج  دستی
 ی را به سمت داخل شرکت کشاند. رو به سالم منش  اشیده از آن رها کرد، جسم ورز

 .کرد  یماش را به سمت اتاق دانش تنظحرکت  یر و مس یدتکان یسر

داد  یتبا عصبان یرد،که سرش را باال بگ  ین تقه وارد شد، دانش بدون ا یآوا بدون
 :زد

 !یستکه ن  هلیطو یهو -

 .شلوارش فرو برد یبدستش را درون ج شکارچی

 !یستهم که ن یلهبه طو شباهتیب  -

  ی صندل یو از رو یدکش  یاکرد، نفس خسته  یشهسکوت پ یالحظه یبرا دانش
 ید؛ کش  ییندر را پا  ییرهبرخاست. به سمت در اتاق قدم برداشت. دستگ  یز پشت م

 :دبرگشت و زمزمه کر  یانبه سمت دا رخیمن

 !بزنم یدور یهداخل شهر  یرم! می؟واسه شوخ  یآورد یر بابا! وقت گ ولم کن  -

رنگ    یامبل قهوه   یمبهوت رو   یشرکت را ترک کرد. شکارچ   یبعد بدون خداحافظ   و
به در بود. افکار  یشکارچ  ییرهخ یهامات چشم یز ن هایه اتاق نشست. ثان

 .هوش را از سرش پرانده بود اشیختهردرهم
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دشوار بود؛ از اتاق دانش خارج    یش تنها ماندن برا  ید،تش کشبر صور   یافهکال  دست
  یبه سماوات   یحساب   یهو*س گوشمال  یبرفت. دلش عج  یمنش  یز شد و به سمت م

 .گوشه لبش نشاند  یطانیش یکرد. لبخند  یرا م

 !تو اتاقم باشه   یگهد یقهبگو تا پنج دق یبه خانم سماوات -

 !رفتن  یروناز شرکت ب یشچند لحظه پ یات ! خانم سماویتهدا یمتاسفم آقا-

 .را باال برد یشماند، ولوم صدا مبهوت

ش اشتباه گرفته! زنگ بزن  رو با خونه خاله  ینجاتموم شده! ا یشکار  یفتمگه ش -
 !بهش بگو برگرده شرکت

پاسخ   یپاک کرد و با لحن لرزان  اشیشانیپ یعرق ترس را با دستمال از رو منشی
 :داد

به همراه  یشوناما متوجه شدم که ا یستمن یشونساعت کار نایدر جر من -
 .برادرتون از شرکت خارج شدند

سالن شرکت   یگریمشت شدند، بدون حرف د  یب ناخودآگاه درون ج  هایشدست
 یز م یجا خوش کرد. تلفن رو یزشاتاقش ترک کرد. با انزجار پشت م یر را به مس

 .را برداشت

 .یاریدب یو از اتاق خانم سماوات پرونده ر چند تا  یدنلطف ک یخانم محبوب  -

 یوتر کامپ  یرا به صفحه یشهاگذاشت. چشم  یز م ی»چشم« تلفن را رو یدنشن با
 یهاگام  یصدا  یدنمهندسان شد. با شن  یدجد  یهاطرح   یدوخت و مشغول بررس

 انداخت یبه منش یاز حس یرا باال گرفت و نگاه ته اشیده سِر خم یمنش
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رها کرد. خسته از  یز م یها را روپرونده  ید؛ مابق گذشته بو  از آمدنش یساعت  چند
اش داد. عزمش را جزم کرد شده به بدن خشک   یو تاب   یچبرخاست و پ  یصندل  یرو

کرد؛  اشیساعت مچ  یروانه یاخارج شد. نگاه وامانده  روحشیو از اتاق ب 
 .چرخیدیهفت م یساعت حوال یهاعقربه

ا به مقصد خانه ترک نمود. سکوت بر  شرکت ر شد و  اشیآوانتادور مشک  ار سو
 یصوت   یستمبه سمت س  رغبتییدستش را با ب   کرد،یم  ینیسنگ  یچون بار  یشگلو

که پخش شد،   کالمیی داد و به آهنگ ب  یحرکت  یشهابه انگشت یکشاند؛ کم
 ...ختدو یشروروبه  یر اش را به مسنگاه خسته  یصالگوش سپرد و با است

*** 

 ی هازل زد. چشم یشروروبه  یالیو به و یدکش یشموهابه  یدست  درمانده
 .را به حالت اول برگرداند اشیزشده ر

 !یم؟آدرس رو درست اومد یمطمئن -

 :به سخن آمد یدگیبا رم دانش

 !چند بار بگم؟! آره بابا از آدرس مطمئن باش -

تاب قفل بود، با وحشت زمزمه  نگرش در صفحه لپعمق یهاکه چشم  یحال در 
 :کرد

محفوظه! اصال  یلیخ یتیشونامن هاییندورب یستم! سیمبدبخت شد یان،دا -
 !بشم یستمشونوارد س یشهنم  جورهیچه
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 یصندل یرو یوار کمکوباند. استرس  اشیشانیسرگشته دستش را به پ شکارچی
 .جا شدجابه

 !هکش کن یجور یه! یشه؟که نم  یچ  یعنی -

کرد، ناگهان   یشهسکوت پ یاظه. لحیدبه صورتش کش یدست  یبانسر در گر دانش
پاچه رمز عبور را وارد کرد و شروع به  داشبورد چنگ زد. دست یرا از رو یشگوش

 .واضح کردن افکارش کرد

هست،  یقو یلیخ یتیشامن یستمتاپ چون سدارم! لپ یفکر یه یاندا ینبب -
 !حله ی، اما با گوشکرد  یشکار  یشهنم

 :زد و گفت یسرخوش لبخند دایان

 !دمت گرم ل،یوا -

دو ال   یکم  یقفل کرد. شکارچ  یصفحه گوش یرو وار ینبرا ذره  یشهاچشم دانش
را  یشدست و پا یتمامور یناش را محکم گره زد تا در حچکمه  یشد و بندها

 .یرندنگ

پا تند کرد.  یپشت  یاط ح یوارهایآمده و به سمت د یر به ز یناز ماش یجانه با
سمت   یود افراد بود. دستش را به آراموج از  یهموار و کوچه ته یشبرا یر مس

درون گوشش   یپراضطراب   یبرد و دکمه اتصال شنود را فشرد. صدا  یکگوشش نزد
 .یچیداکو وار پ

ر سمت برو جلوت یکمطولشون بلند هست!  یکم  یالو  یپشت  یوارهای د یان دا -
 ار یود ین! طول ایاطشونازش باال برو و بپر تو ح یدیکه رس  یوارید ینراست، اول
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باشه!  یزیچ ینگهبان  ی،سگ  یدکمتره! حواست رو هم جمع کن، شا  یهنسبت به بق
 .تخت باشه ینااز دورب یالتخ

 قدر وقت دارم؟ چه -

 :کرد سپس به سرعت پاسخ داد  یشهمکث پ یکم  دانش

 !وقت رو تلف نکن  یادساعت! ز ک ی  یبابه گمونم تقر -

مطلق به   یکیکوچه در تارد،  بر   یزشنگاه ت  یر وهله ز  ینچند  یکوچه را برا   شکارچی
 یمرا مستق  یرششده بود، مس  یکزبان دانش شل  یر که از ز  ی. بر طبق کلمات بردیسر م

 .ادامه داد

 ی هادرزها و شکاف  یانم یزنگر را ت یشهاانداخت، چشم یوار د یبه اندازه  نگاهی
 .یدجا کرد. چند قدم خود را عقب کشجابه یآجر یوار د

 یرا با انزجار دور کمرش گره زد، نفسش را برا یرشدست و پا گ شرتسویی
 .*نه محبوس کردیدرون س یالحظه

! نفس یدباال کش یشتافت. خودش را به سخت  یوار تمام قوا به سمت د با
و   ید به شنود کش یدست  ید،پر یوار ت آن طرف داش را رها کرد. با سهولشده حبس

 :زمزمه کرد

 کدوم طرفه؟   راه ورود به خونه  ی؟دانش صدام رو دار  -

 :ل*ب به پاسخ گشود تابییبا ب  دانش
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چون نصفه شبه قفل کردن، اگه به سمت راست   یادرو به احتمال ز یدر ورود -
  یکی ؛ اگه هم نشد،  هست به گمونم باز شه  یلیپنجره آشپزخونه چون رِ   یخونه بر
 !اتاق طبقه باال بازه  یهااز پنجره

 .باشه-

 یرو یقکرد. دستش را دق  آشپزخانه پا تند بخشد و به سمت  یشبه پاها سرعتی
بود. سرگشته دو قدم از   یدهاز درون خانه به قفل کش یز پنجره کشاند، پنجره ن

 .آشپزخانه دور شد

 باال بازه؟  یطبقه یهااز پنجره  یکیکدوم   یگفت  -

 یکاردرخت  یپشت  یاط. حیادهارتفاع ز یکم! یهپشت یاطکه رو به ح  یاتاق  یپنجره -
 !یریباال رفتن کمک بگ یاز درختا برا ونیتیشده، م

 قدر از وقتم تموم شده؟ چه  -

 .تازه گذشته یقهده دق-

ارتفاع  بینشیقفرمش را با زبان نمناک کرد. با نگاه دقخوش یهال*ب شکارچی،
 .از درخت باال رفت یعقب رفت و سپس با چابک  ی. چند قدمیدرا سنج

جهش وارد اتاق شد. نفسش   یکن وقت با  از پنجره به درون خانه انداخت آ   نگاهی
 .آزاد کرد هایشیه آسوده از حبس ر یالیرا با خ

به دورش انداخت، گمان  یبرخاست. نگاه  یشاز جابه خودش داد و فرز  تکانی
 .یدکش  ییندر را آرام به پا یرهخانه است. به سمت در رفت و دستگ یکرد در انبار
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طبقه دوم  کهینبر ا یحاک  ید. شک قرار دانگاهش  ینبذره یر خانه را ز موشکافانه
 .بود، وجود نداشت. سه اتاق در بسته در نظرش محل حضور شکار بود

. نگاهش رنگ تعجب گرفت، حضور دو شخص یدکش  ییندر اول را به پا  یرهدستگی
به جز شکار در خانه حضور ندارد،   کسیچکه ه  ینبر ا  یمبن  یقیبا وجود اطالعات دق

 .ابر کردرا چند بر  یرتشح

  ید کل  یاش بود، چرخاند. با چاالک چهره یکه بر رو  اییرهنقاب ت یر را ز هایشچشم
 .قفل کرد  یرونو در اتاق خواب را رو به ب یدکش  یرونرا از داخل در به ب

 .سپرد ییراهرو بود، به رها یکه گوشه  یارا درون سطل زباله   یدزد و کل پوزخندی

  ی لدور نمانده بود. اتاق خا یزشاز نگاه ت یز چ یچد. هدر اتاق دوم رو باز کر  مهابابی
 .شرط اول عقل بود  یاطباز کردن در اتاق سوم احت  یوجود آن دخترک بود. حال برا

