
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناسنامه ی کتاب

 دسته بندی: رمان

 شاهین سرخ رمان  نام اثر:

 ددانلو نگاه انجمن کاربر تحت تعقیب )فاطمه  تاجیک( نویسنده: 

 .عاشقی.پلیسیجناییژانر: 

 .:~LiYaN~:. : ویراستار

 کاف جاناناظر رمان : 

   سدنا بهزاد : طراح جلد

 /http://forum.negahdl.com/threads/208020منبع نگارش: 

وق آن نزد این  سایت نگاه دانلود تهیه و منتشر شده، و تمامی حق دراین کتاب 

  یا سایت هرگونه از ان دانلود یا فایل این فروش هرگونه سایت محفوظ است.

 است حرام دانلود نگاه بجز کانالی

www.negahdl.com 

 

http://forum.negahdl.com/threads/208020/


 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر تعقیب تحت | سرخ شاهین رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 2 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر تعقیب تحت | سرخ شاهین رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالصه :

 

 

 نام به خبره شخصی ریاست با باندی. است ایران در مخدر مواد قاچاق بزرگ باندهای از یکی به نفوذ مورد در داستان

 بهترین از تن دو، باند فعالیت کردن مختل برای. است فعالیت حال در که است سال هفت گروه این. خسروی شاهین

 ...و کرده نفوذ باند داخل به مخدر مواد با مبارزه نیروهای دایره افراد
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 که بزنم حرف ایپرونده مورد در خواممی، نباشد خسته عرض ضمن، دوستان سالم: کریمی سرهنگ

 به شخصیه و ستخبره خیلی گروه این رییس. کنهمی قاچاق رو مخدر مواد انواع داره ساله هفت حدودا

 خیلی خیلی ولی نداره سن خیلی کهاین عین در. داره سن سال یک و سی حدود، خسروی شاهین نام

 ناساییش که بفرستیم رو شخصی نتونستیم هنوز ولی؛ بشیم گروه این وارد خواستیم بار چندین. باهوشه

 ... بشن کشته، شدن شناسایی خاطر به پرونده این توی ما افراد از نفر سه بوده نزدیک حتی. نشه

 سرش بود پایین سرش که سرهنگ جناب. کردنمی نگاه سرهنگ جناب به داشتن همه. کرد مکث کمی

 :گفت و آورد باال رو

 !نفر یک جز به -

 :داد ادامه. کردنمی نگاه بهش کنجکاوانه همه

 رتونباو شاید. ما نیروهای بهترین از یکی. بمونه ثابت گروه این توی تونسته ما گروه از نفر یک فقط -

 ایجاد از قبل یعنی؛ کنهکارمی داره باهاشون که ساله ده اون ولی؛ مشغوله ساله هفت گروه این نشه

 .باندشون

 ؟ شونشناسیممی هم ما؟ سرهنگ جناب کیه فرد اون خب: احمدی سرگرد

 !بشناسه رو ایشون نباید کس هیچ حاضر درحال و شناسهنمی رو ایشون کس هیچ خیر: سرهنگ جناب

 ؟هستن کی ایشون بفهمیم تونیمنمی ما یعنی؟ چی یعنی: احمدی سرهنگ

 .بشناسن رو ایشون نباید هم خودمون نیروهای حتی بیشتر امنیت برای، خیر: سرهنگ جناب
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 یتو افراد بهترین از نفر دوازده. کردم نگاه بقیه به. کردنمی فکر داشتن همه، نزد حرفی دیگه کسی

 یکس به دارن همه مطمئنا. بودیم نشسته گبزر شکل مستطیلی میز یه دور، مخدر مواد با مبارزه دایره

 فطر مطمئنا! نیست کمی زمان سال ده واقعا. کارکنه گروهی همچین با سال ده تونسته که کننفکرمی

 .نره لو و بمونه گروه این تو سال ده تونسته که بوده باهوش و خبره خیلی

 تا هگرو این داخل بفرستیم و یمکن انتخاب رو نفر یک باید االن ما. دوستان کنید گوش: سرهنگ جناب

 .نیست کسی هر کار اون به نفوذ و قویه خیلی گروه این دونیدمی طورکههمون. باشه داشته فعالیت

 هاپلیس ما البته؛ نداره جانی امنیت گروه این داخل بره که کسی هر و سخته تونهمه برای دونممی

 رفتن یعنی گروه این داخل رفتن خب ولی؛ اشیمهوشیارب باید همیشه و نداریم جانی امنیت وقتهیچ

 .شیر دهن توی

 نگاهمون آخرین و کردنمی نگاه هم به افراد یهمه؟!  گروه داخل بفرسته خواسترومی کسی چه یعنی

 سرهنگ جناب دهن از کسی چه اسم ببینن که بودن منتظر همه. بود سرهنگ جناب هایچشم یحواله

 رو این بایدآمادگی و بودیم کار این زاده ما ولی؛ نداشت اضطراب و دلهره کسی گفت نمیشه. میاد بیرون

 .باشیم داشته

 ...سرگرد جناب خسروی باند داخل بره ما دایره از باید که کسی: سرهنگ جناب

 اضطراب خیلی من ولی؛ بودن سرگرد جمع اون هایبچه اکثر. داد دست بهم ایدلشوره یه. کرد مکث

 همه مطمئنا. بقیه مثل بود سرهنگ جناب دهن به چشمم. زدم چنگ رو چادرم دستم با؟ منم یعنی دارم

 . بودن من مثل

 .کرد من هایچشم یحواله رو نگاهش اولین و آورد باال رو سرش سرهنگ جناب
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 .زمانی سرگرد: سرهنگ جناب

. دادم قورت رو هنمد آب آروم و کردم باز بود کرده مچاله رو چادرم که مشتم. بیرون دادم آروم رو نفسم

 .ترسیدمنمی اصال موضوع این از! باند اون داخل رفتممی باید من یعنی. بود من به همه نگاه

 درآخر و کردم نگاه هابچه تک تک یچهره به! چیه برای امدلشوره اما؛ امماجراجویی و هیجان عاشق من

 :لبخندگفتم با شد سرهنگ جناب جلب نگاهم

 .سرهنگ جناب هستم هرکاری انجام یآماده من -

 :گفت و زد لبخند بهم هم سرهنگ

 خیالم شما جانب از. انقوی و شجاع همه هستن ما یدایره داخل که افرادی کنممی شکر رو خدا -

 فرد بهترین توسط ساله ده خب ولی؛ نیست آسونی کار چه گر. برمیاید پسش از دونممی، راحته

 هب باید که هستید شخصی شما و میشه باز کم کم برامون داره باند ینا از شده بسته هایگره، مونگروه

 .کنید بازش رو هاگره آخرین و هاگره بقیه، فرد همون کمک

 بزرگی این به پرونده این روی کسی چه کمک به باید من یعنی. ببینم رو فرد اون داشتم دوست صبرانهبی

 .بود کرده خابانت رو من سرهنگ جناب که بودم خوشحال! کنم کار

 پرده پشت صورت به باید زودی به. برسید کارتون به و برید تونیدمی، دوستان بسیارخب: سرهنگ جناب

 .کنیم کمک پرونده این شدن بسته به، گیریممی باند نفرداخل دو از روزانه که اطالعاتی به توجه با

 ابجن رفتن هابچه یهمه وقتی. مبزن حرف سرهنگ جناب با تا نشستم. برن که شدن بلند افراد کم کم

 :گفت و کرد نگاه من به سرهنگ
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 .زود خیلی، کنید شروع باند توی رو کارتون زودی به باید شما زمانی سرهنگ خب -

 ...که اینه منظورم؟ بدم انجام رو کارم باید کِی از من فقط. بله -

 :گفت و حرفم وسط پرید

 .بشید ملحق گروه به باید یتانها پنجشنبه تا شما، هست شنبهسه امروز -

 ؟دارید فکری؟ بشم باند وارد باید طوری چه -

 قطف. دادیم انجام رو اولیه کارهای تمام داریم باند داخل که فردی اون کمک به ما، سرگرد جناب ببینید -

 که کنیدمی بازی رو کسی نقش، شیدمی عضو اونجا و میرید شما که وقتی. باند به شما رفتن مونده

 یهشد تایید شما که جاییاون از. باشه تجهیزات و مواد انتقال برای باند اصلیه روئسای جزو باید خودش

 .شدید انتخاب دارید پرونده این انجام برای رو الزم هایتوانایی و هستید دایره

 ؟داره نقشی چه کنهمی کار داره باند داخل ما دایره از که فردی اون سرهنگ جناب -

 .ببینید رو ایشون تونیدنمی وقتهیچ پرونده انجام مدت طول در شما نهمتاسفا -

 !نمیشم متوجه؟ چی یعنی -

 .پرونده انتهای تا مونهمی مبهم ایشون کهاین یعنی -

 ؟بدم انجام رو کارها کمکشون به و کنم برقرار ارتباط ایشون با باید طوری چه من پس...پس -
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 در باهاشون رو موضوعی یا بگید ایشون به خواستیدمی که رو هرحرفی اشم، دادیم رو هااون ترتیب ما -

، ونهبم مخفی همیشه باید گوشی این و میدیم بهتون ما که گوشی کمک به، هاکار سایر یا بذارید جریان

 .کنیدمی برقرار ارتباط باهاشون پیامکی صورت به فقط

 ؟کنم مالقات رو ایشون نباید من چرا خب -

 یدتوننمی شرایطی هیچ تحت هم شما. بمونن مخفی پرونده انتهای تا باید ایشون گفتم که طورهمون -

 ؟شدید متوجه. ببینیدش تا نکنید تالش هیچوقت و ببینید رو اون

 ؟برم باید طوری چه پنجشنبه االن من خب.شدم متوجه بله -

 منزل میبرن رو شما. دنبالتون میان اونها و میگیم ما که جایی برید باید شما. شده انجام کارها یهمه -

 ترینکوچیک. باشه جمع حواستون باید خیلی همین برای، شیدمی بازی وارد مستقیم یعنی؛ گروه رییس

 همین دقیقا که میدیم بهتون رو اون و کردیم تهیه مدارکی ما. بشه رفتنتون لو باعث ممکنه اشتباه

 امانج کارش هاستسال که شخصی به کنیممی تبدیل رو اشم ما اونا با. گروه رییس نظر زیر میره مدارک

 کنیدمی قاچاق مواد دارید که هاستمدت خودتون شما مثال که میده نشون و. مخدره مواد تهیه و قاچاق

 فعن به قاچاق دایره شدن گسترده و پیشرفت گروه، داخل به تونرفتن دلیل تنها و دیگه هایکشور به

 ؟شیدمی متوجه، خسرویه باند

 .کامال بله -

 تیح تونیدنمی یعنی؛ بیاید بیرون گروه از بتونید دیگه کی که نیست معلوم شما، دیگه نکته و -

 تتح و شیدمی چک مطمئنا چون؛ باشید داشته رو تماس ترینکوچک باهاشون و ببینید رو تونخانواده

 .کنید برقرار رابطه کسی با طریقی هیچ به نکنید سعی وقتهیچ پس. نظرید
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 !ممکنه غیر وای. ببینم رو مخانواده کی که نیست معلوم من یعنی؟ چی

 ...آخه ولی -

 رو شخانواده رو سال ده این عین رفته گروه داخل ما از که کسی حتی ولی؛ نیست آسونی کار دونممی -

 هیچ هم کباری حتی ولی؛ هست هم اطمینانش مورد و گروهه رییس یشده تایید کامال که این با. ندیده

 .نداشته ما جز کسی هیچ با تماسی

 ده تا باید هم من یعنی؛ ندیده رو اقوامش و دوستان، خانواده از هیچکس ساله ده اون! سخته خیلی این

 .خیلی بده خیلی این، خدایا وای! بیشتر هم شاید! رونبینم کس هیچ سال

 .اومدم خودم به سرهنگ جناب صدای با

 کی بودن، بشه باید که کاریه ولی؛ کنممی درک رو شما کامال من، زمانی گردسر ببینید: سرهنگ جناب

 کرشف که وقتی از ترزود خیلی، بپیوندید فرد اون به هم شما اگر مطمئنا. کمیه کمک باند داخل ما از نفر

 .کنیممی یکسره رو کارشون کنیدمی رو

 :گفتم آروم. دادم تکون رو سرم فقط، بکنم تونستمنمی کاری هیچ

 . دارم وقت روز یک فقط مخانواده با بودن برای من. گروهشون داخل رفتمنمی زود قدراین کاش -

 :گفتم بهش رو و شدم بلند گذشت که کمی. نگفت چیزی سرهنگ

. بذارم مایه براش جونم از میدم قول، میدم انجام بربیاد دستم از که کاری هر من، سرهنگ جناب -

 .کنم کمک پرونده حل روند به امیدوارم
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 :گفت و زد لبخند، ایستاد مقابلم و شد بلند هم سرهنگ جناب

 ما. همیش بسته پرونده زود خیلی خسروی گروه به شما رفتن با مطمئنم من. سرگرد جناب باشید موفق -

 فقط. بگذارید جریان در باهاشون رو مسئله و منزل برید تونیدمی شما. میدیم انجام رو کارها تمام

 گمب توننمی. هیچکس، بفهمه چیزی گروه داخل به شما رفتن از نباید کس هیچ که کنید گوشزد شونبه

 .بیاید کی که نیست معلوم و شدید منتقل کشور از خارج به ایپرونده برای شما

 .شدم خارج اتاق از اجازه با گفتن و احترام انجام با و کردم تاکید رو حرفش

 . روز یک فقط، باشم زندگیم آدمای بهترین با باید زرو یک فقط. اتاقم داخل رفتم

 دیدم که همکارهایی با. رفتم بیرون ازاتاق و کردم مرتب رو چادرم شدم بلند. کردم مرتب رو وسایلم

 . کردن موفقیت آرزوی برام تکشون تک، کردم خداحافظی

 طوری چه. جاستهمین رکا ترینسخت! بذارم جریان در مخانواده با طوری چه حاال. میزد شور دلم

 .کردم طی تاکسی با رو خونه تا اداره مسیر. کن کمکم خدا وای؟! برم بکنم دل ازشون

 هک خونه این از چطوری. انداختم خونه به نگاه یه. شدم پیاده ماشین از کردم روحساب کرایه کهاین از بعد

 ؟بکنم دل ستخاطره شهمه

 :آیفون توی پیچید مکوچیک خواهر قشنگ صدای. زدم رو در زنگ

 الهه آبجی سالم -

 ؟برم و بکشم دست زندگیم عزیزهای از تونممی شکلی چه آخه
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 نگاه سرتاسرش به. حیاط داخل رفتم و کردم باز رو در. خوردم تکونی، در ناگهانی شدن باز صدای با

 ؟بزنم قدم اینجا دیگه تونمنمی وقت چند تا من یعنی، کردم

 !دیگه تو بیا؟ دیوایسا چرا آبجی: الناز

 مهاکفش. رفتم باال هاپله از. زدم لبخند بهش. کردم نگاه خواهرم تنها، الناز یچهره به، چرخوندم رو سرم

 .کردم بغلش محکم و حلقه دورش رو هامدست، کردم بغلم الناز. داخل رفتم و درآوردم رو

 دلم عزیز سالم -

 ؟!کنیمی کارچی! شدم له آبجی: الناز

 .بچشم رو آغوش این طعم کِی دیگه نیس معلوم، بدم ترفشارشمحکم باید. گرفت مخنده

 .کردم باز دورش از رو هامدست

 ؟مگه تنهایی -

 .بیننمی تلویزیون دارن بابا و مامان، نه -

 .شدیم پذیرایی وارد و روگرفتم دستش

 .شد عرض سالم -

 .نباشی خسته، جون مادر سالم: مامان

 ؟طوری چه، بابا گردسر جناب سالم: بابا
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 .زدم لبخند بهشون

 ؟طورین چه شما بابا خوبم -

 .شکر رو خدا گفتن هم با تاشون دو

 .میام کنم روعوض لباسام من -

 .بریزم برات چایی یه میای تا برو: مامان

 .نکنه درد دستتون -

 ؟برم شکلی چه آخه، بود شده جمع هامچشم تو اشک. دادم تکیه بهش و بستم رو در، اتاقم توی رفتم

 مک کم باید نیست وقت اصال. کردم روعوض لباسام. بده وتحمل صبر بهم خودت. کن کمکم خودت خدایا

 . کاره مینه یبازنشسته که باباست به امیدم تنها. کنهمی بدخلقی مطمئنا که مامان. بگم بهشون رو قضیه

 .بیرون رفتم ازاتاق

 .نشده سرد تا بخور رو چاییت، دخترم بیا: مامان

 بازی بازی هامباانگشت، بود پایین سرم؟ چطوری اما؛ بگم زودتر باید. وتشکرکردم نشستم کنارش

 .کردممی نرم پنجه و دست افکارم وبا بودم ساکت؟ خدا کارکنمچی. کردممی

 ؟الهه شده چیزی: بابا

 اوم...من...راستش؟ بگم جوری چه یعنی، نه -
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 .بزن رو حرفت، بابا باش راحت -

 .برم باید من، من -

 .موضوعی همچین یه مورد در زدن حرف سخته چه. کردم فوت رو نفسم، حرف این گفتن با

 ؟بری کجا؟ بری: مامان

 جایی به شدم منتقل که گفتن اداره توی امروز -

 .رفت وا و مبل روی داد ول رو خودش. دونستممی رو واکنشش که مامان

 ؟شدی منتقل کجا...کجا: مامان

 !آخه مبگ جوری چه یعنی. برسه وقتش تا ببینمتون تونمنمی دیگه برم اگه که جایی یه...که ییجا یه -

 ؟شدی منتقل کجا ببینم بزن رو حرفت درست خب؟ زنیمی حرف لقمه لقمه چرا بابا الهه: بابا

 ؟درسته کارکردی حرفه این توی من از بیشتر خیلی خودت تو بابا ببین -

 :گفتم رو حرفم ادامه، داد تکون رو سرش بابا

 وقتی تا که جایی یه! کجاست دونمنمی هنوز که جایی به میشم منتقل ایپرونده انجام برای من امروز -

... الس سه... دوسال... سال یک پرونده این ممکنه یعنی؛ ببینمتون تونمنمی وقتهیچ من نشه حل پرونده

 .بکشه طول کمتر یا بیشتر حتی یا سال ده

 .بفرستن جات رو دیگه یکی میگه زیادداره آشنا بابات، بری نکرده الزم؟ میشه مگه؟ چی نییع: مامان

 .نیست امکانش اصال؟! ببینی رو ما هم بار یه اینکه بدون بیای دیگه سال ده و بری الکیه مگه
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 ایچاره ولی؛ نیست آسونی کار دونممی، سخته هم من برای خدا به، سخته دونممی، جانمامان ببین -

 یه اشم بابا. نیست راهی هیچ، برم باید هم من. امپرونده این یشده انتخاب من بشه باید که کاریه. ندارم

 !بگید چیزی

 .بود سخت همه برای. کردمی فکر داشت، بود ساکت بابا

 ؟نمیای هم دیگه سال ده تا بری اینجا از خوایمی یعنی آبجی: الناز

 .کردم بغلم و نشستم کنارش رفتم. من مثل، داشت بغض، بود ناراحت

 .کشهمی طول سال ده کمتراز مطمئنم، دیگه سال ده تا نه ولی؛ برم باید من، عزیزم آره -

 ؟بری باید کی: بابا

 ور دیگه یکی خب، اداره تو نداری بیا برو کم که شما صابر آقا. بره نباید؟ بره باید کی چیو چی: مامان

 ...نبا بفرستن

 :گفت بهش و مامان حرف تو پرید بابا

 شاهللنا خدا به توکل. بره باید، کرد کاریش هیچ نمیشه یعنی شده انتخاب وقتی. نمیشه خانوم نمیشه -

 . گردهبرمی زود خیلی سالم و صحیح

 :وگفت من به کرد رو دوباره

 ؟بابا میری کی -

 .برم باید پنجشنبه -
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 هی! شد سرمون به خاکیه چه خدا وای؟! بیای کی دونهمی خدا و میری فردا پس تو یعنی؟ چی: مامان

 ؟شدی اضافه بهش هم تو بود کم بابات یدلشوره! رفت خرجت به مگه کار این سر نرو گفتم

 ایچاره، برم باید نخواین چه بخواین چه شما االن، نباشید ناراحت قدراین خدا رو تو. عزیزم... مامانم -

 .ندارم خوشی حال هم خودم من. نکنید طوریشاین رو مونده اقیب روزِ دو یکی این لطفا پس. نیست هم

 ...چرا پس، بری نیست میلت هم خودت که تو، نداری خوشی حال که تو -

 نم از قبل شکرکنید رو خدا برید تازه. برم باید و شدم انتخاب، نیست که من دست عزیزم... جانمامان -

 نه بار یک برای حتی و جاستاون ساله ده طرف. داده مانجا رو بیشترکارها که رفته اونجا دیگه یکی

 اشدیگه هفته یه نهایتش رفتم که من شاید دیدید چه رو خدا! دیداری نه داشته شخانواده با تماسی

 .برگردم

 ؟ایهپرونده جور چه حاال: بابا

 نباید کسی برم امخومی من اینکه از درضمن. کنهمی قاچاق مواد داره ساله هفت حدودا که باندیه یه -

 یک نیست معلوم و کشور از خارج شده منتقل ایپرونده حل برای بگید شما پرسید هم هرکسی! هابدونه

 .بیاد

 .تا دو شما میدین سکته رو من آخرش! هااین دست از کارکنمچی خدا ای: مامان

 نهدومی خدا هم اون، برم پیشون از باید دیگه روز دو من! کنم کارچی دونستمنمی! بگم چی دونستمنمی

 . مرده یا بیام بیرون عملیات از زنده نیست معلوم تازه! کی تا



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر تعقیب تحت | سرخ شاهین رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 16 

 عجیب که بود بابا تنها. کردمی گریه هم اون، بود من کنار هم الناز، کردمی گریه آروم. مامان به روکردم

 .افتادمی گریه به هم اون، دادمی اجازه شمردونه غرور اگه که بود فکر توی

 فقط ؛نمیشه حل مشکلی که تو یگریه با االن! دیگه نکن گریه. بشم هاتچشم قربون... عزیزم... مامانم -

 و بگذرونیم خوش روز دو این تو حسابی کهاین عوض، میرم دیگه روز دو تا من. کنیمی ناراحت رو همه

 .الهه جانِ دیگه نکن گریه. یمکنمی ناراحت رو همدیگه داریم طوریاین، بزنیم حرف و باشیم هم با بیشتر

 :گفت و کرد پاک رو هاشاشک، بود افتاده شروشونه که روسریش یگوشه با مامان

 ؟آخه کنم کارچی نکنم گریه! مادر کنم کارچی -

 رو ونا مثل تونمنمی دیگه هاحاال حاال که کن درست خوشمزه ماکارونی یه برو بپر، هیچی: بالبخندگفتم

 .بخورم

  !هوف. ببینمشون تونمنمی هاحاال حاال من یعنی. داد دست بهم بدی حس "حاالها حاال" کلمه گفتن با

 رو ماکارونی بساط داره فهمیدم آب مدت طوالنی صدای از. آشپزخونه تو رفت شد بلند حرف بدون مامان

 رو دستم و مشد نزدیک بهش. بود فکر تو و بود کرده بغل رو زانوهاش. کردم نگاه الناز به. چینهمی

 :وگفتم ششونه دور انداختم

 هی بهت نیست هم کسی دیگه خوبه. ارشد میشی تو برم که من، خوریامی غصه نبینم کوچیکه آبجی -

 ؟نه بده دستور و بزنه غر

 ریهگ وقت اصال االن، نگیره امگریه که روگرفتم خودم جلوی سختی به. زد زل بهم ناراحتش نگاه با الناز

 :گفتم شتوگوش. نیست
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 ؟کنی کمکم وسایلم کردن جمع تو خوایمی -

 .کرد تاکید رو حرفم سرش دادن تکون با

 .بیام هم من تا اتاق تو برو بدو پس -

 رفتم شدم بلند، بود فکر تو هنوز بابا، بود آشپزخونه تو مامان. بست هم رو در و من اتاقِ تو رفت شد بلند

 .پیشش

 ؟بابا -

 ؟جانم -

 ...دونیمی خودت که شما -

 :گفت و حرفم وسط اومد

 برگردی وسالم صحیح کنممی دعا، میدی انجام خوب همیشه مثل رو کارت مطمئنم، بابا دونممی -

 .پیشمون

 .کنه درکم خوب تونهمی و ستوکارکشته بوده مشغول محرفه توی بابام که شکر رو خدا

 .یستن وقت اصال که کن جمع رو وسایلت برو زودتر پاشو تو: بابا

 .بود نشسته تخت روی منتظر الناز. اتاق تو رفتم "چشم" گفتن با و زدم لبخند بهش

 ؟النازی کنیم شروع ازکجا! خب خب خب -
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 .کن جمع تو کنممی نظارت من -

 :وگفتم سرش پشت زدم یکی کنارش رفتم

 ؟!وقت یه نشی خسته سنگینه کارت؟  نشه زیادیت بابا نه -

 :گفت و النازخندید

 .بکنم رو کار همون کنم کارچی من بگو وت خب -

 و کمدار سری یه جز، ببرم نیست نیاز خاصی وسایل کال یعنی؛ بردارم خودم با تونمنمی که لباس...اوم -

 .چیزا جوراین

 تا کردم باز رو دراور کشوهای ترتیب به. نبود توش خاصی چیز. کردم باز رو کشو اولین، دراور سمت رفتم

 رو چیز همه زحمت سرهنگ جناب چون؛ داشتمبرمی نباید چیزی هیچ کهاین مثل .رسیدم آخری به

 . کشیده

 .ببرم خودم با چیزی نباید اصال من الناز میگم -

 .کرد نگاهم متعجب الناز

 ...کرده آماده خودش رو چی همه گفت سرهنگ جناب آخه -

 .بود سرهنگ جناب کردم نگاه، خورد زنگ گوشیم

 سرهنگ جناب سالم -

 ؟چطوره حالت،سرگرد سالم -
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 ؟هستید خوب شما، خوبم شکر رو خدا -

 .بزنم حرف باهات پرونده مورد در زدم زنگ خوبم هم من بله -

 .بفرمایید خدمتم در بله -

 باید که چیزهایی و مدارک تمام کهاین و بدم بهت رو الزم توضیحات باید، باش اداره هشت ساعت فردا -

 نچو؛ ببری خودت با چیزی نیست نیاز ضمن در. بدم تحویلت باید هم رو اونا و ستآماده ببری خودت با

 .شده تهیه نفوذیمون توسط تاستفاده مورد وسایل یهمه

 .شدم متوجه بله -

 .خدانگهدار، بینمتونمی فردا... پس بسیارخب -

 .خداحافظ، کنممی خواهش -

 .کردم قطع رو تماس

 :گفتم الناز به رو

 .نداره کاری مامان ببینیم بریم پاشو، ببرم خودم با هیچی نیست نیاز کهاین مثل خب -

 .توآشپزخونه هم مامان. بود فکر تو هنوز بابا، بیرون رفتیم اتاق از هم با

 بو نای برای دلم. بوکردم رو عطرتنش و ششونه روی گذاشتم رو سرم، کردم بغلش پشت از پشتش رفتم

 ؟!کنم بو رو عطر این باز که مونممی زنده یعنی؛ میشه تنگ

 ؟مامانم نداری کاری -
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 ؟کردی جمع رو وسایلت تو، عزیزم نه -

 .کردن آماده سرهنگ جناب رو چیز همه، ببرم خودم با چیزی نیست نیاز -

 ؟برینمی خودت با هم لباس یعنی -

 .کننمی آماده خودشون باشه الزم اگه، دیگه نه -

 نم. داشت توش وگریه بغض عالم یه، نگرانی و بود توش حرف دنیا یه. هامچشم تو زد زل و برگشت مامان

 .نبود هم کمتر نباشه اون از بیشتر، داشتم هم

. دادممی فشار بهش رو وخودم ریختممی اشک آروم. کردیم بغل رو همدیگه محکم و زدم لبخند بهش

 از بابا صدای با. شدممی جدا ایدب، نبود ایچاره اما؛ کنه جدا گرم آغوش این از رو من کسی خواستمنمی

 .شدی جدا همدیگه

 .کنه بغل طوریاین رو من بیاد هم یکی -

 :گفت بابا به رو، بود کرده بغل رو بابا که درحالی و آشپزخونه تو اومد پذیرایی از الناز موقع همون

 .کنممی بغلت خودم، باباجون مردم من مگه -

 .بیرون یماومد آشپزخونه از هم با و خندیدم همه

*** 

 آزاد دستش اشاره وبا گذاشتم احترام بهش. شدم وارد سرهنگ جناب تایید با و زدم ضربه در به آروم

 .گرفتم قرار



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر تعقیب تحت | سرخ شاهین رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 21 

 سالم -

 . نیست وقت که بشین بیا، سرگرد سالم -

 .نشست مقابلم اومد و شد بلند هم خودش، میزش رویروبه صندلی رو نشستم

 .بدم بهت رو الزم اطالعات باید، خب -

 .شنوممی بفرمایید -

 ...باشی شاپکافی این تو باید ده ساعت راس فردا -

 .کردم نگاه آدرسش به و گرفتم ازش. بود داخلش شاپکافی آدرس که داد بهم ویزیت کارت یه

 هارچ یا سه احتماال. انمشکی ون یه سوار که دنبالت میان پوش سیاه مرد تا چند یه بگم باید کهاین و -

 شاهین" کنم اضافه هم رو این باید، فردی همون تو که بشن مطمئن تا خوانمی رمز ازت، باشن نفر

 بگی باید تو و کنیمی کار کی برای پرسنمی ازت پیشت میان اونا وقتی. رمزه اسم یه خودش "سرخ

 هم اون میگی کالم یک فقط بزنی حرفی هیچ و بدی انجام کاری هیچ نیست نیاز، همین. سرخ شاهین

 .سرخه شاهین

 ؟میده معنی چه؟ سرخ شاهین چرا حاال -

 !دونمنمی سرخ چرا حاال، شاهینه باندشون رییس اسم دونیمی که طورهمون -

 .همب داد و درآورد گوشی یه بود مقابلش که دستی کیف توی از. شدم متوجه یعنی که دادم تکون رو سرم
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 ره ابتدای. پیامکی صورت به فقط هم اون، بزنی حرف ونمنفوذی با گوشی این از استفاده با باید تو -

 شاز باید مخفیانه صورت به و تنهایی که زمانی فقط، باشه شده ذکر سرخ شاهین رمز اسم باید پیامت

 .کنی استفاده ازش خوابن همه که شب همون بهتره، کنی استفاده

 که بدم جواب رو زیادی هایسوال باید مطمئنا بشم گروه وارد که من سرهنگ جناب. شدم متوجه بله -

 ...بشم واردش خواممی و شدم آشنا گروه این با شد چی، شد پیدام کجا از، هستم کی من اصال

 فتمگ هم قبال. دارید رو ایحرفه قاچاقچیِ یه نقش میشید گروه وارد وقتی شما ببینید. درسته بله بله -

 اهینش و گروه تابع باید کهاین و میشید گروه نای وارد بیشتر درآمد کسب و حلقه گسترش برای فقط

 خواستینمی که وقت هر. کنیدمی کار خودتون برای و تنها، فرخیه کتایون اسمتون شما. باشی خسروی

 ور مواد پولتون دریافت محض به و ذاشتیدمی قرار قراردادتون طرف با بدید انجام رو مواد انتقال کارهای

 . دادیدمی تحویل بهش

 هب شدن وارد برای شما انتخاب دالیل از دیگه یکی؟کردیدمی کارو این نفر یک وجود وبدون تنها چرا حاال

 ور خوبی بسیار جسمانی آمادگی شما که جاییاون از. هست جدو و تکواندو مشکی کمربند داشتن، گروه

 و رحمبی خیلی دبای شما کهاین و کردیدمی کار تنها همیشه بلدید کامال رو شخصی دفاع و دارید

 ؟میشید متوجه، باشید دلسنگ

 ؟چیه بودن رحمبی از منظورتون خیر -

 انجام رو ممکن کار ترینبد حتی شاهین به شما شدن ثابت برای ممکنه ولی؛ نشه باورتون شاید ببینید -

 رو رکااین باید تو ولی؛ نباشه طوریاین امیدوارم که بکشش بگن و جلوت بیارن رو یکی ممکنه، بدید

 .بکنی
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 .بکشم رو ـناه گـبی آدم یه دلیلبی باید من یعنی؟ چی -

 بهت که افرادی کهاین و بکنی رو کاراین باید تو بکشی رو یکی باید بگه اگرشاهین، سرگرد ببین -

 که یدهم پیشنهاد بهت رو کسی مطمئنا نیستن ـناه گـبی و معمولی هایآدم، کشتن واسه میده پیشنهاد

 نباشه شاهین هایوآدم شما توسط اگر، میشن کشته آخر یا اول که داره باهاش خصوصی به دشمنی

 گرا امیدوارم که بشه بهت پیشنهادی همچین ممکنه فقط میگم هم باز البته. میشن اعدام قانون توسط

 یناهش بگم باید کهاین ضمن. میشه سخت کارمون که نباشه گناهیبی فرد و باشه دشمنانش از یکی شد

 رحمبی اطرافت به نسبت کامال پس. آدمیه همچین خودش چون؛ میاد خوشش رحمبی و نترس افراد از

 .کنی جلب رو نظرش بیشتر تا تفاوتبی و باش

 .کنممی رو تالشم یهمه من بله -

 باز. نیک برقرار ارتباط تونیمی هم ما با، گیریمی ارتباط موننفوذی با کهاین بر عالوه تو، دیگه چیز یه -

 و باشه ما با باید شما ارتباط تنها، باشید نداشته ما حتی کسهیچ با تماسی گونههیچ وقتهیچ، میگم هم

 .پیامکی فقط و فقط هم اون نفوذی

 داشته باهاشون دیداری ترینکوچک حتی تونمنمی من؟ بشم مطلع مخانواده حال از چطوری من پس -

 !سخته یخیل این؟! آخه کنم کارچی! باشم

 انجام خوبی به رو هاتماموریت همه االن تا ولی؛ سختیه و غیرممکن کار خیلی دونممی... دونممی -

 .بربیای هم کار این پس از بتونی باید، دادی

  .بربیام پسش از و بتونم باید هم رو یکی این، براومدم پسش از خوبی به رو هاماموریت همه من درسته
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 داده بهت هم ردیابی هیچ. ببری خودت با نباید رو میدیم بهت ما که هاییاین جز وسایلی گونههیچ -

. یمکن ردیابیت تونیممی بخوایم ما وقت هر که هست برنامه یه دادیم بهت که گوشی داخل چون؛ نمیشه

 رهویب با فقط، نداره رو صدا داشتن قابلیت اصال کهاین و نمیشه تموم شارژش که طوریه گوشی باتری

 نتریکوچک بهت نباید کسهیچ، باشی مراقب باید خیلی، میگم هم باز. گیریمی ارتباط تو که تهس

 با ماست برقراری برای تنها که میدیم بهت هم دیگه گوشی یه ما. بشه باخبر گوشی داشتن از و کنه شکی

 ؟هست سوالی. هستن ما خود هایآدم هم افراد اون، بفروشی مواد بهشون قراره که هاییهآدم

 .فهمیدم رو چیز همه نه -

 چیز مهه وکفش کیف، شال، شلوار، مانتو یعنی؛ مشکیه سرتاسرش که بپوشی لباسی باید فردا، راستی -

 .باشه مشکی باید

 !مشکی چیز همه، کردم تعجب

 سرهنگ جناب شدم متوجه -

 همه ما. پیشمون یبرگرد سالم و صحیح امیدوارم، ببری خودت با هم رو وسایل این و بری تونیمی -

 .باشی موفق. گردینبرمی هم با مطمئنم؛ هستیم رفته پیشمون از ساله ده که نفوذی اون و تو منتظر

 .بااجازه. کنم سفیدتون رو امیدوارم -

 نگفت با و زدیم لبخند هم به. کرد احترام ادای بهم هم سرهنگ. گذاشتم احترام بهش. شدیم بلند هم با

 کارچی ببینم برگشتم، زد صدام باز برم که کردم باز رو در کهاین محض به ولی؛ مشد دور ازش خدانگهدار

 .داره
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 تحت و وقتهیچ، کنی روپیداش نفوذی وآدم کنی کنجکاوی اطرافیانت تو نباید وقتهیچ نره یادت -

 .شرایطی هیچ

، ناسهشمی رو من ونا. ببینمش شاید البته؛ ببینمش بار یه حتی مدت همه این تونمنمی که عجیبه چقدر

 .کردم خداحافظی همکارهام یهمه با. شدم خارخ اتاق از و دادم تکون رو سرم. شناسمشنمی که منم

*** 

 ور هاملباس سریع و شدم بلند تخت از. بود نیم و هفت ساعت. شدم بلند سریع گوشیم آالرم باصدای

 .ودب مشکی هم پوشیدممی مانتوم زیر باید که تاپی حتی. گرفتم ساعته نیم دوش یه رفتم و برداشتم

. نبود من منتظر همه انگار، بیرون رفتم اتاق از. دادمی بیشتری جذابیت بهم، داشتم دوست رو رنگ این

 .بود نگران و ناراحت شونهمه یقیافه

 بخیر صبح -

 .داد رو جوابم که بود الناز فقط

 ناراحت هم رو من نباشید ناراحت قدراین! میرما دیگه ساعت دو من بابا، الکتونین تو شماها که باز -

 .برگشتم دیگه روز دو دیدین وقت یه خدا به، دیگه نکنید

 .بشه تموم دوماه و ماه یک و روز دو یکی با پرونده عمرا، نیام هاحاال حاال که میرم گفتم دلم تو

 ؟خوردین صبحانه -

 .داد جواب الناز هم باز
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 .بیای مه تو بودیم منتظر، آبجی نه -

 .هاگشنمه خیلی من که شین بلند پس -

 .کردم بلندشون و روگرفتم بابا و مامان دست جلو رفتم! نشدن بلند هم باز. هوف

 برم لو که کنین نگران هم رو من خواینمی؟! ناراحتین قدراین چرا آخه؟! نیستم شماها با من مگه -

 ؟آره، بشم بدبخت

 ؟!حرفیه چه این مادر نه: مامان

 .نیست وقت اصال که بخویم صبحانه بریم شیم بلند. نباشین ناراحت قدراین پس -

 ودب کافی بودیم ساکت همه. خوردیممی رو مونصبحونه اجبار به داشتیم همه. آشپزخونه تو رفتیم هم با

 .بابا حتی؛ زیرگریه بزنیم مونهمه که بشه ایاشاره ترینکوچیک

 .نبود زیادی وقت. تشکرکردم و شدم بلند

 .بشم آماده که میرم، برم باید کم کم دیگه من -

 هم رو مشکیم مخمل شلوار، کردم تنم بودم خریده دیروز که مشکی بلند مانتو و اتاق تو رفتم فورا

 سرم رو روسری.بود چشم تو مشکیم چشم خط همه از بیشتر که کردم مالیمی خیلی آرایش. طورهمین

 مشکی ورنی وکفش کیف. برداشتم هم رو مشکیم دودی عینک. مشپیچید دارمدل گردنم دور و کردم

 .برداشتم دراور داخل از بودم کرده تهیه دیروز که هم رو رنگی
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 نقرآ و آب کاسه یه که بود دستش سینی یه مامان. بیرون رفتم اتاق از و کردم اتاقم به رو نگاه آخرین

 .زدم لبخند بهشون. بود توش

 ارک... کنیمی اذیت که ازتا کردن شکایت بابا و مامان ببینم نیام خانوم ازالن. رفتنه وقت دیگه خب -

 .بخون خوب هم رو درست، باش مامان کمک! کنینمی

 نازال. نریزه هاماشک که کردممی نرم پنجه و دست خودم با داشتم خیلی. کردم بغلش محکم و جلو رفتم

 .کردمی گریه بغلم تو

 ؟بگیره مگریه هم من خوایمی، خواهری دیگه نکن گریه -

 ولی؛ دارم احتیاج گرم هایآغوش این به هاحاال حاال من. کردم بغل رو بابا و بوسیدم آروم رو شگونه

 .کنم ترکشون باید االن که حیف

 .کن دعا برام، بابا دارم دوستت خیلی -

 .گیریممی خبر زتا سرهنگ طریق از ما. باش خودت مراقب خیلی، دخترم دارم دوستت هم من: بابا

 .کردم تایید رو حرفش و شدم جدا ازش

 .بغلش تو پریدم، بود اشک پرِ هاشچشم. کردم نگاه مامان به

 خودم مراقب میدم قول من. کن دعا برام قشنگت هایاشک این عوض، کنیمی گریه نبینم مامانم -

 .نکنید گریه قدراین دیگه. باشین خودتون مراقب هم شما پس، باشم
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 تو وقتی از، داشتم رو اون دلشوره رفتمی کار این سر بابات وقتی من، دخترم باش خود مواظب خیلی -

 .باشه من با باید هاحاال حاال دلشوره این کهاین مثل، دارم رو تو دلشوره شد بازنشست بابات و رفتی

 ادع فقط شما، یشتونپ برگردم زود که کنممی رو سعیم همه من، نباش من نگران، برم قربونت الهی -

 .کنید

 ؟بکنیم تونیممی مگه هم ایدیگه کار، دخترم باشه -

 :گفتم و جلو رفتم. کردمی گریه هنوز الناز. زدم لبخند بهش

 .دیگه نکن گریه خواهرم النازجان -

 آبجی میشه تنگ برات دلم -

 .عزیزم باش خودت مراقب، میشه تنگ برات هم من دل -

 . وسیدمشب و کردم بغلش دوباره

 از اهلل بسم با و بوسیدم رو قرآن. گرفت باال رو وقرآن کرد باز رو خونه در. کرد پاک رو هاشاشک مامان

 .بود درمنتظرم دم بودم گرفته تماس که تاکسی. در دم تا اومدن دنبالم. بیرون اومدم خونه

 نبراتو دلم. رفتم کجا دندی بروز هم کسی به، باشید خودتون مراقب، کنمانمی سفارش من دیگه خب -

 . میشه تنگ

 دیدمشونمی که بود باری آخرین انگار. کردنمی نگاهم هم اونا. کردم تکشون تک به رو نگاه آخرین

 !باشه دیداری نیست قرار ودیگه
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 خداحافظ -

 .مادر همراهت به خدا: مامان

 .دخترم باش خودت مراقب: بابا

 .خداحافظ برگرد زود آبجی: الناز

 .کرد حرکت راننده. بستم رو در و شدم ماشین سوار. دادم تکون رو سرم و زدم لبخند شونهمه به

، ماشین پشت ریخت رو آب کاسه مامان. میشه تنگ براشون خیلی دلم، کردممی نگاهشون شیشه از

 مه من. دادمی تکونش آروم و باال بود برده رو دستش هم بابا، کردمی گریه و دادمی تکون دست الناز

 ادمد تکیه شیشه به رو سرم. جام سرِ نشستم صاف رسیدیم که کوچه پیچ به. دادم تکون دست براشون

 .دادم ریختن اجازه هاماشک به و

 ،راننده توجه جلب بدون، بودن داده بهم که گوشی همون با، دادم راننده به رو آدرس که بعد دقیقه چند

 .فرستادم پیام سرهنگ جناب برای

 .شاپمکافی نزدیکی در و کردم حرکت من، سرخ شاهین -

 :بود شده نوشته کردم بازش، بود سرهنگ جناب از. کوتاه یویبره رو رفت گوشی بعد لحظه چند

 .داریمت نظر زیر ما... شد دریافت -

 :دادم جواب

 .تمام... شد دریافت، سرخ شاهین -
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 راه شاپ کافی سمت به کرایه کردن حساب از بعد. رسیدم شاپ کافی به و گذشت ساعت نیم حدود

 .داشتم دوست رو مقیافه. بودم اندام والغر بود بلند قدم. بود گرفته امخنده مقیافه از. افتادم

 خودم به مردها مخصوصا، مردم نگاه از رو این. شدم جذاب حسابی زدم االن که تیپی این با مخصوصا

 کوتاهی تعظیم با شاپکافی دربان. نداره دندا نخ جرئت کسی که هستم جدی قدراون ولی؛ شدم متوجه

. همونجا نشستم و دیدم رو بود شده رزرو برام قبل از که رو میزی. گفت خوشامد و کرد باز برام رو در

 :گفت تعظیمی با و سمتم اومد گارسون

 ؟دارید میل چی اومدید خوش -

 لطفا تلخ قهوه یه -

 بعد به االن از ولی؛ بخورم تلخ رو امچایی یا نسکافه، هقهو ندارم عادت. شد دور میز از چشمی گفتن با

 .آورد رو سفارشم گارسون زود خیلی. باال برهمی رو جدیتم چون؛ مجبورم

 بهش و گرفتم دستم بین رو مقهوه فنجون. داشتم اضطراب یکم. بود ده به دقیقه ده، کردم نگاه ساعت به

 ایدهپرون وارد باید! کجاست دونمنمی که جایی برم باید هدیگ چنددقیقه تا که بودم این فکر تو. زدم زل

 ستنفرنش یه لحظه همون. بیام بیرون سفید رو کنه خدا فقط، سختیه خیلی کار. نشدم االن تا که بشم

 بهش و بود پایین سرم همچنان. خودشونن مطمئنا، شد فعال رادارم کنم نگاهش کهاین از قبل. رومروبه

 :گفت و اومد حرف به رهباالخ. نکردم نگاه

 ؟کنیمی کار کی برای -

 :گفتم مکث کمی با. خودشونن
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 .سرخ شاهین -

 مدیگه بادست. داشتم نگه دورش رو دستم یه و میز روی گذاشتم رو فنجون، پام رو انداختم رو پام

 هایشمچ تو زدم زل و لبم کنار گذاشتم رو شدسته و برداشتم رو بود شالم روی که رو آفتابیم عینک

 نگاه آینه تو رو خودم خودم اگه که طوری، بودم جدی کامال. براش کردم تنگ رو هامچشم و مرد اون

 :فتگ و شد بلند مرد. بود مشکی کامال لباسش بود گفته سرهنگ که طورهمون. بردممی حساب کردممی

 .بیا دنبالم -

 مدیگه قدم پشت رو قدمم هر. شدم بلند جام از آروم خیلی، مکث کمی با هم باز و حرف بدون

 تق صدای و داشت پاشنه حسابی که هم این، داشتم عادت بلند پاشنه کفش به شکر رو خدا. داشتمبرمی

 رو رد گارسون. بود شده حساب قبل از چون؛ نداشتم قهوه پول پرداخت به نیازی. پیچیدمی فضا تو تقش

 مقابلش از استوار و محکم بندازم بهش نگاهی ترینکوچک کهاین بدون. ایستاد عقب مرد. کرد باز برام

 .گذشتم

 شاپکافی پشت بفرمایید: پوش مردسیاه

 بود شاپکافی پشت مشکی ون یه، سرهنگ حرف طبق. پیچیدم رو ساختمون و شدم رد هافرشسنگ از

 ونهم اب راننده. بودن ایستاده کنارش مشکی آفتابی عینک و مشکی شلوار و کت با هیکلی مرد دو که

 مشکی شونهمه که جالبه خیلی. بود هم عین هاشونلباس شونهمه. بود نشسته داخل قیافه و تیپ

 نم تا ایستادن کنار. کرد باز و کشید رو ون درِ شونیکی، سمتشون میایم داریم ما دیدن وقتی. پوشن

 بود اومده دنبالم که مردی همون توسط کن حرکت گفتن با، تو اومدن نفرشون سه و داخل رفتم. برم

 ماشین داخل فضای. باال بودم انداخته رو ابروهام از یکی و پام رو بودم انداخته رو پام.افتاد راه ماشین
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 ترفمی داشت خاکی جاده از و فرعی یه تو پیچید ماشین. زدنمی حرفی هیچ کسهیچ و بود ساکت کامال

. شیدمک عمیق نفس آروم، بدم نشون رو این نباید یول؛ شد بیشتر مدلشوره. بودم نرفته حاال تا که جایی

 .ایستاد ماشین بعد ساعت نیم حدود

 رسیدیم: پوش سیاه مرد

 تو .بیرون گذاشتم رو پام ناز با و آروم خیلی. ایستادن من منتظر و شدن پیاده ماشین از نفرشون سه هر

 یخیل استخر یه ویال وسطش. مجنون بید از بود پر سرتاسرش که بودیم بزرگ خیلی خیلی ویالی یه

 .بود کاخ شبیه بیشتر، ویال گفت نمیشه البته. بود بزرگ

 .بیا دنبالم: پوش سیاه مرد

 و آروم خیلی. اومدنمی بادیگاردها مثل سرم پشت هم نفر دو اون. پشتش هم من، افتاد راه جلو خودش

 دستگیره با رسیدیم که دراصلی هب. بره راه ترآروم هم رومروبه مرد شد باعث که رفتممی راه آهسته

 که مرد یه توسط در بعد لحظه چند. زد در داشت رو شاهین نماد و بود زدن ضربه مخصوص که کوچیکی

 .تنشونه هالباس این از مردها یهمه جااین فکرکنم. شد باز بود مردها اون لباس مثل لباسش

 خیلی سالن یه. بود العاده فوق، گفتم کم مبگ چقدر هر زیباییش از. شدم خونه وارد، ایستاد عقب مرد

 هر دادممی احتمال که بود پایین در چند. رفتمی باال طبقه به مارپیچ هایپله توسط که بود پایین بزرگ

 و بود شده ست قرمز و مشکی هایرنگ با خونه دکوراسیون. باشه کسی یه یا و جایی یه مخصوص در

 و سالن باالی که بود تابلویی، کردمی جلب رو کسی هر نظر که گیری چشم چیز اولین یا چیز تنها

 یقشنگ خط با و داشت مشکی مخملی یزمینه که بزرگی تابلوی. بود شده نصب دیوار روی، در رویروبه
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 و رمز از پر خونه این سرتاسر اوف. "شاهین" بود شده نوشته، زدمی چشم تو خیلی که قرمزی رنگ با

 .برگشتم، بود کرده باز رو در که مردی صدای با. رازه

 .خدمتتون میان االن آقا، بنشینید بفرمایید خانم -

 ینکمع، پام روی انداختم رو پام. نشستم نفره تک مبل روی و باال رفتم هاازپله. بود دوبلکس اول یطبقه

 کیمش سفید فرم لباس و بود جوونی نسبتا خانوم یه خدمتکار. روسریم باالی بردم، بودم درآورده که رو

 خان شاهین منتظر صبرانهبی. میز روی گذاشت و آوردم قهوه برام، بود کرده تن داشت کتی حالت که

 قاچاق کار تو سال هفت و بشه جایی همچین صاحب تونسته، کمش سن این با که کیه یعنی. امخسروی

 مطمئنم، گرفتم باال رو سرم اومدمی پایین هاپله از داشت که شخصی کفش صدای با. باشه مخدر مواد

. ودنب پشتش مشکی تیپ با بادیگارد تا دو. من سمت اومد مستقیم، اومد پایین هاپله از وقتی. خودشه

 مشکی شلوار و کت هم خودش که اندام الغر بلندِ قد و جذاب خیلی مرد یه. شد جلب سمتش به نظرم

 .بود داده باال مردونه و شیک خیلی رو موهاش و بود کرده تن

 همب رسید و امد باال هاپله از وقتی. ایستادم منتظرش خونسرد کامال و ایستادم احترامش به و شدم بلند

 حتی بدون و جدی خیلی هم اون. کردم نگاه بهش جدی کامال و باال انداختم رو ابروم یه. ایستاد مقابلم

 .ندگذرو نظر از رو صورتم اجزای تمام و بود زده زل بهم لبخندی ترینکوچک

 .شمایید میده انجام تنهایی به رو مواد انتقال کار هاستسال که شیرزنی پس: شاهین

 .خوشحالم دیدنتون از، شنیدم زیاد رو شما تعریف هم من -

 .کنممی خواهش بفرمایید -
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 . رومروبه نشست هم شاهین، مبل روی نشستم قبلم ژست همون با

 شما وجود با مطمئنا. دیدیممی رو همدیگه االن از ترزود باید شما و من. بودم دیدنتون مشتاق خیلی -

 .کنهمی پیشرفت خیلی کارمون، درگروه

 .مونده قراردادمون و مذاکره هنوز چون؛ نباشید مطمئن هم خیلی -

 :گفت و داد سر بلند ایقهقهه

 ...اما رسیممی هم اونجا به. شماست با حق، بله بله اوه -

 حرف و کرد جلب خودش سمت رو هردومون نگاه، داشت قرار دیوار کنار که ایمجسمه شکستن صدای

 .گذاشت نصفه رو شاهین

 .باشه درانتظارش قراره که بود منتظرمجازاتی و شاهین به بود زده زل ترس با بچه پسر یه

 جلوه تفاوتبی رو خودم بچه به نسبت و کردم نگاه شاهین به. بود اون مجسمه شکستن مقصر ظاهرا

 و بیرون دوید آشپزخونه از دو با خانوم یه لحظه همون. پسر سمت رفت و شد بلند اخم با شاهین .دادم

 :گفت التماس با و شاهین جلوی نشست

 نداشته کاری رو مبچه فقط کنممی بگین کاری هر آقا...نبود حواسش... کرد غلط... ببخشینش آقا -

 .باشین

 :گفت مادرش به ورو کشید رو پسربچه بازوی شاهین
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 یارمم سرش بالیی یه، بیشتره خیلی تو یبچه قیمت از مجسمه این قیمت؟! باشم نداشته کاریش! هه -

 .بود باقی عمری اگه البته؛ براش بشه عبرت درس که

؟ حمربی قدر این یعنی! نداره امکان! بکشه رو ساله شیش بچه؟ بکشتش خوادمی یعنی؟ چی یعنی؟ چی

 :گفت و من به زد زل پوزخند با برگشت

 .بیا دنبالم -

 براشون دلم چقدر. کردنمی گریه، بچه و بچه مادرِ. حیاط تو رفتم دنبالش و شدم بلند مبل روی از

 .زد صدا رو یکی داد با شاهین! کنه کارشونچی خوادمی یعنی. سوخت

 فرحان...فرحان -

 :گفت و سمتش اومد دو با مرد یه بعد لحظه چند

 . درخدمتم؟ دداشتی کاری آقا بله -

 .بیار طناب یه برو –

 .کنید ولش کنممی خواهش... کنممی تنبیهش خودم من... ببخشینش خدا رو تو آقا: مادربچه

 حتی، ردمکمی فکر که بود چیزی از ترتفاوتبی خیلی شاهین. کردمی گریه بلند بلند و بود ترسیده بچه

 .برگشت طناب یه اب فرحان. نسوخت هم معصوم طفل این اشک حال به دلش

 .درخت به ببندش رو بچه این: شاهین

 .آقا بله: فرحان



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر تعقیب تحت | سرخ شاهین رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 36 

 ارکچی ببینم منتظربودم. کنننمی تاملی و اصرار ترینکوچک که شناسنشمی افرادش یهمه ظاهرا! هه

 لیو؛ بودم نگرانش خیلی. بود شده کبود ازگریه که بچه بیچاره، سوختمی براشون دلم. بکنه خوادمی

 .ربودممنتظ و بودم ایستاده سینه به دست. باشه مهم برام نباید، کنم تحمل و بگیرم رو خودم ویجل باید

. کردنمی حالشون به رحمی ترینکوچیک شاهین و کردمی هنوزگریه بچه مادر. بست رو بچه فرحان

 بودم زده زل هم من. زدمی زل بهش و بود بچه رویروبه دقیقا شاهین. ایستاد کنارشاهین و اومد فرحان

 من به زد زل و گرفت بچه از رو نگاهش شاهین دفعه یه. منتظر و بود باال ابروم یه عادتم طبق و شاهین به

 :گفت و

 .اینجا بیا -

 .ایستادم کنارش و رفتم

 ؟!کنممی کارچی کنن عصبانیم و ناراحت که هاییآدم با من دونیمی -

. کردم تنگ رو هامچشم و برداشتم صورتم از رو عینکم. هاشچشم تو زدم زل و کردم کج و سرم

 .صورتم تو خوردمی هاشنفس که طوری، صورتم نزدیک آورد رو صورتش

 کشمشونمی -

 رو تالشم همه و داشتم نگه طوریهمون رو ژستم. شدم شوکه حرفش از گفت میشه، کردم تعجب خیلی

 .نخونه هامچشم تو از رو هامحرف تا کردم

 .دارن رو ویژگی همچین انحرفه این تو که افرادی تمام کنممی فکر. شمام مثل مه من، جالبه -

 .کردم نگاهش کنجکاو. سمتم گرفت و آورد در رو شاسلحه و کتش داخل جیب تو برد رو دستش شاهین
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 بکشش -

 هریگ صدای! کنه کاری همچین نمیاد دلش هم حیوون! خدایا وای؟! بکشم رو بچه این باید من یعنی؟! چی

 با شاهین. کن کمکم خدایا. حرفش از بودم شده شوکه. کردنمی التماس مدام. بود مخم رو مادرش و بچه

 طوریاین رو خودم نباید. درازبود سمتم دستش و بهم بود زده زل کردمی کفریم حسابی که پوزخندش

 سمت چرخیدم و رفتمگ ازش رو اسلحه وتامل درنگ ایلحظه بدون. باشه مهم برام نباید... بدم نشون

 ناگهان؟! من چیکارکنم خدایا وای. مغزش سمت گرفتم مستقیم رو اسلحه و کردم دراز رو دستم. بچه

 هدف رو درخت یتنه بچه مغز جای به و ندارم خوبی گیرینشونه بگم تونممی. ذهنم تو اومد فکری

 نگر سوختمی براش خیلی دلم. مگرفت باال رو اسلحه سر یکم فقط توجه جلب بدون. همینه، آره. بگیرم

 .شمردم سه تا دلم توی. نداشت صورت تو

1 

2 

3 

 شلیک

 .شد بلند شاهین بلند قهقهه صدای لحظه همون

 :گفتم عصبانیت با و سمتش برگشتم. بود خالی اسلحه. کردمی امتحانم داشت لعنتی

 .باشم کسی دست یبازیچه ندارم خوش اصال -

 :گفت و گرفت باال تسلیم نشونه به رو هاشدست شاهین
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 از من راستش. دیگه کردممی امتحانت جوری یه باید چون ببخشی رو من باید. دونممی... دونممی -

 .هستین آدمی همچین هم شما ظاهرا، میاد خوشم خیلی تفاوتبی و رحمبی آدمای

 .بردارم درست رو اول قدم تونستم شکر رو خدا. هوف

 .باشه حواستون، شینمنمی ساکت بگیرم قرار آزمایش مورد بخوام بعد یدفعه -

 .مواظبم حتما، بله بله، اوه -

 . داخل رفتم و گذشتم مقابلش از آهسته هایقدم با و پاش جلوی کردم پرت رو اسلحه

 .نشست قبلیش جای سر و اومد هم شاهین، بعد لحظه چند

 و منداشت کارم تو شریکی هیچ من که نجاییاو از. بگم بهتون رو مواردی باید، فرخی کتایون خانوم خب -

 گزارش من به باید رو دارید که قراردادی و کار گونه هر بگم بهتون باید هستید من شریک اولین شما

 ندگیز باال طبقه و خونه همین داخل باید شما کهاین و، دیگه کسهیچ نه کنیدمی کار من برای شما. بدید

 یهمه، بودم مطمئن خودم پیش کارکردنتون از و بیاید اینجا به امروز بود قرار که جاییازاون. کنید

 هکاین و... گیدمی شخصیتون مستخدم به خواستیدمی چیزی اگر. کردم تهیه رو نیازتون مورد وسایل

 براتون بادیگارد بودن ولی؛ مطلعم بلدید رو شخصی دفاع کامال کهاین از. دارید بادیگارد تا دو شما

 ؟هست چیزی سوالی. باشید نداشه مخالفتی پس، اجباریه

 ؟ببندم رو قرارداد و کنم شروع رو کارم باید کی از من، نه -

 ؟حله، بندیممی رسمی صورت به رو قرارداد هم دیگه ساعت چند تا، امروز همین از -

 حله -
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. اومد بیرون خونهازآشپز ساله سه ودو بیست دخترحدودا یه که زد صدا رو پری نام به خانومی یه شاهین

 :گفت من به رو شاهین

 .بگو بهش داشتی کاری هر، شخصیته مستخدم پری بعد به ازامروز -

 :گفت بهش و پری سمت کرد رو

 .بده نشون بهش رو کتی اتاق -

 :گفت و سمتم برگشت

 .چیزها این و مهندس و رییس و آقا نه بزن صدا شاهین رو من درضمن، بری تونیمی -

 .کنم خطاب ایدیگه چیز رو کسی، اسم جز به ندارم عادت. دونستممی مه گفتینمی -

 حس خودم روی رو شاهین پوزخند و نگاه، هاپله از رفتنم باال تا. رفتم باال هاپله از پری دنبال و شدم بلند

 تفر مستقیم پری. بود توش اتاق تا شیش و بود شکل راهرو. نبود پایین بزرگیِ به دوم طبقه. کردممی

 :گفت من به رو و ایستاد کنار. کرد باز رو اتاق یه در و سالن انتهای

 .خانم بفرمایید -

 رنگ به بزرگ سلطنتی تخت یه، بود مشکی و سفید رنگ از دکورش که بزرگ اتاق یه. شدم اتاق وارد

 .کیمش دیگه وسایل تموم و دیواری کمد رنگ، بود سفید هادیوار، کردمی خودنمایی اتاق وسط مشکی

 :گفتم پری به رو، گذروندم نظر از رو اتاق یهمه. بودم رنگ این عاشق

 .کنم استراحت خواممی، بری تونیمی -
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 .رسونممی رو خودم فورا. بزنید رو زنگ اون تونیدمی داشتید کاری، خانم چشم -

 ولی؛ کنم رو و زیر رو اتاق یهمه خواستممی. رفت بیرون اتاق از اجازه با گفتن با. دادم تکون رو سرم

 کیمش تاپ همون با و درآوردم رو مانتوم باالجبار. نباشه من دید توی و باشه اتاق تو دوربین ترسیدممی

 بهم سرهنگ که گوشی. باال کشیدم سرم تا و روم انداختم رو مشکی مخملی پتوی و تخت رو خوابیدم

 متوجه لحظه هر ممکنه، کنم توجه جلب نباید. آوردم درش آروم. بود شلوارم کنار جیب تو بود داده

 نوانع این با رو پیامی. خوابیدم پهلو به و شدم مچاله خودم تو. باشه اتاق تو دوربین اگه مخصوصا، بشن

 :موننفوذی به فرستادم

 ؟داره شنود و دوربین اینجا، اتاقم توی من، سرخ شاهین -

 .کردم باز رو پیام، داد جواب فورا

 .باشی راحت تونیمی، شنود نه هست دوربینی نه -

 دوباره. شدممی خفه داشتم آخیش. تخت پایین کردم وپرت برداشتم روم از رو پتو پیامش خوندن با

 :بود نوشته، بود خودش، رفت ویبره رو گوشی

 .شده جلب شاهین نظر ظاهرا. بود خوب اول قدم -

 مبفهم نخوام شرایطی هیچ تحت ودب گفته که افتادم سرهنگ حرف یاد ولی؛ کیه بپرسم ازش خواستم

 :نوشتم. کیه اون

 ؟داری اطالعی شاهین آینده برنامه از، سرخ شاهین -

 :داد جواب
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 برابرش دو باید تو بده بهت خواستمی که پولی مقدار. بندهمی رو قرارداد باهات دیگه ساعت چند تا -

 .بگی بهش رو

 :نوشتم

 پیشنهاد بهش رو برابرش دو بخوام من و باشه زیاد خیلی اون پیشنهادی پول مقدار اگر، سرخ شاهین -

 ؟چی نکرد اگرقبول؟ کنهمی قبول بدم

 :اومد جواب

 .بکن رو گفتم که کاری -

 براش. دیگه بده دستور باید خب. گرفت مخنده ازحرفم. اَه، هی میده دستور! بداخالقه چه، پوف

 :فرستادم

 .تمام شد دریافت، سرخ شاهین -

 .دادم پیام نگسره به فورا

 .میشه بسته قرارداد بعد ساعتی تا. شد انجام موفقیت با اول قدم، سرخ شاهین -

 :اومد زود خیلی هم سرهنگ پیام! میدن جواب زود قدراین که خوابیدن هاشونگوشی رو موندم من

 . تمام شد دریافت -

 دوست .رویایی و بزرگ باغ یه ،بود عالی خونه فضای. پنجره پشت رفتم و شدم بلند. بود دستم تو گوشی

 . نیست آسونی کار که حیف ولی؛ ببینم رو سرتاسرش داشتم
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 از داشت هامچشم کردم باز که رو درش. کردن آماده برام هاییلباس چه ببینم باید. کمد سمت رفتم

 اپید لباسی توک و تک، بود مشکی رنگ به تمومش که بود کمد داخل لباس کلی. میزد بیرون حدقه

 یخیل روخریده هااین که کسی. کردم جاشونجابه. باشه توش هم دیگه رنگ یه مشکی کنار در که یشدم

 در .نبود نگرانی جای و بود پوشیده هم بیشترشون خوشبختانه، بودن زیبا شونهمه، ستسلیقه خوش

 نگاه خودم هب آینه از. بود روش آرایشی لوازم جور همه. آرایش میز به خورد چشمم بستم که رو کمد

 توی گوشی؟! آرایش وسایل همه این با کنم چه حاال. کردممی آرایش ولی نبودم آرایش اهل خیلی. کردم

 .نفوذی از هم اون داشتم پیام ظاهرا، خورد تکون دستم

 .کنی امضا رو داد قرار بری تا دنبالت میان دیگه دقیقه چند تا باش آماده -

 :نوشتم

 .شدم متوجه، سرخ شاهین -

 تونیک یه هالباس بین از. کنم عوض رو لباسم باید. کمد سراغ رفتم و بالشت زیر روگذاشتم گوشی

 میز اغسر رفتم. کردم تنم مشکی ضخیم ساپورت یه با و برداشتم رو بود زانوم باالی تا که بلند مشکی

 کرم وقتهیچ همین واسه بود سفید پوستم. کردم آرایش نو از و کردم پاک رو آرایشم تمام، آرایش

 خط یکم کافیه فقط، بود مشکی هامچشم. زدم کننده مرطوب کرم یکم فقط همین برای، زدمپودرنمی

... قرمز... کالباسی. رنگخوش رژ یه دنبال گشتم. ترهقشنگ طوریاین، بکشم ترکلفت رو چشمم

 به. روش کشیدم هم رو بمل برق و زدم رو براق رژصورتی یه. بودن رنگ کلی اوف...  و ایقهوه... صورتی

 روسریِ یه بینشون از، بود روسری و شال کلی. کمد سراغ رفتم هم باز. عالیه چیز همه. کردم نگاه خودم

. دمش خوب حاال. بستمش بزرگ پاپیون یه با و گردنم دور پیچیدمش همیشه مثل و برداشتم مشکی براق
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 و کم رو ریملش و هاممژه به کشیدممی ستد الکی و کردم صورتم مشغول رو خودم زدن در موقع همون

 .کردممی زیاد

 .تو بیا -

 .بود پری

 .بنویسن رو داد قرار خوانمی ظاهرا، پایین بیاید گفتن آقا، خانوم -

 .بری تونیمی، میام دیگه دقیقه چند تا -

 هاکفش یهمه. برداشتم مشکی بلند پاشنه کفش یه. کردم باز رو کفشی جا در. رفت بیرون اتاق از

 .کردم آینه تو رو نگاه آخرین. بود ماندازه همه هالباس و کفش سایز که جاستاین جالب! بودن مشکی

 رفتم اتاق از و کردم جاسازی جا یه بدبختی با رو وگوشی کشیدم لباسم به دست یه. خوبه چی همه

 رو مرد هایمستخدم از یکی هاپله پایین. پیچیدمی خونه ساکت فضای تو کفشم پاشنه صدای. بیرون

