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 ببرید ت*لذ آن خواندن از امیدوارم و میکند دنبال را واحدی داستان داستانک، این: خواننده با سخنی

 

 پیچدمی هم در را انگشتانش او؛ بی آرمش، بی نشاط، بی خالی، روز هر مثل. کندمی نگاه رویش پیش گرفته خاک شیشه به

 او با اشخوشبختی سراسر روزهای یادگار که ایساده اینقره انگشتر. کندمی جا جابه انگشتانش روی را اشنامزدی حلقه و

 این از رهایی برای گردد اشدلگرمی و مباهات مایه و باشد توانستمی که اویی او، با نماند و نخواست که اویی. بود

 ... .اما خوفناک؛ کدهمنحوس

 و تنگ سلول سمت به و برخاست هاپله روی از و کشید خود افکار از دست زندان مزاحم همیشه بلندگوهای صدای شنیدن با

 که بودند کرده ریزش قدرآن دیوارهایش و در بلکه نداشت گرمایشش برای ایبخاری تنها نه که سلولی. افتاد راه به خود نمور

 را دوکله حشمت راه میانه در. کردمی سلب او از را آرام خواب و نفوذ اتاق داخل پاییز روزهای این سرمای و سوز طرفی هر از

 سادگی به دلش در. بردنمی پیش از کاری کردمی تقال چه هر اما داشت؛ را زندان تلفن بازکردن در سعی انگشتانش با که دید

 .کند بازگو هایشرفیق برای حتما را آن گرفت تصمیم و خندید حشمت زیاد بسیار احمقی و

 داده او به فردش به منحصر دیرفهمی برای را دوکله لقب تهران، نشین پایین محله از بود ساله اندی و سی مردی حشمت

 پنهان کسی هاتلفن این داخل بود معتقد هنوز خاکی، کره این روی بر زندگی چندسال و چندین از بعد که دیرفهمی. بودند

 خودش به باید را این نادان، و هستیم کار سر ما یهمه بود معتقد. کندمی صحبت ما با خط پشت فرد جای به و شده

 .گفتندمی

 است آن ردن*خو حال در و رفته کش آشپزخانه از نان مقداری که دید را هایشبندیهم از یکی مسعود رسید که سلول به

 خفه حال در چنین این که کرده دنبالت چیزی گرگی مگر بگوید او به نیست کسی آخر. خود کردن خفه نه، که ردن*خو البته

 بکشد دراز او به توجه بدون کندمی سعی برسد؟ تو پای به که دارد وجود زندان این در دیگری شکموی یا هستی؟ خود کردن

 آخر. کندمی حرام چشمانش بر را خواب مسعود هایدندان زیر خشک هاینان خشخش صدای شود؟می مگر اما بخوابد؛ و

 شود،می برگشته بخت مسعود نثار محکمی گردنی پس بعد ایثانیه و رفته او سمت به عصبانیت با و شودمی طاق طاقتش

 .افتدمی سرفه به و کندمی گیر گلویش در نان که طوری

 



 

 
 

4 

  
 شهربند 

 اکبریان آتریسا 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 سوزش اما رود؛می بین از اشسرفه تا آشامدمی و ریزدمی خود برای لیوانی و برداشته را میزش کنار آب پارچ سریع مسعود

 را اشگردنی پس و رودمی خود ضارب سمت به گرفته فرا را وجودش که عصبانیتی و سرخ چشمانی با. بردمی را امانش گلو

 چه هم آن. شودمی خیر به ختم بندیانشانهم دیگر توسط موضوع باالخره و کشدمی کاریکتک به کار. گرداندبرمی او به

 .خونی و خاکی بدن و تن و صورت با شدنی، بخیر ختم

 مسعود. افزوده بارشعصف زندگی روزهای بر جدیدی روز و شودمی تمام هایشجدال و جنگ و هاکشمکش تمام با شب آن

 خوشحال؛ البته صد و نبود مهم او برای اصال که حالی در. دهدنمی او به اهمیتی و گرفته پیش در را توجهیبی و قهر باب

 اشهمیشگی نیمکت راهی و نشیندمی لبانش بر پوزخندی. بود گشته راحت او معنایبی هایپرسش شر از روزی چند چون

 افکار در غرق و نشیندمی آن روی. بود کرده جاخوش حیاط گوشه سرو درخت زیر که ایرفته در زوار چوبی نیمکت. شودمی