در را لم*س کرد؛ خنجرش را آرام، آرام از   ییرهدستگ ید؛کاه  یشهاسرعت قدم  از 
باز   یبیمه  یو در را با صدا  یدگوشه لبش نشان  یطانیش  یشخندیدر آورد. ن  یبشج

 .کرد

  یمطالعه برخاست. شالش را از رو  یز م  یصندل   یاز رو  یددر هراس  یبا صدا  دخترک
 .سرش به جا گذاشت یزده روچنگ نواخت و شتاب ینزم

را درون قفل   یدو کل یدچرخ یشپا یپاشنه یرو ینهبا طمان یرو شکارچ  ینا از 
 .یددخترک چرخاز قفل شدن در به سمت  ینانچرخاند، بالفاصله پس از اطم

 :را باال برد یشمتعجب صدا شکار 

 کنی؟یم کار یمن چ  یتو خونه  ی؟هست   یتو ک  -
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 .زد، با انگشتش نوک خنجر را لم*س کرد یاقهقهه شکارچی

 .رسیمیقصه هم م  یبه اون جا -

دور نماند؛ خودش را نباخت و با   یشکارچ  یدخورد که از د یتکان  ید،سها پر رنگ
 :گشودشجاعت ل*ب به پاسخ  

 .زنمی زنگ م یسوگرنه به پل نیرومن برو ب  یاز خونه  -

خارج شده بود، دستش را به سمت تلفن   یشهال*ب یانکه از م  یدنبال حرف  به
  یوار دخترک را به سمت د درنگی به خودش آمد و ب  یدراز کرد؛ شکارچ  یز م یرو

 .دخترک گذاشت یگلو  یر خنجر را ز یرکیهل داد. با ز

 !یش اومدم رو بهم بدراه واس همه ینکه ا  یزیو چ یاریدر ن یزبابهتره زرنگ  -

 ی هااتاق چشم  یکی. در تارکردندیدخترک از ترس با هم تصادم م یها*بل
 :کرد  یخوان لرزانش که ته گرفته بود، ل*ب  ی. با صدایزدبرق م یشکارچ 

 خوای؟ی... میاز جون... من م یچه... چ  -

 .یکرد  یرهکه اطالعات رو توش ذخ  یفلش-

 یز از م یاانگشت اشاره دخترک را دنبال کرد، فلش گوشه یر نگاهش مس اختیار بی
 .معصوم دخترک انداخت یهابه چشم  یرها شده بود. نگاه 

گرم دخترک گرفت،    یهابر را مقابل نفسدستمال آغشته به مواد هوش   رحمییب   با
 .دخترک خاموش شد یهاپس از چند لحظه تقال
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 ی ها یچهبود، ماه اشیشگی عادت هم ییبسته بود، گو  یخ یش هاچشم مردمک
که حال   یدختر  یچهره  یروانه   یدر هم مچاله شد، نگاه سرد  یقلبش کم  یتودرتو

 .بسته بود، کرد یشهاپلک  یدر آغوشش مدهوش پلک رو

مطالعه قدم برداشت. نگاه    یز سپرد و به سمت م  یی سرد به رها  ینزم  یرا رو  دختر 
 .کردتازه   ینداخت. دمبه فلش ا ینگرعمق

 دانش االن چقد وقت دارم؟ -

 :اضطراب وار پاسخ داد دانش

 ربع ساعت! کارت تموم شده؟  -

 یستمکردم مطمئن ن یدا فلش پ یه یه؟جورظاهر فلش چه  یته،مامور یآخرها-
 نه؟  یاخودشه 

 .چرخاند یزبان  معطلیینهاد و ب  یشهال*ب یانم  یپوف  یعصب دانش

روپوش چرم هم به   یه  یگ،ش زده شصت و چهار گحافظه  یو رو   یهرنگش مشک -
 .سرش وصله

حاصل شد، فلش را   ینانشوقت که اطمکرد آن   یز فلش را آنال وار ینبذره  شکارچی
 .گذاشت  یبشدرون ج

شد؛   یدهدخترک خم یآشنا یچهره یبر رو ید،آخر به سمت سها چرخ یلحظه
 اختیار یب  یشهارده بود، دستقلبش رها ک یحصار سنگ  یانانگار کنترلش را از م

 .کنار زد  اشیشانیپ یدخترک را از رو یمشک  یموها
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که به    یزیاز هر چ ترسید، یم ید؛دخترک کش یگونه   یانگشتش را رو وار نوازش
صورت دخترک را  یکه خودش بخواهد تمام اجزا  آنینفوذ کند. ب  رحمشی قلب ب 
 .کرد  ینتحس

  یدهدخترک را از د یچهره یگرید. بار دکش آم  یممال یلبخند یبه پهنا صورتش
 .دارش بر سکوت اتاق غلبه کردخش یگذراند، صدا  یزگرشآنال

 .ینمتنب وقتیچ ه یگهد یدوارم! امیو من شکارچ  یمتاسفم، اما تو شکار -

آن به  یکدخترک بود که متوجه گذر زمان نشد.  یندلنش یمات چهره قدر آن
گفت و اتاق را    یبر نهاد. لعنت  اشیشانیپ  هایینبه وسعت چ یخودش آمد؛ اخم

 .ترک نمود

*** 

وارانه در اتاقش را با لگد گشود و به سمت  با شتاب وارد خانه شد، مجنون دانش
 .هجوم برد یوتر کامپ  یز م

 یوتر کامپ  یکردن با دانش را گرفته بودند، صفحه  یو زمان دست لجباز ینزم انگار 
 ینکرده بود، به زم  ی افکارش را عصب  یحدود  موضوع تا  ینراه افتاد و هم  یر با تاخ

  یت طرف مامور  ینکه کارش را تمام کرده بود و از ا   یشکارچ   داد،یو زمان فحش م
 .به بعد بر دوش دانش بود

 یرا رو   یشهامتصل کرد. شتابان دست  یوتر کامپ  یسفلش را به ک  یلبا تعج  دانش
کشاند، و در    یرونب یسرا از درون ک رنگی. فلش مشک کشیدیم بوردیک  یهادکمه

 .متصل کرد یوتر فلش خود را به کامپ یگزینشجا

 !واو هم جا ننداز یه یکن، حت   یمو داخل فلش کپبه تموم اطالعات مو -
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 :کرد  یانتند مزاجانه ب دانش

 !یستمنکن، بچه که ن یدتاک قدر ینا دونم،یخودم م -

 :با خود پنداشت مغرورش نشاند و یچهره یگوشه  یابا تمسخر خنده  شکارچی

 !احمق به تمام معناست یهاون فقط  خیال،یب  -

به سمت در قدم   یحرف  هیچینامعقول را در ظاهر به نفع دانش تمام کرد. ب  جدال
 .یدبه سمت دانش چرخ رخیمدر را که لم*س کرد، ن ییرهبرداشت، دستگ

ح قبل  ا صبفرد یبذار! راست  یز م یاتاقم رو یتو یارشب ی،کرد  یفلش رو که اوک  -
و  یسینوواسه پشت  ید عمو سع یشسر برو بانک ملت پ یهشرکت  یایکه ب  ینا

 !یقبل هاییچند تا چک مشتر یامضا

تکان   «یید »تا یبه معنا یسر یرد،بگ یتور نگاهش را از صفحه مان کهآنیب  دانش
 .ل*ب نطق کرد و از اتاق خارج شد یر ز یریخشب به یداد. شکارچ 

*** 

 یفک یدسته یگریشلوارش فرو برد و با د یب را درون ج شیهااز دست  یکی
 .سامسونتش را مستدل فشرد

. ابتدا با مرد نسبتا یدمورد نظر رس یز به م داشت،یو مغرورانه قدم برم شاهانه
 یمتد و با مالبود دست دا یاناش نمااز آثار چروک در چهره یکه کم  یانسالیم

 .دستش را فشار داد یکم
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از آمدنش گذشته بود. از  یحالش شد. اندک  یایت داد و جوبا محمد دس سپس
خسته شده بود. لبش را با زبان نمناک کرد و سپس  یرامونپ یجانابه یهابحث

 .مستاصل وارد اصل مطلب شد

 !بود یشکار زرنگ  -

  یش طال یهااز دندان یکیسر داد که  یاقهقهه وقار یکه نامش آصف بود، ب   مردی
 .مرد ناخوشش آمد یبازاز سبک یمک  یشد. شکارچ  یاننما

 شکار؟ ینا یدارز یقدر مچه  -

 !یهبه شکارچ ینتر از پونصد توهکم-

 .بود یاستس یبار تالشش برا  ینخنده کش آمد، ا یبرا یشهاباز ل*ب آصف

 پونصد بدم؟  یدختر کوچولو توقع دار یهته پسر! واسه گرف  یتشوخ -

 .روانه کرد یمذاکره بود، نگاه  رو به محمد که در سکوت مطلق شاهد شکارچی

 یکهم داشتم! نزد یباالتر یشنهادهایفلش پ ینمن واسه ا یانه،محمد در جر -
 !هفصد فقط واسه پنجاه درصد اطالعات داخل فلش

 !احمقن؟ یههمه مثل خودت  یکن  یفکر م ی؟فکر کرد یتو با خودت چ -

ل*ب   یر ت و زآصف را محکم گرف ییقهبرخاست،  یصندل یاز رو  یعصب شکارچی
 :یدغر

خودت رو با اون فلش  یشم! وگرنه مجبور میدرازتر نکن یمتبهتره پات رو از گل -
 !کنمیرو م کار ینکه ا  دونییگوشه زندان! خوب مبفرستم  
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با من  چرخید،ی سخن گفتن نم یکه زبانش برا  یدر حال ید،آصف در جا پر  رنگ
 :من پاسخ داد

 .یسم... نویاخل چک مباشه... همون... پونصد تا... د -

که با   یآصف را رها کرد. در حال ییقهلبش نشاند و  یگوشه  یپوزخند شکارچی
 :ل*ب زمزمه کرد یر ز کرد،یآصف را بر انداز م یتا پا تمسخر سر 

 !کنهیم یاحمق! واسه من گستاخ  -

 ای،رفتهیلتحل یبرخاست و با صدا یصندل یپرت کرد، از رو یز م یرا رو فلش
 :زد  مرده ل*بشمرده ش

داخل فلش رو دارم، تا فردا   یالیمن چند نسخه از فا یاریدر ن یبازبهتره زرنگ  -
 .فرستییرو به شرکتم م یلیونیم یشصدچک ش

کرد، هر لحظه احتمال منفجر شدن باال و باالتر    ییر تغ یرنگش رو به کبود آصف
خوب بلد بود   یشکارچ  چرخید،یاعتراض نم یزبانش برا یگر بار د یناما ا رفتیم

 .و مسموم آصف برکند  یدز افکار پلپرواز کردن را ا  یایجدا کند و رو   یخرا ب  یشهابال 

