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 نودهشتیا انجمن کاربر اعتماد سارا | تفنگدار چهار رمان

 است شده آماده دانلود نگاه درسایت کتاب این

 www.negahdl.com 

 

 : مقدمه

 آن و است هم سختی و استرس از مملو ؛ است خاطره از پر و شیرین که قدر همان ؛ باشکوه روز

 غیر دبیرستان در ؛ ماه اردیبهشت اواخر های روز از یکی.  بود طور همین دقیقا هم باشکوه روز

 ! ششمی کالس پسر 64 التحصیلی فارغ جشن....  حامی انتقاعی
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 : اول فصل

 هم سختی و استرس از مملو باشد؛ تواند می خاطره از پر و شیرین که قدر همان ؛ باشکوه روز

 در ماه؛ اردیبهشت اواخر های روز از یکی. بود طور همین دقیقا هم باشکوه روز آن و است

 !ششمی پسرِکالس شش و چهل التحصیلی فارغ جشن....  حامی انتقاعی غیر دبیرستان

 مدرسه مسئولین و مدیر که نبود سالی اولین. بود شدن آماده حال در چیز همه پیش روز چند از

 یک استرس اما. کنند برگزار ششم کالس آموزان دانش برای التحصیلی فارغ جشن بود قرار

 سال شش که آموزانی دانش برای که کاری آخرین داشتند دوست. کرد نمی رهایشان لحظه

 .باشد ای العاده فوق کار کردند؛ هزینه همه این که شان والدین و کشیدند زحمت آنجا در مداوم

 عالی هوای. کنند برگزار آنجا در را جشن این که بود مجهز و بزرگ کافی ی اندازه به مدرسه

 و مدیر اما. شد می برگزار ظهر از بعد 1 تا صبح 9 ساعت از جشن. بود العاده فوق روز آن بهاری

 عاونم او از غیر به. بود آنجا صبح شش ساعت از حامی؛ حسین امیر آقای یعنی دبیرستان مؤسس

 هب کارها. رسیدند او با همراه هم کنند، هدایت را جشن بود قرار که ها معلم از بعضی البته و هایش

 این. داشت کامل نظارت نگرانی؛ با حامی آقای اما شد، می انجام هم سال هر از بهتر خیلی مراتب

 .باشد بهترین خاطره؛ آخرین خواست می او و بود خاطره آخرین

 یکی او و شدند می پذیرش جهان حتی و کشور های دانشگاه بهترین در همیشه او آموزان دانش

 پیش سال چهار و بیست از که مدیریتی. بود کشور های دبیرستان مقطع در موفق مدیران از

 .رسیدند راه از خود؛ والدین با ششم سال های پسر که دقیقا؛ بود صبح 9 ساعت.  بود شده شروع

 ای آینده در دانست؛ می که مردهایی. بود کرده جامعه ی روانه را بزرگ مرد شش و چهل او امسال

 .شد خواهد شمارشان بی های موفقیت شاهد نزدیک خیلی

 :آمد سرش پشت از صدایی که کرد می نگاه حیاط به و بود ایستاده حامی آقای

 بابا سالم -

 امسال هم او کوچک پسر.  حامی اهورا بود، خودش ی ساله 11 پسر روبرویش. برگشت لبخند با

 .بود ها ششمی کالس جز

 کو؟ مادرت!  اومدی خوش سالم -
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 ترکیب گرچه. بود گرفته ارث به مادرش از را حالتش خوش ای قهوه موهای. شد نزدیکش اهورا

 هک جوری بود پدرش شبیه هیکلش و بلند قد اما. بود مادش شبیه هم چشمهایش رنگ و صورت

 ختس قوانین برخالف. بایستد روبرویش پدرش، چشم در چشم توانست می سالگی هفده در االن

 یت با ای تیره جین شلوار هم او پسر! بودند راحت ها بچه ی همه امروز انظباط و نظم برای مدرسه

 .گذراند می را اش نوجوانی ی مرحله آخرین که نوجوان یک شبیه. بود پوشیده سفید شرت

 :کرد اشاره سالن ی گوشه به دست با اهورا

 .کنه صحبت وحدت آقای با ره می گفت اونا؛ -

. داشت استرس همه از بیشتر وقتها جور این همیشه هم او. کرد نگاه همسرش به حامی آقای

 :برگشت اهورا روی دوباره نگاهش. بود مدرسه همین شیمی دبیر ریحانه؛ همسرش

 می گوش رو مادرت حرف امروزت؛ های لباس برای نبود بهتر کردی؟؟ خودتو کار هم باالخره -

 ؟؟ کردی

 :گفت لبخندی با اهورا

 .کردیم هماهنگ دوستام با. بپوشم اینو داشتم دوست من. دادین اجازه خودتون رو امروز بابا -

 :بود اهورا با حق زد؛ لبخندی مهربانی با پدرش.  زد وچشمکی

 .شن می پیدا دوستاتم االن.  حیاط بری بهتره.  داری دوست طور هر..  باشه -

 و توانایی دانست می و داشت دوست که شغلی برای. بود خوانده درس انسانی ی رشته در اهورا؛

 نمطمئ پدرش. بود کالسشان اول ی رتبه امسال او. شد می آماده وکالت یعنی دارد؛ را استعدادش

 کار به آماده وکیل یک بعد سال 5 نهایت و شود می قبول باال ی رتبه با دانشگاه بهترین در که بود

 ی تهرش در سوئیس های دانشگاه بهترین از یکی در االن که اردالن بزرگترش پسر مثل. شود می

 . خواند می درس عمران

 می احوالپرسی مادرها و پدر اکثر با و داد می سالم ها بچه همه به. دوید حیاط سمت به حامی اهورا

 بین داد، می سالم که طور همان اهورا. شناختند می را او همه و بود دبیرستان مدیر پسر او کرد،

 :کرد صدایش کسی که کرد؛ می نگاه ها صورت به دقت با. گشت می کسی دنبال ها بچه

 !اول؟ شاگرد طوری چه -
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 اش قدیمی دوست و کالسی هم به متعلق صدا این دانست می گرچه. برگشت صدا سمت به

 به اهورا لوارش رنگ به جینی شلوار با سفید شرت تی یک دقیقا که حالی در بنیامین. است بنیامین

 را گردنش پشت بود؛ شده بلند کمی که اش مشکی موهای. بود ایستاده کمر به دست داشت؛ پا

 هم دو هر. بود اندازه یک دقیقا قدشان اما بود، پُرتر او از کمی هیکل نظر از. بودند گرفته کامال

 روی و برگشتند پشت به ترتیب به بعد کوبیدند؛ بهم هوا در و بردند باال را دستهایشان زمان،

 .کردند قالب هم در را دستهایشان از یکی آخر در زدند؛ هم های دست

 کوشن؟ مادرت و پدر بنیامین؟؟ طوری چه -

 لدارترینپو و ترین معروف از یکی بنیامین؛ پدر. داد نشان را ها صندلی از یکی دستش با بنیامین

 بابک آقای. کرد می اداره را بزرگی های شرکت و بود بزرگی تاجر او. بود مدرسه این در پدرها

 دختر و بودند نشسته ها صندلی از یکی روی همسرش کنار پوش؛ شیک همیشه مثل بامداد؛

 حالت خوش موهای همان. بود بنیامین شبیه باران. بود نشسته مادرش کنار باران نوجواشان

 فقط رانبا که تفاوت این با باشند دوقلو انگار. بود مادرشان شبیه که رنگ، سبز چشمان و مشکی

 یک. ودب بسته اسبی دم پشت از را بلندش موهای و بود پوشیده رنگی آبی پیراهن. داشت سال 11

 .داشتند دو هر را بود، رسیده ارث به پدرشان از هم آن که خاصی غرور جور

 انشاندوست از دیگر نفر دو دنبال بنیامین همراه آنها؛ با احوالپرسی از بعد و رفت سمتشان به اهورا

 خانواده و سیاوش. رفتند هم سمت به و دیدند را همدیگر دور از. بود سیاوش بعدی نفر و رفتند

 .بودند رسیده راه از تازه اش

 فوتبال تیم کاپیتان و ای حرفه ورزشکار او. بود بزرگتر آنها دو هر از هیکل و قد نظر از سیاوش

 ثلم سیاوش. بود آورده مقام مدرسه برای هم بسکتبال در فوتبال؛ ی رشته در تنها نه و بود مدرسه

 یک در داشت سال سه فقط او وقتی مادرش و پدر. بود آمده خواهرش و خواهر شوهر با همیشه

. کرد می زندگی بود؛ کرده ازدواج تازه موقع آن که خواهرش تنها با او و بودند شده کشته تصادف

 کبیری؛ کامران اقای خواهرش شوهر. امد دنیا حادثه این از بعد ماه چند کسری؛ خواهرش پسر

 ارزش برایش و داشت دوست خودش پسر مثل را سیاوش او. داشت بزرگ ساختمانی شرکت یک

 مینه مثل. داد می اهمیت کرد؛ می شرکت سیاوش که علمی و ورزشی مسابقات تمام به. بود قائل

 .بود آمده آنجا به همسرش با که جشن روز
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 یمهندس یعنی کبیری آقای ی رشته داشت دوست و بود خوانده درس ریاضی ی رشته در سیاوش

 تصمیم این باعث داشت، که دینی احساس هم و معماری به اش عالقه هم. بدهد ادامه را عمران

 تمام پیش سال دو از. کند جبران طور این را خواهرش شوهر لطف داشت، دوست. بود شده

 .دکن کسب زمینه این در هایی تجربه تا رفت می شرکت بود بیکار که وقتهایی و ها تابستان

 :ایستاد کنارشان لبخند با سیاوش

 شدم؟ آخر من ها؟ بچه طورین چه -

 :گفت و برد باال را دستانش اهورا

 !کردن دیر باز دکتر آقای بابا نه -

 نوبت بعد. کردند بنیامین و اهورا که کاری مثل دقیقا. داد را اهورا سالم جواب دست با سیاوش

 .شد سیاوش و بنیامین

 اومدن؟ مادرت و پدر بِنی؟ تو طور چه -

 .. اوناهاشن آره -

 :گفت اش خانواده به رو سیاوش

 .هستن اینجا بامداد آقای... کامران اقا -

 به و بودند هم کنار تفنگدار سه حاال. داد نشان را بود کرده اشاره بنیامین که جایی دست با بعد

 می گاهن دقت به را شدند، می پارکینگ وارد که هایی ماشین.گشتند می خود رفیق چهارمین دنبال

 :ددی سیاوش نفر اولین. نشد طوالنی انتظارشان. ببیند را دوستشان پدر ماشین تا کردند

 .اومدن. اوناهاش ها بچه -

 بود سریپ نفر اولین. کرد پارک بودند ایستاده که جایی روبروی دقیقا مشکی بلند شاسی بنز یک

 دکتر سرپ. بود عابد مانی پسر این.. بود پوشیده ای تیره جین شلوار و سفید شرت تی آنها مثل که

 خانواده تا ایستاد منتظر جا همان و داد تکان دستی پسر. مغز تخصص فوق و جراح عابد؛ رامین

 سال 5 فقط که مهبد کوچکش، برادر و بود ساله 11 که مهال خواهرش پدرش؛. بشوند پیاده اش

 .داشت
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 هک موهایی. داشت زیبایی بلوند موهای مانی. افتادند راه به اش خانواده و دوست سمت به پسرها

 هایچشم و روشن تقریبا پوستش.  داشت انتهایشان در کوتاهی فر همیشه و بودند نازک خیلی

 پیش سال چهار مانی مادر.نداشت رنگ کامال انگار گاهی که جوری. داشت روشنی خیلی طوسی

 فقط کوچکش برادر موقع، آن. افتاد ماه دو عرض در که اتفاقی. بود شده فوت کبد سرطان اثر در

 گرن به چشمانی. بود طبعی شوخ و مهربان مرد مانی پدر. بود مادرش شبیه مانی. داشت سال 1

 زیادی سن پدرش اینکه با. زد می جوگندمی به االن که مشکی؛ موهای و داشت مانی چشمان

 .بود بزرگتر مانی از سال 12 فقط و نداشت

 همه از که مدرسه معاون صدای که بود نکرده پایش را کوچکش پسر های کفش عابد آقای هنوز

 . آمد بنشینند، خودشان جای سر جشن شروع برای خواست می

 را اییه صندلی حاضرین، تعداد به و بودند پوشانده بزرگی سایبان با را مدرسه حیاط بیشتر روی

 چند و شیرینی و میوه ظرف میز روی. بودند چیده گردی کوچک میزهای دور ای دایره صورت به

. ندنشست هایشان صندلی روی همه تا کشید طول ساعت نیم حدود. بود شربت و معدنی آب بطری

 ار کوچکی بازی فضای ها؛ بچه و مادرها و پدر راحتی برای. بودند کرده نویی فکر اخیر سال چند در

 .بودند کرده درست آموزان دانش کوچکتر برادرهای و خواهر مناسب حیاط از ای گوشه در

 همه برتر؛ آموزان دانش به جوایز و تقدیر های لوح و ها گواهینامه دادن و مراسم اجرای هنگام در

 اه پسر. شدند دعوت مدرسه بزرگ سالن به ناهار برای که بود یک ساعت نزدیک. بود عالی چیز

 با بار این خوردند؛ می سکوت در و آرامش با را خود غذاهای سالن، این در که روز هر برعکس

 غذای در! کردند می مخلوط هم با را رنگی های نوشابه و داشتند برمی هم غذاهای از شیطنت

 ندبل خودشان ی نوجوانانه های بازی مسخره این تمام به و ریختند می اضافه نمک دوستانشان

 دیشب همین که مشکالتی حتی. نداشت وجود بدی و زشت چیز هیچ آنها؛ ذهن در. خندیدند می

 !بودند درگیرش

 اب طوالنی های خداحافظی ها بچه. افتادند راه هایشان خانه سمت به میهمانان کم، کم ناهار از بعد

 ارچه تعداد این در و بودند حیاط در کمی تعداد ساعت یک از بعد. داشتند مربیانشان و مدیر و هم

 د؛عاب دکتر آقای کوچک پسر. بودند ایستاده هم کنار هایشان خانواده همراه نیز ما آشنای دوست

 :بود دکتر شود؛ جدا جمع از خواست که کسی اولین همین برای. کرد می شیطنت خیلی

 .کنه می اذیت خیلی من کوچیک پسر این.. حامی آقای خوام می معذرت من -
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 :زد لبخندی حامی آقای

 .کنه خالی شو انرژی بزار دکتر؟ دارین کارش چی -

 :بزند لبخند کرد سعی مهبد؛ رفتار از کالفه دکتر

 انرژی هاش کاری خراب از جلوگیری برای دیگه من اما کردن؛ تخلیه برای داره انرژی اون بله -

 ندارم

 :بود ایستاده کنارش کبیری آقای

 .بود آروم و زیر سربه خیلی مانی! شیطونه خیلی مانی برعکس پسرت -

 :گفت بود؛ پسرش مراقب نگاهش با که طور همان دکتر

 ..اینجا برگرد... مهبد!.... یاره می من یا خودش سر بالیی یه آخرش...  این آره -

 :کرد حامی اقای به رو نگرانی با اما عابد دکتر. خندیدند بلند حامی اقای و کبیری آقای

 سالهای خیلی پسرم و من برای سال شش این حامی آقای. اجازه با برم من خوام می معذرت -

 که دم می مژده بهتون االن همین از و خوند درس اینجا مانی حوشحالم خیلی من. بودن خوبی

 !کنید آماده رو خودتون پس خونه؛ می درس اینجا هم مهبد حتما

 :کرد خندیدن به شروع بلندتر حامی آقای حرف این با

 کامل و نفس به اعتماد با مرد یه رو شما شیطون و کوچیک مهبد تا منتظرم. خوب هم خیلی باشه -

 !بدم تحویل

 کنید؟ دایر خواین نمی ابتدایی ی مدرسه یا کودک مهد شما ببینم. طوره همین قطعاً و حتماً -

 نقش خودش لبان روی ای موذیانه لبخند و کردند خندیدن به شروع همه دکتر؛ حرف با دوباره

 :گفت داد؛ می گوش فقط لحظه آن تا که حامی آقای همسر ریحانه؛. بست

 پر لبتها کم یه برادرش مثل دقیقا ِ؛ کنجکاو و باهوش خیلی مهبد..  عابد آقای کنم می قبولش من -

 !تر انرژی

 :گفت خجالت با دکتر. بود شده بلند باز مهبد بلند های جیغ
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 .بریم ما بهتره خوام می معذرت -

 گرفته را مهبد دست که حالی در مانی. کرد ها بچه مادر و پدر با کردن خداحافظی به شروع بعد

 :گفت مانی به رو و کرد بغل را مهبد عابد آقای. رسید آورد؛ می سمتشان کشان کشان و بود

 .اشیب خونه خوام می. بیمارستان سر یه برم باید من. دیگه ساعت یک تا اما بمونی تونی می تو -

 :داد تکان را سرش مانی

 . چشم باشه-

 بیرون مدرسه از و کردند خداحافظی هم بنیامین و سیاوش ی خانواده عابد؛ دکتر رفتن از بعد

 چهار ره. بمانند هم کنار بیشتر هستند؛ هم کنار که روزی آخرین در دادند اجازه پسرها به اما. رفتند

 اندهنم باقی چیزی صبحگاهیشان انرژی از. بودند نشسته مدرسه حیاط جلوی سکوی روی پسر

 :کرد شروع اهورا اول. بود

 شه؟ می باورتون.. شد تموم ها بچه -

 :کرد نگاه شان مدرسه کوچک ی باغچه به مانی

 !بگیره ام گریه بود مونده کم صبح امروز.. نه من -

 .زد بازویش به بود، نشسته کنارش سیاوش

 !مگه دختری -

 :انداخت باال ای شانه خیال بی مانی

 !هستم من. ست دخترونه دوستام برای تنگی دل اگه -

 :کشید می هایی خط حیاط اسفالت روی کفشش با اهورا

 تهرش و کالس تغییر حتی. دوستیم هم با ساله شش ما ها بچه. شه می تنگ دلم خیلی منم -

 باشه؟ کنه، پیدا ادامه دوستی این بازم باید. نذاشته مون دوستی روی تاثیری هم هامون

 :کرد دراز روبرو به را دستش بنیامین

 !همه برای یکی و یکی برای همه. هستم من -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر اعتماد سارا | تفنگدار چهار رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

9 

 

 :گفتند صدا یک همه؛ و گذاشتند دستش روی را دستانشان دیگر پسر سه حرف این با

 .. همه برای یکی و یکی برای همه -

 .بود خوشحالی و رضایت لبخند نفر؛ چهار هر لبان روی

 :کرد بغل را زانوهایش و کشید تر باال را خودش کمی مانی

 مونین؟ می ایران همه -

 : اهورا

. ناراحتن فهمم می اما گن نمی چیزی. برم اردالن مثل ندارن دوست اصال مادرم و پدر. آره من -

 مانی؟ نه هم تو. دیگه خونم می اینجا رو درس همون. ندارم دوست البته خودمم

 مخالفتی بخونم؛ جا همین گفتم وقتی. زدیم حرف موردش در ما. نیست مخالف پدرم. خب آره -

 همین خوام می من و خودم ی عهده به گذاشت حال هر به. بود راغب هم رفتن برای اما نداشت،

 .بمونم جا

 :بماند بود قرار هم سیاوش کرد؛ نگاه سیاوش به مانی

 .تره راضی کامران آقا رم؛ می هم شرکت چون البته. طور همین منم -

 آرامش با اهورا. بودند دوخته او دهان به چشم حاال پسر سه هر. کرد می نگاه سکوت در بنیامین

 :پرسید

 درگیری؟؟ هنوز تو بِنی -

 :داد تکان را سرش بنیامین

 دیگه نه -

 :گفت خوشحالی با مانی

 ؟ مونی می.. اِ -

 ! نه -

 :مانی
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 ! بنیامین.. اِ-

 ...نداره اِ -

 :داد ادامه بعد و کشید آهی

 هم رو دانشگام. برگرد و بخون رو سالت چهار برو گه می...  زنه می خودشو حرف فقط پدرم -

 !کردن انتخاب

 :خندید صورتشان به اش همیشگی کج لبخند با بنیامین کردند، نگاهش پسر تا سه

 دیگه؟ دوستیم کنه؟ می فرقی چه... خیال بی -

 :زد بنیامین پشت به آرام دستش با سیاوش

 .دوستیم باشیم کجا هر ؛ پسر آره -

 :آورد جلو را دستش مانی دوباره

 ..همه برای یکی و یکی برای همه.. ها بچه بیایین -

 خداحافظی زودتر بنیامین و مانی. آمد می هایشان خنده و زدن حرف آرام صدای بعد ساعت یک تا

 را دلیلش. کرد می پا آن و پا این رفتن برای هنوز سیاوش. رفتند هایشان خانه سمت به و کردند

 ! دانست می خوب اهورا هم

 او !بود سیاوش بود؛ کرده کار به شروع قلبش زودتر کمی نفرشان؛ چهار بین از که کسی تنها

 کمک با توانست می بود؛ شده خلوت که وقتی االن که عشقی. داشت قلبش در کوچکی عشق

 .ببیند را او اهورا؛ یعنی برادرش

 وکیل برادرش مثل داشت دوست هم او. بود کوچکتر ساله هجده سیاوش از سال سه ارغوان

 شانن را خودش ؛ زیبایی این بیشتر روز هر سالگی پانزده در که بود زیبایی و جسور دختر. بشود

 شانه به قدش سیاوش کنار اما. شد می حساب بلند قد خودش؛ سن هم های دختر میان. داد می

 .بود شده تر رنگ پر شان بین کم کم احساس این که بود سالی یک.  رسید می او های

 اهورا. ودب ایستاده منتظر بود، پنهان بقیه دید از تقریبا که جایی مدرسه، حیاط باغچه کنار سیاوش

 سیاوش که قدر همان. برساند قرارشان محل به را ارغوان تا بود رفته مدرسه سالن داخل به
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 بهتر کسی چه. بود راضی احساس این از اما. بود هم خواهرش بود؛ مهم دوست عنوان به برایش

 باشد؟ خواهرش کنار توانست می سیاوش از

. داشت لب به لبخندی هم او همیشه مثل. کرد نگاهش لبخند با و دید را ارغوان دور از سیاوش

 :دوخت سیاوش به را رنگش ای قهوه درشت چشمان و شد نزدیکش ارغوان

 !شد تموم باالخره گم می تبریک -

 !شد شروع تازه البته. شد تموم اره. مرسی -

 .جدید چیزای به دوباره سالم: یعنی خداحافظی! همینه همیشه -

 .تره سخت و تر پیچیده کم یه بعدی دنیای -

 .کن فکر هاش خوبی به خیال بی -

 ار ارغوان دست. نشست بودند کرده درست باغچه کنار چوب با که کوتاهی پرچین کنار سیاوش

 .نشاند خودش پهلوی و گرفت

 ! هستی تو فقط کنم؛ می فکر هاش خوبی به وقتی -

 :کرد زمزمه آرام و انداخت پایین را سرش ارغوان

 !ها شنبه سه..  نره یادت قرارمون -

 :باشد داشته توانست می این از بهتر رویایی چه بست؛ را چشمانش سیاوش

 ..جور هر لحظه؛ هر همیشه؛. دارم دوستت من.. نره یادت هم تو اما..  ره نمی نه -

 :کرد می نگاه سیاوش آرامش از پر لبخند و بسته چشمان به ارغوان

 . مونه می یادم..  باشه -

 :برگشت سمتش به غمگین سیاوش. شد بلند کنارش از بعد و

 همین؟؟ -

 نظرت؟ به خوبیه جای اینجا -

 :کرد نگاه دقت با وبرش دور سیاوش
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 !! آره -

 :گفت جدی و زد کمرش به را دستش ارغوان

 .بینمت می مسنجر شب. تون خونه برو پاشو. نیست. نخیرم -

 ...دقیقه یه.. ارغوان واستا-

 :برگشت سمتش به ارغوان

 بله؟؟ -

 شه؟ نمی -

 !باشی باید خوبی پسر..  نه -

 :کرد سمتش به را پشتش ارغوان. کرد می نگاهش التماس با سیاوش

 ..خداحافظ دارم دوستت. نزن گولم. نکن نگاه جور اون -

 ساختمان در تا سیاوش. دوید مدرسه ساختمان سمت به باشد جواب منتظر اینکه بدون بعد

 میحا آقای دانست می. بود پنهانی طور همین هایشان دیدن تمام. کرد دنبالش نگاهش با مدرسه

 فرق کمی بعد به این از البته. بفهمد او نداشت دوست و شود نمی خوشحال زیاد ارتباط این از

 و شیدک آهی. شد می دانشجو دیگر ماه دو یکی تا. نبود دبیرستانی پسر یک دیگر سیاوش. داشت

 ..افتاد راه به خروجی در سمت به هم او

 .بود پُر درختان و بهاری نسیم آرام پچ پچ صدای از پسرها؛ ی خنده صدای جای به مدرسه حیاط

 این. گرفت می دلش وقتها جور این همیشه. کرد می نگاه دفترش ی پنجره از هنوز حامی آقای

 شده مرد پسرها؛ این از نفر شش و چهل امروز. نداشتند تفاوتی هیچ خودش های بچه با ها پسر

 کرد مهزمز آرام خودش با. باشند داشته رو پیش دنیای از جدیدی انتخاب تا رفتند، می باید و بودند

 ...هستین من افتخار باعث شما. سالمت و سربلند من؛ های بچه باشین خوشبخت -

 این.. کرد پیدا امتداد اش مردانه ی چانه زیر تا و خورد سُر چشمش ی گوشه از اشک قطره یک

 .بود دیده را هایش گل شکوفایی که بود، کشی زحمت باغبانِ  خوشحالیِ  اشک

*** 
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 :دوم فصل

 .. بعد سال هفت

 به را تفنگدار، چهار و بود کرده نمایی قدرت همیشه مثل سرنوشت. گذشتند سرعت به روزها

 در ار ارشدش کارشناس تازه. بود لندن در هنوز بنیامین.بود کشیده خواست؛ می خودش که سمتی

 ردم یک االن اما بود؛ گذاشته سر پشت را سختی روزهای. بود گرفته بازرگانی مدیریت ی رشته

 در پدرش تجاری دفترهای از یکی که مدیری. بود موفق مدیر یک همچنین و جذاب ی ساله 15

 .کرد می اداره را لندن

 همین در همه تقریبا که عابد ی خانواده و پدر لطف به و بود گرفته را اش عمومی مدرک عابد مانی

 طرحش دوران گذراندن مشغول تهران دولتی های بیمارستان از یکی در کردند؛ می فعالیت رشته

 زا یکی زیاد سعی و تالش با همیشه مثل مانی. کرد می تالش تخصص ورودی آزمون برای و بود

 .بود برتر نفرات

 مدیر و معاون االن و بود گرفته عمران ی رشته در را اش کارشناس مدرک بود سالی دو سیاوش

 وردم تفریحات از یکی ورزش قبل مثل سیاوش برای. بود کبیری بزرگ ساختمانی شرکت فنی

 به قعش. بود کرده انتخاب اصلی ورزش عنوان به را اتومبیلرانی فوتبال؛ جای به اما. بود اش عالقه

 .بود شده مقام صاحب هم رشته این در او. بود انتخاب این باعث هیجان و سرعت

 حال در و بود برگشته خود طرح دوران از تازه حامی دبیرستان مدیر دوم پسر حامی؛ اهورا و

 در یلتحص ضمن االن و بود وکال کانون آزمون برتر نفرات از یکی او. بود اش حقوقی دفتر تاسیس

 سال دو با هم اهورا خواهر ارغوان. کرد می دایر هم را وکالتش دفتر ارشد، کارشناسی مقطع

 .کرد می تالش وکال آزمون برای اختالف؛

 کمی شان شخصی مسایل علت به نفر چهار هر اینکه جز به. بود خوب خودش سرجایش چیز همه

 مک خیلی که بود گروهی های چت و میل ای شان؛ ارتباطی راه بیشتر. بودند گرفته فاصله هم از

. بگذرانند را ساعتی هم با و کنند جور را هایشان برنامه زمان هم نفر چهار هر افتاد، می اتفاق

 هفت این در هم بار دو. بود هیجان عاشق هم او. رفت می پیست به سیاوش همراه اهورا گاهی

 .بودند کرده سفر لندن به بنیامین دیدن برای سال

*** 
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 شده تمام مانی کاری شیفت تازه غروب؛ هفت ساعت نزدیک بهار، اوایل روزهای از یکی عصر در

 یکس شد متوجه که رفت، می سفیدش دبیلو ام بی سدان سمت به کاری روز یک از خسته و بود

. دش نزدیک و برداشت قدم تر آرام. داده تکه ماشینش کاپوت به اوست به پشتش که حالی در

 اش مشکی کت. بود پوشانده را هایش گوش و گردن پایین تا که دار موج مشکی موهای با مردی

 .ببیند توانست می پشت از او که بود لباسی تنها

 !بگیرین فاصله من ماشین از شه می آقا ببخشید -

 گشت برمی آرامش با که حالی در مرد. زد را ها درب شدن باز دکمه سوئیچش، روی زمان هم و

 :گفت

 !دکتر باشی حساس ماشینت به قدر این کردم نمی فکر -

 خوش و جذاب همیشه مثل بنیامین. شد زده بهت بنیامین دیدن از مانی برگشت، کامالً مرد وقتی

 هارچ پیراهن و اسپرت مشکی شلوار کت. دید می را هایش لباس حاال. بود ایستاده جلویش تیپ

 کج دلبخن یک که که حالی در. بود شده ست چشمانش رنگ با زیبا خیلی که سبز کمرنگ ی خانه

 کترنزدی خودش, ندید حرکتی مانی جانب از که بنیامین! بود زده زل مانی به داشت؛ لبش کنج در

 :کرد بغلش و شد

 .دوستم طوری چه -

 :کرد جدایش و گرفت را بنیامین بازوهای آمد، خودش به تازه مانی

 تو؟ اومدی کی کنی؟ می کار چه جا این بنیامین؟ خودتی... ببینم واستا -

 !دکتر بیداری. خودمم آره -

 اومدی؟ کی بِنی -

 !ساعته سه دو تازه امروز -

 !کردیم چت پریشب ما پس؟ نگفتی چرا -

 !کیو آی دیگه بشی سورپرایز خواستم -

 :زد لبخند مانی
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 ...روانی -

 :انداخت بر و دور به نگاهی مانی.گرفتند آغوش در را همدیگر دوباره بعد

 کجاست؟ ماشینت اومدی؟ چی با -

 .هش می تموم کارت االن دونستم می داشتم؛ آمارتو بودم زده زنگ. بره فرستادم اومدم راننده با -

 :گذاشت صندلی روی را کتش و کیف و کرد باز را عقب در مانی

 !رفیق بریم بیا پس -

 مانی واستا -

 :انداخت پایین کمی را سرش بنیامین. ایستاد متعجب مانی

 ویت مصطفی ساندویچی تایی؛ چهار بریم. شده تنگ خیلی دلم!! ها بچه پیش بریم خوام می -

 !بخوریم؟ همبرگر میدون،

 :خندید مانی

 !نخوردم ناهارم من که بریم بزن -

 روز دو اینکه شد، ایران به برگشتنش جریان کردن تعریف مشغول بنیامین و شدند سوار دو هر

 سمت به مانی. بود برگشته هم او و برگردد بود خواسته و بود گرفته تماس دفعه یک پدرش پیش

 .کنند پیدا توانستند می را سیاوش که جایی. رفت کبیری ساختمانی شرکت

 شرکت تعطیلی ساعت چون شد، ورودشان مانع اول برج نگهبان. بود بزرگ برج یک در شرکت

. بود شرکت اول نفر کبیری آقای از بعد او! کند مخالفت نتوانست. آمد سیاوش اسم وقتی اما. بود

 یادهپ آسانسور از و رسیدند هفتم ی طبقه به. کند اذیت را هایش مهمان نباید دانست می نگهبان

. شناخت را مانی و کرد باز را در جوانی مرد بعد کمی. زد را زنگ مانی. بود بسته شرکت در. شدند

 :گفت آرامی صدای با مانی. بود آمده شرکت به سیاوش دیدن برای باری چند قبالً مانی

 هست؟ منصوری مهندس -
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 اب. شد وارد گویان هیس و گذاشت اش بینی روی را دستش مانی. داد تکان را سرش جوان پسر

 کرد؛ اتاق داخل را سرش و چرخاند را اتاق در دستگیره مانی. رفتند سیاوش اتاق سمت به بنیامین

 : گفت بود نشسته بزرگش میز پشت که حالی در متعجب چشمان با سیاوش

 تو؟ بزنی در تونی نمی!  منو ترسوندی -

 :گفت بود، مانده طور همان هنوز که حالی در مانی

 !سرمه پشت روح یه آخه! نه -

 .ببیند را سرش پشت تا کرد کج را سرش کمی سیاوش

 !ها بده حالت بودی؟ شیفت قدر چه دکتر؟ گی می چی -

 !من به زده زل رنگیش چشمهای با تیپ خوش روح یه کن باور. خوبم بابا نه-

. بود داده او به ای بامزه ی قیافه و. بود پوشانده را چشمانش از یکی روی مانی روشن موهای

 که حالی در بعد. زد خشکش تعجب از و کرد خم کمی را سرش آمد؛ در جلوی و شد بلند سیاوش

 :زد فریاد شد، می رنگ پر لحظه هر لبخندش

 کنی؟؟ می چه اینجا تو مَرد...  بِنی -

 هس هر و کرد بهانه را اش گرسنگی مانی اما نداشت تمامی حرفهایشان و قدیمی دوست دو دیدن

 از یکی در اهورا دفتر.رفتند بود بازسازی حال در که وکالتش دفتر سمت به اهورا، دیدن برای

 می انجام بنایی کار آنجا در که بود مشخص کامال بیرون از. بود شهر شمال شلوغِ های خیابان

 دند؛ش پیاده ماشین از وقتی. بود گذشته هم هشت از ساعت کرد؛ پارک در جلوی دقیقا مانی. شود

 تانک شلوار یک با بود پوشیده ای ساده شرت تی همیشه مثل. ایستاده حیاط در که دیدند را اهورا

 وقتی که ها سوت همان از. زد سوت و برد لبهایش کنار را انگشتش تا دو سیاوش. رنگ کرم

 داپی روش، همین با را همدیگر نبود؛ مهم بودند، مدرسه کجای هر. زدند می داشتند؛ کار را همدیگر

 سیاوش و مانی وسط که را بنیامین وقتی اما داد، نشان واکنش صدا به سریع اهورا! کردند می

 هک هایی سرامیک روی از خوشحالی با. شد نزدیکشان شده گشاد چشمان با دید، بود، ایستاده

 :رفت بیرون و پرید بود، شده چیده جلویش

 دل ،ترت خوشگل دخترای دوست و خوشگل دفتر از تونستی طور چه تو!! اینجاست کی ببینید -

 بکنی؟
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 این اما .کوبیدند هم به محکم و بردند باال را دستها گذشته دوران مثل و رفت سمتش به بنیامین

 .کشید آغوشش به را اهورا و شد قفل دستانش در بنیامین انگشتان بار

 ...اهورا بینمت می خوشحالم، خیلی -

 :کرد نگاه سیاوش و مانی به بنیامین ی شانه روی از و گرفت فاصله کمی اهورا

 بودنش رئیس و خارجیش کالس واسه و بود تیپ خوش طور همین بچگیش از این دارین قبول -

 نیست؟

 :شد نزدیکشان کمی مانی. زد لبخند سیاوش و برد باال را دستانش مانی

 !دارم قبول کامال من -

 :برد باال را اش اشاره انگشت بنیامین

 وقتی از! مصطفی آقا ساندویچی من مهمون شام تونم؛ تیپ خوش من کردین قبول که حاال -

 !االن تا خواد می ،دلم رفتین اونجا نفری سه گفتین پیش، ماه شش

 :گذاشت بنیامین پشت را دستش مانی

 دیگه؟ بریم. نخوردم ناهارم چون موافقم بازم من -

 کرد خم کمی را سرش خجالت با اهورا. کردند نگاه اهورا به همه

 !دقیقه دو بدم؛ خبر باید من -

 .کند نامزد هایش خاله دختر از یکی با خواست می زودی به اهورا! کردند هوو صدا یک پسر سه هر

 اهورا دانستند، می قبلش سال یک از تنفنگدارها گرچه بود، شده شروع ها زمزمه پیش سال دو

 اش بینی روی را انگشتش لبخند با اهورا. دارد دوست را اش خجالتی و آرام ی خاله دختر این

 :گذاشت

 !هیس -

 با و بودند ایستاده جایشان سر پسرها. کرد صحبت به شروع آرام و رفت ساختمان سمت به بعد

 اجتماعی شخصیت نفر؛ سه هر االن که انگار نه انگار. کردند می اذیت را اهورا شکلک؛ و خنده

 :برگشت سمتشان به اهورا دقیقه چند از بعد. داشتند خاصی
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 ؟ بریم خب -

 :مانی

 تو؟؟ ذلیلی زن االن از! که واقعا اهورا گرفتی؟ اجازه -

 ..بودم داده قول بهش آخه.. بابا نه -

 رفت اهورا سمت بنیامین

 !نکن اذیت منو رفیق مانی -

 :گفت انداخت می سیاوش سمت به را ماشینش سوئیچ که حالی در. انداخت باال ای شانه مانی

 !ام خسته خیلی من! لطفا کنه رانندگی شوماخر -

 :گرفت هوا در را سوئیچ سیاوش

 !بده دیه دبای مانی نیُفتین، بیرون وقت یه بکشین، باال هم رو ها پنجره ببندین؛ رو کمربندا پس -

 شان خانه به هم را بنیامین مانی؛ که نیم و دوازده ساعت تا. افتادند راه به شوخی و خنده با پسرها

 ... دبیرستان خوب سالهای شبیه درست. داشت ادامه خنده و شوخی این رساند؛

*** 

 :سوم فصل

 ختت روی از! بیند می اشتباه کرد احساس آن یک. بود تاریک هنوز اتاق کرد؛ باز که را چشمهایش

 ایه خیابان از یکی در آپارتمانش در نه اما بود؛ اتاقش اینجا...  بود درست اما! نشست و شد بلند

 طهنق ترین شمالی از یکی در شیک ویالیی در اش پدری ی خانه در بلکه لندن؛ بارانی و شلوغ

 را هایش دکمه اینکه بدون و برداشت بود، افتاده زمین روی که را پیراهنش و شد بلند. تهران های

 ساعت سمت به. خورد صورتش به آفتاب زد؛ کنار را رنگ آبی مخمل های پرده. پوشید ببندد؛

 !بود شده بیدار زود صبح هم اینجا گرفت اش خنده. بود صبح نیم و هفت ساعت. برگشت

 و بود نشسته تنهایی اینجا قدر چه. شد اتاقش دلباز و بزرگ تراس وارد و کرد باز را تراس در

 و ایستاد ها نرده کنار. بودند برداشته را اش صندلی و داشت خاک کمی تراس. بود خوانده درس

 دوست را شده خیس های چمن بوی. بود ها گل آبیاری مشغول باغبانشان. کرد نگاه را پایین
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 هفت این در. بود شده تنگ منظره این برای دلش قدر چه. بود پیچیده هوا در ها یاس عطر. داشت

 .بود اینجا کمی مدت بار هر و بود آمده ایران به بار سه فقط سال

 می حمام اول صبح روز هر باید داشت عادت. شد حمام وارد راست یک و اتاق سمت برگشت

 هنپیرا با رنگی طوسی شلوار کت که حالی در بعد کمی. کرد می سرحالش همیشه گرم آب. رفت

 و پوشیدن لباس به نسبت همیشه. افتاد راه پایین ی طبقه طرف به بود، کرده ست روشن آبی

. ندنک نگاهش دوباره و برنگردد که نبود کسی رفت؛ می راه خیابان در وقتی بود؛ حساس تیپش

 اعتس. بود علت بر مزید هم سبزش چشمان و کرد می بلند گردنش تا که مشکی پشت پر موهای

 خاص مباشر. خورد می صبحانه تنهایی پدرش همیشگی؛ عادت به دانست می. بود صبح هشت

 محض به بود ایستاده کرد، می جدا هال از را خوری ناهار قسمت که ستونی کنار فرامرز، پدرش؛

 :گفت پدرش به رو و زد لبخند دیدنش

 ..بنیامین آقا ؛ آقا -

 روی سریع بود، ایستاده دیوار کنار که زنی خدمتکار. دید را بنیامین و گرفت باال را سرش پدرش

 .کرد آماده را اش صبحانه هم او برای پدرش صندلی کنار میز،

 پدر سالم -

 بدیش اما بشی، اذیت ساعت اختالف این بابت کردم می فکر خوابیدی؟ خوب بنیامین؛ سالم -

 گذشت؟ خوش. بودی خسته خیلی

 :نشست بود؛ کشیده عقب برایش خدمتکار که صندلی روی و زد لبخند بنیامین

 .کردم آرامش احساس مدتها از بعد. بود عالی خیلی.. آره -

 :شد خیره صورتش به دقت با بابک حرف، این با

 بود؟ بد قدر این اونجا واقعا یعنی -

 :مالید رویش عسل و کره کمی حوصله با و برداشت نانی تکه بنیامین

 .بود خوب خیلی دیشب شاید نبود؛ بد نه -

 را اش قهوه توجه، بی با چون شد قانع انگار بابک. خورد را اش لقمه و انداخت باال ای شانه

 :بود شده متوجه بنیامین. بود فکر در. نوشید

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر اعتماد سارا | تفنگدار چهار رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

21 

 

 ه؟افتاد اتفاقی! برگردم من خواستین هم دفعه یک هستین؟ مسئله یه درگیر کنم؛ می فکر -

 طور همیشه را صورتش. بود شده جوگندمی موهایش. کرد می نگاه اش قهوه فنجان به بابک

 ایه عکس تنها. آورد می یاد به صورت همین به را پدرش بچگی از بنیامین. کرد می اصالح خاصی

 لسبی کمی همیشه آن از بعد. بود شده اصالح کامل صورتش که، بود مادرش با ازدواجش و جوانی

 .آمد می صورتش به هم بسیار که کرد می اصالحشان لنگر یک صورت به که داشت ریش و

 کیی به باید کنم می احساس..  باشی کنارم بعد به این از خواستم می اما. نشده خاصی چیز -

 !باشی باید تو مطمئناً یکی اون که کنم، اعتماد

 به و گذاشت میز روی را دستانش. گذاشت بشقابش داخل را بود کرده درست که ای لقمه بنیامین

 :کرد نگاه پدرش

 شده؟ کم اعتمادتون دفعه یک چرا! افتاده اتفاقی اینکه یعنی این -

 وجهمت زدنش حرف لحن از که بزرگ قدر آن! بود شده بزرگ پسرش. کرد بنیامین به نگاهی بابک

 :کرد می رفتار تر روراست باید. شود می چیزها خیلی

 شرکت؟ بریم. نیست کار محل های صحبت برای مناسبی جای خونه باشه یادت -

 روی ی صبحانه به بابک. شد بلند و گذاشت دهانش داخل را بود کرده درست که ای لقمه بنیامین

 :کرد اشاره میز

 .شه نمی دیر! بخور بشین -

 :گفت و داد قورت را اش لقمه بنیامین

 مخورد می هم فوری ی قهوه یه صبحا اگر داشتم؟ تشکیالتی چنین اونجا کنی می فکر شما -

 !بود عالی

 :گفت شد می بلند که حالی در بابک

 !نساختی باهاش اومد کسی بار هر! خودتی مقصر -

 :کرد اخم بنیامین
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 شون همه اونا! بزنم حرف ندارم اعتقاد بهش که چرتی چیزای مورد در خوام نمی..  پدر خیال بی -

 !نفهم زبون البته و بودن خاصیت بی آدم مشت یه

 طرز. تاداف راه در طرف به خیال بی بنیامین! بود شده بزرگ خیلی پسرش. زد داری معنا لبخند بابک

 میدا و انگیزه او به جوان نیروی این. کند نگاهش پشت از و بایستد بابک شد باعث رفتنش راه

 وشیدپ را کتش لبخند و غرور با. بود داشته نگه آماده را کتش فرامرز. داد می زندگی برای بیشتری

 تا .بود منتظرشان در جلوی رنگی مشکی لیموزین همراه راننده. کرد حرکت خروجی در سمت به و

 نیامینب. بود کرده باز برایش را در جوان ی راننده و بود رسیده پله آخرین به بنیامین برسد بابک

 .نشست ماشین داخل سریع است، سرش پشت پدرش دید؛ وقتی و برگشت

 .گذشت بزرگشان ی خانه حیاط از آرام لیموزین بعد؛ ی لحظه چند

 رد پدرش و بنیامین ناهار؛ از بعد. کشید طول ظهر از بعد تا ها معارفه و شرکت از بنیامین دیدن

 ار کارهایش تمام بنیامین و بود انداخته راه ترکیه در پدرش که جدیدی تجارت درمورد که حالی

 هب مستقیمی خط بود شده باعث که عالی ترانزیتی خط یک. کردند می صحبت بود؛ داده انجام

 خط این از کردن برداری بهره بهتر چگونگی مورد در داشت هنوز بنیامین. باشند داشته اروپا

 میز .بود کرده قالب میز روی را دستانش و بود نشسته خودش میز پشت پدرش. کرد می صحبت

 درشپ سفارش میز این. گشت برمی پیش سال چهل به قدمتش که زیبایی قدیمی کاری منبت

 زرگب اژدهای یک نقش جلویش و داشت زیبایی های کاری کنده میز. بنیامین پدربزرگ یعنی بود

. شد یم اش خیره, دید می بار اولین برای ای ببینده هر که کننده محسور و زیبا قدر این. بود چوبی

 هایش قشن که دستبافی فرش و آنتیک میز به بسیار که بود اتاق داخل زیبایی درباری قرمز مبلمان

 .آمد می داشت، جان گویی

 به زمان هم را قدرت و عظمت و زیبایی آتشین؛ قرمز مخمل زیبای های پرده پدرش سر پشت

 در. نداشت ای پنجره هیچ اتاق این چون! داشتند نما حالت فقط که های پرده. کرد می القا ببینده

 مخصوص که بزرگی اتاق. بود کرده تقسیم مجزا بخش سه به را بزرگ اتاق یک پدرش اصل

 یک و گذراند می جا همین را شرکت در اوقاتش بیشتر که اتاق این. بود اش عادی های مالقات

 همتوج حرفهایش میان بنیامین. شد می هم حمام و بهداشتی سرویس شامل که خصوصی اتاق

 !بود دیگری جای حواسش انگار! نیست هایش حرف متوجه زیاد پدرش شد

 !پدر؟ -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر اعتماد سارا | تفنگدار چهار رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

22 

 

 :گفت و کرد محوی لبخند و کرد سردرگمی نگاه بابک

 ..گفتی چی شنیدم. متاسفم -

 :است فرصت بهترین االن دانست می و بود نکرده فراموش را صبح موضوع هنوز بنیامین

 درسته؟ داشتین؛ مشکل کم یه وقتیه چند یه کنم می احساس! شماست نوبت پدر خب -

 متس به داشت برمی را پیپش میزش روی زیبای ی جعبه از که حالی در. شد بلند جایش از بابک

 اشاره یزم روی ی جعبه به. کرد روشن را پیپش نشستن از قبل و برداشت را فندکش. رفت بنیامین

 :کرد

 !باشی داشته دوست کنم فکر -

 به ودبش خم اینکه از قبل. برداشت جعبه درون سیگارهای از نخ یک. برداشت را جعبه در بنیامین

 .گرفت سیگارش زیر برایش را فندک بابک میز، سمت

. شد یم پدرش خوشحالی باعث همیشه که چیزی. بود پدرش شبیه دقیقا رفتاری نظر از بنیامین

 :کرد شروع و داد بیرون آهستگی با را دود بابک. بود گرفته شکل دستانش در که رامی پسر

 مجبوری گاهی مدیریتی سیستم این توی دونی می..  خب اما بودم متوجه پیش سال دو از -

 نگهل کار جای یک دونستم می اینکه با بودم مجبور منم.. برت و دور آدمهای به اعتماد کنی، اعتماد

 طرف یک دزدی جریان باز! مرغ شتر به سر آخر و مرغ به رسید بعد بود، دزدی مرغ تخم اولش.. 

 ردک می فکر. کرد درازتر خیلی گلیمش از رو پاش اما شه نمی کم من از چیزی جهنم، به گفتم.. 

 !بگیره بتونه جاشو که کسه بی و خرفت و پیر و بدبخت قدر این بامداد

 :رفت باال ابروهایش ؛ تعجب با بنیامین

 کرده؟ غلطی همچین کی -

 :زد لبخندی بابک

 به این از خوام می من. بزنیم حرف موردش در خوام نمی اما! فهمی می روز یه حتما..  خیال بی -

 .تر نو فکرای و باز دید به نیاز. دارم تو جوونیِ نیروی به نیاز من. باشی کنارم اینجا تو بعد

 :دوخت پسرش سبز چشمهای به را اش مشکی جشمهای و شد خم جلو به کمی
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 یزهایچ خیلی! رسه می تو به که نیست چیزهایی تمام اینا سرمایه؛ این شرکت؛ این بنیامین -

 به این از باید تو! کنم واگذار کم کم تو به رو اینا برگشتی؛ که حاال خوام می من. هست هم دیگه

 . توست حق این باشی، من جای بعد

 :بود کننده گیج پدرش حرفهایش کمی. ناراحت هم و بود زده شوک هم بنیامین

 شما جای اما دم، می انجام براتون بخواین کاری هر مطمئناً من. فهمم نمی رو منظورتون -

 .باشم شما کنار دم می ترجیح من باشم؟؟

 :زد لبخندی. شناخت می را پسرش بابک

 بودم؟ پدرم جای من که طور همون باشی؟ من جای باید که آخرش -

 !باشم شما کنار همچنان دارم، دوست بازم من -

 :گذاشت میز روی را پیپش و کرد خندیدن به شروع بابک

 وش آمادگی خوام می. کنم آشنات کارام با بیشتر خوام می اما بعد به این از. طوره همین حتما -

 .نیک دُرستش تونی می تو بعدا اما نباشه؛ کنی می فکر که جور اون اولش شاید. باشی داشته

 و زد در بود جوانی زن که پدرش منشی که بزند، حرفی خواست. انداخت باال ای شانه بنیامین

 دهد،ب جواب پدرش تا کرد می صبر باید اصوالً. شد ناراحت آمدنش این از کمی بنیامین. شد داخل

 بوده هم پدرش خواست این حتماً. نزد حرفی هم او کرد، برخورد عادی خیلی پدرش دید وقتی اما

 کیمش شلوار و کت. بود زیبا بسیار ی ساله نه هشت؛ و بیست جوان زن یک پدرش منشی. است

 متوجه نبنیامی. داد نمی پوشش کامل را بلوندش زیبای موهای که ظریفی شال با بود پوشیده رنگی

 صدای. بود بنیامین به حواسش تمام لبخند با هم جوان زن. بود نشده زن روی اش خیره نگاه

 .بشوند رفتارشان متوجه دو هر شد باعث بابک؛

 .خودت اتاق بری بهتره. مهمیه قرار دارم، مهمون من بنیامین -

 :گفت بود که در نزدیک. رفت در سمت به و شد بلند حرف بدون بنیامین

 .بینمتون می -

 حرص با! کرد نگاه بنیامین به پشت از و برگشت دوباره جوان زن. رفت هم در هایش اخم بابک

 :کرد صدایش
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 !روشن خانم -

 :کند صحبت خونسرد و آرام کرد سعی اما خورد جا کمی زن

 !شده بزرگ خیلی -

 !شن می فرض احمق و خرفت که پیرا و! شن می پیر که جوونا مثل! شن می بزرگ ها بچه -

 اسم یمنش دقیقا بود نشده متوجه بنیامین. رفت اتاق از بیرون و کرد جمع را لبخندش روشن؛ خانم

 ارکن که دید را پدرش سن هم مسنی مرد رفت، بیرون وقتی اما بود؛ کرده صدا چه را پدرش مهمان

 گاهن بنیامین به خشونت با و هستن بادیگارد بود مشخص مرد دو. بود ایستاده هیکل قوی مرد دو

 :کرد صدایش شد؛ رد کنارش از توجه بی که دید را بنیامین وقتی مرد. کردند می

 هستین؟ بنیامین آقای شما -

 را او حاال تا اما بشناسد را مسن مرد شاید که آورد فشار مغزش به. برگشت سمتش به بنیامین

 .بود ندیده

 شما؟ هستم خودم بله -

 .نیامد خوشش اصالً بنیامین که زد، ای موذیانه لبخند مرد

 یخیل امیدوارم و شنیدم بسیار رو شما تعریف اما ندیدیم؛ رو همدیگر! رها مهرداد! هستم رها من -

 !بزنم حرف شما با شخصاً بشه نصیبم افتخار این زود

 یحرف اینکه از قبل. زد کمرنگی لبخند! آورد نمی در سر بنیامین که زد می حرف خاصی جور مرد

 :گفت بلند کرد، تالقی دوباره هم با نگاهشان که حالی در و آمد بیرون پدرش منشی. بزند

 .هستند شما منتظر رئیس رها؛ آقای بفرمایید -

 در ازیب دختر این تصویر. رفت اتاقش سمت به و نایستاد روشن؛ خانم ی جمله این با بنیامین

! آورده دست به زور به و نداشته اش بچگی زمان از را اش زیبایی بیشتر دانست می. بود ذهنش

 ی رابطه یک از. داشت رابطه ناخداگاه زیادی زنهای با بنیامین. داشت خاصی کشش جور یک اما

 .بود جذاب و سالم جوانِ مرد یک او. شد می سالش و سن مربوط که روابطی تا کاری یا دوستانه
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 هب خودنمایی برای انگار امروز اما بود، دیده را او هم قبال. کند بیرون ذهنش از را منشی کرد سعی

 زطر از که بود قدری آن اش تجربه. بود شده اش متوجه بار چند هم صبح. بود آمده آنجا بنیامین

 که یدرس اولین دانست نمی اما. باشد بیشتر روابطشان کمی نیست؛ میل بی بفهمد برخوردش

 اتاقش به امینبنی! نیستند اطمینان قابل اصالً کار محیط در زنها این که است این گرفته یاد بنیامین

 ... کرد می کمکش باید. کرد می فکر پدرش حرفهای به باید رفت؛

 هب االن و بود گذرانده بیمارستان در را ای کننده خسته روز رفت؛ پدرش اتاق سمت به عابد مانی

 کرد؛ باز را در وقتی. بدهد نشانش کرد؛ می آماده باید که را تحقیقی تا رفت می پدرش دیدن

 .بود نشسته میز پشت پدرش

 .. سالم -

 :گفت لبخند با رامین

 .بشه تموم زودی این به کارت کردم نمی فکر. نباشی خسته سالم -

 :گرفت سمتش به را ها برگه مانی

 .کردم اصالح اشتباهاتمو ببینین؛ اینو -

 :کرد خواندن به شروع و گرفت را ها برگه پدرش

 !کنی تمومش زودی این به کردم نمی فکر اصالً من.. مانی خوبه -

 :زد لبخندی مانی

 .بخششه یه فقط این کنم کاملش باید البته مرسی؛ -

 :داد تکان را سرش رامین

 پدر و منو روز یه. نداشتم خبر اصال من اومده؟ بنیامین گفتی پیش روز دو راستی؟ خبر چه..  آره -

 ... حاال االن! بودیم دوست شما مثل هم، بنیامین

 :نشست روبرویش مانی

 !بشیم طور همین کنم فکر برسیم؛ شما سن به هم ما -

 :گذاشت میز روی را ها برگه و کشید آهی رامین
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 ارند دوستش که کسایی کنارش داره نیاز آدم سنی یه توی. شین می پشیمون بعد نذارین؛ -

 .ارزشمنده کلی موقع اون دوست. باشن

 نبنیامی با. بزارم برنامه یه خوام می هفته آخر! کردم فکری یه همین واسه.  شماست با حق آره -

 . بدیم خبر هم اهورا و سیاوش به شد قرار و دیشب کردم صحبت هم

 :زد لبخندی رفت؛ باال رامین ابروهای از یکی

 .گرفتی سخت خودت به خیلی ساله سه دو این توی. خوبه هم تو برای. خوبه این -

 .. ارزید می شد؛ تموم عوضش -

 بدهد؛ دستش به تا کرد می مرتب را ها برگه که حالی در رامین. شد بلند صندلی روی از مانی

 :گفت

. هش می دیرتر احتماالً دارم هم کاری یه و رم می مطب. خونه بیام دیرتر احتماال امشب من مانی -

 . گفتم مهال به باش ها بچه مراقب

 .نباشین نگران خونه؛ رم می زود من باشه -

 :گرفت مانی سمت به را ها برگه

 !بخونه درس نباید کنه می فکر باهوشه، بهش گفتیم قدر این باش؛ مهبد مراقب کمم یه -

 :گرفت را ها برگه خنده؛ با مانی

 دیگه؟ ندارین کاری. رسم می درساش به کم یه امشب باشه -

 ..باش مواظب نه -

 .دانست می را دلیلش او آید؛ می دیرتر گفت، پدرش وقتی..  اما دلخور کمی. رفت بیرون مانی

 مانی ماا نبود؛ علنی رابطه این وقت هیچ. داشت رابطه بود وقت خیلی نزدیکانشان از یکی با پدرش

. .اما داد می حق پدرش به. بود نگفته چیزی برادرش و خواهر به. بود دیده هم کنار بار چند را آنها

 ی رنامهب به. کرد می رفتار تر منطقی باید نکند؛ فکر کرد سعی. نداشت دوست را رابطه این حسی

. گرفتند ار تصمیم این دوتایی موقع همان و بود کرده صحبت بنیامین با دیشب. کرد فکر سفرشان
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 آخرین این و بگذارد پدرش کار روی را تمرکزش آینده ی هفته از خواست می هم بنیامین

 .بود فرصتش

... 

 بزرگ قدر این پسرش شد نمی باورش. رفت و شد ماشین سوار که دید را مانی پنجره؛ از رامین

 مانیچش.بود چشمانشان رنگ اشتراکشان؛ وجه تنها و بود همسرش شبیه مانی. زد لبخندی. شود

 ندهنما چیزی اش سالگی پنج و بیست تولد به....  طوسی ؛ ابی سبز؛ داشت؛ رنگی لحظه هر که

 الس یازده.. همسرش. کرد پرت گذشته به را رامین مانی؛ تولد خاطرات. دیگر ماه یک نزدیک. بود

 وزهن کوچکش پسر. گذشته زود قدر چه که شد متعجب هم خودش کرد؛ تکرار وقتی. بود گذشته

 ینا بود؟ برآمده پَسش از طور چه. کرد نمی باور. بست را گلویش راه بغض. بود نشده سالش یک

 هاینک با. بود اش نوجوانی اول تازه مانی! مختلف های سن در هم آن بچه، تا سه تنهایی سال؟ همه

 زا که قدر آن. گذاشت بدی تاثیر خیلی اش روحیه در مادرش مرگ اما بود، راهی به سر و آرام پسر

 ههمیش پدرش که تصمیمی. شود پزشک گرفت تصمیم و برداشت دست شدنش خلبان آرزوی

 ار مادرش درمان برای الزم توانایی پدرش مانی؛ تصور در که شده گرفته این برای کرد، می حس

 .است نداشته

. نبود خودش مادر و همسر ی خانواده های کمک اگر. خواباند می خود کنار را مهبد و مهال مدتها تا

 حامی خواهرش و برادر به نسبت همیشه که مانی البته. آمد برنمی کوچک ی بچه دو این پس از

 ستا پدرانه بیشتر مانی به نسبت ها بچه دید کرد؛ می احساس رامین االن که جوری. بود بزرگی

 !او تا

 کنجکاو و باهوش هم قدر همان. نداشت تمامی اش انرژی. بود فعال بسیار مانی برعکس مهبد

 .آمد می کنار خوب خیلی مانی اما نداشت؛ را انرژی قدر این ی حوصله اوقات بیشتر رامین. بود

 و شد می شروع اش پیری دوران دیگر سال سه دو تا. بود ساله هشت و چهل کرد، نگاه خودش به

 او هک دورشان بستگان از یکی با بود سالی شش حدود! رسیده اینجا به کی بود نفهمیده اصال او

 می پُر را اش تنهایی که ارتباطی. داشت ارتباط بود؛ خودش دانشجوی روزی و بود پزشک هم

 در هنوز همسرش. کند اش رسمی را رابطه این کند، قانع را خودش بود نتوانسته هنوز اما. کرد

 داشته رضایت هم زبانی بود، مطمئن که داشت حساس ی بچه سه طرفی از. بود زنده قلبش
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 سر تبرگش و کشید آهی. کنند قبول مادرشان جای را کسی توانستند نمی قلبشان ته از باشند؛

 .داد می ادامه را زندگی گذشته، مثل باید کارش؛

*** 

 زا بعد. نشست لبانش روی بخشی آرامشِ  لبخند. انداخت کارش دفتر به دیگر نگاه یک اهورا

 رغفا جشن روز یاد. کند افتتاح را دفترش توانست می دیگر روز چند تا سخت، تالش سال هفت

 هر زا تر نزدیک االن و دید می دور را روز این قدر چه. گرفت اش خنده افتاد؛ دبیرستان التحصیلی

 نصافا به و بود او دفترکار بازسازی ی نقشه و بود کرده کمکش خیلی سیاوش...  بود دیگری چیز

 د؛لبخن با دید را مانی اسم وقتی اما. خورد جا کمی دستش در موبایل ناگهانی لرزش از. بود عالی

 :کرد نزدیک گوشش به را موبایل

 طوری؟ چه مانی سالم -

 فکر من. کرد قبول اون زدم حرف بنیامین با دیشبم. گرفتارم کم یه من ببین. خوبم مرسی سالم -

 !بریم؟ مسافرت یه هم با کنی هماهنگ تونی می اگه تعطیلیه روز دو هفته آخر این کردم

 :کرد فکر کمی شد؛ اش عجله متوجه اهورا. رود می راه بود معلوم زد می نفس نفس مانی

 .هستم منم باشین پایه تون همه اگر. ندارم خاصی کار من. باشه خب.. اوم -

 بدی؟؟ خبر بهش تونی می تو نگفتم سیاوش به فقط. پسر عالیه -

 .پیشش رم می.. حتما اره -

 ..بهم بده خبر پس مرسی -

 خداحافظ باشه، -

 و دبودن خورده شام هم با پیش روز دو. کرد فکر مانی پیشنهاد به لبخند با و کرد قطع را گوشی

 تشرک.  بود مدرسه خوب روزهای ی کننده تداعی برایش پیشنهاد این و بود گذشته خوش خیلی

 اب و برداشت را تلفن. داشت فاصله اهورا کار دفتر با خیابان یک تقریبا سیاوش؛ خواهر شوهر

 :داد جواب اش منشی زد؛ زنگ دفتر به. برنداشت اما گرفت؛ تماس سیاوش موبایل

 .هستم حامی من هستن؟ منصوری مهندس خوبید؟ سالم -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر اعتماد سارا | تفنگدار چهار رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

29 

 

 . دارن مهمان اما هستن.  حامی اقای سالم -

 ؟ کشه می طول خیلی -

 .برن کی دونم نمی و هستن خارجی مهماناشون.. احتماال اره -

 ..ممنون باشه -

 .کند صحبت سیاوش با غروب که بود این راه بهترین و کرد قطع را تلفن

**** 

 یک ی نماینده با صبح از. افتاد اش صندلی روی مالید، می را هایش شقیقه که حالی در ، سیاوش

 یب کمی طرف دو بود؛ اول بار چون. بود کرده صحبت ساختمانی لوازم خرید برای اتریشی شرکت

 رشس. بود عصر پنج نزدیک ساعت. بود شده حدش از بیش خستگی باعث همین و بودند اعتماد

 را دارش تب ی گونه میز سردی و کرد برخورد میز سرد چوب با اش گونه گذاشت؛ میز روی را

 طور همان و کشید عمیقی نفس. نداشت حوصله اصالً. شد اش گوشی لرزش متوجه. کرد آرام

 دید؛ ار گوشی و آورد باال را دستش وقتی. کند پیدا را گوشی تا کرد میزش کشوی داخل را دستش

 متما آمد گوشی طرف آن از که صدایی و کرد لمس را تماس ی دکمه. نشست لبانش روی لبخند

 :شست تنش از را ها خستگی

 هک گفتم دیشب بود؛ یادم و ست شنبه سه آره...  چرا نه..  خوام می معذرت خوبی؟ ارغوان سالم -

 بشین تو باشه..  ممنون..  دی؟ می فرصت بهم ساعت نیم یه..  یام می نه...  نه...  درگیرم امروز

 این من باشه..  بله... زیادن عالف پسرای روز وقت این.. چیه گیر!.... ها نمونی بیرون کافه؛ تو

 ..فعال.  یام می..  ام طوری

 رگ در عشق اسم به مسکنی. داد انجام روز هر روال مثل را کارهایش سریع و شد بلند سیاوش

 اهورا کرد؛ باز که را در. ببرد کامران برای را امروز کار گزارش خواست می! بود گرفته جان هایش

 :گفت لبخند با اهورا. کند می صحبت اش منشی با که دید را

 !شد خلوت سرت مهندس عجب چه -

 :گفت و آمد بیرون سیاوش

 .شدم روانی امروز واقعا اره -
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 :داد ادامه و کرد اشاره اتاق داخل به

 .گردم برمی زود من بشینی؛ اتاقم توی هم دقیقه دو -

 .منتظرم حتما باشه -

 اوشسی تا کشید طول دقیقه دو همان دقیقا؛ و. ایستاد اتاقش ی پنجره کنار اهورا و رفت سیاوش

 !برگشت

 !رمدرگی بازم دیگه ی دقیقه چند تا بگم باید تازه. بودم درگیر خیلی امروز من اهورا ببخشید -

 :انداخت باال ای شانه سیاوش کرد؛ می نگاهش اهورا

 !س شنبه سه خب -

 :شد باز خنده به لبش هم اهورا کرد نگاه را اهورا لبخند با

 دیدی من خواهر این از چی دونم نمی تو! کَنه می تو کله ارغوان بشه دیرت که برو پس.. آهان -

 !فرمانشی به گوش همه این

 خندید دوباره سیاوش

 !رو اینا بگو خودش پیش داری جرات! واقعا -

 زودتر خودم آخرشم شیم؛ راحت ببریش یای می کی گم می اش همه من! ندارم جرات دیگه نه -

 !کنم می ازدواج

 !!نشد بد که تو برای -

 ..نه -

 :گفت بشود؛ مزاحمش خواست نمی که اهورا و کرد وسایلش کردن جمع به شروع سیاوش

 ور کارامون تونیم می اگه گفت و زد زنگ بهم ظهر مانی! شدم احضار خودمم نگیرم وقتتو خب -

 .باشیم باهم رو تعطیلی روز دو هفته آخر واسه کنیم ردیف

 :کرد نگاهش متعجب سیاوش

 تعطیله؟ مگه! جالب چه -
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 !پنجشنبه آره -

 ندارم خاصی ی برنامه من.. خوبه -

 هستی؟ شد جور اگه پس.. عالی چه -

 یه از بهتر چیزی چه. دارم آرامش این به نیاز. بود شلوغ سرم وقت چند این خیلی. هستم اره -

 !! تفنگدارا با سفر

 :خندید اهورا

 .شدم خوشحال مانی پیشنهاد از خیلی منم.. آره -

 باشه؟ بده خبر منم به رو برنامه اهورا -

 .شه می دیرت برو. حتما باشه -

 .شناسی می خواهرتو اما اهورا؛ خوام می معذرت -

 !ندازی می من گردن رو تقصیرا ی همه ری می االن! فروشو آدم توی هم شناسم می اونو هم -

 :رفت در سمت به اهورا.. خندید بلند سیاوش

 .بهت زنم می زنگ خداحافظ -

 .منتظرم مرسی باشه -

 برسد قرارش محل به زودتر تا افتاد راه سرش پشت سریع هم سیاوش و رفت اهورا

*** 

 میک را روزش خستگی تا بود داده سفارش ای قهوه. بود نشسته شان همیشگی میز پشت ارغوان

 از او و بود نمانده وکال کانون آزمون به چیزی. بود گذرانده مطالعه به را روز تمام. کند کمتر

 ازهت. بگذراند بتواند؛ تهران نزدیک شهری یا تهران در را طرحش که کرد می استفاده فرصتهایش

 این بود مطمئن چون برگشت؛ در سمت به. درآمد باالی آویز صدای که بود شده تمام اش قهوه

 !اوست عشق کرده؛ باز عجله با طور این را در که کسی

 :نشست ارغوان روبروی و شد رد شلوغ میزهای بین از و زد لبخندی سیاوش
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 وکیل؟ خانم خوبی -

 :انداخت باال ای شانه ارغوان

 !ببین مو قیافه -

 خاصی آرایش. بودند خسته رنگش ای قهوه زیبای چشمهای. کرد نگاهش دقت با واقعاً سیاوش

 سیاوش نظر برخالف. بود ارغوان آالیش بی و ساده رفتارهای همین عاشق او. نداشت همیشه مثل

 می صورتش به مو مدل این قدر چه دید می سیاوش االن و بود کرده کوتاه عید از قبل را موهایش

 یبیشتر خستگی اش چهره به و بود ریخته اش پیشانی روی رنگش بلوطی موهای از کمی. آید

 :کشید آهی سیاوش. بود داده

 کُشی؟ می خودتو داری چرا -

 !رو دلیلش گم می بهت باره، پنجاهمین و دویست این کنم فکر. شم قبول تهران چون -

 ..سرت فدای نشد هم اگر! شی می گفتم بار هر منم گی، می آره -

 :سیاوش چشمان به زد زل ارغوان

 !اونجور شه می تنگ برات دلم من -

 :کشید عمیقی نفس و بست را چشمانش سیاوش

 !نشه تنگ دلت کنم می کاری من -

 :داشت را لبخندش هنوز اما بود جدی ارغوان

 ..وسط بکشی رو ازدواج حرف اگه ببین -

 :بدهد ادامه نگذاشت سیاوش

 ...ارغوان کردی ام خسته -

 هب را دستهایش که حالی در هم سیاوش. داد تکیه عقب به و شد جمع ارغوان لبخند حرف؛ این با

 :رفت عقب به گذاشت می اش سینه
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 بهت دارم ساله هفت! ساله هفت نه...  ساله سه شدم؛ خسته خب...  اما. نداشتم بدی منظور -

 و دانشگاه درسای بعد سخته؛ کنکور گفتی بعد. شه تموم دبیرستانت بزارم گفتی. کنم می التماس

 چی من.. طرح فردا پس... کانون هم بعد. کنی ازدواج دانشجویی شرایط تو خواستی نمی بعد

 پس؟

 خم جلو به. شده ناراحت حرفش از مغرور دختر این دانست می سیاوش. کرد می نگاهش ارغوان

 .گرفت دست در بود میز روی که را دستانش و شد

 که شرایطی هر با من. بخوامت بده حق بهم. دارم دوستت قدر چه آخه دونی می ارغوان -

 ؛هاست شنبه سه همین بودم تو کنار که؛ وقتی تنها...  سال همه این توی. اومدم کنار خواستی

 یم هم دیگه چیزای من خب. .. کمه خیلی برام دیگه...  کمه این! ساعت دو نهایت!! کافه این توی

 .خوام

 یشترب شان رابطه وقت هیچ.کرد نگاه بود، گرفته را دستانش که سیاوش بزرگ دستهای به ارغوان

 رفته رهطف او کند؛ بیشتر را رابطه کمی بود خواسته سیاوش بار هر..  بود نشده گرفتن دست این از

 .داد می حق دلش در. بود کرده مدارا سیاوش و بود

 ام؟؟ سردی دختر من... سیاوش -

 :کرد اخم سیاوش

. ست طرفه دو رابطه این. بهت دم می حق من. نبود این من منظور چیه؟ سردم. دختر نگو چرت -

 .کن درکم کم یه ارغوان سختمه. شه روشن تکلیفمون زودتر خوام می منتها. کردم قبول اینو منم

 باالی چی کافه.. دید هم چشمهایش در ارغوان که چیزی. بود گفته التماس با را آخر ی جمله این

 سیاوش رفتنش؛ از بعد. خواستند قهوه و کیک کمی همیشه مثل. بگیرد سفارش تا ایستاد سرشان

 :گفت آرام

 می جالبه خیلی. کنم می خراب رو ها شنبه سه این همیشه من. نباش ناراحت خوام می معذرت -

 !توش زنم می گند بازم و فرصته تنها دونم

 ....سیاوش -

 ..شدند خیره بهم ای لحظه دو هر
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 کنی؟؟ زندگی من کنار خوای می مطمئنی تو -

 اینو؟ گفتم کم مدت این توی.. خوام می معلومه آره -

 اینم. خودخواهم و مغرور و دیوونه هم خیلی. بینی می داری. هستم ای ساده دختر من سیاوش -

 ..بزارم وقت خیلی براش خوام می و دارم دوست خیلی رو شغلم هم دونم می. بینی می

 ...کرد مکث

 نم از تر خانوم و تر خوشگل خیلی دختر یه تونی می تو. خورم نمی زندگی درد به من سیاوش -

 ....انتخاب

 :گفت خشنی لحن با. بود رفته هم در هایش اخم. زد ارغوان دست روی آرام دستش با سیاوش

 ..ارغوان نیستم بچه من! نکن توهین بهم گفتم بار هزار -

 !بودی موقع اون -

 موقع؟؟ کدوم -

 !!بودی ساله شونزده تو.. گفتی اول بار برای که موقع همون -

 !سال هفده -

 داره؟ فرقی چه -

 تا چون شه نمی بیشترم. دارم دوستت اندازه همون. همونه حرفم االنم. اصال چی هر باشه -

 !دارم و داشتم حد آخرین

 !لجبازی خیلی تو -

 ! بدتری منم از تو -

 !بیاییم کنار باهم تونیم نمی ما منطقی دلیل اینم -

 .. صورتش به شد مات سیاوش

 بدی رو آزمونت تا نکنم؛ اصرار من که هستن بهونه شون همه اینا گی؟؟ نمی جدی اینو تو -

 ..کنی نمی فکر چیزا این به که بگو کنم می خواهش ارغوان درسته؟
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 اشکی قطره طور چه نفهمید هم خودش ارغوان. شدند خیره هم چشمهای به سکوت در باز دو هر

 :کرد تپیدن به شروع اشک ی قطره دیدن با سیاوش قلب. دوید اش گونه روی چشمش گوشه از

 هم ابد تا تو. زنم نمی حرفشو دیگه متاسفم،. کنم می خواهش. خوام می معذرت...  ارغوان -

 .من عزیز نکن گریه باشه؟ کنیم نمی ازدواج هم با بخوای

 سر اش گونه روی از هم بعدی قطرات شد، باعث داشت که ای عاشقانه لحن با سیاوش حرفهای

 :شد تر نزدیک سیاوش. بخورند

 احمق منِ باز.. گی می چی فهمم می.. باشه. کردم غلط گفتم کنم می خواهش.. من گل.. ارغوان -

 ..ببخشید... رو چیز همه کردم خراب

 روی را ها سفارش و رسید چی کافه لحظه همان.. داد می فشار محکم را ارغوان دست سیاوش

 متس به و کشید بیرون سیاوش دست از را دستانش و کرد استفاده فرصت از ارغوان. گذاشت میز

. بود گرفته لجش خودش از. کرد نگاه اش قهوه به و کشید عمیقی نفس سیاوش. رفت دستشویی

 انداخته یادش او فرستاد لعنت اهورا به. بود کشیده پیش را ازدواج موضوع االن هم آن چه برای

 .گرفت می جشن دفترش افتتاح با را اش نامزدی زودی به اهورا. بود کرده حسودی هم کمی. بود

 آرامش با هم سیاوش. داشت لب به لبخند. کرد نگاهش سیاوش. نشست جایش سر ارغوان

 :زد لبخند خاطر

 باشه؟.. متاسفم خوبی؟؟ -

 را گردنش دور زنجیر و گردنش به برد را دستش بعد. نشست صاف و داد تکان را سرش ارغوان

. دکر می نگاهش مات سیاوش.. باریکی سفید طالی ی حلقه. آورد در را ای حلقه زنجیر از کرد باز

 نمی ارغوان چون بود، خریده ارغوان برای پیش سال هفت او را حلقه این بود، ترسیده کمی

 سمت به را حلقه. بود آورده در را حلقه این او االن و بود انداخته گردنش به کند؛ دستش خواست

 :گفت مبهوت سیاوش! گرفت سیاوش

 ...اشتب گفتم که من چیه؟؟ این. کنم می خواهش ارغوان -

 ..سیاوش پاشو -

 ارغوان -

 !دیگه شو بلند -
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 ... بزنی حرف باید -

 که جوری خودش، سمت کشید گرفت را دستش و سیاوش دست کف گذاشت را حلقه ارغوان

 .داشت نگه را خودش زور به صندلی ی لبه روی سیاوش

 ...ارغوان -

 !کرد خم زمین سمت به را سیاوش و کشید پایین سمت به را دستش طور همان بعد

 !تو کنی می کار چی -

 !دیگه بزن زانو! کنی می تقال قدر چه -

 !کرد نگاهش مبهوت سیاوش

 ..کنم کار چی -

 :کرد می نگاه غرور با و داشت ای موذیانه لبخند ارغوان

 !کنی خواستگاری پرنسس یه مثل باید من از! گفتی می همیشه خودت! پرنسسم یه من -

 .شنید می که چیزی شد نمی باورش. زد لبخند سیاوش

 کنم؟ کار چی -

 :گفت آرامی صدای با کرد؛ اخم کمی ارغوان

 ..کن خواستگاری ازم بزن زانو! دیگه بفهم -

 :گفت تعجب با نیُفتد تا بود گرفته میز بغل از و شده خم که طور همان سیاوش -

 اینجا؟ -

 :داد تکان محکم را سرش ارغوان

 !جا همین آقا بله -

 روی را زانوهایش از یکی طور همان و زد لبخندی.. انداخت کافه شلوغ میزهای به نگاهی سیاوش

 کافه های مشتری. کرد می نگاهش غرور و لبخند با ارغوان. زد زانو پایش جلوی و گذاشت زمین
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 بی سیاوش اما. کردند می نگاه سیاوش رفتار به تعجب با و بود شده جلب سمتشان به شان توجه

 :برد ارغوان سمت به و گرفت انگشتش دو بین را حلقه توجه؛

 !کن ازدواج من با کنم می خواهش پرنسس -

 ار چپش دستش. کرد نگاهش ارغوان. زدند لبخند کم کم همه و کشید سوت ها مشتری از یکی

 :گفت و کرد نگاه را بود دستش کوچک انگشت کنار که انگشتی گرفت؛ جلویش

 !کنم می قبول من باشه -

 یهای گونه با سیاوش و زد می لبخند ارغوان. کشیدند سوت و زدند دست کافه های مشتری تمام

 و ردک نزدیک لبانش به را دستش. انداخت انگشتش در را حلقه بود؛ شده سرخ کمی خجالت از که

. ودبش بلند سیاوش کرد کمک و کشید را دستش زده خجالت ارغوان. بوسید را انگشتانش روی

 سمتشان به بودند؛ جوانی مرد و زن که کناریشان میز. زدند می دست و سوت برایشان هنوز

 :آمد حرف به سیاوش...  شد تر عادی چیز همه بعد لحظه چند. گفتند تبریک و برگشتند

 شی؟ نمی پشیمون...  شه نمی باورم -

 :انداخت پایین را سرش ارغوان

 !شه نمی باورم خودمم -

 بود، سرد خجالت یا استرس از دستش. گرفت را ارغوان دست و بُرد میز روی را دستش سیاوش

 .داشت تب انگار که سیاوش دست برعکس

 .باشم عاشقت طور همین زندگیم ی لحظه آخرین تا دم می قول -

 تهنداش دوستم وقتی حتی. بمونم وفادار بهت همیشه دم می قول منم.. ازت مطمئنم.. دونم می -

 ..باشی

 .باشم داشته دوست رو تو باید باشم، حالی هر در من شه؛ نمی طور این وقت هیچ -

 ..شد نزدیکشان داشت دست در قهوه فنجان دو که حالی در کافه صاحب

 !داشتنتون دوست مثل بشه سرد نزارین بار این اما! ما ی کافه کادوی اینم بفرمایید -
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. دزدن می قدم هم کنار آرام رو پیاده در بعد ربع یک. کردند تشکر و زدند لبخند جوان مرد به دو هر

 :خودش دستان میان کرد قالب را ارغوان دست سیاوش

 ...تا خوای می یا کنم؟ صحبت ام خانواده با تونم می ارغوان -

 خانواده گذاشتن جریان در همون حد در باشه؟ چی همه باشه خصوصی فعال اما.. کن صحبت نه -

 .ها

 ..عالیه همینم من، عزیز باشه -

 الس برا نشدم، قبول تهران اگر. یارم نمی بهونه دیگه خدا به.. ست دیگه ماه یک آزمون. ممنون -

 ...خونم می بعدی

 ..شی می قبول مطمئنم اما... نیست مهم -

 :زد لبخند ارغوان

 .خوبی قدر این ممنون سیاوش -

 چه. داشت دوست را ارغوان قدر این واقعا چرا کرد فکر آن یک. کرد نگاه رخش نیم به سیاوش

 قلبش تمام چون بود، نکرده توجه دختری هیچ به وقت هیچ مدت، این تمام در او عشق؟ جز دلیلی

 :رسیدند ارغوان رنگ ای نقره شش و دویست به. خواست می را ارغوان

 ... برم باید من خب -

 .شه می خوشحال خیلی خواهرم. کنم می صحبت ام خانواده با من -

 .شد نزدیکش کمی سیاوش. زد لبخند ارغوان

 .خوام نمی منم نخوای تو اگر. کنم مجبورت خوام نمی کن باور ارغوان -

 :کرد ساختگی اخم ارغوان

 !ها شدی پشیمون زود مهندس آقای -

 .برات باشه کننده ناراحت خوام نمی! ساعت چند تا هنگم تو االن من! چیه پشیمون... نه -
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 منم دی،ب شکنجه خودتو خوای می که حاال. گذاشتم منم. بزارم احترام انتخابت به گفتی.. نیست -

 !باشم جالدت کنم، می قبول میل کمال با

 ..خندید سیاوش

 .اصالً بمیرم لحظه هر حاضرم من باشه.. ست شکنجه این اگه -

 کشید پایین را شیشه. نشست و کرد باز را ماشین در لبخند با ارغوان

 .باش مراقب خداحافظ -

 !باال بده هم رو ماشین ی شیشه. رسیدی بده اس ام اس من به. من عشق هم تو -

 را خودش. افتاد راه ماشین و داد فشار گاز پدال روی را پایش جور همان و کرد اخم دوباره ارغوان

 :زد حرف بلند خودش با گرفت اش خنده و دید ماشینش بغل ی آینه در

 !بشی عروس خوای می ارغوان، کن فکر -

 واستخ می انگار. گذاشت فرمان روی را دستش و کرد انگشتش ی حلقه به نگاهی. خندید بلندتر

 :کرد خواندن به شروع ترانه با و زد را ماشین ضبط پلی دکمه. بدهد نشان را اش حلقه همه؛ به

 مدیونم تو احساس به دارم که حالی این من

 اونم ی دیوونه من که هست وجودت تو چیزی یه

 تابی بی نه ، ارومی نه مغرور، قدر این همیشه

 ... * جذابی..  جذابی قدر این چرا من، برای دونم نمی

 امیری خواجه احسان/ ساده*

 زندگی خواهرش ی خانواده و او که ای خانه. برگشت خانه به زودتر کمی سیاوش شب چهارشنبه

 اتنه اون چون و بوده کامران پدر به متعلق که ای خانه. بود قدیمی ویالیی خانه یک کردند؛ می

 رد االن و بود شده بزرگ خانه همین در سیاوش. بود کرده زندگی جا همان بود، کبیری آقای پسر

 ادپیشنه. کرد می زندگی داشت؛ را انباری و سرایداری ی خانه نقش قبال که متری صد سوئیت

 برادرش اینکه از سوگل هم و شود مستقل دارد دوست سیاوش هم دانست می. بود کامران

 به لتبدی را آنجا عالی ی نقشه یک با سیاوش همیشه مثل. ست راضی و خوشحال هست کنارشان
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 کوچکش و شیک ی خانه عاشق دید، می کسی هر که جوری کرد؛ خودش برای مدرن ی خانه یک

 .شد می

 خواهرش ی خانه به و کرد عوض را هایش لباس رفت؛ اش خانه به شبها؛ بیشتر مثل هم شب آن

 زد؛ در وقتی. کند صحبت کامران و خواهرش با شان باره در خواست می که بود مسایلی. رفت

 :کرد باز را در سارا کوچکش؛ ی زاده خواهر

 دایی سالم -

 کنی؟ می بازی داری باز تو! خوشگله دختر سالم -

 ایمق سرش پشت را اش کامپیوتری بازی ی دسته لبخند با خواهرش؛ ی ساله سیزده دختر سارا

 .کرد

 کنیم؟ بازی دوتایی یای می! زیاد نه -

 :گفت رفت آشپزخانه سمت به که طور همان و داد تکان سری سیاوش

 .باشم مادرت پیش خوام می فعال نه -

 اکج باید را خواهرش دانست می سیاوش. برگشت اتاقش به سریع و انداخت باال ای شانه سارا

 عاشق. کردند می صدایش باید کدبانو که بود زنهایی از دسته آن از سوگل خواهرش. کند پیدا

 این با کرد؛ می ها بچه و همسر و خانه به رسیدگی صرف را خود وقت تمام. بود داری خانه زندگی

 کارها این خودش همیشه او بدهد؛ انجام را کارها که بود خدمتکاری و داشتند خوبی مالی وضع که

 :زد لبخند سیاوش دیدن با. بود ساالد کاسه یک تزئین مشغول هم موقع آن. داد می انجام را

 .امشب خونه اومدی زود.. نباشی خسته -

 !شی نمی البته نباشی، هم شما.. مرسی -

 :داد نشانش را صندلی سوگل

 .نیست کامران بشین؛ -

 .نشست خواهرش روبروی و کشید کنار را خوری ناهار صندلی سیاوش

 .اما شه می پیداش دیگه. دونم می -
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 :انداخت باال ای شانه سوگل

 بخوری؟ بیارم چیز یه ای گرسنه. حتما آره -

 .خورم می شام کرده؛ کالفه منو قیمه بوی.  نه -

 :داد ادامه بعد و کرد سکوت کمی

 .بزنم حرف باهات خواستم می سوگل -

 .باشه خوب فقط امیدوارم! موردی؟ چه در.. خوب چه -

 لهیک. داشت جدی و مردانه ی چهره سیاوش. کرد نگاه را کوچکش برادر آمیزی شیطنت لبخند با

 لسوگ اما. کند جلوه احساس بی و خشن کمی چهره این بود شده باعث بلندش قد و ورزشکارانه

 :کرد جدا را کاهویی برگ از ای تکه و انداخت پایین را سرش سیاوش. بود خبر با برادرش قلب از

 .خوبه آره یعنی. خوبه کنم فکر خب -

 .منتظرم من -

 !کنم ازدواج خوام می -

 دست از چاقو. بود رفته مطلب اصل سر باره یک سیاوش اما زد؛ می را چیزی چنین حدس سوگل

 !افتاد ساالد ی کاسه داخل سوگل

 سیاوش؟ گی می جدی داری -

 .انداخت باال را هایش شانه سیاوش

 دارم؟ شوخی نظرت به االن -

 ای؟ دفعه یک.. اما.... نه -

 !شد االن. شد نمی اما.. وقته خیلی. نبود که دفعه یک خب -

 :کشید خودش سمت به را دستش و بیرون کشید سیاوش دست از را کاهو برگ کالفه سوگل

 کنی؟ ازدواج باهاش خوای می و شدی یکی عاشق تو واقعا یعنی. ببینم کن نگاه منو -

 :پرسید متعجب سیاوش
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 عجیبه؟. آره -

 !ندادی بروز مدت این توی چیزی اصال تو -

 :گرفت اش خنده سیاوش کرد، می نگاه موشکافانه خواهرش

 اسمحو دائم و گرفتم می بغل غم زانوی باید کنی، می نگاه که سریاالیی این مثل کردی فکر -

 شدم؟ عاشق بفهمی تو تا شد می پرت

 :کشید عقب را خودش ناراحت سوگل

 شناسمش؟ می من هست کی اصالً کنی؟ ازدواج باهاش خوای می واقعا تو... اما.. نه -

 :برد پایین تایید ی نشانه به را سرش سیاوش

 .کرد قبول اونم و دادم پیشنهاد بهش یعنی. کنم ازدواج باهاش خوام می و شناسی می آره -

 .ببینم بگو باش زود سیاوش هست کی -

 !دیگه شناسیش می.. اهورا خواهر حامی؛ ارغوان -

 :داد تکیه صندلی به تعجب با سوگل

 داری؟ دوست رو دختر اون تو کنی؟ می شوخی داری تو -

 ..خوبیه دختر ارغوان داره؟ اشکالی چه آره -

 این ویت اونم مادر نکنم فکر! نفهمیدیم ما که شدین عاشق کی تا دو شما. خوبیه دختر که البته -

 درسته؟ باشه جریانات

 ..خب ولی داره آزمون االنم البته. بشه تموم ارغوان درس کردیم می صبر باید خب. درسته آره -

 :کرد نگاه متفکرش خواهر به و کرد سکوت سیاوش

 نیست؟ درست انتخابم نظرت به سوگل؟؟ -

 رو ازدواج آمادگی نظرت به یعنی...  نظرم به اما. طور همین هم اش خانواده. خوبیه دختر ارغوان -

 داره؟

 :رفت فرو هم در هایش اخم سیاوش
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 نظری؟ چه از فهمم نمی ازدواج؟ آمادگی -

 با دختر دونم می و دارم دوستش خیلی من. درسشه و کتاب توی سرش اش همه اون خب -

 .کمه شناختم من شاید.. دونم نمی. استعدادیه

 :کشید جلو به را خودش کمی سیاوش

. یهچ منظورت فهمم می. دونم می و شناسم می منم! شناسه می خودشو اون اینه، چیز ترین مهم -

 بیشتر و ست ساده خیلی و ده نمی اهمیت خودش به امروزی دخترای از خیلی مثل اون خب آره

 و اقتصاد و سیاست مورد در غذا؛ یه پختن دستور و آرایش و سال رنگ عوض داره دوست

 این عاشق منم و کنه می زندگی ساده و پوشه می ساده اون. بزنه حرف جامعه مشکالت

 ....ازدواجم مورد در. شدم خصوصیتاش

 ..کرد مکث کمی

 !سال هفت به نزدیک شاید. میکنم فکر بهش داریم وقته خیلی ما حقیقتش، خب -

 :شد گشاد سوگل چشمان

 گی؟ می االن و کنی می فکر بهش داری ساله هفت تو سیاوش؟ سال هفت -

. بودیم بچه ما. ست فهمیده و عاقل خیلی اون...  یعنی. بود تر راحت جور این ارغوان خب -

 .کنیم فکر بهش بیشتر کمی تا باشه خودمون بین خواست ارغوان

 وقت؟ اون سال هفت بیشتر؟ کمی -

 :زد لبخند خجالت با سیاوش

 .کرد قبول اونم کردم خواستگاری ازش دیشب من. نیفتاده اتفاقی! نگیر حاالسخت -

 :کرد خم طرفی به را سرش ناراحتی با سوگل

 !دیگه گفتین می ما به بعد شدین می دارم بچه ذاشتین می -

 :خندید بلند بار این سیاوش

 ....نبوده مون بین زیادی چیز کن باور -
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 بعد ی لحظه چند و برگشتند آشپزخانه در سمت به سوگل و سیاوش. آمد در صدای لحظه همان

 :داد سالم اول سوگل شد، ظاهر در جلوی کامران

 .نباشی خسته سالم -

 .کند پیدا جا همین باید همیشه را همسرش دانست می هم او. شد آشپزخانه وارد کامران

 سیاوش؟ اومدی زود مرسی؛ -

 رفت؟ پیش خوب کاراتون شما. ست آماده شنبه برای. کردم اصالح رو ها نقشه -

 توافق وزهن قیمتش سر. باشه خوبی ی ایده پاساژ یه برای کنم فکر بود خوبی زمین. بدنبود.. آره -

 .اومد کوتاه شاید کنم می صبر کم یه. نکردیم

 :داد تکان را سرش سیاوش

 .شه می پیدا بازم اون مثل نظرم به. کنید می خوبی کار -

 :داد شوهرش به کاهو برگ یک سوگل

 !دیگه شدم عمران مهندس یه خودم من. زنین می کارو حرف همیشه هم؛ اینجا شما -

 :زد لبخند کامران

  زدم؟ بهم رو تا دو شما خلوت ببینم! پس داریم جدید نیروی یه خوبه -

 :گفت سریع سوگل بگوید؛ چیزی خواست تا سیاوش

 !کنه ازدواج خواد می سیاوش اومدی، وقتی خوب اتفاقا نه -

 :آورد پایین را دستش بود، برده دهانش سمت را کاهو تازه که کامران

 سیاوش؟ واقعا چی؟ -

 :داد جواب جایش به سوگل باز

 ..اهورا خواهر. حامی آقای دختر ارغوان باشه؟ کی داداشم زن قراره کنی می فکر. واقعا.. بله -

 :بود زده زل سیاوش به تعجب با کامران
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 کنی؟ ازدواج وکیل یه با خوای می کنی؟ می شوخی -

 :گفت سوگل. انداخت پایین را سرش سیاوش! داد تکان تاسف حالت به را سرش

 . کامران خوبیه خیلی دختر ارغوان -

 !کردم نمی کارو این بودم سیاوش جای من اما. دونم می آره -

 :شد مستاصلش نگاه متوجه کامران و گرفت باال را سرش سیاوش

 !گفتم کی ببین! کنه می ات بیچاره! زن اونم وکیل؟ یه دیوونه آخه خب -

 می دهانش در را کاهو که حالی در کامران زد، لبخند بود؛ شده کامران منظور متوجه تازه سیاوش

 :گفت گذاشت

 داری؟ دوستش واقعا -

 :داد جواب بازسوگل

 !گرفته هم رو بله و کرده خواستگاری ازش -

 هستی؟ جدی قدر این واقعا؟ -

 کردم؟ اشتباه نظرتون به -

 ودمب کرده صحبت سوگل با بار چند من. سالته وپنج بیست تو! نه کردی فکر کامل روش اگه -

 گها هم حاال. کنی معرفی و بخوای رو یکی خودت باید کردیم می فکر خب اما. مسئله این به راجب

 هم خیلی من. شناسیم می رو حامی آقای ی خانواده. خوب هم خیلی. هستی جدی ارغوان مورد در

 . کنم می حمایتت و خوشحالم

 :کرد نگاهش قدردانی با سیاوش

 .کشیدین زحمت پدر یه از بیشتر خیلی من حق در شما. ممنون -

 :کرد آمیزی محبت لبخند کامران
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 برای داشتم استرس که قدر این. اینجایی االن خوشحالم. کردی پسری من برای هم تو -

 ازم دنیا اون مادرت و پدر که بودم نگران همیشه. نداشتم خودم های بچه برای تو، خوشبختی

 ..بودی امانتشون تو. نباشن شاکی

 و میز روی و خورد می سُر سوگل های گونه روی از اشک های قطره کرد؛ نگاه سوگل به سیاوش

 :برگشت سمتش به هم کامران. چکید می دستانش

 کنی؟ می گریه تو باز سوگل -

 :رفت را دستش و شد نزدیکش سیاوش

 !نکنم ازدواج من ناراحتی قدر این اگه -

 :کرد اخم سوگل

 .خوشحالم... مسخره -

 :گفت کرد می بغلش که حالی در و کشید سوگل کنار را خودش کامران

 !لوسه خیلی فقط کم یه خواهرت این -

. کند ارام را خواهرش توانست می او از بهتر کامران رفت؛ بیرون سمت به و شد بلند سیاوش

 کرف مادرش و پدر به. نشست بود؛ برده باال کمی را خانه سطح که ای پله دو روی ساختمان؛ بیرون

 گنگی خیلی چیزهای. افتاد اتفاق تصادف آن که بود ساله سه فقط. نبود یادش چیزی اصال. کرد می

 هفده فقط خودش که کسی..  خواهرش تنها آغوش به بردن پناه و خانواده نبودن از. بود یادش