 .کنندهپریشان و متشوش افکاری شود،می اشروزانه

 که جوان پسری. داد مزاحم فرد به را نگاهش و کشید دست افکارش از دادندمی تکان را هایشکتف که دستانی حس با

 :زد ب*ل میلی بی با سراغش، بیاید شرخر علی که ودار گیر این در بود کم همین. بود داده آزیین را صورتش زخمی

 من؟ سراغ اومدی شدهچی شرخر؟ چیه -

 .اوردند جدید زندانی بگم بهت اومدم هیچی -

 :گفت کشید،می نیمکت خاک و گرد روی را انگشتانش وسواس با کهحالی در و انداخت باال ایشانه خیالیبی با

 چه؟ من به! بیارن خب -

 .باش*ل رو تو اسم هی داخل گذاشته رو پاش وقتی از توعه، آشنای انگار آخه -

 :پرسدمی تردید با و انداخته باال ابرویی

 چیه؟ اسمش -

 .اسکندری بردیا! آهان بود؟ چی بود؟ باربد بهرام، نمیدونم -

 او بر را عرصه دادن زندگی جای به بار این اما هوا. آمد سراغش به دوباره لعنتی سرگیجه آن و شد خشک بدنش ثانیه درصدم

  کوبیدندمی ستپرش نه*سی به را خود هوا بخش زندگی دمنوش از ایجرعه جوی و جست در هایششش و ساختمی تنگ
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 و بود افتاده نفسنفس به. شدمی ترنزدیک و نزدیک هایشاستخوان توسط شدن پاره به لحظه هر که دیافراگمی پرده و

 به مردک خون تا گریخت جاآن از سرعت تمام با کمک جای به دید را او وضع این که علی. بود شده تار اطرافش به دیدش

 .نیفتد او گردن

 افتاد زمین بر که نیمکت از. شودمی ترسنگین و سنگین تنش و کاهدمی خود تپش سرعت از ثانیه هر قلبش کرد احساس

 تار و تیره چیز همه و افتادند هم روی هایشپلک شدند،می ترنزدیک لحظه هر که رسید گوشش به افرادی دویدن صدای

 .شد

 بیمارستان در دریافت پیچید،می مشامش در که ضدعفونی مواد زننده بوی و اطرافش سفید دیوارهای دیدن با گشود که چشم

 کدهفالکت این کردنمی رهایش چرا آخر. احساس بی رحمبی دنیای این از یابد رهایی بود نتوانسته هم بار این گویی. است

 و کرد پاک را چشمانش گوشه شده جمع اشک! زندان؟ این از یابد خالصی و بمیرد حداقل گذاشتنمی چرا ودپیکر؟ در بی

 ... .اما برهاند کویرسان تشنگی این از را خود و بنوشد آب ایجرعه تا شود بلند کرد سعی

 با واقعاً. بود گرفته تخت هایمیله اسارت به را دستش مچ که داد آهنینی بنددست به را نگاهش. نتوانست کرد تقال چه هر اما

 به بیمارستان داخل زمان اندک همین حداقل و سوخت خواهد نزارش حال به دلشان کردمی فکر کرد؟می فکری چه خودش

 .باطل خیال زهی کرد؟ خواهند رهایش خود حال

 روی از شدن بلند برای که وقتی هم آن جا،نآ از بگریزد و کند فرار مردک نکند تا دادمی نگهبانی در جلوی همراهش سرباز

 .بود کرده صرف زمان دقیقه ده تخت

. کرد ترک را آنجا او، به آمپولی تزریق بعد و کرد چک را او جسمانی اوضاع و حیاتی عالئم. شد اتاق وارد دکتر و شد باز در

 .شود صحبت هم مجرم یک با تا داشت عبا هم او گویی. رفت و داد انجام را وظایفش فقط حرفی، هیچبی! بود عجیبی دکتر

 رهایش خود حال به و برگرداندند زندان به باز را او. شد بهتر اندکی اشجسمانی حال و گذشت منوال همین به روز چند

 جای به. بدتر او از هایشبندی هم. است نجس یا ندارد وجود گویی کردندمی رفتار او با طوری بود؟ چه مگر او تقصیر. کردند

 .ترعجیب آدمانی میان بود؛ عجیبی روزگار کاری، کتک و کردندمی ناسزاگویی کمک، و دلداری