 ی محل قرار را به سمت شرکت ترک کرد. خوب از چگونگ  اییروزمندانه لبخند پ با
 .حکومت آگاه بود یبر کرس یشهانشاندن حرف 

*** 

که از   اییشه پشت شبود، قفل  یشپا یر به شهر ز ینشمملوء از فخر و خودب نگاه
 .چشم دوخته بود  رفتند،یم ییبه سوکه هر کدام   یبه مردمان  یزد،برق م یزیتم
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 یش هاکه تمام نفس   یسفر کرد، پسر یکتار یهابدون قصد به آن سال  افکارش
که تمام وجودش به قلبش    یاز جنس عشق وابسته بود، دختر یبه وجود دختر
 .طلسم کرده بود

 یقی. پک عمشدینم  یکوتاه هم تلق   اییهوم به منزله ثانطرات شآن خا  یتمام  گذر 
 .جا گرفته اشیدهانگشتان کش یانم یکرد، که آگاه نبود چه زمان   یگارینه سروا

 یده، متصل کرد. به بوق دوم نرس  یرا برداشت و شماره را به تلفن منش  یز رو م  تلفن
 .انداخت ینپشت تلفن طن یپراسترس منش یصدا

 !یارینآب برام ب یوانل یها سالم، لطف -

 ین؟ ندار یلم اییگهد یزیچ یت،هدا یچشم آقا-

 یز خارج شد و سپس تلفن را قطع کرد. با تفاخر پشت م  یشگلو  یاناز م  یقاطع  نه
بغض  پیچید،یاش اکووار درون سرش ممع*شوقه یقهقهه یجا خوش کرد؛ صدا

 .فشرد  یشهادست  نایفرو برد و سرش را م  یرا به سخت   یشدرون گلو  شدهینعج

 :وار با خود گفتفته بود، مجنونتمام قلبش را به اسارت گر  یخار حس

 .گذاشت و رفت، بعد چهار سال برگشت  یهوکم داشتم که   یمگه من چ  -

 .را باال برد یشولوم صدا یبار کم این

تر از داد د چرا ولم کرد؟ مگه کم یحکم داشتم که دانش رو به من ترج  یآخه چ  -
 ؟عاشق بودم دانش

که به او   یادن یهااش، تمام وهمدخترانه یاش، حرکاتش، رفتارهادلبرانه صدای
 .افکارش گذشتند  یاناز م یبار به آهستگ  ینا یشد،مرتبط م



 

 
37

یرمان خلسه شکار | نسترن دهقام  
 

. گره شدندیم یختهاتاق آم یخفته یدر هوا حسابیب  اشدرپییپ هاینفس
 .شل کرد یکراواتش را به سخت 

آن خاطرات حس سقوط   یا گذر تمامدر هم فشرد، بسرش را محکم    یشهادست  با
 .بر وجودش سلطه کرد

اش جدا کرد و  را از افکار خسته  یالشخ  ی منش  یهاشدن گام  یک بازتاب نزد  صدای
 .یدبه صورتش کش یفرسوده دست 

کرد.   یل*ب تشکر یر ز ی، به سخت آب در مقابلش قرار گرفت یبا محتوا لیوانی
 .را ترک نمود با گفتن »با اجازه« اتاق  یمنش

 یو سپس دستش را به سمت تلفن برد. صدا ید را نوش یوانل یاز محتوا کمی
 .یچیدآشنا پشت تلفن پ یفرد

 .الو، سالم -

 .بر خاست یاز صندل شکارچی

 سالم، صدرا؟  -

 بله خودم هستم، شما؟-

 :پاسخ داد یاز شاد یز لبر  یبا لحن شکارچی

 ی؟یاورا نم ینا یدا پسر؟ جد ی! چطوریانمدا -

 ینبود، پشت تلفن طن یبه خستگ  یلکه متما یصدرا و لحن یقهقهه صدای
 :انداخت
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 ی؟ زنگ زد یداشت  یباشه، کار یر سرم شلوغ شده! خ  یداآره داداش! جد -

 خوامی رو م یزشهمه چ یعنی ی؟کن  یدام پنفر واسه  یهآمار  تونییآره، صدرا م-
 ی؟کن  یدام پواس

 هست حاال؟  یک  -

 :را به حرکت در آورد یشهال*ب یرموزبا لحن م شکارچی

 !فرستمیت متلگرام واسه ی! عکسش رو تویمیدوست قد یه-

 . از کار و بارتون چه خبر؟ یاوک  -

  کرد، یداکنج لبش به سمت باال انحنا پ ارادهیبه دماغش داد و ب  ینیچ دایان
 یمسموم و مملوء از تنفرش؛ اما خرسند یمتشابه زهرخندها نهایتیب  یلبخند

 :چرخاند  یآتش سوزان بود، زبان  یبر رو  زدهیخ  یعما یکالمش به سردمزاج 

 !رو به راهه یفعال همه چ  یمبه کار هم ندار ی... کارگذرهیم -

 ی؟ندار اییگه! کار دینطورکه ا-

 :آورد، آرام گفتکوتاه کنج لبش به حرکت در   تبسمی

 !نه داداش، فعال -

 .تلفن را مقطع نمود درنگیب  سپس

شد و  یگوش  یکرده بود، وارد گالر  یداکه کنج لبش به سمت باال انحنا پ  یحال در 
خودش و   یرا گشود، با ندامت به عکس دونفره  یشچند سال پ یهاآلبوم عکس 
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لبش نشاند و عکس را با    یگوشه  یشخندیروانه کرد. ن  یزاریمملو از ب   یسارا نگاه 
 .صدرا ارسال کرد یراتعلل کند، آن را ب کهآنیتمسخر برش زد، سپس ب 

نبودش  یبرا یلیخود را غرق کرد تا دل یکنگاه تار یشهااندرون چشم نگرانهعمق
 ینهاست که اصورتش را از نظر گذراند، انگار سال   یتک اجزاتک  یابد؛در کنار خود ب

 :زبانش زمزمه کرد یر ز حسیی. با صوت ب آمدیبه نظر م یبرغ یشچهره برا

 !یمومدایکه به هم نم   یفح -

خود و آن تکه  یانم یبیتشابه عج ید،به آتش کش یگاریمبل لم داد و س روی
سارا چگونه با تمام   آورد ینم یادبود؛ انگار که به  یافتهمسموم  یگار س

 .بود دهیرا به آتش کش وجودشیوجود ب  اشیناجوانمرد

 یگار رنگ س یو تنفر بود به نوک مذاب  حسییرا که آکنده از ب  اشیمملو از ته نگاه
 .شباهت داشت یگار اش به سوختن ساحساسات بچگانه یبدوخت، عج

آن انگار به وجود خود بازگشته بود، آواز   یک خم*اِر خم*ار شده بود.  نگاهش
گوش   یو در انتها به سمت مجرا یداکووار درون اتاق چرخ اشی خنده عصبتک 

 .شد یتخودش هدا

 !یستی؟بردار نچرا دست  -

انگشتانش زد، سپس با تمام   یانم جاخوش کرده یگار به س یقیبعد پک عم و
درون مشامش کشاند و آن را  را به ان بارشیانرنگ ز یدود خاکستر خیالییب 

 ...اش محبوس کرد*نهیس یانم یهثان یتعداد

  ها یهوار ثانافکارش مغروق شده بود که متوجه گذر شتاب یطوفان  یایدر در قدر آن
سپرد و سپس به   یبه خاموش یگاریرا درون جاس یگار ده سمانهم نشد. کالفه ته 
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داد و آن را از  یبود، تاب  روال ثابت مانده ینها در همساعت شکیگردنش که ب 
 .رهاند یدگیمحبس خشک

برج سوق   یسراسر یرا به سمت پنجره  یشهاکه به ساعت نگاه کند، چشم   آنبی
مبل    ی خسته از رو  داد،ی شب م  یاهیس  یدنخبر از فرا رس  یرونب  یک تار  یداد، هوا

 .داد اشیده به بدن خشک یبرخاست و حرکت 

از  یز د، همزمان با خروجش از اتاق، سارا نکشان به سمت در بر را کشان  پاهایش
خود   یکه حت   یوامانده خداحافظ   یشکارچ   یدناتاقش عزم خروج را جزم کرد. با د

ا کرد و سپس به نجو ل*ب یر استعماع کند را ز توانستیم یآن را به سخت  یز ن
 .سرعت برق از شرکت خارج شد

هم ابهت خاص و   یشهاقدم  یاش گام برداشت، حت پارک شده  ینسمت ماش به
 .کرده بود  یندر خود عج یاشراف 

شد،   یدهدر هم کش یشهاتر برخورد؛ اخم آن سو یناخودآگاه به کم هایشچشم
مدرسه که    یونیفرمچه با  چند پسرب  یدنکرد و با د   یابانخ  یگر د   یبه آن سو  ینگاه 

پنجه مانند در هم  یشهادست اختیار یسارا قفل بود، ب  یبه رو  یشانهاچشم
واقعًا    یبود! به راست   یافتهن  گز را هر   منطقشیرفتار ب   ینا  یلدل  یز مشت شدند. خود ن

 !چرا؟

اش مندانه تند کرد، با همان حال تواضع   یو استوار  یممستق  یهاسمت سارا گام   به
 :ارا کالم نمودرو به س

 !رسونمتیسوار شو م -
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کرده بودند، از خدا   یز چنگال ت  یاباندر آن سمت خ  یهان گرگاز آ   ییرها  یبرا  سارا
 .به راه افتاد یخواسته پشت سر شکارچ 

لبخند   یآن جا داد. شکارچ  یکمک راننده گشود و خود را رو  یدر صندل پروابی
که   ستیفرصت مناسب  یدکنج لبش سکون داد و سپس با خود گنج  اییروزمندانه پ

 .کند  یافتاخطار آخرش را در یز سارا ن

  یکهوی رفتار  ییر سارا متوجه تغ کرد،یرا متر م هایر مس یابانبه خ یابانخ هدفبی
 :زمزمه کرد یارفته یلتحل یشده بود، با صدا یاندا

 !اون ورتر هست نیابامن چند خ ۀ! خونیریاشتباه م یر مس یدار -

به   یلا لحن متماکرد و ب حالتشیصورت ب  یگزینجا یزیبرانگشک  لبخند
 :ل*ب به پاسخ گشود یزیانگگمان

 !دونمیم -

 ی را از شکارچ   اشیده د  یدهدخترک شد، هراس  یبنده و فر  یاهس  هاییدهد  یر اس  ترس
لبش  ق یددوک زد. آواز کوبش شد یاباندر حال حرکت خ هایینربود و به ماش
 !یانهم دا یدشا کرد،یاش را فقط خود استعماع م*نهیس یواریاندرون چهار د

 :ل*ب زد جهتیسرعتش کم کم در حال اوج بود، ب  یدر حال شکارچی

 یخودشم نفهمه کجا  یکه حت   یرو جمع کن و برو! جور  یلتصدا بار و بند  سرویب  -
 !یبود یشزندگ
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  یین پا یحرکاتش باال و گاه  یاز کنترل خارج شده بود و گاه  یش صدا ولوم
 اییده نفوذ نمود و او با لحن ترس یهس یری . ترس بر وجود سارا چون تسرودیم