 نشده وقت هیچ. شدند مادر و پدر هم او برای سوگل و کامران.بود کرده ازدواج تازه و بود ساله

 وا خواهرش، پسر کسری؛ صدای. داشت را حس همین قلبش ته اما کند صدا «بابا» را؛ کامران بود؛

 کرد جدا خاطراتش از را

 .شام سیاوش -

 :گفت کامران. نشست اش صندلی پشت وقتی

 خوبه؟ گذاشتم قرار شب جمعه برای من سیاوش، -

 :کرد نگاه گیج سیاوش
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 چی؟ قرار -

 !دیگه خواستگاری -

 :گفت سارا جمله این با

 !کنه ازدواج خواد می دایی -

 :گفت سیاوش. داد تکان را سرش سوگل

 !که نیستم جمعه من اما جمعه؟ -

 نیستی؟ چرا چی؟ یعنی -

 !روزه دو سفر یه بریم ها بچه با زود صبح فردا بود قرار خب -

 :برگشت سیاوش سمت به سوگل

 بری؟ خوای می کی با بودی نگفته سفر؟ -

 هم با ور روز دو گرفتیم تصمیم مانی و اهورا با برگشته، گفتم رو بنیامین. شد دفعه یه خیلی -

 .باشیم

 :داد سیاوش دست به را برنجی بشقاب کامران

 !بشی فامیل خوای می که هم اهورا با. هستین خوبی دوستای شما. خوبه خیلی این -

 :داد ادامه و زد چشمکی کامران. زد لبخند سیاوش

 شب جمعه همون برگشتین زود و شد اگر. دونست می حامی آقای حتما. نداره موردی باشه -

 خوبه؟ بعد ی هفته واسه ندازیم می وگرنه

 از عدب دیگه؟ شب برای گفتین شما باشه؟ خوب کنم فکر.  برگردیم غروب تا کنم می سعی خب -

 !شام؟

 رسونیب تونی می ؛ مطمئنی اما دیگه ی دفعه برای بمونه گفتم من اما بریم شام کردن اصرار اره -

 رو؟ خودت

 :گفت کرد می پر را قاشقش اولین که طور همان و داد تکان را سرش سیاوش
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 .کنید کنسل تا بهتون گم می بود مشکلی اگه. کنم صحبت ها بچه با رم می بازم..  آره -

 ی هفته این کرد نمی فکر اصالً. بود خوشحال قلبش ته از سیاوش. شدند غذا خوردن مشغول همه

 ..شود تمام خوبی این به تنش؛ و استرس از پر

*** 

 :چهارم فصل

 از داص. گشت گوشی دنبال و نشست تختش توی هول،. شد ترسیدنش باعث گوشی زنگ صدای

 اش آلوده خواب چشمان. دید زمین روی تخت؛ کنار را گوشی و شد خم. آمد می تخت پایین سمت

 را زنگ صدای! بوده اش گوشی هشدار زنگ که شد متوجه اما گشت؛ می تماس ی دکمه دنبال

 خندلب. داشت قرار دوستانش با صبح امروز شد، متوجه تازه بزرگش ی کوله دیدن با. کرد خاموش

 و رودب بنیامین دنبال سیاوش بود قرار. داشت وقت ربع یک سیاوش آمدن تا شد؛ بلند سریع. زد

 صورت و شد باز آرامی به در. خورد در به ای ضربه آرام که پوشید می را هایش لباس. او بعد

 :گفت لبخند با اهورا. دید را مادرش

 .شدین بیدار چرا. مامان سالم -

 :کرد باز را در آلود خواب ریحانه

 خوای؟ نمی چیزی. باش مراقب خیلی اهورا ری؟ می داری -

 .زنم می زنگ بهت راحت، خیالت مامان نه -

 و کشید کنار را اهورا دست بست؛ می را پیراهنش های دکمه اهورا شد؛ نزدیکش لبخند با ریحانه

 :گفت طور همان. کرد پیراهنش های دکمه بستن به شروع خودش

 بهت امیدوارم. نداشتی تفریح و نکردی استراحت اصالً وقته چند تو. ری می داری خوشحالم -

 ..بگذره خوش

 مامان مرسی -

 ..اهورا -

 .بود اهورا ی سینه تا مادرش قد. ببیند را پسرش صورت تا کرد باال را سرش

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر اعتماد سارا | تفنگدار چهار رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

49 

 

 نشد خوابیدی زود تو. کرد خواستگاری سیاوش برای رو ارغوان و زد زنگ کبیری آقای دیشب -

 .بگیم بهت

 :گذاشت مادرش ی شانه روی را دستش و زد لبخند اهورا

 .داره دوستش ارغوانم. خوبیه پسر سیاوش! تقریبا دونستم می -

 ... خب اما. راضیه هم پدرت. دونم می -

 برای. کرده صبر خیلی خاطرش به. داره دوست رو ارغوان وقته خیلی سیاوش.. نباش نگران -

 اون؟ از بهتر کی. خوبه هم ارغوان

 :گرفت را اهورا دست و زد لبخند مادرش

 ن؟یای می زود شما. گذاشتن قرار شب فردا برای گویا فقط. باشه طور همین امیدوارم خوشحالم -

 :برد گوشش پشت را مادرش موهای از ای رشته و خندید اهورا

 !باشم حتما باید که من! نیست مهم هم نباشه کنار؛ به سیاوش حاال یایم می که البته -

 :گرفت اش خنده اهورا ی جمله از ریحانه

 .. نیست که اردالن..  باشی باید تو آره -

 تعطیلی از بعد نظرم به.  زنه می سر بهمون. کنه می کار داره دونی می. نباش اردالن نگران -

 .پیشش برین وقتی چند یه بابا با ها مدرسه

 :گفت آرامش با و شد نزدیکش اهورا. داد تکان را سرش ریحانه

 با زچی همه دونین می بهتر خودتون. نیست خوب قلبتون برای قدر؛ این نباشین نگران بهتره -

 یه وقت اون. داره ازدواج قصد گه می ها زودی همین به هم اردالن. شه می انجام شرایط بهترین

 !شه می پر دورتون نوه عالمه

 :زد برق چشمانش بار این و خندید دوباره ریحانه

 !داری شو آمادگی خیلی که این مثل تو -

 :رفت اش کوله سمت به و زد لبخندی اهورا
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 درسترس در گوشیم یا بگیرم تماس نشد اگر اما. زنم می زنگ شد جا هر منم. باشین مراقب -

 .ایم خونه عصر فردا. نباشین نگران نبود،

 باشه؟ نشین؛ فرمون پشت هم تو. نکنید رانندگی تند کنم می خواهش. عزیزم باشه -

 :برداشت را اش کوله اهورا

 .راحت خیالت. کنه می رانندگی خودشم سیاوشه؛ ماشین. باشه -

 در و کرد قالب پسرش کمر دور را دستانش هم ریحانه. بوسید را مادرش پیشانی و شد خم کمی

 صدای لحظه همان.. بود شده عاقلی و بزرگ مرد خودش برای کوچکش پسر گرفت، آغوشش

 :داد جواب را گوشی آمد؛ اهورا موبایل زنگ

 بیرون یام می االن -

 :گفت مادرش به رو

 خداحافظ -

 . باش مراقب. عزیزم سالمت به -

 غول. ندبود سیاوش رنگ مشکی لندکروز تویوتا داخل سیاوش و بنیامین رسید؛ بیرون وقتی اهورا

 نشست عقب صندلی اهورا. کند همراهی روزه دو سفر این در را تفنگدار چهار بود، قرار که بزرگی

 :گفت کرد؛ می نگاه را عقب که طور همان و انداخت ماشین عقب به صندلی همان از را اش کوله و

 !!تجهیزات با چه اوه -

 :خندید سیاوش.  بود سفر یک کامل تجهیزات و لوازم از پر عقب صندوق

 !گرفتم قرض ازشون رو اینا! دارم جهانگرد دوست تا چهار سه من -

 آماده هم مانی. زد زنگ مانی گوشی به بنیامین. افتادند راه به مانی ی خانه سمت به طور همان

 رفتن ور ولمشغ بنیامین. افتادند راه به اصلی اتوبان طرف به تقریبا نیم و پنج ساعت. بود در جلوی

 ادفری با تقریبا مانی؛. کرد می بلندتر لحظه هر را ماشین ضبط صدای و بود آهنگ های تراک با

 :پرسید
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 می کجا از رو اینجا وقت، اون سال؛ هفت نبودی ایران تو کجاست؟ گی می که اینجا بِنی -

 !شناختی

 !بود درگیر ماشین ضبط با همچنان بنیامین

 هی قبالً. خوبیه جای نباشین نگران! دیگه اومدم می! بودم فراری انگار نبودی گی می همچین -

 .خلوتیه و بکر جای. هرازه جاده توی. داره ویال دوستش. بودیم رفته پدرم با دفعه

 :اهورا

 دوست دیگه کشورهای و باکالس جاهای توی گشتن از بیشتر رو ها تفریح جور این من خوبه -

 دارم

 :گفت ای بچگانه ذوق با همیشه مثل مانی

 و غریب عجیب چیزای و حاله با قدر این بریم بیاییم بار یه. ست دیگه چیز یه هند اما.. اره -

 !دارن مسخره

 :گفت ادا با و کرد جمع را لبهایش بنیامین

 !یاد نمی خوشم ازشون کالً! ان مسخره -

 :شد جمع لبخندش مانی

 !اخه خورن نمی تو کالس به -

 هب سیاوش؛ صندلی روی گذاشت را دستش که طور همان. برداشت ضبط سر از دست بنیامین

 :برگشت عقب سمت

 جورن یه خب و.... کثیف انگار. جورن یه ازشون یاد نمی خوشم. نیست کالس موضوع جدی نه -

 !دیگه

 :گذاشت مانی پای روی را دستش اهورا

 !ریم می سیاوش و مانی و من! باشه نیا تو حاال! دیگه آدمن بابا ای -

 :کرد نگاهش لبخند با مانی
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 !نداری نه یاد می خوشم اهورا -

 اب و برگشت عقب سمت به بعد کرد نگاه کرد؛ می رانندگی فکر در که سیاوش به بنیامین

 تپش که را دستش بنیامین! زد لبخند اهورا و انداخت باال ای شانه مانی! داد نشانش ابروهایش

 :انداخت سیاوش گردن دور بود، سیاوش

 یاد؟ می خوابت! نبودی طور این یادمه قبالً. تو قد چه ماشاال ساکتی سیاوش -

 هب کمی را خودش مانی. کرد نگاه را جلو تفاوت بی دوباره و انداخت سمتش کوتاهی نگاه سیاوش

 :کرد خم جلو

 !بشناس االن! شناخت را دوست سفر، در باید که گن می -

 :شد تر نزدیک مانی به و زد ای موذیانه لبخند اهورا

 !شبه فردا فکر تو -

. ودب کرده حفظ را لبخندش هنوز اهورا! ببیند را اهورا تا انداخت آینه به نگاهی سیاوش حرف این با

 :پرسید متعجب مانی. بود جلویش خلوت ی جاده به حواسش همچنان و نگفت چیزی

 !برگردیم؟ خوای می ناراحتی چرا؟ شب فردا -

 :خندید مانی ی ساده لحن و حرف به اهورا

 !شد می عالی خیلی دیگه که بود؛ فردا االن شد؛ می اگه. خوشحاله هم خیلی! بابا نه -

 به آرام تمش با دید؛ را سیاوش لبخند که بنیامین. زد کمرنگی لبخند سیاوش خندید؛ بلندتر اهورا

 زد؛ بازویش

 !گین نمی ما به شما و هست خبری یه اینجا! ببینم کنین صبر -

 :گفت اهورا. گذاشت می جریان در را دوستانش باید حال هر به. نگفت چیزی سیاوش

 بگم؟ سیاوش -

 :برگشت اهورا سمت به بنیامین. باالانداخت را هایش شانه و زد لبخند سیاوش

 ..باش زود ببینم، بگو اهورا -
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 :اهورا

 !خواستگاری بره شب فردا قراره ایشون خب -

 :گفتند متعجب دو هر! بود دیدنی مانی و بنیامین ی قیافه

 چی؟ -

 :داد ادامه بنیامین

 کنی؟ ازدواج خوای می کی؟ خواستگاری سیاوش؟ واقعا -

 با یاوش؛س تفاوتی بی این از کالفه بنیامین. کرد اکتفا دادن تکان سر و لبخند یک به تنها سیاوش

 :گفت اهورا به حرص

 دونستی؟ می کی از تو چیه؟ جریان ببینم بگو! داده تو به رو زبونش انگار اینکه -

 اینجا به بحث که آمده نمی بدش هم او شد مطمئن و انداخت سیاوش ارام صورت به نگاهی اهورا

 :داد تکه صندلی به. بکشد

 .کنه ازدواج خواهرم ارغوان، با خواد می سیاوش.. یعنی... وقته خیلی من خب -

 :گفت بلند و کرد زمزمه را اهورا آخر ی جمله مانی

 سیاوش؟ آره اهورا؟ کنی می شوخی -

 :زد بازویش به دوباره بنیامین. گرفت می سبقت جلویش ماشین از سیاوش

 چیزی چرا کنی؟ ازدواج خوای می واقعا تو! گیریم می اعتراف داریم ازش انگار! پسر دِ بزن حرف -

 نگفتی؟ بهمون

 :کشید اش مشکی موهای به دستی و کشید عمیقی نفس سیاوش

 منم واسه کن باور. بود جریان تو فقط اهورا. نداشت دوست اصال ارغوان میدونی.. اره... خب -

 .بودیم نگفته چیزی هم هامون خانواده به. بود سخت

 :کشید اش صندلی سمت را خودش و کرد اخمی بنیامین

 بودی؟ نگفته رو مهمی این به موضوع این مدت، همه این حسابی مرد -
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 :گفت اش همیشگی رویی خوش با مانی

 کردی حسودی تو گویا اما کنه، می ازدواج اول اهورا کردم می فکر من گم؛ می تبریک بهت -

 !بهش

 : اهورا

 !مون خونه تو بکشم راحت نفس مدت یه منم. ببره برداره رو دختره این زودتر بیاد بابا -

 به کمی را سرش و شد نگاهش متوجه سیاوش. کرد می نگاه را سیاوش مبهوت هنوز بنیامین

 :برگرداند سمتش

 ها؟ -

 :داد تکان را سرش تاسف با بنیامین

! بود حریف رو مدرسه پسرای تمام ارغوان! خوردی گول زود طور چه اخه سوزه می برات دلم -

 !نخوری کتک ازش خواستی می! حرفا این و بدنسازی و ورزش دنبال رفتی می هی همونه آهان

 تا! داشت لب به لبخند زمان هم و کرد اخمی سیاوش. خندیدند بلند بلند اهورا و مانی حرف؛ این با

 ازدواج موضوع کردند، توقف صبحانه برای راهی بین ی خانه قهوه یک کنار که بعد ساعت نیم

 ! عشق سال هفت این از اهورا های تعریف و بنیامین های شوخی و بود سیاوش

 امینبنی بار این که حالی در دوباره بعد. بخورند صبحانه تا شدند معطل خانه قهوه در ساعتی نیم

 به و ادد مسیر تغییر بنیامین دیگر ساعت یک تقریبا. افتادند راه کرد؛ می رانندگی سیاوش جای

 با بود؛ گرفته ای تازه جان که طبیعت بهار؛ اوایل در. داد ادامه را مسیر فرعی؛ ی جاده سمت

 مستثنی قاعده این از بودند؛ کرده انتخاب آنها که ای جاده. اورد می وجد به را همه اش زیبایی

 دیگری باریک ی جاده به بعد کمی. بزرگ های دشت و میوه های درخت از پر های باغ از پر. نبود

 کی به تا بودند راه در هم ساعتی نیم. داشت بسیاری های بلندی و پستی که ای جاده. شد وارد

 به ور و داشت نگه را ماشین بود؛ میدان یک شبیه که جایی ی گوشه بنیامین. رسیدند روستا

 :گفت پسرها

 که یمبر باید کیلومتر شش پنج؛ بعد به اینجا از. بدین انجام جا همین دارین خریدی اگه ها بچه -

 . نداریم انتن اصالً اونجا تا کنید کارو این بزنین هم زنگ خواین می اگه. نیست روستایی
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 :گفت طنزی لحن با و شد پیاده مانی نفر اولین

 !هست؟ که دشوری اونجا ببقشید -

 :شد پیاده دنبالش و خندید بنیامین

 !کنیم سازی خصوصی تونیم می! زیاده اون اره -

 یک طرف به روستاییان های نگاه میان نفر چهار هر و خندید هم اهورا و سیاوش حرف؛ این با

 و رمغرو پسر چهار. بود جالب برایشان پسرها های تیپ و سیاوش لندکروز. رفتند کوچک بقالی

 قهدقی چند از بعد..  آموزی دانش اردوهای و دبیرستان سالهای مثل. بودند هم کنار دوباره سرخوش

 شیطنت و خنده با دوباره اش؛ بامزه االغ و پیرمرد یک با اهورا های گرفتن عکس و پسرها خرید

 ادهج اصالً جاده این.نشست فرمان پشت بود، بلد بنیامین را راه چون هم باز. شدند ماشین سوار

 تهایان. کشید طول ساعت ربع یک حدود مسیر. افتاد می گودالهایی در دائم ماشین. نبود خوبی ی

 دور را زیبایی بسیار کوه. بود مشخص محل؛ بودن بکر جا ازهمان. شد خاکی مسیر کامالً جاده

 رونبی جاده از را ماشین جلوتر کمی بنیامین. بود گل از پر های تپه و دشت از پر اطرافشان. زدند

 :گفت کرد می نگاه را بیرون پنجره از که حالی در سیاوش. کشید

 !که ره نمی باال کوهو دیگه آهای -

 :خندید بنیامین

 .بیابونی غول این دیگه بره باید! کردی لوسش بس از -

 ی تپه یک. شد می رد ها خاک و کوچک های سنگ روی از. خورد می شدیدی های تکان ماشین

 متوجه اول سیاوش. شد آشکار جلویشان زیبایی ی دریاچه رفتند؛ پایین وقتی و کردند رد را کوتاه

 :شد

 !!که نیوردم مایو! داره هم استخر هتلمون ببینید رو اینجا! اوه -

 :گفت ؛اهورا شدن خم جلو به مانی و اهورا حرف این با

 ..اینجا باحاله خیلی آره -

 :گفت و کرد مانی به رو بعد
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 !کنی جراحی تونی می اینجا مانی -

 :سمتشان برگشت هم سیاوش. کرد نگاه مبهوت مانی

 اینجا؟ جراحی؟ -

 !ارهد کور ی گره تا هشت هفت پایین، و باال پریدیم قدر این! کنی باز منو ی روده و دل! دیگه آره -

 !بابا ترسوندیم -

 :خندید مانی

 !شه باز شم روده و دل کنه، شنا کم یه آب این توی ندازیمش می االن -

 داشت نگه بنیامین را ماشین باالخره

 !دیگه ست معرکه یعنی.. خوبه اینجا خب-

 ؛اش همیشگی کج لبخند و درخشید می غرور برق از که چشمانی با. برگشت دوستانش سمت

 : گفت

 آوردمتون؟ کجا کردین حال ها؟ -

 :کرد می نگاه را اطراف دقت با اهورا. پرید پایین ماشین از نفر اولین سیاوش

 !مون روده کور های گره جز به! واقعا کردیم که حال آره -

 شانسر پشت هم کوه سمتشان؛ یک عظیمی دشت و روبرو دریاچه. بود کوچکی جنگل نزدیکشان

 .بودند ایستاده طبیعت قلب در دقیقا. داشت قرار

 :کشید سوتی سیاوش

 .عالیه هواش قدرم چه. شه نمی اینجا از بهتر -

 :رفت عقب صندوق در سمت به اهورا

 کنیم ردیف رو اینا اول ها بچه بیاین -

 :گفت داد، می بدنش به قوسی و کش که حالی در بنیامین. برگشتند سمتش به پسرها
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 !کردم فراموش رو چیز یه من -

 :گفت ساختگی ترس کمی با و کرد نگاهش متعجب اهورا

 !بهتون بگم گردما برنمی رو مسیر این من چی؟ -

 :گفت آورد می در سیاوش کمک با را بزرگ چادر که حالی در جدی لحنی با بنیامین

 !رو مون خونه مستخدم -

 :گفت خنده با و زد بازویش به آرام سیاوش

 !تنبل -

 و مانی. شد آماده چادرشان بعد کمی. بود زده بهم را طبیعت آرامش پسرها شوخی و خنده صدای

 مثل اهورا! بودند کرده درست آتش یک باالخره خرابکاری بار چند و بازی مسخره با بنیامین

 لمث بعد. کرد پارک چادر کنار را ماشین سیاوش و چید می چادر داخل مرتب را وسایل آرام همیشه

 :کرد جمع را ها بچه سیاوش دبیرستان سالهای

 مثل النا از. کرده تغییر چیزی شدین بزرگ نکنین فکر. بیاین پاشین بازی مسخره دیگه بسه -

 که؟ نداره حرفی کسی رئیسم من. کنیم می رفتار سابق

 .بود نفر بهترین مطمئناً سیاوش. دادند تکان تایید ی نشانه به را سرشان پسر سه هر

 هر و کجا هر. ره نمی جایی بده؛ اطالع اینکه بدون کسی اینکه اول: هستن اینا قوانین پس خب -

 .اونا با غذا خوبه، آشپزشون مانی و اهورا هم کارا مورد در. بدین اطالع باید برین خواستین وقت

 رو منطقه چون. خوابیم می چادر توی ریم می همه شب. بنیامین و من با ظرفا و آتیش کارای باقی

 ؟؟ اقایون چیز همه بودن اوکی. نداریم روی پیاده شناسیم نمی

 :زد دست بنیامین

 ! رئیس اقای بله -

 :خندید اهورا

 !خشن رئیس -

 :کرد کج چپش ی شانه طرفش به را سرش بنیامین
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 کنی؟ نظر تجدید خوای نمی خواهرت مورد در! اخالقش بود بهتر قبالًها اره -

 :رفت باال ابروهای اهورا

 !زنه می اضافه هم تا دو هیچ؛ یاد برمی این پس از اون بابا نه -

 :کرد نگاه متفکر مانی

 !کنیم؟ درست چی ناهار اهورا -

 :برگشت سمتش عصبانی مانی! کرد خندیدن به شروع بلند حرف این با بنیامین

 !بخندم منه نوبت شستی رو ظرفا وقتی -

 :بنیامین

 !دریاچه این توی ندازیم می که نداره شستن ظرف -

 :گفت تکاند می را شلوارش خاک که درحالی اهورا

 !نیک پیک اومدیم کیا با ببین -

 :رفت ماشین سمت و شد بلند سیاوش

 ختانهخوشب و جنگله اینجا بیارین در رو خوشگلتون لباسای شین بلند لوسا پسر خب خیلی -

 !زدین تیپ جور این براش نیست ای زنده موجود

 :گفت شد می بلند که حالی در بنیامین

 !شد رد طرفا این از چیزی ای فرشته پری؛ یه شاید! دونی می کجا از -

 :زد پوزخندی مانی

 ای؟ فرشته و پری دنبال هنوز تو بنیامین -

 :گفت مالید می بهم دستانش که حالی در بنیامین

 !نیست مهم اسمش! باشه چی هر دونم می چه نسترن پروانه فرشته پری -

 .انداخت چادر داخل و آورد در حرکت یک با را شرتش تی سیاوش. خندید اهورا
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 !کن دقت بنیامین دیگه هست -

 :انداخت نگاهی اطراف به او دید ی زاویه از و ایستاد کنارش بنیامین

 کو؟ -

 :داد نشان را پایش زیر سیاوش

 !!هست هم جیگری چه نگاه هست شقایق یه اونجا اما! دونم نمی رو اسماشون -

 ؟ کنی می مسخره منو -

 اخم با بعد زد سیاوش ی برهنه بازوی به مشت با بار چند شوخی به و رفت سیاوش سمت به

 :گفت

 !کنی می پر چی توش رو اینا! اومد دردم -

 !که بود مشخص! آهن -

 :انداخت سیاوش به ای خریدانه نگاه و رفت تر عقب کمی بنیامین

 !جهان مردان ترین قوی ی مسابقه بفرستیمت باید دیگه -

 :درآورد بیرون چادر از را سرش اهورا. کرد می نگاه را بنیامین سینه به دست سیاوش

 !جهان های رئیس ترین قوی بفرستمیش باید بابا نه -

 :کشید فریاد بلند طور همان و افتاد راه دریاچه سمت به توجه بی سیاوش

 جک جااین بدونه نفر یه فقط. کنید استفاده تمیز ی دریاچه این از دارین وقت ساعت نیم اقایون -

 !داره جونور و

 !کشید درهم را صورتش بنیامین

 !تو اون برین خواین می! کثیفه..  اه -

 :اهورا

 !نه بگو لوسی گم می -
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 .انداخت باال ای شانه بنیامین

 !بخندم شما به و بشینم سایه تو دم می ترجیج من -

. آمد آب در چیزی افتادن صدای لحظه همان در. افتادند راه دریاچه سمت به توجه بی اهورا و مانی

 به که دیدند جلوتر خیلی را سرش بعد کمی! نبود سیاوش از اثری کردند نگاه دریاچه به سه هر

 . کرد می شنا دریاچه وسط سمت

 همان که بزرگی درخت زیر نفر چهار هر. بود العاده فوق طبیعت آرامش و بهاری زیبای ظهر از بعد

 امینبنی. کردند می نگاه ابر ای پنبه های لکه و صاف آسمان به و بودند کشیده دراز بود؛ نزدیکی

 :گفت ناگهان

 گین؟ می رو واقعیت همه بپرسم چیز یه ها بچه -

 :کرد نگاهش بود کشیده دراز کنارش اهورا

 بهم؟ گفتیم دروغم مگه -

 !کردیم سکوت و نگفتیم رو واقعیت وقتایی یه شاید خب اما نه -

 :کرد زمزمه سیاوش کرد؛ نگاه آسمان به دوباره اهورا

 بگو؟ خب -

 ب؛امش بمیرین اگه یعنی خوشبختین؟ تون، زندگی از مقطع این توی هستین؛ اینجا که االن -

 تون؟ زندگی از بودین راضی

 :گفت سیاوش اول. کردند می فکر نفر چهار هر. بود سکوت کمی

 . خوبه اما کنه؛ فرق ممکنه آلم ایده دونم می. ام راضی من آره -

 :بنیامین

 !نی؟ک عوضش بتونی و بخوای که بوده؟ چی کردی می نباید کنی می فکر که چیزی بزرگترین -

 ! شغلم -

 :کرد نگاهش تعجب با اهورا
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 نداری؟ دوستش مگه شغلت؟ -

 !نه -

 :شد خیره سیاوش خونسرد صورت به بنیامین

 !داری؟ دوست گفتی می که تو -

 جای به که خودش مثل بود، امیدوار خیلی کامران آقا. نداره دوست کسری دونستم می...  خب -

 !جبرانه راه بهترین این دیدم منم. کرد پدری من برای او. باشه کسی داد، ادامه رو شرکت پدرش

 :کشید پوفی بنیامین

 داشتی؟ دوست چی حاال. طور این که...  -

 :کرد نگاه آسمان به و زد لبخند سیاوش

 .بود زندگیم فوتبال..  شغل نه. بدم ادامه رو فوتبال داشتم دوست -

 :زد بازویش به بنیامین

 .. ذاشتی می کنار نباید -

 !نبود موافق باهاش زیاد ارغوانم شرکت؛ درسم؛. کردم نمی وقت. شد نمی -

 :آمد حرف به بود؛ خوابیده اهورا کنار ساکت مانی. گفت ارومی اوهوم بنیامین

 !کردم نمی انتخاب رو شغلم منم -

 :کرد نوازش را بازویش برادرانه اهورا

 .. دنبالش رفتی چرا نداشتی دوست وقتی.. کردی اشتباه هم تو -

 :کرد می دنبال را ابرها همچنان و کشید اهی مانی

 هک کرد تالش همیشه اما مجبورم، نگفت وقت هیچ پدرم! هستی؟ زندگیم جریان توی که تو -

 !کارامه پیگیر تالشی چه با دونی نمی االنم. بخونم درس

 :بنیامین
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 فتهه دو تا بودم؛ لندن وقتی. دنبالش رفتم مادرم اصرار و پدرم خاطر به منم. خواستم نمی منم -

 .بگذرونم کردم سعی اما شد عادی بعداً اینکه نه کردم، می گریه خواب وقت شب هر

 :داد ادامه و برگشت اهورا طرف به بعد

 داشتی؟ دوست تو رشته فقط تو اهورا کنم فکر -

 :زد لبخند اهورا

 .دارم دوستش من.. آره -

 :نشست و شد بلند اهورا

 هم اجبارا همین با باید اما. کنه می مجبورمون گاهی زندگی. طوره همین همیشه دونید می -

 .تره راحت زندگی جور این که گرفتم یاد اینو من. بسازیم

 :کشید آهی سیاوش

 .بینمب رو خوبش های جنبه باشم؛ بهتر شغلم توی کنم می سعی. کردم قبول اینو منم درسته -

 .کردند نگاهش متعجب سه هر. کرد خندیدن به شروع دفعه یک بنیامین

 یهو؟ شد چت -: سیاوش

 ! بودیم احمق قدر چه!! کنیم؟ فرار بار یه خواستیم می یادتونه -

 :خندیدن به کرد شروع هم اهورا

 !بود سالمون سیزده فقط -

 :داد نشان را سیاوش و نشست اهورا مثل هم مانی

 !بود رئیس سیاوش هم موقع اون -

 دقیقا بودند؛ گذرانده هم کنار کدام هر که مدتی بهترین. شد زنده هم باز مدرسه روزهای خاطرات

 .بود سال شش همان

 بچه .شد سردتر لحظه هر منطقه کوهستانی هوای. بود نزدیک بسیار شب و رسید زود خیلی غروب

 و خودش. شد تر بزرگ سیاوش دستور به آتش. بپوشند تری گرم لباسهای شدند مجبور ها
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 رد آتش داشتن نگه روشن برای هیزم تا افتادند؛ بزرگ ی شکسته درخت یک جان به بنیامین

 مشغول بود؛ کرده که هایی خرید با و بود داده را املت پیشنهاد اهورا.  باشند داشته هم را شب؛

 مدرسه دوران های تجربه اما بودند، نرفته مسافرت بود وقت خیلی اینکه با. بود شام ی تهیه

 .بود عالی برایشان

 و صاف آسمان. آورد ارمغان به خودش همراه آوری وهم و زیبا سکوت. شد تاریک هوا وقتی

 کنار سکوت در و بودند خورده شام پسرها. درخشید می آسمان در کامل ماه یک و بود پرستاره

 کنارش از را سیگارش پاکت سیاوش. کرد می درست قهوه همه برای مانی. بودند نشسته آتش

 آتش از که نازکی ی شاخه با و برداشت نخ یک بنیامین بردارد؛ خودش اینکه از قبل و برداشت

 :پرسید سیاوش به رو و زد سیگارش به غلیظی پُک. کرد روشنش بود؛ برداشته

 داری؟ شو آمادگی االن یعنی کنی؟ ازدواج خوای می واقعاً تو سیاوش -

 :گفت بود کرده تعجب بنیامین ای دفعه یک سوال از که سیاوش

 مگه؟ داره آمادگی...  آره خب -

 .داشت سبزش چشمان در زیبایی انعکاس آتش. انداخت باال را هایش شانه بنیامین

 !سختن اینا... تعهد.  داره مسئولیت. داره خیلی نظرم به اتفاقاً -

 :اهورا

 شن می آسون اینا باشی داشته دوست رو یکی اگه -

 :کرد تایید سیاوش

 !عادی و آسون خیلی..  اره -

 :کرد پرت آتش داخل را سیگار. کرد می نگاه سیگارش دود به بنیامین

 !باشم متعهد بتونم نشدم بزرگ قدر اون نظرم به! ترسم می ازش من دونم نمی -

 :گرفت سمتشان را داغ ی قهوه از پر های لیوان مانی

 پیش ما برای چون. موافقم سیاوش و اهورا نظر با اما. کنم می فکر بنیامین مثل کم یه منم -

 .داریم رو احساس این باشیم داشته دوست رو نفر یه خیلی نیومده
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 :بنیامین

 .ترسیدم اما.... اومده پیش من برای -

 .بود زده زل آتش های زبانه به بنیامین. کرد نگاهش سیاوش

 ماا رسه؛ می نظر به سخت اولش! کردنه کار همین مثل..  که نداره ترس مسئولیتش؟ از چی؟ از -

 ...میشی حل باهاش وقتی

 :بدهد ادامه سیاوش نگذاشت بنیامین

 !کسی با شم حل ندارم دوست من! سیاوش بَده شدن حل همین -

 :گفت اهورا. بود مانده صورتش روی حرف بی سیاوش

 می پس رو خودت حرف خودت شی می عاشق وقتی یه! کنی صبر باید گه می درست مانی -

 !گیری

 فحر دارد دوست که شد متوجه اهورا. زد زل آتش به همچنان و کشید آهی بنیامین. زد لبخند مانی

 :نشست زمین روی کنارش و برداشت را اش قهوه لیوان. بزند

 نهتو می عاشق ادم! باشه پاک چی همه از که نیس مقدس و معنوی خیلی چیز یه داشتن دوست -

 !باشه خائنم

 !کرد بلند را سرش بنیامین اهورا حرف با

 واقعا؟ -

 حاال؟ تا نکردی اشتباه تو سیاوش...  واقعا آره -

 :کرد نگاه گیج سیاوش

 ... خب -

 :داد ادامه اهورا

 اطرخ همین به. اما یاد می پیش..  روحیاتش و شخصیت به بستگی کی هر حاال...  اد می پیش -

 ! غلطه کردنش نفی اما! کن صبر گن می
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 :کرد نگاهش مشتاق بنیامین

 چی؟ واسه کنم؟ صبر -

 باید. نیک صبر باید هنوز یعنی داری رو گفتی که فکرایی این و داری دوست رو یکی وقتی ببین -

 دلیل هر به وقتی وقت؛ اون..  نخوای چیزی اون جز که برسه حدی به که کنی صبر قدر اون

 شا تجربه من. خاصیه جور یه خب..  اوم... گیره می جلوتو داشتنت دوست کنی؛ اشتباه خواستی

 !کردم

 :کرد می نگاهش طور همان هنوز بنیامین

 !؟ خب -

 :کرد مزه را اش قهوه اهورا

 اون توی. بود کشش یه فقط یعنی. بخوام قدر این رو ترانه کردم نمی فکر اوایل اون خب -

 دوست این وقتی اما! نبود خیانت من نظر به خب..  افتاد اتفاقا خیلی مثالً؛ بودیم هم با که شرایط

 م؛رفت می کردن اشتباه سمت به ناخواسته هم وقت هر. نشد دیگه..  خب..  برام شد بزرگ داشتن

 گفتم می بهش و کردم می عجله اولیه شرایط همون توی اگر. گرفت رو جلوم داشتن دوست اون

 ..  ترسیدم می تعهد و مسئولیت این از تو مثل حتما. دارم دوستش

 :زد لبخند بنیامین

 اوشسی!!!  هستیم پدرامون شبیه مون همه ما کنم می که دقت یعنی! اهورا هستی پدرت مثل تو -

 ؟ نهِ  پدر مثل براش اونم! خواهرش شوهر شبیه هم

 :داد ادامه بنیامین و کرد تایید سیاوش

 اش حوصله این خاطر به رو حامی اقای همیشه من. عاقل و حوصله با. هستی پدرت مثل تو -

 وغشل سرش اینکه با حتی.  آدم برای ذاشت می وقت خیلی و فهمید می اینکه. داشتم دوستش

 هم مانی و دیدمش می جور این همیشه من..  وفادار و جدی و مهربون..  پدرشه شبیه مانی. بود

 بیهش منم! کاری خیلی البته و کبیری آقای شبیه!  رئیسه و خشن کمی هم سیاوش! طوره همین

 اون شبیه هم مورد این توی ترسم می...  خوام می زندگیم از چی دونم نمی خودمم! شدم پدرم

 .. بشم
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 :شد ناراحتیش متوجه اهورا. رفت هم در هایش اخم و شد ناراحت وضوح به بنیامین

 داره؟ شخصیتت و تو به ربطی چه این.. تو پدر نه کامله ما پدرای نه بنیامین -

 :داد تکان را سرش خیال بی بنیامین

 ...دعوا دوباره باز دیشب...  دیدم نمی حداقل بود وقت چند -

 دهش متوجه. زدند نمی حرفی پسرها از کدام هیچ. برداشت را سیاوش سیگار پاکت و کشید آهی

 بازی هب شروع فندکش با و کرد روشن را دومش سیگار بنیامین..  چیست بنیامین منظور بودند

 :کرد

 می خودش مثل هم منو...  اون بگم؟ چی گم می اما. بزنم حرف باهاش که کردم تالش خیلی -

 !بینه

 :گفت وار زمزمه سیاوش زد؛ سیگارش به عمیقی پُک

 ! کنی مقایسه رو خودت نباید. جوره یه کی هر -

 عیس خیلی! رفته وقته خیلی یادم از بودن باهام که دخترایی آمار من! بینم می دارم! هستم اما -

 فتمگ بهش وقتی دقیقا اما دارم، نگهش کردم سعی. داشتم دوست رو یکی پیش سال دو...  کردم

 از و اتفاقه گفت بخشید! مسخره خیلی! دید ام خونه تو همکارام از یکی با منو اون دارم دوستش

 هب کرد، ترک منو اون..  باشم متعهد تونستم نمی چون.  کردم تکرار من بازم اما..  مزخرفات این

 .. ام عوضی مَرد یه من...  فهمیدم نمی رو داشتن دوست معنی اینکه خاطر

 :گذاشت اش برهنه بازوی روی را دستش اهورا. زد سیگار به عمیقی پُک دوباره

 !تو سالته پنج و بیست تازه...  ست دوره من نظر به...  گیری می سخت خودت به داری بنی -

 :داد تکان عصبی را سرش بنیامین

 !کنه؟ نمی تموم چرا!! سالشه پنجاه که پدرم -

 اهنگ سکوت در مانی. کشید می زبانه بنیامین های چشم در خشم. انداخت پایین را سرش اهورا

 :گفت آرام کرد می

 !داره رابطه خانم یه با وقته خیلی منم پدر -
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 :گفت اول اهورا کردند؛ نگاهش گرفته برق همه! بود ای صاعقه مثل مانی حرف این

 ...کنی درکش باید داره حق... خب پدرت -

 :کشید آهی بنیامین

 ده می حق خودش به! رویه زیاده کم یه....  من پدر کار گرچه. نبودم ناراحت نبود مادرم منم اگر -

 !ودهب تفریحی کاریش؛ سفر نصف فهمیدم می تازه اومد می من پیش وقتی. فهمم نمی اینو من و

 :شد بلند و کشید بلندی آه سیاوش

 .ماش برای زشته! زنین می حرفا این از زنها مثل اینجا نشستین الکی! خوابه وقت شین بلند -

 کند عوض را جو خواست می هم او و خندید اهورا

 عموق این دیگه سال! بزنیم حرف سیاوش ازدواج مورد در و نکنیم غیبت بیاین گه می راست -

 !کنه می پیش پیش شو بچه داره احتماال

 :کرد نگاهش طلبکارانه حالت و گذاشت کمرش به را دستش سیاوش

 هفت از بعد! بزنم رو بچه حرف آینده سال ده تا بده رضایت نکنم فکر داری تو که خواهری اون -

 اینا عروسی! بدیم اطالع هامون خانواده به فقط شده راضی زاری و گریه و تمنا و خواهش سال

 !طرحش و آزمون از بعد بماند

 :کشید پوفی مانی

 حرف خواهرت این با اهورا! سال ده همون دارین مدت بلند ریزی برنامه که جور این!! خبره چه -

 !خب بزن

 :شد بلند خنده با اهورا

. شم می راحت دستش از دارم خوشحالم؟ قدر این چرا کنی می فکر! بود طور همین اولشم از -

 ! کرده خودش با کاری چه دونه نمی هنوز سیاوش

 بادی های بالش با که طور همان و شدند چادر داخل بعد کمی. کردند خنده به شروع باز ها پسر

 ! شدند خواب ی آماده زدند؛ می هم ی کله و سر به شان
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 و داد تذکر دوبار یکی سیاوش. آمد می بنیامین و مانی های خنده آرام صدای هنوز بعد ساعت یک

 طرف یک هم اهورا و سیاوش هم، کنار بنیامین و مانی.. گرفت فرا را جا همه سکوت بعد کمی

 گرمشان نازک پتوی یک با که بود حدی به چادر داخل اما بود سرد بیرون هوای. بودند خوابیده

 جای در تواند نمی سادگی این به دانست می. برد نمی خوابش اما زد غلت بار چند اهورا. بشود

. دنش بیدار اما خورد؛ تکانی سیاوش. شد بلند آرام و داد فحشی خودش بد عادت به.. بخوابد جدید

 :گفت گوشش بغل ارام. است بیدار مانی شد متوجه. رفت چادر در سمت به

 .بره نمی خوابم. نشستم بیرون من -

 ثلم سیاوش. کشید می زبانه هنوز آتش. رفت بیرون اهورا و گفت ای باشه وار زمزمه لب زیر مانی

 جان انهمچن صبح تا بودند شکسته و کرده پیدا بنیامین و او که چوبی. بود خوبی رئیس همیشه

 و بود ستاره از پر اسمان. انداخت اطراف به نگاهی و شد آتش نزدیک اهورا. داشت سوختن برای

 ساعت به. انداخت هایش شانه روی را بود اورده خودش با را نازکش پتوی. وزید می سردی باد

 هب ترسناک جنگل. کرد نگاه را برش و دور طور همین. بود شب نیمه دو نزدیک کرد؛ نگاه اش مچی

 .آمد می دور از سگی پارس صدای. رسید می نظر

 رو شب جانور یک حتما. خورد تکان اطراف همان در نظرش به چیزی. نداشت جان انگار هم دشت

. بود معلوم بودند، گذشته که ای جاده همان انتهای کوه؛ سمت برگشت. کور یاموش راسو. بود

 اما و کرد تر ریز را چشمانش.. شد رد دست دور از نوری کرد احساس که کرد می نگاه طور همین

 صدا سمت به. شنید را ماشینی موتور صدای بار این اما دریاچه سمت دوباره برگشت. نبود چیزی

 متری سه دو حدودا تپه. رفت بودند؛ آمده پایین آن از که بلندی ی تپه سمت به آرام. برگشت

 زیر زا چیزی که برود باال تازه خواست می. بیند می تپه پشت از نوری کرد احساس.  داشت ارتفاع

 آتش سمت به و کشید نفسی. بود صحرایی کوچک مار یک.  کرد نگاه زده وحشت! خزید پایش

 بیرون ای قوه چراغ اما بود چادر داخل اش گوشی. کرد می حمل روشنایی خودش با باید. برگشت

 پایش جلوی از سریع نور دیدن با جانوران. انداخت پایش جلوی را نورش و برداشت را همان. بود

 !است اطرافش جانور قدر چه بود شده متوجه تازه شدند، می دور

 آن از باالرفتن تپه، کم شیب خاطر به. برود باال خاکی ی تپه از کرد سعی و رفت تپه سمت به اهورا

 قوه چراغ و برد پایین را سرش سریع! زد خشکش رسید؛ تپه باالی به وقتی بعد کمی. بود راحت

. ندبود ایستاده باال مدل ماشین چند متری 01-11 ی فاصله در تپه؛ طرف آن در. کرد خاموش را
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 را اطراف ماشین چراغ نورهای. چرخیدند می ها ماشین اطراف هم مسلسل به مسلح مرد چندین

 کردند؟ می کار چه اینجا اینها. کرد نگاه دقت با اهورا. بود کرده روشن کمی

 و دیدن را بنیامین پای تاریکی علت به و شد چادر داخل. دوید چادر سمت به و رفت پایین عجله با

 :شد بلند دادی با بنیامین. کرد لگد

 !بود کی.. آی -

 انیتک هم سیاوش و شد بلند مانی بنیامین داد با کرد می نگاهش و بود ایستاده زده وحشت اهورا

 :گرفت شان سمت به و کرد روشن را قوه چراغ اهورا. خورد

 !خبریه یه اینجا ها بچه پاشین -

 :گرفت چشمش روی را دستانش بنیامین

 !المصبو این کنار بکش! کُن هم کورم کردی؛ که چالقم -

 :گرفت سمتش را نور بیشتر اهورا

 ! ریختن مسلح آدم عالمه یه اینجا پاشو؛ گم می بنیامین -

 :کرد زمزمه آرام سیاوش

 !بخواب بگیر دیدی خواب -

 .کشید را پتو و رفت سیاوش سمت به عصبانی اهورا

 . سیاوش شو بلند -

 ستنش سیاوش روبروی اهورا. کرد می نگاه و بود نشسته گیج هم مانی. نشست کالفه سیاوش

 !زیادن خیلی اونا. ببین بریم بیا پاشو سیاوش -

 :گفت کشید؛ می سرش روی را پتو که درحالی بنیامین

 !چه ما به باشه -

 :داد بیرون حرص با را نفسش اهورا

 چی؟ اینجا بیان اگه -
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 : مانی

 کجان؟ اهورا؟ گی می چی -

 :گفت کالفه اهورا

 !خب شین بلند بابا -

 :شد بلند مانی

 .. بریم بیا کجاست -

 : کشید آهی و بست را چشمانش سیاوش کرد؛ سیاوش به نگاهی اهورا

 .. بریم -

 :اورد بیرون پتویش زیر از را سرش بنیامین. رفتند بیرون و شدند بلند سه هر

 .  بیام منم بزارین خب ؟؟ رفتین..  اِ -

. بود اشتهبرد را پتویش اهورا. بود سرد بیرون. رفت دنبالشان و برداشت را پیراهنش سریع بنیامین

 اما یاوشس. بود پوشیده شلوارکی و کوتاه آستین شرت تی هم مانی. پوشید را پیراهنش بنیامین

 .نداشت تن به چیزی شلوارکش جز

 آرام و کرد روشن را قوه چراغ. کرد می حرکت اش شانه به شانه سیاوش و افتاد راه جلو اهورا

 :گفت

 .باشین آروم -

 :نشست و کرد خاموش را قوه چراغ اهورا. رفتند تپه باالی سمت به پسر چهار هر

 !باال ببرین رو سرتون یواش -

 هم. برد باالتر آرام را سرش و کرد اخمی! شد نور متوجه سیاوش شد؛ خاموش قوه چراغ وقتی

 .کردند را کار همین هم بنیامین و مانی او با زمان

 :مانی

 !باش رو اینجا -
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 رفت تر پایین و برگشت سیاوش

 .. پایین بیاین ها بچه -

 :ها خاک روی خورد سُر کمی بنیامین

 کنن؟ می کار چی اینجا! هستن مسلح دندونشون تا اینا -

 :زد لبخندی مانی

 !نیک پیک اومدن -

 :زد تشر بنیامین و مانی به اخم با سیاوش. خندید آرام بنیامین

 !نیستا شوخی وقت -

 یکم و برگشت سیاوش. شد شنیده ها سنگریزه روی هایی ماشین حرکت صدای لحظه همین در

 ینماش چهار نزدیک هم سر پشت ماشین سه. کردند را کار همین او از تبعیت به ها بچه. رفت باال

 کی بعدی. نبود مشخص مارکش که بود خارجی بلند شاسی یک جلویی ماشین. شدند می دیگر

 لوترج بسیاری خاک گرد با بلند شاسی. معمولی سدان یک سرش پشت و بنز تشریفاتی سدان

 دندش پیاده مسلح هیکل قوی مرد چهار و ایستاد ها ماشین متری ده به رسید وقتی کرد، می حرکت

. 

 هیکل پسرها فاصله آن از فقط. شود دیده ها صورت داد نمی اجازه که بود حدی به ها ماشین نور

 نقش بود مشخص که مردها. رسیدند هم سر پشت دیگر ماشین دو. دادند می تشخیص را ها

 از مرد دو. شد پیاده مرد سه پشتی ماشین از. زدند حلقه دوم ماشین دور تا دور دارند را محافظ

 تادایس وسطی سدان ی پنچره کنار. کردند می محافظت. بود شده پیاده عقب صندلی از که مردی

 نفر دو هم قبلی های ماشین از. زد می حرف کسی با پنجره از انگار برد پایین را سرش کمی و

 فاصله ینماش کنار از مرد. رفتند بودند؛ رسیده تازه که کسانی سمت به محافظ چند با و شدند پیاده

 :گفت آرام بنیامین.  رفت آمد می سمتش به که مردهایی سمت به ها محافظ کنار و گرفت

 !خالفکارن اینا -

 :گفت شوخی به هم باز مانی

 !دارن نیاز نیک پیک به هم خالفکارا -
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 :گفت داد؛ می نشان را تپه دیگر طرف که حالی در اهورا و گفت هیسی سیاوش

 . بینیم می بهتر ور اون بریم گم می من -

 :گفت تشر با دوباره سیاوش

 !خطرناکه خیلی! نیومدیم که سینما نیست الزم نه -

 رد ودب کشیده دراز کنارش که بنیامین روی از و بود داده نشان که قسمتی به انداخت نگاهی اهورا

 :رفت سمت آن به و شد

 :کرد صدایش عصبی سیاوش

 .خطرناکه. برگردیم بیاین اصال. نرو اهورا -

 سیاوش به نگاهی مانی. کرد خزیدن به شروع سرش پشت هم بنیامین. رفت توجه بی اهورا

 رنو. داشتند بهتری دید آنجا. رفت سمت آن به و داد بیرون حرص با را نفسش سیاوش. انداخت

 ارهدوب وقتی.  بود بهتر دید باعث همین و خورد نمی چشمانشان به ها ماشین چراغ ی کننده کور

. ودب چیزی بلند شاسی ماشین کاپوت روی. بودند صحبت مشغول گروه دو هر مردهای. کردند نگاه

 . کردند می نگاه و بودند کرده بلند را سرشان نفر چهار هر. بودند مذاکره حال در انگار

 یغج بنیامین و شد رد بنیامین پای روی از صحرایی جانور یک! افتاد اتفاق لحظه یک در چیز همه

 :زد داد سریع سیاوش. شد انداخته سمتشان به نوری ناگهان! زد

 باشین زود. بریم بچه -

 دبودن مطمئن. شنیدند می سرشان پشت را مردها پای صدای. دویدند چادر سمت به نفر چهار هر

 نفس ها بچه. آمد می ها ماشین موتور شدن روشن صدای. هستند دنبالشان مسلح مرد ده حداقل

 :رفت ماشین سمت به سیاوش زدند می نفس

 ماشین تو برین ها بچه -

 وارس مانی که طور همان و نشست فرمان پشت سیاوش. رفتند ماشین سمت به حرفی هیچ بدون

 به زده وحشت سیاوش. دیدند را مردها خورد؛ تپه به که ماشین نور. گرفت عقب دنده شد، می

 . رفت بود؛ درست کرد می فکر که سمتی
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 :زد فریاد بنیامین

 بری باید ور این از کنیم؛ می گیر نه اونجا -

 .داد نشان را چپ سمت و

 آمد ای گلوله شلیک صدای. رفت بود کرده اشاره بنیامین که سمتی به و کرد کج را فرمان سیاوش

 یجلو های چراغ تاریکی توی.  بود نخورده ماشین به گلوله.  کردند نگاه را عقب ترس با ها بچه. 

 :گفت آرام اهورا. بود کرده روشن را جاده کمی ماشین

 .کن روشن رو بزرگ های چراغ سیاوش -

 کردند می نگاه را سرشان پشت دائم اهورا و مانی. کرد را کار همین سیاوش

 :گفت لرزید می ترس از که صدایی با مانی

 ! هستن دنبالمون -

 روبرو دقت با بنیامین. برود راه توانست نمی ها سنگ روی آن از بیشتر ماشین اما داد گاز سیاوش

 :کرد اشاره دست با.  کرد می نگاه را

 .دیدم رو خاکی جاده سیاوش طرف اون -

 دیدن از خوشحال. کرد روشن را جاده چراغ، نور و پیچاند راست سمت به کمی را فرمان سیاوش

 .ودب شده کم ماشین شدید های تکان از کمی. کرد حرکت به شروع بیشتری سرعت با خاکی جاده

 :کرد نگاه سرش پشت به مانی

 ! بینمشون نمی من!  نیستن -

 :سیاوش

 اینجا از شیم دور باید -

 داد می راهنمایی سیاوش به دست با بنیامین

 .ور اون بگیر! باش مراقب سیاوش -

 :گفت عصبانیت با سیاوش

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر اعتماد سارا | تفنگدار چهار رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

74 

 

 عاقبتش اینم. تماشا رفتین ها بچه مثل خطرناکه گفتم بهتون -

 :عقب سمت برگشت اهورا

 !رفتن کنم فکر من -

 اهنگ را عقب دائم اهورا و مانی. کشیدند می نفس تند زده وحشت همه. نزد حرف کسی ثانیه چند

 که حالی در بنیامین. بود کرده کنترل را ماشین زور به و لرزید می دستانش سیاوش. کردند می

 .بود زده زل جاده به داد می فشار ماشین داشبورد روی را دستش

 چراغ دو متوجه سیاوش رسیدند؛ که جلوتر کمی کشید؛ طول ثانیه چند همان فقط آرامش؛ اما

. کردند می حرکت آنها که بود ای جاده با مماس که آمد می دیگری ی جاده از چراغ نور شد، بزرگ

 :برگشت عقب سمت به مانی

 .کنن می تعقیبمون دارن اونا من خدای -

 :کوبید فرمان روی محکم دست با سیاوش دید؛ را سرش پشت برگشت اهورا

 لعنتی -

 سیاوش سمت ی پنجره از و کرد خم را سرش بنیامین. داد فشار گاز روی تر محکم را پایش

 :دید را بیرون

 !توش ریم می داریم ما که رسه می ای جاده همون به اما. ماست از تر دور سیاوش -

 می حرکت زورش تمام با سیاوش قدرتمند ماشین. داد فشار تر محکم را گاز پدال باز سیاوش

 قدر چه بود، مشخص تندشان های نفس و ها قلب ضربان صدای از. زد نمی حرفی کسی. کرد

 نمی هم را فکرش وقت هیچ! بود رویایی ی صحنه یک این نفرشان چهار هر برای. ترسیدند

 فیلم زا قسمت یک وسط انگار. بربخورند مشکل این به جایی همچین این در که بکنند؛ توانستند

 !شدند برداری فیلم ی صحنه وارد«  باند جیمز »های

 حرکت به شروع آسفالت ی جاده روی و شد خارج خاکی ی جاده از و خورد تکانی شدت به ماشین

 رتغیی باعث پرش، همین وگرنه کرد کنترل خوب را ماشین که بود سیاوش خوب رانندگی. کرد

 :گفت اهورا که بود نگذشته ثانیه چند. شد می ماشین ناگهانی جهت

 ! هستن ما پشت اونا -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر اعتماد سارا | تفنگدار چهار رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

75 

 

.  پرید می جاده های بلند و پستی روی از ماشین تقریبا. کرد بیشتر را ماشین سرعت باز سیاوش

 :کشید فریاد تقریبا بلندی صدای با مانی

 !تا سه نه. هستن تا دو اونا -

 :گفت اخم با و برگشت عقب سمت به بنیامین

 گیرانند بزارید کنید می هولش گین می جور این خودش؛ بینه می سیاوش! هیس شه می مانی -

 .کنه

 جاده به سیاوش و بنیامین و کردند می نگاه را عقب اهورا و مانی. شدند ساکت همه حرف این با

 شان فاصله. کردند نمی هم دیگری کار اما. بودند دنبالشان سرعت با ها ماشین. بودند زده زل

. شد اصلی ی طرفه دو ی جاده یک وارد ماشین بعد ی دقیقه چند. بود متر 01-11 حدود در شاید

 ساعت. بود جاده بودن خلوت ماجرا، مثبت ی نقطه. بودند شان تعقیب در طور همان ها ماشین

 و کرد مخ را سرش کمی بنیامین. کرد بیشتر را ماشین سرعت سیاوش. بود شب نیمه سه نزدیک

 :گفت آرام. دید 161 روی را شمار کیلومتر ی عقربه

 باش مراقب سیاوش -

. ودب کرده تجربه اینها از بیشتر خیلی با را سرعت او. بود زده زل جاده ؛به توجه بدون اما سیاوش

 ینا آیا اما. بود زیاد خیلی سرعت این ؛ جاده این در است؛ بنیامین با حق مورد؛ این در دانست می

 چیز ههم. نبود کار در فیلمی هیچ دانستند؟ نمی بودند؛ سرشان پشت که هایی ماشین را موضوع

 هک مسلحی مردهای با بودند؛ افتاده گیر خلوت نسبتاً باریک ی جاده یک در پسرها. بود واقعی

 !نبودند دنبالشان سرگرمی؛ خاطر به مطمئناً؛

 رد؛ک نگاه را ها ماشین جلو؛ ی آینه توی از. زد چراغ آمد می دیگر الین از که ماشینی برای سیاوش

 نکهای بدون. کرد بیشتر را سرعتش اما کند، می ریسک دانست می. بود شده کمتر شان فاصله

 :گفت بردارد جاده از چشم

 می رت راحت اونجا راهی؟ آزاد اتوبانی؛ یه توی بریم تر سریع که نیست ای جاده اینجا بنیامین -

 !کنیم فرار تونیم

 :کرد فکری بنیامین
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 ادهج توی بریم اما نیست بهتر. رسه می راه آزاد یه به اون انحرافی مسیر به رسیم می االن چرا -

 دیگه؟ فرعی ی

 ینم اتوبان توی. بشن خوان نمی خیال بی هم اصال. هستن مسلح. دارن خوبی ماشینای اونا -

 .ببینیم رو پلیس ممکنه! کنن خواستن غلطی هر تونن

 آن به بود؛ راه آزاد تابلوی کنارش که دید را ای جاده جلوتر کمی و کرد رانندگی سرعت با سیاوش

 اه ماشین حاال. شد راه آزاد وارد کند، کمتر بود؛ مجبور را سرعتش. کرد رانندگی به شروع سمت

 :گفت اهورا. بودند سرش پشت دقیقاً

 رسن می دارن سیاوش -

 تآسفال روی از اش سنگینی و قدرت تمام با ماشین داد؛ فشار را گاز پدال محکم دوباره سیاوش

 پشت به بود، ها ماشین ی همه از جلوتر که بلندی شاسی ماشین اما گرفت؛ سرعت و شد جدا

 اما وردخ تکانی ماشین. کوبید سیاوش ماشین عقب سپر به را سپرش توجه بی و رسید سرشان

 به یآرام ی ضربه پشت از دوباره. بود سرعت رسید؛ ذهنش به که فکری تنها. کرد کنترل سیاوش

 و رگشتب طرفش به بنیامین. بود رسیده کنارشان بنز رنگ مشکی سدان. کرد برخورد ماشین سپر

 ینماش داخل کرد سعی بودند؛ دودی بنز ماشین های شیشه داد؛ پایین را خودش سمت ی شیشه

 کلت کی جوانی مرد و رفت پایین عقب سمت ی شیشه دفعه یک. نبود مشخص چیزی که ببیند، را

 :زد فریاد. داشت رنگی مشکی چشمهای و تیره موهای مرد. گرفت نشانه طرفش به را

 ...وایسین جا همین -

 :زد فریاد دوباره شد؛ گم ها ماشین صدای و سر توی فریادش

 . بغل بزنین گفتم -

 :کشید داد مرد با همزمان سیاوش

 !باال بده رو شیشه اون بنیامین -

 شارف بیشتر را پایش همچنان سیاوش. داد انجام را خواست سیاوش که کاری حرف بدون بنیامین

 ضربه تشد. زد ضربه دوباره عقب از بلند شاسی اما شد، بیشتر اش فاصله کمی کناری ماشین. داد

 ...افتاد اتفاق لحظه یک در چیز همه و بود بیشتر بار این
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 به ماشین. خورد فرمان به محکم سیاوش و شود خارج سیاوش دست از فرمان شد باعث ضربه

 و شد رد گاردریل روی از زیادش سرعت علت به و شد منحرف راه آزاد وسط های گاردریل سمت

 می هکشید سقف روی که حالی در بعد. کردن زدن پشتک به شروع پالستیکی؛ ماشین یک مثل

 خرده از پر راه آزاد... کرد برخورد دیگر الین کنار گاردریل به شدت با تر؛ طرف آن متر صد شد

 ...بود شده ماشین فلزی قطعات و شیشه های

 یشاس ماشین دیگر؛ الین در. ایستادند کناری بودند؛ راه آزاد در وقت آن در که ماشینی دو یکی

 . شد دور سرعت با بعد ثانیه چند و ایستاد جلوتر رنگی مشکی بلند

*** 

 : پنجم فصل

 سوزش حال در اش سینه داخل چیزی کرد می احساس. بود وحشتناک اش سینه ی قفسه درد

. بدهد نشان واکنش توانست نمی اما. شنید می را صداها و سر. کرد باز را چشمانش. است

 ماشین... کرد می حالجی را ماجرا. بدهد قورت را دهانش آب کرد سعی بود، خشک گلویش

 کاری شاید تا کرد دراز را دستش. کرد برخورد چیزی به باسرعت و چرخید هوا توی. شد واژگون

 ردک سعی.  شنید ضعیفی ی ناله صدای. بود ریخته کنارش که خورد لزجی ماده به دستش. کند

 :شنید گوشش دم را صدایی گشت می ها بچه دنبال باید. سوخت می اش سینه اما برگردد

 ... آقا ای؟ زنده شما -

 وا یعنی؛ اینها تمام و داشت درد بدبختی و شنید می را صداها تمام. بود زنده او.. زد می حرف باید

 :کشید فریاد مرد. داد دستش به تکانی. بود زنده

 .خوره می تکون یکی این -

 یلیخ صدا. شنید می را آمبوالنس آژیر صدای. بود حرفها این از تر گیج. نشد متوجه را مرد منظور

 انتک را بدنش شد نمی اما برگردد خواست می. شنید باز را ناله صدای... همهمه بعد. بود نزدیک

 و بود شده چپ ماشین. فهمید را ماشین موقعیت تازه. بود افتاده چیزی رویش که انگار. بدهد

 یصتشخ را هوا ی کیسه. کند حرکت نتواند او بود شده باعث کمربندش و صندلی. بود سقف روی

 :شنید را کسی صدای دوباره. حاال کرد می درک بهتر را موقعیت. داد

 هستین؟ خوب بزنین؟ حرف تونید می شما آقا -
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 نهات این. کرد بسته و باز را چشمانش.. دید را مردی سر بود زمین نزدیک که کنارش ی پنجره از

 مدآ یادش.  آمد می سرش پشت از. شنید باز را ناله صدای. بدهد انجام توانست؛ می که بود کاری

 که دکن باز را کمربند کرد سعی و کرد بلند سختی به را دستش. باشد اهورا یا مانی صدای؛ باید

 :بدهد ادامه نگذاشت مرد بلند صدای

 .یاد می داره نشانی آتش. نکنید حرکت نه -

 .شد نمی خارج گلویش از صدایی. نشد اما شنود، می ناله صدای که بگوید خواست بنیامین

 درد سرش. دید می را قرمز های نور..  آژیر صدای. شد بیشتر همهمه صدای بعد ی لحظه چند

 خون از پر اش مشکی موهای. دید را سیاوش سر از کمی و داد تکان را سرش کمی بود؛ گرفته

 کاش. گرفت اش گریه اختیار بی. بود حرکت بی سیاوش. نشد اما کند؛ صدایش کرد سعی. بود

 .خوردند می سر اش پیشانی روی چشمش ی گوشه از کنند؛ درک را موقعیت اینکه بدون هایش

 . بود شده قفل زبانش اما«  سیاوش: » زد می داد مدام دلش در

 ر؛د با اره برخورد. پوشاند را جلویش کاوری بعد و برقی اره صدای شبیه آمد؛ وحشتناکی صدای

 نیروهای دانست می. شد جدا او سمت در بعد لحظه چند و بود کرده تولید را وحشتناکی صدای

 را شچشمان بنیامین. کرد ماشین داخل را سرش داشت ایمنی کاله که مردی. هستند نشانی اتش

 ؛کرد باز را کمربند قفل دیگرش دست با بعد و زد حلقه کمرش دور را دستانش آرام مرد. کرد باز

 شانن آتش. کشید بلندی داد. پیچید اش سینه در وحشتناکی در. شد رها مرد آغوش در بنیامین

 : گفت آرام خیلی

 .بیرون بیارمت باید کن؛ تحمل -

 شانن آتش. بود نشان آتش سر پشت دیگری مردی. کرد می تحمل باید اما سوخت می اش سینه

 بیرون. رساند اش سری پشت نشان آتش به را بنیامین و کرد رد خودش روی از را او جور همان

 االترب بعد گذاشتنش؛ می برانکارد یک روی احتیاط با که دید می را سرهایی فقط.بود تر شلوغ

 که بودند محوی چیزهای تنها دید می که سرهایی و سیاه آسمان. کرد حرکت سرعت با و رفت

 ..شد سیاه جا همه بعد. ماند یادش بار آخرین برای

*** 

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر اعتماد سارا | تفنگدار چهار رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

79 

 

. کندباز را چشمانش آرام رامین شد؛ باعث تخت کنار میز روی موبایل رفتن ویبره قیژ قیژ صدای

 هبدم کی آمد نمی یادش اصالً کرد، نگاهش خیره ثانیه چند. بود کوچکش پسر سر دستش، روی

 را وشیگ. برگشت میز سمت به و کشید بیرون سرش زیر از را دستش آرام! است خوابیده پیشش

 ساعت به بود مانی ی شماره. کشید باالتر را خودش کمی متعجب کرد، نگاه را شماره و برداشت

 !صبح؟ 5 کرد؛ نگاه

 :گفت آرام و آلود خواب رامین و شد برقرار تماس

 .. مانی -

 :ودب شنیده پسرش جای به را زن یک صدای! نشست زده، شوک شنید که صدایی از دفعه یک اما

 کجا؟....  پدرش من بله...  بله -

 هب کرد شروع و برداشت بود تخت نزدیک مبل روی که را پیراهنش و پایین پرید تخت از رامین

 به. دپوشی و برداشت رسید دستش که شلواری اولین رفت کمدش سمت به و هایش دکمه بستن

 تسم به رفتن، از قبل. رفت بیرون سرعت به و برداشت را گوشی. بود خواب هنوز کرد نگاه مهبد

 :کرد صدایش و صورتش روی از زد کنار را موهایش آرام. بود خواب مهال. رفت دخترش اتاق

 عزیزم..  مهال -

 :کرد نگاهی آلوده خواب جوان دختر

 بابا؟ چیه -

 .خوابه من اتاق مهبد.  باشین مواظب. بده مریضم حال بیمارستان برم باید من -

 باشه-

. بود فتهر بیمارستان پدرش وقت دیر که بود افتاده اتفاق خیلی! بود طبیعی ها جمله این مهال برای

 منتظر و زد را اسانسور. بود بزرگ برج یک در عابد دکتر ی خانه. رفت خروجی در سمت به رامین

 ار اش قیافه اینه توی شد که اسانسور داخل. کرد نمی کار فکرش. آمدند می کش ها ثانیه. شد

 وهایشم الی بعد و کشید صورتش به دستی خسته. بشوید را صورتش بود نکرده وقت اصال. دید

 :کرد تکرار خودش با. بود ریخته بهم چیز همه ذهنش توی. کند مرتبشان تاکمی برد

 کنم؟ کار چی باید -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر اعتماد سارا | تفنگدار چهار رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

81 

 

. یدرس برج نگهبانی در به بعد ی لحظه چند و دوید ماشینش سمت به. بود رسیده پارکینگ به

 .نبود درست صبح وقت این اما بزند بوق خواست. است خواب حتما دانست می ندید؛ را نگهبان

 صدایش و زد شیشه به دست با. بود خواب زمین روی نگهبان. رفت نگهبانی سمت و شد پیاده

 ارسو و برگشت رامین. زد را پارکینگ در سریع عابد اقای دیدن با و شد بیدار هول نگهبان. کرد

 اولین. گرفت می تماس پسرها ی خانواده با باید برداشت را اش گوشی. شد دور سرعت به و شد

. ردک نگاه ساعت به. کرد خوردن زنگ به شروع تلفن و کرد پیدا را اش شماره. بود حامی آقای نفر

 خوردن زنگ بار پنج چهار از بعد. بود مهم موضوع اما گرفتن؛ تماس موقع این بود بد خیلی

 :شنید را حامی اقای آلود خواب صدای که کند؛ قطع خواست

 وت منم..افتاده اتفاقی.  خب.... اما خوام می معذرت من... بله... هستم عابد من حامی؛ آقای سالم -

 زدیکن من... بله. کردن تصادف گفت و گرفت تماس مانی گوشی با نفر یه.  نیستم درست جریان

 .باشه.. بله.... بریم هم با شین؛ اماده زودتر تونید می اگر هستم شما ی خونه

 هم با قبلِ  سال شش.  شناخت می را حامی آقای ی خانه. است بهتر طور این دانست می رامین

 و دکتر شغل ی واسطه به. بود برقرار هنوز رابطه این هم سال هفت این در و بودند تماس در

 :زد اش پیشانی روی دست با افتاد؛ تازه ریحانه قلبی بیماری یاد. حامی آقای همسر بیماری

 !زدم می زنگ نباید آخ -

 ریحانه همراه را حامی اقای که, ایستاد حامی اقای ی خانه در جلوی نگران. بود شد دیر دیگر اما

 :داد تکان سری تاسف با و شد پیاده..دید

 واقعا متاسفم -

 کرد نگاهش نگران حامی اقای

 دارین؟ ادرس شما -

 بشینین بله -

 گفت حامی اقای به رو رامین. کرد حرکت به شروع ماشین و نشستند ریحانه و حامی اقای

 .بدین اطالع هم سیاوش و بنیامین ی خانواده به بهتره -

 :گفت ریخت می اشک آرام که حالی در ریحانه
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 شده؟ چی دونین می شما -

 . خوبه حالشون. حتما کردن احتیاطی بی.  نباشین نگران -

 و گرفت را شماره حامی آقای. دانست می را ریحانه وضعیت اما نبود مطمئن هم خودش دکتر

 .کرد نزدیک گوشش به را موبایل

 ... ..... زدم زنگ موقع بد خوام می معذرت..  کبیری آقای سالم -

 هک بیمارستانی بود؟ طور چه حالش االن. بود افتاده که اتفاقی به. کرد می فکر مانی به رامین

 آنجا از دانست می. هراز ی جاده نزدیک. بود تهران اطراف های شهر از یکی در بودند داده ادرس

 با میحا اقای. نداشت را الزم امکانات بودند که بیمارستانی حتما. کرد می کاری باید... اما روند می

 شیگو با و برداشت را اش هندزفری ؛ ماشین کنسول توی از.  کرد می صحبت بنیامین ی خانواده

 با رامین شد؛ متوجه حامی اقای.کرد زدن حرف به شروع کسی با و گرفت را شماره اولین اش

 و کرد را الزم های صحبت. بود پزشک خودش مثل هم رامین برادر. کند می صحبت برادرش

 تهران هب را ها بچه کوپتر هلی یا آمبوالنس با دیدند الزم اگر که باشد بیمارستان شد قرار برادرش

 . کنند منتقل

 آقای به بعد. کند می نگاه جاده به مضطرب که دید را ریحانه اول آینه از کرد قطع که را تماسش

 : َزد کمرنگی لبخند دکتر. شد نگاهش متوجه حامی اقای. انداخت کوتاهی نگاه حامی

 .تهران کنیم می منتقلشون سریع بود مشکلی. کردم هماهنگ من نباشین نگران-

 پرسید رامین. کرد نگاه همسرش به. نتوانست واقعا اما بزند لبخند کرد سعی هم حامی اقای

 یان؟ می گفتن؟ چی اونها -

 گفت که بود مباشرشون و ندادن جواب خودشون بامداد آقای ؛ یاد می گفت کبیری اقای..  بله -

 .بامداد اقای خود با کنه می صحبت

 ....  شد برقرار سکوت باز و داد تکان سری رامین

 داشتند؛ آدرس که خیابانی داخل بود؛ آمده در کامالً آفتاب که حالی در بعد نیم و ساعت یک

 :گفت بلند حامی آقای که گشتند می بیمارستان دنبال سه هر. پیچیدند

 اوناهاش -
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 در سمت به سرعت به سه هر و کرد پارک را ماشین بیمارستان؛ اصلی در از قبل کمی رامین

 رفشط به سریع و دید را اطالعات نگاه یک با و شد داخل حامی آقای نفر اولین. رفتند بیمارستان

 .رفت

 گویا آوردنشون اینجا و کردن تصادف ما پسرای خانوم ببخشید -

 :گفت آرام و کرد نگاهی زن

 ... هستن باال برین باید..  بله تصادفی...  کنید صبر -

 ی تهنوش. کرد اشاره راست سمت به رامین. رفتند باال را ها پله وقتی. دوید و نکرد صبر حامی آقای

 دب زیاد حالشان بعد بودند اورژانس در واقعا اگر شد خوشحال رامین. بود مشخص اورژانس بزرگ

 هب بودند نشسته نفری چند. شدند وارد سرعت با سه هر و کرد باز را بزرگ ای شیشه در. نبود

 تجربه. ترف راهرو انتهای سمت به رامین. نبود پرستاری ایستگاه در کس هیچ. برگشتند سمتشان

 زا پرستاری که بود نرسیده هنوز. باشد خبری پاراوان آن پشت باید دانست می اش پزشکی ی

 :شد خارج اتاقی

 ...آوردن رو تصادفی پسر تا چهار اینجا خانوم ببخشید -

 :گفت آرام و داد نشان را جایی حرف بی پرستار

 !تا دو -

 هپرد از یکی رامین. بودند سرش پشت ریحانه و حامی آقای. دوید و نکرد توجه حرفش به رامین

 دستهایش و صورت. رفت سمتش به کردنش پیدا از خوشحال. شناخت را بنیامین و زد کنار را ها

 بی اما. .بود دستش به سرمی.  بودند بسته بزرگی باند با را اش بینی و پیشانی. بود خون از پر

 را رهاپس باقی باید. کشید راحتی نفس..  بود خوب. گرفت را نبضش و کرد نگاهی دکتر. بود هوش

 .بود دیگری مردی آنجا اما رفت کناری تخت سراغ حامی آقای. دیدند می

 :برگرداند دکتر سمت به را سرش کشید را بعدی تخت ی پرده. بود خالی هم کناری تخت

 ... مانی دکتر؛ -

 و ودندب بسته آتل را دستش. بود تخت روی پسرش. رسید آنجا به و گذشت طور چه نفهمید رامین

. کشید صورتش به دستی و رفت سمتش به. بود شده خشک خون از پر بلوندش موهای الی
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 ریحانه. رفت دوباره حامی آقای کشید راحتی نفس.. داد دوباره او به را آرامش صورتش گرمای

 یم یکنواخت اما آرام نبضش گرفت را پسرش نبض رامین. بود شوهرش دنبال حرفی هیچ بدون

 خون از ردی زیرش از که بود پایش شلوارکی بود سالم بدنش. کشید کنار رویش از را پتو. زد

. گشت می پسرها ی بقیه دنبال باید. کشید روی را پتو. بود آمده پایش مچ ها نزدیکی تا خشکیده

 :کند می صحبت دکتری با حامی اقای شد متوجه گرفت فاصله که تخت از

 کجاست؟ ادرسش خب چی؟ یعنی -

 :گفت رامین بزند حرفی اورژانس دکتر اینکه از قبل

 ؟ شده چی -

 :کرد نگاهش دلواپس حامی اقای

 .بردن دیگه بیمارستان یه به رو اهورا و سیاوش گن می -

 :گفت باشد آمده یادش چیزی انگار بعد. رفت اورژانس خروجی سمت به سریع و

 بدی؟ رو ماشینت سوئیچ شه می دکتر ببخشید -

 :انداخت بود خوابیده مانی که تختی به نگاهی بعد و کرد نگاهش رامین

 .خوبه مانی. باهاتون یام می منم -

 .. اینجا بمونین شما نه -

 اام بود؛ شده راحت مانی بابت خودش خیال. بود همسرش و حامی اقای پریشان حال متوجه رامین

 .بودند نگران آنها هنوز

 شه می دیر بریم -

 به عدب ربع یک و نبود دور زیاد بعدی بیمارستان. افتادند راه بیمارستان در سمت به دوباره سه هر

 لینیکک یک حد در اول بیمارستان. باشد بدتر باید دو آن حال دانست می دکتر. رسیدند بیمارستان

 این. کنند منتقل مجهزتری بیمارستان به را دو آن بود شده باعث امکانات نبود حتما و بود

 آقای تلفن که بودند نشده بیمارستان وارد هنوز. رسید می نظر به قبلی از تر بزرگ بیمارستان

 گرفت رامین سمت به را گوشی. خورد زنگ حامی
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 بامدادِ؟ آقای بدی جواب شما شه می -

 :گرفت را گوشی رامین

 آدرس همون بله. دیدم رو بنیامین من نباشین نگران..  بامداد آقای هستم؛ عابد من...  بله؟ -

 ..خداحافظ.. دادم رو کارا ترتیب من بیاین باید شما..  حتما...  بله. نباشید نگران

 و بود ایستاده ای شیشه ی گیشه پشت حامی اقای رسید؛ حامی آقای به و کرد قطع را گوشی

 ..داد می فشار شیشه به را دستش نگران ریحانه

 شد؟ چی -

 !کنه می نگاه داره -

 .کردند نگاه دوباره بود؛ نشسته گیشه داخل که میانسالی مرد به دو هر

 ! یو سی آی سوم؛ ی طبقه برین باید -

 یو؟ سی آی -

 در اشک گرفت؛ را لرزانش دستان و برگشت سمتش به حامی آقای. کرد زمزمه آرام ریحانه

 :گفت عابد دکتر. بود کرده رقصیدن به شروع ریحانه چشمان

 .باال بریم. نباشین نگران -

 :دید را اسانسور رامین کشید؛ ها پله سمت به را ریحانه دست طور همان حامی آقای

 .ور این حامی آقای -

 نمی حرکت آسانسور انگار گذشت؛ می سال چندین ی اندازه به همسرش و ریحانه برای لحظه هر

. دنددوی بیرون بودند، کرده پیدا رهایی زندان از انگار ایستاد؛ آسانسور که بعد ی لحظه چند. کرد

. بود منتظرشان ناامیدانه و دهنده هشدار«  یو سی آی»  ی نوشته که بود بزرگی در روبرویشان

 یعسر دیدنش با پرستاری. شد وارد بود؛ شده نوشته که ممنوعی ورود به مالحظه بی حامی آقای

 :گفت

 آقا؟ کجا -

 :گفت ملتمسانه حامی اقای
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 .خانوم اینجاس من پسر -

 :کرد نگاهی نفر سه هر مضطرب های چهره به و کرد اخمی زن

 تصادفی؟ پسر تا دو همون -

 :کرد پرستار جلوی رنگ سبز میز نزدیک را خودش ریحانه

 .منه پسر شون یکی. خانوم بله بله -

 .کنین صبر -

 رد میانسال پزشک. برگشت مردی پزشک با و رفت بود، سرش پشت که اتاقی داخل و شد بلند

 : تگف و کرد عینکش باالی از نگاهی بود؛ چپانده اش پزشکی روپوش توی را دستانش که حالی

 !نه یا هستن خودشون ببینین تونین می شیشه پشت از بیاین من همراه -

 نسال انتهای بزرگی ای شیشه ی پنجره بعد و بود یو سی آی ورودی در مثل بزرگ در یک جلوتر

 قلبش روی را دستش اهورا دیدن با ریحانه. ایستادند پزشک کنار نفر سه هر. داشت قرار

 به نگاهی رامین. بود شده پیچی باند دو هر سر. بودند هم روبروی سیاوش و اهورا. گذاشت

 به رو. ندارد را الزم امکانات یو سی آی اصال که شد متوجه و کرد سرشان باالی های دستگاه

 :گفت و کرد میانسال پزشک

 ..دکتر اقای -

 سماوات -

 هستم همکارتون من سماوات دکتر بله -

 :گفت و داد دست رامین با سماوات دکتر. اورد جلو را دستش و

 شناسین؟ می رو پسر تا دو این -

 :داد نشان را حامی آقای رامین؛

 .هستن آشنایان از هم پسر این و آقاست این پسر یکی اون -
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 یم نگاه اهورا به همسرش و حامی آقای. رفتند عقب به قدم دو و کشید را دکتر دست کمی رامین

 :گفت آرام رامین نشدند، حرکتشان متوجه و کردند

 بگین؟ رو وضعیتشون شه می -

 :کرد پنجره به نگاهی دکتر

 .دارن نیاز جراحی به دو هر. نیست خوب زیاد متاسفانه -

 جراحی؟ -

 نماشی از گویا. دیده آسیب بدجور فقراتش ستون و سرش(  کرد اشاره اهورا به)  پسر اون ؛ بله -

 و خورده ماشین فرمون به گمونم به اونم سر نداره؛ درستی اوضاع هم یکی اون! بیرون شده پرت

 ..ست دوزاده زیر دوتاشون هر هوشیاری سطح

 : برگشت پنجره سمت به رامین

 . تهران کنم منتقلشون باید من -

 :انداخت باال ای شانه دکتر

 ! نیومده هنوز ما اعصاب و مغز جراح. میلتونه طور هر -

 برادرش با باید.. آورد در را همراهش گوشی و افتاد راه خروجی در سمت به و نگفت چیزی رامین

 سیاوش، خواهر شوهر کبیری کامران. بعد ساعت یک حدود. ها بچه انتقال برای کرد می هماهنگ

. بود پسرها کردن مرخص کارهای کردن ردیف مشغول رامین موقع همان. رسید بیمارستان به هم

 نبرد برای و بیاید نبود، مساعد حالشان که اهورا و سیاوش بردن برای کوپتر هلی یک بود قرار

 سوگل، همراه زیاد؛ اصرار به و نبود خوب زیاد حالش ریحانه. آمبوالنس دو هم بنیامین و مانی

 . کرد می نگاه را اهورا و بود ایستاد یو؛ سی آی پنجره پشت سیاوش خواهر

 فقط چهارخانواده، هر برای باشد خوبی روز بود قرار که ای جمعه روز. بود ریخته بهم چیز همه

 . بود آورده همراه به نگرانی و اضطراب

 اکیوحشتن نور کرد؛ باز آرامی به را چشمانش. شد نمی اما بدهد تکان کرد سعی را سنگینش سر

. نبود ذهنش در چیز هیچ. است شده کور کرد احساس. شد چشمانش وارد آلود زهر تیر یک مثل
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 ار دختری آرام صدای. کند باز را چشمانش کرد سعی دوباره. داد می نشان واکنش فقط ارادی غیر

 :شنید

 ..مانی... مانی -

 ؛اما نه اتاقش؟ بود؟ کجا اما اینجا. بود مانی او اسم, است درست بله کردند؟ می صدا را او مانی؟

 را صدا دوباره. کرد می اذیت را چشمش نور همه این. بود تاریک همیشه او اتاق روشن؟ قدر این

 :شنید

 شنوی؟ می صدامو مانی؟ خوبی -

 نگه باز برای را تالشش دوباره. کوچکترش خواهر. بود مهال بود؛ کرده فعالیت به شروع مغزش

 ورتص. ببیند چشمانش از یکی الی از فقط کرد سعی. کرد می اذیت نور, کرد چشمانش داشتن

 آرام مانی. شد کم نور بعد کمی و شد دور مهال. دید سرش باالی محو خیلی را مهال نگران

 می امالک حاال. شد تر تاریک اتاق و امد پرده کشیدن صدای. کند باز بیشتر کرد سعی را چشمانش

 هب راستش دست کرد، می نگاهش غمگین و بود ایستاده کنارش نگرانش چشمان با مهال دید؛

 :گفت ای گرفته صدای با مهال. است شده قطع حتما کرد می احساس که داشت درد قدری

 ؟ بزنی حرف تونی می مانی؟ خوبی -

 تمام کرد می احساس بودو مزه بد دهانش. بود خشک گلویش اما بگوید؛ چیزی خواست می

 مهال. دید سرش باالی هم را عمویش احسان؛ صورت و آمد اتاق در صدای. است حس بی بدنش

 :گفت وار زمزمه

 !زنه نمی حرف اما کرد باز چشماشو االن همین عمو -

 .زد پلک ارام مانی. دید را هایش مردمک و شد خم سمتش به کمی احسان

 نداره؟ درد جاییت خوبی؟ مانی -

 :داد قورت سختی به را دهانش آب. زد می حرف باید

 ..دستم -

 کنارش پرستاری بعد کمی و رفت در سمت به ؛ احسان. شد خارج دهانش از کلمه همین زور به

 وا و است مسکن شده تزریق که چیزی این دانست می. کرد وارد را سرنگی سرمش در و شد وارد
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 رد؟ک می کار چه اینجا. بست را چشمانش. کشید نفس. شود می آرام دیگر ی دقیقه ده تا نهایت

..... عقب صندوق در شدن باز.. شدنش چپ ماشین؛ شدید های تکان. برگشت عقب به چیز همه

 گرفته سمتشان به را اش اسلحه که مردی و بلند شاسی ماشین.. سیاوش... بنیامین.. اهورا

 ......بود

 :کرد می صدایش آرامی به احسان. دید می کابوس بود؛ افتاده نفس نفس به

 خوبی؟. بزن حرف باهام..  کن باز چشماتو...  مانی -

 را مهال و احسان صورت و کرد باز را چشمانش دوباره کرد؛ احساس اش گونه روی را مهال دست

 هم در را ابروهایش مهال. افتاد بالش روی چشمش ی گوشه از اشک قطره یک اختیار بی.. دید

. کند می فکر چیزهایی چه به حساسش برادر دانست می خوب. کرد نگاهش بغض با و کشید

 :زد لبخندی احسان

 ..خوبه چیز همه. نباش نگران خوبه حالت -

 :بپرسد را ذهنش های سوال کرد سعی مانی

 ... سیاوش..  اهورا...  اهو -

 :گذاشت سالمش ی شانه روی را دستش احسان

 .خوبن همه. تهران کردیم منتقل رو تون همه ما نباش نگران -

 ار چشمانش اینکه برای بود؛ کافی همین«  خوبن همه»  اورد لبانش به را لبخند آخر ی کلمه دو

 .بسپارد خواب به را خودش دوباره و ببندد

 :گفت مهال به ارام خوابیده مانی دید وقتی احسان

 آب بار این اگه. اصال بخوره تکون نذار. کن صدا منو بازم شد بیدار اگه.  خوابیده بازم مهال -

 باشه؟ قاشق سه دو حد در بدی بهش کمی تونی می خواست

 . رفت در سمت به و بوسید را سرش احسان.  داد تکان را سرش مهال

 در. بود رامین و او عموی پسر بردیا. آمد می سمتش به که دید را بردیا رفت، بیرون احسان وقتی

 عموی. بودند پزشک هم عمویش و رامین پدر. شد می محسوب عادی شغل پزشکی عابد؛ خاندان
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 و مغز معروف پزشکان از یکی او. بود خصوصی مجهز بیمارستان این دار سهام و مدیر رامین؛

 هب را هایش جراحی تمام مدیریتی کارهای و سن کهولت علت به گرچه. بود رامین استاد و اعصاب

 یشههم مثل دیدنش با. بود ارتوپد جراح بردیا. ایستاد بردیا کنار احسان. سپرد می رامین دست

 :گفت کشید؛ که آهی از بعد احسان. کرد نگاهش خونسرد

 .هنوز داشت درد. بود اومده هوش به مانی -

 بهش؟ دادین مسکن. خب طبیعیه -

 آره -

 :افتاد راه دیگری اتاق سمت به بردیا

 .ببینم رو پسر یکی اون رم می من -

 داخل. شدند وارد دو هر و زد را در آرام ؛ مانی اتاق از بعد اتاق دو. افتاد راه دنبالش هم احسان

 .بودند نشسته بنیامین تخت کنار بنیامین خواهر و مادر اتاق

 و شیدک چشمانش به را داشت دستش که دستمالی بنیامین مادر. کرد بنیامین به نگاهی بردیا

 :گفت

 ؟ نیست دیر.. نیومده هوش به هنوز دکتر -

 را نز اینکه بدون. شد هایش مردمک شدن تنگ متوجه و کرد باز دست با را بنیامین چشمان بردیا

 :گفت کند؛ نگاه

 .کردیم تزریق مورفین بهش بود زیاد دردش اما اومده هوش به ریکاوری توی نباشین؛ نگران -

 !بیشتر خوابه نیست هوش بی

. شد اتاق وارد بنیامین پدر بامداد؛ اقای. کردند نگاه آنجا سمت به همه در شدن باز صدای با

 :تگف اضطراب با پزشکی روپوش در احسان و بردیا دیدن با. بست را در و بود در پشت مباشرش

 کردی؟ جراحیش شما طوره؟ چه حالش دکتر -

 :گفت و داد تکان را سرش بردیا
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 جدی هک داشته شکستگی هاش دنده از تا دو فقط شما پسر. خوبه چی همه.  نباشین نگران.  بله -

 .بود نیاز اما جراحی این. نیست

 بوده ظاهرا پاشم چی؟ ش دیگه جای -

 گچ ود،ب این تشخیصم من دیده؛ ضرب اما نداره شکستگی. نیست موردی نه... چپش سمت پای -

 گچ یتو هفته یه تا باشه نیاز شاید.  نیست شکستگی اما. بهتره خودش برای جور این بگیرن

 .باشه

 :داد ادامه را بردیا حرف احسان

 ..روبراهه چیز همه بامداد؛ اقای نباشین نگران -

 اناحس به رو بعد. کرد پسرش اوضاع به نگاهی نگرانی با و رفت همسرش سمت به بامداد؛ بابک

 :گفت

 .کشیدین زحمت خیلی ها بچه انتقال برای دونم می.  کنید تشکر هم عابد دکتر از ممنونم -

 :زد لبخند احسان

 .خدمتیم در بود هم دیگه مشکلی هر.  بود وظیفه. کنم می خواهش -

 رامین و او و بود بینشان هم دور اشنایی یک اینکه از غیر به. شناختند می همه را بامداد آقای

 مسئله این مورد در. انداخت می راه را کارش جا همه مرد این قدرت و نفوذ بودند؛ قدیمی دوستان

 که کسی دانست می او. بود اورده اینجا را بنیامین بود؛ مطمئن و شناخت می را عابد دکتر چون هم

 :افتاد راه در سمت به بردیا. است ارتوپد پزشکان بهترین از یکی کرده؛ جراحی را پسرش

 .کنه می پیدا منو بگین بخش پرستار به بود مشکلی اگر فعال اینجام من -

 .کردند ترک را اتاق بردیا سر پشت و کرد کوتاهی خداحافظی هم احسان

 در همسرش و کبیری مهندس اعصاب؛ و مغز جراحی بخش در بخش؛ همین باالی ی طبقه در

 سر در هک وحشتناکی درد اما بود شده بیدار بار یک بود؛ خواب سیاوش. بودند نشسته سیاوش اتاق

 .بخوابد دوباره مسکن تزریق با بود شده باعث داشت، شکمش و
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 ردکت. داشت ادامه گیجگاهش تا که زخمی. بود برداشته اش پیشانی روی عمیقی زخم سیاوش

 سیاوش سر به جدی اسیب. بود کرده اش جراحی پیش ساعت شش پنج؛ حدود مانی پدر عابد؛

 احتیاج خون به بود؛ کرده که زیادی خونریزی و طحالش شدن پاره خاطر به البته. بود نشده وارد

 ..بود خوب اش عمومی حال اما. داشت

 عمل؛ اتاق در بود؛ نوشته«  ممنوع ورود»  بزرگ رویش که بزرگی در پشت بخش؛ این انتهای در

 آقای شیشه؛ طرف این..  حامی اهورا. بود آخر پسر روی دیگری جراحی حال در عابد رامین دکتر

 برده عمل اتاق به اهورا که بود، ریکاوری اتاق سیاوش هنوز. بودند منتظر ارغوان و ریحانه ؛ حامی

 ینماش وقتی. بود دیده آسیب بیشتر همه از و بود هوش بی اهورا. نبود خبری هیچ موقع آن از. شد

 رتابپ بیرون سمت به ماشین از اهورا و بود شده باز عقب صندوق در بود، برگشته بار اولین برای

 یشکستگ هم کتفش و پا بود؛ خورده فقراتش ستون و سر به که بدی ی ضربه جز به. بود شده

 انجام زمان هم ها جراحی ی همه بدهد اجازه که نبود طوری بدنش عمومی وضعیت اما. داشت

 تونس و سر جراحی به را اولویت اولین شد؛ تشکیل وضعیتش خاطر به که پزشکی تیم. شوند

 لحاظ از فقط نه مشکل. شد مشکل جراحی این مسئول عابد دکتر و داد اختصاص فقراتش

 و تر خاص برایش را جراحی این خودش؛ پسر حساسیت همچنین و پسر این ی خانواده پزشکی؛

 .بود کرده تنش از پر

 همراه عابد دکتر که بود، شده تاریک کامال هوا. گذشت منوال همین به هم دیگر ساعت یک

 را جراحی شدن تمام خبر حامی ی خانواده به پرستاری قبال. آمد بیرون عمل اتاق از دستیارش

 تسم به نفر سه هر. کرد می صحبت خودش دکتر باید بیمار، وضعیت از اطالع برای اما. بود داده

 :گفت نفر اولین ریحانه رفتند، رامین

 طوره؟ چه حالش دکتر -

 اب کرد سعی. داشت هم سر پشت عمل دو و بود مشغول صبح از.  بود خسته. کرد اخم کمی رامین

 . بزند حرف آرامش

 .هستم پسرتون جراح من االن اما متاسفم. کنم صحبت صریح باهاتون باید -

 :انداخت ریحانه نگران ی چهره به نگاهی

 رنشب می فعالً. بره پیش خوبی به چیز همه امیدوارم. بوده بد خیلی ضربه. کردم رو تالشم من -

 ..ده نمی نشون واکنش هنوز و کمه هوشیاریش سطح متاسفانه.  یو سی آی
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 نگاهی حامی آقای. داد فشار کمی بود، گرفته که را دستش ارغوان. پرید ریحانه ی چهره از رنگ

 :انداخت رامین به نگران

 .. پاش های شکستگی مورد در االن؟ کنیم کار چی باید -

 :شد خیره عابد دکتر به و گذاشت تمام نیمه را حرفش

 تردک. شه جراحی سریع باید. موند گذاشت جور همین شه نمی البته. صبره راهش تنها..  صبر -

 با یدشا. بده قطعیشو نظر اون من؛ جراحی از بعد شد قرار ببینه، رو خودش هنوز؛ نتونسته ارتوپد

 .کنه حل رو مشکلش حدی تا بتونه گرفتن گچ یه

 :گفت آرام و کشید را حامی آقای بازوی و رفت جلوتر قدم یک رامین

 توجهم. بهتره خیلی نبینه رو اهورا وضع این توی. باشه زیاد اینجا خانومتون نذارین ؛ حامی اقای -

 هستین؟

 که مردی چشمان در را اشک درخشش توانست می رامین. کرد نگاهش فقط حامی اقای

 شد می چیزی چه دانست نمی.. رفت حرفی بدون و داد تکان سری رامین. ببیند بود روبرویش

 او. تهرف فرو کما در اهورا پزشکی نظر از.. گفت می را حقیقت حتما بود، اینجا ای غریبه اگر. بگوید

 گاهدست کمک با و ایستاد قلبش بار دو عمل اتاق در که طوری.  کند برایش شد نمی چندانی کار

 .کرد طپش به شروع دوباره قلبش شوک،

 تنها سوگل. شد وارد وقتی. رفت سیاوش اتاق سمت به عمل اتاق های لباس با طور همان رامین

 کنزدی. شد سیاوش بودن هوش به متوجه سوگل ی چهره از. بود نشسته تخت روی سیاوش کنار

 :کرد نگاهش لبخند با و شد

 پسر؟ خوبی -

 :داد تکان را سرش سیاوش

 ..اهورا..  بنی..  مانی -

 :گفت تر ارام و داد قورت را دهانش آب سختی به بعد

 .. بود من تقصیر -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر اعتماد سارا | تفنگدار چهار رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

93 

 