 .آوردش خود به بلندگوها صدای بود افکارش غرق که زمانی روزها همین از یکی در

 .داری مالقاتی سلطانی اهورا 082 زندانی -
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 و خیزدبرمی تردید با. بود شده طرد خانواده از و بودند کرده رها خود حال به را او بود هاسال بود؟ ممکن چطور اما مالقاتی؟

 .بود اتاق همین زندان، اتاق ترینمصرفبی او نظر به. کندمی حرکت مالقات اتاق سمت به

 مشوش دنیای در غرق هم باز و انداخت پایین را سرش. نیامد کسی اما گذشت؛ و گذشت. شد منتظر و نشست شیشه پشت

 .شد خشک روبرویش فرد دیدن با اما کرد؛ بلند را سرش شیشه به چیزی شدن کوبیده با. شد خود

 تحقیر با آمیخته تنفر با و نشست مقابلش زن لبان روی بر پوزخندی کرد؟می چه جااین روبرویش مرموز فرد! نداشت امکان

 با بود، شده روزهایش گیرگریبان امروز که تحقیرهایی و هابدبختی تمام مایه شدنمی باورش. گذراند نظر از را پایش سرتا

 .کندمی نگاهش پوزخند با و انداخته پا روی پا نشسته، روبرویش تمام وقاحت

 را اتاقک دو رابط گوشی ریختمی فرو آن در سهمگین سونامی چون عصبانیت که چشمانی با و سایدمی دندان بر دندان

 بر گشادی گله لبخند و کرد نزدیک گوشش به و برداشت را تلفن زن. بردارد هم او که کرد اشاره چشمانش با و برداشت

 .نشاند صورتش

 میدی؟ تحویلم رو مزحکت لبخند نشستی من جلو اومدی رویی چه با دقیقاً -

 .میاره سالمتی سالم، پروین خاله قول به! هاکنی سالم باید اول کنم فکر عزیزم -

 فهمیدی؟ یاری،نمی اتنجس زبون به دیگه رو من مادر اسم زنیکه؛ رو دهنت ببند -

 !که نگفتم چیزی میاری؟ جوش چرا گلم باشه -

 .کنم خفت نیومدم نکردم روخورد شیشه این تا مطلب اصل سر بری بهتره -

 اونم شده، قبل ترخطرناک خیلی بردیا بدون رو این فقط درسته؟ کرده، پیدات بردیا که فهمیدی حاال تا حتماً بگم اومدم -

 ... .برای که ایحادثه اون بعد

 در غرقه بیچاره مرد و گرفته جان چشمش پیش نحس شب آن هایصحنه تمام. شد ساکت اهورا بلند نسبتاً داد با زن

 .آمد خود به دقیقه چند بعد. شد خود خوب چنداننه خاطرات

 بشی؟ محو همیشه برای و کنی گم من زندگی از رو گورت که بدم بهت چی تو؟ خوایمی چی جونم از دقیقاً -
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 گفتنمی کردیمی جونش به جون که خواممی رو سلطانی اهورا من! خواممی رو خودت خوام؟می چی دونیمی نچ؛نچ -

 .خواممی رو اهورا اون من. چشم

 نه؟ بگیرمت، بیام خوایمی هم بعدش حتماً خوای؟می چی دیگه خانم؛ نکنی دل رو وقت یه -

 نه؟ که چرا -

 فهمیدی؟. کنیمی گم دنیایم از و زندگیم از جا،این از رو گورت شمارممی سه تا مهشید -

 .داشتنیمدوست بداخالق اخموی همیشه آقای فعالً. رفتممی داشتم هم گفتینمی! شدی بداخالق چه -

 رفت اتاقش سمت به متنشج اعصابی با. شد روبرو او خالی جای با که بود روبرویش انگیزنفرت زن مالکیت میم بهت در هنوز

 .بسپارد فراموشی به و کند انبار مغزش خورده خاک پرستوهای در را شده لعنت دیدار این بتواند شاید کشید، دراز و

 هول کند،می نگاهش نیشخند با و انداخته پا روی پا و نشسته تختش کنار صندلی روی که شخصی دیدن با گشود که چشم

 را اعصابش روبرویش مرد قهقهه. شد بلند نهادم از آه و کرد برخورد سرش باالی آهنین تخت به محکم سرش و شد بلند زده