 :گفت و کرد تعظیمی دیدنم با. دیدم

 .بیاید من دنبال، منتظرتونن بیرون آقا -

 ختهس چقد. رفتممی راه عشوه و ناز با مثال و آروم. افتادم راه دنبالش و کردم پایین باال رو سرم کم خیلی

 .کنی بازی نقش طوریاین هاکفش این با

 کچ رو سرتاپام و آورد باال کامال رو سرش من دیدن با. بود باغ وسط که صندلی روی بود نشسته شاهین

. ببرن رو مزخرفت پوزخندِ اون و شورخودت مرده. زد پوزخند یه و رفت باال ابروش یه خود به خود. کرد

 .کردم نگاهش و دادم باال رو ابروهام از یکی
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 بشین -

 .نشستم روشروبه صندلی رو

 .کنه جذابت قدراین مشکی رنگ کردمنمی فکر -

 :دادم نشون تفاوتبی رو خودم

 .رسیدیم توافق به اگر البته؛ کنم امضا رو داد قرار که اومدم، ندارم وقت من -

 .گفت و کرد ایخنده تک

 .رسیممی هم اونجا به. داری عجله هم چقدر! اوه -

 از زودتر خواممی. ببندن قرارداد من با خوانمی که هستن هم دیگه هایخیلی، کاردارم کلی من -

 با و بزنم زنگ مدیگه هایحساب طرف از یکی به نرسیدیم توافق به هم با اگر که بشم خبر با شرایطش

 .منن جانب از تماس یه منتظر فقط که هستن هاخیلی. ببندم قرارداد اونا

 .دارم نیاز تو مثل آدمی وجود به گروهم توی که حیف -

 داخل از کاغذ یه و کرد باز رو درش. میز روی گذاشت و باال آورد بود زمین ویر پاش کنار که رو کیف یه

 :طرفم وگرفت آورد بیرون

 .کن امضاش و بخونش، شده نوشته داخلش چیز همه -

 شهب داده بهم معامله هر از بعد بود قرار که مبلغی خوندن با. کردم خوندن به شروع و گرفتم ازش رو کاغذ

. رمن لو تا کردم سعی خیلی ولی؛ بدم نشون تفاوتبی رو خودم بخوام که بود سخت خیلی، بازموند دهنم
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 اگر که داشت معامله مقدار به بستگی این و بود میلیون هفتصد بده بهم بود قرار معامله هر بعدِ که مبلغی

 به میز ور گذاشتم رو کاغذ. میشه بیشتر میده هم من به که پولی میزان باشه میلیارد دو از بیشتر سودش

 .سمتش دادم هل رو کاغذ و برداشتم خیز جلو سمت

 .کمه -

 :گفت، بود کرده روتنگ هاشچشم که حالی در. صورتمون بود هم رویروبه کامال، جلو اومد هم شاهین

 !هه؟! کمه -

 .خواممی رو پول این برابر دو من -

 تعیین من واسه تو بعد، خرممی رو اهاشم مثل تای هزار ترکنم لب من؟! اومدی کجا از کردی فکر؟! چی -

 ؟کنیمی تکلیف

 .دارین هم کردن فکر وقت. لغوه قرارداد این یا بدی بهم قراره که پولی میشه برابر دو یا گفتم که همین -

 بهش پوزخند یه. بترسم نباید ولی؛ بود شده ترسناک شقیافه، بود کرده اخم. بود خشم هاشچشم تو

 دکار. نشستم جوابش منتظر سینه به دست و پام رو انداختم رو پام. صندلیم به مداد تکیه آروم و زدم

، بودم زده زل بهش، شدم بلند جام از. بیارم کم جلوش نباید، گذشت یکم. اومددرنمی خونش زدیمی

 هک بردارم رو دوم قدم خواستم و برداشتم رو اول قدم، کردم پشت بهش. لبخند به شد تبدیل پوزخندم

 :گفت

 .قبوله -

 :زدم لبخند فقط و بستم رو نیشم، برگشتم. آفرین اینه، شد عمیق لبخندم، بود بهش پشتم
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 ؟شدی پشیمون شد چی -

 .کنم رویزیاده زیادی نباید... اوه اوه. بود کرده مشت میز روی رو هاشدست

 .بشین -

 . گرفتم رو قبلیم ژست و قبلم جای سر نشستم

 ...اما؛ میشه برابر دو پولت رقم -

 .کردم نگاهش کنجکاو و دادم باال رو ابروم یه. کرد مکث

 .کنی کار من با همیشه برای باید -

 .میشه همین باشید مطمئن، من سود به شما و باشم شما سودِ به من اگر. نه که چرا -

 خالی یجا رو پول مقدار فقط، بود قرارداد همون. دستم داد و درآورد کیف از رو دیگه یبرگه یه شاهین

 و اردمیلی یک" نوشتم رو مبلغ. نکنم قبول ممکنه دونستهمی انگار! هه. بنویسم خودم که بود گذاشته

 .کیفش داخل روگذاشت برگه و زد امضا هم خودش. بهش دادم و کردم امضا رو پایینش. "چهارصد

 ؟داری رو مشتریش، برسونیم فروش به شیشه کیلو سیصد باید ماه این آخر برای ما -

 .دارم زیاد هامشتری این از -

 .ببریم معامله این توی زیادی سود باید. بگیر تماس یکیشون با پس، خوبه -

 .بوده پرسود همیشه من هایمعامله -
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 :گفت صداداری پوزخند با

 .کردم مشاهده بله، هه -

 .بود قرارداد به منظورش

 .ارمبذ قرار هامشتری این از یکی با برم من نداری کاری اگر -

 اشتمبرد رو گوشی سریع، رسیدم اتاقم به وقتی. خونه داخل رفتم و شدم بلند. برم که کرد اشاره دست با

 .دادم پیام نفوذی به و

 .شد انجام موفقیت با عملیات، سرخ شاهین -

 .اومد پیامش

 .بده من به رو خبرش و کن هماهنگ سرهنگ با -

 .تمام شد دریافت، سرخ شاهین -

 . دادم پیام گسرهن جناب به

 به پرسود مشتریِ یه با ماه آخرِ تا رو شیشه کیلو سیصد خوانمی. شد بسته قرارداد، سرخ شاهین -

 .بذارن معامله

 .اومد برام زود خیلی سرهنگ پیام

 هماهنگ رو کارها. کنی جلب رو توجهش و اعتماد تونستی معلومه، بود عالی کارت میگم تبریک -

 .میدم خبر بهت دیگه تساع دو یکی تا و کنممی
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 .شد دریافت سرخ شاهین -

 .دادم پیام نفوذی به

 .میشه اعالم نتیجه دیگه دوساعت الی یک تا، سرخ شاهین -

 :نفوذی

 .شد دریافت -

 . بدم انجام درست رو کارم تونستم که شکرکردم رو خدا دلم تو

. کشیدم دراز خوابتخت تو و ردمک عوض مشکی شلوار و بلوز یه با رو هاملباس. بودم نگران کلی آخیش

 رو گردنبندم و روگردنم روکشیدم دستم. اینجا میره سر محوصله نداره هم بازی یه که گوشی این اَه

 براشون دلم االن همین از. بود داخلش خودم و الناز و بابا و مامان عکس. کردم باز رو درش. باال آوردم

. بلوزم زیر انداختمش و بستم رو گردنبند. ینمشونبب تونممی دیگه کی دونهمی خدا. شده تنگ

 فتمر و بالشت زیر گذاشتم رو گوشی. بخوابم دارم دوست و مخسته خیلی یعنی کشیدم که ایباخمیازه

 .برد خوابم زود خیلی. پتو زیر

*** 

 :زدمی صدام که بود پری. کردم باز رو چشمم آشنایی صدای با

 .کنم صداتون بیام گفتن آقا، نهاره وقت لیو؛ کردم بیدارتون ببخشید، خانم -

 .شدم بلند ناچار به. دلم رو موند حسرتش ولی؛ بدم آقاشون به دارآب و نون فحش یه خواستم
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 .میام باشه -

 برده خوابم که وقتی از. کردم نگاه دیوار روی ساعت به فورا؟ چنده ساعت وای. بیرون رفت اتاق از پری

 شتبال زیر از رو گوشی سریع. دیگه هیچی وگرنه باشم نداشته پیامی کنه خدا وای. گذرهمی ساعتی سه

 :بود نوشته که کردم باز رو سرهنگ پیام اول. داشتم پیام وای. کردم روشن رو شصفحه، برداشتم

 .شد جور پرسود مشتریِ -

 .شد دریافت سرخ شاهین -

 .کردم باز رو نفوذی پیام بعدش

 ؟داد خبر سرهنگ؟ شد چی -

 .دومش پیام

 ؟دینمی جواب چرا -

 :نوشتم براش فورا؟! بدم چی رو این جواب حاال، اوف

 .ستآماده مشتری که داد پیام سرهنگ، سرخ شاهین -

 عوض مشکی یساده شلوار بلوز یه با رو هاملباس سریع بعدش. دستشویی سمت رفتم و شدم بلند

 .خوندم رو نفوذی از رسیده پیام، بیرون برم کهاین قبل. کردم

 .نکن معطلم و بده جواب فورا میدم پیام بهت وقتی! عجب چه -

 .بودم خواب متاسفم، سرخ شاهین -
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 .نشه تکرار دیگه -

 ؟!بخوابم تونمنمی یعنی؟ چی یعنی وا

 آشپزخونه وسط که ناهارخوری بزرگ میز پشت شاهین. پایین رفتم بدم رو جوابش کهاین بدون. هوف

 دقیقا، میز پشت نشستم حرفی هیچ بدون. بود خوردن غذا مشغول آروم خیلی و نشسته، بود بزرگ

 و آروم حرفی هیچ بدون. کشید سوپ برام مستخدم. طرفاین من و میز طرفاون اون. شاهین رویروبه

 . کردممی پاک رو لبم دور دستمال با هم ازگاهی هر و خوردممی رو غذام آهسته

 ؟کنی جور رو کسی تونستی؟ شد چی مشتری -

 :دادم جواب کنم نگاهش کهاین بدون

 .نیومده جوابی هنوز، گذاشتم میون در نفر چند با -

 .کنم عمل زود خیلی نباید

 دیگه جای حواست زنیمی حرف من با وقتی نمیاد خوشم. کن نگاه چشمم تو زنیمی حرف من با وقتی -

 .باشه

 .میدم انجام بخوام کاری هر من، شماست مشکل دیگه این -

 و لب. زدم پوزخند بهش و زدم زل هاشتوچشم ببرم باال رو سرم کهاین بدون، زدم رو حرفم کهاین بعدِ

 . اومد بدش انگاری! شد جمع شلوچه
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 در و بیرون اومدم آشپزخونه از ایکلمه گفتن بدون سیرشدم کهاین بعد و خوردم غذا دیگه یکم، هه

 :تمگف بلند صدای با رفتممی داشتم که حالی

 ...بیار من برای قهوه یه پری -

 :دادم ادامه مکث کمی با

 .باشه تلخ... -

 . شد حاال

. بیرون رفت اتاق از و داد رو مقهوه و اومد پری بعد لحظه چند. نشستم منتظرقهوه و اتاق توی رفتم

 .دمکر بازش. سرهنگ از هم اون بود پیام یک فقط. نه یا دارم پیام ببینم تا برداشتم رو گوشی

 صورت شکی کهاین برای و خریممی شما از کامل رو کیلو سیصد ما. بذار رو قرار دیگه روز سه برای -

 .هاجنس رو بذارن هم دیگه کیلو صد بگو، نگیره

 نامطمئ؟! میلیارد چند میشه چهارصدکیلوش، باشه تومن شصت که هرگرمش! شیشه کیلو چهارصد! اوف

 .دادم رو سرهنگ جواب. درمیاره بال خوشحالی از شنیدنش با شاهین

 .میشه اطاعت شما دستور، سرخ شاهین -

 :داد جواب. کردم روگزارش نتیجه نفوذی به

 .شد دریافت -
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 رفیح کهاین از قبل، طرفم اومد دیدنم با پری، رفتم بیرون اتاق از. بدم گزارش شاهین به رو نتیجه باید

 :گفتم بزنه

 ؟کجاست شاهین -

 .انومخ اتاقشونن توی -

 .بده نشونم -

 .خانوم طرف این از -

 .بود بینمون اتاق تا دو گفت میشه. طورهمین هم اون، بودم سالن انتهای من. بود دوم طبقه شاهین اتاق

 .شد وارد اجازه صدور با، زد در پری

 .دارن کار شما با کتایون خانوم، آقا -

 :گفت که شنیدم رو صداش

 .تو بیاد بگو -

 ایقهوه دکوراسیون با که داشت مرتبی و قشنگ اتاق. شدم اتاق وارد خودم بگه چیزی پری کهاین از قبل

 . بود نشسته کارش میزِ پشت. بود شده چیده مشکی و

 دهپر یگوشه آروم، پنجره پشت رفتم. کردمی نگاهم داشت شاهین. بست رو در و رفت بیرون ازاتاق پری

 :گفتم بهش حین همین در، ردمک زدن دید مشغول رو خودم و زدم کنار رو

 .کردم تنظیم روزدیگه سه واسه رو قرار -
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 .اومد طرفم و شد بلند میز پشت از که دیدمش پنجره یشیشه از

 ؟نذاشتی قرار فردا نهایتا یا امروز همین چرا؟ دیگه روز سه چرا -

 .بود سرم پشت. برگشتم

 قیمت به طوریاین و داریم عجله کارمون تو کنن فکر بود ممکن ذاشتممی قرار فردا یا امروز برای اگه -

 در. ما برای میشه ایبرنده برگ این نیست کارمون در ایعجله ببینن وقتی. خریدنمی ازمون ترارزون

 .کنیم عجله نباید ما ولی؛ داشتن عجله هااون ضمن

 .زد کمرنگی لبخند

 ...فقط -

 .زد زل هاملب به و گرفت هامچشم از رو نگاهش

 ؟!چی فقط -

 .خوانمی بیشتر -

 .کردمی نگاه هامتوچشم هم اون، زدم زل بهش پوزخند با. کردنمی هم رو فکرش. شد گرد هاشچشم

 ؟بیشتر چقدر -

 تا صد -

 .شد بیشتر تعجبش
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 باهات زودتر کنیممی سود همهاین قدرزوداین اومدنت با دونستممی اگه. ستالعاده فوق، عالیه این -

 .بستممی قرارداد

 :گفت و نشست میزش پشت رفت فورا شاهین. باال روانداختم هامشونه تفاوتبی

 هم دیگه تا صد کنم هماهنگ باید. ستمعامله توی سود کلی. کنم تنظیم رو قرارداد متن فورا باید -

 .هاروجنس بذارن

 :گفت بهم و بلندکرد برگه روی از رو سرش

 ؟داری پرسود یهامشتری این از هم باز، راستی -

 .ترکنم لب کافیه، دارم مشتری همیشه من -

 .عالیه این. منه پرسود هایسال بهترین بعد به امسال از پس، اوه -

 ولی؛ باشه درار حرص براش ممکنه بودنم تفاوتبی چند هر. شدم خارج اتاق از حرفی گفتن بدون

 ویت رفتم وقتی. خواممی رو همین که هم من، کنهمی اعتماد بهم بیشتر و میشه جذبم بیشتر طوریاین

 .دادم نفوذی به پیام یه اتاقم

 .کرد استقبال شاهین، سرخ شاهین -

 ؟نکرد که شکی -

، بود گفته خودش که بود چیزی اون از بیشتر پیشنهادی مقدار که جاییاون از خیر، سرخ شاهین -

 .شد هم خوشحال
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 .بود خوب کارت -

 .باش، سرخ شاهین -

 بفهمم اگه. بود عالی، نبود خوب من کار، زنهمی حرف طوریاین که کیه کرده فک. کردم یعشضا آخیش

 !کردم بزرگی کشف چه! میشه چی کیه این

*** 

 .دادم پیام نفوذی به

 .بریم تونیممی، ستآماده چیز همه پنج ساعت گفت سرهنگ، سرخ شاهین -

 :نفوذی

 .شد دریافت -

 یدنکش مشغول و بود نشسته مبل رو شاهین. قرار سرِ بریم باید دیگه عتسا دو تا. رفتم بیرون اتاق از

 شروبرو رفتم. برگردوند رو سرش من کفش صدای با. بود زده زل هوا تو دودش به و بود دستش توی پیپِ

 .نشستم

 ؟بریم باید کجا، انبار آدرس مونهمی فقط. قرار سرِ بریم باید دیگه ساعت دو تا، ستآماده چیز همه -

 ؟مطمئنی هاآدم این از تو -

 باشی داشته شک هااون به وقتی، منن یچندساله هایمشتری هاآدم این. بگی تونیمی داری شک اگه -

 ...و کنیم پاره رو قرارداد تونیممی االن همین. مونهنمی حرفی پس؛ داری منم به یعنی
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 انبار! که نیست جایی کم. شم مطمئن باید، زدم حرف یه فقط من! هاتنده خیلی آتیشت، خب خیلی -

 ؟گذاشتی قرار ساعتی چه واسه. میشه تامین جااون از ما مواد بیشتر که اصلیه

 پنج -

 .بریم زودتر باید نشده دیر تا پاشو پس -

 .شدم بلند و دادم تکون رو سرم

 .مآماده من -

 باز رو بود شاهین خود مخصوص که مشکی شاسیِ در فرحان. رفتم دنبالش هم من، رفت و کرد نگاه بهم

 سرمون پشت مشکی ون یه با هم بادیگاردهامون. شدم ماشین همون سوار هم من، شد سوار. کرد

 .اومدنمی

 !کرده مشغول رو ذهنم خیلی چیزی یه -

 .کرد نگاه بهم و گرفت پنجره از رو نگاهش شاهین

 ؟چی -

 ؟فیمعرو سرخ شاهین به ولی؛ مشکیه چیزتون همه همیشه چرا -

 :گفت و زد کج لبخند یه



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر تعقیب تحت | سرخ شاهین رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 57 

 خون یاد رو من؛ سرخ اما هاسترنگ یهمه راس تو؛ بودنه شکست قابل غیر و غیرت ینشونه مشکی -

 االن تا و دیدم رو خون بودن حرفه این توی مخانواده تمام که بچگی از، کردم زندگی خون با من. میندازه

 .اینه علتش، دهش چیزعادی یه برام بقیه کشتن و گرفتم اخت باهاش

 ذره یه یعنی. آرومه و خونسرد چقدر. کردم نگاه بیرون به و گرفتم ازش رو نگاهم! زدمی حرف راحت چه

 ؟!نداره وجدان

 وسط؟ اینجا تهرانه کجای. باشه دیده رو اینجا حاال تا کسی عمرا. هست هم جایی چه. انبار به رسیدیم

 .داشت نگهبان هم کلی، کوهه تودل انبارشون. ببینم بهتر تا درآوردم رو آفتابیم عینک. بود کوه

 بیا دنبالم -

 پرنوری المپ با رو داخلش تاریک فضای. بودن آورده درش غار صورت به که کوه داخل رفتیم هم با

 .بودن آورده درش خوب خیلی. بودن کرده روشن

 .بلدی رو کارت. اومد خوشم نه -

 .بشناسی رو سرخ شاهین گروه مونده هنوز، اولشه این -

 :گفت هانگهبان از یکی به رو

 .نیست وقت کنین عجله، بزنید بار رو تا چهارصد جمشید -

 از رو اطرافم هایآدم یهمه کردم سعی. سرقرار رفتیممی باید دیگه ساعت یک تا کردم نگاه ساعت به

 رو معینک و بیرون اومدم کوه از نشه سه خیلی کهاین واسه. باشه هاهمین بین نفوذی شاید، نظربگذرونم



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر تعقیب تحت | سرخ شاهین رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 58 

 نم و بود هم شاید! نبود اونجا نفوذیه گفت بشه که مشکوکی فرد. شدنمی متوجه کسی طوریاین. زدم

 .زدن بار رو هاجنس تا منتظرشدیم ایدقیقه بیست. بدم تشخیصش نتونستم

 .بریم باید کتایون -

 روزانه ممکنه که جایی از، رفتممی فرعی مسیرهای از. شدیم ماشین سوار و کردم جا همه به رو آخر نگاه

 .نشه رد ازش هم نفر یه

 انبار جایی همچین تو کردمفکرنمی. داشتم معامله قرار روز اون، گذشتم جایی همچین از روز یه یادمه -

 .پیشرفت پراز و فعاله گروهت قدراین نیست خودبی. باشین زده

 رو دیگه جاهای زودی به، دیدی رو انبارمون اولین تو. یادز شرکای طورهمین، داریم زیادی انبارهای ما -

 .داریم قرار هامشتری از یکی با فردا، راستی. میدم نشونت هم

 .برگردوندم رو روم و دادم تکون رو سرم

 ؟کتایون -

 .کردم نگاهش

 ؟کردیمی جور رو هاتمشتری و مواد طوری چه بشی یکی ما با کهاین از قبل تو -

 .باشه مربوط تو به نکنم فکر -
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 هاگ. برگردوندم رو روم بزنم اضافی حرف یا حرکت کهاین بدون ولی؛ شد عصبانی هم شاید، خورد جا یکم

 ینا با چند هر. من به اون نه بشم نزدیک اون به باید من. بشه نزدیک بهم خوادمی بیشتر بدم وا جلوش

 .دربیارم سر کارهاش یهمه از که کشهمی طول دادم بهش که شکنی دندون جواب

 .قربان رسیدیم: راننده

 میدون بودیم اومده. انگار بودن رسیده ما زودتراز هامونمشتری. شدیم پیاده ماشین از هم با همزمان

 . ما هم طرف یه مسلح بادیگاردِ کلی با بودن اونا طرف یه! جنگ

 باالخره. اومدن هم اونا، جلو سمت کردیم حرکت هم با که همین. کرد نگاهم هم اون، کردم نگاه شاهین به

 با. بود مونحساب طرف خرپول ظاهرا و میانسال مردِ یه. ندیدم بینشون رو آشنایی فرد. رسیدیم هم به

 :گفت من به رو و داد دست شاهین

 .فرخی خانوم خوشحالم بینمتونمی دوباره کهاین از -

 ؟ستآماده هاپول -

 اون. نزدم بهش هم لبخندی ترینکوچک حتی. اومده خوشش کار تو امجدیت همهاین از شاهین مطمئنا

 .بلده خوب رو کارش انگار، نه. شد بسته نیشش، بود هدایت همایون مثال اسمش که مرد

 .کنم تست رو هاجنس باید قبلش فقط. ستآماده، بله بله: هدایت

 .باشه راحت خیالمون هاپول جانب از باید هم ما، خب خیلی -
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 بزرگ ساک تا چند ماشین ازداخل رفت، دیگه نفر چند همراه به هم اون. کرد اشاره بادیگاردش هب هدایت

. داد تکون رو سرش، کردم نگاه شاهین به. تراول از بود پر، کردم باز رو درش. جلومون گذاشتن و آوردن

 :گفتم هدایت به رو

 بیا دنبالم -

 هابسته از یکی. شد باز نیشش مواد دیدن با. شینما سمت برگشتیم بادیگاردهامون و هدایت همراه به

 .کرد تست رو مواد از کمی و کرد باز رو درش، بود جیبش تو که چاقویی با. جلوش روگرفتم

 .اصله اصلِ، عالیه: هدایت

 :گفتم خودم بادیگاردهای به رو

 .بیار رو هاپول برو -

 :گفتم و کردم نگاه هدایت به

 ببریشون تونیمی -

 :گفتم بهش رو. پیشمون مداو شاهین

 .بریم تونیممی زدن بار رو هاجنس کهاین از بعد -

 دود رو پیپش طورکههمین، زد آتیش رو سرش و درآورد رو پیپش حین همین در، کرد نگاه یه هدایت به

 :گفت بهش رو. بود زده زل هدایت به کردمی

 .فروش برای داریم جنس بخوای هم باز اگه -
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 هم باز اگه، بودم فرخی خانوم پاقرص و پر مشتری االن تا که جاییاون از و اومده خوشم نهاتوجنس از -

 .گیرممی تماس باهاتون خواستم

. هدایت به داد و درآورد دستیش کیف داخل از رو کاغذی هم اون، زد اشاره بادیگاردها از یکی به شاهین

 .بودن کرده خالی رو بارها. کرد امضاش، خوند رو کاغذ کهاین از بعد هدایت

 .بریم -

 ،ماشین توی نشستم. کارم تو باشم مُصِر و جدی قدراین نداشت انگارتوقع! هه. کردم نگاه بهم شاهین

 .افتادیم راه. خودشون هایماشین سمت بودن رفته هم هاشآدم و هدایت. نشست هم شاهین

 سپ از تونیمی کردممی رو فکرش که چهاون از بهتر کنم اعتراف باید. اومد گیرمون ایالعاده فوق سود -

 جدی قدراون. بربیای گرگ همهاین پس از تونسی تنهایی االن تا نیست خودبی پس. بیای بر کارهات

 .بزنه ایاضافه حرف نکرد جرئت طرف که بودی

 از هنگا هم اون. انداختم بهش نگاهش و کردم کج رو سرم. زدمی حرف و کردمی نگاه رو بیرون داشت

 .هامچشم تو زد زل و گرفت پنجره

 .هاآدم جور این از میاد خوشم -

 بلندی یقهقهه متفاوتیبی خاطر به شاهین. کردم نگاه بیرون به و برگردوندم رو سرم، حرفی گفتن بدون

 .سرداد

 .ترکهمی حسادت از فرجام مطمئنا، ببینیم تدارک توپ مهمونی یه باید -

 .خندید دوباره
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 ؟ کیه فرجام -

 .هم خونیِ هایدشمن گفت میشه، کار تو من رقیب -

 !نیست سختی کار که تو برای؟ نکشتیش حاال تا چرا -

 املهمع یه با که برسه گوشش به مطمئنم. منه رقیب بزرگترین. نیست آسونی کار، دارن قوی گروه یه -

 .بزنه ضربه بهمون تا کنهمی رو اشسعی یهمه سودکردیم همه این

 :گفت و سمتم روکرد روش

 .کنم بیشتر رو بادیگاردهات باید، باشی خودت مراقب بیشتر باید تو -

 ترگنده با امحرفه این توی که سال چند این تو. برمیام خودم پس از خودم. ندارم نیاز بادیگاردی به من -

 .باش مطمئن رو این، خورمنمی و نخوردم شکستی حاال تا، جنگیدم ایناش از

 وجهشت بیشتر باید. بود تفاوتیبی همیشه مثل من واکنش ولی؛ کرد نگاهم لبخند با و تنگ رو هاشچشم

  .بشم مطلع هاشودشمن هاشریک از و بکشم سرک باندش تو بیشتر تونممی کاراین با. کنم جلب رو

*** 

 معامله ونا از روز شش حدود. بود صبح نیم و هشت ساعت. بیدارشدم خواب از گوشیم آالرم صدای با

 دوش یه و اومدم پایین تخت از. کرده دعوت مهمون کلی و داده ترتیب مهمونی امشب شاهین. گذرهمی

 همیشه مثل شلوارِ بلوز زود. ستصبحانه وقت نه ساعت راس، داره قانون چیز همه جااین. گرفتم فوری

 هم شاهین، اتاق از من اومدن نبیرو با همزمان. بیرون رفتم ازاتاق و پوشیدم و برداشتم رو ممشکی ست

 .اومد بیرون
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 سالم -

 .داد رو جوابم، لبش کنارِ همیشگیِ پوزخند با و کرد برانداز رو جام همه خیره هم باز، هوف

 بخیر صبح -

 و کرد تند رو هاشقدم ولی! چرا دونمنمی. رفتممی راه آروم ولی؛ افتادم راه اون از زودتر و ندادم جوابی

 .شد قدم هم باهام

 .داریم اساسی مهمونیِ یه امشب نرفته که یادت -

 .کنمنمی فراموش رو چیزی وقتهیچ من -

 :گفت لبخند با، کرد نگاهم و چرخوند رو رخش نیم

 .خوبه -

 خدمتکار. نشست رومروبه همیشه مثل، میز پشت نشستم. اومد اون بعد، آشپزخونه توی رفتم من اول

 . جلومون گذاشت رو مونقهوه

 خبر اب هم دیگه هایگروه از جوری یه باید، جلو بریم بیشتر تا کنم کاری یه باید. مهمیه خیلی شب مشبا

 مخصوصا! دربیارم هم هاگروه یبقیه کار از سر بتونم تا بدم انجام باید کاری چه؟! طوری چه ولی؛ بشم

 ستنی گروهی کم باشه ینشاه رقیب بخواد که باندی مطمئنا. شاهینه سرسخت و اصلی رقیب که گروهی

 .اومدم بیرون فکر از، شاهین صدای با؟! کنم کارچی. باشه مخدر مواد باندهای ترینبزرگ جزو ممکنه و

 ؟شده چیزی! فکری تو -
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 .نه -

. اغب توی رفتم مستقیم. شدم بلند میز سر از ایدیگه چیز خوردن بدون و سرکشیدم نفس یه رو مقهوه

 . برسم اینتیجه به بتونم و کنه باز رو مذهن آزاد هوای یکم شاید

 و گرفتم پناه مجنون بید یه پشت. نباشه دید تو زیاد که جایی رفتم و زدم دور رو ساختمون. خدا هوف

 خیلی، افتادم میادخانواده لحظه یه. دستم رو گذاشتم رو مچونه و کردم بغل رو زانوهام. نشستم جاهمون

 ؟شده تنگ برام دلشون هم اونا؟ کننمی کارچی دارن ناال یعنی. شده تنگ براشون دلم

 ...فکری تو دیدی -

 .لرزید تنم، شاهین ناگهانیِ صدای از

 .بترسونمت خواستمنمی... -

 .نترسیدم -

 :گفت آمیزکنایه و زد پوزخند هم باز

 .مشخصه کامال -

 .نشستم اولم شکل به و برگردوندم رو سرم و نکردم توجهی بهش

 !ناراحتی انگار؟ افتاده اتفاقی -

 .مزاحممه یکی االن ولی؛ باشم تنها تا اینجا اومدم خواستمی باز هوای دلم یکم نه -

 :گفت و کرد حفظ رو خودش موضع باز ولی؛ شد ساکت لحظه یه! هه
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 ؟بینمنمی مزاحمی اینجا که من؟ کجاست؟ کوش؟ جدا -

 :گفتم و کردم نگاهش پوزخند با

 .کنممی نگاهش دارم االن، دیگه ایناهاش -

 ؟منه به منظورت -

 .وایستاده سرت پشت که اونیه با، نه پس -

 :گفت و باال داد رو ابروش یه

 .میگم -

 !کنم تحملش رو این باید کی تا من. هوف

 نیاز چیزی شب برای اگه البته، خرید واسه بری راننده با تونیمی خوایمی اگه هم تو، باال میرم من -

 .داری

 دزو. اتاقم تو رفتم و شدم بلند جام از. بخرم مناسب لباس یه برم باید؟! خرید...اوم. رفت و گفت رو این

 .خرید برم که رفتم و شدم آماده

*** 

 بهم خیلی و ستالعاده فوق امشبم لباس، انداختم خودم به دیگه نگاه یه. باشم آماده دیگه فکرکنم، خب

. داره هدنبال و میشه گشاد رسهمی که زانو به و تنگه باال از، یهماه مدل که مشکی بلند شب لباس یه. میاد

 آرایشم. شده طراحی خودش رنگ مرواریدهای با روش که داره بلند آستین و ستپوشیده خوشبختانه
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. ردمک ستش قرمز رژ با که مخصوصا، میاد بهم خیلی رنگم مشکی یسایه. بیشتره گذشته به نسبت هم

 موهام کامال که بود طوری هم کاله. نبود مشخص گردنم، لباس گردنیِ خاطر به. گذاشتم هم رو کالهم

 چی همه. کردم خودم به رو آخر نگاه و پوشیدم هم رو مشکیم بلند پاشنه هایکفش. گرفتمی قرار توش

 .اومد اتاق در صدای گذشت که یکم. عالیه

 .تو بیای تونیمی -

 ادخومی چی پری ببینم برگشتم. کردم صاف رو ابروهام هم قدارم یه، کردم جاجابه سرم روی رو کاله یکم

 .اومد خودش به که کردم صاف رو صدام کمی. کنهمی نگاهم داره جغد عین شاهین دیدم که

 

 .اومدن هامهمون، پایین بریم بیا ایآماده اگه -

 !هه. زد خشکش دیدنم با شاهین که شدم قشنگ خیلی ظاهرا. دادم تکون رو سرم

 .بریم تونیممی، امآماده نم -

 که رفتیممی داشتیم. بهتره پایین بریم هم با اگه، برسه بهم تا وایسادم منتظر. رفتیم بیرون اتاق از هم با

 :زد صدام و ایستاد

 کتایون -

 .بگه رو حرفش تا کردم نگاه بهش و ایستادم

 .اماصلی رقیب مخصوصا. مهارقیب یهمه طورهمی و هستن من وآشناهای هادوست یهمه امشب -
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 ؟جااین اومده؟ داره دشمنی باهات گفتی که همونی؟ اتاصلی رقیب -

 .باشه خودت به حواست که گفتم رو اینا. خودش خیال به ستپرده پشتِ دشمن. همون آره -

 ؟شریکتم من که بگی همه به خوایمی امشب! چیزی یه فقط -

 .بریم نیست حرفی اگه. توئه خاطر به فقط و فقط امشب جشن. بگم خواممی مراسم انتهای منتها، آره -

 .بریم، نه -

 از. بودم شده قدش هم کامال بودم پوشیده که داریپاشنه هایکفش با. رفتیممی راه همدیگه با قدم هم

 وتلوتل که بودن خورده قدراین هاشونسری یه. سمتمون برگشتن همه ما اومدن با. رفتیم پایین هاپله

 هیچ به. کردنمی نگاهم پوزخند با هم سری یه. بدن قورتم خواستنمی شوننگاه با سری یه. خوردنمی

 هک هاییسوال برابر در شاهین. کردیممی پرسی احوال همه با یکی یکی. نکردم اعتنایی هیچ کدومشون

 ".کنممی رفیشمع شب آخر" کهاین هم اون، دادمی جواب یک تنها "؟کیه خانوم این" ازجمله؛ میشد

 هم من البته. کردمی برخورد من طورهمین و هامهمون با، متین خیلی. کنه بازی رو نقشش بلده خوب

 .بودم شده ترمهربون روزها بقیه به نسبت امشب

 در ولی؛ ساله سه دو و سی حدودا جوون پسر یه گذشت که کمی. ایستادیم سالن از ایگوشه شاهین با

 :گفت و داد دست شاهین به. مونسمت اومد جذاب و ترجوون حال عین

 ؟شما حال، شاهین آقا سالم -

 .کردید سرافراز کامران آقا، به به -
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 تو زد زل، بود کامران اسمش که پسر اون. زدنمی حرف هم با کالم نیش با قدراین چرا دونمنمی

 :گفت بهم حسابی برانداز یه از بعد، هامچشم

 .زیبا پرنسس وقتمخوش تونآشنایی از -

 :گفتم بهش لبخند با. گرفت مخنده بود داده بهم که لقبی از

 .کنممی خواهش -

 .بانو بشم آشنا هم شما با میشم خوشحال، خان شاهین دوستان از، هستم صوفی کامران من -

 :داد جواب من جای به شاهین، بزنم حرفی کهاین از قبل

 .اطالع جهت صرفا، بشه معرفی همه به مجلس آخر قراره زیبا پرنسس این -

 .مکنمی صبر موقع اون تا حتما، بانو شمایید حسابم طرف که جاییاون از ولی؛ نیستم صبوری آدم من -

 !موننمی جنگی خروس عین، هم به بپرن خوانمی حرف هر با ولی؛ زننمی حرف من مورد در دارن

 .بانو فعال: کامران

 :گفت زیرگوشم حرص با شاهین، رفت کامران کهاین ضمح به. دادم تکون رو سرم آروم

 !؟کنینمی اختالط هم با و زنیمی زل بهش لبخند با االن، خوردت عسل من یه با نمیشه وقتهیچ چیه -

 .کردم نگاه بهش خشم با، نیومد خوشم اصال زدنش حرف لحن از

 .باشه داشته ربطی شما به کنمفکرنمی -
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 .بدم رو جوابت چطوری دونستممی وگرنه، رامب مهمیه شب امشب که حیف -

 :گفتم بهش پوزخند با

 ؟!کنی کارچی خواستیمی مثال -

 :گفت و نشنید رو انگارحرفم اصال

 .منه دشمنِ بگم بهتره یا بزرگ رقیب همون این -

 زل خاص جور یه شاهین. جالبه هه! کردنمی اختالط هم با طوریاین نبود خودبی پس! طوراین که اوه

 نگاه بهم داشت که کامران یخیره هایچشم به افتاد هامچشم. روگرفتم شنگاه رد. جایی یه به بود زده

. موایستاد جلوش لباس بدون انگار زدلبخندمی و بود زده زل بهم جوری یه شخصیتبی شعورِبی. کردمی

 خیلی ولی... ولی؛ رخوبهفک، آره. افتادم چیزی یه یاد یهو کردممی نگاه بهش داشتم طورکههمون

 . کنه کمک پرونده روند به تونهمی اما... مشکله خیلی... ریسکه

 مخش با زیرگوشم شاهین که حرفی با ولی؛ زدم لبخند یه ناخودآگاه، رسید ذهنم به که فکری خاطر به

 !کردم چه فهمیدم تازه، هیچ شد بسته که نیشم، گفت

 

 .تریحریص اون از تو ظاهرا، خوردیش دیگه بسه -

 من کرده فکر حتما و شده بیشتر لبخندش عمق من لبخند دیدن با کامران که فهمیدم وقتی رو این

 دونب. من نفع به، خندیدممی اون به داشتم من کنه فکر بذار. نداره عیبی ولی؛ خندیدممی اون به داشتم

 :گفتم شاهین به رو، بشه توجهی جلب کهاین
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 .دارم باهات مهمی کار، پیشم بیا گذشت که یکم، تاقمتوا باال میرم من شاهین -

. اتاقم توی رفتم و گذشتم کامران یخیره نگاه مقابل از. بزنه حرفی نشدم منتظر ولی کرد نگاهم مشکوک

 سر شاهین ممکنه هرآن و نیست وقتی اما؛ بذارم میون در سرهنگ و نفوذی با اول رو فکرم خواستممی

 حاضر حتی که منقشه و بود درگیرکامران قدرذهنماین. بازشد دراتاق که مبود افکار همین تو. برسه

 .بتوپم شاهین به نزدن در خاطر به نشدم

 .شنوممی؟ خب -

 .دارم فکری یه من -

 :گفت و کرد نگاهم مشکوک

 ؟فکری چه؟ فکر -

 ؟درسته، توئه سرسخت دشمن و اصلی رقیب کامران گفتی تو ببین -

 .آره خب -

 ؟بزنی بهش رو بزرگ ضربه یه، باشی اون هایضربه منتظر کهاین جای به خوایمی -

 .میشه مشکوک هم باز چند هر، نشه مشکوک هم اون که گفتممی جوری یه باید

 ؟خب -

 .توش ایستادم و بازکردم رو بالکن در رفتم، بودم شده کالفه یکم
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 نم دشمن تو دشمن پس، کارکنیم هم با هاسال که بستیم قرارداد هم با تو و من که جاییاون از، ببین -

 اما مشکله یکم، دارم اینقشه یه. دادم انجام دشمنم نابودیِ برای کاری هر االن تا که هم من. هست هم

 .شدنیه

 .شنیدم سرم پشت از رو شاهین صدای

 ؟نه یا رو اتنقشه میگی -

 ؟درسته، شدی من به نسبت کامران نگاه متوجه تو -

 ؟چی که حاال... آره، هه -

 :دادم رو جوابش فورا، کنم مکثی کهاین بدون

 .بشم زندگیش وارد خواممی -

 :گفت و گرفت خودش به متفکر حالت

 ؟چیه منظورت -

 فهمیدم نگاهش از. عالقه نه هوسه روی از شهمه میندازه بهم که نگاهی هر کامران دونممی ببین...نوچ -

 .کنم نفوذ شتوگروه و شتوزندگی برم تونممی من. باشه من اب شده که هم مدت یه واسه داره دوست

 :گفت بعد، حرفم از شد شوکه لحظه یه

 ؟کنی ازدواج باهاش خوایمی یعنی -

 .نرسیم هااونجا به هم شاید صوری شاید! دونمنمی یعنی، نه -
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 :گفت و شد مشکوک

 ؟کجاها به -

 .رو رقیب این کنیم نابودش بتونیم کنیم ازدواج کهاین از قبل که اینه منظورم بابا اَه -

 ...یمرتیکه اون پیش بری تو تا بدم رو اجازه این تونمنمی من، خطرناکه خیلی این ولی -

 .کنی کاری یه باید تو فقط، نمیفته برام اتفاقی هیچ من -

 ؟کاری چه -

 خارج از بگی، کنی معرفی تدخترخاله، کنی معرفی خودت شریک رو من کهاین جای به امشب باید -

 ...کهاین و اومدم

 .بودیم بالکن توی دومون هر. بهش کردم رو پشتم، کرد منتظرنگاهم و باال داد رو ابروش یه

 .کنی معرفی نامزدت رو من کهاین و -

 ؟!چی -

. رسید ذهنم به فکردیگه یه. کردمی نگاهمون داشت که رودیدم کامران چشمم ازگوشه، لحظه همون

! کرد کپ بیچاره. شاهین به زدم زل اخم با برگشتم فورا، شدم متوجهش بفهمونم بهش هکاین بدون

 :گفتم آروم ولی؛ ناجوره یکم بگم بهش خواممی که پیشنهادی دونستممی

 بکش بگیر رو دستم -

 ؟چی -
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 خودت با اومدن به مجبور رو من داری کن تظاهر. بکش بگیر رو دستم میگم. کنهمی نگاهمون داره، اَه -

 .لعنتی بجنب... کنیمی

 :گفتم حرص با که کنه نگاه اطراف به خواست

 .بکش رو دستم، دیوونه نکن نگاه -

 .بیرون ببرتم بالکن از داشت سعی و گرفت رو دستم. داد انجام رو کارش درست اما تردید با

 .باش عصبانی... کن اخم -

 رو خودم کردم سعی. نبود ایاماچاره؛ شدیم مورمور بدنم دستم با دستش برخورد از. کرد اخم فورا

 ویر گذاشتم رو دستم یکی اون. رفتمنمی من اما بیرون کشیدمی بالکن از رو من اون. بدم نشون ناراحت

 قصد جدی جدی انگار بود گرفته محکم رو دستم. کنم جدا دستم از رو دستش کردممی سعی و دستش

 اخم. شد ترشدید اخمش، زد زل هامچشم تو، دستش یرو گذاشتم رو دستم وقتی. کنه ولش نداشت

 .نبود عصبانی نگاهش اما؛ بود کرده

 یاال... گوشم تو بزن -

 .نزن حرفشم؟ چی -

 ؟بزنمت یا زنیمی -

 .اومددرمی داشت هاشچشم کم کم

 .کنهمی نگاه داره، کنی معطل نباید، سریع -
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 الکی رو خودم. زد دودو هامچشم لحظه یه واسه که دز رو من جوری یه انصافا. هوا تو برد رو دستش یهو

 داشت اخم هنوز. بود زده که جایی همون روگذاشتم دستم. بالکن هاینرده به دادم تکیه و عقب دادم هل

 .بختانهخوش

 .آخ، نزدمت اگه، کنم تالفی رو کارت کی ببین آخ؟ زننمی طوریاین، لعنتی اوف -

 هاماشک. بود زده محکم خیلی اما؛ بریزن شاهین جلوی خواستمنمی. بود شده جمع هامچشم تو اشک

 با و جلو اومد. گرفت نگرانی رنگ نگاهش و رفت بین از اخمش هاماشک دیدنن با. مگونه رو ریختنمی

 :پرسید نگرانی

 ...خواستمنمی کن باور...من؟ خوبی -

 .بشنوه هم اون تا باال بردم رو صدام تن یکم

 .شو خفه -

 .کردمی درد شسیلی جای هنوز، بود واقعی هاماشک البته. امنقشه تو هنوز خبرنداشت شاهین ارهبیچ

 .ببینم بذار...کتایون -

 :زدم داد که برداره مگونه روی از رو دستم خواست

 .نزن دست من به -

 :گفتم داد و گریه با. کردممی گریه واقعا. صورتم رو روگذاشتم دستم و بهش روکردم پشتم

 .لعنتی متنفرم ازت، شاهین متنفرم ازت، متنفرم ازت -
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 هنوز، کردمی موننگاه یواشکی داشت خودش خیال به که کامران اما؛ نبود حیاط توی شکرکسی رو خدا

 دلبخن با و بهم بود زده زل. ببینم رو کامران واکنش تا کردم باز رو انگشتم الی ذره یه آروم. بود اونجا

 . کردمی نگاهم

 بدبخت شاهینِ به نفرت با مثال و کردم پاک رو هاماشک. رفت پیش خوب نقشه ظاهرا شکر رو خدا، اوف

 مه شاهین. اتاق تو رفتم و گذشتم مقابلش از سریع! خنگه چقدر این بابا. کردم نگاه، بود مات هنوز که

 . اومد دنبالم

 .ببند رو بالکن در -

 :گفت و ایستاد جلوم اومد، تخت روی نشستم. بستش

 تنقشه از هم من، بزن گفتی خودت خب، گوشِت تو بزنم طوریاون خواستمنمی باورکن، کتایون -

 .زدم هم من، بزن گفتی هی، خبربودمبی

. گوشش تو زدم محکم و باال بردم رو دستم وایستادم جلوش شدم بلند. میارم جا رو حالت االن؟ زدی هه

 :گفتم پوزخند با. زدنمی هم پلک حتی که بود شده شوکه قدراون

 .بری باید تو چاه تو برو گفتم من؟ زدیمی باید تو بزن گفتم من. بزنه رو من کسی نشده زاییده مادر از -

 هکاین جای ترسم از که بود زده محکم قدراون رو سیلی اما؛ بزنه باز تا باال برد رو دستش. کرد اخم یهو

 . صورتم جلوی گرفتم رو دستم و تمبس محکم رو هامچشم، جلوش بگیرم موضع

 کتایون مثال من نه، تفاوتبی و باشه رحمبی که اوله روز شاهینِ این نه. خیرکنه به رو امشب خدا

 اخم دیدنش با ولی؛ برداشتم صورتم جلوی از رو دستم آروم! نزد دیدم گذشت که یکم. امهمیشگی
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 رو دامص الکی! زدم گندی چه. کردمی نگاه بهم میقیع لبخند با و بود ایستاده جلوم سینه به دست. کردم

 :گفتم و کردم صاف

 .بزن داری جرئت -

 :گفت و زد قهقهه، گفتم که رو این

 .نداره زدن که بچه -

 .بزنمتا من نذار، خودتی بچه -

 .رسهنمی زورت -

 ؟بشه ثابت بهت تا بزنمت خوایمی -

 .ببینم بزن -

 :گفتم ناچار به. اون هی زنممی من هی بعد، بزنه رو من خوادیم باز بزنم رو این اگه من دیدم

 .نکردن شک هامهمون تا پایین بریم االن، زنمتمی بعدا حاال -

 ؟بری خوایمی شکلی این -

 ؟شکلی چه -

 :گفت و کرد اشاره صورتم به

 .شکلی این -
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 رخاط به بود قرمز یکم هم ورتمص ور یه، بود ریخته خاطر به آرایشم نصف! شدم چی! اوف. آینه جلو رفتم

 !آقا شاهکار

 .بریم هم با تا کن درست رو خودت زود -

 .میام هم من، برو تو خب -

 .برم نامزدم با خواممی، دیگه نه -

 .خندید باز دید رو من عصبانیِ نگاه تا. کردم نگاهش برگشتم

 .ها نیومده هم بدت همچین -

 .زیبا پرنسس هست هم خدام از، نه -

 .گفت کنایه با عمد از رو زیبا سپرنس

 .کردم تجدید رو آرایشم برگشتم و زدم بهش پوزخند یه فقط

 ...فقط. بریم امآماده من خب -

 ؟فقط -

 جلوی مخصوصا کن توجه بهم بیشتر. باش قبل مثل تو اما؛ دممی نشون ناراحت رو خودم یکم من -

 .کامران

 .شد باز نیشش باز
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 .بابا کارمه -

 بازوم یکی یهو هاپله سر. ندادم بهش اهمیتی دیگه ولی؛ خندید باز. کردم تنگ براش رو هامچشم

 :گفت آروم. کردم هنگ بازوم دور شاهین شده حلقه هایدست دیدن با، برگشتم. روگرفت

 .دیگه نامزدیم -

 :گفت باز، بگم چیزی خواستم تا

 .بیننمونمی دارن هامهمون، دختر باش آروم، هیش -

 . بکنه رو کارش کی بلده دنامر اوف

 نای اصال. ایستادیم گوشه یه رفتیم. دادم نشون کسل و ناراحت رو خودم و نگفتم بهش چیزی ناچار به

 :گفت، داشت کردنش مخفی در سعی که ایخنده با زیرگوشم آروم. انگار مخالفه نشستن با شاهین

 ؟عزیزم خوبی -

 :گفتم آروم، تغییرندادم رو موضعم

 زهرمار -

 بگم چیزی خواستم تا! انگار شده رو پر؟! چشه این! وا. انداخت کمرم دور و گرفت بازوم از رو دستش یهو

 ترناراحت رو خودم. میاد داره کامران کهاین مثل. شد فعال رادارم. گرفت پهلوم از نیشگون یه آروم

 .گرفتم باال رو سرم کامران صدای با. کردم اخم یکم و دادم نشون

 ؟گذرهمی خوش: کامران
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 !بگذره بد وجودخانوم با میشه مگه: شاهین

 :گفت پوزخند با کامران

 .شما نه پرسیدم امشب پرنسس از من ولی؛ گذرهنمی بد اصال که شما به، البته نه -

 :گفت من به رو دوباره

 ؟زیبا پرنسس گذرهمی خوش -

 :گفتم آروم و زدم جونبی مثال و کمرنگ خیلی خیلی لبخند یه فقط

 ممنون -

*** 

 شاهین. کنه معرفی رو من طورهمین رو امشب مهمونیِ مناسبت شاهین تا بودن منتظر هامهمون یهمه

 :گفت جمع به رو

 این مناسبت خواممی، اینجا آوردید تشریف و دادید افتخار کهاین از تشکر ضمن، عزیز دوستان خب -

 .بگم بهتون رو جشن

 مرمک پشت انداخت رو دستش یه. نزدیکم اومد و کرد نگاه بهم لبخند اب. کردم نگاه بهش، کرد مکث کمی

 :گفت جمع به رو باز. بزنمش داشتم دوست که آخ. روگرفت بازوم هم یکی اون با

 .کتایونه عزیزم نامزد بازگشت دلیلش -
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 اهینش. زدن دست برامون هامهمون. پایین انداختم رو سرم و زدم زورکی لبخند یه، حرف این گفتن با

 و ودب ایستاده سالن یگوشه. ببینم رو کامران واکنش تا بلندکردم رو سرم. زدمی لبخند افتخار با مثال

 رو لبخندش جواب. زد لبخند بهم و داد تکون برام رو دستش، کردم نگاهش دید تا. کردمی موننگاه

 .بودم زده زل بهش اجبارا اما اومدمی بدم نگاهش از. هم به زدیم زل ایثانیه چند. دادم

 اما؛ داد دست شاهین با. مونسمت اومد کامران. رفتن و کردن خداحافظی، تبریک ضمن مهمونا کم کم

 از اوف. بهم چسبوند رو خودش و شد ترنزدیک من به شاهین. نزد بهش هم حرفی حتی نگفت تبریک

 :گفت من به رو کامران. این یعنی گرفتن ماهی آلودگل آب

 .بخوابی خوب، پرنسس کنممی آرزو براتون رو خوبی شب -

 هب، شاهین و دونستمی خودش روفقط معنیش که دارمعنی مثال نگاه یه. تشکرکردم و زدم لبخند بهش

 .رفت و کرد خداحافظی کامران. انداخت کامران به هانگاه همون از دونه یه هم شاهین. انداخت شاهین

. تخت رو نشستم و اتاق به رسوندم رو خودم. هاکفش این با ردمممی داشتم. بودن رفته هامهمون یهمه

 لبخند با داشت. تو اومد وشاهین شد باز اتاق در یهو که دادممی ماساژ رو پاهام و درآوردم رو کفشم

 .کردمی نگاهم

 ؟بزنید در اتاق توی میاین ندادن یاد شما به -

 :فتگ و شد جدی هم اون. شد بسته نیشش امجدی دید وقتی

 .بگم بخیر شب اومدم فقط نداشتم کاری -

 ؟خب -
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 .نمیگم دیگه -

 .سالمت به -

 رفتنش با. بست محکم هم رو در. بیرون رفت اتاق از حرفی گفتن بدون و کرد تنگ رو هاشچشم یکم

 .سوخت براش دلم، شد ضایع بد خیلی، خدا وای. خندیدم بلند بلند و روتخت خوابیدم

 هر. بدم گزارش نفوذی به باید. کشیدم دراز تختم تو اومدم. گرفتم دوش یه و ردمدرآو فورا رو هاملباس

 .دادم بهش پیام یه و درآوردم رو گوشی. بود اینجا امشب خودش مطمئنم چند

 .بدم گزارش رو جدید ینقشه یه باید، سرخ شاهین -

 .داد جواب فورا چون؛ بود پیام منتظر انگار

 .شنوممی -

 .خونیمی... شنوینمی تو؟ کجاست استحو، سرخ شاهین -

 .شدم ضایع حسابی خوندنش بعداز که داد جوابی ولی خندیدم و فرستادم رو این

 ؟دارم شوخی شما با من -

 :داد جواب. فرستادم براش رو جزئیات و نقشه تمام. بداخالق

 ؟ندادی اطالع چرا؟ فکرنکردی یکم گیری تصمیم از قبل چرا -

 !خوبی این به فکر؟ شده یچ مگه، سرخ شاهین -
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 .کردممی قبول عمرا من پیش بفرستن رو آدمی همچین قراره دونستممی اگر -

 .نیومد خوشم اصال لحنش از

 یاد خوادنمی، بده انجام درست رو کارت پس. ماموری هم خودت شما. نیومدم اینجا شما انتخاب به من -

 .بدی من

 .بود حقش ولی؛ دادم رو جوابش طوریاین که بود اشتباه خیلی کارم دونممی. ندادم پیام بهش هم دیگه

 . کیه این بفهمم اگه که آخ

 به. ددا رضایت خوبیه ینقشه دید وقتی ولی؛ کرد مخالفت اولش. فرستادم سرهنگ به هم کلی گزارش یه

 هک ودمب خسته قدراون. بده گزارش بداخالق نفوذیِ به رو منقشه با بودن موافق خودش گفتم سرهنگ

 .برد خوابم زود خیلی

*** 

 به دیشب از هم طرفی از نداشتم رو حموم یحوصله. شدم بیدار ازخواب گوشیم آالرم صدای با و صبح

 .اومد شاهین بعد یکم. آشپزخونه تو رفتم و شدم آماده. بودم عصبانی هنوز نفوذی بداخالقیِ خاطر

 .پرنسس بخیر صبح -

 رس نشست اومد. ندادم بهش جوابی. کنما خالی این سر رو عصبانیتم یمهه میگه شیطونه. اهلل اال الاله

 :گفت و اشهمیشگی جای

 ؟هستی عصبانی چیزی از -
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 :گفت و شد باز نیشش باز. نگفتم هیچی و کردم کنترل رو اعصابم هم باز

 ؟کرده اذیت رو من نامزد کی -

 زا و انداختم شاهین به غضبناک نگاه یه و میز به کوبیدم محکم رو قهوه فنجون. اومد سر طاقتم دیگه

 هم شوخی من با داره حاال! اخالقهبی و مغرور شاهینِ همون این انگار نه انگار. بیرون رفتم آشپزخونه

 ! دارم حوصله خیلی که نه. کنهمی

 تونهنمی کامران امخونه این تو وقتی تا. بشه نزدیک من به کامران بریزم ایبرنامه یه باید. اینا خیالبی

 از باید .مالقاتم بیاد بیرون اومدم ازخونه تا که گذاشته پا به برام هم االن همین شاید. بزنه حرف باهام بیاد

 .برگشتم پری باصدای. بیرون برم خونه

 .منتظرتونن اتاقشون توی، دارن کار شما با شاهین آقا، خانم -

 

 رو کاراین کاش ولی؛ بازکردم یهو رو اتاق در شدیشب کار جبران به. داره کارمچی ببینم افتادم راه

 خشکش هم خودش بیچاره. نبود تنش بلوزش اما؛ بود پاش شلوارش، اتاق وسط بود ایستاده. کردمنمی

 :گفت که بیرون برم اتاق از خواستم. کردم خواهی معذرت آروم و پایین انداختم رو سرم. زد

 .بشین بیا ؟کنی تالفی رو دیشبم کار خواستیمی مثال -

 .تو میام شدید آماده وقت هر، بیرون میرم -

 از دنمیا خوشت تو انگار ولی؛ ندارم ابایی که من. کنی نگاه باال بیاری رو سرت تونیمی، مآماده هم االن -

 ...مرد یه کهاین
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 .انگار داد رو بهش نمیشه. خورد رو حرفش بقیه کردم بهش که تندی نگاه با

 بشین -

 .نشست مروروبه صندلیِ رو هم اون بلم روی نشستم

 ؟کامران زندگیِ تو بری خوایمی طوری چه؟ کارکنیچی خوایمی حاال! خب -

 حرف هم با موضوع همین مورد در تا پیشت بیام خواستممی خودم، بیام کنی صدام کهاین از قبل -

 .بزنیم

 .شنوممی خب -

 رفح باهام تا جااین بیاد تونهنمی که کامران. بیرون برم هخون از شده که هم تفریح برای گاهی از هر من -

 .پیشم بیاد هم اون تا برم باید من بزنه

 رو خطرناکی این به کار بری خوایمی من به کمک برای باورکنم خوایمی یعنی؟ واقعا چیه هدفت تو -

 ؟!بدی انجام

، تو دشمن و رقیب. کنیممی کار هم با گهدی تو و من. دمنمی انجام رو کار این تو برای گفتم هم قبال -

 همین ممکنه. بیرون برم خونه از و شم آماده برم خواممی نداری حرفی اگه. میاد حساب به هم من دشمن

 .برام باشه گذاشته پا به کامران هم االن

 

 ...ولی؛ برو باشه -
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 :گفت که کردم نگاهش منتظر

 .باش خودت مراقب -

 .هوف. نیست بداخالق نفوذیِ اون منه نگران نشاهی این که قدراین! هه

 تو الکی. شهر توی رفتیم بادیگاردهام طورهمین و راننده با. بودم آماده تقریبا، بیرون اومدم اتاق از

. رفتممی راه الکی ساعت یک! افسوس ولی؛ خوردم قهوه یه شاپکافی توی رفتم. زدممی دور هاپارک

 :گفت و سمتم اومد دید رو من تا شاهین، ونهخ برگشتم. نبود ازکامران خبری

 ؟دیدی رو کامران؟ شد چی خب -

 تاستراح یکم میرم مخسته االن. بیرون میرم هم باز غروب. میاد باالخره مطمئنم ولی. نه متاسفانه، نه -

 .کنم

 مرفت. بودم خسته خیلی ولی؛ خواستمی داغ آب دوش یه دلم. نزد حرفی و داد تکون رو سرش شاهین

 قفل رو حموم در. حموم توی رفتم و برداشتم لباس دست چند. کردم داغ آب پرِ رو وان. حموم توی

 بازش که نبود داخلش هم ایپنجره. بود شده جمع حموم توی زیادی بخار. گذاشتم هم رو فقط نکردم

 رو گرم آب یول؛ آب داغیِ از سوخت پوستم. وان توی رفتم آروم و رختکن توی روگذاشتم هالباس. کنم

 .کرد کف حسابی، زدم بهم رو آب بادستم و آب تو ریختم رو بدنم شامپو. داشتم دوست

 هامچشم و پیشونیم رو روگذاشتم مچم. پشتیش یدیواره روی گذاشتم رو سرم و وان توی کشیدم دراز

 میک شاید، بشه کم کمی درونم تالطم شاید، آب به سپردم رو خودم. رفت در خستگیم آخیش. بستم رو

 .بشم آروم
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 شدمی دعوامون وقت هر یادمه. بود شده تنگ دعواهامون و الناز واسه دلم. مخانواده سمت رفت ذهنم

 حرف باهاشون یا دیدمشونمی شده که املحظه یه شدمی کاش. خندیدنمی بهمون فقط بابا و مامان

 برگشتم منتظر و خوبه الشونح همه گفت، گرفتم ازسرهنگ رو شونسراغ که باری آخرین. زدممی

 خوابم خیلی. کنم تنم رو هاملباس نداشتم حوصله. بیرون اومدم و زدم موهام به شامپو یکم. هستن

 رو سرم نداشتم حال حتی. تخت روی افتادم و کردم روتنم رنگم مشکی پوشتن یحوله فقط اومدمی

 .بالشت رو بذارم

 دبو ریخته و بیرون بود افتاده پوشتن کاله تو از، بود یسخ خیسِ هنوز موهام. تخت وسط بودم افتاده

 .نفهمیدم هیچی دیگه و بستم رو هامچشم. کنار نزدمشون، دادنمی خوبی بوی. صورتم توی

*** 

 قابل ینکته و! بودم نکرده خاموش رو المپ یادمه. تاریکه اتاق فضای دیدم بازکردم رو هامچشم وقتی

 پتو و شدم بلند تخت از. اتاق توی اومده پری حتما! روم بود کشیده رو پتو یکی که بود این توجه

 مخواست. داشتن نم هنوز موهام. اومدمی خنکی نسیم. توش رفتم و بازکردم رو بالکن در. کنار روکشیدم

 توی عجیب و بود جیبش تو هاشدست. ایستاده من به پشت استخر لب دیدم رو شاهین که تو برگردم

 شده تاریک هوا که جاییاون از. کردم عوض رو هاملباس و اتاق توی رفتم اون به توجه نبدو. بود فکر

. شستمن پذیرایی توی و بیرون رفتم اتاق از. کنم صبر فردا تا باید و بیرون برم تونمنمی دیگه یعنی؛ بود

 :گفت و دز لبخند دیدنم با. پیشم اومد هم شاهین که خوردممی داشتم، آورد قهوه برام مستخدم

 ؟بیدارشدی -

 اهوم -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر تعقیب تحت | سرخ شاهین رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 87 

 .نشست کناریم مبل رو اومد

 ؟میری هم باز فردا. نکردم صدات خوابی دیدم ولی؛ بیرون بری کنم بیدارت خواستممی -

 .ببینمش فردا ممکنه. بشه پیدا شکله و سر کامران تا میرم قدراین، آره -

 اهوم -

 واسه. دبو مگشنه حسابی. آشپزخونه توی رفتیم و شدیم بلند، ستآماده شام گفت که خدمتکار صدای با

 .ایستادم شاهین صدای با که اتاقم تو برم خواستم. خوردم غذا دیگه هایشب از بیشتر همین

 ؟بیرون بریم موافقی میگم -

 !محاله! پیشنهاد این و اون؟! بیرون

 :گفت خودش دوباره

 نکنه شک تا بریم بیرون هم با هاوقت بعضی هترهب، باشه پاگذاشته به کامران تو قول به شاید گفتم خب -

 .میری تنها شهمه چرا که

 .نیست هم بدی فکر همچین

 ... باشه یادت فقط باشه -

 :گفت و بدم ادامه رو حرفم نذاشت

 ؟حله، کنیمی محلی کم شما قبالش در، کنممی بیشتری توجه بهت من، دونممی آره آره -
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 :گرفت مخنده

 .حله -

 .بیام هم من تا باش آماده برو پس -

. ردمک آرایش هم یکم، کردم تنم مشکی ضخیم ساپورت یه با کوتاه نسبتا مخمل مانتو یه و اتاق تو رفتم

 نگاه هم به مونجفت. اومد بیرون هم شاهین، من با زمان هم. بیرون اومدم اتاق از شد تموم که کارم

 واکسی مشکی شلوار و کت همیشه مثل شاهین. یمکردمی برانداز رو دیگه هم جورایی یه، کردیممی

 .بودیم ست کال، مشکی که هم من، بود تنش

 .ستآماده راننده بریم: شاهین

 . افتادیم راه هم با و دادم تکون رو سرم

*** 

 .اومدنمی ازمون فاصله با بادیگاردهامون. کنیم رویپیاده کمی گرفتیم تصمیم

 :کرد شروع رو حرف شاهین

 ؟مونندنبال کامران هایآدم االن نظرت به -

 .کن بازی رو خودت نقش تو صورت هر در. ممکنه! دونمنمی -

 ؟میدی دستور من به تو بعد، رییسم من مثال! عجبا -

 :گفتم و کردم نگاهش جانب به حق
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 ؟گفتی چیزی -

 :گفت و گرفت شخنده

 .بدیم ادامه مونراه به، نه نه -

 .آهان -

 زود رو امصبحانه، شدم بیدار خواب از که صبح. خونه برگشتیم و خوردیم هم بستنی یه. دیگه هیچی

 :داد پیام نفوذی به و برداشتم رو گوشی. شدم آماده و خوردم

 .کنم مالقات رو کامران ممکنه، بیرون رممی دارم من، سرخ شاهین -

 : داد پیام گذشت که یکم. بیاد جوابش شدم منتظر

 .سالمت به -

 و اون به فکرکردن با رو روزم بهتره. خیالشبی! خوردش نمیشه هم عسل من یه با؟! طوریهاین چرا این! وا

 از کیی فقط. بیرون رممی دارم من بگه شاهین به گفتم پری به. بیرون رفتم اتاق از. نکنم خراب اخالقش

 و گرفت رو چشمم اساژپ یه باالخره کهاین تا زدم چرخ یکم شهر تو الکی. بردم خودم با رو بادیگاردهام

 که زدممی چرخ هامغازه تو الکی داشتم. کنم سرگرم هالباس با رو خودم حداقل تا شدم پیاده جاهمون

 بیاد قراره اگه که کنم معطل کمی باید. کامرانن هایآدم فکرکنم. کنهمی تعقیبم داره یکی کردم احساس

 .فروشی مانتو مغازه یه داخل رفتم. بیاد زودتر

 .بفرمایید، اومدید خوش -
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 رمسرگ مانتوها اون با رو خودم ایدقیقه ده یه. ببینم رو مانتوها مثال تا رفتم و زدم لبخند فروشنده به

 :وارگفتزمزمه که شنیدم زیرگوشم رو آشنایی صدای یهو که کردم

 زیبا پرنسس سالم -

 لبخندِ با. کردم سالم آروم و زدم لبخند بهش. شدم شوکه دیدنش از مثال و برگشتم. خودشه، اوپس

 :گفت عمیقی

 !ببینمت کردمنمی هم فکرش؟ چطوره حالت -

 ؟خوبید شما، ممنون -

 :گفت و صورتم نزدیک آورد رو سرش یکم

 .امعالی دیدم رو تو که االن -

 .زدم لبخند بهش و نگفتم چیزی

 ؟کردیمی خرید داشتی...اوم -

 .بزنم دوری یه بیرون اومدم دبو رفته سر محوصله یکم فقط نه...اوه -

 .کنی همراهیم میشم خوشحال، سررفته محوصله هم من -

 :گفتم لبخند با. بودم فرصت همین منتظر، جون آخ

 .کنممی خواهش -
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 :گفت و جلو برد رو دستش و کنار رفت جلوم از

 .کنممی خواهش بفرمایید پس -

 .رفتیممی راه هم کنار آروم

 ؟ گذاشته تنها رو زدشنام؟ کجاست شاهین پس -

 .بیرون میام دارم که نگفتم بهش من، راستش... راستش، نه نه -

 :گفت و کرد تعجب

 ؟!جدا -

 .بله -

 ؟نیستین نامزد مگه شما؟ چطور -

 .نیست مهم؟ بگم طوری چه...ولی؛ چرا -

، تینیس یراض خیلی وضعیتت از انگار زنیمی حرف طوری یه... راستش...کردی کنجکاوم یکم حقیقتش -