 :من من کنان پاسخ داد

 یزنی؟... ح... حرف میراجب... چ  یدار -

 ی باور نکنه وجود داشت  یچکسگمشو که ه  ی! جوریریبگ یبهتره که اخطارم جد -
 ...وگرنه

 :گفت  پروایب شهامت به خرج داد و  سارا

 ی؟ وگرنه چ  -

 :به تمسخر کنج لبش نشاند و ادامه داد یزهرخند یشگیشبه عادت هم باز 

 !کشمیم یشبه آت کنییکار م  که براشون   ییوگرنه خودت رو با همونا -

 :کرد  یخون ل*ب  زدهیرتناباور دستش را مقابل دهانش گرفت و ح سارا

 !؟ یباش یقدر عو*ض  ینا تونییچطور م -

کم کم   یچید،پ یناش درون ماشرد و آواز خنده ک  یدالبش به سمت باال راه پ هکنار 
 :زمزمه کرد یشد و با لحن خاص یشروع به قهقهه شد. جد

ندارم   یتکه االن کار  ینا  ی؟چ   یعنیکردن    یزندگ   یفیعمر وسط بالتکل  یه  دونییم -
 !رو که ندارم خودت گم شو یوبرو برو خدا رو شکر کن. من صبر ا

لرزانش را باال   یهادست  خوردند،یاز شدت اضطراب و نفرت بهم برم یشها*بل
را فرو برد و با لحن   یشبغض حاکم بر گلو ید،شالش را جلو کش یآورد و کم

 :به نفرت بود، گفت یختهکه آم  یوارشهامت
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 !شم یادهپ خوامینگه دار، م ینماش -

را   یناش کرد و ماشاهانه پوزخند ش  ینجانش  یسرشار از لذ*ت و خوشنود  ایقهقهه
شد و سپس در جهت   یادهپ  ینگوشه اتوبان از حرکت باز داشت، سارا تندرو از ماش

و در دل با   یدرا برچ یشهال*ب یانرا محکم در هم کوباند. دا ینغرامت در ماش
 :خود گفت

 !یزمنمک بر  یکمبذار  یده،حال نم ینطوریا -

 :ند باال گفتبل یمو با ولو  یدکشان  یرونب ینسر از ماش سپس

 !یشهزشت م  یلیخ  یبرگرد  یختم،برنگرد! پشت سرت چند کاسه آب ر  یگهد  یرفت -

دور شدن دخترک   ینماش ییجلو  ینه با آ  داد،یکه سرمستانه قهقهه سر م  یحال در 
ل*ب  یر تکان داد و سپس ز ینطرف یهاوار سرش را در جهترا نظاره کرد، تلهف

 :نجوا کرد

 ...یهست  یخوب  یگر باز -

*** 

و خود را به درون    یدکش  ییندر را به پا  یرهدستگ  صدایرا درون قفل چرخاند، ب   کلید
 !خانه کشاند 

 یاز فرسودگ   یاش را که آثارگذاشت سپس چهره  یاپن بر جا  یرا رو  ینماش  سوئیچ
دانش   یچهره عصب  یدنچرخاند که با د  یمننش  یهابود به سمت مبل  یاندر آن نما

 .رو شدروبه 
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هجوم برد،   یانبه سمت دا  ایینه ب  هیچیبرخاست و ب   یشاز جا  یتا عصبانب  دانش
چابکانه به   یروانه کرد اما شکارچ  یاش را به سمت صورت شکارچ مشت گره شده 
 .کردن سپرد  یرا به خال یش خود آمد و جا

 :سر داد یادمشهود بود، فر یاش منگ که اندورن چهره  یحال در 

 شده؟  یچه مرگته؟ چ  -

هجوم برد و مشت اولش را به سمت کتف   یاناز قبل به سمت دا  تر صیحر  دانش
اش در هم جمع شد و به عقب رانده شد، چهره یپرتاب کرد، چند قدم یشکارچ 
سرخ که  یااش محسوس شد، دانش با چهره از شانه یارا در گوشه یقیدرد عم

 :غریدل*ب  یر ز یادورگه یو صدا جوشیدیاز خشم م یاانگار کوره

بود؟ به تو چه که ما هم   یچ  یکه به سارا گفت   یآشغال، اون چرت و پرتا یکۀ رتم -
 !یمرو دوست دار

 :سر داد یگرید یادوار دانش را به عقب هل داد و فرمجنون شکارچی

 !حقش بود دونییتو کرده؟! م یشمن رو پ یپس چغول -

 اشیده ان کششاتکه انگ  یقدم فاصله خود را با دانش کوته کرد، درحال  یکبا    سپس
 :ادامه داد یعصب  یبا لحن تکاند،یم یدرا در جهت تاک

! به خاطر اون دختره دست رو من بلند  شناسییتو هنوز اون دختر رو خوب نم -
 !کنییم

سرش  ییچه بال دونیی! اصال میاون رو وسط اتوبان ولش کرد یکرد  جایتو ب -
 اومده؟ 
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تاب و تحملش به  یگر که د  یانبه سمتش رهاند، دا یگریمشت د محابایب  سپس
بار مشت و   یر را ز یگریبرد. هر کدام د یورش بود به سمت دانش  یدهاختتام رس

 .رساندندیاضرار م یگریهم فشرده بودند و به د یلگدها

کدام قصد کوتاه آمدن را در    یچخانه به راه افتاده بود، ه یداندر م ینیسهمگ نبرد
در  یفحقه کث ینکه پشت پرده ا  دانستیچه م ی. کسگنجاندندیافکار خود نم
 !یافتهپرورش  یذهن چه کس

رساند و ناخواسته قصد خفه کردنش را    یاندا ی دستش را به گلو یبه سخت  دانش
ها را در هم  حصار کرد و آن یشرا محکم دور گلو یشهادر ذهنش پروراند. دست

 .فشرد

رد که بر صورتش فرود  او را به عقب هل داد و دستش را باال آو  درنگیب  دایان
 .دستش در هوا معلق ماند یدسع یصدا  یدناما با شن یاوردب

 چه خبره؟  جاین ا -

طلسم  ین ا یآواز پوزخند شکارچ  ید،سکوت درون خانه اکووار چرخ  ایلحظه
 .را شکست یخاموش

 !یده م یحبرات توض -

پرد. س ییبه تنها یمنرا در نش  یدو دانش و سع به سمت اتاقش پا تند کرد سپس
 ی هاکه رفته رفته گره   یسارا شده بود، سرگرم  یبکودکانه نص  یباز  ینا یاز انگار امت

 .گسستیو دانش را از هم م  یانرفاقت دا

به کار  یوارخود ملعبه فسوس  یز گالو  یهاسر و سامان دادن ذهن یدر پ یک هر 
 .آوردیبه سوغات نم یخوش یانچندان پا یدکه شا  یاانداخته بودند. ملعبه 
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آن   ید و شا یدار رفاقت ناپا ینعشق ناتمام، ا ینپشت پرده ا تواندیم یزیچ چه
 وار باشد؟ *نت افسوس یاخ

مبدل شده است و    ی شکارچ   یکاستوار در قلب تار  یاانتقام به جوانه  یشهحال ر  و
هزار  ینا یکنان را در مقابل باز یپر تالطم یر که اکنون مس  ینامعقول  یشروع باز

 .اددیتودرتو قرار م

از  رغبتییربود، با ب  یشهانور مهر و آفتاب خواب را از عمق چشم یممستق برخورد
 .گام برداشت  یبهداشت  یس برخاست و به سمت سرو یشجا

اش چرخاند، سپس سر مسواک را شست و  چهره  ی تک تک اجزا یرا رو نگاهش
و از   یدبه صورتش کش یگذاشت. پس از آن آب   یبر جا یآن را درون جا مسواک 

 .خارج شد یبهداشت  یسسرو

 یز م یشده بر رو یدهل*ب به صبحانه چ آنکهیملبس شد و ب  یشلوار مشک  کت
 .گرفت  یششرکت را در پ یر بزند از خانه خارج شد و مس

*** 

 یش ه آشناکه حال چهر   یکرد و به مرد  یشها رباآواز تقه در نگاهش را از پرونده   با
 .دوخت آمد،یاز نظر م  یبغر یشبرا یاندک 

قفل کرد و در نقطه از   زد،یبرق م یزیکه از تم  ینینگاهش را رو به زم سرافکنده 
 .شد یممق یمقابل شکارچ 

نگاهش را   رحمییزده دانش کرد و با تمام ب رخسار شرم  یحواله یپوزخند دایان
 .به استراق کشاند یکشتار  یزندگ  یز از تک عز
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 :تر کرد*ب به سخنسپرد و ل یغرورش را در خود به خاموش یبه سخت  دانش

 !خوامیمعذرت م یروز داداش من واسه د -

رها شده بود، منتظر  یشاز حصار گلو یکه به سخت   یاپس از اتمام جمله  وقتآن
 .چشم دوخت یبه شکارچ 

 :به آواز درآورد یزهرخند یشگیشعادت هم به

 !خب -

 :بسته جانانش با بهت زمزمه کرد یخدرمانده از لحن  دانش

 ی؟ازم دلخور -

 .کند  یشهسکوت پ یداد کم  یحو ترج  یدکالمش را در زبان بر  شکارچی

 !یاندا-

لحظه بر  یرو برا یشهاانداخت و پلک  یر ماند، سرش را به ز جوابیب  یگر بار د و
 .هم گذاشت یرو

 :ل*ب به سخن وا کرد یقهدق ینبود پس از چند یدهطاقتش به انتها رس شکارچی

 !یدمتبخش یست،مهم ن -

 :ل*ب زد یااورانه با شتاب سرش را باال آورد و با نگاه وامانده ناب دانش

 ی؟ جد -

 !آره -
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 یواردانش خروج نهاد، سپس با لحن خنده   یهال*ب  یاناز م  یادم آسوده  بار این
 :گفت

 .یشمکارمندا بزنم، مزاحم کار تو هم نم  یسر به کارها یه یرمداداش من م -

  ین د سارا تنها ملکه قلبش بود و عشق ااتاق را ترک نمود. هر چن  درنگیب  سپس
بود،  یر در کنج قلبش اس یانکه با دا  یاما حس رفاقت  تپیدیدختر در وجودش م

 .داشت یش چندان برابرارز 

بر   یز م  یسارا رو  یلو وسا   یفروانه در کند، وارد اتاق کار سارا شد. ک  یاتقه  کهآنبی
به اتاق  یکار  یمان کرد براحضور نداشت؛ گ یز جا مانده بودند اما سارا پشت م

 !کارمندان رفته است

زم کرد تا از بود، عزمش را ج یامدهباز هم سارا باز ن گذشتندیم یکبه یک هالحظه
 .یدگرد  یخکوبم یشنواخت، در جا یاتاق خارج شود اما تلفن سارا آواز