 .کردمی ترمتشنج

 کنی؟می غلطی چه من اتاق تو بردیا! تو؟ -

 با کنم، مالقات رو عزیزم رفیق بار یه اومدم ضمن در هستن؛ عمومی زندان هایاتاق دونممی من که جااون تا تو؟ اتاق -

 داری؟ مشکلی قضیه این

 :گفت و گرفت خود به جدی ایقیافه اما نشست؛ اندامش بر لرزه کشیدکه طوری را عزیزم رفیق

 کنی؟ آب زیر رو سرم اومدی نکنه بده؛ رو من جواب درست -

 شونعملی زودتر دارم دوست که دارم باهات کارها خیلی هنوز بکشی، زجر باید حاالها حاال مرگ برای قالبی، داداش نه -

 .کنم

 ... .تو -

 :گفت بود، اشقبل دقیقه چند هایقهقهه مغایر کامالً که اخمی با
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 .گیرممی ازت رو چی همه تاوان زودی به سلطانی، اهوراخان باش منتظر -

 به سرش. آمد سراغش به هم باز لعنتی نفستنگی آن و یافت افزایش شدت به قلبش تپش. شد خارج اتاق از و گفت را این

 .افتاد فرو سلول سرد هایموزاییک بر بیهوش بعد چندی و افتاد دوران

*** 

 بعد روز چند

 بود شده وارد او به که شدیدی عصبی شوک حاصل را بیهوشی آن و بود کرده اشمعاینه زندان پزشک که میشد روزی چند

 .بود مانده تنها که بود اهورا این هم باز و بود نوشته سرم و آمپول رنگارنگ، قرص چندتایی. بود داده تشخیص

 را هایشگونه بر شدن جاری در سعی مسرانه که اشکی قطرات. سال پنج بعد هم آن بگیرد؛ تماس او با امروز گرفت تصمیم

 منتظر و گرفت ثانیه چند در را شماره. کرد نزدیک هایشگوش به را زندان عمومی تلفن و زدود انگشتانش سر با را داشتند

 .داشت یاد به را شماره هم هنوز اما گذشت؛می شماره این با نمایش آخرین از هاسال که آن با. ماند

 و چندین مهمان؛ صورتش بر اخم و بود گرفته بازی به را اعصابش شدندمی گذاشته پاسخبی که متمادی هایبوق صدای

 دارش خش و خسته صدای بود، تلفن گذاشتن صدد در ناامیدوار که لحظات واپسین در و گرفت را شماره نیز دیگر بار چند

 :پیچید هایشگوش داخل

 الو؟ -

 .کرد خیس را صورتش و جوشید اشکش چشمه

 نمیدی؟ جواب چرا هستی؟ کی الو؟ الو؟ -

 :گفت و گشود ب*ل سختی به

 .داداش نیکو الو؛... الو -

 .شکستمی هم در را سکوتشان که بود اهورا های هقهق فقط و شد حکمران میانشان سکوت ایدقیقه چند

 ... .تو -
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 .اهورام نیکو، منم آره -

 زدی؟ زنگ بهم چرا -

 .جااین شده پیدا کلش و سر بردیا چون... چون -

 چه؟ من به خب -

 :بگوید مهربانی لحن با کرد سعی پس شودمی زده دلخوری سر از االن نیکو هایحرف تمام دانستمی

 .خیلی داداش، دارم نیاز بهت -

 چندین که برادری به داشت نیاز. آورددرمی را حرصش و کردمی صدایش نیکو بچگی از که نیکی به داشت نیاز داشت؛ نیاز

 خنجر زخمی قلب کردمی تیمار و شدمی دوا را دردش و آمدمی آیا بخشید؟می را او آیا اما بودش؛ رانده خود از بود سال

 آمد؟می آیا را؟ اشخورده

 قلبش و ریخت فرو هایششاهرگ به بدنش هایرگ از سرد مایعی چون. کرد کر را گوشش تلفن متمادی های بوق صدای

 !شود؟می مگر سادگی؟ همین به بود؟ کرده رهایش. کرد منجمد را

 به خمیده مر*ک با. کرد کر را فلک گوش اشعاجزانه هایهقهق و خوردند سر سردش هایگونه روی بر هایشاشک

 شنیده درست هایشگوش کردند؟می صدایش. گشود چشم بلندگوها خراشگوش صدای با بعد روز. کشید دراز و رفت اتاقش