 .شد تر نزدیک سیاوش به و کرد خم را خودش کمی کشید عمیقی نفس رامین

 اما. وناوضاعش تقریبا خودته مثل. خوبن بنیامین و مانی. زنیم می حرف بعداً بودن مقصر مورد در -

 نداری؟ مشکلی خوبی؟ خودت. ست یو سی ای توی اینجا. بدتره حالش کم یه اهورا

 چشمانش.. افتاد تصادف های لحظه یاد. لرزید می اش مشکی چشمان. کرد می نگاهش سیاوش

 .بست را

 .فقط ترسیدیم ما. بودن مسلح اونا دکتر؛ -

 :کرد نگاهش زده وحشت سوگل. رفت هم در اش چهره رامین حرف؛ این با

 سیاوش؟ کی -

 :کرد جمع دوباره را نیرویش زحمت به سیاوش

 می ربهض ماشین به پشت از. فقط کردیم می نگاه ما. بودن خیلی. بودن مسلح اما کی، دونم نمی -

 ..زدن

 :گذاشت دهانش روی را دستش دکتر.. زد می حرف وار هذیان سیاوش

 دادمن اجازه من. کنه می رسیدگی ماجرا به پلیس. کنی استراحت باید. نزن حرف.. سیاوش باشه -

 ..بهتره خیلی حالت فردا. بخوابی بهتره. بزنن حرف فعال کدومتون هیچ با

 را چشمانش بود، کرده پیدا خاطر آرامش انگار سیاوش. کرد می نگاه زده وحشت هنوز سوگل

 روی کوچکی های بریدگی شده خرد های شیشه و بود شده کبود راستش؛ چشم پای. بست

 :دپرسی در نزدیک. بود دنبالش سوگل رفت؛ بیرون سمت به رامین. بودند کرده ایجاد صورتش

 چی؟ یعنی گفت می که اینایی خوبه؟ سیاوش ؛ دکتر اقای -

 :کشید آهی رامین

 .زنم می سر بهش باز یام می.  نباشین نگران. خوبه خودش حال اما. دونم نمی -

 چیزی صبح از. رفت می سیاهی چشمانش. رفت اتاقش سمت به رامین و کرد تشکر سوگل

 انداخت مبل روی را خودش هایش؛ رمق آخرین با ایستادن؛ سرپا و استرس همه این بودو نخورده

 .خوابید می دقیقه ده حداقل باید.  بست را چشمانش و
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*** 

 که دید را پدرش و چرخاند را سرش. بود تاریک تقریبا اتاق. کرد باز را چشمانش وقتی بنیامین

 به و کرد صاف را سرش. کند می نگاه است دستش که هایی برگه به اخم با و مبل روی نشسته

 :شد بلند و انداخت میز روی را ها برگه. شد حرکتش متوجه پدرش. کرد نگاه سقف

 ..بنیامین -

 از یامینبن. شد پایین و باال تخت. نشست کنارش تخت روی بابک. برگشت سمتش به بنیامین

 .شد بلند و شد متوجه بابک. رفت هم در اش چهره اش، سینه درد

 داری؟ درد -

 .خوبم من خونه برین موندین؟ اینجا چرا -

 .شد تر نزدیک بابک

 . خوبی دونم می -

 از اثری نه و دید نگرانی و محبت از اثری نه. بود همیشه مثل. کرد می نگاه پدرش به خیره بنیامین

 ! ناراحتی و سرزنش

 نکردیم تصادف ما..  اونجا...  پدر -

 :رفت هم در بابک ی چهره

 نکردیم؟ تصادف چی یعنی -

. کردیم می فرار ما. کردن تهدیدمون و داشتن اسلحه اونا. بودن دنبالمون ماشین تا سه دو خب -

 ....بودن خیلی

 :کرد اخم بابک

 خوبه؟ حالت! بنیامین گی می داری چی -

 :کرد اخم کمی بنیامین

 ...کردیم نگاه ما کردن می کاری یه داشتن اونا.. پدر گم می جدی -
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 مراقب. اتاقت بیاد گم می. جاست همین فرامرز. خونه رم می منم. بخواب بگیر کنم می خواهش -

 .باش خودت

 .شد اتاقش وارد پرستاری همراه فرامرز بعد ی لحظه چند. رفت بیرون و نشد بنیامین منتظر

 :شد نزدیکش پرستار

 داری؟ درد -

 :گفت فرامرز به رو پرستار. داد تکان را سرش بنیامین

 .خوبه حالشم. نداره درد اما. بدم مسکن بهش تونم می درد صورت در -

 گفت ارامش با فرامرز

 .بخوابه تا کنین تزریق بهش بخشی آرام بهتره پس -

 تیوق شد؛ وارد دست در سرنگی بعد لحظه چند. رفت در سمت به تفاوت بی و کرد نگاهی پرستار

 :گفت بنیامین ریخت می سرم داخل را سرنگ

 .بخوابم خوام نمی. ندارم درد. خوبم من -

 :شد نزدیکش فرامرز

 .باش اروم کنم می خواهش..  آقا بخواب -

 زدن حرف و مخالفت توان. افتاد هم روی. شد می باز زحمت به هم طور همان بنیامین چشمان

 ..نداشت

*** 

 کی دیگر دوجای و کتف مانی. بود بهبودی به رو تقریبا بنیامین و مانی حال تصادف؛ از بعد روز

 هب هم ها ضربه و ها زخم باقی. بود شده بهتر وضعیتش جراحی از بعد اما بود، شکسته دستش

 هم نبنیامی. برود راه توانست عمویش کمک با صبح فردا که طوری. باشد خطرناک که نبودند حدی

 میک مانی مثل هم او. بود نرسانده آسیبی هایش ریه به و نبود جدی اش سینه ی قفسه مشکل

 .بود شده رفع کامال خطر و بود ثابت تقریبا هم سیاوش وضعیت. بود زده قدم
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 اقدام اه شکستگی درمان برای پزشکی تیم تشخیص با. بود قبل شکل همان به اما اهورا وضعیت

 ادهخانو مدت تمام. بود هوش بی هنوز اما. بودند کرده برطرف را مشکالتش خوشبختانه و بود شده

 را ای لحظه چند پسرش کنار بود توانسته خواهش با ریحانه. بودند یو سی آی در پشت حامی ی

 شبرای بود، چنین این هنوز اهورا، وضع اینکه اما بود؛ خوشحال پسرها حال بهبودی برای او،. بماند

 داخل اگر. پرسید می خودش از دائم که بود سوالی این شد؟ می پرت اهورا باید چرا. بود سخت

 راچ. کرد می مالمت را خودش.  بود دیگر پسر سه شبیه وضعیتش االن حتما بود، مانده ماشین

 .است سرنوشت مسیر ها این تمام و بود حقش دانست می که حالی در برود اهورا بود گذاشته

 :شد عابد رامین دکتر اتاق وارد پرستاری که بود ظهر دوازده ساعت حدود

 .. پسرتون تصادف برای اومدن پلیس از دکتر آقای -

 :گرفت باال را سرش. کرد می نگاه دقت به را آری آی ام عکس و بود نشسته دکتر

 .تو بیان باشه -

 مرد و بود او سن هم تقریبا یکی. شدند داخل معمولی های لباس با مرد دو و رفت کنار پرستار

 :داد دکتر نشان را اش شناسایی کارت و آمد جلوتر جوان مرد. تر جوان کمی دیگر

 .انتظامی نیروی از فاتح سرگرد هم ایشون و هستم محمودی سروان من سالم -

 :شد بلند دکتر

 .بودم کرده صحبت تلفنی شما با دیروز من. بفرمایید ؛ بله -

 .نشست رویش و شد مبل نزدیک سرگرد. انداخت سرگرد به نگاهی سروان

 فتصاد که کسانی از کدوم هیچ فعال بودین گفته و بودین کرده صحبت همکارم با شما بله -

 چی؟ االن. ندارن خوبی عمومی وضعیت کردن،

 :داد تکه اش صندلی به. بود ایستاده هنوز که انداخت محمودی سروان به نگاهی رامین

 ..بهتر کمی حاال.. جوره همون وضعشون -

 نیست؟ خوب حالش و کماست تو شون یکی شنیدم من -

 . درسته بله -
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 ادثهح علت باید ما اما. نکرده وارد ای دیگه کس به آسیب خداروشکر تصادف این ببینید... خب -

 تهگذاش کورس راه آزاد توی دیگه ماشین یه با ماشین این گفتن دیدن که کسایی. بدونیم رو

 هیچ نهمتاسفا. زدن تخمین کیلومتر پنجاه و صد باالی ما کارشناسای رو ماشین این سرعت. بودن

 ...نداشته راه آزاد هم دوربینی

 .افتاد سیاوش حرفهای یاد. داد تکان را سرش دکتر

 توی دونین می که یکی. ببرم پسرها از دیگه یکی و خودم پسر پیش تونم می رو شما من -

 .بیاین فردا مالقاتش برای بهتره. نداره خوبی شرایط هم یکی اون کماست،

 :داد تکان را سرش سرگرد

 بریم؟ شه می. خوبه امروز برای.. خوبه -

 :رفت در سمت به و شد بلند رامین

 طرف این از -

 رامین مادر و بود نشسته تخت روی مانی. رفتند مانی اتاق به اول و پایین ی طبقه به سه هر

 :دش مانی نزدیک سرگرد. باشد بیرون لحظه چند خواست و کرد مادرش به رو رامین بود؛ کنارش

 بدی؟ جواب من سواالی به تونی می هستم فاتح سرگرد من جوون؟ مرد خوبی -

 :گفت و انداخت رامین به نگاهی مانی

 .. بله -

 کردین؟ می کار چی آزادراه توی موقع اون شما خب -

 !کردیم می فرار -

 :کرد نگاهش متعجب سرگرد

 چی؟ از فرار -

 :شد تر نزدیک رامین

 !کنی ثابت رو اینا باید بعداً. بده جواب درست مانی -
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 به و انداخت اش پیشانی به چینی حوصله بی مانی کرد؛ تصدیق را رامین حرف سرش با سرگرد،

 :داد تکیه بالش

 شب .سیاوش و اهورا و بنیامین و من. مسافرت بودیم رفته ما ببینین. کردیم می فرار واقعاً ما -

 یمرفت ما. دیده مسلح مرد عالمه یه بود؛ اونجا که ای تپه یه پشت گفت و کرد صدا رو ما اومد، اهورا

 اب بازم اونا. افتادیم راه و شدیم ماشین سوار. کردن دنبالمون و شدن ما متوجه اونا بعد. اونجا

 ضربه یه پشت از بلند شاسی ماشین یه. کردن می تهدید و بودن مسلح. کردن تعقیبمون ماشین

 .کرد چپ و برگشت ماشین یهو شد چی دونم نمی هم سر آخر. زد می

 .بست را چشمانش مانی. کردند می نگاهش خاصی جور رامین و فاتح سرگرد

 !دنبالشون بگردین باید شما. بود افتاده اتفاق که بود چیزی تموم این خب -

 :کرد زدن قدم به شروع خونسردی با و کشید عمیقی نفس سرگرد

 یم فرار شما بگی خوای می تو االن و کنم کشف رو ماجرا این حقیقت که شدم مامور اینجا من -

 مسلح؟ خالفکار عده یه دست از اونم کردین؛

 !درسته بله -

 .کنیم می تحقیق و ریم می بودین اونجا شما که آدرسی به دوباره ما خب -

 .اونجاست هنوز ما وسایل. برین حتماً -

 :داد تکان را سرش سرگرد

 !سوخته همه شما وسایل -

 !بود سکوت فقط اش تیله چشمهای داخل.. کرد می نگاه مات مانی

 :داد ادامه مانی، واکنش به تفاوت بی سرگرد

 همون باریک جوی یه که آوردین شانس. بوده باعثش احتماال بودین، کرده روشن که آتیشی -

 خاموشش و بودن شده دود متوجه روستا مردم. بره جنگل سمت آتیش شده مانع و بوده کنار

 .کردن

 :نشست تخت روی و شد نزدیک سرگرد. کرد می نگاهش همچنان مانی
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 بودین رفته شما. کن گوش تو حاال. دادم گوش کردی تعریف تو که ماجرایی به من.. خب -

 هم مجاز غیر بطری سه دو! بازی مسخره و شوخی دائم! ساله پنج و بیست پسر تا چهار. مسافرت

 خصهمش. کنین بازی ماشین که سرتون به زنه می بعد کنید، می خالی رو ها بطری شب. داشتین

 یم! بوده برهنه کامالً که هم تون یکی و شلوارک و شرت تی با! نداشتین هم درستی اوضاع که

 تا دو یکی با بوده اونجا که راهی آزاد توی و شین می رد فرعی ی جاده تا دو از.. جاده توی افتین

 نینک می برخورد الین دو کنار گاردریل با بوده زیاد ماشین سرعت. ذارین می کورس خودتون مثل

 ..کنه می چپ ماشین و

 !بود مانده باز دهانش مانی. کرد می نگاه مانی به مستقیم سرگرد

 :گفت لب زیر

 !!نداره امکان این نه -

 !کن فکر بیشتر بهش حاال! داره جون پسر چرا -

 به مانی. رفت بیرون هم محمودی سروان سرش پشت. رفت در سمت به حرف بدون سرگرد

 :کرد نگاه پدرش

 ..ما.. گفت می مزخرف این بابا -

 :بخوابد مانی کرد کمک رامین

 ..زنیم می حرف بعداً. کنی استراحت بهتره -

 هب ساکت مانی که بود قدر این سرگرد حرفهای شوک گرچه بزند؛ حرف مانی دوباره نشد منتظر

 رفح محمودی سروان با ارام و بود ایستاده در کنار سرگرد رسید؛ بیرون که دکتر! کند نگاه سقف

 :گفت رامین. شد ساکت دکترعابد دیدن با.  زد می

 بوده؟ طور این واقعا سرگرد -

 :انداخت باال ای شانه سرگرد

 !رسه می نظر به کرد، تعریف شما پسر که چیزی اون از تر واقعی من ی قصه -

 :داد ادامه بعد و کرد برانداز را دکتر موشکافانه
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 بهتره؟ گفتین که پسر یکی اون پیش بریم شه می -

 طرف این از البته -

 سرگرد. داشت نظرشان زیر و بود ایستاده بامداد آقای مباشر فرامرز بنیامین؛ اتاق در پشت

 :گفت دکتر کرد؛ نگاه دقت با را فرامرز و ایستاد روبرویش

 .هستن آگاهی پلیس از اقایون این. بیداره بنیامین ببخشید -

 :گفت برگردد؛ سرگرد طرف به اینکه بدون جدی، خیلی فرامرز

 .بشه مزاحمشون کسی بذارم ندارم؛ اجازه من نشن، بیدار وقتی تا و هستن خواب نخیر -

 :داد تکانی را سرش عابد دکتر کرد؛ متعجبی نگاه سرگرد

 ... بدین اطالع شدن بیدار وقت هر پس خب -

 :پرید حرفش میان سرگرد

 !بپرسم سوال تا چند باید من کنین بیدارش آقا؟ چی یعنی -

 ....بپرسید من از دارین سوالی اگه شما -

 :گفت و کرد نگاهی سرگرد. بود ایستاده پشتشان بامداد بابک. برگشتند صدا سمت به

 هستین؟ بامداد آقای شما -

 !شناختین خوبه -

 .بزنم حرف شما پسر با باید من -

 !نداره کاری چنین قصد اما من پسر -

 ... اما -

 خیره .داشت تری تنومند هیکل سرگرد گرچه بود؛ تر بلند سرگرد قد از قدش. شد تر نزدیک بابک

 :گفت وار زمزمه و شد چشمانش به

 خواهی معذرت با کنم می وادارت اینکه یا ری می االن یا! هستی که چی هر یا سرگرد کن گوش -

 !بری

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر اعتماد سارا | تفنگدار چهار رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

111 

 

 دگوشز مافوقش قبالً. ست کسی چه بود، ایستاده روبرویش که مردی شناخت می خوب سرگرد

 قایآ کالن اقتصادی و سیاسی نفوذ. بگیرد سخت خانواده این برای را موضوع نباید که بود کرده

 :بگیرد کنترل تحت را اوضاع آرامش با کرد سعی سرگرد. بود زیاد حد از بیش بامداد

 !کنم پیگیری که کردن واگذار من به شما شخص خاطر به بیشتر رو موضوع این بامداد آقای -

 ی اندازه به. نرسوندن آسیب کسی به. هیجان عاشق بودن جوون تا چهار! بینم نمی الزم من -

 همین م،مزاح خبرنگار کلی طورشم همین. جا این بپیچین نیست الزم شما. درگیریم خودمون کافی

 با من !دونین می شما حتما علتشم بشم؛ ها روزنامه تیتر شما؛ برعکس خوام نمی من. هستن طرفا

 وقتتو بهتر ی پرونده یه سر بری بهتره! قاتل و قاچاقچی و دزد همه این.  زنم می حرف مافوقت

 !بزاری

 محمودی سروان به و نزد حرفی هیچ. بود مشخص بامداد؛ آقای برخورد از اش ناراحتی که سرگرد

 :کرد اشاره

 .. بریم -

 رمباش. افتاد راه دنبالش هم محمودی سروان گرفت؛ فاصله آنجا از بلند های قدم با فاتح سرگرد

 می نگاه را سرگرد شدن دور و بود ایستاده جا همان هنوز رامین. کرد باز برایش را در بامداد؛ آقای

 . شد حضورش متوجه تازه انگار بابک. کرد

 !بهتر عوض کنن می بدتر را کار اینا.. دکتر متاسفم -

 :انداخت باال را هایش شانه رامین

 !خیابون توی افتادن و کردن مست ها بچه گفت می اون. دونم نمی -

 !زد پوزخندی بابک

 که همین کنن گذرونی خوش خواستن عمری از بعد جوونن پسر! باشن افتاده اصالً! آقا خیال بی -

 .کنیم خداروشکر باید سالمَن

 بود ادب از دور.  شد وارد سرش پشت هم رامین. زد می حرف که طور همان شد اتاق وارد بابک

. کرد می نگاه آسمان به پنجره، از و بود نشسته تخت روی بنیامین. برود زد، می حرف او وقتی

 :گفت آرامش با بابک طرفشان؛ برگشت وقتی
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 بنیامین؟ امروز طوری چه -

 :کرد عابد دکتر به نگاهی. زد پدرش سمت به کمرنگی لبخند

 اهورا؟ سیاوش؟ خوبه؟ مانی عابد؛ دکتر سالم -

 :داد تکان را سرش رامین

. بره راه بتونه ظهر از بعد از شاید.  خوبه هم سیاوش. بود اومده پیشت!  دیدی که رو مانی آره -

 .ببینیش و باال ی طبقه بری آسانسور با تونی می بود بهتر حالت

 :شد تر پهن لبخندش بنیامین

 ...خوشحالم خیلی -

 :شد غمگین و افتاد اهورا یاد بعد

 نیومده؟ هوش به هنوز چی؟ اهورا -

 !کردن صاف هاشو شکستگی تمام صبح امروز اما.  متاسفانه نه -

 خارج از قبل و رفت در سمت به دکتر. زد لبخند بنیامین و گفت طنزی لحن با را آخر ی جمله رامین

 :گفت شدن

 .بینمتون می بامداد آقای. کن استراحت بنیامین خوبی خوشحالم -

 ...رفت مانی اتاق سمت به و نشد بامداد ی خانواده مردهای طرف از جوابی منتظر

 و ودب ایستاده پنجره جلوی ساکت؛ بابک. بود شده موضوع ی متوجه صداها و سر از کمی بنیامین

 :گفت وار زمزمه. شناخت می را پدرش. بود شده اش ناراحتی متوجه بنیامین. کرد می فکر

 بودن؟ پلیس از -

 چه ایدب دانست نمی همیشه مثل بنیامین. بست را چشمانش فقط نداد؛ نشان العملی عکس بابک

 ینم درک..  تفاوت بی یا باشد ناراحت باید بدهد؟ توضیح کند؟ دفاع بکند؟ خواهی عذر. بگوید

 موهایش الی را دستش خسته. دارد فکری چه پدرش بفهمد توانست نمی همیشه مثل کرد؛

 .کشید
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 که تیوق از بودم؛ گفته بهت. باشی خانوادگیمون مسائل مراقب همیشه باید که بودم گفته بهت -

 گند یشههم باید من متاسفانه اما..  هستی کی بفهمی. باشی رفتارت مراقب که بودی کوچیک خیلی

 ..بنیامین کنی می ام خسته خیلی گاهی.. کنم جمع رو تو های کاری

 به بابک. انداخت پایین را سرش..  بود پدرش با حق. کرد می نگاهش سردرگم و غمگین بنیامین

 :رفت در سمت

 رتس بالیی کنی؛ خرابکاری دیگه بار بنیامین؛ بار آخرین. دم می جواب تو جای دارم باره آخرین -

 . کنی نظر تجدید رفتارت توی بهتره. نکنی فراموش داری عمر تا که یارم می

 اخم اب و پسرش سمت برگشت شود باز در اینکه از قبل ؛ داد فشار پایین سمت به را دستگیره

 :کرد نگاهش

 افیک ی اندازه به. ندارم جدید درگیری ی حوصله من. نکنی تعریف کسی به رو داستانت بهتره -

 . برخوردم مشکل به کارم تو خودم

 کاری چه واقعا. کشید آه فقط شد؛ بسته که در. کرد تماشا را رفتنش و گرفت باال را سرش بنیامین

 پدرش که شرایطی در ؛ دوباره متاسفانه او و همیشه مثل بود، پدرش با حق بدهد؟ انجام شد می

 .. بود کرده خراب را چیز همه کند؛ اعتماد او به خواست می تازه

 می پایین و باال دائم ذهنش در مانی و سرگرد حرفهای بود؛ ایستاده مانی اتاق در پشت عابد دکتر

... بعد و کند مست بخواهد که نبود پسری مانی. کند باور باید را طرف کدام دانست نمی شدند؛

 اتاقش در وقتی. بود حساس و ساده اندازه بی مانی. شناخت می خوب را پسرش. نبود هم دروغگو

 می نگاه را سقف هنوز و بود کشیده دراز تخت روی. نبود اتاقش داخل مانی جز کسی کرد؛ باز را

 :نشست تخت روی و شد نزدیکش رامین. برگرداند رامین سمت به را سرش در، صدای با! کرد

 کردین؟ کار چی واقعاً شما.. مانی -

 :داد تکان را سرش کالفه مانی

 !گفت می چرند اون. نداشتیم مشروب اصالً ما -

 !کردن پیدا هاشو بطری شما چادر نزدیک اونا اما -

 !گفت می چرت اون.. بابا خیال بی -
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 ..مانی -

 لحن این از توانست می خوب مانی بود؛ کرده صدا را اسمش خشونت با و بود کرده اخم رامین

 .ست عصبانی پدرش بفهمد

 .اصالً بپرس ها بچه از. گفتم که بود همونی واقعا اما. خوام می معذرت -

 ...اهورا شرایط با. شد بهتر کنم فکر البته. بست رو پرونده بنیامین پدر که فعالً -

 خوبه؟ اهورا... بابا -

 .بود نگرانی و استرس از پر مانی نگاه

 براش اریک این از بیشتر نتونستم من. بوده بدی ی ضربه خیلی..  نه شاید اره شاید... دونم نمی -

 یشکستگ. ست معجزه خودش ست زنده االن که همین. بوده ده هوشیاریش سطح باالترین. کنم

 تماًح ترمیمی جراحی تا سه دو به بیاد هوش به اگر اما کرد، رو سعیش تمام بردیا البته. داره خیلی

 داغون تقریبا هاش مهره تا دو. گردنشه و فقرات ستون مشکل ها این از جلوتر تازه. داره نیاز

 ....بزنم دست بهشون نشد اصالً.... شدن

 زخم توانست می خودش. کرد می درک را پدرش حرفهای خوب خیلی او. بست را چشمانش مانی

 :کرد باز را چشمانش. کند تجسم را اهورا های شکستگی و ها

 ..ببینمش برم کنم می خواهش. خوبه حالم من کنم می خواهش بابا -

 :کشید بلندی نفس رامین لرزید؛ می صدایش و بود گفته بغض با را آخر های جمله

 ... فردا رو، امروز بخواب -

. مکن می خواهش. خوبه دستمم. فقط کنه می درد بدنم برم، راه تونم می من. کردم خواهش بابا -

 ...بابا

 :گذاشت اش پیشانی روی را دستش و بست کمی را چشمانش رامین. کرد می التماسش

 .شیشه پشت از. تو بری نداری حق -

 .. مرسی بابا باشه -
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 که آسانسور در از. رفتند بیرون هم همراه و کرد کمکش رامین. شود بلند جایش از کرد سعی

 بخندل مانی دیدن با کامران. دیدند بستگانش با خداحافظی حال در را کبیری کامران آمدند، بیرون

 :زد

 !خوبی پسر خوشحالم -

 :زد لبخند مانی

 بهتره؟ سیاوش کبیری؛ آقای ممنون -

 ..بهتره خیلی آره -

 .ببینم رو اهورا خوام می پیشش گردم می بر -

 یآ سمت به مانی کنار رامین. شد صحبت مشغول دوباره و داد تکان را سرش فقط کبیری آقای

. ودب چشمانشان جلوی یو سی آی انتظار رنگ سبز سالن و شد باز ای شیشه در. رفتند یو سی

 بهت مانی. بود دستانش در سرش. بود نشسته دیگری مرد کنار ها صندلی از یکی روی حامی آقای

 و شیدک کمی را سالمش دست رامین. بگوید تواند می چه دانست نمی اصالً. کرد نگاه و ایستاد زده

 با گرفت باال را سرش و شد کسی شدن نزدیک متوجه حامی آقای. کرد حرکت به شروع مانی

 :کرد نگاه مانی به غمگین لبخندی با شد؛ بلند مانی و عابد دکتر دیدن

 .بینمت می خوشحالم.. مانی -

 :گفت شرمندگی احساس با زد؛ لبخندی مانی

 ..آقا ممنون -

 ..دبیرستان دوران مثل. کرد می صدا آقا را حامی آقای هنوز

 خوبه؟ اهورا -

 :انداخت باری حسرت نگاه یو سی آی در به کشید، آهی حامی آقای

 .. ببینش برو -

 او. دش بلند دیدنش با پرستار. کرد باز را بزرگ در. شد کشیده یو؛ سی آی سمت به حرف بی مانی

 :دید سرش پشت هم را عابد دکتر که کرد می نگاهش لبخند با شناخت؛ می را مانی
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 عابد دکتر سالم -

 دند،بو ایستاده ارغوان و ریحانه که بزرگی ی شیشه سمت به مانی کنار و داد سالم سر با رامین

 صورت به جدی ارغوان اما. زد لبخند فقط ریحانه. برگشتند سمتش به ارغوان و ریحانه. رفت

 مامت نبود؛ دنیا این در انگار. شد شیشه نزدیک حرفی هیچ بدون مانی. بود زده زل مانی غمگین

 از شتربی که دوستی. دید را دبیرستانش دوران دوست شیشه؛ پشت از. بود شده تخلیه اش انرژی

 با هپرید رنگ جور این االن که مردی بکند، توانست نمی باور. بود دوستش بهترین سال سیزده

 او خوب دوست......  که دستگاه همه آن با بود، آویزان که ای گرفته گچ دست و شده باندپیچی سر

 او شاید. شد می پرت ماشین از او اهورا جای به شاید. نبود خودش دست. گرفت اش گریه بود؛

. شد گم اش روزه دو ریش ته میان و خورد سُر اش گونه از اشکی... وضع این در. بود اینجا االن

 نوازش را مانی بازوی آرام مهربان؛ مادر یک مثل. برگشت مانی سمت به. کرد می گریه هم ریحانه

 :گفت بردارد اهورا روی از را نگاهش اینکه بدون مانی. کرد

 .بودیم نشسته هم کنار ما... بودم افتاده جاش من کاش -

 بود، شده باعث که سمجی اشک جلوی و داد می قورت را بغضش سختی به. لرزید می صدایش

 :گفت وار زمزمه ریحانه. بود گرفته ببیند؛ تار را دوستش

 ..نزن حرفو این. عزیزم -

 کف سفید های سرامیک روی و کرد سقوط چشمش از اشک قطره و انداخت راپایین سرش مانی

 ..افتاد

 .متاسفم. داوودی خانم متاسفم -

 :برگشت سمتش به ارغوان. دادند نمی امان هایش اشک. نگفت چیزی ریحانه

 .بخوری هوا کمی باید.  اصالً بیرون بریم بیا.. بشین بیا. مامان کنم می خواهش -

 :زد پس را ارغوان دست سماجت با ریحانه

 ..ببینمش خوام می.. باشم کنارش خوام می. عزیزم نه -

 :شد نزدیکشان عابد دکتر
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 ینم اجازه من. برگردین دوباره. کنید استراحت کمی برین بهتره. کنم می خواهش حامی خانم -

 .دکنی گوش حرفم به کنم می خواهش پس. دادم رو اجازه این شما به اما باشه؛ اینجا کسی به دم

 :انداخت دکتر به ای قدرشناسانه نگاه ریحانه

 .کشیدین زحمت خیلی شما دکتر ممنونم -

 گوش حرفم به کنم می خواهش هم شما. دم می انجام مو وظیفه دارم من. کنم می خواهش نه -

 .کنید

 :کشید را مادرش دست ارغوان

 .بریم. مامان دکتره با حق -

 :برگشت مانی سمت به ریحانه

 .نکن ناراحت خودتو جان؛ مانی -

. تانداخ پایین را سرش مانی. بود نشسته غمگینی لبخند اش؛ شیمی معلم خیس صورت روی

 شلوارش جیب در را دستانش و ایستاد مانی کنار عابد دکتر. رفتند در سمت به ارغوان و ریحانه

 :کرد فرو

 .برگردیم باید مانی -

 !تونی می تو کنی؟ می کمکش تو نه؟ مگه شه می خوب بابا -

 ازویب حرفی بدون بعد و کشید عمیقی نفس. کرد می نگاه اهورا به رامین زد، زل رامین رخ نیم به

 ..شد خارج یو سی آی از و کشید خودش سمت به را مانی سالم

 :کرد رها را مانی دست در، جلوی. رفت سیاوش اتاق سمت به مانی همراه به رامین

 باش مراقب بهش؛ بزنم سر یه برم باید دارم مریض من مانی -

 نیم تخت روی سیاوش. بود اهورا دیدن بُهت در هنوز گفت؛ آرامی چشم و کرد باز را اتاق در مانی

. ودب ایستاده کسری خواهرش، پسر کنارش. بودند کرده پیچی باند را سرش. بود نشسته خیز

 .زد لبخند مانی دیدن با سیاوش

 خوبی؟ تو مانی -
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 .کرد می نگاهش و کرد صدا را اسمش حرارت با! بود رسیده آب به بزرگ؛ بیابان یک وسط انگار

 :کرد دراز طرفش به را دستش کسری. نشست تخت روی روبرویش مانی

 مانی؟ هستی خوب -

 .بود کوچکتر آنها از سالی سه دو کسری. بود دیده را کسری قبالً مانی

 . خوبم من.. کسری مرسی -

 :گفت و کرد سیاوش به رو لبخند با کسری

 .شه می نیازمون شب. کنم خرید کم یه سیاوش رم می من -

 .بودند زده بُهت هنوز دو هر کرد؛ نگاه سیاوش به مانی. رفت بیرون و کرد خداحافظی مانی از بعد

 سیاوش؟ نه خوبی تو -

 شکسته؟ هاش دنده گفت پدرت طوره؟ چه بنیامین. که بینی می.. آره -

 .حالش خوبه دیدمش من آره -

 :انداخت پایین را سرش مانی. کردند می فکر اهورا به دو هر. شد سکوت لحظه یک

 ..دیدمش من -

 درسته؟ بیرون، ماشین از شده پرت گن می مانی؟ بود طور چه -

 ...شد پرت دیدم من..  آره -

 .افتاد یادش صحنه.. بست را چشمانش مانی

 !شد می باز سادگی این به نباید المصب اون در مانی؟ آخه شد طور چه -

. داد می صدا رفتی می سرعت با وقتی هم قبلش. بود نشده بسته خوب کنم فکر. اصالً دونم نمی -

 دیدم من.. اهورا جای منم و افتاد عقب سمت به اهورا پرید، ماشین و خورد ضربه که موقعی

 ....افتاد

 !افتاد داستانش و فاتح سرگرد یاد کرد؛ اخمی مانی. کردند نگاه هم به دو هر

 ..سوخته چادرمون گفت می امروزِ  سرگرد اون سیاوش -
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 :پرسید متعجب سیاوش

 چی؟ یعنی شده؟ چی -

 کرده درست که آتیشی. سوخته چادر که گفت و اومد پیشم پدرم با صبح سرگردی یه دونم نمی -

 !گذاشتیم کورس راه آزاد توی و کردیم مست ما گفت می اون. سوزونده رو چادر و اومده جلو بودیم

 :کرد نگاه عصبی بار این سیاوش

 شده؟ چی نگفتی بهش تو ؟ِ سرگرد اون زده حرفو این کی! روانی -

 !اومد می طور این زدنش حرف لحن از حداقل! بافم می اراجیف دارم کرد فکر اما گفتم چرا -

 درست و نیستین اهلش اهورا و تو گفتم من اما داد؛ پیشنهاد بنیامین! نداشتیم مشروب اصالً ما -

 ..نیست

 بود؟ نیورده بنیامین مطمئنی -

 خوردیم؟ کِی! بوده آورده بعد. مطمئنم آره -

 :داد تکان را سرش مانی

 پس؟ کرده می کار چی جا اون ها بطری اون... فهمم نمی -

 :گفت آرام سیاوش کردند؛ نگاه بهم لحظه چند

 می کار چی داشتم دونم می خودم من... برسه چادر به که نبود حدی به آتیش اون مطمئنم من -

 !زدن آتیش رو اونجا اونا. کردم

 :داد ادامه مانی

 !بودیم مست ما بگن که انداختن هم رو ها بطری -

 !عوضی آشغاالی -

 .بودن کی بگیم باید. بزنیم حرف پلیس با باید ما سیاوش -

 بودن؟ کی دونیم می مگه -

 !بود گانه بچه حرفش داد؛ تکان را سرش گیج مانی
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 ...رفتیم نمی کاش.دونیم نمی اره -

 ...اهوراست حال مهم االن. نداره فایده کاش... مانی خیال بی -

 یلبخند رامین. شدند وارد هم با کبیری آقای و مانی پدر. شد باز در و خورد در به کوتاهی ی ضربه

 :زد

 نداری؟ درد دیگه سیاوش؟ طوری چه -

 :برد سرش بانداژ نزدیک را دستش سیاوش

 .بهترم خیلی ممنون نه -

 :شد دقیق سیاوش صورت به. ایستاد مانی و او بین و شد نزدیکش رامین

 .کنی استراحت باید که گفتم بهت. خودت روی بیاری فشار زیاد نباید -

. ودب فکر در مانی. برگشت مانی سمت هم رامین. کرد نگاه مانی به و داد تکان را سرش سیاوش

 با! دیده اکشن فیلم یک کرد می فکر هم خودش گاهی. کرد می فکر شب آن ماجرای به هنوز

 :آمد خودش به رامین صدای

 !!مانی؟ -

 رامین که بزند لبخندی کرد سعی کرد؛ نگاه پدرش نگرانی از پر صورت به و کرد باال را سرش

 :برگشت سیاوش سمت به رامین. شد بودنش مصنوعی متوجه

 وت... چیز یه سرگرد اون و گفت چیزی یه مانی.. تحقیق برای بود اومده مامور یه امروز سیاوش -

 بودن؟؟ دنبالتون گفتی من به روز اون

 :گفت هیجان با بود؛ خودش توی که پیش ی لحظه چند برعکس مانی

 ....رو ما اونا گفتم من بابا -

 .زنم می حرف سیاوش با دارم.. مانی هیس -

 :گفت و شد نزدیک کبیری؛ کامران
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 شد چی عاًواق.. افتاد می اتفاق این نباید اما. نیست بد البته. گرفته رو تحقیقات جلوی بامداد آقای -

 کردین؟ تصادف

 :کشید عمیقی نفس سیاوش. کرد نگاهش تند رامین که بزند حرف دوباره خواست مانی

. دیمبو مجبور اما داشتیم سرعت. نداشتیم فرار جز راهی هیچ.  بودن مسلح اونا. کردن دنبالمون -

 ..بودیم کمک یه دنبال

 :رفت درهم بیشتر هایش اخم رامین

 نگرفتین؟ تماس پلیس با چرا -

 :داد جواب سریع باز مانی

 !که داد نمی آنتن اونجا -

 !داد می که جاده توی -

 :گفت نفس به اعتماد با مانی! کردند نگاه بهم سیاوش و مانی

 !نداشتیم گوشی اصال -

 :کرد اخم دوباره رامین

 شیتگو االنم! بوده من موبایل با تماست آخرین! زدن زنگ من به تو گوشی با مانی؟ گی می چی -

 !س خونه

 !کرد نگاه مبهوت مانی

 من؟ گوشی -

 می زیبا هایشان؛ گوشی با او و بنیامین بود؟ گذاشته کجا را اش گوشی... حادثه شب به برگشت

 جیب توی را اش گوشی او و انداخت سرش باالی را گوشی بنیامین.. خوابیدند بعد کردند؛

 !بود گذاشته شلوارکش

 !بود شلوارکم جیب توی گوشیم -

 :گفت هیجان با بیاید یادش چیزی انگار بعد
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 بزاریم؟ کورس خیابون توی بریم لباس بدون بودیم خل مگه بابا اصالً -

 :گفت خسته. کشید صورتش به را دستش رامین. کرد نگاه شان تک تک به مانی

 کافی ی اندازه به روزه سه دو این توی طور همین. کرد بامداد آقای رو کار بهترین نظرم به -

 .داشتیم مشکالت

 :کرد تصدیق هم کامران

 ..موافقم منم -

 :گفت معترضانه مانی

 ... رو ما.. بودن مسلح اونا...  بابا اما -

 :کرد نگاه سمتش به عصبانی کمی و کالفه رامین

 وضعیت تازه کشیدیم؟ عذاب مدت این توی قدر چه ما دونی می تو باشه؟ فعالً مانی خیال بی -

 .بده خیلی این. نامشخصه اهورا

 :کرد نگاه کبیری آقای به رامین..  نشست جایش سر آرام اهورا؛ یاد با مانی

 ..بخشم توی بود مشکلی اگه. بزنم سر مریضام به برم باید من -

 :زد لبخند کامران

 دکتر ممنونم -

 :گفت طور همان و رفت در سمت به رامین

 ..اتاقت برگرد زود مانی -

 به کامران. بود انداخته پایین را سرش مانی. بود فکر در سیاوش. بود مطلق حاکم سکوت اتاق در

 :کرد نگاهی دو هر

 .بشین خوب زودتر و کنین استراحت جاش به بهتره. افتاده که اتفاقیه -

 :شد متوجه مانی. داشت سردرد هنوز. برد سرش سمت به را دستش سیاوش

 ..وقتها جور این بگیری مسکن باید داری؟ درد هنوز تو -
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 ..شد بلند بعد

 .بینمت می یام می شد بازم. بدن مسکن بهت بیان گم می رم می من -

. داد دست کامران با و کرد دراز را دستش مانی. داد تکان را سرش فقط هم سیاوش. زد لبخندی

 سیاوش مورد در بود آنجا که پرستاری به و رفت پرستاری ایستگاه سمت به او اتاق از بیرون

 دهش گرفته گچ اینکه با. داشت درد هم خودش دست. رفت آسانسور سمت به بعد و داد توضیحی

 بود کرده شدیدی درد کتفش استخوان و بود خورده تکان باری چند اما ، بود

 : ششم فصل

 

 حال .بودند شده مرخص بیمارستان از قبل روز بنیامین و مانی. گذشت تصادف ماجرای از روز پنج

 ت؛اس خوب حالش اگر که گرفت تماس مانی با بنیامین که بود ظهر از بعد. بود نرمال آنها؛ دوی هر

 پیشنهاد این از هم مانی. بروند اهورا و سیاوش مالقات به تا آید می دنبالش اش راننده با او

 می حبتص جوانی دختر با و ایستاده ها پله روی که دید را مانی رسید؛ بنیامین وقتی. کرد استقبال

. تداش درد هنوز اما بودند کرده باز زودتر را پایش گچ. بود نشسته عقب صندلی بنیامین. کند

 هپیاد که مانی. کند دراز را پایش راحت بتواند که بود کرده آماده برایش را عقب صندلی راننده

 حالی در و گرفت فاصله سرعت به جوان دختر از بود؛ دیده برایش را در کردن باز و راننده شدن

 :شد سوار بود دستش مراقب که

 ؟ خوبی بنیامین، سالم -

 بود ردهک اصالح همیشه مثل را صورتش. بود شده کمتر صورتش های کبودی. زد لبخندی بنیامین

 :کرد می نگاه مانی به داشت لبش کنج که همیشگی لبخند با و

 دستت؟ اون با طوری چه تو ممنون -

 دیروز؟ رفتی ریه متخصص پیش شد؟ بهتر تنفست.  گذره می..  خوبه -

 ظاهراً نیست مشکلی گفتن. دکتر آقای بله -

 :کرد نگاه را مانی صورت دقت با و جلو سمت به کرد خم را سرش کمی بنیامین

 کردی؟ کوتاه موهاتو تو مانی -
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 :خندید مانی

 ولط شاید ماه یک تا گفت بردیا. بود سخت خیلی دستم اوضاع این با شدم؟ بد قدر این یعنی -

 .بکشه

 !کرد نچی نچ بنیامین

 یم در کاکل تازه شدی خروسا جوجه این شبیه! یومد می بهت بیشتر جور اون خب اما! نشده بد -

 !یارن

 و تراس به کرد کج را سرش. بود کرده حفظ را لبخندش هنوز بنیامین. خندید مانی خودش؛ از قبل

 :زد چشمکی

 بود؟ کی دختره اون مانی راستی -

 :گفت کند؛ نگاهش اینکه بدون! ماسید لبهایش روی مانی ی خنده

 .پیمان دختر. عموم دختر -

 نیست؟ ایران که اونی-

 اوهوم-

 :خندید بنیامین

 ود؟ب عموت دختر هم ریه متخصص این! دارن دستشون تو رو بیمارستان پدرت فامیالی ماشاال -

 !سیناست ابن جدمون ما -

 :داد ادامه مانی. خندید بلند بار این بنیامین

 .پدرمه عموی دختر نه؛ من عموی دختر -

 رکا چی کنن صداتون خوان می موندم من. اش همه شین می قاطی! هستن یکی ها فامیلی.. آها -

 نشین؟ قاطی که کنن؛ می

 :گفت خنده با مانی

 !بابا دیگه داریم اسم -
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 بود؟ کیِ دختر نگفتی حاال خب -

 :رفت بنیامین به ای غره چشم مانی

 !هیشکی -

 :کرد جمع را هایش لب بنیامین

 .اش قیافه بود آشنا کم یه! همین بود سوال برام! ها شی غیرتی یاد نمی بهت -

 ..سِودا. پیمان دختر که گفتم -

 !که موقع اون بود کوچولو! دیدمش کنم فکر تولدت آهان... آشناست اسمشم -

 نکردی؟ رشد تو بمونه؟ خواستی می طور همون -

 :گفت لبخندش همان با بنیامین

 هم ش همه! بود ظریف و کوچولو خیلی یادمه. باشه اون اومد نمی بهش اصالً یعنی نه... چرا -

 !بزرگت مامان به بود چسبیده

 .همونه اره -

 نیست؟ ایران نگفتی مگه اینجاست؟ شون خونه -

 .ره می و یاد می زیاد اواخر این. عموم داره خونه تهران اما نه؛ -

 می دگیزن اینجا اون! حاله با خیلی بود؛ بیمارستان تو که اونی اما یاد نمی یادم اصال رو یکی این -

 کنه؟

 ..کنه می زندگی پدربزرگم با نکرده ازدواج.. آره احسان؟ -

 کوچیکتره؟ پدرت از! کنی؟ می شوخی! اوه -

 .بزرگتر پیمان از ، کوچیکتره پدرم از اره -

 !جالبه! بود سودا اون پس -

 :سمتش برگشت دوباره مانی
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 بود؟؟ جالب -

 !بود جالب برام دیدنش اره خب..  که اینه منظورم!  نه ها -

 می ارفش کتفش و دست به نشستن طور این. برگشت جلو سمت به مانی. انداخت باال ای شانه و

 می بحث هم با کرد احساس. بزند حرف سودا مورد در ندارد ای عالقه زیاد فهمید بنیامین. آورد

 دوست انگار. کرد می نگاهش منتظر؛ که بود دیده را سودا. بود شده سوار مانی هم وقتی. کردند

 .بماند کنارش مانی داشت

. شود ادهپی راننده کمک با کرد سعی و شد خارج سِودا فکر از بنیامین. بودند رسیده بیمارستان به

 راه اصلی در سمت به آرام مانی همراه. داد منفی جواب کمک این ی ادامه برای راننده اصرار به

 .افتادند

 راه توی. برسند بیمارستان اعصاب و مغز جراحی بخش به تا کشید طول فقط ای دقیقه چند

 و رس متوجه شد؛ باز در و ایستاد آسانسور وقتی. بروند اهورا دیدن به اول بودند؛ گرفته تصمیم

 کسی. دویدند می عجله با پرستار دو. شدند بخش داخل متعجب دو هر! شدند عجیبی صداهای

 در لویج که دیدند را ارغوان رفتند، که جلوتر. بود آشنا صدا. کرد می تهدید و زد می حرف بلند بلند

 یدتهد بلند همچنان او اما. کند آرامش کرد می سعی و بود کنارش سوگل؛. ایستاده سیاوش اتاق

 :کرد می

 قصرم. بود دوستات و لعنتی تو تقصیر اش همه. نیاری در بازیاتو مرده موش این من برای بهتره -

 ماا من.. خورد رو چوبش ما ی بیچاره اهورای و کنین گذرونی خوش خواستین که هستین اونا و تو

 ..ذارم نمی من محترم آقای کن گوش.. ذارم نمی

 هک خشمگینی دختر به متعجب دو هر. شد آنها متوجه ناگهان او و شدند نزدیکش بنیامین و مانی

. باشد آرام خواستند ارغوان از و رسیدند زمان هم پرستار دو. کردند می نگاه بود روبرویشان

 :دید چشمش دو هر در شد می را خون برگشت؛ دو آن سمت به ارغوان

 !سالمین شکر مرتبه هزاران شما و میره می داره اهورا. حالتون به خوش. بشین جمع.. آره -

 :گرفت بنیامین طرف به را اش اشاره انگشت
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 می پیگیری رو پرونده من. ماجرام دنبال من..  ذارم نمی من لوس ی پسره بگو باباتم اون به -

 ربراد جون ی اندازه اون آبروی بگو بابات به. بشه رو خواین نمی و زدین گندی چه دونم می. کنم

 .شه پایمال برادرم حق ذارم نمی من. ارزه می من

 مچش دو با ارغوان. رسید هم بیمارستان نگهبان شدند؛ اضافه جمع به هم پزشکان نفراز سه دو

 که دش سیاوش متوجه بنیامین. غرید می خشمگینی شیر ماده همچو و بود روبرویشان آلود خون

 فقط او اما برگردد اتاقش به که کرد می اش راضی داشت التماس با خواهرش. بود ایستاده در دم

 :کرد می آرام را جو باید آمد خودش به مانی. کرد می نگاه

 .. حادثه یه اون. ارغوان کنی می اشتباه داری -

 ..لوس.. خودخواه.. معرفت بی. هستین هم مثل تون همه...  نزن حرف -

 ...توضیح بزار واستا -

 هک خوشگلتون های ماشین توی بشینین برین. بشین در اون نزدیک کدوم هیچ ندارین حق -

 ..کنین مست و بخورین. بگذرونین خوش و خره می براتون پولدارتون بابای دوباره

 اتاق در جلوی لحظه یک. کشید بیرون بود؛ ایستاده کنارش که پرستاری دست از را دستش

 :کشید بیرون انگشتش از را ای حلقه. ایستاد سیاوش

 ...مُردی اهورا از جلوتر برام تو -

 وردخ اش گونه به حلقه. نبست هم را چشمانش حتی سیاوش. کرد پرت سیاوش سمت به را حلقه

 تند های نفس صدای فقط دفعه؛ یک شد سکوت جا همه. کرد چرخیدن به شروع زمین روی و

 با ارغوان. کرد می تکرار غم؛ و درد از را نواختی یک ملودی زمین روی که ای حلقه و بود ارغوان

 نخودشا سرکار به هم نگهبان و پزشک و پرستارها. برگشت یو سی آی سمت به بلند های قدم

 گلسو. بودند زده شوک او ی اندازه هم مانی و بنیامین. بود ایستاده در کنار سیاوش. برگشتند

 :کرد خواهش به شروع دوباره

 ... قدر این نباید تو. جات سر برگرد کنم می خواهش سیاوش -

 ... شد زمین نقش دفعه یک سیاوش ماند؛ نیمه حرفش اما

*** 
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 اتاق دیوار به بنیامین. بود نشسته انتظار های صندلی از یکی روی مانی کنار و کرد می گریه سوگل

 می فکر ارغوان حرفهای به هنوز نفر دو هر. بود بسته را چشمهایش و بود داده تکیه سیاوش

 تصادف مسبب و بودند مست آنها بود کرده فکر او. زد می را پلیس حرفهای ارغوان. کردند

. ودب کرده شک مانی حتی و سیاوش و بنیامین به نبود؛ ها برنامه این اهل اهورا چون. است سیاوش

 االن اما. داشت دوست را ارغوان سیاوش. بودند اورده شانسی بد قدر چه. بست را چشمانش مانی

 :برگشت سوگل سمت به مانی.. شرایط این با و

 خشب رزیدنت. شده زده شوک و عصبی کمی. نیست چیزی حتما. نباشین نگران خانم؛ سوگل -

 ..خوبه بشه مطمئن خواست می

 :دوخت مانی به را اشکبارش چشمان سوگل

 مقصره؟ سیاوش واقعا افتاد؟ می اتفاقی همچین باید چرا -

 :داد تکان محکم را سرش مانی

 .نکنین ناراحت رو خودتون. فقط بود اتفاق. اصالً نه -

 :گفت وار زمزمه و انداخت پایین را سرش سوگل

 حال. بودن سرش باال پدرت با دکتر کلی. بودم اینجا من. بود شده بد خیلی اهورا حال صبح -

 ..کردن بستریش یو سی سی بردنش و شد بد هم خانوم ریحانه

. رفتگ فاصله دیوار از کمی بنیامین. شد وارد بنیامین و مانی سر به پتک مثل سوگل؛ حرفهای

 :داد ادامه سوگل

 ...بودم جاش منم اگه شاید. داره هم حق. نگرانه این خاطر به ارغوان. نگفتم سیاوش به من -

. شدند بلند هم سوگل و مانی. آمدند بیرون پرستار دو همراه پزشک و شد باز در لحظه همین

 :گفت و زد لبخندی بود؛ عابد دکتر شاگردان از یکی که پزشک

 به اما ربطی. کنن می معاینه باز خودشون عابد دکتر صبح فردا. خوبه حالش, نباشین نگران -

 .نداشته جراحیش

 :داد ادامه تری آرام صدای با و شد تر نزدیک کمی
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, اومده شپی که مشکلی با. خونه ببرینش امشب نبود؛ مشکلی اگه کنم می صحبت دکتر با من -

 ..باشه بهتر کنم فکر

 و نبنیامی سرش پشت. رفت اتاق به سریع سوگل. رفت خداحافظی از بعد و انداخت باال ای شانه

 و ایستاد کنارش سوگل. کرد می نگاه سقف به و بود کشیده دراز سیاوش. شدند داخل هم مانی

 :گرفت را دستش

 ..باشی سالمتیت فکر به باید تو.. بخواب و باش آروم کنم می خواهش سیاوش -

 :گفت وار زمزمه سیاوش

 ..بودم جاش من کاش.. نبودم کاش -

 :شد نزدیکش مانی

 .ببخشیش تو باید.. داره حق کم یه خب.. ناراحته ارغوان.. سیاوش نگو چرت -

 رامآ بنیامین که بزند حرفی خواست مانی. کشید سرش روی را پتو و بست را چشمانش سیاوش

 :کشید را سالمش دست

 .بهتره براش استراحت. باشین سیاوش مراقب. ریم می ما خانم سوگل -

 یرونب و کرد خداحافظی بنیامین همراه. بگذارند تنها کمی را سیاوش باید که شد متوجه هم مانی

 :فتر خروجی در سمت به بنیامین. انداختند نگاهی بود، یو سی آی بخش که جایی به دو هر. رفتند

 .خونه برگردیم بیا -

 چیز ههم. نبود کردند می فکر که طور آن اوضاع اصالً. افتاد راه دنبالش پَکر حرفی؛ هیچ بدون مانی

 را آنها حرفهای هم او و شود خوب زودتر اهورا حال کنند دعا توانستند می فقط. بود ریخته بهم

 .  کند تایید

 : هفتم فصل

 ثهحاد از بعد سیاوش. کرد مرخص را سیاوش آمده؛ پیش مشکالت به توجه با عابد دکتر بعد؛ روز

 وادهخان همراه وقتی. بود فکر در دائم و کرد می نگاه تنها غمگین. بود نزده حرفی کسی با دیروز ی

 دوست سوگل. برگشت خودش سوئیت به خواهرش اصرار و خواسته برخالف رسید؛ خانه به اش
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 .اش خانه سکوت و آرامش به. داشت نیاز تنهایی این به سیاوش اما بگذارد؛ تنهایش نداشت

 یم بازسازی را اینجا وقتی. بود گذشته بود؛ کرده ترک را اش خانه که روزی از هفته یک تقریبا

 رابخ را کوچکش پذیرایی های دیوار از یکی. بود کشیده را نقشه این و بود کرده فکر خیلی کرد؛

 ای هباغچ. داشت کوچکی ی باغچه شیشه این پشت. بود گذاشته ای شیشه دیوار یک و بود کرده

 دیوار این جلوی بزرگی ی دراپه ی پرده. بود مراقبش کامران ی خانه باغبان خودش؛ نبود در که

 تر یخصوص حریم به نیاز هم گاهی اما بود؛ شده جمع پرده اوقات بیشتر. بود کرده نصب ای شیشه

 !داشت

. ودب شده جمع پرده برگشت؛ خانه به وقتی و بود کشیده را پرده خودش رفت می مسافرت وقتی

 آنجا که بزرگی مبل روی کند استراحت خوابش اتاق داخل اینکه جای به. کشید را پرده دوباره

 که ادافت می اتفاق کم خیلی. بود خریده منظور همین به اول از را مبل این. کشید دراز بود؛ گذاشته

 برعکس. خوابید می بزرگش ای شیشه دیوار روبروی جا همان بیشتر و بخوابد خوابش اتاق در

 ردهک نصب دیوار داخل بزرگ آکواریوم یک جایش به! نداشت تلویزیون سیاوش ها؛ خانه از خیلی

 .کرد می دنبال را ها ماهی بدن نرم حرکات کشید؛ می دراز مبل روی وقت هر که بود

..... مست آنها داشت امکان واقعاً یعنی بود؛ کرده مرور ذهنش در را روز چند آن وقایع بارها بارها

 گردنش های مهره به و شد شروع سرش از که دردی از داد؛ تکان حرص با را سرش! نبودند نه

. داد بیرون را نفسش تمام حرص با و بست را چشمانش. داد فشار محکم را هایش دندان رسید؛

 حرفهایش الی البه که خشمی دید؛ می چشمانش در که نفرتی امد؛ چشمش جلوی ارغوان تصویر

 را لبشق تیز تیغ یک مثل که حرفهایی. افتاد حرفهایش یاد.. لرزاند می را صدایش که بغضی بود؛

 ..مقصری تو...  مقصری تو... شکافت می

 لعنت خودش شانس به. کرد می تکرار را پلیس حرفهای هم ارغوان بود؟ مقصر سیاوش واقعاً

. دبو فرمان پشت دیگری کس حداقل کاش. پایین بود شده پرت هم اهورا بود؛ راننده او. فرستاد

 ورط چه. نداشت کردن نگاه جرات اما چیست؛ دقیقاً دانست می... سوزاند می را دستش کف چیزی

 دو با را باریک ی حلقه کرد؛ باز را مشتش و آورد باال آرام را دستش کُند؟ توانست می باور

 خواهد؛ب که بدون. کشید عمیقی نفس. بود همین اش دارایی و امید و عشق تمام. گرفت انگشتش

 انارغو دست به عشق با که چیزی. داشت خفگی احساس. شد می پایین و باال گلویش در چیزی

 محکم را فکش کرد؛ سوزش به شروع راستش چشم... بود داده پس نفرت؛ با دیروز بود؛ سپرده

 اب که را سمجی اشک قطره جلوی نتوانستند؛ کدام هیچ اما.. خورد چروک اش پیشانی داد؛ فشار
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 وردخ سُر چشمش ی گوشه از افتخار با اشک قطره بگیرند؛ بود؛ شکانده را غرورش دیوار سختی؛

. دندار را دیگری سقوط ی اجازه بار این. کشید نفس دوباره. شد گم گوشش کنار باندهای روی و

 کرد زمزمه خودش با. شکست می قلبش مثل غرورش؛ نباید

 هر .نیست کنی می فکر که طور اون کنم می ثابت بهت من. بشه طور این ذارم نمی.. ارغوان نه -

 ایدب پس. نیستم منم نباشی تو اگر. بدم دست از رو تو خوام نمی من بیُفته اهورا واسه اتفاقی

 .بمونی

 . داد فشار مشتش در را حلقه و بست را چشمانش

 فوتبال ی مسابقه یک تماشای مشغول و بود نشسته تلویزیون جلوی بنیامین بود؛ غروب نزدیک

 دایص وقتی بابک. بود نشده خانه در پدرش حضور متوجه اصالً او و بود بلند تلویزیون صدای. بود

 هک کمی. کرد می نگاه را بنیامین سکوت در و بود آمده صدا سمت به بود؛ شنیده را تلویزیون

 را رلکنت سریع پدرش دیدن با برگشت وقتی شد، کسی حضور متوجه بنیامین. شد نزدیکش

 :کرد خاموش را تلویزیون و برداشت

 !زیاده صداش نبود، حواسم من ببخشید پدر؛ سالم -

. نشست روبرویش مبلی روی تفاوت؛ بی طور همان و کرد نگاهش فقط نگفت؛ چیزی بابک

. داشت را ترس این همیشه همین برای شد؛ نمی پدرش رفتار متوجه دُرست وقت هیچ بنیامین؛

 که بود کرده کاری وقتها خیلی. ناراحت کاری چه و کند می خوشحالش کاری چه دقیقاً دانست نمی

 ثانیه چند بابک! برعکس و! بود شده خوشحال او کار از پدرش اما بوده، بد خیلی خودش نظر به

. کرد سالن ی گوشه به نگاهی. انداخت هم روی را پاهایش و داد تکه عقب به بعد. کرد نگاه ای

 رزفرام باره یک اما افتاد؛ اتفاقی چه همیشه مثل نفهمید. دید را فرامرز و برگشت هم بنیامین

. بود او روی دوباره بابک نگاه برگشت؛ که پدرش سمت به! رفت بیرون و کرد خم کمی را سرش

 :کرد کامل را زدنش تکیه و گذاشت مبل گاه تکیه روی را دستش

 بنیامین؟ نه بهتره حالت -

 .ممنونم.. بله -

 .دارم اعتماد عابد دکتر به. برو پزشکت پیش ویزیت برای الزمه زمان هر باش مراقب... خوبه -

 .کن گوش حرفاشو
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 :بود شده کم اش اولیه ترس آن از کمی. زد لبخند بنیامین

 .نباشید نگران مراقبم. حتماً باشه -

 :داد ادامه باشد؛ افتاده یادش تازه انگار بعد

 ..خرید رفتن کنم فکر. نیستن باران و مامان آهان -

 نداشت دوست انگار برگرداند؛ پنجره سمت به را صورتش و داد تکان عصبی را دستش بابک

 :کرد زمزمه آرام بشنود؛

 ..اورده بار خودش شبیه هم رو دختره اون یاد؟ برمی ازشون چیزا این جز کاری چه -

 :داد ادامه پدرش. انداخت پایین کمی را سرش بنیامین

 ..بکنه داره دوست غلطی هر بزار..  خیال بی -

 تغییر همتوج برگشت؛ بنیامین سمت به بابک. رفت هم در صورتش ناخداگاه بنیامین حرف؛ این با

 :گذاشت زمین را پایش و کرد خم کمی جلو سمت به را خودش. بود شده حالتش

 باهات هم مسئله این به راجب نیست الزم. نکن جور اون تو قیافه پس شناسیش؛ می خودت -

 .بزنم حرف

. ردک شل را کراواتش ی گره و آورد در تن از را کتش. بود کالفه کمی بابک. نگفت چیزی بنیامین

 و سن آن در. کرد تا باال سمت به را آستینش و کردن باز آستیش های دکمه آرامش با کرد شروع

 گاهی. بود بُرده ارث به او از کامالً بنیامین که چیزی. بود هیکل خوش و تیپ خوش هنوز سال

 مردهای شبیه اصالً پدرش باشد؛ اطرافش زیادی زنهای که پدرش؛ به داد می حق هم بنیامین

 کرد یم صحبت خوب پوشید؛ می لباس خوب. بود جنتلمن یک او. نبود رسیده دوران به تازه پولدار

 ی خانواده در نسل به نسل سالها ثروت این. کرد می بروز جامعه؛ شرایط با را خودش دائم و

 جایگاه االن و بود آمده بر پَسش از خوب خیلی هم او. بود رسیده او به و بود چرخیده بامداد

 روشنش و برداشت میز روی ی جعبه از سیگاری بابک. بود باال بسیار آنها؛ اجتماعی ؛ اقتصادی

 :گرفت باالتر را سرش بنیامین. داد هل بنیامین سمت به میز روی را جعبه. کرد

 ..هام ریه واسه کنم رعایت هفته دو یکی گفت؛ بهم دکتر.  کشم نمی نه -

 :داد تکان را سرش بابک
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 .کن کارو همین. خوبه -

 ودآل مه را اطرافش سیگار دود. کرد له میز روی سیگاری؛ زیر داخل را سیگار گرفت، که را دوم پُک

 :شد خالی دود از اش ریه تمام و داد بیرون عمیق را نفسش. بود کرده

 ...بنیامین -

 ..پدر بله -

 مک یه. دارم نیاز کمکت به من. پیشم برگردی خوام می. کنی عادی رو شرایطت زودتر باید تو -

 ..هم شما ی مسخره تصادف این و شده ریخته بهم اوضاع

 :داد ادامه بعد و داد تکان را سرش حرص با

 کرده حساب تو کمک روی من. باشی دفترم خوام می شنبه از اما کن؛ استراحت هم رو فردا -

 .بودم

 .خوبه حالم من. فهمم می پدر؛ باشه -

 نومبش تصادف از حرفی دیگه عنوان هیچ به خوام نمی ؛ دیگه چیز یه..  باشی قوی بهتره.  خوبه -

 ..بگیری فاصله دوستات از کمی یه که اینه حلش راه بهترین و

 :ماند بابک روی چشمانش مردمک ها؛ گرفته برق مثل بنیامین

 ..پدر -

 در ماا باشن، تونن می و هستن مدرسه دوران دوستای اونا. کن گوش فقط نگو چیزی... کن صبر -

. هکن می فرق شرایطت االن از تو. کدوم هیچ. بشی نزدیکشون حد از زیادی خوام نمی! سابق حد

 .....دارم دوست من. نیستی بچه دیگه

. بود شده هایش مردمک رنگ سبز های رگه لرزش متوجه بود؛ نشسته مات که کرد نگاه را بنیامین

 :داد ادامه تری آرام لحن با کند؛ حفظ را خودش خونسردی کرد سعی

 بچه وقت باشی؛ آماده پُست این برای خوام می من. بگیری منو جای زود خیلی باید تو بنیامین -

 ادی دیگه چیزای خیلی باید تو. بزاری کارت روی تمرکزتو چیزا این جای به بهتره. نیست بازی

 !نکردی فکرم بهش حاال تا اصالً که بگیری
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 :گفت التماس با..  دوستانش... اما, کرد می درک بنیامین

 ..بشه ایجاد مشکلی کارم توی ذارم نمی تلفن؛ حد در. نباشه زیاد دم می قول... پدر فهمم می -

 :شد بلند و داد تکان مایوسانه را سرش بابک

 وت. شم می آینده نگران خیلی گاهی... بشی بزرگ خوای نمی چرا دونم نمی من! ای بچه خیلی -

 باشی؟ من وارث خوای می طور چه

 و جسارت اصالً او بود پدرش با حق.. انداخت پایین را سرش بنیامین. کرد زدن قدم به شروع

 کباب! بدهد نشان کرد می سعی که چیزی برعکس.. ترسید می دائم او. نداشت نفس به اعتماد

 :برد باال را صدایش کمی زد می قدم که طور همان

 بهت ور چیز همه که کنم اعتماد بهت قدر این تونم می کی من بنیامین؟ کنی تموم خوای می کی -

 بمیرم؟ راحت خیال با و بسپرم

 تر عصبی ار بابک همین. بود پایین سرش هنوز بنیامین بود؛ گفته بیشتری حرص با را آخر ی کلمه

 :ایستاد سرش باالی کرد؛

 اون باش مرد. ننداز پایین رو سرت ترسو دختر یه مثل زنم، می حرف باهات گفتم بار هزار -

 !باال بگیر المصبو

 لمث و دید پدرش چشمهای در را خشم داد؛ قورت را دهانش اب ترس با و کرد نگاه باال به بنیامین

 لرزان های مردمک به بود زده زل هنوز پدرش. بکند تواند می کار چه دانست نمی. ترسید بار هر

 .برگردد او سمت به شد باعث فرامرز صدای که بنیامین

 .هستن اینجا وثوق آقای ؛ آقا -

 :بنیامین سمت برگشت و بست را چشمانش بابک. بود بابک وکیل وثوق آقای

 کار هر عدب به این از. بگذرم و کنی می اشتباه بگم نیستی بچه دیگه. بنیامین بود آخر بار این -

 شوخی شرایط این توی اصالً دونی می فهمیدی؟. بدی پس جواب باید جاش به بکنی خطایی

 صهق و ماجرا اون از اسمی خوام نمی! کم خیلی کنی می کم پسرها اون با تو رابطه! کسی با ندارم

 !بشنوم هم تون مسخره ی
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 صدای نبنیامی. شد خارج سالن از بعد و کرد نگاه بنیامین ی ترسیده چشمهای به ثانیه چند بابک

 قایا. رفتند پدرش کار اتاق و دوم ی طبقه سمت به وثوق و پدرش بعد کمی و شنید را وثوق آقای

 هم بامداد آقای شخصی وکیل او شرکت؛ حقوقی کارهای جز به. آمد می آنها ی خانه به زیاد وثوق

 .بود

 آن رتقصی اش همه. فرستاد لعنت خودش شانس به. کرد می فکر پدرش حرفهای به هنوز بنیامین

 به بلق ی شنبه او بود قرار. کرد می فرق چیز همه االن افتاد نمی اتفاق آن اگر. بود لعنتی تصادف

. بود کرده معرفی خودش اول معاون را او پدرش. کند شروع رسمی را کارش و برود پدرش شرکت

 سردر. کشید آهی...  شد می پایین و باال ذهنش در پدرش حرفهای...  پدرش راست دست یعنی

 را تلویزیون دوباره. بود نزده حرفی پدرش؛ حرف روی وقت هیچ او. نبود هم ای چاره اما. بود گم

 !بود تلویزیون داد نمی اهمیت که چیزی به اما. کرد روشن

 جواب منتظر مانی. نشست مانی کنار صندلی روی خودش و گذاشت میز روی را ساالد ظرف مهال

 :گفت و کشید نفسی مهال! بود سوالش

 !نه -

 :کرد اخم مانی

 گفته؟ کی پس -

 :انداخت باال ای شانه مهال

 !شاید بابا! دونم نمی -

 !!مهال؟ -

 !کنم می جاسوسی براش من کنی می فکر اش همه چرا! بهش نگفتم من کن باور -

 ساالد از کمی که که حالی در مهال. گفت می درست خواهرش بود مطمئن. کرد می نگاهش مانی

 :گفت ریخت می بشقاب داخل

 .داره دوستش قدر چه دونی می. گفته مامانی شاید -

 .ببینمش خوام نمی اصالً اما دونم؛ نمی -
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 !که چیه بابا نظر دونی می! ماست عموی دختر باالخره اون اما نداره؛ ربطی من به -

 !ماست عموی زن دختر اون! نیست ما عموی دختر -

 .بیاد پیش مشکلی نداره دوست مون خانوادگی روابط روی حساسه بابا! چی هر حاال -

 .کنم تحمل رو بودنش تونم نمی اصالً من.... مهال اه -

 :گذاشت مانی جلوی را ساالد بشقاب و خندید موذیانه مهال

 !یاین می بهم نظرم به! چرا؟ -

 :گفت خنده با و داد دستش به را چنگالش مهال. برگرداند را رویش و کرد ای غره چشم مانی

 و ادهافت گذشته توی که اتفاقی. گیری می سخت داری نظرم به اما! کردم شوخی نکن قهر باشه -

 .نیست سودا مقصرش. نداره ما به ربطی

 :گفت و برد نزدیکش را سرش کمی مهال. کرد می بازی خیاری ی تکه با چنگال با مانی

 هی االن خاله. اشتباهه برخوردت اما اصالً؛ نیست مربوط من به بگیر؛ رابطه باهاش گم نمی من -

 هب. کنن شروع جدیدی زندگی تاشون دو هر تا افتاد می اتفاق این باید شاید. داره عالی زندگی

 .موردش در کنی می گیری سخت داری نظرم

 نپایی را سرش. بشنود موردش در نیست مایل زیاد دانست؛ می مهال! بود مشغول همچنان مانی

 :گفت و برداشت چنگال با را ساالد از کمی خودش و انداخت

 ؟ خوبن دوستات -

 :کشید آهی و گرفت باال کمی را سرش بحث؛ شدن عوض از خوشحال مانی

 ...که اهورا البته.. خوبن کنم فکر آره -

 .یادب هوش به و نباشه گفت می بابا که جوری اون امیدوارم. زدی می حرف بابا با دیشب شنیدم -

 :داد ادامه مهال. داد تکان را سرش مانی

 تو؟؟ مثل دیگه؟ خوبن هم سیاوش و بنیامین. خوبین تا سه شما که خوبه -

 :گفت باشد امده یادش چیزی انگار بعد. داد تکان را سرش مانی
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 پرسی؟ می چرا -

 :نباخت را خودش اما شد؛ جا جابه کمی دستپاچه مهال

 سرخ بادمجون کلی بکشم؟ غذا برات نه؟ یا خوبن بدونم خواستم یعنی.. خب! طور همین ها؟؟ -

 !کردم

 مامانی؟ یا تو -

 !کردم آماده من که االن داره؟ فرق چه -

 :زد آمیزی شیطنت لبخند مانی

 .بدیم شوهرت باید. عالیه آشپزیت آره -

 :کرد نگاهش عصبانیت با و گذاشت زمین را چنگالش مهال

 .تربیت بی. اصالً -

 بده؟ آشپزیت یعنی -

 !باشه آپشنام اینا خدمتکارم مگه کردن؟ شوهر به داره ربطی چه! خوبه هم خیلی نخیر -

 :خندید تر بلند مانی

 شدی؟ ناراحت این واسه آهان -

 شحرکات به. نبود بچه دختر یک شبیه اصالً. بود شده بزرگ خواهرش. کرد تری دقیق نگاه مانی

 و او از تر سخت شاید. بود سخت خیلی او برای مادر نبودِ. خودش مثل بود آرام و متین. کرد نگاه

 شهای شیطنت هم مهبد و کار پدرش. همیشه بود درس سرگرم مانی. بود تنها همیشه مهال.. مهبد

 با. دکر می رجوع و رفع را یشان خانه آرام زندگی بشوند؛ متوجه آنها اینکه بدون که بود مهال این و

 وز؛دلس مادر یک مثل اما کرد؛ فوت مادرش وقتی داشت؛ سال شش فقط و بود کوچک خیلی اینکه

 .کرد می داری نگه هم مهبد از

. نیست مادرش به مربوط فقط دانست می. بست را گلویش راه بغض یک. افتاد مادرش یاد

 چه.. سیاوش بد روحی حال. شنید پدرش از دیشب که اهورا بد حال.. اخیر ی هفته یک اتفاقات
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 دایص با. کند می فکر و مانده خیره غذایش به که بود نشده متوجه. کرد می تنهایی بد حس قدر

 :آمد خودش به مهال

 ...مانی -

 ات داد قورت را دهانش آب سختی به. غمگین خیلی. بود غمگین مهال روشن چشمان. کرد نگاهش

 :زد مصنوعی لبخند. نشود اشک به تبدیل بغضش

 .مهبد هم بابا؛ هم من، هم کشیدی؛ برامون زحمت خیلی همیشه تو مهال؛ ممنونم -

 هم اشک برق متوجه مانی. بود لبانش روی لبخندی. کرد می نگاهش خوشحال و متعجب مهال

 خواهر با گذاشتن سر به سر به شروع دوباره و کند عوض را فضا کرد سعی خاطر همین به شد؛

 ..گذاشت کوچکترش

*** 

 را اش گوشی اس ام اس زنگ صدای که بود هایش جزوه خواندن مشغول مانی و بود شده شب

 «؟ بیداری مانی:»  بود سیاوش طرف از پیام یک کرد نگاهی. شنید

 «؟ بزنم زنگ شه می»  نوشت برایش سیاوش بعد ی لحظه چند و کرد اس ام اس برایش ای آره

 شنید را سیاوش صدای بعد ی لحظه چند و گرفت را شماره خودش مانی

 زدی زنگ ممنون..  سالم -

 ؟ سیاوش طوری چه. کنم می خواهش..  سالم -

 دستت؟ بهتری؟ تو. مرسی خوبم -

 !بهم کردیم عادت.  دستم هم و من هم خوبیم آره -

 ...خوبه -

 :گفت سرش پشت و آمد سیاوش آه صدای بعد شد برقرار سکوت کمی

 که بفهمن داری دوست که گفتی هم تو. کنن می اشتباه اینا که کنم ثابت خوام می من... مانی -

 بودن؟ اونا تصادف مقصر

 کنیم؟ پیدا مدرکی نه و داریم سندی نه که رو چیزی تونیم می جور چه طوری؟ چه اما... آره -
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 . دارم فکرایی یه تونیم؛ می مطمئنم من. ازشون داریم اطالعات سری یه ما. کنیم می پیدا -

 چی؟ -

 !رهب می حساب پدرش از کنم می احساس بگم؟ بنیامین به نظرت به گم می. بیینمت باید -

 ها؟ بزنم، حرف باهاش من یا کن صحبت باهاش بعداً خوای می.. دونم نمی -

 :کرد فکر کمی سیاوش

 .ریمت راحت اینجا. من ی خونه بیاین فردا.. کنی ردیف تونی می ببین بزن زنگ بهش.. خوبه آره -

 .دم می خبر بهت سیاوش باشه -

 !باش مواظب ممنون -

 ..بخیر شب هم، تو -

 شکی مانی. بشود مشخص حقیقت داشت دوست هم او. رفت فرو فکر به. کرد قطع را تلفن

 رداف باید. است نیفتاده دیگری اتفاق دانند می نفر چهار هر و افتاده واقعا که اتفاقی جز نداشت؛

 . زد می زنگ بنیامین به صبح

*** 

 : هشتم فصل

 نگز اش گوشی بارکه چهار. بزند زنگ هم بنیامین به گرفت تصمیم مانی ده؛ ساعت صبح فردا

 .شنید را آلوده خوابِ  بنیامین صدای که کند قطع خواست می برنداشت؛ و خورد

 ..ها -

 !حسابی مرد چیه ها! سالم -

 ..بخوابم بزار -

 !ها صبحه ده ساعت!! بنیامین -

 !بزن زنگ بعداً یاد؛ می خوابم من باشه -

 .مهمه دارم کارت بنیامین -
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 :شد می جا به جا انگار شنید؛ فقط را بنیامین های نفس صدای لحظه چند

 !داری عجله همیشه. مانی منو کُشتی بگو، باشه -

 بامنه؟ گوشِت االن -

 !بگو هست اره -

 .اش خونه پیشش، بریم امروز گفت و زد زنگ دیشب سیاوش -

 :کرد صدایش بلند! خوابیده بنیامین کرد؛ فکر مانی. شد سکوت لحظه چند

 بِنی؟؟ -

 خوبه؟ حالش چرا؟ اش خونه بریم... بابا بیدارم -

 پیشش؟ بریم. هست ارغوانم جریان! دیدی که رو حالش -

 اگه ؛خوابن ظاهراً که فعال. ببینم رو خونه اوضاع بزار.. که شناسیش می پدرمو... مانی دونم نمی -

 .بیام تونم می بیرون؛ بره بخواد

 ..یکی برای همه و همه برای یکی نره یادت. بنیامین کن جورش -

 :کشید عمیقی نفس بنیامین

 بری؟ خوای می کی. شه می چی ببینم باشه! کردیم می زندگی دوران همون کاش -

 ..دیگه ساعت یه تا -

 .ساعت نیم نهایت دم می خبر بهت باشه -

 خداحافظ. بنیمت می خوبه -

 خداحافظ -

 مانی. است شان خانه در جلوی یازده ساعت داد اس ام اس بنیامین که بود نشده هم ساعت نیم

 نآستی وارد را دستش خواست می سختی به مانی شد؛ اتاقش وارد پدرش که شد می آماده کم کم

 :پرسید شد؛ می نزدیکش که حالی در رامین کند؛ پیراهنش

 مانی؟ کجا-
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 و سمتش برگشت برد؛ آستین داخل تر راحت را دستش مانی و داشت نگه پشت از را پیراهن

 :گفت مانی. پیراهن های دکمه بستن به کرد شروع

 سیاوش ی خونه ریم می -

 کی؟؟ با -

 !دیگه بنیامین -

 .. خوبه -

 .دونین می که هم رو اهورا خواهر جریان.. نیست خوب اوضاعش کم یه -

 .نیست خوب زیاد مادرشم حال فشاره، تحت دختر اون. آره -

 :پرسید متعجب مانی

 نگفتین؟ چرابهم بابا؟ جدی -

 ..دونستی می مثالً -

 :کرد مرتب کمی را کوتاهش موهای دست با مانی نشست؛ مانی تخت روی رامین

 ؟ جوره همون اهورا حال -

 ..نشده هم ثابت هوشیاریش سطح..  متاسفانه آره -

 :برگشت سمتش به مانی کشید؛ آهی رامین

 نه؟ کنی می بشه هرکاری بابا -

 ..گم می چی دونی می خودت تو... اما کردم؛ می کارو همین بود کسی هر -

 :انداخت پایین را سرش امید نا مانی

. ردیمک می بازی داشتیم اتوبان توی نه بودیم، مست نه ما نه؟ کردین باور رو ما حرفای شما بابا -

 .بودن دنبالمون اونا

 بلند رامین. فهمید نمی را نگاهش معنی مانی اما. کرد می نگاه مانی به داد؛ بیرون را نفسش رامین

 :گذاشت اش شانه راروی دستش و شد
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 یچ هر کنی فراموش بهتره. افتاده اینه مهم طور؛ چه نیست مهم. افتاده حال هر به مانی اتفاقه -

 ..برات بشه تجربه یه اینم و زندگیت به بچسبی جاش به و بوده

 .باشد داشته خوبی حس شد باعث همین. دید را باور پدرش چشمان در مانی

 ..بابا ممنون -

 :گفت مانی آمد در صدا به خانه زنگ

 ِ . بنیامین -

 ؟ رین می اون ماشین با..  مانی باشین مراقب -

 . باشه اومده شون راننده با شاید..  نباشین نگران اره -

 :کرد حلقه مانی کمر دور را دستانش و شد اتاق وارد مهبد لحظه همان

 !ببر خودت با منو کنم می خواهش...  مانی -

 :پرسید تعجب با مانی

 ببرم؟ کجا! مهبد گی می چی -

 !حاله با خیلی خیلی دوستت ماشین این.  کنم می خواهش.. ری می جا هر -

 :کرد باز خودش کمر دور از را مهبد دستان و خندید شد؛ منظورش متوجه تازه مانی

 سر ریم می هم با باشه بهتر منم حال بیاد؛ گم می بهش وقتی یه. داریم کار االن اما باشه -

 خوبه؟ تمرینت

 :کرد نگاهش خوشحالی با و ایستاد تر عقب کمی مهبد

 !ها دادی قول. خوبه آره جون؛ آخ -

 ..مردونه قول -

 :زد مانی پشت به رامین

 .شه می دیرت پسر برو -
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 یک بنیامین؛ ماشین. شد مهبد منظور متوجه تازه و رسید در جلوی مانی بعد ی دقیقه چند

 شمچ به آن از بیشتر مورد چند تهران در احتماال که ماشینی بود؛ رنگ قرمز اونتادور المبورگینی

 .شد ماشین سوار و رفت طرفش به زنان لبخند مانی! خورد نمی

 مانی طوری چه -

 :دش تر عمیق لبخندش دیدنش با مانی! بود سرحال و جذاب و تیپ خوش همیشه مثل بنیامین

 !اوردی؟ کجا از رو عروسک این! خوبی معلومه که هم تو مرسی -

 !دیگه برگردم که کرد، خرم همین با. خرید برام پدرم برگردم؛ اینکه از قبل بودم؟ نگفته -

 :زد می لبخند همچنان مانی اما. کرد خندیدن به شروع خودش

 !نره یادت تمرین؛ سر ببرمش این با بار یه دادم؛ قول مهبد به من -

 :گفت آمد می در پارک از آرام و کرد می نگاه پشت به که حالی در بنیامین

 !نیست تو شبیه اصالً وروجکه؟ جور، همون هنوز شده تنگ براش دلم -

 !شده دراز فقط. جوره همون اره -

 :دوباره خندید بنیامین

 .داشتم برادر یه داشتم دوست همیشه من -

 !داشتنش خوبه اما! نیست خاصی چیز هم همچین -

 !ها گفتی چی نفهمیدی خودتم -

 بنیامین بیشتر شان همه از. کردن سوال ماشین مورد در کرد شروع و داد تکان را سرش مانی

 ! دانست می را خوابش رگ خوب هم پدرش و بود چیزها این دنبال

 در بعد ی لحظه چند و زد تلفن سیاوش به مانی در؛ زنگ جای به رسیدند که سیاوش خانه به

 ن؛بنیامی ماشین دیدن با آنجاست؛ باغبان بود مشخص که پیرمردی. شد باز روبرویشان بزرگ

 دیده ار سیاوش سوییت قبال بنیامین و مانی! کرد می نگاه فقط و بود ایستاده دهان به انگشت

 خصیش پارکینگ در را ماشین که کرد اشاره دست با بود ایستاده سوییت بیرون سیاوش. بودند
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 داخل را ماشین بنیامین. اش خانه کنار جور جمع و کوچک پارکینگ یک. کند پارک خودش

 :شد پیاده سریع خودش و برد پارکینگ

 !شکسته کلهِ  بزرگِ  مرد طوری چه -

 دکر اشاره ماشینش به سیاوش. بود آورده شلوغی و شیطنت خودش با همیشه مثل بنیامین

 بیاری؟ درش اومد دلت! کنی می هم رانندگی دیگه بینم می طوری؟ چه تو. خوبم -

 .شود می پیاده احتیاط با که شد مانی متوجه

 .اوردی رو بنیامین مرسی مانی؟ خوبی تو -

 :داد جواب بنیامین اول

 جاش. رفته خدا رحمت به که خودت ماشین! بهت بدم افتخار گفتم دیگه اما. اومد نمی که دلم -

 !بسوزه بیشتر دلت کم یه باشه این

 :بود رسیده کنارشان مانی

 ترم دو باید این ماشین! پشتش شینه نمی سیاوش بدی؛ مفتم اینو! بامداد جناب خام خیال -

 !کنه تحمل وزنشم و باشه داشته ارتفاع

 :گفت طور همان و افتاد راه اش خانه سمت به سیاوش

 سوسول و دخترونه ماشینای سوار من هم؛ دوم اومدین؛ که مرسی و اومدین خوش اینکه اول -

 !خوره می تا دو شما درد به! شم نمی

 ی خانه. شدند خانه وارد سه هر. افتاد راه سرش پشت و گفت داری کش بخواهد دلت بنیامین

 :رفت آشپزخانه سمت به سیاوش. بود مرتب و تمیز همیشه مثل سیاوش

 . بیارم کردم درست قهوه براتون بشینین-

 :گفت کشید، می دراز سیاوش بزرگ مبل روی که حالی در بنیامین

 بحونهص نکنه؛ درد دستت بریز شیر منو واسه فقط. ببینیم خودتو اومدیم دقیقه دو نکش زحمت -

 .بخورم باهاش بیار داری؛ چیزی نخوردم هم
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 :گفت خنده با مانی

 !بدی زحمت خوای نمی خوبه -

 :شد بلند آشپزخانه از سیاوش صدای

 !نکش دراز کفش با مبل روی بنیامین -

 خانه ربیشت برعکس آشپزخانه.  برگشت آشپزخانه سمت به و انداخت زمین را پاهایش بنیامین

 :گفت مانی به رو. نبود اپن دیگر های

 !اش خونه تو گذاشته مخفی دوربین خودم؛ جان به -

 :ایستاد روبرویش بود؛ بزرگ بزرگ کیک تیکه یک دستش در که حالی در سیاوش

 من! بیدخوا روش شه نمی دیگه ذاری می کفشتو سفیدِ؛ مبل! شناسم می تو شلخته اخالق نخیر؛ -

 !کنن جمع رو پاشام و ریخت دنبالم ندارم؛ خدمتکار تا بیست تو مثل

 :نشست و شد بلند کیک دیدن با بنیامین

 !کنم می تمیزش برات خودم من بخواه جون شما. نکنه درد دستت -

 :خندید مانی

 !کیک تکه یک خاطر به -

 و ریدب را کیک از بزرگ تکه یک بنیامین. نشست کنارشان و آورد هم را ها قهوه سیاوش بعد کمی

 :گفت مانی که بود نکرده خوردن به شروع هنوز گذاشت؛ بشقابش داخل

 داری؟ فکری چه یعنی کردی؟ کار چی سیاوش؛ خب -

 :پرسید متعجب بنیامین

 فکر؟ مانی؟ چیه منظورت -

 :کرد مانی به رو سیاوش

 نگفتی؟ بهش چیزی -

 :مانی
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 .دیگه نشد یعنی.. نه -

 :بود نیامده خوشش مکالمه این از کرد؛ اخم کمی بنیامین

 درمورد؟ -

 :کرد اشاره سیاوش به مانی

 کنیم پیدا رو اونا باید گه می سیاوش -

 :شد بلند و گذاشت میز روی را کیک بشقاب بنیامین

 خداحافظ -

 :شد بلند زده بهت مانی

 بنیامین؟ کجا -

 .اومدم نمی گفتی می اگه منو؟ کردین مسخره شماها -

 :بود دنبالش مانی رفت؛ در سمت به

 .. بنیامین واستا -

 :داد تکان عصبی را دستش و برگشت سمتشان به بنیامین

 .کنین کارو این باید نه، و تونین می نه شما. بشین خیالش بی باید -

 :گفت بنیامین رفتار به تفاوت بی بود؛ نشسته هنوز سیاوش

 ....داری هم شما دارم، اطالعات سری یه من تونیم می هم خیلی تونیم؟ نمی چرا -

 :شود کامل حرفش نگذاشت بنیامین

 ..دختر یه خاطر واسه داری سیاوش خیال بی -

 :کرد نگاه تند سمتش به و شد بلند سیاوش

 چی؟ خودمون چی؟ اهورا... نیست اون موضوع -

 .. نیستم من... سیاوش خدا رو تو خیال بی -
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 :کند آرام را اوضاع همیشه مثل کرد سعی مانی داد؛ تکان را سرش کالفه بنیامین

 ....حرفای بزار بنیامین بابا؛ کنین صبر -

 .. برسومت تا بیا خوای می اگه مانی -

 :کرد صدایش التماس با مایوس مانی

 .. بنیامین -

 ..تمام...  هیچ -

 :نشست سرجایش سیاوش

 !بودی ترسو اولشم از...  برو زودتر سالمت به -

 :شد ترش نزدیک قدم یک رفت؛ در کوره از بنیامین حرف این با

 بدی؟ کشتن به اهورا مثل هم رو ما خوای می هستی؟ چی تو ام ترسو من -

 یروبرو و شد بلند دوباره. شد سیاوش حد از بیش عصبانیت باعث بنیامین آمیز کنایه حرف

 :ایستاد بنیامین

 .ادمد کشتنش به من نگو افتاده؛ اتفاقی چه لعنتی شب اون داری قبول اگر.. بفهم دهنتو حرف -

 .برم من کن؛ باز رو لعنتی اون در..  تمام. بدونم خوام نمی من. نیست مربوط من به -

 :زد را پارکینگ ریموت و رفت بود، در کنار که کوچکی میز طرف به سیاوش

 ..سالمت به -

 :کرد می نگاه واج و هاج که مانی به کرد رو بعد

 .... برو ترسی می این مثل اگه هم تو -

 :کرد کج در سمت به را راهش عصبانی و کالفه بنیامین

 ...احمق و راضی خود از و مغرور دختر یه خاطر واسه! نیستم احمق اما. ترسوم من آره -
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 این و پرید سمتش به سیاوش. نشد کم کلماتش تندی و تلخی از چیزی اما, خورد را حرفش باقی

 :گرفت را بنیامین کت ی یقه بار

 ..کردم حساب آدم رو تو که منم مقصر. گمشو برو لعنتی شو؛ خفه -

 به امینبنی صورت رنگ. آوردند می فشار اش سینه روی زخم و بنیامین ی سینه به سیاوش دستان

 :رفت سمتشان به و شد بنیامین شرایط متوجه مانی. زد می کبودی

 ..تازه شده جراحی اون سیاوش؛ نکن -

 سختی به. افتاد زمین روی جا همان بنیامین اما کرد؛ شل را دستانش سیاوش. بود شده دیر اما

 بود شده متورم که را اش سینه زخم و کرد باز را پیراهنش های دکمه سریع مانی. کشید می نفس

 :انداخت سیاوش به باری سرزنش نگاه دید؛

 .. آخه سیاوش کارکردی چی -

 :نشست کنارش نگران سیاوش

 .. کنیم کار چی مانی -

 :گذاشت خودش پای روی را بنیامین سر سالمش دست با سیاوش؛ به توجه بی مانی

 .. نیست چیزی.. خوبه جور همین آره.. کوتاه. بکش نفس آروم.. بکش نفس بنیامین -

 شده رمزق صورتش و سینه اما بود، کرده کشیدن نفس به شروع بنیامین. شد بلند عصبی سیاوش

 :کشید فریاد بار این سرش مانی. کرد روشن و برداشت سیگاری هدف بی سیاوش. بود

 .بده آب لیوان یه کن؛ باز رو پنجره. نیست خوب براش رو لعنتی اون کن خاموش -

 آشپزخانه سمت به. کرد باز را بزرگ های پنجره از یکی و کرد خاموش را سیگار مطیع؛ سیاوش

 مانی تدس به را آب لیوان. کشید می نفس بریده بریده بنیامین. برگشت آب لیوان یک با و رفت

. بگذارد رویش را بنیامین سر خواست و برداشت را مبل های کوسن از یکی خودش و سپرد

 :گذاشت اش شانه روی را دستش نگرانی با مانی. شود بلند کرد سعی و کرد اخم بنیامین

 . بشه بهتر حالت بزار بنیامین بخواب -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر اعتماد سارا | تفنگدار چهار رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

139 

 

 تلو لوت بنیامین. کرد بلندش و گرفت را دستش مانی. شود بلند کرد سعی توجه بدون بنیامین

 :ایستاد کنارش مانی. رفت در سمت به خوران

 ..استراحت باید پسر نکن لج -

 :گفت بریده بریده بنیامین

 ..بمون تو...  تونم.. نمی -

 رقد این چرا سیاوش کرد می درک او. کرد می نگاهشان غمگین که سیاوش سمت برگشت مانی

 به بنیامین و شدند ماشین سوار. شد خارج خانه از بنیامین کنار و نگفت چیزی. ست عصبانی

 وبخ بنیامین تنفس هنوز. زدند نمی حرف کدام هیچ ماشین در. کرد خارج خانه از را ماشین زحمت

 مین دست یک با. بود سمتش توجهش تمام مانی. زد می نفس نفس کوتاه و دار کش. بود نشده

 :گفت آرام. آمد برنمی دستش از هم دیگری کار بکند؛ رانندگی توانست

 عموم؟ پیش بریم یا بیمارستان؟ بریم خوای می -

 .خوبه. بهترم خیلی...  نه -

 ..کردم نمی فکر اما گفتم می بهت باید من.. متاسفم-

 :بُرید را حرفش بنیامین

 خوام نمی. بشنوم چیزی لعنتی تصادف اون از دیگه خوام نمی من.. گفتی می بهم باید آره -

 .خیال بی.. بود اتفاق.. داشت عذاب فقط تصادف اون. باشم دنبالش

 ..بنیامین اما. فهمم می -

 :شد می پدرش شبیه بیشتر طور این کرد؛ اخم بنیامین

 برم باید. دارم وقت فقط رو امروز که کرد تهدیدم پدرم دیشب ببین.. مانی کنم می خواهش -

 ونا. کردم می فقط کارو این حاال تا نظرش به چون. کنم تموم رو بازی بچه که گفت بهم. شرکت

 بهش االنم. ندارم هم رو خودم ی حوصله. کنم کمک بهش باید من و ریخته بهم گویا شرایطش

 ..ذاشت نمی وگرنه یام می کجا نگفتم

 :گفت وار زمزمه افتاد؛ پدرش حرفهای یاد کرد؛ مکث کمی
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 ...کنم کم باهاتون رو ام رابطه باید گفته -

 :دوخت او به و گرفت خیابان از چشم مانی, جمله این با

 بودیم؟ ما مقصر -

 گه می .کشین می منو که هستین طنابی شما نظرش به. بچگیم به شم وصل خواد نمی اما..  نه -

 !سالمه پنج و بیست من. شم بزرگ باید

 هنوز نفسش. بود شده طبیعی صورتش رنگ. کرد نگاه دقت با را بنیامین ی کالفه رخ نیم مانی

 :زد لبخند مانی. بودند رسیده مانی ی خانه به. بود خوب حالش اما کرد؛ می سرفه و بود کوتاه

 بود؛ شرایطی هر توی جور هر هرکمکی. بینم می سابق مثل رو تو من اما.. راحتی طور هر باشه -

 ..گم می قلبم صمیم از اینو. کن حساب من روی

 :داد می غم بوی چشمانش؛ سبز های رگه. کرد می نگاهش خسته بنیامین

 دماا باقی. حرفه فقط خودش حرف. دیگه شناسینِش می شما. کنم کاریش تونم نمی.. پدرمه -

 کم یه بهتره نظرم به چیز؛ همه شه می درست خب.. اما.. ندارن ارزش هم پشه یه ی اندازه براش

 مطمئنم. داره قبولش دونی می و داره دوست رو پدرت خیلی پدرم..  تصادف موضوع از بگذره

 ..نبود زیاد تو به منظورش

 :کشید عمیقی نفس مانی

 ..نباش معرفت بی. بزن زنگ بهم. باش خودت مواظب... حال هر در -

 ..م خونه شبا. طور همین هم تو حتما باشه -

 .فعال. باشه.. اها -

 کنار .شد پیاده ماشین از و زد دستش کف روی را سالمش دست مانی کرد؛ دراز را دستش بنیامین

. بود دهدی بنیامین چشمهای در را ترس و غم. کرد می نگاه را بنیامین رفتن و بود ایستاده رو پیاده

 اطرخ به قلبش. بود آمده دنیا که اولی روز از. بودند بافته هایش مردمک داخل انگار که ترسی و غم

 مثل هم بنیامین عصبی؛ و خورده شکست سیاوش ؛ وضع آن در اهورا آمد؛ درد به دوستش سه هر

 دترینب ؛ مانی برای که، صدایی.. شنید را کسی صدای که بود فکر در... سردرگم و غمگین همیشه

 ! باشد توانست می روز آن اتفاق
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 مانی؟ خوبی سالم؛ -

 از! شود دور آنجا از که بیفتد اتفاقی کرد می دعا. بست را چشمانش! برگردد نداشت دوست مانی