 ؟هوم

 :گفتم مکث با و کردم درنگ یکم

 .درسته -

 : گفت و قرارگرفت روبروم. ایستادم هم من، ایستاد
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 ؟نامزدید هم با چطور پس...پس؟! رو این میگی جدی -

 : گفت و پایین اومد یکم. بگم بهش ترسیدممی مثال که جوری یه، پایین انداختم رو سرم

 .کن نگاهم...کتایون -

 :گفت که کردم نگاه بهش

 .لطفا...باش راحت من با، کنی اعتماد بهم تونیمی -

 :گفتم آروم، پایین انداختم باز رو سرم

 رو من جسم اون، کنه بازی باهام تا خوادمی رو من فقط اون اما...اما؛ داره دوستم کردممی فکر -

 رو این من و هوسرانه مرد یه نشاهی. خوادنمی خودم برای رو من، خوادمی رو من زیبایی اون، خوادمی

 .فهمیدم دیر

 : گفت و داد تکون رو سرش و داد نشون ناراحت رو خودش

 ؟بزنیم حرف هم با راحت و بشینیم جا یه بریم خوایمی...متاسفم خیلی بابت این از -

 .بریم باشه -

 .جاهمون ریممی، شناسممی رو دنج جای یه هاطرف این من، خوبه -

 ماشین توی. اومدن خودشون ماشین با هم مراننده و بادیگارد. رفتیم اون ماشین با، ونا پیشنهاد به

 دبای. پایین انداختممی رو سرم و زدممی لبخند یه اجبار به هم من. کردمی نگاه بهم و گشتبرمی شهمه
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 جای. شدیم پیاده ماشین از کامران همراه به. ایستاد ماشین. بدم نشون مظلوم و ساده دختر یه رو خودم

 .کردم نگاه بهش برگشتم کامران صدای با. خوشگل خیلی سبز فضای یه، بود قشنگی

 ؟چطوره -

 .قشنگیه جای -

 ؟بشینیم اونجا بریم موافقی -

 و ردمک قبول رو پیشنهادش لبخند با. مجنون بیدِ زیرِ صندلی یه. کردم نگاه بود داده نشون که جایی به

 .شستیمن صندلی همون روی رفتیم

 ؟کتایون -

 .کردم نگاهش برگشتم

 پرنسسی واقعا تو، شدم تزیبایی محو دیدمت وقتی مهمونی توی روز اون، بگم چطوری...راستش -

 دبخوا که توئه مثل قشنگی دختر حیفه، بودمت دیده من ببیندت شاهین کهاین قبل کاشای. دختر

 ؟داری دوست رو شاهین تو. بشه تباه طوری این زندگیش

 .شدم متنفر ازش بلندکرد روم دست وقتی اما؛ داشتم دوستش -

 : گفت و کرد تعجب خیلی مثال

 ؟!آره، بلندکرده روت دست شاهین؟! میگی چی -

 .نگفتم چیزی و پایین انداختم رو سرم
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 .عوضی ناکِسِ -

 «مارمولک ای»

 ؟بده امانج خواست کاری هر بذاری دست رو دست خوایمی؟ کنی کارچی خوایمی حاال -

 .مجبورم، ندارم ایچاره -

 .بکنیم فکری یه باید، نمیشه طوریاین، نه -

 .کردم نگاه ساعت به

 .کنه شک شاهین ترسممی، برم باید من، میشه دیر داره دیگه ببخشید -

 .ایستادیم هم رویروبه و شدیم بلند صندلی روی از

 ؟ببینیم ور همدیگه هم باز موافقی، پرنسس شدم خوشحال دیدنت از -

 .دونمنمی...راستش -

 : گفت و خندید

 ببینیم بذاریم قرار جا یه بدم پیام بهت شد تنگ تواسه دلم وقت هر خواممی، بده رو تشماره -

 .رو همدیگه

 .دادم بهش رو مشماره

 .اجازه با -
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 .زیبا پرنسس باش خودت مواظب -

 سوار. بودم خوشحال خیلی گرفتمی شتدا منقشه که این از. کردم خداحافظی و زدم لبخند بهش

 . خونه سمت افتادیم راه و شدم ماشین

 :گفت و رسوند بهم رو خودش، تند هایقدم با شدم پیاده ماشین از وقتی! بود منتظرم انگار شاهین

 ؟دیدی رو کامران؟ شد چی -

 .بله -

 ؟شد چی کن تعریف خب؟! واقعا -

 .بهت میگم تو بریم بذار -

 . بود من از ترهول انگاراون

 .رومروبه نشست هم اون، مبل رو نشستم

 . بگو حاال خب -

 .کردم تعریف براش رو ماجرا تموم

 .گوشم تو زدی تو که دیده روزاون نیاورد خودش روی به حتی، مارمولکه خیلی -

 .بشناسی رو این مونده هنوز! هه -
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 شاهین. زدم قهقهه پیام خوندن با. کردم بازش. نبود آشنا شماره،اومد گوشیم پیامک صدای موقع همون

 .کردمی براندازم لبخند با و بهم بود زده زده زل. کرد نگاهم تعجب با

 ؟گفته جوک؟ مگه کیه؟ چیه -

 دارترخنده هم جوک از -

 .خوند رو پیام بلند و گرفت هوا رو، طرفش کردم پرت رو گوشی

 "شده تنگ برات دلم زودی این به پرنسس سالم"

 .میده پیام بهش داره دیدم. خندید هم شاهین

 ؟کنیمی کارچی -

 .دیگه میدم رو جوابش دارم -

 !ها میریم لو میدی سوتی زنیمی، بابا خوادنمی! اِ -

 نترس -

 .نشستم فاصله یکم با مبل رو کنارش رفتم

 ؟دادی چی حاال -

 .خوندمش بلند و نگرفتم ازدستش. سمتم گرفت رو گوشی

 "شده تنگ تو برای هم من دل تشراس. عزیزم سالم"
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 :گفتم و کردم شاهین به نگاه یه

 !میرم لو؟! شده تنگ براش دلم گفتی چی واسه اصال؟ عزیزم گفتی چرا، دیوونه -

 .ببین حاال،میاد هم خوشش، شناسممی رو این من، نترس -

 :خوندش بلند شاهین. داد پیام کامران موقع همون

 مونجفت دونستممی اگه. شدم خوشحال چقدر دونینمی! نمیشه باورم اصال؟ عزیزم گفتی من به وای"

 ؟ببینیم رو هم جاهمون فردا موافقی. پارک تو موندیممی بیشتر میشه تنگ موندل زود

 .داد رو جوابش دوباره شاهین

 ؟ساعتی چه، حتما آره -

 :نوشت براش شاهین ".عصر پنج ساعت" بود نوشته. داد جواب

 .ببینمت تونممی نیست خونه هم شاهین قعمو اون، خوبه -

 :خوند شاهین باز رو جوابش

 "عزیزم کنممی شماری لحظه موقع اون تا. جانم ای"

 .خنده زیرِ زدیم جفتمون و کردیم نگاه همدیگه به هم با زمانهم

 .شناسممی رو پسره این من. گفتم دیدی -

 :بهش داد پیام شاهین
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 فعال پس -

 :داد وابج هم رو پیام آخرین

 .پرنسس باش خودت مواظب -

. هامچشم روی گذاشتم رو مچم و مبل پشتیِ به دادم تکیه رو سرم. عوضیه خیلی پسره این خدا وای

 .کردم نگاهش و برداشتم رو دستم، شاهین صدای با. پیش لحظه چند خاطر به زدممی لبخند هنوز

 ؟بری خوایمی مطمئنی تو -

 ؟شده چی مگه؟ چرا! دیگه لومهمع خب؟ مطمئنی میگه تازه -

 ییبال هر ممکنه... خطرناکه خیلی! آخه بگم چطوری یعنی؛ نیست درستی آدم اصال کامران این راستش -

 ...خوایمی، بیاد سرت

 اونا نه دادم شکست رو هامدشمن من االن تا گفتم که هم بهت، میرم من؟! شدی دیوونه، شاهین وای -

 ؟خب، رو من

 انصراف بکنی خوایمی که کاری از تونیمی، نیست دیر هم هنوز. باش خودت مراقب لیخی فقط، باشه -

 .بدی

 با حتی؟! باهاش نیستم هااول مثل من چرا؟! باهام نیست هااول مثل شاهین چرا! بود عجیب برام خیلی

 !عجیبه برام خیلی، کنیممی هم شوخی هم

 ؟شدی منصرف؟ فکری تو چیه -
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 .عمرا، هه -

 .باشه -

 .بعله -

 .باشه -

 .جهنم -

 دندی با. بود داشته نگه زور با رو شخنده بیچاره. کردم نگاه شاهین به برگشتم؟ داشت ربطی چه جهنم

 . خندیدیم مونجفت. گرفت مخنده شقیافه

 روزهای به نسبت حالم چرا دونمنمی. اتاق تو رفتم و شدم بلند کنارش از، خندیدممی هنوز که حالی در

 هب تونستم کهاین خاطر به هم شاید! شده عوض که شاهینه و من رفتارهای خاطر به شاید! بود خوب دیگه

 .دادم پیام نفوذی به و آوردم در رو گوشیم. بشم ترنزدیک کامران

 .دارم قرار کامران با عصر پنج فردا، سرخ شاهین -

 :بود نوشته! کردم کپ پیامش خوندن با

 ؟دیشخور بودی گشنه؟ کو سالمت -

 !ها خوبه حالش امروز هم این انگار؟ زدم توهم یا بداخالقه نفوذیِ واقعا این. خوندم رو پیام بار چند

 ؟خودتی؟ فرستادم درست رو پیام من، سرخ شاهین -

 ؟امکی -
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 ؟!چشه این! وا

 ؟دیگه خوردت عسل من یه با نمیشه که بداخالقی نفوذیِ همون تو -

 .بچه خودتی بداخالق دوما، بنویسیش رفت یادت رو سرخ شاهین اوال -

 !بچه! هه

 انگار! کردمی رفتار باهام جوری یه شاهین میشه باورت! انجوری یه امروز همه انگار نه، سرخ شاهین -

 .خندیممی شهمه، باهام کنهمی شوخی فرصت هر تو، نیست سابق شاهین همون

 .نیستی سابق مثل دیگه هم شما، بله -

 !داره خبر چی ازهمه چرا؟ ییعن کیه این! نه

 ؟هستی کی تو، سرخ شاهین -

 :داد جواب. شدم سرهنگ سفارش خیالبی لحظه یه واسه

 .نگهدار خدا -

 .بداخالق نفوذیِ -

 ؟!کیه این واقعا یعنی. ننوشتم هم رو سرخ شاهین حتی

 .بود ومدها من از زودتر شاهین. پایین رفتم و کردم عوض رو هاملباس که بود نهار هاینزدیک

 سالم -
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 سالم -

 . مهمیشگی جای سر نشستم

 زدم لبخند غذا ظرف دیدن با. بودم کرده سبزی قرمه ـوس هــ چقدر اوف

 .داری دوست سبزی قرمه کهاین مثل -

 دادم رو جوابش

 .بودم کرده ـوس هــ حسابی، نخوردم وقته خیلی، آره -

 :گفت که خوردن به کردم شروع

 .کنن درست برات بگو کردی ـوس هــ چی هر بعد به این از -

 : گفت و گرفت شخنده. کردم نگاهش مشکوک و باال دادم رو ابروم تای یه

 ؟کنیمی نگاهم طوریاون چرا؟ چیه -

 .هیچی، هوف -

 یهو که خوردممی داشتم. کشیدم بشقاب تا دو. بود شده خوشمزه خیلی. شدم خوردن غذا مشغول

 :گفتم. بود شده قرمز! بود مونده گلوش تو غذا یا بخنده خواستمی دونمنمی. شاهین به افتاد نگاهم

 ؟خوایمی آب؟ شدی قرمز چرا؟ گلوت تو مونده غذا؟ خوبه حالت -

 .زیرخنده زد یهو. جلوش گرفتم رو لیوان و شدم دوال جاهمون از. ریختم آب لیوان یه فورا



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر تعقیب تحت | سرخ شاهین رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 102 

 ؟چشه این! وا

 !خوریمی چقدر، نترکی! موندی جا مگه دختر -

؛ کرد تعجب، جلوش روگرفتم آب. نیاوردم کم هم من. گرفت حرصم. بود شده شکلی این خنده زور از پس

 . صورتش رو کردم خالی رو آب، بگیره خواست تا ولی

 .خندیدممی بهش من حاال. شد شوکه

 ؟کنیمی خیس رو من –

 .شدم بلند هم من، بلندشد جاش از

 .نکنی مسخره رو من باشی تو تا، حقته -

 .باشه؟ طوریاساین! اِ -

 یهمه یهو. دویدمی اون دویدممی من. بیرون ازآشپزخونه دوییدم. شد فعال رادارام. برداشت رو آب پارچ

 یچه تونستمنمی و جام سر بودم ایستاده میخ عین، بود زده خشکم. کشیدم جیغ دلم ته از. زد یخ هیکلم

 .خندید هم باز دید که رو مقیافه. ایستاد جلوم اومد. بکنم کاری

 .کشمتمی شاهین -

 مشت با. ایستاد در پشت و اتاقش توی پرید و رفت باال پله راه از. دنبالش دویدممی هم من، کرد فرار

 .در به کوبیدم

 .کنممی تخفه شاهین... کشمتمی شاهین. کن باز رو در، کن باز رو در -
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 :گفت، خندیدمی هنوز که شاهین

 .نکن تلف رو وقتت هم شما، کنمنمی باز رو در، نمیشه خیر نه -

 :کشیدم جیغ و در به کوبیدم پا با

 .رو کارت نکردم تالفی اگه، رسیممی هم به باشه -

. شدم خالی خیس! چشه نیست معلوم دیوونه یپسره. بستم محکم رو در و اتاقم توی رفتم حرص با

 .هم تو پیچیدممی رو انگشتم حرص با و تخت رو نشستم طوریهمون

 .فقط وایسا. رو کارت نکردم تالفی اگر، شاهین آقا باشه -

 ! فهمیدم! هین، هوف. کنم کارشچی که کردممی فکر ذهنم تو داشتم هی

 رو مایع روغن و آشپزخونه تو دویدم. شدم خارج اتاق از سروصدابی و کردم باز رو اتاقم در آروم

 و اتاقم توی دویدم و اتاق جلوی ریختم روغن تونستم تا و شستمن اتاقش در دم رفتم یواش. برداشتم

 هم بلند جیغ یه و زمین خوردم مثال زمین روی افتادم و کردم باز رو اتاق در بعد، کردم قایم رو روغن

 ور من تا. نبود تنش بلوز که کردمی کارچی داشت دونمنمی. کرد باز رو اتاق در سریع شاهین. کشیدم

 انصافا. شد زمین پخش، بیرون گذاشت در از رو پاش کهاین محض به! غافل دل ای ولی؛ متمس دوید، دید

 .بوده من کار فهمید که زدم قهقهه دیدنش با ولی؛ سوخت براش دلم، زمین خورد بد خیلی

 .شکست پام خدا وای... آخ... آخ. کشمتمی کتایون. پام آخ -

، خندیدممی طورکههمون. خنده از مُردم، خدا وای. گهب شدنمی روش! بود باسنش ها نبود پاش حاال

 :گفتم
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 .کنممی تالفی گفتم، نکنی خیسم باشی تو تا. بود حقت -

 .کنممی درستت االن -

 .زدممی قهقهه و زمین رو بودم افتاده یعنی. زمین خورد باز که بشه بلند جاش از خواست

. زدممی غلت خنده از، تخت رو افتادم. کردم قفلش و بستم رو دراتاق سریع بشه بلند باز کهاین از قبل

 :گفتمی که شنیدممی رو شاهین صدای. کردم حسابی و درست یخنده یه هامدت بعدِ خدا وای

 .هم به رسیممی، خانوم کتی باشه -

 بدون و شدم آماده زود. داشت نیاز حسابی حموم یه. اتاقش تو رفت هم اون کنم فکر. ندادم رو جوابش

 رنگی سلبا دست چند باید. شهر تو رفتیم بادیگاردها و راننده با. بیرون رفتم اتاق از بفهمه شاهین کهاین

 دخترها یبقیه مثل باید. بپوشم مشکی شهمه نمیشه باشم ارتباط در کامران با خواممی وقتی. گرفتممی

 هی داخل رفتم. بودم نخریده یهیچ هنوز، بودم شده خسته حسابی. گشتم پاساژ تا چند تو. کنم رفتار

 .دادم رو فروشنده سالم جواب لبخند با، مغازه

 یدرسمی آرنجم تا و بود خفاشی صورت به هاشآستین که کمرنگ صورتی مانتوی یه هالباس رگال توی

 یه روپ اتاق تو، پوشیدم رو لباس وقتی. کنم پرو تا بیاردش برام گفتم فروشنده به. کرد جلب رو نظرم

. هوف. پرسدممی رو نظرشون بود مامان یا الناز کاشای. ومدامی هم بهم بود خوب چیزش همه. زدم چرخ

 خیلی آبی و قرمز، سفید، کرم هایرنگ به مانتو دست چهار، اون جز به. بیرون رفتم و درآوردم رو لباس

 .نداشتم ایدیگه خرید یحوصله. خریدم مانتوهام رنگ به هم شال یه یکی. گرفتم کمرنگ
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 توی گذاشت راننده رو وسایل. بودن گرفته درد پاهام، چرخیدممی داشتم که بود ساعت سه از بیشتر

 . رفتیم شدیم سوار و ماشین

 بهش اینجام که مدتی این ولی؛ نیست خودمون یخونه درسته. گفتم آخیش یه خونه رسیدیم وقتی

 .تو رفتم، کرد باز رو ونهخ درِ دربان. هاشآدم به هم، خودش به هم، کردم عادت

 .بیار کن درست برام آلبالو شربت یه پری -

 یکم مگفتمی الناز به بودم خونه االن اگه. بده بهم اساسی ماساژ یه یکی داشتم دوست. باال رفتم هاپله از

 تربش پری. کردم عوض بلند مشکی دامن و تونیک یه با رو هاملباس، اتاقم داخل رفتم. لگدکنه رو کمرم

 .بود متشنه خیلی، خوردم نفس یه. آورد برام رو

 ؟چنده ساعت -

 .خانوم هفت نزدیک -

 ؟کجاست شاهین -

 .داشتن کار، بیرون رفتن پیش ساعت یک حدود -

 ؟میره کجا نگفت -

 .خانوم نه -

 .بری تونیمی، باشه -

 .دادم پیام نفوذی به و برداشتم رو ممخفی گوشی. بود سررفته محوصله
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 .سالم، سرخ ینشاه -

 :داد جواب. شده دیوونه دختره میگه االن. گرفت مخنده پیامم از خودم

 .بزن رو حرفت -

 :نوشتم. شد بداخالق این باز پوف

 ؟نیست خبرخاصی ببینم دادم پیام؟شدی بداخالق باز، سرخ شاهین -

 :داد پیام

 .تو به من نه بدی رو خبرها من به باید تو دونممی من که جایی تا -

 برسه دستم به جدید خبر که وقتی تا. بود رفته سر محوصله، خب خیلی -: نوشتم، شد خرد اعصابم

 .خدانگهدارتون

 :بود نوشته. لرزید گوشی!. اِ

 "سرخ شاهین" بنویسی رفت یادت شدی عصبانی باز -

 :تمنوش. برام باشه سرگرمی جور یه بذار سررفته محوصله که من دیدم ولی؛ ندم جواب خواستم

 ؟شدم عصبانی فهمیدی کجا از، سرخ شاهین -

 :نوشت

 .شدی عصبانی االن دونممی چون -
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 ؟دیدی بار چند رو من تو، سرخ شاهین -

 .خیلی -

 ؟دیدمت هم من، سرخ شاهین -

 .ندیدی رو من روی اون هنوز تو، هه -

 :نوشتم؟ چی یعنی؟ ها

 ؟چی یعنی، سرخ شاهین -

 :نوشت

 .فعال -

 :دادم اون به پیام یه، افتادم سرهنگ یاد. اَه خودش واسه معما یه دهش که هم این پوف

 .سرهنگ سالم، سرخ شاهین -

 .داد جواب ولی؛ کشید طول یکم

 ؟طوره چه حالت، سرگرد سالم -

 ؟خبرها چه؟ خوبن مخانواده؟ خوبید شما، خوبم شما لطف به، سرخ شاهین -

 .رسوننمی سالم خیلی، من از نگیرمی رو سراغت مدام، خوبن همه شکر رو خدا -

 .برسونید سالم هم شما، باشن سالمت، سرخ شاهین -
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 ؟داری جدیدی خبر؟ پرونده با کنیمی کارچی؟ خبرها چه، چشم -

 .کامران با قرار سرِ میرم فردا کهاین جز، قربان خیر، سرخ شاهین -

 .هستیم مراقبت دورادور ما -

 .کنیدمی لطف بله، سرخ شاهین -

 هوا .بیرون رفتم اتاق از و کردم جاساز جا یه رو گوشی. کردم خداحافظی، کردیم پاره تیکه تعارف که میک

 تنهایی رو شام. نیومد شاهین هم باز، گذشت ساعت دو. بود نیومده هنوز شاهین اما؛ بود شده تاریک

 رو و شدم بلند میز سر از. ودب مگشنه کهاین با انگار نداشتم اشتها! چرا دونمنمی. نخوردم البته، خوردم

 :گفتم مستخدم به

 االن، خورممی اون با برگشت وقتی هم رو شامم. بدید اطالع من به اومد شاهین وقت هر، باال میرم من -

 .نیستم گرسنه

 رو گوشی، اتاق توی رفتم! رفته کجا نیست معلوم. بیرون اومدم آشپزخونه از که گفت چشمی مستخدم

 . داشتبرنمی اما؛ زدم نگز بهش و برداشتم

 بار ده... بار سه... دوبار... بار یک

 دیر خاطر به یعنی. دونمنمی رو چراش اما؛ زدمی شور دلم یکم. داشتبرنمی گرفتممی تماس چی هر

 !بشم نگران و بگیرم دلشوره اون خاطر به بخوام داره دلیلی چه؟ نداشته سابقه که بود شاهین اومدن

 :دادم پیام بهش. بدونه اون شاید، افتادم نفوذی یاد! نخورم هم رو شامم حتی

 ؟داری اطالعی شاهین از، سرخ شاهین -
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 :داد جواب تاخیر با

 ؟مگه طور چه -

 :نوشتم

 .نمیده جواب گیرممی تماس گوشیش با هم چی هر! نداشته هم سابقه و کرده دیر آخه، سرخ شاهین -

 :نوشت

 .ندارم خبری -

 :رسید عسری هم بعدی پیام

 ؟شدی نگرانش؟ شده چی، سرخ شاهین -

 :دادم جواب؟! فهمید که بودم ضایع قدراین یعنی! خدا یا

 .نه، سرخ شاهین -

 :نوشتم دوباره، نگم رو حرفم بقیه نیومد دلم هم باز

 .خداحافظ، بگید هم من به رسید بهتون ازش خبری اگه ولی -

 یه که من چرا وگرنه، نکنه خودش پیش بد فکر کنه اخد! باز ننوشتم که هم رو سرخ شاهین! آخ. هوف

 ؟!بشم آدمی همچین نگران باید پلیسم
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! ؟دیرکرده قدراین چرا، بردنمی خوابم. ایستادم بالکن توی. نیومده شاهین هنوز. شب دوازده شد ساعت

. ادمد پیام نفوذی به باز. نیاورد طاقت دلم. دارهبرنمی هم باز اما؛ گرفتم تماس باهاش دوباره بار چند. هوف

 :نوشتم. دفکرکنه خوامی جوری هر بذار

 .نیومده هنوز شاهین، سرخ شاهین -

 :بود نوشته. اومد جوابش زود

 .شدی نگرانش گفتم دیدی -

 :دادم جواب! بذارم دلم کجای رو این وای

 .بوداره قضیه شاید گفتم فقط، نشدم نگران هم اصال، نخیرم -

 :داد جواب

 .شدی انیعصب که باز -

 :نوشتم. ها گیرآورده وقت هم این، اَه

 .نشدم -

 .شدی دیگه چرا -

 .نشدم -

 .شدی -
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 ـدم... شـ...نـ -

 ـدی... شـ -

 ؟ گرفته شوخیت -

 .واضحه کامال، نگران هم شدی عصبانی هم، دیدی... دیدی -

*** 

 است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 

*** 

 ؟داری مشکلی شما، بشم نگرانش دارم دوست. شدم که شدم اصال -

 .شدی پس -

. تو اومد شاهین ماشین و کردن باز رو حیاط در لحظه همون. ندادم جوابی دیگه.هزار رو رفت آمپرم وای

 فورا، نبودن مناسب هاملباس. میزد هم شاد، بود طبیعی چی همه انگار. شد پیاده ماشین از شاهین

 داخل رفت که شنیدم رو اتاقش در صدای که بودم نکرده سرم رو شالم هنوز. کردم روعوض امهلباس

 دونمنمی هم خودم. زدم هم رژ ذره یه، لبم به افتاد چشمم که برم خواستم، کردم مرتب رو شالم. اتاقش

 بدون. رونبی رفتم اتاق از. نداده رو جوابم چرا که بودم عصبانی ازدستش هنوز حال عین در! شده چم

 :گفتم داد با. دیوار به خورد که کردم باز محکم رو اتاقش در، بزنم در کهاین
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 ؟کجایی هست معلوم هیچ -

 زدم رو هامدست، جلوش رفتم. زدنمی هم پلک و بهم بود زده زل هاایسکته عین. پرید متر سه بیچاره

 :گفتم بلندتر و کمرم به

 ؟داریبرنمی چی واسه، گوشیت به زدم زنگ دفعه صد االن تا غروب از! کجایی میگم! توام با هوی -

 : گفت و گرفت جانب به حق ژست یه

 ...سوما، خوردی رو سالمت بود تگشنه دوما، داره در اتاق اوال -

 :زد رو حرفش یادامه لبخند با و باال داد رو ابروهاش

 ؟بودی شده نگرانم... -

 :گفتم، شدم دستپاچه یکم

 اشیب مرده باشی نکرده تصادف راه تو وقت یه گفتم فقط. بشم نگرانت نداره دلیلی. عمرا !هه؟ من؟ کی -

 .چیزها این و باشنت کشته یا باشی کرده سکته یا

 :گفت، خوابید بادش یهمه، هه

 .دیگه بدیمون کشتن به خواستیمی دستی دستی -

 .دادنت کشتن به گفتم، نه که من -

 .نمردی ازگشنگی تا بخوریم شام بریم کنم عوض لباس نم بیرون برو حاال، خب خیلی -
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 :گفت خودش، کنممی نگاهش متعجب دید وقتی! گفت این به کی! وا

 .بخوریم غذا هم با بیام من تا شدی منتظر گفت آشپزخونه توی مستخدم -

 همیش مگشنه هم من بیای تو تا گفتم،نبود مگشنه موقع اون فقط من. نیست طوریاین هم اصال، نه -

 .واینستادم تو واسه که من وگرنه؛ بخوریم هم با دیگه

 :گفت و زد نیشخند یه

 .بیرون برو حاال، میگی راست تو آره -

 ولی؛ کردممی نگاه مستخدم به حرص با، آشپزخونه توی رفتم! فضول مستخدم. بیرون اومدم ازاتاقش

 یخیل. بود رفته اشتهام ولی؛ بود منهگش خیلی. اومد هم شاهین. نه یا شده چیزی بپرسه نداشت جرئت

 :گفت شاهین که رفتممی داشتم، شدم بلند میز سر از، نخوردم

 ؟نبود تگشنه مگه؟ همین -

 .بخیر شب، ندارم اشتها، نه -

 .بخیر شب -

 ینفوذ به و اتاق توی رفتم. بمونم اونجا نداشتم حوصله ولی؛ اومدنمی خوابم، بیرون اومدم آشپزخونه از

 :دادم پیام

 .خونه اومد پیش ساعت نیم حدود شاهین، سرخ شاهین -
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 هم شهمه زده رو دلم هااین. بخرم لباس دست چند برم فردا باید. کردم عوض رو هاملباس. نداد جوابی

 تو رو موهام اومدمی که نسیمی. عالیه خیلی هوا آخیش. داخلش رفتم و کردم باز رو بالکن در. مشکیه

 تا، داشتم دوست رو موهام. دادم بهشون تکون یه و بلندم موهای داخل کردم رو دستم .کردمی پخش هوا

 یکم خواست دلم چرا دونمنمی. ایستادم آرایش میز جلوی و اتاق داخل رفتم. رسیدمی کمرم گودیِ

 خودم به همیشه از بیشتر یکم شم اغفال االن ولی؛ کردمنمی آرایش خیلی معموال البته! کنم آرایش

 و زدم روز هر از بیشتر رو ریملم، کشیدم چشمم دور کلفت چشم خط یه و برداشتم رو چشمم خط. رسمب

 خیلی رو هاملب فرم. زدم هاملب به هم قرمزآتشین رژ یه، کشیدم مداد رو چشمم داخل. کردم فرشون

 ،قشنگه لیخی و مو کم ابروهام. ستوکشیده مشکی که هم هامچشم. گوشتی یکم و باریک. دارم دوست

 نیست هم زشت و گوشتی ولی؛ نیست هم باال سر، نیست عروسکی هم بینیم. نداره برداشتن به نیاز اصال

 یه. مگوشی یزمینه تصویرِ وگذاشتمش گرفتم خودم از عکس یه و برداشتم رو مگوشی. میاد مقیافه به و

 لمد یهو. بخوابم برم و کنم پاکش زودی این به باید حاال، ها کردم آرایش االن همین، اوف. کشیدم خمیازه

 .خواست قهوه

 ولی؛ کردم باز رو در. اومد خودش، گرفت مخنده. زد در یکی که باال بیاد پری تا بزنم رو زنگ خواستم

 نظر از رو صورتم اجزای یهمه هاشچشم. زد خشکش بود در پشت که هم شاهین. زد خشکم

 در هک بود این کردم که کاری تنها فقط! کارکنمچی دونستمنمی ،شد هاملب یخیره لحظه یه. گذروندمی

 ریعس. کرد سکته فکرکنم بود هم شوک تو که بیچاره اون. لرزید صداش از تنم که جوری، بستم محکم رو

 روی انداختم هم رو شالم، کردم پاک فورا رو آرایشم تموم و برداشتم رو کن شیرپاک، آینه جلو رفتم

 !هوف؟! دیده تاپ این با رو من! وای. پوشیدم لباسم رو شنل یه و سرم
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 باز. نشد روم اما داشته کارمچی ببینم برم خواستم. نبود اما؛ داره کارچی ببینم بازکردم رو اتاق در

 . هوف، اتاقم توی برگشتم

 رملواش وای؟! دیده آستین بدون تاپ یه با رو من کنهمی فکری چه حاال. کشیدم دراز و تختم توی رفتم

 شد بد چقدر! وای نگم که هم آرایشم! نبود سرم که هم شال. رسیدمی زانوم رو تا فقط! که نبود خوب هم

 من برای ولی؛ پارتی اون و مهمونی این میره بار صد روزی، نیست مهم چیزها این که اون برای البته. حاال

 .اه، بده

 :داده پیام ق بداخال نفوذیِ دیدم که ندارم پیغامی ببینم برداشتم رو مگوشی

 ؟شد رفع نگرانیتون -

 :نوشتم، ها گیرآورده وقت هم این، اهلل اال الاله

 .بشه رفع بخواد که نبودم نگران من -

 :داد پیام

 !بنویسی رفت یادت که هم "سرخ شاهین"، شدی عصبانی که باز -

 :دادم جواب

 .بخیر شبتون، سرخ شاهین -

 :داد پیام! هست کی فکرکرده، پررو. کردم ضایعش من حاال، هه

 .خوش شب -
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 .بخوابم کردم سعی و بالشتم زیر کردم پرت رو گوشی

*** 

 :بود نوشته محل بی خروس، اَه. بود کامران یشماره. بازکردم رو هامچشم، گوشی پیامک صدای با

 .کوچولو خانوم نمونی خواب. ببینمت تا منتظرم صبرانهبی، زیبا پرنسس سالم -

 :گفتم کجی دهن با و درآوردم رو اداش خودم پیش

 .کوچولو خانوم نمونی خواب -

 :گفتم، باشه جلوم کامران خود که انگار و انداختم ششماره به غضبناک نگاه یه هم بعد

 .لوس یمسخره، ببرن رو شورتمرده -

 لندب حرص با هدوبار. بود پریده خوابم متاسفانه ولی؛ سرم روی کشیدم حرص با رو پتو. خوابیدم دوباره

 .تخت رو نشستم و شدم

 .الهی بده مرگت خدا -

 ونهآشپزخ تو. بیرون رفتم اتاق از و کردم عوض رو هاملباس. دستشویی تو رفتم بلندشدم هادیوونه مثل

 .اومد هم شاهین. خوردم رو مصبحونه و جام سر نشستم. نیومده هنوز شاهین دیدم، رفتم که

 بخیر صبح -
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 دیشب یاد یهو. اومدمی بهش مشکی خیلی، بود پوشیده کوتاه آستین جذب شرتتی. کردم نگاهش

 وقتی چون؛ کشیدم خجالت یهو فهمید کنم فکر. کردم سالم آروم و پایین انداختم رو سرم، افتادم

 . زد لبخند بهم کردم نگاهش

 و شدم بلند ارناچ به. بخورم درست تونستمنمی، کنهمی نگاهم داره شهمه کردم احساس صبحونه سر

 این از. نشستم متحرک چوبی صندلی روی و حیاط توی رفتم. بیرون رفتم آشپزخونه از حرفبی

 نورآفتاب، بودم بسته رو هامچشم. خوردممی تکون روش آروم آروم. داشتم دوست خیلی هاصندلی

 باز رو هامچشم .اومدمی بچه یه خنده صدای. برام بود بخش لذت خیلی این و بود صورتم تو مستقیم

 چه، آخی. خندیدمی و دویدمی پروانه یه دنبال داشت، بودم دیده اول روز که ایبچه همون دیدم و کردم

 و ایستاد جاش سرِ جاهمون چون؛ انگارترسید. افتاد من به نگاهش یهو که دویدمی داشت. بود هم بانمک

 دودلی با. پیشم بیاد که کردم اشاره بهش و زدم لبخند بهش. بهم زد زل و هم تو کرد روگره هاشدست

 :کشیدم مشکیش موهای تو دست یه و گرفتم رو دستش. ایستاد جلوم اومد

 ؟ترسیمی من از -

 .نگفت چیزی

 ؟خورده رو زبونت موش -

 .نگفت هیچی هم باز

 ؟کنیم بازی میای -

 :گفتم و خندیدم. کرد نگاهم و آورد باال رو سرش، گفتم که رو این
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 یایم پس -

 .زد ریز خیلی لبخند یه

 .بدونم رو اسمت باید اول ولی -

 :گفت آروم

 .سعید -

 ؟ترسیمی من از بگو بهم حاال، خوشگله خودت مثل هم اسمت -

 تو. آوردم باال رو سرش و شچونه زیر گذاشتم رو دستم. کرد نگاه زمین به و داد تکون آروم رو سرش

 :گفتم و لبخندزدم بهش. داشت لیخوشگ عسلیِ هایچشم. کرد نگاه هامچشم

 ؟نترسی ازم دیگه و بشیم دوست هم با میشه -

 :گفتش

 ؟کشینمی رو من دیگه بشیم دوست اگه -

 بچه که کردی کارچی ببین، رسیدنمی هم مورچه به آزارم که منی. شاهین نکنه کارتچی بگم خدا

 .داره من از تصوری همچین

 ؟کنیم بازی میای حاال. عزیزم نه -

 .داد تکون رو سرش و زد لبخند
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 ؟کنیم بازی چی حاال خب -

 :گفت بعد و فکرکرد یکم

 .کنیم بازی توپ بریم، دارم توپ من -

 :گفتم و خندیدم

 . بریم -

 . بود گرفته مخنده. کشیدمی خودش دنبال هم رو من. ساختمون پشت دوید و گرفت رو دستم

 اول مثل رفتارم فهمیده هم االن تا شاید گرچه. کنه شک ترسممی. نبینه رو من شاهین کنه خدا فقط

 .نیست اول مثل هم اون رفتار فهمیدم من که طوریهمون. نیست

 تا درخته این از، تو یدروازه یکی اون تا درخته اون از، طرفاین هم من، وایسا طرفاون تو خاله: سعید

 .من یدروازه هم جااون

 ستمنتون متاسفانه که کرد شوت پاش با رو توپ. ایستادم بود گفته که جاییهمون رفتم. گرفت مخنده

 :گفت خنده با و باال پرید. بگیرمش

 .شد گل، شد گل جون آخ -

 !کردم که بودم نکرده رو بازی این فقط. بود گرفته مخنده

 .حاال بزن تو، توئه نوبت خاله: سعید

 .پام جلو روگذاشتم توپ
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 .وایسا، باشه نزده عمرش تموم تو ایید علی که زنممی گلی یه االن -

 سعید. بچه جلو شدم ضایع حسابی و رفت دیگه جای یه کال ولی؛ توپ به زدم محکم و باال بردم رو پام

 : گفت و خندید

 .وایسا، زنممی بهت دیگه گل یه االن، جلوئم من هیچ یک جون آخ -

 با و باال پرید باز سعید. شد گل و یرمشبگ نتونستم هم باز که زد محکم شوت یه و آورد رو توپ دویید

 :گفت ذوق

 .شد گل...شد گل -

 .هوف، کنننمی بازی فوتبال دخترها نیست خودبی ببین

 .کنممی گلش دیگه دفعهاین؟ خوشحالی اِ -

 .کرد گیر درخت باالی رفت توپ، غافل دل ای... اما زدم توپ به قبلی از ترمحکم شوت یه

 ؟کارکنیمچی حاال وای -

 :گفت سعید

 میارمش میرم االن -

 .پایین آوردمش و گرفتم رو بغلش زیر. تونستنمی و بود بلند درخت اما؛ باال بره درخت از کرد سعی

 . میرم خودم من کن صبر، خاله تونینمی تو -
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 :گفت و کرد تعجب

 ؟بلدی مگه؟ میری شما -

 .شدم بزرگ درخت رو کال، بودم درخت رو شهمه بودم بچه من. بلدم که معلومه، باش رو این، بع -

 .خاله نیوفتی -

 .وایسا، میارمش برات االن، پسر نباش نگران -

 طرف دو و درآوردم رو کفشم. نباشه پام و دست تو که زدم گره و گردنم پشت بردم و کردم باز رو شالم

 .رفتم باال ازش آروم آروم. ازش رفتن باال اومدنمی سخت نظرخیلی به. گرفتم رو درخت

 مونده دیگه یکم... رسیمی االن... خاله آفرین -

 زشا رو خودم و بگیرم رو شاخه تونستممی رفتممی دیگه یکم. درخت از رفتن باال بود سخت خیلی، اوف

 هشاخ رو. بودم نکرده ورزش که بود وقت خیلی، بود شده تند تند نفسم، بود دراومده عرقم. باال بکشم

 و کشیدم باال شاخه از رو خودم زور با. بود گرفته درد دستم، داشتم نگه روش ور خودم و شدم آویزون

 صدام که شنیدم رو شاهین صدای لحظه همون اما؛ ایستادم روش، شد تازه نفسم که یکم. نشستم روش

 رو من کردممی دعا دعا. ساختمون پشت اومد. اینجام من نگه گفتم هم سعید به، ندادم رو جوابش. زدمی

 :گفت بهش و پیشش اومد دید که رو سعید. ینهنب

 ؟ندیدی رو کتایون تو -

 :گفت دستپاچه سعید
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 .عمو نه...نـ -

 : گفت و کرد نگاهش مشکوک یکم

 ؟کنیمی کارچی اینجا تو، ببینم -

 تا .شنیدمش من فقط البته که رسید گوش به شاخه برداشتن ترک صدای که بزنه حرف خواست سعید

 و ودمب بسته رو هامچشم. پایین افتادم روش از جیغ با و شکست شاخه نیفتم که کنم کاری یه خواستم

. خاله گفتمی مدام و زدمی صدام که شنیدم رو سعید جیغ صدای. مُردم بیوفتم وای، کشیدممی جیغ

 رو یکی دست حرکت فقط! کجاست دونستمنمی که افتادم دیگه جای یه زمین رو بیفتم کهاین از قبل

 .بودم گرفته رو صورتم جلوی دستم با. کردم حس بازوم روی

! بودم شاهین بغل تو. شدم شوکه ولی؛ برداشتم رو دستم آروم آروم. کنم باز رو هامچشم ترسیدممی

 کم همینم فقط. من به اون کردممی نگاه اون به من. گرفته رو من شاهین افتادممی داشتم وقتی ظاهرا

 گذاشت رو من شاهین. اومدیم خودمون به مونجفت "؟خوبه حالت خاله" تگف که سعید صدای با. بود

 .طورهمین هم من، کرد مرتب رو لباسش یکم و زمین روی

 !میری باال هم درخت از دونستمنمی: شاهین

 .بگم چیزی شدنمی روم

 .بود من تقصیر، نکن دعواش رو خاله، عمو: سعید

 ؟باال انداختی رو توپ تو: شاهین

 :گفتم که بزنه حرفی خواست و کرد من به نگاه هی سعید
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 .باال انداختمش من، نه -

 ؟کردینمی بازی توپ پس: شاهین

 :گفتم و زدم زل بهش، شدم ناراحت کردنش پیچسوال از

 ؟!داره اشکالی -

 !کنی بازی باهاشون که باشه طوری هابچه با رفتارت کردمنمی فکر ولی؛ خیر -

 .کنه شک فقط که تمداش کم رو همین! وای ای

 .بود رفته سر محوصله. ببندم خودم روی هم رو در و اتاقم توی بشینم که اینه از بهتر -

 !بیاری نتونستی که هم رو توپت -

 .باال اون بود گیرکرده توپ، بله. کردیم نگاه درخت باالی به تامون سه هر

 .کنار برید: شاهین

 به دخور سنگ، کرد که پرتابی اولین با. پایین بندازه رو توپ سنگ یه با داشت سعی. کردم نگاه بهش

 .خوبه هم گیریش نشونه انگار نه. شاهین بغل تو افتاد صاف توپ و پایین افتاد و توپ

 سعید هب داد رو توپ شاهین. باال رفتمنمی هاشانپانزه مثل دیگه افتهمی توپ سنگ یه با دونستممی اگه

 : گفت و

 .دارم کار تخاله با من، کن زیبا برو تو، عمو بیا -
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 :گفتم و کردم نگاهش مشکوک. رفت و گفت چشمی سعید

 !ها کنی رفتار طوراین هابچه با نمیاد هم تو به -

 :گفت و کرد وراون وراین رو خودش یکم، شده سه فهمید انگار

 .داریم قرار هفته آخرِ، نیست چیزها این وقت االن -

 ؟قراری چه؟ قرار -

 ؟کیلو دویست یاندازه داری، کمه هروئینم بار منتها، داریم خوب مشتری. کنیم جاجابه محموله قراره -

 .نباش اونش نگران، دارم چی همه من -

 نم اگه دونیمی هیچ. نباش بازیت توپ دنبال و بیا هم تو، بنویسم رو قرارداد تا باال رممی من. خوبه -

 .بشکنه پات و دست بود ممکن نبودم

 .نشکسته که الحا -

 .نیستی بلد که هم تشکر -

 .بود توظیفه -

 ؟گفتی چیزی؟ جان -

 :گفتم و ایستادم جلوش صاف رفتم. ازش ترسممی کرد فکر

 .بود توظیفه -
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 .زنی که حیف -

 ؟کنی کارچی خواستیمی مثال -

 .میگم بهت بعدا، دارم کار فعال -

 .هه -

 داخل رفتم. دادممی اطالع سرهنگ و نفوذی به باید. نهخو داخل رفتم هم من، شد دور که یکم. رفت

 :دادم پیام نفوذی به اول. برداشتم رو گوشیم و اتاقم

 چند تا کنم تهیه براش باید من و کمه هروئینش بار، داره قرارداد شاهین، هفته این آخر، سرخ شاهین -

 .کنممی اعالم رو نتیجه و دممی گزارش سرهنگ به دیگه یلحظه

 :داد جواب نکشیده دقیقه به

 .شد دریافت -

 :بود نوشته، اومد جوابش فورا که دادم رو پیام همون هم سرهنگ به

 اطالع بهت رو مکانش و جا زودی به. ذاریممی رو هامواد توش و کنیممی درست برات مخفیگاه یه -

 .دممی

 .شد دریافت، سرخ شاهین -

 که بودم ورغوطه خودم افکار تو. شد جواب منتظر من ثلم هم واون کردم اعالم نفوذی به رو نتیجه

 :بود نوشته که بود کامران. کیه زدممی حدس. اومد گوشی پیامک صدای
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 ؟!نمیشه پنج ساعت زودتر چرا؟ گذرهمی دیر قدراین زمان چرا پرنسس -

 :دادم رو جوابش و کشیدم دراز تخت رو، گرفت مخنده

 .گذرهمی دیر هم من برای! دونمنمی -

 :داد پیام

 ؟سرقرار بیایم زودتر موافقی -

 :دادم جواب و کردم فکر یکم

 .بیام تونممی پنج ساعت من و ستخونه شاهین، نمیشه متاسفانه -

 :نوشت

 .کنممی تحمل هم رو دیگه چندساعت تو خاطر به. نداره عیبی اما؛ پرنسس شد حیف خیلی، بابا ای -

 :دادم جواب. خوردمی بهم هاشبازی مارمولک این از داشت حالم دیگه

 .فعال، پیشم بیاد خوادمی شاهین ببخشید، دارید لطف شما -

 :نوشت

 .فعال. کن صدام کامران همون، باش راحت هم من با، نیاره ما قشنگ پرنسسِ سرِ بالیی باش مراقب -

 .کنهمی فکرهایی چه حاال هه. ندادم بهش جوابی

*** 
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 که آالچیقی نزدیک. شدم پیاده و کرد باز برام رو در شخصی محافظ. بود هاومد من از زودتر کامران

 ور پام تا سر. ایستاد جلوم اومد و شد بلند جاش از کامران، داخل رفتم. شدم بود نشسته داخلش کامران

 : گفت و کرد برانداز

 .ایالعادهفوق واقعا تو -

 گذاشت و جلو آورد رو دستش. شدم غافلگیر ابیحس کارش با. کردم سالم آروم و پایین انداختم رو سرم

 : گفت و آورد باال رو سرم و مچونه زیر

 هایباچشم دارم دوست. باشه پایین سرت زنیمی حرف باهام وقتی ندارم دوست.ماهت روی به سالم -

 ؟خب، بزنی حرف باهام و کنی نگاه هامچشم تو قشنگت

 کرد زدرا مقابلش رو دستش. زدم بهش کوتاه لبخند یه فقط. برداشت رو دستش که کردم نگاه دستش به

 : گفت و

 .بانو بشینید بفرمایید -

 ضاف بینمون وجب یک از کمتر، هم با نداشتیم فاصله خیلی. نشست کنارم هم اون، صندلی روی نشستم

 .اومدم خارج از مثال چون؛ بگم چیزی تونستمنمی اما؛ نبودم راضی مونازحالت. بود

 ؟خوبی؟ خبرها چه سپرنس، خب -

 ؟هستید خوب شما، ممنون بله -

 ؟هوم؟ مغریبه من مگه ببینم زدی حرف طوریاین من با که باز -
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 :گفتم و پایین انداختم رو سرم هم باز

 .نه -

 رو هامچشم تو نکنه. نکن نگاه زمین به و باال بیار رو سرت هم حاال؟ خب، بزن حرف راحت باهام پس -

 !هاناین و آبی و سبز چشم عاشق دخترها یهمه؟ نداری دوست

 .داشت سبز رنگ به قشنگی هایچشم انصافا. کردم نگاه بهش لبخند با

 و سر افرادی با بیشتر بودم خارج که مدتی توی من. قشنگن خیلی شما هایچشم. حرفیه چه این نه -

 .زیباست عادهال فوق شما هایچشم کنم اعتراف باید ولی؛ بودن رنگی چشم که داشتم کار

 : گفت و خندید

 و جذاب قدراین اما؛ مشکیه کهاین با. نیست هیچی تو قشنگ هایچشم برابر در من هایچشم، عزیزم -

 .کنه نگاهش خوادمی فقط آدم که گیراست

 .کردم نگاه بهش باز کامران صدای با که کردممی نگاه هامکفش به داشتم. زدم لبخند فقط و نگفتم چیزی

 .بدم بهت پیشنهادی یه خواممی یونکتا -

 کنجکاوانه و کردم نگاهش متعجب. پیشش برم قراره کردممی رو فکرش که چیزی از زودتر انگار، آخ

 :پرسیدم

 ؟پیشنهادی چه -

 :گفت پته تته با یکم
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 ...آخه بگم جوری چه...راستش...ببین...اوم -

 :گفت سریع و یهو خیلی بعد

 ؟بیای من با حاضری -

 ؟پرسیدم تعجب با و زدم زل هاشمچش تو

 ؟بیام کجا؟ بیام -

 .بدم ازدواج پیشنهاد تو به خواممی من که اینه حقیقتش...من، ببین -

 :گفتم و باال دادم رو ابروهام

 ؟خوبه حالتون شما؟ ازدواج پیشنهاد -

 : گفت و بهم کرد رو پشتش و ایستاد چون؛ شد کالفه انگار

، شدم جذبت دیدم شاهین یخونه رو تو که شبی همون من... ولی نشه باورت شاید، کتایون ببین -

 .بردارم ازت چشم تونستمنمی هم لحظه یه. شدم تدیوونه

 : گفت و کرد نگاه بهم برگشت

 .شدم عاشقت اول نگاه تو من کتایون -

 :گفتم و زدم گیجی به رو خودم یکم

 .هینمشا نامزد االن من...من. نیست شدنی؟ چی یعنی...آخه -
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 : گفت و نشست کنارم اومد

 ؟!نه یا کنی ازدواج باهام حاضری بگو فقط تو -

 :گفتم من من با

 تو به هم من کنم فکر...ندارم دیگه و داشتم یعنی؛ ندارم شاهین به ایعالقه من، بخوای رو راستش -

 .نباشم میلبی

 اب دستش تماس با. ترهسخت هینشا جلوی بودن فیلم از این جلوی بودن فیلم. پایین انداختم رو سرم

 لبخندش جواب، زد لبخند بهم که کردم نگاه بهش. نره این از جلوتر کن کمک خدایا. شد مورمورم دستم

 . دادم رو

 ؟خب، بیا راه باهام فقط، بخوره تکون دلت تو آب نذارم باشی من با اگر میدم قول کتایون -

 ؟ آخه طوری چه -

، باشی خودت مراقب خواممی موقع اون تا فقط. ریزممی نقشه یه دمخو من، نباش اون نگران تو -

 !؟عزیزم باشه، باشی من اختیار در کمال و تمام خواممی. بخوره بهت هم انگشتش حتی شاهین خوامنمی

 خسته. باشه داشته باهام تماسی جور هیچ شاهین نذاشتم که االن تا. کنممی رو امسعی یهمه من -

 جدا ازش مهمونی شب همون رو اتاقم آوردم شانس، لرزممی ترس از میشه که شب. کارهاش از شدم

 .گذاشت باالخره تا کردم قدرگریهاین ولی؛ خواستنمی اون گرچه، کردم

 دمخو پیش بیارمت بکنی هم فکرش که وقتی از زودتر دممی قول. نترس هیچی از، عزیزم نترس دیگه -

 .دیگه کس هیچ نه باشی خودم پرنسس مخوامی، مخونه سوگولیِ بکنمت و
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 ؟کامران -

 ؟کامران جون -

 ؟بیاره سرمون بالیی اگه؟ بفهمه شاهین اگه -

 : گفت و بدم ادامه رو حرفم نذاشت

 هیچ، من پیش بیای وقتی. باش خودت مواظب اونی پیش که وقتی تا فقط تو. نترس ازهیچی، هیش -

 .دارم رو هوات، نترس هیچی از داری رو من تا. بیفته که ذارمنمی یعنی؛ افتهنمی اتفاقی

 اجازه یحت، بینممی کابوس فقط هاشب. شاهین پیش بمونم ترسممی من کامران؟ صبرکنیم باید کی تا -

 .اومدم خرید یبهونه به هم االن، مسافرت برم روز دو نمیده

 ؟کنی صبر آینده یهفته تا تونیمی -

 ؟کنی کارچی خوایمی -

 فرار تونیمی. کنیممی فکری یه وقتاون و گردمبرمی زود خیلی. خب خارج برم باید هفته این من ببین -

 هم رو تو رنگ شاهین ذارمنمی وقتاون. من یخونه بریم هم بعد. ببینیم رو هم بذاریم قرار جا یه و کنی

 .سیاهش دل رو ذارممی رو تو حسرت، ببینه

 ؟کنیمی کارچی وقتاون، بیاره تو سرِ بالیی شاهین ترسممی من -

 ؟خانومی باشه، هست خودم به حواسم من، باش خودت مراقب فقط تو. عزیزم نباش من نگران تو -

 «هاشزدن حرف از میاد بدم اَه»
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 .باشه -

 .آفرین -

 :گفت آروم! رویا هم شاید یا فکر تو رفت یکم

 .بشی من مال فقط، شیب من پرنسس که روزیاون واسه کنممی شماری لحظه دارم -

 کامران ترسممی من -

 : گفت و کرد نگاهم مشکوک

 ؟چی از؟ ترسیمی -

 .باشی اون مثل هم تو ترسممی، شده ترسم این باعث شاهین -

 تو. نشدم هیچکی عاشق حاال تا، نیستم اون مثل که من، دختربازه و هوسران آدم یه شاهین، عزیزم -

 . تگرف رو چشمم که بودی کسی اولین

 . نگفتم چیزی

 هب کامران صدای با! باشم داشته کار و سر آدمی همچین با باید کی تا نیست معلوم، برسه من داد به خدا

 .اومدم خودم

 .بخند حاال -

 .رفتمی سر پیشش داشت محوصله. برم زودتر باید. زدم لبخند و کردم نگاه بهش
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 .برم باید دیگه من ببخشید -

 ؟!زود قدراین چرا -

 .کنه شکی شاهین خوامنمی، مجبورم -

 .کن مراقبت خوب من پرنسس از، باش هم خودت مراقب برو باشه -

 .خداحافظ. باش خودت مراقب هم تو -

 .سالمت به -

 ادمد تکون رو سرم فقط. داد تکون دست برام، کردم نگاهش. اتومبیل داخل نشستم و شدم رد مقابلش از

 . زدم لبخند بهش و

 دلم. ها شدممی صمیمی مغرورِ بداخالقِ شاهین این با داشتم تازه، مارمولک این پیش برم رهقرا زودی به

 ایدب رو این حاال، سرنمیره محوصله وجوداین با باشم اینجا هم سال ده بداخالق نفوذیِ مثل اگه بود خوش

 .ذاشتممی دلم کجای

 بهش رو سرش و هم بودتو کرده رهگ رو هاشدست. مبل رو بود نشسته شاهین شدم خونه وارد وقتی

 .کرد نگاه رو پام تا سر از، جلوتر اومد دید رو من وقتی. کرد بلند رو سرش در صدای با. بود داده تکیه

 .بودم کرده روتنم بودم خریده تازه که رنگی کرم مانتو همون. هامهلباس رنگ خاطر به فهمیدم تازه

 ؟شده چیزی -

 .اومد در سردرگمی از
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 ؟هان -

 .گرفت مخنده

 ؟کنیمی نگاه طوریاین چرا -

 ؟کردم نگاه چطوری -

 .طوریاین -

 .تَوهمیا -

 .باش -

 ؟شد چی -

 ؟شد چی چی -

 دیگه کامران -

 ؟ بشه چی خواستیمی -

 ؟ نکنی بحث قدراین میشه -

 .اون زیبای پرنسس بشم برم و اینجا از کنم فرار قراره برگشت وقتی، آب وراون میره هفته این -

 .شد گرد هاشچشم

 ؟اون پرنسس بشی بری -
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 :گفتم و خندیدم

 ؟من پرنسس، من پرنسس میگه شهمه رفته یادت مگه، دیگه آره خب -

 : گفت، بود نشسته روش که مبلی همون سمت رفتمی داشت که حالی در و بهم روکرد پشتش

 .نری تونیمی، نشده دیر هنوز کتایون -

 ؟خالفکار آقای بره لو موننقشه خوایمی؟! نَرَم میگی قدراین چرا؟ خوبه حالت تو -

 !گفتم چی؟! خالفکار

 از بعد امروز که جدیدی هایلباس و کردم عوض رو هاملباس. اتاقم توی باال رفتم. نگفت چیزی

 هب و بودن هم ست که شلوارش با کوتاه آستین بلوز یه. کردم تنم رو بودم خریده کامران از خداحافظی

 :دادم پیام نفوذی به و برداشتم رو گوشی، تخت رو خوابیدم. اومدمی سفیدم پوست به. لیمویی رنگ

 شاهین یخونه از من آینده یهفته تا و میره خارج به قراردادی برای کامران هفته این، سرخ شاهین -

 .اون یخونه میرم کامران با و کنممی فرار

 :گفت که دمدا سرهنگ به رو پیام همون. نیومد جوابش

 گرچها، باشیم مراقبت کنیممی سعی دورادور ما، نباش چیزی نگران. شد دریافت، سرگرد نباشی خسته -

 .بیایم هم نزدیک تونیمنمی

 .کنیدمی لطف کنممی خواهش، سرخ شاهین -

 :بود نوشته که اومد هم نفوذی جواب
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 .شد دریافت، خب بسیار -

 دلم. بوسیدم رو مخانواده اعضای تک تک عکس و آوردم در رو دمگردنبن. بالشت زیر انداختم رو گوشی

 دآوریِیا با. کردممی دعوا تلویزیون کنترل النازسر با داشتم بودم خونه االن اگه. بود شده ذره یه براشون

 .اومد اتاقم در صدای. زدم لبخند خاطراتم

 .بفرمایید -

 : گفت و داخل اومد پری

 .ستآماده شام خانوم -

 .میام النا -

 اشتها چرا دونمنمی. پایین رفتم و کردم روعوض هاملباس هم باز، اوف! بود شده نه ساعت زود چه

 تو. کردممی بازی بازی غذام با. جام سرِ نشستم حرفبی هم من. بود نشسته جاش سر شاهین! نداشتم

 . فکرفرداهام، فکربودم

 غدرو نشدم خسته بگم اگه؟ باشم جاسوس باید کی ات؟ کنم کار گروه اون و گروه این توی باید کی تا

 ودب نزدیک بار سه قبلیم پرونده توی یادمه. دربیام پا از چیزها این با که نیستم آدمی من ولی؛ گفتم

. مبود بستری یوسیآی تو روز سه، سرم به خورد ضربه اون وقتی. دادن نجاتم دکترها هم بارسوم. بمیرم

 .بزنم جا زود قدراین نباید. گیرهمی درد هنوز بهش بود خورده که تیری جای میدم فشار رو بازوم وقتی

 .کردم نگاهش و آوردم باال رو سرم شاهین صدای با. اینجام که نشده هم ماه دو هنوز

 ؟بودی فکری چه تو -
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 .نبودم فکر تو -

 ؟ندادی جواب زدم صدات چرا پس -

 ؟زدی صدام -

 ؟بودی فکر تو دیدی -

 .نیست مهم، بودم آره -

 ؟خورینمی رو غذات چرا -

 .ندارم اشتها -

 ؟چرا -

 ؟سوالیه بیست -

 .نه -

 .بخیر شب -

 ویت رفتم. بیرون زدم آشپزخونه از. بیرون اومدم میز پشت از حرص با بشم جوابش منتظر کهاین بدون

 وت رفت جن انگار! شدم شکلیاین یهو چرا دونمنمی هم خودم. نشستم بالکن توی صندلیِ روی و اتاقم

 .هوف. زدم حرف باهاش بد چقدر. جلدم

*** 
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 طرف دو سراغم اومد لعنتی سردرد این باز. تخت روی نشستم. شدم بیدار خواب از سردرد با صبح

 ترفمی سیاهی هاییوقت یه هامچشم، کردمی سنگینی سرم. دادم فشارش محکم و گرفتم رو پیشونیم

 ؟!خدایا شده چم. داشتم سرگیجه و

 تخت یلبه به خورد سرم. زمین خوردم و رفت گیج سرم ایستادم که همین اما؛ شدم بلند تخت روی از

 اما؛ بشم دبلن خواستم. بره بیرون صداش که باشم گفته بلند قدراون نکنم فکر ولی. گفتم بلندی آخ که

. کردممی گریه داشتم درد از. شد خونی دستم، سرم به زدم رو دستم. نداشتم هم رو کار این توانایی

 در .رفتم در دم تا کشون کشون و گرفتم رو دیوار کنار. بلندشدم آروم و تخت یلبه به روگرفتم دستم

 هک بود ضعیف صدام قدراون ولی؛ کردم صدا رو پری دفعه چند. نبود توسالن هیچکس، کردم باز رو اتاق

 مناسب وضعیتم. رسوندم شاهین اتاق در به رو خودم و گرفتم رو در یدستگیره. شنیدمنمی هم خودم

 دبو ضعیف هم باز ولی زدم صدا رو اسمش دفعه چند. نبود مهم برام اصال که داشتم قدردرداون ولی؛ نبود

 .نبود تنش لباسش، بود خواب تخت روی. کردم باز رو اتاقش در. صدام

 .شاهین...شا -

 .مداونمی بند خونش و رفتمی گیج سرم. نداشتم هم رو برداشتن قدم یک حتی توان واقعا. نخورد تکون

 شاهین -

 .کردم صداش دوباره، خورد تکون یه. زدم ضربه اتاقش در به دستم با آروم آروم

 شاهین...آخ...شا -

 .سمتم دوید و ترسید بیچاره. کرد باز رو هاشچشم یهو
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 ؟بوده اتاقت تو کسی؟ میاد خون چرا سرت؟ شده چی...کتایون –

 :زد داد. بودم هاشدست وسط جونبی. داشت نگهم و گرفت رو بازوهام

 ؟پری...بزن حرف کتایون -

 :زد داد بلندتر

 ؟هستین گوری کدوم؟ پری -

 :گرفت رو روش و زخمم روی گذاشت رو دستش

 ...کتا -

 .شدم بیهوش و نفهمیدم هیچی دیگه

 لهنا فقط. کیه مال بدم خیصتش تونستمنمی ولی؛ آشنا صداهای، پیچیدمی سرم توی گنگی صداهای

 توی سوزش. کردممی حس رو گرفتمی قرار سرم و دست روی که رو یکی دست گاهی از هر. کردممی

 .شدم بیهوش هم باز، جونمبی هایناله بین. کردمی درد خیلی سرم. کردممی حس رو دستم

*** 

. چرخوندم رو سرم. قبل مثل نه ولی ؛کردمی درد هنوز سرم. بودم اتاقم توی. بازکردم روآروم هامچشم

 .دستش رو بود گذاشته رو سرش و هم توی بود کرده گره رو دستش که بود نشسته سرم باالی یکی

 کهاین محض به ولی بود ضعیف خیلی صدام، زدم صداش آروم. شاهینه که بدم تشخیص تونستممی

 .بود قرمز و داشت پف هاشچشم. کرد نگاهم و آورد باال رو سرش کردم صداش
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 ؟اومدی بهوش...کتایون -

 .تخت کنار زمین روی نشست عجله با و پایین اومد صندلیش از

 ؟افتاد اتفاقی چه میاد یادت؟ شناسیمی رو من؟ خوبه حالت کتایون -

 .نداشتم هم زدن لبخند توان من ولی؛ زد لبخند. دادم تکون رو سرم آروم

 ؟کنهمی درد خیلی سرت؟ بهتری -

 .آره -

 ؟یهو شدی طوریاین چرا -

 .رفتمی گیج سرم...سرم...دونمنمی -

 .بیاد میگم دکتر به االن، نزن حرف... خب خیلی... خب خیلی -

 . انگار بود کوفته بدنم یهمه. داشتم ضعف، بود گرسنه، بودم خسته. بیرون رفت اتاق از عجله با

 .نشست قبلش جای سر اومد. بود دستش آب لیوان یه، برگشت شاهین

 .میاد االن هم خودش... نداره ایرادی گفت، زدم حرف دکترت با. بخور آب یکم بیا -

 گذاشت برد رو لیوان خوردم که یکم. داد بهم رو آب کم کم و باال آورد رو من و بالشت زیر برد رو دستش

 . پاتختی رو
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. مشخصه کیفش از چون؛ ترهدک احتماال که اتاق توی اومد ساله05 حدود مرد یه بعدش و اومد در صدای

 .کنه ممعاینه دکتر تا شد بلند شاهین

 ؟هنوز دارید سرگیجه: دکتر

 .میره سیاهی هم هامچشم کنهمی درد خیلی سرم ولی؛ کم -

 ؟داری تهوع حالت -

 .ستکوفته و کنهمی درد بدنم یهمه. کنممی ضعف احساس، بله -

 ؟نداری خاصی بیماری. خورده سرت به که ایهربهض خاطر به و نیست مهمی چیز شکر رو خدا خب -

 .عصبیه سردردم ولی؛ نه -

 ؟داشتین استرس یا بودین عصبانی دیشب، شدم متوجه بله -

 .نه -

 .گفتم دروغ فهمید، زد لبخند دکتر

 رساست و نشید عصبانی دوباره باز کنید سعی. بخورید وقت سرِ که نوشتم قرص براتون، خب بسیار -

 .بشه بد حالتون باز که نکنید پیدا

 اتاق. رفت بیرون اتاق از کوتاهی خداحافظی با و تخت روی گذاشت رو نسخه که بزنم حرف خواستم

 .شکست رو سکوت اون شاهین صدای. بود ساکت

 ؟نه، بود من تقصیر -
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 ؟بود تو تقصیر چی -

 .شدی عصبی که -

 .نشدم عصبی من -

 .میشی عصبانی باز ناال، باش آروم فقط تو، تسلیم باشه باشه -

 .خوردمش کم کم. سمتم گرفت هم رو لیوان و دهنم تو گذاشت قرص یه. نگفتم چیزی

 .کن استراحت تو، میرم من -

 .نگفتم چیزی

 .بزن رو زنگ این خواستی چیزی هم اگر -

 .رفت بیرون اتاق از و زد لبخند بهم. دادم تکون رو سرم

 میشم پا خواب از که فرداش. همینه اوضاعم، گیرممی رساست دکتر قول به یا میشم عصبانی وقت هر

 گوشیِ. شکست سرم اونور منتها، شدم طوریهمین هم دیگه بار یه یادمه. گیرممی سرگیجه و سردرد

 :بود نوشته. کردم باز رو نفوذی هایپیام و آوردم درش. بودم کرده مخفی زیربالشتم رو ممخفی

 ؟خودت با کردی کار چی -"

 ؟نیستی خودت مراقب چرا -

 ؟شدی طوریاین که بودی عصبانی چی از -
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 ؟داشتی رو کامران خونه به رفتن استرس نکنه -

 ".داریم نیاز بهت ما، شو خوب زودتر -

 خود شاید! دونهمی رو چی همه که نزدیکه شاهین به خیلی درصد نودونه. داره هم رو دقیق اخبار چه

 :دادم یامپ! باشه گفته بهش رو هااین شاهین

 .داشتم استرس نه، بودم عصبانی نه من، سرخ شاهین -

 :داد جواب زود

 .دنده یک لجباز خانوم کن استراحت. بدی رو من جواب خوادنمی فعال -

 هاآمپول و قرص. ندادم رو جوابش! مهربون روز یه بداخالقه روز یه بد روز یه خوبه روز یه چرا دونمنمی