 بود؟

 .لطفاً ترسریع. مالقات اتاق به سلطانی اهورا آقای -

 فقط کثیف؛ صورتش و دست و اندژولیده موهایش نداد اهمیت. دوید اتاقک سمت به دو با نبسته بسته را لباسش هایدکمه

 .کردمی فکر اشکننده مالقات به

 .بود خودش. شد وارد و گشود را در زنان نفسنفس. رسید اتاق به باالخره

 خواستنمی گویی و بود انداخته پایین را سرش. رفت سمتش به و زدود را هایشگونه روی انداخته خط شوق اشک قطرات

  و کردمی تمنا را برادرش تک تن تلخ عطر لحظه، همین در حال؛ دلش. بخواهد دلش اهورا که نبود چیزی این و کند نگاهش
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 قصد گویی که محکم آنقدر. کشید آغوشش در محکم و آورد هجوم سمتش به ثانیه صدم در. بدهد دستش از خواستنمی

 آغوشش و کند ایست لحظه همین در زمان ابد تا کرد آرزو و بست را چشمانش. داشت وجودش در را وجودش کردن حل

 .نشود خالی بود ساخته برادرش تن برای که حصاری از گاههیچ

 باال و گرفت را اشچانه دست با. نشاندمی اهورا هایب*ل روی را لبخند و دادمی او هایگریه از نشان نیک لرزان هایشانه

 سر. بودند برده ارث به را شب انتهایبی آسمان هایستاره درخشش اشآبی چشمان. کرد نگاهش برادرانه عشق با و آورد

 اشک مکان و زمان به توجه بدون دقایقی همدیگر با و شد حلقه کمرش پور نیک دستان. بوسید را اشپیشانی و برد جلو

 .کردند دلتنگی رفع و ریختند شوق

 .رفتند مطلب اصل سر پرسیاحوال کمی بعد و نشستند اتاق میان فرزین های صندلی روی

 اینجا؟ اومده چطور بردیا -

 .ندارم جانی امنیت اینجا من یعنی و اومده رتی*پا با هست چی هر اما واال؛ دونمنمی -

 اومده؟ انتقام برای مطمعنی -

 .کرد تهدیدم پیش روز چند همین صددرصد، آره -

 .دیگه زندان یه بدیم انتقالت بکنیم فکری یه باید پس خب -

 .بیاره رو دخلم امشب همین ممکنه بهتر، ترسریع چه هر لطفاً فقط درسته، -

 :زد ب*ل حرص با

 !هان؟ بیاره؛ سرت بالیی که مردم من مگه. ببینم بگیر گاز رو زبونت -

 :گفت ترس با و برد باال تسلیم عالمت به را دستانش

 . نزن رو من فقط رو، هاینتیجه نوه هم بدم زن رو تو هم باشم زنده سال دوهزار خواممی من اصالً خدانکنه؛ واال نه -

 کیم؟ من که دونیمی -

 .بشم مرگ جوون رو من نکشی پاتم، خاک من مملکتی سرهنگ تو بله؛ بله -
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 اوکی؟ بدم، انتقالت تا کنیمی مراقبت خودت از آدمیزاد بچه مثل نگو پرت و چرت قدراین بسه -

 :گفت و داد تکان سر باشه عالمت به جدی ایچهره با و شد محو هایشخنده

 تموم کارم بگو نوری سرهنگ به دیگه چیز یه و بمونم کده فالکت این داخل بیشتر تونمنمی من. زودتر چه هر فقط اوکیه؛ -

 .مالقاتم بیاد شده

 :گفت تعجب با و رفت باال نیک ابروان

 !شناسی؟می کجا از رو نوری سرهنگ تو -

 .مالقاتم بیاد بگو فقط آشناهامه، از یکی -

 .برم باید من فعال اوکی؛ -

 .همراهت به خدا برو؛ -

 اشبینی روی دستانی احساس با که بود شب هاینیمه. رفت خواب به نیز جاهمان و ماند سلولش داخل اهورا نیک، رفتن بعد

 گذاشت اشبینی روی را بالش اهورا از العملیعکس هر قبل مرد. زد خشکش روبرویش پوشسیاه فرد دیدن با و گشود چشم

 .بخورد تکان نتواند تا کرد تخت قفل را بدنش دیگرش دست با و

. نداشت برگشتی راه و بود شده مهر زیرین مردگان جهان به روحش تبعید گذرنامه باراین گویی بود؛ فایدهبی اهورا تقالهای