از وجود تلفن همراه    یخبر  یست،نگر  یز م  یرو  یلو به وسا  یدچرخ  یشپاشنه پا   با
 یاما انگار برا یدکش  یپز یگام برداشت، دستش را بر رو  یفشنبود. به سمت ک

را بر  یفدرون ک یلبه وجدانش وسا مالحظهیب  ید،برداشتن تلفنش متزلزل گرد
 .کرد  یجار یز م یرو

کرد اما    یکچنگ زد و دستش را به دکمه اتصال نزد یلوسا ی باق  یانرا از م تلفن
 .ناگهان تماس قطع شد

 .بود نتیجهیاما صبرش ب  یدار تماس دوباره را کشانتظ کمی

 .سارا انداخت یلبه وسا ییگذاشت و سپس نگاه گذرابرجا   یفرا درون ک تلفن
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گشت، ناگهان کاخ    یده دخترک خشک ییکارت شناسا   یبر رو اختیار یب  هایشچشم
به سمت نام   یچنگ زد و نگاه  یلوسا یانوار کارت را از ماسترس ید، قلبش لرز

 "یعکس روانه کرد. "مرجان همت  صاحب

بود. از  یق به سروان مرجان همت . کارت متعلیختتمام تنش در هم فرو ر گویی
و حال سرنوشت   ترسیدیبودن سارا را درون ذهنش بگنجاند، م یسآن که فکر پل

 .افزوده بود یشرا بر زندگ یبتمص ینهم

را در   یناسودمند .رفتندی تک درون قلبش فرو مبه تک یافکارش چون خار تمام
وهله    ینبود در تمام ا  یافته. درکردیاش حس مقلب دلباخته   یهاسلول   یکبهیک 

 .سارا نبود یبرا یگرید یز جز ملعبه چ

 هاییا تمام رو   یشدرون گلو   اییشهچون ش  گنجاندیکه در افکارش م  یحقارت   حس
  ید ش برچکچشم ۀاز گوش یاشک  ۀاش را به اسارت خود درآورده بود. قطر عاشقانه

 .کرد  یداپ یاناش جرگونه   یو رو

 یشهااشک کرد،یوار به قلب مکدرش اصابت مخاطرات ترکش امانیب  هجوم
 ی جار ینشحز ۀدانه به دانه بر چهر  یکگرفتن از هم را داشتند و هر   یشیقصد پ

 .شدندیم

خورد؛ قامت سارا در  یچ باز شدن در نگاهش فروهشته به سمت در پ یصدا با
شد و   یخکوبم یشحالت دانش در جا ینا یدن ب در آشکار شد، با دچهارچو
 .شد  یرهبه دانش خ درخشیدیاز هراس در آن م یهااش که نشانه درمانده رخسار 
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رساند، نگاه سارا به   یهمان مرجان همت  یابا دو گام بلند خود را به سارا  دانش
 یهااش به ته رنگ ره آن رنگ چه   یکخورد،    یچپ  یز م  یبر رو  اشیختهلوازم در هم ر

 .هراس و ابهام مبدل شد

اتاق   هاییواره بسته شده در د یبا نفرت در را به چهارچوبش کوباند، صدا دانش
 :ید ل*ب غر یر مزاج ز یآتش یرا به رعشه انداخت. با صدا

 یه؟ چ یانجر -

 ...یزیدانش اون چ ینبب-

چال شده    یهابغض   یر شدن دست دانش بر دسته مبل ز  یدهکوب  یبا صدا  سخنش
دانش  ید،بر چک یشهاپلک یاناز مسوز اشک آه یاخفه شد، قطره  یشدر گلو

 :یدکش  یادولوم رساند و فر یآوازش را به انتها یملود

 ی؟ بهم جواب بد یدو تو مو به مو با پرسمیمن سوال م یست،ن ینجواب من ا -

دانش   قلب  کردیم  یو با مهارت سع   یدکش  یسشصورت خ  یدستش را بر رو   سارا
 .را به ترحم وا دارد

 یسی؟ تو پل -

گرفته افکارش را جمع و جور کرد، حال    یمشد، ب یخس یشدر جا یخکوبم سارا
 کرد،ی نم  یاریاو را    یقتپنهان کردن حق  یهوش و ذکاوتش برا  ییاز اجزا  یک  یچه

ال   یایرو یباً بر قلب دانش فرو رفته و بخشش تقر یچون خار دانستیخوب م
 .ودب یشوقوع برا

 ...یانراجب دا یزاچ یلیتو خ یندانش بب -
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 :یدو با تنفر غر یدسخنش جه یانبه م دانش

 نه؟  یافقط جواب سوال من رو بده، اره   -

 یدوخت، صدا یندانش ربود و به کف زم ینرا از نگاه آشوب یشهاچشم سارا
خارج شده بود را خود    یشحصار گلو  یانکه از م  یمثبت   یو نوا  یشهاحرکت ل*ب

 .شنیدیم یه سخت ب

 !ر بگوبلندت ی؟گفت   یچ  یدمنشن -

 !آره -

. سارا گرفتیدر بر م  یز و نفرتش قطعًا سارا را ن  یددر وجود دانش دم  یآتش  بار این
 :به نفع خودش ادامه داد یهدر قصد تمام کردن قض

 ...رو یاندانش تو هنوز خوب دا ینبب -

 :گفت  یعصب دانش

 !خفه شو -

 :ه شمرده ل*ب زدشمرد یددر جهت تاک سپس

 ینممنه احمق رو بگو مار تو آست خوره،یالم ازت بهم مخف... ف... ه... شو! ح -
 !پرورش دادم

 یهوا  یانآرامش را در م یتا کم یختهم آم یرا بر رو یشهاپلک  ایلحظه
مسموم و جهنده   یدر هوا اشدرپییتند و پ یها. نفسیایدافکارش ب ینطوفان
صاف شدن را با سارا نداشت، دورتادور قلبش   یدلش هوا . انگار آمیختیاتاق م

 .احاطه کرده بود  یزاریمملو از ب یرا حصار
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سارا در گودال چشمانش به سرعت فرو    ین را از هم گشود، نگاه معصوم  هایشپلک 
  یو هنوز در پ پرواند یرا در ذهنش نم یدندخترک قصد عقب کش ینرفت. انگار ا

در چشمانش   یناز جنس دروغ  ی. انفصالساندر یمام نمتالشش را به ات  یاراه چاره 
 .بوددانش دور نمانده  یز از نگاه ت ینو ا یزدموج م

داره   یانکه دا  یبدون  یدندارم، اّما تو با  یی تو قلب تو جا یگهد دونمیدانش م -
تو رو از دست  یرهم یانکه دا  یتو راه  خوامیاون تو کار خالفه! نم یره،اشتباه م

 .ینبه حرفام گوش بده... بب مکنیاهش مبدم، ازت خو

 یاداو را  نهایتیب  یشماند، صدا کارهیمهآواز پوزخندش حرف در دهان سارا ن با
 :ل*ب زمزمه کرد یر نبود. تنها ز یانجز دا یو قطعًا آن کس انداختیم یکس

 !منو ببخش -

و به  مرجان گرفت  یشمانیرا از نگاه غرق در پ ینشزده به آتشچشمان نم دانش
افکارش   یایشدن در از دن  یدهکوب  یآن سارا با صدا  یکسرعت را اتاق را ترک کرد.  

 .پرت شد یبه جهان اصل

برخاست و به    یشبه سرعت از جا  چرخید،یوار درون اتاق ماکو  ینشف  ینف  صدای
برجا گذاشت، به   یفرا درون ک هایشیلوسا یوقت که تمام. آن یدچرخ یز دور م

 .کرد  یهر شروع به گربا یک

زود  یا یر را به گند کشانده و د یننقشه شوم ینا یبود که حساب  یافتهدر یخوب  به
 .حذف خواهد شد یشکارچ  یاز باز یز او ن

ها پاک آن یکه آثار اشک را از رو  یو در حال یدکش  یسشخ یهابر گونه دستی
 :ل*ب گفت یر ماهرانه ز کرد،یم
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 . ...ینباش کهنیدرد داره ا که چقد  یبفهم تونییخودت نم -

*** 

افکارش را طوفان زده بود و    یایو منگ بود، در  یجهنوز دانش گ  هایوار د  یسو  این
عشق و نفرت ختم  یرۀدر جز ینامعلوم ۀتمام تصوراتش از واژه اعتماد به نقط

بودند، هر چه که بود تمام اعتقاداتش در   یقیحق یش دو واژه چقدر برا ین. ایشدم
 .شدیدو واژه خالصه م ینا

پسرک معصوم چه    ینرا نداشتند، ا  یدنرس   یانقصد پا  یزندگ   یهاتالطم  ینا  گویی
 .شده بود یاملعبه  ینچن ینا یر داشت که درگ یگناه 

 یاندا  یونجانش را مد  یسپرده بود که تمام  یخود به فراموش  یز نه انگار دانش ن  اما
 .است

 ینه فکر طرد کردن ابود ک ینبه حد سنگ یشبرا یز تصور از دست دادن سارا ن اما
که امکان داشت هر   ی! او وابسته شده بود، وابسته کسان بردیدختر را هم به سر نم

 . ...بزنند یشلحظه اورا ن

را از پاکت   یگار از آن در خارج کرد. س یو فندک  یگار را باز کرد، س یزشم کشوی
همان  باز درون   یگار آن منصرف شد و س  یکدرآورد و قصد آتش زدنش را کرد اما  

 .کشو پرت کرد

 یچند  ینرنگش را در هم فشرد، تا هم  یچشمان عسل   ید،کش  یشموها  یانم  دستی
  ی عشق معنا  یاهاکه در جهان ماف  دانستیبود! او خوب م  یختهفرو ر  یایشدن  یشپ

 . ...یگرکرد، دل بود د  یشدندارد اما چه م
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لم   یز پشت م یصندل یاش را از هم باز کرد. روغم زده  یهاآرام که شد، پلک کمی
 .داد یهداد و سرش را به آن تک

 .را که بست باز خاطرات در مقابل چشمانش به رق*ص درآمدند چشمانش

را به آتش   یگار . سید شک  یرونرا ب یگار را گشود و پاکت س یز م  یباز کشو درنگبی
 ی را آرام آرام در هوا یگار س یمملو از سم یزد، سپس هوا یقیو پک عم یدکش

 .یختاطرافش آم

گشت؛    یرهخ یشد،اتاق محو م ینا یکه آرام آرام در خفت   یرنگ  یدود یگار دم س به
دود شده بود و به   یگار رنگ س یندم خاک ین تمام خاطرات خوبشان مانند ا ییگو

از    ینشرا محکم در هم فشرد تا افکار سنگ  یشها! پلک رفتیم  یشپ  یقصد نابود
 . ...اون دور شوند

*** 

 خیالیب  رسید،یکرد و خود را برانداز کرد. خوب به نظر م  نهییروانه آ  ینگاه  دایان
کارش ربود. از اتاقش خارج شد، در   یز م یرا از رو ینماش یچدل کند و سو یینهاز آ 
 :بلند گفت یبا آواز کرد،ی که گره کرواتش را مرتب م  یحال