 .برد خوابم زود، بود آورخواب

 .بود پری. کردم باز رو هامچشم زدمی صدام که آشنایی صدای با

 .داروهاتونه وقت، خانوم -

 .خوردم رو هاقرص و نشستم. شدم بلند یکم کرد کمکم

 ؟خانوم نیست امری -

 .خوابیدم که بس شدم خسته. شم بلند کن کمکم -

 .خانوم کنید استراحت باید شما اما -
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 .نک کمک، خوبه حالم من -

 گیج دارم دید که پری. رفت گیج باز سرم، ایستادم کهاین محض به. اومدم پایین تخت از کمکش به

 هنگا بهش شد خوب حالم که یکم. نیوفتم باز که چسبیدمش سفت هم من. داشت نگهم محکم خورممی

 :گفتم و دادم تکون رو سرم و کردم

 .بریم... خوبم -

 شاهین صدای با. کردمی سنگینی شهمه سرم، رفتم پایین هاپله از سختی به. بیرون رفتیم اتاق از

 .کردم نگاه، بود کرده تعجب که اون به و ایستادم

 .کنی استراحت باید تو؟ شدی بلند چرا؟ کتایون -

 شهمه که تونمنمی، بهترم االن که کنهمی درد سرم یکم، نیست هم چیزیم، شاهین خوبه حالم من -

 .بخوابم

 ...خوب هنوز التح تو ولی -

 .خوبم یعنی خوبم میگم وقتی -

 .میشی عصبانی باز االن، خب خیلی -

 ؟!نذاری سرمسربه قدراین میشه...نوچ -

 : گفت و برد باال تسلیم عالمت به رو هاشدست و خندید

 .تسلیم... باشه... باشه -
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 .پری بیرون بریم -

 صندلی روی و پیشم اومد هم شاهین. نشستم یصندل روی پری کمک به. کرد باز برامون رو در دربان

 .نشست مقابلم

 ؟بهتری حاال -

 .بهترم که گفتم -

 ؟شدی طوریاین یهویی چرا ببینم بگو حاال، خب -

 .دیگه شدم طوریاین و رفت گیج سرم یهو! دونمنمی -

 : گفت و کرد نگاهم مشکوک

 ؟دیبو عصبانی و داشتی استرس که بوده اشتباه دکتر حرف یعنی -

 :گفتم بلند و سریع

 آره -

 : گفت و زد پوزخند

 .معلومه -

 :پرسیدم گذشت که یکم. نگفتم چیزی. زنمگندمی شهمه پوف

 ؟سرقرار ریممی کی؟ شد چی قرارها -
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 ؟ستآماده هاتجنس -

 .دارم جنسی نوع همه همیشه من که گفتم -

 .بگو رو راستش؟ میاری کجا از رو هاجنس این واقعا تو -

 ؟کنه فضولی کارم توی کسی نمیاد خوشم بودم گفته -

 . بودی نگفته نه -

 .کنه فضولی کارم تو کسی نمیاد خوشم، میگم االن -

 .باشه اهوم -

 ؟گذاشتی قرار کی حاال، خب -

 .پنجشنبه واسه -

 ؟دیگه روز دو یعنی -

 .آره -

 .خب خیلی -

 .درمیارم سر تو کار از آخرش من -

 فتهبی اگه، خالفکار شاهین و پلیسم من کهاین. ترسیدم آینده از لحظه یه. زدم پوزخند و نگفتم چیزی

 .اومدم خودم به شاهین صدای با. وهلل نباشه خالفکار خواستمی. چه من به اصال... اوف...زندان
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 ؟افتادی خالف تو شدکه چی -

 :گفت که کردم نگاهش فقط

 .مگفت بهت مگذشته از من، نباش انصافبی قدراین -

 .نگی خواستیمی -

 یه همین واسه. نمیگم خودم از چیزی چرا که کنه شک و نگم ترسیدم ولی؛ خورد یکه صریحم جواب از

 .گفتم بهش رو بودم دیده فیلم یه روی از که ذهنم تو دارِگریه الکی داستان

 بچه اون. کرد یتمترب و خودش پیش برد رو من پدرم دوست، دادم دست از رو مخانواده که بود سالم نه -

. ودب مواد قاچاق باندای ازبزرگترین یکی صاحب البته که اون و بودم من فقط. بود مرده هم زنش، نداشت

 اجازه وقتهیچ، بودم لجباز خیلی من. نذاشت کم برام هیچی، کردمی رفتار باهام واقعیش بچه عین

 و کاراته و شخصی دفاع هایکالس عانوا فرستاد رو من همین واسه، باشن پیشم هامحافظ دادمنمی

، بودم باهوشی دختر. دفاع استاد شدم خالصه. کنم محافظت خودم از اون با که چیزی هر و تکواندو

 بهش بیشتر کم کم. شدم مندعالقه هیجان از بود پر که کارش به و درآوردم کارش از سر زود خیلی

 وقت هر. کنم پیدا حضور هاشمعامله توی فقط ناظر یه عنوان به تونستم اصرار کلی با و شدم نزدیک

 .بودم باهاش هم من قرار سرِ رفتمی

 مخمصه از رو خودش چطوری که دادممی پیشنهاد بهش من کردمی گیر ایمسئله توی که هاییوقت یه

 بده اجازه مخونده پدر شد باعث همین و شدم کالنش سود باعث معامله تا چند توی حتی. بده نجات

 ات. سرقرار رفتممی اون جانشین و باند رییس عنوان به هم من، کردمی تامینم اون. کنم همکاری شباها

 .اینم االن سالگی وپنج بیست سن تو که شدم کاربلد و پخته قدراون کهاین
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 ندمبرگردو رو روم وقتی. سانسورکردم براش رو هااینجا، میشه کشته هاپلیس توسط دختر اون، فیلم آخر

 از، ولیمعم لبخند نه میگم لبخند البته. بود صورتش رو لبخند چرا دونمنمی ببینم رو العملشعکس تا

 .خندهنمی و بخنده داره سعی که هااون

 ؟شده چیزی -

 : گفت و ورکرداون وراین یکم رو خودش میشه سه داره دید

 .شیرین هم تلخه هم، کردمفکرمی سرنوشتت به داشتم نه -

 .خیلی آره -

 لندب. خوبه نکنه خودکشی فیلمش با کردم چه بفهمه فیلم کارگردان بیچاره. بود گرفته مخنده خودم

 :پرسید که برم شدم

 ؟کجا -

 .دارم کار، اتاقم توی میرم -

 ؟کنم کمکت خوایمی، آهان -

 .برم تونممی نه -

 یهو که کردممی سقوط داشتم باز. رفت گیج سرم یهو که رفتممی داشتم، بیرون اومدم میز پشت از

 . گرفت رو بازوم و دوید میز پشت از شاهین
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 مپوست زیر رو خون گرمیِ، شد سرخ صورتم کنم فکر. باهاش شدم چشم تو چشم که گرفتم باال رو سرم

 ور پری شاهین، بزنم حرفی کهاین از قبل. ایستادم صاف کمکش با و پایین انداختم رو سرم. کردم حس

 .خونه داخل رفتم اون کمک با و بیرون اومد نهخو از پری. زد صدا

 .دادم پیام نفوذی به و درآوردم رو گوشی، بیرون رفت پری وقتی. کشیدم دراز تختم روی

 .ستپنجشنبه برای شاهین قرارِ، سرخ شاهین -

 :داد جواب

 .بده گزارش رو نتیجه و کن هماهنگ سرهنگ با -

 .شد دریافت، سرخ شاهین -

 .ادمد پیام سرهنگ به

 هاجنس. شده تنظیم پنجشنبه روز برای شاهین قرارِ، سرهنگ جناب نباشید خسته، سرخ شاهین -

 .کنید اعالم من به رو مکان و جا؟ستآماده

 :داد جواب سرهنگ که گذشت دقیقه چند. شدم منتظر

 در اب یهانبار یک خیابون چپ سمت، بندی بسته هایکارخانه نزدیکی، نیاوران. سرگرد نباشید خسته -

 یه انبار داخل. داره قرار در راست قسمت در، در چارچوب زیر انبار کلید. مشخصه کامال که قرمزرنگ

 .دارن قرار جااون هاجنس که هست زیرزمین

 .شد دریافت -
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 پیام نفوذی. بگیرم یاد رو جاش که بزنم سر اطراف و دور اون برم روز یه باید. دادم نفوذی به رو آدرس

 :داد

 .بگیری یاد رو جا و بزنی دور یه هاطرفاون بری فردا یا امروز باشه یادت -

 .زنممی سری حتمایه فردا اما؛ نمیشه که امروز. بودم فکر همین تو االن اتفاقا، سرخ شاهین -

 .نکن شکی هاتمحافظ باش مراقب فقط -

 .بخیر وقت. هست حواسم، سرخ شاهین -

. کردممی کوفتگی احساس هنوز. شدممی خسته باهاش زدن حرف زا هاییوقت یه.خداحافظ یعنی این

 .اومد اتاقم در صدای

 .تو بیا -

 : گفت و تو اومد پری

 .بزنم رو تونسرم باید ببخشید -

 .ندارم نیازی سرم، پری خوبم من -

 .بشید خوب زودتر تا بزنم بهتون شده جوری هر گفتن آقا ولی؛ ببخشید -

 .شاهین این دست از اوف

 ؟بلدی مگه -
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 :گفت و زد لبخند

 .بلدم خانوم بله -

 دردش زد وقتی ولی؛ داشت درد خیلی موقع اون کرد وصل رو سرمم جلو اومد. دادم رو لبخندش جواب

 .افتاد

 ؟خانوم نیست امری -

 .سالمت به -

 .اجازه با -

 .بست رو در و رفت بیرون اتاق از

 رو هاشاین از بدتر من. بیاره در پا از رو من ایفتادهپاا پیش چیز همچین نباید. بشم زودترخوب باید

 قراره .قرارمونه روز فردا پس. کجاست شده تعیین انبار ببینم برم باید، دارم کار کلی فردا. کردم تجربه

 همه تونیمنمی. کنه اقدام بینشون نفوذ برای سرهنگ، کیه مونمقابل طرف گروه فهمیدیم کهاین از بعد

 ونیمبت و بشیم مطلع هاگروه بیشتر از باید. بکشه طول هاحاال حاال من کارِ شاید. رکنیمدستگی یهو رو

 وصامخص، نکنه شک باندی هیچ که دستگیرکنیم آخر شب رو همه، زیاد احتمال به. کنیم نفوذ بینشون

 .برد خوابم زود خیلی چون؛ ساخت رو کارم سرم هم باز فکرکنم. ماست اصلیِ یمهره که شاهین

*** 

 ؟مگه شده خوب حالت؟ میری داری کجا -
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 .دارم کار جایی، خوبم آره -

 .نشه بد حالت وقت یه بیاد دنبالت پری بذار -

 .خوبم که گفتم نیست نیازی -

 داخل نشستم. کرد روشن رو ماشین راننده. بیرون اومدم ازخونه و نشدم جانبش از منتظرحرفی دیگه

 .قوزباالقوز شدن هم هااین .عقب یکی بود جلو محافظ یه. ماشین

 :پرسید راننده

 ؟خانوم برم کجا -

 نیاوران -

. ودب هاطرفانباراون و کارخونه بیشتر، تقریبا شهربود از خارج جایی انبار. افتاد راه ی"چشم" گفتن با

 مرسیدی باالخره تا گذشت ساعت یک. نکنه شکی هم کسی که کردن انتخاب رو خوبی جای شکر رو خدا

 .ردمک پیدا رو انبار ماشین داخل از کردمی حرکت ماشین که طورهمون، بشم پیاده تونستمنمی. صدمق به

 .بود همون هانشونه چون؛ جاستهمون شدم مطمئن و انداختم بهش نگاهی تک

 .دارم خرید یکم، شهر داخل میریم، برگرد -

 ات دو بود شده هم سرگمی واسه. چرخمب الکی پاساژ اون و پاساژ این تو مجبورم حاال. پیچید حرف بدون

 ور زحمتش خودش گرچه ببرم باید کامران یخونه میرم وقتی چون؛ خریدم زرشکی و خاکستری مانتوی
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 و تاقا توی رفتم. نبود خونه شاهین. خونه به رسیدیم. برم مشکی هایلباس با تونستمنمی اما؛ کشهمی

 .دادم مضمون این با پیامی سرهنگ و نفوذی به و برداشتم رو گوشی. تخت روی گذاشتم رو وسایلم

 .شدم مطلع انبار ازمحل، سرخ شاهین -

 :داد پیام سرهنگ

 .تمام... شد دریافت -

 :داد جواب هم نفوذی

 !برگشتی زود -

 ؟رفتم کی من فهمیدی تو مگه، سرخ شاهین -

 !ازش دونینمی هیچی تو که چیزایی خیلی، خبرم با چی همه از من -

 .هستی کی فهمممی باالخره، سرخ نشاهی -

 .امکی من بفهمی تونینمی باشی زرنگ که هم چقدر هر -

 .دید خواهیم، سرخ شاهین -

! نباغبو یا دربان شاید! ستراننده شاید! هاستمحافظ از یکی نکنه؟ کیه این یعنی. نداد جوابی دیگه

. کردم نگاه بیرون به پنجره از. دممی خودم دست کار میشم مشکوک همه به طوریاین خیالبی، هوف

 به؟! بداخالقه نفوذیِ همون راننده یعنی؟! نفوذیه این نکنه! اوپس، زدمی حرف راننده با داشت شاهین

 روی من نشستن با زمانهم. بیرون رفتم اتاق از. فهمممی باالخره...ولی؛ باشه اون خورهمی که اخالقش
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. رومروبه نشست اومد. اومدنمی باهاش هم خونه توی تا هافظمحا. خونه داخل اومد هم شاهین، مبل

 .آوردن قهوه برامون

 ؟بیاری رو هاجنس قراره کی تو، قرارمونه صبح ده ساعت فردا -

 .بزنیم بار بریم تونیممی خواستین که وقت هر، ستآماده هم االن همین هاجنس -

 .میریم بعدازظهر همین پس، خوبه -

 .باشه -

 .نوشیدممی جرعه جرعه و برداشتم رو مقهوه

 .نخور قهوه قدراین -

 :گفتم و کردم نگاه بهش

 ؟چرا -

 .داره کافئین -

 !باشه داشته -

 .میاره خوابیبی -

 .بیاره خب -

 .کنی استراحت باید -
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 ؟چرا -

 .بشی زودترخوب کهاین برای -

 .شدم خوب من بگم باید دفعه چند -

 .راحتی طور هر -

. شد ناراحت که چه من به. رفت باال هاپله از و برداشت مبل روی از رو کتش و شد دبلن حرص با

 من نگران باید چی برای! طوریهاین این چرا فهممنمی اصال. نندازه راه سوالی بیست قدراین خواستمی

 . گرفت مخنده فکرم از که سرم به زد فکری لحظه یه! باشه

 یه هاییوقت یه. سرم به زد دیگه فکر یه بعد. میشه چی! هه. باشه شده عاشقم شاهین کن فکر

 سرم از باید! فکرم محاله وای. شدم عاشقش هم من نکنه میگم خودم به که کنممی پیدا بهش هاییحس

 !شود چه خالفکار یه با پلیس یه! ستمسخره هم شوخیش، بیرون بندازمش

 .ستآماده ناهار، خانوم -

 .میام االن -

 کی، باال بود رفته که این. کردم کپ شاهین دیدن با. آشپزخونه توی رفتم و میز روی گذاشتم رو فنجونم

 زا. زد پوزخند بهم کنممی نگاهش تعجب با دید وقتی! نفهمیدم که آشپزخونه توی رفت و پایین اومد

 . همیشگیم جای سرِ نشستم. اومد بدم کارش

 رو مامانم. کردممی خداحافظی مخانواده با داشتم که افتادم آخری روز اون یاد. ماکارونی جان آخ

 ترتلخ هم زهر از ولی؛ بود خوشمزه. هامهدندون زیر هنوز طعمش. کنه درست ماکارونی برام تا فرستادم
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 حرف کلی هامونچشم توی موندل توی مونهمه. خوردیمش بغض از دنیایی و ناراحتی با مونهمه. بود

 . خوردیممی رو مونلقمه هر زورآب با مونهمه. خوردیمش حرف بدون و بود

 مینه واسه. سرمیز بشینم بیشتر نتونستم. شد جمع هامچشم تو اشک، گرفت بغضم روزاون یادآوریِ با

 ترسیدم، اومدنمی سرهم پشت هاماشک. اتاقم توی رفتم سرعت با و بیرون اومدم میز پشت از فورا

 یمن شاید. نره بیرون مگریه صدای تا کردم باز رو آب و حموم توی رفتم همین واسه؛ اتاق توی بیاد کسی

 ومحم داخل از. بود نمونده تنم تو جونی دیگه که کردم گریه قدراین. ریختممی اشک داشتم فقط ساعت

 هااین با حاال وای. بود شده قرمز حسابی و بود کرده پف هامچشم. ایستادم آینه جلوی و بیرون اومدم

 اخلد رفتم. کن کمکم خودت خدایا؟! بگم چی بیاریم رو بارها بریم بگه بیاد االن همین اگه؟ نمک کارچی

 که ربهت اما؛ بخوابه هامچشم پف شاید تا بهش زدم شامپو یکم. شستم رو صورتم سرد آب با و دستشویی

 رمک یکم. اقات داخل رفتم و کردم خشک حوله با رو صورتم. بود بیشترشده قرمزیش. شد هم بدتر نشد

 بعد، نباشه مشخص زیاد هامچشم پف تا فرکردم رو هاممژه، فرمژه با. هامزیرچشم و صورتم به زدم پودر

. بود مشخص هم هنوز ولی؛ بهترشد یکم. هاملب به زدم هم ایرژقهوه یه. زدم چشم خط و ریمل کلی هم

 وزر دو یاندازه به داشتم دوست، دمبو خسته. تختم روی خوابیدم. بشه کم قرمزیش تا بگذره یکم باید

 استراحت درست تونستمنمی و نبودم راحت زیاد و شدممی بلند زود صبح شهمه مدت این تو. بخوابم

 پیام، داشتم برش. لرزید بالشت زیر گوشیم. نرسه یا برسه بهم ایخبرتازه که زنگم به گوش شهمه. کنم

 .بود نفوذی از

 .بار انتقال برای برید باید هدیگ ساعت نیم تا احتماال -

 :نوشتم. باشه هم بار حمل توی هست احتمالش. باخبره من از زودتر این
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 ؟میاید هم خودتون، سرخ شاهین -

 :نوشت

 .نکن تالش پس... تونینمی؟ امکی من ببینی خوایمی -

 .باشه کِی نیست مهم، فهمممی باالخره، سرخ شاهین -

 یه خودش کیه این بفهمم کهاین. مخمه رو خیلی، ندادم بهش جوابی هم من. نداد بهم جوابی دیگه

 :دادم پیام سرهنگ به. باشم آماده تا داد خبر و اومد پری گذشت که دقیقه چند. ستپرونده

 .انبار سمت کنیممی حرکت دیگه دقایقی تا، سرخ شاهین -

 :داد جواب

 .تمام...شد دریافت -

. بیرون رفتم اتاق از و شدم آماده کامال کم کم. داد بهم رو جواب همین هم اون که گفتم هم نفوذی به

 :گفت، پایین اومدم هاپله از تا چون؛ بود منتظرمن شاهین ظاهرا

 .بریم بیا، ستآماده ماشین؟ اومدی -

 :پرسید راننده بعد یکم. کرد حرکت ماشین و ماشین توی نشستیم. افتاد راه دنبالش حرف بدون

 ؟برم باید کجا آقا -

 :گفتم راننده جواب در. کرد نگاه من به شاهین
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 .میگم بهت، نیاوران برو -

 ومر. کردمی نگاه بهم لبش کنار همیشگیِ پوزخندِ با و بود کرده ریز رو هاشچشم، کردم نگاه شاهین به

 باید شبعد. شاهینم پیش دیگه روز یک فقط قرار سرِ بریم که فردا. کردم نگاه بیرون به و گرفتم ازش رو

 تا. میشه دیروز از ترسخت کارهام روز هر. دربیارم سر اون کارهای از و مارمولک کامرانِ اون یخونه برم

 .دونهمی خدا داره ادامه کی

 .بندی بسته هایکارخونه سمت برو -

 رو ذهنم و نکردم توجهی کردمی نگاه بهم پیش دقیقه چند از کنجکاوتر و ترمتعجب که شاهین به

. شمب نزدیک کامران به دیگه وقت هر از بیشتر باید شکلی چه دونمنمی. کردم مآینده هایبرنامه لمشغو

 داشتم استرس قدراین! خدایا وای! بیاره سرم بالیی اگه. دختربازه و هوسران مرد یه که کامرانی هم اون

 نزدیک داشتیم کم کم. کردم پرت بیرون به رو حواسم همین برای، بشم بیهوش هم باز ترسیدم که

 .سمتش برگردوندم رو روم شاهین صدای با. شدیممی

 ؟زدی کارخونه -

 :گفت چون؛ نشدم متوجه رو منظورش که فهمید! نشدم منظورش متوجه

 ؟ داری انبار ورهااون که زدی مواد بندیِ بسته یکارخونه که اینه منظورم -

 :گفت باز، گذشت دقیقه دچن. ندادم جوابی و زدم پوزخند بهش که بودم من حاال

 .نریم اشتباهی، کردیم رد که رو هاکارخونه -

 ؟یکم باشی داشته صبر تونیمی -
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 .گرفت ازم رو روش بزنه حرفی کهاین بدون و کرد نگاهم چپ چپ یکم

 .بزن دور رو بریدگی -

 .خیابون طرفاون پیچید راننده

 .دار نگه -

 در به، سینه به دست و دادم تکیه ماشین در به. بودم انبار رویروبه دقیقا. شدم پیاده همه از جلوتر

 :گفت و زد دارکش سوت یه کردمی نگاه انبار به که طورهمون و کنارم اومد شاهین. زدم زل انبار یبسته

 .جاستاین انبارت پس -

 جاساز جایی چینهم دیگه یدفعه. تغیرمیدم رو هاممحل من. انبارهامه از یکی فقط این، نداره برت دور -

 .دیگه جای میرم، کنمنمی

 .اوکی -

 و آوردم گیر رو کلید راحت خیلی. زیرش کشیدم رو دستم و شدم خم، در چهارچوبِ کنار، جلو رفتم

. اومدمی نم بوی و بود تاریک محیطش. داخل رفتم و کردم باز رو انبار در. ایستادم و داشتم برش

 ارک یه ترس از داشتم کم کم.بود اینونگفته جای چرابهم رهنگس وای ای؟ گیربیارم وازکجا کلیدبرق

 برداشتم رو دستم آروم آروم بعد و گرفتم رو چشمم جلوی. زد رو هامچشم نور که دادممی خودم دست

 خیالم. زده، بوده دیوار روی در کنار که رو برق کلید شاهین دیدم برگشتم. کنه عادت نور به چشمم تا

 .بود جلوتر قدم ده شدمی منتهی زیرزمین به که پله راه یه. برگردوندم رو ومر دوباره. شد راحت

 .بیاید دنبالم -
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 شتمبرگ سریع. باشه اینجا کسی نکنه ترسیدم، میاد خش خش صدای کردم احساس. پایین رفتم هاپله از

 شاهین. وایسه کنار و باشه ساکت که دادم عالمت شاهین به. درآوردم رو ماسلحه و دادم تکیه دیوار به و

 باشن مواظبم که جلوم بیان خواستن و گرفتن گارد هامحافظ. داد انجام رو من کار بود سرم پشت که هم

 ور من هوای پشت از که پشتم اومدن تاشون دو اما؛ داشتم شوننگه سرجاشون غره چشم با و نذاشتم که

 .باشن شاهین مراقب و باشن داشته

 ممقابل رو اسلحه و چرخیدم سریع، رسیدم که آخر یپله به. رفتیم پایین رو هاپله، شمرده شمرده و آروم

 مهاسلح و کردم فوت رو نفسم. نبود چیزی جعبه تا چند پشت رفت دو با که ایگربه بچه جز اما؛ گرفتم

 .جاش سرِ گذاشتم رو

 .بود گربه -

 .شدن پخش باز و کشیدن آسوده نفس یه

 مشخص نماشلبخنددندون. کرد نگاه بود مواد حامل که بزرگ هایجعبه به من مثل و کنارم اومد شاهین

. میشه مرگ ذوق کنهمی حس هم رو بوش تا که میاد خوشش مواد این چیه از بشر این دونمنمی. شد

 .میاد خوشش پولش از نمیاد خوشش مواد از البته

 .بزنید بار زودتر -

 .بردنمی باال هالهپ از یکی یکی رو هاجعبه عجله با هامحافظ

 .رو کارت انگار بلدی، اومد خوشم...نه -

 ؟داشتی شک مگه -
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 .شدم مطمئن ازش ولی؛ نه که شک -

 محافظ. زدن بار رو هاجعبه تا گذشت ربع یک. کردم نثارش رو پوزخندم فقط و ندادم بهش جوابی

 :گفت و اومد شاهین شخصیِ

 .کنیم رکتح کم کم تونیممی، شدن منتقل هاجعبه آقا -

 .باشید آماده، بسیارخب -

 بیرون انبار از وقتی. افتادیم راه سرشون پشت شاهین و من و بردن هم رو جعبه آخرین. رفت محافظ

 که جوب داخل کردم پرت رو کلیدش، بدم نشون تفاوتبی رو خودم کهاین برای و بستم رو درش، اومدم

 .نیاورد شخود روی به اما؛ کرد تعجب یکم شاهین. بردش آب

 .خونه سمت کردیم حرکت و سوارشدیم

 بری تا کنی آماده رو خودت باید که هم فردا پس، میدیم انجام صبح ده ساعت رو انتقال کارهای فردا -

 .بزنم حرف باهات باید، اتاقم توی بیا رسیدیم وقتی. کامران یخونه

 انبار سمت رفت بار حمل امیونک. رسیدم که خونه به. نگفتیم ایدیگه چیز و دادم تکون رو سرم

 .شدیم پیاده هم شاهین و من. مخصوص

 ،اتاقش توی برم کهاین از قبل، خونه داخل رفتیم وقتی

 عدب کمی. زدم رو اتاق در و بیرون رفتم ازاتاق شدم آماده وقتی. کنم عوض رو هاملباس تا اتاقم توی رفتم

. شینمب که کرد اشاره منم به و بود نشسته مبل روی. اتاقش داخل رفتم. تو بیا گفت که شنیدم رو صداش

 .اشروییروبه مبل روی نشستم
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 ؟شنوممی خب -

 :گفت و داد تکیه زانوهاش به رو آرنجش و کرد گره هم توی رو هاشانگشت شاهین

 .بزنم حرف باهات، بدی انجام کامران یخونه تو باید که کارهایی مورد در باید -

 :ادد ادامه که نزدم حرفی

 طورینهم و کثیفیه و پست آدم خیلی کامران. شیر دهن توی رفتن یعنی کامران خونه توی رفتن ببین -

 .رحمبی و خطرناک

 :گفتم پوزخند با

 .بودی رحمیبی و خطرناک آدم اولش هم تو -

 .شدم رفتارش تغیر متوجه بفهمه تا گفتم رو این

 .نکن درست حاشیه و نپر حرفم توی زنمیم حرف باهات مهمی یمسئله مورد در دارم وقتی -

 :داد ادامه رو حرفش و نیاورد خودش روی به اما؛ بیشترشد حرصش که زدم لبخندکمرنگی

 کهبل؛ بدی نشون االنت مثل رو خودت نباید، کردیمی کار من برای بفهمه که رفتارکنی طوری نباید -

 چون ؛باشی خودت مراقب باید خیلی حال عین در .نابلدی و ساده دختر یه انگار که کنی رفتار طوری باید

 ؟میگم چی که فهمیمی، خوادنیم خودت خاطر به رو تو کامران

 :گفت رو حرفش بقیه. دادم تکون رو سرم
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. بلدی شخصی دفاع و کاریرزمی که بدی نشون نباید اصال پس، داری محافظ مسلما جااون میری وقتی -

 میده نشون که مدارکی بیشتر، دادن خبر من هایجاسوس که جایی تا. زیاده شنود و دوربین اونجا

 باید تو رو اتاقش کجای اما؛ اتاقشه داخل که گاوصندوقیِ داخل، کنهمی معامله افرادی چه با کامران

 تدوس طوریاین. هستن کیا کامران هایحساب طرف بفهمی، تونیمی که جایی تا باید ضمن در. پیداکنی

 .شناسیممی یشترب رو موندشمن و

 ؟باشم ارتباط در باهات باید چطوری -

 .کردم آماده برات رو خورهمی دردت به که وسایلی -

 باز ور پشتیکوله درِ. سرجاش برگشت و درآورد پشتیکوله یه میز زیرِ از و میزش پشت رفت و شد بلند

 :گفت بهم و درآورد موبایل گوشیِ یه داخلش از و کرد

 .بگم بهت رو چیزهایی یه تا وراین بیا پاشو -

 و مسمت گرفت رو گوشی. نشستم کنارش رفتم و شدم بلند ناچار به اما؛ نیومد خوشم دستوریش لحن از

 :گفت و بازکرد رو برنامه یه

 دادیتع هر با باشه اتاقت داخل دوربین و شنود اگه، بزنی رو جااین و برنامه این داخل بری وقتی، ببین -

 .دیگه جای هر یا کامران اتاق توی مثال؛ میاد کارت به هم دیگه جاهای حتی، میگه تبه رو باشه که

 .بود بازی یه شبیه که برنامه یه داخل رفت. داد یادم رو برنامه اون با کار طرز

 .میگم چی ببین کن گوش.ستالعاده فوق برنامه این -

 .بود بازی یه عین درست محیطش
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 یکن کار باهاش بخوای که هم کسی هر پیش وقت هر همین واسه. بازی مثل چیزیه یه برنامه این ببین -

 ؛بدی گزارش نحوی به تو که اینه مخصوص برنامه این چون؛ میدی آمار ما به داری که فهمهنمی کسهیچ

 طرف از یکی مثال ببین. یکی یکی شده حتی بشی مطلع کامران هایحساب طرف از باید قبلش اما

 و یمیگ ما به رو این پیامکی و مخفیانه صورت به میای تو! خب، فتاحی نام به شخصیه کامران هایحساب

 .گاو مثال؛ کنیمی جور فتاحی برای کاراکتر یه، بازی این یا برنامه این به توجه با

 :گفتم خنده با. کرد تعجب شاهین. زیرخنده زدم. داربودخنده خیلی که گفت سریع خیلی رو حرفش

 .بگو اردیگهب یه؟ چی مثل -

 :گفت و شد جدی یکم

 ؟!درمیاری بازی مسخره تو بعد، زنممی حرف شوخی بی تو با دارم االن من -

 .بگو رو شبقیه... باشه خب خیلی. خدا به دارگفتیخنده خیلی! چیه بازی مسخره بابا -

 :داد ادامه و کرد نگاهم چپ چپ

 ور این و بازی این داخل میای تو. گاو مثل کنیمی انتخاب براش کارکتری یه مثال؛ گفتممی داشتم -

 اوگ کارکتر که فهمیممی ارتباطیم در باهات بازی این با نحوی به هم ما که جاییاون از و کنیمی انتخاب

 یه که نک عوض رو کارکترت صورتی در فقط. نکنی کارکترانتخاب الکی باشه یادت فقط تو. فتاحیه برای

 شخص برای جدیدت کارکتر که فهمیممی ما میدی ما به رو اسمش وقتی و گیرآوردی رو تازه شخص

 ؟شدی متوجه، جدیده

 !عالیه فکر خیلی؟ بکشی اینقشه همچین تونستی کجا از...آره -
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 .زنممی حرف دارم... نرو حاشیه -

 .دادم گوش هاشحرف به جدی و باال دادم رو ابروم یه

 همراهی رو کارکتر که داره رو شخصی یه بازی این ببین! بدی آمار ما به خوایمی طوری چه حاال، خب -

 بخواد کامران وقتی. کنهمی همراهی رو کامران که داره هم ایدیگه شخص یک و کامرانه اون که کنهمی

 که گاو این سوار میاد پسر این، کنیمی انتخاب کامرانه مثال که رو پسر این میای تو، فتاحی با قرار سرِ بره

 .فتاحی با قرار سر میره داره کامران یعنی این؛ میشه هفتاحی

 .بود جدی خیلی شاهین این آخه، کردم جمع رو مخنده زود باراین ولی؛ خنده زیر زدم دوباره

 .بگم رو شبقیه بگو شد تموم تخنده اگه -

 بگو آره -

 ویت دخترگذاشتیم یکی و پسر شخص یه نکنی اشتباه کهاین واسه ما. دختره یه بازی این دوم شخص -

 جزفتاحی به کامران امروز که بفهمیم چطوری ما حاال. حسابش طرف دختره و کامرانه پسره که بازی

 اوگ از و کنی عوض رو کارکتر بیای وقتی تو گفتم طورکههمون. ایدیگه شخص با قرار سر بره خوادمی،

 فشکش تازه تو که فردیه که کمالی نام به شخصیه خر این مثال فهمیممی ما، خر مثال به بدی تغییرش

 ؟شدی متوجه، کردی

 با تونممی رهسرنمی محوصله جااون خوبه. جالبیه چیزِ خیلی، گرم دمتون ولی؛ فهمیدم کامال آره -

 .کنم بازی گوشی

 .بدی آمار ما به بخوای که کنی بازی تونیمی زمانی فقط! کجاست حواست -
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 .کردم شوخی، خب خیلی -

 مستقیم که اینجاست داخل که ایشماره به هم اون. پیامکی فقط، بگی خواستی هم ایتازه برخ هر -

 .کنممی کنترلش خودم رو بازی این هم من. خودمه برای

 ؟اونجام کی تا نظرت به فقط...فهمیدم، اهوم -

 و مرانکا گروه که جاییاون وقتی تا. وایسی تهش تا باید پس کردی شروعش خودت که بازیه این -

 .کنیم نابود رو هاشحساب طرف تمامیِ

 .دشمنیم کامران با ما؟ داری کارچی هاشحساب طرف به -

 .منن دشمنای اون هایحساب طرف -

 .فهمیدم... خب خیلی -

 :گفت و پام رو گذاشت و درآورد کوله داخل از تابلپ یه

 مه طوریاون و بدی پیام میدم بهت عداب که هم ایمیلم به تونیمی. سرگرمیت برای ایهوسیله هم این -

 .باشی ارتباط در باهام

 .بودی هم فکرم به خوبه! اِ -

 ...درضمن، کردمنمی هاولخرجی این از وگرنه نری لو خواستممی -

 :گفت، کردمی نگاه شکرده گره هایدست به که حالی در و کرد مکث یکم



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر تعقیب تحت | سرخ شاهین رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 167 

 برای رو تو اون. بیاره سرت بالیی خوامینم، کثیفه خیلی کامران. باش خودت مراقب خیلی -

 .باش خودت مراقب پس، دیگه چیز هیچ نه خوادمی گذرونیخوش

 :گفتم و زدم لبخند بهش

 .من سرِ اون نه بیارم کامران سر من رو بال میدم قول بهت. باهوش آقای ناپذیرمشکست من -

 :گفت و زد لبخند

 سوالی یا حرفی اگه بری تونیحاالمی. باشه طوریهمین رمامیدوا، شنوممی رو این خوشحالم... خوبه -

 .نداری

 .نیست حرفی نه -

، خودم اتاق توی برم که کردم باز رو در که وقتی. اومد دنبالم در دم تا. ایستاد هم شاهین، شدم بلند

 :فتمگ خنده با و برگشتم تو برم کهاین از قبل. اتاقم توی برم تا بود منتظر اتاقش در جلوی هنوز شاهین

 .گاوش و خر کارکترهای با کردی طراحی بازی خوب انصافا ولی -

 و فکر هم باز و تخت روی خوابیدم. تخت روی گذاشتم رو وسایل و اتاق توی رفتم. خندید هم شاهین

 .فکر و فکر

*** 

 بعد. ضیایی کیانوش نام به بود ساله50 نسبتا مرد یه مونحساب طرف باراین.کردیم جاجابه رو هامحموله

 سی رفتیم هم ما خودش سی رفت اون. روگرفتیم نقد هایپول و دادیم تحویل رو هاجنس کهاین از
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. بندازن گیرشون وقتش به بتونن تا نظرداشتن زیر رو ما حوالی همین سرهنگ هایآدم مطمئنا. خودمون

 .برگشتم شاهین صدای با

 ؟خبر چه کامران از -

 .دادم رو جوابش ماشین توی نشستیممی طورکههمون

 .ستدیگه روز دو واسه قرارمون چون؛ بده خبر یه که فرداست امروز. نیست خبری فعال -

 ؟نداری هابرنامه با مشکلی؟ کردی کار گوشی با راستی. بدم بهت رو ایمیلم بنداز یادم -

 .نبود سخت خیلی، نبود مشکلی نه. بهشون انداختم نگاه آره -

 .نزد حرفی هیچ و ادد تکون رو سرش فقط

 ضیایی واردگروه خوانمی طوری چه ببینم بگیرم اطالعات سرهنگ از زودتر باید. شدم پیاده ماشین از

 چهارزانو و تخت طرف یه کردم پرت رو کیفم. اتاق توی رفتم و شدم خونه وارد شاهین از جلوتر. بشن

 .دادم نفوذی به رو پیام اولین و آوردم بیرون جورابم داخل از رو مخفیم گوشی. نشستم تخت روی

 .شد انجام موفقیت با عملیات...شد داده تحویل هاجنس، سرخ شاهین -

 .دادم سرهنگ به رو بعدی پیام

 ؟کارکردیدچی شما. شد انجام موفقیت با عملیات سرهنگ جناب. بخیر وقت، سرخ شاهین -

 .اومد نفوذی جواب

 ؟کامران از خبر چه. شد دریافت -
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 :مداد جواب

 .ستدیگه روز دو برای قرار چون میگه بهم فردا امروز ولی؛ نداده خبری فعال، سرخ شاهین -

 .اومد هم سرهنگ جواب

 هکاین از بعد تا منتظریم. کردن پیدا رو شونمحل هابچه، نظرداشتیم زیر رو شما دور از ما. شد دریافت -

 دیرتر چی هر. کنیمنمی رو کار این االن البته. کنیم دستگیرشون آوردیم گیر کافی اطالعات

 .میشیم جانبشون از بیشتری هایوگروه افراد متوجه چون؛ ماست نفع به کنیم دستگیرشون

 :دادم پیام

 من جانب از پیام منتظر، کنه اعالم من به رو نتیجه کامران زودی به قراره. شد دریافت، سرخ شاهین -

 .باشید

 .کردم باز رو نفوذی پیام، خوندم رو هنگسر"شد دریافت" پیامِ کهاین بعداز

 .هستم نتیجه اعالم منتظر، خب بسیار -

 :دادم پیام

 .تمام... شد دریافت، سرخ شاهین -

 .نشد بدل و رد پیامی هیچ دیگه

 کامران یخونه برم بخوام من که روزی تا شاهین شکر رو خدا. دادم اطالعات که بس شدم خسته آخیش

 کارم کامران یخونه برم کهاین از بعد چون؛ کنم استراحت یه تونممی روز دو این و نداره قراردادی هیچ
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 به ناال از دادممی کار گزارش نفرباید دو به االن تا. کنهمی مدیوونه هم فکرش. میشه برابر چند سختیش

 هک بدم امپی نفوذی به طوره چه! سرم به زد فکری یه. شده اضافه بهش هم شاهین حاال! نفر سه به بعد

 طوریاین؟! بزنه گزارش سرهنگ به اون و بدم اون به فقط رو اطالعات، کامران یخونه رفتم کهاین از بعد

 :دادم پیام نفوذی به و برداشتم رو گوشی.داره رو عمر یه حکم اونجا مدقیقه هر که هم من، خرممی وقت

 .کردی بزرگی فلط من به کنی قبولش اگه که دارم فکری یه من، سرخ شاهین -

 :بود نوشته. اومد جوابش تا شدم منتظر

 ؟فکری چه -

 :نوشتم

 خیلی بدم نفر سه به رو اطالعات تا هزار دقیقه هر و کامران یخونه برم بخوام اگه من، سرخ شاهین -

 هم سرهنگ به رو اونا وشما بدم پیام شما به فقط من سرهنگ و شما بین هست امکانش. سخته برام

 ؟دبدی گزارش

 .کردم باز رو پیام. اومد جوابش تا کشید طول یکم

 از رو الزم اطالعات خودم من، بده گزارش من به تو. نداره موردی. کرد موافقت فکرتون با سرهنگ -

 ؟هست هم ایدیگه مشکل. دممی سرهنگ به تو از و تو به سرهنگ

 .لطفتون از ممنون... خیر، سرخ شاهین -
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 برم اجاین از کهاین از قبل شدمی کاش! داره مشکل من با فقط یا داره مشکل کال این یا. نداد پیامی دیگه

 شخصیت شناختن ترهپیچیده هم جنایی معماهای ترینسخت کردن حل از، اوف. کیه این فهمیدممی

 .نفوذی

*** 

 یخونه مبری جااون از بعد قراره. همیشگی جای همون برم قبل دفعات مثل که داد پیام کامران دیروز

 .کامران

 سیمن. ایستادم بالکن توی. میاد مالیمی نسیم و خنکه هوا. بشه صبح تا منتظرم و کردم جمع رو وسایلم

 تازه هوای. کردم درازشون پهلو از و باز هم از رو هامدست. درمیاره رقـــص به رو موهام میاد که مالیمی

 .بخوابم نتونستم هنوز من و بحهص نیم و سه حدود ساعت. تو فرستادم عمیقم نفس با رو

 درِ به خورد نگام. دادم تکیه بالکن به و برگشتم. بود تاریک کامال خونه فضای، حیاط داخل هایبرق جز به

 یه کردم احساس. آباژوره برای مطمئنا که کردمی خودنمایی اتاق داخل کمی نور. شاهین اتاق بالکن

 نگام. دخورنمی تکون و بود ثابت شدم دقیق سایه به و جلو فتمر قدم یه. افتاد اتاقش بالکن کف ایسایه

 اما؛ ردمک نگاه بالکن کف به باز! نبود کسی. کردم نگاه بالکن ایِشیشه در به و گرفتم بالکن کف از رو

 یه. مانداخت نگاه یه خودم به. باشه بوده شاهین ممکنه ولی! داشته برم خیاالت شاید. نبود هم سایه اینبار

 لقمتع سایه اون و باشه خیاالت امیدوارم. بازبود که هم موهام، بود تنم شلوار با ایحلقه آستین رتتیش

 .ببینه قیافه این با رو من شاهین ندارم دوست اصال چون؛ باشه نبوده شاهین به

 هر؟! بدم نجات کامران اون دست از رو خودم شکلی چه؟! کارکنمچی رو فرداهام. خوبه این هم باز حاال

 .لرزهمی بیشتربدنم و میشم متنفر ازش بیشتر افتممی خودم روی شحریصانه هاینگاه یاد بار
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 سرم زیر رو هامدست و تخت روی خوابیدم. بستم رو بالکن در و اتاق داخل رفتم. کنه کمکم خودش خدا

. مگرفت اخت بهش یحساب ماه چند این توی اما؛ نبود مخونه اینجا درسته. شدم خیره سقف به. کردم گره

 ...هم و هاشآدم هم... خودش به هم

 ینشاه سمت گردونه برم تهش که فکری ولی؛ بکنم فکری هر بهتره. بکنم جابی فکرهای باز خوامنمی

 .روونه

 با رو داشتم اینجا که رو روزهایی تونمنمی و ترهسخت کارم فردا از. دارم کار کلی فردا. بخوابم باید

 اما؛ داده نشونم رو رحمیشبی و تفاوتیبی اوایل شاهین درسته. کنم مقایسه دارم جااون که روزهایی

 هک کنهمی تظاهر چرا دونمنمی فقط، نیست آدمی همچین شاهین. ساختگیه شهمه فهمیدم وقته خیلی

 .هست

*** 

 شک کامران بعدا ممکنه. نظرکردم صرف داخلش بندازم رو هاملباس و وسایل و ببندم چمدون کهاین از

 حاویِ که امپشتیکوله فقط پس. نکردن شکی هم خدمتکارها حتی و آوردم چمدون چطوری که کنه

 ختت تشک زیر گذاشتمش و برنداشتم هم رو مخفی گوشیِ حتی. برداشتم رو بود وگوشی تاپلپ همون

 . برداره رو اون جوری یه خودش نفوذی تا

 رو پشتیکوله.شاهین با هم باشم درارتباط نفوذی با هم، ددا بهم شاهین که گوشی همون با شده قرار

 هک بیرون بره خونه از من از قبل شاهین که شد این بر قرار. بیرون رفتم اتاق از و تخت روی انداختمش

 اتاق در .کردم فرار مثال شاهین رفتن از بعد من و نیست کار در اینقشه بدونه بود گذاشته پا به اگرکامران
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 کرده رو هاشودست بود نشسته مبل روی شاهین. اتاق توی رفتم شاجازه صادرشدن با و زدم رو شاهین

 .دادمی تکون رو پاش مدام و بود کالفه انگار، موهاش داخل بود

 ؟شده چیزی -

 و نبودن عادی هاشچشم ولی؛ نشست عادی و داد پوزیشن تغییر فورا. شد دستپاچه انگار من صدای با

 .رسیدنیم نظر به مضطرب

 .بشین بیا نه -

 .برید زودتر باید هم شما. کنم خداحافظی اومدم، نیست زیادی وقتی... دیگه نه -

 به بودیم زده زل. بود بلندتر من از گردن و سر یه اندازه به. ایستاد جلوم واومد شد بلند مبل روی از

 روزهای برعکس امروز. بودم دهنکر شتجربه االن تا که داشتم رو استرسی جور یه انگار. هم هایچشم

. پایین انداختم رو سرم و کنم نگاه شخیره هایچشم به خیره نتونستم. ترسیدم نگاهش از دیگه

 . بودم کرده مشت رو هامدست

 در. دارمت نظر زیرِ من. باشی خودت مراقب نکن فراموش فقط، مونهنمی حرفی. زدم رو هامحرف یهمه -

 بهت کدومش هر هروقت و فعاله همیشه که وصله قوی شنود یه تاپتلپ ورطهمین و گوشی داخل ضمن

 .میده انتقال ما برای رو صداها اون، بود نزدیک

 .دادم تکون رو سرم فقط
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 وقتهیچ که بزرگی کار پاس به نابودکردیم رو هاشگروه و کامران اگه میدم قول.میرم من دیگه، خب -

 یکار برای عمرم آخر تا من. بدم انجام کارت جبران برای بگی که رو کاری هر، نیست شدنی فراموش برام

 .کتایون ببینمت سالم و صحیح ماجرا آخر امیدوارم. ممنونتم همیشه، بکنی خوایمی که

 یارهنم من سر بالیی کامران، گفتم هم قبال. نیست جبران به نیازی و دممی انجام بتونم رو کاری هر من -

 .رممیا سرش رو بال که منم

 :گفتم مکث کمی با. نزد حرفی هیچ

 .برید زودتر باید، میشه دیر داره -

 و کرد نگاه بهم باردیگه یک. سمتم اومد و برداشت مبل روی از رو مخصوصش کیف و کرد گرد عقب

 :گفت فقط آروم خیلی

 خداحافظ -

 پایین و بیرون تمرف اتاق از. رفت بیرون اتاق از سرعت با بدم رو خداحافظیش جواب کهاین از قبل

 بشه سوارماشین کهاین قبل. دیدمش بالکن در پشت از و اتاقم توی رفتم. دیدم رو هاپله از رفتنش

 از ریعس همین واسه، ترسیدم کنممی نگاهش دارم که ببینه رو من کهاین از، کرد نگاه بالکن به برگشت

 اون. نیماشی نه و بود شاهینی نه اما؛ کردم اهنگ بیرون به هم باز. گذشت لحظه چند. کنار رفتم بالکن کنار

 رو قدرخودماین بخوام من داره دلیلی چه آخه؟! چیه کارهاماین دلیل فهممنمی هم خودم.بود رفته

 اهینش که گوشی با. گذشت دقیقه ده. فکرنکنم بهش دیگه و باشم تفاوتبی کردم سعی. کنم درگیرش

 :دادم پیام نفوذی به بود داده بهم
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 .کامران با قرار سرِ برم تا بیرون میرم خونه از االن من، سرخ شاهین -

 :اومد برام جوابش

 ما لحظه هر وقت اسرع در و بری تونیمی تو. زنممی گزارش سرهنگ به خودم من. باش خودت مواظب -

 .بذار کارهات جریان در رو

 .تمام، شد دریافت،سرخ شاهین -

 ردمنک قبول که ببره رو من خواست راننده. بیرون رفتم اتاق از. مشونه روی انداختم رو کوله و شدم بلند

 محوطه به رو نگاه آخرین. نیومدن دنبالم دستورشاهین به هم هامحافظ. کنم رویپیاده خواممی گفتم و

 شاول. ندیدم رو مشکوکی ماشین یا مشکوک شخص، کردم نگاه اطراف به. بیرون رفتم خونه از و انداختم

 رفتم .بودم رسیده اصلی خیابون به. کردم دویدن به شروع رسیدم کوچه پیچ به وقتی ولی؛ رفتم راه آروم

 تا دو هک مشکی بلندِ شاسی یه بودکه نکشیده دقیقه به هنوز ولی؛ وایسه تاکسی یه تا ایسادم جاده کنار

 به که چند هر ،باشن مزاحم که دادم احتمال. ایستادن جلوم بودن داخلش جدی و هیکلی خیلی مرد

 :گفت، بود راننده کنار که مردی. جلو اومد هم اون که جلوتر رفتم همین واسه. خوردنمی شونقیافه

 .شو سوار -

 .نشو مزاحم -

 .اومدیم کامران طرف از -

 !بفرسته راننده اون که نبود کامران و من بین قراری همچین. کردم نگاهشون مشکوک یکم

 .شناسمنمی؟ کامران -
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 :گفت، داد جواب طرف وقتی و گرفت شماره یه و درآورد جیبش از رو گوشیش مرد

 .کنید شونتوجیه خودتون، شناسنتوننمی کننمی وانمود. آقا -

 .گوشم دم گذاشتم و گرفتم رو گوشی. من سمت روگرفت گوشی

 ؟الو -

 :گفت که بود کامران صدای

 تو دیدن واسه من که جاییاون از ولی؛ بودن بینمون قراری همچین میدونم ببخشید. پرنسس سالم -

 .من یخونه مستقیم میارنت شو ماشین سوار. شی اذیت نخواسم کنممی شماریلحظه

 !باورکردم هم من آره! هه

 .باشه، سالم -

 ؟پرنسس نداری کاری -

 .نه -

 .فعال، عزیزم منتظرتم -

 خداحافظ -

. کرد حرکت که ماشین داخل نشستم. کرد باز رامب رو ماشین در و شد پیاده مرد. بهش دادم رو گوشی

 ردیابیم دارن چون نیست گزارش به نیازی! هااون نه زدممی حرفی من نه! چرا دونمنمی داشتم دلشوره

 . بدم پیام بهشون رسیدم که بعدا تونممی. کننمی
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 از رو همه. دیگه غرقن سرمایه و پول تو، برن هم باید البته! هاباال باال اون! میرن دارن هم کجاها

 پیچید راننده. رسیدیم تا کشید طول ساعت یک حدود. بزدل خالفکارهای، بیرون کشممی شونحلقوم

 خیلی شاهین یخونه از! قصر نه که خونه. خونه یه داخل رفت مستقیم وراون از و خیابون یه توی

 بیدهای و درخت و گل از ودب پر دورش تا دور. داشت قشنگی خیلی ویوی. بود ترقشنگ و ترشیک

 .مجنون

 پیاده ماشین از. کردمی بیشترخودنمایی و بود ترقشنگ شاهین یخونه استخر از حیاط داخل استخر

 .زدم زل بهش و چرخوندم سر اومدمی رومروبه از که کامران صدای با. بودم شده

 .اینجاست کی ببین، به به -

 .دادم نشون خوشحال رو خودم و مزد زورکی لبخند. پایین اومد هاپله از

 .من پرنسس اومدی خوش تخونه به -

 .سالم -

 نمک مخالفتی نتونستم. مگونه روی وگذاشت باال آورد رو دستش، بود زده لبخند که طوریهمون کامران

 طوریهمون. برداره رو دستش و بشه کم روش شاید تا بدم نشون زدهخجالت رو خودم کردم سعی فقط

 :گفت، کردمی نوازش رو امگونه روی شصتش نگشتا با که

 .ممنونتم دنیا یه مخونه توی گذاشتی پا و کردی قبول کهاین از. ماهت روی به سالم -

 :وگفتم کردم من من یکم
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 جااین من جای مطمئنم. دارم خوبی احساس کنارتم و اینجا االن کهاین از هم من، بخوای رو راستش -

 .وجودش از بلرزه تنم و باشم شاهین پیش کهاین تا ترهامن

 برسه چه، زنمنمی هم دست بهت نخوای تا حتی. کنم فراهم برات رو خوایمی که امنیتی اون میدم قول -

 .کنی تر لب تا مونممنتظرمی هم هاسال که دارم دوستت قدراین. دیگه چیز به

 .شخونه سمت برد رو من و روگرفت دستم و داد رو لبخندم جواب هم اون. لبخندزدم فقط

 ؟میاد خوشت خونه از؟ چیه نظرت، خب -

 .دارم دوست بیشتر رو اینجا، ترهقشنگ شاهین یخونه از. قشنگه خیلی آره -

 :گفت باز نیش با و کرد نگاهم مشکوک. ایستادم اون از تبعیت به هم من. ایستاد

 ؟چی رو صاحبش -

 :گفتم و شد ترعمیق لبخندم

 .دارم یشتردوستب که رو اون -

 :گفت و خندید بلند

 .بشم پرنسسم فدای من آخ -

. نبود بیرونش از کم هم خونه داخل. رفتم پیش خوب جااین تا شکر رو خدا خب. خندیدم هم من

 هایفرش حتی. بودن ست هامبل با که سفید زرشکی رنگ به هاییپرده. داشت ایالعاده فوق دکوراسیون
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 خیلی جااون از ولی؛ بود طبقه دو شاهین یخونه مثل. داشت یرنگ همچین امخونه داخل

 .رقیبن که نیست خودبی. بهتره شاهین از اوضاعش خیلی معلومه.تربودقشنگ

 ؟طوره چه -

 .قشنگه خیلی، عالیه -

 :گفت رفتن حین در، برد باال هاپله از رو من دو با و کشید رو دستم زده ذوق کامران

 .میشی خوشحال مطمئنم، بدم نشونت رو موناتاق تا بیا -

 . شد شروع، دیگه هیچی؟! موناتاق

 دو. خاصی چیدمان و مبل بدون، بود شکل راهرویی فضاش. بود جااون اتاق تا سه. باال یطبقه برد رو من

 به خوبی بوی کرد باز رو انتهایی اتاق همون در. بود راهرو ته، فاصله با اتاق یه و هم رویروبه اتاق تا

 قشنگی و شیک اتاق واقعا. داد هل اتاق داخل به رو من و کمرم پشت گذاشت رو هاشدست. خورد دماغم

 اتاق هایسرامیک. بود قو تا دو طراحی روش که سفید دیواری کاغذ و دیدم رو سفید خواب تخت یه. بود

 شده رویایی واقعا. زمین روی بود وریخته بود کرده پرپر رو سرخ رز گل روشون که بود رنگ سفید هم

 به و بود قرمز رنگ به هم مبل و پرده رنگ حتی؛ بود هم ست چی همه. بود گرفته مخنده حسابی. بود

 .دیدم سرم پشت خندون و خوشحال رو کامران و برگشتم. اومدمی اتاق

 .باشی رویایی قدراین کردمنمی هم فکرش اصال. ستالعادهفوق واقعا. کامران قشنگه خیلی -

 :گفت و خندید مرانکا
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 رو کارها این عمرم به و کنممی کارها این از خودم پرنسس برای فقط من، پرنسس کردی فکر چی پس -

 .نکردم

 .ایالعادهفوق تو، مرسی -

 . گفتم رو این چرا که افتادم کردن غلط به کرد که کاری با

 خوشحال رو خودم هم نباید و بدم نشون تند العملعکس نباید! دادمی فشار محکم بغلش تو رو من

 مخفی رو تنم لرزش کردم سعی.بره پیش و اومده خوشم واکنشش از کنه فکر ممکنه چون؛ بدم نشون

 .دارم نگه

 تو .بود دستش تو هنوز بازوهام. گرفت فاصله ازم و گرفت دستش تو رو بازوهام کامران. نکردم کاری هیچ

 :گفت و کرد نگاه هامچشم

 .دارمت که وشحالمخ خیلی، کتایون -

 رو سرم. شدنمی بدل و رد مونبین حرفی هیچ، گذشت کمی. پایین انداختم رو سرم و زدم لبخند فقط

 هاممچش به و گرفت رو بود لبامم روی میخ که نگاهش و شد غافلگیر نگاهم با. کردم نگاهش و بلندکردم

 .شد متوجه انگار. جویدم رو ینمپای لب. کرد نگاه هاملب به هم باز و نرفت رو از ولی؛ زد زل

 .هاداره صاحب بعد به این از؟! کارداریچی بدبخت اون به. کنمنمی نگاهش خب خیلی -

 :گفت، کنممی نگاهش تعجب با دارم دید وقتی. خندید دوباره

 خوامنمی. زنمنمی بهت هم دست نخوای تا که گفتم، کردممی شوخی داشتم. پرنسس نباش نگران -

 .فطرتم پست شاهین مثل من فکرکنی
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 ندیدم شاهین از بدی من! خوبه خیلی خودش کهاین نه. دادم فحشش و شدم ناراحت حرفش از دلم تو

 ازش چند هر، دیدم هاشچشم تو رو شرم، بگیره رو دستم مجبوشد که هم باری دو یکی اون حتی

 ...این ولی؛ بعیدبود

 ...چیزی یه فقط -

 ؟جانم -

 میک هم تو از طبیعیه اآلن شدم اذیت خیلی بودم شاهین با وقتی من نکه چیه دونییم، راستش...اوم -

 ...که میشه...که میشه بترسم

 :گفت و حرفم وسط پرید

 رو ایدیگه اتاق همین واسه، باشی اتاق یه توی من با سختته دونستممی. میشه... پرنسس میشه -

 اب بیای شی راضی سوخت حالم به دلت که وقت هر و جااون بری بود سختت اگه تا گرفتم نظر در تواسه

 .نخورمت دممی قول. کنیم سر اتاق این توی هم

 بزرگترین از یکی. نیستم اتاق یه توی این با که شد راحت خیالم و خندیدم هم من. خندید هم بعد

 بقهط همون توی که دیگه اتاق یه توی رفتیم. بیرون برد اتاق از و کشید رو دستم. بود همین هامنگرانی

 به نفره دو خوابتخت یه. بود اونجا شبیه هم اتاق این فضای. داخلش رفتیم و کرد باز رو اتاق در. بود

 . بودن روشن آبی رنگ به فقط و طراحی همون با دیوارها.داشت کمرنگ صورتی رنگ

 هاگل باراین منتها. دبو قشنگ خیلی هم جااین. بود آسمون آبی و سفید رنگ به هم ست هم مبل و پرده

 .کردم نگاهش و برگشتم. تخت روی بود کرده پرپرشون و بود نریخته زمین کف رو
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 .کنیمی درکم که ممنون. قشنگه خیلی -

 . کنی ناز کمتر و کنی درکم رو من هم تو امیدوارم -

 :گفت و داد فشار ترمحکم رو دستم

 ؟خب هم اب. اتاق همون توی بریم هم با زودتر دارم دوست -

 .بهم بده وقت، بیام کنار خودم با کنممی سعی -

 .بخوریم چیزی ایقهوه یه بریم بیا هم حاال.پرنسس فکرکن -

 اتاق اون و جاستهمون گفت.خودشه مختص هم اتاق یکی اون که گفت مسیر توی. بیرون رفتیم هم با

 روی نشستیم. ندادم بهش پاسخی دلبخن جز هم من. داخلش بریم هم با که وقتی واسه ذارهمی رو اصلی

 که ردآو قهوه برامون خدمتکار. کنم مخالفتی ترینکوچیک تونسمنمی و بود چسبیده بهم. نفره دو مبل

 :پرسید کامران. برداشتم

 ؟که نبرد بویی؟ خبر چه شاهین از راستی -

 رکردمدی و نرفتم ببینه وقتی ولی؛ کنه شک تازه شاید موقعاون. خونه گردهبرمی دو ونیمیک ساعت نه -

 .فهمهمی

 .کردم نگاه نگران بهش و برگشتم

 ...اگه... بیاره سرمون بالیی یه اگه... جااین بیاد اگه... جاماین بفهمه شاهین اگه، کامران -

 .بکنه تونهنمی کاری هیچ هم بفهمه. بیاره سرت بالیی ذارممی من مگه، خانومم نترس -
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 ؟مطمئنی تو -

 ؟داری شک من به -

 اگه، باشم تنها اینجا من و بری خونه از وقت یه تو اگه ترسممی ولی؛ راحته خیالم پیشمی وقتی نه -

 !کامران ترسممی من، بکشن رو من بفرسته رو هاشآدم یا جااین بیاد یواشکی

 ؟نباشی نگران دیگه که کنیم کاری یه خوایمی اصال. خودم خانوم نترس، کرده غلط -

 ؟کاری چه -

 ؟ خوبه، برممی خودم با هم رو تو رفتم جا هر بعد به این از -

 .افتادم جلو خیلی. گرم خودم دم. ایول، اینه

 المخی باشی پیشم که همین. تو نه میاد من سر بالیی نه راحته خیالم حداقل، میشه خوب خیلی؟ واقعا -

 .میشه راحت

 .خب، نترس و نباش نگران یگهد فقط، همیم با جا همه بعد به این از، خانومم آره -

 .باشه -

 نشده سرد تا بخور، آفرین -

 راضیش تونستم که شد خوب خیلی. خوردم رو مقهوه آروم آروم و زدم لبخند بهش. کرد اشاره مقهوه به

 سرِ حتی؟ برهمی خودش با رو من واقعا یعنی. بشه راضی راحت قدراین کردمنمی هم فکرش. کنم

 !چیه شغلش کامران دونمنمی االن مثال من، خب. ستکارهچی بفهمم باید ولی؟ قرارهاش
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 ؟کامران -

 ؟پرنسس جونم -

 ؟چیه شغلت که اینه منظورم؟ایکارهچی تو -

 :گفت. نداد وا رو خودش ولی؛شد غافلگیر یکم

 ؟چیه دونیمی که شاهین شغل...اوم -

 .موادمخدره قاچاقچیِ دونممی من که جایی تا آره -

 :گفت و زد لبخند

 ؟داری مخالفتی تو. همونم هم من خب -

 مدوست تو. کنم زندگی باهات خواستم که بود خودت برای من. زیاد نیست مهم شغلت برام راستش. نه -

 و هیکل و قیافه برای رو من و نداشت دوستم شاهین اما؛ کنممی امنیت احساس کنارت در و داری

 .متنفرشدم ازش خاطرهمین هب. خواستمی هوسرونیش کل در و خوشگلی

 . زدم لبخند بهش هم من. نداد جوابی و زد لبخند فقط

 :گفت، خوردیم که رو مونقهوه

 استراحت یکم برو هم تو. اتاقم توی میرم، کنم تنظیم رو هاقرارداد سری یه برم باید من خانومم خب -

 .عزیزم کن

 .زدم لبخند بهش و دادم تکون رو سرم
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 .فعال. پیشم بیا، اتاقمم توی داشتی کار هم من با. بگو هامستخدم این از یکی به داشتی کاری -

 الکی دقیقه ده، نکنه شکی کسی وقت یه کهاین برای هم من، باال رفت هاپله از. داشت عجله انگاری

، ودبن دوربینی. کردم نگاه اتاق دور تا دور به. خودم اتاق توی رفتم و شدم بلند بعدش و جاهمون نشستم

. نه یا داره دوربین اینجا بگه تا کردم فعال رو برنامه و درآوردم رو گوشیم. ندیدم هم مشکوکی چیز

 نه شد تموم که کارش، چرخید گردونه یکم. زدم رو اسکن یگزینه و دادم انجام رو تنظیمش کارهای

 مپیا شاهین به. شد راحت خیالم. نبود هیچی اتاقم توی شکر رو خدا.شنود نه، شد روشن دوربین عالمت

 :دادم

، بود فعال هم من شنود. نیست اتاقم توی دوربیینی و شنود. کامرانم یخونه من. شاهین سالم -

 ؟شنیدی کامران با رو هامونحرف

 :اومد برام زود خیلی پیامش

 .آفرین، انداختی جلو رو خودت خیلی، بود عالی کارت، نباشی خسته. سالم -

 :دادم پیام

 وشگ و کن شنود خودت دیگه باهامه که هم گوشیم، میگم بهت شد خبری اگه حاال. اینیم ما، دیگه بله -

 .بده

 .باش خودت مواظب، باشه -

 جای هم باز اما؛ کرد غلط کلی ساعت یک همین توی گرچه، نداره کارم به کاری کامران که فعال. باشه -

 .نکرد ایدیگه یاضافه کار باقیه شکرش
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 .کرد اعتماد بهش نمیشه هم باز اما؛ کرده جدا رو اتاقت درسته. باش خودت واظبم خیلی کتایون -

 .هست حواسم -

 :داد پیام نفوذی به. نداد پیامی دیگه

 کامران با بعد به این از قراره. افتادم جلو خیلی جااین تا. کامران خونه رسیدم من، سالم، سرخ شاهین -

 .میدم خبر بهت افتاد فاقیات هر. دوریم رو خیلی، قرارهاش سر برم

 :نفوذی

 .شد دریافت -

 . خودشیفته، ایش

 دمش بلند. بودم اتاق توی میشد ربعی یک. کنهمی کارچی داره کامران االن ببینم بودم کنجکاو خیلی

 :گفت که زدم رو کامران اتاق در. بیرون رفتم

 ؟کیه -

 .کامران منم -

 :گفت لبخند با. شد باز در که نمک باز رو در خودم خواستم، نداد جوابی دیدم

 ؟ورا این از، پرنسس به به -

 .تو رفتم
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 ؟!نیستم که مزاحم. تو پیش بیام گفتم،بود رفته سر محوصله -

 .بشین بیا! حرفیه چه این عزیزم نه. اوه -

 :گفت شمطالعه میز پشت رفتمی که طورهمون. مبل روی نشستم

 .اومدی کردی خوشحالم چقدر دونینمی. سوگولیم پیش یامم کنممی تنظیم رو قرارداد این االن -

 .چیه قراردادش فهمیدممی باید ولی؛ لبخندزدم و نگفتم چیزی

 ؟شاهینه قراردادهای شبیه هم تو قراردادهای -

 :گفت و کرد نگاهم

 ؟بود طوری چه شاهین مال مگه -

*** 

 است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 

*** 

 نویسهمی رو بفروشه خوادمی که چقدر هر یا و خوادمی جنس که چقدر هر فهمیدم ازش فقط من خب -

. سرقرارش رفتم باهاش هم بار یه آهان. زنهمی امضا رو زیرش هم بعد، نویسهمی هم رو پول مقدار و

 ترسیده خیلی. کردمی نگاهم بد قدراین! قراردادش طرف اون از مخصوصا. که ترسیدم چقدر دونینمی

 .بودم
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 و باشی پیشم اگه. ندونست رو قدرت و داشت رو تو که لیاقتهبی خیلی شاهین اون. من بشم قربونت -

 .عزیزم کشمشمی خودم و درمیارم رو هاشچشم کنه نگاهت کسی

 ؟باشی مراقبم همیشه میدی قول -

 .معلومه -

 جانای بیاره هم رو قراردادش پیشم بشینه بیاد کنم کاری یه یدبا"کردم زمزمه لب زیرِ. زدم لبخند بهش

 "ببینم تا کنه تنظیم

 ؟عزیزم گفتی چیزی -

 . شدم هول یکم

 ؟!بشینی پیشم... بیای میشه...چیز -

 کنهمی فک حاال! زدم گند من وای ای. زد برق هاشچشم و شد ترعمیق لبخندش، گفتم رو این تا