 :آمد فرود سرش بر پتک یک مثل صدا دوباره. شد خوشحال بود رفته زودتر بنیامین که این

 !بستی چشماتو چرا خوبه؟ حالت مانی -

 صنعیت لبخند زور به. بود ایستاده روبرویش نگران چشمانی و لبخند با سودا. کرد باز را چشمانش

 :کشید لبانش روی

 کنی؟ می کار چی اینجا خوبم؛ -

 برنمی ظهر بعداز تا گفت مهال بودی؟ بیرون. ره می سر ام حوصله! مهال پیش بودم اومده -

 !گردی

 :کشید عقب کمی را خودش بیحوصله. داد می خبر او به باید شد؛ عصبانی مهال دست از

 .خواستم می خونه از چیزی آره؛ -

 :دکشی جلوتر کمی را شالش و برد گوشش پشت را اش مشکی موهای از کوتاهی ی دسته سودا؛

 .. که دستت این با. برسونمت من بری؛ خوای می جایی اگه یعنی. بیکارم من -

 یشپ باال؛ بری بهتره. دوستام از یکی پیش برم باید.. دارم مهمی کار من سودا ببین! مرسی نه -

 .س خونه هم بابام مهال؛

 .شد پاک لبانش روی از لبخند. نشست بزرگی غم بود؛ چشمانش در که برقی جای

 ازم؟ یاد می بدت قدر این چرا امیزم؟ تنفر برات قدر این -

 طرفی از. کند کار چه باید دانست نمی. بست را چشمانش کالفه مانی. لرزید می سودا صدای

 .شود له طور این کسی احساس بدهد؛ اجازه که نبود آدمی مانی...  طرفی از و بود سیاوش نگران

 بزنیم؟ حرف درموردش بعداً. دارم کار کن باور سودا؛ ببین -

 هایش گونه روی به دیگری از پس یکی سودا های اشک. نداشت اثری مانی ی دلجویانه کلمات

 :کشید عمیقی نفس. شد نزدیکش مانی. چکید می
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 !خیابونه اینجا..  سودا -

 :دبو همین خشمش با مبارزه راه بهترین! کشید دیگری عمیق نفس مانی. نکرد حرکتی سودا

 . برسون هم منو بریم کجاست؟ ماشینت ؛ خب خیلی -

. ودب کافی برایش باشد؛ کنارش شد می که همین اما خواست؛ می سودا که نبود همانی مانی؛ لحن

 :ندید مانی روشن چشمان در را داشت دوست که چیزی. باالکرد را سرش

 ..اخه. کنم ناراحتت خوام نمی من ببخش -

 :کشید و گرفت را بازویش مانی

 !شده دیرم من کجاست؟ ماشینت -

 روی را کمربند مانی شدند؛ سوار دو هر بود؛ مشخص ماشین دورتر؛ کمی. افتاد راه حرف بی سودا

 :کشید اش سینه

 .. چپ سمت بری باید چهارراه تا دو از بعد رو خیابون همین برو -

 بی قدر این اما..  شد ناراحت لحنش از سودا دوباره! دهد می آدرس تاکسی راننده به که انگار

 می آدرس مانی که وقتی جز نزدند؛ حرفی هیچ. داشت ارزش برایش هم همین که بود دیده محلی

 زا ذهنش کرد؟ می کار چه باید. دارد نگه را ماشین سودا خواست؛ مانی رسیدند؛ که سرکوچه! داد

 :گفت می چیزی باید اما! بزند سودا به شد می که حرفهایی مخصوصا. بود خالی کلمات

 ..نکردم فکر بهت عمو دختر یه از بیشتر وقت هیچ من.. خب یعنی..  من... سودا -

 :گفت وار زمزمه. انداخت پایین را سرش سودا

 !نکردی نگاه بهم هم عمو دختر یه مثل حتی -

 :آمد سودا آرام صدای دوباره! بود نزده خوبی حرف مسلما. کرد پنجره سمت به را رویش مانی

 !هستیم خائن تا دو شما؛ برای مادرم؛ و من -

 :برگشت سمتش به مانی

 ....نیست جور این -
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 :دوخت مانی به را خیسش صورت سودا

! نه ای بوده درست پیمان بابا و مامانم کار اینکه به اصالً ندارم کاری من...  طوره همین دقیقا چرا -

 ..بود ام ساله سه فقط من.... اما

 .دبودن گرفته سرعت دوباره اشک قطرات. لرزید می صدایش سودا. انداخت پایین را سرش مانی

 ...ها ماجرا این ندارن هم به ربطی... سودا -

 ..شه می دیرت. برس کارت به برو. مانی پایین برو -

 در و کشید آهی مانی. بود شده آرام لحظه یک در. کرد نگاه روبرو به و کرد پاک را اشکهایش سودا

 :کرد باز را

 .زنیم می حرف باهم سرفرصت. خوام می معذرت -

 کمی. نزد حرفی هم سودا. افتاد راه سیاوش ی خانه سمت به بگوید؛ چیزی سودا نشد منتظر

 این به داشت؛ که بغضی. گذاشت فرمان روی را سرش و کرد پارک دوباره جلوتر و کرد حرکت

 سوزش توانست؛ می اشکهایش مثل چیز چه و بود شکسته قلبش. نبود بردار دست ها راحتی

 دهد؟ کاهش را قلبش

*** 

. ودب شنیده را ماشین حرکت صدای کرد؛ نگاه سرکوچه به ایستاد؛ سیاوش خانه در جلوی مانی

 برای او. کجاست ماجرا اصلی علت دانست می. آمد نمی اش روحیه به برخورد؛ طرز این اصالً

 عموی که نامزدش ازدواجش؛ جشن از قبل هفته یک دقیقا که اش خاله برای. بود ناراحت مادرش

 به مادرش؛ های اشک برای! بود سودا مادر که کند ازدواج پزشکی با تا زد بهم را چیز همه بود؛ او

 اما داشت سال هشت فقط مانی. داشت دوستش مادرش ی اندازه هم که ای خاله شکستن خاطر

 و رفت. بود سخت خیلی مادرش و پدر برای که تلخی روزهای! بود یادش خوبی به را چیز همه

 و رفت همین مادرش؛ مرگ از بعد! سردی با همیشه اما شد گرفته سر از زود؛ خیلی که آمدهایی

 چشم از را؛ ها غصه و ها محدودیت این تمام مانی. شد محدودتر مادرش ی خانواده با هم آمدها

! !خودش پدر حتی! کرد باز جا همه دل در زود که زبانی شیرین دختر. دید می سودا البته و عمو زن

 .بود شده مانی تنفر و سردی باعث بیشتر همین و
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 زندگی اش خاله. بود نکرده تغییر حسش هنوز اما کرد می درک. دانست می را ها این تمام مانی

 سودا خواست فقط که عمویش برعکس. بود شده دار بچه و بود کرده ازدواج دوباره. داشت خوبی

 از .برگرداند سرکوچه به دوباره را نگاهش قلبش،. کشید عمیقی نفس. کند قبول فرزندی به را

 چیزی آه جز کرد؛ نگاه روبرویش بزرگ در به. داشت وجدان عذاب بود؛ داده سودا به که بدی حس

 :گرفت را ی شماره و آورد در را گوشی داشت؟ هم

 .تونم خونه در پشت من ببین خوبی؟ سیاوش -

 ی قیافه و برگشت در سمت به مانی. شد باز خانه در تا گذشت ای دقیقه چند. کرد قطع را تلفن

 !دید را سیاوش متعجب

 نرفتی؟ بنی با مگه کنی؟ می کار چی اینجا تو -

 :گفت حوصلگی بی با و شد نزدیکش مانی

 نه؟ خوبی تو برگشتم؛ -

 .تو بیا... خوبم آره -

 !بود بدش حال گویای مانی ی قیافه. شد حیاط وارد مانی و رفت کنار سیاوش

 شده؟ چیزی -

 !کردم فرار! خیال بی -

 :برگشت سمتش به اش شده گشاد چشمان با سیاوش

 تون؟ خونه کردی؟ فرار کجا از فرار؟ -

 :خندید و کند مقاومت نشد اش کالفگی تمام با مانی

 !عموم دختر ؛ سودا! نه که خونه دقیقا -

 :کرد نگاه مانی به بیشتری دقت با

 !داشت زن مگه احسان عموت؟ دختر -

 .نیست ایران که اونی! پیمان عموم بابا نه -
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 فرار؟ چرا حاال!داشتی دیگه یکی اره!  آها -

 ...تو بریم ندارم؛ رو اش حوصله! سیاوش خدا رو تو خیال بی -

 جانفن و کیک میز؛ روی هنوز. نشست بود؛ نشسته پیش ساعت که مبلی همان روی دوباره مانی

 دهانش به دست با و کرد جدا را کیک از تکه یک مانی. بودند مانده باقی نخورده دست قهوه؛ های

 :گذاشت

 .س خوشمزه -

 .انداخت باال شانه سیاوش

 خوری؟ می قهوه -

 .خوام نمی هیچی.. نه -

 :شد خم جلو به کمی

 داشتی؟ فکری چه تو سیاوش -

 .کنم فکر بهش خوام نمی.. مانی خیال بی -

 داری؟ دوستش واقعا تو سیاوش -

 .کرد می نگاه خیره فقط مانی به. دوید سیاوش مشکی چشمان میان برقی

. شیب روبرو باهاش و باشی شجاع باید. نیار کم. کنی ثابت بهش باید داری دوستش واقعا اگر -

 .شه می خوب هم اهورا. شه می مشخص واقعیت باالخره

 :کشید آهی سیاوش

 .کنه نمی کار مغزم دیگه.. مانی دونم نمی -

 نه! شدن و کردیم تالش گیم می هم نشه اگه حداقل. کنیم مونو تالش بیا.. رو چیزا این کن ولش -

 .نشستیم عقب ترسوها مثل اینکه

 :داد ادامه کند؛ می گوش هنوز سیاوش دید وقتی
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. شهبک نفس اش اجازه بدون نداره حق بنیامین. شناسی می که رو پدرش. بده حق بنیامین به -

 بگذره مدت یه. بدیم حق بهش هم ما بیا.. داره حق خب که بیاد پیش مشکلی خواد نمی اون

 .شه می کم هم پدرش حساسیت

 :داد تکان را سرش سیاوش

 .بخوام معذرت ازش باید... رفتم تند خیلی -

 زد لبخند مانی

 !بدین من به شیرینی یه بعداً باید. بود ناراحت اونم. خوبه آره -

! دکر می متصلشان همیشه مانی اهورا؛ از بعد. بود شده بهتر حالش کمی. زد لبخند هم سیاوش

 و! ودب کُلشان عقل که اهورا برعکس! خیال بی و مغرور بنیامین و بود تند اخالقش کمی سیاوش

 :داد ادامه مانی.. مهربان و دلسوز که مانی

 نیم؟ک شروع باید کجا از اصال کنی؟ می فکر چی بگو من به.. مطلب اصل سر بریم بهتره... خب -

 بودیم؟ دیده که چیزایی اون جز دونیم می ازشون چی

 :گفت متفکر و داد تکه عقب به سیاوش

 بود؟ فهمیده کجا از اهورا نفهمیدی گم می -

 :کرد فکر کمی مانی

 اردوها توی همیشه! بره می خوابش جدید جای سخت اهورا. برد نمی خوابش اومد؛ یادم آهان -

. تیراح و خوابی می زود خودش؛ برعکس تو گفت! خوابید تو کنار خاطر این به. بود همین مشکلش

 !شده چیزی یا صدا متوجه و رفته بیرون حتما بعد. حساسیم خیلی بنیامین و من

 :کرد می نگاه میز به متفکر سیاوش

 یادته؟ کرد تهدید رو ما که مردی اون -

 کرف.. موهاشم نداشت سبیل و ریش. بود جوون مرد یه. بودم تو پشت من. البته کمی یه آره خب -

 .مثال تو مثل. بود تیره کنم

 :کشید نفسی سیاوش
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 !فقط همینا! دونیم نمی زیادی چیز -

 !باقیش دنبال بریم باید! دیدیم رو اینا خب -

 ؟ چی یعنی -

 :زد لبخندی نفس به اعتماد با مانی

 !ماجرا شواهد دنبال گردن می رن می! همینه کنن می پلیسا که کاری خب -

 بودیم؟ که همونجا به برگردیم باید االن یعنی -

 :زد بشکنی مانی

 !اصال شده چی ببینیم بریم! سوخته وسایلمون که گفتن اونا! درسته اره -

 :گفت زده هیجان سیاوش! بودند کرده بزرگی کشف کردند؛ نگاه بهم لحظه چند مانی و سیاوش

 بریم؟ کی -

 :انداخت باال را هایش شانه مانی

 اوضاعت؟ این با تو. کنم رانندگی تونم نمی من -

 !ندارم ماشین اما. کنه نمی اذیتم. خوبه خیلی شکمم زخم. خوبم من -

 .ذاره نمی بفهمه پدرم.. نه اما.. هست من ماشین خب -

 یرمگ می یکی ماشین؛ ده می اجاره دوستام از یکی به زنم می زنگ من. کنیم می جور ماشین یه -

 .ازش

 .برگردیم غروب تا بریم زود صبح باید! خوبیه فکر آره -

 بفهمیم؟ تونیم می چیزی اما نظرت به.. عالیه باشه -

 .تونیم می.. حتما اره -

 رداف که شد قرار. کردند صحبت شان نقشه مورد در بود سیاوش کنار مانی که بعد ساعت یک تا

 اوشسی.  بروند بودند، آنجا پیش ی هفته که محلی به هم با و کنند کرایه ماشین یک زود صبح

 بدجور را قلبش.. ارغوان حرفهای. دادند نمی اجازه فکرها اما بخوابد خوب را شب کرد سعی خیلی
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 بیشتر دید؛ ارغوان حرفهای بین که اعتمادی بی این دانست؟ می مقصر را او چرا. بود زده صدمه

 الی البه که تنفر همه این به رسید چرا ها دارم دوستت همه این.. حرفهایش تا داد می آزارش

 سیاوش؟ های زخم به زد می نمک حرفهایش؛

 : نهم فصل

 صبح هفت کرد؛ نگاه اول را گوشی ساعت. شد بیدار اش گوشی اس ام اس زنگ صدای با مانی

 سریع. رسید می سیاوش دیگر ساعت نیم تا است؛ سیاوش طرف از اس ام اس دانست می. بود

 حمام داشت؛ گچ که دستی با. رفت حمام سمت به و برداشت را اش حوله و شد بلند جایش از

 بود؛ شده وقتش اما کرد می کمکش همیشه پدرش. کرد می عادت باید اما! بود بزرگی معضل رفتن

 نهآشپزخا جلوی پوشیده؛ لباس بعد؛ ی دقیقه بیست. بربیاید کارش ی عهده از تنهایی خودش

 اسرت به نگاهی رامین. داد سالم. خوردند می صبحانه آشپزخانه در پدرش و مهبد. بود ایستاده

 :کرد پایش

 بیمارستان؟ ری می شدی؟ بیدار زود -

 .حتما رم می فردا از اما نه؛ امروز.. نه -

 می را پسرش. بود نگران رامین. خورد خالی طور همان و برداشت نان کمی میز؛ روی از مانی

 !نبود بیش تظاهری اش؛ خونسردی. شناخت

 حموم؟ بری خواستی می نکردی صدام چرا کنه؟ می اذیت دستت خوبی؟ -

 !یام می بر اش عهده از خودم. خوبه چی همه.. نه -

 :داد ادامه و خورد را نان از دیگر ای تکه

 بریم هم با دادم قول بهش.. نیست خوب حالش گفتم. باشم سیاوش پیش خوام می امروز -

 .شدم خسته خودمم دیگه. بیمارستان رم می فردا شه؛ عوض هواش و حال کم یه. بیرون

 دیگه ماه یک امتحانم و نمونده ات دوره از چیزی. عادیت زندگی به برگردی زودتر بهتره.. خوبه -

 .تخصصت انتخاب توی باشه باز دستت تا بیاری خوبی ی رتبه باید. ست

 و خورد می صبحانه هم خیال بی که مهبد موهای روی به را دستش و کشید عقب را صندلی مانی

 :گفت و شد بلند. کشید کرد؛ می بازی تبلتش با هم
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 . خوبم نباشین؛ نگران رم؛ می من -

 مطمئن و بود کرده باور او. کرد نگاهش نگران چشمان با رامین و رفت خروجی در سمت به مانی

 یرونب هنوز مانی. بود کرده نگرانش حقیقت همین و گفته را حقیقت تصادف مورد در پسرش بود؛

 :پوشید می هم را هایش کفش تند کرد؛ می صدایش که طور همان مهال که بود نرفته

 !مانی واستا -

 یخداحافظ پدرش از بلندی صدای با مانی؛ متعجب ی قیافه به توجه بدون مهال. کرد نگاهش مانی

 !شد خیره مانی ی قیافه به لبخند با و بست را در. کرد

 شده؟ چی ها؟ -

 !نشدن؟ تموم کالسات مگه ری؟ می داری کجا تو -

 :زد را آسانسور ی دکمه و انداخت باال خیالی بی با را اش شانه مهال

 !خبره چه ببینم برم خوام می جور همین چرا؛ -

 :کرد جمع را لبانش مانی

 !اوهوم -

 رادوپ یک که بودند خانه بیرون های پله اولین روی هنوز. شدند سوار و شد باز جلویشان آسانسور

 رانندگی ی نحوه و ماشین این بود مطمئن صد در صد مانی. کرد ترمز خانه جلوی سفید، درب دو

 ها هبخی رد فقط زخمش؛ از. بود کرده باز را سرش باند سیاوش! است سیاوش دوستش؛ به متعلق

 پشت را خودش و داد را سالمش جواب آرام مهال. داد سالم و کشید پایین را شیشه. بود مانده

 :گفت خنده با مانی عوض در. کرد پنهان مانی

 باشه؟ گنده حتما باید شی؟ سوار معمولی ماشین یه تونی نمی تو -

 :بود سرحال سیاوش

 .باال بیا! دیگه خوشم ماشینا این با! نشد کردم کاری هر -

 مهال سمت به هم مانی. کرد می نگاهش یواشکی مانی سر پشت از که ماند مهال روی نگاهش

 :برگشت
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 ..برسونیمت جایی یه تا بیا مهال -

 .خودم رم می. شم نمی مزاحم. مرسی نه -

 :کشید پنجره سمت بیشتر را سرش سیاوش

 !بیا. چیه مزاحم نه -

 و شیدک را دستش هم مانی. شود سوار عقب بتواند مهال تا جلوتر، کمی کشید، را جلوِ صندلی بعد

 می را کمربندش که طور همان مانی. افتاد راه سیاوش و نشست هم خودش. کرد ماشینش سوار

 :گفت بست؛

 لهفاص قدم چند اونجا شه؛ می پیاده مهال دوم راه چهار سر پایین؛ برو رو خیابون همین سیاوش -

 .ره می خودش اش؛ مدرسه با داره

 می نگاه را جلو خیال بی ها پسر. بود نشسته مانی پشت مهال. افتاد راه و نگفت چیزی سیاوش

 چشمی رزی. کوبد می اش سینه به شدتی چه با قلبش مهال اینکه از غافل. بود سکوت فقط و کردند

 دیا به که همیشه برعکس. بود شده بلند کمی موهایش. کرد می نگاه را سیاوش جدی رخ نیم

 خاصی برق اش مشکی بود؛ زده ژل کمی را موهایش! نبود کوتاه خیلی گردنش پشت داشت؛

 صبح را صورتش. گرفت درد قلبش. رفت هم در اش چهره رسید؛ ها بخیه جای به وقتی. داشت

 در که اوقات گاهی مثل. بود رسیده هم مهال بینی زیر تا شیوش افتر خوب بوی بود؛ کرده اصالح

 گرن. زد لبخند. بود کوچکی ی تازه بریدگی گردنش زیر. جوید می را اش پایینی لب بود؛ فکر

 یکم و بود کرده سردترش؛ و تر خشن اما. آمد می چشمانش و صورت به عجیب پیراهنش؛ مشکی

 ردهک حلقه دورش پیراهن؛ کوتاه آستین که بازوهایش به خورد سُر نگاهش. گرفت دلش. غمگین

 کامل اش معجزه کرد احساس بعد و. داد قورت سختی به را دهانش آب. بست را چشمانش. بود

 : صدایش حاال و تنش عطر استشمام نزدیک؛ از دیدنش! شد

 مهال؟ طرف کدوم از -

 ش؛احساس از توجه بی بود؛ او به پشتشان که مردی دو. کرد می نگاه اسمش شنیدن از گیج مهال

 :داد جواب جایش به مانی. برنگشتند حتی سمتش به

 ..کمه فاصله نیست الزم اما.. چپ -
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 جااین که شد متوجه دبیرستانی؛ دخترهای دیدن با جلوتر؛ کمی و پیچید حرفی بدون سیاوش

 رد مانی! چرخید ماشین سمت به دخترها تمام سر. داشت نگه در جلوی دقیقا. مهالست ی مدرسه

 امالًک مهال اینکه از قبل. شود پیاده مهال تا کشید جلو را صندلی سیاوش و شد پیاده و کرد باز را

 :گفت کند؛ نگاه سیاوش به اینکه بدون آرام شود؛ پیاده

 .بهتره حالت خوشحالم. ممنونم -

 :بگوید کلمه یک توانست فقط سیاوش. شد مدرسه داخل سایه؛ یک مثل و شد پیاده

 ..ممنونم -

 سقوط اش سینه درون چیزی! بود گیج کمی! است نشنیده را صدایش مهال؛ که بود مطمئن اما

 هب را سرش مانی! کرد نگاه را روبرو و نشست صاف. آمد خودش به تازه بست؛ که را در مانی! کرد

 :کرد خم طرفش

 بریم؟ -

 ی هفته که جایی بروند؛ که بود قرار. رفت می باید! بله! شد روشن مغزش موتور تازه سیاوش

 نشیری عطر! بود عمرشان ی حادثه بدترین و ترین عجیب که زد رقم برایشان را ای حادثه پیش

 خوب حس یک تازه؛ خوشی یک. کشید عمیقی نفس سیاوش. بود کرده پر را ماشین سردی و

 همیشه؛ که دختری. انداخت می بوری کوچولوی دختر یاد را او که عطری. بود کرده پر را ذهنش

 ... داشت را هوایش پنهانی

. ودب برده را آنها بنیامین اول بار که فرعی ی جاده همان به رسیدند تا کشید؛ طول ساعت دو حدودا

 مسیر دقت با مانی و آورد نمی رویش به اما بود؛ شده خسته طوالنی رانندگی از کمی سیاوش

 کرده خرید آنجا از هم موقع همان که رسیدند روستایی به جلوتر کمی. کرد می نگاه را اطراف

 :پرسید مانی داشت نگه را ماشین سیاوش. بودند

 کنی؟ خوای می خرید -

 !کنیم تحقیق بریم باید شو پیاده نه -

 ؟ تحقیق -
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 هد از ساعت. افتاد راه دنبالش هم مانی. بود شده پیاده زودتر چون نشنید؛ را مانی حرف سیاوش

 د؛رفتن مارکتی سوپر سمت به. بود روزانه کار اوج ساعت؛ این روستا؛ مردم برای. بود گذشته هم

 ار میانسالی تقریبا مرد بود؛ آنجا جوانی پسر که حادثه روز برعکس. بودند کرده خرید روز آن که

 عادی جور این نظرش به. کرد هایی جنس برداشتن به شروع هم مانی. داد سالم سیاوش. دیدند

 :گفت و کرد مرد به رو سیاوش. گذاشت میز روی را ها جنس وقتی! بودند تر

 هستین؟ خوب -

 :زد لبخندی مرد

 تفریح؟ اومدین.. جوون مرسی -

 :داد جواب مرد استقبال از خوشحال سیاوش

 کنم؟ سوال یه شما از تونم می! تقریبا آره -

 .بپرس تا دو شما! ها -

 کوهه؟ همین پشت که دریاچه اون به رفتن برای هست جاده یه همین اینجا -

 :کرد نگاهی مرد. داد نشان بود مشخص که را کوه دستش با

 تونی نمی شما میانبره. هست رو مال باقیش.. تا دو ماشین برای اما. هست راه تا سه دو.. نه -

 !شین می گم بری؛

 :زد تکیه مرد ی رفته رو و رنگ میز به مانی

. ودب گرفته اتیش شب چادرشون متاسفانه و بودن اینجا ما دوستای پیش ی هفته دونین؛ می -

 میاد؟ یادتون شما

 :کرد اخمی مرد

 انسش شد؟ می چی سوخت می جنگل نگفتن بودن رفته بودن کرده ول یهو بودن؟ شما دوستای -

 !خدا به اوردیم

 :داد تکان را سرش شرمنده مانی
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 تهبرگش ای دفعه یک و بود امده پیش مشکلی براشون اما. باشماست حق بله. خوام می معذرت -

 !بودن

 .اتیش خطرناکه خیلی. بود آب باشه چی هر حاال -

 :کرد می گوش دقت با مرد های حرف به سیاوش

 نشانی؟ آتش یا کردین؟ خاموش شما -

 .رفت پسرم اما نرفتم من البته. دیدیم رو دود خودمون ما! آقا بود کجا نشانی آتش -

 :کرد خم مرد سمت به را خودش کمی و گذاشت میز روی را دستش زده هیجان سیاوش

 هست؟ االن پسرتون؟ -

 :کرد صدا تفاوت بی مرد

 .یادش می االن.. طاها محمد..  طاها -

 وهایم با ساله بیست حدود جوانی پسر بعد کمی. کرد ها جنس کردن کتاب و حساب به شروع بعد

 آن که بود پسری همان. شد ظاهر چشمشان جلوی بود؛ گِلی دستانش که حالی در ای قهوه کوتاه

 !بودند دیده مغازه در روز

 :گفت پدرش به رو و نشد پسرها متوجه طاها

 بابا؟ ها -

 :نیاورد باال اش چرتکه روی از را سرش مرد

 !گه می چی اقا این ببین -

 حرفی خواست خورد؛ گره هم در ابروهایش! شناخت را دو هر سریع و پسرها سمت برگشت طاها

. بود کتاب و حساب مشغول هنوز مرد. گذاشت اش بینی روی را دستش آرام سیاوش که بزند

 اب طاها. رفتند بیرون سمت به و کشید را طاها دست خودش و بماند کرد اشاره مانی به سیاوش

 :کشید بیرون سیاوش دست از را دستش اخم

 کنین؟ جمع رو زدین که گندی برگشتین چیه؟ ها -
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 :گفت آرام سیاوش

 !بودیم خودمون نگفتیم پدرت به ما.. تر اروم کم یه -

 !بیرون اینجا از یاال برین! واال دارین رو. کردین خود بی -

 :کرد نگاه طاها ی سوخته آفتاب صورت به دوباره و کرد مغازه به نگاهی سیاوش

 .دم می توضیح بهت من. کن بهمون کمک یه. افتاده مهم اتفاق یه. کن گوش -

 .افتاد راه مغازه سمت به طاها

 !خودتون های خونه سر برین! دارین دردسر فقط شما -

 یبدن نظر از اما بود؛ کوچکتر او از اینکه با طاها. گرفت را دستش دوباره و سمتش دوید سیاوش

 :گفت آرام سیاوش. شد تر عمیق ابروهایش ی گره نداشت؛ کم سیاوش از چیزی

 .رم می خودم کار دنبال منم. برو نشدی قانع اگر. کن گوش کم یه -

 که این از قبل. شد نگاهش مسیر متوجه سیاوش. انداخت اش پیشانی زخم به نگاهی طاها

 و رفت مغازه سمت به طاها.شد بلند کرد؛ می صدا را طاها که مرد صدای بگوید؛ چیزی سیاوش

 :ایستاد سیاوش کنار. آمد بیرون خریدش ی کیسه با زمان هم مانی،

 دونست؟ می چیزی شد؟ چی -

 .ماشین تو بزار رو اینا برو دونم نمی -

 تواند می طاها بود مطمئن. کرد می نگاه مغازه به همچنان سیاوش و رفت ماشین طرف به مانی

 چند! کرد مغازه در را پشتش و داد تکانی را سرش. افتاد سیاوش به نگاهش طاها. کند کمکش

 :شد خارج مغازه از زد می حرف بلند بلند که حالی در بعد ثانیه

 !برگردم زود و بهشون بدم رو وسایلشون رم می من بابا؛ آره -

 با اطاه و رفت ماشین سمت به سیاوش. بود خشمگین هنوز! کرد می نگاه سیاوش به خیره خیره

 .افتاد راه دنبالش میلی بی

 .بشینه جلو طاها اقا بزار عقب؛ برو مانی -
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 بود بار اولین برای. نشست صندلی روی اکراه با طاها و باال رفت عقب صندوق در همان از مانی

 ! کند حفظ را غرورش کرد سعی اما. نشست می ماشینی همچین داخل

 :بود صندلی دو بین دقیقا حاال صورتش. آورد جلو کمی را سرش مانی

 .کردی کمکمون که طاها آقا ممنون خیلی -

 :کرد می نگاه را بیرون اخم همان با طاها

 !ما زندگی به زنین می گند یاین می فقط تهرانیا شما -

 !شد جمع لبخندش مانی

 !بودیم اومده بود اول بار کن؛ باور -

 !کردین کاری خراب اولم بار که دیدی -

 پوست آن با طاها ی قیافه. کرد نگاه رخش نیم به مانی. داد را جوابش رک و مالحظه بی طاها

 :داد نشان را جلو سیاوش. عصبانیست خیلی بود معلوم اما. نبود خشن خیلی اش سوخته آفتاب

 درسته؟ داره؛ رو ماشین راه تا، دو اینجا ببین.. طاها -

 :داد ادامه سیاوش داد؛ تکان فقط را سرش طاها

 .برد رو ما اینجا از دوستمون رفتیم؛ وقتی اما! برنگشتیم مسیر این از شب اون ما -

 !اوردین می خوب رو دوستتون -

 :مانی

 .نیست خوب حالش شد نمی -

 :داد نشان را جایی دستش با و انداخت باال ای شانه طاها

 .. جاده یکی اون اونم -

 همون به هم جاده اون اما یان می جاده یکی اون از دارن اونا: » افتاد بنیامین حرف یاد سیاوش

 :گفت وار زمزمه.«  رسیم می ما که رسه می جایی

 !اونجا از ما و اومدن جاده این از اونا شب، اون -
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 :برگرداند سیاوش طرف به را کامالً بدنش شد؛ حرفش متوجه طاها

 کیا؟ -

 :کرد می عبور ذهنش از شب آن وقایع تمام انگار بود؛ جاده به نگاهش سیاوش

 خوابیده تازه! مسافرت مثال بودیم اومده بودیم؛ نفر چهار ما. بود خبرایی یه جا این شب اون -

 ..هستن تپه پایین خالفکار جین دو یکی شد متوجه دوستام از یکی بودیم

 :رفت هم در بیشتر طاها اخم ی گره

 ...ها لعنتی -

 به کمی ماشین که قدر آن. کردند نگاهش متعجب دو هر طاها؛ دهان از کلمه این آمدن بیرون با

 روروب و کرد هدایت جاده سمت به دوباره را ماشین سیاوش! شد کشیده جاده خاکی ی شانه سمت

 :پرسید مانی. کرد نگاه باز را

 دونی؟ می تو -

 :برگشت پنجره سمت به طاها

 !همه های کثافتکاری واسه امنیه جای اینجا -

 :کرد کمتر را سرعتش سیاوش

 ..بگو داری اطالعاتی اگه طاها کنم می خواهش -

 :گفت خواهش با و اورد جلوتر را سرش مانی. کرد می نگاه را بیرون و بود کرده سکوت طاها

 یم فکر اونا. کنه نمی قبول رو ما حرف هیشکی. بده حالش ما دوستای از یکی طاها؛ آقا ببین -

 .بودن ما دنبال اونا اما. کردیم تصادف بعد و کردیم کل کل راه آزاد توی ما کنن

 :برگشت مانی سمت به ها گرفته برق مثل طاها

 بودین؟ شما اونم پیش؟ ی هفته راهه؟ آزاد تصادف -

 ی نشانه به طاها! بود مشخص کامال دویشان هر های قیافه از البته. داد تکان را سرش مانی

 :داد ادامه مانی. برگشت جلو سمت به و داد تکان را سرش تاسف
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 .. و راه آزاد توی افتادیم و کردیم مست اینجا اومدیم ما کنه می فکر پلیس. کنم می خواهش -

 و برگشت سمتش به دوباره. گذاشت اثر طاها روی که طوری. بود خالصانه و ساده خیلی مانی لحن

 :کرد نگاهش بارموشکافانه این

 نکردین؟ یعنی -

 با خواستیم می فقط ما. مهندسه دوستم این پزشکم؛ من. نیستیم اهلش ما کن باور! بابا نه -

 .همین باشیم خوش روز دو دبیرستانمون دوران دوستای

 ینا ی قیافه به بود؛ دیده اینجا که دیگری های جوان از خیلی برعکس. کرد نگاه سیاوش به طاها

 روعش خورد؛ که شدیدی های تکان با ماشین! باشند داشته بدی های شیطنت خورد؛ نمی پسر دو

 .رفتند پایین کوتاه ی تپه از وقتی. شدند خارج هم جاده از بعد کمی. کرد اعالم را خاکی ی جاده

 از. ودب گرفته را چیز همه روی خاکستر.. بود جلویشان که شدند ای سوخته و سیاه چیزهای متوجه

 و سیاوش و شد پیاده عقب در از مانی. اش آهنی های میله جز بود؛ نمانده باقی چیزی چادرشان

 شوک دو هر. رفتند سوخته چادر سمت به مانی و سیاوش. پریدند پایین هم با زمان هم هم طاها

 ...النا و باشند داشته اینجا خوب خیلی روز دو بود قرار پیش ی هفته. کردند می نگاه غمگین و زده

 گشت ار سوخته وسایل الی پایش با مانی. بود افتاده آب جوی کنار سوخته نصف والیبالشان توپ

. رفت سمتش به و دید را خودش ی کوله از قسمتی بود؛ سفری چادر روزی که چیزی داخل و

 کپا را رویش خاکستر و داشت برش. بود شده آب هایش کناره که بود افتاده اهورا تبلت کنارش

 با حق. رفت نزدیکش و افتاد آتش خاکستر به چشمش و کرد نگاه را اطراف دقت با سیاوش. کرد

 تمیز را چادر دور سیاوش.  داشت فاصله چادر با متر دو بودند کرده روشن آنها که آتشی. بود او

 کرده سازی صحنه کسی بود درست سیاوش حدس. سوزی آتش از پیشگیری برای بود کرده

 :کرد صدایش مانی... بود

 !ببین رو اونجا سیاوش -

 زدیکن سیاوش! بود فرانسوی شامپاین بطری سه شان؛ سوخته وسایل کنار نگاه؛ مانی دست به

 :برداشت را ها بطری از یک و شد

 !!ها لعنتی -
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 ویت و کند بوته یک از را باریکی ی شاخه کرد؛ می نگاه پسر دو هر حرکات به لحظه آن تا که طاها

 :گفت آمیزش کنایه لحن همان با. گذاشت دهانش

 ..خوردین دی؟ می فحش چرا -

 به و انداخت زمین را بطری سیاوش. کرد می خودنمایی باریکش لبهای روی ای موذیانه لبخند

 .رفت بودند، دیده را چیز همه آنجا از شب آن که ای تپه سمت

 :گفت طاها به رو و افتاد راه سیاوش دنبال مانی

 !دیدیم می رو اونا اونجا از ما -

 یناش با سیاوش و مانی. رفتند باال تپه از. افتاد راه هم او و کرد جا به جا لبهایش با را شاخه طاها

! ایستاد تپه باالی بزرگ؛ قدم سه دو با طاها اما نخورند؛ سُر ها شن روی کردند، می سعی گری

 آن از. کشیدش باال و گرفت را مانی سالم دست و کرد دراز را دستش طاها. رسید زودتر سیاوش

 چادرشان سمت به مسیر یک جاده. شد جاده متوجه سیاوش. خالی دشت یک. کردند نگاه باال

 ربیشت خیلی اما رفت؛ عقب دنده و کرد روشن را ماشین او. بود شده چه شب آن شد متوجه. داشت

 ینبنیام رفت؛ می کوه سمت به ماشین کرد عوض را دنده که بعد. کرد می طی باید که چیزی آن از

 با مانی. دکنن بررسی را موقعیت توانستند می بهتر حتما بود بنیامین اگر. کرد اش راهنمایی و دید

 به تنسب پستی جور یک زمین. بود بیشتر طرف این ارتفاع. رفت می پایین سمت به طاها کمک

 .داشت دیگر جاهای

 ودندب ایستاده جایی تقریبا بعد ی چندلحظه. رفت پایین و خورد سُر تپه روی از آرام هم سیاوش

 مالکا ماشین چند رد اما. نکردند پیدا خاصی چیز. بودند شده پارک آنجا شب آن در ها؛ ماشین که

 دوم ی جاده سمت به شب آن که مسیری همان از و زدند دور را تپه بعد کمی. بود مشخص

 .برگشتند ماشینشان سمت به بود، رفته سیاوش

 ستهخ. بود افتاده نفس نفس به سیاوش. بود شده شروع دستش درد داد؛ تکیه ماشین به مانی

 سرحال طاها. نشست بودند، کشیده دراز هم کنار روز آن که درختی همان سایه زیر زمین؛ روی

 :داشت دهانش در را شاخه هنوز و بود ایستاده جلویشان

 چی؟ که مثالً حاال خب؟ -

 :گفت بود شده جمع درد از که چشمانی با سیاوش
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 !کنیم پیدا رو اینا باید ما -

 :زد پوزخندی طاها

 !قیصرین شما یا کارن؟ تازه دزد تا دو کردین فکر! کردین مثال! هه-

 را مغرور پسر نشست؛ می که طور همان و گرفت هم را طاها دست درخت؛ سمت افتاد راه مانی

 !نشاند خودش با هم

 رخاط به. کنیم ثابت اینو باید اما. دیدیم خودمون. بودن کی اونا دونیم می طاها؛ آقا کن گوش -

 ..دوستمون و خودمون

 :بود دوخته سوخته چادر به را نگاهش سیاوش

 شناسی؟ می رو اونا تو طاها -

 اونام؟ شبیه من! نخیر -

 ..ماشین توی آخه.. بود این منظورم -

 .اصالً پروندم چیز یه -

 دستش روی گذاشت را دستش مانی

 ..طاها کنم می خواهش -

 :نبود خبری مسخره و خشم برق آن از دیگر. کرد فرق طاها نگاه

 .تونستنن هم اونا که. بکنه باید پلیس کنه کاری کسی باشه قرار اگه تون، خونه برگردین بهتره -

 :شد حرفش متوجه سیاوش

 !نکرده قبول رو ما حرف اصال پلیس نتونسته؟ -

 !دارن نفوذ که قدر این -

 :کرد می نگاهش موشکافانه سیاوش, بگیرد را خودش جلوی نشد طاها باز

 بشه؟؟ ماجرا پیگیر پلیس نذاشتن پلیس؛ روی نفوذشون با یعنی چی؟ یعنی-
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 ..چیزی همچین آره -

 دونی؟ می کجا از تو -

 :کشید دراز زمین روی طاها.. کرد نگاه طاها به دقت با هم او و گفت را این مانی

 !برم؟ پیاده خودم من گردین برمی دیر اگه. بگم شما به و چیز همه باید چی برای -

 می ها جاده آن در نبود اول بار خالفکار همه این. دارد خوبی اطالعات پسر این بود مطمئن سیاوش

 اش چهره تغییر از مانی. بود شده عصبانی. کشید می حرف پسر این زبان زیر از باید. راندند

 یم بدتر لجباز پسر این جور این. کرد آرامشش به دعوت دست با. شد بودنش؛ عصبانی متوجه

 :شد نزدیک طاها به مانی. کرد

 ..کرد کاری بشه شاید کنی؟ نمی کمک ما به پس چرا درسته؟ یاد می بدت اونا از تو -

 :زد می حرف خودش با انگار و کرد می نگاه آسمان به طاها

 .بود بس بار یه.. باهاشون شم درگیر خوام نمی من.. رحمن بی قاتلن؛ اونا.. ان وحشی اونا -

 .شد غمگین طاها صورت

 :کند حفظ را آرامشش کرد سعی همچنان مانی

 خوبی شرایط اصال اون. ناراحتیم خیلی دوستمون خاطر به هم ما ببین افتاده؟ اتفاقی طاها -

 .کنه تحمل نتونه شاید........... شاید.... نداره

 :شد خشم از پر بار این طاها چشمان

 .فضولی همین خاطر واسه. کشتن منو ی خاله پسر آشغاال اون -

 :سیاوش

 آخه؟ چرا خب -

 ...بود پلیس ام خاله پسر. بود دنبالشون اون دیگه گفتم -

 :پرسید و داد باال را ابرویش تای یک مانی کردند؛ تعجب پسر دو هر

 کشتنش؟ و فهمیدن اونا خب گی؟ می جدی -
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 یکار هم اونا. نداره باهاشون کاری کسی منطقه این توی. زیاد خیلی. دارن نفوذ خیلی اونا.. اره -

 .نذاریم دمشون روی پا که شرطی به ندارن

 لقبی؟ اسمی؛ دقیقا؟ کنن می کار چی شناسیشون؟ می تو -

 اکثرا .بهشون شن نمی مشکوک و امنه خیلی اینجا. یان می معامله برای بیشتر اینجا.. کاری هر -

 اما! حتفری برای ویالشونه مثال که دارن قصر اینجا تا سه دو. کنن می رو کارشون اینجا شب همون

 !امنشونه ی لونه اصل در

 :داد تکان را سرش عصبی مانی

 دونن؟ می روستا مردم. کردن پیدا رو جایی چه. هستن شرفایی بی عجب -

 پیداش جور اون آخرش.... اما کرد تالش خیلی ام؛ خاله پسر مجید؛ اما؟ کرد شه می کار چی. آره -

 ردهک تکه تکه بدنشو سگا...هیچ اش شکسته استخوانای..  هیچ بود خورده که کتکایی.. کردن

 .نبود معلوم ازش هیچی جاده سر بودن کرده پرتش.. بودن

 و دش بلند جایش از خیز یک با طاها. بود فکر در سیاوش. کرد نگاه سیاوش به و کشید آهی مانی

 :گفت و کرد پرت را شاخه نشست؛

 ..مهدی برادرش و مجید ام پسرخاله واسه. کنم می کمکتون من -

 عمیقی نفس طاها! کردند نگاهش زده بهت سیاوش و مانی! بود مقدمه بی زیادی طاها ی جمله

 :ایستاد کامال بار این و کشید

 شاید.. ماا. چیه جوابش دونم نمی البته. کنه کمکتون بتونه شاید که برمتون می یکی پیش من -

 ..شه یم چی ببینیم زنیم می سنگه اما نیست بینی پیش قابل. بخوره اونم درد به شما اطالعات

 :زد لبخندی مانی

 ..طاها ممنونم -

 :نشست لبخندی هم طاها لبان روی باالخره مدت؛ همه این از بعد
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 مشکلی اگه. کنید گوش گم می من چی هر. نکنین درست دردسر اینکه یکی! داره شرط تا دو -

 قبول اگه اون؛ پیش بردمتون وقتی دو؛ شرط اما. رسم می رو حسابتون خودم بیاد پیش اینجا

 ؟قول کنین؛ فراموش رو جریان این کالً.. شهرتون برگردین و پایین بندازین رو سرتون نکرد؛

 :مانی

 .دیم می قول باشه -

 :انداخت روبرویش جوان پسر به نگاهی مشکوکانه سیاوش

 درسته؟ حرفش که باشیم داشته اطمینان دوستت این به کجا از -

 :کرد حرکت ماشین سمت به و داد تکان را شلوارش طاها

 نیستین اگر .کنین مشخص رو تکلیفتون االن اما.. نکنین یا کنین اعتماد تونین می.. شماست میل -

 .بگین جا همین

 :شد بلند زودتر مانی

 .سیاوش نه مگه هستیم بابا نه -

 :کرد بلند را خودش و گرفت درخت ی تنه از هم سیاوش

 .. باشه -

 هب دیگر؛ ی جاده از بار این. شدند ماشین داخل بودند؛ نشسته آمدنی که صورت همان به سه هر

 .کردند حرکت روستا سمت

 :گفت طاها شدند؛ که روستا داخل

 .کن پارک آقام ی مغازه روبروی جا همین -

 :داد ادامه طاها شد؛ ماشین پارک مشغول سیاوش

 و بابام پیش رین می. کنم می خداحافظی ازتون من شیم، می پیاده االن. نره یادتون رو اینا -

 اونجا رین می. کنه می معرفی رو خونه قهوه یه بهتون اون. پرسین می ناهار واسه رو جا یه آدرس

. پایین رین می رو خونه قهوه چپ سمت روستا توی گشتن ی بهونه به بعد. خورین می غذا و

 کسی کردین حس اگه فهمیدین؟. بینمتون می. اونجام من. هست گردو باغ یه جلوترش کمی
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 از ادیع خیلی و ماشین توی برگردین اومد؛ پیش مشکلی خونه قهوه توی یا کنه می تعقیبتون

 امی می وایسین دوراهی همون سر وگرنه تون خونه برین کردین؛ شک باز اگه شین؛ خارج روستا

 ره؟ نمی یادتون. اونجا

 دنبالش هم ها پسر. رفت مغازه سمت به و شد پیاده طاها. دادند تکان سری حرفی بدون دو هر

. گذاشت می کوچکی یخچال داخل را نوشابه های شیشه طاها شدند؛ مغازه داخل وقتی. افتادند راه

 :شد طاها پدر نزدیک سیاوش

 .کردین لطف..  مرسی خیلی آقا -

 :برد پایین را سرش دوباره و کرد کوتاهی نگاه مرد

 ..سالمت به -

 !بزند لبخندی کرد سعی سیاوش

 بخوریم؟ ناهار بریم کنین معرفی بهمون رو جا یه اینجا شه میِ  ظهر سر ببخشید -

 شما شکل و تیپ به که س خونه قهوه یه فقط اینجا. هست تری خوب های رستوران راه، توی -

 .بخورین ناهار توش خوره؛ نمی

 .گذاشت پیشخوان روی را دستش و شد تر نزدیک کمی سیاوش

 داره؟ هم آبگوشت اونجا! هستیم دیزی عاشق دوستم و من اتفاقا جدی؟ -

 !داد تکان تهدید ی نشانه به و گرفت باال سمتش به را دستش مرد

 !حرفا این و بود چی این و ده می بو بگی نیای بعداً -

 .خورم می باشه چی هر و گرسنمه من.. جان پدر نه -

 اهر مرد دنبال مانی و سیاوش. نکرد هم نگاهشان حتی طاها. رفت بیرون سمت به و شد بلند مرد

 .کرد اشاره چپش سمت به طاها پدر و ایستاد که بیرون. افتادند

 کیی رسی می راه دو یه تا برو همینو بری؛ شه نمی باماشین فقط. پایین برو رو اینجا ببین -

 !فهمی می یاد می آبگوشتاش بوی بری رو راست. راست یکی مستقیم
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 کمی د؛کر خداحافظی مرد از لبخند با سیاوش از تبعیت به هم مانی. کرد تشکر و زد لبخند سیاوش

 :زد سیاوش بازوی به دستش با جلوتر

 بخوریم؟ اونجا بریم جدی حاال سیاوش -

 مگه؟ نیستی گرسنه اره -

 !که نخوردم ابگوشت حاال تا من... اما چرا -

 :کرد ای خنده سیاوش

 !زمینی سیب و نخود و گوشت. ست خوشمزه. بخور حاال -

 !بخورم بتونم نکنم فکر... اما. چیه دونم می -

 !کن نگاه تو خورم می من نداره عیب -

 :رفت هم در هایش اخم مانی!خندید موذیانه

 !ماشین در به کوبیدمش بارم یه. میکنه درد کتفم نخوردم؛ مسکنم تازه!! گرسنمه! مزه بی -

 :گفت کالفه سیاوش

 و تادیاف گیر کن فکر! پسر باال ببر رو تحملت! زنی می غر قدر چه! هنوز ای بچه تو مانی بابا؛ ای -

 !بگیره گروگان مثال یکی رو تو نکنه خدا. بگذرون جور یه. نیست راهی

. دبو نگرفته قرار هم شرایط این در اما نبود، لوسی پسر. بود ناراحت هنوز اما. کرد سکوت مانی

 :خورد زنگ اش گوشی که بودند نرفته قدم چند هنوز

 !سیاوش بابامه -

 منی پیش بگو. خوب بده جواب -

 .. هستیم هم پیش... آره.. نه... بابا سالم -

 :گفت بلند سیاوش

 عابد آقای سالم -

 داد ادامه مانی
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 شب؟ شاید. دیرتر بشه اگه نه..  باشه... یام می نه.. باشه -

 .کرد تایید سر با سیاوش. کرد تکلیف کسب و کرد نگاه سیاوش به

 .خداحافظ. بهت زنم می زنگ. کنم می سعی. باشه.. اره -

 :پرسید متعجب مانی ایستاد؛ لحظه چند سیاوش و کشید عمیقی نفس مانی

 ؟ سیاوش شد چی -

 !نکنه تعقیبمون کسی باشیم مراقب گفت طاها -

 کنه؟ می کسی.. اره -

 !کرد نگاه را سرش پشت و

 .کنیم دقت باید. افتاد یادم یهو نه.. مانی نکن نگاه -

 ردترخونس کرد سعی سیاوش اما. کرد می نگاه اطراف به ترس با اختیار بی مانی. افتادند راه دوباره

 به باالخره. بودند محلی همه اما. شدند رد کنارشان از نفری چند. نبود موردی هیچ ظاهرا. باشد

 که بود بزرگ پله یک بیرونش و داشت چوبی متری یک درب خانه قهوه. رسیدند خانه قهوه

 .رفت جلو سیاوش. بود نشسته رویش پیرمردی

 دارین؟ غذا آقا -

 نیمرو املت؛ ابگوشت، -

 تو؟ بریم شه می ممنون باشه -

 !بفرما بله -

 باراج به مانی. کرد اشاره کرد می نگاه منزجری حالت با و بود ایستاده عقب که مانی به سیاوش

 چهار سه. بود صندلی دورشان تا دور که دراز میز دو. بود باریک در مثل داخل. شد وارد دنبالش

 مانی. دبو شده پر فضا در پخته گوشت و تنباکو بوی. خوردند می چای و غذا و بودند نشسته نفری

 :گفت ای گونه التماس حالت با

 !بده بوش اما نیستم سوسول خدا به -
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 :زد بود، کنارش که سالمش بازوی به آرام سیاوش

 .بخور املت! مانی خوبه -

 :گذاشت جلویشان را چای استکان دو و امد جلو جوانی پسر

 !مهندس خدمتتون بیارم غذا -

 شناخت؟ می کجا از را او! باال پرید ابروهایش سیاوش

 شناسی؟ می منو کجا از شما! بله -

 نیست؟ شما واسه خوشگله ماشین اون مگه! دیگه مهندسی -

 :کشید راحتی نفس! شد منظورش متوجه سیاوش

 !باشه پخته خوب که املت یه دوستم واسه بیار، دیزی یه من برای. مهندسم آره -

 ..سفارشیِ  سفارشی. چشم روی به -

 :کرد می نگاه دقت با را خانه قهوه انتهای که کرد، مانی به نگاهی سیاوش

 چته؟ -

 !مردمه دهنی! شورن نمی اصال! ها نخوری رو اینا سیاوش وای -

 ند؛بود نشسته روبرویشان تقریبا که نفری دو که طوری! کرد خندیدن به شروع بلند سیاوش

 !کردند نگاهش

! اشهب دهنی تازه! باشه داشته میکروب بدنت بزار روز یه! دکتر خیال بی! مانی ای مسخره خیلی -

 !نیستن مریض که همه

 !بخور! گم می چی من فهمی نمی اصال تو بابا؛ خیال بی..  اه -

 هب را رویش مانی! کشید سر را چای ای دفعه یک و برداشت را باریک استکان خونسرد، سیاوش

 برعکس سیاوش. شد آماده غذایشان بعد لحظه چند. داد تکان تاسف را سرش و کرد دیگر طرف

 قورت زور به لقمه چند مانی اما! کرد می هم تعریف دائم و کرد خوردن به شروع راحت خیلی مانی

 :گفت سیاوش. گذاشت میز روی آورد قلیان یک پسرجوان بعد کمی. نباشد گرسنه تا داد
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 شد؟ قدر چه حسابمون. کشیم نمی نکنه؛ درد دستت -

 !بود نیومده خوشش گویا دوستتون این اخه! من مهمون خدا به نداره قابل. شما قربان -

 :کرد نگاه اش گرفته ی قیافه بعد و مانی املت ظرف به سیاوش

 !بود سیر خورده هوله هله این نه -

 :داد پسر به تومنی هزار پنجاه پول چک یک

 کافیه؟ -

 :کرد نگاه خوب را پول اش شده گشاد چشمان با پسر

 !زیاده خیلی این اقا نه ها؟ -

 :شد بلند سیاوش

 !خداحافظ. خودت واسه باقیشم باشه -

 داخل که کردند سرش به دست زور به مانی و سیاوش. کرد می تشکر دائم در دم تا جوان پسر

 :گفت مانی به. بود خلوت کوچه انداخت؛ نگاهی اطراف به سیاوش! برگردد

 چپ؟ گفت -

 ..افتاد راه توجه بی سیاوش! بود نشده باز اش قیافه هنوز. گفت آرامی اوهوم مانی

 بزرگی دیوار کنار تازه. کردند رد را روستا گلی کاه و آجری های دیوار. بود اطراف مراقب سیاوش

 باالی. دیدند را اطراف ترس با دو هر. شد پرت سمتشان به چیزی یک ناگهان که بودند، رسیده

 خراب کمی باغ دیوار کنار داد؛ نشان را جایی و کرد اشاره دست با طاها. دیدند را طاها درخت یک

 که باغ داخل. شود رد تا کرد کمک هم مانی به و شد رد و شد دیوار نزدیک سیاوش. بود شده

 :بود روبرویشان طاها شدند

 بیاین طرف این از -

 اب اجبار به هم مانی و سیاوش. دوید می سریع درختان الی البه از طاها. شدند می رد باغ وسط از

 بزرگی ی زده زنگ در. رسیدند باغ دیگر طرف به. نکنند گمش که دویدند می دنبالش سرعت
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 ودب جلویشان جاده یک مانی؛ و سیاوش بعد و شد رد اول طاها بود؛ باز کمی در الی. بود جلویشان

 :شد طاها نزدیک مانی. دیگر ی خانه چند با

 !دیگه ده یه کجاست؟ اینجا -

 !نزن حرف بیا. خودمونه دهات بابا نه -

 انیهث چند. زد در به ای ضربه آرام. ایستاد رنگ آبی کوچک در یک کنار طاها. رفتند جلوتر که کمی

 اطحی داخل و کشید باال سادگی به را خودش و گذاشت در های کناره روی را پایش بعد و کرد صبر

 .شد باز لحظه همان در، و کردند نگاه بهم سیاوش و مانی! پرید

 !باشین زود تو؛ بیاین -

 آب تازه حیاط. داشت زیبا و بزرگ حیاط یک کوچکش در برعکس. بود رفته فرو سکوت در خانه

. بودند کاشته گل و سبزی داخلش که بود؛ شده کاری باغچه حیاط دور تا دور. بود شده پاشی

 داخلش قرمز، بزرگ های ماهی و باد که کوتاهی های موج صدای که بود حیاط وسط بزرگی حوض

 رودب باال ها پله از اینکه جای به. رفت ساختمان سمت به طاها. شد می شنیده بودند؛ کرده ایجاد

 ها پله باالی هنوز که دید را سیاوش و مانی که بود پله اخرین. رفت خانه زمین زیر سمت به

 .کنند می نگاهش و ایستادند

 !دیگه پایین بیاین -

 از ترس با دنبالش هم مانی و افتاد راه اول سیاوش. شد داخل خودش شود منتظر اینکه بدون و

. نبود نزمی زیر یک شبیه اصال کرد می فکر که چیزی برعکس.رفت پایین و گرفت ها پله ی کناره

 طاها .دستبافت های پشتی و شده فرش تخت تا دو. بود سنتی ی خانه سفره یک شبیه بیشتر

 :کرد می نگاهشان و بود ایستاده چوبی در یک جلوی

 .یان می االن بشینین؛ بیاین -

 کنار چهارچوب جلوی از طاها بعد ی لحظه چند. نشستند ها تخت از یکی روی مانی و سیاوش

 سال چهل باالی سنش نظر به. بود چهارشانه و بلند قد مرد. شد وارد مردی سرش پشت و رفت

 دیدنش با. داشت ای روزه سه دو ریش ته صورتش بود؛ کوتاه و جوگندمی موهایش. رسید می

 .امد جلوتر طاها. ایستادند مانی و سیاوش

 بود؟ چی اسماتون... اینا آقا -
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 :گفت اول سیاوش

 مانی ،(کرد اشاره مانی به و) سیاوشم من -

 !:شناسد می را دو هر سالهاست انگار کرد؛ تایید دست طاهابا

 هستن شاهین اقا ایشونم.. مانی و سیاوش.. بله -

 :نشست روبرویی تخت روی و داد تکان سری مرد. کردند می نگاه روبرویشان مرد به پسرها

 .بشینین.. ها بچه خوشبختم -

 :دز لبخندی پسرها؛ ترسیده و سوالی ی قیافه دیدن با. نشستند دیگر تخت روی پسر سه هر

 یزچ که طوری نه اما خالصه، و حوصله با خیلی تون یکی اما کرده تعریف تون قصه از کمی طاها -

 !کنین می کار چه اینجا بگه من به بندازه؛ جا رو مهمی

 همان. کرد ماجرا تعریف به شروع و داد قورت را دهانش آب سیاوش. کرد نگاه سیاوش به مانی

 :کرد تمام را حرفش جمله این با و بود خواسته شاهین که طور

 .کنین کمک ما به تونین می شما گفته طاها االنم -

 :گفت خونسرد و کشید عمیقی نفس شاهین

 با. نداره رو ارزشش نظرم به اثبات؟ این مهمه قدر این ثانیاً. زده حرف اوالً خودش برای طاها -

 .کنار بکشین بهتره.. طرفین ای گنده کله آدمای

 :داد جواب سریع سیاوش

 نمی و شه می چی آینده دونم نمی. کنم ثابت اینو باید من. مهمه حداقل من برای.. شاهین آقا نه -

 .باشم من مقصرش هست، که چی هر اینده این خوام

 ورتص به نگاهی شاهین. بود شده اش انگیزه تمام واقعا که چیزی. بود زده را قلبش حرف سیاوش

 :گفت شد می بلند که حالی در. انداخت اش پیشانی روی زخم و سیاوش مصمم

 ..تون زندگی خونه سر برین. کنم براتون کاری تونم نمی -

 :گفت بود؛ ایستاده خودش با زمان هم که سیاوش به رو و شد بلند هم طاها. رفت اتاقش سمت به
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 !برنگردین دیگه و برین باید یادته؛ شرطمون -

 :رفت بود؛ شده داخلش شاهین که اتاقی سمت به طاها حرف به توجه بی سیاوش

 .کنم پیدا رو اونا باید. مهمه برام من آقا -

 !ننداز دردسر تو خودتو الکی. برس زندگیت به برو بچه -

 :دش میز نزدیک سیاوش. کرد می خطاطی و بود دستش قلمی و بود نشسته میزی پشت شاهین

 .لطفا بگین بهم کنین کمکم تونین می اگه شما. نیستم بچه من -

 بعدش؟ کنی خوای می کار چی! فهمیدی اصال کنیم فرض -

 :بود شده عصبانی سیاوش

 اینش؟ با داری کار چی شما مربوطه خودم به -

 !گرفت باال طرفش به را سرش شاهین

 خب؟ -

 کنین کمک بهم باید شما! نداره خب -

 !خورد گره هم به شاهین ابروهای

 .نیست بایدی -

 :کشید کاغذ روی را قلم و انداخت پایین را سرش

 !شکنم می پاتو بیاری؛ من واسه مهمونا این از دیگه بار یه طاها -

. کرد مقاومت سیاوش اما کشید، گرفت را سیاوش دست و گرفت فاصله چهارچوب کنار از طاها

 .سیاوش های بخیه جای به زد چنگ باشد متوجه اینکه بدون و کمرش دور انداخت را دستش طاها

 به مانی و گرفت باال را سرش شاهین. کند رهایش زده؛ شوک طاها شد باعث سیاوش داد

. افتاد زمین روی زانو با بود گذاشته شکمش روی را دستش که حالی در سیاوش. دوید سمتش

 بود؛ اتاق در که ای نفره تک تخت روی طاها کمک با بعد و. زد زانو کنارش و شد بلند شاهین

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر اعتماد سارا | تفنگدار چهار رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

171 

 

 روی هنوز طاها انگشتان رد. دید را ها بخیه جای و کشید باال را پیراهنش مانی. گذاشتنش

 :کرد طاها به تندی نگاه سیاوش وضع دیدن با شاهین. بود مشخص شکمش

 !دار نگه دیگه جای واسه رو زورت اون گفتم بار چند -

 سیاوش. نبود مشخص اش چهره در حال به تا که چیزی. کرد می نگاه ترسیده و زیر به سر طاها

 را خودش لجباز دوست. بود وضعیتش متوجه مانی. نکند ناله تا داد می فشار بهم درد از را فکش

 :گفت شاهین به رو. شناخت می

 ندارین؟ مسکن -

 طور همان و داد می مالش را جراحی اطراف آرام مانی. رفت میزش طرف به و شد بلند شاهین

 :زد می حرف سیاوش با وار زمزمه

 می خوب اهورا.. اَه.. گمشن برن.. درک به اصال جهنم؛ به کنی؟ می کارو این چرا روانی؛ ادم آخه -

 .لعنتی.. دیگه شه می تموم ماجرا شه

 خیس اش مشکی چشمان ی گوشه بود، شده باعث درد. کرد باز را چشمانش سختی به سیاوش

 :انداخت بود جعبه روی که اسمی به نگاهی مانی. گرفت مانی سمت به ای جعبه شاهین. شود

 .االن کنه می آرومت بخور اینو -

 و ادد تکیه بالش به سیاوش. شود بلند سیاوش کرد کمک و داد مانی دست به آب لیوان یک طاها

 به رو که کوچکی ی پنجره کنار شاهین. بود شده کشیده بدنش تمام در درد. داد فرو را قرص

 ر؛د کنار زمین روی طاها. بود گذاشته کمرش پشت را دستانش و بود ایستاده شد؛ می باز حیاط

 سرش پشت و آمد کشید شاهین که عمیقی نفس صدای. بود کرده بغل را هایش زانو و بود نشسته

 :کرد صحبت به شروع

 رفط کسایی چه با دونین نمی شما. خطرناکه خودتون برای اینکه برای. کنم کمکتون نباید -

 سرتون تپش و برین که کنم می پیشنهاد بهتون هنوز من. خطرناک خیلی خطرناکیه؛ بازی. هستین

 ی خانواده به حتی ندارن رحم اونا! خوبه خیلی این؛ زنده هنوز که همین! نکنین نگاه هم رو

 وقتی! شماست با حق دونمم می! بودم شما چادر سوزی آتش و تصادف جریان تو من. خودشون

 .بشنوم رو حرفاتون و ببینمتون خواستم گفت؛ بهم طاها
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 .نشست میزش پشت و برگشت شاهین. دادند گوش حرفهایش به حوصله با سیاوش و مانی

 :کرد فرو هم در را انگشتانش و گذاشت میز روی را دستانش

 ..بودم پلیس قبال من خب....  اما بگم بهتون نباید -

 :داد ادامه شاهین. کردند نگاهش بهت با سیاوش و مانی. انداخت پایین کمی را سرش شاهین

 شون یکی. شدم افرادم از نفر چهار شدن کشته باعث و دادم ادامه رو ام پرونده لجبازی با -

 هب رسید می سرش یک که بود مخدر مواد قاچاق به مربوط من ی پرونده.. طاها ی پسرخاله مجید؛

 .بشین اضافه هم شما دیگه خوام نمی!.. اینجا

 :کرد بلند را خودش کمی سیاوش

 !بره تونه می مانی. نیست مهم من برای بشه چی هر.  کنین کمک بهمون کنم؛ می خواهش -

 :رفت درهم ابروهایش مانی

 کردی غلط -

 :کرد نگاه شاهین به بعد

 بدیم تعهد کنیم؛ امضا هست چی هر اصال بیا دین؟ می گیر قدر این چرا! دیگه هستیم اقا -

 !بمیریم خواستیم خودمون

 :زد پوزخندی شاهین

 !تون همه...  طاها همین حامد؛ مهدی؛ دونفر؛ شما... تون همه این بچه -

 :پرسید متعجب مانی

 بگردن؟ اونا دنبال خوان می هم اینا دیگه؟ بودن کی اینا -

 :گفت طاها زد؛ لبخند مانی ی جمله به شاهین

 !مجید داداش من؛ ی پسرخاله هم مهدی شاهینه؛ اقا دوست حامد! هستیم تیم یه ما -

 :گفت طلبکارانه و انداخت زد می حرف وقتی ذوقش و طاها ی قیافه به نگاهی مانی

 !بهتره ما از چیش این! دیگه بکنین هم رو ما کردین؛ قبول اینو اگه -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر اعتماد سارا | تفنگدار چهار رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

173 

 

 :کشید عمیقی نفس شاهین. کرد نگاهش خشم با عوض در طاها خندید؛ سیاوش

 .ننداختین دردسر توی رو ما این از بیشتر تا برین باید االن. کنم می فکر روش من -

 :گفت سریع سیاوش

 !کنین کمک بهمون باید نه-

 لونه ینجاا. کارکنیم هم با اصالً تونیم نمی باشی سرخود و نکنی گوش حرف اگه جون؛ پسر ببین -

 خودتون از آدرس و شماره یه. تهران برگردین نکردین توجه جلب این از بیشتر تا.اونهاست ی

 .کنم می خبرتون خودم من. بزارین برام

 :شود بلند کرد سعی و کرد آویزان تخت از را پاهایش سیاوش

 !زنین می رو پلیسا حرف هم شما. دیگه نشد نه -

 .کنم نمی کاری هیچ بگم، دیگه بار یه..  گفتم پاشو -

 های ازبرگه یکی و گذاشت میز روی را دستش مانی. ایستادند روبرویش دو هر سیاوش و مانی

 و خودش ادرس و تلفن شماره نوشتن به شروع بود؛ آنجا که مدادی با و برداشت را میز روی

 :شد سیاوش

 باشیم؟ منتظر باید کی تا اما. کنیم می اعتماد بهتون ما باشه -

 .دم می خبر.. روز سه دو حداکثر -

. دید مناسب را اوضاع وقتی. شد خارج شاهین ی خانه در از آرامی به طاها اول بعد ی لحظه چند

 مسیر باقی و برگشت آن از بعد اما کرد شان همراهی باغ تا طاها. شدند خارج هم مانی و سیاوش

 و شب از. گشتند برمی خانه به زودتر باید. بود غروب پنج نزدیک ساعت. رفتند تنها پسرها را

 ! نداشتند خوبی خاطرات اینجا؛

*** 

 :دهم فصل

 به کدام هر سیاوش و مانی. بود نشده طاها و شاهین از خبری هنوز و بود گذشته روز سه

 ازهت سیاوش صبح روز آن. دادند می تن زندگی عادی روال به باید. بودند برگشته سرکارهایشان
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 و گرفت تماس اش منشی که بود اش روزانه کارهای انجام مشغول و بود رسیده کارش محل به

 تهنشس میزش پشت کامران. رفت کامران اتاق به سیاوش. دارد او با مهمی کار کبیری آقای گفت

 :زد لبخند همیشه مثل سیاوش؛ دیدن با و بود

 سیاوش بشین -

 ...شهرد مورد در اگه داشتین؟ کارم -

 :شود تمام حرفش نگذاشت کامران

 !دنبالت خونه بود اومده مامور یه گفت زد؛ زنگ سوگل االن.. نه -

 :گفت زده بهت سیاوش

 چی؟ مامور! من؟ دنبال -

 11 ساعت تا گفته اما نداده؛ هم سوگل. نداشته رو اینجا ادرس اینجا بیاد خواسته می... پلیس -

 !اونجا بری باید

 :گفت کامران! افتاد شاهین یاد پلیس؟! بود شده گیج سیاوش

 ....کردن پیدا چیزی شاید. حتما تصادفه برای -

 .نشست سیاوش روبروی و شد بلند. بود فکر در سیاوش. کرد سکوت کمی

 ..سیاوش -

 :کرد نگاهش و کرد بلند را سرش سیاوش

 مورد در. بِدون پدرت منو هم تو لطفاً. منه حس این. پسرمنی واقعاً. منی پسر تو سیاوش؛ ببین -

 بگی؟ بهم که هست چیزی تصادف

 :کشید کوتاهی آه سیاوش

 مانی که من نه. زنم می رو حرف همون هنوزم. گفتم هم رو چیز همه بهتون. نکردم کاری من.. نه -

 ..گفت می رو همین بود هم اهورا که میگن همینو هم بنیامین و

 .داد تکیه صندلی به و کرد نگاهی کامران
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 دوتامون هر شه نمی دونی می هم خودت. بیام همراهت تونم نمی من. برو پاشو پس باشه -

 .یاد می باهات سبحانی اما. کنیم ول رو شرکت

 ...نیست چیزی.. ممنون نه -

 برو وپاش! زدن می زنگ.. دنبالت اومدن نمی پلیسا نبود چیزی اگه. باشه شاید.. سیاوش خود بی -

 .کنه کار چی باید دونه می وکیله اون, اونجاست االن دادم ادرس سبحانی به من

 ..دانست بیهوده را مخالفت سیاوش

 .ممنونم باشه -

 باشه؟. شد که چیزی هر. بگیر تماس من با -

 .خداحافظ حتما -

. نبود ترسو سیاوش. گوید نمی دروغ سیاوش بود مطمئن هم او. کرد نگاهش نگرانی با کامران

 می ریخب تا کرد می صبر باید. بگیرد گردن را اشتباهاتش شجاعت با همیشه که بود کافی همین

 در جلوی که سربازی به را خودش. بود فاتح سرگرد اتاق در جلوی سیاوش بعد ساعت نیم.. رسید

 و زد را در. شد بلند و انداخت سیاوش مرتب و شیک ی قیافه به نگاهی سرباز. کرد معرفی بود

 ها صندلی از یکی روی سیاوش. گرفت فاصله در از سرباز وقتی. داد گزارش را سیاوش ورود

 ..نداشت امکان بست؛ را چشمانش. دید را ارغوان

. دش بلند دیدنش با وکیلش سبحانی؛ آقای. داد هلش داخل به سرباز. بود زده خشکش در جلوی

 سیاوش بود؛ مشخص رخش نیم از کمی فقط اینکه با. کرد می نگاه ارغوان به فقط اما سیاوش

 روی اش قهوه کوتاه موهای و بود کرده رها را شالش همیشه مثل. شناختش می خوب خیلی

 با .تپید می ترسان کرده؛ گم را مادرش که کودکی مثل سیاوش قلب. بود ریخته اش پیشانی

 .برگشت سرگرد سمت به فاتح سرگرد بلند صدای

 .بشینید بفرمایید؛ منصوری اقای -

 هب نگاهش ارغوان. دید می نه شنید می نه چیزی. ایستاد جا همان حرکتی هیچ بدون سیاوش اما

 :کشید آرام را دستش و رفت کنارش سبحانی آقای.  بود سرش پشت دیوار و سرگرد سمت

 ...مهندس آقای -
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 ویروبر دقیقا. بود ارغوان به حواسش تمام اما داد سبحانی سمت به مسیر تغییر سیاوش نگاه

 به بود زده زل کند؛ مالحظه اینکه بدون. دید می بهتر را صورتش اینجا از. نشست ارغوان

 راگ. انداخت پایین را سرش سیاوش. غمگین اندازه از بیش. بود غمگین هایش چشم صورتش؛

 :گفت و کرد ای سرفه سرگرد. بود او غم این اصلی مقصر نداشت؛ تقصیری تصادف مورد در

 و گذاشتین پا زیر رو رانندگی قوانین شما. کردند شکایت شما از حامی خانم منصوری؛ اقای -

 .ببینه صدمه ایشون برادر شدین باعث

 :گفت سبحانی آقای نگفت، چیزی سیاوش

 ....که قصد از. دیده صدمه هم خودش. بوده اتفاق یه اون -

 :کرد دخالت سرگرد

 از انومخ این شکایت طبق االن! نیستم رو بعد به اینجا از و بودم پرونده این درگیر من ببینید -

. باشن جوابگو باید ایشون مجاز؛ غیر سبقت و سرعت دارم؛ که شواهدی طبق و منصوری اقای

 .دادگاه بفرستم باید رو پرونده

 :گذاشت اش سینه روی را دستش سیاوش که کند اعتراض خواست دوباره سبحانی اقای

 .کنین بازداشت منو.. سرگرد اقای باشه -

 :برگشت سمتش به سبحانی

 .مهندس کن صبر کمی -

 ...شرکت برو. اصالً نکن دخالت شما -

 کرد می نگاه سیاوش به کرد باز وقتی.  بست را چشمانش سرگرد

 ...بزارین سند یه بهتره -

 .بده انجام رو ات وظیفه شما. ندارم سندی هیچ.. ندارم -

 :کرد نگاهش سیر دوباره سیاوش. بود روبرویش تفاوت بی و سرد ارغوان. بود عصبی اما قاطع

 !برم گین می که زندانی هر حاضرم من. شه می آروم خانوم این من شدن گناهکار با اگه -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر اعتماد سارا | تفنگدار چهار رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

177 

 

 چیزی ها، جمله این گفتن با. داد نمی نشان را قلبش و ذهن های تنش از چیزی ارغوان صورت

 لندب پس. بشکند که است االن هست، گلویش در که بغضی کرد احساس. رفت فرو قلبش داخل

 .کند حفظ را اش ظاهری خونسردی کرد سعی و شد

 ندارین؟ کاری من با. تون کمک بابت ممنون سرگرد جناب -

 :داد تکان سر سرگرد

 !کنن می مشخص رو روزش یاد، می احضاریه ازدادگاه براتون.. نه -

 بلند سبحانی، و سرگرد بودن به تفاوت بی سیاوش رفت؛ در سمت به و داد تکان سری ارغوان

 :شد

 !کن صبر لحظه یک ارغوان -

 :دوید دنبالش سیاوش رفت بیرون در از و نکرد توجهی ارغوان

 ارغوان واستا -

 :برگشت سمتش به خشم با و خورد فرو را بغضش ایستاد، ارغوان

 .ببخشمت نکن التماس -

 !شد مات سیاوش حرف این با

 ..ارغوان -

 ..اخرش تا. هستم اخرش تا من بِدون اما. خودت واسه کنی جمع وکیل بری بهتره -

 .نیستی آخرش تا... نیستی -

 .کرد سکوت ارغوان

. رغوانا متاسفم.. تو.. بمونی تونی نمی قولتم این روی دونم می.. باشی قوالت روی تونی نمی تو-

 مین من بفهمی تو مهمه برام. شه می چی نیست مهم برام. بود اتفاق یه اون. نکردم کاری اما من

 .....خواستم

 ..بگو دادگاهت قاضی به رو اینا -
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 کرد سعی و بست را چشمانش سیاوش. رفت خروجی در سمت به سرعت با و برگشت ارغوان

 دوستش که دختری با بود روبرویش که دختری این. کند پاک ذهنش از را امروزش ی چهره

 ات داد فشار را فکش. کردند می نگاهش دیگر نفر دو یکی و سرباز. بود متفاوت خیلی داشت؛

 سیاوش .بود سرش پشت سبحانی. شود خفه شد؛ می پایین و باال گلویش بیخ در دائم که بغضی

 :کرد می نگاه خونسرد سرگرد. برگشت اتاق داخل به عصبانی

 رجخا شهر از که تعهد یه و سند یه با دادگاه؛ زمان تا اینه کرد، شه می که کاری تنها ببینین؛ -

. متهم ماش و هستن شاکی ایشون فعال باشه یادتون. بمونین اینجا باید وگرنه باشین ازاد نشین؛

 ات دادگاه. بهتره جور این هم خودتون برای. بزارین سند یه و کنید گوش رو وکیلتون حرف بهتره

 مدت مهه این تونین نمی شما. ده می تحقیق برای حکم حتما و شه نمی تشکیل دیگه ی هفته یک

 .محکوم یا بشین تبرئه باید یا همینه نشه؛ مشخص هم تکلیف تا. بمونین اینجا توی

 .بود ایستاده کنارش سبحانی

 .. کبیری آقای با گرفتم تماس من -

 :کرد خالی سرش فریاد با را عصبانیتش سیاوش

 کنین؟ می کار خود سر چرا ای؟ کاره چی شما -

 :دکر سیاوش به رو سرگرد. شد خارج اتاق از و کرد سکوت سیاوش عصبانیت جواب در سبحانی

 .بشین لحظه یه بیا -

 .نشست مبل اولین روی و کرد گوش را سرگرد حرف چرا نفهمید هم خودش سیاوش

 این؟ جز دارین هم دیگه کدورت یه شما -

 :کرد نگاه گیج سیاوش

 !نفهمیدم -

 خاطر به فقط کردم احساس من. کرد می پافشاری مورد این در خاصی جور یه خب... خانوم اون -

 نداشتین؟ قبل از مشکلی شما. نیست تصادف

 :زد پوزخندی سیاوش
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 !بود من نامزد خانوم اون! نه تصادف از قبل تا واال -

 :رفت باال سرگرد ابروهای از یکی

 یم فکر من. بیاریم رو شما که اینجاست صبح از شما؟ به نسبت داره کینه همه این پس چرا -

 !باشه مشکلی قبل از باید کردم

 مه لفظی حتی وقت هیچ. صمیمی دوست. بودیم دوست چهارنفر هر ما. نبوده چیزی هیچ نخیر -

 می خوشگذرونی نه بودیم، مست نه. شد طور چه گفتم بهتون هم رو حادثه اون. نکردیم دعوا

 ..فقط بودیم ترسیده. برونم سرعت اون با منم بودم مجبور. کردیم

 :کرد نگاهش موشکافانه سرگرد

 ..نزنین زنگ پلیس به چرا -

 .نداشتیم گوشی چون -

 !دادن خبر هاتون خانواده به بیمارستان از تون یکی گوشی با -

 :شد بلند. بود عصبی و کالفه و خسته سیاوش

 یسینمای فیلم اینا ما برای کردین؟ می کار چی بودین ما جای اگه خودتون سرگرد، فهمم نمی -

 .کردن تهدیدمون. سمتمون کردن شلیک. بودن مسلح دندون تا ها لعنتی اون! بود

 لب زیر و رفت می راه عصبی هنوز سیاوش. میزش روی انداخت را خودکارش و کشید آهی سرگرد

 داخل که سرباز. کرد صدا را بود در جلوی که سربازی و انداخت باز نیمه در به نگاهی. زد می حرف

 :کرد در به اشاره شد؛

 تو نیاد هم کسی. ببند درو -

 :داد بیرون ؛ بلندی آه با را نفسش سرگرد. بست را در سریع بعد و ایستاد خبردار سرباز

 ندوستاتو از یکی.. ضمن در. کنه تایید که نیست شاهدی هیچ بگین؛ رو حقیقت شما هم اگر -

 !منو حرفای کرده تایید

 :باشد باید کسی چه شد متوجه سریع اما... کرد نگاه تعجب با اول سیاوش

 بنیامین؟ -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر اعتماد سارا | تفنگدار چهار رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

181 

 

 :کوبید دیگرش دست کف توی را مشتش سیاوش.. انداخت باال ای شانه سرگرد

 ...بره می حساب پدرش از اونم. بشه بزرگ پرونده خواد نمی کاری مسائل خاطر به پدرش -

 :شد بلند سرگرد

 !ده می شهادت تو علیه بر اون بخواد؛ شاهدی دادگاه اگر صورت هر در -

 :ایستاد کنارش سرگرد. بود عصبی و خسته. کرد اخم سیاوش

 چیزی که زمانی تا اما بودن؛ و هستن گی می که اونایی دونم می! باتوست حق دونم می منم -

 .گیرمب تصمیم حقایق اساس بر باید و پلیسم یه من. کنم کاری تونم نمی نباشه، اثبات برای

 ..هیچی.. بدبختی ندارم چیزی منم... دونم می بله -

 :گذاشت اش شانه روی را دستش سرگرد

 تا ماه شش برات باشه حکم زیاد خیلی بیرون؛ بری بهتره.. کنه نمی کمکی تو موندن اینجا پس -

 ..نباش نگران پس. داشته بیمه ماشینتم. ست دیه و زندان یکسال

 قدر چه بود مُرده باره یک به که عشقی ی دیه. زد پوزخندی سرگرد آخر های جمله به سیاوش

 :شد داخل سرباز و آمد در صدای. بود سکوت ای دقیقه چند بود؟

 .اوردن سند آقا این برای قربان خوام می معذرت -

 .بده انجام رو کاراشون محمودی سروان پیش بره وکیلش بگو -

 :داد ادامه و کرد سیاوش به رو

 ..بگو بهم بود؛ چیزی وقت هر -

 :کرد نگاهش سیاوش

 .ممنونم.. باشه -

 کتشر به کبیری آقای همراه و شد آزاد. بود آورده برایش کبیری آقای که ای خانه سند با سیاوش

 و بود غروب هفت ساعت. رساند شب به زور به را روز. نداشت تمرکز اصالً و بود کالفه. برگشت
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 بی. بود مانی شماره. خورد زنگ همراهش گوشی که بود نشسته شرکت در اتاقش داخل هنوز

 :داد جواب حوصله

 خوبی؟ مانی -

 را وسایلش عجله با طور همان و داد گوش فقط سیاوش و زد می حرف سریع تلفن پشت مانی

 .رفت شرکت خروجی در سمت به و کرد جمع

** 

 امانج خاصی کار توانست نمی اش بسته دست به توجه با. بود مانی برای ای کننده خسته روز

 هم خودش جور این. برود بیمارستان حتما که بود گرفته تصمیم اما. کرد می اذیتش همین و بدهد

 حامی ی خانواده. ببیند را اهورا تا بود رفته کرد؛ می کار پدرش که بیمارستانی به صبح. بود تر آرام

. ودب کافی برایش همین و ببیند را اهورا شیشه پشت از ای دقیقه چند بود توانسته او و نبودند

 پدرش دانست می. بود کما در هنوز.. بدتر نه و بهتر نه. بود قبل صورت همان به اهورا وضعیت

 ره را سفارشش باز اما. آمد برنمی کسی ی عهده از آن از بیشتر کاری واقعا و کند می را تالشش

 .کرد می پدرش به روز

 از یکی. کرد بهتر را حالش بهاری؛ عصر خوب هوای شد؛ خارج بیمارستان در از مانی و بود غروب

 که ودب فکر در. کند طی آژانس یا تاکسی با را راه بود مجبور بود؛ کردن رانندگی بزرگش؛ مشکالت

 :کرد صدایش کسی خروجی؛ در نزدیک که برود خانه به ای وسیله چه با

 عابد؟ دکتر -

 معمولی ی قیافه. بود روبرویش تقریبا خودش سال و همسن پسری صدا؛ سمت برگشت مانی

 .بود پوشیده ظریفی کتان کت و داشت

 شما؟ هستم؟ خودم بله -

 !بیاین لحظه چند شه می -

 کجا؟ -

 ..طرف این از.. لحظه چند -
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 که رنگی ای نقره پرشیای به جوان پسر رسیدند؛ که خیابان به رفت؛ دنبالش مانی و رفت جلو پسر

 :کرد اشاره بود؛ پارک

 !رسونمتون می من بفرمایید -

 :کرد نگاهش مشکوکانه و ایستاد مانی

 .بودم نخواسته ماشین من -

 :زد لبخندی جوان پسر

 !گم می من بشینید شما بله -

 هستی؟ کی شما -

 انیم از قدش ایستاد؛ مانی متری سانتی چند ی فاصله در و انداخت اطرافش به نگاهی جوان پسر

 :گفت آرام, رسید می نظر به تر بلند کمی

 !فرستاده منو طاها -

 جوان پسر. نشست و رفت ماشین سمت حرف بدون شد؛ عوض اش قیافه مانی آمد که طاها اسم

 همین. کرد حرکت سریع و نشست ماشین داخل کرد؛ می نگاه خوب را اطراف هنوز که حالی در هم

 :گفت بست؛ می را کمربندش که طور

 رو دوستتون و شما خواد می و اینجاست شاهین اقا. کنم می کار شاهین آقا برای.. حامدم من -

 !ببینه

 :پرسید و برگشت سمتش به مانی

 دادین؟ خبر سیاوش به کجا؟ -

 بزنین زنگ شه می اگه! ببرم رو شما دادن رو اینجا آدرس من به نه شماست؟ دوست سیاوش؟ -

 ..دنبالش بریم بیاد؛ جایی یه

 :کرد نگاه حامد صورت به! نزد زنگ اما آورد؛ در را گوشی مانی

 !بیاد خودش بدین ادرستون خب -
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 .انداخت بنیامین یاد را مانی لبخندش؛ نشست؛ لبش رو کجی لبخند حامد

 گردونم برمی خواستین شما که جا هر تا بعدم. رسونم می خودم من شه؛ نمی -

 ات خورد بوق سه دو. داد می خبر سیاوش به شرایط این در که بود بهتر اما بود؛ نشده قانع مانی

 :شنید را سیاوش صدای

 ریم می باهم داریم و اومده شاهین طرف از آقایی یه کن گوش..  اره..  مرسی.. سیاوش سالم -

 . منتظرم.. اره. خیابونیم اون سر ما. شرکت پایین میدون بیا یای می اگه ؛ پیشش

 :گفت حامد به رو و کرد قطع را گوشی

 ..نزدیکه شرکتش. بیاد تا کنی صبر تونی می میدون توی -

 زیر از که رنگ سیاه شی یک البته و شد؛ کمرش قوس متوجه مانی. داد تکان فقط سری حامد

 دچن. باشد ارام کرد سعی و کرد نگاه را روبرو! بود مسلح حامد ترسید؛! بود مشخص کتش چاک

 رادوپ مانی؛ که نشد هم دقیقه سه دو. شدند سیاوش منتظر و ایستادند میدان کنار بعد ی دقیقه

. داد را بودند ایستاده که جایی ادرس و ماشین مدل و زد زنگ دوباره دید؛ را سیاوش سفید

 :پرسید حامد از, سالم از بعد. بود کنارشان, بعد ی لحظه چند هم سیاوش

 ریم؟ می کجا االن -

 .فهمید می کنید صبر -

 های مردمک. بود دیده مانی ی چهره در را ترس سیاوش. برگشت سیاوش سمت به مانی

! ردک می حفظ را ادرس باید گرفت نظر زیر را ها خیابان دقت به سیاوش. بود شده گشاد روشنش

 ربع یک. کرد حرکت جنوب سمت به و کرد عوض ها بزرگراه از یکی سمت به را مسیر جوان پسر

 رد و زد را در ریموت. داشت نگه کوچک ویالیی ی خانه یک جلوی شهر مرکز در جایی تقریبا بعد

 .برد داخل را ماشین و شد باز خانه

 د؛بودن پوشانده چادر با را رویش که دیگر ماشین یک کنار حامد. بود سرسبزی اما کوچک حیاط

 و فتر جلوتر حامد. بود نیم و طبقه یک تقریبا ساختمان. شدند پیاده سه هر و کرد پارک را ماشین

 در؛ روبروی دقیقا. شدند خانه داخل و رفتند باال ها پله از. افتادند راه دنبالش مانی و سیاوش

 آرامش احساس کمی دیدنش؛ با سیاوش و مانی. بود داده تکه پله راه چوبی های نرده به شاهین

 :رفت سمتشان به لبخندی با شاهین. کردند
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 .اومدین خوش ها؛ بچه سالم -

 در شربت لیوان سه که حالی در بعد کمی شاهین. شدند کوچکی هال وارد و دادند سالم پسرها

 با و ودب نشسته بود تلفن کنارش که مبلی روی پنجره کنار حامد.برگشت کنارشان داشت؛ دست

 را ومس لیوان و گذاشت جلویشان را ها لیوان خوشرویی با شاهین. کرد می بازی ماشینش سوئیچ

 :برد حامد برای

 خوبین؟ -

 :کرد نگاه سیاوش به

 شدی؟ بهتر تو -

 :گفت زودتر مانی اما زد لبخند سیاوش

 !رفته یادتون رو ما کردیم فکر ما. ممنون -

 :انداخت دیگرش پای روی را پاهایش از یکی و زد لبخندی شاهین

 .دادم می انجامش باید داشتم کاری یه.. روز سه دو گفتم -

 شلوار با را اش حلقه آستین شرت تی. رسید می نظر به تر جوان کمی روز آن خالف بر شاهین

 چهی بدون. داد می نشان را اش عضالنی بدن خوبی به که لباسی. بود کرده ست کتانی ی ساده

 :گفت سیاوش به رو مقدمه

 بود؟ کرده شکایت ازت دختر اون چرا -

 :برگشت سیاوش سمت به مانی. کردند نگاهش مبهوت مانی و سیاوش

 سیاوش؟ -

 :کرد قالب هم در را دستانش و انداخت تر پایین کمی را سرش سیاوش

 گه، می که چیزی برعکس کم یه. بودم راننده من. هستم ماجرا مقصر من کنه می فکر اون -

 !عقلش با تا کنه می فکر احساساتی

 :کرد می نگاهش زده بهت هنوز مانی
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 کرده؟ شکایت ازت ارغوان -

 ..خیال بی.. اوهوم -

 نگفتی؟ بهم چرا بکنی؟ باید کار چی -

 چشمانش.. صدایش خشم و ارغوان نگاه تلخی. گرفت جان دوباره ذهنش در صبح اتفاقات تمام

 لبشق که تصویری. بود چشمش جلوی واضح ارغوان تصویر بود؛ کرده که تالشی برخالف بست را

 :کرد می نگاهش دقت با و بود شده سیاوش حال متوجه شاهین. آورد می درد به را

 !صبر -

 :کشید عمیقی نفس! بود آرام شاهین اما کرد؛ نگاهش عصبی و شد باز سیاوش چشمان

 چیز یه باید اما. کنیم می کمک بهم اینه درستش یعنی.. کنم می کمکتون من.. ها بچه خب خیلی -

 باشه؟ بدین انجامش من ی اجازه بدون رو کاری هیچ نباید.. خطرناکه خیلی نکنین فراموش رو

 :داد جواب سیاوش

 .باشه -

 :داد ادامه دوباره شاهین

 کاری هچ اینکه دیدین؟ رو شون قیافه. بودن نفر چند داشتن؛ که ماشینایی یادتونه؟ اونا از چیزی -

 !کردن؟ می

 یمان وقتی و کرد می گوش دقت با شاهین. گفتند داشتند؛ ذهن به که چیزی هر مانی و سیاوش

 :گفت شاهین شد؛ پیاده سوم ماشین از که مردی ی چهره به رسید

 .کنین صبر دقیقه یه -

 رینتپ سفید سیاه عکس کاغذ؛ روی. برگشت ای برگه با بعد ی لحظه چند و رفت ها پله سمت به

 .بود ای گرفته

 بود؟ این شبیه ببین اینو -

 :مانی کردند؛ نگاه دقت به مانی و سیاوش
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 .دیدمش بهتر من طرف اون رفتیم وقتی بود عکس این شبیه خیلی آره -

 داد ادامه سیاوش به رو

 !هست هم کرد؛ می تهدیدمون پنجره از که اونی شبیه -

 :گفت تعجب با شاهین

 مطمئنین؟ بود؟ دنبالتون این -

 اورد پایین را سرش نفس به اعتماد با مانی

 .کنار بزنیم که کرد می تهدیدمون بله، -

 :بود فکر در سیاوش

 نبودم متوجه. ماشین سپر به کوبید می دائم بلند شاسی ماشین بودم؛ فرمون پشت من -

 :گفت و زد برگه روی انگشت با مانی

 !کرد می نگاهش داشت اونم. باشه یادش باید هم بنیامین -

 :کرد اخم شنید را بنیامین اسم وقتی سیاوش

 !درسته پلیسا حرف گفته پدرش منافع خاطر به! ماست برعلیه االن...نامرد اون -

 :کرد ریزتر کمی را چشمانش شاهین. کرد می نگاه سیاوش به زده شوک مانی

 دوستتون؟ یکی اون کیه؟ بنیامین -

 :جلو کشید را خودش کمی شاهین. گفت اوهومی مانی

 ست؟ کاره چی پدرش بود؟ چی پدرش منافع از منظور بگین شه می -

 :داد جواب مانی

 !که اقتصاد و سیاست توی معروفیه آدم خیلی! کاره همه -

 :گفت سیاوش بار این. کرد می نگاهش همچنان شاهین

 . باشه توش بنیامین اسم خواست نمی. گرفت رو پرونده جلوی اون. حساسه کارش به خیلی -
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 :کردن زدن قدم به شروع و شد بلند. کرد می فکر سیاوش حرفهای به شاهین

 .باشیم اونام دنبال باید.... دوم طرف اما شناسیم می رو قضیه طرف یه ما خب -

 :گفت بود، ساکت لحظه آن تا که حامد

 !اونه افراد واسه سیاهه؛ گنده اون و ماشین دن؛ می که ها نشونی این بودن؟ آراز با شاید -

 :گفت متفکر شاهین

 !بودن کرده جا جابه که تازه مواد؟ یا اسلحه کرده؟ می ای معامله چه اون با خب -

 :کرد نگاه سیاوش سمت به شاهین. انداخت باال ای شانه حامد

 بلند؟ شاسی یه و بود بنز سدان تا دو اومدن بعدا که ماشینایی گفتین -

 درسته -

 .پس نبوده اسلحه -

 :گفت حامد به رو و کرد فکر کمی

 .نداشته صدایی و سر هم حاال تا و نگرفته انجام معامله این. نه یا بوده آراز بفهمیم باید -

 :داد ادامه شاهین. کرد تایید سر با حامد

 سگ باید االن باشه؛ نگرفته تحویل اگر. نداره حوصله اصال آراز. بفهمیم اینو و برگردیم باید -

 !باشه

 !گذشته روزی ده کردن؟ معامله مدت این توی شاید -

 یه اگر. کنه نمی کاری کتاب و حساب بی مطمئنم. کنه نمی ریسک ها راحتی این به پیر گرگ اون -

 !یاد نمی کوتاه بزنه؛ هم آتیش خودشو خاطرش به آراز اگه حتی هست که باشه، اون قضیه پای

 :گفت دارد؛ برش تا شد می خم که حالی در افتاد؛ زمین حامد دست از سوئیچ

 ؟ کنیم کار چی خوای می -

 :کشید عمیقی نفس شاهین
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.. هن یا آراز از کنی جمع اطالعاتی تونی می ببین دنبالش برو حامد. بوده کی بفهمیم باید اول -

 !برو خوبی وقت فقط؛ باش مراقب

 !کرد کردند؛ می نگاه که مانی و سیاوش به ای اشاره ابرویش با و داد تکان را سرش حامد

 :داد ادامه شاهین

 .رسونم می رو دوستامون خودم من. حامد برو االن -

 :گفت فقط و شد بلند شاهین؛ لبخند با و کرد نگرانی نگاه حامد

 چشم -

 ماشین شدن روشن با زمان هم.. رفت خداحافظی بدون و انداخت مانی و سیاوش به دوباره نگاهی

 :گفت و کرد اشاره شربت های لیوان به شاهین حامد؛

 چرا؟ نخوردین -

 کرمتف سیاوش. کرد تشکر مانی. برداشتند را ها لیوان دو هر مانی و سیاوش. نشست کنارشان

 :کرد می نگاه را لیوانش

 بپرسم؟ شما از سوال یه تونم می -

 .کرد تایید و کرد کج کمی را سرش شاهین

 پلیسین؟ واقعا شما -

 :شد تر کمرنگ لبخندش شاهین

 .دادم استعفا... بودم پلیس -

 چرا؟ -

 :رفت درهم کامالً شاهین صورت

 !فقط لجبازی سر.. دادم کشتن به رو افرادم از نفر چهار من.. بهتون که گفتم -

 اشم شاید اصال بدونیم کجا از! دونیم نمی هیچی اما ما دونین؛ می چی همه ما مورد در شما خب -

 !باشین اونا با
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 !نبودین زنده االن وگرنه نیستم اونا با باش مطمئن نه -