 .عجله کن یکممنتظرم فقط  ییندانش من آماده شدما، پا -

 .پا تند کرد  یوج به سمت درب خر  سپس

نظر گرفت،   یر نگاه ز یک گرفت و خانه را در   یینهنگاهش را از آ  ینآخر یز ن دانش
را جمع کرد و از  هایشیده است، د یشسر جا یز چمطمئن شد همه   پس از آن که

 .خانه قصد خروج کرد 
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 .جاگرفت یرا باز کرد و کنار شکارچ  ینجلو ماش یصندل درب

 گردیم؟یبرم یک   ینگفت  -

 :شمرده شمرده ل*ب زد داشت،یکه خودرو را به حرکت وا م   یدر حال اندای

 .گردیمی شب برم دو یا یککارمون تموم شه حدودًا ساعت  -

به پوزخند گوشه    یلمتما  یتکاند، سپس لبخند  یسرش را کم  ییدبه جهت تا  دانش
 :نوا خواند یل*ب به آرام یر لبش سکون کرد و ز

 .خدا کنه بدون دردسر تموم شه -

  ی تکاند و سپس افکارش را به سمت رانندگ   یکم  ییدسرش را در جهت تا  شکارچی
کشانده شد    ینماش  یصوت   یستممعطوف کرد. انگشتان دانش آرام آرام به سمت س

 .یدندپر یشانهر دو از جا یستمس  یو آن را روشن کرد، ناگهان با ولوم باال

که نوک  یادکمه یندانش دستپاچه اول یان،دا ینشدن نگاه خشمگ یرهخ با
قطع شد. دم   ینماش یصوت   یستمکرد که س  یکنه گرفته بود کلانگشتش آن را نشا

نگه داشت. سپس آن را به   یالحظه یرا درون خود برا  یشگرفت و هوا  یقیعم
 .یختآم یناندرون ماش یدر هوا یآرام

 ...داده و به اندرون افکارش فرو رفت ینماش یشهبه ش یهدستش را تک دانش

  ینکه ! با فکر ایانسارا روز کند و نه بدون دا  شب را بدون  تواند ینه م  یدخود گنج  با
 یعسل   ی. چشمان یدکش  یر جدا کند، درون قلبش ت  یاناگر مجبور شود راهش را از دا

 .کرد  یههد   ییحلش ناسزاراه  یناش را بر هم فشرد و در دل به چنگونه
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آن سرش به سقف  یک و  یدپر یشخورد دانش از جا یشهکه به ش  یاآواز تقه  با
 یناز ماش  دادیماساژ م  یکه سرش را به آرام  یبرخورد کرد. با خشم درحال  یلاتومب

 .شد یادپ

 چته؟  -

 !؟شیینم یاده! چرا پیدو ساعته عالفمون کرد-

 داشتیگام برم  یالو یکه به سمت ورود  یرا تند کرد و در حال یشهاقدم دانش
 :ل*ب خواند یر ز یبه آرام

 .کردمیفکر م داشتم چی،یه -

 .افزود تا با دانش هم قدم شود یشهابه گام یکرد و سرعت   یاتک خنده  شکارچی

*** 

سر بر دانش حوصله  یبرا  یلحظات به قدر  یو تمام  رفتیدر سکوت به سر م  جمع
  ینیسنگ  یاتاق رنگ و بو  یرنگ بود، فضا  یهو س  یدود  یشههم  یاهابود. جمع ماف

 یشهر دور هم جمع شده و حکم باز  یهاگندهاز کله  ید، تعدادبه دور خود گرفته بو
 .کردندیم

دمش بله  ینآخر یکه تا پا  یمشغول بگو بخند با محمد بود، همان پسر دایان
 .برگرفت و در جمع حاضر گرداند یرا از شکارچ  یدگانشبود. د یانگو داقربان 

بار نگاه گران  یزششمان ت. به ناگه چآزردیاو را م  یتا حدود  یکس  ینگاه   ینیوز  پر 
تنگ و گشاد کرد و   یچشمانش را کم یانکرد. درز م  یداز مردان جمع را ص یمرد

 .یستمشکوک به بابک نگر یبا حالت 
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کرد   یمکنج لبش مق  جانییبود. به استهزا لبخند ب   یشکارچ   باکیب   یبکه رق  همانی
 کرد،ید حس م، هنوز هم نگاه درنده بابک را بر خونگاهش را عوض کرد یر و مس

 .برخاست یشکرد و از جا  یل*ب پوف  یر ز

 :یدنگاهش را از محمد گرفت و به دانش دوخت، با چشمانش پرس دایان

 شده؟  یزیچ -

 .تکاند ی" کمیستن یزی"چ یسرش را در معنا دانش

ز هم او را بر روشنش هنو  یاکشاند که با چشمان قهوه  یرا به سمت همان   نگاهش
 .کرد و سپس از آن اتاق مخوف خارج شد  یارش اشاره . با سنگریستیو بر م

بعد از انتظار حضورش را در کنار    ینامعلوم دوک زده بود، کم  یارا به نقطه  نگاهش
 .خود حس کرد

 :یدخود چش یهابابک را در گوش زمزمۀ

 ی؟ خوب  -

 !یستمبد ن-

 :ادامه برداد یظ و غل آواز یل*ب ب  یر در جهت تمسخر ز سپس

 !خان داداش -

 :یدپرس یوارو با لحن خنده  یدکش  یسوت  ابکب

 !یمداداش نبود وقتیچ داداش؟ من داداشتم؟ ما ه -

 :گوشش زمزمه کرد  یکدر نقطه نزد یبم یآن صدا یک
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 !اما اون پدرمون بود  -

  یک یانگرداندند. دا  یانرا به سمت دا یشانبابک و دانش با تعجب رو زمانهم
 :گفت  پروایت باال کشاند و ب خاص به سم یرا با مهارت  یشابرو یتا

 !اما اون پدر ما سه نفر بود یممگه؟ ما از خون فربد نبود یمنبود -

 :گرداند  یرا برجا گذاشته، سپس در دل زبان  ینام نفر چهارم یدخود گنج با

 ...یامو س -

کنج لبشان   یلبخند اختیار یش و بابک ب آوازش باعث شد ناخودآگاه دان  تسلط 
 .سکون دهند

 ...یتو بر یمنخواست وقتیچ ما ه -

 :زد یپوزخند بابک

 ازم؟ خواینی م یچ  -

 :را از هم گسست یشهال*ب یانسرش را خاراند و درز م جهتیب  دایان

 خوام ی دست گروهت باشه، نم  یر مدت ز  یه بخر!    یشرکت رو هر جور شده از باقر -
 یوقت  خوامیباز کنم. م یهبق یرو برا ینمدت کوتاه زم یهبکشم اما  کامل عقب

 !عقب بکشن یکی  یکیادامه بدم که همه خودشون  یجور یه برگشتم دوباره 

 .کرد  یکاطرافش شل یرا در هوا یتیشنفس مملو از نارضا بابک

شما چه   یکارا  ینا  یدمنفهم  وقتیچ . هر چند هکنمیاما روش فکر م  دمی قول نم -
 .من داشته یبرا یسود
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 :سر بر گفتلهبحث حوص ینخاتمه دادن به ا یبرا سپس

 .داخل هوا سرده یاینداخل، شما هم ب یرممن م -

 .تکاند یدتاک یبه معنا یسر دانش

. دانش یشتر از پتر شد و بابک حضورش کمرنگبعد، آن جمع برادرانه خلوت   کمی
 :تگف  یو با تخس یدلبش کش یزبانش را رو

 یده؟جواب م کنییفکر م -

 !یهبابک دنبال چ دونییودت هم خوب ماما خ یکی،تار یتو یریه! تدونمی نم -

 :وار ل*ب زدبه تمسخر، پچ پچ  دانش

 ...باشم یکشدعوا و اسلحه یهشاهد  یدبا کردمیفکر م -

 یشهال*ب  ییرا به نگاه مشکوک دانش دوخت، گو  ایشیلهچشمان ت  یخنث   دایان
داد و . ناگهان کنترلش را از دست یایندخنده کش ن یزده بود تا برا یهرا بهم بخ

 .یزددانش گذاشته و بلند آوازانه قهقهه م ۀشان یمنفجر شد، دستش را بر رو

 !یه پنجاب یلممگه ف -

 :ادامه داد یتبا جد سپس

فقط دنبال منفعتشه و از   یست،بابک بد ن کنییر ماونقدرها هم که فک خیالیب  -
 .داخل یم! بهتره برکنهیم یدور رسوننیکه بهش ضرر م  یزایچ

 یال او قدم به سمت و یده*کل ورزیتکاند و پشت ه  یدتائ یدر معنا یسر دانش
 .نهاد
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*** 

 یبکوچه ته دلش را عج  یکیجهت ملعبه با استرس وارد کوچه شد. تار  یندر ا  سارا
 :یچیدپ یدختر ی. با دلهره زنگ در را فشرد، آواانداختی حشت مبه و

 یه؟ک -

 .منم مرجان -

م به سمت داخل آپارتمان برداشت، تعلل باز شد، قد یدر بدون اندک  سپس
 داد،یاو م یر آسانسور چسپانده بودند، نشان از در حال تعم یکه بر رو  یبرچسب

 . رفتو با انزجار از پله ها چند چند باال یدکش  یآه 

 اییهسا  کردیاز خدا چه پنهان حس م  تپید،یکوچک م  یهنوز مانند گنجشک   قلبش
نبود    یکس  ینشتردر دلش داشت و پر رنگ  یها. شککندیم  یبدل او را تعق  یهس

 .جز به دانش

به درون  درنگیبود، ب  باز یمهبود، دروازه ورود به حالت ن یدهواحد مدنظر رس به
خانه وارد آشپزخانه  صاحب یافتن یکرد و در پ  ییواحد دخول کرد. سالم بلند باال 

 .ز کرداو با یو آغوشش را برا  یدسعادت باذوق به سمتش دو  یدنشد. با د

 :گفت  یواراش نشاند و لحن خنده ساله  ین*سه بر گونه دوست چندبو

 .یدمتقربونت بشم، چند وقته ند یاله -

 :گفت  یاز خوشحالمملوء  سعادت

 !اشکان آقاست ی قربونش ش یدکه با  یعه خدا نکنه، اون  -
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را   ینرنگ سرخ آتش یشهاآمدن اسم اشکان بر زبان سعادت گر گرفت و گونه  با
آورد که  یادکرد، ناگهان به   یر به ز یلسرش را متما ی. با خجل کمیختد آمدر خو

 :ل*ب گشود درنگینهاده، ب  ینجاچه پا به ا یبرا

 .یمحرف بزن خوامی هال، م یافقط ب -

 :گفت  یو به آرام ید کنج لبش نشان  یتصنع یلبخند سعادت

 ...درست کنم یزیچ  یتو برو من شربت  -

 :و رشته کالم دوستش را گسست یدسخنش پر یانبه م مرجان

 !دارم. لطفا یوقت کم یست،گرسنم ن -

 یکه سع  یو با حوله خشک کرد. در حال ییدآب شو یر ش یر دستانش را ز سعادت
 :یدباشد با دلهر پرس یدااندرون لحنش ناپ ینگران  کردیم