 بر اکسیژن سد بستن با و ابرها پشت شده نهان ماه با سیاه و سرد شب یک در که گنجیدنمی نیز خیاالتش در حتی زمانهیچ

 روح و بیاید سراغش به مرگ فرشته بود، گشته را جاهمه زندگی جام از ایجرعه جویجست در که اششده هالک هایریه

 .گرداند جدا تنش از

 و غلتید چشمانش گوشه از اشکی قطره و میشد کاسته قلبش تپش شدت از ثانیه هر. میزد کبودی به و پریده صورتش رنگ

 اهورا قلب اشک؛ قطره پاشیدن هم از با همزمان. ریخت فرو تخت رنگ سفید روتختی روی سردش گونه گذاشتن زیرپا بعد

. میشد فشرده درد از نه و کوبیدمی اشنه*سی دیوار و در به وارمجنون جانش نجات برای را خود دیگر نه. ایستاد تپش از نیز

 .مرده ساکن، خالی، حسی، هیچ بی
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 در سعی هاسال که جهانی همان شد؛ کشانیده زیرین جهان به و مرد اهورا. بود سابقهبی سرمایش که سرد شبی در مرد، اهورا

 .کشیدندمی را انتظارش شیاطین که جهانی. داشت آن از فرار

 حصار پشت شده پنهان ماه میخ و بود مانده باز یافتند تختش روی کبود و جانبی را جسدش که بعد روز تا هایشچشم

 .رنگ تیرههایابرک

*** 

 ...بعد روز چند

 

 میگین اومدین حاال! نه گینمی بدم انجام رو خاکسپاریش کارهای بدین رو جسد میگم وضعشه؟ چه این آقا؟ چی یعنی -

 قانونی؟ پزشکی بره باید جسد

 :گفت کند، آرام بود کرده فوران عصبانیتش که را روبرویش مرد آرامش با داشت سعی که حالی در دکتر

 گفتن من به قتل علت بررسی برای جنایی پلیس درسته؟ رسیدن؟ قتل به اهورا آقا که هستین متوجه سلطانی آقای ببینید -

 رو خدا دونممی هم من. دادممی تحویلتون رو جسد میل کمال با بودم خودم دست اگه قانونی، پزشکی بدیم انتقال رو جسد

 چیه؟ چاره اما بمونه؛ زمین رو میت جسد نمیاد خوش

 :غرید اششده چفت هایدندان بین از

 بگم؟ کی به من آخه نه؟ بپوساند، کفن هفت داداشم جسد که وقتی تا حتماً میشه؟ تموم اون هابازی مسخره این کی پس -

 !.بردیا است بردیا کار نکنیم؛ تلف رو تونوقت خودبی کشته کی دونممی من که بگم آدمی کدوم به

 دارین؟ مدرکی شما -

 .آره -

 :گفت و کرد نگاهش تردید با دکتر

 مدرکی؟ چه -
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 !اتاقش بودم گذاشته کار مخفی دوربین -

 :گفت و ماند باز تعجب از دکتر دهان

 بوده؟ قوانین خالفه کارتون این دونینمی -

 .دارم رو مردک این فیلم من که اینه االن مهم و بود خودش از محافظت برای دونم؛می آره -

 .پرونده این بازپرس به میدم اطالع من درسته -

 .گیرممی عهده بر رو پرونده این خودم خوادنمی -

 .پرسید تردید با دکتر

 هستین؟ پلیس هم شما یعنی... یعنی -

 .هستم سلطانی نیک سرهنگ بله -

 .هستین پلیس شما دونستمنمی سرهنگ جناب ببخشید -

 .دکتر نیست مشکلی -

 مردک آن از را برادرش انتقام. کند مرتب را افکارش و بزند قدم کمی گرفت تصمیم. شد خارج اتاق از و گفت را این نیک

 .زودی به گرفت؛می

 به و اندکرده پیدا را اهورا جسد که گفتند او به رحمیبی کمال در و گرفتند تماس او با که زمانی رودنمی یادش وقت هیچ

 سر گریه و بگذارد اششانه بر سر که بود اهورایی نه حال که افسوس اما بودش؛ بخشیده هامدت بعد که اهورایی رسیده؛ قتل

 و مشوش روح گرفتنمی را برادرش خون انتقام تا که نیکویی بود، اهورا نیکوی او حال. بود قبل نیک او دیگر نه و دهد