 !شدم بدبخت وای ای. باهاش کاردارمچی

 . دیگه وقت یه واسه باشه قرارداد این اصال. نه که چرا -

 :گفتم که طرفم اومدمی داشت، شد بلند میز پشت از

. بنویس جاهمین بیا هم قراردادت. بشینی پیشم داشتم دوس، بیفتی عقب کارت از خوامنمی...نه -

 .بندازمت کار از خوامنمی

 .قرارداد بابای گور، تاییم دو ما مهم االن، نیست مهم اصال، عزیزم حرفیه چه -
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 !خدا یا. بهم چسبید و کنارم نشست اومد؟! کنم کارچی حاال. شد سرم بر خاک

 کامران -

 ؟شده چی جانم؟ زنیمی داد چرا -

 .دیدم سوسک... سوسک آهان... چیزه...نبود حواسم ببخشید؟ زدم داد؟ من -

 که سوسک سوسک زدممی داد و کردم بغل رو وزانوهام مبل روی تموگذاش برداشتم زمین روی از رو پام

 !میشه بدتر دونستمنمی ولی؛ کنم جمع رو گندم مثال

 ؟کجاست؟ کوش؟ سوسک -

 :گفتم ترسیده حالت با

 . ترسممی سوسک از من وای. مبل همین زیر رفت -

 .ببینم کنار ببرم رو مبل بذار پایین بیا -

 . بیرون اومد هم سوسکه پایین اومدم من تا دیدی وقت یه. پایین نمیام مبل این از من، نه وای -

 مبل ور از و بغلش تو داشت نگهم و کرد بلند رو من و بغلم زیر برد رو دستش سریع خیلی. خندید کامران

 !کردم کپ کلمه واقعیِ معنیه به. شد بلند

 .اخد رو تو پایین بذارم. کامران پایین بذارم؟ کنیمی کارچی -

 :گفت و کرد نگاه بهم، خندیدمی که طورهمون
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 .بزنم دست یه بهت من بشه باعث سوسکه این کهاین مگه -

 .ها افتممی، پایین بذارم خدا رو تو -

 .نگاه، چسبیدمت، بیفتی ذارمنمی -

 . داد فشار خودش به رو من ترمحکم و

 .کردم کور هم چشمش، کنم درست رو ابروش اومدم که سرم تو عالم خاک ای

 .پایین بذارم، نکن اذیتم کامران -

 .راحتم من، نمیشه نوچ -

 .ناراحتم من -

. مپیشونی به چسبوند رو پیشونیش. سرم پشت گذاشت هم رو یکی اون و پام زیر گذاشت رو دستش یه

 .نکنم پیاده روش فن یه که گرفتممی رو خودم جلوی داشتم خیلی، کردممی سکته داشتم

 .کوچولو پرنسس هخودت مشکل -

 کهاین از قبل. زدمی لبخند هی و بود بسته رو هاشچشم؟! کنهمی همچین چرا این وای. اتهعمه کوچولو

 وله. هوا رو رفت متر دو و کرد سنکوپ بیچاره که کشیدم جیغ بلند، بده انجام رو بود مغزش تو که کاری

 :زدم داد و مبل یکی اون رو پریدم دو با هم من. زمین انداخت هم رو من، شد

 .اوناهاش، اوناهاش سوسکه کامران وای -

 ؟سوسکه این کو. ها بود مونده ذره یه فقط، وایساد قلبم، نکشدت خدا وای -
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 .شد رد گوشم بیخ از خطر آخیش

 .دیگه جای باشه نرفته در جااون از بیاری شانس اگه، مبل همون زیر رفت دوباره، اوناهاش -

 .بیارن درش هابچه فرستممی، بیرون یمبر بیا، بریم بیا -

 .بدو پس، باشه -

 شدم خارج کهاین محض به. بیرون رفتم اتاقش از و پایین پریدم مبل رو از دو با هم من. خندید دوباره

 .اوف، زدمی هزار رو قلبم. ایستادم پشتش و بستم رو در و خودم اتاق تو پریدم

 .اومد در ورِاون از کامران صدای

 ؟پرنسس بستی چرا رو در! اِ -

 :گفت آروم خیلی صدای با و در به زد باز آروم. نگفتم چیزی

 ؟تو بیام کنینمی باز رو در؟ من پرنسسِ -

 .وای؟ کارکنمچی، ترمبدبخت نکنم باز. بدبختم، کنم باز خدایا

 .بود داده پیام شاهین. آوردم درش سریع، ویبره رو رفت گوشیم لحظه همون

 .نداره کاریت و میشه مشغول ذهنش طوریاین، زنممی زنگ بهت االن -

 .کردم باز سریع رو اتاق در. خورد زنگ گوشیم موقع همون. بده خیرت خدا. آخیش وای

 .شدم بدبخت کامران وای -
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 ؟شده چی –

 ؟کنم کارچی، زد زنگ شاهین...شاهین... کامران -

 ؟فهمیده کجا از، خونه اومدنمی االن که اون -

 ؟کجام بگم؟ کنم کارچی حاال. دونمینم -

 .اسپیکر رو بذار بده جواب -

 .اومد شاهین عصبانیِ صدای. نگفتم هیچی ولی؛ دادم جواب

 ؟کجایی حاال تا صبح از هست معلوم هیچ؟ هان رفتی گوری کدوم کتایون -

 .زدمی پوزخند و کردمی نگاه من به هم اون، کردم نگاه کامران به مضطرب

 .عوضی بزن حرف دِ؟ دینمی جواب چرا؟ هستی گوری کدوم. عفریته توام با -

 :گفت و ایستاد دیوار کنار رفت و گرفت دستم از رو گوشی کامران، بزنم حرفی کهاین از قبل

 .خان شاهین به به -

 :گفت داد با بعدش، موند ساکت لحظه چند. مثال بود غافلگیرشده خیلی انگار شاهین

 ؟کجاست کتایون. باشه ناکست کارخودِ کردممی فکر دبای. عوضی کامرانِ -

 :گفت و زد قهقهه کامران

 ؟!پرنسسمه منظورت آهان؟ کتایون -
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. داشتیم نقشه انگار نه انگار که زدمی حرف عصبانیت و داد با جدی قدراین شاهین. خندید دوباره

 :گفت، زدمی داد که طورهمون

 ؟کجاست کتایون میگم هتب، زادهحـروم آشغالِ، عوضی شو خفه -

 :گفت و زد داد عصبانی هم کامران

 ور کتایون با برخوردهات یهمه من، بیچاره نداری خبر. نداشتی رو کتایون لیاقت تو، شاهین شو خفه -

 . االنش همین تا دیدمت بالکن تو بودی گرفته رو آمدشخوش مراسم که اول روز همون از. دونستممی

 :گفت، بود شاهین مخاطبش که الیدرح و کرد نگاه من به

. جااین نیاوردمش اجبار به و خواسته خودش. گردهبرنمی دیگه کتایون،میگم چی ببین کن گوش خوب -

 مونازدواج مراسم برای دارم تصمیم اتفاقا. کنه ازدواج من با زودی به قراره کتایون، شاهین کن گوش

 . زنهمی قدم باهام داره من دست تو دست کتایون وقتی ببینم رو تقیافه دارم دوست. کنم دعوتت

 :گفت و کرد بلند رو صداش دوباره

 .زنیمی زنگ من عشق به که باشه هم آخرت یدفعه -

 . من سمت اومد و کرد قطع رو تلفن فورا

 لومج کامال. شد بیشتر نگرانیم و ترس. ترنزدیک اومد، کردمی نگاهم حریصانه. ترسیدم یکم نگاهش از

 که ارهب اولین برای خدایا! کنهمی ترسناک برام رو صورتش تصویر که همیشگیش لبخند همون با، تادایس

 یشپیشون وقتی. لرزید تنم گرفت قرار پهلوهام روی هاشدست وقتی. ترسیدم حد این تا پرونده یه توی

 .پیچید گوشم توی آروم صداش. شدم داغ وحشت از پیشونیم روی گذاشت رو
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 .میدم قول بهت رو این. بگیره من از رو تو هیچکی ذارممین، کتایون -

 بهشون هم هاماشک حاال.بود داغ بدنم. لرزیدممی خودم به. شد ترنزدیک که وقتی شد بسته هامچشم

 و کرد باز رو هاشچشم وقتی. کردممی نگاه بهش نفرت با. بود بسته هاشچشم کامران. شدن اضافه

 .داد تکونم آروم و گرفت دستش تو محکم رو بازوهام. شد جدا ازم یعسر دید رو اشکیم هایچشم

 ؟کنیمی گریه چرا؟شده چی کتایون؟ کتایون -

 کردوگفت هاشوتنگچشم

 ؟ آره؟ شدی ناراحت من کار از نکنه...نکنه -

 .زدمی حرف تیکه تیکه و بود شده هول

 کاری همچین وقتهیچ میشه یطوراین ـوسه بـ یه با دونستممی اگه کن باور...من...من -

 ...کتایون...کردمنمی

 .بیرون برو -

 اقات از خواهی معذرت یه با. شد پشیمون گفتنش از که بزنه حرفی خواست. شد شوکه انگار، زد خشکش

 فقط. بشه طوریاین روزی یه کردمنمی هم فکرش. برسم اینجا به خواستمنمی وقتهیچ. بیرون رفت

 .شدم قرمز االن بودم مطمئن، خودم به لرزیدممی عصبایت از. آشغال یپسره کنه تجاوز بهم بود مونده

 بغلم تو رو زانوهام. دادم تکیه تخت به و زمین رو نشستم جاهمون. اومدنمی پایین سرعت به هاماشک

 و روش کشیدم رو دستم. اومد بدم هاملب از ناخودآگاه. لبم روی افتاد اشکم. کردم گریه صدا با و گرفتم
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 که گوشیم یویبره صدای با مگریه صدای. بود اومده بدم هم خودم از انگار. کردم پاک رو روش محکم

 :دبو نوشته که بود ازشاهین پیام. برداشتم رو گوشی.شد قطع ایشیشه میز روی بود گذاشته کامران

 .نذاره لبت رو لب که کثیفش دهن تو بکوبونم رو مشتم روز یه میدم قول بهت. باش آروم دختر هی -

 رهدا بزرگش برادر که روداشتم خواهری حس.حرفش با شد گرم پشتم لحظه یه. گرفت مخنده گریه وسط

 :نوشتم براش و کردم پاک رو اشکم. کنهمی دفاع ازش مزاحم یه جلوی

 .ها دادی قول -

 :نوشت

 .دممی قول بهت آره. کرد خوب رو حالم تخنده صدای، خوبه -

 رو لباسم. شستم رو صورتم دستشویی توی رفتم. ندادم بهش جوابی دیگه. زدم لبخند ندنشخو از بعد

 .نبودن کدومهیچ هاماشین آخه، نبود کامران کنم فکر. بالکن توی رفتم و کردم عوض هم

 اشهب رفته اگه. شانس این به لعنت. وای؟ نبود کامران. جام سرِ شدم میخکوب یهو ولی؛ اتاق توی برگشتم

 ؟چی قرار سرِ

 .لعنتی -

 که افتادم روزی یاد لحظه یه. اتاق توی رفتم بزنم در کهاین بدون و بیرون اومدم اتاق تو از سرعت با

 در شدن باز صدای با. بود موهاش تو هاشدست و مبل روی بود نشسته کامران. غافلگیرکردم رو شاهین

 .بود شده گرد هاشچشم، زد خشکش من بادیدن. انگارترسید
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 ؟جاییاین -

 :گفت و ایستاد جلوم اومد شد بلند

 ؟افتاده اتفاقی؟ شده چی -

 .ترسیدم، بیرون رفتی کردم فکر نبودن هاماشین فقط، نه -

 :گفت و زد لبخند بهم

 ؟برم کجا کنم ول رو سوگولیم -

 .پایین انداختم رو سرم و نگفتم چیزی

 .خواممی معذرت؟ کتایون -

 .نگفتم چیزی هم باز

 ؟باهام ریقه -

 .نگفتم هیچی هم باز

 ؟پرنسس -

-... 

 ؟دوشیزه -

-... 
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 ؟بانو -

-... 

 ؟کتایون -

 .کردم نگاهش و باال روگرفتم سرم

 ؟میشی خوشگل چقدر شدن پریشون و دورتن شکلیاین موهات وقتی دونستیمی -

. سرم رو بندازم رو المش رفت یادم که اومدم سریع قدراون وای ای. انداختم خودم به نگاه یه فورا؟ موهام

 :گفت و گرفت رو مچم کامران ولی؛ برم که کردم گرد عقب فورا

 ؟ترسیمی ازم قدراین یعنی؟ کنیمی مخفی ازم رو خودت چرا -

 .اجبار نه باشه خودم میل با بیفته بینمون اتفاقی هر روزی یه قراره اگه دارم دوست -

 ؟چی من پس ولی -

 .نفر یه فقط نه ببرن لذت کارشون پایان از طرف دو هر هک اینه به کار یه قشنگیه -

 ترف گوشی شدم اتاق وارد کهاین محض به. اتاقم توی رفتم و درآوردم دستش از رو دستم و گفتم رو این

 :بود نوشته که بود شاهین از پیام. ویبره رو

 ؟کنینمی جمع رو حواست یکم چرا پرنسس -

 .خندیدم صدا با پیامش خوندن از
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 .دیوونه -

 :بود داده پیام دوباره. اومد در صداش هم باز ولی؛ میز رو گذاشتم رو گوشی

 .خودتی -

 :گفتم بلند، میشنوه رو صدام دونستممی چون و خندیدم باز

 .بکن بهش نظر یه حداقل یا اولویت تو بذار هم شاهین این میدی شفا داری که تو خدایا -

 :داد پیام

 .ادببی -

 .بهش ندادم جوابی هم من، نداد پیام دیگه. زدم قهقهه باراین

 ؟چنده ساعت. نگیر من از رو هاشادی این خدایا

 !گشنمه.بود نیم و دو. زدم دارکش سوت یه و کردم نگاه ساعت به

 !اه، گشنمه! نداره برنامه تخونه این چرا. کامران ببرن شورتو مرده

 بخندل دیدنم با. بود نشسته مبل روی پایین طبقه کامرن .بیرون رفتم اتاق از و سرم رو انداختم رو شالم

 .زد

 .گشنمه؟ نمیدن آدم به ناهار شما یخونه کامران -

 .فکرکنم ستآمده هم ناهار االن، آشپزخونه تو بریم. من بشم قربونت. آخ -
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 مادهآ غذاشون تا شدیم منتظر دقیقه ده یه. میز پشت نشستیم هم کنار و آشپزخونه توی رفتیم هم با

 .شدم مشغول و کردم تشکر ازش. جلوم گذاشت رو بشقاب و کشید غذا برام خودش کامران. شد

 ؟کنیم ازدواج هفته آخر تا چیه نظرت میگما -

 :گفتم و خوردم ازش یکم. دستم داد آب لیوان یه و پشتم زد.گلوم تو پرید غذا

 ؟هفته همین آخر تا -

 اهوم -

 ؟زودنیست...راستش -

 نای تو طوریهمین تونیمنمی که ما. کنیم ازدواج فردا همین بکنن رو کارها میگم باشه من هب اگه، نه -

 . بمونیم وضع

 :داد ادامه و کرد نگاه بهم مزخرفی لبخند با

 .کنی من به نظری یه بشه هم فرجی طوریاین شاید -

 :گفتم و ورکردماون و وراین رو خودم یکم

 .کنم فکر باید -

 .بدی خبر بهم داری وقت شب تا، ها صبورنیستم زیاد من ولی؛ بکن رو تفکرها باشه -

 ...درضمن -
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 .بهم زد زل منتظر و کرد نگاهم

 ...هم با زود خیلی که دمنمی بهت رو قول این کردیم ازدواج هم اگر -

 :گفت و حرفم وسط پرید

 .کافیه برام باشیم اتاق یه تو بذاری که همین. قبول باشه باشه -

 :دادم پیام نفوذی و شاهین به فوری. اتاق توی رفتم و شدم بلند خوردم که رو غذام. نزدیم حرفی دیگه

 ؟کنم قبول نظرتون به، کنیم ازدواج هفته آخر تا داده پیشنهاد کامران -

 :داد جواب شاهین اول

 .بهتره کنی قبول ولی؛ میشه ترسخت و ترپیچیده اوضاعت درسته -

 :نوشت هم نفوذی

 .میشی نزدیک بهش بیشتر طوریاین، کن قبول یگمم من -

 چه هوف! کامران با اتاق یه تو هاشب. میشه سخت خیلی وضعم، هاستاون با حق آره. فکرکردم یکم

 یامپ دوتاشون به. کنممی قبول پس. میارم در کارش از سر و میشم نزدیک بهش بیشتر عوض در اما؛ شود

 :نوشت نفوذی. کنممی قبول که دادم

 .بشین خوشبخت. باشه مبارک -

 :دادم رو جوابش سریع. تربیتبی شعورِبی
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 .بامزه هه هه -

 :نوشت شاهین. نداد پیامی

 .پرنسس بینمتمی هفته آخر پس، خب -

 .ها ننداز دستم شاهین -

 .پرنسس چشم -

 .شاهین -

 .پرنسس جونم -

 :گفتم، بشنوه شنود از که طوری، بلند ولی؛ ندادم پیام

 .االغ خرِکره -

 :داد پیام. دونمنمی رو اون، گرفت مخنده حرفم از خودم

 .اتهعمه -

 .میگم بابام به -

 :داد پیام! وای ای. ندارم بابا که من، سرم بر خاک. هین

 ؟داری بابا تو مگه -

 :نوشتم. بگم چی
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 .برنسرمی به دنیا اون. ندارم دسترسی بهش حاضر حال در ولی؛ دارم -

 .آهان -

 .کردم قبول بگم کامران به شب باید. ندادم پیامی دیگه. بیرون دادم فوت با رو نفسم

*** 

 ؟کامران -

 ؟جونم -

 .کردم رو فکرهام من... گممی -

 :گفت و کرد نگاهم منتظر و سمتم چرخید. بود نشسته مبل روی کنارم

 ؟خب -

 :گفتم و زدم لبخند بهش

 .کنممی قبول -

 :گفت و زد دلبخن عمیق. شد خوشحال انگاری

 ؟کنیم ازدواج دیگه روز چند یعنی هفته آخر تا کنیمی قبول تو یعنی؟ واقعا -
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 بشیم اآشن هم بیشتربا بگذره یکم و کنم فکر پیشنهادت به آرامش تو داشتم دوست. کنممی قبول آره -

 ترسممی. کنم ازدواج باهات هفته آخر تا مجبورم خاطرشاهین به راستش، اما کنم ازدواج باهات بعد

 .ترهراحت هم خودم خیال، کنم ازدواج باهات زودتر وقتی. بیاره سرمون بالیی یه شاهین

 خیال با .بگیرم بغلم تو رو پرنسسم دیگه دارم رو اجازه این هفته آخر تا یعنی! کتایون نمیشه باورم وای -

 ...ببوسمش راحت

 :گفتم، بده ادامه هاشرویابافی به کهاین از قبل

 یبد رو خبربارداریم ماه سر تا که نگفتم، کنممی ازدواج گفتم، کامران آقا بباف رویا کم، اوی اوی اوی -

 .ملت به

 :گفت و خندید

 ازدواج کلمه واقعیِ معنیِ به کی پس. نکن محروم خودت از رو من قدراین. دختر کشیمی رو من که تو -

 ؟کنیممی

 .بشه فکر روش باید که ستجدا مبحث یه خودش اون. بسیاره وقت حاال -

 مبرا دنیا یه دادی رو ازدواج اجازه که همین تو.میشه همون بگه پرنسس چی هر، تسلیمم من بابا باشه -

 .ارزهمی

 جا هی گودزیال این با باید هفته آخر تا. بود شده برابر چندین اضطرابم. زدم لبخند بهش و نگفتم چیزی

 .برسه دادم به خدا اوف. کنم سر

 !ها دیروقته؟ بخوابی خواینمی، نسسپر -
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 نجاای، بود شاهین یخونه تو که نظمی انگار. بود گذشته هم دوازده از گفتمی راست، کردم نگاه ساعت به

 .رفتیم باال هاپله از هم با همراه و شد بلند هم اون. بلندشدم. نبود

 ...که ارمد احتیاج بهت چقدر االن دونینمی، بخوابم پیشت امشب میشد کاش -

 پشت که بخوابی کنارم خوایمی اگر اما؛ حله چی همه هفته آخرِ تا که پیشمه خوابیدن مشکلت اگه -

 .میشه خراب شبت چون؛ نخواب میدم پیشنهاد بهت بکنی هم دیگه کارهای سرش

 :گفت و دستش توی گرفت رو هامدست و ایستاد رومروبه اومد

 .ارزهمی برام دنیا یه باشم کنارت که همین -

 :گفتم و زدم لبخند بهش

 .مخسته؟ برم هست اجازه -

 :بگم بخیر شب بهش که برگشتم. اتاق داخل داد هلم و کرد باز برام رو اتاقم در. خندید

 .بخوابی خوب -

 قبول رو پیشنهادم که مرسی. کنممی شماری لحظه هفته آخر واسه. پرنسس بخوابی خوب هم تو -

 .کردی

 .زدم لبخند فقط و نگفتم چیزی

 .بخیر شب. میرم من دیگه خب -

 .بخیر هم تو شب -
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 فتمر و پوشیدم ترراحت لباس یه. هاملباس کمد سمت رفتم و بستم رو دراتاق. شدیم جدا هم از لبخند با

 پیام نفوذی از هم. کردم نگاه و برداشتم رو گوشی. زیرش رفتم و روم انداختم رو پتو. خواب تخت تو

 .خوندم و کردم باز رو نفوذی پیام اول. نشاهی هم داشتم

 ؟کنی کشف ایچیزتازه تونستی. جدیدن خبر منتظر سرهنگ. سالم -

 .کنم کشف ایخبرتازه نتونستم هنوز خیر، سرخ شاهین -

 :بود نوشته که خوندم هم رو شاهین پیام

 ؟خبر چه، سالم -

 :نوشتم. هوف

 .نیست خبری، سالم -

. لرزید گوشی. سرم روی انداختم رو پتو. بفهمم ویبره رو رفت اگه هک شکمم روی گذاشتم رو گوشی

 .کردم بازش. بود نفوذی پیام، برداشتم

 "سرخ شاهین" نوشتی باالخره پیامت تا چند از بعد عجب چه -

 :نوشتم و کردم فکر یکم

 ؟نوشتمنمی مگه -

 :نوشت

 !ننوشتی هم االن دیدی، نه -
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 :نوشتم. گرفت مخنده. ننوشتم هم االن، میگه راس اِوا

 ؟ننویسم دیگه نمیشه، ستاضافه یکلمه یه، سخته خب -

 :نوشت

 ما ایبر تو جای شاهین یا کامران باند و رفتی لو روز یه اگه. رمزه کلمه یه. بنویسیش همیشه باید، خیر -

 .هست خبری یه ننویسی اگه دونیممی حداقل؟! بفهمیم کجا از نوشت پیام

 :نوشتم

 .شد دریافت، خسر شاهین -

. اهینش نه بود داده ایتازه پیام نفوذی نه، کردم نگاه گوشی به. گفتنمی هم بد. فکرکردم حرفش به یکم

 رمگ داشت هامچشم کم کم. بود دستم کف گوشی. چرخیدم پهلو به! مونده کجا شاهین این نیست معلوم

 .خروسشه خود، بله. کردم نگاه گوشی به .کردم باز زور با رو هامچشم. داد پیام محل بی خروس که میشد

 :بود نوشته. بود شاهین از پیام

 .بودم دستشویی، دادم جواب دیر ببخشید. سالم -

 :نوشتم

 ؟خوبه حالت -

 :نوشت

 ؟چطور، آره -
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 .کرده پیدا مشکل تمعده شاید گفتم گذرهمی ربعی یه، یه پیامم از دیدم آخه -

 :نوشتم دوباره، شد ارسال که پیامم

 .آوردیمی بهتر یبهونه یه -

 :نوشت

 .بودم کرده پیدا معده مشکل اتفاقا نه -

 .بده دکترنشون یه به رو خودت پس -

 .کردن جوابم -

 .بده شفات خدا پس -

 .کرده جوابم هم اون -

 .ببندم دخیل برات پس -

 .نداده جواب ستفایده بی -

 :ادد پیام، بدم بهش جوابی کهاین از قبل. نره نبیرو صدا که طوری البته، بلندخندیدم. آوردم کم دیگه

 ؟خندیمی چیه -

 :نوشتم

 .دارم دوست -
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 :نوشت

 ؟رو من -

 دیگه جور یه رو "دارم دوست" فهمیدم خوندم که رو پیامم؟! رو من چی یعنی! کردم هنگ لحظه یه

 :گفتم، بنویسم کهاین جای. گرفت هم حرصم، خونده

 شعوربی االغِ شاهینِ -

 :نوشت. رو صدام شنید حاال

 .خخخخ -

 :گفتم و دهنم جلوی گرفتم رو گوشی. ننوشتم پیام دیگه

 .بخیر شب. شی خسته تا بنویس قدراین هم شما. خان شاهین مخسته من -

 :داد پیام

 .بخیر هم تو شب -

 .برد خوابم زود خیلی و بالشتم زیر انداختم رو گوشی

*** 

 به دوباره.نداشتم کنم باز هم رو هامچشم کهاین حس. بودم ستهخ هنوز. دادم خودم به قوسی و کش یه

 .بخوابم باز کردم سعی و سرم زیر گذاشتم رو دستم. خوابیدم پهلو
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 ؟نفسم -

 .بود کامران خندون یقیافه دیدم که چیزی اولین. بازکردم یهو رو هامچشم

 .کنم صدات نیومد هم دلم. بیدیخوا خرس عین ماشااهلل. بخوری تکون یه منتظرم ساعت دو! عجب چه -

 :گفتم فورا

 ؟اومدی کِی تو -

 ؟!سالمته عوض -

 .سالم -

 .اینجام باشه ساعتی نیم یه کنم فک. سالم علیک -

 .شد گردتر هامچشم

 ؟کردیمی کارچی؟ جاییاین ساعت نیم تو -

 :گفت و خندید

 . همین، زدم زل بهت فقط، نکردم که کاری، بابا نترس -

 ؟کنم خواهش یه میشه -

 .حتما، آره -

 بخواه اجازه یه قبلش میای اتاقم توی بعد به این از لطفا -
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 هاحرف این و نیست پوشیده لباست کهاین خاطر به نگو؟ چرا -

 :گفت، بزنم حرفی کهاین قبل

 ؟! چیه هابازی امل این وقتاون، خوندی درس، کردی زندگی خارج سال همهاین تو؟! آخه چی یعنی بابا -

 :گفتم، کردمی شک بیشتر وضعمه خاطر به گفتممی اگه

 بمناس وضعم کهاین برای. پوششم بدون پیشت که نیست این برای، نخیر؟ بزنم حرف من ذاریمی تو -

 طوریاین خوامنمی خب.داره پوف هامچشم... ریخته دورم ژولیده هم موهام... خوابالوئه مقیافه، نیست

 .ببینیم

 :گفت لبخند با و نشست کنارم اومد، شنید که رو حرفم

 .دیوونه دارم دوست رو تقیافه همین من -

 بهم قدراین نذارم که داشتم ایبهونه یه و شدمی کاش. بهشون داد تکونی یه و موهام تو کرد رو دستش

 .اَه،کنم شروع گند قدراین باید رو صبحم که شانس این به لعنت. بزنه بهم دست و شه نزدیک

 .بیرون بریم بعدش و بخوریم صبحونه بریم کن عوض رو هاتلباس پاشو -

 ؟چی برای بیرون؟ بیرون -

 ات بگردیم خوشگل لباس یه دنبال بریم باید. هاستروزدیگه پنج چهار هفته آخر کهاین مثل، هوش با -

 راه، زنیمی فحر باهام داری بغلم تو که وقتی لباس اون تو خواممی. واقعی پرنسس یه بشی قشنگ

 .کنم کور رو شاهین هایچشم رقصیمی یا میری
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 .دادم تکون رو سرم و زدم لبخند بهش ناچار ولی؛ نیومد خوشم اصال زدنش حرف لحن از

 .پایین بیام شم آماده من تا باش بیرون پس. باشه -

 .شو آماده خب -

 .کنم عوض رو هاملباس بذار برو پاشو، نکن اذیتت -

 .کنی عوض رو لباست جلوم باید... شهنمی... نُچ -

 .ببینم پاشو؟ چی دیگه -

 .نمیرم نوچ -

 ؟دیگه نمیری -

 :گفت و باال داد رو ابروهاش

 نوچ -

 ؟روزیه چه هفته آخر گفتی، باشه -

 !دیگه ازدواجمون روز -

 ؟چی روزِ -

 !دیگه کنیم ازدواج هم با قراره؟ خوبی؟ کتایون شده چت! وا -

 ؟هستین کی شما اصال ببخشید؟ شما با من؟ کنه ازدواج کی با کی -
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 :گفت و خندید

 .گیره پیشت کارم که حیف؟ مثال کنیمی تهدید، خانوم کتایون باشه -

 .ببینم یاال بیرون بدو. هاگیریمی رو منظورم خوب، آفرین -

 .درمیاد تالفیش دیگه روز پنج چهار یه، باالخره هم به رسیممی -

 .یاال، هادیگه یهفته چند به نشده تبدیل تهفته آخر تا بیرون بدو ،باش خیال همین به -

 .هابیای زود، پوف -

 .بیرون رفت اتاق از

 پرو بچه -

 .آینه جلوی رفتم

 .هوف؟! کنم قفلش رو در میره یادم شهمه چرا آخه. دید وضع این با رو من باز لعنتی -

 تپش کامران. پایین رفتم و رسیدم وضعم و سر به یکم. دستشویی رفتم و کردم عوض فورا رو هاملباس

 .بود منتظرم میز

 .ببینم پیشم بشین بیا. عجب چه خانوم خوشگل به به -

 یلقمه خواستم. کناریش صندلی رو نشستم. آشغال بازِـوس هــ یمرتیکه! میاد خوشم ازش خیلی ایش

 .زدم ندلبخ بهش و گرفتم ازش. جلوم گرفت رو شلقمه که بخورم رو اولم
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 ؟بدی من به خواینمی تو -

 ؟بدم چی -

 .خوردی که هاهمین از -

 اگه شاید. خوردم کامران هایبازیلوس با رو صبحونه. خورد و خندید. دستش دادم رو خودم لقمه ناچار

 یهو چرا نفهمیدم. میاد بدم خیلی کامران این از ولی؛ خندیدممی هم هرهر کردمی شاهین رو کارها این

 ؟!بکنه رو کارهااین شاهین داره دلیلی چه اصال؟ ذهنم توی آوردم رو ینشاه

 .زودتر بریم شدی سیر اگه -

 .بریم بردارم رو کیفم فقط مآماده آره. آهان؟ هان-

 .منتظرتم بیرون من پس -

 لثم. مراسم کارهای دنبال بیرون میرم دارم که دادم پیام شاهین و نفوذی به اتاقم توی رفتم سرعت با

 بود نوشته! میندازه دست رو من فقط که هم شاهین. اومد برام نفوذی "شد دریافت" جواب همیشه

، شنیدمی رو صدام شاهین چون ولی نداشتم رو وقتش چون؛ ندادم جوابی هیچکدوم به. "بگذره خوش"

 :گفتم

 .رسیممی هم به خان شاهین باشه -

، رفشط میرم لبخند با دارم دید وقتی. بود منتظرم رونبی کامران. بیرون رفتم و برداشتم سریع رو کیف

 ویت راننده یه فقط و بودیم نشسته عقب تامون هردو. کرد باز برام رو ماشین در و داد لبخند با رو جوابم

 ظمحاف تا چهار اومدکهمی موندنبال هم دیگه ماشین یه نماند ناگفته البته که محافظ یه و بود ماشین
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 دخترها یهمه که مراسمی، هفته آخر مراسم برای خرید میرم امروز. گرفت مخنده یتموضع از. بود توش

 یکم که کسی حتی نه... ایخانواده نه... خوشحالی نه... شوقی نه...من اما؛ رنمی استقبالش به شوق با

 با. هکن کارچی دونهنمی خوشحالی از مارمولک کامرانِ این وقتاون. باشم داشته بهش نسبت احساس

 نای تالفیِ تا بشه تموم کوفتی مراسم این زودتر کاش ای. شد مورمورم دستم روی دستش گرفتن قرار

 که ایـوسه بـ خاطر به گفت که افتادم شاهین حرف یادِ ناخودآگاه. براش دربیارم رو مزخرفش کارهای

 شاهین حرف یادآوریِ با و کردم نگاه کامران هایچشم به. دهنش تو بکوبه رو مشتش داشت باهام کامران

 لبخندم کمکم. بهم زد لبخند هم اون آخه، اونه برای لبخندم کرد فکر کامران، هه. زدم عمیقی لبخند

 رایب رو در راننده. ایستاد ماشین. فهمیدممی رو معنیش من فقط که پوزخندی. پوزخند یه به شد تبدیل

 دستم و من سمت اومد کامران. شدیم پیاده هم با نفر دو هر. کرد باز من برای رو در هم محافظ و کامران

 غهصی یه، عقد از قبل حداقل بگم بهش شدمی کاش ای. پاساژها داخل بریم هم با تا دستش توی روگرفت

 از. ایستاد شیک و بزرگ خیلی پاساژ یه رویروبه. رفتیممی راه روپیاده از هم با. بشه خونده بینمون

. باال برم هاپله از کرد کمکم و گرفت رو بازوم. خارجی و بودن مارک سایلشو یهمه بود مشخص ظاهرش

 . اومده اینجا زیاد ظاهرا. دوم طبقه رفتیم برقی پله با، شدیم پاساژ وارد

 ؟بخریم رو تو لباس اول چیه نظرت، پرنسس خب -

 .بگی تو چی هر باشه...اوم -

 .کرد نگاه ترینوی پشت هایلباس به و گرفت ازم رو نگاهش و خندید

 ؟!چیه طالیی لباس اون به راجع نظرت، کتی -

 :گفتم منتها، بود خوب خیلی شسلیقه. کردم نگاه رو نظرش مد لباس
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 ندارم دوس ولی؛ باز هایلباس با ندارم مشکلی من. بازه خیلی خیلی، چیه دونیمی اما؛ ها خوبه -

 بپوشمش تو جلوی شد که وقت هر تا بخرم رو اون حاضرم بخوای رو راستش. ببینه رو اندامم هرکسی

 .نه بقیه جلوی ولی

 :گفت و داد فشار ترمحکم رو دستم و شد ترعمیق لبخندش. درخشید هاشچشم انگار

 دوست. ببینن رو پرنسسم همه دارم دوست من ولی؛ کنیمی و کاراین من خاطر به که عزیزم مرسی -

 ...من واسه شده یزیبای و خوشگل خانوم چه بدونن همه دارم

 :گفتم و حرفش وسط اومدم

 ...دوسـ من کامران ببین -

 ؟خوبه، بخر داشتی دوست که رو کدوم هر اصال. میشی عصبانی زود چقدر تو پرنسس باشه -

 .خوبه آره -

 .بخند پس -

؛ ازیب و بودن العادهفوق هالباس یهمه. دیگه پاساژ یه داخل رفتیم و کشید رو دستم. زدم لبخند زور به

 رفتیم و بیرون اومدیم مغازه از. بگیره رو چشمم و باشه پوشیده که نبود چیزی و بود باز شهمه منتها

 دنبالش که چیزی اون هم باز ولی؛ دیدیم رو سوم طبقه از پاساژ تا شیش پنج حدود شاید. سوم طبقه

 .نیاوردم گیر رو بودم

 ؟پرنسس -
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 ؟هوم -

 وت وقتاون، محشره تنت تو که خوشگل لباس همه این بابا! دیرپسندی قدراین چرا تو. رو من کشتی -

 !موندم من گردیمی چی دنبال

 بیشتر همه از که یکی هااون بین بعد ببینم رو چی همه باید، همینم همیشه من. هست که همینه -

 وقتی زا بیشتر، بپوشم و کنم انتخاب خودم یسلیقه و شوق با رو لباسم اگه. بگیرم بود گرفته رو چشمم

 .خوشحالم، نمیاد خوشم که کنم تنم رو لباسی خواممی که

 !کنیمی انتخاب چی زنیمی تازسلیقه دم همه این ببینم. هوف -

 .اِ، دیگه بیا. نزن غر قدراین -

 دیگه ذلیلم زن -

 .نشدم زنت هنوز خوبه حاال -

 .میشی که باالخره -

 ؟نیبمو خماریم تو کنم کاری یه خوایمی -

 :گفت خندید

 ؟کاری چه -

 .راحته هم خیلی. نه بگم بله جای به عقد یسفره سرِ تونممی، نیست سختی کار -

 ؟کنیمی تهدید -
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 :گفتم و خندیدم

 ؟چطور آره -

 نوبت ولی؛ کنممی اطاعت هم من و کن صادر دستور فعال شما، میگم بهت عروسی از بعد رو چطورش -

 .ها میشه هم من

 شپاچه سگ عین شوخی جای وگرنه، باهاش کردن شوخی به راضیه دلم خوبه. نگفتم چیزی و خندیدم

 که طورهمین. شدممی بدبخت هم باز کهاین هم، شدممی بدبخت میشد سیر ازم زود هم، گرفتممی رو

 اب. درخشیدمی حسابی شپارچه نوع خاطر به که رنگ قرمز لباس یه به افتاد چشمم دیدممی رو هالباس

 مرانکا کت آستین یگوشه. شد پیدا خواستممی که چیزی اون باالخره، لبم روی نشست لبخند دیدنش

 رانکام به کردممی برانداز رو لباس لبخند با که طورهمون. ویترین جلوی کشیدمش خودم با و گرفتم رو

 :گفتم

 ؟چطوره -

 .زد دارکش سوت یه و انداخت لباس به نگاه یه هم کامران

 .ها نیست هم بد تانگارسلیقه.اومد خوشم هن -

 .دیگه بله -

 .ببینم کن پرو تو بریم بیا -

 .بود تیپخوش و برخورد خوش آقای یه فروشنده. مغازه داخل رفتیم هم با
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 !بفرمایید. اومدید خوش خیلی. سالم: فروشنده

 .خانوم برای بیارید رو تونویترین پشت قرمزِ لباس اون لطفا: کامران

 .بدید اجازه، چشم: شندهفرو

 یه با بعد لحظه چند. داشتن هم دومی طبقه یه ظاهرا. باال رفت هاپله از و بیرون اومد میزش پشت از

 :گفت و کرد باز رو درش و میز روی گذاشت رو جعبه. برگشت دستش توی جعبه

 .عالیه شسلیقه بگم باید بوده که تونکدوم هر یسلیقه -

 گذاشت رو دستش کامران. داد موننشون رو پرو اتاق. کامران به داد و آورد بیرون هجعب داخل از رو لباس

 بیرون کامران. کردم آویزونش جالباسی رو و گرفتم ازش رو لباس. اتاق توی داد هل رو من و کمرم پشت

 داشتم. کردم آویزونش و درآوردم رو شالم. تو بیاد نشه دیوونه که کردم قفل رو اتاق در. ایستاد منتظر

 .زد در کامران که آوردمدرمی رو مانتوم

 بله -

 ؟پوشیدی -

 .درآوردم رو مانتوم تازه من؟  خب هولی قدراین چرا! وا -

 .دیگه بدو خب -

 .بابا باشه -
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 از زیپش. نبود سخت خیلی کردنش تن. پوشیدم رو لباس یکی اون، درآوردم رو هاملباس کامال وقتی

. کردم نگاه رومروبه قدیِ آینه به، شدم آماده وقتی. ببنده برام نبودکسی نیاز و شدمی بسته پهلوم کنار

 .کشیدم خودم واسه دارکش سوت یه. زدم بخشی رضایت لبخند خودم دیدن از

 !بارداری ماه سرِ که ببیندت لباس این با شب اون کامران، سرت بر خاک. جان ای -

 .زد در کامران دوباره

 ؟بله -

 !میدی لفتش چقدر، دیگه ببینمت کن زبا خب. بال -

 .ببینیم بذارم باش خیال همین به، هه

 .کشهمی طول یکم خب، وایسا -

 . باال بودم برده یکم رو شویبره شکرصدای رو خدا. لرزید گوشی لحظه همون

 .خب بدو -

 .دیگه وایسا! اِ -

 .یاال -

 :کردم شباز. بود داده پیام شاهین. درآوردم جیبم داخل از رو گوشی

 ؟!گفتی رو حرف اون و زدی سوت خودت واسه خودت که گرفتی چی مگه -
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 جواب. بذارم سرش به سر یکم بذار دارم فرصت که حاال. نبود حواسم اصال و داشتم شنود، رفت آبروم. آه

 :دادم

 .خوشگله خیلی، داره لی ست شورتک یه که گرفتم نافی باال لی تاپِ یه، هیچی -

 :داد جواب زود لیخی. گرفت مخنده

 .کنممی خراب سرت روی رو کامران یخونه بخری رو اون اگه شاهده خدا؟ گفتی چی -

 :نوشتم براش. پوشهمی شورتک تاپ ازدواجش مجلس واسه کی خنگه آخه. خندیدم آروم

 ؟!پوشهمی شورتک تاپ ازدواجش مجلس واسه کی دیوونه آخه. کردم شوخی -

 :شد بلند کامران صدای باز

 ؟ایزنده کتایون -

 .شاهین نکشدت خدا. شد پرت حواسم اصال! هین

 .وایسا دیگه یکم، میشم آماده االن -

 ؟شدمی چی کردینمی قفل رو در این مثال. تو و دونممی من، بیرون بیا تو -

 :گفتم و خندیدم

 .شدم قشنگ خیلی نکه، بخوریم ترسیدم -

 .ببینمت کن باز جانم ای -
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 .وایسا االن -

 تا دو شاهین برداشتم رو گوشی. پوشیدم رو خودم هایلباس و درآوردم رو لباس، زدنم حرف حین رد

 :بود نوشته. بود داده پیام

 .رسهمی هم من نوبت، باشه؟ پرنسس میندازی دست رو من -

 :بود نوشته هم دومش پیام تو

 .بنداز راه بخند بگو مارمولک کامرانِ این با کمتر -

 :نوشتم؟! داریم مگه؟ میشه مگه؟ غیرت و شاهین. انگار بود غیرتی روم چرا دونممین. گرفت مخنده

 .مارمولک کامرانِ نه کامران آقا. من شوهر مورد در کن صحبت درست -

 :نوشت

 ؟گفتی چیزی -

 :گفتم و خندیدم یواش و دهنم جلو گرفتم رو دستم

 .شاهین ایدیوونه خیلی -

 :نوشت

 .پرنسس چاکر -
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 کیهت سینه به دست بیچاره. کردم باز رو پرو اتاق در و مانتو جیب توی گذاشتم رو گوشی.دیدمخن دوباره

 حوم لبخندش دید رو من تا ولی؛ برگشت لبخند با در شدن باز صدای با. بود منتظر و دیوار به بود داده

 .شد

 ؟ببینمت نکردی صدام چرا؟ کو لباست پس -

 .میره شمزه چون -

 ؟کردی هایستگا؟ چی یعنی -

 .مثال شی گیر غافل ببینیم روز همون داشتم دوست بابا -

 .اَه، بابا بکنم خواستممی نگاه یه خب؟ بکنی خوایمی هم گیرم غافل، زنیمی ضدحال -

 .روش هم دیگه یکم کردی صبر همهاین که تو. دیگه بینیمی دیگه شب سه دو حاال! اِ -

 .خماریت از رممیمی من که روز اون تا انصافبی آخه -

 :گفتم و خندیدم

 .هامونده کارها که کن حساب برو بیا -

 .هوف -

 از و کرد حساب رو پولش کامران. شجعبه تو گذاشت هم اون. فروشنده به داد و گرفت دستم از رو لباس

 .بیرون اومدیم مغازه

 .کتایون بدی خیلی -
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 .اولشه تازه این ینیبب رو من بدیِ تا مونده. دیدی رو کجاش تازه، دونممی -

 یدسف شلوار یه و بود کت مدل که رنگ ایفیروزه مانتوی یه به خورد چشمم. زدم بهش پوزخند یه دلم تو

 .داشت

 ؟کامران -

 ؟جان -

 ؟قشنگه مانتو اون -

 ؟کدوم -

 :گفت و کرد نگاهم برگشت. اومد خوشش هم اون انگار، دیدش.کردم اشاره مانتو به

 ؟بخریش خوایمی. قشنگه معلومه هباش تو تن توی وقتی -

 .ازش اومده خوشم، آره -

 .برات خرممی شرط یه به -

 ؟شرطی چه -

 .ببینم تنت توی االن هم من بپوشیش کهاین -

 رو دراتاق. درآوردم رو هاملباس و پرو اتاق توی رفتم باز. مغازه داخل رفتیم هم با. کردم قبول و خندیدم

 .بگیرم کامران زا رو لباس تا کردم باز یکم
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 ؟میدی رو لباس کامران -

 .بفرمایید -

 به هم کوچیک قوی یه. شیک و بود ساده، بود قشنگ خیلی تنم تو، پوشیدمش. دستم داد رو لباس

 ودب معلوم. کرد نگاهم و برگشت کامران. کردم باز رو اتاق در. بود چسبیده شسینه روی سینه گل عنوان

 :گفت و ترنزدیک اومد. اومده خوشش

 .شدی هافرشته عین. کتی میاد بهت خیلی -

 ؟بیارم درش هست اجازه -

 :گفت و خندید

 . کنم حساب میرم من -

 تدس دادیم رو لباس. بیرون رفتم و کردم عوض رو هاملباس. پرو اتاق توی برگشتم و دادم تکون رو سرم

 .بودم شده خسته حسابی .گرفتیم هم دیگه لباس دست چند. بیاره برامون تا هامحافظ از یکی

 مخسته خیلی من؟ برگردیم میشه کامران -

 :گفت و خندید

 .مونده هاکاری اصل؟ کجا؟ برگردیم -

 !دیگه خریدیم چی همه... ساعت هم... کفش هم... کیف هم... خریدیم لباس هم که ما؟ هاکاری اصل -

 .مونده مهم خیلی چیز یه منتها، خریدیم بله -
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 ؟چی -

 .ابخولباس -

 .ایستاد هم کامران. ایستادم جام سرِ. شدم شوکه حرفش از

 ؟خوابلباس -

 .دیگه آره -

 ؟واجبه -

 .معلومه -

 به قدراین. بود شفروشنده چهارساله سه و بیست دختر یه. مغازه یه داخل کشیدم و گرفت رو دستم

 هم همچین. دادمی قورت رو کامران نگاهش با دختر. گرفتیمی اشتباهش ماکت با که بود مالیده خودش

 .شد کج ملوچه و لب که زدمی نازحرف با

 ؟بفرمایید، جونم: دختر

 تمخواس مثال. "جونم" میگه کنهمی نگاه کامران به بزنه حرف من با باید خواممی لباس من، االغ یدختره

 اج دلش تو بیشتر رو خودم نیست هم بد ولی؛ نیست مهم برام چند هر. بدم نشون غیرت کامران رو یکم

 :گفتم کامران به کردم رو. کنم

 ؟عشقم -
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. کردمی بدل و رد هامچشم بین رو نگاهش تردید با. باشم زده رو حرف این من داشت شک انگار کامران

 :گفتم باز

 ؟نفسم -

 :گفت و زد ذوق سرِ از لبخندی کم کم کامران. عق

 ؟خانومم جونم...جو -

 کامران به که طوریهمین باشم کرده نگاه هالباس به کهاین بدون. بود هدارشدخنده واقعا شقیافه وای

 :گفتم و درازکردم رو دستم، کردممی نگاه

 ؟چطوره لباس اون -

، بودم کرده اشاره که لباسی به و گرفت ازم رو نگاهش زور با، خوشی از کردمی غش داشت که کامران

 . لباس به نگاه یه کردمی من به نگاه یه! شد گرد هاشچشم چرا دونمنمی.  انداخت نگاه

 .عالیه خیلی نه، عالیه...عا -

 هب کنم نگاه کردم اشاره که لباسی به کهاین از قبل. دادممی فشار رو دستم نگیره مخنده کهاین زور از

 رو نگاهم. خاصیتبی حقشه. نداشت گفتن که بود شده کج شقیافه قدراین. انداختم نگاه یه دختر اون

 ههمیش که سرم بر خاک. کردممی تشنج داشتم دیدنش با ولی؛ بودم گفته که لباسی سمت چرخوندم

 چشم تو حتی شدنمی روم دیدنش از بعد و حاال که لباسی یه روی بودم گذاشته دست. زنممی گند

 هنوز. نمک توصیفش نمیشه روم حتی! تربیتبی بود چیزی یه اصال، نداشت هیچی لباس. کنم نگاه کامران

 .کردم حس پهلوم روی رو کامران هایدست حرکت که بودم کفش تو
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 ؟ آخه بگم چی کن تنت بگه بخره رو این اگه، ذارماثرمی روش دارم نکردم تنم من! وای ای

 :گفت یواش صدای با زیرگوشم آروم کامران

 آرزومه که ریذامی هاییلباس روی دست خاطرم به که مرسی. محشره لباس این توی تصورت -

 .تنت توی دیدنشون

 :گفت فروشنده به رو. کن درستش و بیا وای ای

 .بذارید برامون رو لباس اون خانوم -

 هک لباسی همه اون بین چون؛ خوبه گفتممی فقط من که کرد انتخاب خودش سلیقه به هم دیگه تا چند

 این کنم بهونه تونستمنمی همین واسه؛ بودم گفته اشتباهی بودکه همونی ترینش افتضاح بود اونجا

 .شدیم خارج ازمغازه. طوریهاون اون و طوریهاین

 ؟کتایون میگم -

 ؟هوم -

 که زدی صدا طوریاون رو من که کردم ذوق چقدر دونینمی -

 صداش طوریهمون داره توقع حتما هم بعد به این از وای! کنهمی فکر چی حاال. بود رفته یادم رو اون وای

 .کنم

 ؟کتایون -

 ؟هوم -
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 .کنی صدام طوریهمون بعد به این از میشه -

 !خدا ای؟ این از بیشتر بدشانسی آخه. رفتمی گیج داشت سرم، فشار شدت از اصال

 .باشه..با -

 .عشقم مرسی -

 .دادم تحویلش لبخند یه زوری. میاد بدم؟ عشقم اَی

 ؟کامران -

 :گفتم، کشیدم رو آستینش گوشه کنم نگاهش کهاین بدون. نداد جوابی

 ؟کامران -

 :گفتم ناچار به، افتادم حرفش یاد یهو، کردم نگاهش. نداد جواب هم باز

 ؟عشقم -

 :گفت گشاد خیلی خیلی لبخند یه با برگشت

 ؟دلم جون -

 .الهی مرحمت و لطف همه این از کردممی کف داشتم

 ؟خونه بریم میشه، مخسته -

 .میریم االن، خانومم چشم -
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 اون از کهاین بعد از من اما؛ بود خوشحال حسابی کامران. ماشین داخل رفتیم و بیرون اومدیمپاساژ از

 ؟گودزیال این با کارکنمچی من حاال. تعطیله اعصابم حسابی بیرون اومدیم هاخوابلباس پاساژ

 ؟خانومم -

 .کردم نگاهش

 .اومد خوشم خیلی شدی غیرتی روم دختر اون پیش کهاین از -

 کامران بار چند برسیم خونه به وقتی تا. نداشتم هم زدن حرف حس اصال. نگفتم چیزی و زدم لبخند

 رسیدیم که خونه به. شدمی پشیمون، ساکتم من دیدمی که بیاره حرف به هم رو من و بزنه حرف خواست

 زده اتاقم در. کردم عوض رو هاملباس. شدیم جدا هم از موناتاق جلوی و باال رفتیم هم با و شدم پیاده

 .شد

 ؟بله -

 ؟تو بیام، خانومم منم -

 .تو بیا -

 رو در کامران، رفتن هااون وقتی. اتاق توی آوردن هامحافظ هم رو هاپالستیک و هاجعبه. تو اومد کامران

 .تختم روی نشست و بست

 .پیشم بشین بیا -
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 لیخی. کرد پرش خودش که فاصله با البته، کنارش نشستم. داشته برش خیاالت حاال. شد شروع، خدا ای

 .بهش گفتمنمی هیچی و بود نزدیکم قدراین گرفتمی حرصم

 ؟باشه چی تمهریه داری دوست تو -

 .شدم شوکه سوالش از

 ؟هان -

 ؟باشه چقدر تمهریه داری دوست تو میگم -

 .دونمنمی -

 از تا دو خواممی همین واسه ؛کمه دونممی البته. کنم تمهریه تولدت سال اندازه به دارم دوست من -

 ؟چطوره. بزنم نامت به هم شمال توی لوکسم ویالهای

 .کامران نیست کار این به نیاز اصال -

 .بزنم نامت به این از بیشتر دارم دوست من! حرفیه چه این -

 .ندارم چیزها این به ایعالقه من، کامران نه -

 .دیگه باشی داشته ایمهریه یه باید، نمیشه که هم طوریاین ولی -

 !بگم چی واقعا دونمنمی -

 ؟داری دوست چی خودت خب -
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 ...اصال من آخه -

 کهس تولدت سال تعداد به بده اجازه ولی؛ گیرمنمی ایرادی من باشه خواینمی سنگین اگه، عزیزم باشه -

 .بگیرم نظر در برات

 .دونیمی خودت جور هر. باشه خب خیلی -

 .نگفت هیچی و زد لبخند

 ؟نکرده اقدامی هیچ االن تا شاهین نیست عجیب برات کامران ها میگم -

 .ببینه کنارم رو تو وقتی شقیافه داره دیدن وای. رسهنمی بهم زورش. بکنه هم تونهنمی هه -

 :گفت و بود ورغوطه ذهنش توی شاهین آتیشیِ یچهره دیدن تو هنوز. نگفتم چیزی

 .بچزونمش حسابی خواممی -

 :گفتم ناراحت لحن با

 ؟بچزونی رو شاهین که کنی ازدواج من با خوایمی مگه -

 :گفت لبخند با و کرد نگاه بهم. اومد فکربیرون از

 .نبود این منظورم؟! خانومم حرفیه چه این -

 .نگفتم چیزی

 ؟شدی ناراحت -
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 .نیست مهم نه -

 .ها انگارشدی ولی -

 .داد رو لبخندم جواب هم ونا. برداره سرم از دست تا زدم لبخند یه زور به

 .ذارممی تنهات. کنم تنظیم رو قراردادی یه برم باید من خانومم دیگه خب -

 :گفتم سریع که بره شد بلند

 .کنم کمک بهت نوشتنش تو تونستم شاید. تنهام، میره سر محوصله؟ بیام باهات هم من میشه -

 و کرد فکر یکم کامران. قراردادهاش از بودم مونده دور قدرکافی به، بذارم دست رو دست تونستمنمی

 :گفت

 .بریم پاشو. کتی باشه -

 مه کامران. مبل روی نشستم من. اون اتاق تو رفتیم و بیرون اومدیم اتاق از هم با و شدم بلند تخت رو از

 رو هابرگه. نشست من پیش برگشت و آورد خودکار و برگه تا چند کمدش داخل از. میزش پشت رفت

 چسبیده هم به کال. کنارم بود داده لم. خوندن به کرد شروع و برداشت رو یکیش و میز روی گذاشت

 تو انگار. مبل روی گذاشت و سرم پشت برد رو دستش یه. شد نزدیکم بیشتر و شد جاجابه یکم. بودیم

 .سکوت به ناچاربودم هم باز ولی؛ اومدنمی خوشم نزدیکی همهاین از. بودم بغلش

 ؟!چیه این -

 :گفت و کرد نگاهم و آورد باال برگه از رو سرش
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 .باشم ننداخته قلم از رو چیزی کنممی چک دارم. قراردادهاست از یکی -

 .اهوم -

 به دز فکری یه کهاین تا.کنم چیکار بودم مونده. شدممی نزدیک بهش جوی یه باید. بود عقب یکم برگه

. رانکام یسینه به دادم تکیه رو سرم اجبار با، شدم ابتث جامِ سر وقتی و خوردم تکون تکون یکم. ذهنم

 ور بود پشتم که دستی اون کامران. شدم سینه به دست، بودم نشسته که طورهمون، اومد خوشش انگار

 روی گذاشت رو بود برگه توش که هم دستش یکی اون. داد فشار خودش به رو من و بازوم رو گذاشت

 لحا عین در ولی؛ خوندممی رو متن سریع خیلی. خوندن به کردم شروع. دبو جلوم برگه کامال حاال. پاش

 راظاه. داره قرارداد صابری فرامرز نام به مردی یه با کامران فهمیدم قرارداد توی. نکنم اشتباه بود حواسم

 رو صابری فرامرز اسم. بود نکرده پر رو قسمت اون هنوز چون، نیست مشخص مقدارش اما؛ هروئینه بارش

 تو حسابی آخه.ترسیدم لحظه یه کامران صدای با. نکنم فراموشش که کردم تکرار بار چند ذهنم توی

 .بودم فکر

 ؟ساکتی چرا -

 .بردمی خوابم داشت، بشم کارت مزاحم خوامنمی داری کار تو، هیچی؟ هوم -

 :گفت و خندید

 .بخواب من تخت تو برو خوایمی خب -

 :گفت و خندید باز. کردم نگاهش تعجب با

 .نکنم شیطونی میدم قول -
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 .دیوونه -

 قبل اغذک و برداشت دیگه یبرگه یه کامران. قبل حالت به برگشتیم باز. نگفت چیزی ولی خندید هم باز

 بود اطالعات یکم فقط، بود نیومده توش شخصی اسم. خوندممی رو اون داشتم حاال. میز روی گذاشت رو

 و مبل رو گذاشت رو برگه یهو که خوندممی داشتم. برداشت هم رو سوم برگه. جنس و مواد سری یه از

 بودم زده زل ترسیده هایموش این عین. بودم کرده کپ قشنگ. بغلش تو گرفت رو من یهویی خیلی

 :گفت و خندید. بهش

 ؟ترسیدی چیه -

 ؟کردی طوریاین یهویی چرا -

 .کنم بغلت خواست دلم یهویی چون -

 ؟خوبه حالت -

 .امعالی -

 :گفتم و کردم نگاهش مشکوک

 ؟سرته تو چی -

 .خوب خوب فکرهای -

 ؟!مثال -

 ؟!بگم بهت عملی خوایمی... کهاین مثال -
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 .بخوابم برم خواممی، میاد خوابم من کن ولم اصال. نخیرم؟! چی -

 .بخوابیم بریم، میاد خوابم هم من. عزیزم باشه -

 .بودم بغلش تو طوریهمون هم من. ابشخو تخت سمت رفت و شد بلند زدن حرف حین در

 .نمیاد خوابم اصال، پایین بذارم کامران -

 .میاد خوابم من ولی -

 .پایین بذارم. خودته مشکل چه من به -

 رو بود گذاشته محکم رو ودستش روم بود شده ال دو. کنارم نشست هم خودش تخت روی خوابوند رو من

 .نخورم تکون که بازوهام

 .دیوونه کن ولم، آخ. شکست دستم؟! کنیمی ارکچی کامران -

 .بخورمت خوامنمی که من. بابا کنیمی فرار ازم قدراین چرا تو -

 .لطفا کن ولم، برمیاد چی همه تو از -

 .زیاد نگرانیم و بود شده تند یکم لحنم

 ؟داره فرقی چه تخت روی با مبل روی خب.ها بودی بغلم تو االن همین تا تو -

 .کن تشدرس و بیا
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 تکرار دیگه خواممی عذر. تسینه رو گذاشتم رو سرم و شدم نزدیک بهت کردم اشتباه ببخشید -

 .کنمنمی

 ...که نبود این منظورم من دیوونه -

 نمکنمی رو کاراین دیگه. داشتم منظوری من کردی فکر تو که بفهمم شد باعث بود که چی هر منظورت -

 .نزنه ذهنت به بد فکر تا

 همعشوق تا دو کهاین کجای. نکردم بد فکر اصال من بابا؟! کنیمی قاطی زود قدراین چرا تو، خب یخیل -

 ؟!هان؟ بده کنن بازی عشق هم با بیان

 .رفته پیش هاکجا تا ببین اوف

 ...گذاشتم رو سرم... بودم خسته فقط من -

 ؟!گیریمی فاصله ازم قدراین چرا میگم فقط. که ندارم باهات کاری من اصال. باش آروم باشه... باشه -

 .نزنی هم دست من به حتی نخوام خودم تا دادی قول من به تو؟ نکردی که فراموش خان کامران -

 .میگم هم االن، یادمه آره -

 .بده فرصت بهم...بگذره یکم بذار...لطفا نکن اذیتم...کن ولم پس -

 .نشوندم و کرد بلندم

 .ها نیستم صبور هم قدرهااون ولی؛ مونممی روز اون منتظر نم. بگی تو چی هر، پرنسس باشه -

 گشنمه من -
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 :گفت و خندید بعدش، کرد تعجب اولش. بگم رو این، مونشرایط این از رهایی واسه شدم مجبور

 . بخوریم چیزی یه بریم پاشو. شکمو ای -

 سنهگر. بود سوپ فقط و نبود ادهآم ناهارهنوز. آشپزخونه توی رفتیم. بیرون اومدیم اتاق از و شدیم بلند

 یه گفت خدمتکار به کامران شد تموم که غذام. خوردم بشقاب یه نشه سه کهاین واسه ولی؛ نبودم

 امرانک به رو و اومدم بیرون میز پشت از. سیرشدم گفتم و کردم مخالفت که بریزه برام هم دیگه بشقاب

 :گفتم

 .اتاقم توی میرم من -

 راهروها توی چون؛ اتاقم توی رفتم ریلکس خیلی. داد تکون رو سرش و زد ندلبخ فقط و نگفت چیزی

 یرو رفتم فورا و بستم سرم پشت رو در رسیدم که اتاقم به. کنم عجله تونستمنمی و داشت دوربین

 :بود نوشته. کردم بازش، بود داده پیام شاهین اما نداشتم پیام نفوذی از. درآوردم رو گوشیم.تخت

 ؟!بغلش تو نری بشی نزدیک بهش مثال کهاین واسه و کنی فکر بیشتر یکم تونینمی -

 یچاره واقعا من خب. فهمید که فهمید اصال! داره شنود گوشیم میره یادم شهمه چرا. غافل دل ای

 :دادم جواب. نداشتم ایدیگه

 کامران قراردادهای طرف از یکی بفهمم تونستمنمی کردمنمی رو کاراین اگه، نداشتم ایدیگه راه -

 .صابری فرامرز نام به شخصیه

 :داد جواب. شدم پیامش منتظر یکم

 ؟همین -
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 :نوشتم

 .نیست مشخص مقدارش اما؛ هروئینه شونمحموله کهاین و -

 :داد جواب

 ؟دارن قرار کجا و کی -

 .بشم نزدیک بهش بیشتر کنممی سعی. نفهمیدم رو این هنوز -

 .برات میشه خطرساز نشو نزدیکش اصال شما، خدا رو تو نه -

 ؟میندازی تیکه -

 .آره کن فکر تو -

 ؟نداری کاری -

 ؟شدی ناراحت -

 .خداحافظ -

 .لوس -

 :بود نوشته، لرزید شکمم روی گوشی. بوده عمد از کرده فکر حاال. ندادم بهش جوابی دیگه

 .باهات کردم شوخی، نداشتی این جز راهی دونممی، نشو ناراحت، خب خیلی -

 :نوشتم نفوذی برای پیام یه. ندادم بهش جوابی هم باز ولی؛ زدم لبخند
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 نظرشون مورد یمحموله. صابری فرامرز نام به شخصیه کامران هایقرارداد طرف از یکی، سرخ شاهین -

 .ذارممی جریان در رو شما، جدید اطالعات دریافت محض به. نیست مشخص مقدارش اما؛ هروئینه

 دونمنمی. جدیه و خشک نفوذی این خیلی. نداشت پیامی "شد دریافت" جز. اومد پیامش زود خیلی

 .اوف...یا گیرهمی رو خودش

*** 

 .کشیدشون که بس ریخت موهام یهمه. میشم خفه دارم آرایشگر این دست زیر صبح از

 ؟!کنیمی کارچی تریواش خدا رو تو خانوم -

 .باشید مجلس توی خانوم زیباترین امشب خوانمی، دادن دستور آقا. خانوم شرمنده -

 هباالخر. شدم کالفه حسابی.ظهره از بعد نیم و سه ساعت. نگفتم چیزی و بیرون دادم حرص با رو نفسم

 :گفت و زد لبخند. کرد نگاه بهم و ایستاد جلوم اومد. برداشت موهام ازسرِ دست

 .یدندار آرایش به نیاز اصال که قشنگید قدراین شما ماشااهلل -

 نستتو تا. صورتم رو افتاد. گرفتم قرار خوابیده حالت به یکم. عقب داد رو صندلی پشتیِ و روم شد ال دو

 .بود نیومده سرم بالهایی همچین عمرم تو. صورتم و سر به مالید چیزمیز

 .دنمیا خوشم زیاد آرایش از. دیگه شخص یه نه باشم خودم دارم دوست.نکنید آرایشم زیاد لطفا خانوم -

 آرایش به زیاد. کنممی کار تونصورت روی یکم فقط. نداری آرایش به نیاز اصال شما من نظر به خانوم -

 .ندارید نیاز
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 .رفتممی حال از داشتم دیگه. بودم شده خسته حسابی

 ؟!ببینم رو خودم بدید آینه یه نمیشه حاال -

 .ببند رو هاتچشم. نیببی رو خودت تونیمی کنی صبر دیگه یکم. نمیشه، عزیزم نه -

 .کشیدمی رو چشمم سایه داشت فکرکنم. بستم رو هامچشم

 .ها نباشه پررنگ خانوم -

 به نیاز اصال شما من نظر از گفتم که من هم شتازه. رفته مد از غلیظ آرایش دیگه االن، عزیزم نه -

 .نداری آرایش

 مه صورتم، کردمی درست پشتم شتر وهانک یه. دیگه هیچی وگرنه منطقیه و بین واقع آدم حداقل خوبه

 رو هامچشم هم من. برداشت صورتم از آرایشگردست، در صدای با. رنگارنگ، پرست آفتاب عین کردمی

 :اومد کامران صدای. کرد بازش و در سمت رفت آرایشگر.کردم باز

 ؟!من پرنسس این نشد درست -

 .میشه آماده کنید تحمل دیگه یکم، هنوز نه -

 ؟ببینمش تو بیام شهنمی -

 :زدم داد

 .کامران نه -

 ؟آخه چرا -
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 .بعدا بشم آماده کامال بذار -

 :گفت آرایشگر به خطاب بعد. کارهات این با میدی دق رو من تو آخرش -

 .ندارم طاقت دیگه من، کن درستش زودتر خانوم -

 .میشه تموم کارشون زودی به، آقا چشم -

 شهب تموم کوفتی عروسیِ این زودتر. رفتممی حال از داشتم دیگه. داد ادامه کار به برگشت و بست رو در

؟! چی کنه مست بخوره چیزی مشروبی اگه وای؟! کنم کارچی رو شبش، کنار به عروسی. بشم راحت من

 ! یاخدا

 .اومدم خودم به آرایشگر صدای با

 ؟!خانوم کجاست لباست -

 .جعبه داخل تخت زیر -

 .بیاره رو لباس که رفت

 ؟شد تموم آرایشم -

 .شدین قشنگ هم خیلی ماشااهلل، خانوم بله -

 لباس خیلی. زد برق هامچشم، خورد چشمم تو که رنگش. آورد بیرون جعبه داخل از رو لباس

 باز اوف...کامران جای به امشب کاش. پوشیدمنمی عوضی کامران این برای رو این کاش ولی.قششنگیه

 . کامران از بدتر یکیه هم شاهین کنم باور خوامنمی چرا دونمنمی. کنممی خیال و فکر دارم هم
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 .کنم روتنتون لباس خانوم پاشید -