 شده؟  یزیشاشکان چ -

درست در مبل  یو بر رو  یدپاسخش دهد، دست سعادت را کش آنکهیب  مرجان
 ی. زبانش را رویدلبش به نقش کش  یبر رو  روحیی نقطه کنارش نشاند. لبخند ب 

 :و گفت یدلبش کش

 !شرکت رو فروخته یاندا -

 :چشمانش گرد شد سعادت

 ...هو یگیم یعنی -

 :ل*ب به نهاد یلحن دانمی سخنش را باز مقطع کرد و با نم مرجان
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 !دونمینم یجم،گ -

 :بغض ادامه داد با

گذاشتم، حاظرم شرط ببندم    یانضعف دانقطه  یشدم، دست رو  یکدانش نزدبه   -
منم  کنمینه اما حس م یا یارمدووم م دونمی م! نینمیستهمن وا یزبون دانش برا

 .تموم شده هستم یهمثل بق

 .فشرد یدستانش را در حصار دستان خود گرفت و به آرام یبا نگران  سعادت

ست اوناست؟! نوک انگشتشون بهت بخوره  عه زبونت الل. غلط کردن مگه د -
 !کنمیرو براشون جهنم م یزندگ 

  ییو مانند جو یداشک از چشمانش چک  یارا برهم گذاشت، قطره  هایشپلک 
  یده را نپوش یشعروس یدکه سف  دانستیشد. او خوب م  یاش جارکوچک بر گونه 

 :شروع به حرف زدن کرد ی. به آرامپوشدیرا م یاهشاشکان س

و  یاز خونه پدر یکه به خاطر ازدواج اجبار   یبیو دو سالم بود، هلنا طب یستب -
خادم   یامکه قرار بود به س  یکس  یتمن بود، هو یتهو  ینفرار کرده. ا  یشمادر
  ین ا تونهیهست که م یهمون کس یامس کردمی ها فکر مموقعبشه. اون  یکنزد

لجنزار رو   ینبه گوشه اگوشه   هک  یهاون کس کردمیفکر م بکشه، یباند رو به نابود
نظر سه نفر بود:   یر هاست. باند زبابک مسئول محموله  گفتنی. البته مچرخونهیم

  یدکننده باند تول ینترخادم. سه پسر خونده فربد خادم! بزرگ  یانو دا یامبابک، س
گوشه و کنار ها از وقت  یبعض یها بود! حت و قاچاق اسلحه متعلق به خادم 

داشتن،  یمهم یهادستبرد یههم  یاستس یکه تو  رسیدیمگوشم   هب یهازمزمه
و هفت ساله    یستب  یاندا  کردمیفکر م  یقبل   یایاون روزا با توجه به اطالعات نفوذ
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  یکیبه عنوان    وقتیچ علت ه  ینواسه هم  یباپدرش هست، تقر  یهامخالف اصول
 .نشده بود یاز وارثان فربد معرف 

  ینجا ز عمرش را تلف کرده بود تا به اگرفت روحش خسته بود، شش سال ا  نفسی
را برداشت و   یز م ی. دستمال رو کردینم ین که ثباتش را تضم  یابرسد؟! به نقطه 

نبود. بحث  یر باتالق گ ینخودش در ا یاش را پاک کرد. پا گونه  یرو یهارد اشک 
تا  کردیم یشمارکه لحظه  نیمانده بود. اشکا یش سال به پا یک ه بود ک یاشکان 

  ی کرد و با صدا  ینی. ف ینندعقد بنش  ۀدو به بر سر سفر   ین تمام شود و ا  یتمورما  ینا
 :ادامه داد یلرزان 

  ی نبود، کل تمرکزش رو یگذران فربد اصال اهل خوش یپسرا یۀبر خالف بق یامس -
رو   یزشت یهانظر خودش بود. چشم یر ز هایتباند بود، تمام مامور یاعضا

حس  تونستمیهاش مرو در عمق چشم  یکیاررد سموم و ت یره،نم یادم وقت یچه
باند    یبود، اون اعضا  لتحم   یرقابلهمه غ  یکنم، نگاهش ترسناک بود! اخالقش برا 

افرادش متمرکز من دنگ  یشکه وارد باند شده بودم ش  یل. اواکردی م یریترو مد
 .یرمارتباط بگ یبا سرگرد رجب تونستمیسخت م یلی بودن، اون روزا خ

 .یدرا نوش  یوانشفاف اندرون ل یعاز ما نیمی

 یبس یهاون  رسم،ینم چیزییچبه ه یامس یبا متمرکز شدن رو یدمکم کم فهم -
شک  دادم،یآتو دستشون مممنوعه بود. زمان رو به سخره گرفته بود و مدام 

رو   یانکردم اعتماد دا  یو سع یدمدست کش یامبرده، از س هاییی بو یهنداشتم 
نمونده بود! از هر   یزمان  وعودم یان بودم و به پا یدهرسنون ج جلب کنم، به اوج 

 ...بشم. محبت، لبخند، نگاه و یکتا بهش نزد کردمیسواستفاده م یزیچ

 بک  فلش
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  یش بود که اندرون گلو ی شده با بغض ینعج یش در حال خودش نبود، صدا انگار 
پنج ماه فقط   ینل اصورتم را از نظر گذراند. در طو  یته گرفته بود. اجزا  یمانند خار

 .بودم  یستهدو بار او را نگر 

  یده خرسند بود. فهم  یراندازیمبود، از مهارت ت  یدهد  یامتصادفًا مرا در عمارت س  امروز 
باند به نام صدرا و   یاز اعضا یکی مالقات با  ۀ دارم؛ به بهان یخاص یهابود مهارت

د. بر مبل کنارم جا باند آمده بو یبه عمارت محل اقامت اعضا (R2) به لقب آر دو
 .تلفنش بود یلیمستط صفحۀبر  یرهخوش نهاده و نگاهش خ

 یه؟ اسمت چ -

 :زمزمه کردم یجینگاهش کردم و با گ منگ

 ی؟ با من -

 :چشمانش را به نگاهم دوخت  آلوداخم

 !په نه په -

جز خودم و خودش   یراز  گذراند،یرا در افکارش م  یپران قصد مزه   زدمیحدس م  باید
 :نثارش کردم و سپس با ذوق زبانم را گشودم ایمزهیطراف نبود. ب آن ا یکس

 هلنام و تو؟  -

 .ام را از نگاهش گذارندسر تا سر چهره  پوکر 

 .یانمدا -
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 پروایسپرد و ب   یامردد بود. دلش را به در  یزیگفتن چ  یدست دست کرد، برا  میک
 :ل*ب گشود

 یاد؟خوشت م یامتو از س -

سخن   یندر تقابل ا ینبود چه پاسخ  یالمبودم و خ گرد شد، هنگ کرده  چشمانم
مرداب دست  ینا یانم یپاسخ  یزده بودند و برا یزبانم را قفل ییدهم. گو یاندا

 :. من من کنان جواب دادمزدمیو پا م

 ...به عنوا خواستمی... فقط میادازش خوشم نم یعنی . نه خب آره.. -

گرفتم، اما در عوض   یدهرا نشن یاندا صداییپوزخند ب  ی. آوایدجه کالممیانم به
 :یدهکالمش را شن  یصدا

دور و ور    یدلشو داشت   ینکها! از  یادمن ازت خوشم م  اما  یست،اون با دخترا جور ن -
 !رو نداره کار ین جرعت ا ی. هر دختریباش یامس

بر نهادم و  یباال بکشم. به تظاهر آه  توانستمیخود را م یدهبرق زد، نرس چشمانم
 :نه ل*ب زدممحتاطا

من  یستم،ن یربط داره که من هرکس ین به ا یدو شا یستن ینخب مسئله ا -
 ...یستمن کوتاه ن یاهایداشته باشم، رو تو گروه یمحکم یپا یجا خوامیم

*** 

  ین به منزله چند اشیدهاز افکار رنج یهس خاطراتینافکارش برون شد، عبور ا از 
*نه محبسش کشاند و سپس با لحن یبه درون س یدم کرد،یهم گذر نم یهثان

 :ادامه داد یاوارانهبغض 
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سر خودشه! فربد خادم فقط   یر همه کارست. همه دستورها ز  یاندا  یدمکم کم فهم -
و هفت   یستروزها باورش برام سخت بود که فربد چرا به پسر باسم بود. اون یه

و ساله و بابک و د یس یامکه س  یاراتیداده!؟ اخت یار همه اخت یناش اهشت ساله 
  یهااز گروه   یکیوارد    یانو پنج ساله هم از داشتنش محروم بودن، با کمک دا  یس

 .باالتر باند شدم

 یاز اعضا یکی! یمبود. پنج نفر بود یاناز افراد مطمئن دا یکینظر  یر که ز  گروهی
مورد   یلیو پنج ساله حدس زده بودم خ  یستگروه اسمش محمد بود، محمد زند ب

 یادم  یقگروه حضور داشت به اسم صدرا، دق  یتو  اییگه هست. پسر د  یاناعتماد دا
بار بهم گفته بود    یهبود.    یزاجور چن یو هک و ا  یتیامن  یتو کارها  تر یشاما ب  یستن

آدم معروف رو هک کرده که کارش   یه یبه اشتباه حساب بانک  یسالگ  یزدهس یتو
 یلیبرام خ یناو سا یناه اسم س. وجود دو خواهر و برادر بیدهتا مرز دادگاه هم کش

  یان صبح زود به همراه دا سروصدایب  یدم،نفهم وقتیچ بود. کارشون رو ه یبعج
 .گشتنیبرم  یروقتها دو شب  شدنی خارج م نهاز خو

 یشمم یچهوسط دارم باز ینعوض شده و من دو ساله که ا یهمه چ  یدمفهم یهو
رو فاکتور  یاندا یهاره، محبتندا یاثر یچکردم که ه  یزایو همه وقتم رو تلف چ

محموله   یک یر دم. بابک و فربد درگبو یامرفتار مشکوک س یر گرفته بودم و درگ
فرقش رو با   برد،یباال م رجهد ینکه تمامًا ارزش باند رو چند  یابودن، محموله

محموله نابه. دعا دعا    ینا  یهابودم که جنس   یده اما شن  دونستمی نم  ی محموله قبل
رو وارد  یینها ۀمحموله ضرب ینا یقبرش به سرگرد برسه و بتونه از طرخ کردمیم

 .کنه
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شد.  تر یرینش یاش کمهمه اضطراب گوشه لبش نشست، چهره آن یانم لبخندی
 .جا داد یانشانها را مسعادت کشاند و آن  یهادستانش را به سمت دست