 :شد خم جلو به کمی

 رو اعتماد این باید هم شما و کردم اعتماد شما به من! اعتماده شراکت؛ و کار رسم..  آره خب -

 .باشین داشته

 :گفت کرد می نگاه دستانش به که طور همان و کرد مکث کمی

 اچاقق باند یه به مربوط. داد بهم پرونده یه مافوقم بودم؛ گرفته درجه تازه وقتی پیش سال سه -

 .رسیدیم هم دیگه چیزای خیلی به اما بود مخدر مواد

 :کشید درهم را ابروهایش تلخ؛ خاطرات یاداوری با. کشید بلندی آهی و کرد سکوت شاهین

 می. شد افرادم از نفر چهار شدن کشته باعث. رفت لو عملیات و فهمیدن اونا. کردم عجله من -

 .رسیدم چیزا خیلی به من. بگیرم رو انتقامشون باید... اما. کنم نمی درستی کار االنم دونم

 :کشید آهی دوباره شاهین. دادند می گوش شاهین حرفهای به دقت با پسر دو هر

 چیزی مورد این در کسی هیچ به وقت هیچ نباید اما دم می بهتون رو اطالعات این دارم من -

 اتفاق رینبهت. باشه محرمانه کامال باید اینا.. زندگیتون کس ترین نزدیک و خانواده به حتی. بگین

 حد هچ تا دونین نمی واقعاً.... بدترینش و باشه خودمون مرگ تونه می ما رفتن لو صورت در ممکن؛

 فیلم هی مثل نباید و خطرناکیه بازی این. نیست مهم خودشون منافع جز چیزی هیچ.. خطرناکن اونا

 واقعی؟ کنین؟ بازی جور این تونین می. کنین نگاه بهش پلیسی

 :گفت مصمم سیاوش

 .کردیم حسش نزدیک از خودمون ما. تونیم می که البته -

 :بود لبانش روی غمگینی لبخند شاهین

 !بدی بهم قولی یه باید سیاوش -

 قولی؟ چه -

 خوام نمی انتقام این اما. بگیرم انتقام زودتر دارم دوست خیلی تو مثل منم.. باشی اروم اینکه -

. بشناسمش خوام می و نزدیکم خیلی پیر گرگ اون به من االن. کنم اشتباه دوباره بشه باعث
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 رشکا منتظر من و بودن زیردستاش اش همه حاال تا اینکه متاسفانه اما دارم اش علیه بر مدرک

 بدون و باش داشته صبر. باش آروم چیز؛ همه بشه درست خوای می واقعا هم تو اگر. ام اصلی

 دی؟ می قول.. نگو چیزی و نرو جایی نگفتم من وقتی تا. نکن کاری من با هماهنگی

 به رسیدن جز چیزی هیچ و بود شده دار جریحه غرورش. داد فشار بهم محکم را فکش سیاوش

 :کرد نمی آرام را او ماجرا اصل

 نبزاری نکنین کارو این قراره اگه. کنین کمکمون که بدین قول هم شما اما. دم می قول باشه -

 .دنبالشون بریم خودمون

 :زد پوزخندی شاهین

! ننک می نگاه شما به مزاحم تا دو چشم به هم جور همین مطمئنم من! نگیرشون کم دست خیلی -

 !شن می عصبانی بزارین دمشون روی پا بیشتر اگه مطمئنم

 وقت ره. بزنین حرف باهم تلفن طریق از بیشتر کنین سعی. باشین آمدتون و رفت مراقب خیلی

 این ثلم اونا برای پلیس اما نکنن چندانی کمک شاید. پلیس پیش برین دیدین مشکوکی مورد

 !ده می جواب کوتاهی مدت یه! سوسکا برای هاس پاف پیف

 :زد لبخند مانی

 ! تعبیری عجب -

 :خندید شاهین

 ؛ندارین دوست اگه اما. ندارم تعارف کسی با من. بمونین خورین می کوکو اگه شام ها؛ بچه خب -

 بیارن؟ غذا براتون بزنم زنگ تونم می

 :شد بلند سیاوش

 .ریم می ما. وقته دیر ممنون نه -

 :بود نشسته طور همان شاهین اما شد؛ بلند هم مانی

 برین؟ پاشین گفتم -

 :گفت خوشرویی با همیشه مثل مانی
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 .بهتون دیم نمی زحمت دیگه نه -

 .رسونم می رو شما برم؛ باید منم بخوریم غذا. کنم نمی تعارف من نیست زحمتی -

 :رفت در سمت به سیاوش

 .ریم می گیریم می ماشین. کنیم نمی تعارف -

 :گفت و گذاشت شلوارش جیب در را دستانش. شد بلند شاهین

 ! خوبه آشپزیم! کردم زندگی زیاد تنها من -

 :انداخت آمیزی تشکر نگاه مانی

 ...شه می زحمت براتون -

 !چسبه نمی بهم تنهایی منم نیست؛ حامدم! شماها کنین می تعارف قدر چه بابا ای -

 :داد ادامه و افتاد راه آشپزخانه سمت به

 پختش دست! نسل به نسل جور همین و بود رفته مادرش به اونم البته.. من بیامرز خدا مامان -

 الس پنجاه توی که داشت همیشه بزرگی مشکل یه اما. بود کردن درست غذا عاشق. نداشت حرف

 ده ی اندازه به اما نفریم؛ شش دونست می که بود این اونم! کنه درمونش نتونست کرد که عمری

 ..داشتیم مهمون کنین تصور حاال! پخت می غذا نفر

 انداخت سیاوش به نگاهی مانی. زد می را حرفش ادامه همچنان و بود شده آشپزخانه وارد شاهین

 اهینش دنبال هم مانی مبل؛ سمت برگشت و کشید عمیقی نفس سیاوش! انداخت باال ای شانه و

 :کرد می تعریف هنوز شاهین. رفت آشپزخانه به

 گفتن می هی هم طرفی از طرفی؛ از بکشه رخ به هم رو اش سلیقه خواست می! بدتر دیگه -

 غذا مدل شش اونم..  فالنه ات قیمه ؛ تکن چینات ته داداش زن نداره؛ حرف ات قرمه زندایی

 درست نفرشون ده هر ی اندازه به رو مدل شش این. داریم مهمون نفر ده حاال. کرد می درست

 تموم تا. خوردیم می رو مهمونی ی مونده غذاهای دقیقا روز سه و هفته یک باید ما یعنی. کرد می

 !دیگه مهمونی یه باز شدن می
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 دلنشینی و ساده دکور خانه مثل اما بود کوچک اشپزخانه. بود داده تکیه آشپزخانه در به مانی

 ود؛ب شده گذاشته پنجره لب که هایی گلدان با ها کابینت سبز رنگ سفید؛ های کاشی. داشت

 :ایستاد میز نزدیک مانی. بود کرده ایجاد را دلنشینی ی منظره

 کردین؟ ازدواج! شده دکور خوب خیلی اینجا -

 :گفت کند می پوست را پزشده آب های زمینی سیب که حالی در شاهین

 ی هسلیق هم ها سلیقه این. پدریمه ی خونه هم خونه این! شدم نمی اشپز که داشتم زن اگه! نه -

 .داشتم نگهشون و داشتم دوستشون منم. بود مادرم

 .نشست ها صندلی از یکی روی کنارش و شست را سالمش دست مانی

 !کنم کمکتون من بدین -

 :انداخت مانی ی بسته دست به نگاهی شاهین

 دست؟ این با -

 :خندید مانی

 !دیگه کار یه خب -

 :کرد اشاره سرش پشت یخچال به و زد لبخند شاهین

 .بیار بردار رو مرغا تخم برو -

 :گفت مانی به رو ایستاد؛ آشپزخانه در جلوی سیاوش

 !تون خونه بزن زنگ مانی -

 داشت برمی را مرغها تخم سالمش دست با و بود داشته نگه را یخچال در پا با که طور همان مانی

 :گفت

 !هستم تو پیش یام می دیرتر گفتم اومدنی -

 :رفت ای غره چشم سیاوش

 !من تقصیر ندازین می همیشه مثل تون همه -
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 .خندید مانی

 !دیگه مونی گنده تو -

 :شد شان مکالمه متوجه شاهین

 وقته؟ چند نه؟ گفتین بودین دوست شما. جالبه برام -

 :کرد تعریف به شروع حرارت با همیشه مثل مانی

 ایههمس جور یه بنیامین و من البته.. بعدش هم سال هفت دبیرستان سال شش..  سال سیزده -

 .گذروندیم هم با هم رو دبستان. بودیم

 :داد تکان را سرش شاهین

 !بودین ای حاشیه بی و خون درس های بچه تون همه شما! کردم تحقیق موردتون در کم یه من -

 :نشست کنارش دوباره مانی

 شدیم آویزون رفتیم منگوال مثل و نکردیم خالف گیم می کی هر به باشیم؟ خوب یاد نمی بهمون -

 قیافه اسهو! کنه می شک بهمون هچل؛ توی افتادیم جور اون بعدش و ببینیم زنده سینمایی فیلم تا

 !سیاوش ها هامونه

 هب شاهین کنار بعدی دقایق. شد سیاوش و شاهین خندیدن باعث مانی ی بچگانه و طنز لحن

 دوست و خونگرم مرد بودند؛ دیده اول بار که چیزی برخالف شاهین. گذشت خوش خیلی پسرها

 :شد بلند سیاوش شام؛ از بعد. بود داشتنی

 .کردیم اذیتتون خیلی.. دیگه بریم بهتره ما -

 چند فقط. خندیدیم همش که مانی با مخصوصا. گذشت خوش بهم خیلی. پسر حرفیه چه این نه -

 .ریم می هم با بعد. بردارم چیزایی یه و کنم عوض لباسامو باید من بشینین؛ لحظه

 :داد ادامه شاهین کند؛ اعتراض خواست تا سیاوش

 .برم باید.. ده برگردم خوام می خودم من -

 عوض را هایش لباس که حالی در بعد ی لحظه چند. شد گم پاگرد از بعد و رفت ها پله سمت به

 :گفت و دررفت سمت به. برگشت پایین بود دوشش روی تاپی لپ کیف و بود کرده
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 .کنم خاموش رو چراغا من. بریم -

 چند و رفت حیاط ی گوشه سمت به و کرد قفل را خانه در شاهین و شدند خارج مانی و سیاوش

 :گفت لبخند با و برگشت بعد ثانیه

 .بگم چیز یه فقط.. بهتون گذشت بد ببخشید -

 .دادند می گوش مانی و سیاوش

 یم خبر بهتون فردا پس نهایت فردا تا و رم می من. نکنین کاری هماهنگی بدون عنوان هیچ به -

 .نکنین کاری موقع اون تا. دم

 :داد ادامه سیاوش به رو

 یم مشخص چیز همه کشه؛ نمی طول خیلی. بگیر خوب وکیل یه. نباش نگران هم دادگاه درمورد -

 !باش صبور و اروم. نره یادت رو قولت فقط. شه

 :گفت مانی. داد تکان را سرش سیاوش

 هم؟ ما به بدین شه نمی رو تون شماره -

 :کرد فکر لحظه چند شاهین

 . کنین یادداشت.. باشه اما!  خوره نمی شما درد به هم بدم اگر دونم می -

 .کرد ذخیره گفت؛ شاهین که را ای شماره و اورد در را موبایلش مانی

 .بگیرین تماس باهاش بود مشکلی. ده می جواب من از بیشتر اون. حامده ی شماره این -

 .حتما باشه. ممنون -

 توی ماشین برق بود روشن که المپی نور زیر. برداشت را چادر و رفت ماشین سمت به شاهین

 سوتی مانی. بود رنگ مشکی 211 ای اس بنز یک ماشین شد؛ تر نزدیک سیاوش. زد می چشم

 :کشید

 ..سیاوش باش اینو.. اوه -

 :گفت گذاشت می عقب صندوق داخل را چادر که طور همان شاهین
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 !موروثیه البته اینم! ایم جامعه متوسط قشر ما -

 :گفت کشید؛ می ماشین کاپوت روی را انگشتش آرامی به که حالی در سیاوش

 سالیه؟ چه واسه. تمیزه خیلی -

- 00 

 !المصب ماشینه بس از! پیست واسه ده می جون کنی؛ تقویتش. عالیه خیلی یعنی.. عالیه -

 :گفت خنده با مانی. بود ماشین به حواسش تمام سیاوش اما. کرد نگاه سیاوش به شاهین

 .بازه رالی! دیگه شوماخره بگم بهتره یعنی. ست راننده سیاوش -

 :انداخت باال را ابروهایش شاهین

 !بزاریم کورس یه باید بار یه پس عالی چه جدی؟ -

 :زد لبخند سیاوش

 !متهمیم هم طوری همین ما -

 :زد سیاوش ی شانه روی و زد لبخندی شاهین

 !نه باالش اما ره می دار ی چوبه پای تا گناه بی سر گه می که هست مثلی یه نباش؛ نگران -

 ات آنها شاهین و شدند ماشین سوار سه هر. کرد تر قرص را سیاوش دل شاهین؛ نگاه و دلگرمی

 اما شد؛ یم بدی خیلی روز باید بود؛ افتاده سیاوش برای صبح که اتفاقی با. رساند سیاوش ماشین

 گشت؛ برمی خانه به وقتی. کرد آرامشش به بزرگی کمک ماجرا؛ شدن حل حس و شاهین دیدن

 !نمانده زیادی زمانی گفت؛ می حسش و شد می حل ماجرا این باید. داشت خوبی حس

*** 

 :یازدهم فصل

 ار کارش زودتر باید. بود شده خارج خانه از زود صبح. برود دانشگاه بود قرار مانی بعد؛ روز صبح

 فنتل که بود مانده اش دانشکده ورودی در به قدمی چند. گشت برمی سرشیفتش و داد می انجام

 :بود پدرش موبایل شماره. خورد زنگ همراهش

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر اعتماد سارا | تفنگدار چهار رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

196 

 

 ........ .... ؟ چی...  باشه...  طور؟ چه خوبم نه... ام دانشگاه بله... خوبم آره... بابا سالم -

 سختی به را دهانش آب است؛ شده کر کرد احساس. رفت دیوار سمت به اختیار بی. کرد سکوت

 :گفت و داد قورت

 .اونجا یام می.. خوبم -

 لبشق میان چیزی بود؟ ممکن طور چه. کرد نمی باور. داد فشار بهم را چشمانش. کشید تیر سرش

 یابانخ سمت به اختیار بی. لرزید می دستهایش. کرد سرایت بدنش تمام به سرمایش و رفت فرو

 بعد کمی. گذشت کنارش از کشان بوق ماشینی! رفت پیش خیابان وسط تا که جوری. رفت

 انبیمارست آدرس و شد تاکسی سوار. کرد بلند را دستش و رفت جلوتر هم قدم چند دید تاکسی

 وا و بود ایستاده دنیا انگار. شد بیمارستان وارد و پیاده طور چه نفهمید هم خودش. داد را پدرش

 فشکت. دوید را طبقه سه اسانسور جای به. شنوید می چیزی نه و دید می چیزی نه. دوید می فقط

 هم زمین شد؛ که بخش داخل کرد؟ می حس را درد مگر االن اما خورد کسی به محکم بار یه

 روی را دستش. رفت سمتش به کشید؛ می را انتظارش در جلوی که رامین! کرد گردش به شروع

 :گذاشت مانی ی شانه

 ببینیش؟ خوای می -

 عنتیل های دستگاه آن که بود دیده و بود اینجا پیش روز دو همین ببیند؟.. کرد می نگاه گیج مانی

. دهرسی صفر به قلبش ضربان کرد احساس کند؟ تحمل را سکوتشان االن طور چه. زدند می بوق

 ایآق شد؛ باز که در. شد کشیده یو سی آی سمت به باشد داشته را پاهایش اختیار اینکه بدون

 می تکان هایش شانه و بود نشسته صندلی روی حامی اقای. دید اهورا عموی همراه را حامی

 به مانی. انداخت پایین را سرش دوباره و انداخت نگاهی و گرفت باال را سرش عمویش. خورد

 سر باالی بعد کمی. رفت اتاق سمت به کند توجه اینکه بدون. شد بخش وارد و رفت در سمت

 .نبود دیگر... امروز از اما. داشت که بود دوستی بهترین سال سیزده که دوستی. بود دوستش

 دوستی، همه این خاطر به مردی؛ غرور گرفتن نظر در بدون و شدند خارج بُهت از اشک قطرات

 .ریختند فرو

 اربه پنجمین و بیست در اش زندگی ی قصه... و بود شده قلبی ایست دچار روز همان صبح اهورا

 .بود نرسیده بزرگش آرزوهای به هنوز وقتی. شد بسته عمرش
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*** 

. کرد می گریه و بود نشسته پدرش اتاق داخل مبل؛ روی آمد که خودش به.. شد چه نفهمید مانی

 چشمان با و آمد خانه پدرش وقتی. بود مادرش فوت زمان بود؛ کرده گریه طور این که باری آخرین

 ؛ مانی»  گفت فقط مانی؛ سوال مقابل در و داد فشار را مانی های شانه اش؛ شده متورم گریه؛ از

 گریه درد هنوز. بود هایش شانه روی هنوز روز همان غم و اندوه«..  نیست ما پیش دیگه مامانت

 از که اش ساله یک برادر غمگین صورت و مهال های هق هق. بود نکرده فراموش را روز آن های

 اش سینه به را سرش و بود نشسته کنارش پدرش روز؛ همان مثل هم االن. نفهمید هیچ مادرش

 :داد می فشار

 واقعا من.. متاسفم. افتاد می اتفاق این زود یا دیر.. دونستی می رو شرایطش خودت تو مانی -

 ..کردم رو تالشم

 رفتن؛ برای خیلی اهورا. کرد گریه برایش که بود بیماری اولین. بود ناراحت هم خودش رامین

 خیس صورت دستش با و کشید عقب را خودش کمی. بود مانی مثل واقعا اهورا او؛ برای. بود جوان

 :کشید باال را مانی

 یم دوست و دوستین هم با شما. بگذره باید... اما سخته دونم می. باشی محکم باید تو مانی؛ -

 درسته؟ باشین؛ که جا هر. مونین

 لندب تا کرد کمکش رامین. افتاد رامین دست روی و شد متولد چشمش؛ ی گوشه از اشک ای قطره

 با. انداخت قرمزش چشمان به نگاهی برگشت؛ مانی وقتی. بشوید را صورتش و دست و شود

 :ایستاد کنارش نگرانی

 و دبو اینجا سودا. درگیره اونم اما بیاد باهات احسان بگم خواستم می. مانی دارم کار خیلی من -

 رسوندت می خونه تا برو. پایینه االن

 :کرد کنترل را خودش پدرش جلوی اما. نداشت را سودا حوصله بست؛ را چشمهایش مانی

 !بیمارستان رم می -

 ی خونه ریم می غروب و کنم می کارامو منم خونه برو. نیست درست اوضاعت! مانی نگو چرت -

 ..حامی آقای
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. داد قورت را بغضش محکم و داد فشار را فکش مانی. شدند قطار چشمانش پشت دوباره اشکها

 .بود فایده بی بحث

 خداحافظ..  باشه -

 با. ودب ایستاده سودا روبرویش. شد پیاده اسانسور از وقتی. رفت همراهش رامین اسانسور؛ کنار تا

 :دوید دنبالش سودا. افتاد راه بیمارستان در سمت به بودنش به توجه بی. کرد نگاهش خشم

 .. مانی -

 :بود سرش پشت سودا. نزد حرفی

 .متاسفم خیلی... دوستت برای -

 :داد ادامه دوباره سودا. کرد سکوت مانی

 برسونمت؟ خونه تا -

 .خودت برو برگرد خوام؛ نمی -

 ... کنم می خواهش مانی -

 :کرد می نگاهش عصبانی سمتش؛ برگشت

 !اصال ندارم رو تو ی حوصله برداری؟ من سر از دست شه می -

 :گفت اما نشست سودا چشمان در غصه

 .مد می قول خدا؛ به زنم نمی حرف. برسونمت خونه تا بزار... یاد نمی خوشت ازم دونم می باشه -

 :بود دنبالش سودا. افتاد راه مانی

 ..باشم اویزونت خوام نمی خدا به.. نگرانته عمو مانی؛ -

 :ایستاد روبرویش سودا. کند هضم را اهورا مرگ بود نتوانسته هنوز. بود کالفه.. ایستاد

 .. مانی -

 :گرفت اش سینه جلوی سکوت ی نشانه به را دستش
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 کجاست؟ ماشینت خب خیلی -

 .داد نشان را بیرون دست با و زد لبخندی سودا

 .شم می سوار یام می. بزنم زنگ یکی به خوام می من برو تو باشه -

 برخ دوستانش به خواست می مانی. رفت ماشین سمت به و کرد قبول را مانی حرف دودلی با سودا

 زنگ اول بنیامین به گرفت تصمیم. بود گیج واقعا سیاوش مورد در. دانستند می باید انها. بدهد

 و نداد جواب را گوشی بنیامین. نداشت خبری او از بود رفته سیاوش ی خانه از که روزی از. بزند

 را یگوش.بگیرد تماس او با که گذاشت پیغامی مانی رفت؛ پیغامگیر روی تلفن بوق؛ چند از بعد

 .. بود اهورا به امیدش تمام سیاوش. سیاوش به خبر این رساندن بود سخت. کرد قطع

 و داخل کرد پرت را خودش. کرد باز را عقب در و داد تکان را سرش عصبی. رسید سودا ماشین به

 وداس. کرد حرکت به شروع ماشین و زد لبخند اما. ترسید کمی سودا که طوری! کوبید محکم را در

 اخالق بد و غمگین ی چهره آینه؛ از گاهی فقط. نزد حرف اصال و کند عمل قولش به کرد سعی

 اش یدهخشک لبان. بود بنیامین. خورد زنگ مانی تلفن که بودند خانه نزدیک. کرد می نگاه را مانی

 :داد جواب را گوشی و کرد تر کمی زبان با را

 ..همهم خیلی نه.. بنیامین مهمه.. کنم فکر ببینمت باید....  خب.. اره.. اره مرسی.. بنی سالم -

 :دوباره کرد بغض

 ...شد تموم... اهورا -

 چیزی توانست نمی. کرد دویدن به شروع اش گونه روی ناخداگاه اشک. لرزید می صدایش

 هق قه به مانی؛ آرام ی گریه. شد پیاده ماشین از و داشت نگه مارکت سوپر یک کنار سودا. بگوید

 .شد تبدیل

 .ممنونم.. اره... بگم سیاوش به باید بنیامین.....  اره...... قلبی ایست امروز... دونم نمی -

. بشود آرام کرد سعی. رسید زانوهایش به که جوری برد؛ پایین را سرش و کرد قطع را گوشی

 تکانی اما آمد، ماشین در شدن بسته و باز صدای... درد با داد می قورت تر محکم را بغضش

 :شنید را سودا صدای. نخورد

 ..دستمال اینم بیا. گرفتم آب برات اما بزنم حرف خواستم نمی ببخش... مانی -
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 .بشکند دختر این جلوی جور این خواست نمی را غرورش. کند باال را سرش خواست نمی مانی

 :گفت دوباره التماس با سودا

 ..مانی کنم می خواهش -

. دکر پاک را صورتش و چشمها جور همان و نیاورد باال را سرش. کشید دستمال برگ چند عصبی

 به شروع آرامی به ماشین. گذاشت ماشین وسط کنسول کنار و کرد باز را آب بطری در سودا

 :گرفت باال را سرش بود؛ شده آرام که مانی. کرد حرکت

 .شم پیاده خوام می دار نگه -

 :کرد نگاهش آینه در زده وحشت سودا

 .... حرف دیگه.. مانی خدا رو تو ببخشید -

 .. دار نگه شم پیاده خوام می -

 .. مانی -

 ..برم خونه خوام نمی دار؛ نگه گم می.. بسته اه -

 :کرد صدایش و آمد بیرون ماشین از هم سودا. شد پیاده مانی. کرد پارک خیابان کنار سودا

 ...مانی -

 :سوخت سودا برای دلش آن یک اما بود؛ ناراحت و عصبانی

 ..دارم قرار دوستم با برم باید من. سودا تون خونه برو -

 ..خب رسونمت می من باشه -

 نکرده الزم -

 !خب گرفتی تاکسی کن فکر. کنم ولت طور این تونم نمی من. برسونمت بزار مانی -

 سمت به و بست را چشمانش لحظه چند. بود نگرانی از پر سودا چشمان. کرد نگاهش مانی

 سوار سریع و زد لبخندی سودا. نشست و کرد باز را جلو صندلی در بار این. افتاد راه ماشین

 :شد ماشین
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 برم؟ باید کحا. ممنونم -

 .گم می بهت رو خیابون همین برو -

 رارق پدرش شرکت جلوی بنیامین با. نوشید کمی و گرفت مانی. گرفت سمتش به را آب سودا

 اینکه نبدو و کرد باز را در مانی. بود نیامده بنیامین هنوز. رسیدند شرکت جلوی وقتی.بود گذاشته

 :گفت کند؛ نگاه را سودا

 .شه می پیداش االن دیگه برو تو -

 :کرد باز را کمربندش سودا

 .بشین نیومده وقتی تا خب -

 :رفت فرو اش صندلی توی و ترسید کمی سودا. کرد نگاهش تند مانی

 ..ببخشین -

 اب رفتار این دلیل دانست می هم خودش. نداشت دوست را احساسش. شود پیاده نتوانست مانی

. ترابس در. بود افتاده گذشته در که اتفاقی نبود؛ مربوط او به اصال. است منطقی غیر دختر؛ این

. شنیدند را بوق صدای کردند؛ می نگاه را جلو دو هر ساکت که طور همان نشد؛ هم ثانیه چند

 پیاده یعسر مانی. کرد می نگاه و بود داشته نگه سودا ماشین با مماس را ماشینش دقیقا بنیامین

 :شد

 . خونه برو مرسی -

 مگینغ و مبهوت بنیامین نشست؛ که بنیامین کنار. نشد سودا جواب منتظر و بست محکم را در

 .کرد می نگاهش

 .بنیامین برو -

. دکن حرکت سریع کرد وادار را بنیامین اش؛ عصبانی لحن و مانی ی نشسته خون به های چشم

 .بود زده زل جلو ی شیشه به مانی. کرد نگاهش کوتاه بنیامین

 ندیدیش؟ تو بود؟ نشده بهتر اصال حالش مانی؟ آخه طوری چه -

 :لرزید می که نفسی. کشید عمیقی نفس مانی
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.. دبو کرده قلبی ایست عمل اتاق توی هم قبال. بود قلبش موضوع.. بود طور همون.. دیدمش من -

 ..دیگه کنه تحمل نتونست

 :کشید آه بنیامین بار این

 ..من خدای.. اومده هوش به بدی خبر بهم بودم منتظر اش همه من. نیست شه نمی باورم -

 :زد ای ضربه رویش و کرد پیدا را سیاوش ی شماره ها؛ شماره بین و درآورد را اش گوشی مانی

 مون؟ مدرسه در دم بیای تونی می.. دارم باهات کاری یه من ببین. اره.. مرسی.. سیاوش سالم -

 .برگشت سمتش به تعجب با بنیامین

 .منتظرم.. اونجام دیگه دقیقه ده.  دارم کارت بیا..  سیاوش.  نه...  نه -

 یزیچ بنیامین. بود شده اضافه وزنشان به کیلو چند کدام هر انگار. کرد سقوط دستش با موبایل

 که اییج. افتاد راه به سابقشان دبیرستان سمت به جایش به. نبود مساعد اصال مانی حال نگفت؛

 دو هر ها؛ بچه هیاهوی. بود نرسیده سیاوش. کرد پارک در جلوی. شدند واردش هم کنار بار اولین

 .گذراندند می را خوبی روزهای هم کنار مشکلی؛ هر از فارغ که سالهایی. برد مدرسه سالهای به را

 با هک سیاوش. کرد پارک جلویشان سیاوش سفید پرادو که گذشت می حضورشان از دقیقه چند

 انش خانه در که روزی بابت اینکه با. شد پیاده بود؛ رفته هم در هایش اخم بنیامین؛ ماشین دیدن

 بنیامین اما. شد پیاده هم مانی. کرد می اذیتش پلیس؛ حرفهای اما. بود ناراحت بود، شده دعوا

 مدرسه دیوار به مانی. ندارد وجود دیگر اهورایی بود نکرده باور هنوز. گذاشت فرمان روی را سرش

 هتب سیاوش. بود انفجار آستانه در بغضش. کشید دست اش شده نقاشی دیوار روی. داد تکیه

 :شد نزدیکش مانی ریخته بهم ی قیافه از زده

 شده؟ چی چته؟...  مانی -

. خورد سر اش گونه روی روشنش چشمان ی گوشه از اشکی قطره و شد برنده هم باز بعضش

 حسرت و غم جز چیزی اما. گشت می را مانی صورت سوالش؛ جواب دنبال سیاوش های مردمک

 چین به شروع اش پیشانی روی. کرد می حس را چیزهای. داد تکان ناباوری با را سرش. دید نمی

 :داد فرو زهر؛ خوردن سختی به را دهانش آب. کرد خوردن

 .بزن حرف.. کنم می خواهش.. مانی -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر اعتماد سارا | تفنگدار چهار رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

213 

 

 :بیاورد زبان به را اسم یک که داشت توان فقط مانی

 ..... اهورا -

 .شد نمی دیده اصالً اش؛ تیله های مردمک که طوری جوشیدند؛ می چشمانش داخل اشک قطرات

 ردک تکرار خودش با. بود کرده رفتن باال به شروع قلبش ضربان. شد مات هم باز... باخت سیاوش

 :داد تکان را سرش محکم و

 ..نداشت حق... نباید اون.. نداره امکان... مانی نه -

 سه دو. کرد می نگاه را مانی اش شده گشاد چشمان هنوز. برگشت ماشینش سمت عقب عقب

 کسی هب سیاوش.. نبود که دوستی جز دیدند؛ نمی را کسی آنها اما. بودند ایستاده کنارشان نفری

. ویدد ماشینش سمت به و کشید محکم را دستش توجه بی سیاوش گرفت؛ را بازویش مرد. خورد

 با و دش کنده جایش از قدرت با سیاوش ماشین اما برود دنبالش که شد؛ پیاده ماشین از بنیامین

 ..شد دور سرعت

 .بودند اش گونه روی هنوز مانی های اشک. گذاشت مانی سالم ی شانه روی را دستش بنیامین

 .شد دور محل از هم بنیامین ماشین بعد؛ لحظه چند. کشاند ماشین سمت و گرفت را بازویش

 دندش خارج دبیرستان از جوان؛ مرد دو. آمد در صدا به منتظره غیر حامی؛ دبیرستان زنگ بعد؛ کمی

 انگیزی غم خبر که ای پارچه... کردند نصب را رنگی مشکی بزرگ ی پارچه ؛ ورودی درب جلوی و

 .. بود رفته کنارشان از دبیرستان؛ مدیر کوچک پسر حامی؛ اهورا. کرد می زمزمه را

*** 

 :دوازدهم فصل

 غم گویی هم آسمان. شد می تر ابری هم لحظه هر و بود گرفته هوا صبح از قبل؛ روز برعکس

. بود گرفته آغوشش در را جوانی پسر امروز؛ که زمینی. کرد می نگاه زمین به بغض با و داشت

 و اندوه نهایت در چیز همه...  دوست و... عزیزی عشق پدری؛ افتخار بود؛ مادری دنیای که پسری

 ره سال پنج و بیست که پسری پسرش؛ قلب به بود وابسته او؛ قلب نبود؛ مادرش. گذشت غم

 رپی قرن دو ی اندازه به گذشته؛ ی هفته دو همین در حامی اقای. بود رفته اش صدقه قربان لحظه

 پسرهای های شیطنت و وراجی از اش حوصله که ای سرزنده و شاداب مرد آن از خبری. بود شده

 .بود هایشان رنج و درد همپای که کسی. نبود رفت؛ نمی سر نوجوانش
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 می هگری و خندید می او مثل حتی. بود مثال بی اهورا به شباهتش. بود برگشته قبل روز دو اردالن

 که کرد می التماس. زد می زار ها؛ خاک کنار باشد؛ مهم برایش اش مردانه غرور اینکه بدون. کرد

 که درحالی غمگین و سرد..  ارغوان و بگیرد آغوش در را کوچکش برادر بدهند؛ اجازه دیگر بار یک

 هیچ بی.. بود نشسته اهورا نامزد کنار ای گوشه بود؛ کشیده صورتش روی را اش مشکی شال

 .اشکی و حرف

 دبیران و ها همسایه تا حامی؛ آقای شاگردان و اهورا دوستان از. بودند کنارشان زیادی افراد

 ابدع ی خانواده بودند؛ شده جمع اهورا با خداحافظی برای تاسف با که جمعیتی بین جایی. مدرسه

 ثلم بنیامین. بود آمده مادرش با بنیامین و مهال, پدرش همراه مانی؛. شدند می دیده هم بامداد؛ و

 هک مانی برعکس. داد نمی نشان قلبش آشوب از چیزی! کرد می بازی نقش خوب خیلی همیشه

 هم عینک زیر از اشکها اما. ببیند را قرمزش چشمهای کسی گذاشت نمی اش آفتابی عینک فقط

 بعد کمی هم همسرش همراه کبیری کامران. کردند می سقوط اش چانه زیر از و خوردند می سر

 .نبود سیاوش از خبری اما. ایستادند کنارشان

 ی خانواده سه. شد می خالی قبرستان کم کم. کردند شدند متفرق به شروع افراد ظهر؛ نزدیک

 یم تشکر محبت با حامی آقای. گفتند تسلیت و شدند حامی آقای نزدیک دردی، هم برای آشنا؛

 را چشمانش دوباره اشک و دارد نگه را بغضش نتوانست. ایستاد روبرویش نفر آخرین مانی. کرد

 هسین به محکم را مانی که حالی در. شود بارانی هم حامی آقای چشمهای شد باعث همین. کرد تار

 :گفت بریده بریده؛ مانی. داد می فشار اش

 .. رفتیم نمی وقت هیچ کاش ای..  متاسفم..  حامی اقای متاسفم -

 :کند جدایش حامی آقای آغوش از کرد سعی آرام رامین. بود شده تبدیل هق هق به مانی ی گریه

 ..مانی باش آروم -

 :گفت و گذاشت مانی ی شانه روی را دستش حامی آقای

 ...تون همه.. تو نه.. من برای اهورایی مثل هم تو -

 عاواق که شاگردانی. داشتند شرکت مراسم این در شاگردانش از خیلی.. کرد نگاه بنیامین به

 دونب اشکها. بود بسته را گلویش راه بغض. داد تکان را سرش مانی. بودند اهورایش مثل برایش

 ماشین سمت به و گرفت را دستش رامین. ریختند می فرو هایش گونه روی بخواهد او اینکه
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 نگاه یک نه. کرد می نگاهش ارغوان. ایستاد مانی که شدند می رد ارغوان جلوی از. کشاند

 اب بکند را ها میهمان مراعات اینکه بدون. درخشید می چشمهایش در کینه و خشم برق معمولی؛

 :گفت سردی و خشن لحن

 زیر این اهورا شما خاطر به. بره پایین گلوتون از خوش آب ذارم نمی..  هستم آخرش تا من -

 .گیرم می انتقام شما تک تک از من و داد پس رو کارشما تقاص اون. خوابیده

 که ار مانی دست خودش و نگذاشت رامین که بزند حرفی خواست بنیامین. کردند می نگاهش همه

 اما. کند آرامش را ارغوان کرد سعی بود؛ نزدیکش اردالن. کشید و گرفت کرد؛ می نگاه مبهوت

 :گفت بلندتر و زد پس را دستش ارغوان

 ..من برادر مثل بکشین عذاب باید. بدین پس کارو این تقاص باید شما -

 :گفت محکم و گرفت را دستهایش اردالن

 .بسه.. زشته ارغوان -

 :گفت بلند حامی اقای که کند؛ رها برادرش آغوش از را خودش خواست می دوباره ارغوان

 .کافیه ارغوان -

 به بامداد و کبیری عابد؛ ی خانواده سه هر. گرفت ارام و کرد نگاه حامی اقای به غم با ارغوان

 سیک به توجه بدون مانی. بمانند کنارشان آنها که نبود طوری آنجا شرایط. رفتند دیگری سمت

 :کرد نگاهش نگرانی با و نشست کنارش هم مهال. نشست خیابان کنار جدول روی

 خوبی؟ مانی -

 از کمی بنیامین. داشت وجدان عذاب بد حس. کرد می اش خفه بغض. گفت نمی چیزی مانی

 .ودب ایستاده مانی سر باال مستاصل و نگران رامین. شد مانی پدر نزدیک و گرفت فاصله مادرش

 .دکتر آقای -

 :فتگ تر آرام و کرد دورش جمعیت از کمی و گرفت را بازویش بنیامین. برگشت سمتش به رامین
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 می گها. بمونیم اینجا مانی و من بدین اجازه.. خیلی حساسه دونین می. نیست روبراه زیاد مانی -

 تر اروم کنم فکر. باشه اینجا مانی بزارین. رسونه می رو شما ما ی راننده. بزارین رو ماشینتون شه

 .جور این بشه

 :داد تکان را سرش درماندگی و کرد نگاه مانی سمت به رامین

 ..ریم می کبیری اقای با شم نمی شما مزاحم باشه -

 .مادرمه فقط نیست کسی. کنم می خواهش نه -

 :داد بنیامین به را ماشین سوییچ رامین

 ذیتا خودشو خیلی اون. بزن زنگ بهم بود مشکلی اگه. بنیامین باش مواظبش..  ممنونم باشه -

 .کنه می

 .باشه خوب براش کنه گریه راحت و باشه تنها کمی کنم فکر. نباشین نگران باشه -

 ردک اشاره مهال به هم رامین. کند باید کار چه بدهد توضیح تا رفت اش راننده سمت به بنیامین

 شلوغی توی رنگ مشکی لیموزین که نکشید طول زیاد. کردند خداحافظی کبیری آقای از. شود بلند

 :شد نزدیک بنیامین به نگرانی با سوگل. شد گم ها ماشین

 نداری؟ خبری سیاوش از تو بنیامین -

 :گفت و کشید کوتاهی آه بنیامین

 .نیومد جلو کرد خوبی کار البته. طرفاست همین اونم مطمئنم اما.. نه حقیقتش -

 :گفت بنیامین به رو و گرفت را سوگل بازوی کامران

 گوب بهش دیدیش اگه. یاد نمی گفت بهمون فقط زد زنگ دیشب. بگو بهم شد ازش خبری اگر -

 .. خودش از بده خبر

 :زد لبخندی بنیامین

 .. کبیری اقای چشم باشه؛ -
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 مهه تقریبا. کرد نگاه را اطراف و شد تر نزدیک کمی بنیامین. رفت هم کبیری آقای اینکه از بعد

 کنار و برگشت بنیامین. بودند هایشان ماشین در شدن سوار حال در نفری چند فقط و بودند رفته

 :نشست مانی

 بشوری؟ صورتتو خوای می هست؛ آب اونجا بهتری؟ مانی -

 را گلویش راه بغض اما کرد؛ نمی گریه. داد حرکت راست و چپ به را سرش ربات؛ یک مثل مانی

 کرد سعی و گرفت را مانی دست ندید؛ اطراف را کسی. برگشت قبر سمت به بنیامین. بود بسته

 :کند بلندش

 ..اونجا بریم شو بلند مانی -

 ادهایست دور مراسم مدت تمام در. باشد اهورا کنار داشت دوست. سپرد بنیامین به را خودش مانی

 خاک تسم به بنیامین با... نداشت باور. کشید می خجالت دوستش از. شود نزدیک بود نشده و بود

 می هنوز. نشست اهورا عکس کنار مانی. بود شده پر پر های گل از پر رویش که رفتند ای تازه

 بار این و کرد باز سر بغضش. بود خیس. کشید دست خاک روی.. بار هر مثل همیشه؛ مثل خندید؛

 شدرعمر بار اولین برای. بگیرد را اشکهایش جلوی نشد هم بنیامین. کرد گریه بلند صدای با

 گوش مانی های دل و درد به و زمین روی مانی روبروی نشست. کرد می گریه دغدغه بی و راحت

 کردند تصادف که اولی روز همان از که حرفهایی. گذشت می هم او قلب از که حرفهایی. کرد

 هیچ هک اتفاق یک. بود اتفاق یک فقط این دانستند می خودشان. بگوید دوستش به داشت دوست

 نبودن برای سوخت می دلش بیشتر و آمد می یادش به ای خاطره لحظه هر. نبودند مقصر کدام

 .اهورا

 همان با سیاوش. بودند هم کنار تفنگدار چهار هر بعد لحظه چند و افتاد سرشان باالی ای سایه

 نگاه قبر به رنگش قرمز چشمان با, خسته و وار شلخته خیلی اما بود؛ تنش دیروز که هایی لباس

 :گفت آرام و انداخت پایین را سرش بنیامین. کرد می

 ...بود نفر اولین همیشه. کرد می جمعمون همیشه اهورا -

 :کرد پاک را صورتش دست با مانی

 .مُردیم می مون همه کاش ای -
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 رد را خون ی مزه که طوری. شود هایش اشک ریزش مانع تا گرفت گاز را اش پایینی لب سیاوش

 هق میان هنوز و بود کرده مچاله را خودش مانی. کشید عمیقی نفس بنیامین. کرد حس دهانش

 :کرد می تکرار دائم هایش زدن

 ..شد می کاش ای. ذاشتیم نمی تنهاش کاش ای -

 :کشید سمتش به را خودش بنیامین

 .نبودیم مقصر ما دونی می خودت تو. نکن اذیت خودتو... مانی -

 :گفت خشونت با و برگشت بنیامین سمت به حرف این با سیاوش

 !داری قبولش که تو -

 :کشید هم در را هایش اخم بنیامین. کردند تعجب سیاوش لحن از مانی و بنیامین

 تو؟ گی می چی -

 !افتاد اتفاق اون بعد و کردیم مست ما گفتی پلیسا به تو -

 :گفت بیشتری بهت با بنیامین

 رو؟ حرفی همچین گفتم کی من خودت؟ واسه گی می چی -

 هستی؟ بخواد شاهد دادگاه اگه افتاده؟ اتفاقی چه که داری قبول تو نگفتی؟ تو -

 :زد زل سیاوش به و گرفت فاصله مانی از کمی بنیامین

 چیه؟ تو؟دادگاه گی می چی سیاوش ببینم کن صبر -

 :داد تکانی تاسف با را سرش مانی

 ..خدا رو تو رو اینا کنین ول دیگه اینجا -

 :کرد نچی بنیامین

 !زدم؟ حرفی چنین من گفته کی سیاوش ببینم بگو. کن صبر مانی نه -

 !دستشه پرونده که سرگردی -
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 ..شنیدم رو اسمش نه دیدمش نه تاحاال! اصال دیدمش کی من!  عوضی زده بلوف -

 چی؟ بابات -

 :رفت هم در باز هایش اخم بنیامین

 پدرم؟ -

 :کند پیدا کش قضیه خواست نمی پدرش. نبود بعید

 !گفته خودش طرف از و نبوده من حرف گفته اونم اگر -

 . بشه بیشتر من به شکشون پلیسا شده باعث حرف این اما -

 کرده؟ شکایت کسی بود؟ چی دادگاه جریان -

 :گفت لب زیر مانی

 گفت؟ چی ارغوان دیدی که االن -

 :سیاوش سمت برگشت دوباره بنیامین

 کرده؟ شکایت ازت جدی سیاوش؟ -

 :داد ادامه و زد پوزخندی

 زدی؟ می ات سینه به رو سنگش که عشقی همه اون بود این -

 :کرد نگاهش خشم با. سوزاند بیشتر را سیاوش دار جریحه قلب بنیامین کنایه

 .بنیامین ببند دهنتو -

 :گفت فریاد با و حرفشان میان پرید مانی

 ائمد یادتونه باشیم؟ هم با خوردیم قسم یادتونه نفر؟ دو شما تونه چه. بکشین خجالت..  بسه -

 واستیخ می تو سیاوش وقتی. کرد دعوا پدرش با بنیامین وقتی مُرد؛ من مادر وقتی بودیم؟ هم کنار

.. درسامون توی مدرسه؛ دعواهای توی. بودیم هم پشت و داشتیم نیاز وقتی..  بری فوتبال دنبال

 اره. بکشین خجالت اهورا از افتین؟ می هم جون به دارین دیگه چیزای خاطر واسه االن؟ تونه چه

 .مقصریم ما چون اینجاس االن اون.. مقصیریم ما
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. گینغم تا بود عصبانی بیشتر و کرد نمی گریه پیش ی دقیقه چند برعکس. کرد سکوت مانی

 رقب به سیاوش. کرد روشن و آورد در سیگاری کتش جیب از و انداخت پایین را سرش بنیامین

 :کرد می نگاه اهورا

 .بدن پس رو کارشون تقاص باید اونا و کنم می پیداشون من... ذارم نمی من -

 :گفت آرامش با و کشید آهی مانی

 خاطر هب نه. کنن می اشتباه موردمون در کنیم می ثابت همه به. کنیم می پیداشون سیاوش اره -

 باشه؟.. اهورا خاطر واسه فقط... هیچی

 داشته دوست فکری هر ارغوان.. ذارم نمی من. شه پایمال حقش نباید... اهورا خاطر واسه اره -

 .کنه خودش برای تونه می باشه

 و ودب ایستاده درختی پشت را مراسم مدت تمام او.. قلبش تمام از اما گفت؛ بغض با را جمله این

 ودب مطمئن.. قلبش در بار این شد زهرآلودی تیر که حرفهایش. بود شنیده را ارغوان سرد صدای

 اش ساله هفت عشق ی ریشه. بیاورد دست به را ارغوان وقت هیچ تواند نمی اهورا؛ مرگ از بعد

 .پژمرد اش تازه های گل و ساقه مثل هم

 :گذاشت ها خاک روی را سالمش دست مانی

 .یکی برای همه و همه برای یکی -

 به دو هر. گذاشت مانی دست روی را دستش و کشید جلوتر کمی را خودش زد؛ لبخند سیاوش

 ینبنیام ی شانه روی را دیگرش دست و آمد کوتاه بار این مغرور؛ِ  سیاوش. کردند نگاه بنیامین

 :شد محکم سیاوش دست روی دستش و کرد پرت دورتر را سیگارش ته بنیامین. گذاشت

 ..یکی برای همه و همه برای یکی -

 به نگاهی بنیامین. رسیدند زمین به باران های قطره اولین و شد باز هم آسمان بغض لحظه؛ همان

 :انداخت آسمان

 داری؟ ماشین سیاوش. بریم پاشین -

 :داد تکان تایید ی نشانه به را سرش سیاوش -
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 !رم می مانی با من پس باشه -

 :انداخت سیاوش به نگاهی مانی

 شاهین؟ نزد زنگ سیاوش -

 ...هنوز نه -

 :شد شان مکالمه متوجه بنیامین

 کیه؟ شاهین -

 :شد بلند مانی

 نیست؟ یادت شب اون از چیزی تو بنیامین راستی! کنه کمکمون قراره که کسی -

 شناسینش؟ می کجا از کنه؟ کمکتون خواد می که کیه این.. گفتم که همونا نه شب؟ اون از -

 انیم, بودند شده خیس سه هر و بود گرفته شدت باران. کرد تعریف را قضیه تمام مختصر مانی

 :انداخت مانی ی شانه روی را کتش بنیامین لرزید؛ می

 .بشینیم ماشین توی بریم -

 سمت به و انداختند بود؛ گرفته آرام آنجا در دوستشان که قبری به دیگری عمیق نگاه سه هر

 :برگشت عقب سمت به بود؛ نشسته فرمان پشت که بنیامین. رفتند عابد دکتر ماشین

 کنید؟ کار چی قراره حاال خب -

 کرد؟ تهدیدمون که مردی اون یادته. رو اونا شناخت می خوب خیلی اون. بزنه زنگ بهمون باید -

 !بود آشنا اش قیافه من برای.. یادمه آره -

 :شد خم جلو به متعجب سیاوش

 بود؟ آشنا -

 !حفظم هم رو بنزه اون پالک شماره من البته. دیدمش کجا اما دونم نمی... جور یه آره -

 :گفتند تعجب با سیاوش و مانی
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 چی؟ -

 :انداخت باال ای شانه خونسرد بنیامین

 .کنم حفظ کردم سعی و دیدم اینه توی از. پالکشو شماره مونده یادم من خب-

 :گرفت سیاوش سمت به و اورد در را همراهش گوشی مانی

 ..بگو حامد به بزن زنگ -

 :گرفت را شماره تعلل بدون هم سیاوش

 می رو مهم چیز یه نه.. اره.. تصادف. کنید کمکمون بود قرار که همونی.. سیاوشم من حامد سالم -

.. باشه.. اره.. کرده حفظ نه.. داره رو ماشین از یکی پالک شماره دوستم یکی اون... بگم خواستم

 .برات کنم می اس ام اس..  باشه

 :پرسید بنیامین.کرد قطع را گوشی

 اعتمادن؟ قابل اینا مطمئنی -

 :شد جا جابه کمی و کشید آهی مانی

 !فعال کنیم اعتماد باید نیست ای چاره -

 کرد رتپ را گوشی. فرستاد را پیامک سیاوش. گفت را پالک شماره و کرد نگاه سیاوش به بنیامین

 در وبارهد بغض. بود خالی کامال قبرستان. بارید می تندتر باران. داد پایین را شیشه و صندلی روی

 :گفت ارو زمزمه بنیامین. کند ارام را سرکشش بغض تا کشید عمیقی نفس. بود نشسته گلویش

 رو اسمش باشه داشته دختر اگه گفت بهم یادمه بار یه.. داشت دوست خیلی رو بارون اهورا -

 ..خواهرم مثل.. ذاره می باران

 :بود نمانده باقی برایش اشکی. دید می محوی تصویر بارانی ی پنجره پشت از هم مانی

 .شد می درست چیز همه... موند می کاش -

 :بود تهگرف عهده به را؛ بزرگتر برادر نقش او بار این, کرد روشن را ماشین و کشید نفسی بنیامین

 کجاست؟ ماشینت سیاوش -
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 جلوتر -

 :سیاوش سمت برگشت داشت؛ نگه و دید را سیاوش پرادو جلوتر کمی

 رو؟ ماشین داری برمی یای می بعدا بریم هم با بیا نیست؛ خوب حالت اگه -

 :کرد باز را در سیاوش

 .. بینمتون می... خوبم نه -

 :نگذاشت مانی که کند حرکت خواست می بنیامین. شد خودش ماشین سوار سریع و شد پیاده

 ..برگرده ترسم می. بره اون اول بزار کن صبر -

 :زد لبخندی بنیامین

 !!منه نگران اونم! اونی نگرانی تو توام؛ نگران من جالبه خیلی -

 :زد تلخی لبخند مانی

 ... همه نگران اهورا -

 داد و کشید پایین را شیشه مانی اما. بروند کرد؛ اشاره و برد بیرون ماشین از را دستش سیاوش

 :زد

 برو. دنبالتیم ما -

 هم بنیامین. شد دور سریع و گذاشت گاز پدال روی را پایش شد؛ منظورشان متوجه سیاوش

 .گذاشتند تنها اش ابدی ی خانه در را اهورا و افتاد راه دنبالش

 : سیزدهم فصل

 کمتر ابرها امروز صبح از اما بود؛ بارانی روز همان از هوا. گذشت می اهورا ابدی خواب از روز دو

 روی که ای نقشه روی را اتودش کالفه سیاوش. شد نمودار هم باز آسمان آبی ی چهره و شدند

. ندک تمرکز توانست نمی. بود آشوب قلبش و ذهن. رفت پنجره طرف به و کرد پرت بود باز میزش

 .بود رنج در قراری بی و کالفگی همه این از هم خودش. بود شده بینی پیش غیرقابل رفتارش

 زرگیب مشکل مسئله؛ این چه. کند نگاه اطرافش مسائل به خونسرد بتواند که نبود آدمی سیاوش

 انداخته دیگران و کامران گردن را همه که شرکت ی کاره نیمه کارهای چه بود؛ روبرویش که بود
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. بود نشده خبری هنوز افتاد؛ شاهین یاد طور؟ چه اما. شود نرمال وضعیت داشت دوست. بود

 قدم به شروع. فشرد بهم داد می اجازه فکش که جایی تا را هایش دندان و بست را چشمانش

. کرد می کجی دهن او به صبح؛ از که ای برگه دید؛ میز روی را برگه. شود آرام شاید تا کرد زدن

 برادرش داغدار االن که دختری. داشته دوست را دختری آورد؛ می یادش به دائم که ای احضاریه

 قدر چه دانست می. داد تکان را سرش عصبی بود؟ ارغوان جای اگر. آمد درد به قلبش. است

 ی طبقه در طرحش؛ اتمام از بعد ارغوان بود قرار دانست می. بودند وابسته بهم اهورا و ارغوان

.. دنبو مقصر او اما.. است سخت اهورا نداشتن تحمل دانست می. کند کار اهورا؛ وکالت دفتر باالی

 .دانست می خوب هم را این

 را فلشی! کرد کلید را درش حرص با و انداخت کشو توی را برگه نشست؛ اش صندلی روی کالفه

 د؛کشی عمیقی نفس. بود خام خیال اما کند پرت را حواسش کردن؛ کار شاید تا زد؛ تاپش لپ به

 :زد زنگ کامران به که بود آسانسور داخل. رفت در سمت به و برداشت را کتش. بست را تاپ لپ

 سرخاک برم خوام می.. نه خونه نه.. بیرون رم می دارم من..  مرسی... کامران آقا نباشی خسته -

 .. فعال..  حتما..  فهمم می..  هست حواسم باشه...  اهورا

 ررفتا طوری همیشه شد؛ می طور این نداشت دوست و کرد می درک سیاوش. بود نگرانش کامران

 که ماشینش سوار. دانست می بدهکارش جور یک را خودش. نشود دردسر باعث که بود کرده

 برادر حس جور یک همیشه. گذاشت میان در هم او با را مقصدش و گرفت را مانی ی شماره شد؛

 رت ضعیف همیشه نفرشان چهار هر از مانی! مانی مخصوصا و داشت همه به نسبت بودن بزرگتر

 و تاداف می هایی اتفاق همیشه اما بود اولویت در همیشه دبیرستان در قانون و نظم اینکه با. بود

 زود. بود آمده بار حساس و ساده مانی. بود سیاوش بود؛ مانی پشت که کسی مواقع این در همیشه

 چهار هر از. بسازد همه با کرد می سعی و بود قانع. داشت برنمی تالش از دست اما شکست می

 .بود کشیده زحمت دوستی این پایداری برای بیشتر نفرشان

 نمی دبو گچ داخل هنوز که دستی با بود حوصله بی هم او. کرد استقبال سیاوش پیشنهاد از مانی

 به وقتی. کرد می کار او که بود بیمارستانی در جلوی قرارشان. بدهد انجام زیادی کار تواست

 هم وا به را سیاوش پیشنهاد و گرفت را بنیامین ی شماره رفت؛ می بیمارستان خروجی در سمت

 د؛بر می حساب پدرش از همیشه مثل اینکه با هم او. بروند هم او دنبال خواست؛ هم بنیامین. داد

 را وا حرف یعنی را پلیس های حرف کرده قبول پدرش اینکه. بود ناراحت خیلی پدرش کار برای اما
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 دیده را اهورا بار یک فقط تصادف از بعد. شد تمام گران برایش خیلی اهورا مرگ. نکرده قبول هم

 ..طور این آخرش و دوستی همه این..  باورش بود سخت. بود

 به بود؛ هایستاد نگهبانی کنار که مانی. ایستاد بیمارستان در جلوی تاخیر؛ ربع یک از بعد سیاوش

 :گفت خنده با شد می سوار وقتی رفت؛ سمتش

 !شوماخر بود بعید ازت! کردی دیر قدر چه -

 کنی؟ می کار اینجا اومدی قحطه جا. بود ترافیک خیلی -

 :خندید بلندتر مانی

 !شده سبز علف بنیامینم پای زیر االن زودتر برو! منه دست انگار -

 :رفت هم در هایش اخم سیاوش

 گفتی؟ چرا اون به -

 :انداخت سیاوش به باری سرزنش نگاه مانی

 چیه؟ اون. کنیم تمومش شد قرار... سیاوش بکش خجالت -

 را رهمدیگ باید.. نبود مقصر هم بنیامین. بود مانی با حق. کشید صورتش روی دست با سیاوش

 در جلوی وقتی. بامداد اقای بزرگ شرکت سمت به کرد حرکت و زد جا را دنده. کردند می درک

 به ینبنیام که بود نخورده بوق بار دو هنوز. گرفت را اش شماره مانی ندیدند؛ را بنیامین و رسیدند

 و کشید عقب به را خودش جا همان از مانی. دوید را رو پیاده. آمد بیرون ساختمان داخل از سرعت

 :نشست او جای سر بنیامین

 ..سیاوش برو باش زود -

 :اورد جلو را سرش, متعجب مانی. داد گاز سریع سیاوش

 شد؟ چی -

 !استخر رم می گفتم. یام می شما با نگفتم پدرم به -

 بینه؟ نمی رو ماشینت -
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 .کنه می سوارش در جلوی از همیشه راننده نه -

 :داد تکان را سرش مانی

 !فرار همه این عوض زنی نمی حرف منطقی باهاش چرا! ای دیوونه -

 انهش مانی! فقط بود سکوت لحظه چند! مانی چشمهای به زد زل جدی و طرفش برگشت بنیامین

 :انداخت باال ای

 ها؟ -

 !!زده رو خودش حرف باز اون آخرش و زدم حرف بار چند من دونی نمی تو منو؟ کنی می مسخره -

 :داد تکه عقب به مانی

 !کنی برخورد محکم و بزنی حرف باهاش باید گم می باز من -

 :کرد عوض را بحث و جلو سمت برگشت بنیامین. 

 نشد؟ دوستاتون این از خبری -

 :گفت لب زیر مانی

 نچ -

 !سرکارین نظرم به -

 :کرد نگاهش عصبی سیاوش

 کنیم؟ کار چی واال حضرت نظر به خب -

 .نداشت او از کمی دست هم بنیامین. شد سیاوش کالفگی متوجه مانی

 !شده که خرابکاری دونم می چه من -

 !دیگه کردم من -

 :بگیرد باال بحثشان نگذاشت مانی

 ..بهم پرین می قدر این چرا. کنم می خواهش بسه ها بچه -
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 شههمی مثل بنیامین. داد بیرون حرص با را نفسش و ایستاد قرمز چراغ ترافیک پشت سیاوش

 شینما فندک با و برداشت بود؛ جلو کنسول روی که سیاوش پاکت از سیگاری. بود خونسرد ظاهرا

 :گفت آرامش با مانی. کرد شلوغ خیابان سمت به را رویش و داد پایین را شیشه. کرد روشنش

 !ها کشیدی نمی سیگار قدر این تو بنیامین -

 ..مانی خیال بی -

 :داد تکیه دوباره کشید آهی مانی. داد می بیرون حرص با را دود. بود کالفه هم بنیامین

 !طرفی از شد راحت اهورا حال به خوش. مون همه هستیم عصبی قدر چه -

 :بود کناریشان ماشین ی راننده که دختری به بود زده زل بنیامین

 .نداشتیم مشکل قدر این بود؛ مونده زنده اگر اون -

 بود؟ خودش دست مگه -

. بود ریخته دورش روشنش موهای و بود بسته گردنش پشت از را رنگش قرمز روسری دختر؛

. کرد می نگاهش خونسرد هنوز بنیامین. زد رویش به لبخندی بار یک بود؛ شده بنیامین نگاه متوجه

 هت بنیامین. شد گم ها شلوغی در دختر. برد دیگر الین به را ماشین سیاوش و شد سبز چراغ

 !بود افتاده مانی سوال یاد تازه. کشید باال را شیشه و انداخت بیرون را سیگارش

 ...مانی تویی مقصرش... نبود خودش دست نه -

 :داد ادامه بنیامین و کشید عمیقی نفس سیاوش

 !منم مقصرش نه -

 :کشید جلو را خودش مانی

 فضا؟ رفته این داشت چی سیگارت سیاوش خوبه؟ حالت -

 :برگشت سمتش به و خندید بنیامین

 دارم؟ دوستت بودم گفته بهت مانی -

 :کشید سیاوش پشت را خودش و کرد اخم مانی
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 کشیده؟ چی جدی!! ترسم می این از من سیاوش -

 :گفت آرام و زد لبخندی سیاوش! رفت ریسه خنده از بنیامین

 !کرد می زندگی فضا تو اول از این -

 :خندید می هنوز بنیامین

 همون از کنم اعتراف یه! بودی طور همین اولم از! خودتی شرایطی هر تو! دارم دوستت جدی نه -

 !دارم دوستت دیدمت و بودیم دبستان سوم که موقع

 باز مانی. بود کرده باز کمی را هایش اخم ی گره سیاوش کرد؛ خندیدن به شروع خودش دوباره

 ... مدرسه دوران از تعریف و زدن حرف ریز یک به بود کرده شروع

 اش همیشگی آرامش در قبرستان. داد می نشان را خودش داشت خورشید و بود بهاری ظهری

 نگاه را اطراف سه هر فاصله همان از و داشت نگه تر دور کمی را ماشین سیاوش. بود رفته فرو

 تن هب مشکی پیراهن هنوز سیاوش و مانی. شدند پیاده. ندیدند را آشنایی خوشبختانه. کردند

 وشخ همیشه مثل. کراوات و شلوار و کت. داشت رسمی تیپ همیشه برعکس بنیامین اما. داشتند

 ..جذاب و تیپ

 توی هنوز اهورا عکس. شده پر پر تازه گلهای از پر پارچه روی و بود ای ترمه ی پارچه خاک؛ روی

 یه فقط سه هر. بود ماسیده لبهایشان روی قبل؛ لحظه چند های خنده. خندید می آنها به قاب؛

 اهورا؟؟ چرا داشتند؛ سوال

 به عکس در اهورا ای قهوه موهای. کشید عکس قاب روی را دستش. نشست نفر اولین مانی

 :زد می مشکی

 حالش پدرم از صبح دیروز. شه می تموم شم می بیدار خوابه گم می اش همه.. شه نمی باورم -

 شد می.. بود زنده اما بود؛ جور همون کاش اما خودخواهیه؛ دونم می... بود کاش..... پرسیدم رو

 همیشه... هاش کمک برای. هاش دلسوزی و عاقالنه حرفای برای. شده تنگ براش دلم.. دیدِش

 زیچی.. بود پشتیبان یه شرایطی هر توی مون تا سه هر برای.. همیشه.. کرد حساب روش شد می

 هچ دونست می بود؛ االن اگر.. اوردیم کم هم تامون سه... شد خودش نوبت وقتی اوردیم کم ما که

 و خونسرد بنیامین؛ برعکس نبود؛ ترسو و ضعیف قدر این من برعکس اون. کنه کمکمون طور

 .عصبانی و دار تو اندازه این سیاوشم برعکس نبود؛ خودخواه
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 شانکمک بود؛ اهورا اگر. بودند نکرده کاری آنها. بود مانی با حق. بودند ساکت سیاوش و بنیامین

 دوستشان عکس به آنجا؛ بزرگ سکوت همراه هم آنها ای لحظه چند... جانش با حتی. کرد می

 و گرفت عکس از را چشمش بنیامین. کردند می دوره اهورا با را خاطراتشان کدام هر. ماندند خیره

 :گفت مقدمه بی

 ده؟ برگشته پسره اون گین نمی مگه -

 :داد ادامه بنیامین برگشتند؛ سمتش به تعجب با سیاوش؛ و مانی

 !بلدین رو اش خونه گفتین خودتون. ریم می هم ما رفته اگه خب -

 :شد بلند و داد تکان را سرش سیاوش

 بریم؟ ندارین؟ که کار! خوبیه فکر آره -

 :دش بلند بنیامین اما کرد؛ می نگاهشان ای؛ دفعه یک تصمیم این به تعجب با همچنان مانی

 .بریم. هستم منم -

 :کند بلندش تا گرفت بنیامین سمت به را دستش مانی

 !نکنیم کاری نداده؛ خبر اون تا گفت شاهین اما -

 .گذشته سرمون از آب.. کم یه کنیم ریسک باید مانی خیال بی -

 :کرد بلند را مانی بنیامین

 هوراا حق اینکه خاطر به شیم تبرئه خودمون اینکه خاطر به نه. کنیم می پیداشون.. بریم.. آره -

 .نبود مردن جور این

 :زد لبخند مانی

 .نبود آره -

 نفر هس هر لبان روی که لبخندی. گذاشتند را دستهایشان هم دیگر پسر دو کشید؛ جلو را دستش

 ههم برای یکی هم هنوز. هستند چهارتفنگدار هم هنوز اینکه از. داشت راسخشان عزم نشان بود؛

 همه نفر؛ سه آن بود وقتش االن و همه برای بود یکی اهورا تصادف؛ آن در... یکی برای همه و

 ..بود برگشته خدا آغوش به بود؛ روز دو که یکی برای...  یکی برای باشند
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*** 

 : چهاردهم فصل

 را راه باقی. داشتند ناهار برای کوتاه توقف یک فقط و بودند شده خارج تهران از بود ساعت دو

 مثل مانی. بود شده بَر از کامال را مسیر! بود رانده داد؛ می اجازه قانون؛ که سرعتی با سیاوش

 را ارغوان هنوز بود؛ عصبانی هنوز سیاوش. کند تر محکم را تازه اتحاد این کرد سعی همیشه

 سیاوش اگر بود؛ مطمئن مانی. کرد می سرزنش را خودش اهورا مرگ برای هنوز و داشت دوست

 .کشد می عذاب عمر آخر تا برساند؛ سرانجام به را خواهد می که کاری نتواند؛

 اش ذهنی درگیری داد؛ می نشان همیشه که چیزی برعکس. نداشت کم سیاوش از هم بنیامین

 ن؛بنیامی مثل کسی ی روحیه برای شد می تصویر یک غرق و بود فکر تو دائم که این. بود زیاد

 امدادب آقای شبیه قدر چه. بود همراه خودش های شیطنت با و سرزنده همیشه بنیامین. بود عجیب

 باید و شناخت می را دوستانش مانی.. شد می تر شبیه بیشتر روز هر رفتارش و حرکات. بود شده

 ترس برای دلیلی بودند؛ هم کنار سه هر که حاال.  شکست می را بینشان یخ شد می که طور هر

 ...نبود

 :کشید جلوتر کمی را سرش مانی. بود شده روستا ی جاده وارد سیاوش

 !نبریم ده توی رو ماشین بهتره نظرم به -

 :پرسید بنیامین. کرد نگاهش اینه از سیاوش و سمتش برگشت بنیامین

 نبریم؟ چرا -

 :کرد کم را ماشین سرعت و انداخت اطراف به نگاهی سیاوش

 !اونجاست کیه هم شاهین این ببینیم اصال. بهتره نبریم گه می راست -

 :برگشت سیاوش سمت به بار این بنیامین

 بزاریم؟ کجا -

 ..کناری گوشه یه دونم؛ نمی-
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 ساخته بزرگی باغ جلوی که داد نشان را بزرگی دیوار انگشت با بنیامین. بودند شده روستا نزدیک

 :بود شده

 !دیگه نزدیکه بزار؛ اونجا -

 :کشید پنجره سمت را خودش مانی

 .خوبه...  اره -

 نگاهی بنیامین. آمد می سگ صدای دیوار پشت از. کرد پارک باغ دیوار کنار را ماشین سیاوش

 :گفت و باغ به انداخت

 !نباشه اینجایی باغ؛ این صاحب باید -

 :انداخت نگاهی و رفت تر عقب کنجکاو مانی

 گی؟ می کجا از -

 :داد نشان را روبرویشان دیوار بنیامین

 !داره می نگه سگم تازه! سنگه دیوارش کن نگاه -

 :زد را ماشین مرکزی قفل سیاوش

 !نداشتیم خبر بودی هولمز شرلوک -

 :بود نشسته دوباره لبش کنج بنیامین؛ همیشگی لبخند

 !..آجر حاال گلِ کاه باغاشون همه اینجا مردم آخه -

 چین اش پیشانی روی جایش به اخم کرد؛ جمع باره یک به داشت که کمرنگی لبخند سیاوش

 :انداخت

 ..بنیامین -

 :دش نزدیکش قدم یک سیاوش بود؛ شده صورتش حالت تغییر متوجه کرد؛ می نگاهش بنیامین

 بودی؟ رفته کجا اومدی؟ اینجا پدرت با قبال گفتی تو -

 :کشید پَر هم بنیامین لبخند
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! بود هدیگ روستای یه کنار و داشت فاصله روستا از کیلومتر بیست یه. نبود البته اینجا... آره -

 اومدیم دخترش و پسر با و کرد معرفی رو دریاچه این بهم اون. بود پدرم دوستای از یکی ویالی

 !اینجا

 :گفت خوشحالی با مانی

 !بگیریم؟ کمک پدرت دوست از تونیم نمی -

 :کرد اخم بنیامین

 !هنمج همون به منو دوباره فرسته می بار این کنین باور... االنم همین... مانی بفهمه نباید پدرم -

 :داد تکان سری سیاوش

 !نگه؟ پدرت به تونه نمی شناسیش؟ نمی تو -

 بعد روز ظهر و اومدیم عصر بار یه بودم تهران پیش سال سه. بودمش ندیده درست اصال من -

 ها؟! برم باشه درست نکنم فکر. رفتیم

 :بنیامین ی شانه روی گذاشت را سالمش دست مانی

 !شاهین دنبال حاال بریم...  آره -

 .بود شده کم اش جوشی زود آن از کمی. افتاد راه سیاوش

 .کنیم می پیدا اینو ببینیم فعال بریم اره -

 :افتاد راه کنارش مانی

 .. ها خوبه کنیم پیدا هم رو طاها -

 هب بعد کمی و شد شروع روستا های کوچه تر طرف آن متر چند. افتادند راه روستا طرف به سه هر

 نگاه را اطراف و ایستادند ای گوشه ها بچه. بود نشسته طاها پدر مغازه داخل. رسیدند میدان

 :انداخت سرشان پشت به نگاهی بنیامین؛. نبود خبری طاها از اما کردند

 بود؟ طرف کدوم از شاهین ی خونه -

 :داد نشان دستش با مانی
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 .رفتیم اش خونه طرف به همونجا از بعد و خونه قهوه رفتیم طرف اون از ببین -

 :افتاد راه سیاوش

 ..ها بچه بیاین -

 قهوه به .نکنند توجه جلب تا کردند، می حرکت دیوار کنار از افتادند، راه دنبالش هم مانی و بنیامین

 خراب که دیوار از محلی همان دیدن با. دادند ادامه باغ سمت به را مسیر همان و رسیدند خانه

 تکیه دیوار به سیاوش. دیدند را شاهین ی خانه کوچک در بعد کمی و شدند باغ داخل بود؛ شده

 :کرد قالب را دستانش و داد

 !باال برو بنیامین -

 من؟ -

 !دیگه برو بیا طوره؛ این که مانی! من پس نه -

 :انداخت اطرافش به نگاهی. بود گذاشته ماشین داخل را کراواتش و کت قبال که بنیامین

 بهش؟ بگیم چی ببینه یکی! زنیم؟ نمی زنگ چرا خب -

 : سیاوش سمت داد هولش دستش با مانی

 !!ندارن زنگ! طوره همین اینجا! بنیامین دیگه باال برو -

 ی هشان از. آورد در را هایش کفش و داد بیرون را نفسش! نبود زنگ واقعا کرد؛ نگاه در به بنیامین

 باال دیوار از را خودش و گذاشت سیاوش ی شانه بعد و دستان روی را پایش و گرفت سیاوش

 :شد در نزدیک نگران مانی. آمد زمان هم گفتنش آخ و پریدن صدای بعد کمی. کشید

 خوبی؟ بنی -

 :رفت کنار لنگان لنگ در جلوی از بود؛ هم در صورتش که درحالی بنیامین و شد باز در

 !کنین می وادار و آدم کارایی چه به. کنم فکر خورد پیچ پام -

 را بنیامین پای تا شد خم و آورد برایش را بنیامین های کفش مانی و شدند داخل مانی و سیاوش

 و آی صدای مانی؛ دست حرکت هر با بنیامین کرد؛ خم عقب و جلو به را پایش مچ کمی. کرد نگاه

 .شد می بلند آخش
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 .نیار فشار بهش باش مراقب. دیده ضرب بنیامین نیست چیزی -

 :رفت خانه سمت مانی؛ کمک و بنیامین ی ناله به توجه بی سیاوش

 ...طاها... شاهین اقا -

 :شد بلند سیاوش صدای با هم مانی. رفت زمین زیر طرف به. نبود صدایی هیچ

 بهتره نکنی حرکت پات این با بشین؛ تو بنی -

. دافتا راه آنها دنبال لنگان لنگ هم او و گرفت را دیوار اما بنیامین. رفت سیاوش دنبال خودش و

. ها پله باالی بنیامین و بود در جلوی مانی آمد؛ باال وقتی. نبود کسی اما شد؛ زیرزمین وارد سیاوش

 شده کشیده باغچه دور که جدولی روی سه هر. نبود خانه در کس هیچ اما گشتند هم را جاها باقی

 :انداخت خالی ی خانه به نگاهی سیاوش. نشستند بود؛

 .اش خونه تهران رفتیم می اول باید...  ها بچه نیست -

 :داد می مالش را پایش مچ دست؛ با بنیامین

 !رفتیم می اونجا باید اول دیگه آره.. کیوها آی -

 :انداخت باال ای شانه مانی

 چی؟ نباشه هم اونجا -

 :گفت خونسرد همیشه مثل بنیامین

 !دنبالشون بریم خودمون باید!! پر هیچی -

 کنیم؟ پیداشون تونیم می کجا از! ها زنی می حرفی -

 رشس بود؛ نشسته سیاوش و او بین که مانی پشت از و برداشت پایش مچ روی از دست بنیامین

 :کرد خم را

 کرد؟ کاری یه االن باهاش بشه که نگفت چیزی شاهین نگرفتی؟ ازشون آدرسی سیاوش؛ -

 :داد بیرون عصبانیت با را نفسش سیاوش
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 خواب توی رو اینا ی همه کنم می فکر گاهی! بودیم دنبالش فقط حاال تا احمقا مثل... بابا نه -

 !مون همه برای شده تکرار ظاهرا که کابوس یه! دیدم

 :شد بلند جایش از مانی

 !تهران بریم بهتره. نداره فایده نشستن اینجا ها بچه -

 :رفت باال ابرویش یک سیاوش

 کنیم؟ کار چی تهران -

 نم بخواین رو حقیقتش. بمونیم نداریم جایی ما و شه می تاریک هوا االن کنیم؟ کار چه اینجا -

 !اینجا از ترسم می

... رااهو مرگ و حادثه وحشتناک شب! بودند درگیرش سه هر بیش و کم که گفت را حقیقتی مانی

 :شد بلند هم بنیامین

 .نیمک پیداش بشه که باشه چیزی شاید باالخره.. اش خونه و تهران بریم. موافقم مانی با منم -

 :شد بلند عصبانیت با سیاوش

 !ست شده خراب همین توی هست چی هر -

 :داد تکان را اش خاکی شلوار بنیامین

 !شون لونه نه ست معامله واسه محل یه اینجا.. سیاوش نکن اشتباه -

 :گفت سیاوش اما بود؛ منطقی بنیامین حرف

. ترسیدن و نگرفته صورت احتماال شون معامله گفت می شاهین. برگردن معامله برای شاید -

 .گردن برمی معامله برای دوباره

 :رفت در طرف به بنیامین

 می رفته لو که جایی اونا وقت اون شیم؟ معامله منتظر و بزنیم چادر دوباره بریم نظرت به خوب -

 نظرت؟ به یان

 :انداخت عصبانی سیاوش به نگاهی مانی. بود بنیامین با حق بازم
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 .کنیم پیدا رو شاهین باید.. بریم بیا -

 ندبود رفته که راهی همان از و شدند خارج خانه در از سه هر و شد بنیامین منطق تسلیم سیاوش

 تا ترف می راه کنارش سیاوش. زند می لنگ هنوز و بود نشده بهتر بنیامین پای درد. برگشتند

 فشار اش دیده ضرب پای به و بیاندازد او روی کمی را اش سنگینی او؛ به کردن تکیه با بنیامین

 ایینپ سرش که بنیامین مانی؛ ناگهانی توقف با. رفت می راه جلوتر آنها از قدم یک مانی. نیاید

 :کرد برخورد مانی به بود؛

 ..بیفت راه مانی کنی می کار چی -

 شکنار متعجب سیاوش! کرد می نگاه را جلو شده گشاد چشمان با فقط و نگفت چیزی اما مانی

 ینم شدند؛ رد کنارش از آمدنی که باغی همان جز چیزی اما کرد؛ دنبال را نگاهش مسیر و ایستاد

 !دید

 شد؟ چی تو؟ چته مانی -

 :ایستاد مانی دیگر طرف بنیامین داد؛ نشان را جلو دست با مانی

 !دیگه س باغ همون این مانی؟ چیه ها -

 تسرع به و بست نقش صورتش روی زمان هم تعجب و نگرانی کرد؛ نگاه دیوار به دوباره سیاوش

 !دوید

 :کرد نگاه روبرو به دوباره بنیامین

 !دِ بزن حرف مانی.. شد چش این -

 !نیست ماشین... بنی ماشین -

!. نبود ماشین واقعا بود؛ مانده باز دهانش کرد؛ نگاه را باغ سمت زده شوک حرف این با بنیامین

 کنار مانی. دوید باغ دیگر طرف دیوار سمت به دورتر کمی سیاوش. رفت دیوار سمت به لنگان لنگ

 آج جای! شدند پیاده ماشین از قبل؛ ساعت یک همین که جایی همان دقیقا ایستاد؛ بنیامین

 نماشی اما کنند؛ نمی اشتباه آنها که داد می این از نشان علفها؛ شدن له و خاک روی ها الستیک

 :تگف نگرانی با و رفت سمتش به مانی! داد تکیه دیوار به و برگشت زده شوک سیاوش! نبود

 ماشین؟ بدون کنیم کار چی حاال -
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 :کرد پرت سالمش پای با را ای سنگریزه بنیامین

 ..جایی یه تا بریم باهاش که هست ماشینی حتما اونجا..  روستا بریم باید -

 :پرسید کالفه بنیامین. کرد می نگاه فقط مبهوت سیاوش

 کردی؟ قفلش مطمئنی سیاوش -

 :داد جواب مانی جایش به

 نای به. نگفتم چیزی کرد؛ قفل دیدم و موند ماشین تو گوشیم چون. یادمه خوب من بابا؛ اره -

 !که بیابونی غول این بردن نیست سادگی

 .داد بیرون صدا با را نفسش و زد کمرش به دست بنیامین

 !داشتیم کم همینو -

 :گذاشت سیاوش ی شانه روی را دستش مانی

 ....دزدی بگیم پلیس به بزنیم زنگ باید نداره؛ فایده خوردن غصه دیگه االن خب -

 هقالد که شکاری بزرگ سگ. بچرخند صدا سمت به نفر سه هر شد باعث سگ یک پارس صدای

 یلیخ رنگی، مشکی شلوار و جلیقه با میانسال؛ مرد. آمد می سمتشان به بود مرد یک دست اش

 حتم طور به. داد می نشان را هایش دندان و بود گرفته گارد سگ. شد نزدیکشان منظم؛ و مرتب

 :زد لبخندی مرد! بردند نمی در به سالم جان پسرها؛ از کدام هیچ نبود؛ آنجا صاحبش اگر

 آقایون؟ شده چیزی ؛ سالم -

 :آمد خودش به نفر اولین سیاوش

 هستین؟ باغ این صاحب شما ببخشید سالم؛ -

 :کند تر ارام را سگ تا کشید سگ سر به دستی شد؛ بزرگتر لبخندش مرد

 ؟نیستین طرفا این اهل اومده؟ پیش براتون مشکلی.. باغ این صاحب و هستم تورج من.. بله -

 .تاینجاس کی ببینم اومدم باشه؛ اطراف ای غریبه کَس باید فهمیدم کرد؛ می صدا و سر من سگ

 :گرفت مرد سمت به را دستش مانی
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 !اینجا ببینیم رو کسی اومدیم ازتهران ما.. نه -

 :پرسید تعجب با و رفت هم در هایش اخم فشرد؛ می را مانی دست که حالی در مرد

 ببینید؟ رو کسی -

 :گفت لبخند با و زد کنار را مانی بنیامین

 ..نیست االن اما بودیم کرده پارک اینجا رو ماشینمون ما! دیگه تفریح همون نه -

 :رفت باال ابروهایش بیشتری تعجب با بار این تورج

 من؟ باغ کنار -

 :داد نشان را پارک جای سیاوش

 !جا همین بله -

 بودمگه؟ چی ماشینتون دزدیدن؟ رو ماشینتون اینجا از یعنی! عجیبه -

 .در دو سفید پرادو -

 :گفت سیاوش حرف ادامه بنیامین

 !!بوده ما دست سوییچم! بره تونسته نمی که خودش -

 :زد لبخندی بنیامین به تورج

 رد صداش شده چی دونم نمی.. کرده می پارس باید سگم.. اصال نفهمیدم من متاسفم خیلی -

 حلی راه یه تو؛ بفرمایید نیست؛ مشکلی حاال. گفتین می من به کردین پارک وقتی کاش ای. نیومده

 .کنیم می پیدا براش

 :مانی

 .پلیس به بزنیم زنگ باید. لطفتون از ممنونم -

 :گرفت را مانی سالم دست و کرد اخمی تورج
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. بهغرو دم بیاین! خوبه داریم مهمون اما نیستم اینجا اهل من.. باهاتون کنم نمی تعارف بیاین -

 برسه نجاای تا پلیس گرچه. زنیم می زنگ پلیسم به خونه بریم. برین که نیست ماشین هم اینجا

 !کشه می طول حداقل ساعتی نیم

 :شد نزدیک کمی لنگان لنگ بنیامین

 ندارن؟ آژانسی تاکسی؛ اینجا.. بشیم خوایم نمی مزاحم -

 :زد پوزخندی تورج

 ه؟شد زخمی پاتون شما گویا.. تعمیرگاهه االن متاسفانه ندارم ماشین منم.. نیست بابا نه -

 :کرد نگاه پایش به بنیامین

 ..نیست مشکلی که این نه -

 خوردن تکان جرات مانی بود؛ صاحبش پی حواسش تمام سگ کشید؛ را مانی دست دوباره تورج

 !نداشت

 یزچ جبرانش برای. شدم ناراحت خیلی من ؛ افتاده اینجا اتفاق این. تو بیاین.. نکنین تعارف -

 .بفرمایید. نیست زیادی

. برگرداند عقب به را سرش مانی. برد خودش همراه را مانی و افتاد راه باغ بزرگ در سمت به

 . رفت یم جلوتر و کشید می خرناس همچنان سگ. افتادند راه دنبالشان هم کنار بنیامین و سیاوش

 میشهه مثل مانی. بود رنگی های شکوفه از پر سال فصل آن در درختانش. بود زیبا بسیار باغ داخل

 :بگیرد را احساساتش جلوی نتوانست

 !دارین زیبایی باغ قدر چه -

 :زد لبخند تورج

 یروستای متاسفانه. کشیدم دورش بلندی دیوار قدر این همین واسه. دارم دوستش خیلی... آره -

 . نیستم وقتی مخصوصا! کنن می رفتاری بد باهاش گاهی ها

 سگ بزرگ ی النه یک در پشت. بست را در ریموت با تورج و شدند وارد هم سیاوش و بنیامین

 که سگی برعکس. بودند کشیده دراز آنجا دیگر سگ سه بود؛ تورج همراه که سگی جز به که. بود
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 از کمی که ساختمانی طرف به تورج. کردند می نگاه را پسرها آرام خیلی آنها بود؛ تورج کنار

 :کرد حرکت بود مشخص نمایَش

 ..لطفا بیاین طرف این از -

 گاهن زیبا باغ به و رفتند می راه هم کنار پسرها. بود کرده رها بودند؛ شده داخل وقتی را مانی دست

 :گفت بنیامین. بود رفته فرو سکوت در خانه. کردند می

 کنید؟ می زندگی تنها شما -

 :گفت سمتشان؛ به برگردد اینکه بدون تورج

 همیشه ده می ترجیح و نداره دوست رو اینجا هم همسرم ندارم؛ ای بچه. هستم تنها من بله -

 اهتعمیرگ شدم مجبور و شد خراب ماشینم االنم. یام می تنها اینجا مواقع بیشتر. باشه تهران

 .بزارمش

 :کرد اشاره تورج زیبای باغ به مانی

 .کنم کارو این رفت باال سنم اینه رویام همیشه من خوبه -

. دکر نگاهش مانی. زد بود بنیامین و او وسط که مانی بازوی به سیاوش. خندید ریز فقط تورج

 و انداخت باال را هایش شانه مانی. کرد تورج به اشاره ابرویش با و بود هم در هایش اخم سیاوش

 :گفت آرام

 کنیم؟ کار چی ماشین بدون! بابا بهتره که جایی بی از -

 :آورد تر نزدیک را سرش و شد مانی حرف متوجه بنیامین

 می کمک خودشون بعد. کنن جلسه صورت و بیان تا کشه می طول بزنیم زنگ پلیسم به االن -

 .برگردیم کنن

. دبودن دزدیده هم را ماشینش. بود نیامده خوشش زیاد. کرد می نگاهشان اخم با همچنان سیاوش

 !بود خریده کامران کمک با را ماشین این تازه

 :خواند را ذهنش انگار مانی

 .کنن می پیداش. کنیم می سرقت اعالم االن. شه می پیدا نباش نگران -
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 پله تسم به و بود گذاشته پشتش را دستش که طور همان تورج گفت؛ تر بلند کمی را اینها مانی

 :گفت رفت؛ می ساختمان های

 ..باال بیاین.. خودتونه ی خونه. پسرا باال بیاین کنیم؛ می پیداش.  نباشین نگران بله -

 فوق کامال ویال. کردند تعجب ویال دیدن از شدند؛ داخل وقتی. رفت باال و گرفت نرده از خودش

 شجلوی که راحتی مبلمان به تورج. بود شده دکور عالی داشت؛ که کوچکی ظاهر تمام با. بود مدرن

 :کرد اشاره بود بزرگ تلویزیون یک

 .اومدین خوش.. بشینین -

 مشغول دقت؛ با سه هر.. گذاشت تنهایشان تورج و نشستند بزرگی مبل روی هم کنار ها پسر

 که لیحا در تورج زود خیلی. داشت باال هم ای طبقه نیم و بود بلند خانه سقف. شدند خانه تماشای

 :گذاشت ها بچه جلوی و برگشت بود دستش در شربت لیوان سه

 .خودمه باغ های میوه از. ست خوشمزه خیلی ها بچه بخورید -

 :گفت داشت می بر را شربتش که حالی در سیاوش. کرد تشکر مانی

 .پلیس به بزنیم زنگ بده رو گوشیت بنی گذاشتم؛ جا رو گوشیم کنم فکر منم -

 :گفت تورج بکند؛ شلوارش جیب در دست بنیامین اینکه از قبل

 .بخورید رو شربتتون شما. یارم می برات تلفن من -

 .نداره فرق شما به دیم نمی زحمتی نه -

 . یارم می االن!! یان می زودتر بزنین زنگ اینجا ی شماره با. میزه اون روی تلفن چیه زحمت -

 :شد بلند سیاوش

 .دارم برمی من کجاست -

 :بود ایستاده تورج

 .پسرم بشین-

 .نشست مبل روی سیاوش و داد فشار کمی را اش شانه بعد. رفت سیاوش کنار و زد لبخندی
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 ..پسرم بخور -

 و برداشت را شربتش لیوان مانی. بود شده جدا هال از پله دو با که پذیرایی سمت به رفت تورج

 :نوشید کمی

 ..خنکه خیلی ها بچه -

 :کرد مزه مزه کمی را شربتش و کرد را کار همین هم بنیامین

 ..خوبه اره -

 :بود نشسته کنارش که سیاوش بازوی به زد یکی

 !شه می آروم اعصابت. سیاوش بخور -

 :برداشت را شربت و کشید آهی سیاوش

 .شه نمی آروم چیزا این با من اعصاب -

 را جتور که حالی در بنیامین بعد و سیاوش بعد.. افتاد مانی لیوان اول.. کشید سر را شربتش و

 ... افتاد مبل روی سرش آرام دید؛ می سرش باالی

*** 

 : پانزدهم فصل

 :رفت باال یکی دوتا را ها پله حسین

 .. آقا..  آقا -

 یکم. داد می آب بود بالکن های نرده روی که شمعدانی گلهای به و بود ایستاه ها نرده کنار تورج

 :گفت کشید؛ می دست آرامی به را ها برگ روی دست با که حالی در بعد و سمتش کرد اخم

 !زنی می داد باز حسین چته -

 .شود مرتب تنفسش تا کشید؛ عمیق نفس چند. بود رسیده کنارش حسین

 !باز دیدمشون آقا -

 !باز دیدشون رو چی -
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 !بودن تا سه بار این! رو پسرا اون -

 .برگشت سمتش به ترشرویی با تورج

 پسرا؟ کدوم -

 .. دیگه تصادفه -

 .رفت هم در بیشتر هایش اخم تورج

 .بیاد کن صدا رو منصور برو.. خاره می تنشون گویا اینا -

. شد خارج هیکلی قوی مرد همراه بعد کمی. رفت خانه داخل به و گفت آرامی چشم حسین

 .بود شده گم منصور کنار الغرش هیکل آن با حسین. بود خان تورج بادیگارد و منصورمباشر

 :گفت آرامی صدای با ظاهرش برخالف

 .خان تورج بله -

 گفت؟ چی حسین شنیدی -

 ..اقا بله -

 :پرید حرفشان میان به حسین

 !کردن پارک پشت همین رو ماشینشون -

 :گفت خان تورج! کردند نگاه حسین به متعجب دو هر منصور و تورج

 چرا؟ اینجا -

 :داد ادامه باشد؛ افتاده یادش چیزی انگار بعد

 عوض وگرنه! نکن ولشون بار این اما. رن می کجا ببین کن؛ تعقیبشون.. دنبالشون برو حسین -

 .کنه ادبت منصور دم می خودم؛

 :شد خیره سردش نگاه و منصور به ترس با پرید؛ اش چهره از رنگ حسین

 ..اقا چشم -

 :شد تورج نزدیک بیشتر کمی منصور. رفت پایین ها پله از بود؛ آمده که دو صورت همان به
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 کنیم؟ کار چی خواین می -

 :داد دستش به را آبپاش و سمتش برگشت تورج

 .منن اعصاب رو خیلی اونا! منصور کنیم ادبشون کمی باید -

 .....بودن داده دستور ایشون چی؟ آقا..  اما -

 :کرد اخم تورج

 کیه؟ تو ارباب منصور -

 :گفت احترام با و آورد پایین را سرش منصور

 ..خان تورج شما -

 .کن اطاعت من از پس -

 ..آقا چشم -

 :گفت داشت لب بر همیشه که لبخندی با دوباره و کرد باز را هایش اخم تورج

 !تو بیار رو ماشینشون برو خب -

. ندک اطاعت تورج دستور از تا رفت ها پله سمت به زیر؛ به سر همیشه مثل اما کرد؛ تعجب منصور

 شباریک لبان روی دوباره لبخندش کشید؛ عمیقی نفس کرد؛ تر محکم را کراواتش ی گره تورج

 دید را رمنصو بعد؛ کمی. برداشت را کتابش و نشست اش قدیمی روسی صندلی روی. بود برگشته

 شلبخند.. پوشاند بزرگی چادر با را رویش و کرد پارک حیاط ی گوشه را در دو سفید پرادو یک که

 مهم بود؛ هم کسی هر. کند دار خدشه را اش خصوصی حریم کسی نداشت دوست. شد تر پهن

 .بود خان تورج او. نبود

 یکی اب و بود حیاط منصور بار این. شد خانه وارد قبل مثل سراسیمه؛ حسین که گذشت ساعت یک

 :ایستاد روبرویش دیدنش با حسین. کرد می بازی ها سگ از

 کجاس؟ خان تورج منصور؛ اقا -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر اعتماد سارا | تفنگدار چهار رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

235 

 

 نبالشد هم منصور و رفت باال سمت به شتابان حسین. کرد اشاره ویال به چشم ی اشاره با منصور

 ها لهپ سمت به. نیست پایین ی طبقه خان تورج که شد متوجه نگاه یک با. افتاد راه به آرامی به

 .ایستاده پله باالترین روی که دید را تورج, برود باال پله از اینکه از قبل اما رفت،

 رفتند؟ کجا خب -

 !فضول یکی اون ی لونه رفتن -

 :کرد اخم تورج

 !دارن تنبیه به نیاز کردم می فکرشو که اونی از بیشتر خیلی اونا -

 .امد پایین ها پله از تورج. کرد می نگاهش و شد خانه وارد منصور

 هنوز؟ نگفته هیچی پسره اون -

 :بود ایستاده کنارش حاال منصور

 .کردیم ولش االن تا شد هوش بی دیشب وقتی..  اقا نه -

 :خاراند را اش چانه کمی تورج

 .. منصور! کرد کارو این شه می احمقا این اومدن با که.. بکشیم حرف زبونش زیر از باید -

 آقا بله -

 ..باال بیا کردم صدات وقت هر. تو یارمشون می من. زیرزمین برین حسین با -

 .. و اینجا تنهایین شما آقا -

 :داد تکان هوا در را دستانش تورج

 پیر هدرست! یام؟ برنمی عُرضه بی و احمق پسر تا سه پس از من کردی فکر تو! منصور خیال بی -

 .هست سزار ضمن در! دارم قدرت اونا از بیشتر خیلی دونی می اما و شدم

. نبود چیزی هیچ اش چهره در که منصور برعکس. داشت لبش روی ای موذیانه لبخند تورج

 از ورمنص! عصبانی حتی یا غمگین یا باشد خوشحال بود آمده پیش کم. بود حالت همین همیشه
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 ببرد؛ مینز زیر به را حسین منصور؛ اینکه از قبل تورج. کشید و گرفت حسین پیراهن ی یقه پشت

 :پرسید

 کجان؟ االن -

 :گفت خسی خس صدای با حسین

 .دیوار پشت همین -

 به خان تورج. بیفتد راه زودتر تا زد حسین پشت به پا با منصور و رفت درخروجی سمت به تورج

 اطرافش سگ چهار که داشت قرار سگ؛ بزرگ ی النه در؛ کنار. شد نزدیک باغ بزرگ در طرف

 اما .دوید کنارش و شد بلند تورج، دیدن با بود؛ شکاری نژادش که ها سگ از یکی. بودند خوابیده

 و شد نزدیکش تورج. کرد پارس بار سه دو سگ. نداد را شدن نزدیک اجازه اش؛ قالده طناب

 :کرد جدا اش قالده از را طناب

 .داریم مهمون سزار بریم بیا....  پسر طوری چه -

 .کرد باز را در ریموت با کرد؛ می نوازشش و بود گرفته دست با را اش قالده که حالی در

*** 

 از ییک هنوز. رفت بودند افتاده رویش هوش؛ بی جوان؛ پسر سه که مبلی سمت به لبخند با تورج

 :کرد زمزمه و آورد پایین را سرش آرام. کرد می نگاهش خمار پسرها

 !من فضول پسر بخواب -

 لکپ پشت خوشرنگش سبز های مردمک و افتاد هم روی چشمهایش! بود جمله همین منتظر انگار

 رد؛ک صدا را منصور بلند و رفت رسید؛ می زمین زیر به که دری سمت به تورج. شد پنهان هایش

 :کرد پسرها به اشاره تورج. ایستاد روبرویش منصور نشد هم ثانیه چند

 !شما تقدیم اینم بیا -

 :کرد خندیدن به شروع و

 عقل به! یام؟ برنمی لوس و نادون پسر تا سه این پس از من کردی می فکر طور چه تو -

 !کنن شک لحظه یک حتی نرسید، کوچکشون
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 :ایستاد کنارش هم تورج. کرد می نگاهشان دقت با و بود ایستاده پسرها سر باال منصور