 بودن سخت اصال پوشیدنش شکر رو خدا. کردم تنم رو لباسم آرایشگر کمک به. بلندشدم صندلی روی از

 .نداشت نیاز کمکم به وحتی

 ؟!کجاست کالهتون خانوم -

 .کمدم داخل -

 کالهم. سخته هم طوریشهمین ولی؛ امشب باشم کاله بدون داشتم دوست چند هر. آورد هم رو اون رفت

 یکم. کرد مرتب کنارش از رو موهام. گذاشت سرم روی داشت همخونی باهاش و بود لباسم رنگ به که رو

 مکار خرهباال فهمیدم زد که لبخندی روی از. انداخت دقیق نگاه یه رو باال تا پایین از و ایستاد ترعقب

 .شده تموم

 .قشنگید واقعا شما،میگن راست پرنسس میگن شما به آقا -

 :گفتم و زدم لبخند بهش

 ؟!ببینم رو خودم تونممی حاال؟ شد تموم باالخره -

 .خندید

 .ببینید رو خودتون تونیدمی حاال، خانوم بله -

 آینه رویروبه و چرخیدم. بود چسبیده اتاقم دیوار به که قدی آینه سمت رفتم و کردم گرد عقب

. بودم شده قشنگ واقعا. هاملب روی نشست لبخند که بودم نکرده برانداز رو خودم هنوزکامل. ایستادم
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 روی تا. بود ماهی صورت به لباس طرح. کردمی خودنمایی تنم تو و بود قرمز رنگ به دو هر کاله و لباس

 تزیین لباس خود رنگ به هاییسنگ با لباس روی. میشد گشاد پایین به اونجا از و بود جذب پاهام رون

 صورتم. بود کافی برام داشت پوشش که همین اما؛ برام بود جذب حسابی، لباس هایآستین. بود شده

 و چشم خط با چشمم مشکیِ رنگ. بودم تغییرکرده خیلی حال این با ولی؛ نداشت زیادی آرایش

 براق خیلی قرمز رژم. اومدنمی بهم خیلی و داشت خونیهم بود کالهم روی که بزرگی پاپیون طورهمین

 رو موهام که اصرارکردم چی هر. کردممی رنگ رو موهام که بود باری اولین. بود کرده رنگ رو موهام. بود

 حداقل االن کاش. اومدمی بهم خیلی. بودن گذاشته عسلی رنگ برام و ندادن گوش هم باز نکنن رنگ

 دربیاره بازی مسخره که بود النازدیوونه...کنه آرومم هاشحرف با که بود پدرم. ..داشتم کنارم رو مادرم

 .آرایشگر سمت برگشتم. هوف. بخندم

 ؟!چنده ساعت -

 :گفت و انداخت مچیش ساعت به نگاه یه

 .خانوم نیم و پنج -

 :گفت باز. دادم تکون رو سرم

 .پیشتون یادب بگم آقا به پایین میرم، شده تموم کارم دیگه من خانوم -

 .نرو...نه...نه -

 :گفت و کرد نگاهم تعجب با

 ؟ندارید دوست رو تونآرایش نکنه؟ خانوم چرا -
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 ...وقت یه باال بیاد کامران ترسممی فقط. خوبه چی همه، نه نه -

 :گفت و خندید

 برید هکاین از لقب، نباشید نگران. شدید قشنگ واقعا آخه. آقا به میدم حق بیفته هم اتفاقی هر اگه والّا -

 .اجازه با. تجدیدکنم رو تونآرایش بود نیازی اگه میام هم باز من، هامهمون پی

 .لرزیدممی خودم به داشتم. بیرون رفت ازاتاق آرایشگر

 .بده نجات تشن غول این دست از رو من خودت خدایا -

 :بود هداد پیام نفوذی. درآوردمش بالشتم زیر از سریع. افتادم گوشیم یاد یهو

 .باش خودت مواظب. نیاد سرت بالیی امیدوارم. سالم -

 :بود نوشته، کردم باز فورا هم رو شاهین پیام. ندادم جوابی

 یه ریزممی نقشه یه بگو بهم بمونی خونه یه تو باهاش تونینمی دیدی اگه. نگرانتم خیلی من کتایون -

 .خودم پیش گردونممی برت و میدم فراریت جوری

 :بلندگفتم، بنویسم تونستمنمی چون

 .بشه این تهش که نکردم تالش همهاین من دیوونه شاهین -

 رفتممی اتاق وراین از یویو عین داشتم. بلندشدم تخت روی از و جاش سرِ گذاشتم روسریع گوشی

 عین وردخ در به که ایتقه صدای با. برس دادم به خودت خدایا. میاد نامرد کامرانِ این االن. وراتاقاون

 اضطراب خیلی. بودم کرده مشت رو هامدست. بود شده حبس متوسینه نفسم. جام سرِ وایستادم سیخ
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 رو سرم. میشه نزدیک بهم داره که شنیدممی رو هاشقدم صدای فقط. شد باز آرومی به در الی. داشتم

 استرس از االن! خدایا وای؟ زنهنمی چراحرف. دادم فشار هم به رو هامتردستمحکم و پایین انداختم

 . میشم بیهوش

 حس کنارگردنم رو هاشنفس. رفتممی وا داشتم انگار. شدم شل گرفت قرار مشونه روی دستش وقتی

 اما؛ بخوره گردنم به هاشکمترنفس تا باالتر دادم یکم رو هامشونه. شد مورمورم ناخودآگاه. کردممی

 گوشم کنار از آروم و یواش صداش وقتی لرزید لحظه یه تنم. شدمی ترنزدیک من به اون. بود فایدهبی

 :شد شنیده

 .ببینمت برگرد پرنسس -

 من چند هر! بده انجام رو قبلیش کار هم باز بخواد اگه. ترسیدممی العملشازعکس. نخوردم تکون جام از

 صداش تن بارینا ولی؛ شنیدم رو صداش دوباره. بیام بیرون سربلند مقابلش در که نیستم مطمئن خیلی

 .دارکش حال عین در و بود ترآروم، بود شده عوض

 ؟خانومی گردیبرنمی -

 :گفت دوباره. برس دادم به خودت خدایا! کرد گره شکمم روی و جلوم آورد رو هاشدست

 ؟خوشگلم گردیبرنمی -

 ! نیست خوب حالش این خدا یا
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 رو صورتم کالهم نقاب خاطر به هم اون مطمئنا. دیدمشنمی اصال و بود پایین سرم اما؛ برگشتم آروم

 ترسیدممی اما؛ شدم چشم تو چشم باهاش. باال آورد رو سرم و مچونه زیر گذاشت رو دستش. دیدنمی

 .شدمی ترعمیق لبخندش لحظه هر. کرد برانداز رو صورتم اجزای یهمه. بردارم هاشازچشم رو نگاهم

 .شدی ناز چقدر -

 دمز بهش لبخند یه کنم عوض رو بحث بتونم و نشه سه خیلی کهاین واسه. دادم قورت زور با رو دهنم آب

. بود شده همیشه از ترقشنگ خیلی هم اون. کردم برانداز رو باالش تا پایین از. شدم دور ازش قدم یه و

 کمک شدنش ترجذاب به این و بود کرده تمیز رو ابروهاش. اومدمی بهش خیلی مشکیش شلوار و کت

 .زدمی برق هاشچشم. بود کرده

 .شدی قشنگ خیلی هم تو -

 :گفت و زد لبخند

 پوشیدی هک لباسی بااین واقعا.ببینمت شکلی این گنجیدنمی توذهنمم اصال کتایون. تو قشنگیِ به نه -

 خیلی هم موهات راستی. شدی خوشگل خیلی ولی؛ نداری زیادی آرایش کهاین با. شدی هاپرنسس عین

 .میاد بهت خیلی رنگش، هشد قشنگ

 زل امهچشم تو و دستش توی گرفت رو دستم. کرد پر قدم یه با رو مونفاصله. نگفتم چیزی و زدم لبخند

 :گفت و زد

 .شبش آخر مخصوصا، عمرمه شب بهترین. ستالعادهفوق شب یه امشب -

 .چشمم تو بود هنشست ترس، هاملب رو لبخند جای من ولی؛ سرداد مستانه و دارکش یخنده یه
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 .ها بپوشی رو خوابلباس همون برام باید شب، پرنسس راستی -

 .خندید بلند باز

 ؟کردی فراموش کامران -

 :گفت شخنده میون

 ؟عزیزم رو چی -

 ؟!زنینمی بهم هم دست حتی نخواستم خودم تا گفتی کهاین -

 ؟رفته یادت کنهن.ها نیستم صبور خیلی گفتم هم من ولی؛ نکردم فراموش عزیزم نه -

 ؟درسته، کنینمی کاری هیچ تو نخوام من تا کامران -

 ولی؛ بزنمش خورهمی تا نداشتم ایچاره. خوردمی بهم شخنده صدای از داشت حالم.خندید بلند هم بازم

 حرص از. بود بهش پشتم. کردم نگاه بیرون به و بالکن سمت رفتم باحرص. کردم لعنت رو شیطون هم باز

 مه باز اما؛ بودم گرفته دندون به رو لبم حرص شدت از. آشغال عوضیِ یپسره. کشیدممی نفس تند تند

 این از هدفش دونمنمی. بود آورده نزدیکم رو سرش هم باز و شد حلقه دورم هاشدست. کرد غافلگیرم

 :گفت درگوشم آروم. چیه کارهاش

 .باشه عمرمون شب بهترین دارم دوست. کنم خرابش رو امشبم خوامنمی. پرنسس باش آروم -

 :اومد صداش باز. عمرمه شب بدترین من مال، باشه بهترین تو مال اگه گفتم دلم تو
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 خانوم تا پیششون بریم کم کم باید. منتظرمونن هامهمون. پرنسس نیست هاحرف این وقت االن -

 .بدم نشون همه به رو خوشگلم

 دستش یه.کرد رو کاراین سریع خیلی. گردوند برم. ورهخمی بهم هاشگفتن پرنسس این از داره حالم

 هم هب خیلی خیلی. ترنزدیک آورد رو صورتش. بود گرفته رو دستم دستش یکی اون با و بود کمرم پشت

 که بستم رو هامچشم ترس و هیجان شدت از. خوردمی صورتم به هاشنفس که طوری، بودیم نزدیک

 :گفت وارزمزمه. ترنزدیک برد رو من، کمرم پشت آروم فشار یه با. گرفتمی مگریه داشت. نبینمش

 .پرنسس دارم دوستت -

 رو مونفاصله تموم.گردنم به خوردمی باراین. بود قبل از تندتر هاشنفس. کردممی غش داشتم دیگه

 هب زودی به قراره که داشتم رو یکی حال. شدمی چندشم داشت. گردنم به زد طوالنی ـوسه بـ یه.پرکرد

 از. دادم قورت زور به رو دهنم آب. اومد چشمم یگوشه از اشک قطره یه آروم. بشه تجاوز بهش زور

 :گفتم بغض با. بود شده سست بدنم وحشت

 .کن ولم خدا رو تو کامران -

 :گفت و گرفت فاصله ازم یکم و کرد تکرار رو کارش باز. کرد مکث یکم

 بود سخت برام خیلی. اشتیاق و بود لذت از پر. نداشتم وقتهیچ هک داشتم حالی یه بوسیدمتمی وقتی -

 پیشنهاد نشم اغفال باز کهاین واسه ولی؛ دوربشم ازت و بگیرم رو خودم جلوی و بخوابونم رو ذوقم که

 .باشن اومده همه کنم فکر. هامهمون پیش پایین بریم زودتر میدم
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 هک کارش. تجدیدکرد رو رژم فقط و اومد مونرفتن از لقب آرایشگر. باشم آروم کردم سعی و نگفتم چیزی

 خودنمایی سفید رز تا دو وسطش و رزسرخ هایگل از بود پر که رو گلم دسته. بیرون رفت شد تموم

 با. شدیم خارج اتاق از هم با و اجبارگرفتم به رو بازوش، جلو آورد رو بازوش کامران.برداشتم رو، کردمی

 شاهین دیدن، طرف یه واضطرابم هامناراحتی یهمه. زدمی تندتر قلبم رفتممی یینپا هاپله از که هرقدم

 زا بدتر. ببینه رو من خواستمنمی و کشیدممی خجالت ازش انگار. بود بد حالم خیلی. دیگه طرف یه هم

 قلبم صدای. قراره چه از موضوع فهمیده مطمئنا و شنیده رو کامران و من هایصحبت تموم که اینه اون

. کردم نگاه کامران به و باال گرفتم رو سرم. شنوهمی رو اون داره هم کامران کردم احساس که بود جوری

 رو سرم بزنم لبخند کهاین بدون. لبام رو بود شده خیره مزخرفش لبخند با و کرد نگاهم هم اون

 :گفت و کنارگوشم آورد رو سرش آروم. برگردوندم

 .تریقشنگ لبخند با عزیزم -

 رمس بودن اونجا که جمعی سوت و دست صدای با. شد هم ترگرفته مقیافه، هیچ نزدم که لبخند حرفش با

 لبخند با کامران. دارمایه و خالفن اهل خودش مثل هم همه بود مشخص. بودن جوون اکثرا. باال آوردم رو

 بودن نشسته هانمهمو که میزهایی بین از یکی یکی. کشید رو دستم. براشون دادمی تکون سر

 دست بهمون هاشونسری یه و شدنمی بلند موناحترام به هامهمون. گفتیممی آمدخوش و گذشتیممی

 و سرم و نبودم راضی اصال بابت این از و کردممی حس کامال خودم روی رو مردها یهمه نگاه. دادنمی

 کامران گوش دم آروم. اومدمدرمی پا از هاداشتمکفش این با و بود اومده مهمون کلی. پایین مینداختم

 :گفتم

 ؟بشینیم بریم زودتر نمیشه، دردگرفته پام من کامران -
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 :گفت و کرد نگاهم چشمی زیر، میزد لبخند هامهمون به طورکههمون

 .میریم االن وایسا یکم، عزیزم میریم -

 شدست کامران. نداشتم وصلهح اصال. بودیم آمدنگفتهخوش بهشون بودکه مونده مهمون کلی هنوز. هوف

 خدایا؟! لعنتی چیه واسه کارهات این! آه.روحت تو. کرد نوازش رو پشتم آروم و کمرم پشت روگذاشت

 . خدا وای؟! نیاد امشب شاهین بیفته اتفاقی یه میشه یعنی

 .شدم چشم تو چشم باهاش باال آوردم رو سرم تا. نداره دوستم خیلی یا داره دوستم خیلی خدا دونمنمی

 همب بود زده زل سینه به دست و بود ایستاده ترطرفاون میز تا چند. بردارم نگاهش از چشم تونستمنمی

 رو خون هجوم. بودم شده زده خجالت حسابی. شدممی آب نگاهش زیر داشتم. یداشتبرنم ازم نگاه و

 چون؛ شد شاهین همتوج هم کامران کنم فکر. پایین انداختم سریع رو سرم. کردم حس پوستم زیر

 رو سرم ترسیدممی. رفتیممی راه داشتیم هم بغل به بغل جورایی یه. کرد نزدیک بهم بیشتر رو خودش

 .کنم نگاهش و باال بیارم

 و ودب قبل از بیشتر هاشچشم سیاهیِ. ترسیدممی نگاهش از اما؛ بود شده تنگ براش خیلی دلم کهاین با

 قدمیش یه تو رو عطرش بوی. داشت اخم یکم و بود ایستاده جدی امالک. کردمی ترخشمگین رو شقیافه

 .شمسخره یمعرکه شد شروع یعنی این و ایستاد کامران. کردم احساس

 .اومدی خوش خیلی. خان شاهین به به -

 ؛باال آوردم رو سرم آروم.ببینم رو العملشعکس خواستممی. شدم نگران. نداد بهش جوابی هیچ شاهین

 نگاهش ،ننداخت کامران به هم کوتاه نگاه یه حتی، کردمی نگاه من به فقط شاهین. شد بیشتر بمتعج ولی

 . من روی بود شده زوم
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 تنش مشکی شلوار و کت همیشه مثل. اون نه گرفتممی ازش رو نگاهم من نه. کشیدم خجالت حسابی

 صورتم اجزای تمام نگاهش. اومدمی بهش خیلی این و داشت ریش ته. کردمی ترروجذاب شقیافه که بود

 :گفت، باریدمی حرفش از حرص که طوری کامران. بود شده هامچشم یخیره و گذروند نظر از رو

 .ها بره هرز بهش کسی نگاه ندارم دوست ولی؛ شده قشنگ خیلی خانومم دونممی جان شاهین -

 جوابش اصال و کردنمی بهش نگاهی چهی شاهین. بود گرفته مخنده. خورهمی حرص داره بود تابلو کامال

 :گفت، بود زده زل بهم طورکههمون. دادنمی رو

 .کتایون شدی قشنگ -

 .پوستم زیر دوید خون هم باز. خوردم یکه حرفش از

 ممنون -

 ...باشه روداشته لیاقتت امیدوارم -

 :گفت و انداخت کامران پای تا سر به نگاه یه پوزخند با

 .نیستم مطمئن خیلی چند هر -

 کامران به رو خودم باید. بذارم دست روی دست و نگم هیچی تونستمنمی ولی؛ کنایه از بود پر هاشحرف

 نزدیک بهش و دادم جا دستم توی بیشتر، بودم گرفته که رو کامران دست و ایستادم صاف. کنم ثابت

 :گفتم و شدم
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 با. کنممی برآورده کامران با رو امآرزوه یهمه. میشم خوشبخت کامران با من.داره باشید مطمئن -

 .باشید مطمئن رو این. عاشقشم هم خودم چون؛ کنممی زندگی باهاش عالقه و عشق

 روش به اجبار به. عمیق و داربودکش حسابی لبخندش. بود چراغونی چشمش تو. کردم نگاه کامران به

 . ببینم رو شاهین یقیافه تا برگشتم و زدم لبخند

 دابع که برام کشیدمی نشون و خط داشت انگاری.کردمی نگاه چشمم تو و بود کرده خما حسابی شاهین

. شپیش بودم موذب حسابی. کنه نگاه بهم خیره تا جااون وایستم بیشتر تونستمنمی. میاره جا رو حالم

 یمرفت و گفتیم آمدخوش هم هامهمون بقیه به. شدیم دور شاهین از هم با و کشیدم رو کامران دست

 .بود شده تزیین سرخ گل و بادکنک با و بود عمارت رویروبه که داماد و عروس جایگاه سمت

 رو خودش بیشتر کامران. صندلی روی نشستیم. بودن پرپرشده که سرخ رز هایگل از بود پر جایگاه کف

 هم ناو. دمکر نگاهش لبخند با و گرفتم باال رو سرم. دستم روی بود گذاشته رو دستش. کرد نزدیک بهم

 :گفت گوشم دم و پایین آورد آروم رو سرش. بهم بود زده زل لبخند با

. گفتی بهش رو هاحرف اون وقتی بود دیدنی شقیافه. دادی رو شاهین جواب خوب خیلی! من پرنسس -

 .عزیزم خوشختیم هم با تو و من. کنممی خوشبختت باش مطمئن

 :گفت باز. زدممی دپوزخن بهش ذهنم توی ولی؛ شد بیشتر لبخندم

 .میشدی نازتر خیلی، کردیمی تنت عروس لباس رو امشب کاش ولی -

 .پسندممی بیشتر رو هالباس مدل این. ندارم دوست عروس لباس -

 .عزیزم قشنگی هم طوریاین -
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 رفتم خارج من چون؛ اُمُلم خیلی گفتمی کامران، شدمی پوشیده اگر. بودم نگرفته عروس لباس عمد از

 خریدممی باز چیز یه باید خریدممی هم اگر. کردمی شک هم و ستمسخره چیزها این اون برای و مثال

 ...خب ولی نیستم راضی هم امشبم لباس از چند هر. نداشتم دوست که

 خورده چی نبود معلوم. وسط بودن ریخته رقاص جماعت مشت یه و کردمی عوض آهنگ مدام جیدی

. بود شده خیره جایی به لبخند با. کردم نگاه کامران به. خودشون دور خوردنمی گیج شونهمه که بودن

. دبو باز افتضاح لباسشون و آرایش غرق هاشونصورت. دختر دسته یه به رسیدم و گرفتم رو نگاهش رد

 اهینش دنبال نگاهم با داشتم چون؛ نیاد پیش برام فرصتی ترسیدم ولی بندازم بهش تیکه یه خواستم

 .شتمگمی

 رفته ودب شده آب انگار ولی؛ چرخوندممی رو نگاهم جمعیت بین تند تند! باشه رفته نکنه. نبود میزش سر

 روشن عمارت داخل هایچراغ یهمه و بود شده تاریک هوا! زده غیبش کجا نبود معلوم. زمین توی بود

 جا یه باید چرا! نه ولی؛ کنهمی نگاه رو من داره و ایستاده جایی خودش االن شاید؟ کجاست یعنی. بود

 شده کالفه دیگه. ندارم دوست هم فکرش اصال! نه وای...دختر یه با االن اون نکنه؟! کنه نگاهم وایسه

 .کردمنمی پیداش، بودم

 ؟خانومم ایکالفه چرا -

 .مخسته یکم،نیست چیزی -

 :گفت و خندید مست

 .عزیزم میارم در آخرشب رو خستگیت بذار -
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 ور سرم. بود مشغول ذهنم. بود گرفته دلم حسابی. شانس این به لعنت. بود خورده چیزی یه کنم فکر

 گریه دلم.نداشتم دید بهش و بود نشسته پشتم کامران.کردممی نگاه ماه به و بودم چرخونده کامل

 گردنم روی هاشنفس گرمی؟! آخه کارکنمچی صفتحیوون آدم این با من. داشتم بدی بغض، خواستمی

 شکمم روی و حلقه دورم هاشدست، بچرخونم رو سرم کهاین از قبل. ترسیدم حسابی. شدمی زیاد و مک

 .بود داشته نگهم محکم و بغلش تو بود روگرفته من. شد قفل

 ؟کامران کنیمی کارچی -

 :دارگفتکش صدای و گیج حالت با

 ارمد دوست. مراسم این میشه مومت کی پس کنهمی مستم بوت. کنم ولت تونمنمی، عشقم کردم بغلت -

 ...و بگیرم بغلم تو رو عشقم زودتر

 .کن ولم کنممی خواهش، نیست خوب حالت تو کامران -

 هیچکی، بودن مست همه. هامهمون فریاد و جیغ با بود شده همراه شدمی پخش که تندی آهنگ صدای

 و دخترها صورت روی مختلف هایرنگ به ظریف نور هایرگه و بود خاموش هاچراغ. نبود ما به حواسش

 . گرفتمی مگریه داشت. بستمی نقش پسرها

 .کن ولم کنممی خواهش کامران -

 ارانگ اصال. کنم نگاهش و برگردم تونستمنمی که بود کرده بغلم محکم قدراون. بود بغض از پر صدام

 .شدمی چندشم هاشلب حس از.گردنم روی نشست لباش. شنیدنمی رو من صدای
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 با ولی؛ دادممی تکون محکم و دستش روی گذاشتم رو دستم. کامران، کن ولم خدا رو تو کامران -

 .کنم کاری نذاشت و داشت نگه رو هامدست هاشدست

 .پرنسس باش آروم، هیش -

. پایین انداختم رو سرم. بخورم جم ذره یه تونستمنمی کردممی کاری هر. آوردممی باال داشتم کم کم

 ؟آخه نمیشه تموم لعنتی آهنگ این چرا. اومدنمی آروم هامکاش

 کتایون -

 صدام بازم.کردم نگاه اطرافم باالوبه سرموآوردم سریع.شد روشن تودلم نورامیدی.بود شاهین صدای

 .صداازکجاست بفهمم تونستمنمی زدولی

 !اینجام من.کتایون. ..هی -

، همین برای گردنم تو سرش و بود پشتم کامران. بود ایستاده جمع بین نزدیکم. چرخوندم رو سرم

 .شد مگریه متوجه تازه شاهین. بیشتراومدن هاماشک. کنهمی کارچی داره ببینه تونستنمی شاهین

. خواستم کمک ازش دلم تو و کردم اشاره کامران به. شده چی پرسید اشاره با و کرد گرد رو هاشچشم

 خودش به بیشتر رو من لحظه هر کامران. دارم تب کردممی حساسا. هم توی بود رفته حسابی هاشاخم

 داشت عجله با شاهین. میشه ایجاد روش بزرگی کبودی مطمئنم. سوختمی داشت گردنم. چسبوندمی

. دوروبرش به نگاه یه، کرد کامران به نگاه یه. رومروبه نشست اومد. کنه کاری ترسیدم. من سمت اومدمی

 .کردمی مدیوونه داشت کامران هاینفس. نبود اینجا حواسش هیچکس

 .کن کاری یه خدا رو تو شاهین -
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 ور دستش. ترپایین آورد رو سرش. زد زانو پام جلوی شاهین. کردم بیشترگریه و پایین انداختم رو سرم

 هک گفت لعنتی لب زیر. کرد بیشتراخم دید که رو خیسم صورت. باال آورد رو سرم و مچونه زیر گذاشت

 کرد پاک رو هاماشک تموم شستش انگشت با. کردم تعجب. صورتم دور کرد قاب رو هاشدست. شنیدم

 :گفت لبخند با و

 .ببینم اشکی رو قشنگت هایچشم ندارم دوست. باش آروم...هی -

 بود افتاده کالهم از که رو موهام. بهش بودم زده زل متعجب؟! گفتمی من به رو هااین که بود شاهین این

 :گفت و کالهم داخل گذاشت، بیرون

 دیگه خوامنمی. بیاری طاقت تهش تا باید تو، دختر باش قوی. دیدمنمی وقتهیچ رو امشب کاش -

 ؟!خب، ببینم رو هاتاشک

 :گفت و کرد نگاهم، باال آورد رو سرم باز. پایین انداختم رو سرم، بودم کرده بغض

 مبه؟! خب، نکن گریه کنممی خواهش. باشی شاد و بخندی دبای همیشه تو. ببینمت ناراحت خوامنمی -

 .بده قول

 .شد بیشتر لبخندش. دادم تکون رو سرم آروم

 . آفرین -

 .کرده کبودم، بده نجات این دست از منو خدا رو تو شاهین -

 :گفت و کرد اخم باز. خورد کامران به نگاهش
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 ؟!خب، بیرون ابی بغلش از تو کنممی باز رو هاشدست من. خب خیلی -

 .باشه -

 عدب، بیرون کشید رو دستم و بازکرد رو راستش دست اول شاهین. نبود چیزی متوجه و بود مست کامران

 هایدست. شد نزدیک بهم بیشتر شاهین. دورم کرد روحلقه دستش باز کامران ولی؛ چپش دست هم

 و کنه بغلم باز نتونه دیگه تا نکامرا سمت چرخیدم سریع من. کرد باز هم از و گرفت محکم رو کامران

 :گفت و زد زل هامچشم به. بود خمار نگاهش. باال آورد رو سرش کامران. بشه نزدیک بهم

 .بخوری جم نذارم و بغلم تو بگیرمت جاهمین دارم دوست. پرنسس ایمعرکه تو -

 یرشگ چرخوندم سر چی هر اما؛ کجاست شاهین ببینم برگشتم! بودیم نگرفته االن تا کهاین نه.نکبت

 امیدوارم. رفت سریع جن عین. بود تیز و فرز خیلی، بود شبرازنده شاهین اسم هم واقعا. نیاوردم

 ور نحسش هایلب رد و برداشم کاغذی دستمال یه. سوختمی حسابی گردنم. باشنش نگرفته هادوربین

 ولی شد تموم باالخره کوفتیشون آهنگ؟! آخه کنم کارچی این با شب من. اومده بدم خودم از. کردم پاک

 !شد شروع دیگه بدبختیِ یه

. بریم تانگو باید و بذاره داماد و عروس مخصوص آهنگ خوادمی کرد اعالم میکروفونش پشت جیدی

 و اومدبخارمی مونجایگاه هایازکناره. شد خالی باال جایگاه و پایین رفتن همه. شب این به لعنت

 تموم کردممی دعا فقط االن ولی؛ بودم بازی آتیش عاشق همیشه. بود هشد روشن فشفشه موناطراف

 آورد هم رو شدیگه دست و کمرش پشت برد رو دستش یه. شد خم کمر روی و شد بلند کامران. بشه

 افص کامران. شدم بلند جام از و دستش توی گذاشتم رو دستم ناچار به. کرد کوتاهی تعظیم و من جلوی

 و بود مست هنوز. بود روبروم هم کامران.سمتش چرخیدم. ایستادیم وسط فتیمر هم با و ایستاد
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 یه. بودم هادیدهفیلم تو ولی؛ بلدنبودم اصال. پهلوهام روی گذاشت رو هاشدست تا دو. خمار هاشچشم

 چسبیده. خوردیممی تکون آروم آروم. بازوش روی گذاشتم هم دستم یه ششونه روی گذاشتم رو دستم

 . پیشونیم به بود چسبونده و پایین بود آورده رو سرش کامران. هم هب بودیم

 نگاهم از رو نگاهش. نبود مهم براش چند هر. نکنه بدتری کار تا بودم کرده جمع رو حواسم فقط من

 :کردمی زمزمه آروم و هاملب به بود زده زل و گرفت

 .تریقشنگ همیشه از امشب؟ عاشقتم دونیمی؟ دارم دوستت خیلی دونیمی کتایون -

 .زدمی حرف و خوردمی تکون آروم طورهمین

 لذتی یه کنم حالی یه تو با امشب خواممی. هست چند هر، برات باشه سابقهبی شب یه امشب خواممی -

 .دیدمنمی هم خوابش حاال تا که بچشم رو عشقی یه کنم تجربه رو

؟ میگه چی فهمهنمی خورده قدراین بدبخت، یگهم هزیون داره. ببرن رو چرندیاتت و خودت شور مرده

 لبخند و بود بسته رو هاشچشم.فشرد رو بیشترتنم کامران هایدست.بود مخم رو هامهمون فریاد صدای

 . دادمی رو بدتری اتفاق از خبر این و بود نامیزون کامال حالش. زدمی

 ایاخد...بمیره بشه له عمارتش این زیر بره این دبیا زلزله خدایا...بشه قطع هاآهنگ این، بره هابرق خدایا

 ما به هم ایدیگه پسرهای و دختر کم کم. شدتندترمی و تندتر هاشنفس لحظه هر. بده نجاتم خودت

 صدای. اینجا هوای از شدممی خفه داشتم.اومد لعنتی بخار اون باز. رقصیدنمی هم بغل تو و پیوستن

 حالش و بود مست کامال.کشیدمی نفس واردیوونه کامران. کشیدمی سوت گوشم تو بقیه هایزمزمه

 .غیرطبیعی
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 ؟کامران -

 :گفت دارکش

 ؟کامران جـــــــــــــون -

 .کن باز رو هاتچشم -

 .بود هاملب یخیره کنه نگاه هامچشم به کهاین جای و کرد باز رو خمارش هایچشم

 .کن نگاه هامچشم به کامران -

 ـونجــــــــــ -

 . شدم بدبخت خدا یا

 .کنمنمی بوست آخرشب بزنی من هایلب به دست کامران...کامران ها نشی خر کامران -

 باز داشت کامران. شیوه این به هم اون، کنم خرش کهاین جز نداشتم ایچاره. جون گفت دارکش دوباره

 .ترپایین اومدمی و شدمی خم داشت سرش کم کم. آخر سیم به زدمی هم

 ؟کارکنمچی خدایا

 هب. بود مالیده خودش به بود تونسته تا. خوردمی تلوتلو داشت که دختر یه به خورد چشمم لحظه همون

 :کردم زمزمه گوشش زیر آروم، چرخوندم خودم با هم رو کامران سنگین هیکل و چرخیدم سختی

 جون کامران -
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 !شد چندشم که مالید صورتم به رو هاشگونه

 ولیمسوگ جـونم -

 .ببینش، خوشگله خیلی. نگاه رو دختر اون -

 .عشـقم تریتوخوشگل -

 .بمیربابا

 .ببین جاستاون. کن نگاهش اول تو -

 لبش رو لبخندش هنوز. چرخوند رو سرش کم خیلی و آروم خیلی کامران. کردم اشاره دختر به سرم با

 آروم و دیدم مناسب رو زمان، بچرخونه سر و بزنه حرفی کهاین از قبل، دختر اون به بود زده زل. بود

 :گفتم

 ؟!نه مگه خوشگله...خوشگله چه نگاه -

 .خوشگــــــله خیـــلی... خوشگله. آره...آ -

 ؟نه مگه، سفیده هم خیلی... هیکله خوش هم چقدر نگاه...آره -

 .آره -

 ؟برقصی باهاش بری چطوره میگما -

 .بود مشخص کامال نگاهش از این و بود شده وسوسه. داد فشار رو پهلوم ترمحکم
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 .کنهمی نگاه بهت داره ببین -

 .عزیـــــزم کنهنمی نگاه من به که اون. ..نه -

. کنارش برو پیشش نرفته کسی تا. زنهمی لبخند بهت داره کنیمی اشتباه داری، کن نگاه خوب! چرا -

 ؟نه مگه، عالیه خیلی. برقصین هم بغل تو و کنی بغلش تونیمی

 :گفت و خندید مآرو

 .عالیه خیـــلی...عالیه...آره -

 .آفرین، پیشش برو پس، خب خیلی -

 بود شده شل هاشدست. کردممی جدا پهلوم رو از رو هاشدست آروم آروم، زدممی حرف که طورهمون

 .کردم پیدا خالصی دستش از انگار شکر رو خدا. بود زده زل دختر به حریصانه و

 .برو آروم آروم طوریهمین، آفرین -

 ونا سمت رفتمی داشت تلوتلوخوران. بود الالیی یه عین براش من صدای. شدمی بیشتر کامران لبخند

 .باشم دور ازشون تونممی تا داشتم دوست. دیوار سمت دویدم گرفت فاصله ازم کهاین محض به. دختر

 یتنه .مجنون بیدهای به رسیدم. کردمی اذیتم هاکفش یپاشنه. زدممی نفس نفس و بود اومده بند نفسم

 عمیق نفس و دادممی ماساژ رو گلوم آروم و روگردنم گذاشتم رو دستم. شدم خم و گرفتم رو درخت

. هحالی چه در کامران ببینم تا ایستادم صاف، اومد جا حالم که یکم. سوختمی حسابی گلوم. کشیدممی

 یکم چون؛ کردم پیدا خالصی دستش از جوری یه که کرش رو خدا. بود دختر همون بغل تو، دیدمش وقتی
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 اون با داره االن که کاری همین درست. کردمی سری بر خاک کارهای باهام موندممی بغلش تو دیگه

 .کنهمی دختر

 باید من یعنی. شدن جاری هاماشک باز شب آخرِ یادآوریِ از. بودم ناراحت حسابی االنم وضعیت از

. کردممی هق هق. لرزید تنم کامران و باشم من و برن هامهمون یهمه کهاین فکر زا؟ کردممی کارچی

 داغ آب دوش یه دلم، سوختمی هامچشم. کنم خفه رو کامران خودم هایدست با داشتم دوست

 لداخ برم گرفتم تصمیم. بودم ایستاده پاهام روی سختی به. دربیاره رو خستگیم یهمه که خواستمی

 دلم. اومدنمی هم سرِ پشت هاماشک. افتادم راه. نباشه چشمم جلو کامران نحس یقیافه تا عمارت

 . خواستمی رو مامانم

 روی گذاشت هم شدیگه دست یه. دهنم روی گذاشت رو دستش یکی یهو برداشتم که رو اول قدم

 هامچشم. بود خیس صورتم همچنان ولی بودن اومده بند هاماشک. خودش به چسبوند رو من و شکمم

 ستمد. کردممی کاری یه فورا باید. باشه دشمن بود ممکن اما؛بود غافلگیرانه خیلی کارش. بود شده گرد

 و پاهاش بین بردم رو پام. شنیدم رو آخش صدای. یارو هایدنده به کوبیدم محکم رو آرنجم و باال بردم رو

 مه هاملباس کردمی اذیتم هاکفش این. نزمی بندازمش تا دادم فشار طرف پای پشت به رو کفشم جلوی

 دستم تا دو هر... کهاین جز نداشتم ایچاره. بود من از بیشتر زورش خیلی ولی؛ زدم رو زورم یهمه. بدتر

 دوال طرف تا ".وحشی" گفت کردم احساس. یارو شکم تو زدم محکم آرنجم تا دو با و باال بردم یکم رو

 رو من پای هاشدست با بیفته کهاین از قبل ولی؛ شسینه یقفسه تو دمز زانوم با و چرخیدم سریع، شد

 ازمن ولی بزنمش باموشت خورهمی تا روش برم بردارم خیز خواستم. زمین روی شدیم پرت هم با و گرفت

 با. گذاشت زمین روی من پهلوهای کنار رو پاش تا دو و برداشت خیز بخورم جم خواستم تا.تربود زرنگ

؛ کیه نمببی تونسمنمی و بود تاریک باغ قسمت اون. سرم باال بود برده و بود روگرفته دستم تا دو دستش
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 رو تنم نصف یهو. داشتم نگه رو زورم یهمه. بگیرم ازش رو نگاهم ذاشتنمی هاشچشم برق ولی

 .زد خشکم راه وسط زد که حرفی با ولی؛ صورتش تو بزنم سر با که بلندکردم

 شاهینم -

 صورت توی، هیچ که گوشمون توی هاموننفس نفس و بود صورتش جلوی کامال صورتم. بود هزد خشکم

 :گفتم بریده بریده. شدمی پخش هم

 ؟!شاهین...شا -

 تعجب با و جام سرِ نشستم سیخ. کشید دراز زمین روی و کنارم کرد پرت رو خودش و شد بلند روم از

 :گفت و کرد نگاه بهم و چرخوند یکم رو شسر، زدمی نفس نفس که طوریهمون. کردم نگاهش

 هوف...بمیری که...زدممی جوری...نبودی تو اگه...اگه...خدا به -

 :گفت و داد قرار گاهشتکیه رو آرنجش و چرخید پهلو به. بیرون کرد فوت محکم رو نفسش

 ؟!زنهمی طوریاین کسی...کسی لعنتی آخه -

 ؟میای یهویی میشی غیب هی چرا؟! نیمومی جن...عین شهمه چرا تو...چرا تو -

 و بود کنارم دقیقا. زمین رو خوابیدم. طرفم برداشت خیز هاجنی عین یهو. کرد تنگ رو هاشچشم

 هاشچشم بین رو نگاهم ترس یکم و تعجب با. هم به خوردمی هاموننفس باز. بود روم جلو صورتش

 :گفت آروم. گذروندمی نظر از رو صورتم تمام هم اون. چرخوندممی

 !کردی گریه که باز -
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 .بیرون کردم پرت محکم رو نفسم

 روانی -

 ؟!نکن گریه نگفتم بهت مگه -

 ...خب -

 ؟نکن گریه نگفتم بهت من مگه. نیار بهونه الکی، نداره خب -

 ...آخه -

 ...من مگه، نداریم آخه -

 .بزنم حرف بذار خو. کنهمی مَن مَن هی، زهرمار خب! اِ -

 .بزن رو حرفت، خب خیلی -

 چه با دونیمی؟ بودم دایناسور اون بغل تو شکلی چه ندیدی مگه؟ ندیدی رو من شرایط مگه خب -

 ...دونیمی؟ اون و منم برن که هامهمون دونیمی؟ کردم ردش فالکتی

 اینجام همین واسه -

 .زد برق خوشی از هامچشم. شد گرد هامچشم

 ؟میگی چی -

 .فرداهات مونهمی، دارم راهی هی امشبت واسه من میگم -
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 .برمیام فرداهام پس از جوری یه خودم بشه حل امشب. راهی چه؟ جدا -

 .داره شرط یه -

 ؟!شرطی چه -

 همچین این چرا. کنهترمینزدیک بهم داره رو صورتش کردم احساس. هامچشم به بود زده زل. زد لبخند

 ؟!کنهمی

 ...که اینه شرطش -

 .پیشونیم به چسبوند رو پیشونیش

 .نکنی گریه دیگه که... -

 کستش رو سکوت. کردیممی نگاه هم به فقط، بزنم حرف تونستمنمی. شدم غافلگیر حرکتش از راستش

 :گفت و

 ؟!میدی قول -

 .میدم قول، آره...آ -

 از اشک قطره یه آروم. شدم خوشحال خیلی مراقبمه قدراین که هست نفر یه کهاین از ولی؛ چرا دونمنمی

 رو دستش یه. کرد نگاه بهم باز. اشکم قطره همون به زد زل و گرفت ازم رو نگاهش. اومد چشمم یگوشه

 :گفت آروم و کرد پاک رو اشکم شستش با و مگونه روی گذاشت

 !کردی گریه که باز، دادی قول االن تو -
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 نکردم گریه من -

 :گفت و زد لبخند

 ؟بود چی این پس؟ جدا -

 !دونمنمی -

 منتظرنگاهش. نشستم روشروبه و چرخیدم، شدم بلند. کنارم نشست. گرفت فاصله ازم و خندید رومآ

 دآور بیرون نبود مشخص تاریکی توی خیلی ظاهرش که شیشه یه و جیبش داخل برد رو دستش. کردم

 .سمتم وگرفت

 بگیرش -

 ؟چیه این -

 .وحشی گرگ این دست از میده نجاتت که چیزی همون -

 .کردم نگاهش منتظر و گرفتم دستش از

 

 

 بده چیزی آبی شربتی یه. نیست دوروبرش متوجه خیلی و مسته هنوز کامران هم شب آخر احتماال -

 ققاش یه یاندازه به، نریز خیلی. کنهمی کمکت و آورهخواب دارو این. توش بریز رو این قبلش ولی؛ بهش

 .کافیه
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 .کردی کمکم خیلی، شاهین ممنون -

 .نگفت چیزی و زد لبخند

 ؟ماجرا این میشه تموم کی نظرت به -

 .برسه موندست به خوایممی که مدارکی وقتی -

 .کردم پیداشون و شوندنبال گشتم امشب همین شاید -

 .نمیشن مشکوک هم خدمتکارها، خوابید کامران امشب. نیست هم بدی فکر -

 .کنممی رو کارهمین آره -

 مخفی جای یه. بگرد رو اتاقش تو حسابی امشب. باش ارتباط در ما با تو .اینجاییم صبح تا امشب ما -

 میده نشون رو کامران هایحساب طرف که مدارکی و اسناد یهمه. خبریمبی ازش ما که هست

. بیرون بیاریمت تا داخل میایم افرادم و خودم.بده طالع من به و بردار کردی پیداشون اگه. جاستاون

 .بگرد رو اتاقش مشبا تونیمی تا فقط

 ؟اتاقشه توی مدارک یهمه مطمئنی حاال -

 .سخته که چند هر کنی پیدا رو اون باید، مخفیه جاش، مطمئنم آره -

 .کنممی رو کارهمین باشه -

 .داد تکون رو سرش

 ؟چنده ساعت -
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 ده نزدیک -

 .بشه تموم خوایممی که طورهمون امیدوارم. میشه تموم مجلس دیگه دوساعت یکی -

 ؟!وراین اومدی و کردی سرش به دست رو کامران شکلی چه راستی. امیدوارم -

 سختی به -

 .بابا نه -

 :گفتم و خندیدم

 !گفتم چی بهش کنه ولم کهاین واسه نمیشه باورت -

 ؟مگه گفتی چی -

 .کنمنمی بوست شب نکنی ولم اگه گفتم -

 تا. خندیدمی بیشتر شاهین ولی؛ خندیدممی مه خودم. خنده زیر زد یهو بعد. شد گرد هاشچشم اول

 بانمک خیلی شقیافه خندیدمی وقتی اما؛ بود تاریک چند هر. بودم ندیده طوریاین رو شقیافه حاال

 .بود مشخص کامال و شدمی

 .دختر ایتودیوونه -

 :گفت شاهین گذشت که یکم. خندیدیم باز دومون هر. نگفتم چیزی

 اتاق توی، هست جایی جور چه و کجاست شاهین مخفیِ جای دونیمنمی که جاییناو از، کتایون راستی -

 که مخفیش جای ممکنه مثال. بخوره دردت به شاید که گذاشتیم لوازم سری یه، زیرتخت شاهین
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 زریلی دزدگیرهای توش که باشه اتاق همون توی چیزی مخفی اتاق یه شبیه جایی یه توشه گاوصندوقش

 ممکنه که چیزهایی همچین یه و فازمتر یه و خنجر یه. آوردیم برات مخصوص عینک همین واسه، نصبه

 نگران. بزن زنگ من به تلفنت با، گیرآوردی رو مدارک اگه یعنی، بشه تموم که کارت. بخوره دردت به

 .برهمی ظهرخوابش تا کم کمِ نباش هم کامران

 یا نباشه توش افراد از سری یه اسم ممکنه یارمب گیر رو هااین و مدارک من اگه، چیزی یه فقط، باشه -

 .برامون نره لو جاهاشون ممکنه کهاین

 یه بامش رو کار تونیمی اگه فقط تو. مُقُربیان که بدم شونشکنجه شکلی چه بلدم خودم.نباش نگران -

 .کن سره

 .باشه خب خیلی -

 وراون ازاوضاع که چرخوندم رو سرم بودم نشسته که طورهمون. نشد بدل و رد بینمون ایدیگه حرف

 .کرد منگاه تعجب با شاهین که بلندکشیدم هین یه سریع. هادوربین به افتاد چشمم یهو که بشم باخبر

 هادوربین...شاهین -

 بهشون زدم مگسی نباش نگرن...ترسوندیم دختر خب -

 ؟زدی چی -

 راه از، بذارن رو وسایل اتاق توی ستیمبفر رو افراد خواستیممی وقتی. هاکنترلی مگس این از...نوچ -

 ؟بینیمی رو دوربین اون. پروندمش شد تموم که کار و گذاشتم مگس مجاور دوربین روی، دور

 .گرفتمی رو ما فیلم داشت قشنگ. کردم نگاه کرد اشاره که دوربینی به
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 ؟خب -

 .گیرهنمی فیلم ازمون االن .لنزش روی پروندم رو مگس، سمت این اومدیمی داشتی و کردی فرار وقتی -

 .ها بلدی -

 .بله -

 .برم من بهتره دیگه کنم فک. خب خیلی -

 .باش خودت مراقب فقط، باشه -

 ؟بذارم کجا رو این، آخ -

 .کردم نگاه بود دستم توی که دارو حاویِ یشیشه به

 .من به بدش -

 :گفت و جلوتر اومد قدم یه. بودیم ایستاه هم رویروبه. دستش دادم

 .وایسا طوریهمین -

 ؟!کنی کارچی خوایمی -

 .فهمیمی االن -

 .کالهم داخل بذاره رو شیشه خواستمی. نشه خراب موهام که طوری، باال داد رو کالهم یلبه آروم

 .شدی قشنگ خیلی امشب، راستی -
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 .پایین انداختم رو سرم و نگفتم چیزی. کشیدم خجالت اشیهویی حرف از

 !که یبود هم خجالتی -

 :گفت باز. نیاوردم خودم روی به ولی؛ گرفت مخنده

 .باشه عروسیش واقعا که پوشهمی کسی رو عروس لباس. برنداشتی عروس لباس کردی خوب -

 :گفت دوباره و نرفت رو از ولی؛ نگفتم چیزی هم باز

 شخود شوهر واسه باید فقط عروس، عروسی شب توی کل در. گذاشتی کاله شد خوب هم خیلی -

 .نداره باهاش صنمی اصال که کسی واسه رو خودش کنه شکلیاین میده معنی چه. کنه خوشکل

 :گفت و هامچشم به زد زل باراین و برداشت سرکالهم از دست؟! چشه این وا

 .نداری نیاز هم همین به چند هر. نداری زیادی آرایش کردی خوب هم خیلی و -

 :گفت یهو. نداشتم ایچاره بهش بزنم زل چی عین کهاین جز و کردم کپ رسما

 .خداحافظ. برو زودتر، دیگه خب -

 سرم و شدم دور که یکم. رفتم و گرفتم فاصله ازش آروم آروم، بودم زده زل بهش چی عین که طورهمون

 :گفت و زد لبخند، کردم نگاش برگشتم. زد صدام، برگردوندم رو

 .باش خودت مواظب -

 دهش غیب باز دیدم که ببینمش برگشتم، ازش شدم دور که یکم. رفتم و ادمد تکون رو سرم و زدم لبخند

 ور دختر اون نیست معلوم. نبود اصال که هم کامران. بودن هپروت تو هنوز. کردم نگاه هامهمون به. رفته و
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 امشب اگه. میشه شروع داره عملیات که بدم پیام هم نفوذی به شب آخر باید! سر بر خاک برده کجا

 هم شاهین خود اصلی یمهره چون؛ بشن کار وارد هم هااون باید، شاهین دست بیفته و بشه جور کمدار

 مطمئنم دیگه االن.شدم ناراحت هم خیلی، شدم ناراحت پلیسم من بفهمه شاهین کهاین فکر با. هست

 من هب نسبت هاییحس یه هم اون امشبش رفتارهای با مطمئنم و دارم هاییحس بهش نسبت هم خودم

 .هوف؟! وقتاون کنم کارچی من. اعدامه حکمش مطمئنم؟ چی زندان بیفته اگه. داره

 هامهمون به و عقب دادم تکیه سینه به دست. خودم صندلیِ رو نشستم. زمان دست بسپارم دادم ترجیح

 و کرده مست پسر یه دیدم چرخوندم رو سرم. میشه نزدیک بهم داره یکی کردم احساس. کردم نگاه

 ؟! بذارم دلم کجای رو این خدایا. سمتم میاد داره خوران لوتلوت

 خیالم مدتی یه تا حداقل. بندممی هم رو در اتاقم توی میرم، خونه داخل میرم میشم پا. نمیشه طوریاین

 .کردم نگاه پسر به و شدم بلند جام از فورا. نمیشه مزاحمم کسی راحته

 .اومده رشگی خوشگلی همچین که کامی حال به خوش -

. کرد باز برام رو در خدمتکار. عمارت در سمت دویدم سرعت با. شدم دور ازش فورا و کردم اخم بهش

. کردم قفلش و بستم هم رو در. اتاقم توی رفتم دو با. بود نیومده دنبالم مست یپسره شکر رو خدا

 :دادم پیام نفوذی به فورا و درآوردم رو گوشیم

 .میشه شروع تعملیا امشب، سرخ شاهین -

 :دادم پیام هم شاهین به

 .اتاقمم توی من شاهین -
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 .کردم باز رو نفوذی پیام. لرزید دستم تو گوشی. شدم جواب منتظر

 ؟!مقدمهبی و خبربی چرا؟ عملیات کدوم -

 .دادم رو نفوذی جواب، کنم باز رو شاهین پیام کهاین از قبل

 توی مدارک دنبال گردممی امشب. گذاشتیم قرار نشاهی با امشب. شد اتفاقی خیلی، سرخ شاهین -

 هب اومد گیر مدارک احیانا امشب اگه. هماهنگم هم شاهین با. کنم پیداش رو گاوصندوق باید. کامران اتاق

 .شید عمل وارد تونینمی شما. بیرون بیاره عمارت از رو من میدم خبر شاهین

 :بود نوشته کردم باز رو شاهین پیام

 ؟کنیمی کارچی اتاق توی -

 این از دونه یه چنگ تو رفتممی داشتم هم باز، گذشته اون از. کردمی اذیتم محیط جو راستش -

 امبی دادم ترجیح. کنممی ناکارش زنممی نیست حالیم بدم دست از رو کنترلم هم من. الابالی هایجوون

 .اتاق توی

 :داد پیام نفوذی

 رو مدارک اگر. گیرمنظرمی زیر رو کامران خونه. کنممی هماهنگ هابچه و سرهنگ با من. شد دریافت -

 سر میام بعدش و کنممی دستگیر رو کامران و میشم عمل وارد من، کردی فرار شاهین با و پیداکردی

 .گروهش و شاهین وقت



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر تعقیب تحت | سرخ شاهین رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 274 

 هم اون مخانواده پیش گردمبرمی من! تمومه چی همه بیارم گیر امشب رو مدارک اگه یعنی.نمیشه باورم

 خودت! میگه چی عقلم میگه چی دلم خدایا...واقعا یعنی؟ چی پس شاهین طرفی از. ماه هشت از بعد

 .دادم رو نفوذی جواب. کن کمکم

 شما بدم پیامی نتونستم اگر اما؛ ارتباطم در هم شما با تونستم اگر من فقط. شد دریافت، سرخ شاهین -

 .بذار کارها جریان در رو من

 :وندمخ رو شاهین جواب

 .پایین بیای میدم پیام بهت شد وقتش وقت هر خودم من، باش اتاق همون توی فعال. خب خیلی -

 :دادم رو جوابش

 .باشه -

 :بود نوشته. اومد هم نفوذی جواب

 تو لطف به کشیده طول سال یازده نزدیک که عملیات این امیدوارم. باش خودت مواظب. خب خیلی -

 .بشه تموم امشب

 مشبا کاش.بودم ناراحت حسابی. ندادن پیامی شونکدوم هیچ دیگه. کردم اکتفا امیدوارم گفتن به فقط

 اعدام رو شاهین. اینه تهش شدم که هم االن اما؛ نشدم عاشق حاال تا من. بشم کشته عملیات این توی

 .بودم نکرده عادت بهش کاش...نبودم عاشقش کاش...که هم من کننمی

 روی گذاشتم رو دستم. گوشه یه انداختم و درآوردم پاهام با رو هامکفش. تخت روی کشیدم دراز

 . شدم فکر غرق و بستم رو هاچشم آروم و پیشونیم
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 من اگه طرفی از؟! پس چی بفهمن گروهش یا شاهین اگر؟! میام بیرون توش از زنده اصال که امشب فکر

 مدارک یهمه امیدوارم فقط. من یخدا وای! بودم جاسوس خودم من بفهمه یکی و نکنم پیدا رو مدارک

 سره یه خودش کار امشب چون؛ نیست کامران جانب از تهدیدی برم جااین از که من. بشه جور امشب

. همیش اعدام و دستگیر زودی به که شاهینی، عاشقشم االن که شاهینی...شاهین مونهمی هم بعد و میشه

 پاکش فورا. اومد چشمم از آروم اشک قطره یه. کشیدم دلم ته از آه یه؟! خدا چی من؟! چی من پس

 رو خدا و بود توش مخانواده عکس که رو گردنبندم. نکنم گریه بودم داده قول شاهین به، کردم

 هاشونعکس هم باز. کردم بازش و درآوردم لباسم گردنیِ زیر از رو بود نشده متوجهش االن تا شکرکسی

 تهش. کردم بارون ـوسه بـ رو تکشون تک صورت. کنه رفبرط رو دلتنگیم از کمی تونستمی که بود

 که ساله یازده به نزدیک االن که نفوذی پس. شده تنگ براشون دلم خیلی و ندیدمشون که ماهه

 مقاوم آدم خیلی هست کی هر. کیه نفوذی این بفهمم دارم دوست خیلی؟ میگه چی ندیده رو شخانواده

 . دشمن باند توی باشه ما مهره تنها تونسته و گروه این یتو آورده دووم سال یازده که وشجاعیه

 امشب. بیارم دووم تا کنن دعا برام هم امشب خواستم ازشون دلم تو. شد مخانواده یقیافه محو نگاهم

 حهصف. سرجاش گردوندم برش و بستم رو گردنبند. همیشه برای میشه بسته شپرونده بشه تموم کار

 :دادم پیام شاهین به! نمیرن چرا پس، اَه.بود دوازده به ربع یک ساعت. کرد روشن رو گوشی

 ؟!میشه تموم شونکوفتی مراسم این کی پس -

 :داد جواب زود خیلی

. نیست کامران از خبری هیچ ولی؛ خورنمی غذا دارن هامهمون. میشه تموم مراسم صبرکنی دیگه یکم -

 .بیرون نیومدن و باغن انتهای اتاق توی دختره با هنوز میگن. باشن داشته رو هواش سپردم هابچه به



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر تعقیب تحت | سرخ شاهین رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 276 

 .برنگردن دیگه که برن الهی -

 .تخت خیالت. بگیرم عوضی کامران این از رو تو انتقام دممی قول. نترس -

 .شگونه حامی لحن از اومدمی خوشم.لبم رو نشست لبخند باز

 .بشه تموم همیشه برای کار امشب امیدوارم. حمایتت از ممنون -

 .تو و مونممی من فقط دردسر بی وقتاون آره -

 :نوشتم سریع؟! چی یعنی؟! هان

 ؟منظور -

. داره کردنش مخفی در سعی که داره رو هاییحس من به هم اون مطمئنم. گرفت مخنده. نداد جواب

 :بود نوشته، بود شاهین طرف از. اومد پیام که گذشت دقیقه ده حدود

 .میرن دارن کم کم هامهمون. پایین بیا پاشو -

 .اومدم -

 اتاق از. نباشه مشخص که کردم قایم لباسم زیر جوری یه هم رو ماسلحه. انداختم کالهم زیر رو گوشی

 اومدم که ازعمارت. خدمتکار تا چند نبودجز توش کسی ظاهرا. بود ساکت ساکتِ خونه. بیرون رفتم

 سری یه، بود ـروب مشـ دستشون تو هنوز و بودن ایستاده هامهمون اکثر. نشستم سرجام رفتم بیرون

 اکثر دادمی نشون این و...بود ترخلوت خیلی قبل ساعت چند به نسبت ولی؛ خوردنمی شام میز سر هم

 .رفتن هامهمون
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 ! آخه کنهمی غلطی چه ساعت سه! گوریه کدوم لعنتی کامران این

 .بیاد که کردم اشاره هامستخدم از یکی به .بود اعصابم رو شونجمعی دسته مستانه هایخنده صدای، اَه

 :گفتم بهش

 ؟کجاست کامران هست معلوم ببینم -

 .باشن باید باغ انتهای اتاق توی نکنم اشتباه اگر خانوم -

 .نیست خوب هامهمون جلو، نشستم تنها اینجا من بیاد زودتر بگو بهش برو، خب خیلی -

 .نمیشن ناراحت دارن عادت کارها این به خودشون هامهمون. باشه راحت خیالتون که جهت اون از -

 :گفتم و کردم نگاه خدمتکار به تند

 ؟گفتم چی نشنیدی -

 :گفت و شد هول

 .میگم بهشون میرم االن خانوم چشم...چ -

 توی زودترببرم رو کامران باید. رفتنمی داشتن هامهمون از سری یه. بود شده خرد واقعا دیگه اعصابم

 هک اتاقی تا دو توی کامران که اینه آوردم که شانسی تنها. کنم شروع رو کارم خوابیدن همه وقتی و اتاق

 از. کمتره اونجا آمد و رفت چون؛ مونهدونفره اتاق توی گاوصندوق مطمئنا و نداره دوربین خودشه مال

 هر پشت ناال نفوذی فکرکنم. نمیاد بیرون هاساعت و اتاق اون داخل میره دیدم چندبار هم طرفی

. خالفن شونهمه، باشه جااین درست آدم یه محاله. گذاشته پا به یه میشه خارج جااین از که ماشینی
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؛ منه نفع به باشه باالتر مستیش دُز چی هر. خوردمی تلوتلو و بود مست هنوز کامران. چرخوندم رو سرم

 .سمتش رفتم و شدم بلند جام از لبخند با. برام خطرناکه هم قدرهمون البته. هپروته توی چون

 ؟کامران کجایی -

 .داد حال خیلی، پرنسس بود خالی جات -

 ؟بخوابیم بریم زودتر میشه، کامران مخسته من -

 :گفت و خندید بلند

 .خوابیممی دوتایی میریم االن...نشه چرا -

 .بریم پس -

 چشم، ایستادم بشم عمارت وارد کهاین از قبل. عمارت سمت کشیدمش خودم با و گرفتم رو دستش -

. عمارت داخل رفتیم کامران با. داره رو هوام دورادور مطمئنم اما؛ نبود. گشتم شاهین دنبال و چرخوندم

 :گفتم مستخدم به رو

 .کنین تموم هم رو مهمونی زودتر. نشه ما مزاحم کسی صبح تا -

 .خانوم چشم -

 .داشت نظرم رزی و بهم بود زده زل لبخند با. کردم نگاه کامران به

 .عزیزم بریم -
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 گاهی از هر. بدم جلوه بد نباید. موننظرداشتن زیرِ هادوربین. باال رفتیم هاپله از و کشیدم رو دستش

 باز ور در رسیدیم که اتاق به. مشترکمون اتاق به برسیم تا کردممی نگاه بهش لبخند با و گشتمبرمی

 .سرخ گل از دبو پر هنوز کَفِش. بود اول روز مثل. کردم

 .نبود دوربینی اتاق جای هیچ. بستم رو در و اتاق توی آوردم رو کامران

 پرنسس -

 .ببینم رو کامران برگشتم

 ؟نه مگه، میشی خودم مال امشب -

 .عشقم آره -

 ؟نه مگه، دارمت بخوام که وقت هر همیشه تا امشب -

 عزیزم آره -

 ؟هن مگه، کنیم عشق هم با دوتایی خوایممی امشب -

 .کن تماشا وایسا فقط، کنی حال که بیارم سرحالت جوری یه. کنیم عشق قشنگ خوایممی عشقم آره -

 :گفت و خندید مستانه

 .جون ای -

 ؟اتاقت توی داری چیزی مشروبی جااین، جون کامی میگم -
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 .داریم بخوای تو چی هر... داریم چی همه...ریم..دار هم ـروب مشـ...مشـ -

 :گفتم هامستخدم از یکی به رو و اتاق از بیرون رفتم! مسته ادیزی این، خیر نه

 .بهم بده رو خورهمی همیشه کامران که هاییـروب مشـ از یکی -

 رو هاشلباس کامران. ریخت قلبم رومروبه یصحنه دیدن با. اتاق توی برگشتم. آورد برام زود خیلی

 ! بود درآورده

. رد به چسبیدم که عقب رفتم قدراین.ایستاد رومروبه اومد. عقب فتمر قدم یه. سمتم اومد دید که رو من

 .کنه بدبختم کهاین از قبل کنم کاری یه زودتر باید. بود هاملب میخ نگاهش

 ؟خب بشم آماده منم االن، وایسا دقیقه یه عزیزم...کامران...کا -

 ... رو هاتلباس. کنممی تآماده دم...خو -

 تا بخوری بهت بدم خواممی. خوردیمی همیشه که همونی، ببین. آوردم ـروب مشـ برات فقط... باشه -

 .بشین بریم بیا. کنم شآماده تا وایسا یکم، ببری فیض قشنگ

 از رو هاشودست تخت روی کشید دراز. تخت روی نشوندمش. تخت سمت بردمش و کشیدم رو دستش

 :گفت و کرد باز هم

 .ببینم بغلم تو بیا -

. کردم باز رو ـروب مشـ در و درآوردم کاله توی از رو دارو یشیشه. برداشتم سرم روی از رو همکال فورا

 نصف هم رو دارو. ریختم ـروب مشـ توش و برداشتم رو لیوانش. بود آب و لیوان، تخت عسلیِ روی
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 ودب مست نکامرا شکر رو خدا. نشه دردسر امیدوارم فقط! اثرکنه زودتر تا توش کردم خالی رو بیشترش

 .نشستم تخت روی کنارش رفتم. نبود کارهام متوجه و

 بخور رو این پاشو عشقم -

 .خواممی رو تو من؟ چیه این -

 .بخورش، ها بغلت تو میام بخوری رو این اگه -

 وگذاشتم لیوان.خورد بازوردادم تهشو تا.خوردش به دادم جرعه جرعه.دهنش سمت مشروبوبردم لیوان

 و دادم دست از رو تعادلم. احساسات ابراز کامران یهو که کنم چک رو وضعیت که برگشتم. عسلی روی

 .برس دادم به خودت، شد شروع خدایا. تخت روی خوابیدم

 .شدم له کامران -

 .نداد اهمیتی

 .کنممی خواهش، شم بلند دقیقه یه بذار کامران -

 .نیاره درش که داشتم نگه جلوم از محکم رو لباسم

 کامران...بکش رو سوسک این کامران...سوسک رانکام آی آی -

 .بود روهزار قلبم ضربان.نبود دنیا تواین اصال

 ... بذار پاشو دقیقه یه کامران -

 آه...پرنسس -
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 .داد ادامه رو خودش کار باز

 .کنهمی اثر کی لعنتی داروی این پس -

 .شنوهمی گوشی شنود از رو صدام داره االن شاهین مطمئنم

 .کثافت کردی لهم، نکبت پاشو کامران...کردم خالی رو شیشه نصف من روحت تو شاهین -

 .دیگه ترکیدمی داشت سرم. زدمی چنگ رو موهام و موهام تو بود کرده رو دستش

 کامران کردم احساس لحظه یه. لش تنِ این وجود با اومدنمی باال نفسم. گرفتمی مگریه داشت دیگه

 !خورهنمی تکون

 ؟کامران -

 .خورد تکون نه، زد حرفی نه

 ؟کامران -

 .کرد اثر، شکرت خدایا

 .تخت ور یه کردم پرتش و بیرون آوردم نحسش هیکل زیر از رو خودم بدبختی تا هزار با

 .دایناسور پیکرِ غول شد خرد هامدنده، ببرن رو شورتمرده -

 .بود شده بیهوش کامران
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 هی با رو لباسم فورا. بود کمد توی زنونه و مردونه نوِ لباس عالمه یه. هالباس کمد سمت رفتم همه از اول

 یه. سرم باالی کردم جمع رو موهام بدبختی با و درآوردم رو موهام یگیره تموم. کردم عوض شلوار مانتو

 زیر شاهین که وسایلی تموم. نگردم شال دنبال ساعت دو فرار موقع که سرم روی انداختم فورا هم شال

 به رو مپیا اولین و برداشتم فورا رو گوشی. بود میز چیز کلی. بیرون آوردم برداشتم رو ودب گذاشته تخت

 .دادم نفوذی

 .شدم عملیات وارد، کردم بیهوش رو کامران، داد بهم شاهین که دارویی با، سرخ شاهین -

 :دادم شاهین به رو دوم پیام

 .شدم کار وارد من شاهین -

 پشت. برق کلیدهای تا گرفته وآباژور تخت زیر از. کردم چک رو اتاق تموم.طرف یه انداختم رو گوشی

 جاشجابه باید. کمد به افتاد نگاهم. نبود مشکوکی چیز هیچ. دیدم رو کامران هایعکس و تابلو تک تک

؛ شیدمک دست رو پشتش و جلو کشیدمش بدبختی به، بود سنگین خیلی. دادم هلش و پشتش رفتم. کنم

 فکر. پایین کردم پرت تخت از رو کامران. نبود هیچی مخفی اتاق یا مخصوص یدکمه از خبری هیچ اما

. نبود خبری هم تخت زیر اما؛ باال دادم رو تخت. شد زمین پخش شکم به چون؛ شد داغون دماغش کنم

 و برداشتم رو گوشی. مشکوک چیز یه از دریغ اما؛ کردم چک رو تلفنش گوشی گشتم رو هاشلباس بین

 :داد جواب زود. زدم زنگ ینشاه به

 ؟کتایون شد چی -

 .ستنی هیچی، مخفی اتاق نه گاوصندوقی نه، نمیارم گیرش لعنتی. نیست مشکوکی چیز هیچ شاهین -
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 .بگرد خوب، جاهاستهمون مطمئنم من...لعنتی -

 .میدم خبر بهت، خب خیلی، هوف -

. نکرد جلب رو متوجه عینکش جز چیزی. بود داده شاهین که هایوسایل وقت سر رفتم. کردم قطع

 خودم دور تا دور. دادمی نشون تاریک رو جا همه، بود دودی عینک مثل؛ چشمم روی گذاشتمش

 زد سبز مانند لیزر نور یه که خوردممی چرخ داشتم! نمیشه دیده مشکوکی چیز ببینم تا چرخیدم

 رو عینک باز. نبود مشخص عینک بدون اما؛ بود دیوار یازگوشه نور. درآوردم رو عینک فورا. توچشمم