 .گرفتنمی آرام پریشانش

 سرمای و تاریکی که آمد خود به جایی تنها غافل؛ خود پیرامون دنیای از و بود غرق سامانش نابه و پریشان افکار میان در

  تا را سویشرت زیپ درهم ایقیافه با. آزاردمی را چشمانش قدیمی هایچراغ کم نور و خراشیدمی را پوستش شب سوزناک

 



 

 
 

14 

  
 شهربند 

 اکبریان آتریسا 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 خیابان کنار سرد جدول روی. گرفتمی بازی به را لطیفش روان و روح که مخربی خشم با و کشدمی باال اشچانه زیر

 .گفت لعنت مصیبت این بانی و باعث به و گرفت دستش دو میان را سرش و نشست

 در خود طعمه کمین در که مکار گرگی چون و بود کرده رسوخ استخوانش مغز تا سرما. گذشت منوال همین به صباحی چند

 سوی به اشرفته در زوار و کهنه گاری با که دید را پیرمردی دور از. دادمی هل سرمازدگی مرز تا را او برد؛می سر به سکوت

 .بود کرده مبدل معنا تمام به فقیر یک به را او اششده دوزپینه هایلباس و بلند هایریش. آمدمی او

 حرکت از او پای روبروی درست شدمی کشانیده خیابان کنار درشت و ریز هایماشه روی سختی به که گاری هایچرخ

 برداشت گاری گوشه از ایکاسه پیرمرد. گذراند نظر از بود شده خیره او به که را پیرمرد و کرد بلند سر تعجب با نیک. ایستاد

 و گرفت را کاسه تعلل با نیک. کرد دراز بود موت به رو سرما از که روبرویش پسر طرف به و ریخت داخلش را داغ لبوهای و

 از و هوا سرمای طرفی از و کند ریسک خواستنمی طرفی از. دوخت پالستیکی کاسه داخل داغ و سرخ لبوهای به را نگاهش

 را روبرویش جوان لبخند با پیرمرد. کند ردن*خو به شروع که شد باعث بود شده متحمل صبح از که گرسنگی دیگر طرفی

 .شد دور او از و کرد نگاه

 گویی نبود، پیرمرد از خبری اما کند؛ حساب پیرمرد با را پولش تا کرد بلند را سرش طعم خوش لبوهای کردن تمام بعد نیک

 را پول کیف سرعت به. بود افتاده پیرمرد پول کیف. کرد نگاه را رویش پیش زمین مستأصل و گیج. نبوده پیرمردی وقت هیچ

 بیچاره پیرمرد به را پول کیف بتواند شاید تا کرد حرکت باشد رفته پیرمرد دادمی احتمال که مسیری همان از و برداشت

 .برساند

 .شدمی نزدیک او به سر، پشت از که شد روبرو کامیونی متمادین های بوق صدای با که بود نرفته قدمی چند هنوز

 شده شناور گذشته سهمگین خاطرات گرداب در روحش اما حال؛ زمان در و زمین روی بدنش بود، شب همان مثل درست

 صمیمی همیشه اکیپ همیشه، مثل. بودند نشسته ماشین داخل مهشید و بردیا و سهیال و اهورا با که آمدمی یادش. بود

 .بود کرده هاآن همراه را خود زور به که مهشیدی جز به سلطانی رفیقان

 تبدیل آخرش که گذشتنی خوش اما بگذرانند؛ خوش و بروند تهران اطراف بزرگ هایشهربازی از یکی به شب آن بود قرار

 .شد عزا به
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 بارش به شروع شدیدی باران ناگهان اما کرد؛می ترصمیمی را ماشین فضای که مالیمی آهنگ و بودند صحبت مشغول همه

 تمام باران تا کردند صبر و ایستادند پس. ناپیدا و بود تاریک روپیش مسیر. بلعید را ماشین که غلیظی مه آن همراه و کرد

 .کردمی ترمتشنج را اعصاب هم هوا سردی. دادمی سر مرگ کام به را آنها و نشد تمام. نشد تمام اما شود؛

 آرامی به ماشین. کردندنمی کاری چنین وقت هیچ کاش ای که گرند ب خانه به و کنند حرکت گرفتند تصمیم باالخره

 .بود گرفته فرا را نوابی مسافران همه وجود ترس و کردمی حرکت

 اب*خر چیز همه کرد مهشید که کاری با ناگهان. کرد بیشتر را ترسشان امید آمدمی هاآن سمت به که بزرگی کامیون ماشین