 .ماشینه توی گوشیش گفت شون یکی. اول کن نیست به سر رو هاشون گوشی -

 .کردم خاموش اونو اره -

 .بودن ارتباط در عوضی موش اون با که دونی می. کن نیست به سر منصور نه -

 :داد فشار بهم حرص از را هایش دندان

 !سگام ی لونه ندازمش می زنده زنده کنم پیداش -

 میز روی کرد، پیدا که چیزی هر و گشت را پسرها های جیب منصور. داد دیگری فحش لب زیر

 یکی روی تورج. رفت زمین زیر در سمت به و گذاشت دوشش روی و کرد بلند را مانی اول. ریخت

 نزمی زیر به را سیاوش هنوز منصور. کرد می نگاه منصور آمد و رفت به و بود نشسته ها مبل از

 گاهشن مسیر تغییر بدون تورج. انداخت خان تورج به نگاهی. شد بلند آیفون صدای که بود نبرده

 :گفت

 .کیه ببینه بیاد بگو حسین به -

 نزمی زیر در سمت به و کرد رها کاره نیمه را کارش کند؛ بلند را سیاوش بود؛ شده خم که منصور

 منصور اینکه از قبل بود؛ شنیده را در صدای خودش که حسین آمد؛ دوباره زنگ صدای. رفت

 :دوید آیفون سمت به و شد ظاهر در جلوی کند؛ صدایش

 !سلیمه -

 :داد تکان را سرش تورج

 !و در کن باز -

 ورجت. برد می در سمت به کشان کشان را سیاوش منصور. داد انجام را بود گفته که کاری حسین

 :انداخت نگاهی حسین به

 هوش به دیدی وقت هر شی می اینا مواظب پایین مونی می بعدشم! کن منصور کمک بیا خر کره -

 !باال بیای پانشی. بزن زنگو بیان خوان می
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 اتاق از ای گوشه هم را سیاوش زحمت به. گرفت سیاوش پای از و دوید حرف بدون حسین

 صورمن. نشست ای کهنه چوبی صندلی روی دلخوری با زد؛ می نفس نفس هنوز حسین. انداختند

 :چرخاند سمتش به را گردنش التماس با حسین. رفت ها پله سمت به

 !ره می سر ام حوصله من کنی؟ بیدار زودتر رو اینا شه نمی -

 !بشمُر رو موشا بشین -

 :کرد جمع را خودش «موش»  ی کلمه شنیدن با حسین

 .. لعنتی -

 . بود بسته هم را در منصور گفت را کلمه این وقتی

 صالًا منصور برعکس صورتش اما داشت؛ خوبی هیکل و قد منصور؛ مثل هم او. شد خانه وارد سلیم

 در هم همین برای آمد؛ می خوشش خیلی سلیم بودن سریع و هوش از خان؛ تورج. نبود خشن

 هنیپ لبخند سلیم دیدن با تورج. بود شده تبدیل اعتمادش؛ قابل آدمهای از یکی به ماه؛ چند عرض

 :نشست لبانش روی

 رو؟ احمق خرس اون دیدی پسر؟ طوری چه -

 :نشست جلویش سلیم

 !عقله بی خیلی.. بله -

 :کرد بلندی ی خنده تورج

 !خره کَله سلیم؛ نه عقل بی -

 :داد تکان را سرش کالفه سلیم

 جنساشو بهش غروب فردا تا باید گه می. زد رو خودش حرف. زدم حرف باهاش قدر چه هر -

 .بدین تحویل

 :گفت وار زمزمه و کرد فکر کمی سلیم

 !فهمیدم چیزی یه من البته -
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 آورد جلوتر را سرش کنجکاو تورج

 چی؟ -

 !داره ای دیگه دلیل عجله، این واسه اون اینکه -

 سلیم؟ چیه منظورت-

 .فشاره تحت علتی یه به کنم فکر من -

 می دست از داره هاشو مشتری! گدایی به افتادن هاش بچه و شده تموم جنسش خب علتی؟ یه -

 این؟ از بدتر چی. ده

 :برگشت کرد؛ می نگاهش که منصور سمت به و کشید اهی سلیم

 .شه نمی باز دهنم خدا به. بیاری اب بطری یه ری می برم قربونت به من منصور -

 اما .نشده خوشحال خواهشش این از دانست می سلیم. رفت اشپزخانه طرف به حرف بدون منصور

 :کرد خان تورج به رو منصور رفتار به تفاوت بی

 یوقت! کنه نگران رو اون که نیست موضوعی این! بود هم نگران اما. بود عصبانی. فقط این نه -

 بدین تحویل جنسشو بهش زودتر بهتره نظرم به..  کرد می تهدید

.  لیمس سمت کرد پرت را آب بطری منصور. کرد نگاه را سلیم موشکافانه و برگشت عقب به تورج

 :گفت لبخند با و گرفت هوا در سلیم

 منصور مرسی -

 یزم روی وسایل. بود تلویزیون جلوی که میزی روی افتاد نگاهش کشید می سر را بطری وقتی

 :پرسید متعجب. رفت میز کنار و شد بلند ، دست به بطری. بود عجیب برایش

 هستن؟ کی مال اینا -

 :گفت زنان لبخند و شد بلند هم تورج

 !گرفتم احمق موش تا سه -

 :گفت اخم با منصور به رو. دید میز روی را موبایل گوشی رسید؛ که سلیم کنار. شد نزدیکش بعد
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 .کن خفه رو موبایال نگفتم مگه منصور -

 همتوج تورج. رفت حیاط طرف به حرف بی و برداشت را موبایل گوشی و رفت میز طرف به منصور

 :گفت سلیم به کرد می نگاهش را رفتنش که طور همان. شد اش

 ..نزار دمش روی پا سلیم -

 :کرد کوتاهی ی خنده سلیم

 !که خودتون دونین می...  خیلی اما باشه خوب ام رابطه باهاش کردم سعی خیلی من -

 .باشه یادت اینو تره؛ قدیمی تو از اون. باش رفتارت مراقب. رو منصور دارم الزمش من -

 .هست حواسم. خان تورج بله -

 :نشست اولش سرجای و صندلی سمت برگشت تورج

 رو زآرا ی حوصله گرفتم هم رو اینا.. بسشه دیگه کنم فکر! داده؟ مهلت فردا تا گفتی پس خب -

 .بیارن رو ها جنس بگو ها بچه به. ندارم

 :داد ادامه تورج شد؛ بلند سریع سلیم

 .کنم هماهنگ آقا با باز بده رو گوشی اون -

 یزم سمت به خودش. داد تورج دست به و رفت بود میز روی که سیمی بی گوشی سمت به سلیم

 :شد بلند تورج صدای. کرد نگاه را میز روی های پرت و خرت و رفت تلویزیون جلوی

. کنم تموم آراز با شب فردا رو معامله خوام می من قربان؛ ؟ هستین خوب...  بله..  آقا سالم -

 .بهتون دم می خبر.  ام متوجه.. حتما... بله ؟؟ نیست مشکلی

 نداشت دوست. رفت هم در هایش اخم تورج. بود وارسی مشغول هنوز سلیم. کرد قطع را گوشی

 کند علنی هست آنجا افرادش از یکی وقتی را خودش بودن دست زیر

 جنسا؟؟ سراغ برو نگفتم مگه کنی؟ می کار چی اونجا تو -

 :داد نشان را فندک یک لبخند با و طرفش برگشت سلیم

 بردارم؟ اینو شه می -
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 :رفت ای غره چشم تورج

 ..کارت پی برو -

 .رفت بیرون سمت به خوشحال و باال انداخت را فندک سلیم

 و زد لبخندی سلیم. خورد گره هم به نگاهشان لحظه چند و شد خانه داخل لحظه همان منصور

 شد خارج خودش بعد و کند رَد در از را بزرگش هیکل منصور تا کشید کنار را خودش

 :گفت رفت می باال که طور همان و رفت ها پله سمت به تورج

 .  کنی ازشون حسابی و درست پذیرایی یه خوام می.. باشه اینا به حواست منصور -

*** 

 : شانزدهم فصل

 .خواند می را او اسم که آمد؛ می کسی صدای

 .. مانی...  مانی -

. کرد باز زحمت به را چشمانش. آمد می خوابش اما. داد می جواب باید. بود آشنا گوشش به صدا

 .افتاد هم روی سنگینش های پلک دوباره اما

 ..مانی. توام با. مانی -

 خاطر به کرد فکر بار؛ چند زد پلک. دید می محوی های سایه و بود تاریکی. کرد باز را چشمانش

 نوری منبع تنها رنگ زرد صد، المپ یک. بود کم خیلی آنجا نور واقعا اما است اش آلودگی خواب

 چشمانش. دید را کسی صورت.. برگرداند صدا سمت را چشمانش و شنید را صدا دوباره. بود آنجا

 صورت اش؛ بینی و دهان کنار شده خشک های خون. بود متورم و زخمی صورت. کرد بسته و باز را

. داشت تهوع حالت و درد سر. برگردد کرد سعی دید؟ می خواب یعنی. بود کرده وحشتناک کمی را

 :بود آشنا برایش عجیب و آمد دوباره صدا. شد مورش مور زمین؛ سردی از

 خوبه؟ حالت بیداری؟.. مانی -

 و شد موقعیتش متوجه آن یک. گذاشت سرد زمین روی را دستش. شود بلند کرد سعی مانی

 سح سرش پشت که دیواری به را خودش. نشست و شد بلند. شد باز بیشتر چشمانش متعجب؛
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 یشدید درد بود؛ گچ در که دستی. بشیند صاف کرد سعی اما داشت سرگیجه. کشید بود کرده

 دقیق. برگشت صدا طرف به کامالً و داد قورت را دهانش آب. بود خورده تکان کتفش انگار. داشت

 :شناخت را مرد صورت حاال. کرد نگاه تر

 کجاست؟ اینجا خودتی؟ طاها؟ -

 .بود مشخص کامال هایش اخم هم؛ خونی و زخمی صورت همان با. کرد نگاهی اطراف به

 کنین؟ می غلطی چه اینجا شما. خودمم اره -

 و شد خم سرش باالی. بود دیده را سیاوش پای. کشید سمتی را خودش حرف بدون اما مانی

 :کرد صدایش

 .. سیاوش.. سیاوش -

 :گفت ارام طاها

 . سراغمون یان می بیداری؛ بفهمن. مانی هیس -

 خیالش. زد می منظم و آرام نبضش. گرفت را سیاوش دست مچ طاها؛ به توجه بی همچنان مانی

 :کشید طاها سمت به دوباره را خودش. شد راحت

 اومده؟ سرت بالیی چه طاها -

 زا که دستانش به طناب ی ادامه. بود گذشته طاها گردن و کتف از که شد هایی طناب متوجه تازه

 .بود شده محکم ای میله به طناب سر یک و رسید می بود بسته پشت

 :کرد می نگاه خشمگین طاها

 کردین؟ می کار چی اینجا شما گفتم -

 :آورد تر پایین را صدایش

 اینجا؟ بیاین نباید که بود نگفته شاهین مگه -

 زمان هم. دوخت چشم طاها پیشانی روی زخم به و شد نزدیکش و داد قورت را دهانش آب مانی

 ..نبود یادش چیزی..  شربت.. پیرمرد. کرد می مرور را وقایع ذهنش در
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 .بزنه زنگ بود قرار خب. طاها دونم نمی -

 :گفت آرام طاها آمد می کسی های قدم صدای. شد ساکت مانی. گفت هیسی تند طاها

 .خواب به بزن خودتو -

 ایصد و رفت می باالتر دایم قلبش ضربان. طور همین هم طاها. کشید دراز زمین روی سریع مانی

 .کشید را اش شکسته دست دستی؛. کرد حس خودش سر باالی را کسی. شد تر نزدیک ها قدم

 اشتد لب به ای موذیانه لبخند که دید را جوانی مرد ی چهره برگشت؛ وقتی. کشید فریاد ناخداگاه

 صدای با. رفت بیرون سمت به حرفی هیچ بدون و کرد رها را دستش مرد. کرد می نگاهش و

 طاها. ردک می نگاه را اطراف گیج هنوز بنیامین و شد بلند مانی. بود خورده تکانی بنیامین فریادش

 :کرد صدا را مانی

 ابامب بقالی توی منم. کدومتون هیچ.. شناسی نمی رو شاهین تو باشه یادت. یان می االن.. مانی -

 ..بگو دوستات به. نره یادت. دیدین

 .بود نفر دو پای صدای. نبود نفر یک اما. پا صدای سرش پشت و آمد در کوبیدن صدای

 از قتیو. شد مشخص کسی بزرگ ی سایه و شد باز در. کرد نگاه اطراف به و نشست گیج بنیامین

 رو ورمنص. بود بنیامین و مانی صورت جلوی خشن، و سرد منصور؛ بزرگ هیکل. آمد بیرون تاریکی

 :کرد خم جلو به کمی را خودش و ایستاد بود؛ تر نزدیک در به که بنیامین روی به

 !شدین بیدار پس خب؛ -

 شدست منصور. بود نمایان شان همه ی چهره در ترس. کرد می نگاه مانی و طاها به گیج بنیامین

 :داد حرکت آرام و کرد فرو بنیامین موهای الی را

 نه؟ بشه؛ پذیرایی ازتون اینجا داشتین دوست خیلی -

 اوشسی هنوز. کشید دادی زده؛ شوک بنیامین. کشید محکم را بنیامین موهای و زد چنگ دستش

. خیدچر سیاوش سمت به و کشید بیرون بنیامین موهای بین از را دستش منصور. بود هوش بی

 هب گنگی نگاه واکنشش؛ اولین هم او. پرید خواب از درد با سیاوش. زد پهلویش به محکم لگدی

 بود شده پنهان منصور هیکل پشت حال به تا حسین. افتاد راه طاها سمت به منصور. بود اطرافش

 ی لحظه چند تا دانست می. نشست در جلوی و برداشت را صندلی. بود مشخص اش سایه فقط و

 !کند تماشا را اکشنی فیلم رایگان، تواند می بعد؛
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 که بود خورده قدرکتک این اما. بود خشم از پر طاها؛ های چشم. رفت طاها سمت به منصور

 .برگشت مانی سمت حرکتی هیچ بدون منصور. بود شدن مچاله بدنش طبیعی واکنش

 چیه؟ اسمت..  بنال..  خب -

 .انداخت نگاهی طاها به و داد قورت زحمت به را دهانش آب مانی

 داد؛ فشار باال سمت به و گرفت را مانی ی چانه و شد خم. بود شده نگاهش متوجه که منصور

 :امد کش گردنش پوست که جوری

 بزن حرف -

 های مردمک. چرخید می مانی صورت روی چشمهایش. بود آورده مانی صورت نزدیک را صورتش

 :لرزید می ترس از مانی روشن

 ..مانی -

 :شد باز بیشتر منصور لبخند

 !خودت مثل! داری خوشگلی اسم چه -

 است ممکن آن هر کرد احساس. شد نمی اما بدهد قورت را دهانش آب کرد سعی دوباره مانی

 .بست را چشمانش. کند جدا را گردنش منصور دست

 دستش ارب این منصور اما افتاد؛ پایین به مانی سر و بیرون کشید اش چانه زیر از را دستش منصور

 و ازب مانی چشمان که جوری. کوبید دیوار به محکم و کشید باال را سرش باز و برد موهایش الی را

 .شد بسته

 اینجا؟ کردین می غلطی چه.. مانی... خب -

 :گفت آرام مانی

 ...گردش برای هیچی -

 انگار. شد سیاه جا همه کرد؛ حس مانی آن یک. کوبید دیوار به دوباره را سرش حرص با منصور

 :کشید را موهایش باز منصور. بود زده بیرون حدقه از چشمانش

 !هستم کی من دونی نمی تو اینکه نه و احمقم من نه -
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 باز را مانی سر و کرد ول را موها. دید را اشک قطره منصور. خورد سُر چشمش از اشک قطره یک

 :رفت بنیامین سمت و شد بلند. کوبید دیوار به

 !من واسه داری چی تو ببینم! کنه می گریه داره خوشگله دختر این خب -

 چیه؟ اسمت -

 :گفت وار زمزمه. بود مانی به نگاهش بنیامین

 .. بنیامین -

 :زد قدم منصور

 شناسی؟ می رو اشغال این کردین؟ می غلطی چه اینجا -

 :کرد اشاره طاها به دست با

 .داد می فشار را سرش سالمش دست با که بود مانی به چشمش طاها. دید را طاها بنیامین

 .....سوپر. دیدمش روستا توی دفعه یه -

 :زد بنیامین پهلوی به لگد با منصور

 !حیوونم یه منم. نیست مشکلی. نیست تون حالی آدم زبون اینکه مثل شما باشه -

 سراغ اول. آورد را بود کرده اماده دستش در که هایی طناب سریع حسین. کرد ای اشاره حسین به

 :گفت طاها که بود کرده شروع تازه. رفت بنیامین

 .نیستن ای کاره اینا. کن ولشون رو اینا -

 .نشست پاهایش روی جلویش و برگشت طرفش به منصور

 مرتیکه اون کیه؟ هست ای کاره که اون نیستن؟ ای کاره اینا خب! آفرین کردی؟ باز زبون -

 کجاست؟

 :داد تکان را سرش طاها

 .ما از خرید می جنس. شناسم نمی من بهتون گفتم -
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 درق این برخوردش صدای. دیوارکوبید به محکم و گرفت را طاها های کتف و کشید فریادی منصور

 .ادافت اش شانه روی سرش و افتاد دیوار ی گوشه طاها. لرزید زمین زیر دیوار که بود خشن و بلند

 ..عوضی آشغال... بزنی حرف که دم می عذابت قدر این -

 و گرفت مانی دست گچ از دوباره. آمد مانی سمت به و بود بسته را بنیامین های دست حسین

 :کرد حسین به نگاهی منصور. شد بلند مانی جیغ کشید؛

 ..ازش اومد خوشم... کن ولش اینو -

. تنشس مانی کنار منصور. رفت بود گیج هنوز که سیاوش سمت به و برداشت را ها طناب حسین

 رایب حرکتش. کشید صورتش به دستی منصور. بود بریده را امانش درد. زد می نفس نفس مانی

 اش هچان و کشید موهایش به دستی. کند می بازی شکارش با که ببری مثل. بود اور چندش مانی

 خوب تا کشید راست و چپ به کمی را صورتش. کرد می را کار این ارامش با بار این. گرفت را

 .کند براندازش

 رفح بدون بنیامین و طاها. برد در سمت به کشان کشان طور همان و کشید لباسش ی یقه از بعد

 از خسی خس صدای و اورد می فشار گلویش به مانی ی یقه. کردند می نگاهش نگرانی با و

 تهبس صدای بعد ی لحظه چند. برد بیرونش اتاق در از وضع همان با منصور. شد می خارج گلویش

 که الیح در منصور. بود بسته را سیاوش و بنیامین پای و دست حسین. رسید گوش به دری شدن

 :گفت کرد می باز را پیراهنش های دکمه

 ...شماست نوبت اول خب -

. کوبید دیوار به و کرد بلند را بنیامین اول منصور. کرد می نگاه لبخند با و ایستاد در کنار حسین

 یرو بود، آمده مانی سر از که خونی هنوز. بود نشسته پیش ی لحظه چند تا مانی که جایی همان

 .... بود مانده دیوار

. ندک منظم را تنفسش کرد سعی. شدند می خارج سختی به هایش نفس. مالید را گلویش مانی

 در خطر قدر این. آمد نمی چشم به چندان کرد؛ می ترشح بدنش که آدرنالینی با شدیدش درد

 ادتع تاریکی به که چشمش. بود تاریک کامالً اتاق. نباشد مهم اصالً دستش درد که بود کمینش

 ریادف صدای که بود نگذشته هنوز ثانیه چند. بود انباری شبیه اتاق. شد برش و دور متوجه کرد؛

 دهانش اب .کرد می التماس که بود بنیامین صدای باز بعد کمی. ایستاد ناخداگاه. شنید را بنیامین
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 کنند؛ درکش اینکه بدون هایش اشک. رفت در سمت به کورمال کورمال و داد قورت سختی به را

. ردک صدا را بنیامین آرامی به. نبود خودش دست رفتارهایش از کدام هیچ. آمدند می هم سر پشت

 .شد خفه گلویش در صدایش اما

 بعد ای لحظه و داد می فحش کسی به. شنید می را منصور فریادهای صدای و بود سکوت کمی

 می کمک خدا از و کرد می صدایشان و رفت می راه. پیچید زیرزمین در سیاوش؛ فریاد صدای

 دوستانش؛ دلخراش فریادهای صدای جز چیزی دیگر. آمد برنمی دستش از دیگری کار. خواست

 ..افتاد زمین به محکم و خورد چیزی به پایش رفت؛ گیج سرش. شنید نمی

*** 

 با و بود سرش باالی منصور کند؛ می کار چه و کجاست بفهمد؛ تا. شد بیدار در؛ شدن باز باصدای

. ددرخشی می مانی چشمان در که بود چیزی تنها ترس. کرد می نگاهش نشسته خون به چشم دو

 میک افرادی را بود بسته نقش لبانش روی که لبخندی. شد خوشحال مانی؛ ضعف دیدن از منصور

 دستان رام بود؛ شده باعث ترس؛. کرد بلندش و گرفت را مانی صورت! بودند دیده حال به تا

 بین از و گذاشت لبش روی را انگشتش منصور. بود گرفته دندان به را اش پایینی لب. باشد منصور

 ناراحت شا سکسکه شنیدن از انگار که منصور. کرد سکسکه ناخداگاه مانی. کشید بیرون دندانش

. بماند خیز نیم و بخورد دیوار به تر عقب مانی شد باعث و داد هلش عقب به کمی بود؛ شده

 :رسید مانی ی شکسته دست به نگاهش

 شکسته؟ کِی این -

 یک. یدشن می واضح به منصور را قلبش ضربان صدای. شد نمی باز سادگی این به مانی دهان قفل

 انستد می مانی. کرد بلند را دستش. گذاشت اش شکسته دست زیر و کرد پیدا فلزی ی چهارپایه

 تشدس با رحمی هیچ بدون منصور. کرد می التماس چشمانش با. بیفتد که است قرار اتفاقی چه

 هب منصور روی و سر از عرق. بود ها این از تر سفت گچ. کرد نگاهی مانی فریاد با! گچ روی کوبید

 .کرد بررسی را گچ کالفه و عصبانی. چکید می زمین

 !فعالً رو لعنتی این کنیم می ولش خب خیلی -

 شکمش روی دقیقا و بود کرده رد کمرش روی از را پایش یک. جلوتر کشید و گرفت را اش چانه

 مشچش جلوی منصور صورت. آمد نمی در نفسش. بود شده کبود درد از مانی صورت. بود نشسته

 .ببیند اش پیشانی روی را عرق درشت های قطره توانست می او و بود
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 داد و جیغ و بیاری در ادا بخوای اگر اما شه می تموم خوب خیلی چی همه باشی خوبی پسر اگه -

 !کنی می تر جَری منو بدتر بندازی؛ راه

 شدست چرخد؛ می منصور ذهن داخل چیزی چه اینکه تصور از. بزند پلک توانست نمی حتی مانی

 دش بلند منصور. بود خشک دهانش اما بدهد؛ قورت را دهانش آب کرد سعی. کرد لرزیدن به شروع

 کرد می امنیت احساس کمی که جایی تنها. کرد دورش کمی ازدیوار و کشید را سالمش دست و

 .بود دیوار همان

 در تپش از حسین. شنید را حسین صدای که گشت؛ می چیزی دنبال بود؛ آنجا که اسبابی بین

 :نگرانی با اما آرام کرد؛ می صدایش

 منصور..  بدو منصور اقا منصور؛ -

 .شنوید می را صدایشان مانی. رفت در سمت به و داد لب زیر فحشی منصور

 خرمگس چته -

 گفته خان تورج بیا بدو.  اومده اقا بیا باش زود -

 ار در داد؛ می که رکیکی های فحش با منصور بعد و آمد ها پله روی حسین پاهای کوبیدن صدای

 ستد هنوز. رسید مانی گوش به زیرزمین آن در که بود صدایی آخرین در؛ شدن قفل صدای. کوبید

 االن نباید کرد؟ می چه اینجا او. کرد گریه و بست را چشمانش. ترکید بغضش. لرزید می پایش و

 شیطنت صدای خواند؟ می درس و داد می گوش محبوبش آهنگ به که حالی در بود؛ اتاقش در

 !نبود درد برایش که بود چیزی تنها بدنش درد زد؛ می هق... مهال..  پدرش شنید؟ می را مهبد های

 تیح. کرد پُر را درد جای خشم بیفتد، بود قرار که تلخی اتفاق فکر از. بود شده دار جریحه قلبش

 دش مچاله دیوار ی گوشه. داد تکان محکم را سرش. بود ممکن فکر ترین وقیحانه هم خیالش در

 ..گذاشت زانوهایش روی را سرش و

*** 

 :هفدهم فصل

. کردند می صحبت آراز به ها جنس تحویل مورد در و بودند نشسته تراس داخل سلیم و تورج

 حیاط هب که زیرزمین در طرف به کمی نگران سلیم. رسید گوش به زیرزمین از بلندی فریاد صدای

 :کرد نگاه شد؛ می باز
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 .بود کافی چشم؛ زهر همین. برن کنین ولشون. براتون شن می دردسر نظرم به -

 :کرد می نگاه را روبرویش توجه بی تورج

 باید من خب خوان؛ نمی خودشون که حاال اما. بود خواسته اقا یعنی. بودم کرده ولشون من -

 !احمقن قدر چه بفهمونم بهشون

 :دوخت زیرزمین در به دوباره را نگاهش سلیم

 .نیست سالم اون! که شناسین می رو منصور اخالق -

 :زد پوزخندی تورج

 !بگذرونه خوش اونم بزار کن ولش! حقشونه منصور کردن؛ که فضولی اون با -

 سگ) سزار پارس صدای! ماند گلویش در صدا اما بگوید چیزی که کرد باز دهان دوباره سلیم

. برگشتند در سمت به تعجب با نفر دو هر. شد همراه باغ بزرگ در شدن باز با؛ زمان هم(  تورج

. مه سر پشت بنز سدان دو سرش پشت و شد حیاط وارد رنگی مشکی بلند شاسی ماشین اول

 :گفت بود ایستاده در کنار که حسین به شد؛ می بلند که حالی در هم تورج و شد بلند سلیم

 .باال بیاد کنه جمع بگو؛ منصور به برو -

 هنوز. بود کرده بلند زیادی خاک بلند؛ شاسی ماشین زیاد سرعت. شد دور سرعت به حسین

 و یددو ها ماشین سمت به سریع تورج. پریدند پایین مسلح؛ مرد دو داخلش از که بود نایستاده

 رد. خوابید غبارها و گرد که کمی. افتاد راه سرش پشت هم سلیم. کرد محکم را کراواتش ی گره

 ومد بنز سمت به. شد پیاده کرد؛ می نگاه تورج به آلود غضب که حالی در جوانی مرد و شد باز جلو

 .کرد باز را عقب صندلی در و رفت

 و درسی منصور لحظه همان. شد پیاده ماشین از آرامش با رنگ؛ مشکی شلوار و کت با مسنی مرد

 لوج به قدم یک بود؛ گرفته قلب قوت کمی منصور؛ دیدن با انگار که تورج. ایستاد تورج کنار

 لبخند همان. ایستاد جایش سر ناچار به. گرفتند را جلویش سریع بادیگاردها اما برداشت

 اماحتر با سلیم و منصور. آمد سمتش به جوان مرد همراه مسن مرد. داشت لب به را اش همیشگی

 سیک اینجاست؛ االن چرا اینکه اما. است اصلی رئیس مرد این دانستند می آنها. بودند ایستاده

 !دانست نمی
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 کنارش هم جوان مرد و کردند باز جا خودشان بین کمی بادیگاردها. شد نزدیک کمی مسن مرد

 :گفت آرام تورج. انداخت منصور، و سلیم بعد و تورج به نگاهی مرد. ایستاد

 .کردم می اماده پذیرایی وسایل براتون.. اما خبر بی چرا. اومدین خوش خیلی قربان -

 تا دو ؛افتاد که راه. کرد می نگاه تورج به مستقیم کرد باز وقتی و بست را چشمانش لحظه چند مرد

 ارکن خودش تورج. دادند هل طرفی به را منصور و سلیم و رفتند جلو به سریع بادیگاردهایش از

 :کرد صحبت به شروع رفت؛ می راه آرامش با که طور همان. رفت

 قتحقی بگو من به.. اما بشنوم نداشتم دوست اصال که خبرایی.. تورج رسیده خبرهایی من به -

 ..ندارن

 .رفت می راه سرش پشت قدم یک تورج

 ..قربان متاسفم -

 می غلطی چه داری تو هم؟ سر پشت دردسر همه این.. خوره نمی من درد به تو بودن متاسف -

 کنی؟

 قبع به قدم یک و ترسید تورج که جوری! نبود قبل شبیه اصال چشمانش تورج؛ سمت برگشت

 .رفت

 گرفتی؟ رو بچه تا سه رفتی بگیری؛ رو دنبالشیم که کسی اینکه جای به تو -

 :کشید هم در را هایش اخم مسن مرد تورج؛ ی زده شوک نگاه با

 بودن؟ چی اسماشون ببینم هستن؟ کجا اونا االن -

 :گفت آرام منصور انداخت؛ منصور به نگاهی تورج

 سیاوش..  بنیامین..  مانی -

 منصور دست روی خون ای رگه. برگشت منصور سمت به سریع و پرید مرد صورت از رنگ آن یک

 .بود

 :برد یورش تورج سمت به و دوید مرد صورت به خون آن یک

 االن؟ هستن کجا اونا -
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 تا دو. کرد می نگاه تورج به خشم با و ایستاد کنارش جوان مرد. بود گرفته را تورج ی یقه

 ایستاده رد کنار بالکن روی حسین فقط. گرفتند را منصور و سلیم بازوی بودند، جلو که بادیگاردی

 دهابادیگار تیزبین چشم از حرکت این اما شد؛ خانه داخل آرام شرایط، دیدن با. کرد می نگاه و بود

 هم او و خانه سمت به انداخت نگاهی مردجوان. دوید طرفش به بادیگاردها از یکی و نماند دور

 را اش یقه و کرد ای سرفه تورج. کرد رها را تورج ی یقه مسن مرد. دوید بادیگارد سر پشت

 :رفت ها پله سمت به مرد. کرد مرتب

 . بیارشون برو -

 باال ها پله از مرد. زد می سفیدی به ترس؛ از نفر سه هر ی چهره. کرد نگاهی منصور به تورج

 از یگرد نفر سه دو همراه سلیم و منصور تورج؛. بود کنارش سایه به سایه بادیگاردها از یکی رفت؛

 نگاه. ایستاد هال وسط مرد. شدند خانه وارد وقتی. کردند حرکت سرش پشت رئیس؛ افراد

 دانست می. کرد می کاری باید تورج. بود مانده زیرزمین در روی سلیم؛ و تورج ی زده وحشت

 :دش تر نزدیک مسن مرد به کمی. بود گذاشته پا زیر را مافوقش دستور او! نیست خوب اوضاع

 ...من بزارین اقا -

 .خودم نکردم ات خفه تا احمق، شو خفه -

 :کشید داد تورج سر عصبانیت با و امد باال جوان مرد لحظه؛ همان

 اوردین؟ سرشون بالیی چه احمق -

 دور را دستش بار این کرد؛ حمله تورج طرف به دوباره عصبی مسن مرد جوان مرد حرف این با

 :بود شده سفید فشار، از انگشتانش بود؛ کرده حلقه گردنش

 خودت سر باز کردی غلطی چه شرف؛ بی -

 شتپ که مبلی به تورج. کرد پرتاب ای گوشه به را تورج طور همان و کشید فریادی عصبانیت؛ از

 رئیس. ایستاد و کرد بلند را خودش سریع اما. افتاد زمین روی جا همان و کرد برخورد بود سرش

 : برگشت جوان مرد طرف به

 کجان؟ -

 :کرد اشاره ها بادیگارد از نفر دو به جوان مرد
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 .. قربان باشین اینجا شما -

 .افتادند راه دنبالش بادیگارد دو و برگشت پایین به خودش

 البا داشت دوشش روی را بنیامین زخمی و خونین بدن که حالی در بادیگاردها از یکی بعد کمی

 .امد

 به نگاهی. نشست کنارش مسن مرد. گذاشت بزرگ های مبل از یکی روی آرامی به را بنیامین

 و دش بلند. بود هوش بی بنیامین. رفت هم در بیشتر اش چهره و انداخت بنیامین آلود خون صورت

 :زد دیگرکنارگوشش سیلی یک و رفت تورج طرف به

 .فقط بمیری باید خرابکاری این واسه. تورج کشمت می.. احمق -

 :گفت و کرد اشاره جوان مرد به

 .ماشین توی ببرینش -

 :برگشت تورج سمت به دوباره

 با خودم من.. بمیرن اگه. بیاد پیش مشکلی اگه. کن خارجشون صدا و سر بی رو تا دو اون -

 .کشم می کثیفو خوک تو خودم دستای

 راه سرش پشت بودند؛ مانده فقط که بادیگاردی دو. رفت در سمت به و کرد نگاهش حرص با

 خشمگین تورج. برگشت خانه به آرامش و آمد ها ماشین حرکت صدای بعد ی لحظه چند. افتادند

 رتپ سمتش به و برداشت بود؛ میز روی گلدانی. رفت منصور سمت به بود شده که تحقیری از

 :کرد

 ..باش مراقب گفتم بهت من آشغال -

 به که کرد ایجاد مانع دست با منصور. زد منصور سمت به ای ضربه و آورد در را کمربندش

 تورج سمت به سلیم. بیاندازد جا دستش روی که بود حدی به ضربه شدت اما. نخورد صورتش

 .داشت نگهش پشت از و رفت

 اقا کنم می خواهش -
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 مگ سلیم بغل در تورج کوچک و نحیف هیکل اما. بزند هم را او خواست و برگشت سمتش به تورج

 رها را او اما کرد جمع را خودش سلیم. زد سلیم شکم به ای ضربه ارنجش با حرص با. بود شده

 :کشید فریاد سلیم که بزند پایش با خواست بار این. نکرد

 .نیست کارا این وقت االن. باشین مسلط خودتون به آقا کنم می خواهش -

 کشکم. کرد شل را دستانش. شد ارامشش متوجه وقتی سلیم. برداشت دست تقال از کمی تورج

 .کشید بیرون دستش از را کمربند و بنشیند مبل روی تا کرد

 :نشست زمین روی خودش و بیاورد آب کمی و برود که کرد حالی منصور به اشاره با سلیم

 گفتم بهتون من. بود شده عصبانی رئیس. نیست وقتش االن اما هستین؛ عصبانی دونم می آقا -

 .بیرون ببریم هم رو اونا نشده؛ دیر تا بهتره. دردسرن اینا

 :داد ادامه. است شده تر آرام دانست می سلیم اما کرد؛ می نگاهش خشم با تورج

 تر عصبانی رئیس باز وگرنه ببندیم دهنشو باید رو خان آراز. مهمیه روز فردا. کنم می خواهش اقا -

 ..که کنه می کاری یه که، رو پوک کله اون شناسین می. شه می

. کرد پرت سمتش به و گرفت را لیوان حرص با تورج. گرفت تورج سمت به را آب لیوان منصور

 به نگاهی سلیم. شد تبدیل تکه هزاران به خانه؛ کف سرامیک روی و خورد منصور شکم به لیوان

 :انداخت شده خرد های شیشه

 .وقته دیر. کنین استراحت هم شما بهتره.. بیرون برم می رو اونا من آقا -

 نخشمگی سلیم. انداخت سلیم به نگاهی منصور. رفت باال ها پله از و شد بلند حرف بی تورج

 االن اما بزند؛ او به حسابی کتک خواست می دلش. کوبید دیگرش دست کف توی را مشتش

 یم خوب. بود نشسته ها پله راه توی حسین. رفت زمین زیر سمت به و شد بلند. نبود وقتش

 :زد پشتش به لگدی سلیم. شود نزدیکش ست عصبانی رئیسش وقتی نباید دانست

 .ببینم پاشو -

 و ددی اول را سیاوش زمین زیر ی گوشه. شد زمین زیر وارد دنبالش سلیم و رفت پایین حسین

 و سر. بود زده زل سلیم به خشم با و بود آمده هوش به ها صدا و سر با سیاوش. نشست کنارش
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 و کرد اخم سلیم. بود رسیده اش پاره پیراهن زیر به گردنش از خون رد. بود خون غرق صورتش

 :گفت حسین به رو

 .برم می رو اینا درحیاط از من ور؛ این بیار منو ماشین برو -

 هوش بی طاها. نشست طاها کنار سلیم. رفت رسید می حیاط به که دیگری در طرف به حسین

 .زد می منظم اما کند نبض. گرفت را دستش نبض و کشید بدنش به دستی. بود زمین روی

 طفق اما بود؛ می نفر سه اینجا باید رفت هم در هایش اخم. کرد نگاه اطراف به کمی. شد خوشحال

 !بودند نفر دو

 :گرفت سمتش را سوییچ حسین. دید را حسین اتاق، از بیرون

 ماشین اینجاست -

 :گفت خشم با و قاپید را سوییچ سلیم

 هستن؟ دوتا چرا باشن تا سه باید اینا -

 :کرد کناری اتاق به اشاره و افتاد مانی یاد به حسین

 ..کنم فکر منصور -

 برق اتاق، تاریکی توی اما. بود تاریک اتاق. کرد باز را در روی قفل و بدهد ادامه نگذاشت سلیم

 سمت به آرامی به بعد. داد فحش منصور به لب زیر و بست را چشمانش. دید را مانی چشمان

 اب مانی و نشست پاهایش روی روبرویش سلیم. کرد مچاله را خودش دیدنش با مانی. رفت مانی

 سلیم. بود مانده خون رد دستش روی و بود آلود خون سرش پشت. پوشاند را سرش دستش

 :گفت اهسته

 بیای؟ راه تونی می -

 انزجار با. کرد نمی حس تهدیدی مرد این جانب از. برد باال کمی را سرش. لرزید می هم باز مانی

 :کند کمکش کرد سعی و گرفت بود سرش روی که را دستش سلیم. کرد می نگاهش اما

 .برمت می بیرون اینجا از من بیای من با باید. شو بلند -
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 هب و گرفت بازویش زیر از سلیم. کند کمکش سلیم داد اجازه. کرد آرامَش کمی سلیم ی جمله

 ارکپ در جلوی رنگ سفید بلند شاسی ماشین یک شدند حیاط وارد. افتاد راه زمین زیر در سمت

 رویش مچاله؛ جور همان مانی. شود داخل مانی کرد کمک و کرد باز را عقب صندوق در سلیم. بود

 مامت حسین. رفت زیرزمین طرف به و بست را در سلیم. خوابید و برگرداند ها صندلی سمت به را

 :گفت و کرد حسین سمت ای غره چشم. داشت نظر زیر را حرکاتش

 .بیارم رو یکی این من تا. ماشین تو بزار ببر رو پسره یکی اون کن کمک -

 :کرد زمین زیر داخل به نگاهی حسین

 ....داد هم اونو ی اجازه مگه خان تورج رو؟ طاها -

 :داد می فشار حرص با و بود گذاشته گردنش زیر را دستش سلیم گلویش؛ در شد خفه صدا

 !ببندی دهنتو فقط باید گفتم چی هر نیومده؛ تو به ها فضولی این -

 سیاوش. رفت سیاوش سمت به مالید می را گردنش که حالی در حسین و کرد ول را حسین گردن

 :زد پس را حسین دست

 گمشو برو -

 :گذاشت اش شانه روی را دستش و رفت کنارش سلیم

 .منن با دوستات. بیاین من با باید پسر پاشو -

 ار طاها های طناب برگشت خودش. گرفت در جلوی تا را بازویش زیر حسین و کرد بلندش سلیم

 رسیده ماشین در به تازه سیاوش با حسین. رفت در سمت به و انداخت دوشش روی و کرد باز

 :گفت سلیم. بودند

 .بیار پتو تا سه دو برو بعد کن باز عقبم در. بشینه جلو صندلی بزار -

 دلیصن روی را طاها او؛ به توجه بی سلیم. داد انجام را بود خواسته سلیم که کارهایی تمام حسین

 طاها روی را پتوها از یکی سلیم. برگشت پتو تا دو با حسین. شد حسین منتظر و خواباند عقب

 پشت. انداخت بود؛ خوابیده عقب صندوق داخل مچاله همچنان که مانی روی را دوم پتوی و کشید

 شینما ساعت سیاوش. کرد حرکت و شد روشن ماشین. بست را سیاوش کمربند و نشست فرمان

 .. بود شب نیمه دوازده نزدیک ساعت کرد؛ نگاه را
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 و رسیدند اصلی ی جاده یک به فرعی ی جاده یک از بعد. کرد می حرکت جاده تاریکی در ماشین

 ماشین تردد و ها جاده خرابی روی از سیاوش را اینها. پیچیدند فرعی ی جاده به دوباره بعد کمی

. کرد زبا را چشمانش سیاوش ماشین توقف با. شد نمی باز اصالً چشمهایش از یکی. فهمید می ها

 رفته نبیرو سلیم. بود روشن فانوس یک جلویش و بود آنجا ای کلبه انگار. دید می را ضعیفی نور

 :کرد باز را سیاوش سمت در برگشت، وقتی و بود

 ..پایین بیا -

 با اما .دید سیاوش که بود چیزی تنها مطلق تاریکی. شد پیاده سیاوش و گرفت را سیاوش دست

 انوسف یک رفت؛ کلبه داخل به سلیم. است بیابان شبیه اطرافش محیط شد؛ متوجه دقت؛ کمی

 و رگشتب ماشین سمت به سلیم. بود رسیده کلبه داخل به سیاوش. کرد روشن کلبه در هم را دیگر

 را وپت کند؛ بغلش کرد سعی. نشنید جوابی اما کرد صدا را مانی رفت؛ عقب صندوق سمت به اول

 .برد کلبه سمت به و کرد بلند دستانش روی را مانی و پیچید دورش

 به محکم چیز یک که برود چوبی تخت سمت به خواست می. ندید را سیاوش شد؛ داخل وقتی

 .خورد سرش پشت

 روی را مانی و کرد حفظ را تعادلش زحمت به داد؛ فشار هم روی را هایش دندان درد؛ از سلیم

 در بستن برای که را چوبی که حالی در سیاوش. دید را سرش پشت برگشت و انداخت تخت

 گردنش پشت از گرم خون! بود ایستاده سرش پشت داشت؛ دست در را؛ بودند کرده استفاده

 :رفت هم در هایش اخم. ریخت اش شانه روی

 ...کردی که بود کاری چه این احمق...  ی پسره آخه -

 داشت برش دید، اتاق ی گوشه ای کهنه ی پارچه کرد نگاه را زمین. داشت وحشتناکی درد سرش

 :شد نزدیکش چوب با سیاوش. داد فشار سرش روی و

 .. برو و بزار ماشینتو -

 :دوخت او به را دیگرش چشم بود؛ بسته درد از را چشمش یک سلیم

 .بهتره حالت تو خوبه. بهش دارم نیاز چون بزارم تونم نمی ماشینمو من..  کن گوش -

 انهنش به را دستش سلیم. برد سرش باالی را چوب سیاوش اما شد؛ نزدیک سیاوش به قدم یک

 :داشت نگه سیاوش جلوی صبر ی
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 که ینکرد ای احمقانه کار خیلی شما. گرفته صورت سوتفاهمی یه ببین پسر؛ کن صبر گم می -

 ..باشین مراقب باید. شده خراب خیلی اوضاع. اومدین اینجا

 :گفت تر آرام بار این و شد؛ تر نزدیک دیگر قدم یک

 هم رو طاها. نداره کار شما به کسی دیگه اینجا.. شاهین و طاها دوست.. ام مهدی من سیاوش -

 یه توی تخت زیر جا اون هست گوشی و خط یه اینجا کن گوش.  بده حالش خیلی اون. اوردم

 باشه؟ کنه کمکتون بیاد. بگیرین تماس دارین؛ اعتماد بهش که یکی با باهاش و بنداز اونو. جعبه

 این لبتها نه جاده؛ توی بگین و بگیرین تماس پلیس با اونجا. حتما تهران برین. نه اطراف این فقط

 فهمیدی؟.. دزدیدن رو ماشینتون و زدن کتکتون دیگه ی جاده یه تو بگین ها؛, جاده

 در و رفت بیرون توجه بی سلیم. کرد می حالجی خودش پیش را حرفها داشت. نزد حرفی سیاوش

 کنار از دیگر خون رد یک.  گذاشت اتاق ی گوشه را طاها. برگشت بود کرده بغل را طاها که حالی

 :گذاشت اش شانه روی را دستش و ایستاد سیاوش کنار. بود افتاده راه گوشش

 ..زود... بیرون برین منطقه این از زود. بده انجام گفتم که کارایی همون سیاوش -

. رسید گوش به ماشین شدن دور صدای بعد ی لحظه چند رفت ماشین سمت به و نایستاد

 حرفهایی. بود خورده که هایی کتک. بود نکرده هضم را ماجرا هنوز. کرد می نگاه مبهوت سیاوش

 یاتفاق چه بود نفهمیده. رفت مانی سمت به. افتاد طاها و مانی یاد.. اینجا االن و.. بود شنیده که

 و خودش بعد. بود شده منصور توسط مانی بردن متوجه اما نبود؛ هوش به درست. بود افتاده

 همتوج. گرفت درد بدنش؛ های استخوان تمام افتاد؛ که یادش. بودند خورده کتک طاها و بنیامین

 افتاده دیب اتفاق اگر. کرد وحشت بود؟ کجا بنیامین. کرد نگاه را اطراف ترس با. شد بنیامین نبودن

 و خواب در. بود کوبیده دیوار به را سرش منصور بارها. افتاد خورد بنیامین که هایی کتک یاد باشد؟

 یک ار چشمانش. برد خودش با را او و بود بنیامین سر باالی کسی. بود دیده چیزهایی یک بیداری

 مانی. زد کنار کمی را پتو و رفت مانی سمت به. بست شد؛ رد ذهنش در که بدی فکر از لحظه

 :گفت آرام سیاوش. کشید عقب را خودش ترس با و کرد باز را چشمانش

 . منم مانی -

 کمی را خودش باشد شناخته را سیاوش تازه؛ انگار بعد. لرزید می هایش مردمک ترس از مانی

 :گفت سیاوش. کرد اتاق به نگاهی. داشت درد بدنش. کشید باال
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 .شناسه می رو شاهین گفت. کرد کمکمون یکی. باشه امن جامون کنم فکر -

 لویشگ ته از که صدایی با افتاد؛ طاها به چشمش. کشید کنار کمی را پتو و زد برق چشمانش مانی

 :گفت شد می خارج

 است؟ زنده..  طاهاست سیاوش؛ -

 :گرفت اش بینی زیر را دستش و طاها سمت شد خم سیاوش

 گرمه.. کنم فکر اره -

 :بنشیند سعی مانی

 کجاست اینجا -

 .بزنیم زنگ باهاش. هست گوشی تخت زیر اینجا گفت. اورد رو ما پسره اون -

. کشید دست تخت زیر و بدهد تکان کمی را اش خسته بدن کرد سعی حرف این با سیاوش

 .خط یک و بود معمولی همراه گوشی یک جعبه داخل. اورد بیرونش و خورد جعبه به دستش

 :گفت مانی. زدند لبخند دو هر نورگوشی دیدن با. شد روشن گوشی و انداخت گوشی داخل را خط

 بزنیم؟ زنگ پلیس به -

 باید هباش اعتماد قابل که کسی به. خطرناکه اینجا گفت. تهران بریم باید گفت پسره اون..  نه -

 .بزنیم زنگ

 :گفت مانی

 اما؟ کی -

 :کرد نگاه را اتاق بر و دور و بنیامین یاد دفعه یک

 کو؟ بنیامین سیاوش -

 کرد نگاهش غمگین سیاوش

 یادم. شد چی دونم نمی..  بردنش کنم فکر بعد. بود هوش بی. شد بد حالش مانی دونم نمی -

 بپرسم پسره این از نشد
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 :شد تبدیل اشکی قطره به بود مانی گلوی در که بغضی

 ..بخشم نمی خودمو من.... باشه افتاده براش اتفاقی اگه... سیاوش -

 :گذاشت مانی زانوی روی را دستش سیاوش

 .بیرون بریم اینجا از باید. نکن بد فکر مانی خیال بی -

 .تونیم نمی که هامون خانواده به بزنیم؟ زنگ کی به حاال -

 :کرد فکر سیاوش

 !کسری به زنم می زنگ...  شه نمی نه -

 ساعت به سیاوش. برنداشت را گوشی کسری اما. خورد هم سر پشت بوق چند. گرفت را شماره

 .بود یک نزدیک ساعت. کرد نگاه گوشی

 ..خوابه سکوته؛ حتما لعنتی -

 :کرد نگاه مانی به و کرد فکر کمی دوباره

 بزنیم؟ زنگ پدرت به -

 ..رود می سیاوش پیش بود گفته فقط.. کرد فکر پدرش به مانی

 ..بزنم زنگ مهال به بزار. سیاوش نه -

 :پرسید تعجب با سیاوش

 بکنه؟ خواد می کار چی! س بچه تو خواهر -

 :کرد نگاهش بار سرزنش مانی

 طوره؟ چه خونه اوضاع ببینم بزار هم دوم اول؛ نیست بچه مهال -

 :شنید را مهال ی آلوده خواب صدای تا خورد بوق سه. گرفت را مهال ی شماره

....  اباب... دارم ماشین یه به احتیاج. افتادم گیر جا یه من ببین...  بیداری؟...  مهال منم اره...  مهال -

 ... اه....  خب
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 ..داد تکان را سرش عصبی مانی. کرد می نگاهش سیاوش

 می کاری یه..  مهال شه نمی نه...  نه... ها بهش نگی کنه؟ می کار چی اونجا کی؟...  مهال باشه -

 !خداحافظ. کنم

 :پرسید بود؛ نشده مانی ی مکالمه متوجه که سیاوش. کرد قطع را تلفن

 مانی؟ شد چی -

 .مونده جا همون بعدش و رفته عمل اتاق شده بد حالش دیشب مریضش. نیست خونه بابام -

 .خورد زنگ گوشی که. کند کمکشان االن که گشت، می آدمی دنبال ذهنش داخل دوباره سیاوش

 :کرد نگاه گوشی به عصبانی مانی

 ..ها نه گفتم دیوونه دختره..  مهالست -

 مانی؟ شده چی -

 !بگه اون به گفت اونجاست سودا -

 !رو گوشی بردار -

 :برد گوشش سمت به را گوشی مانی

 .. مهال..  شه نمی...  تهرانه از خارج. دوره راهش...  مهال نه گفتم.. بله -

 :گفت آرام سیاوش

 بگیم؟ کی به.. مانی بیاد بزار تونه می اگه خب -

 .بست را چشمانش مانی

 .....مه کن ولش.. که گفتم.... اره.. هراز ی جاده بیاین باید -

 :کرد می نگاهش منتظر سیاوش. کرد پرتاب تخت روی را تلفن. 

 شد چی -

 یاد می داره -
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 :زد لبخند سیاوش

 .. دیگه شد خوب -

 :کشید اهی مانی

 ..شد بیشتر هامون درگیری...  شد خوب رو چی چی -

 اهاط واسه کاری تونی می ببین بیا. هست وقت ساعتی دو برسن اونا تا رو؛ اینا خیال بی مانی -

 .نیست زیادخوب انگار حالش کنی؛

 روی و داد تکان تخت روی از را خودش کمی و کرد اخم. افتاد خودش دست درد یاد تازه مانی

 :داد تکان مایوسانه را سرش. بود کند خیلی. گرفت را طاها نبض. نشست زمین

 ..بیمارستان بریم باید -

 .شه نمی نیان اونا تا اما آره -

 :کرد بلند زحمت به را بدنش سیاوش

 .. کنن پیدا راحت که ای نشونه یه. ببینم چیزی شه می ببینم بیرون رم می من -

 بهشون؟ بگم چی ادرس من بزنن زنگ االن نداد؟ ادرسی اون سیاوش -

 :کرد باز را در سیاوش

 سمت باید راستی سمت ی جاده اون جای به اصلی ی جاده از بعد کیلومتر دو حدود گفت چرا -

 ..بیان رو چپی

 سمتش و دید اب پارچ یک. کرد نگاه را خانه اطراف. برگشت طاها سمت به و داد تکان سر مانی

 پاک را طاها آلود خون صورت ارام و ریخت اب کمی پتو ی گوشه روی. بود اب کمی داخلش. رفت

 ینم کاری. نشنید جوابی هیچ اما. کرد صدایش مانی. بود کبود و داشت ورم صورتش تمام. کرد

 به بود مطمئن. کرد می درد شدت به خودش دست. بود خالی اتاق. بدهد انجام توانست

 !بود می شانس خوش خیلی باید. شد می درست جراحی بدون اگر و آمده فشار استخوانش

 لبخندی مانی. کرد باز را چشمانش و خورد تکان کمی طاها دست بار این کرد؛ صدا را طاها دوباره

 :زد

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر اعتماد سارا | تفنگدار چهار رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

262 

 

 خوبی؟ طاها -

 : گفت مانی انداخت اطراف به نگاهی طاها. نیست خوب که بود معلوم! بود خودی بی سوال

 !کرد کمکمون دوستت. نیستیم اونجا دیگه -

 :گفت آرامش با مانی. شد باز طاها لبهای کمی

 .بیمارستان تهران؛ ریم می. شی می خوب -

 :بزند حرف کرد سعی و کرد اخم طاها حرف؛ این با

 !ده ببرین منو.  یام نمی..  تهران..  من -

 آلودش خون موهای مانی. بود شده کبود. بودند داده فشار را گلویش بس از آمد نمی در صدایش

 :کرد نوازش را

 یکس. تهران بریم باید ما.. نباش نگران. خوبه چیز همه گفت دوستت. نیست خوب حالت طاها -

 .بیمارستان ریم می و دنبالمون یاد می

 ار خودش پتوی و کشید رویش را پتو مانی. کرد سکوت ناچار به که بود زیاد قدر این بدنش درد

 :گذاشت سرش زیر

 ..خوابه چیز بهترین طاها بخواب -

. کرد می تحمل باید اما. بود بریده را امانش هم خودش دست درد. افتاد هم روی طاها های چشم

 اما .کند فراموش را اش خاطره کرد سعی و بست را چشمانش. لرزید بدنش تمام افتاد منصور یاد

 در. ترف در سمت به و شد بلند. گرفت می انتقام حتما تحقیر و ترس این بابت دارش جریحه قلب

 خودش با را در جلوی فانوس سیاوش. بود مطلق تاریکی در جا همه. کرد نگاه و کرد باز آرام را

 طاها. بود نگران سیاوش برای. بست را در و ترسید. آمد می ها شغال ی زوزه صدای. بود برده

 خشی خش صدای کند؛ حرکتی خواست تا. کند کاری توانست نمی هم او برای. کرد می ناله آرام

 هبودک چوبی همان. افتاد بود؛ در کنار که چوبی به چشمش. ایستاد سرجایش و ترسید. شنید

 .... برداشت را چوب و رفت در طرف به! بود زده سلیم سر به سیاوش

 نفس. دید را زد می لنگ که سیاوش هیکل کلبه؛ کم نور توی. شد باز در و آمد هایی قدم صدای

 :خندید دید؛ دست به چوب و زده وحشت های چشم با را مانی وقتی سیاوش. کشید راحتی
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 !دیگه ترسیم می هم خودمون سایه از -

 :کرد پرت را چوب و کشید راحتی نفس مانی

 تو؟ رفتی کجا -

 !کجاییم ببینم رفتم -

 خب؟ -

 سرجاده و چوب سر گذاشتم. بود بزرگ حلبی قوطی یه. رسیدم جاده سر اما. بود تاریک خیلی -

 بهشون؟ نزدی زنگ. کنن می پیدامون تر راحت جور این. کردم نصبش

 :افتاد سودا و مهال یاد تازه مانی

 .. نه -

 :ردک صحبت مهال با که نکشید طول خیلی گرفت؛ را مهال ی شماره و رفت موبایل گوشی سمت به

 نبیای اروم باشین مراقب.  باشه.  اهان..  خب..  کجایین؟ شما خوبم اره..  مهال کجایین..  سالم -

 دهز باشین مراقب همون اره(  کند تاییدش تا کرد نگاه سیاوش به)  کیلومتر 61 تقریبا.. رو اتوبان

 . باشین مراقب..  باشه..  اره..  تابلو

 :گفت سیاوش به و کرد قطع را گوشی

 . اتوبانن تو تازه..  افتادن راه -

 کرد نگاه گوشی به سیاوش

 .. هستن اینجا 2 بیان خوب ونیمه یک ساعت -

 .داد تکان سری تاسف با مانی

 افتضاحه؟ رانندگیش عموت دختر ها؟ -

 :انداخت باال را ابروهایش از یکی مانی

 !سرعت عاشق و کله بی! تو های مایه تو چیزی یه افتضاح؟ -

 :زد لبخند سیاوش
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 .رسه می زود پس -

 :کرد نگاهش نگرانی با. کشید طول ثانیه چند فقط سیاوش لبان روی لبخند

 خوبی؟ تو مانی -

 :انداخت پایین را سرش. بود خوانده را سیاوش فکر انگار مانی

 ..خوبم.. آره -

 :کرد نگاهش تر دقیق سیاوش

 اتاق؟ توی برد رو تو چرا اون -

 که حسی. نداشت خوبی احساس اما. داشت شک خودش گفت؛ می را جمله این وقتی سیاوش

 !!نبودنش از شد می مطمئن باید

 هک کابوسی. تلخ کابوس یک مثل. کرد می فکر اش تنهایی های لحظه به. نگفت چیزی مانی

 :کشید کنارش بیشتر را خودش سیاوش! بود خواهد همراهش همیشه بود مطمئن

 ..االغ اون... مانی -

 ..بود رفته باال قلبش ضربان. داد قورت را دهانش آب مانی

 .بودم نخورده بر پستی ادمای چنین به حاال تا عمرم تا.. بودن عوضی خیلی -

 خشم برق فقط لحظه آن اما. دوید می چشمانش در اشک بود، قبال اگر شاید. کرد باال را سرش

 .بود

 ..بدن جواب باید رو اینا -

 مهربانی با اما. داد می فشار هم روی را هایش دندان خشم؛ از سیاوش. کرد جمع را خودش مانی

 رادرب یک مثل. کشید خودش سمت بیشتر کمی را مانی آرام خیلی و انداخت مانی دور را دستش

 برادرش ی غصه برای که برادری. کند می درک را خشم.. فهمد می را غم که برادری.. تر بزرگ

 .دهد می جان
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 هب سیاوش و بود سیاوش پای روی مانی سر. بود برده خوابشان کی بودند نفهمیده هم خودشان

 هم طاها حتی. پریدند خواب از زده وحشت موبایل گوشی زنگ صدای با که. بود زده تکیه دیوار

 :داد جواب را گوشی مانی. بود برگردانده عقب به کمی را سرش و بود شده بیدار

 .یاد می سیاوش باشه االن؟ کجایین..  بیاین.  همون اره...  خب...  بله -

 .رفت در طرف به و شد بلند سیاوش

 .برگردین بدین گاز سریع دیدین؛ مشکوک چیز یه وقت یه اگر. مهال باش مواظب باشه -

 فاقات رفتند؛ نمی اگر شاید. کردند فرار شب آن هم آنها. افتاد خودشان یاد کرد؛ قطع که را گوشی

 تشدس فانوس نور اما دید؛ نمی را سیاوش. رفت بیرون به و شد بلند مانی. افتاد می دیگری های

 می هنوز ها شغال ی زوزه و ها سگ پارس صدای و وزید می سردی باد. ایستاد جا همان. چرا را

 به و شد داخل ذوق با. دید را ماشین چراغ نور دور از و شد تمام باالخره دار کش های دقیقه. آمد

 :گفت طاها

 .کنم می کمکت من بیا. بریم باید طاها پاشو -

 هر. بود زیاد مانی برای وزنش. نداشت خوبی حال اما. شود بلند کرد سعی و نکرد مقاومت طاها

 اه سنگریزه روی الستیک کشیدن صدای. کشید تخت روی تا و کرد کمکش مانی بود که طور

 و انیم به زده شوک مهال سیاوش سر پشت. شد کلبه داخل سیاوش و شد باز در بعد کمی و شنید

 .کرد می نگاه طاها

 ..اومده سرت بالیی چه مانی -

 مهال کنار برو -

 دلیصن در و دوید مهال. برد می ماشین سمت به کشان کشان و بود گرفته را طاها که بود سیاوش

 مک نور زیر. کرد می نگاهش سودا حاال. شد خارج کلبه از سیاوش سر پشت مانی. کرد باز را عقب

 عقب صندلی روی را طاها سیاوش وقتی. داد می تشخیص را آلودش خون موهای فانوس؛

 :گفت و کرد مانی به رو گذاشت؛

 .. مانی شو سوار -

 :شد سیاوش منظور متوجه مانی
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 ..سیاوش -

 .کنم فرار بازم جور این تونم نمی..  باید من. برگردم باید. تونم نمی من... مانی ببین -

 :بست را ماشین در مانی. بود غمگین صدایش

 !مونیم می تامون دو هر پس باشه -

 :گذاشت اش شانه روی را دستش نگران و عصبانی سیاوش

 .نیست خوب حالت برو.. نباش مسخره -

 !پس برابریم.. وضعیم یه توی دومون هر -

 .. مانی برو... خوبم من -

 :امد کنارشان مهال

 بمونین؟ خواین می چی واسه شما؟ گین می چی. کنم می خواهش -

 :گفت مهال به رو سیاوش

 .تهران اما. بیمارستان برین باید. برین و بردار رو مانی ؛ مهال -

 درد به دلش. دید می خوبی به را سیاوش صورت ی شده خشک خون و زخمی صورت حاال مهال

 :داد جواب جایش به مانی. آمد

 .شه نمی عوض نظرم هم اصال. مونم می منم یا ریم می هم با یا. نخیر -

 ..بری باید. مانی خطره در اینا جون -

 ..سیاوش هستم اخرش تا من -

 :دآم سمتشان به و بست محکم را ماشین در. بود ایستاده ماشین در کنار لحظه آن تا که سودا

 هدیگ خطرناک کار هر اگر. شدین زخمی تاتون دو هر شما! کنین می لجبازی قدر چه! دیگه بسه -

 صالا! هست هم دوستتون این تازه. کنین ردیف رو وضعتون و سر اول باید کنین؛ خواین می هم ای

 !نداره نرمالی وضع

 :کرد باز را ماشین در مهال. بود سودا با حق. کردند نگاه طاها به سیاوش و مانی

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر اعتماد سارا | تفنگدار چهار رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

267 

 

 .بشینین کنم می خواهش -

 .نشست طاها کنار و رفت دیگر سمت به هم مانی. شد ماشین داخل و کشید بلندی آه سیاوش

 آن در مانی و سیاوش دیدن با صورتش روشن پوست. کرد نگاه را عقب. شد سوار وقتی مهال

 :بود شده سفید کامال وضع

 تصادف؟ ماجرای به مربوطه این -

 :دکر نگاه روبرو سیاهی به و برگشت مهال. دوخت چشم پنجره به و داد تکان فقط را سرش مانی

 .شد می مشخص باالخره بودین؛ گناه بی واقعا اگر. بود اتفاق یه اون.. کردین می کارو این نباید -

 هس هر طاها و سیاوش و مانی. بود سکوت راه باقی. شد زده ماشین در که بود ای جمله آخرین این

 . بودند رفته فرو خواب به

*** 

 طمئنم رفتند؛ می بیمارستان اگر. بود سودا پدر ی خانه بروند؛ رسید فکرشان که جایی بهترین

 از ارجخ مانی عموی. نبود خوب طاها وضع و نبود بنیامین! کرد نمی باور کسی را حرفشان باز بودند

 ی خانه در بود آمده وقتی از سودا؛. داشت تهران در کوچکی ی خانه اما. کرد می زندگی کشور

. شپدر مادر؛ و پدر ی خانه یا بود مهال کنار یا وقتها بیشتر هم دلیل همین به. بود مانده خودشان

 خودشان ی خانه به بعد و خرید را الزم داروهای و وسایل. داشت نگه داروخانه یک کنار اول سودا

 زا بعضی اما نبود راحتی کار البته. کرد می پانسمان را طاها های زخم سودا کمک به مانی. رفت

 .شوند عفونت باعث بود؛ ممکن و بودند عمیق ها زخم

 کبودی چشمش پای اما بود شده بهتر صورتش وضع. بود شسته را صورتش و دست سیاوش

 را پیراهنی و شد بلند بود نشسته که مبلی روی از مهال برگشت؛ دستشویی از وقتی. بود پیدا بزرگی

 :گرفت سمتش به

 . عمومه واسه بپوشین؛ اینو -

 شلب ی گوشه زخم اما بزند؛ لبخند کرد سعی و انداخت خودش ی پاره پیراهن به نگاهی سیاوش

 :نگذاشت

 .مرسی -
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 المه. آورد در آستینش از سختی به را اش دیده ضرب دست و کرد باز را پیراهن سالم ی دکمه سه

 التهاب به توجه بی سیاوش. کوبید می اش سینه به شدت به قلبش. بود انداخته پایین را سرش

 خجالت دوباره و انداخت کوتاهی نگاه! آمد خودش به مهال تازه. گرفت دستش از را پیراهن مهال؛

 :انداخت پایین را سرش سیاوش؛ ی برهنه بدن دیدن از زده؛

 !خونه پیشونیت روی -

 .بود آلود خون انگشتش آمد؛ پایین دستش وقتی کشید؛ دست را موهایش بین سیاوش

 . بشورم برم باید. لعنتی -

 :کرد نگاهش مهال

 .کنه می بدترش آب. بشه عفونی ضد. روش بریزیم بتادین باید واستا! نه -

 ادعو که همیشه برعکس مانی و سودا. رفت اتاق سمت به و بشنود را سیاوش جواب نکرد صبر

 متوجه اصال که طوری! کردند می پانسمان را طاها های زخم هم همکاری با ارام خیلی داشتند؛

 و دنبو سرجایش سیاوش. برگشت چسب و گاز کمی و بتادین با مهال! بودند نشده هم مهال ورود

 :کرد باز را در عصبانی مهال! آمد می دستشویی از صدایش

 ... نگفتم من مگه -

 با دید که را سیاوش متعجب نگاه! شست می را دستش فقط سیاوش! ماند نصفه حرفش

 :گفت شرمندگی

 .شوری می سرتو داری کردم فکر من -

 :شد نمایان لبخندش و نداد اهمیت لبش روی زخم سوزش به بار این سیاوش

 !یاد نمی بهت اصال شی می عصبانی مانی؛ مثل هم تو -

 :دفهمی نمی را نگاهش معنی.  شد جمع سیاوش لبخند. کرد می نگاهش فقط! ایستاد مهال؛ قلب

 ..هستین هم شبیه شما خب..  یعنی..  فقط..  نداشتم منظوری گفتم؟ بدی چیز -

 :کرد می جمع را خودش باید. کشید عمیقی نفس و داد قورت را دهانش آب مهال

 !شویی رو تو بگیر سرتو..  نداره اشکال...  نه -
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 مشکی موهای روز یک که این جوان؛ دختر رویاهای توی. کرد عمل مهال ی خواسته طبق سیاوش

 لودآ خون و مشکی موهای بین انگشتش لحظه؛ آن اما. بود دور خیلی کند؛ نوازش را سیاوش براق

 هلحظ آن اما آمد؛ نمی خوشش پزشکی از وقت هیچ اینکه با. گشت می زخم محل دنبال سیاوش

 !بود عزیز داشت؛ می نگه کنارش را سیاوش که چیزی هر

 حواس اما. کرد سوختن به شروع سیاوش سر پوست. ریخت زخم روی و کرد باز را بتادین

 را شتگ می دنبالش که کسی. کرد می فکر پیرمرد و زمین زیر و اتاق به هنوز او! نبود آنجا سیاوش

 !ماند نصفه هایش نقشه مهال صدای با. انداخت می گیرش باید حاال. بود کرده پیدا

 .دار نگه اینو -

 :گرفت دست با را بود گذاشته سرش روی مهال که را گازی

 . خوبه. ها ببندیش خواد نمی -

 .بیرون برو اروم -

 را گاز خودش و زد کنار را دستش مهال. نشست مبل اولین روی بود، شده خم سرش که طور همان

 :داد فشار کمی

 کنم فکر شه بخیه باید. هنوز داره خونریزی -

 !ها دکتری ماشاال هم تو -

 .انداخت نمی مهال جان به آتش حرفها؛ این با طور این وگرنه دانست نمی حتم طور به سیاوش

 ملکه. دارد ای ملکه است وقت خیلی دارد؛ دوستش که مردی قلب دانست، نمی مهال که طور همان

 !باشد سیاوش تن به سر خواست نمی االن؛ که ای

 گاز روی و کند را چسب از بزرگی قسمت دندانش با. کشید نفسی و بست را چشمانش مهال

 ویر گاز و زد هم را دوم چسب. کرد اخمی سیاوش! چسباند سیاوش پیشانی به فشار با و گذاشت

 اندهم بتادین رد اش؛ پیشانی روی. کرد باال که را سرش سیاوش. شد ثابت تقریبا سیاوش سر

 حسی .کرد نگاهش فقط سیاوش. کرد پاک را اش پیشانی بود؛ دستش که دیگری گاز با مهال. بود

 رپ مهال چشمهای. بود داشتنی دوست برایش مهال رفتار اما. چرا نفهمید هم خودش. داشت خاصی

 .بود نگرانی از
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. آمد می اتاق داخل از مانی صدای و سر. رفت دستشویی سمت به بزند؛ حرفی آنکه بی مهال

 سودا و نشسته صندلی روی غر غر با که دید را مانی در؛ چوب چهار توی و شد بلند سیاوش

 طول زیاد وقت هیچ. گذشت چشمش جلوی از اتفاقات تمام. است سرش پانسمان مشغول

 یامینبن به! بود ریخته بهم را شان زندگی اما! بوده فقط ساعت چند عرض در همیشه. بود نکشیده

 تمام برای اهورا. باشد افتاده هم او برای بدی اتفاق خواست نمی. بست را چشمانش. کرد فکر

 کنارش مهال. ای دخترانه شیرین عطر. داد می قلقلک را اش بینی زیر عطری. بود بس عمرش

 تا قدش مهال. ماند رویش نگاهش سیاوش. کرد می نگاه مانی و سودا به لبخند با و بود ایستاده

. نیست طور این اصال دانست می سیاوش اما, رسید می نظر به شکننده و ظریف. بود او بازوی

 ینبلندتر انتهای تا سیاوش نگاه رد. بود ریخته دورش وار شلخته همیشه مثل را روشنش موهای

 و زیبا سیاوش؛ چشم به اش؛ زنانه های ظرافت. رسید می کمرش به که شد کشیده مویش تار

! اشدب سیاوش فکرهای متوجه اینکه بدون. شد سیاوش نگاه متوجه مهال؛. آمد می کننده تحریک

 :شد تر بزرگ لبخندش

 !لجبازه همیشه مثل هم مانی! داره دوستش خیلی سودا -

 دقت با هم سودا. کرد می غرغر هنوز مانی. گرفت مهال از را نگاهش و زد لبخند هم سیاوش

 عثبا همین. برگشت سمتشان به ترسیده سودا. زد در به ای ضربه سیاوش. بود کارش مشغول

 :گفت و انداخت سیاوش به نگاهی مانی. بیفتد دستش از باند شد

 !دستش زیر بشینم ساعت دو بازم باید حاال داری؟ مرض -

 :داد جواب سیاوش جای مهال

 !کار دکترتازه یه جون به میُفته کار، تازه پزشکی دانشجوی یه که وقتی -

 خوب هم سودا دانست؛ می را سودا ی عاشقانه راز مهال که طور همان. کرد نگاهش لبخند با سودا

 .دارد سیاوش به بزرگی ی عاشقانه حس قدر چه مهال قلب دانست؛ می

 :گفت مهال به رو شد می بزرگتر لبخندش که درحالی سودا

 !ما کفش توی کردی پاتو هم تو بینم می -

 اش همراهی هم سودا! کرد خندیدن به شروع بلند بعد اما آرام؛ اول شد؛ سیاوش سر متوجه مانی

 :گفت بود؛ شده سرخ صورتش هیجان و خجالت از که مهال. بود مانده مبهوت سیاوش. کرد
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 !کردم می کار چی چسب و گاز یه با! دیگه خوبه -

 :زد لبخندی! کنند می صحبت او سر مورد شددر متوجه تازه سیاوش

 !کنین مسخره رو خودتون! اتفاقا خوبه خیلی -

 !رفت طاها سمت به خیال؛ بی سیاوش اما. کرد برابر چند را مهال قلب هیجان سیاوش؛ طرفداری

 :بود شده دستش آرام تکان متوجه

 خوبی؟ طاها -

 !ببر اتاق از اینو -

 :کرد اخمی سیاوش

 رو؟ کی -

 :انداخت مانی به نگاهی لبخند با سیاوش. کرد اشاره مانی به ابرویش و چشم ی اشاره با طاها

 !شاکیه مریضت انداختی؛ راه صدا و سر خیلی دکتر؛ -

 :برگرداند را سرش مانی

 چرا؟ من؟؟ -

 :شد می شنیده زحمت به طاها صدای

 !زنی می جیغ و کنی می غرغر قدر این -

 :تگف رفت؛ می بیرون اتاق از که طور همان و شد بلند مانی. بخندد که بود سیاوش نوبت بار ای

 !کردم مراقبت ازت منم مقصر -

 هب سر و خندید می. بُردند می سر به درد و ترس و بیم در که پیش ساعت چند خالف بر پسرها

 لحظه آن در طور چه شد، نمی باورشان بعدها هم خودشان که چیزی! گذاشتند می هم سر

 هار بیابان در بعد و خوردند کتک! بودند گروگان ساعت چند آنها! باشند آرام طور این توانستند

 !مُردند می جا همان نبود؛ مهدی اگر بسا چه و! بودند شده
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 بود دهایستا آشپزخانه ی گوشه مهال. بُرد خوابشان خستگی و مُسکن اثر بر طاها و مانی بعد؛ کمی

 اش هنقش به باید. داد تکیه اشپزخانه اپن کانتر به سیاوش. شست می سینک داخل را چیزی و

 کوچک دختر برایش؛ مهال. بود مهال درگیر ذهنش تمام اما. کرد می فکر تورج انداخت دام به برای

 می خودش او و آورد می خوراکی دائم برایشان رفت؛ می مانی ی خانه به وقتی که بود شیرینی

 .نشست کابینت روی و زد لبخند! کند می جدا او برای را ها بهترین همیشه دانست

 هیچ. زده خجالت هم و بود خوشحال هم کرد؛ می نگاهش سیاوش که این از. شد اش متوجه مهال

 و ردب آشپزخانه تراس به بود؛ شسته که را مانی خونی پیراهن مهال. نشد بدل و رد بینشان حرفی

 :دز لبخندی کرد؛ می نگاهش عالقه با هنوز که سیاوش برگشت؛ وقتی.کرد پهن رختی؛ بند روی

 !مهال شدی بزرگ خیلی تو -

 با و انداخت پایین را سرش. بدهد نشان باید واکنشی چه دانست نمی. کرد نگاهش متعجب مهال

 :گفت رسید؛ نخواهد هم خودش گوش به داشت یقین که صدایی

 ..وقته خیلی -

 .نشد منظورش متوجه اما شنید؛ را صدایش سیاوش

 شدی؟ بزرگ وقته خیلی... نفهمیدم -

 !مُرد مادرم که روزی از دقیقا.. آره -

 :زد لبخندی. ببیند هم سیاوش چشمان در را غم توانست می مهال

 بخوری؟ مرغ تخم تا چند کنی می فکر تو -

 :گرفت اش خنده سوالش از سیاوش

 !شونه یه االن -

 .کرد باز را یخچال در مهال

 ! رسه می تا دو هم تو به تا؛ سه دوستش و مانی تا؛ دو سودا و من. ببینم بزار خب -

 :کرد نگاه را سیاوش

 خوبه؟ -
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 !کنم می کاریش یه اره -

 بود؛ مهال با حق. کرد می نگاهش عالقه با همچنان سیاوش و آورد در بیرون را ها مرغ تخم مهال

 ! بود کوچک وقتی حتی بود؛ شده بزرگ بود وقت خیلی

*** 

 : هجدهم فصل

 ماا. افتاد هم روی چشمانش دوباره. داشت خستگی و کوفتگی احساس. کرد باز را چشمانش آرام

 .دید سرش باالی را مردی شوند، بسته کامل اینکه از قبل

 :گفت و زد لبخندی مرد. بود سرش باالی مسنی تقریبا مرد. کند باز را چشمانش کرد؛ سعی دوباره

 خوبه؟ حالت -

 ناآش برایش مرد ی چهره. انداخت مرد به تری دقیق نگاه. کند باز را چشمانش بیشتر کرد سعی

 غریبه اتاق. برگرداند را سرش دیگر طرف به. هست اتاق در هم دیگری کس کرد احساس. بود

. دکر نگاهش دقیق و آمد نزدیکش بود، اتاق داخل که کسی. آمد نمی یادش خاصی چیز هیچ. بود

 ازویشب دور را فشارسنج. گیرد می را نبضش شد متوجه بنیامین. گذاشت گردنش روی را دستش

 :کرد صدایش مسن مرد. پیچید

 ..داره درد کجات خوبی؟ بنیامین -

 دهانش اما. بزند حرف تا بدهد قورت را دهانش آب کرد سعی. بود آشنا هم مسن مرد صدای

 :بگوید توانست فقط. بود خشک

 ... آب -

 کرد؛ احساس که مردی رسید؛ کنارش لیوان یک با جوانی مرد و کرد کسی به اشاره مسن مرد

 :گفت و گرفت را لیوان. است پزشک

 .بخوری کم خیلی بهتره -
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 دهش کوبیده انگار. داشت مزمنی درد بدنش. کرد بلندش و نشست کنارش دیگر طرف از جوان مرد

 کم کم گذاشت؛ بالش روی را سرش دوباره. نوشید آب از کمی.. تصادف مثل. جایی به بود

 :افتاد دوستانش یاد..  مرد..  ماشین.. باغ ؛ شاهین ؛ روستا..  آمد می یادش چیزهایی

 .. مانی.. سیاوش -

 :گفت و گرفت را دستش مسن مرد

 کنه؟ نمی درد جاییت نداری؟ مشکلی االن. خوبن اونام نباش نگران -

 شسرم وارد سرنگ با را چیزی پزشک و کرد پزشک به اشاره مسن مرد. داد تکان سری بنیامین

 کرف کرد؛ می مبارزه خواب با که حالی در آرام. نداشت کاری قدرت. فقط کرد می نگاه بنیامین. کرد

. بود خودش. بود درست.. زد صدا را مرد کسی.. شنید اسمی. است دیده کجا را مرد این که کرد

 !ربود را او خواب برسد؛ ذهنش به دیگری چیز آنکه از قبل«  رها مهرداد..  رها.. » پدرش فترد

*** 

 تنداش خاصی درد. داد تکان را خودش زحمت به. بود بهتر حالش. شد بیدار بنیامین دوباره وقتی

 را جاآن اصال.. انداخت اتاق به نگاهی. بود پیچیده استخوانهایش تمام در مزمنی درد و سرگیجه اما

 عیس. بود خوابیده بزرگی ی نفره دو تخت روی. شیک خیلی و بزرگ خواب اتاق یک. شناخت نمی

 رزد از روز روشنایی اما. بودند کشیده را ضخیم های پرده اینکه با. کند بلند کمی را خودش کرد

 را مانشچش و پیشانی دستش با. افتاده اتفاقی چه بیاید یادش کرد سعی.. بود مشخص بینشان

 :شد اتاق وارد جوانی مرد و شد باز آرامی به در لحظه همان. داد فشار کمی

 کنم؟ خبر رو دکتر خواین می ؟ خوبه حالتون آقا؛ سالم -

 :داد تکان را سرش بنیامین

 هستم؟ کجا من. خوبم. خوام نمی نه -

 :کرد خم را سرش مرد

 . هستین گرسنه حتما. بیارن صبحانه براتون بگم رم می من -

 پتو.شد اش گرسنگی متوجه تازه صبحانه، اسم شنیدن با. رفت در سمت به کند صبر اینکه بدون

 کجا لباسهایش. کشید را پتو دوباره! ندارد لباس شد متوجه اما. بیاید پایین تخت از تا زد کنار را
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 از و ندک سوال نبود کسی. بود شده عصبی و گیج. ندید چیزی اما. کرد نگاه دقت با را اطراف بودن؟

 !شود بلند وضع همان با شد نمی طرفی

 ردم و کشید طول دقیقه چند انتظارش. کرد صبر گشت، برمی زودی به مرد حتما که فکر این با

 ماا گذاشتند؛ تخت روی را مفصلی ی صبحانه سینی خدمتکارها. شد اتاق وارد خدمتکار دو همراه

 :گفت اخم با بنیامین

 . میز روی بزارش دار برش. خورم نمی صبحونه اینجا من -

 اتاق ی گوشه بزرگ، مبل عدد دو جلوی که میزی روی را سینی خدمتکار و کرد ای اشاره جوان مرد

 :گفت مرد رو بنیامین. گذاشت بود

 کجان؟ لباسام -

 .هست لباس کمد توی. آقا بودن پاره اونا -

 ار ذهنش انگار که مرد. کرد نگاه لباسها به اخم با بنیامین. کرد باز را درش و رفت کمد سمت به

 :گفت بود خوانده

 .باشن تون سلیقه باب امیدوارم.  دادیم سفارش براتون رو همه -

 :برداشت شرتی تی کمد توی از خودش

 االن؟ باشین راحت این با کنم فکر -

 !بگیرین اجازه اول تو بیاین هم خواستین.  پوشم می خودم بیرون برین خب خیلی -

 :کرد خم کمی را سرش جوان مرد

 . مایلین شما طور هر.  آقا بله -

 ای خانه در کودکی از بنیامین. رفتند بیرون اتاق از خودش همراه و کرد اشاره خدمتکارها به مرد

 یرز با توانست می خوب خیلی او! کردند می نگاه او به«  آقا»  یک چشم به همه که بود؛ شده بزرگ

 ! کند برخورد دستانش

 وارد و زد در. رفت بود راهرو انتهای در که اتاقی به بنیامین؛ اتاق از شدن خارج از بعد جوان مرد

 :شد اتاق
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 !خوبه حالشون کنم می فکر و شدن بیدار بنیامین آقا رها؛ آقای -

 :بود ایستاده اتاقش بزرگ ی پنجره به رو رها مهرداد

 کنه؟ می کار چی االن..  خوبه -

 .کنن می میل صبحانه االن احتماال و دادم بهشون رو هاش لباس -

 ..بگم و بهش بزنم زنگ شدم مجبور. شد کاری گند خیلی سهیل؛ خوبه -

 :نشست صندلی روی. رفت میزش سمت به و کشید آهی

 کنم؟ تحمل باید را اطرافیانم حماقت آخه من قدر چه -

 :شد تر نزدیک سهیل

 و قتهو بهترین االنم. کردین می حذف باید رو احمق تورج اون. نکنین عصبانی رو خودتون بهتره -

 .داد دستمون خوبی ی بهونه

 :داد راتکان سرش و کرد نگاهش مهرداد؛

 اون مثل رو پاهایی خرده ی حوصله.  شه تموم معامله این بزار..  خرابکاریش بسه کنم فکر..  آره -

 !کردم ریسک هم دفعه اون. ندارم گنده خرس

 :داد ادامه رها مهرداد. نگفت چیزی سهیل

 .خوبیه فرصت این. بزنم حرف باهاش باید. پیشش رم می دیگه دقیقه ده -

 وقت هر تا ایستاد در پشت جا همان. شد خارج اتاق از و کرد خم کمی را سرش بار این سهیل

 ادمهرد بعد ی دقیقه ده حدود. باشد داشته حضور آنجا او برود؛ بنیامین دیدن به خواست رها؛ اقای

 .کرد باز را در و زد در سهیل. رفتند بنیامین اتاق طرف به سهیل همراه و آمد بیرون اتاقش از رها

 ودب کرده انتخاب را رنگی سفید شرت تی بنیامین. شدند اتاق داخل خودش بعد و رها مهرداد اول

 با. خورد می صبحانه و نشسته مبل روی. بود کرده شانه را موهایش. روشن جین یک همراه به

 :کرد بلند را سرش فقط سهیل و رها اقای دیدن

 بخیر صبح -

 :نشست نامرتب تخت ی گوشه روی لبخند با رها مهرداد
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 خوبی خوشحالم. بخیر صبحت -

 ابهج کمی دانست می را نگاهش دلیل که رها مهرداد. کرد نگاهش دقت با و داد تکه مبل به بنیامین

 :انداخت چپش پای روی را راستش پای و شد جا

 .اتفاقات این خاطر به! البته بزرگ خواهی معذرت یه. بدهکارم خواهی معذرت یه شما به من خب -

 .مدآ پیش شما به حقیقت نگفتن خاطر به اینها بیشتر نظرم به و بود ناخواسته کامال البته

 :کرد می نگاهش متفکر بنیامین

 !دیدم پدرم دفتر توی قبال رو شما من -

 :زد لبخندی رها

 !دوستیم هم با وقته خیلی پدرت و من! بودیم دیده رو همدیگر اونجا قبال ما درسته؛ -

 :شد خم جلو به کمی بنیامین

 ونحالش کجان؟ اونا راستی.....  دوستام و من! بدین توضیح خیلی من به باید شما..  خب خیلی -

 خوبه؟

 .خوبه حالشون.  نباش نگران بله -

 :کرد نگاهش مشکوک بنیامین

 هستن؟ کجا االن -

 :داد جواب سهیل کرد؛ نگاه سهیل به رها مهرداد

 !عابد مانی عموی ی خونه -

 کرد نگاهش متعجب بنیامین

 وضع؟ اون با چرا؟ اونجا مانی؟ عموی -

 :داد جواب رها مهرداد بار این سهیل؛ جای به

 . نباشی نگران بهتره. طور همین هم حالشون و خوبه جاشون -

 .بود خوب هم همین. داد تکان را سرش بنیامین

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر اعتماد سارا | تفنگدار چهار رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

278 

 

 دادین؟ نجات روانی مرد اون دست از منو شما. هستم شما توضیح منتظر من..  خب -

 زد تلخی لبخند رها مهرداد

 بشنوی؟ دروغ که خوای نمی -

 :کرد اخم بنیامین

 اصالً نه -

 متون می که جایی تا من..  خب اما.  نیاد خوشت ممکنه. کن گوش دقت با کنم می خواهش پس -

 !منه افراد از یکی روانی، احمق مردک اون. گم می بهت

 :کرد نگاهش زده بهت بنیامین

 اورد؟ سرمون رو بال این و گرفت رو ما چرا اما...  آدم اون شما؟ افراد -

 .کردین ایجاد اختالل ما کارای توی کم یه شما چون -

 .چید می هم کنار را ها جمله ذهنش؛ در. بود بهت در بنیامین. کرد می نگاهش ساکت مهرداد

 شما؟ کار کدوم توی کنین صحبت تر واضح شه می ؛ فهمم نمی-

 !دادیم می انجام ما بودین؛ رفته نیک پیک برای شما که شبی اون که کاری همون -

 :شد گشاد چشمانش بنیامین

 !شما؟ چی؟ -

 :زد زل بنیامین متعجب چشمان به خونسردی با و داد تکان را سرش آرام مهرداد

 همه این اومدن وجود به باعث دوستاتون و شما کنجکاوی متاسفانه و اونجا بودم من.  بله -

 !من برای هم و شما برای هم. شد مشکل

! ودب سهیل همین کرد تهدیدش اسلحه با که مردی آمد؛ یادش دقیقا االن بود؛ شوک در بنیامین

 !بود خودش بود درست کرد نگاهش دوباره و سمتش برگشت

 کنار؟ بزنیم گفتی کردی تهدید رو ما که بودی تو -

 :زد لبخندی مهرداد. انداخت پایین را سرش سهیل
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 تا تیمدونس نمی کدوم هیچ یعنی. هستین ماشین اون توی شما دونست نمی اون. نیست مقصر -

 .تصادف فردای

 :داد ادامه و کشید عمیقی آه مهرداد

 .ریخت بهم چیز همه متاسفانه و -

 :کرد بلند را صدایش عصبانیت با و کرد اخم بنیامین

 نهک چپ ما ماشین شد باعث شما عوضی ی راننده اون...  کردین دنبالمون بودین مسلح شما -

 !! بودیم مست ما گفتن بهمون هم بعد و شد کشته من دوستای از یکی... 