 :گفتم، بشنوه شنود از شاهین که طوری و درآوردم رو عینک. چشمم تو زد نور همون و زدم

 .آوردم گیرش شاهین، ایول -

 .گوشم دم وگذاشتم برداشتم رو گوشی. زدمی زنگ داشت شاهین. شنیدم رو گوشی ویبره صدای

 ؟ جدا -

 گوشی، زنممی حرف شد الزم. هست خبری یه مطمئنم، دیدم مشکوک زچی یه. نشو کارم مزاحم، آره -

 .بکنم رو کارم من تا بشنو شنود از رو صدام. همراهمه

 .ها بزنی حتما رو عینک...باشی مواظب. باشه خب خیلی -

 .خداحافظ...بیارم گیرش شد باعث عینک. زنممی -

 :دادم پیام یه نفوذی به کنم شروع رو ارمک کهاین از قبل. کردم قطع فورا و نشدم اون منتظرجواب

 .بدم تونمنمی رو پیامی جواب. کنم شروع رو کارم خواممی. کردم پیداش فکرکنم، سرخ شاهین -
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 .دادم نفوذی به دیگه پیام یه که لباسم توی بذارم رو گوشی خواستم

 تباها نه ببینمت نه توقهیچ دیگه ممکنه. کن حاللم، بود آخرمون وگوی گفت این اگر، سرخ شاهین -

 من طرف از و کن تشکر هم هابچه و سرهنگ از. دارم دوستشون خیلی بگو مخانواده به. بزنم حرف

 .یاحق. بخواه حاللیت

 سرم پشت محکم رو شالم و جیبم داخل انداختم رو گوشی.نشدم شونکدوم هیچ جانب از جوابی منتظر

 رو ودب داده شاهین که وسایلی. بزنم پیداکردم احتیاج بهش اگه تا سرم باالی گذاشتم رو عینک. زدم گره

 از نور که جاییهمون درست، دیوار سمت بردم خودم با و بود باهاشون که کوچیکی ساک داخل انداختم

 . بود اومده داخلش

 مومت. باشه اینجاها مخفی اتاق یه که اینه حدسم. کنم پیدا دست مدارک به باید شکلی چه بفهمم باید

 اتاق داخل از، برگردوندم رو روم. گذاشتم روشن رو کنارتخت آباژور فقط و کردم خاموش رو اتاق هایقبر

. دمز زانو دیوار کنار و گفتم اهلل بسم یه لب زیر. مهمیه شب خیلی امشب. بود کامل، ماه به افتاد چشمم

 نکعی. کنه توجه جلب که چیزی نه داشت برآمدگی نه و بود طبیعی چیز همه. دیوار به کشیدم رو دستم

. نیفتاد اتفاقی اما؛ کشیدم دست گونه نوازش رو روش. لیزری نور روی گذاشم رو دستم. چشمم به زدم رو

 مدام و درآوردم ساک داخل از رو سوزن؟ کجاست از نور این پس! ایحفره نه بود دیوار روی سوراخی نه

 .تادافنمی اتفاقی هیچ اما؛ نور جایگاه به کردممی فرو

 فشار محکم و نور روی گذاشتم رو شستم. اعصابم رو رفتمی که بود دیوار بودن سفت و محکم فقط

 .نیفتاد اتفاقی هیچ اما؛ گرفت درد دستم المصب. دادم

 !لعنتی -
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 هیچ اما؛ کردم پیاده روش رو دونستممی که ترفندی هر. زدممی ضربه دیوار به تونستم که چیزی هر با

 فرمک حسابی دیگه؟ دیواره از قسمت این روی طور چه؟! بود کجا از لعنتی نور این پس. تادافنمی اتفاقی

 . بودم شده خسته و بود دراومده

. نسشا این به لعنت. کنارم انداختم درآوردم رو عینک. بغلم توی کردم جمع رو پاهام و کناردیوار نشستم

 به عینک، ایستادم پاشدم. گیرآوردم راهی هی شاید، کنم جمع رو حواسم خوب باید، نمیشه طوریاین

 یعنی. نبود کار در لیزری نور باراین اما؛ زدم رو عینک باز. نکرد جلب رو متوجه چیز هیچ. نبود چشمم

 یه. نداره امکان. نبود کار در نوری اما؛ چشمم به زدم باز. بود عادی چیز همه. درآوردم رو عینک؟! چی

 !میشه طوریاین چرا آخه! کردممی کپ داشتم رسما دیگه. شد اهرظ باز نور که جلو رفتم قدم

 دمق یه باز! باشه پام زیر چیزی یه شاید. اومد نور که جلو اومدم قدم یه. رفت نور هم باز، جام سرِ برگشتم

 متن سرامیک سردی. کشیدم دست پام زیر به. زمین روی زدم زانو اضافی حرکت هیچ بدون و عقب رفتم

 . نبود مشکوکی چیزِ. لرزوند رو

 و درآوردم ساک داخل از رو کوچیک قوه چراغ و درآوردم رو عینک! باشه چیزی هاسرامیک زیر شاید

 کامال اما؛ سرامیک هایکناره کشیدم رو چاقو. نبود چیزخاصی اما؛ سرامیک روی انداختم. کردم روشنش

 .بود بسته

 ؟!چی یعنی -

 یه....نبود نور باز عقب رفتم دیگه قدم یه... رفت نور عقب رفتم قدم یه. نوربود. ایستادم شدم بلند باز

 !اومد نور عقب رفتم دیگه قدم

 .اَه؟! اینجا طوریهاین چرا؟فهممنمی -
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 . هوف. دیوار روی خودم سایه روی افتاد نگاهم. دیوار سمت چرخوندم رو سرم کالفه

 سایه خودش نور این ممکنه. گذشت ذهنم از زیچی یه یهو اما؛ کردم نگاه نور جایگاه به و برگشتم باز

 میندازه رو نور این که گیرهمی قرار جایی رویروبه جسمم، عقب میرم من وقتی. ممکنه آره. باشه

 نای اما؛ ممکنه آره....جاش سر میفته باز نور و میره کنار چیز اون مقابل از جسمم، جلو میرم وقتی...اینجا

 قدم یه. اومدکی چشم به دیوار روی هنوز که بود نور به نگاهم اما. راست سمت چرخیدم؟! کجاست از نور

 و چپ هب چرخیدم باراین و اولم جای برگشتم. نیفتاد اتفاقی هیچ و بود نور. عقب رفتم قدم یه و جلو رفتم

 سپ! نشد محو حتی و بود جاش سر مانند لیزر نور و نیفتاد اتفاقی هم باز ولی؛ کردم تکرار رو کارم باز

 دوارمامی! بوده اشتباه فکرم یعنی نباشه هم پشتم اگر. نور رویروبه چیزی یه یعنی؛ باشه پشتم باید

. تمبرگش و گفتم"تو امید به خدایا" تودلم. کنه نزدیک مدارک و اسناد به رو من که باشه چیزی پشتم

 رفتم قدم یه باراین. بودنور، نور سمت چرخیدم عقب رفتم قدم یه. بود نور، عقب به چرخوندم رو سرم

 . نبود نوری اما برگشتم، بودم که جایی از جلوتر

 ور عینک. دیوار سمت این میده نور داره مقابل دیوار روی چیزی یه یعنی این. بیرون کردم فوت رو نفسم

 چپ سمت، بود دستشویی دیوارِ، راست سمت. بود کامران از عکس تا چند رومروبه دیوار روی. درآوردم

 از رو اول عکس. زدم باز رو عینک. بود جااون عکس تا سه. هاعکس سمت رفتم. نبود چیزی هیچ هم

 . بود چیزی نه افتاد اتفاقی نه کشیدم بهش دستی یه و برداشتم دیوار روی

 ور دهنم آب. کردم کپ رسما. پایین آوردمش. بود قبلی از تربزرگ و ترسنگین. دوم عکس سروقت رفتم

 رو عینک. کامران عکس زیر و دیوار روی درست. بود اونجا هم رنگ سبز لیزریِ نور یه. دادم قورت

 . درآوردم
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. زدم رو عینک باز. نبود مشخص نوری هیچ عینک بدون اما؛ بود دیوار توی کوچیک و ریز خیلی حفره یه

 ورن جلوی واز زمین روی روگذاشتم عکس قاب.نبود لیزری نور. کردم نگاه سرم پشت دیوارِ به برگشتم

 و ودب شده کشیده دیوار باالی از شکسته خط یه صورت به بود عکس قاب پشت که لیزری نور.کنار رفتم

 نمده بود دیوار روی که چیزی با اما؛ اولم سرجای برم خواستم. بود رفته روییروبه دیوار پایین تا درست

 درست دریچه رد. اومد چشم به کم کم وییمجل دیوار روی شکل مربعی یدریچه یه یا در یه رد. موند باز

 .بود بسته نقش دیوار روی محو صورت به و بود ترباریک اما؛ دیواربود روی لیزرهای همرنگ

 .خدا یا -

 هوی نکنه! طوریهاین چرا فهمیدمنمی. شدمی تبدیل سیاه به سبز از و میشد ترپررنگ داشت دریچه رد

 . جلو رفتم. مدارک و گاوصندوق به میشه باز که دریه ونهم این مطمئنا. فکرنکنم نه! بترکه

 یه یدبا. نیفتاد اتفاقی، دیوار روی کشیدم رو دستم. بود بسته نقش دیوار روی حسابی رنگ مشکی نور

 نارک ببرمش جور یه باید، گاوصندوق به رو باشه دری واقعا این اگر. باشه راهی یه باید. بشه باز این جوری

 ! بوده مخ چقدر گاوصندوق سازنده آخه. بردارم راز از پرده و

 .بود فایدهبی اما؛ کردم هم رو کاراین! بیفته خاصی اتفاق ردش روی بکشم رو دستم اگه شاید

 هم باز اما؛ دادم هل رو دیوار محکم.  کنار ببرمش شکلی چه دونمنمی فقط آوردم گیرش من؟! چی یعنی

 .نیفتاد اتفاقی هیچ

 هم ایدیگه بد اتفاق ممکنه چند هر. بشه باز هم در بشه پر سوراخ اون اگه شاید...دشای! ببینم صبرکن

 . دیگه چیز هر یا بسوزه هست که چیزی هر یا بترکه واقعا مثال؛ بیفته
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 امیدوارم فقط. سوزن جز داخلش بره که نبود چیزی. کردم باز رو ساک درِ. بدم انجامش باید اما؛ ریسکه

 هاعکس که دیواری سمت رفتم و برداشتم رو سوزن. بود ریز خیلی هم اون آخه. شهبا حفره یاندازه هم

 امکان. کردم نگاه رومروبه دیوار به برگشتم و سوراخ توی گذاشتم راحت خیلی رو سوزن. بود روش

 ! بود دیوار روی هنوز دریچه رد... نداره

. کردممی قاطی داشتم دیگه! شدن هیچی. کردم لمسش... کشیدم دست بهش باز. دریچه سمت برگشتم

 .رسیدنمی ذهنم به فکری هیچ، بود شده خرد اعصابم. کنم تمرکز یکم باید

 روی بگم بهتره یا دیوار به کوبیدم محکم، دادن تکیه قصد به رو کمرم و زمین روی نشستم باحرص

 !عقب رفت دیوار یهو. دریچه

 بود رفته یکم دریچه همون درست. برگشتم فورا و اومدم خودم به. زدممی پلک فقط مات هایآدم عین

 ملع آروم آروم باید. اسناد به برسم مونده دیگه یکم فقط یعنی این؛ نبود روش رنگ مشکی ردهای.عقب

 !باشه هم خطرناک ممکنه. کنم

 نرفت بیشتر کردم کار هر بعدش اما؛ عقب رفت دیگه یکم. دادم هل آروم رو دیوار و درآوردم رو عینک

 شبکشم باید شاید. هست پشت اون مهمی چیز یه یعنی؛ بود باز پشتش. دیوار زیر بردم رو دستم.عقب

 !باشه کشویی شاید! باال

 این! شدنمی باورم. دادم هل باال سمت به رو دریچه آروم. بستم رو هامچشم و گفتم دیگه اهلل بسم یه

 باز آروم رو هامچشم زدم باال رو سمتق اون کامل وقتی. باال رفت آروم. بود کشویی دیوار از قسمت

. ودب اونجا متری شیش حدودا اتاق یه درست. کنم پیداش بودم تونسته باالخره! شدنمی باورم اصال. کردم
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 برق امکان که نبود راهم سرِ لیزری نور هیچ اما؛ زدم چشمم به رو عینک. تو رفتم دریچه از و شدم خم

 . باشه گرفتگی

 ترلوس یه خوشبختانه. سقف سمت گرفتم و کردم روشن رو قوه چراغ. باشه تو این چیزی چراغی یه باید

 به خورد دستم. دیوار روی کشیدم رو دستم. باشه هانزدیکی همین باید هم پریزش. بود جااون کوچیک

 کمی. بستم رو چشمم سریع. چشمم تو زد نور یهو. پایین سمت دادم فشارش. برق پریز شبیه چیزی یه

 .لبم روی نشست لبخند خوشحالی از. کردم باز رو چشمم آروم شتگذ که

 االن. دنبالت میام اسناد با دارم که باش آماده شاهین. آوردم گیرش باالخره. کردم پیداش. شکرت خدایا

 .کنم تلف رو وقت نباید. رومهروبه گاوصندوق

 .شدمی باز انگشت اثر با لعنتی. بود بزرگ خیلی. گاوصندوق سمت دوییدم

 .اَه

... اگه ؟چی بشه بیدار اگه، ریسکه خیلی؟! کنم کول اینجا تا رو کامران این باید یعنی؟! کنم کارچی حاال

 .خدایا وای

 .روبرداشت گوشی نرفته تهش تا اول زنگ هنوز. زدم زنگ شاهین به فورا و برداشتم رو گوشی

 ؟کتایون شد چی -

 .میشه باز کامران رانگشتاث با اما؛ آوردم گیر رو گاوصندوق شاهین -

 !لعنتی -
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 ؟کنم کارچی حاال -

 .کنم فکر یکم کن صبر -

 .ها نیست وقت زیاد، کن عجله -

 .جااون میام االن خودم من ببین -

 ؟!چی -

 .نیست این جز ایچاره -

 ؟میشه چی بفهمن اگه فهمیمی؟ بیای خوایمی شکلی چه -

 .بیام خودم باید، بفرستم رو کسی تونمنمی، مجبورم -

 ؟کجایی االن تو...هوف -

 بوم پشتِ رو -

 ؟کنیمی شوخی؟ چی -

 .میگم بهت چی ببین؟ شوخیه وقت االن -

 .بگو خب خیل -

 .تاقا توی میام و بالکن توی میام فرود و پایین کشممی رو خودم من. کن باز رو بالکن در بیا آروم خیلی -
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 هانگهبان... میشه بیدار کامران وقتاون...ها خوریمی تیر وای. ببینن هانگهبان ممکنه. ریسکه خیلی -

 ...میشن باخبر همه

 .ببینم کن باز رو بالکن در. بزن بد نفوس کم اَه -

 ...فقط...فقط...باشه...باشه -

 ؟یاال بگو؟ چی فقط -

 .باش مواظب...فقط -

؟! شببیند کسی پایین میاد رهدا وقتی اگه. بودم شده نگرانش واقعا باراین. کردم قطع رو گوشی سریع

 .کردم باز رو درش و بالکن سمت رفتم سریع! خدایا وای

 . کن کمک خودت خدایا. هانگهبان هم هستن هاسگ هم! خدایا وای

 گذاشتم رو سرانگشتم و باال آوردم رو دستم و هم روی روگذاشتم هامدست کف. دادم تکیه دیوار به

 از! بفهمن اگه وای. کن کمک کنممی خواهش خدایا. نیفته اتفاقی مکردمی دعا دعا دلم تو. زیردماغم

 . آوردممی باال داشتم استرس

 کتی هی -

 عین. بود رومروبه درست داشت نقاب و بود کرده تن مشکی لباس که یکی. کردم باز سریع رو چشمم

 سکته شتمدا.دهنم رو گذاشت رو دستش و برداشت خیز یهو که بکشم جیغ خواسم ترس از. شبح

 .کردممی



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر تعقیب تحت | سرخ شاهین رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 293 

 .منم باش آروم -

 !بود شاهین، شدنمی باورم وای

 .ها نکشی جیغ، دارمبرمی رو دستم -

 .دادم تکون رو سرم تند تند

 هیش -

 .برداشت آروم رو دستش

 ؟اومدی شکلی چه -

 :گفت و گرفت فیگور یه و شد سینه به ودست برداشت صورتش رو از رو نقابش

 ؟دیگه اینیم ما -

 .مسخره، نیست هاحرف این وقت االن، هه هه هه -

 :گفت و خندید آروم

 ؟گاوصندوق این کوش پس -

 .نگاه رو جااون -

 .بود شده گرد هاشچشم. کرد نگاه کردم اشاره که جایی به

 ؟کردی پیداش جوری چه -
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 .درآوردم رو اداش و گرفتم رو خودش فیگور درست

 .دیگه اینیم ما -

 .خندیدم آروم و دهنم جلو گذاشتم رو دستم. کرد نگاه یه بهم برگشت

 !مسخره میگه من به وقتاون -

 .ستمسخره کی میگم بهت بعدا تا. کن کول رو کامران این بیا فعال -

 !بینمشنمی؟ کوش -

 :گفتم و تخت طرفاون رفتم

 .نکبت ایناهاش -

 :گفت دید رو کامران تا. تخت طرفاون اومد و کرد نگاهم مشکوک

 ؟زمینه رو چرا؟ همچینه راچ این -

 .پایین کنم پرتش شدم مجبور ببینم رو تخت زیرتشک خواستممی خب -

 :گفت بهش زد رو دستش تا. سمتش رفت و خندید

 !لخته کهاین -

 .لخته آره...خب -

 :گفت و من سمت اومد فورا
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 ؟لختی هم تو -

 ؟لختم من نظرت به، کن نگاه من به؟ میگی داری چی...اِ -

 !دونممی چه اریکهت خب -

 :گفت دوباره

 .نیاورد سرت که بالیی -

 .آوردمی داشت -

 .احمق یمرتیکه کرده غلط -

 :گفتم. شدم خوشحال شگونه حامی لحن از

 .کنیم بلندش بیا فعال، رسیممی حسابش به بعدا -

 .کن وراون هم روت، ها نزنی بهش دست. کنیم بلندش رو چی چی -

 ؟ کنم وراون چی برای رو روم -

 :پرسیدم. گردهمی چیزی دنبال داره کردم احساس. نگفت چیزی

 ؟کنیمی کارچی داری خب -

 ؟کجاست صاحابشبی شلوار -
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 لو و داشته هم غیرت یعنی؟ باشمش دیده لباس بدون من بود مهم براش یعنی. گرفت مخنده واقعا

 ایول؟ دادهنمی

 .تخته رو -

 .ها نینک وراین رو روت. آوردم گیر -

 .هامیشه دیر بجنب شاهین وای -

 .کنم پاش بذار -

 :گفتم گذشت که یکم

 ؟نشد تموم -

 .شد چرا -

 :گفت. دریچه سمت رفتمی داشت دوال دوال صورت به. بود کرده کول رو کامران. برگشتم

 ؟حاال تو ببرمش شکلی چه -

 داخل رفت دریچه تو از دوال دوال.بود باحال خیلی.کردمی خرسواری داشت انگار. زد زانو دریچه رویروبه

 .بود توش گاوصندوق که اتاقی توی رفتم باخنده. شد بلند زور با و

 ؟خندیمی چی به -

 .میدی کولی قشنگ -
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 ؟داری دوست! اِ -

 :گفت و خندید. کردم نگاش تعجب با. شد گرد هامچشم

 ؟نداره برقی لیزر -

 .نداره نه -

 :گفت وقگاوصند سمت رفتمی که همونطور

 ؟آوردی گیرش شکلی چه وجدانا -

 .سختی به -

 .دادمی بودنت عصبانی از خبر شدمی شنیده شنود از که نفسات صدای، بله -

 ؟قویه قدراین شنود یعنی -

 .قویه قدراین، بله -

 .کرد جا جابه کولش روی رو کامران

*** 

 است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 

*** 
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 .کنم کمکت بذار -

 :گفت بگیرم رو کامران انگشت خواستم تا

 .ها نزنی دست -

 ...بذار خب! وا -

 .تونممی خودم، نکرده الزم -

 .ببینه هم با رو کامران این و من که نبود اتاق توی اول اون، این خوبه گفتم دلم تو

 .شد باز در تقی صدای با و کرد چک دستگاه .انگشت اثر جایگاه روی گذاشت رو کامران انگشت خودش

 .کردیم نگاه هم به همزمان شاهین و من

 ایول -

 .این وقت سر بیام سرجاش بذارم رو این من بذار -

 .کن عجله فقط باشه -

 به بود توش پول کلی. کردم باز رو گاوصندوق در. رفت بیرون اتاق از عجله با و داد تکون رو سرش

 داخلش، برداشتم رو یکیش. خواستیممی ما که بودن مدارکی همون فکرکنم که اغذک عالمه یه یاضافه

 کرده امضا نفر چند رو پایینش آخه. قراردادشون شبیه بود چیزی ظاهرا. بود شده نوشته نفر چند اسم

 .بودن

 یکیشه این -
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 .دمکر نگاه، خوندمی رو کاغذ و جلو بود آورده رو سرش پشتم از که شاهین به، برگشتم

 ؟ هوم -

 !توشه قاچاقچی تا چند اسم. اینه مدارک همون از یکی میگم -

 ؟شونشناسیمی -

 .تشن غول این با روز یه من با روز یه. هااین انپرده پشت هایدست. شونشناسممی که بله -

 وقت لیخی. ببریم کنیم جمع رو هااین زودتر کن عجله فعال، زیاده هاحرف این واسه وقت، خب خیلی -

 .بریم آفتاب طلوع از قبل باید. نداریم

 ؟جااین نداری چیزی پشتی کوله تو ببینم -

 .خودمه اتاق توی ولی چرا -

 .نیست همراهم مگسی. جااون رفت نمیشه. نوچ -

 آهان -

 ؟چیه -

 دقیقه یه وایسا -

 بزرگ پشتیکوله یه جااین میاد یادم. کردم باز رو درش. دیواری کمد سمت رفتم و بیرون اومدم جااون از

 شکر رو خدا. هوف. بود هالباس پشت. کردم جاجابه رو هالباس. باشم نکرده اشتباه امیدوارم. بودم دیده

 .شاهین پیش رفتم فورا و داشتم برش. انگار هستش
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 .توش بریز رو هااین سریع، بیا -

 ؟آوردی کجا از -

 .بود کمدش توی، کامرانه واسه -

 و مدارک چی هر تند تند. بود بینمون کوله. رومروبه نشست هم شاهین. گاوصندوق رویروبه نشستم

 .خودش واسه گذاشتیم رو هاپول و برداشتیم بود بخورتوش درد به چیزهای و اسناد

 ؟تمومه -

 .زودتر بریم باید. انگار آره -

 ؟بریم شکلی چه حاال -

 .بود سیم بی ظاهرا. رفت ور مچیش ساعت به یکم و باال زد رو آستینش

 .کنید عملی رو 5 شماره هابچه -

 :گفتم و خندیدم

 ؟زنیمی حرف هاپلیس عین رمزی چرا -

 خودت که تو، کارمون تو داریم زیاد راز و رمز. هاییمپلیس شبیه خیلی هم خالفکارها ما چون -

 .دونیمی بهتر ایکارهاین

 .اومدم خودم به صداش با. انگار دادممی سوتی داشتم هم باز
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 .دنبالم بیا -

 داخل ارانگ، نبود نگهبان. ایستادیم بالکن پشت رفتیم. بیرون برد خودش دنبال و کشید رو من آستین

 .خوردمی چیزی داشت هم سگ. بود خودش اتاق

 ؟بریم جوری چه حاال -

 .خوابید سگه وقتی -

 ؟بخوابه سگه آقا تا وایسیم باید کی تا ما؟ چی -

 .خورهمی داره بینینمی، دادن چیزی بهش. زنیمی غر چقدر -

 ؟بیرون بریم جوری چه! شماست کار پس اوه -

 .بوم پشت به برسیم تا باال میریم، هست طناب -

 ؟چی مونببیند نگهبان اگر -

 .دیگه کنیممی فرار هم بعد. میشه تیراندازی یکم فوقش -

 خونسرد چه -

 !خوردشمی داشت تند تند که بود چی دونمنمی. سگه آقا متس بردیم رو موننگاه و نزدیم حرفی دیگه

 دراز رو هاشدست بامزه خیلی. زمین روی نشست جاهمون خورد که رو غذاش. بوده چیزی گوشتی حتما

 .بست رو هاشچشم و دستش روی گذاشت رو سرش، کرد

 .بریم بدو، خوابید -
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 :گفت و گرفت رو دستم که بیرون برم ازبالکن خواستم

 .ببره خوابش قشنگ بذار، نکن عجله قدراین -

 :اومد کنارگوشم از شاهین صدای. جام سر برگشتم و کردم فوت رو نفسم

 .شما بعد میرم من اول ضمن در -

 ؟وقتاون چرا -

 .نیست جاش االن، نکن هم بحث. میگم من چون -

 :گفت شاهین گذشت که یکم. نزدم حرفی بنابراین؛ نبود جاش االن گفتمی راست

 ؟ایآماده -

 :گفت افرادش به اشمچی ساعت با. دادم تکون رو سرم فقط

 .پایین بندازین -

 .رسید گوشم به، بود طناب همون فکرکنم که دیوار به چیزی یه برخورد آروم صدای

 ؟انداختن رو طناب -

 .میام سرت پشت هم من، برو تو اول. آره -

 !برم اول من گفتی که تو؟ نمیری اول خودت چرا خب -

 .کن عجله ها نیست وقت. بدم آب گوشی و سر یه بخوام که بود وقتی واسه اون -
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 نم به کرد نگاه رو طرفاون و طرفاین که یکم، بالکن توی رفت شاهین. پشتم انداختم رو پشتیکوله

 :گفت

 .بیرون بیا -

 ور طناب و دیوار سمت رفتم دبع، کردم نگاه طرفاون و طرفاین به کمی هم خودم. بالکن از بیرون رفتم

 .گرفتم

 .بخوری سر ممکنه سنگیه دیوار. باش مواظب -

 ؟دیگه میای سرم پشت هم تو. هست حواسم -

 .پشتتم هم من، برو تو آره -

. انداختم اهنگ پشتم به گرفتم فاصله بالکن از که یکم. رفتم باال طناب از و گفتم "اهلل بسم" یه دلم تو

 .باال مداومی سرم پشت شاهین

 .بیاد نگهبان ممکنه، دیگه بجنب -

 و خوردم سر یهو که شد چی دونمنمی. رفتم باال دیوار از تندتر و کردم بیشتر رو سرعتم، حرفش با

 خاطر به. گفتم آروم آخ یه فقط و گرفتم رو خودم جلوی. دیوار به خورد محکم پهلوم. چرخیدم

 تونستمنمی. بود داده دست از رو لمسش انگار و بود کرده یخ هامدست. ترپایین بودم اومده، سرخوردن

 .اومدمی بدی سوز. بگیرم رو طناب درست

 ؟خوبه حالت، باش مواظب -
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 .آره -

 .باال برو آروم، دارم رو هوات -

 رسُ باز بود شده سِر دستم و بودم چسبیده سفت رو طناب چون؛ باال برم خواستم تا. دادم تکون رو سرم

 رو دستم شاهین یهو که زمین رو شدممی پرت داشتم. شد رها طناب از دستم کال باراین ولی؛ خوردم

 هب سرما و ترس از.میردممی یا میشدم فلج یا مطمئنا بیفتم اگه، ترسیدممی ارتفاع از همیشه. گرفت

 .زدم صدا رو شاهین اسم آروم. لرزیدممی خودم

 .شاهین...شا -

 چی هر. بگیر محکم رو من کمر دستت یکی اون با. گرفتمت محکم .نترس اصال. باش آروم...هیش -

 :گفت، کردم کمرش یحلقه رو هامدست از یکی وقتی. دادممی انجام رو گفتمی

 .باال بریم دارم نگهت محکم تا گردنم دور بنداز رو هاتدست و باال بیا آروم آروم حاال. خب خیلی -

 رو تمدس و گرفت محکم رو لباسم پشت. دادم انجام ناچار به ولی بغلش تو برم خواستمنمی اصال کهاین با

 .چسبیدم بهش محکم و دورش کردم حلقه هم رو دستم یکی اون. کرد ول آروم

 .باال بیا آروم حاال -

 .کشیدم عمیق نفس محکم و شکمش تو کردم فرو رو سرم، بودم ترسیده حسابی

 .کن عجله... باال بیا، کتایون نترس -
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 دورش که همونطور هم پاهام و باال بردممی رو هامدست حلقه آروم آروم. پاهاش دور کردم حلقه رو امپاه

 باال به برسم که بود مونده دیگه یکم فقط. تند هامنفس و بود شده سردم حسابی. باال کشیدممی بود

 .بگیرم رو گردنش و شتنه

 .حله بیای دیگه یکم، آفرین -

 محکم و کردم گردنش یحلقه رو هامدست یکی یکی. گردنش به رسیدم باالخره و باال کشیدم رو خودم

 . شد گرم صورتم گرماش از و بود گرم، گردنش تو بردم فرو رو سرم. چسبیدمش

 !یخه هاتدست چقدر -

 ینشاه. کردممی امنیت حس االن و بودم شاهین بغل تو کامال. کشیدم عمیق نفس فقط و نگفتم چیزی

 :گفت دیوار آخر به رسیدیم وقت. بودیم بوم پشت نزدیک. باال رفتمی طناب از مآرو آروم

 .کن نگاه رو من کتایون -

 :گفت که کردم نگاهش

 .بوم پشتِ روی بری و کنی ول رو من کننمی کمکت. جفتمونن منتظر باال هابچه -

 ؟چی خودت ولی -

 .میام، نباش من نگران. دیگه پشتتم هم من -

 :گفت ایخفه یباصدا آروم

 ؟هابچه، هی -
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 وراف. بیوفتیم ممکنه آن هر و نیست مناسب مونموقعیت فهمید، دید شرایط اون تو رو ما تا، اومد نفر یه

 .گرفت رو من بازوهای

 : گفت مرد اون به شاهین

 .بگیرش محکم، باش مواظب -

 :گفت من به رو

 .گیرمتمی من، باال برو کتایون -

 ور شاهین. کرد کمکم مرد. بود شاهین شونه روی هم دستم یه. گرفتم رو سنگی یوارِد یلبه دستم یه با

 بلند تا کردن کمکم. بودن جااون نفر سه. پایین شدم پرت رسیدم که بوم پشت به. باال رفتم و کردم ول

 .خوبه حالش که شد راحت خیالم، اومد که کنارم. باال اومد هم شاهین. بشم

 ؟خوبه حالت -

 کردم بغل رو خودم محکم و شدم سینه به دست. هم به خوردمی هامدندون ولی؛ دادم تکون رو مسر فقط

 :شنیدم رو شاهین صدای باز. بشم گرم تا

 .خونه میریم االن -

 :گفت افرادش به رو بعد

 ؟تونهکنترل تحت چی همه -

 :گفت، شنید رو شونهمه تایید وقتی
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 .کنیممی حرکت پس -

 رفتیم هم با بود دستش تو دستم هنوز که طورهمون. کرد بلندم زمین روی از و گرفت رو من بازوی

 .شدمی منتهی خیابون به که بوم پشت طرفاون

 ؟پایین بریم باید هم باز وای -

 نیست ایچاره -

 .بگیرم رو طناب تونمنمی. شده سر هامدست من ولی -

 .پایین میریم هم طورهمین، باال اومدیم االن که طورهمون. نباش نگران -

 هک بودم هم خوشحال انگار! نداشتم دیگه رو خجالت و حیا چرا دونمنمی؟! بغلش تو برم باید باز یعنی

 :گفت افرادش به رو. برام نیاد پیش فرصت این وقتهیچ دیگه شاید. شاهین بغل تو میرم دارم

 .میایم همه از آخر کتایون و من، پایین برید -

 :گفت بهم رو شاهین. پایین رفتن یکی کیی و کردن اطاعت

 ؟نه، ترسیمی ارتفاع از تو ببینم -

 .خیلی آره -

 .کن بغل رو من ترمحکم پس، خب خیلی -

 .انداختمی تیکه من به داشت. زد بزرگ خیلی لبخند یه هم بعد
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 .پایین میرم خودم، نیست نیازی -

 ور دستم. چالش تو بندازه رو من خاطرش به اشتمند دوست ولی؛ ترسیدممی خیلی ارتفاع از کهاین با

 محکم رو من و کرد حلقه شکمم دور رو هاشدست شاهین، روش برم خواستم تا، دیوار یلبه به گرفتم

 :گفت گوشم در شد خم. بهش بودم چسبیده پشت از. عقب کشید

 . باشی بغلم تو دارم دوست -

 که بودم نکرده هضم رو حرفش هنوز. کردم تکرار مذهن تو رو حرفش بار چند! زدم توهم کردم احساس

 :گفت

 .بیرون بیارمش بغلم تو از ندارم دوست و گیرممی بغلم تو رو یکی که باریه اولین این -

 نداشتم دوست. کردمی اعتراف شعالقه به، عشقش به کم کم داشت. زد حلقه چشمم تو شوق اشک

 .کشممی عذاب بیشتر من بگه بیشتر اون چی هر چون؛ بده ادامه بیشتر

 ؟شاهین -

 .کردمی گرمش و هاملپ به خوردمی هاشنفس که طوری. کرد نزدیک بهم بیشتر رو سرش

 ؟جونم -

 .پایین بریم -

 من منتظره و کرده باز هم از رو هاشدست دیدم، برگشتم وقتی. گردوند برم و پایین آورد باال از رو من

 ونبد باراین، جلو رفتم. بودیم زده لبخند مونجفت. طورهمین هم اون، بود گرفته مخنده. بغلش تو برم
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. تر باال برد رو من. گردنش تو کردم فرو رو سرم باز و کردم حلقه گردنش دور رو هامدست خجالتی هیچ

، داشتم خوبی احساس. داد فشار خودش به رو من و کرد بغلم محکم و کمرم دور انداخت رو هاشدست

 .بیرون بیام بغلش تو از نداشتم دوست

 .باش آماده -

 یهو.بود روگرفته طناب و بود کرده باز دورم از رو هاشدست. دیوار یلبه روی نشست و جلو رفت قدم یه

 بیشتر گردنش دور رو دستم یحلقه. داد قرار دیوار روی رو پاهاش و چرخید، پایین انداخت رو خودش

 بکنم رو کاراین دونستمنمی ولی؛ ببوسم رو گردنش رو داشتم دوست. دادم فشار بهش رو خودم و کردم

 رومآ آروم. لحظه همین حسرت تو بمونم و نیاد پیش فرصتی همچین وقتهیچ دیگه بود ممکن ولی؛ نه یا

 پایین و کرد مکث. ایستاد حرکت از. بوسیدمش باالخره و دریا به زدم رو دلم باالخره. پایین رفتمی

 به قدم و کرد حرکت باز. کشیدم خجالت خیلی. شد گرم سرما اون تو بدنم و پوستم رزی دوید خون. نرفت

 کهاین از بودم خوشحال ولی؛ نیاورد روم به و نگفت چیزی که کردم شکر رو خدا دلم تو. پایین رفت قدم

 مردو شاهین هایدست یهو. تونستمنمی دیگه ولی؛ کنم تکرار رو کارم هم باز داشتم دوست. بوسیدمش

 ات و آوردم بیرون گردنش تو از رو سرم سریع! که میشیم پرت االن؟! گرفت رو من چرا این وای. شد حلقه

 .بهم زده زل خنده با شاهین دیدم بزنم جیغ خواستم

 ؟رسیدیم کی -

 .بودین هپروت در شما وقتی -

 ؟!کنهمی خودش پیش فکری چه حاال. رفت آبروم وای

 ؟پایین بذاریم میشه -
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 .نوچ -

 .زمین روی گذاشت رو من حرف بدون و خندید که کردم نگاه بهش تعجب با

 .نیست وقت، کنید عجله رییس -

 .زدمی نفس نفس که بود شاهین افراد از یکی. برگشتیم

 عجله با خیابون داخل از فقط! میره کجا دونستمنمی. دویدیم هم با و گرفت محکم رو من دست شاهین

 .بودیم افتاده نفس نفس به وننفرم شیش هر. دویدیممی

 ؟میریم داریم کجا -

 .نزدیکیم، خیابونن توی هاماشین -

 زا اشک و صورتم تو خوردمی سرد باد. شنیدممی رو صداش، زدمی تند تند قلبم. سوختمی داشت گلوم

 .باال کشیدم رو دماغم آب. اومدمی هامچشم

 بخوری سرما یه فکرکنم -

 ساعت با شاهین. ایستادم هااون از تبعیت به هم من. ایستادن هم با شونهمه. نگفتم چیزی و خندیدم

 :گفت اشمچی

 .بیارید زودتر رو هاماشین -

 دستم. زدمی نفس نفس تند تند، شد خم و زانوهاش روی گذاشت رو هاشدست و کرد ول رو من دست

 پیچ سرِ از که ماشینی صدای با .سوختمی بدجوری لعنتی. دادم ماساژش آروم و گلوم روی گذاشتم رو
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 چشمم جلوی دستم با. چشمم تو زد نورش. چرخوندم رو نگاهم، ما سمت اومدمی داشت و زد دور خیابون

 .گرفتم رو

 .اومدن باالخره، هوف: شاهین

 .ادافر بقیه هم بعد و شاهین بعد شدم سوار من اول. بود رنگ مشکی ون یک. پامون جلوی ایستاد ماشین

 ؟میشه چی خونه رفتیم که االن -

 .بهت میگم -

 مه افراد از کدومهیچ همین واسه. آخر هایصندلی روی بودیم نشسته ماشین آخر ما. نگفتم چیزی دیگه

 . نداشتن دید بهمون

 از فکردوری...کننمی شروع رو عملیات هااون هم دیگه یلحظه چند تا حتما. نفوذی سمت رفت ذهنم باز

 و داد دست بهم قبل حال هم باز! وای...بشه اعدام ممکنه حتی کهاین...نبینمش دیگه کهاین...شاهین

 رو شاهین وقتهیچ دیگه اگه راستی به. اومد چشمم از اشک قطره یه ناخودآگاه. گرفت دلم حسابی

 ؟ کنم کارچی نبینم

 زل شاهین به و ندمچرخو رو سرم و گرفتم پنجره از نگاه. کردم حس هامدست روی رو هاشدست گرمیِ

 هر دیدن با. گذروندم نظر از رو صورتش اجزای تمام. آوردم شانس نرم لو اگر که بود بد حالم قدرینا. زدم

 به که هاییچشم. هاشچشم به انداختم رو آخر نگاه. اومدمی هامچشم از اشک قطره یه صورتش از جز

 ور گلوم بدی بغض. نبینمش وقتهیچ دیگه بود ممکن که هاییچشم. درخشیدمی و بود شب تاریکیِ

 . بود گرفته
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 و لشبغ تو برم... کنم خالی رو خودم و بغلش تو برم... کنم بو رو تنش عطر و بغلش تو برم داشتم دوست

 .میشه تنگ آغوشش برای...میشه تنگ آدم این برای دلم. بدم فشارش خودم به محکم

 .باش آروم؟ کنیمی گریه؟ کتایون -

. سوزوند رو قلبم دستش گرمیِ. داد فشار محکم رو دستم؟! شکلیه این عشق چرا. کردممی اهشنگ فقط

 .موندمی دستم روی همیشه هادست این کاش

 .رسیدیم قربان -

 ود با و کردم باز رو ماشین در و شدم بلند صندلی روی از سرعت با. بود شاهین یخونه حیاط توی ماشین

 خدمتکارها متعجب نگاه جلوی از. کرد باز برام رو در خدمتکار همیشه لمث. شاهین عمارت سمت رفتم

. تخت روی نشستم و بستم سرم پشت رو در. خودم اتاق توی رفتم دویدممی که طورهمون و شدم رد

 با. کردم مهار رو کردمی مخفه داشت گلوم توی که بغضی. کردم گریه صدا با و بغلم تو گرفتم رو هامزانو

 گریه بلند بلند... گذشت بهم که چیزی و سرنوشتم... عشق این... شاهین هم بعد و روز چند یادآوری

 .کردممی

 ؟کتایون -

 ماومد تخت از. کردم نگاه بود قدمیم یه توی که شاهین به و برداشتم زانوم از رو سرم. بود شاهین صدای

 .بغلش تو گرفت رو من و کرد پر رو قدم یه اون. هاشچشم به زدم زل کردممی گریه که طورهمون و پایین

 رو سرم و کردم حلقه دورش رو هامدست. کردممی گریه براش که چیزی همون، بغلش تو رفتم باالخره

 ،بود چسبونده مشقیقه به رو شگونه. کمرم پشت کشیدمی رو هاشدست آروم. شسینه روی گذاشتم

 :گفت وارزمزمه. بود گوشم کنار لباش
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 .کنارتم من، عزیزم شبا آروم -

 .کردم گریه بیشتر و شد بیشتر بغضم حرفش این شنیدن با

 .دادی قول من به تو، نکن گریه کنممی خواهش کتایون -

 شاهین...شا -

 .کردممی هق هق

 ؟شاهین جون -

 ددا... بمونی کنارم تونینمی وقتهیچ تو بگم بزنم داد... عاشقشم بگم بزنم داد. بگم بهش داشتم دوست

 .ترکیدممی داشتم. پلیسم و جاسوس یه من بگم بزنم

 باش آروم، باش آروم -

 لشبغ تو حرکتی هیچ بدون، صدا بی، حرف بی. شدم آروم تا گفت و گفت گوشم زیر رو کلمه این قدراون

 .کردمی خوب رو حالم...دادمی بهم آرامش حس... بود جا بهترین برام آغوشش. بودم

 ؟کتایون -

 ور پیشونیم و زد لبخند بهم. کردم نگاه بهش و باال بردم رو نگاهم، بود شسینه روی سرم که طورهمون

 رو ذهنم همه و بستم رو هامچشم. کرد بهتر و بهتر رو حالم االن که چیزی یه. گرم ـوسه بـ یه. بوسید

 .بود خوب خوب حالم دیگه االن. بود بوسیده که کردم جایی مشغول

 :گفت و برگشت کالفه شاهین، خوردمی اتاق در به که پی رد پی ضربات صدای با
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 ؟کیه -

 .ببینه وضعیت این تو رو ما کسی نداشتم دوست. بیرون اومدم بغلش از

 :گفت و تو اومد افرادش همون از یکی

 .بگم بهتون باید که افتاده اتفاقی قربان -

 ؟شده چی -

 تو هم اینجا. گرفتن رو شونهمه و جااون ریختن هاسپلی، اومدیم کامران یازخونه ما کهاین از بعد -

 .ستمحاصره

 ؟مطمئنی تو؟ چی -

 .کنیم فرار زودتر باید، خونه تو ریزنمی االن، کنید عجله. مطمئنم آره -

 .میایم االن، بذار جریان در رو هابچه برو تو، خب خیلی -

 ننک دستگیر رو خالفکار باند یه اومدن هاپلیس کهاین از، پلیسم االن که منی. بودم ترسیده حسابی

 !بود شاهین علتش شاید. بودم ترسیده

 شاهین...شا -

 :گفت و سمتم برگشت سریع

 ؟فهمیمی، کنی فرار باید تو، کتایون ببین -
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 !نداره امکان، نه؟ تو بدون؟ فرار؟ چی -

 هی از باش دنبالم تونیمی که جایی تا. نیست شوخی دیگه یعنی؛ اومدن هاپلیس؟  شده چی فهمیمی -

 .کنی فرار باید بعد به جایی

 ...ولی -

 گفتم که همین -

 .بودم کرده بغض باز. نگفتم هیچی دیگه

 .بردار هم تاسلحه، بیا دنبالم هم حاال -

 شاهین. بازداشت حرکت از رو مونجفت هر گلوله شلیک صدای که برم خواستم و برداشتم رو ماسلحه

 :گفت و گرفت محکم رو من هایبازو. سمتم برگشت

 ...کتایون -

 .کردم نگاهش

 .عاشقتم -

 .نداره ایثمره هیچ عشق این که گفت وقتی ولی گفت...گفت بدموقعی چه ولی گفت. گفت باالخره

 :گفت و پیشونیم به چسبوند رو پیشونیش. صورتم طرف دو گذاشت رو هاشدست

 .کردم شروع تو وجود با رو تازه زندگیِ یه. زندگیم توی اومدی که مرسی -

 .کردممی نگاهش فقط



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر تعقیب تحت | سرخ شاهین رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 316 

 ...دارم دوستت -

 :گفت و شد جدا ازم فورا. بزنه رو حرفش یادامه نذاشت دوم شلیک صدای

 .بیا دنبالم. بودم کرده اعتراف بهت زودتر کاش -

 سرک بیرون به در یگوشه از. پایین رفتیم هاپله از سریع. بیرون رفتیم اتاق از و کشید رو دستم

 ازحرکت رو همه بلندگو داخل از سرهنگ رسای و بلند صدای. دویدمی طرفی یه به کسی هر. کشیدیم

 .داشت نگه

 .بشید تسلیم شلیک و تیراندازی بدون نفعتونه به. ستمحاصره در خونه -

 .دادم قورت رو دهنم آب و کردم نگاه شاهین به

 .کنی فرار باید تو ولی میشیم تسلیم ما -

 ؟میشی تسلیم؟ چی -

 .نیست این جز ایچاره -

 و طرفش اومد سریع افرادش از یکی. بیرون رفتیم هم با و گرفت رو دستم و نداد بهم زدن حرف اجازه

 :گفت

 ؟کنیم کارچی -

 .نیست تسلیم جز ایچاره نتونستیم، هیچ که کنیم فرار اگرتونستیم. کنید مقاومت فعال -
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 گلوله هابچه از نفر سه. بود شده بیشتر تیراندازی. شدیم دور ازش فورا و بزنه ایدیگه حرف نذاشت

 کرده کمین طرفماون هاپلیس که عمارت پشت بریم خواستیم. بودن زمین روی بیهوش و بودن خورده

 شبه گلوله تا دیوار پشت برگشت سریع شاهین. دیوار تو خورد که زدن تیر یه شاهین دیدن با. بودن

 .نخوره

 !لعنتی -

. دکر نگاه اطرافش به و ایستاد شاهین. بودن خورده گلوله هابچه از بعضی. عمارت جلوی برگشتیم زبا

 : گفتم ترس با. نشست شاهین پیشونی روی پلیس هاینیرو یاسلحه لیزر لحظه همون

 .شو تسلیم خدا رو تو... شو تسلیم، پیشونیته رو لیزر. نخور تکون شاهین -

 :اومد سرهنگ صدای

 ور هاتدست. میشی کشته وگرنه شو تسلیم و بنداز رو تاسلحه، سرخ شاهین به معروف شاهین آقای -

 .دیوار به بده تکیه و سرت روی بذار

. دیوار به داد تکیه سرشو روی گذاشت هاشودست روزمین انداخت باالواسلحشو برد هاشودست شاهین

 هم هابچه بقیه. سرم روی گذاشتم رو هامدست و ایستادم شاهین کنار و انداختم رو ماسلحه هم من

 . شدن تسلیم به ناچار

 یه عاشق بگن خواستمنمی. ببینن حال این تو رو من همکارهام نداشتم دوست. کنم گریه نداشتم دوست

 بودن اومده دیوار از مامور تا چند. بشه خطاب قاچاقچی یه من شاهینِ نداشتم دوست.شده قاچاقچی

 .کردنمی باز ور در داشتن و پایین
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 .پلیسم یه من شاهین -

 .کردمی نگام داشت گرد هایباچشم که کردم نگاه بهش

 .االن همین، کنی فرار باید. بگیر گروگان عنوان به رو من -

 ؟کتایون میگی داری چی -

 به رو من خدا رو تو. بشی اعدام خوامنمی. بگیرنت خوامنمی من، کن عجله شاهین. ستالهه اسمم -

 .کن فرار جااین از و بگیر گروگان وانعن

 ؟کردی اعتراف باالخره -

 .کردم نگاه بهش متعجب

 .پلیسی تو دونستممی من -

 ...چرا پس؟ چی -

 .داشتم دوستت چون -

 .زدن دستبند بهشون و هابچه سمت دویدن عجله با و حیاط تو ریختن هاپلیس

 یاال هدیگ بگیر گروگان رو من بجنب. زنیممی حرف بعدا -

 .مونسمت اومدنمی بودن کرده تنظیم شاهین روی رو ماشه که طورهمون آروم آروم مامورها از تا دو

 .دیوار به بزن رو هاتدست برگرد: مامور
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 .داد انجام رو کار همین شاهین

 شاهین -

 .نبود بدهکار گوشش اما؛ زدممی صداش خفه صدای با

 .لعنتی -

 .زدن دستبند بهش گشتنش وقتی. شاهین وقت سر رفتن بعد و کردن احترام ادای بهم مامور هردو

 .سرگرد نباشی خسته -

 .شدم روروبه سرهنگ خوشحال یچهره با و برگشتم

 ...سرهنگ جناب -

 . گذاشتم احترام بهش

 .بینمتونمی خوشحالم... -

 تهخس واقعا. یکن روسفیدمون و بیای بیرون سربلند تونستی و سالمی و صحیح که خوشحالم هم من -

 .نباشی

 خجالت ازش. کردمی نگاهم فقط که شاهین سمت چرخوندم رو نگاهم و زدم لبخند بهش فقط

 :گفتم، افتادم نفوذی یاد یهو. بود اومده بدم ازخودم انگار. کشیدممی

 ؟کجاست نفوذی -
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 :گفت و زد لبخند

 .بینیشمی زودی به نکن عجله -

 شده جمع چشمم تو اشک.سوختمی مونجفت حال به دلم. ینشاه سمت چرخوندم رو نگاهم هم باز

 ستمد با. کردم نگاه آسمون به. نیاد مگریه تا گرفتم دندون به رو لبم. فشردمی رو گلوم بدی بغض. بود

 :گفت که ببرن رو شاهین خواستن. کردمی مخفه داشت بغض این. دادممی ماساژ رو گلوم

 .لحظه یه فقط. وایسین -

 .اومد هامچشم از اشک قطره یه آروم.کردممی نگاهش فقط. سمتم اومد. داد رو جازها سرهنگ

 .نکنی گریه دادی قول بهم باشه یادت -

 .بود گرفته مگریه باز، لرزید هامشونه. دادم فشار هم به تو از رو لبم تا دو حرفش این با

 ؛شد حالم متوجه سرهنگ مطمئنا. شبردن بود هم به مونجفت نگاه که حالی در و مامورها سمت برگشت

 سنگ سردیِ از پیشونیم. دیوار به دادم تکیه رو سرم. رفت مامورها با و گذاشت تنها رو من هم اون چون

 اون توی ربع یک حدود شاید. لرزیدمی بغض شدت از بدنم. شدن جاری هاماشک صدا بی. شد سرد

 .موندم حالت

 ؟سرگرد خوبه حالت -

 و کردم پاک فورا رو هاماشک. شدم مسلط خودم به و کردم مشت رو دستم. بود سرهنگ جناب صدای

 .سمتش برگشتم
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 .خوبم -

 .شده تنگ خیلی براشون هم تو دل مطمئنا. دلتنگتن حسابی تخانواده که بریم زودتر بیا پس -

 قبل. یمشدمی خارج داشتیم شاهین عمارت از سرهنگ همراه به. دادم تکون رو سرم و زدم لبخند فقط

 خونه از. بود خاطره برام تکش تک. انداختم نگاه عمارت جای جای به و برگشتم بیرون بیام کهاین از

 یکی .بزنم لبخند تونستممی فقط جوابشون در. ذاشتنمی احترام بهم همکارها یکی یکی. بیرون اومدیم

 تک. نشست ماشین همون توی هم سرهنگ، ماشین توی نشستم. کرد باز برام رو ماشین در مامورها از

 .کالنتری سمت افتادنمی راه هم دنبال هاماشین تک

 تو ینقشه و تو کار اگه گفتمی. کردی کمک بهش خیلی گفتمی نفوذی. سرگرد جناب بود عالی کارت -

 .بندازیم روگیر کامران تونستیمنمی هاحاال حاال نبود

 ؟گرفتینشون -

 توسط که خالفکارهایی بقیه سراغ رفتن هم دیگه هایبچه از سری هی. کردیم دستگیر رو همه آره -

 .شدن شناسایی سال چند این توی نفوذی

 .بود شاهین پیش فکرم یهمه. نزدم حرفی

 مکان و زمان متوجه اصال که بودم فکرکرده شاهین به قدراون. جاش سرِ برگشت ذهنم ماشین توقف با

 شناآ یه صدای که ببندم رو ماشین در خواستم. شدم پیاده ماشین از. بودیم کالنتری محوطه توی. نشدم

 .بود شده تنگ براش دلم خیلی که یکی.داشتنگه حرکت از رو من

 الهه -
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 وندیدنش از قدراین. استقبالم به بودن اومده گل دسته با که بودن الناز و بابام و مامان. برگشتم فورا

 بغلم تو رو الناز همه از اول و سمتشون دویدم سریع؟ کنم کارچی دونستمنمی که بودم شده خوشحال

 ـب غرق رو همدیگه صورت. بغلم تو گرفتمش محکم. سمتم بود دویده بابام و مامان از زودتر که گرفتم

 .کردیم ـوسه

 .بود شده ذره یه برات دلم آبجی: الناز

 .فشردمش دمخو به و کردم بغلش محکم. زدمی حرف و کردمی گریه بند یه طورهمین

 .دلم عزیزِ بود شده تنگ برات دلم هم من -

 یادش با مدت همه این که کسی. مامانم آغوش تو انداختم رو خودم. شدم جدا ازش و بوسیدم رو الناز سر

 .بود دلگرمیم باعث همیشه مشکالتم یهمه تو که کسی. شدممی آروم

 ؟خوبه حالت...بود شده تنگ خیلی برات دلم....مامان -

 . بشم قربونت الهی، بود شده تنگ برات هم من دل... من برم قربونت الهی -

 بغل از. بود گذشته سال چند برامون ماه چند این. کردیممی گریه و بودیم همدیگه بغل تو مونجفت

 رو سرم. بغلش تو گرفت رو من و سمتم اومد. کردمی نگاهم فقط. کردم نگاه بابام به و بیرون اومدم مامان

 :گفتم گریه با و شسینه رو ذاشتمگ

 ... که بودم هم نگرانت و کردممی فکر بهتون چقدر دونیننمی. بابا بود شده تنگ برات دلم -

 .بدن بهت هاماموریت این از ذارمنمی دیگه. گذشت سخت همه به مدت این. بابا باش آروم...هیس -بابا
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 .انداخت خنده به رو سرهنگ حتی، رو همه حرفش

 .ایدخسته تونهمه، برید زودتر بهتره ننداختین گریه به رو همه تا: نگسره

 .باهات دارم حرف کلی که بریم بیا، بابا آره: بابا

 ورطهمون. بود شده تنگ شونهمه برای دلم. کردم بغلش دیگه بار یه و زدم لبخند بهش. کنارم اومد الناز

 .شدیم ماشین سوار هم با، داوممی کنارم مادرم و بود الناز دست تو دستم که

؟ خوبه حالت. بودم نگرانت چقدر مدت این دونینمی، شدی الغر چقد. مادر بگردم دورتت الهی: مامان

 ؟نشدی اذیت

 .شکر رو خدا رفت پیش خوب چی همه. زیاد نشدم هم اذیت، خوبم من. نباش نگران عزیزم نه -

 کنن یردستگ رو قاچاق هایباند ترینبزرگ از یکی تونستن تو ینقشه و فکر با گفت سرهنگ وقتی: بابا

 تا چون طرفی از. بابا کردی سفیدم رو، کردم شکر رو خدا کلی. بابا شدم خوشحال چقدر دونینمی

 .خوبه حالت داره شکر جای واقعا، بودم نگرانت خیلی داشتم باندشون به نسبت اطالعاتی حدودی

 :زدم لبخند

. متعجبم هم خودم حتی. نبود آسون اصال باندشون توی کردن کار. ادمد انجام رو موظیفه فقط من -

 باز...بودم اونجا من که ماهی چند طی ولی؛ نتونسته و کرده کار جااون سال ده نفوذش همه اون با نفوذی

 .شکر رو خدا هم

 ؟بهتون دادنمی درست غذا؟ نکردن که اذیتت ببینم: مامان
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 .هه، بودم نعمت و ناز تو من، گرفت مخنده

 ماللی، زیاد نشدم اذیتم. بود خوب جام هم، وچیلی چرب هم اون دادنمی بهم غذا هم جان مامان آه -

 .شماها دوریِ جز نبود

 سالم و صحیح زودتر تا کردم نیاز و نذر کلی نکشیدیم عذاب کم هم ما. جون مادر بگم چی...هی: مامان

 دونینمی، کشور از خارج افتاده ماموریتت که دادم سپ آشنا و فامیل به جواب کلی. مونپیش برگردی

 .هوف...که

 .کرد نگاهم لبخند با و برگردوند رو سرش. کردم نگاه الناز به

 ؟نکردی اذیت که رو من بابای مامان؟ کنیمی کارچی؟ خبر چه تو...خب -

 .کرده مونذله...درآورده رو ما پدر... نگوبابا: بابا

 .طورهمین هم مامان، خندید الناز

 .میارم جا رو حالت، خونه برسیم بذار. میگه راست آره -

 بیرون ذهنم از شاهین فکر ولی؛ بودم خسته حسابی. بودیم خونه هاینزدیک. خندیدن شونهمه

 بهش بدی یضربه خیلی پلیسم فهمیده وقتی حتما؟! کنهمی فکر من به هم اون االن یعنی.رفتنمی

 ؟! آخه بود سرنوشتی چه خدا ای! نشه متنفر ازم وای. خورده

 ایبر دلم. داخل رفتیم کرد باز رو در بابا. شدیم پیاده ماشین از و کردم جاجابه رو خودم ماشین توقف با

 .بود شده اضافه مونحیاط به هم یاس گل. بود شده تنگ خونه
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 !میدن هم بویی چه! خوشگلن چه؟ کاشتین کی رو هااین -

 .گله اشقع، دیگه باباته: مامان

 !کرده تغییری چه ماه چند این تو وای. خونه داخل رفتیم. نگفتم چیزی و زدم لبخند

 .دکوراسیون ایول بابا -

 .طورهمین هم کاغذدیواری، بود شده عوض هامبل

 !شده خوشگل چه -

 دیگه مامانته: بابا

 .انگاری بود موشک جواب موشک. خندیدیم مونهمه

 .شده خوشگل خیلی -

 .زد لبخند همب مامان

 .فردا واسه بمونه هاحرف، بخوابیم بریم، ایخسته هم تو وقته دیر بابا: بابا

 .آبجی ها خوابممی تو پیش من: الناز

 .نکرده الزم، بخوابه ذارینمی زنیمی حرف صبح خود تا پیشش میری. ستخسته مبچه خودبی: مامان

 مامان: الناز

 گفتم که همین: مامان
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 .بیاد بذار، مامان نداره عیبی -

 .زنیممی حرف فردا. بخوابیم بریم، نکرده الزم دخترم نه -

 :گفتم خنده با و دادم تکون سر الناز برای ناچار به

 .آبجی بینمتمی فردا، بخواب برو -

 بهش و بستم رو در. زدم لبخند اتاقم فضای و خوابم تخت دیدن با. اتاقم توی رفتم و گفتم بخیر شب یه

 روش و تختم روی نشستم و کشیدم عمیق نفس یه. بود شده تنگ جااین واسه دلم چقد. دمدا تکیه

 تختم روی و درآوردم رو هاملباس. بود جاش سرِ چیز همه و بود نخورده تکون چیز هیچ. کشیدم دست

 . برداشتم پاتختی روی بودم گذاشته که رو گوشیم.کشیدم دراز

 هی. کجاست و جوریه چه االن دونهمی مطمئنم. بشم باخبر شاهین الح از و بدم نفوذی به پیام یه چطوره

 .دادم بهش پیام

 ؟خبر چه، سالم -

 .بود دستش تو گوشی انگار. داد رو جوابم زود خیلی

 .نیست خاصی خبر. سالم -

 ؟خبر چه شاهین از که اینه منظورم؟ نیست -

 ؟گیریمی خبر اون از داری چی واسه -

 .کنهمی خرد رو من اعصاب داره دیگه
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 ؟!بدم توضیح شما به باید ببخشید -

 ازش نیست خاصی خبر -

 .کافیه بدید هم رو جزئیش اخبار همون -

 .بازجوییشه نوبت فردا -

 .نکنید شروع رو بازجویی نیومدم من تا باشه یادتون. اداره میام حتما پس -

 .بیاید شما تا وایسیم باید چرا -

 .بخیر شبون. امبی من تا وایسید باید چون -

 جا رو حالش، درآورده دُم من واسه. بیرون زد باطریش که پاتختی روی کردم پرت حرص با رو گوشی

 فکر مآینده به قدراین... کردم فکر االنش وضعیت و شاهین به قدراین. باال کشیدم گردن تا رو پتو. میارم

 .برد خوابم کی نفهمیدم که کردم

*** 

 .کردم باز رو امهچشم، الناز صدای با

 ...شو بیدار آبجی آبجی -

 ؟شده چی -

 .دیگه پاشو، شده ده ساعت -
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 ؟!ده -

 .شدم بلند جام از هازده جن عین

 ؟نکردی بیدار رو من چرا پس -

 .کردم بیدارت یواشکی هم االن. کنم صدات نذاشت مامان؟ داشتی کار چی مگه -

 .کالنتری برم باید من -

 ؟بابا شده چی -

 .بود ابامب صدای

 .کالنتری رفتممی باید من. سالم -

 .زد زنگ من به سرهنگ اتفاقا -

 ؟گفت چی -

 .بزنی زنگ یه بهش گفت هم بعد، بیای خوادنمی گفت -

 یشماره فورا. کردم روشنش و گرفتم جاش سرِ زدمی رو باتریش داشت که الناز دست از رو گوشی

 .برداشت تا کشید طول یکم. گرفتم رو سرهنگ

 .بفرمایید -

 .سرهنگ جناب سالم -
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 ؟خوبی، سرگرد سالم -

 .نباشید خسته؟ خوبید شما، ممنون -

 چند خونه بمون، نیا امروز بگم خواستم. پدرت به زدم زنگ، بودی خاموش زدم زنگ سرگرد. ممنون -

 .کن استراحت روز

 .کنم شرکت بازجوییش توی خواممی من ولی -

 زنهینم حرفی هیچ کام تا الم باشی بازجویی توی اگه گفته شاهین. نیا تمگف همین واسه هم من اتفاقا -

 ؟!آخه چی برای؟! چی یعنی؟! چی -

 توی نیست واجب هم خیلی. نیست مهم که شاکیه پلیسی فهمیده کهاین سر شاید. واال دونمنمی -

 .خونه بمون پس، باشی بازجویی

 .مشکوک و شدمی کنجکاو کردممی پافشاری هم نای از بیشتر. بزنم حرفی حرفش روی تونستمنمی

 .خداحافظ،باشه -

 .خدانگهدار -

 ؟بابا شده چیزی -

 .بیرون اومدم فکر از

 .نیست چیزی نه -
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 الناز بریم بیا -

 اشک خدا وای؟ بود شاکی دستم از قدراین یعنی؟! ببینه رو من خواستنمی چرا یعنی. بیرون رفتن اتاق از

 ؟!آخه کنم کارچی. نگرانشم و شده تنگ براش دلم. دیدمشمی

*** 

 .شدم وارد شاجازه با و زدم رو سرهنگ جناب اتاق در

 .نباشید خسته -

 .کنممی خواهش بفرمایید -

 :گفتم بهش رو نشستم کهاین از بعد

 .بپرسم ازتون سوالی یه اینجا اومدم بخواید رو راستش -

 .چیه سوالت مبدون کنم فکر چند هر، خدمتم در بفرمایید -

 ؟چیه سوالم دونیدمی -

 ؟درسته، کیه نفوذی که بپرسی اومدی کنم فکر -

 :گفتم و زدم لبخند

 .درسته، بله -

 .بپرسم تونمنمی که سرهنگ از. بگیرم شاهین از ردی یه بتونم نفوذی کمک به شاید
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 .فهمیمی زودی به. نکن عجله -

 پرونده اون شدن بسته از که ماهه یک حدود االن! منکن عجله میگید هم باز مدت همه این از بعد -

 نهمی هم باز مدت همهاین از بعد ولی؛ نیست زمانش شاید گفتم بگم بهتون خواستم هم بار هر. گذرهمی

 !میگید رو

 .بفهمی زود خیلی میدم قول بهت -

 ؟قول هم باز -

 .نفوذیه خود یخواسته این. کنهمی فرق دیگه باراین -

 !کیه نفهمم هم هنوز داره دلیلی چه اصال مفهمنمی -

 .بپرس خودش از -

 .اجازه با، خب خیلی.هوف -

 ینفوذ به فکر از شد پر ذهنم هم باز و دادم تکیه صندلی به. خودم اتاق توی رفتم و بیرون اومدم اتاق از

 و دهنمی زهاجا سرهنگ ببینمش خواممی وقت هر. ببینمش ماه یک از بعد نتونستم هم هنوز. شاهین و

 رو وسایلم شدم پا. شدم گیج حسابی. نزنه حرفی ممکنه و نشده تموم هنوز ازش مونبازجویی میگه

 دهش خسته حسابی. خونه رفتممی زودتر باید و بود کاری ساعت پایان. بیرون اومدم اتاق از و کردم مرتب

. بودم راحت تاکسی شدن سوار از و مبود اومده بابا ماشین با امروز. کردم خداحافظی همکارهام از. بودم

 زدم لبخند، ساله شیش یپسربچه دیدن با و چرخوندم رو سرم. زدن رو پنجره که بودم قرمز چراغ پشت

 .پایین دادم رو شیشه و
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 .بخر فال یه... خاله... خاله -

 .خرممی هم فال، خاله چشم -

 .گرفتم رو فال و دادم رو پولش. ستمد داد و بیرون کشید قناریش نوک از دونه یه خوشحال پسربچه

 خاله زیاده کهاین -

 .عزیزم بخر خوراکی خودت واسه شبقیه با -

 :خوندم وارزمزمه. کردم تعجب شعر دیدن با. کردم باز رو پاکت. رفت و دویید و کرد تشکر پسربچه

  مخور غم کنعان به آید باز گمگشته یوسف

 ورمخ غم گلستان روزی شود احزان یکلبه

 رو الف، بودم گیج حسابی و نفهمیدم ازش هیچی کهاین با؟! کیه گمگشته یوسف؟! میده معنی چه یعنی

 .دادم حرکت رو ماشین و کیفم توی انداختم

 مفهمیدنمی ولی؛ داشتم اعتقاد خیلی حافظ فال به! برام گفته چی حافظ که بود این درگیر ذهنم هنوز

 .خونه تو رفتم و کردم باز کلید با رو در. شدم پیاده و کردم پارک رو ماشین. میده معنی چه این

 سالم -

 .اومد آشپزخونه توی از مامان صدای

 .نباشی خسته؟ اومدی، مادر سالم -
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 ؟کجاست بابا. نباشی خسته هم شما، ممنون -

 .خرید رفته -

 ؟!موقع این خرید؟ خرید -

 .زدممی حرف باهاش وردمآدرمی رو هاملباس و اتاق توی رفتممی که طورهمون

 .داریم مهمون آخه -

 ؟هست کی -

 حاال میگم -

 و رس دستشویی رفتم کردم عوض که رو هاملباس. هستن هااین مخاله یا مادربزرگم حتما. نگفتم چیزی

 ندچ. کردم عوض رو هاکانال و برداشتم رو تلویزیون کنترل. مبل روی نشستم اومدم و شستم رو صورتم