  ین لو رفت! ارفت. محموله   یشطبق نقشه پ  یشانس بهم رو کرده بود و همه چ  -
 یشدکه حرف از ابهتش م  یگلوله و مقاومت کشته شد. فربد  یکفربد بخاطر شل  ینب

حاال با دو   داد،یجا م هایا چشم همه گنگسترا و ماف یو ناخودآگاه ترس رو تو
  یان شد و دا یبابک فرار یخت،بهم ر یهو یز خاک رفته بود. همه چ یر گلوله به ز

! یدممن درو    یامکرد. سقوط س  یخال  یاملب سگلوله وسط ق  یهمن    یهاچشم  یجلو
! رنگ چشماش اون روز فرق کرده بود،  یدمرو من د  یرانگریمرد و  ینشدن ا  یرانو

 !درخشیدی بعد از سقوط هم کنج لبش م  یلبخند شرورش حت 

. تا چند مردمیحتما به دست اون م بودیزنده م یاماگر س کردمیفکر م همیشه
 :دمحمد ل*ب باز کر  ینکهتا ا دونستمی رو نم یامروز علت مرگ س

اما شواهد نشون    یهمه زنگ خطر  یگفته بود تو برا  یانبخاطر تو ُمرد! به دا  یامس -
 .بوده یامس یمرگ فربد بخاطر سهل انگار دادیم

و با بهت    یددست کش  یالشبعد از خ  یشده بود، کم  یرهخ  یامنگ به نقطه  سعادت
 :ل*ب زد

 ..یامس یعنی -

 :گسست   اشیشگیو رشته کالمش را باز به عادت هم  یدکالمش جه  یانبه م  مرجان

  یگرفتن، به گفته سرگرد اونا برا یآلود ماه وسط از آب گل ین ا ینا و سا ینا س -
هم فرار   یناو سا یناباند س یختن. بعد از بهم رکردنیم یفربد جاسوس هاییبرق
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 یختند روز از بهم ربهشون نرسه! بعد از چن  یانکه دست دا  ییکردن و رفتن جا
 .نباشم یاندا یدد یاوضاع سرگرد گفت که عقب بکشم و تو

 یمش باند بودم، سرگرد و ت یدرسد یتو یلیخ یامخصوص بعد مرگ فربد و س به
! هلنا از باند فرار کرده بود یوسنار ینا یبودن و تو یدهچ یدیجد یوباز هم سنار

 یهانقطه   یاز مرگ... دست روبدتر    یداشت! مجازات   یخروج از باند مجازت سخت 
پاک   یتها رو از زندگنقطه ون و به سرعت باد و برق ا ذاشتنیم یتپررنگ زندگ

 .فرار کردم ین! به خاطر همکردنیم

باند خبر داشتم، بابک کم  یو از احوال داخل کردمی زار رو نگاه ملجن ینا دورادور 
 یرانگر مرد و یکبود.  یاناکه مونده بود د  ی باند پاک شد و تنها کس ۀکم از صفح

 !ید جد

مشتش    یرو تو  ینبود، بعد از دو سال برگشت تا باز   یمدت تو دور باز  یههم    دایان
شد، اما   یداشاز کجا پ  دونمینم  یت،اما دست تنها نه! با دانش! دانش هدا  یره،بگ
  یک سارا به دانش نزد یتمهم! با هو یلیمهره خ یه. یشدکاره فربد م  یه دونمیم

 ...شدم

 یدرآمد. دستش برا  یاناش به جرگونه  یاشک از چشمانش برافتاد و بر رو   ایقطره 
 .یامدپاک کردن آن باال ن

 .آن را نوازش کرد یمرجان گذاشت و به آرام یدهخم ۀدست بر شان سعادت

بشه.  یچیبه ه یچیکردم که آخرش ه ییو صرف کساسال از عمرم ر  یشش -
 یهبتونم با اشکان ازدواج کنم. اشکان چند روزحداقل تمومشون کنم بعد  خوامیم
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  یکی و هنوز    یمساله که نامزد  یه  ذارم،ینم  یادیبراش وقت ز  یه،که از دستم عصبان
 ...یرونب یمباهم بر یمدو بار هم نتونست

زبان   یدوخت. سعادت به آرام یز اهش را به کنج مکالمش را مقطع کرد و نگ  باقی
 :باز کرد

 …یزم! عزیشهدرست م یمطمئن باش که همه چ  مرجان!  کنمیدرکت م -

*** 

 ینبود تا کمتر  ینبر ا  یمبن  یششد، تمام سع  یر سراز  یینرا چند چند رو به پا  هاپله 
و    یشدها منعکس مگام برداشتنش در پله  ینکند. پژواک آوا  یجادسروصدا را هم ا

 .افزودیلحظه مبه  بر استرسش لحظه

سرش را از   زدنیددر را گشود. به منظور د یه آرامو ب یدرس یبه پله انتها بالخره
نگاه گذراند. در را بسته و از خانه خارج  یکرا در  یککشاند و کوچه تار  یروندر ب
 .شد

سو فرد ثالث را در آن یهدر اطراف خود حضور  ییگام نهاد. گو  ینشسمت ماش به
ود تا  نفوذ کرده، سبب شده ب  یشها. هراس در تک تک سلول کردیمحسوس م
 .تر کندرا سخت ینماش یسولرزانش قدم نهادن به  یدست و پاها

از افکارش را  ینما تا کمکوچه مخوف  یسوپژواک جروبحث دو سگ در آن آواز 
 .آرام و گمراه نموده بود

 یدرا از آن برون نما  یچکشاند تا سو  یبششد، دست به سمت ج  یکنزد  ینماش  به
مقابل    ییناگهان دستمال مرطوب و بدبو  یدهسنر   یندر ماش  یرهاّما دستش به دستگ
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 یاز آن بو یسر دهد، دم یغیو ج یایدو دهانش قرار گرفت. تا به خودش ب ینیب
 ...کرد  سسترا  یشهامسموم به اندرون دماغش نفوذ کرد و پلک

*** 

 :زمزمه کرد یدست محمد گذاشت و به آرام یپهنا یانرا م یدکل  دایان

 !خودت و صدرا دست و پا کن یبرا  یکار  یهش خونه رو بفروش و با پوال -

در  ار یکوچه بس  ینا  ییآجرنما یالهایو یباق  یاندر م یالو ینا یمجلل و روم نمای
طبقه نداشت،   یککه کمتر از    یالینگاهش را از محمد و و  ینچشم بود، با بوق ماش

 :آورده بود دوخت  یرونربود و به دانش که سرش را از پنجره ب

 !نمونده یادیعجله کن تا پروازمون وقت ز یکم! کنی؟یمچرا معطلش  -

که   یدو سعبا محمد  یسر سر یسرش را تکاند و خداحافظ  یددر جهت تاک دایان
 .بودند، کرد یستادهدر کنار هم ا

با  یان. دایافتنددر یماهواپ یصندل یانو دانش خود را م یانبعد دا یساعت  چند
 :رو با دانش ل*ب نهاد یلبخند شرور

 یه؟چ کنییکه م  یکار  ینور آب اولاون  -

 :پاسخ داد گشود،یرا از هم م یهنذفر هاییمکه س  یدر حال دانش

 ...ازدواج کنم یدشا دونم،ی نم -

 ...کرد  یرا پل یآرام یقیفرو کرد و موس یشهارا درون گوش یهنذفر سپس

*** 
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 کرد،یم مضطربش متر  یهاوار دور تا دور آشپزخانه را با گاماسترس سعادت
 ...از اتفاق صبح را مرور کرد یاهراسش را مهار کند! هاله توانستینم

 یک اندرونش فقط    یاتکرد بود و محتو  یدااش پل خانهکه مقاب  یناشناس  نامهپاکت
 ...جمله بود: ساعت چهار

عقربه ساعت که از از  یدنبا د آمیخت،یم یرا در اتاق به سخت  یقشعم هاینفس
آواز به تشابه ناقوس   یستاد،چهار ا یساعت شمارش که بر رودوازده گذشت و 

 .... آواز نواخته شدن زنگ تلفنیدمرگش را شن

لرزانش را به تلفن رساند و آن را برداشت. به سرعت کنار گوشش رساند و   دستان
  :گفت  آمدیکه از ته چاه در م  ییبا صدا

 ید؟ هست یالو، سالم! شما از بستگان خانم مرجان همت  -

شته از مرجان گمگ  یشبرا  کهیناز ا  یمکث و خوشحال  یگرد شد، با اندک   چشمانش
 :خبر دارند، گفت

 گیرم،یتماس م یهستن...من از اداره آگاه  یلمون! از فامشناسمشیبله من م -
  یکدر تماس بود. ما جسد سوخته    یشونبوده که با ا  یاشماره   ینشماره شما آخر

به اداره...  یشونجسد ا ییشناسا ی! لطفًا برایمردک  یداخانم رو در جاده چالوس پ
 !یارینب یفتشر

 یوار سست شدند، چهار زانو کنار د یشمقطع شد، پاها اییهنفسش چند ثان هوای
 :پرسیدیکه پشت تلفن مدام م  یسر خورد، آواز مرد

 ...! وید؟الو؟! خانم صدام رو دار -
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 ی آواز  یچه  بستند،ی م  یخو باز    دسوختنیم  یادر کوره   یشهاانگار سلول   ید،نشن  را
 .پیچیدیرا اندرون گوشش م  یانندم یغبوق ج یفقط صدا شنیدیرا نم

 ...یچارهمرجان ب آه

مملوء از فسوس و   یانداشت. ملعبه  یانیپا یچشده بود که ه یاملعبه اسیر 
سود و منفعت که   ی! پاشناختیکه منفعت، دوست و آشنا نم  یا... ملعبه یبدبخت 

را با  یشو رفاقت جا کردیرا با منفعت عوض م یشوسط معرفت جا آمدیم
 !بت رقا

سنگ   یها از کسانسان یها را از بر بود، گاه مهره  یدملعبه با ینبرد اندرون ا برای
 .زدندی*نه میکه قبال سنگ همان را به س  خورندیم

در کنارت بود،    یروز که دآن   یدداشته باش شا  یاداما به    گذرد؛یو م  گرددیم  یادن  دور 
 .یستدفردا در مقابلت به ا

گران،   یهابه تاوان  ی! بازستیخطرناک   یداشته باش که اعتماد همچنان باز  یاد  به
 .یبه وسعت بدبخت  یهاتاوان

سوز  خانمان  یرازها  یباز  یزهایاز چ  یاریاما پشت پرده بس   یباستدر نگاه اول ز  دنیا
دارند اما  یجانیکه شروع ه  یرازها ! ستی باز یککه مقدمه   ینهفته است. رازها

 .یبخت نگون یبه بها یانیپا

از ترس و   یعار ی. طلوع یدبخش خرجال ی شکست تا بتوان طلوع  یدرا با اعتمادها
به  توانیم یانم ینتاللو. در ا یشروع  یلبخند برا یک یبه پهنا ینفرت! طلوع 

 !ستیموقت  یز گفت همه چ  یآرام

  ...دارد ادامه
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