 :شد جا جابه جایش سر کمی مهرداد

 های چهب و هستن دنبالمون نفری چند دونستیم می ما که بود این علتش خب. باشماست حق بله -

 !بود سوتفاهم ش همه! هستین اونا شما؛ کردن فکر من

 :کرد عصبی ی خنده بنیامین

 صحنه شما.  بودیم اونجا تفریح واسه فقط ما...  شد کشته من دوست رها؟ آقای سوتفاهم -

 .. زدین آتیش رو وسایلمون ی همه و بودین کرده سازی

 !کرد می کمک شما به پدرتون.  کرد می شک ما به پلیس نباید. بودن الزم اونا -

 :کرد نگاهش زده شوک دوباره بنیامین پدرش؛ اسم شنیدن با

 دونست؟ می اون!  نداره امکان نه....  نگین پدرم؟ -

 . بود زده شوک. کرد می نگاهش هنوز بنیامین. داد تکان تایید ی نشانه به را سرش رها مهرداد

 ولقب خاطر همین به بفهمد را واقعیت پلیس بود نگذاشته دلیل همین به بود؟ جریان در پدرش

 کند؟؟ پیدا ادامه سیاوش رانندگی تخلف اسم با پرونده که بود کرده

 آرام بود، در پشت که کسی. کرد باز را در سهیل. خورد در به ای ضربه. کرد می نگاه سردرگم

 .کرد نگاه مهرداد به سهیل و گفت چیزی
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 امالک در ناگهان. بود گیج هنوز بنیامین. بست را کتش های دکمه و ایستاد تخت جلوی رها مهرداد

 رفت شسمت به بابک. ایستاد ناخداگاه. دید را پدرش برگشت؛ در سمت به وقتی بنیامین و شد باز

 :کرد می نگاه صورتش های کبودی به دقت با. گرفت را بازوهایش و

 بنیامین؟ خوبی -

 شرهای بابک.  کرد می نگاه فقط. کند هضم را رها حرفهای توانست نمی. بود گیج هنوز بنیامین

 :کشید خودش سمت به و گرفت را کتش ی یقه عصبانی. رفت مهرداد سمت به و کرد

 ..باش مواظبش نگفتم من مگه کردین؟ کارش چی احمق مردک -

 در دستانش از را اش یقه داشت سعی و گذاشت بابک دست روی را دستش که حالی در مهرداد

 :گفت بریده بریده بیاورد

 .. توضیح...  اقا..  کنین صبر -

 :رفت طرفش به بنیامین

 .. پدر -

 یم نگاهش غمگین بنیامین. برگشت سمتش به و کرد رها را مهرداد کلمه، این شنیدن با بابک

 ... سوال عالمه یک. بود سوال نگاهش در. کرد

 ... اهورا مرگ باعث که دونستین می شما بوده؟ اینا کار تصادف اون دونستین می شما..  پدر -

 :گرفت را بنیامین دست دوباره بابک

 !دم می توضیح بهت من...  بنیامین باش آروم -

 :داد ادامه بنیامین

 سیاوش؟ و مانی کجان؟ دوستام باشه؟ من مواظب...  بودین جریان تو شما گن می اینا پدر -

 را کراواتش ی گره که حالی در مهرداد کرد؛ نگاهش خشم با و برگشت مهرداد سمت به بابک

 :گفت کرد می محکم

 نباشن نگران خوبه جاشون که گفتم بهشون من -
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 :برگشت بنیامین سمت به بابک

 ...گفتم نباش نگران -

 :شود تمام حرفش نگذاشت بنیامین

 کارین؟ این توی هم شما -

 را نامنظمش های نفس صدای. درخشید می سبزش چشمان در خشم کرد؛ می نگاهش جدی

 :گفت آرام.  ست عصبانی دانست می. شنید می بابک

 ....توضیح بهت من -

 یانه؟ اره ست کلمه یه پدر -

 ..تجارته -

 :گفت پوزخند با بنیامین

 می قاچاق شما بود؟ همین فهمیدم می زمان مرور به باید که کاراتون از بخشی اون تجارت؟ -

 مخدر؟ مواد اسلحه؟ کنین؟

 :گذاشت بازویش روی را دستش بابک

 .. بنیامین واستا -

 :زد پس بازویش روی از را دستش بنیامین

 ... کنم می خواهش -

 :ددادکشی خشم با بنیامین. بست را در مهرداد ی اشاره با و بود در جلوی سهیل. رفت در سمت به

 ور اون برو بیا -

 :رفت سمتش به بابک

 ..بزنیم حرف هم با باید بنیامین واستا -

 .. بود بس عمرم ی همه برای. بشنوم چیزی خوام نمی -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر اعتماد سارا | تفنگدار چهار رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

282 

 

 !نبودی بچه قدر این -

 . پس کنین ولم.. ترسو ی بچه یه. ام بچه خیلی هستم -

 :کشید خودش سمت و گرفت را بازویش حرص با بابک

 .. ری نمی بیرون جا این از تو نخوام من تا. گم می بهت بشین..  بنیامین کن بس -

 :بود کرده لرزش به شروع بنیامین های مردمک

. بدین توضیح.  بگین..  رم نمی باشه.. هستم شما بازی شب خیمه عروسک همیشه مثل منم، بله -

 ...غلط چه دارین که بگین

 مانچش در که خشمی برق. گذاشت نصفه را حرفش زد؛ بنیامین گوش توی بابک که ای کشیده

, کرد نگاهش غمگین بابک. افتاد قرمزش ی گونه روی که شد اشکی قطره به تبدیل بود؛ بنیامین

 :داد فشار اش سینه به را پسرش سر ؛ کرده که کاری از متاسف

 ..پسرم متاسفم -

 د؛بو شده دریغ او از وقتها خیلی که چیزی پدرش آغوش. داشت کینه و محبت از حسی بنیامین

...  پدرش کار طرفی از و داشت نیاز گاه تکیه یک به واقعا که االن مخصوصا. بود اختیارش در االن

 نمی.  کشید عمیقی نفس... هفته دو این در مشکالتش.. اهورا مرگ. خورد دیروز که هایی کتک

 :کرد نگاهش بابک کرد، بلند را سرش. شود تحقیر قدر این خواست

 .کن گوش کمی و بشین فقط.. دم می توضیح بهت بزار بنیامین -

 به هار مهرداد. نشاند خودش کنار هم را بنیامین و نشست. برد تخت کنار و گرفت را بنیامین دست

 :گفت و کشید آهی بابک. نشست بنیامین قبلی سرجای و رفت مبل سمت

 ستمخوا. دونم می خطرناکیه کار. کنم می کمکشون وقته خیلی من. داره حقیقت متاسفانه خب -

. ... اینکه و بود همین خاطر به موقع؛ اون گفتم بهت که ای مسئله اون. بودم تنها چون برگردی

 ..ندارم زندگی برای چندانی وقت من بنیامین

 :کرد می نگاه دستانش به و بود پایین سرش بابک. کرد نگاهش بنیامین

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر اعتماد سارا | تفنگدار چهار رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

283 

 

 کترید هیچ دیگه و درگیرشم وقته خیلی. هستی من قلبی مشکل جریان تو و دونی می خودت تو -

 جامو تونن می که داره برشون خیاالت ها بعضی که بود شده باعث همین. کنه کاری تونه نمی

 گریزی راه.  کردم گیر مرداب این داخل من. رو شرایط این کنی جمع و برگردی خواستم. بگیرن

 رو کرشف اصالً من..  افتاد لعنتی اتفاق اون اینکه تا. کنی جمع تونستی می.  نبودی تو اما.  نیست

 هچ دونستم می چون ذاشتم نمی وگرنه کنین انتخاب رو جا این تفریح برای شما کردم نمی هم

 و دتهدی و رشوه و شده مسئله این پاپیچ پلیس وقته خیلی..  داشت حق هم مهرداد. خطرناکه قدر

 ... یهست کی دادی می توضیح و کردین می صبر اگر. بود ترسیده اونا. نکرده کاری هم ها سفارش

 :گرفت باال را سرش بابک

 که تفاقیا. دوستات حتی نه و تو نه. بشه وارد اسیبی تو به خوام نمی و خواستم نمی من بنیامین -

 ... کردین می زوم مسئله این روی نباید شما.  تمام و..  بوده تصادف همون کن فکر.. اما افتاده

 :انداخت پایین را سرش بار این بنیامین

 ؟مقصریم خودمون که وقت اون پلیس به گفتین شما! مون همه از بود کرده شکایت ارغوان پدر -

 ... و بودیم مست که

 دیده هم رو قاضی. بودم پرونده دنبال من.  کردم می درست کردین می صبر اگه. گفتم من اره -

 .کردیم می پرداختش که اهورا برای بود دیه یه نهایت. بود شما نفع به چیز همه! حتی بودم

 :زد پوزخندی بنیامین

 قاضی گی می شما.. مرد شما خالف کار خاطر به اون..  مُرد اون... بود دوستم اهورا پدر...  اهورا -

 نگاه مانی و سیاوش روی توی فردا پس طور چه من شه؟ می روتون بدیم؟ باید دیه و خریدی رو

 ؟ فهمین می..  بمیره اونم ممکنه و بده حالش اون مادر کنم؟ نگاه معلمم روی تو طور چه من کنم؟

 سیاوش چشم از همه و! برادرشه انتقام دنبال ارغوان االن. کنن ازدواج بود قرار ارغوان و سیاوش

 دیه؟ فقط....  شما نظر به اینا..  تصادفو این بینن می

 :داد تکان تاسف با را سرش بابک

 کن رضف. بگیر فاکتور رو همه. بیفته ممکنه کسی هر برای! اتفاقه اما دونم می رو اینا بنیامین -

! تیننیس شما مقصرش ماشین از شد پرت اهورا حاال. شده تصادفتون باعث احمقی یه اتوبان توی

 ....وکیل با من
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 :شد بلند هم خودش و کرد بلند را دستش بنیامین

 ...بزنین حرف وکیلتون با برین..  شنیدم..  پدر باشه -

 :گفت بابک بود؛ برنداشته را اول قدم هنوز. افتاد راه در سمت به باز

 !اینجا بیان بزنی حرف دوستات با باید تو...  بنیامین کن صبر -

 :برگشت سمتش به تند بنیامین

 بود؟ من پدر عاملش مصیبت همه این افتخار با بدم توضیح بهشون اینجا؟ چی برای -

 باهاشونه که یکی از و اونا از مهرداد بیاری؛ رو دوستات باید. انداختن تیکه عوض کن گوش -

 .خواد می اطالعات

 :کرد نگاهش اخم با بنیامین

 اطالعات؟؟ -

 فهمی؟ می گیره منم پای بره؛ لو مهرداد...  مهردادِ دنبال نفر یه... بنیامین آره -

 :شد نزدیک پدرش به کمی بنیامین

 هست؟ کی منظورتون گین؟ می چی -

 .. دیگه یکی و دهاتیه پسره همون -

 :کرد می نگاه و انداخته پایش روی پا هنوز مهرداد. کرد نگاه رها مهرداد به

 شاهین -

 کرد اخم و برگشت مهرداد سمت به بنیامین

 کنین؟ پیداشون خواین می چی برای -

 :کشید جلوتر را خودش و گذاشت زمین روی را پایش مهرداد

 ..دارن مدرک ازم. کردن دخالت من کار تو اونا! دونی می رو دلیلش خودت -
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 فشار هم به خشم از را هایش دندان. بود چشمش جلو اش زخمی صورت. افتاد طاها یاد بنیامین

 :داد

 .. کجان مانی و سیاوش دونم نمی من -

 :گفت رها مهرداد

 !!بهتون که گفتم! عابد مانی عموی ی خونه -

 :شد خشم از پر بنیامین چشم تمام

 .کنی ادب رو روانی ی مرتیکه اون بری؛ دستور همه این جای به بهتره شما -

 بابک. بیندازد پایین کمی را سرش مهرداد شد باعث و کرد نگاه اخم با سمتش به هم بابک

 :گذاشت پسرش بازوی روی را دستش

 .مهرداد به برگردونن رو پسره اون صدا و سر بی کنی کار یه باید تو بنیامین ببین -

 :بست را چشمانش بنیامین

 .کنم نمی دخالت شما کارای توی من پدر -

 !بنیامین -

 !ازشون کنین سوال برین خودتون -

 :شد بلند بار این مهرداد

 شاهین؟ از دونی می چی توخودت -

 اطرخ به البته. شم ماجرا این قاطی نباید که کرد تهدیدم پدرم چون نگفتن من به اونا...  هیچ -

 !گیره ماجرا این توی هم خودش پای اینکه خاطر به نه آبرو؛

 :خورد گره هم در بیشتر بابک های اخم

 ریب بهتره! خودت پای حتی. گیره مون همه پای. بدی انجام رو خواد می که کاری باید تو بنیامین-

 با اینا. بدی تحویل رو پسره اون و بگیری دارن شاهین جای از ادرسی. کنی راضی رو دوستات

 !بودین دوستتون پیش تاتون سه هر نبود من خاطر به اگر. ندارن شوخی کسی
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 :کرد نگاهش غم با بنیامین

 .کنن رو کارشون ذاشتین می پس کاش ای -

 :کشید خودش سمت به را بنیامین دست عصبی بابک

 من؟ نه دوستات نه ببینه؟ آسیب کسی که خوای نمی تو بنیامین -

 :انداخت مهرداد به نگاهی کینه با بنیامین. دانست می را ضعفش نقطه بابک

. ینکشت رو دوستاش از یکی چون. بگیره انتقام شما از خواد می گفت سیاوش. کیه دونم نمی -

 ؟؟ رو اونا کشتین چرا.  کنم فکر بود اش پسرخاله اون.  طور همین هم طاها

 :کرد رها را بنیامین دست بود؛ شده تر آرام که بابک

 تو وامخ نمی. کنار بکشی پاتو خوام می همین خاطر به. داشته و داره زیاد تلفات. خطرناکیه بازی -

 !بخوری فقط بخوای که گذاشتم ثروت برات کافی ی اندازه به. کنم قاطی رو

 کشی؟ آدم و قاچاق با چی؟ با پول؟..  هه -

 :خورد گره هم در هایش اخم دوباره بابک

 .بودم شون واسطه فقط من. دونی نمی هیچی تو. بنیامین کن بس -

 :کرد اشاره سهیل به

 ..یاره می دوستاشو اون. ببر خودت با رو بنیامین ؛ سهیل -

 .بهتون که گفتم. پدر خوام نمی -

 کاری و لندن فرستمت می امروز همین نری اگر. خطره تو دوستات جون چون. بنیامین ری می -

 !دم نمی بهت دوستات بودن سالم برای هم ضمانتی هیچ. برگردی نتونی کنم می

 به حرف بدون. کند می کاری هر وقتها جور این دانست می بنیامین. بود روشن کامالً پدرش تهدید

 .شد خارج بنیامین سر پشت و کرد باز را در سهیل. رفت در سمت

 :نشست و برگشت تخت سمت به بابک

 ..جور این گفتی می بهش نباید -
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 :نشست کنارش هم مهرداد

 ..گفتی می بهش زودتر باید شما. فهمید می باید باالخره -

 :برگشت سمتش به عصبانی بابک

 پسر روی دستشو طور چه کشمش می خودم عوضی...  بودی کرده توجیه رو اشغال اون تو اگه -

 ..کرده بلند من

 کار سابح هم اونا که گفتم می باید یا. شماست پسر که نگم رو مسئله این گفتین خودتون شما -

 .دادین می توضیح بنیامین به شما یا اومد، می دستشون

 :داد تکان را سرش بابک

 !برسم رو حسابش باید خودم بیار رو عوضی اون -

 تو جدید بار دونی می.  بشم راحت جنسا شر از باید خوره می دردم به تورج نباش؛ عصبانی -

 .راهه

 :انداخت پایین را سرش بابک

 .کردم می درگیر خودمو نباید.  بنیامینه با حق. شدم خسته -

 :گفت مالیمت با. بدهد دست از بامداد مثل را خوبی شریک و رابط نداشت؛ دوست که مهرداد

 ودترز باید.  کنیم می درستش کم کم هم رو بنیامین. شه می تموم و کنم می خفه رو فضول اون -

 .نداختی می راش

 :نداشت شوخی بار این بابک خشمگین چشمان

 س هبچ اون. بشه ها کثافتکاری این قاطی من مثل خوام نمی. بردار بنیامین سر از دست مهرداد -

 .هنوز

 :زد لبخندی مهرداد

 .دونی می خودت. نیست اجباری -
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 هنوز بنیامین اما بود؛ سخت بابک برای مرداب این از آمدن در. کردند نگاه بهم ای لحظه دو هر

 :گفت خونسرد طور همان مهرداد.بود کنار

 !ده می لو رو چی همه کنه باز دهن پسره اون یاره؟ می ره؛ می مطمئنی -

 هم خودش چون بار این. گفتم چی بهت نره یادت مهرداد فقط. یاره می. کردم بزرگش من اره -

 ...... و اومدی سراغش بفهمم اگه اما. هیچ شد کشیده پاش و بود مقصر

 :داشت لبش روی ای مغرورانه لبخند مهرداد

 !رو شما حتی. نکردم اجبار وقت هیچ -

 اقیب برایش اعصابی امروز برای. افتاد راه به خروجی در سمت به و شد بلند و نگفت چیزی بابک

 !کند دو به یکی مهرداد با که بود نمانده

*** 

 برای را مسائل بود نتواسته هنوز. کرد می نگاه سقف به و بود نشسته عقب صندلی روی بنیامین

 ها خالفکاری این پشت هم او مدت همه این یعنی.. نداشت امکان پدرش؟. کند حالجی خودش

! بودن کم متاسفانه و بوده برانگیز شک نظرش به که گشت می جاهایی دنبال مدام ذهنش در بود؟

 ..کاری نظر از نه و اخالقی نظر از نه. نبود درستی آدم پدرش

 و گفت؟ می چه مانی و سیاوش به باید. کرد نگاه و چرخید پنجره سمت به بود؟ که پدرش اما

 و شد ادهپی بنیامین. رسیدند مانی عموی ی خانه در به. بود گیج. بودش ندیده حاال به تا که شاهین

 رها؛ افراد که بود جالب برایش. دید می را آنجا که بود بار اولین برای کرد؛ ساختمان به نگاهی

 :گفت گوشش کنار ارام سهیل!! شناختند می را اینجا

 زنین؟ می رو زنگ -

 :رفت در سمت به و کشید آهی بنیامین

 اینجا بمونین شما -

 خانه از که بود نفر اولین مانی.شد خانه داخل بنیامین و شد باز در بعد ی لحظه چند. زد را زنگ

 :شد نزدیکش و گذراند را حیاط بنیامین. آمد بیرون
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 خوبی؟ مانی -

 :کرد بغلش خوشحالی با مانی

 . بودیم نگرانت آخه تون خونه زدیم زنگ ببخش.  خوشحالم خیلی خوبی؟ تو بنی آره -

 :ایستاد کنارشان سیاوش

 بنیامین؟ خوبی -

 با و داد تکان سری مهال. بودند ایستاده مهال و سودا سرشان پشت.  کرد نگاه دو هر به بنیامین

 :گفت لبخند

 .تو بفرمایید -

 بنیامین تو بیا آره -

 اینجا؟ باشیم تنها لحظه یه شه می اما ببخشید...  مانی نه -

 یم نگاهش متعجب سیاوش. برگشتند خانه به دو هر و شدند بنیامین منظور متوجه سودا و مهال

 :بود خسته و غمگین بنیامین ی قیافه. کرد

 بنیامین؟ شده چیزی -

 :نشست حیاط های پله از یکی روی

 .. ها بچه بشینین -

 :کشید عمیقی نفس بنیامین. نشستند کنارش سیاوش و مانی

 من پدر خب...  من پدر. ندارن شوخی اینا دیدین. خطره تو جونمون طور چه که دیدین ها بچه -

 !بیرون بیایم مخمصه از که کنه می کمکمون

 :بود زده زل صورتش به سیاوش

 چیزو؟ همه گفتی پدرت به تو طور؟ چه -

 :داد تکان را سرش بنیامین
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 تس دیه یه نهایت گفته بهش اون و کرده صحبت قاضی با. دونه می رو چیز همه اون تقریبا آره -

 .کنه می پرداخت پدرم که

 :شد بلند عصبی سیاوش

 چیه؟ دیه! بنیامین تو گی می چی چی؟ -

 !بمیریم مون همه بود ممکن. ندارن شوخی اونا. بدیم ادامه جور همون باید رو پرونده -

 نیست؟ بس. نمُرد مگه اهورا مردن؟ ترس از رو نکردیم که کاری کنیم قبول باید االن! بهتر -

 :برد باال کمی را صدایش بنیامین

 ام اونا برای نخیر رسن؟ می کارشون سزای به اونا شه؟ می عوض چیزی! بمیریم ماهم حاال خب -

 !کنن می رو شون کاری کثافت و زندگی عادی هم خیلی! ایم پشه

 :بود غم از پر مانی لحن

 .. اما بنیامین -

 !کتکا اون بود کافی برام! بمیرم ندارم دوست اما.. واقعا دونم نمی من -

 !ترسیدی تو -

.. .باش باشی؛ شجاع خوای می تو...  تو برعکس! ام ترسو من بهت گفتم هم قبال سیاوش آره -

 ..دی می کشتن به رو تامون سه هر داری بدون اما

 :گذاشت بنیامین بازوی روی را دستش مانی

 شده؟ چت تو بنیامین واستا -

 کجاست؟ شاهین دونین می ببینم.. مانی هیچی -

 :دادزد عصبانیت با سیاوش

 !نه -

 !که داشتین رو تلفنش -

 .موند اونجا گوشیمون -
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 داره؟ خونه تهران گفتین. کرد پیداش شه می طور چه ببینم خب -

 بنیامین؟ کار چی خوای می -

 بود؟ کرده کمکتون اون نگفتین مگه! ببینمش خوام می -

 به ار دستش سیاوش. بود مشکوک بنیامین مورد در چیزی یک. کردند نگاه بهم مانی و سیاوش

 :گرفت جلویش سکوت ی نشانه

 شدی؟ خالص اونجا از طور چه تو..  بنیامین ببینم واستا -

 !شدین شما که طور همون -

.  دمبو هوش به من. بردن جلوتر رو تو. بودیم هم با طاها و مانی و من! نبودی ما با تو بنیامین نه -

 من ودب باز که در. برد و کرد بلند رو تو و اومد بود بیابونی؛ غول اون مثل که مرد یه با شیک مرد یه

 !برد سلیم رو ما بعد بیشتر شایدم ساعت نیم. شنیدم بیداد و داد صدای

 :گفت متعجب بنیامین

 کیه؟ سلیم -

 .. کنه می کار شاهین برای گفت بعد و کرد کمکمون..  واال دونم نمی -

 :کرد می نگاه ترس و تعجب با بنیامین

 بودن؟ شاهین افراد اونا یعنی شاهین؟ برای -

 .. چیزی همچین یه. کرد می جاسوسی اونجا انگار... نه -

 .داشت یاد به چیزهایی هم خودش. شد ماجرا متوجه. کرد فکر کمی. داد تکان را سرش بنیامین

 بادیگاردهای از یکی احتماال و بود سهیل جوان مرد. بود رها مهرداد برد خودش با را او که کسی

 :پرسید آهسته سیاوش.. امد یادش کم کم چیز همه. بود کرده بلند را او رها

 بردن؟ کجا رو تو... بنیامین -

 تهدید خاطرش به را او بود؟ دنبالش همه این پدرش که بوده کی شاهین.. کرد سکوت بنیامین

 ..بود مهمتر مانی و سیاوش جان بود؟ کرده
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. ردهک پیدا منو پدرم بعد و کردن ولم و ترسیدن پدرم نفوذ از احتماال. شده چی دونم نمی.. ببین -

 .هستم کجا بودم نگفته بهش من بود؛ شده من نگران اون

 :گفت مانی. بود نکرده باور را حرفش. کرد می نگاهش متفکرانه هنوز سیاوش

 ییعن تمام؟ بدیم دیه یه کرده صحبت قاضی با کنه؟ کمکمون خواد می طور چه پدرت االن خب -

 !که اول ی خونه سر برگشتیم بگیریم؟ باید گردن

 .نیست مهم هیچی براشون. کُشن آدم. خطرناکن اونا مانی -

 . هست اونا مسببش و مرده اهورا! بشه طور این خوام نمی من اما -

 بمیریم؟ باید هم ما حاال! شه نمی هم زنده! دیگه مُرده خب خیلی -

 :کرد بنیامین به را پشتش سیاوش

 نیستی اهلش ماجرا؛ این به نکن باز رو پات گفتم اولم از.  بنیامین ترسیدی تو -

 ..حماقته این. نیست من واسه هم فقط. نیست ترس موضوع -

 :کرد صدایش تعجب با مانی

 ... بنیامین -

 .بود ختهری بهم خیلی بنیامین. کرد می نگاهش سیاوش. زد قدم عصبی کمی و شد بلند بنیامین

 اینجاست؟؟ طاها گفتین. هم دونین می که چیزی هر. بدین بهم رو شاهین ادرس -

 :پرسید سیاوش. داد تکان سری مانی

 کار؟؟ چی خوای می رو اینا -

 .. ماست نفع به این. کنه کارشو پدرم بزارین -

 اهنگ متوجه بنیامین. کند کار چه باید دانست نمی سیاوش. انداخت نگاهی سیاوش به مانی

 :بود شده هایشان

 هک کتکی خاطر به. ندازه می گیر رو اونا و گیم می بهش.  کنه کاری هر تونه می داره نفوذ پدرم -

 . ناراحته خیلی خوردم
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 !رسید نمی ذهنش به دیگری راه واقعا گرچه. شد نرم کمی سیاوش ها جمله این با

 .. یادمه رو اش خونه من باشه -

 کن صبر لحظه یه.. اونجا بریم خوبه -

 :شد حیاط وارد سهیل با بعد کمی و رفت بیرون طرف به بنیامین

 . ببره خواد می رو طاها. پدرمه همکار آقا این ها بچه -

 :انداخت مرد به مشکوکی نگاه مانی

 ببره؟ کجا ببره؟ -

 .کنن رو خودشون کار بزارین -

 گفت سیاوش. انداخت سیاوش به نگاهی مانی

 . نیست خوب حالش اون ؟ اما چی برای -

 :گفت لبخند با و آمد جلوتر سهیل

 . تره امن جاش اونجا.  کرده درمان اون رو آقا.  داریم پزشک ما.  نباشین نگران -

 خانه سودا و مهال با طاها نبود درست و بروند بیرون بود قرار هم االن. شد قانع کمی سیاوش

 .بماند

 . راحته خیالمون جور این...  خوبه باشه -

 نماشی داخل. نبود خوب حالش هنوز که را طاها سهیل؛ با نفر دو و رسید دیگری ماشین بعد کمی

 :تگف نگرانی با و شد نزدیکش سیاوش. بود ایستاده کناری فکر در مانی. بردند و گذاشتند

 ؟؟ مانی -

 !دیدم رو مرده این انگار من سیاوش -

 ؟ کیه مرده -

 .اومد بنیامین با..  برد رو طاها که همین -
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 . کشید آهی سیاوش

 .. هنگه مغزم دونم نمی -

 هم ردیگ ماشین یک سرشان پشت. شدند پیاده ماشین از شاهین؛ ی خانه جلوی بعد؛ ساعت نیم

 کنار بود؛ شده پیاده عقبی ماشین از مردی که بودند نشده پیاده پسرها هنوز. شد کوچه داخل

 : ایستاد پنجره

 !شماست منتظر آقا! برگردین شما اقا -

 :پرسید متعجب سیاوش

 ؟؟ بنیامین خبره چه اینجا -

 هیچی -

 ماجراها این به نسبت خوبی حس اصال سیاوش. برگشت و زد دور سریع و نداد مهلت راننده

 خونسرد خیلی بنیامین که بودند افتاده راه تازه. بود خودش توی و مشکوک زیادی بنیامین.  نداشت

 :گفت

 می هم رو عوضی اون حال. کنه می درست پدرم رو باقیش. هاتون خونه برین بهتره ها بچه -

 . راخت خیالتون گیره

 :کشید جلو سمت به را خودش کمی مانی

 !اخرش تا باشیم هم با بود قرار بنیامین -

 ..مانی چشم در چشم دقیقا برگشت؛ سمتش به بنیامین

 من درپ اما کنه؛ تونه نمی کاری هیچ پلیس.  کرده پیداشون پدرم.  شد تموم.  آخرشه اینجا مانی -

 .. گیره می رو ما کتکای و اهورا انتقام که داره نفوذ قدر این چرا

 ینبنیام که هست چیزی که شد مطمئن سیاوش. داد را مانی ی خانه آدرس و راننده سمت برگشت

 .شد پیاده هم سیاوش رسیدند؛ که مانی ی خانه به. گوید نمی

 دنبالم بیاد کسرا گم می شب.  ندارم رو خونه ی حوصله.  رم می مانی با منم -

 ؟ سیاوش رسونمت می -
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 برس کارت به هم تو برو..  مرسی ندارم تعارف نه -

 .. فعال..  باشه-

 به و برگشت سیاوش. شد دور سرعت با هم راننده و رفتند ساختمان طرف به سیاوش و مانی

 :ایستاد کنارش مانی. کرد نگاه ماشین

 ؟ سیاوش کردی حس هم تو -

 و شاهین نگران من! نه ما و دونه می اون که افتاده اتفاقی یه اینجا. بود چیزیش یه اون..  آره -

 . هستم طاها

 بودن؟ کی اونا اصالً.. ببرن رو طاها نداشتم دوست.  منم اره -

 :گفت و انداخت باال ای شانه سیاوش

 !داریم نیاز ماشین و گوشی به االن باال بریم -

 و تبرداش را تلفن گوشی سیاوش. نبود خانه خوشبختانه کسی. رفتند مانی ی خانه به هم همراه

 های صحبت متوجه اصالً که جوری. بود درفکر و بود نشسته روبرویش مانی. گرفت ای شماره

 کرد صدایش. کرد قطع را تلفن وقتی سیاوش. نشد سیاوش

 ؟ مانی -

 ها؟ -

 .کن استراحت بمون نیا تو خوای می. فرسته می ماشین برام دوستم زدم زنگ تو؟؟ کجایی -

 .. که گفتم خوبم. یام می سیاوش نه..  نه -

 داخل مانی. افتاد راه دنبالش و کرد نگاهش مشکوک سیاوش. رفت اتاقش سمت به و شد بلند بعد

 گشت می چیزی دنبال میزش های کشو

 ؟؟ خوبی مانی -

 کردم پیداش..  اره -

 ؟ رو چی -
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 داد نشان را موبایلی گوشی

 !بره نکردم ردش خوبه -

 خندید سیاوش

 ؟ چی خط -

 .. س دقیقه دو.  گیریم می و مشترکین امور ریم می -

 .. باشه -

 :کرد نگاه سیاوش به و کشید عمیقی نفس مانی

 !دیدم جا یه رو مرده اون کنم می احساس اما دونم نمی...  من...  سیاوش -

 رو؟ مرده کدوم -

 . عموم ی خونه اومدن. بود بنیامین با که همونی -

 .. نه من برای...  دونم نمی -

 :بود نشسته متفکر هنوز مانی

 ..یاد نمی یادم..  کجا کنم می فکر اش همه..  دونم نمی منم -

 خونه؟ از خوای نمی چیزی. رسه می دوستم االن. پایین بریم بیا..  بهش کن فکر-

 ..  بریم نه -

 .کشید سوتی مانی. بود در جلوی رنگی زرد ی کوپه جنسیس با سیاوش دوست

 !جیگریه چه این -

 با که بود فردار موهای با بلند قد جوان یک سیاوش دوست! رفت هم در هایش اخم سیاوش اما

 :زد کمرش به را دستانش طلبکار سیاوش. بود ایستاده کنارماشین لبخند

 !!پارتی برم خوام می مگه اوردی؟ خودت با چیه این -
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. بود المب و دست تو اینم! خوای می برو و تیز ماشین یه گفتی! که بری خوای می کجا نگفتی تو -

 .کن امتحان شتابش و سرعت نداره حرف

 :گفت و شد نزدیکش مانی. گرفت طرفش به را سوییچ

 !باحاله خیلی سیاوش -

 !تابلوئه آخه؟ زرد! جلفه -

 :زد لبخند پسرک

 !که نیست جنگ! بشه دیده ترسه می جاسوسی بره خواد می انگار تابلوئه گی می همچی -

 وانیج دختر و بود شده پارک ماشین همین پشت که بنزی سدان سمت به و گرفت باال را دستش

 با را سرش. کرد می نگاه ذوق با هنوز مانی. داد لب زیر فحشی سیاوش. رفت بود اش راننده

 :داد تکان حرص

 مگه؟ ندیدی ماشین!! چرخی می دورش چرا ها بچه مثل کنار بیا -

 !بخرم اینو بفروشم رو ماشینم! حاله با خیلی این سیاوش -

 !بود شده حیرت به تبدیل هایش اخم. کرد نگاهش آن یک سیاوش

 مانی؟ -

 :برگشت سمتش به ترس با مانی! کشید فریاد تقریبا

 شد؟ چی ؟ بله -

 !!داشتی ماشین تو ماشینت؟ -

 :کوبید اش پیشانی روی دست با مانی

 ... دستم خاطر واسه بیارمش؟ برم خوای می!! بود رفته یادم کن باور -

 !بغله همین پارکینگ توی ماشینش آقا وقت اون..  ماشینیم دنبال همه این!  روانی -

 :کرد خندیدن به شروع مانی

 .. بیارم سوییچ برم.. خدا به سیاوش شدم خنگ. خدا رو تو ببخشین -
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 :گرفت را دستش سیاوش

 .دیگه هست همین بریم بیا کن ولش -

 :کرد می خواهی عذر هنوز مانی افتاد؛ راه سیاوش و شدند ماشین سوار وقتی

 .. سیاوش خدا رو تو ببخشید -

 !دیگه منی رفیق هم تو.. دیگه کن ولش -

 :خندید مانی

 کنیم؟ باید کار چی حاال -

 !دونه می چی بنیامین ببینیم باید -

 بفهمی؟ خوای می کجا از -

 !شاهین از -

 :کرد نگاهش تعجب با مانی

 شاهین؟ -

 شاهین دیگه آره -

 کجاست؟ دونی تومی -

 !اش خونه بریم باید..  نه -

 ....که باشه اونجا اگر رفتن اونا اما -

 :بود خیابان پی حواسش تمام سیاوش

 مدون می اما. نگفت ما به رو چیز همه کنم می فکر من و بود باهوش خیلی شاهین مانی؛ ببین -

 !اوناست سمت بنیامین رفتن وسط این عجیبی چیز یه. بود اینا دنبال

 خریدن؟ رو بنیامین بگی خوای می -
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 ینماش دورتر کمی سیاوش. رسیدند شاهین ی خانه ی سرکوچه به. انداخت باال ای شانه سیاوش

 هنوز تند؛دانس می بنیامین پدر به متعلق که ماشینی اما. رفتند کوچه به مانی با آرام و داشت نگه را

 :گفت شد می سوار وقتی مانی. دویدند ماشین سمت به ترسیده هردو. بود آنجا

 هستن اینجا اینا سیاوش -

 !نکردن پیدا رو شاهین یعنی پس -

 کنیم؟ کار چی خب -

 هیچی -

 بی. طور همین هم سیاوش بود فکر در مانی. شد دور ماشین و گذاشت گاز پدال روی را پایش

 :رفت هم در هایش اخم لحظه یک مانی. کرد می رانندگی ها خیابان در هدف

 ..اومد یادم..  سیاوش -

 :پرسید متعجب سیاوش

 .. رو چی -

 .بود بنی با که همونی...  مرده اون -

 :پرسید متعجب سیاوش

 بود؟ کی خب؟ -

 .. دیدیمش ما.. کرد تهدیدمون که مرده اون.. بود دنبالمون که ماشینی -

 :کرد پارک خیابان کنار و زد راهنما سیاوش

 ؟ مطمئنی تو مانی -

 .. اوهوم -

 .کشید می شعله چشمانش در خشم که سیاوش برعکس. بود غمگین مانی صورت

 ستنب کار اولم از. جریانه در پدرش کنم می فکر.. اوناس با اون.  بودم کرده شک بنیامین به من -

 .. خوردیم دست رو لعنتی...  و پرونده
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 :بود نشده باورش. کرد می نگاه را روبرو زده بهت مانی

 .کنه نمی خیانت ما به ماست؛ دوست بنیامین -

 :داد تکان را دستش عصبی سیاوش

 .پدرشه اون مانی! کرده فعالکه -

 ماجراست؟ این پشت پدرش یعنی -

 .هست حتما پس کنه می درست پدرش گفت خودش که دیدی. طوره همین حتما -

 :برگشت سمتش به مانی

 من...  بنیامین. ریخت بهم تو زندگی.. رفت اهورا سیاوش؟ ریخت بهم همه این چیز همه چرا -

 .اومد نمی ما همراه دونست می اگه. نیست طوری اون بنیامین. کنم نمی باور

 :برگشت سمتش به تند سیاوش

 اون. دونست می رو چیز همه اون. بزاریم دیوار کنار رو ماشین گفت اون! مانی ای ساده خیلی -

.... .دونست می رو چیز همه که بینی می. هم کنار بزار رو اینا کم یه نیست؟ یادت ده بریم گفت

 تفاقا این یهو بودیم اونجا ما که روزی دقیقا شه می یعنی کن فکر....  تصادفم روز نظرم به حتی

 بیفته؟

 شک ینبنیام به توانست نمی قلبش ته باز اما. بود چشمش جلوی اتفاقات تمام. کرد می فکر مانی

 :کند

 ..گناهه بی بنیامین گم می هنوز من سیاوش نه -

 !هست که تابلوئه! مزخرفه -

 :گرفت را دستش و چرخید سمتش به کامال مانی

 بر چیزم همه و نداشتیم مدرک ما. دارن و داشتن شک ما به همه! بودیم گناهکار هم ما سیاوش -

 ...مخوردی قسم ما.  نبازیم سادگی این به رو اعتمادمون ما بهتره. بنیامین االن مثل. بود ما علیه

 :نکرد کم سیاوش خشم از چیزی مانی حرفهای
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 .خودش با برد رو طاها اون...  ای بچه خیلی -

 !که دیکتاتوریه چه پدرش دونی می. کردن مجبورش شاید! برد مرده اون! نبرد اون -

 :گفت خواهش با همراه مانی کرد؛ می نگاه را رو به رو سیاوش

 . بزنیم حرف باهاش باید.  بزنیم زنگ بهش سیاوش بیا -

 و داد جواب خدمتکاران از یکی. بزند زنگ بنیامین ی خانه به که کرد قانع را مانی ؛ سیاوش سکوت

 .نیست خانه بنیامین که گفت باز

 !نه یا کرده درست رو گوشیش هم دونم نمی.  نیستش -

 وروبر به سیاوش مثل و دنده کنار انداخت را گوشی. بود خاموش خط اما گرفت را اش شماره مانی

 . بود ناشناس شماره. خورد زنگ مانی گوشی که نشد هم دقیقه ده. شد خیره

 .... باشه..  اره! زرد کوپه جنسیس..  باشه..  خب..  خب...  اره!!  بِنی..  بله -

 :گفت لبخند با مانی. کرد می نگاه مانی به تعجب با سیاوش

 .بود بنیامین بریم -

 :کرد می نگاه هنوز سیاوش

.  کنیم گوش حرفاش به قبلش بهتره. خواد می اونم.  بزنیم حرف باهاش باید.  سیاوش بریم -

 .. باش زود. بود مدرسه خیابون سر که ای کافه همون جلوی

 ار ماشین اما نداشت دوست اینکه با. کشید بلندی آه و بست را چشمانش لحظه یک سیاوش

 .افتاد راه و کرد روشن

 پیاده ماشین از که دید را بنیامین لحظه همان. کشید می را پیپش و بود نشسته تراس روی بابک

 دوست اصالً. نشست منتظر جا همان بابک. شد خانه داخل و نشد پدرش حضور متوجه او اما. شد

 یزم روی را پیپش و کشید آهی. شد متاسفانه که شود ماجراها این وارد جور؛ این پسرش نداشت

 :آمد سرش پشت از فرامرز صدای. گذاشت بود کنارش که کوچکی

 .اینجاست بنیامین آقا؛ -

 .. هستم اینجا من بگو-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر اعتماد سارا | تفنگدار چهار رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

312 

 

 :کرد حس کنارش را بنیامین ی سایه بعد کمی و کرد خم کمی را سرش فرامرز

 .کردی بهمون بزرگی کمک..  بنیامین مرسی -

 :داد تکیه ها نرده به روبرویش بنیامین

 دنبالشی؟ شما چرا کیه؟ شاهین واقعا کجاست؟ طاها پدر؛ -

 طور آن را دیروز اینکه حس. داد آزارش بنیامین های زخم. بود کرده زوم صورتش روی بابک

 :کرد اخمی. کرد می ناراحت را بابک بود؛ گذرانده

 زدیکن من. باشی برنامه این قاطی خواستم نمی اما گفتم می بهت زودتر خیلی باید. متاسفم -

 می .بودی جوون خیلی تو.  باتالقم این وسط االن دیگه...  کنم می کار باهاشون دارم ساله پونزده

 من .بود امن جات و بودی دور اونجا لندن فرستادمت همین خاطر به کنن نمی ولت اینا اما دونستم

 .شدی می خطرناک آدمای این قاطی نباید.  بدونی تو خواستم نمی

 :کرد نگاهشان خیره و هم در کرد قالب خودش جلوی را دستانش و کشید عمیقی نفس

 وقتی. هگیر پات. سخته ترکش دیگه بکشی که رو اولش مونه؛ می کشیدن سیگار مثل دونی می -

 و دادن بهم خبر بودم که بیمارستان توی. شده چی دونستم نمی هنوز کردین تصادف فهمیدم

 ینماش توی تو گفتم رها به من. بکشه رو تون همه که بودن دنبالتون بازم رها. بودی تو فهمیدم

 ... و دادین ادامه متاسفانه باز اما. شد خیال بی اونم و بودی

 با را شنفس دوباره و انداخت صورتش به کوتاهی نگاه بابک. بود تفاوت بی و سرد بنیامین چشمان

 :داد بیرون حسرت

. کردم می رد جنساشو براش. بودم واسطه یه فقط من. دونم نمی چیزی من شاهین مورد در -

 همه ؛وسط بیاد پلیس پای اگه.  بوده نفوذی بینشون یکی گفت می اما. دونه می خودش رها. همین

 از کن جور خوای می. شو خیال بی هم تو. بلده خوب رو کارش مهرداد.  افتیم دردسرمی تو مون

 ...افته می اسیاب از ابها ی همه نباشی روزی چند یه. برو ایران

 این هضم. داد می فشار و بود گرفته چنگ در را نرده دستانش. بود نخورده تکان جایش از بنیامین

 زرگب از که گرفته؛ یاد را گفتن چشم فقط حال به تا که پسری برای. بود سخت برایش حرف همه

 مغزش در فهمید نمی بابک. کرد تجربه را اش نشدنی تمام های خوشگذرانی بودن؛ مرد و شدن

 نگاه لیخا صندلی به حاال بنیامین. رفت خانه داخل سمت به و شد بلند حرفی هیچ بی. گذرد می چه
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 صندلی این روی پدرش خالی جای تحمل قدر چه اینکه به. بود پدرش که جایی به. کرد می

 دهانش. باشد شده دوستش مرگ باعث و باشد قاچاقچی پدرش اگر حتی. است سخت برایش

 به. ریزند می جانش به را تلخی این دهانش، آب دادن قورت بار هر با کرد می احساس. بود تلخ

 ارک کدام دانست نمی هنوز... اش خانواده و پدرش به...  دوستانش به. کرد فکر بود کرده که کاری

 .همیشه مثل..  بار هر مثل.. اشتباه کاری چه و بود درست

 های صحبت صدای. افتاد راه اتاقش بعد و راهرو سمت به و شد دوم طبقه کوچک هال وارد آرام

 .ایستاد اتاقش در جلوی کمی. شنید را پدرش

. . باشه....  لو اگه..  امنه؟ اونجا مطمئنی. ... بشه تموم کارت باید شب تا مهرداد.. خوبه..  باشه -

 یچیه بیفته اتفاقی.. مهرداد نکن اشتباه. باشه. راحت خیالت....  نه. منه پیش آره..  نباش نگران

 ..گیرم نمی گردن رو

 اتاقش وارد و بست را چشمانش لحظه یک. کرد می صحبت مهرداد با. شد قطع پدرش صدای

 .شد

 ی شماره بار این. بود خاموش تلفنش اما گرفت؛ را سیاوش ی شماره و برداشت را تلفن گوشی

 :داد جواب را گوشی مانی بوق؛ یک بعد.  گرفت را مانی

 بیاین...  باشه ؟ چی...  داری؟ ماشین باشه! بودم حموم نه..  ؟خب کی..  مرسی اره ؟ خوبی مانی -

 ..بینمت می..  آره مدرسه؟ خیابون سر رفتیم می هم با که قدیمی ی کافه

 دند؛بو آویزان کمدش ی گوشه از که هایش ماشین سوییچ به نگاهی. کرد پرت تخت روی را تلفن

. دانست می اهورا خون مثل خونی ریختن درگرو را داشت که چیزی هر حاال. کشید آهی. کرد

 می را خواست می دلش که کاری هر. دید نمی هایش گذرانی خوش برای مانعی وقت هیچ پدرش

 یک از را او همیشه اش نوجوانی همان از. مخدر مواد مگر گذاشت، می اختیارش در خودش و کرد

 کالفه ذهنش مزخرف فکرهای از! کرد می وارد خودش بعد. بود داشته نگه دور و ترساند می مورد

 ردک عوض را پیراهنش. برداشت را دبلیویش ام بی سوییچ. داد تکان شدت به را سرش. بود شده

 نبیرو که اتاق ازدر! بود تیپش نبود مهم که چیزی تنها االن. کرد مرتب را موهایش انگشت با و

 .افتاد راه پایین سمت به تفاوت بی اما. کند می خبر را پدرش دانست می. دید را فرامرز رفت؛

 :شنید را فرامرز صدای که بود پله آخرین

 .شماست منتظر اقا بنیامین؛ اقا -
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 :افتاد راه خروجی در سمت به توجه بی و کرد سمتش به اخمی بنیامین

 دارم کار بیرون، رم می -

 :بایستد جایش سر کرد مجبورش بابک صدای که بود، نکرده لمس را دستگیره دستش هنوز

 بنیامین؟ کجا -

 اهنگ را او و بود ها نرده روی دستش بابک. کرد نگاه باال ی طبقه سمت به برگشت و کشید آهی

 :کرد می

 !که گفتم. دارم کار. بیرون رم می -

 داری؟ کار کجا -

 !همین. باشم تنها خوام می -

 اش چهره از کامالً همیشه برعکس بنیامین؛ درونی اوضاع. کند ناراحتش خواست نمی بابک

 دوست را اراده این او. زد می حرف مصمم و قاطع بنیامین همیشه؛ برعکس هم باز و بود مشخص

 :داشت

 .برگرد زود باشه-

 نگاه پایین سمت به. شنید را خروجی در شدن بسته صدای وقتی رفت؛ جلو به قدم یک و برگشت

 :نبود بنیامین. کرد

 .کنه ای احمقانه کار ترسم می. دنبالش بفرست رو یکی فرامرز -

*** 

 :نوزدهم فصل

 د؛بودن نکرده باز را ماشین در هنوز. کرد اطراف به نگاهی و کافه دم داشت نگه را ماشین سیاوش

 :داد جواب مانی. بود بنیامین. خورد زنگ مانی گوشی که

 ..اومدیم...  باشه باشه چرا؟؟..  خب...  ها...  بنی -

 :پرسید تعجب با سیاوش
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 شده؟؟ چی -

 .. اشج بشینی تو گفت. دبلیوشه ام بی با رسه می داره ماشینش تو بریم زود گفت بنیامین-

 :گفت و انداخت آینه به نگاهی سیاوش

 !داره دردسرم همیشه میاد؛ داره شو پیاده -

 خودش .داشت نگه او ماشین کنار بنیامین کرد؛ قفل که را ماشین در سیاوش و شدند پیاده سریع

 کمی .داد گاز سریع و فرمان پشت هم سیاوش و نشست عقب مانی. کشید کناری صندلی توی را

 :گفت سیاوش کرد حرکت که

 شده؟؟ چی بنی -

 رو هبقی باش مطمئن فهمیدم من فهمیده، االنم. کنه می تعقیبمون داره. برو تو سیاوش هیچی -

 ! .کنه می خبر هم

. دش بلند ماشین های الستیک صدای و پیچید فرعی داخل سیاوش. شد خم جلو به کمی مانی

 :کرد می نگاه را شان پشتی ماشین آینه در بنیامین

 .. رفتی می اصلی از باید..  سیاوش باش مراقب -

 . کنن می پیدامون زود نه -

 :ردک پارک را ماشین ماهرانه خیلی و رفت ای کوچه داخل پیچید؛ دیگری فرعی به دوباره سیاوش

 باشین زود بیاین ها بچه -

 : گفت شد می پیاده که حالی در بنیامین

 آخه؟ چرا سیاوش -

 ..دوستمه نمایشگاه جا این..  باشین زود. شناسن می رو ماشین اونا -

 که دندبو نشده نمایشگاه داخل هنوز. رفتند خیابان دیگر طرف به سیاوش دنبال بنیامین و مانی

 هانهب به و توجه جلب بدون کرد سعی سیاوش. شناخت را پدرش بنز های ماشین از یکی بنیامین

 عدب کمی! را خودش ی عالقه مورد ماشین البته.بردارد ماشین یک! بنیامین برای ماشین خرید ی

 .رفتند بیرون ماشین با سه هر
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. دش مانی نوبت بعد کرد؛ خندیدن به شروع دفعه یک بنیامین شدند؛ خارج نمایشگاه از وقتی

 یم تعریف هم برای را شان دروغی خریدن ماشین ماجرای بریده بریده طور همان مانی؛ و بنیامین

 و انیم که شد باعث سیاوش سکوت. بود سیاوش بود؛ ساکت که کسی تنها! خندیدند می و کردند

 :یدپرس و کرد بودند داخلش که خیابانی به نگاهی بنیامین. شوند ساکت کم کم هم بنیامین

 سیاوش؟ ری می کجا -

 :گفت وار زمزمه سیاوش

 اشنا جای یه -

 یاوشس فهمیدند؛ دو هر رسیدند قبرستان نزدیکی به که بعد کمی. نزدند حرفی مانی و بنیامین

 نزدیک. شد پیاده ماشین از و داشت نگه اهورا؛ قبر نزدیک سیاوش. است بوده مدنظرش کجا

 هب سیاوش سر پشت و شدند پیاده هم بنیامین و مانی. بود گرفته خون رنگ آسمان و بود غروب

 خبر تازه؛ ی شده پر پر های گلبرگ و بود خیس هنوز قبر اطراف های خاک. رفتند اهورا قبر سمت

 .داد می را آنها؛ آمدن از قبل حامی؛ ی خانواده بودن از

 فشنص که گلی شاخه سیاوش. طرف یک کدام هر هم مانی و بنیامین. نشست قبر باالی سیاوش

 ..کردن جدا را هایش گلبرگ باقی کرد شروع و برداشت را بود شده پرپر

 ...بودیم اینجا ما از یکی کنید فکر لحظه یک -

 :داد ادامه سیاوش. بود پایین سرش بنیامین و کرد نگاه اهورا عکس به مانی

 هر دونم می. بمونیم پاش آخرش تا اینجا دادیم قول ما. بود خوبی دوست همیشه ما برای اهورا -

 خاطر هب بیشترش اما..  جنگم می طور این دارم که ارغوانه خاطر به بیشتر کنید می فکر تاتون دو

 می کارو همین بود هم اهورا اگر اینکه خاطر به. قولمون خاطر به. مون دوستی خاطر به. اهوراست

 ..کرد نمی خیانت بهمون......  بود هم اهورا اگه.. کرد

 یاوشس.. سرد بنیامین نگاه و بود نگران مانی نگاه. کردند نگاهش زمان هم دو هر بنیامین و مانی

 ..کرد می بازی نداشت گلبرگی هیچ دیگر که گلی با و بود پایین سرش هنوز اما

 کرد؟ می کار چی االن پدرت.. بودی اهورا جای تو اگر بنیامین -
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. ودب سرد طور همان هنوز بنیامین نگاه. کرد نگاه را بنیامین و گرفت باال را سرش سوال این با

 اشک قطره یک. بشنود را پسرها صدای که بود شده ساکت دنیا ی همه انگار. بود مطلق سکوت

 را سیاوش ی گریه وقت هیچ. خورد سر چشمش ی گوشه از بخواهد سیاوش اینکه بدون سمج

 .بودند کوچک خیلی وقتی حتی شرایط بدترین در حتی. بودند ندیده

 فهمیدم؛ موقع همون و کردم گریه مادرم و پدر رفتن برای بار؛ آخرین کنم فکر اما نیست یادم -

 نم...  برگردونه رو اهورا االن تونه نمی که طور همین.. برگردونه بهم رو اونا تونه نمی اشکی هیچ

. . شه می چی نیست مهم..  دیگه نیستم هم چیزی کردن ثابت دنبال. داره حق ارغوان..  مقصرم

 برای اهورا که چیزی با.. عمرم با پول؛ با نه.  بدم رو کردم که کاری تقاص باید من. نیست مهم

 من حساب تسویه. خودم به عمر یه نیستم بدهکار دیگه که دونم می حداقل. داد دستش از همیشه

 خودمو نیست الزم که جایی.  شن می مشخص دروغا ی همه که جایی. دنیا اون برای باشه اهورا و

 ورج این که بهتر خیلی داشتم ارزش قدر این ارغوان برای اگر. نیست مهم هم باقیش. کنم ثابت

 ..شد

 :خورد سر اش گونه روی دیگرش چشم از دیگری ی قطره

 می بنیامین پدر که طور همون. کنیم می رو مون زندگی گردیم برمی مون همه... کنار رم می -

 من برای..  شه تموم جا همین دوستی این خوام می اما.. نیست که اهورا جز! اونا شیم می. خواد

 فارغ جشن کنین فکر. بدونین رو اسمم نه بیاین دنبالم نه خوام می.  طوره این حداقل

 متمو طور این ما ی قصه...  تمام. برین هم شما.  رم می منم رفته؛ اهورا..  امشبه التحصیلیمون

 .. شه می

 ریختن فرو ی اجازه خودش به اشکی دیگر تا داد فشار را چشمانش. بدهد ادامه نگذاشت بغض

 ...بود زده زل ها خاک به سردش نگاه با بنیامین تنها. کرد می گریه او مثل هم مانی. ندهد

 :کشید سیاوش کنار را خودش مانی

 تا من. شده عوض اش خونه.. ست زنده اهورا من برای. نیست طور این سیاوش من برای -

 ..کنی کارو همین باید هم تو. بشه طور این ذارم نمی من. هستم آخرش

 .تکاند را شلوارش های خاک و شد بلند مانی به توجه بی سیاوش

 .. تمام...  هم ها شما مرده؛ اهورا من برای -
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 :گفت بنیامین که برود دنبالش شد بلند مانی. رفت ماشین سمت به

 ...زنی می جا داری ترسیدی تو آخرش؟ به رسیده که حاال وقت؟ اون ترسو گی می من به -

 . برگشت طرفش به عصبی سیاوش

 شمک می خجالت.  کشم می خجالت من.. نترسیدم من.. نزن حرف اصالً تو...  بنیامین نزن حرف -

 .. تو چیز همه بی بابای اون سر زیر چیز همه بگم

 :شد نزدیکش و شد بلند بنیامین. خورد را حرفش باقی

 !بلدی فحش چی هر بگو ؛ بکشی خجالت نیست الزم -

 :ایستاد میانشان مانی

 .. بزنین حرف هم با خواین نمی چرا جنگین؟ می همیشه چرا. کنین بس خدا رو تو -

 :زد داد حرص با سیاوش

 ونا نگفتی خودت مگه بهمون؟ زنه می خنجر پشت از و دوسته اسمش که کسی با مانی؟ این با -

 کرد؟ تهدیدمون تصادف شب که؛ همونه بود؛ باهاش که مردی

 :گفت سیاوش. کرد دویشان هر به را پشتش بنیامین.  انداخت پایین را سرش مانی

 بزرگ بامداد اقای برس خوشت زندگی به برو. بکش خجالت..  زیاده پدرت و تو برای هم فحش -

 نه. . نیار منو اسم اما.  کن زندگی ادما؛ کردن بدبخت و مردم جوونای کشتن با پدرت مثل و برو... 

 .هست و بوده چی هر شد تموم...  مانی نه اهورا نه من

 :دوید دنبالش مانی رفت؛ ماشین سمت به دوباره

 .سیاوش..  سیاوش واستا -

 ..خداحافظ... وگرنه شو سوار بیا برسونمت جا یه تا خوای می مانی خیال بی -

 ند؛ک حرکت خواست تا کرد روشن را ماشین و نشست توجه بی سیاوش.. کرد نگاه و ایستاد مانی

 :داد پایین را شیشه سیاوش. ایستاد ماشین جلوی مانی

 ..گردنم بیُفته دیگه خون یه خوام نمی بچه ور این بیا -
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 مانفر به محکم را سرش سیاوش. کرد می گریه و بود ایستاده کوچک ی پسربچه یک مثل مانی

 را ودشخ بنیامین و بود ریخته هم به چیز همه. کرد نگاه را صحنه و برگشت بنیامین. کوبید ماشین

 اما کند حرکت خواست و گرفت عقب دنده عصبی سیاوش. دید می دردسرها این تمام مسبب

 :کشید فریاد عصبانی. دید ماشین پشت را بنیامین کرد؛ نگاه اینه از وقتی

 ...ها روانی ور اون برید -

 :رفت ماشین ی پنجره سمت به مانی

 . هست االنم..  ماست با..  هست اهورا گفتی خودت. بودیم هم با حاال تا سیاوش -

 :داد ادامه التماس با مانی. انداخت مانی قرمز های چشم به نگاهی سیاوش

 تنهامون اهورا اگه.. اهورا مثل..  همو ذارن نمی تنها برادرا.  بودیم برادر ما.  نبودیم دوست ما -

 مدیاو چرا تو وگرنه کنه می جمع هم پیش رو ما که اهوراست این..  نبودیم اینجا االن بود گذاشته

 .باش اروم کم یه سیاوش؛ کنم می خواهش..  اینجا

 روی تا خون و بود برداشته کوچکی شکاف ابرویش باالی. گذاشت فرمان روی را سرش سیاوش

 هایش شانه. کرد نوازش را سیاوش موهای و داخل برد را دستش پنجره از مانی. بود آمده ابرویش

 :کرد نگاه بنیامین به و زد لبخندی مانی. ایستاد مانی کنار بنیامین. لرزید می

 گذاشت؟ رومون رو اسم این کی! تفنگدار تا چهار تا ایم دیوونه تا چهار خدا به -

 :گفت لب زیر بنیامین

 .. حامی آقای -

 :گفت حسرت با مانی

 ... آره -

 :گفت سیاوش به رو بعد بشیند؛ برود که کرد اشاره مانی به بنیامین

 .کنم می رانندگی من ور اون برو سیاوش -

 :گذاشت سیاوش ی شانه روی را دستش. نشست و کرد باز را عقب صندلی در مانی

 .. سیاوش بیا -
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 به سیاوش و داد هلش کمی و کرد باز را در هم بنیامین. بکشد را سیاوش دست کرد سعی و

 ریهگ. بود مشخص اهورا قبر شیشه پشت از. داد تکیه شیشه به را سرش. رفت کناری صندلی

 هب شروع ماشین و کرد عوض را دنده بنیامین. بودند صورتش روی اشکهایش هنوز اما کرد نمی

 شسیاو و بنیامین. رسید گوش به ماشین حرکت با زمان هم مانی ارام ی خنده صدای. کرد حرکت

 :گفت خنده با مانی برگشتند؛ سمتش به گیج

 توی اونم!! خونی که سیاوشم و زخمی صورتای متورم؛ و قرمز چشمای!! شدیم ها زامبی شبیه -

 !گیرن می رو ما مردم ترسوندن جرم به االن! قبرستون

 تنددانس می هم خودشان درد؛ همه این میان. شد بزرگتر لبخندشان کم کم هم بنیامین و سیاوش

 ی هحاشی در جلوتر؛ کمی بنیامین! خوشی دل سر از نه. است همدیگر آرامش برای فقط شان خنده

 :گفت مقدمه بی و برگرداند را رویش. بود گرفته را تصمیمش. داشت نگه خیابان

 ... خب اما رو همه نه البته. ماجراست این پشت من پدر -

 خودش مانی .نبود بنیامین اعتراف به نیاز و دانستند می سه هر که بود حقیقتی. افتاد پایین سرش

 :کشید جلوتر را

 .باشه کرده کاری اون حتی اگر. نیست تو تقصیر. خیال بی بنیامین -

 .داد می بسیارش ناراحتی از خبر بنیامین آه

 هیچ هن و شما نه. بیاد سرتون بالیی خواستم نمی. ترسیدم ازش همیشه مثل. مقصرم منم چرا -

 ..خشنن و رحم بی اینقدر اونا. باشه خطر تو ها خیلی جون االن فکرکنم اما. دیگه کس

 :کرد نگاه روبرو؛ به بود زده زل که سیاوش به

 خودشون اونا اما. دادم می بهشون رو طاها نباید.. گفتم هم قبال. هستم آخرش تا من...  سیاوش -

 .اومدن می دنبالش. کجاس دونستن می

 دلداری را بنیامین کرد سعی دوباره مانی. رفت می کلنجار خودش با هنوز. نزد حرفی سیاوش

 :بدهد

 بگیم؟ پلیس به بریم کرد؟ کار چی شه می االن ببینیم بیاین.. خیال بی..  بنی -
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 و برگشت سمتشان به سیاوش. کرد جمع را خودش سریع اما. کرد نگاهش ترس با بنیامین

 :گفت عصبی

 تتونس می پلیس اگه. ذارن نمی پایی رد زرنگن قدر این اونا کنه؟ باورمی رو حرفمون پلیس -

 .بود گرفته اونارو حاال تا کنه پیدا چیزی

 :انداخت نگاهی کرد می فکر اخم با که بنیامین به

 وسط؟ این اس کاره چی پدرت دقیقا بگی تونی می بنیامین -

 ؟کرد می دفاع او از نباید گفت؟ می باید. بود پدرش.. بود احساس بی و سرد بنیامین چشمان

 پدر کار خاطر به اینها ی همه. انداخت مانی و سیاوش نگران و زخمی های صورت به نگاهی اهورا؟

 :زد لب آرام بود؛ او

 براش هم مشکلی حاال تا تجارته کارش پدرم چون. کنه می رد رو جنساشون براشون..  رابط یه -

 .کنه می کنترل ای دیگه کس رو باقیش. حده همون در اما. نیومده پیش

 بنیامین؟ کی-

 !بودم دیده پدرم دفتر توی اونو قبال من.. رها مهرداد اسم به نفر یه -

 :برگشت عقب به مانی

 ...شده شریک آدم این با پس چرا نداره مشکلی خوبه؛ وضعش قدر این پدرت فهمم نمی من -

 دور هک زنایی برای. بودم گفته قبال. خوشگذرونیه مرد اون...  پدرم...  بینی می رو قضیه ظاهر تو -

 بهش گویا مهرداد و جایی یه یاره می کم پیش سال چند. کنه می خرج خیلی باشن برش و

 با ندار ساله پونزده نزدیک! چسبه می اونم به بوده خوب پولش. کنه همکاری که ده می پیشنهاد

 !کنن می کار هم

 .چسباند پنجره به را سرش سیاوش. زد آرامی سوت مانی

 .کنه نمی کار عقلم واقعا من. بنیامین کنی کار چی خوای می -

 .مطمئنم من. مهرداده ی خونه طاها -

 خب -
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 !بیرون یارمش می رم می -

 :زد پوزخندی سیاوش. کرد نگاهش اش شده گشاد چشمان با مانی

 اونجا؟ بری خوای می طور چه. بنیامین بابا خیال بی -

 و اش خونه تو برم تونم می من اما شه می مراقبت زیاد دونم می. دارم رو اش خونه آدرس من -

 !بیارم رو طاها

 :کرد می نگاهش بار این تعجب با هم سیاوش

 ندارن شوخی اونا گفتی خودت. خطرناکه بنیامین -

 .پدرم خاطر به. بکنه من با تونه نمی غلطی هیچ -

 :شد نزدیکش دوباره مانی

 ری؟ می پدرت با یعنی اش؟ خونه تو بری خوای می طوری چه خب -

 شم می من پدرم از بعد دونه می. کنه کار من با یاد نمی بدش اون دارم؟ کار چی رو پدرم نه -

 خواد نمی. اوناس قاچاق آمد و رفت برای محل بهترین ما ترانزیت خط االن. شرکت ی کاره همه

 !تننداش کاری هم شما به که طوره چه ببینین. شد می راحت نفر سه ما شر از وگرنه بده دستش از

 :داد تکیه عقب و زد پوزخندی مانی

 !اوردن سرمون خواستن هربالیی! بود مشخص -

 :گفت جدی خیلی و نشست صاف جایش سر بنیامین

 .بیارن سرمون تونستن می هم دیگه بالهای خیلی...  مانی نه -

 می فکر بنیامین ی نقشه مورد در هنوز سیاوش. رفت هم در هایش اخم و افتاد منصور یاد مانی

 :کرد

 !بیرون؟ بیاریش خوای می طور چه. کردی پیدا هم رو طاها. اش خونه تو رفتی حاال مثال خب -

 :کشید عمیقی نفس بنیامین
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 املهمع قراره دوباره امشب فهمیدم بودم که خونه. کنم کاری یه باید یعنی. کنم می کاریش یه -

 .کنن

 :شد خم جلو به مانی

 .بنیامین خطرناکه -

 ولا باید. اش خونه رم می من! جا همون رن می کنم فکر اما نیستم مطمئن. که نیستن اینجا -

 .بیرون اوردش شه می طور چه ببینم بعدش. اونجاس طاها که شم مطمئن

 کنیم؟ کار چی ما -

 .کرد نگاه دو هر به لبخند با بنیامین

 !صبر -

 :کرد تنگ را چشمانش کمی سیاوش

 بکنی؟ خواستی کاری هر تو مون خونه تو بشینیم! کردی خود بی دیگه؟ -

 :بود لبانش روی اش همیشگی لبخند بنیامین

 کنی؟ تحمل کم یه تونی نمی -

 !نچ -

 :کرد را کار همان سیاوش از تبعیت به هم مانی

 !نچ منم -

 :خندید بنیامین

 !ها هیچی تو! نداری نه مانی یاد می خوشم -

 را دیروز موضوع. کرد می نگاهش سیاوش. نشست لبانش روی اش همیشگی ی خنده مانی

 !بود بزرگتر برادر هنوز. بود نکرده فراموش

 ستدر ی نقشه یه بار این اما بیاین! احمقیم و دیوونه و شق کله هم تامون سه هر ما.. خب خیلی -

 اوکی؟! خطر توی بپریم احمقا مثل اینکه از قبل بکشیم؛ حسابی و
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 :جلو آورد را دستش بنیامین و داد تکان سر مانی

 !قدش بزن -

 و همراه همیشه مثل روحش اما نبود؛ کنارشان اهورا که بود درست..  تفنگدار چهار بودند، شده

 . بودند چهارتنفگدار هم هنوز. بود پشتیبانشان

 : بیستم فصل

 

 

 و شد می پیاده باید االن. انداخت نگاهی مستاصل. رسید که رها مهرداد ی خانه جلوی بنیامین؛

 به دستش. آورد جلو پارکینگ در جلوی تا را ماشین! بود همین هم درستش خب زد؟ می زنگ

 اش خانه رها؛ مهرداد مثل کسی! بود حدس قابل! شد باز پارکینگ در که بود نرسیده دستگیره

. ددی نگهبان نفر چند حیاط توی. رفت خانه داخل به و کرد روشن را ماشین دوباره! نبود معمولی

 مانه سهیل. برد ساختمان در جلوی تا را ماشین بنیامین. بود محافظت تحت کامال مهرداد ی خانه

 .شد پیاده و داشت نگه پایش جلوی را ماشین. بود ایستاده جا

 :شد نزدیکش قدم یک سهیل

 اومدین خوش -

 :گرفت سمتش به را سوییچ! دانست می را خانه رسم و راه بنیامین

 هستن؟ رها آقای -

 .باال بفرمایید بله -

 نگاه و تبرگش رسید که باال بنیامین. رفت باال ها پله از و داد نگهبانان از یکی به را سوییچ سهیل

 ازب برایش را در و بود ایستاده او از جلوتر سهیل. برد ساختمان پشت به را ماشین نگهبان. کرد

 .ودش می نزدیکش که دید را رها پذیرایی؛ انتهای جلوتر، کمی. شد خانه وارد بنیامین. بود کرده

 بهتره؟ حالت. اومدی خوش -

 .بود شده تر خودمانی صبح برعکس مهرداد رفتار
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 .خوبم آره مرسی -

 از دقیقا و کرد باز را صحبت سر مهرداد. نشستند دو هر و داد فشار گرمی به را دستش مهرداد

 :بشنود داشت؛ دوست بنیامین که کرد شروع جایی

 .کردی بهمون بزرگی کمک خیلی. ممنونم پسره اون بابت -

 :انداخت پایین کمی را سرش و زد لبخند مهرداد. کرد نگاهش فقط بنیامین

 .کشم می رو احمق تورج اون خودم من... افتم می یادش بار هر کن باور -

 :بزند لبخند کرد سعی بنیامین

 !باشم اونجا لحظه اون خودم دارم دوست خیلی اما! نبودی شما مقصر. نیست مهم -

 .شد مهرداد نگاه برق متوجه بنیامین

 .یارمش می خودم با امشب حتما -

 !برود معامله سر خودش پیر گرگ دوباره بود قرار امشب! بود درست بنیامین حدس

 کنین؟ پیدا رو شاهین اون تونستین گم می! خوبه -

 :کرد نگاه بنیامین به بیشتری دقت با مهرداد بار این

 !نه -

 !!بود نزده حرف بودیم هم اونجا نزد؟ حرف طاها مگه! حیف -

 !سگا جلوی فقط بندازیش باید! کاهه مغز؛ جای به ش کله توی! داره زور فقط اون نه -

 !شنید صدایی بگوید؛ بود کرده آماده که را بعدی ی جمله خواست تا بنیامین

 سالم -

 یابروها از یکی. بود ایستاده جلویش زیبایی دار گل پیراهن با دختری برگشت؛ صدا سمت به

 درشت مانچش. بود زیبایی دختر بنیامین نظر از. شد نزدیک کمی دختر! رفت باال ناخداگاه بنیامین

 ریخته اش برهنه های شانه روی که بلندی مشکی موهای و آمد می گردش صورت به که مشکی
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 نیامینب. کرد کوتاهی ی سرفه مهرداد. نشست مبلی روی دختر. کرد می نگاهش فقط بنیامین. بود

 :کرد می نگاهش لبخند با مهرداد. برگشت سمتش به

 !دخترمه ؛ نسترن -

 .گشت می مهرداد و دختر بین هایی شباهت دنبال. برگشت دختر سمت به دوباره بنیامین

 خوشبختم -

 رایطش جور این در بنیامین که نبود اول بار این. برگشت مهرداد سمت به و شد بزرگتر لبخندش

 هر در داشتند دوست که بودند ها خیلی. بود نوجوان هنوز که وقتی از شاید. گرفت می قرار

 نگاه همان در. انداخت نسترن به ای خریدارانه نگاه بار این. باشد شان خانواده داماد او شرایطی

 یباز ای هدیه مثل برایش نسترن. بود کرده فرق نگاهش برق! خواهد می را نسترن بود مطمئن هم

 .چرخید او سمت مهرداد؛ شدن بلند با! بود

 ..باال یا بیرون برین تونین می. هست نسترن. ذارم می تنهات لحظه چند دارم کاری من -

 :زد لبخندی بنیامین! کرد صادر را کاری هر ی اجازه مهرداد

 .برسین کاراتون به ؛ ممنون -

 هک االن دانست؟ می او یعنی. انداخت نسترن به نگاهی. رفت طاها سمت دوباره فکرش بنیامین

 هب. دانست نمی را نسترن اخالق. کرد می کاری باید! بود خوبی ی گزینه نسترن نبود؛ مهرداد

 خیالش هم! کرد می انتخاب را بیرون اول بار برای بود بهتر. باشد مغروری دختر آمد؛ می ظاهرش

 .بشناسد را نسترن توانست می هم شنود نمی را صدایش کسی بود تر حترا

 بیرون؟ بریم شه می عالیه هم هوا. دارین خوبی باغ شما -

 :نشست نسترن لبان روی لبخندی

 .حتما بله -

 می بررسی هم را خانه موقعیت بنیامین. افتاد راه سرش پشت هم بنیامین و شد بلند اول خودش

 از بنیامین. شدند نبود؛ بزرگی قصر به شباهت بی که مهرداد ی خانه بزرگ حیاط وارد وقتی. کرد

 :کرد انتخاب را رفت می ساختمان پشت به که مسیری قصد
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 !بودم ندیده رو شما حاال تا من -

 :کرد باال را سرش نسترن

 !شنیدم خیلی رو پدرتون و شما اسم اما. طور همین منم -

 !است شده پارک کجا ماشینش بداند خواست می. بود اطرافش به حواسش بیشتر بنیامین

 !پدرم دوستای با نیستم آشنا زیاد که دلیل همین به. سال هفت نبودم ایران من -

 .وین.  کردم می زندگی مادرم کنار پیش سال تا! طور همین منم -

 !داد می نشان تر صمیمی را خودش باید. بود زیبا کرد؛ نگاه رخش نیم به بنیامین

 شدن؟ جدا اونجاست؟ مادرت چرا -

 . اوهوم -

 قطف دانست می بنیامین اما کردند؛ می زندگی هم کنار خودش مادر و پدر اینکه با! بود عادی چیز

 در دائم اش زندگی در که بود دیگری زنهای سرگرم پدرش! ست زناشویی زندگی نمایش یک

 !داشت را خودش های خوشگذرانی هم مادرش و بودند آمد و رفت

 !ندیدم رو تو اما بودم؛ اینجا دیشب من -

 !نیام بیرون که بود خواسته ازم پدرم -

 :رفت باال بنیامین ابروی

 بودی؟ جا همین یعنی-

 هایگل از پر کوچکی ی باغچه جلویشان. بودند رسیده حیاط انتهای به. گفت آرامی اوهوم نسترن

 .نشست نیمکتی روی نسترن. بود رز

 بشینین -

 از درسی ذهنش به. گشت می طاها دنبال باید. نبود وقت. کرد نگاه خوبی به را اطرافش بنیامین

 می را پدرش کارهای از قدر چه نسترن کرد؟ می شروع کجا از اما. کند جو و پرس نسترن

  دانست؟
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 :کند نگاهش مشکوک نسترن شد باعث بنیامین؛ طوالنی سکوت

 !خونه تو برگردیم تونیم می نداری دوست اگه -

 :برگرداند لبانش روی را لبخندش بنیامین

 کردن؟ پارک کجا رو ماشینم دونی می تو گم می. درگیره کمی فکرم... اصال نه -

 :داد نشان را دری دست با بود کرده تعجب بنیامین سوال از که نسترن

 مگه؟ طور چه! پارکینگ توی بردن احتماال -

 بود؟ نکرده دقت خودش طور چه. بود ای کرکره در یک. کرد نگاه در به بنیامین

 !ندادن بهم هم رو سوییچم بگم؟ حتما باید بخوام، رو ماشینم اگه خب -

 !بود لبانش روی پوزخندی نسترن

 لتحوی بهت بری؛ بخوای وقت هر. اونجاست نگهبان پیش سوییچش هستی؟ ماشینت نگران -

 .ده می

 !بودم معذب کم یه. دارم برش خواستم می. هست ماشینم توی چیزی اما نیستم نگران -

 :شد بلند و انداخت ای شانه نسترن

 یارن می برات گم می نگهبانا از یکی به. نیست چیزی که این خب -

 . بردارم برم، خودم باید نه -

 .بده رو سوییچت. کنم می صداش االن باشه خب -

 نزدیک و برگشتند ساختمان طرف به! گرفت می پس را سوییچش باید. بود خوب هم همین

. کند باز ار پارکینگ در و بیاورد را ماشین سوییچ خواست او از نسترن. دیدند را نگهبانی پارکینگ

 تادهایس در بیرون نسترن. شد پارکینگ داخل بنیامین بعد ی لحظه چند. کرد اطاعت هم نگهبان

 را شسوییچ آمد؛ بیرون وقتی! کند می کاری کرد وانمود و برد ماشین داخل را سرش بنیامین. بود

 :آمد سمتش به نگهبان! شد رد عادی خیلی و گذاشت جیبش داخل

 !دارم می نگه شما برای من رو سوئیچ اقا -
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 !داشتم کاری دوباره شاید.  نکرده الزم -

 سمتق موفقیت از خوشحال اما بنیامین کرد می نگاهش تعجب با نسترن! نگفت چیزی نگهبان

 !بود دستش ماشینش سوییچ حاال! زد لبخندی رویش به اش؛ نقشه اول

 نداری؟ ریموت هم تو یعنی! کرده کاری همچین پدرت چرا!  سخته قدر چه -

 :کرد می بازی ناخنش با تفاوت بی نسترن

 !دیگه کنن می باز خودشون بیرون برم بخوام وقت هر اما. من دارم چرا -

 بودن! دکر تشکر خدا از قلبش در و کرد آسمان به نگاهی. شد تر رنگ پر بنیامین لبان روی لبخند

 در ریموت و اطالعات گرفتن کرد می باید که کاری تنها حاال! نبود اش نقشه در اصال نسترن

 .بود پارکینگ

 !باشی فکر خوش و مستقل خیلی کنم می حس! هستی خاصی دختر تو -

 :گفت بنیامین ای دفعه یک تعریف از متعجب و خوشحال نسترن

 .کنی می فکر جور این موردم در خوشحالم. مرسی -

 .... من البته -

 :برگشت نسترن سمت!بود دیده را پدرش ماشین بود؛ ایستاده که جایی از. ماند نیمه حرفش

 !زود گردم برمی من. باش جا همین تو.  پدرمه ببخشید -

 :کشید و گرفت را نسترن دست و برگشت که بود نرفته قدم دو

 !بریم هم با بیا نه -

 بابت هم! است گرم سرش اینکه بابت کرد می راحت را پدرش خیال هم نسترن بودن با مطمناً

 نارک هم نسترن و بنیامین شد؛ پیاده ماشین از بابک وقتی! کرد نمی توبیخش پدرش فرارش؛

 .بودند رسیده ماشین

 پدر سالم -
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 ایستاده کنارش که دختری بعد و انداخت بود؛ نشسته بنیامین لبان روی که لبخندی به نگاهی بابک

 :داد تکان را سرش هم نسترن. بود

 .اومدین خوش خیلی. بامداد اقای سالم -

 :زد لبخند نسترن روی به کرد؛ بنیامین به که اخمی خالف بر بابک

 س؟ خونه پدرت.  ممنون -

 .باشه باید اتاقش توی.  بله -

 .دید صورتش در شد می را آرامش کمی. بود مانده دستهایشان روی بابک نگاه

 .پیشش رم می من باشه -

 :داد ادامه که بود بنیامین به پشتش

 !نره یادت! بزنم حرف تو با باید من بنیامین -

 !حتما بله -

 این زایس فهمید می باید و بود نکرده خوبی کار بنیامین! بود کرده را توبیخش واضح خیلی بابک

 !دید خواهد را کارش

 اعتس به نگاهی بنیامین. کرد همراهی ساختمان سمت به را بابک و دوید پایین ها پله از سهیل

 نسترن زبان زیر از تواند می طور چه دانست نمی. نداشت چندانی وقت. بود غروب نزدیک کرد؛

 به نداشت امیدی اما! گذشت مغزش در فکری. انداخت نسترن به نگاهی سردرگم. بکشد حرف

 رطو چه اما. بود هیکلی خوش و زیبا دختر نسترن. دوید می نسترن بدن روی چشمش.  انجامش

 و اینجا هم آن! بود زود کمی مالقات اولین توی بدهد؟ انجام را خواست می که کاری توانست می

 می نظر در را دیگری راه باید! بود خودی بی فکر! اینجاست هم پدرش وقتی و مهرداد ی خانه در

 :زد بازویش به آرام دید؛ فکر در را بنیامین وقتی و انداخت نگاهی سمتش به نسترن. گرفت

 دارین؟ خاصی مشکل! رفتی فکر توی قدر این که نگفت چیزی پدرت! خیال بی -

 را تردخ کمی و داد جراتی خودش به. بود او دست توی هنوز دستش. کرد نگاه صورتش به بنیامین

 .نبود هم متر سانتی چند بینشان ی فاصله که طوری. کشید خودش سمت
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 بزنه حرف باهام خواد می چی برای کردم می فکر داشتم. نیست مهم نه -

 خودش از بنیامین حداقل! بود راه ترین تنها فعال نبود؛ راه بهترین این اگر. داد می ادامه باید

 ! خورد می درد به جایی در مهارتی هر باالخره! بدهد انجامش درستی به تواند می که بود مطمئن

 :داد بیرون صدا؛ پُر را نفسش بنیامین

 !بکر جای یه مثل. خاص جور یه. نسترن خوشگلی خیلی تو -

 امانج نقص بدون را کارش بود مطمئن که این از! زد می حرف طور این دختری با نبود بارش اولین

 :اختاند پایین را سرش. بود شده بدنش روی بنیامین نگاه متوجه نسترن. بود خوشحال دهد؛ می

 .داری لطف ممنون -

 حاال داد؛ فشار بیشتر و گذاشت کمرش پشت آرام را دستش و کرد بزرگتر را لبخندش بینامین

 به ار دختر التهاب از پر قلب صدای او و بود او آغوش در نسترن گرم بدن. نبود بینشان ای فاصله

 کار به را اش مردانه های هورمون بود؛ سرش در که فکری و نسترن بدن حرارت. شنید می خوبی

 نجاما قصد شرایط این در اصالً! کرد می کنترل را خودش باید. کشید عمیقی نفس. بود واداشته

 آرام را نفسش و داد قورت ارام را دهانش آب بنیامین. بود پایین هنوز نسترن سر. نداشت را کاری

 :داد بیرون تر

 ..دیدمت می زودتر کاش ای -

 ایینپ کمی را سرش بنیامین. بدوزد صورتش به را چشمانش نسترن شد باعث بنیامین ی جمله

 :آورد تر

 !اما بهتر جای یه ؛ ببینیم همدیگرو بازم... شه می اگه دارم دوست خیلی -

 !شده دیر اینکه مثل اما -

 .بود بنیامین قبلی ی جمله به اش اشاره نسترن

 !دیدمت االن خب...  یعنی.. اصال نه -

 طور این اینکه اما داشت رابطه زیادی دخترهای با حال به تا بنیامین. کرد می نگاهش نسترن

 ار لبخندش کرد سعی اما نداشت خوبی حس. بود نیامده پیش برایش. کند سواستفاده بخواهد
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 لبخند فاصله همان از! بودند تراس روی پدرش و مهرداد افتاد؛ باال به نگاهش. کند حفظ

 ردبُ سر دو مهرداد برای این مسلما. دید می را بود نشسته مهرداد لبان روی که را ای پیروزمندانه

 پدرش ایج توانست می بنیامین البته و بنیامین خوبی به باشد دامادش توانست می کسی چه. بود

 یا است خوشحال فهمید نمی که وقتها همان از. بود خاص پدرش نگاه اما. بگیرد او برای هم را

 وقت و شد می تر نزدیک شب به لحظه هر. نداشت را پدرش به کردن فکر فرصت االن .ناراحت

 او آغوش در دخترش االن. باشد داشته اعتماد او به مهرداد اینکه. خواست می را همین. کمتر او

 :آمد حرف به. نبوده منظور بی او به نسترن ای دفعه یک معرفی بود؛ مطمئن. بود

 !دارم ازت سوالی یه نسترن -

 خب؟ -

 :کرد تر محکم نسترن کمر دور را دستش ی حلقه

 !بره؟ می کجا داره، نگه اش خونه تو رو کسی بخواد اگه پدرت -

 تعجب جای نسترن برای شنیدنش بودند؛ آنها که وضعی آن در اما! بود واضح بنیامین سوال

 :داشت

 !رو منظورت نفهمیدم ها؟ -

 :کرد می نوازش را سرش موهای اش چانه. اورد پایین کمی را سرش بنیامین

 می چه ؛ زیرزمینی انباری؛ داره؟ می نگهش کجا! کنه زندانی مثال رو یکی اینجا بخواد اگه گم می -

 !هست وقتا جور این برای جایی دونم

 پرسی؟ می چی برای! عجیبه سوالت -

 و فتر تر کنار به قدم یک وضع همان در. داند می را سوالش جواب نسترن که شد مطمئن بنیامین

. بود شده دور پدرش و مهرداد چشم از و بودند درختی کنار حاال. کشید خودش با هم را نسترن

 می حس موهایش روی را لبهایش حرکت نسترن زد؛ می حرف وقتی و اورد تر پایین را سرش

 :کرد

 !اینجایی تو امشب بودم شانس خوش من! کنه می نگامون داره پدرت -

 !بود پیچیده بهم چیز همه نسترن برای
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 باشم؟ اینجا من وقتی باشی باید شانس خوش تو چرا داشتند؟ بهم ربطی چه فهمم نمی -

 داگاهناخ کشید؛ تر پایین کمرش پشت از کمی را دستش. بود کارش مشغول فکر بی بنیامین

 :گفت گوشش بغل و آورد تر پایین را سرش بنیامین. کرد جمع را بدنش نسترن

 !خواستم دیدمش تا که هستی دختری اولین تو ایرانم؛ روزه بیست! دیگه شانسه این -

 به ار سرش نسترن. زد گوشش ی الله به بوسه توجه بی اما. شد نسترن گارد متوجه بنیامین

 : کرد خم سمت همان

 .. نکن...  نه -

 بنیامین دست اما. کند بیشتر را فاصله کمی کرد می تقال نسترن. گرفت باالتر را سرش بنیامین

 : بود شده حلقه دورش محکم

 ..ببینه می داره پدرم. زشته اینجا. بنیامین کنم می خواهش -

 فتپیشر از نشان کرد؛ می حس هم پیراهنش روی از که داغی و تند های نفس. زد لبخند بنیامین

. دمان نسترن کوچک بینی روی اش بینی که طوری اورد؛ پایین را سرش! داشت اش نقشه خوب

 !دش غرقش ناخداگاه که رنگی. ببیند را چشمانش زیبای رنگ خوبی به توانست می نسترن

 نه؟ یا داره جایی پدرت نگفتی تو...  باشه -

 از رپ قلب ضربان صدای بنیامین. بود برداشته تقال از دست نسترن. بوسید را اش بینی روی

 .خواست می را همین. شنوید می را خواهشش

 .هست ساختمون پشت انباری یه دونم نمی -

 اونجا؟ ببرن که ندیدی برانگیزی شک مورد امروز -

 :کشید اش گونه به را صورتش بنیامین. داد قورت را دهانش آب نسترن

 !باال بریم بگو -

 ..بنیامین نه -

 .داد یم فشار نرمی به و بود گذاشته بنیامین ی سینه روی را دستانش لرزید؛ می نسترن صدای
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 .خوای می تو جور هر باشه..  اوهوم -

 .کشید عقب را خودش کاری هر از قبل نسترن اما. گذاشت لبش روی را لبش بنیامین

 .. نه...  دونم نمی -

 :داشت نگه جور همان را دستش اما. ایستاد صاف بنیامین

 دیدی؟ تو -

 .گفتم دونم نمی -

 .زد نارک گوشش و صورت کنار از را موهایش دست با. فهمید می بنیامین. بود شده عصبی نسترن

 ..مهمه برام. بگو بهم -

 کشی؟ می حرف من از داری تو -

 !خندید بلند بنیامین

 کنه؟ می نگامون داره پدرت دونی می -

 :کرد نگاهش نسترن

 ؟ خب -

 بغلت من جور این ذاشت می نظرت به نداشت اعتماد اگه! کنم می کار باهاش من خوشحاله؟ و -

 !که دیدی. اینجاست منم پدر اونم؟ کنه نگاه و کنم

 االح که بامداد و پدرش به درختان های شاخه الی از گیج نسترن. داد می را آینده ی وعده بنیامین

 .کرد نگاه کردند؛ می صحبت آنها به توجه بی

 باشه؟. بگم بهت و چیز همه دم می قول من.  بگو بهم -

 !هستی کی تو نیست مهم هم برام. کنم نمی دخالت کاراش تو من -

 اشد؛ب طور این خواست نمی اما! دانست می حدودی تا را دلیلش بنیامین. بود شده بداخالق نسترن

 :کرد نوازشش مالیمت با دوباره

 !گفتم بهت هم اولش اینو.. دارم نیاز کمکت به من نسترن -
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 .دید نمی نگاهش در بنیامین هم کششی دیگر اما. نبود بد نسترن نگاه

 دیدی؟ تو بگو بهم -

 حالت تو. بود اونجا خودش شدم متوجه بار یه. باشه خبری یه اونجا کنم می فکر اما ندیدم -

 .. ره نمی عادی

 .بود گرفته را سوالش جواب بنیامین

 !خطره در جونش -

 .کرد اعتماد نسترن به اما. کرد اعتراف فکر؛ بدون بنیامین

 ...بوده مشکلی حتما نیستم ای کاره من کنم؟ کار چی من -

 منو؟ صورت بینی می -

 :کرد نگاه گردنش های کبودی و بنیامین ی گونه روی زخم به فقط نسترن

 .. ببرمش کن کمکم. بیفته اتفاقی خوام نمی من. شده حساس کم یه پدرت -

 ... بفهمه اگه پدرم -

 .بده انجام کارو اون نباید اما.. کنه می خطرناکی کار داره اون -

 .بود صداقت چشمانش در. کرد نگاه بنیامین چشمهای به. داشت خبر پدرش کارهای از نسترن

 .. کمکی چه -

 :داد فشار خودش به را نسترن ظریف بدن محکم دوباره و شد بزرگتر بنیامین لبخند

 بازی یه البته و رو پارکینگ اون در ریموت. خوام می ریموت. بیرون ببرمش خوام می..  مرسی -

 ! رو شب اینجا بمونم بتونم من که کوتاه

 .شد گشاد نسترن چشمهای

 بمونی؟ شب -

 !خندید موذیانه بنیامین
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 ! کنیم نمی بدی کار نترس! اوهوم -

 دیدن را کسی وقتی. کرد نگاه خوب را برش و دور بنیامین. کرد می نگاهش متعجب هنوز نسترن

 :گفت

 یم و بمونم اینجا خوام می من بعدش. کنارمی داری دوست بدی نشون خوام می نسترن ببین -

 یکن کاری یه خوام می. مون خونه ره می حتما منم پدر. بره جایی خواد می شب پدرت! تو اتاق ریم

 باشه؟ اینجا بمونم من

 :بود خواهش با همراه بنیامین لحن کرد؛ می نگاهش گیج هنوز نسترن

 .کنم کمکشون بزار. میونه در آدم تا چند جون. نسترن کنم می خواهش -

 .انداخت پایین را سرش نسترن

 .کنم می قبول. باشه بشه که جایی تا..  دونم نمی -

 :زد لبخند بنیامین

 ..داری فرق تو دونستم می -

 :زد لبخندی نسترن

 !کنه می پوستمو بفهمه پدرم -

 :زد ای بوسه نسترن موهای به طور همان و کرد خندیدن به شروع بلند بنیامین

 !گلیخوش پوستم بدون تو اما دونم؛ نمی رو خودم! کنه می پوستمو بفهمه منم پدر نداره؛ اشکال -

. دباش کنارش دائم کرد سعی و شد خانه داخل نسترن همراه بنیامین. رفت می تاریکی به رو هوا

 خواست می او که چیزی طبق چیز همه. داد می بنیامین خوب بازی از نشان مهرداد؛ راضی نگاه

 را ارسیگ دود که جور همان و زد آتش سیگاری بود؛ نشسته پدرش کنار شام از بعد. رفت می پیش

 :دادپرسید می بیرون

 خونه؟؟ رین می کی شما -

 سوالی وزهن. بود غنیمت هم او برای فرصت. باشد تنها بنیامین با بود؛ نتوانسته بابک لحظه؛ آن تا

 :بود نداده جواب بنیامین که بود
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 رفتی؟ کجا دوستات اون با کردی؟ می کار چی اینجا تو -

 :گذاشت بود؛ میز روی که کریستالی سیگاری زیر داخل را بود دستش که سیگاری بنیامین

 ردیدک می تعقیب منو چرا شما:  دوم بند! ببینمش بودم اومده! شماست دوست ی خونه: اول بند -

 بیان؟ بخوام ازشون بزنم زنگ من که

 :رفت درهم بیشتر بابک های اخم

 حال تو. بودم سالمتیت نگران من! بوده نیاز حتما کردم تعقیبت اگه! نبود من سوال جواب این -

 .نداشتی خوبی

 ! خوبم که بینی می. پدر خوبم -

 .بود خونسرد خیلی بنیامین. کرد نگاهش لحظه چند بابک

 ..خونه ریم می هم با پس شو بلند -

 :زد می برق بنیامین چشمهای کرد؛ نگاه نسترن سمت به بنیامین

 !داره خوبی این به دختر رها؛ اقای دونستم نمی من -

 :انداخت نسترن به کوتاهی نگاه بابک

 !بوده دنبالت تر خوشگل این از -

 :خندید بلند بنیامین

 !االن خوام می اینو من -

 :انداخت جوان دختر به دوباره نگاهی! رفت باال بابک ابروی تای یک

 !بری بعدش و بکنی خواستی کاری هر تونی نمی ده؛ نمی رضایت سادگی این به مهرداد -

 !دونین می هم خودتون! ده می -

 !کنی تحملش من مثل عمر یه که شرطی به ده می بله-

 .کرد پاک بنیامین لبان روی از را لبخند خودش؛ زندگی به بابک ی اشاره
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 !بگذرونم هام داشته همون با مو زندگی کنم می سعی! کنم نمی تحمل من -

 :زد پوزخند بابک

 ..درده نه سخت.. سخته! فهمی نمی نرسیدی؛ بهش -

 یم خودم برای حداقل! باشه تر سخت نباید ام گذشته سال چهار و بیست زندگی از. اما شه می -

 !باشم مستقل تونم

 جمعشان به نسترن و مهرداد آمدن. کند پدرش حالی کنایه با را حرفش که بود بنیامین نوبت

 :زد لبخند نسترن به بنیامین. کند سکوت بابک شد؛ باعث

 نسترن؟ نه مگه!  باال ببینم فیلم بریم قراره ما -

 :زد لبخند بنیامین قاطع چشمهای به نسترن

 !طرف این از بیا..  اره -

 :گفت یفتدب راه اینکه از قبل و گفت ببخشیدی بنیامین! کردند اعالمش رسمی؛ خیلی که بود دعوتی

 !گردم برمی خودم من...  خداحافظ فعال پدر -

 : گفت بابک جای مهرداد

 !اینجا دیدمت شدم خوشحال ری؛ می وقتی نباشم؛ شاید منم -

 :کرد قالب نسترن دست در را دستش طور همان و برگشت سمتش به بنیامین

 تا یمبزار باید دیگه وقت یه! کردید معرفی بهم رو دخترتون که خودتونین مقصر. طور همین منم -

 . بزنیم حرف هم با

 :کرد اضافه بنیامین. داد تکان را سرش خنده با مهرداد

 یارینش؟ می برام رو روانی احمق اون امشب گفتین رو قولتون نره یادتون راستی -

 !فردا منتها؛ بخواب رو امشب تو حتما؛ -

 :کرد بلند بود؛ آزاد که را دستی بنیامین

 ..فعال -
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 با در دو رننست اتاق. شناخت را بود آنجا قبال که اتاقی بنیامین. رفتند باال ی طبقه به نسترن همراه

 .کرد می عملی را اش نقشه باید زودی به. شد اتاقش وارد نسترن همراه. داشت فاصله آنجا

**** 

 سر پشت دقیقا و شد پدرش رفتن متوجه بعد کمی. رفت پیش بنیامین ی نقشه طبق چیز همه

 اش نقشه انجام وقت االن. شد خارج سهیل و بادیگاردها بیشتر همراه هم؛ رها مهرداد پدرش؛

 :کرد نگاهی بود؛ نشسته مبل روی که نسترن به. بود

 .وقتشه االن نسترن خب -

 : بود ترسیده کمی نسترن

 ..بفهمه پدرم تونی؟ می مطمئنی -

 !مراقبم من. نکرد شک حاال تا که دیدی. نسترن خیال بی-

 :گفت نسترن به طور همان و شد چیزی نوشتن مشغول و آورد در را اش گوشی

 نه؟ داره تراس اینجا -

 . اوهوم -

 ارام و گذاشت جیبش داخل را گوشی بنیامین. کرد باز را در و زد کنار کمی را پرده. شد بلند نسترن

 نمی هم خانه داخل از. بپرد آنجا از بتواند او نبود هم حدی به اما. نبود زیاد ارتفاع. شد تراس وارد

 متشس به بنیامین. بود ایستاده اتاق داخل هنوز نسترن. کرد می اساسی فکر باید. شود رد شد

 :برگشت

 تمتونس وقت هر! انبار اون دنبال رم می و پایین پرم می اینجا از من.  نسترن اینه نقشه..  خب -

 شک منم به هک جور یه نه اما! باال بیان نگهبانا بیشتر که کنی کاری یه باید تو پارکینگ در به برسم

 !کنن

 :گرفت را بازوهایش بنیامین. کرد می نگاهش باز دهان با نسترن

 .کنی کمکم باید تو. نسترن ببین -

 :کرد اشاره بالکن به سرش با نسترن
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 . بپری تونی نمی!  بلنده اونجا -

 :کرد اشاره تخت به لبخند با بنیامین

 !! داریم خوب ی ملحفه یه ما کنن؟ می فرار طور چه فیلما تو ندیدی خب -

 :کرد نگاه تخت به نسترن

 !ها میُفتی مطمئنی؟ تو -

 که نیک کاری یه باید اینجا رسیدم وقتی.  گفتم چی نره یادت. کنم رو تالشم باید.  نداره اشکال -

 باال بیان اونا

 !جور چه اخه -

 !بیفت جایی یه از مثال.  دونم می چه -

 :کرد نگاهش متعجب و گیج نسترن

 بیفتم؟ -

 .. دادی جیغی.. باال بکشونیشون باید! نسترن دونم نمی -

 :کرد فکر کمی نسترن

 !سوسکه گم می -

 :زد برق بنیامین چشمان

 ور روتختی و تخت رو بزار بالش تا دو نکنن شک اینکه برای. بگو همینو! عالیه! دختر افرین -

 کنم ازب را پارکینک در من که باشه حدی به فقط! نکنن صدا و سر و خوابم من بگو بهشون.  بکش

 باشه؟؟ بیرون برم و

 .فهمیدم اوهوم -

 . نره یادت...  ریموت -

 به و دکر نگاهش لبخند با بنیامین. داد دستش به را ریموت و رفت آرایشش میز طرف به نسترن

 .برداشت را تشک روی ی ملحفه و زد کنار را روتختی رفت تخت طرف
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 :بود همراه نگرانی با نسترن آرام صدای

 کنی؟ خطرناکی کار همچین شده باعث چی آخه -

 .کرد حرکت چشمش جلوی از حوادث تمام بود؟؟ شده باعث چی واقعا! رفت فرو فکر به بنیامین

 :کشید عمیقی نفس

 .باشم خائن دروغگوی یه خوام نمی. بدم رو اینا جواب باید من... اعتماد ؛ دوستی صداقت؛ -

 دور را دیگرش سر و کرد محکم تراس ی نرده به را ملحفه سر یک. شد تراس وارد و زد لبخندی

 ینبنیام. بود گذاشته دهانش روی را دستش نسترن. ایستاد نرده طرف آن آرام. پیچید خودش مچ

 بود دهش عملی اش نقشه خوشبختانه. نشد شاید هم لحظه یک. پرید پایین و کشید عمیقی نفس

 ینگاه کرد می نگاهش لبخند با که نسترن به. بود خوب حالش دستش مچ و پا خفیف درد جز و

 .رفت ساختمان پشت طرف به و انداخت

 تدانس می. شنید نمی خودش های قدم خش خش جز صدایی تاریکی توی. افتاد راه آرام بنیامین

 ننستر که انباری تا را خودش راحت شد باعث باغ بودن بزرگ اما. باشد باغ در کسی است ممکن

 هب. داشت در یک و پنجره دو که بود متری بیست اتاق یک اصل در انبار. برساند بود داده نشان

 را اطاه انبار داخل. بود گفته درست نسترن. شد نزدیک بود؛ روشن اتاق؛ کم نور با که ای پنجره

 زمزمه خودش با. رفت هم در اش چهره وضعیتش دیدن با. بود افتاده ای گوشه, خون غرق که دید

 :کرد

 .کنم می خواهش.. پسر باش زنده -

 هب وقتی اما. بود بنیامین شانسی خوش از این و نبود کسی اتاق داخل ظاهرا. رفت در طرف به آرام

 !داشت قفل در! نیست شانس خوش هم زیاد فهمید رسید؛ در

 نجاآ از بتواند که بود ای اندازه به. بود پنجره راه ترین سریع و بهترین و کرد می پیدا راهی باید

 لیخی پنجره قفل شانسی خوش نهایت با هم باز و کند بازی کمی پنجره با کرد سعی. شود وارد

 کنار .رفت انبار داخل و کشید باال را خودش خوشحال بنیامین. شد باز تکان کمی با و نبود محکم

 اما دکن بلندش کرد سعی. زد می هنوز نبضش زد؛ لبخندی. گرفت را دستش نبض و نشست طاها

 یوقت. کرد می تالش باید اما... مشکل دوباره. نداشت را الزم قدرت بنیامین و بود سنگین طاها

 پشتش روی بعد. کشید طاها آلود خون بدن زیر را خودش قدرتش تمام با و کشید نفسی نبود؛
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 .رفت پنجره طرف به و داشت نگه را خودش افتاد؛ می دایم که حالی در خوران سکندری. گذاشت

 : گفت آرام و کرد پنجره به نگاهی

 ..بندازمت باید اما طاها ببخشید -

 و شنید را افتادنش صدای. کرد پرتش آن یک و کشید باال پنجره تا را طاها زنان؛ نفس نفس

 تمام از جور همین عرق و آمد نمی باال نفسش. کشید باال را خودش سریع. بست را چشمانش

 پنجره از هم خودش. بود افتاده زمین روی باز طاق طاها. داد می ادامه باید اما ریخت می تنش

. درسی که پارکینگ دم. کشید پارکینگ تا ها چمن روی از و گرفت هایش کتف زیر از ارام. پرید

. بود بلد خوب خیلی را کارش نسترن. انداخت بالکن به نگاهی لبخند با! شنید را نسترن جیغ صدای

 ردک باز را در. کشید ماشین سمت به را طاها. رفت ماشین سمت به و زد را پارکینگ در. نبود وقت

 چراغ. کرد خارج پارکینگ از را ماشین ارام و نشست خودش. داد جا ماشین داخل زور به را طاها و

 رهدوبا. رسید در به وقتی. بود دیده قبال را باغ مسیر اما داشت کمی دید و بود نکرده روشن را ها

 روی طاها که حالی در بود شده خارج خانه آن از او. زد لبخند. شد باز خروجی در و زد را ریموت

 می تا ار پایش. بود گرفته را فرمان محکم اما لرز، با دستانش. بود خوابیده ماشینش عقب صندلی

 از دایم. گذاشت سر پشت سرعت همان با را خیابان و کوچه. داد فشار گاز پدال روی محکم شد

 کور رنو جلوتر ماشین چند از ناگهان و ایستاد اصلی سرخیابان. کرد می چک را سرش پشت اینه؛

 و دش پیاده بنیامین. دید را مانی و سیاوش بعد؛ کمی و زد چراغ هم او افتاد؛ چشمانش به ای کننده

 :گفت مانی به

 .بده خیلی حالش. بیمارستان ببر رو طاها. مانی بشین -

 بعدی قسمت. شدند دور آنجا از و شد ماشینش سوار سیاوش؛ همراه سرعت به خودش بنیامین

 !بود مانده باقی نقشه

 تمام خون. بود کشیده دراز صندلی روی طاها برگشت؛ عقب سمت به نشست؛ مانی که همین

 :کرد صدایش خورد، می تکان دستش کرد احساس لحظه یک. بود پوشانده را صورتش

 بیمارستان برمت می االن خوبی؟ طاها -

 بریده بریده طاها. کرد نزدیکش بیشتر را خودش مانی. خورد می تکان طاها ی کرده باد لبهای

 :گفت می شاهین مورد در چیزهایی
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 ... شا.. بگین..بگ.. بهش..  فن.. تل..  شاهین -

 :گفت طاها به رو. شد تلفن و شاهین های کلمه متوجه مانی

 .نداریم رو تلفنش بگیم؟ بهش جور چه -

 یک که مانی که جوری. بود جاری چشمانش از یکی ی گوشه از خون. کرد باز را چشمانش طاها

. کرد می ادا مفهوم نا را هایی شماره داشت طاها. انداخت پایین را سرش متاثر هم؛ بود پزشک

 را ها غلط. کرد یادداشت, گفت می وار زمزمه طاها که را هایی شماره و اورد در را اش گوشی مانی

 :گفت ارام طاها که بود موبایل شماره یک سر اخر. داد می نشان سالمش چشم بستن با طاها

 عزیزی.. عزی.. ع..  سرهنگ... سر -

 خوبی اوضاع اصالً اما زد می هنوز. گرفت را نبضش نگران مانی. رفت هوش از و گفت را این طاها

 دستش اوضاع کرد؛ روشن را ماشین. کرد اس ام اس سیاوش برای و کرد کپی را شماره. نداشت

. بود تخلو ها خیابان. رفت می باید اما. بد خیلی خبر یعنی این و بود شده حس بی. نبود خوب اصال

 مکنم جای ترین امن آنجا. افتاد راه کرد، می کار پدرش که بیمارستانی سمت به شان؛ نقشه طبق

 .بود مانی و طاها برای

 

*** 

 هک طور همان سیاوش. آمد در سیاوش گوشی صدای که بودند افتاده راه تازه بنیامین و سیاوش

 نگرانی با موبایل؛ شماره یک, بود مانی اس ام اس. کرد نگاه را گوشی بود؛ خیابان به حواسش

 :گرفت را شماره

..  باشه آهان عزیز؟عزیزی؟ سرهنگ...  آره...  خب...  خب...  ؟ افتاده اتفاقی ؟ خوبی...  مانی -

 .. باشه

 :کرد پرت را گوشی بنیامین طرف به و کرد قطع را گوشی

 .. آیفون روی بزار رو گوشی. فرستاده مانی که ای شماره به بزن زنگ -

 بود؛ خواب احتماالً که مردی دار خش صدای بوق چند از بعد گرفت؛ را شماره حرف بدون بنیامین

 :شد شنیده
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 بله؟ -

 :گفت سریع سیاوش

 عزیزی؟ سرهنگ -

 :گفت تری قاطع صدای با مرد

 .هستم خودم بله -

 شناسین؟ می رو شاهین شما. هستم منصوری سیاوش من -

 !نه...  شاهین -

 بزنیم زنگ ما که داده رو شماره این طاها. خطره تو حامد و شاهین جون. خدا به نیست وقت آقا -

 !رو موضوع این بگیم و شما به

 هستی؟ کی تو ببینم واستا -

 اونا .بود باند یه دنبال شاهین سرهنگ؛ جناب کن گوش. هستم منصوری سیاوش من که گفتم -

 .افرادشو هم و خودش هم.. گرفتنش االن

 .آمد می خشی خش صدای و بود سکوت لحظه چند

 کجاست؟ شاهین کجایی؟ االن تو -

 رو طاها االن. هستم اطالع بی هم شاهین جای از. هستن باند اون که محلی به رم می دارم من -

 ..نکنید عجله اگه. بیمارستان فرستادم دوستام از یکی با

 .بهم بده ادرس -

 :گفت بنیامین به سیاوش

 . بنیامین بهشون بگو رو ادرس -

 ویر را دستش.  اش زده وحشت صورت به انداخت نگاهی سیاوش.. کرد می نگاه ترس با بنیامین

 :گذاشت دستش

 ..نباش نگران -
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 لفنت پشت از سرهنگ صدای. نبود خوب اصالً بنیامین حس اما. بود آرامش از پر صدایش سیاوش

 :آمد

 گذاشتین؟ سرکار منو! الو -

 :گفت دوباره سیاوش

 ..آقا نه -

 :گفت خشونت با سرهنگ گفت؛ سرهنگ به را آدرس آرام بنیامین. کرد نگاه بنیامین به التماس با

 !خداحافظ.. باشه دروغ حالت به وای دارم رو تون شماره من. باشه خب خیلی -

 هیجان. بود پریده صورتش از رنگ بنیامین. کشید آهی سیاوش. کرد قطع را گوشی سرهنگ

 انش نقشه توی نسترن بودن مثل هم جا این.. پلیس پای شدن کشیده هم بعد و طاها برداشتن

 برای .بیفتد است قرار اتفاقی چه نبود مطمئن هم خودش اما داد می اش دلداری باید سیاوش. نبود

. کَند می را ناخنش ی گوشه پوست حرص با که انداخت بنیامین به دوباره نگاهی. بود نگران مانی

 :کرد می پرت را حواسش باید

 اونجا؟ رفتن احمقا مثل دوباره چرا رو؟ ادرس مطمئنی تو بنیامین -

 :کرد رمن کمی زبان با را اش شده خشک لبهای. انداخت باال ای شانه. برگشت سمتش به بنیامین

 باید. بره هم تورج سراغ خواست می اون. گم می مهرداد و پدرم حرفای از خودمم؛ دونم نمی -

 .باشه جا همون

 مترکیلو هشت. کرد نگاه را شمار کیلومتر. بود بهتر دو هر برای سکوت. نزد حرفی دیگر سیاوش

 و تابلو دور از سیاوش بعد نیم و ساعت یک. شد نمی تمام. بود آمده کش جاده انگار. بودند آمده

 کمی. کردند می احتیاط باید. کرد خاموش را ها چراغ و داشت نگه را ماشین سیاوش. دید را جاده

 هتریب نگاه و کرد باز را ماشین در بنیامین. ندید چیزی مطلق تاریکی جز اما کرد نگاه را اطرافشان

 :بست را در. نبود چیزی انداخت؛

 سیاوش برو -

. نداشت انتها انگار باریک ی جاده. کرد حرکت جاده سمت به و کرد روشن را ها چراغ سیاوش

 کمی سیاوش. شد می نزدیکشان سرعت به روشن چراغ دو دور از که بود گذشته دقیقه ده حدود
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 بیشتر ها چراغ لحظه؛ یک در. شد می تر نزدیک لحظه هر چراغ اما کرد بیشتر را ماشین سرعت

 ایه ماشین از یکی. شدند می تر نزدیک لحظه هر که بودند هایی ماشین به متعلق ها چراغ. شدند

 ..شد نزدیکشان سرعت با دیگر الین از و گرفت سبقت عقب

 سیاوش. کرد کمتر را سرعتش فقط اما کرد ترمز جلویشان و گرفت سبقت سرعت؛ به ماشین

 می گاهن ها ماشین به ترس با دو هر. کرد کمتر را ماشین سرعت اجبار به نکند؛ تصادف اینکه برای

 نمی هم را فکرش. ست کسی چه به متعلق ها ماشین اینکه حدس نبود؛ سخت خیلی. کردند

. تانداخ بنیامین به نگاهی سیاوش. نکردند فرار اما بار این. بیفتند گیر زودی این به کردند

 شصدای آرامش با سیاوش. کرد می نگاه را جلو خونسرد بنیامین افتادند؛ راه که وقتی برعکس

 :کرد

 ...بِنی -

 :کرد می نگاه جاده به بنیامین

 ..فهمیدن اونا -

 :گذاشت بنیامین سرد دست روی را دستش دوباره سیاوش

 نباش نگران -

 .باشن داشته تونن نمی. ندارن کاری من با اونا.. نیستم -

 :زد لبخندی سیاوش. کرد نگاه سیاوش به

 ...پدرته اون.. برات س کننده ناراحت دونم می. بده بهم قولی یه بنیامین -

 :انداخت پایین را سرش بنیامین

 .. سیاوش خیال بی -

. هبد انجام رو درسته که کاری. شو خیال بی. افتاد من برای اتفاقی هر. کن گوش بنیامین نه -

 دی؟ می قول...  نگو چیزی

 .بود کرده گیر گلویش توی چیزی یک اش؛ زخمی صورت به بود زده زل بنیامین

 .شه نمی هیچی. نزن الکی حرف -
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 :گفت وار زمزمه و شد صدایش لرزش متوجه سیاوش

 .شد جور این متاسفم -

 کورتاس مهرداد های ماشین توسط که طور همین دقیقه سه دو. زد زل تاریکی به پنجره از بنیامین

 یک در و شدند فرعی وارد ها ماشین. شدند نورهایی متوجه دور از تا بودند حرکت در شدند؛ می

 چند پدرش با که بود ویالیی همان اینجا. شناخت می را خانه این بنیامین. شد باز ویالیی ی خانه

 کرد؛ ازب را بنیامین سمت در آمد؛ سمتشان به مردی و ایستاد جلویی ماشین. بودند آمده قبل سال

 :کند می نگاهش تفاوت بی همیشه مثل که دید را سهیل بنیامین

 پایین بفرمایید اقا -

 ؛خشمگین مهرداد، مسلح های بادیگارد از یکی شیشه پشت. کرد سیاوش به نگاهی بنیامین

 کرد می نگاه را سیاوش

 .یاد می من با سیاوش -

 .ببینن رو شما خوان می اقا -

 .یاد می من با سیاوش...  کی هر -

 :گفت آرام سیاوش

 .. دادی قول -

 . کرد نگاهش تند بنیامین

 .بیای من با باید سیاوش -

 :گرفت را بنیامین دست آرام سهیل

 نذارین منتظر رو آقا بهتره -

 ماشین در کنار که بادیگاردی به رو شد پیاده ماشین از و انداخت سیاوش به نگاهی بنیامین

 :گفت بود ایستاده

 . .. خودم کنم می ات تیکه تیکه بیاد؛ دماغش از خون خدا به -
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 طور به اام بود؛ نگفته چیزی کسی. کرد حرکت دید، می که ساختمانی سمت به سهیل از جلوتر بعد

. نیدش را ماشین در شدن بسته و باز صدای. بود سرش پشت سهیل. بود رفته سمت آن به غریزی

 به هیلس رسید که ساختمان به. شد می دیر نباید. برداشت تر بلند را هایش قدم و کشید نفسی

 :کرد اشاره باغ دیگر طرف

 طرف این از -

 داخل یوقت. است بزرگی آالچیق آنجا دانست می بنیامین. رفت بود؛ کرده اشاره سهیل که طرفی به

. رفت هم در هایش اخم. است شده مچاله ای گوشه خونین که دید را تورج اول شد؛ آالچیق

 مین خوب تاریکی در که بود ایستاده هم دیگر نفر یک کنارش. بود ایستاده روبرویش رها مهرداد

 اب بنیامین. شد نزدیکش لبخند با مهرداد.است زن یک که شد متوجه لباسش دامن از اما. دید

 :گفت خشونت

 ...باشین داشته کاری سیاوش به اگر -

 :گذاشت جیبش در را دستهایش آرامش با مهرداد

 !بودم کرده اعتماد بهت من! کردی می کارو این نباید -

 !بگی زور من به پدرم مثل تونی نمی. دادم انجام رو درست کار من -

 :زد پوزخندی مهرداد

 بنیامین؟؟ کیه پدرت... پدرت -

 :شد نزدیکش مهرداد. بود نفهمیده را مهرداد منظور بنیامین

 نیدو می! شد نمی حساب عددی اصال ما؛ تشکیالت توی. بود نخور درد به ی مهره یه فقط بابک -

 !باشیم؟ نداشته بهتون کاری که کرد التماس بار چند

 به را پشتش و رفت زن سمت به مهرداد فشرد؛ می هم روی را هایش دندان حرص از بنیامین

 :کرد بنیامین

 می جوون نیرو یه. خواستم می رو تو من. نداشتم نگه رو تو بابک التماس خاطر به من اما -

 خیلی...  تو وقت اون. بندازه راه برام رو بده انجام نتونست پدرت که کاری بتونم که خواستم

 !کردی خیانت احمقانه
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 :بود خونسرد هنوز. برگشت بنیامین سمت به

 می ام نشده دیر هنوز. اورده بار وابسته و لوس رو تو خیلی بابک.. نشده دیر هنوز بنیامین؟ چرا -

 .... باهم کارا خیلی تونیم

 :کند تمام را حرفش نگذاشت بنیامین

 گرنهو.. .کنن آزاد منو دوستای بگین.  کنین تونین نمی کاری هیچ شما.. مهرداد جناب شده دیر -

... 