 :پرسید رو حالم و اومد چای سینی یه با مامان بعد لحظه

 ؟مامان خوبی -

 ؟طوری چه شما، خوبم -

 .خوبم هم من خدا شکر -

 ؟کرده دیر چرا الناز -

 .میاد دیرتر، داره العادهفوق کالس امروز -
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 یبرنامه. افتاد آب دلم شدمی پخش داشت که ایبرنامه بادیدن. نگفتم چیزی و دادم تکون رو سرم فقط

 .بودم شکالتی کیک عاشق حسابی. کردمی درست شکالتی کیک داشت و بود آشپزی

 !کننمی آب چطوری رو آدم دل نگاه. روحتون تو -

 .بخره میگم زنممی زنگ بابات به االن خب -

 .نیومده تا بزن زنگ برو االن همین پس، جون آخ -

 خرید کلی با بابا. داشت نگه حرف ادامه از رو هرجفتون پذیرایی در شدن بسته و باز صدای لحظه همون

 .خونه تو اومد دستش توی

 اَه -

 .صلواتی پدر، دردگرفت دستم بگیر رو هااین بیا پاشو، سالمته عوض: بابا

 .گرفتم ازش رو هاپالستیک و سمتش رفتم پنچر یقیافه با

 سالم -

 ؟پکری قدراین چرا، سالمعلیک -

 !اومدی که بخری شکالتی کیک برام بزنم زنگ خواستممی چون -

 ؟هوسه وقت چه -

 .خواست دلم دادمی نشون تلویزیون تو خب -
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 .بخره برات بگو شوهرت به -

 :گفتم تعجب با و سمتش برگشتم

 ؟شوهرم -

 مجا سر برگشتم و شدم خیالبی هم من. خندید فقط هم اون، کردم نگاه مامان به. نگفت چیزی و خندید

 .مونپیش اومد و آورد بابا برای مه چای یه مامان. نشستم

 ؟!کردین خرید قدراین که تونمهمون این هست کی حاال خب -

 !دیگه شوهرته: بابا

 .شد گرد هامچشم واقعا دیگه

 ؟شما میگین چی -

 .دخترم بیاد خاستگار برات قراره: مامان

 .کنم قبول من نکنین هم فکرش اصال؟ خواستگار؟ چی -

 !دیگه نیستی که بچه؟ چی یعنی: مامان

 گارخواست از حرف هااین بعد کنم فراموش رو شاهین نتونستم هنوز. شد پکر مقیافه فقط، نگفتم چیزی

 ؟!زننمی

 .نیست غریبه: بابا
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 .لطفا شید خیالبی پس. ندارم رو ازدواج آمادگیِ االن هم من. کیه بدونم خوامنمی اصال -

 .بستم هم رو در و تاقما توی رفتم و شدم بلند جام سر از حرص با

 با، افتادم حافظ شعر یاد یهو. هوف؟ شرایط این توی هم اون، خواستگار. فقط داشتم کم رو یکی همین

 :گفتم دلم توی پوزخند

 .کرده مونمسخره دیگه هم حافظ! بود این گمگشته یوسف پس هه -

 هک شاهین به... مدیگه روز دو به.. .االنم به فکر، خیال و فکر از بود شده پر ذهنم. تخت روی کشیدم دراز

 قوز شده که هم خواستگار این. کیه فهممنمی که نفوذی به... ندارم ازش ردی هیچ و ندیدمش ماهه یک

 .قوز باالی

*** 

، بیاد خواستگار این خوامنمی یعنی ندارم رو ازدواج آمادگیِ میگم وقتی، من عزیز، جان مامان -

 ؟اصال فهمینمی

 کردن ازدواج هاتسال و سنهم یهمه! دختر بندازم ترشیت خوامنمی که من؟! ندارم هک چی یعنی -

 دیگه ساعتیک تا هااین، بیای چپ، بری راست ببین. ندارم رو آمادگیش میگی تازه تو، دارن هم بچه

 .دانی خود حاال، میان

 شدم بلند. بودم شده فهکال واقعا دیگه. بست هم رو در، بیرون رفت اتاق از شد بلند حرص با بعد

 و نداشتم دوزک بزک یحوصله اصال. برگشتم و گرفتم دوش یه حموم رفتم و برداشتم رو هاملباس



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر تعقیب تحت | سرخ شاهین رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 337 

 جاجابه رو هاملباس. کردم باز رو کمدم در. کنممی سرم چادر چند هر. بپوشم ساده لباس یه دادم ترجیح

 شد زده اتاقم در که بیارم گیر چیزی یه تا کردم

 ؟بله -

 ؟تو بیام، منم آبجی -

 تو بیا -

 .دورم بودم پیچیده رو حوله فقط و نبود تنم لباس

 نبینه بابا ببند زود رو در -

 .گشتم لباس دنبال کنم نگاهش کهاین بدون. پیشم اومد و بست رو در

 .برات خرید خودش امروز. بپوش گفت داد رو این مامان، الهه -

 .بود شده ترخوشگل نم از ماشااهلل. کردم نگاهش برگشتم

 !ببینم گمشو برو بیا؟! مالیدی قدراین کشینمی خجالت بچه -

 .بده گیر تو ندادن گیر من به بار یه حاال؟ چیه مگه زدم رژ ذره یه فقط آبجی! وا -

 باسنم زیر تا که بود رنگ سفید عروسکیِ لباس یه. گرفتم ازش رو لباس. نگفتم چیزی و خندیدم

 .بود کرده قشنگش همین و بود براق یپارچه از. نداشت هیچی و بود ساده مالکا لباس. اومدمی

 .بیاد بهت خیلی فکرکنم -
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 .کنم عوض لباس خواممی، بیرون گمشو دیگه خب -

 پررو -

 هشب خیلی که پوشیدم هم مشکی تفنگی لوله شلوار یه. کردم تنم رو لباسم هم من. بیرون رفت اتاق از

 یه و کشیدم چشمم تو مداد یه فقط آینه جلوی رفتم. بودم شده خوب خیلی، کردم هنگا آینه تو. اومدمی

 رو سفیدم شال و بستم باال محکم هم موهام. نداشتم نیاز ایدیگه چیز به. زدم کمرنگ کالباسی رژ

 .زدن رو اتاق در. نشستم منتظر و تخت روی گذاشتم بود کرده اتو برام مامان که هم چادرم. سرم انداختم

 ؟بله -

 مامان منم -

 تو بیا -

 حالم هنوز. پایین انداختم رو سرم. زد عمیقی لبخند و شکفت ازگلش گل، دید رو من و تو اومد وقتی

 .بغلش تو گرفت رو من و جلو اومد. بودم نیومده کنار قضیه این با و نبود خوب

 !بینممی رو وزامر و مزنده نمیشه باورم. شدی خوشگل قدراین که بشم فدات من الهی -

! کنم قبول من معلوم ازکجا دوما، باشه سرمون باال همیشه تسایه؟! چیه هاحرف این اوال! مامان وا -

 .نزنید صابون رو دلتون خودبی

 .بیان که هاستاالن، آشپزخونه تو بیا هم تو، کنم دم رو چایی میرم من، مادر خدا به توکل -

 .چشم -
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 آینه توی دیگه نگاه یه و سرم روی انداختم رو چادرم شدم بلند. بیرون فتر اتاق از و کرد رها رو من

 .اومد آیفون زنگ صدای. بود خوب چی همه. انداختم

 :گفت هول با الناز

 !اومدن وای -

 ؟!حاال چته تو! کوفت -

 لوج آشپزخونه کال. بود مخفی هامهمون دید از که نشستم خوری ناهار میز پشت و بیرون رفتم اتاق از

 .نبود نظرشون

 .دیگه در دم برو بیا؟ کجایی حاجی: مامان

 !چقدر هولی، بابا رفتم: بابا

 !مرد ایگنده دل تو چقدر که وای: مامان

 سه فقط ظاهرا. اومد هم از شونپرسی احوال صدای شد باز که سالن در. بود گرفته خندم شونمشاجره از

 .صداشون بود ضعیف چند هر، بودن نفر

 .اومدید خوش خیلی خیلی. کنممی خواهش رماییدبف: بابا

 .دارید لطف، کنممی خواهش -

 ؟!نبود آشنا صداش چرا پس؛ نیست غریبه گفتمی که مامان. بود باباش این احتماال

 ؟خانوم حاج خوبید شما: مامان
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 ؟خوبید خودتون، خوبیم شکر رو خدا. ممنونم خیلی -

 الحمداهلل -

 :پرسید خانوم همون تا شد برقرار سکوت یکم! نبود آشنا بود شمادر انگار که هم زن صدای

 ؟نمیارن تشریف خانوم دختر -

 :داد جواب هم مامان

 .خدمتتون بیان میگم االن چرا -

 .گرفتم استرس یهو چرا دونمنمی. آشپزخونه توی اومد مامان بعد لحظه چند. نزد حرف کسی دیگه

 .یارب رو چایی زودتر پاشو، مادر جان الهه -

 .ریزممی االن باشه -

 رو چایی و کردم مرتب رو سینی شدم بلند. بیرون رفت آشپزخونه از حرفبی و داد تکون رو سرش

 از اهلل بسم با و کشیدم عمیق نفس یه. برداشتم رو سینی و کردم درست سرم روی رو چادرم. ریختم

 .بیرون رفتم آشپزخونه

 .سالم -

 .دخترم سالم -

 .دیناوم خوش خیلی -
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 .ممنون خیلی -

 و برداشت. کردم تعارف خواستگار پدر به اول، مردها سمت بردم رو سینی. نکردم نگاه اصال آقایون به

 اون سمت بردم هم رو آخر استکان. مامان به هم بعد مادرش به دادم بعد. دادم بابا به بعدش. کرد تشکر

 محیط، سمتش رفتم. بودم نکرده نگاهش وزهن. بود نشسته همه از دورتر و ساکت و فاصله با که پسر

 حرص با. کردمی نگاه خیره داشت.بود همه به پشتم کردم تعارف و شدم دوال جلوش وقتی که بود طوری

 !بود شاهین...شا کهاین...کهاین. زد خشکم ولی؛ کردم نگاه چپ بهش

 بخنده خواستمی انگار که یطور، کردمی نگاهم لبخند با داشت.کردممی نگاهش فقط هازده مات عین

 .برم که کرد اشاره و گرفت گاز رو لبش و برداشت رو چاییش. بود گرفته رو خودش جلوی ولی

 .ازالن کنار نشستم و برگشتم، بودم شده گیج حسابی که حالی در. شدم هول کامال. اومدم خودم به تازه

 ؟دخترم خوبی -

 ؟ایشونه شاهین مادر یعنی

 ؟هستید خوب اشم، متشکر ممنون -

 . برم قربونت -

 :گفت مامان به رو

 .دارید گلی هایخانوم دختر چه ماشااهلل -
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 زد ممحک آرنج با که گرفتم ازش نیشگون یه. بازه همیشه نیشش سر بر خاک. پاییدم رو الناز چشمی زیر

 :گفت یواش و پهلوم به

 .ها میگه رو ما -

 .میارم جا رو شحال. برد رو آبرومون، دختر این خره چقد وای

 ؟دارید رو پسر دونه یه همین. دارید لطف شما، مامان

 .ستدونه یه همین بله -

 .دارن تشریف آقا هم خیلی ماشااهلل، باشن زنده -

 !جاستاین چرا نیس معلوم. میارم جا رو حالش اتاق تو بریم بذار! داره تشریف آقا خیلی خودش جون به

 ! خالفکاره این بدونه بابا اگه وای؟! کرده فرار نکنه

 .بیرون اومدم ازفکر بابا صدای با

 .بزنید رو هاتونحرف اتاقت تو کن راهنمایی رو آقا دخترم -

 چشم -

 و اتاق داخل رفتیم هم با. شد بلند هم شاهین. شدم بلند جام از، ذهنم توی مشوش افکار و زیاد هیجان با

 لز جغد عین. کردم نگاهش فقط تعجب با و سمتش برگشتم، بستم رو در کهاین محض به. بستم رو در

 .کردمی نگاه بهم عمیق لبخند با و بهم بود زده

 ؟کردی فرار؟ جاییاین شکلی چه تو...تو -
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. بود کمتر هم قدم یه از مونفاصله. دیوار به چسبیدم. سمتم برداشت خیز. هم تو رفت اخماش یهو

 .حرکتش از مشد غافلگیر حسابی. توصورتم خوردمی هاشنفس

 ؟چیه...چی -

 .بکشمت خواممی -

 .کردم تهی قالب انصافا

 ؟!چی -

 ؟!آره، کردیمی رو من جاسوسی که -

 نای نداشتم دوست من خدا به. بود اومده بند زبونم؟! بگیره انتقام اومده واقعا نکنه. شدن گرد هامچشم

 نم بزنه واقعا کاش؟ شدممی عاشقش باید چرا اصال؟ برم کردممی قبول باید اول روز چرا اصال! شه شکلی

 . دربیام بالتکلیفی این از تا بکشه رو

 خب .بودم تلنگر یه منتظر انگار، بودم نشده آروم و داشتم بغض هنوز انگار! گرفت مگریه چرا دونمنمی

 رو دمخو یهو که شد چی نمیدونم.کنی کاری هیچ نتونی تو و باشه جلوت هستی عاشقش که کسی سخته

 بعدش اما ایستاد مجسمه عین لحظه یه. بود غافلگیرشده کارم از حسابی. شاهین بغل تو انداختم

 .گردنم تو کرد پنهان صورتشو و پایین آورد رو سرش.کمرم دور شد حلقه هاشدست

 ومآر خدا رو تو. بکشمت که نیومدم خدا به. باهات کردم شوخی؟ عزیزم نکن گریه بگم بهت دفعه چند -

 .نکن یهگر، باش
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 بی و آروم هاماشک دادممی اجازه و بودم کرده بغلش محکم فقط، کردمنمی هم کاری، گفتمنمی چیزی

 .بچشم رو آغوش این شیرین طعم نتونم دیگه شاید. بیان صدا

 ؟الهه -

 .بود فهمیده هم رو اسمم

 ؟عزیزم -

 .بزنه صدات طوریاین کسی بود بخش لذت چه

 ؟من عشق -

 ور گذاشت رو دستش. کرد پاک رو هاماشک باشستش. زد لبخند بهم. کردم نگاهش و دمکر بلند رو سرم

 دوست. کنم درک رو احساسم داشتم دوست. بستم هاموچشم. شسینه به داد تکیه رو سرم و گوشم

 روی هاشلب گرمی وقتی ترشدعمیق لبخندم. بود چشیدنی، نبود دیدنی حس این چون؛ ببینم نداشتم

 .گرفت رقرا مگونه

 توی آدم خوبه چقدر. داشتنی دوست و شیرین حس یه... شیرین حس یه. بود وصف قابل غیر احساسم

 چیزی یه... ناب چیز یه... شیرین چیز یه حس. نده انجام کردن حس جز کاری هیچ و باشه عشقش بغل

 بود چسبونده رو شگونه.گرفت رو کمرم پشت محکم. سمتم داد هل رو خودش. نکردی حسش حاال تا که

 .زدمی حرف گوشم زیر آروم و مگونه به

 و نداشتم ایعالقه بهت روزها اون. دنبالشم هاستسال که هستی همونی فهمیدم دیدمت که اولی روز -

 کامران علیه که مدارکی به بتونم تا کنیمی کمکم بودم مطمئن. دیدمتمی همکار یه چشمم به فقط
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 احساس به تو خواستمنمی هم من. بودی ناپذیر نفوذ و سرسخت خیلی اوایل. کنم پیدا دست، خواممی

 . شدیم خود بی ازخود کامال تو هم و من هم که شد چی دونمنمی یهو اما؛ ببری پی درونیم

 دوست. آغوشم تو بود انداخته فرشته یه خدا انگار. بغلم تو اومدی صاف و افتادی درخت از روزاون یادته

 ردمک دیر روز یه یادته. کردم رو کاراین نبری پی درونیم حس به کهاین برای اما؛ ینپای بذارمت نداشتم

 روزاون؟ دمنمی جواب رو گوشیم چرا که زدن غر به کردی شروع رسیدم وقتی و زدیمی زنگ مدام

؛ هه. تغیرکرد آشکارا خیلی مونجفت رفتار باره یک به. داری هم تو دارم من که هاییحس این فهمیدم

 .بودیم رفته که درحالی، بریم لو خواستیمنمی هم مونکدومهیچ ولی

 .دادممی گوش فقط بودو بسته هنوز هامچشم.دادمی عشق شیرین مزه حرفاش تک تک

 .بگیرم رو دیگه چیز یه انتقام اومدم... بودی جاسوس یه که بگیرم رو این انتقام نیومدم امشب الهه -

 .کردم باز رو هامچشم و شد محو بخندمل. زد شور دلم ناخودآگاه

. مدهن رو گذاشت محکم رو دستش بزنم جیغ خواستم تا. گرفت محکم گاز یه و باال داد رو شالم کنار یهو

 آورد رو سرش و کرد ولم ثانیه چند از بعد. کنه ولم تا دادممی تکون رو خودم هی. سوخت گردنم حسابی

 .دکر نگاهم خندیدمی که درحالی و باال

 .شدم پا کله در جلوی ریختی روغن که روزاون تالفیِ هم این -

 :گفت و خندید دوباره

 !بهم خندیدمی هم ناز چه شعوربی -
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 ولی؛ خندیدیممی دوتایی. بود گرفته مخنده هم خودم. برداشت دهنم جلوی از رو دستش. خندید دوباره

؛ نهک فرار خواست و کرد ولم یهو، سمتش داشتتمبر خیز تا. بذارم جواب بی رو کارش تونستمنمی هم من

 .زمین رو شدم پرت پشت از بود کرده ولم یهو و بدم بغلش تو چون اما

 آخ -

 تو رو سرم و باال آورد رو من و سرم زیرِ گذاشت رو دستش. زد زانو کنارم و سمتم برگشت سریع دو با

 .بودم بغلش تو باز. گرفت بغلش

 .کمرم شاهین آی...آی -

 ؟خوبی االن؟ شد چی. نبود حواسم اصال، بیفتی کردمنمی فکر خدا رو تو ببخشید وای -

 ای" اون و خندیدممی که بودم من حاال. کشیدم محکم و مشتم تو گرفتم رو موهاش دستم تا دو با یهو

 :گفتم خنده با. کردمی "وای

 .نگیری گاز رو من باشی تو تا -

 . خدا به دش کنده موهام، کن ولم، کردم غلط -

 .زنممی جیغ کنی تالفی بخوای خدا به ولی؛ کنممی ولت -

 .قبول... باشه... باشه -

 :گفت و گرفت رو من محکم که بیرون بیام بغلش از خواستم و کردم ولش سریع

 .نیای بیرون هم بغلم از، بمونی باید شکلیهمین نکنم تالفی خوایمی اگه -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر تعقیب تحت | سرخ شاهین رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 347 

 ".باشه" وگفتم خندیدم

 ؟کردی فرار؟ اومدی شکلی چه وت شاهین -

 :گفت و خندید

 .آره -

 ؟!کنیمی شوخی؟ واقعا -

 .غرغروام اخالقِ بد نفوذیِ همون من دیوونه -

 ؟!چی -

 :گفت و خندید دوباره

 .کشممی سرک باند اون و باند این توی سال یازده ده که امنفوذی همون من خب -

 ؟!نفهمیدم من چرا پس ؟که نمیشه؟ آخه یعنی؟ چطوری؟ نمیشه باورم -

*** 

 است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 

*** 
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 هی نبودن باند تو البته که دیگه نفوذیِ تا چند و سرهنگ کمک به اومدم خودم من ببینن. دیگه خب -

 اندب اون و باند این بین و گرفت کارم کم کم اما؛ نبود بزرگ کارم خیلی اوایل. دادیم تشکیل مواد باند

 پخش اصلیِ باندهای بیشتر همین واسه. موفقه توکارش هم حسابی که هست آدمی همچین که پیچید

 و بود سخت و سفت خیلی کامران اما. بود کامران ترینشوناصلی که بستن داد قرار من با اومدن

 رو تنقشه وقتی. نجات یفرشته دیش و اومدی جنابعالی کهاین تا کنم نفوذ گروهش توی تونستمنمی

 اسهو. کنم مخالفت تونستمنمی و برم لو خودم بود ممکن هم طرفی از اما؛ بری بذارم خواستمنمی، گفتی

 مدتی این توی کن باور. بودی خبربی و بود وصل بهت شنود و ردیاب کلی. بودم مواظبت همیشه همین

 . نری لو که بودم این نگران شهمه .خوراک نه داشتم خواب نه بودی کامران با که

 ور کامران فک نداشتم ایچاره یعنی! که داشتم حالی چه دونینمی دیدمت وقتی کامران با عروسیت شب

 . کردم داغ حسابی بوسدتمی داره و جونت به افتاده شکلی اون دیدم وقتی. بشکنم

 تا. پیشش رفتم شبش همون، شد بازداشت کامران که روزی؟ گیرممی رو انتقامت گفتم بهت یادته

 ادی. بودمش کشته جاهمون نبود سرهنگ اگه کن باور. کردممی صورتش یحواله که بود مشت تونستم

 االن اگه. صورتش تو کوبیدممی مشت تا شیش یکی عوض فتادممی کارهاش و هاازبوسه کدوم هر

 میاد اعدامش حکم هم دیگه روز چند تا چند هر! هنوز کبوده جاش همه، شناسیشنمی کن باور ببینیش

 . میشم راحت و

 ؟!نگفت سرهنگ چرا؟ پلیسم هم من دونستیمی وقتی پلیسی تو نگفتی بهم چرا پس -

 یه هم خودمون بین بود ممکن، بشن باخبر هم خودم همکارهای حتی خواستمنمی. بودم خواسته خودم -

 .باشه بوده جاسوس
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 :گفت و دخندی یهو. بودم کرده تعجب حسابی

 قبداخال نفوذیِ گفتیمی وقت هر! هستی کی تو گفتیمی هی، امکی من بفهمی خواستیمی هی یادته -

 حسابی، رسیدمی گوشم به بودی خبربی تو و بود وصل بهت که ایدیگه هایشنود داخل از صدات

 .خندیدممی

 .خندیدم هم خودم

 از پس "فهمیمی زودی به" گفت، کیه نفوذی این گفتم سرهنگ به که بود دیروز همین اتفاقا -

 ؟بوده باخبر خاستگاری

 :گفت و خندید

 .شدی مندعالقه بهم تو دونستمی هم، دارم عالقه بهت من دونستمی هم آره -

 .نگفتیم چیزی و خندیدیم باز

 ؟شاهین -

 ؟جونم -

 .خری خیلی -

 خندممی دید وقتی. خنده زیر زدم. بود هشد دارخنده شقیافه خیلی. زد زل بهم فقط حرکتبی لحظه یه

 :گفت و خندید هم اون

 ؟خرم من که -
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 .دادم تکون رو سرم

 ؟دیگه خرم من -

 نکن شک آره -

 رو هاشچشم و پیشونیم به چسبوند رو پیشونیش. سمتم برداشت خیز یهو. کرد تنگ رو هاشچشم

 :گفت و بست

 .عزیزم بگو باردیگه یه -

 .ریلکس اما بود عصبانی مثال. بود دارخنده خیلی شقیافه! خدا وای

 خری خیلی -

 ور شیرینی یجریمه بار این. کنه ولم که خواهش نه زدم داد نه. شد نزدیک بهم و ترپایین آورد رو سرش

 ونمجفت که حالی در. گرفت فاصله ازم آروم آروم. شیرین و عمیق ـوسه بـ ییه. بود گرفته نظر در برام

 :گفت، کردیممی نگاه مه به لبخند با

 .خر نگی من به دیگه که تجریمه این -

 :گفت سریع که بدم رو جوابش خواستم

 !بکن لبت حال به فکری یه فعال، کنی زبونی بلبل خوادنمی -

 ؟!لبم

 ؟شاهین تو کردی کارچی! خدا وای -
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 :گفت و خندید

 یوسهـ بـ یه نخ تو که وقته خیلی. کنم تحمل بیشتر تونستمنمی خدایی. خوشگلی زیادی! چه من به -

 . بودم داغ

 و برداشتم رو رژلبم. ماساژدادم رو روش یکم انگشتم با. بود کرده ورم یکم لبم! خدا ای. آینه جلوی رفتم

 .سمتش برگشتم. بود نشده کبود شکر رو خدا هوف. روش کشیدم

 !دیگه کنیمی رو کارهاهمین خب. نگاه: شاهین

 .کنارم اومد هم اون، تخت رو نشستم رفتم. بود گرفته مخنده. بمل به کردمی اشاره

 .خودمون واسه انداختیم راه عروسی ما زننمی حرف هم با شیننمی ملت -

 .خندید هم باز

 .کنه مونجمع بیاد خودش بابام که االنه، دیگه بریم پاشو میگم -

 .شد بلند

 .بگه خانومم چی هر چشم -

 :گفتم، ترفمی من از جلوتر داشت

 .سرخ شاهینِ -

 .کرد نگاهم تعجب با، سمتم برگشت
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 .بریم. من یدیوونه بداخالقِ نفوذیِ -

 سر رفتیم مونجفت. کردنمی نگاه ما به داشتن همه. اومد اون بعد رفتم من اول. کرد باز رو در و خندید

 :گفت شاهین مادر. نشستیم جامون

 ؟رسیدین تفاهم به؟ شد چی خب -

 :گفت شاهین، بزنم حرف خواستم تا

 .بگه مخانواده چی هر گفتن.شونخانواده اجازه با البته؛ مثبته جوابشون ایشون بله -

 رو هاشلپ داشت. کشیدممی نشون و خط براش چشم با. پرو یپسره. کردم نگاهش خیره فقط لحظه یه

 جا رو حالت. خری که الحق! ئهپررو خیلی. بهم زدمی چشمک هم وراون از، نخنده که گرفتمی گاز تو از

 .خره شاهین میارم

 .پدرم سمت چرخید هانگاه جهت

 هر، تحقیق کارهای واسه خوایممی فرصت هم یکم، گذشته اون از. خودش دست سپارممی من خب -

 .کردن تاییدتون جهت هر از سرهنگ چند

 .هستیم شما ازطرف منتظرجواب ما. بسیارخب: پدرشاهین

 .دخترم کن تعارف رو شیرینی پاشو، نجا الناز: مامان

 ! مامانم زنهمی حرف هم قلم لفظ چه
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 رو شونشیرینی و چایی داشتن همه. نشست کنارم برگشت و گردوند رو شیرینی و شد بلند الناز

 هم اون ظاهرا. خورهمی شیرینی شکلی چه ببینم کنم نگاه شاهین به خواست دلم لحظه یه. خوردنمی

 غافلگیر نگاهم از چون ولی. دیدم خودم روی رو شخیره نگاه کردم نگاهش تا چون ؛بود من فکر توی

 . گرفت شسرفه، شد

 یه درآخر و کرد سرفه تا سه دو. واال، نکن نگاه رو من نداری جنبه که تو بچه خب. بود گرفته مخنده

 !چه من به خو. رفت من به غره چشم

 به. شدن بلند اون از تبعیت به هم بقیه. بلندشد جاش از اجازه با گفتن با پدرشاهین، گذشت که یکم

 رفتن خونه از و کردن خداحافظی هم ماها از و برگشتن هم بعد. طورهمین هم شاهین، داد دست پدرم

 و کرد خداحافظی مونآشنایی از شدن خوشحال ابراز از بعد و داد دست تا سه ما به هم مادرش. بیرون

 نگاه شاهین به پنجره داخل از و اتاقم توی رفتم. کردن شونبدرقه در دم تا بابا و مامان. بیرون رفت

 .کردممی

 ؟!کنی ازدواج خواستینمی که تو -

 .بود الناز صدای

 .بشور کن جمع رو هاظرف برو بدو شما. مادمازل نیومده شما به هافضولی این -

 ؟کنم جمع برم من، خواستگاراومده تو واسه! چه من به -

 .شده آدم من واسه پررو بچه. ببینم بدو -

 اَه -
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 . رفت بیرون اتاق از حرص با

 هامدست همین با دارم دوست قدراین که آخ. بداخالق نفوذیِ... خل مخفیِ پلیس... دیوونه شاهینِ

 .کنم شخفه

 گوشم به صداشون. بودن برگشته بابا و مامان. کرد جلب رو متوجه پذیرایی در شدن بسته صدای

 .رسیدمی

 .اومدننمی بدی هایآدم نظر به حاجی میگم -

 .کردمی تعریف ازشون خیلی سرهنگ، آره -

 :گفتم، بودم داده تکیه چوب چهار به سینه به دست که حالی در. بیرون رفتم اتاق از

 ؟بود کی دونینمی -

 تمنشس و برداشتم خیار یه ایمیوه ظرف از جلو رفتم. کردن نگاه بهم برگشتن تعجب با تاشون سه هر

 :گفتم، بود پر دهنم که درحالی و زدم رو اول گاز و روش دادم لم. مبل روی

 و اندهب توی ساله ده االن و کرده نفوذ باند توی که هست مرد یه گفتم ماموریت برم خواستممی یادتونه -

 ؟ندیده هم شخانواده

 .آره خب: مامان

 .دیگه همونه این -

 ؟واقعا -
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 خفیم پلیس آقا نگو. مخدر مواد بزرگ باند یه رییس و بودن خالفکار آدم یه مثال؛ باند توی ایشون. بله -

. بودم خان شاهین همین یخونه توی ماه چند ماموریت رفتم وقتی من. دونستمنمی هم من حتی و بوده

 .دیگه باند یه تو رفتم و دادم مکان تغییر هم بعد

 ؟کردیمی زندگی خونه یه توی این با تو یعنی: الناز

 .عمارت...قصربود بود خونه خره؟ خونه -

 ولی گرفت مخنده. زد خراب رو سوتش ریتم و شد دستپاچه. کردم نگاهش چپ که کشید سوت یه الناز

 .نشه پررو که نخندیدم

 !بودی خونه یه توی باهاش ماه چند باالخره؟ بود جوری چه رفتارش و اخالق بودی اونجا تو خب: بابا

 برام شما نظر هم باز خب ولی؛ باشه بدی آدم کنمنمی هم فکر. ندیدم ازش بدی چیز که من تشراس -

 .دونیدمی صالح خودتون چی هر و مهمه

 زا کردیمی گریه عرعر داشتی دیروز تا خوبه. دونیدمی صالح شما چی هر. بابا ببند"زد داد دورنم ندای

 "؟بگید شما چی هر شد حاال. دلتنگی

 ".وایستم روشون تو که تونمنمی، نداره ربطی تو به اصال، خفه تو"غرید بهش ور اون از وجدانم

 . بست هم رو در مکلیه توی رفت کرد قهر هم درونم ندای

 میز ویر از رو هابشقاب شدم بلند. بشه پرت حواسم کنم مرتب رو جااین برم پاشم نیفتاده کار از قلبم تا

 :گفت بابا که بردممی رو میوه ظرفِ داشتم. پنا روی گذاشتم بردم و کردم جمع
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 من جواب، باشه خوب تحقیقات اگه. باشن بدی هایآدم کنمنمی فکر چند هر. تحقیقات برم باید من -

 .بده رو جوابم بعد کن فکر هم باز. خودت نهاییِ جواب مونهمی. مثبته

 چشم -

 .بابا بالبی چشمت -

 مبرداشت رو گوشیم. اتاقم توی رفتم شد تموم که کارم. شستم رو هاظرف و کردم مرتب رو پذیرایی توی

. داشتم مسیج یه. کردم روشن رو شصفحه. کنم بازی ذره یه کردم ـوس هــ. کشیدم دراز تخت روی و

 .کردم بازش! بود ناشناس شماره

 سالم -

 ؟!کیه این؟ سالم؟ هوم

 سالم -

 .اومد جواب نکشید دقیقه یک به

 ؟خوبی -

 ؟شما -

 ؟خوبی نگفتی -

 ؟شما نگفتی -

 :داد جواب. کیه بزنم حدس نتونستم کردم فکر چی هر
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 ؟بگم هم باز. خره شاهین، خرکله مغرورِ، دنده یه لجبازِ، بداخالق نفوذیِ، سرخ شاهینِ -

 .بود حفظ رو بودم داده بهش صفت چی هر یعنی. زیرخنده زدم

 .دیوونه -

 ؟من روی گذاشتی القابی چه نگاه قران ور تو! انداختم جا رو دیوونه اِوا -

 . خبریبی، بهت دادم دلم توی که شدیگه نصف از هنوز، حقته -

 .دیگه بله -

 ؟میدی پیام قدراین فرمونی پشت؟ کجایی -

 .بیرون اومدم، نه -

 ؟بیرون رفتی کی! رفتی االن که تو -

 .بزنم دوری یه برا و دور این اومدم پیاده هم من، خونه بره بابام به دادم رو ماشینم خب -

 ؟حاال هستی کجا -

 .نیست دور -

 هوف

 .بگو! دیگه نکن اذیت -

 .چیتگرم -
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 .بگذره خوش -

 .گذرهنمی -

 ؟چرا -

 ؟پیشم میای -

 .هست هم خدام از. ها نیست هم فکری بد؟ پیشش برم

 .نه -

 .دیگه بیا؟ چرا -

 .دارم کار -

 .کنممی خواهش -

 .نوچ -

 .من جون -

 ؟میدی قسم داری ضمر -

 ؟چرا -

 .میام االن. کردممی اذیتت داشتم، باشه. خخ ها کشیدیمی رو نازم داشتی تازه -

 .بیا پاشو تو، خانومم کشممی نازتم. جانم ای -
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 .نمیام اصال -

 ؟چرا -

 وقت یه میشی خطرناک چون -

 .بیا پاشو. نشم میدم قول نه -

 .جاماون دیگه ساعت نیم -

 .جاماون من، دریاچه بیا. باشه -

 .میام باشه -

 .عزیزم باش خودت مواظب -

 .چشم -

 شلوار و کت شاهین امروز. هاملباس کمد وقت سر رفتم. شدم بلند جام از و تخت روی گذاشتم رو گوشی

 میمتص. بود شده ترقشنگ حسابی و بود پوشیده زیرش سفید لباس یه بار اولین برای و داشت مشکی

 ریمروس. کردم ست باهاش هم رو سفیدکتانم شلوار. پوشیدم رو سفیدم مانتوی. باهاش کنم ست گرفتم

 مه شلوار و مانتو. مشکی کفش و وکیف روسری. برداشتم رو مشکیم کفش و کیف.کردم سرم دارمدل رو

 یندهآ توی مقیافه به. روبرداشتم مشکی همون. داشتم آفتابی عینک چهارتا کال! عینک میمونه. سفید

 .بیرون رفتم ازاتاق. نداشتم آرایش به نیازی، کردم اهنگ

 .بیرون میرم امروز، دارم قرار هابچه از یکی با من مامان -
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 ؟حاال میری کجا -

 چیتگر -

 .برگرد زود. باش خودت مواظب. مامان باشه -

 .چشم -

 ؟بیام هم من آبجی -

 .کردم نگاهش تیز و برگشتم

 ؟عزیزم گفتی چیزی -

 .زدم زر -

 .ترسید چارهبی

 .گلم خواهر نشه تکرار دیگه. داری قبول خوبه، آفرین -

 :گفت بابا که رفتممی داشتم. خندیدیم نفرمون چهار هر

 .بابا برو من ماشین با -

 ؟ندارین الزم -

 .نمیرم جایی بابا نه -

 .خداحافظ رفتم من. ممنون باشه -
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 حرکت رو ماشین تازه. رسممی زودتر ماشینم با چون، خوبه. بیرون اومدم خونه از و برداشتم رو سوئیچ

 .بود سرخ شاهینِ همون بگم بهتره یا ناشناس شماره. خورد زنگ گوشیم که بودم داده

 ؟جانم -

 ؟پرنسس کجایی -

 .افتممی شعوربی اون یاد، پرنسس نگو اَه -

 ؟هستی کجا حاال. بانو چشم -

 .رسممی دیگه ربع یه. بابام ماشین با -

 .جنگل بیا دریاچه نرو. جنگلیش قسمت اومدم من ببین ،باشه -

 ؟!کردی عوض جا چرا! وا -

 .تررمانتیک و ترهخلوت وراون آخه -

 .خنده زیر زد هم بعد

 !ها زنممی دور، کوفت -

 .نیا هم تند .منتظرم بیا. خانوم فرارکنی تونیمی کی تا ببینم ولی؛ بابا ندارم کاریت کردم شوخی، بابا نه -

 خداحافظ -

 .فعال -
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 .افتادم روز اون فال یاد یهو. گرسوءاستفاده پرروی بچه. خندیدم

 .گرم خیلی دمت. مدیونم هم باراین. خداجون مرسی. اومدم هم من گمگشته یوسف -

 و درآوردم توش از هزاری ده یه و کردم باز رو پولم کیف. ایستادم صدقه صندوق یه جلو راهم سر

. رچیتگ به رسیدم ربع یک سر. کردم حرکت باز و گفتم"تو امید به خدایا" یه لب زیر. داخلش انداختم

 با کهاین تا بگردم شاهین دنبال پیاده دادم ترجیح. شدم پیاده ماشین از و کردم پارک ورودی رو ماشین

 نبی و هاصندلی روی. جنگلی پارک سمت افتادم راه و کردم قفل رو در و برداشتم رو کیفم. برم ماشین

. بیارم گیر ازکجا رو این حاال. بود گرفته مخنده. حالن و عشق حال در که دیدم رو جوون تا چند هادرخت

 .گرفتم رو ششماره گوشیم با

 ؟جونم -

 ؟تو کجایی -

 ؟رسیدی -

 .امغرفه رویروبه االن من ببین، بابا آره -

 .اومدم وایسا وایسا -

 . کرد قطع رو تلفن

. شد هکشید بازوم یهو که کردممی پا اون پا این داشتم. ایستادم کناری رفتم. دنبالم بیاد تا منتظرشدم

 :گفتم و خندیدم. زنهمی نفس نفس داره و شده ال دو سرمه پشت شاهین دیدم برگشتم
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 ؟!بُدویی بودی مجبور! وای -

 .بدزدنت ترسیدم...هوف...ترسیدم -

 .ترگرفتمحکم رو بازوم و دایستا، اومد جا که حالش. نگفتم چیزی و خندیدم

 .اومدی که مرسی -

 ؟مرسی فقط؟ همین -

 .کرد نگاهم متعجب و جاش سرِ ایستاد

 ؟!کنم کارچی پس -

 .خواممی بستنی من -

 که شخنده. بهش بودم زده زل لبخند با فقط. خندیدمی قشنگ چقد وای.میزد قهقهه. خنده زیر زد یهو

 :گفت و کرد صاف رو صداش شد تموم

 ؟رو من یا بخوری بستنی خوایمی تو -

 ؟ها -

 .بهم بودی زده زل باحال خیلی آخه -

 .ایش -

 .رفتیم راه آروم و گرفت رو بازوم باز و کرد ایخنده تک
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 .بخواه جون شما، برات خرممی هم بستنی -

 .کردم نگاهش فقط و نگفتم چیزی

 .پوشیدی مشکی جز دیگه رنگ یه باره اولین. میاد بهت هالباس این چقدر -

 !کلک کردیا ست. خوشگله هم تو هایلباس. ها بود خواستگاری مثال دیگه بله. عزیزم مرسی -

 .خندیدم

 جونم ای -

 !دیوونه. خنده زیر زد. کردم نگاهش تعجب با و دادم قورت رو مخنده

 ؟هادرخت اون پشت بریم میای -

 ؟هاکدوم -

 دوتا اون -

 خودنمایی درخت اونهمه وسط کشیده وقد بلند بیدمجنون دوا.کردم اهبودنگ کرده اشاره که جایی به

 .بود خوشگلی جای.کردمی

 .بریم -

 هکاین از. هادرخت اون سمت رفتیم و تغییردادیم رو مسیرمون. کرد گره هامانگشت بین رو هاشانگشت

 نشد روم ولی؛ کرد منگاه. فشاردادم محکم دستم توی رو دستش. بودم خوشحال خیلی رسیدم آرزوم به

. کردمی نگاهم داشت همچنان ولی؛ دادم ادامه رو راهم و پایین انداختم رو سرم فقط. کنم نگاه بهش
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 تنهایی از. نبود محوطه اون توی کسهیچ. درخت به داد تکیه و هازیردرخت هایچمن روی نشست

 .ردک متوقفم صداش که روی نمبشی زمین روی کنارش خواستم. بردممی لذت بلکه؛ ترسیدمنمی باهاش

 نه اونجا -

 ؟کجا پس -

 . کرد نگاهم لبخند با و باز رو هاشدست

 رو کیفم .توبغلش بشینم داشتم دوست خیلی ولی؛ کشیدممی خجالت کهاین با. بغلش تو برم خواستمی

 و بغلش توی ودمب داده لم پهلو از. کرد حلقه پهلوم دور رو هادست. پاش رو نشستم و زمین روی گذاشتم

 قلبش صدای. سرم به داد تکیه رو شچونه. شسینه روی گذاشتم رو سرم. بود راحت و گرم حسابی جام

 .خوردمی گوشم به

 ...تاب...تاب...تاب

 .ها زنهمی آروم پیشمی تو چون -

 یشونیشپ. کردم نگاهش و باال بردم رو سرم، بود شسینه رو سرم که طورهمون. خندید هم اون. خندیدم

 .هامتوچشم بود زده زل و پیشونیم به بود چسبونده رو

 الهه -

 ؟جونم -
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 هک حرفی. بشنوم و ببینمش کهاین نه، کنم حسش داشتم دوست. بستم رو هامچشم. بست رو هاشچشم

 عشق شیرینِ یمزه. هامدندون زیر رفت شیرینیش. چشیدم رو شمزه. کردم حس رو بزنه خواستمی

 . عمرم توی ـوسه بـ بهترین شد و هامدندون زیر بود هرفت که بود

 تن بوی. کرد بغلم محکم و گرفت بازوهاش بین رو سرم. موهاش تو کردم فرو رو دستم. گرفت فاصله کمی

 .بودیم هم یتشنه. بلعیدیممی رو هم

 ؟شاهین -

 ؟شاهین جون -

 .عاشقتم -

 :گفت و زد قشنگی خندلب. چشمم توی زد زل و کرد بیشتر ذره رویه شفاصله

 .خیلی از بیشتر خیلی. عاشقتم هم من -

 .خندیدم آروم

 ؟شاهین -

 ؟جونم -

 ؟برام خرینمی بستنی -

 :گفت خندید

 !نخوردی رو من تا بخرم بستنی برم پاشم -
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 :زدم صداش تشر با

 ؟شاهین -

 ؟جونم -

 بکش خجالت پاشو -

 ؟پاشم شکلی چه پام رو نشستی تو خب -

 .بلندشد. پایین مدماو پاش رو از

 .گردمبرمی زود -

 .باشه -

 که بود همونی درست. بود العادهفوق چیزش همه شاهین. کردممی تماشا رو رفتنش راه داشتم

 عشق. شدم عاشقش که شد خوب خیلی ولی؛ شدم عاشقش شکلی چه دونمنمی هم خودم. خواستممی

 . داشتنیه دوست... خوبیه چیزِ

 خندیدممی ریشش به زدمی حرف عشقش از یکی وقتی قبال؟ هست چی اصال یفهمنمی نشی عاشق تا

 از ذوق با که هاییاون حال فهمممی شدم عاشق خودم که االن. بلن و الن و لوسن چقدر هناای بابا که

 . گفتنمی هاشونعاشقانه

 کمی؟! خورهینم خودش یعنی، کردم تعجب یکم! بود دستش توی بستنی یه چرا ولی؛ گشتبرمی داشت

 :گفتم باال بردم رو صدام
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 ؟ستدونه یه چرا پس -

 :گفت و رومروبه نشست شد که ترنزدیک

 .بخورم رو عشقم دهنیِ دارم دوست چون -

 :گفتم و خندیدم

 !که کمه بخوریم رو این دوتامون -

 .بخورم کمتر کنم فداکاری میدم قول، بخور اینو تو حاال -

 .قبول باشه -

 .زدم ازش بلند لیس یه. بودم هاقیفی بستنی این عاشق. دهنم جلو تروگرف بستنی

 .ستخوشمزه چه -

 ؟جدا -

 .زد گاز رو بستنی و جلو آورد رو دهنش. دادم تکون رو سرم

 !زنیمی گاز داری. هاکنی فداکاری شد قرار! اوی -

 نگاه رو همدیگه فقط بتعج با لحظه یه. وراون از اون زدم لیس وراین از من. نگفت چیزی و خندید

 فاصله هم از همین برای. شدیممی خورده همدیگه توسط موندیممی حالت این تو دیگه یکم. کردیم

 .کردم نگاه ساعتم به. خنده زیر زدیم و گرفتیم
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 .برم باید من دیگه، خب -

 ؟کجا! اِ -

 .ها بذاری مرار رارق من با نداری حق آخرهفته تا هم عالیجناب. دارم کار هم کلی. میشه دیر -

 !کنیممی کار جا یه تو مونجفت وقتی چیه قرار! بابا نه -

 .شدم بلند جام از. خندیدیم مونجفت دوباره

 .رسونممی جایی یه تا هم رو تو بیا پاشو -

 .اومدمامی هم گفتینمی خدا به. بابا نه -

 در رو ماشین تا جنگلی پارک رمسی. نکرد کاری هیچ خندیدن جز. رفتم غره چشم البته کردم نگاهش

 . کردیم طی بود هم دست تو هاموندست که حالی

 ؟!بوسیدم روزها این از ترقبل خیلی رو تو من دونستیمی -

، کردم نگاهش سوالی. ایستاد هم اون. سمتش برگشتم و جام سرِ ایستادم. کردم تعجب کال حرفش از

 :داد ادامه

 دلم که خودت تو بودی شده جمع همچین. تخت روی وابیدیخ دیدم، اتاقت توی اومدم روز یه -

. کنارت نشستم اومدم. بودی حموم که فهمیدم خیست موهای و حوله از. بچلونمت حسابی خواستمی

 .بودی خوابت اوج تو حسابی ولی؛ ببینی رو من و بشی بیدار یهو که بودم نگران یکم اولش

 : داد ادامه و کرد مکث یکم
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 شتپی صبح تا داشتم دوست. بوسیدم رو پیشونیت هم بعد، کنار زدم پیشونیت تو از ور موهات اولش -

 و بیرون رفتم اتاق از سریع همین واسه، بشی بیدار بودم نگران ولی؛ کنم نگاهت طوریهمون و بشینم

 .کردم خاموش هم رو برق

 :گفتم و خندیدم

 .هدیوون! همون، ها خاموشه برق دیدم پاشدم صبحش چرا میگم -

 : گفت گذشت که یکم. شدیم ماشین سوار. خندید هم اون

 ها خوبه هم فرمونت دست بابا نه -

 ؟ببرمت کجا! دیدی رو کجاش. بله -

 .بهت میگم برو -

 :گفت دوباره

 ؟خانوم عروس میدی بله ما به کی حاال -

 ؟کیه خانوم عروس اوا -

 !مادمازل دیگه شومایی -

 .پررو بچه ببینم ینپای برو. اتهعمه مادمازل اوا -

 نازک رو صدام. دوخت چشم بهم تعجب با و کرد نگاه اطرافش به. خیابون کنار داشتم نگه رو ماشین

 :گفتم جیغ با و کردم
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 !مزاحم مردکِ. ببینم پایین برو اوا -

 :شسینه تو زدم و برداشتم رو کیفم

 ؟!شنوینمی مگه، توام با -

 !بودم جدی که بس بود کرده کپ قشنگ

 ؟پایین برم واقعا یعنی -

 .پررو دیگه برو خو پ ن پ -

 ؟میگی واقعا یعنی -

 .برو آره -

. شمکمی رو نازش من کرد فکر. شد ناراحت مثال؛ شد پیاده ماشین از ممنون گفتن با. شد حالی یه بیچاره

 دید. بود رفته باال تعجب از ابروهاش. دیدمش آینه توی از. رفتم کم سرعت با. بست هم رو ماشین در

 .گرفتم رو گازش و زدم براش بوق یه و خندیدم بلند. ماشین دنبال دوید میرم دارم واقعا

*** 

 تو دل. نداشتم وقتهیچ رو دارم االن که ذوقی ولی؛ آرایشگر خانوم این دست زیر رفتم من دوباره باز

 جواب از بعد. شاهین و من عروسیِ. عروسیمه شب امشب نمیشه باورم. ببینم رو شاهین تا نبود دلم

 . عروسی بعدش و بگیریم برون بله فردای ساده عقد یه شد این بر قرار مثبتم جواب

 .شدی خوشگل خیلی. کن نگاه رو خودت پاشو خانوم خوشگل دیگه خب -
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 . قدی یآینه سمت رفتم و شدم بلند صندلی روی از ذوق با

 ولی؛ شیک و ساده. بود مات و مالیم آرایشم.بود کرده اینسکافه رو موهام. بودم شده العاده فوق وای

 .بیاد خوشش هم شاهین کنه خدا اومد خوشم خیلی که خودم. العاده فوق

 .جون مهلقا مرسی، شدم خوب خیلی -

 .بشید خوشبخت شاءاهللان.عزیزم کنممی خواهش -

 ؟میاد کی شاهین میگم. عزیزم مرسی -

 :گفت خنده با

 .رسهمی دیگه یقهدق چند تا.ها هولی خیلی -

 بتمث جواب کهاین از بعد، خواستگاری از بعد هفته یک درست. منتظرنشستم صندلی روی و زدم لبخند

 عمارت اون که اینجاست جالب. داشتن تشریف هول شاهین آقا که بس. بگیریم عروسی شد قرار دادم

 از رو من در زنگ صدای. یدخر رو عمارت خونه صاحب از ماموریت از بعد. خودشه مال هم سرخ شاهین

 .پروند جا

 ؟شاهینه وای -

 .داماده آقا. عزیزم آره: مهلقا

 :گفت بهم رو مهلقا. نبود دلم تو دل. گرفتم بدی استرس یه. شدم هول یهو چرا دونمنمی

 .جاهمون فرستممی هم رو شاهین آقا، اتاق اون داخل برو شما، جان الهه -
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 گوشم به شاهین صدای. شدم شاهین منتظر و بود گفته مهلقا که تاقیا همون داخل رفتم و زدم لبخند

 .خورد

 .دیگه دامادِ یه دست دادینش اشتباهی نکنه؟ کجاست من خانومِ عروس -

 :گفت و خندید مهلقا.گرفت مخنده

 .شمان منتظر اتاق توی، داماد آقا نخیر -

 .اجازه با، جانم ای -

 گرانن، در به کردم رو پشتم. شد باز در بعد کمی. خورد در به ایتقه بعد لحظه چند. شد شدیدتر استرسم

 .اتاق توی پیچید گرمش صدای. بودم

 خانومم سالم -

 تا. دپیچی اتاق توی هاشقدم برداشتن صدای. بدم رو سالمش جواب تونستممی نه، برگردم تونستممی نه

 پایین سرم. خودش طرف برگردوند رو من آروم و دستش توی گرفت رو بازوم. ایستاد سرم پشت کهاین

 همون. زد عمیقی لبخند. خورد گره هم به موننگاه. باال آورد رو سرم و مچونه زیر گذاشت رو دستش. بود

 .نبودم مضطرب دیگه. رفت بین از استرسم لحظه

 تو شدی ناز چه -

 فیدس پیراهن و مشکی کفش، کارشده مشکیِ شلوار و کت. کردم نگاه پاش تا سر به. زدم بزرگی لبخند

 .داشت تن به کردمی خودنمایی روش مشکی کروات که
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 .شدی عالی خیلی هم تو -

 .ببینم بغلم تو بیا -

 .داد فشار خودش به رو من محکم. بغلش توی انداختم رو خودم خنده با. کرد باز هم از رو هاشدست

 ؟الی -

 ؟جونم -

 االن ولی؛ نکنم ازدواج داشتم تصمیم بشم آشنا باهات کهاین از قبل تا.کردی ازدواج باهام که مرسی -

 .کردم ازدواج تو با چون. کردم ازدواج که خوشحالم

 عزا بفهمم کهاین از قبل تا چون؛ بودی پلیس تو که خوشحالم خیلی هم من. عزیزم من بشم فدات -

 ؟!کنم کارچی حاال، خالفکارشدم آدم یه عاشق که بودم گرفته

 :گفت خنده با.شد جدا ازم و گرفت رو بازوهام. خندیدم هم با مونجفت

 ...شب، ستشبی چه امشب -

 .هاشب یبقیه مثل شبه یه، نیست خاصی شب -

 :گفت و خندید

 ؟جوریاستاین! اِ -

 .دادم تکون رو سرم خنده با
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 .بینممی هم تگریه بخند بخند، جونم الی باشه -

 :تشرگفتم با

 شاهین -

 ؟جونم -

 .دیگه رسیدن هامهمون بریم بیا، نمیری ور از -

 . بریم چشم -

 .بود قرارگرفته خوشگل سفید رز تا دو وسطش که سرخ رز از بود پر. سمتم گرفت رو گل دست

 !خوشگلن چه -

 تو خوشگلیِ به نه -

 یمبر خودمون و نیاد موندنبال کسهیچ بود قرار. بیرون رفتیم اتاق از هم با. گرفتم رو بازوش و خندیدم

 دست برامون، بودن جااون که هاییمشتری و شاگردهاش تا چند و مهلقا، شدیم خارج که اتاق از. تاالر

 کمک به. کرد ردمون قرآن زیر از و روم انداخت رو مخصوصم شنل، مهلقا. کردیم تشکر شونهمه از. زدن

 .داد باال رو صداش یکم و کرد روشن رو ماشین ضبط. شدیم ماشینش سوار شاهین

 .دارم استرس خیلی من شاهین میگم -

 ؟چی برای استرس -

 :زد رو حرفش یادامه و خندید
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 ؟!داری رو شب آخر استرس نکنه -

 .کن فکر... اومده مهمون کلی. هاستمهمون به منظورم. مزهبی لوسِ -

 ...اصال فهمیمی رسیممی دیگه دقیقه چند، نداره استرس کهاین، من عزیزِ خب -

 برامون هاراننده. بچرخونیم رو سرمون شد باعث، کنارمون و سرم پشت از ماشین تا چند بوق بوق صدای

 .داد تکون دست براشون خنده با و زد ممتد بوق تا چند هم شاهین. زدنمی بوق

 .دیوونه دلقکِ -

 .باحالن چه مردم نگاه من جان -

 . گرفت مخنده حرفش از حسابی

 و بابام. کردممی نگاه شنل زیر از. اومدنمی سرمون پشتت هاماشین، تاالر جلوی به رسیدن موقع تا

 اول و شد پیاده ماشین از شاهین. بودن ایستاده ورودی جلوی فامیل بزرگترهای از تا چند و پدرشاهین

 یه. دادم سالم لب زیرِ. کرد پیاده ماشین از رو من آروم و گرفت رو بازوم بعد، بیرون انداخت رو تورم

 .دربیارم رو شنلم تا ایستادیم راهرو توی رفتیم و شدیم رد آقایون بین از و گرفت بابا هم رو دستم

 به. مادرم دست برسونن که هامستخدم از یکی دست داد و برداشت سرم روی از رو شنل خودش شاهین

 هم وراون از، کردمی کرم داشت که بود ومهمونا سوت و دست صدای شدیم سالن وارد کهاین محض

 النازِ وقت سر رفتم هم بعد و کردم روبوسی شاهین و خودم مامان با. انفجاربود به رو آهنگ صدای

 آخر در و گفتیم آمدخوش و کردیم پرسی احوال هامهمون تک تک با. کردم بغلش محکم. خودم یدیوونه

 دور شاهین. آورد داسفن هامستخدم از یکی. نشستیم مونمخصوص صندلیِ روی هم دست توی دست
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 پول مقداری یه شگون عنوان به آخر در و کردم رو کارهمین هم من، ذغال داخل ریخت و چرخوند سرم

 هب رو. بود وسطشون هم بکگنده الناز. رقصیدنمی وسط داشتن هابچه از سری یه. گذاشت سینی داخل

 :گفتم شاهین

 !میده قر داره هابچه وسط کوچولوها نینی عین ولی؛ هادبیرستانیه قرآن رو تو نگاه -

 :گفت و خندید

 برگشت باز. بود گرفته مخنده. داد شاباش شونهمه به رفت شد بلند. رو زنم خواهر داری کارشچی -

 اومد شاهین مامان و نشوندن رو هابچه، شد تموم آهنگ کهاین محض به. کنارم نشست و خودم سمت

 .برقصین باید گفت و مونسمت

 ؟دیرتر یکم نمیشه االح -

 .االن همین عزیزم نه -

 : گفت تعجب کمی با شاهین

 .نیستم بلد رقـــص اصال که من -

 .رقصمنمی هم من نرقصی تو، نیستی بلد رو چی چی -

 :شاهین مامان

 ببینم پاشین -
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 عشرو هامهمون نرقصیده هنوز. شدیم بلند دیگه هیچی. کرد بلندمون و گرفت رو مونجفت هر دست

 رو هاششاباش. برقصه که رفتممی غره چشم هم شاهین به رقصیدممی من. کردن جیغ جیغ به کردن

 باحال خیلی. رقصیدن به کرد شروع که آخر تا بود دراومده حرصش قدراین. برقصه تا گرفتمنمی

 به. بهمون گذشت خوش حسابی. زدمی بال بال مرغ مثل داشت انگار نبود بلد کهاین نه رقصیدمی

 گذشت یکم. بودم شده خسته حسابی. نشستیم آخر در و رقصیدیم ایدقیقه چهار آهنگ تا دو یاندازه

 انمام و خودم مامان و الناز با هم یکم. برقصم کردن بلند رو من باز. مردونه توی رفت شد بلند شاهین که

 حدود. بشینم برم من شدن یراض باالخره. شدمی کنده داشت پاهام. رقصیدم آشناهامون بقیه و شاهین

 روی چیدنمی رو شام بساط داشتن کم کم. کردنمی انرژی تخلیه داشتن هامونمهمون فقط ساعت یک

 .کنارم نشست بعد. دادم دست بهش و شدم بلند. اومد هم ما شادوماد که میزها

 .بود شده ذره یه برات دلم که وای -

 ؟من جون! بابا نه -

 .الناز جون -

 :گفت و خندید هم اون. خندیدم

 .خونه ببرم رو عروسم خواممی من خو؟ میشه تموم کی پس -

 ؟حاال داری قدرعجلهاین چرا، اوه -

 .دیگه دارم عجله چون -

 .دیوونه -
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 :گفت و اومد مامانم

 ویت رفتیم و شدیم بلند هم با. رو تونشام چیدن عقد اتاق توی. بخورید رو تونشام برید، مادر پاشین -

 .بستیم هم رو در اقات

 .خونه بریم زود بخوریم هم شام وای -

 .خونه نیست خبری هیچ، ها نزن هول شاهین -

 .هست خوبی خبرهای اتفاقا چرا -

 ؟خبرهایی چه -

 ...حاال -

 .بابا گشنمه، بخوریم رو مونشام بیا. باشه -

 دهن تو گرفتیم تصمیم بذاریم موندهن تو کهاین از قبل ولی؛ کردیم پر رو هامونقاشق. رومروبه نشست

 .خوردم غذا تونستم تا. گرفت مونخنده هم خودمون. بذاریم همدیگه

 .من به بده رو نوشابه اون. گشنگی از مردممی داشتم، آخیش -

 .خوردم رو تهش تا. دستم داد رو نوشابه

 .آخیش -

 .خانومم جونت نوش -
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 .تو اومد الناز. درخورد به ایتقه

 .کنین خداحافظی باید، میرن دارن هامهمون، بیرون بیاین خوردین رو تونشام آبجی -

 .میایم االن، آبجی باشه -

 :گفت شاهین، رفت کهاین محض به

 .میرن دارن باالخره، جون آخ -

 :گفتم و شدم بلند

 .بریم پاشو، بخور کم، دیگه بسه -

 :گفت و گرفت رو بازوم دوید که رفتممی جلوجلو داشتم

 .من عزیز وایسا خو، ها تریهول تو -

 آرزوی برامون و اومدن کم کم هامهمون. خودمون جایگاه سر رفتیم هم با. نگفتم چیزی و خندیدم

 .شد خالی کم کم سالن. رفتن و کردن خوشبختی

 .بپوش رو این بیا جان الهه: مامان

 که بودن هامونخانواده قطف. شدیم خارج سالن از هم با شاهین دست توی دست و کردم تنم رو شنلم

 دبو اومده شیشه از الناز. داد روحرکت ماشین. ماشین توی نشستم شاهین کمک به. اومدنمی موندنبال

 .خندیدم کلی برسیم خونه به تا. برامون زدنمی بوق هی. آورددرمی بازی مسخره و بیرون

 :گفت شاهین رسیدیم وقتی
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 .خونه رسیدیم آخیش -

 ؟واقعا -

 ادهپی کرد کمک و کرد باز رو در و من سمت اومد. شد پیاده ماشین از بله گفتن با و داشت نگه رو ماشین

 .سرخ شاهینِ عمارت. بودم عمارت توی باز. بشم

 . سرخ شاهینِ آقای بخیر یادت -

 .ها جلوتم ناسالمتی، من سر تو خاک -

 :گفتم و خندیدم

 .خوبی تو، میگم رو خالفکاره اون -

 .آهان -

 .لهب -

. کردیم باز رو ورودی در و رفتیم همدیگه با. نبود جااون مستخدمی هیچ نگهبان جز خودم درخواست به

 هی الناز. بود شده چیده نو از خونه وسایل تمام. اومدن باهامون هم بابامون و مامان، تو رفتیم کهاین از بعد

 :گفت و زد دارکش سوت

 !جاییه عجب جوون -

 :گفتم و شهکل پشت زدم دست با

 ؟کو کالمت عفت -
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 .رفت دادن شوهر رو عفت -

 .خنده زیر زدیم همه حرفش با

 !انگار تو نمیشی آدم -

 .ازشون نبودم دور شکرخیلی رو خدا. کردم بغلش محکم. بوسید رو دومون هر جلو اومد مامان

 .مادر بشید خوشبخت شاءاهللان: مامان

 مامان برم قربونت -

 .خانوم اجح باشی زنده: شاهین

 .بوسیدم هم اون دست، بود کنارم مامانم. بوسیدم رو بابا دست. کردم بغلش محکم هم رو بابا

 .میشد تنگ براش دلم. بوسیدمش و کردم بغل رو الناز

 .ها پیشم بیای میگم خره الناز -

 . بمونم جااین قراره هم امشب همین من آبجی نترس -

 .برب کن جمعش رو دخترت این بیا، بابا -

 موقعی. کردن خوشبختی آرزوی برامون و کردن خداحافظی ازمون هم شاهین مادر و پدر. خندیدیم همه

 :گفت گوشم در الناز، رفتنمی داشتن که

 .ستباقی فرصت ماه ده فقط -
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 ؟چی تا -

 .تخونه تو بدی ول خوشگل نیِنی یه کهاین تا -

 .مرض کثافتِ، ستنخورده دهنی تو، تربییتبی یدختره. کرد فرار و دوید بزنمش خواستم تا

 . نبستیم رو در بودن نشده خارج عمارت از وقتی تا و کردیم بدرقه ورودی در دم تا رو مادرمون و پدر

 .ششونه رو بود انداخته رو من و بود کرده بغلم. کرد پام کله دیوونه شاهینِ یهو، شد بسته در کههمین

 .ها بابام خونه میرم پامیشم ها نرفتن هنوز شاهین. دیوونه کن ولم -

 !کنهمی تهدید رو من داره کی ببین. بابا بیشین -

 :گفتم و خندیدم

 .پایین بذارم خدا رو تو -

 !ها داره خرج -

 ؟ها -

 .کنم ولت تا خواممی ـوسـ بـ -

 یرز تشدس یه بود زانوم زیر دستش یه. بغلش تو گرفتم و پایین آورد رو من. نگفتم چیزی و خندیدم

 .سرم

 .بیاد کن رد -
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 و چرخوند رو سرش کنم ـوسـ بـ رو لپش خواستم تا ولی؛ جلو آورد رو صورتش. کردم غنچه رو هاملب

 .کردم ـوسـ بـ رو هاشلب، لپش جای

 .دیوونه -

 .بخوابیم بریم، دیگه خب -

 .خوابم گیج، مخسته هم من آره -

 ؟تعطیله امشب یعنی -

 !تعطیله جا همه ،ها ستجمعه دیگه آره -

 .بود گرفته حرصش. خنده زیر زدم

 آب داشت کنم فکر، آشپزخونه توی شاهین و بودم باال یطبقه من. بستم رو در و اتاق توی رفتم

 شلوارک و تاپ یه زود خیلی. کنه شیطونی نزنه سرش به که درآوردم سریع رو عروسم لباس. خوردمی

 .شد گرد هاشچشم دید رو من تا. بیرون رفتم اتاق از و کردم تنم سفید

 .درآورده رو لباس خودش! کمکش بیام من وانستاده ترسش از خدا رو تو نگاه -

 ریدمپ، اتاق توی بیاد شاهین کهاین از قبل ولی؛ نداشتم رفتن حموم حس اصال. اتاق توی رفتم و خندیدم

 که هم حموم. کردمنمی باز که کن زبا رو در گفتمی هی، در پشت اومد. کردم قفل هم رو در و حموم توی

 رو موهام و سرم روی انداختم رو کالهش، کردم محکم رو کمربندش، دورم پیچیدم رو حوله، شد تموم

 یعنی. بود انداخته هم رو سرش روی، بود تختخواب روی شاهین. بیرون رفتم حموم از. کردممی خشک

 . قهره نکنم غلط! عمرا؟ خوابه
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 .نشستم تخت روی کنارش رفتم

 ؟شاهین -

 .نداد جواب

 ؟خره شاهین -

 .نداد جواب

 ؟عشقم -

-... 

 ؟آقاییم -

-... 

 .دیگه بده جواب خو؟ زندگیم، نفسم -

 .نزد حرفی هم باز

 ؟قهری یا خوابی االن خب -

 .سکوت باز

 ؟زنینمی حرف -
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 شدم دوال و بدنش طرف دو گذاشتم رو دستم. بود بسته رو هاشچشم. کنار زدم سرش روی از رو پتو

 بوسش دوباره.نکرد باز رو هاشچشم ولی؛ زد لبخند. کردم صدادار محکمِ ـوسـ بـ یه رو لپش و روش

 .نکرد باز رو هاشچشم هم باز ولی؛ شد ترعمیق لبخندش. کردم

 دیگه نکن قهر شاهینم -

 .روش افتادم کال. کرد بغلم محکم و بغلش تو گرفت رو من یهو. کرد باز رو هاشچشم

 .ها نکنی شیطونی -

 .ها کنممی قهر دوباره -

 هوف -

 بغلش تو و بازوش رو بودم گذاشته رو سرم. رفتمی ور باهاش داشت. بیرون بود زده حوله تو از موهام

 ناز رو موهام شاهین. بخوابه عشقش بغل تو رو صبح تا شب یه آدم بخشه لذت چه. بودم کشیده دراز

 سح با صبح. برد خوابم بغلش تو صبح تا که کرد نازم قدراون. کرد ـوسه بـ غرق رو صورتم همه. کردمی

 سیک بغل تو...عشقم بغل تو... بودم شاهین بغل تو هنوز. کردم نگاه اطرافم به. بازکردم رو هامچشم خوبی

 .کردم نازش و شریخته بهم موهای تو بردم رو هامدست. داشتم رو آرزوش که

 .من عشق دارم دوستت -

 

 یانپا
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 هبود راضی امیدوارم. کردنمی دنبال و خوندنمی رو رمان که عزیزانی تمامی و سایت مدیریت از تشکر با

 . باشید

 یاحق

 تاجیک فاطمه

11/8/61 
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برای اشتراک گذاری و انتشار رمان یا آثار ادبی خود، و مطالعه رمان های در حال تایپ، به انجمن نگاه دانلود مراجعه 

 کنید :

WWW.FORUM.NEGAHDL . COM 

http://www.negahdl.com/
http://www.forum.negahdl.com/
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تلگرام نگاه کانال اطالع رسانی های سایت و انجمن در ، رمان های جدید سایت، و تایپ معرفی رمان های در حال

 دانلود به نشانی :
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