 بکنی؟ خوای می غلطی چه مثال -

 :رفت هم در بنیامین ابروهای! بود اشنا زن صدای. گذاشت ناتمام را بنیامین ی جمله زن؛ صدای

 شما؟ -

 .ببنید خوب را صورتش توانست نمی تاریکی توی هنوز اما سمتش، برگشت زن

 بکنی؟ خواستی غلطی هر تونی می هستی؛ بامداد پسر چون هستی؟ کی کردی فکر تو -

 :گفت تردید با شناخت؛ را صدایش لحن کم کم. بود اشنا برایش زن صدای

 !روشن؟ خانم -

 :زد پوزخندی. بود زده حدس درست. داد تشخیص را زن لبخند

 چه اینجا!! پدرم خود! پدرم دوست! پدرم منشی کنین؟ می کار چی اینجا شما شه نمی باورم -

 !خبره؟

 یمنش بود؛ درست کامال حدسش. ببیند توانست می خوب بنیامین حاال. آمد بیرون سایه از زن

 تا قطف لباس، باالیی قسمت که بود پوشیده بلندی پیراهن. جذاب و لوند همیشه مثل. بود پدرش

 ار آوری وسوسه ترکیب سفیدش پوست با لباس مشکی رنگ. بود پوشانده را اش سینه روی

 :کشید درهم کمی را ابروهایش و شد نزدیکش. بود کرده ایجاد

 بدی؟ ادامه رو حماقتت خوای می -

 :شد خیره کرد؛ می نگاه شلوار؛ جیب در دست هنوز که مهرداد به بنیامین
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 خبره؟ چه اینجا بدین توضیح شما شه می رها اقای -

 :ایستاد روشن خانم سر پشت دقیقا. برداشت جلو به قدم دو و زد لبخندی مهرداد

 !بدی رو خانوم سوال جواب کردن؛ سوال عوض بهتره -

 در جدید چیز یه باز شده، روشن مسئله برام مثال که بار هر. گم نمی هیچی نگیرم جواب من تا -

 کنه؟ می کار چه اینجا خانوم این! اومده

 :داد جواب روشن خانم مهرداد؛ جای به

 می درتپ ضعفه نقطه! چیه به چی نفهمیدی که خودته بازی گیج از همیشه مثل! ست ساده خیلی -

 ؛تو خاطر به کنم فکر اواخر این. کردیم می گرم زن یه با رو سرش همیشه باید اونو! چیه دونی

 تی؛ح بوسه یه با احمق پیر اون. باشم کنارش خودم شدم مجبور من کرد؛ می پرانی جفتک زیادی

 لمث. نیستم بدبخت پدرت مثل من. بدونی بهتره هم رو چیزی یه. کرد می خواستم می کاری هر

 دو اینجا االن! نیستم احمق مرده؛ اینجا بینی می که احمقی این مثل و شم نمی خر زود هم مهرداد

 خوای؟ می رو کدوم! ری نمی یا بیرون ری می زنده یا! داری راه

 :زد پوزخندی بنیامین

 !دونین می هم خودتون!  ذاره نمی پدرم! ست مسخره -

 صورشت بنیامین که خشنی لحن با ایستاد؛ بنیامین روبروی دقیقا و شد تر نزدیک قدم یک روشن

 :گفت کرد نمی هم را

 قبرستون؟ ی سینه بفرستم اونو اول خوای می پدرت؟ -

 .دید نمی روشن چشمان در بلوف از اثری بنیامین

 رها؟ آقای هستین؛ کی واقعا شما -

 :گذاشت اش شانه روی را دستش. ایستاد بنیامین کنار و افتاد راه دوباره مهرداد

 این. ردمک کمک پدرت به خیلی هم حاال تا. برسونم اسیبی تو به خوام نمی واقعا من. پسر ببین -

 مین هنوز ما رو تهش و سر که باندی یه! بزرگه باند یه از کوچیک قسمت یه بینی می که چیزی
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 ومخان هم حاال تا. نداره توانایی پدرت. بدی ادامه رو پدرت کار باید تو. کردم راهنماییت من. دونیم

 .کنه همکاری ما با تونسته که بوده اونجا

 :انداخت روشن خانوم به نگاهی بنیامین

 ست؟ کاره چی من پدر! نفهمیدم هنوز من -

 جا به اج رو جنسامون راحت بتونیم تا کردیم استفاده اعتبارش از ما! بهت گفتم قبال واسطه یه -

 !دادیم پول و امنیت اون به عوض در کنیم

 خواین؟ می چی من از -

 !قبال گفتم بهت! همکاری -

 !شم می کشته هم نکنم اگه -

 :ایستاد کنارشان بود؛ رفته سر مهرداد و بنیامین ی مکالمه از اش حوصله که روشن خانم

 !مجبوری تو -

 :داد را جوایش تند بنیامین

 !نیستم -

 دهایستا آالچیق کنار که بادیگاردهایی از یکی سمت به روشن. شدند خیره بهم دو هر لحظه چند

 راه لوج روشن. بود فایده بی بنیامین تقالی. گرفت بنیامین بازوی از بادیگارد. کرد اشاره بودند؛

. تندرف ساختمان پشت سمت به. برد می خودش همراه را بنیامین زور به دنبالش بادیگارد و افتاد

 نارک خودش و کرد باز را در آنها دیدن با. بود ایستاده مسلحی مرد جلویش که بود آنجا کوچکی در

 کشو بنیامین. شدند داخل دنبالش هم مهرداد و روشن و برد داخل را بنیامین اول بادیگارد. رفت

 ...شد خیره رویش روبه ی صحنه به زده

 هشد شکنجه ها ساعت که بود مشخص. بودند افتاده زمین روی ممکن وضع بدترین با مرد چهار

 قابل کدام هیچ صورت. بود ازخون پر سرش زیر و بود افتاده ای گوشه آنها از یکی. بودند

 خون بوی. بود خون و انسان قرمز گوشت از حجمی دید؛ می بنیامین که چیزی تنها. نبود تشخیص

 :برگشت سمتشان به خشم با بنیامین. بود انداخته راه را نامطبوعی بسیار بوی هوا؛ دم و
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 ازتون؟؟ بترسم باید االن -

 :شد نزدیکش عصبانی روشن

 دارن چی اشغاال این..  رو پسره اون بردی کجا تو. کردی نمی غلطایی همچین ترسیدی می اگه -

 دنبالشونی؟ تو که

 ...کرد می تکرار را پدرش حرف

 !دنبالشونی؟ شما که دارن چی -

 :داد بیرون تر بلند را نفسش عصبانیت و حرص با. آمد می روشن های نفس صدای

 .. سهیل -

 :داد جواب سرش پشت از سهیل

 خانوم -

 .. بیار رو پسره -

 متوجه! باشد درست کرد می فکر که چیزی نداشت دوست. کرد نگاه در به زده شوک بنیامین

 صندلی روی و گرفت گردنش از عوض در. کرد رها را بازویش بادیگارد اما. نشد روشن ی اشاره

 :زد لبخندی رحمی بی با روشن. نشاند بود آنجا که چوبی

 . کجاست عوضی اون که کن تعریف برام دیدن؛ از شدی سیر وقت هر بشین -

 باال ار سرش وقتی. مهرداد پای جلوی دقیقا افتاد و داخل شد پرت سیاوش. شد در متوجه بنیامین

 .شد اش خونی صورت متوجه بنیامین. کرد

 .بره سیاوش بزارین رها آقای -

 طناب دستش. رفت سیاوش سمت به بود آنجا که محافظینی از یکی. نداد را جوابش کس هیچ

 یاوشس.. کوبید و گرفت باال سمت به را طناب مرد. کرد لرزیدن به شروع بنیامین دست. بود چرمی

 ونبیر نفسش. شد می تمام جانش انگار ضربه هر با. نداشت را توانش اما نزد؛ داد کرد می سعی

 را گردنش که بادیگاردی دست از را خودش خواست می زور به و زد می فریاد بنیامین. آمد نمی

 : کند خالص بود گرفته
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 .. کنم می خواهش.. گم می باشه..  کنین ولم..  نزن بسه..  کنم می خواهش...  بسه -

 تحمل افتاد؛ گریه به. بود ماند بادیگارد محکمِ دستان در گردنش داد؛ می تکان را سرش زور به

 به هایش نفس. شنوید می را شدن کوبیده صدای فقط و بست را چشمهایش. نداشت دیدن

 :کرد نگاهش لبخند با و نشست جلویش روشن. شد قطع صدا. بود افتاده شماره

 بدترین به. کشم می رو فضول موش این جا همین باشه الزم. ندارم شوخی که دیدی...  خب -

 .کنم نمی بازی باهات من کجاست؟ پسره اون..  کنی می رو فکرش که شکلی

 نمی تکان و بود افتاده اتاق کف خونین بدن و پاره پیراهنی با سیاوش کرد؛ باز را چشمانش بنیامین

 :شد خفه گلویش در صدایش اما کرد، صدایش آرام بنیامین. خورد

 .. بیمارستانه..  باشه -

 کرد اخمی مهرداد

 عابد؟ بیمارستان؟ کدوم -

 :داد فشار و گذاشت بنیامین ی چانه زیر را دستش روشن. داد تکان را سرش بنیامین

 !یارم می هم تو سر رو بال همین باشه الزم بنیامین -

 ی همه بعد و مهرداد و روشن اول. کرد شل را دستش بود؛ گرفته را گردنش که بادیگاردی

 می ترس از پاهایش. نداشت شدن بلند توان بنیامین. شد بسته در و شدند خارج محافظینشان

 .کرد می صدایش و کرد می گریه. کشید سیاوش سمت به را خودش. لرزید

 .. سیاوش...  ببخش منو..  سیاوش.  کنم می خواهش سیاوش -

 انشضرب متوجه. کرد نزدیک گلویش به ترس با را دستش. خورد نمی تکان حرکت بی اما سیاوش

 خط را تنش روی چرمی طناب جای. خورد الودش خون کتف به دستش. کرد صدایش دوباره. شد

 کوبید می در به قدرتش تمام با. رفت در سمت به عصبی و شد بلند. بود انداخته

 ... کنین باز..  میره می سیاوش..  کنم می خواهش... مهرداد..  رو لعنتی این کنین باز -

 بدنش تمام. بزند دست بدنش به توانست نمی. برگشت سیاوش سمت به دوباره..  نبود اماصدایی

 تسم به عصبی. داشت تهوع حالت. بود کرده بد را حالش بود؛ فضا در که بدی بوی. بود الود خون
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. داد گوش و برداشت عقب به قدم یک ترس با. شنید اندازی تیر صدای ناگهان که رفت، در

 شلیک با اتاق های پنجره از یکی. شد همه هم ناگهان. گرفت بیشتری شدت اندازی تیر صدای

 تشدس با را پنجره.  نشد خاصی چیز متوجه. رفت پنجره سمت به بنیامین. شکست گلوله یک

 را خودش پنجره از و برود باال کرد سعی ؛ شیشه تیز ی بریده به توجه بدون و. شکاند بیشتر

 ؛خودش وضع به توجه بدون اما شده؛ زخمی بدنش دانست می. سوخت می تنش. کرد پرت بیرون

 در هک شد ای سایه متوجه که بپیچد آالچیق سمت به خواست می تازه. رفت صداها مرکز سمت به

 افظینمح از یکی جلوتر کمی. بود شده مرد دو متوجه. دوید سمتش به اختیار بی. دوید می تاریکی

 د،نفهمی را علتش هم خودش.  دید ای اسلحه کنارش. بود شده کشته ای گلوله با که دید را مهرداد

 رکنا و دید اول را ماشینی. شد پچی پچ متوجه. رفت جلو تاریکی در آرام و برداشت را اسلحه اما

 !را سهیل و مهرداد ماشین

 شد اش متوجه سهیل. گرفت سمتشان به را اسلحه. گذاشتند می ماشین داخل سرعت به را چیزی

. 

 .. اقا -

 لودآ خون هایش دست و پیراهن اما. نبود خودش متوجه بنیامین. چرخید بنیامین سمت به مهرداد

. بود گرفته سمتشان به را اسلحه. بود خون باریک های رگه هم گردنش و صورت روی. بودند

 :گفت آرامش با مهرداد

 . بشین بیا... اینجا از بریم باید کردی خوبی کار بنیامین بیا -

 :شد نزدیکش کمی

 . رین نمی جایی شما نخیر -

 برگشت سمتش به بنیامین کند؛ حرکتی خواست می مهرداد. بود دار وکش بلند هایش نفس

 ..بخوری تکون اگه زنم می -

 :زد لبخندی مهرداد

 بریم من با بیا..  نیستی بلد رو باهاش کار تو زمین؛ بزار رو اسلحه اون بنیامین -

 نزدیکتر مهرداد و رفت می عقب عقب بنیامین

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر اعتماد سارا | تفنگدار چهار رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

345 

 

 !نزدیک نیا زنم می -

 دمق مهرداد. بود ماشه روی انگشتش و لرزید می دستانش. خورد ساختمان به پشت از بنیامین

 :کرد باز را ماشین در سهیل. بود شده کم تیراندازی صدای. برداشت دیگری

 .. بیاین اقا -

 .داشت برنمی بنیامین از چشم مهرداد

 !نره یادت گیره پدرتم پای. شه می تموم چی همه. یایم می کنار هم با ما..  بنیامین بیا -

 دیگری قدم اگر. بود متر یک ی اندازه به فقط شان فاصله. شد نزدیک دیگر قدم یک مهرداد

 مهرداد. بود بنیامین دست که ای اسلحه ی لوله به رسید می اش سینه داشت؛ برمی مهرداد

. ودب بسته ترس از را چشمانش.. داد فشار را ماشه و ترسید بنیامین برد؛ باال کمی را دستش

 فریاد و پایی صدای. بیفتد دستش از اسلحه شد باعث شدنش پرتاب شدت و گلوله شلیک صدای

 برش و دور. بود خون در غرق زمین روی روبرویش مهرداد کرد؛ باز که را چشمانش. شنید ایستی

 ازب چشمانش که کرد می نگاه را مهرداد فقط مات بنیامین. شد ویژه یگان مامورهای و پلیس از پر

 !بود مانده

 قادقی حاال افتاد، زمین روی هایش زانو با نداشت؛ ایستادن توان زانوهایش. شد نزدیکش کسی

 .خورد سُر هایش گونه روی اشک بخواهد؛ اینکه بدون. دید می را مهرداد ی شکافته ی سینه

 هستی؟ کی تو خوبه؟ حالت -

 ار خشکش دهان. شد خیره بود؛ تنش پلیس لباس که مسنی مرد به و گرفت مهرداد از را نگاهش

 :کرد باز زحمت به

 .. سیاوش..  مهرداد..  کشتمش من -

 هم را بنیامین توان آخرین ماجرا؛ همه این شوک. افتاد زمین روی جا همان و.. ماند مرد به نگاهش

 ..گرفت

*** 

 : یکم و بیستم فصل
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 :بعد روز دو

 پلک ارب چند ؛ شنید نمی صدایی هیچ منظمی؛ بیب بیب صدای جز به. کرد باز کم کم را چشمانش

. داد حرکت راست و چپ به را سرش کمی. بود فقط سفیدی؛ دست یک سقف سرش، باالی. زد

 تکان را دستش کرد سعی. بود حس بی بدنش. بود بیمارستان اتاق شبیه. کرد نگاه خوب را اتاق

 چه اینجا او. داد حرکت را دستش کمی و کرد سعی دوباره. بود رفته خواب دستش انگار اما. بدهد

 پنج و بیست. بامداد بنیامین. بود بنیامین او. کند استفاده اش حافظه از کرد سعی کرد؟ می کار

 هب شروع ذهنش در کوتاه؛ فیلم یک مثل اش زندگی خاطرات تمام تا بود کافی ها همین..  ساله

 .. پدرش..  تصادف..  دوستانش...  خاطراتش آخرین به رسید و کند حرکت

. شد رد چشمش جلوی از دقیقه چند آن تمام. افتاد مهرداد یاد. بست را چشمانش و کرد اخم

 و افتاد مهرداد آلود خون ی سینه یاد. بود گرفته اش گریه. بود کرده تپیدن به شروع قلبش

 ..بود مانده باز که چشمانش

 .. اونو من...  کشتمش من -

 .کرد می تکرار خودش با توجه بی اما. کرد زدن بوق به شروع بود سرش باالی که دستگاهی

 ...مهرداد..  کشتمش من -

 مک. کرد می تکرار دائم را جمله یک همان و کرد می گریه فقط بنیامین اما. شد شلوغ برش و دور

 وزر دو مثل. خوابید ارامش با دوباره و شد بسته چشمانش. بعد کمی و شد وار هذیان صدایش کم

 ..گذشته

 ونبیر یو سی سی از و کرد گوشزد پرستار به را دستوراتی. بود سرش باالی که صالحی دکتر

 و غزم بخش داخل و رفت پایین طبقه یک ها پله از برگردد؛ اتاقش و بخش به اینکه جای به. رفت

 مبل روی رامین! شد وارد زدن در بدون و ایستاد عابد رامین دکتر اتاق در جلوی. شد اعصاب

 :شد بلند دکتر؛ دیدن با. بود گرفته دست دو با را سرش و بود نشسته

 اومدی خوش -

 :نشست روبرویش مبل روی. بود اش صمیمی دوست که صالحی دکتر

 .نباشی نگرانش بهت؛ بگم گفتم. اومد هوش به مانی دوست -
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 :زد لبخندی رامین

 .کردی لطف خیلی. ممنونم -

 رامین؟ طوره چه مانی حال -

 دبای گفت می بردیا...  بشه دست براش دیگه نکنم فکر اما. بود خوب ظاهرا که عملش.. خوبه -

 .جور همین داره نگهش ماه دو تا احتماالً

 :گذاشت رامین پای روی را دستش صالحی دکتر

 .ست زنده شکر خدارو افتاده که اتفاقایی این با..  ماه دو حاال. شه می درست. نباش نگران -

 :داد تکان را سرش فقط رامین

 . بره تنها ذاشتم می نباید. کردم می قبول رو حرفش باید..  مقصرم خیلی من -

 :دد فشار را رامین پای و زد آمیزی محبت لبخند دکتر

 رپس مانی.  باشی پسرت کنار بهتره شده تموم چیز همه که حاال. نکن فکر بدش چیزای به -

 هتب اومدم، مانی خاطر به بیشتر بخوای رو حقیقتش من. خودش به بگیره سخت نزار.  حساسیه

 .بود نگران قدر چه دونم می. خوبه دوستش حاال بگم

 :گذاشت صالحی دکتر دست روی را دستش و زد لبخندی رامین

 ممنونم. کردی لطف خیلی -

 :کرد نگاهش و کرد مکث کمی دکتر

 هر و خونسرده ظاهرت فقط دونم می. خود بی نکن اذیت رو خودت. برادرمی مثل هم تو رامین -

 .گرفتی سخت خودت به خیلی روز دو این. نکن کارو این اما. خودت تو ریزی می هست چی

 :شد ندبل دکتر. نشاند لبش روی تصنعی لبخند صالحی دکتر های صحبت از قدردانی برای رامین

 .بزن زنگ بهم بازم بود مشکلی اگه.  کردم سفارش.  مطبم رم می دارم من -

 . حتما.  مرسی -
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 را اقات در وقتی. بود بستری مانی که جایی. رفت دوم ی طبقه به او اما. افتاد راه دنبالش هم رامین

 می مقصر خیلی را خودش. کرد نگاهش غمگین و ایستاد سرش باالی. بود خواب مانی. کرد باز

 اهمیت بود؛ مانده زنده تصادف؛ آن در که همین فقط او و بود گذرانده مانی ماجرا همه این. دانست

 مهال از شاید. بود همسرش شبیه مانی. کرد نوازش را مانی روشن موهای انگشتانش. بود نداده

 کرف حتی. مهربان و فداکار. بود طور همین هم رفتار نظر از بلکه ظاهری؛ نظر از فقط نه. بیشتر هم

 شتشانگ. بود کوچک برایش هنوز او مانی. بود سخت برایش نباشد؛ پسرش شاید اینکه به کردن

 :کرد صدایش و زد لبخندی. شد باز کم کم مانی چشمان. رسید گوشش بغل که

 خوبی؟ مانی..  مانی -

 یم نوازش را موهایش و بود مانی سر روی هنوز دستش. نشست و کشید جلوتر کمی را صندلی

 :کرد

 نداری؟ درد شدی؟ بهتر -

 :آمد کش بیشتر لبخندش رامین. داد منفی جواب سرش با مانی

 .خوبه حالش. اومد هوش به بنیامین -

. رفت هم در هایش اخم و گرفت شدیدی درد کتفش اما. کرد بلند را سرش کمی متعجب مانی

 :گذاشت سالمش ی شانه روی را دستش رامین

 .خوبه حالش گفت صالحی دکتر.  راحت خیالت..  بخواب -

 .داد قورت زحمت به را دهانش آب مانی

 خوبه؟ سیاوشم -

 نیست؟ یادت! بود پیشت ظهر از بعد.  اره -

 :کرد خندیدن به شروع بعد

 !گفتی چیا که کنی می قبول عمرا بگم بهت اگه! گفتی می هذیون تو -

 :داد تکان را گردنش کمی مانی

 !ها خوبه حالم شم بلند تونم می کی من.. نیست یادم نه -
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 !.جایی همین نکنه؛ تایید کامالً بردیا تا بارم این.  نکنی عجله بهتره. بگه دکترت باید -

 ..بابا -

 .کن استراحت..  مانی -

 :گرفت دستش دو با را مانی دست

 یباال گفتم بهت و خوبه سیاوش حال. گذشت واقعاً دیگه. شد تموم بود چی هر ؛ پسرم ببین -

 . تهسخ براش لباس پوشیدن کم یه.  رو شرایطش دونی می. بیاد گم می شد اگه بازم. بود سرت

 رامین.. .آلود خون بدنش تمام و بود هوش بی. بود رسیده بیمارستان وقتی. افتاد سیاوش یاد مانی

 :داد فشار بیشتر را دستش گذرد، می چه مانی ذهن در دانست می

 وکش یه فقط گفتم بهت.  نداشته خاصی مشکل شکر خدارو و اومده هوش به.  خوبه بنیامینم -

 . بوده خفیف قلبی ی حمله یه و عصبی

 ... اما.. شه می خوب دونم می -

 :زد لبخندی رامین. دید که ببیند را اعتماد پدرش چشمان در خواست می. کرد نگاه رامین به

 گیسرهن با من.  درستیه آدم که کرد ثابت اون.  بنیامین زندگی توی چالشه یه اینم.. نداره اما -

 . گناهه بی اون. نباش نگران. نداره مشکلی بنیامین. کردم صحبت بود پرونده مسئول که

 .شد راحت خیالش. زد لبخندی مانی

 نیست؟ خبری دوستاش اون و طاها از بابا -

 لشمشک اونم نباش نگرانش. تخصصی بیمارستان یه فرستادیم قرنیه عمل واسه هم رو طاها -

 می فکر. ندارم اطالعی من واال دوستاشم. کردم پرداخت رو هاش هزینه خودم من شه؛ می حل

 .کنی استراحت هم تو که شرطی به. کنم می سوال برات اما. بردن نظامی بیمارستان کنم

 :بود مانی پیشانی روی اش پیشانی بار این و برد تر نزدیک را سرش

 ازم رو چیزی بار این و کن فراموش رو گذشت چی هر باشه؟ من سابق مانی بشی خوام می -

 .. نکن پنهون

 :گفت شرمندگی با کند نگاه چشمهایش به نتوانست مانی
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 . خوام می معذرت.  متاسفم -

 می حمایت ازت و کردم می قبول حرفتو باید من. ببخش منو..  خوام می معذرت من..  مانی نه -

 .نکرد قبول رو شما حرف هیشکی. شد نمی جور این حتما. کردم

 .گذاشت ای بوسه مانی پشانی روی و برد باالتر را سرش و بست را چشمانش رامین

 هی مطب برم باید فقط. مونم می پیشت شب من. بخواب بگیر. نکن فکر بهش. بسه دیگه -

 برگردم تا بخواب تو باشه؟ ساعت

 .کرد بسته و باز را چشمهایش مانی

 خوای؟ نمی چیزی -

 .. مرسی نه -

 .باش خوبی پسر! ها بخوابی دادی قول -

 :کرد اخمی مانی

 !دیگه شم نمی بلند جام از! کنی می لوسم داری -

 :خندید بلند رامین

 !فعال! گردش به کنی می شروع کنی؛ نمی تحمل فردا تا! شناسم می من رو تو -

 چیز همه. بود شده راحت خیالش. کرد خداحافظی لب زیر مانی اما.  نشد مانی خداحافظی منتظر

 !برد خوابش روز؛ چند این خاطرات میان در و کرد مرور دوباره را اتفاقات تمام. بود خوب ظاهرا

** 

 او به را بنیامین بهبودی خبر داشت دوست. زد سیاوش اتاق به سری مطب؛ به رفتن از قبل رامین

 باد رسم به رامین باز اما. بود باز نیمه اتاق در. بود بستری بخش همین در هم سیاوش. بدهد هم

 یشهمه مثل رامین. بودند ایستاده سیاوش تخت کنار کسرا؛ و سوگل. شد وارد و زد در به ای ضربه

 :داد سالم انرژی پر و لبخند با

 مَرد؟ بهتره حالت -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر اعتماد سارا | تفنگدار چهار رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

351 

 

 :زد لبخندی هم سیاوش

 ؟!گه می هذیون هنوز طوره؟ چه مانی. بله ممنونم -

 :کرد تر پهن را لبخندش رامین

 خبر یه. گیجه طور همین صبح فردا تا بوده زیاد هوشیش بی مدت. خوابید دوباره اما! ظاهرا نه -

 !برات دارم خوب

 !باشد تواند می چه خوب خبر دانست می قلبش دوخت؛ عابد دکتر به را چشمانش سیاوش

 بنیامین؟ خوب؟ خبر -

 :داد تکان را سرش رامین

 .نباش نگرانش دیگه. نرماله وضعیتش و اومده هوش به. اوهوم -

 :انداخت پایین تخت از را پاهایش سیاوش

 ببینمش؟ بزارین -

 :گذاشت سیاوش ی شانه روی را دستش رامین

 درکش بیشتر باید. اش خانواده به حتی ، نداده مالقات ی اجازه دکترش فعال.  زوده. نکن عجله -

 .ست زده شوک خیلی اون. کنین

 :انداخت پایین را سرش سیاوش

 .بشه جور این خواستم نمی -

 :کشید عمیقی نفس رامین. کرد می نگاهش غمگین سوگل

 متصمی آینده واسه بهتره. نکن فکر بهش دیگه خیال بی. شد اما خواستین نمی کدوم هیچ -

 .باشین خودتون سالمتی فکر به فقط االنم. بگیرین تری درست

 :رفت در سمت به رامین و داد تکان را سرش سیاوش

 ..فعال بینمت می -
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 وقتی هنوز. بود عابد دکتر با حق. داد تکیه بالشش به دوباره سیاوش رامین؛ رفتن از بعد

 قابل غیر و کُشنده دردی. کرد می حس پوستش روی را سوزش و درد بست می را چشمهایش

 بدنش به طناب برخورد بود؛ مانده یادش که چیزی آخرین! باشد زنده کرد نمی باور خودش. تحمل

 ینا شد نمی باورش. بود گذشته روز دو االن. بود بیمارستان بود آمده هوش به دوباره وقتی و بود

 برای؟ خطر همه این. باشند کشیده سختی همه

 واقعا؟ چیز چه برای

. بود شده درست چیز همه. نبود مقصر او دیگر حاال. رفت هم در هایش اخم افتاد؛ که ارغوان یاد

 برایش دلش آن یک. زد می حرف ارغوان با باید.  کرد می صبر باید فقط بخشید می را او ارغوان

 های دیدار همان به االن. داشت دوستش او که ای ساده و مستقل و مغرور دختر ارغوان. شد تنگ

 یوهم بشقاب خواهرش. بود اش دلتنگی تمام گویای کشید؛ که آهی.. بود قانع هم شنبه سه کوتاه

 :داد دستش به ای

 فکر؟ تو ری می اش همه چرا.. سیاوش بخور -

 :انداخت پایین دوباره را سرش. بود نگرانی از پر چشمانش که خواهرش به انداخت نگاهی

 .کردم اذیتتون خیلی. خوام می معذرت اما. شد جور این چرا دونم نمی -

 :زد بازویش به آرام کسرا

 .حرفیه چه این. سیاوش خیال بی -

 هک همین. نشست سیاوش لبان روی لبخندی ناخداگاه. کردند می نگاهش مهربانی با نفر دو هر

 قدر االن. داشت ارزش کلی... بودند سالم بنیامین و مانی. بودند کنارش اش خانواده بود؛ آنجا االن

 .است شده تر بزرگ کرد می احساس. دانست می را هایش داشته

*** 

 اتاق، ترین انتهایی سمت به بلند؛ های قدم با و کرد طی را بیمارستان راهرو عزیزی سرهنگ

 هم؛ شخصی لباس با را سرهنگ که بود ایستاده سربازی اتاق؛ در جلوی. کرد حرکت بخش

 :انداخت رویش جلوی سرباز کوتاه قد به نگاهی سرهنگ. ایستاد خبردار جلویش و شناخت

 بهتره؟ حالش -
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 :ببیند بهتر را سرهنگ صورت تا گرفت باالتر را سرش سرباز

 . بهش زدن مسکن کنم فکر داشت؛ درد خیلی پیش خورده یه -

 باز که رد. داد فشار پایین سمت رابه دستگیره و نماند اش جمله انتهایی های کلمه منتظر سرهنگ

 بیشتر اینکه با مرد. بود خوابیده تخت روی که مردی نگاه با خورد گره نگاهش لحظه چند ؛ شد

 را نفسش کالفه سرهنگ. بود تشخیص قابل لبخندش اما بود؛ شده باندپیچی سرش و صورت

 را مرد صورت کامالً حاال. برسد تخت کنار تا بردارد بود الزم فقط قدم سه. بست را در و داد بیرون

 :بست لحظه چند را چشمانش. دید می

 !بیارم سرت رو بال این خودم خواست می دلم -

 :کشید اش خورده ترک لبهای روی را زبانش آمد؛ کش مرد؛ صورت روی لبخند

 .دارم سالم جای. بیاری تونی می هنوزم -

 :داد تکان را سرش کالفه سرهنگ

 موندین تاییدش منتظر و گرفتی استعفا تو کردی؟؟ خودت با بود کاری چه این علیرضا؟ آخه چرا -

 کردی؟ می کار چی اونجا وقت اون..  ترکیه خواهرت پیش ری می گفتی و

 :کرد نگاه سقف به و داد قورت زحمت به را دهانش آب

 .گرفتم می رو انتقامشون باید من.. چرا دونی می خودت تو -

 ... تدوس علیرضا؛ بودیم دوست ما مافوقت؟؟ فقط ام؟ کی من گفتی؟ می من به نباید طور؟ این -

 :گفت لبخند با و کرد نگاه چشمهایش به دوباره علیرضا

 !رسید نمی خبر بهت که نبودی اگه -

 :نشاند درشتی های چین ؛ عزیزی سرهنگ صورت روی اخم

 .... بچه تا چهار سه؛ با احمقِ  توی! بله -

 :اتاق توی رفتن راه به کرد شروع و داد تکان حرص با را سرش
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 شقی کله قدر چه تو اخه ؟ نترسیدی لحظه یه بیفته؟ ممکنه اتفاقایی چه نکردی فکر لحظه یه -

 قدر چه دونستم می اما.. موندم لحظه یه...  شاهین گفت و زد زنگ بهم پسره اون وقتی.. پسر

 !شقی کله قدر چه و انتقامی دنبال قدر چه دونستم می ؛ داشتی دوست رو شاهین

 :کرد جمع اش سینه روی را هایش دست و زد تکیه پنجره به

 .. خیلی...  کردی بازی بچه خیلی -

 هک دوستی. ببیند علیرضا چشمان ی گوشه در را اشک توانست؛ می سرهنگ هم فاصله همان از

 وا که عزیزانی مرگ برای هنوز کشد می عذاب قدر چه دانست؛ می خوب خیلی سال بیست از بعد

 و بیاندازد پایین را سرش شد باعث علیرضا؛ آرام صدای. دانست می مرگشان باعث را خودش

 .کند گوش را حرفهایش

 جوون خیلی شاهین...  سینا من خاطر واسه.. شد کشته من خاطر به اون. بود جوون رفتن برای -

 به . بگیرن جشن بعد ی هفته یه بود قرار کنم؛ نگاه ام زاده خواهر چشم تو تونم نمی هنوزم... بود

 ...کردم نمی عجله اگه...  بودنش سپرده من

 می خوب. کرد نگاهش تاثر با و ایستاد کنارش سرهنگ. بدهد ادامه نگذاشت علیرضا هق هق

 :کرد زمزمه آرام سرهنگ. بود دویشان هر صمیمی دوست شاهین.. را حالش فهمید

 تفاقیها این..  بگیری سخت قدر این نباید.. شدی می نظامی ی محاکمه بود اگه.. نبود تو تقصیر -

 ..رفت افتخار با...  هم شاهین..  خطره تو مون همه جون. بیاد پیش ما از کدوم هر برای ممکنه که

 :یدکش صورتش روی و برداشت اش کناری میز از دستمالی سرهنگ. بود نشده آرام هنوز علیرضا

 !!کنم می صدات شاهین من بعد به این از -

 :زد لبخندی بعد اما. کرد نگاهش تعجب با

 !ساله دو این توی کردم عادت! خوبه -

 :پرسید نگرانی با علیرضا.  زد لبخندی هم سرهنگ

 پسر؟؟ تا سه اون.. طاها مهدی؛ حامد؛ خوبه؟ ها بچه حال واقعا سینا -

 :کشید عمیقی نفس و شد جمع لبخندش سرهنگ
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 خب اما کردن جراحیش..  یوست سی آی توی... مهدی جز به.. خوبن همه تقریبا راستش خب -

 ..کنیم صبر باید... 

 :شد بیشتر علیرضا چشمان میان غم

 !خونه اون تو بره ذاشتم می نباید.. مقصرم من بازم -

 .داشتی مدرک کلی عوض در -

 روی را دستش سرهنگ. گرفت فرا را بدنش تمام درد باز اما داد تکان را سرش آرامی به علیرضا

 :گفت و گذاشت دستش

 !شد کشته پیر گرگ اون فقط.. گرفتیم رو همه!  شاهین نه.....  علیرضا شد تموم -

 :کرد اخم بود؛ نشسته لبانش روی محوی لبخند شاهین اسم از بعد که علیرضا

 .. گرفتینش می زنده باید چرا؟ -

 ..زدش پسرا او از یکی..  اما آره -

 :کرد نگاهش بیشتری تعجب با علیرضا

 پسرا؟ کدوم پسرا؟؟ اون از -

 مو شماره طاها از که گفتن البته. زدن زنگ اونا منم به.  بودن اومده پیشت تازه که همونایی -

 .گرفتن

 :کرد می فکر رها شدن کشته به هنوز علیرضا

 .بودن اومده اونجا مگه بازم اونا ؟ چرا آخه پسرا؟ اون گفتی -

 :کرد باال و پایین را سرش سرهنگ

 بخوای رو حقیقتش من. بود جریانات این توی هم پدرش که همونی.. بامداد بنیامین...  اوهوم -

 هنوز هالبت. کرده کارو این پدرش خاطر به یا بوده بینشون مشکلی شاید که داشتم شک بهش اول

 شدوست و خودش فهمیدم کردیم؛ که تحقیقاتی با... خب اما. کنم بازجویی ازش نیومده، هوش به

 ..کرد اعتراف چیز همه به پدرش. بودن گرفته گروگان عنوان به رو
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 یآه. بود دیده را مانی و سیاوش فقط او. کرد می فکر پسرها صورت به. کرد می نگاهش علیرضا

 :گفت و کشید

 دونی؟؟ می رو تصادفشون جریان -

 :گفت و کشید نفسی علیرضا. داد تکان تایید ی نشانه به را سرش سرهنگ

 همون مقصرش. دارن دادگاهی گویا و شده کشته یکی تصادف اون توی سینا؛ کن کمکشون -

 .. بودن آشغاال

 :داد تکان را سرش سینا

 .نباش نگران.. حتما باشه -

 :دوخت سینا صورت به را چشمانش دوباره

 حامد؟ خوبه؟؟ طاها واقعا ؛ سینا -

 :زد لبخندی سرهنگ

 و دیگه بیمارستان یه بودن برده رو طاها. خوبه اما ندیدمش..  بستریه جا همین حامد.. خوبه آره -

 مراقب.. نباش نگران خوبه حالش.  تخصصی بیمارستان فرستادن چشمش عمل برای بعدش

 .. باش سالمتیت

 :دوخت چشمش در چشم دقیقا و اورد تر پایین را سرش سینا. زد لبخند علیرضا

 با البته گردی؟ برمی...  زنم می حرف سردار با نداری؟؟ وجدان عذاب شد؟ راحت خیالت حاال -

 !احتماال قبلیت ی درجه

 :آمد کش لبخندش علیرضا

 ونخ انتقام دردسر همه این برای دلیلم تنها.. بمونم کنار واقعا خوام می..  تونم نمی دیگه!  نه -

 ..گرفتم انتقامشو بگم و کنم نگاه روش توی تونم می حاال. بود ام خواهرزاده ناراحتی و شاهین

 :افتاد راه در سمت به و کشید آهی سینا

 ...... اما! گم نمی سردار به چیزی فعالً! سرش کن فکر -
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 می نگاه سقف به تخت روی که مردی به نگاهی و برگشت طور همان. بود دستگیره به دستش

 :انداخت کرد؛

 ..بری جور این نباید...  هنوز داریم نیاز بهت علیرضا -

 زا اشک ی قطره یک.  فرورفت قبلش ی دقیقه چند سکوت در اتاق بعد ی لحظه چند و شد باز در

 :کرد تکرار خودش با.. افتاد پایین علیرضا چشم ی گوشه

 .. باشیم بخشیده امیدوارم... شاهین...  شاهین -

 او برای وقت هیچ اندازه؛ این به چیزی هیچ. بود خوشحال همه سالمتی برای. بست را چشمانش

 .. نبود بخش آرامش

*** 

 : دوم و بیست فصل

 سی در زا وقتی. شد منتقل بخش به پزشکش؛ دستور با و بود بهتر بنیامین عمومی وضع بعد؛ روز

 امینبنی. باران کوچکترش خواهر و مادرش. بودند منتظرش آشنا؛ صورت دو آوردنش؛ بیرون یو سی

 تخت روی وقتی. گرفت تر آرام کمی عزیزانش؛ دیدن با اما بود؛ گذشته اتفاقات شوک در هنوز

 بلق شبیه؛ کدام هیچ. کرد دو هر به تری دقیق نگاه رفتند؛ بیرون پرستارها و شد جا جابه اتاقش

 یم که زنی شبیه اصالً مادرش. بود ندیده طور این را آنها حال به تا بنیامین حداقل یا! نبودند

 و بود پوشیده ای ساده مشکی مانتو و نداشت خاصی آرایش همیشه برعکس. نبود شناخت

 توانست می صورتش جای جای در را غم و ناراحتی بنیامین. بود زده گره مرتب را اش روسری

 اینکه با. کرد می نگاهش فقط افسرده و دمغ. نداشت مادرش از کمی دست هم باران. کند پیدا

 اعثب بنیامین نگاه! بودند کرده زندگی که هم کنار اما نداشتند؛ هم با صمیمی ی رابطه وقت هیچ

 :بنشیند مادرش لبان روی تصنعی لبخند شد

 ..شد رفع خطر خداروشکر پسرم؟ خوبی -

. کرد می زمزمه را چیزی لب زیر لحظه آن اما. نبود معتقدی زن مادرش. گرفت باال کمی را سرش

 :بود گیج هنوز بنیامین

 خوبی؟ شما. خوبم بله -
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 هایش شانه اما باشد صبور خواست می اینکه با. رفت هم در ابروهایش و شد جمع مادرش صورت

 برای دانست نمی هم خودش. خوردند سُر هایش گونه روی از هم سر پشت اشک قطرات و لرزید

. کرد می نگاه خونسرد فقط و کشید آهی باران! خوشحالی برای یا زند می زار طور این غمش

 :فهمید نمی را ها اشک این علت بنیامین

 !که بینی می. گم می خوبم کنی؟ می گریه چرا مامان -

 :گفت مقدمه بی باران و داد تکان را سرش مادرش

 !پدره واسه! نیست تو مریضی واسه -

 طرف به و گفت هیسی عصبانی. ماند باران روی مادرش خشمگین چشمان باران؛ حرف این با

 :برگشت بنیامین

 .بشه خوب حالت باید تو. بنیامین شه می درست چیز همه باشه؟ کنی استراحت باید تو -

 .کردند پیدا جان ها صحنه ی همه پدر؟. بود شده حرفش متوجه. کرد می نگاه باران به بنیامین

 !«وسطه منم پای بیفته گیر مهرداد اگه»  پیچید گوشش توی پدرش صدای

! بود نفهمیده چیزی مادرش از. بود مانده هایش گونه روی هنوز اشک رد که کرد نگاه مادرش به

 واقعی ی چهره تازه؛ االن! اش زنانه های مسافرت و مهمانی و پدرش با گاه بی و گاه دعواهای جز

 :دید را اش

 خوبه؟ پدرم -

 :بود ای فایده بیِ  تالش گرچه. بزند لبخند کرد سعی دوباره مادرش

 .ریم می باران و من اصالً. کنی استراحت باید تو. نباش نگران. خوبه حالش بنیامین اره -

 :رفت در سمت به و کشید را باران بازوی

 .پسرم بخواب -

! تاداف راه مادرش دنبال عروسک یک مثل که کرد می نگاه باران به مادرش رفتار از گیج بنیامین

 هب کنارش میز از را تلفن. فهمید می باید او و نگفتند او به که هست چیزی بود مطمئن.. پدرش

 :گرفت را خانه ی شماره اول و برداشت زحمت
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 ؟ چی یعنی...  چی؟ پدرم ؟ کِی..  کجاس؟.. فرامرز به بده رو گوشی هستم بنیامین من ؛ سالم -

 .باشه

 کسی را گوشی خورد؛ بوق تلفن قدر چه هر اما. گرفت را شرکت در پدرش اختصاصی خط بار این

 هم در هایش اخم. بودند منوال همین به هم آنها اما زد زنگ شرکت های شماره به. برنداشت

 لداخ که چیزی به خواست نمی!... بود شرکت کسی باید و بود ظهر نزدیک االن چی؟ یعنی. رفت

 صدای. گرفت بود؛ ذهنش در که را ای شماره و کرد فکر کمی. بدهد بها گرفت؛ می شکل مغزش

 .است گرفته درست را شماره کرد مطمئنش وثوق؛ گرم

 ی؟؟چ یعنی... کجاست؟ پدرم لحظه یه واستا..  خوبم..  اره..  اره. هستم بنیامین من وثوق سالم -

..  گم می بیا..  بیا خوبم نه..  خوبه اره. بینمت باید.. بزن حرف درست وثوق... چرا؟؟ مسافرت

 . خداحافظ

 ایدنب. داند می را سوالش جواب بود مطمئن که بود کرده پیدا را کسی باالخره. کرد قطع را گوشی

 رخب نداشت دوست اصال. شد نمی اما کرد؛ می حس را قلبش شدید ضربان خودش. کرد می فکر

. بود دهش بزرگ باالخره. بود کافی بازی بچه بله؛. شد می روبرو هم حقیقت با باید اما بشنود؛ بدی

 مردی. بودند داده نشانش که مردی آن نه. شد می مرد باید. آمد می بر مشکالتش ی عهده از باید

 درست. گرفت می یاد را کردن صبر باید. باشد صادق. باشد محکم. باشد آدم چیزی؛ هر از اول که

 به او.. مهرداد. برگشت پیش شب سه به ناخداگاه ذهنش. کرد می تمرین اول از را کردن زندگی

 اما ت؛نیس کار گنه که بودند داده اطمینان او به... بود کشته را آدم یک او بود؛ کرده شلیک سمتش

 .بکشد نفس آرام پزشکش؛ دستور طبق کرد سعی. نگیرد گردن را قتل این عذاب شد نمی.. 

 دبای. داشت وقت وثوق؛ آمدن تا هنوز. بست را چشمانش آرامش با. نبود خوب اصالً هیجان برایش

 ..بود راه در جدیدی زندگی شروع تازه. داشت می نگه را انرژیش

** 

 ت؛انداخ ساعت به نگاهی. شد بیدار خواب از کسی صدای با اما بود؛ برده خوابش کی بود نفهمیده

 یکس با که آمد می مادرش صدای. کشید باال را خودش کمی. بود خوابیده که شد می ساعتی یک

 پشت را وثوق و مادرش. کرد باز را در وقتی. رفت در سمت به و آمد پایین تخت از. زد می حرف

 :آمد سمتش به قدمی دو نگران مادرش! دید در

 .بخواب برگرد کنم می خواهش. عزیزم بشی بلند نباید جان بنیامین -
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 :کرد نگاه وثوق به بنیامین

 ...داشتم کار وثوق اقای با من -

 . بنیامین نه -

 .دارم کار باهاش من..  باش بیرون شما.... مامان کنم می خواهش -

 اام. سوخت برایش دلش همیشه مثل. دید می چشمانش در را التماس. بود غم از پر مادرش نگاه

 :زد می حرف وثوق با باید

 .نباش نگران. خوبم...  کنم می خواهش -

 :ردک اشاره مبلی به و رفت تختش سمت به بنیامین؛. شد اتاق داخل وثوق. رفت کنار در جلوی از

 .اینجا بیاین شدین مجبور ببخشید. بفرمایید -

 :گذاشت پایش روی را کیفش و کشید عمیقی نفس وثوق

 . بهتره شما حال خوشحالم. دیدنتون به اومدم می حتما خودم باید من. کنم می خواهش نه -

 می درستی آدم رو شما من. ازتون دارم خواهش یه فقط کجاست؟ پدرم... وثوق آقای ممنونم -

 .کنم می خواهش بگین رو راستش بهم شما. شنیدم دروغ خیلی حاال تا. دونم

 :انداخت بنیامین بیمار و پریده رنگ صورت به نگاهی وثوق

 ... اقا چشم -

 :کرد باال دوباره کشید؛ که نفسی از بعد و انداخت پایین را سرش

 !هستن بازداشت ایشون االن و کردن دستگیر رو بامداد آقای متاسفانه -

. بود رگی هم پدرش پای. بود طور همین مسلماً... داشت حقیقت پس فکرش. بود شده مات بنیامین

 : انداخت پایین را سرش. بود رفته مهرداد دنبال موضوع همین دانستن با بنیامین

 کی؟ از -

 .. پیش روز دو -

 .داره قلبی بیماری اون وثوق؛ طوره؟ چه حالش -
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 ور داروهاشون وقت سر و کرده مالقاتشون بار یه پزشکشون و کردم صحبت من. خوبه حالشون -

 ارنذ نمی نشه کامل تحقیقات تا اما کردم رو تالشم همه.  زنم می سر بهشون منظم منم. دن می

 ...باشن آزاد هم کفیل و سند با حتی

 :دوخت پدرش وکیل به را غمش از پر چشمان بنیامین

 .بگیرنِش شدم باعث من..  مقصرم من -

 ینبنیام روبروی و شد بلند. گذاشت زمین و برداشت پایش روی از را کیفش خونسردی با وثوق

 :ایستاد

 از که چیزی. پدرتون طرف از هم و خودم طرف از هم. بزنم حرف باهاتون باید من..  بنیامین اقا -

 نداد لو باعث شما جوری یه دونم می. نیستین مقصر اصالً شما اینه؛ بگم خوام می خودم طرف

 ...دنش متاسفانه..  بدن ادامه نباید بودم کرده گوشزد خیلی بامداد آقای به من..  اما شدین؛ باند

 :داد ادامه وثوق. داشت خاصی اعتقاد وثوق به همیشه. کرد می نگاهش اعتماد با بنیامین

 ارک بهترین بتونم تا کنیم می رو تالشمون تمام ما. نکنین ناراحت رو خودتون قدر این بهتره -

 واسطه یک حد در فقط. ندارن خاصی مدارک زیاد شما پدر از خوشبختانه. بدیم انجام رو ممکن

 بهترین اب چیز همه که کنیم می تالش بازم اما. نیست سبکی جرم البته. بوده مرزی بین حمل برای

 ..پدرتون اما. بره پیش شرایط

 از برگه و مدارک سری یک. رفت کیفش سمت به صحبتش؛ ی ادامه جای به و کشید آهی وثوق

 :گرفت بنیامین سمت به و آورد در را نویسی روان کتش جیب از کرد؛ خارج کیفش

 . کنین امضا رو ها برگه این کنم می خواهش اول -

 :رفت هم در بنیامین اخم

 هستن؟ چی اینا -

 .کنین امضا شما خواسته پدرتون -

 .بود مربوط پدرش کار و شرکت به جور یک آنها ی همه انداخت؛ ها برگه به کلی نگاه بنیامین

 :کرد نگاه وثوق به. بود کرده معرفی شرکت جدید عامل مدیر را او پدرش
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 .شه می آزاد زودی به خودش نیست؟ خاصی مشکل که گی نمی مگه -

 :داد تکان را سرش وثوق

 پدرت.. هم بعدش! هست زمان ماه یک برسه قاضی دست به پرونده تا حال هر به..  دونم نمی -

 ...داره محکومیت حتما

 و یدپر پایین تخت روی از کالفه. کرد پرت تخت روی را نویس روان و بست را چشمانش بنیامین

 مینبنیا شرایط قدر چه کرد می درک کامالً بود؛ ایستاده سرش پشت وثوق. ایستاد پنجره کنار

 :نبود خوردن غصه برای وقت االن اما. است سخت

.. بدین ادامه رو کارشون شما اینه؛ امیدشون ی همه که بگم شما به خواستن من از پدرتون -

 جدید لعام مدیر یه به شرکت اون. باشه تعطیل زیاد شرکت نذارین و باشین محکم بگم؛ خواستن

 تا نتونی می شما. کنن می رسمی رو شما مدیریت ها؛ برگه این. هستین شما مدیر؛ اون و داره نیاز

 ارواگذ رو چیز همه. برگشتن سالمتی به وقت هر بدین ادامه رو کارشون نیستن؛ پدرتون وقتی

 . کنین

 :کرد می نگاه هدفی، هیچ بدون بیمارستان؛ کوچک حیاط به بنیامین

 .. تونم نمی. ندارم تجربه. شه نمی سرم هیچی من -

 :کرد لمس را اش شانه وثوق دست

 .همینه به امیدشون ی همه پدرتون.. نیست زدن جا وقت االن.. تونین می -

 :داد ادامه وثوق. داد تکان را سرش کالفگی با دوباره؛ بنیامین

 سپ پا هم شما اگر. کرده که اشتباهی سال همه این از پشیمونه خودش اون. نکنین امیدش نا -

 .کنیم کمک پدرتون به باید شن؟ می چی تون خانواده و خونه و شرکت بکشین

 حکمم دست با. گرفت می تصمیم درست باید. زد می جا نباید. آورد می کم نباید. بود وثوق با حق

 :اشتبرد را نویس روان و برگشت تخت سمت به. فرستاد بیرون را نفسش و کشید صورتش روی

 کنم؟ امضا رو کجا -

*** 
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*** 

 کرف ماجراها تک تک به بود؛ کشیده دراز تخت روی که حالی در بنیامین وثوق؛ آقای رفتن از بعد

 سرش که مادرش به نگاهی. بدهد انجام حوصله و دقت با موقع آن تا بود نشده که کاری. کرد می

 هیچ اما. بود مانده کنارش وثوق؛ رفتن از بعد. انداخت بود خواب ظاهراً و بود گذاشته مبل روی را

 را مانشچش. دید می را بود روبرویشان که بحرانی تازه؛ بنیامین. نداشتند گفتن برای حرفی کدام

 مکشک بتوانند که گشت کسانی دنبال ذهنش توی کرد؟ می کنترل را اوضاع باید طور چه. بست

 فهمیدند می همه باالخره مادرش؛ های کاری پنهان تمام با واقعا؟ توانست می کسی چه اما کنند؛

 شرایطی. است روبرویش سختی کاری و اقتصادی شرایط بود مطمئن...  و است زندان پدرش که

 هردادم با اقتصادی؛ بحران یک در دقیقا او. افتاد پدرش حرف یاد. بود گنگ و ناشناخته برایش که

 اما. کرد می تکرار را پدرش اشتباه کار نباید او. داد تکان را سرش عصبی! بود کرده شراکت

 یا صحنه و مهرداد تصویر. دید نمی خودش در هم مشکل این حل برای نفسی به اعتماد و توانایی

 !مشکالتش روی بود شده مشکلی و بود چشمانش جلوی دائم شد کشته که

 صورت و برگشت سمتش به بنیامین. پرید خواب از انگار. شد جا جابه مبل روی زیبا، مادرش؛

. کرد می جمع را اوضاع باید. بود خانه مرد االن او. زد سمتش به لبخندی. دید را اش زده وحشت

. فتگر می تصمیم و کرد می فکر باید! نبود کنم چه ی کاسه گرفتن وقت االن. بود وثوق با حق

 :ایستاد کنارش زیبا

 خوای؟ نمی چیزی ؟ خوبی -

 ییدا با خوام می من بکش؛ هم زحمتی یه. خوبم که بینی می. کن استراحت خونه برو. مامان نه -

 احتیاج کمکش به من. بزنه حرف من با بخواه ازش اما. داره مشکل پدرم با دونم می. بزنم حرف

 .اش تجربه به. دارم

 ایید و پدرش. دید را اطمینان چشمانش در بنیامین. نشست نگرانش مادر های لب روی لبخندی

 بعد؛ و شد شروع مادرش و پدر اجباری ازدواج ی قصه از که اختالفی! بودند هم دشمن دقیقاً اش

 نبنیامی حاال. زدند دامن سرد ی رابطه این به بیشتر مادرش؛ های توجهی بی و پدرش های تلخی

 پدرش؛. بود همین درست کار. بخواهد کمک کرد؛ می تجارت هم او که اش دایی از خواست می

 یدای باشد؛ داشته را کار ی تجربه که کسی طور همین و فرد ترین نزدیک االن و نداشت برادری

 :کرد حرکت آرامی به اش مشکی موهای روی مادرش انگشتان. بود اش
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 .بنیامین خوام می معذرت -

 یم که لبخندی. زد لبخند بنیامین. گذاشت پسرش موهای روی بر ای بوسه و کرد خم را سرش

 .است واقعی بار این دانست

 کمک به درپ. بوده قبالً برای گذشته؛ اتفاقی هر. بیاد پیش مشکلی بزاریم نباید. مامان کن کمکم -

 کمکش باید...  اما. شدین اذیت دونم می. داریم نیاز بهش هم ما. بمونه تنها نزارین. داره نیاز ما

 .کنیم

 یشر ته. کرد نگاه شده؛ بزرگ همه این کی بود نفهمیده که پسری به. داد می تکان را سرش زیبا

 از دوباره اشکها. داد می نشان بیشتر کمی را سنش بود؛ بنیامین صورت روی که ای روزه دو

 چشمانش دوباره بنیامین. شد خارج اتاق از و رفت در طرف به حرف بدون. شدند جاری چشمانش

 خورد رد به که ای ضربه که بود نگذشته لحظه چند هنوز. ریخت می نقشه آینده برای باید. بست را

 نشدید با بنیامین. شد اتاقش وارد لبخند با سیاوش و شد باز در. برگردد در سمت به شد باعث

 :آمد پایین تخت از و کرد بلند را خودش

 خوبی؟..  سیاوش -

 لیناو حتما اما بود، شان زندگی در بار چندمین برای شاید. گرفتند آغوش در را همدیگر پسر دو هر

 پشت پر موهای الی را دستش سیاوش. کردند می را کار این محبت با قدر این دو هر که بود بار

 تادهاف کرد؛ می التماس خاطرش به که ای لحظه یاد. داد فشار اش شانه به را سرش و کرد بنیامین

 :بود

 ..ترسوندی رو مون همه. بنیامین شدی بهتر خوشحالم -

 را دستش سیاوش. کرد نگاهش اش همیشگی کج لبخند با و کشید تر عقب را خودش بنیامین

 های سختی تمام خودشان؛ ذهن در گرچه. کردند نگاه هم به فقط دو هر ای لحظه چند و گرفت

 : انداخت پایین شرمندگی با را سرش سیاوش. کردند می دوره را قبل روز چند

 .شد طور این خوام می معذرت. سخته خیلی دونم می.. بنیامین پدرت برای متاسفم -

 :کرد نگاه را زمین هم او شرمنده و کرد جمع را لبخندش بنیامین

 مسائل این درگیر پدرم کردم؛ نمی هم رو فکرش اصالً متاسفم؛ من..  یعنی دونم نمی...  نه -

 .باشه
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 :افتاد اش شانه روی دوباره بنیامین سر. کشید خودش سمت به و گرفت اش شانه از سیاوش

 خودتو که وقتشه االن. باشی محکم خیلی باید. نکن ناراحت خودتو.. چیز همه شه می درست -

 ..بمونی طور همین باید. هستی درستی آدم کردی ثابت تو. بدی نشون

 نفس هب اعتماد اصالً او. کند می فکر چیز چه به بنیامین دانست می سیاوش. کشید آهی بنیامین

 !نداند سیاوش که نبود چیزی این و نداشت

 دیدی اقااتف این با. هیچ از اونم ترسیدی می فقط تونستی، می هم همیشه. بنیامین تونی می تو -

 ..بشی روبرو مشکالتت با و باشی داشته شجاعت باید! نداره ترس که

 :لرزید می بنیامین صدای

 ..کشتمش من سیاوش -

 :سایید بهم را هایش دندان حرص با سیاوش

 .حترا خیالت گناهی بی تو دونه می پلیس.  گرفتی رو پدرت و اهورا انتقام تو! زدم می من کاش -

 :داد فشار بیشتر بود بنیامین پشت که را دستش

 .باهاتم خودم من باشه الزم جا هر. باش قوی. نترس. هستیم تو کنار ما نباش؛ نگران -

 چیزی. بود شجاعت و اعتماد, همیشه مثل سیاوش چشمان در کرد؛ دور خودش از را بنیامین کمی

 :کرد اخمی سیاوش. داشت دوستش بنیامین که

 !مالقاتی بریم بیا پاشو! بسه بازی لوس خب؛ خیلی -

 :پرسید متعجب بنیامین

 !کی؟ مالقات -

 دستش دوباره خدا بنده! شده چی به چی نداری خبر اینجا؛ هوش بی افتادی روزه دو! دیگه مانی -

 !کرده جراحی رو

 :داد تکان را سرش بنیامین

 شد؟ طور این چرا! که شد می خوب داشت تازه... بابا ای -
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 :کرد گره را مشتش عصبانیت با سیاوش

 رو دستش گچ خواسته می االغ اون گویا. گرفت رو ما احمق روانی اون که موقع همون از -

 !بشکونه

 :داد تکان محکم را سرش عصبانی. افتاد هم بدهد؛ رخ بود ممکن که هم دیگری اتفاقات یاد

 .کنم کارش چی باید دونستم می! من به دادن می اونو کاش -

 را سیاوش دست بنیامین. نداشت چیزی درد و عذاب جز برایشان تلخ؛ روز آن خاطرات یادآوری

 :افتاد راه در سمت به و گرفت

 بینمب بریم بیا! اونجایی دائم خودت وقت اون. نکنم فکر و نخورم حرص گی می من به. بریم بیا -

 !!طوره چه حالش نارنجی نازک

 مرتب مشغول هم مهال و زد می قدم اتاق در پدرش کمک به مانی شدند؛ مانی اتاق وارد وقتی

 به اشد؛ب خودش مراقب هنوز باید اینکه به توجه بدون بنیامین دیدن با مانی. بود مانی تخت کردن

 :کشید فریاد تقریبا و رفت سمتش

 ..بنیامین -

 :کرد حلقه کمرش دور و داد عبور مانی ی شده گچ دست زیر از را دستش آرام بنیامین

 رس برگشتی دوباره! شیم می راحت گفتیم تازه! مانی دستت این با هم تو سوسول؟ طوری چه -

 !اول ی خونه

 :ایستاد عابد دکتر کنار و بست را در سیاوش

 !!بهمون نگفت که چیا دونی نمی! گفت می هذیون! نبودی دیروز حاال بنیامین -

 حال که حاال. بود ایستاده تخت کنار لبخند با مهال. کردند خندیدن به شروع دکتر و خودش

 آرزویش حاال و خواست می خدا از را همین. نداشت ای غصه انگار او بود؛ خوب مانی و سیاوش

 دایش؛ص شنیدن سیاوش؛ بودن. بود گرفته بیشتری شدت باز قلبش ضربان. بود چشمش جلوی

 بی اتاق داخل مردهای. شد می حدش از بیش هیجان باعث هم کنار اینها ی همه... تنش عطر

 !بودند خنده و صحبت مشغول مهال؛ احساس به توجه
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 :کرد اهنگ مانی به دقیق و کنار کشید کمی را خودش. بود کرده تعجب سیاوش حرف از که بنیامین

 ی ساده گول گفتم، بهتون همیشه من بود؟ کرده اعتراف کاراش کدوم به! حاال؟ گفت می چی -

 !!نخورین رو پسر این

 و آمد جلوتر کمی سیاوش. کرد نگاه خندید؛ می گری موذی با که سیاوش به و کرد اخمی مانی

 :گفت

 !ندیم لوش تا بهمون بده السکوت حق باید! کردیم ثبت رو همه دکتر با -

 مانی. ردک خندیدن به شروع هم بنیامین. بگیرند را شان خنده جلوی توانستند نمی خودش و رامین

 در کسی اما. برگشتند در سمت به ساکت همه. خورد ای ضربه اتاق در به بگوید؛ چیزی خواست تا

 هنوز. رفت در سمت به و کرد رها را مانی دست بود؛ در به تر نزدیک همه از بنیامین. نکرد باز را

 به مات ,کرد باز که را در بنیامین. خورد در به ای ضربه دوباره که بود نرسیده دستگیره به دستش

 .رفت تر نزدیک قدم چند دید؛ را بنیامین متعجب صورت وقتی مانی. بود شده خیره جلویش

 هیچ و بودند زده بهت دیدنش از همه. شد اتاق وارد حامی آقای و رفت کنار در جلوی از بنیامین

 :زد لبخندی حامی آقای. بزنند حرفی نتوانستند کدام

 .من پسرای سالم -

 :رسید مهال و عابد دکتر به نگاهش

 .دخترم دکتر؛ سالم -

 :گرفت دست در محبت با را دستش رفت؛ کنارش به سریع و آمد خودش به ها بچه از قبل رامین

 .اومدین خوش حامی اقای -

 یب اشکهایش باز. انداخت گردنش دور را سالمش دست و ایستاد روبرویش. بود بعدی نفر مانی

 مانع توانست نمی او بود؛ اهورا از یادی و اسم وقت هر. بودند دویده هایش گونه روی اختیار

 :کرد صدایش همیشه مثل. باشد سمجش اشکهای

 ..آقا -

 :بوسید اش گونه روی از و بود گرفته آغوش در محکم را مانی حامی آقای
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 ..کردین کار چی فهمیدم وقتی. خوبه حالتون خوشحالم -

 به چشمش مانی؛ ی شانه پشت از. کرد نگاهش نگرانی با و کرد جدا خودش از کمی را مانی

 به حامی اقای. انداخت پایین را سرش دید؛ را حامی آقای نگاه وقتی سیاوش. افتاد سیاوش

 :کرد زمزمه سیاوش. گرفت آغوش در هم را سیاوش و رفت طرفش

 ..آقا متاسفم -

 :کرد نگاهش لبخند با حامی اقای

 شکایت ارغوان دونستم نمی. خوام می معذرت تون همه از.. متاسفم من..  پسر نه متاسف؟ -

 .کرد می کارو این نباید. کرده

 ردکت. انداخت پایین دوباره را سرش. شکست سیاوش قلب میان چیزی ارغوان؛ اسم شنیدن با

 :گفت رفت؛ می بود اتاق ی گوشه در که کوچکی یخچال سمت به که حالی در عابد

 .اومدین خوش خیلی. حامی آقای بشینین -

 یامینبن و سیاوش. بود ایستاده مهال که جایی. برگشت تختش سمت به مانی رامین؛ حرف این با

 در هنوز شد می را درد و استرس. نشست مبل روی حامی آقای. ایستادند دیوار ی گوشه هم

 هک غمی. بود بسیارش غم گویای اش نتراشیده روز چند ریش و مشکی لباس. کرد حس نگاهش

 یوانل عابد دکتر. شود نمی کم وقت هیچ دانستند می بودند؛ اتاق آن در که کسانی هم و خودش هم

 :کرد تعارف سمتش به ای میوه اب

 .شده گرم بیرون. بفرمایید -

 گذاشت میز روی طور همان اما گرفت؛ را لیوان و زد آمیزی تشکر لبخند حامی آقای

 نپایی سرش. گذاشت میز روی طور همان اما گرفت؛ را لیوان و زد آمیزی تشکر لبخند حامی آقای

 نقش لبانش روی غمگینی لبخند باالگرفت؛ را سرش آنها از زودتر اما. سیاوش و بنیامین مثل بود،

 :بود انداخته

 سشان از و اتفاقی که طور همون. کردین خطرناکی کار خیلی. کردین کار چی شنیدم من ها بچه -

 ادفتص که موقع اون من. کنین پیدا نجات تونستین خوب شانس از ماجرا؛ این توی افتادین بد
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 هم آخرش و نداره و نداشت خوبی حال مادرش. بودم اهورا درگیر اش همه خب...  کردین

 .. بمونه کنارمون نخواست اهورا متاسفانه

 آقای. دوید مانی ی گونه روی اشکی قطره هم باز. کرد متاثر را همه حامی؛ آقای صدای لرزش

 :بزند حرف تر قاطع کرد سعی و داد قورت را بغضش زحمت به حامی

 اب پیش سال سیزده همون از دادم نمی اجازه وگرنه هستین هایی بچه جور چه شما دونم می من -

 یادتونه؟ چهارتفنگدار گفتم بهتون خودم. شناختم می رو شما من. باشین اهورا

 تار را جا همه حامی آقای بود شده باعث اشک. نشست پسر سه هر صورت روی تلخی لبخند

 :ببیند

 و خودش به و رو بستگی هم این داشت دوست اهورا. نکرده فرق هیچ.. تفنگدار سه شدین حاال -

 قدر چه دونین نمی. هستین هم کنار که االن مثل. بدین ادامه بازم باید. کرد می افتخار شما

 یسالمت و خوشبختی و سربلندی من همیشگی آرزوی. سالمت و دیدمتون هم کنار که خوشحالم

 هر درد. خودم پسر شدن بزرگ مثل. بودم شما گرفتن پا و رشد شاهد من. بوده تون همه

 .من افتخار باعث شما؛ موفقیت و خوشحالی و منه درد کدومتون؛

. کند پاک لرزید می چشمش ی گوشه در که اشکی قطره تا کشید صورتش روی را دستش

 :کرد بزرگتر را لبخندش

 شما. نهستی شما اما. نیست اهورا. شین می بزرگتر هم کنار همیشه مثل بازم ببینم دارم دوست -

 اشم به اون. شماست پشت باشه؛ جا هر اهورا باشین مطمئن. کنین می زنده رو یادش من برای

 .کنه می افتخار

 گیآسود به اش گونه روی اشک قطرهای گذاشت و بگیرد را بغضش جلوی نتوانست هم بنیامین

 هنوز هک سیاوش روبروی و شد بلند. انداخت شان تک تک به دقیقی نگاه حامی آقای. بزنند پرسه

 :گذاشت اش شانه راروی دستش. ایستاد بود پایین سرش

 دونم می. بود همین نظرم من موقع اون چه و االن چه. نیستی حادثه اون مقصر تو سیاوش -

 .بودی پشتیبان و حامی یه مثل من پسر برای همیشه تو. بود اتفاق

 نهچا زیر را دستش حامی اقای. بود پایین هنوز سیاوش سر. کشید آهی و کرد سکوت لحظه چند

 :کشید باال را صورتش و برد اش

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر اعتماد سارا | تفنگدار چهار رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

371 

 

 یم. نیست داشتن دوست موضوع.. کنه قبول خواد نمی اون...  ارغوان بابت.. سیاوش متاسفم -

. شد طور این چرا دونم نمی. کشه می عذاب درد؛ این بابت اونم. این همدیگه قلب توی هنوز دونم

 تباب اهورا. گم می بهت رو اینا دارم متاسفم. باشین هم کنار شما خواست نمی سرنوشت شاید

 خوبی روحی اوضاع ارغوان.... شرایط این توی اما. طور همین هم ما بود؛ خوشحال ازدواج این

 می رو خودش حرف اون بازم. بودین گناه بی واقعا شما شده؛ مشخص که شرایط این با. نداره

 برسه باور این به بزار. کنه حل رو مشکل این زمان بده اجازه اما.  زدیم حرف خیلی باهاش ما! زنه

 من داره؛ دوستت اون..  سمتت گرده برمی خودش غرورش تمام با مطمئنم. نبودی مقصر تو که

 مقصر کنی؛ ثابت که کردی قبول رو خطر همه این. شناسم می هم رو تو. شناسم می رو دخترم

 .نیستی

 می شا خفه بغض. بود رفته سوال زیر غرورش تمام. کند نگاه چشمانش به توانست نمی سیاوش

 :رفت در سمت به و زد اش شانه روی را دستش حامی اقای. کرد

 هی اینکه واسه هم و ریحانه اوضاع خاطر به هم. کنیم زندگی پیشش مدت یه ما خواد می اردالن -

 .بهتره نفرمون چهار هر برای جور این کردم فکر منم. باشیم دور موضوع این از کم

 :کرد نگاه تکشان تک به دوباره رسید؛ که در کنار

! هم اب همیشه مثل و سالمت همیشه مثل. موفق همیشه مثل. ببینمتون دوباره روز یه امیدوارم -

 ......بزنین سر بهش. نذارین تنهاش. سپُرم می شما به رو اهورا

 ی ادامه نگذاشت و افتاد اش گونه روی و کرد پرواز حامی اقای چشم از باالخره اشک ی قطره

 ؛ کلمه اولین با دانستن می شان همه. بزند حرف توانست نمی کس هیچ. بگوید را اش جمله

 وردا باال خداحافظی ی نشانه به را دستش حامی اقای. شود می تبدیل گریه های های به بغضشان

 رفت بیرون اتاق از و

 هب را سرش و کرد بغلش رامین. شد تبدیل هق هق به مانی ی گریه. بودند بهت در همه لحظه چند

 توانست می بود؛ پدر یک که او مثل کسی چه. نداشت خوبی حال هم خودش. فشرد اش سینه

 بداند؟ را حامی آقای غم و درد حجم

 در به و کرد مانی به نگاهی بنیامین. شد خارج اتاق از سرعت با بگوید؛ چیزی اینکه بدون سیاوش

 :بگوید کلمه یک شد می فقط افتاد؛ راه در سمت به و کشید آهی.. شده بسته
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 ...متاسفم -

 دختری اتاق؛ از ای گوشه کرد؛ می قراری بی پدرش آغوش در هنوز که مانی جز و شد بسته در

 مهه این. بود سخت باورش مهال برای. بود شده تکه هزاران پایش جلوی که قلبی با بود ایستاده

 اینکه بدون اشک نیست؟ و نبوده او به متعلق سیاوش قلب بود نشده متوجه او طور چه... مدت

 بود؟ ارغوان خاطر به فقط سیاوش تالش همه این. دوید می هایش گونه روی بخواهد

. خواست می گریه های های دلش،. شود می خفه کرد احساس. بود کرده غوغا گلویش در بغض

 طاقت...  رویاهایش برای. داشت که احساسی برای. بود شده بازیچه طور این که عشقی برای

 ایدب. دوید بیمارستان حیاط سمت به و شد خارج اتاق از هم او سرعت به رامین؛ بهت میان. نیاورد

 .کرد می پیدا ارامش کمی درد؛ این شاید تا کرد می گریه قدر این دوید؛ می قدر این

*** 

 : آخر فصل

 :بعد سال پنج

 :کرد وثوق به نگاهی انداخت؛ میزش روی را ها برگه که حالی در بامداد؛ بنیامین

 هب که نداریم بدی شرایط دیگه. کنیم صحبت باهاشون بازم باید..  طوری این وثوق شه نمی -

 .بدم هاشون خواسته به تن بازم خوام نمی من خوبه، چی همه که االن. بیایم کوتاه خاطرش

 :شد بلند و کشید آهی داد؛ تکان را سرش وثوق

 اهر باهاشون خیلی هم حاال تا کنم می فکر منم. کنم می صحبت دوباره من. بامداد اقای چشم -

 .داد جواب کردین برخورد دیدین که داشت؛ رو ها نقشه همین پارسال هم ژاپنی شرکت.  اومدیم

 :گرفت سمتش به را ها برگه و شد بلند بنیامین

 .بینمت می -

 .بدهد تکان را سرش فقط وثوق با خداحافظی برای شد باعث تلفن زنگ صدای

 ؟ بله -

 :پیچید گوشش توی مانی انرژی از پر صدای
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 !بامداد اقای طوری چه -

 :بست نقش بنیامین لبان روی لبخند

 خوبی؟ تو ؛ مرسی -

 هنوز؟ تو شرکتی گم می!! تقریبا! بله -

 .. آره -

 .دنبالت یایم می ما پس -

 . پایینم دیگه ساعت نیم من باشه -

 . کشه می طول قدر همون بیایم و برسه تا سیاوش.  خوبه -

 کارهای زودتر باید. بود غروب هفت نزدیک انداخت؛ ساعت به نگاهی کرد؛ قطع را تلفن وقتی

 کار سخت هنوز او اما بود؛ روال روی شرکت کارهای ی همه اینکه با. داد می انجام را افتاده عقب

 رونبی اتاقش از و برداشت را کتش بعد؛ ربع یک. بگیرد صورت اشتباهی جایی مبادا تا. کرد می

 ار پارکینگ ی دکمه اینکه؛ جای به و شد آسانسور سوار. نبود شرکت در کسی نفر؛ چند جز. آمد

 در داشت؛ قرار آنجا شرکت؛ که بزرگی برج البی در که وقتی. داد فشار را همکف ی طبقه بزند؛

 با همیشه لمث بنیامین. گفت نباشید خسته و شد بلند جایش از احترام با نگهبان شد؛ باز آسانسور

 ی پله روی هنوز. رفت ها پله سمت به پوشید؛ می را کتش که طور همان و داد را جوابش لبخند

 هم جا همان از توانست می. کرد توقف صدا با ها پله جلوی رنگی؛ سفید X6 دبلیو ام بی که بود اول

 :داد پایین را پنجره شیشه مانی. ببیند را سیاوش سرد همیشه نگاه و مانی خندان صورت

 !رییس بدو -

 روی را پایش سیاوش که بود بسته را در هنوز و شد سوار و رفت پایین یکی تا دو را ها پله بنیامین

 :برگشت بنیامین سمت به مانی. شد کنده جایش از ماشین و داد فشار گاز پدال

 !بستیم می شرط تازه داشتیم سیاوش با! ها نکردی دیر خوبه -

 :انداخت سیاوش رخ نیم به نگاهی بنیامین

 بُرد؟ کی -
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 :داد جواب مانی

 !نداشت قبول سیاوش یای؛ می زود گفتم من -

 :شد متوجه بنیامین. نشست صاف و شد جمع درد از مانی صورت جمله این از بعد

 کنه؟ درمون رو تو دست این تونه نمی شون یکی دارین؛ دکتر فامیل و فک همه این -

 :پرسید نگرانی با سیاوش زد؛ لبخندی مانی

 مگه؟ کنه می اذیتت بازم -

 .شد طور این بگیرمش بودم مجبور! کرد پرانی لگد خیلی مریضام از یکی امروز لعنتی؛ آره -

 :زد لبخندی هم بنیامین کرد؛ خندیدن به شروع سیاوش

 بود؟ قحط تخصص دونم نمی من اخه -

 می وقت اون. خودم پیش یارینش می شدین دار بچه فردا پس. بخواد دلتونم. خوبه هم خیلی -

 !خوبیه تخصص چه فهمین

 :خندید بلند جمله؛ این با بنیامین

 !شدی می روانپزشک رفتی می باید که بود ما خاطر به اگه -

 :گفت بنیامین به رو و کرد اشاره سیاوش به خنده با مانی

 !شه می حل مشکلش کتک با فقط این اما شه؛ حل مشکلت روانپزشک با شاید تو -

 :کرد فرو سیاوش موهای الی را دستش بنیامین

 .بیرون ریم می باهاش ره می آبرومون! کنیم رنگ موهاشو مانی بیا! خدا رو تو کن نگاه -

 :گفت خنده با مانی

 یاد می بهش هم خیلی! یاریم می در زیتونی براش اره -

 موهای. کرد نگاهش داشت که لبخندی با اما جدی طور همان سیاوش و خندید بلند بنیامین

 دکر می فکر دید؛ می کسی هر سرش پشت از که طوری. بود شده سفید میان در یکی سیاوش
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 به ارب این و کرد نزدیک سیاوش سر به را دستش هم باز بنیامین. باشد باید ساله 4-65 حداقل

 :کشید دست داشت؛ ای روزه سه دو ریش ته که صورتش

 !کنه می زندگی غار تو ره می آخرسر کنم فکر -

 :انداخت دقیقی نگاه مانی. زد پس صورتش روی از را دستش سیاوش

 !تازه شده تیپ خوش! یاد می بهش بابا نه -

 اوشسی بود؛ شده باعث همیشه مثل بنیامین های متلک و ها شیطنت مانی؛ های خنده و ها شوخی

 .باشد برایشان خوبی همراه ای جمله و لبخند با گاهی گه و بیاید بیرون خودش سرد الک از هم

 هس هر. شدند پیاده ماشین از جوان؛ مرد سه هر و داشت نگه را ماشین سیاوش ساعت؛ نیم از بعد

 دوستشان ابدی ی خانه به و کردند عبور ها قبر سنگ الی البه از. دانستند می خوبی به را راه

 قاب ار شده حکاکی عکس دور زیبایی به که بود سفیدی رز گلهای از پر سیاه؛ سنگ روی. رسیدند

 هلحظ چند همین کسی که داد می این از خبر سنگ؛ اطراف خاک خیسی و تازه گلهای. بود گرفته

 طرافا به هدف بی اما سیاوش. نشستند طرفی کدام هر بنیامین و مانی. است بوده اینجا پیش ی

 که یکس. باشد حوالی همین هنوز بود ممکن که کسی... گشت می کسی دنبال چشمش. کرد نگاه

 عمیقی نفس.. بار هر مثل همیشه؛ مثل. نبود اما. کرد می حس هوا در هنوز را سردش و تلخ عطر

 الدنب را ها حکاحی داخل انگشت با و قبر سنگ کنار نشست. بود غنیمت هم عطر همین. کشید

 که آهی. است کرده لمس طور این را ها نوشته این تمام ظریفی انگشت قبل کمی دانست می. کرد

 آنها به عکس قاب در سال؛ پنج این تمام مثل اهورا. کند باال را سرش شد باعث کشید؛ بنیامین

 :زد لبخندی سیاوش. زد می لبخند

 !خنده می بهمون قبل سال پنج مثل هنوزم! نکرده تغییر اهورا فقط -

 .کشید دست قاب به مانی

 .. شرایطی هر توی. بود طور همین همیشه اهورا -

 :برگشت کردند می نگاهش که سیاوش و بنیامین طرف به لبخند با بعد

 شهب شنبه پنج خواستم می اما دیره کم یه دونم می بگم خواستم می رو چیزی یه خب... ها بچه -

 .بگم و باشیم چهارنفری داشتم دوست. اینجا بیاییم و

 :کرد نگاهشان دوباره بعد و انداخت پایین کمی را سرش. شد بزرگ لبخندش
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 !کنم ازدواج گرفتم تصمیم من خب -

 :زد بازویش به آرام سیاوش. خندید سیاوش از قبل بنیامین

 !شدی خر باالخره پس -

 :خندید مانی

 وداس نه و من نه. بگیریم کوچولو جشن یه شده قرار, اینده ی هفته ی جمعه. کنم فکر اره..  خب -

 می رو ها هزینه جاش به. هستن راضی هم هامون خانواده. یاد نمی خوشمون پاشا و ریخت این از

 !کلینیک های بچه به دیم

 :داد تکان را سرش بنیامین

 .خوبیه دختر سودا. جشن هم و ازدواج مورد در هم. کردی خوبی کار من نظر به -

 .کرد نگاه سیاوش به مانی. بود ارامش و صداقت از پر بنیامین چشمهای

 سیاوش؟ چی تو -

 !مانی شدی بزرگ باالخره -

 :شد بلند بنیامین و خندید مانی

 !شماییم جشن مهمون دیگه ی هفته پس خب -

 !!بهتون بگم! ندارین اومدن تنها حق هم شما! خانوادگیه ما جشن ضمن در.  اوهوم -

 :گفت و زد آتش بود؛ آورده در که را سیگاری بنیامین

 !دن؟ نمی اجاره! کنیم جور خانواده خودمون واسه بریم بیا سیاوش پس -

 :گرفت را سیگارش پاکت و شد بلند سیاوش

 !اصالً تو به -

 :کشید عکس قاب روی را دستش مانی

 .همیشه مثل هستی هم نگم دونم می گرچه..  دعوتی هم تو اهورا -
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 هر. دش بلند و کرد پرتش بیرون آهی با اما. شد می پایین و باال گلویش میان همیشه مثل بغض

 پاک رفب روی ای برگه متوجه بنیامین رسیدند؛ ماشین به وقتی.  افتادند راه ماشین سمت به سه

 :گفت سیاوش به شد؛ ماشین

 !!کردن ات جریمه سیاوش -

 :کرد پرت سطل داخل را سیگار متعجب سیاوش

 !کنه می کار چی پلیس اینجا -

 :شد ماشین کاپوت نزدیک مانی

 .ندیدی بوده قبالً شاید -

 :گفت متعجب مانی. بود مطمئن سیاوش!  نبوده اما

 !ذارن می نامه پاکت تو مگه رو جریمه -

 باز را پاکت در. برداشت را پاکت و شد خم سیاوش. ایستادند ماشین جلوی بنیامین و سیاوش

 حالت لحظه هر. کرد خواندن به شروع چشم با و کرد بازش بود؛ ای برگه پاکت؛ داخل. کرد

 :پرسید نگرانی با بنیامین. کرد تغییرمی بیشتر صورتش

 چیه؟ سیاوش -

 از ار برگه بنیامین. کرد نگاه اطرافش به نگرانی با و برداشت برگه روی از را سرش سیاوش اما

 :خواند بلند و قاپید دستش

 نتظرم زودی به. بدین پس تقاص باید شما...  اولشه تازه. شده تموم جور همین بازی نکنین فکر »

 . «باشین عذاب

. ادد قورت سختی به را دهانش آب بنیامین. بود دوخته بنیامین دهان به چشم ؛ زده وحشت مانی

 بار یک و گرفت را برگه مانی. داد فشار دستانش با را سرش محکم و داد تکیه کاپوت به سیاوش

 اب پسر چهار از عکس یک. بود عکس یک. شد پاکت در دیگری چیز متوجه بنیامین. خواند دیگر

 روی. ندبود گرفته شان التحصیلی فارغ جشن از که عکسی! تیره جین شلوار و سفید های پیراهن

 رنگ قرمز فلش یک مانی؛ خندان صورت باالی و بود شده پوشیده قرمز جوهر با اهورا؛ صورت

 !...بود
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 ..... دارد ادامه داستان این و

 . 96/1/19. پایان

 

 http://www.forum.98ia.com/t1500371.html: تایپ منبع
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