 به همه. بود داده تغییر را فرمان جهت و بود رسانده جلو به عقب صندلی از را خودش که برگشتند مهشید سمت به همه. شد

 از ماشین. بود ستانیده هاآن از را واکنشی هر فرصت و بود گذشته کار از کار بود، برده خوابش خستگی شدت از که بردیا جز

 از را همه ماشین سقوط قبل اهورا. شد پرتاب پایین به دره از و داده مسیر تغییر کوهستانی پیچ در پیش هایجاده روی

 برای سهیال التماس و عجز تصویر. کند باز را سهیال ایمنی کمربند نتوانست کرد کاری هر اما داد، هل بیرون به ماشین

 آتش به را وجودش ثانیه هر دقیق، هر روز، هر که وجدانی عذاب و بست نقش اهورا قلب و وجود در همیشه برای نجاتش

 از و کرد انتخاب را خود زندگی و کوشید خود نجات برای غریضه روی از دیگر هایانسانیهمه مثل هم او اما کشید؛می

 .کرد پرتاب بیرون به را خود ماشین

 صدای که انفجاری. کرد کر را هایشگوش مهیبی انفجار صدای و سنگی بزرگ ایصخره ریختن فرو صدای بعد دقیقه چند

 به کینه بردیا چگونه ماجرا آن بعد آیدمی یادش. بود کرده کر را فلک گوش آن از قبل سهیال های التماس و هازجه فریادها

 را برادریشان آن از قبل تا که بردیایی هم آن! راهی هر از کرد؛می استفاده او به زدن ضربه برای راهی هر از و بود گرفته دل

 .دانستندمی شهر کل

 مسیر از را خود بدنش با کامیون برخورد از قبل آخر لحظه در و آمد خود به شدندمی ترنزدیک لحظه هر که هابوق صدای با

 .زد چنگ را سرد زمین و افتاد هاآسفالت روی زنان نفس نفس. کشید کنار آن

 تکه کرد باز که را کیف. بیابد پیرمرد از نشانی شاید کند باز را آن گرفت تصمیم. افتاد پیرمرد پول کیف یاد دقایقی بعد

 :بود نوشته رویش که دید را کاغذی

 .بیا آدرس این به ده ساعت فردا سلطانی نیک -
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 تاکسی با. بردمیپی ماجرا واقعیت به ترسریع باید و فهمیدنمی را موضوع این بود؟ شده همراه او با قصد از پیرمرد چه؟ یعنی

 .رفت فرو عمیقی خواب به و رسانید خانه به را خود تلفنی

*** 

 صبح 2::8 ساعت بعد روز

 

 دوباره و برداشت را مرموز کاغذ اخم از شده پر سراسر ایچهره با و گشود را اششده سنگین هایپلک ساعت آالرم با

 با رفتن کلنجار دقیقه چند از بعد. کردمی تحریکش رفتن برای اشکنجکاوی طرفی از اما باشد؛ تله یک بود ممکن. خواندش

 با. نوشید و کرد درست تلخ قهوه کمی و رفت آشپزخانه به و آمد پایین تخت روی از. برود مکان آن به گرفت تصمیم خودش

 پیش شب دو که پیتزایی جعبه شده، رها سینک داخل کثیف و نشسته هاظرف همه گذراند، نظر از را آشپزخانه گذرا نگاهی

 ... .و شده رها خوری ناهار میز روی بود خورده

 .اشبیچاره مادر عذاب مایه و بود نظمبی و شلخته بچگی از گذاشت،نمی اشزنده شکبی دیدمی را جاآن مادرش اگر

 کشید بیرون هاکابینت از یکی داخل از شکر کمی سریع. سوزاند و ریخت دهانش داخل داغ قهوه افتاد؛ ساعت به که نگاهش

 آخر لحظه در. پوشید را بود دستش دم چه هر و پرید خوابش اتاق داخل دهانش سوزش به توجهبی. ریخت دهانش داخل و

 چروکیده پیراهن. افتاد خنده به و ماند باز دهانش بود ساخته خود برای که ظاهری دیدن از و انداخت نگاهی آینه در خود به

 شلوار و پیراهن یک با را هایشلباس سریع. شود چه لنگه به لنگه هایجوراب و کردی شلوار و اینقره نو کت با ایقهوه

 .آمد بیرون خانه از ماشین کلید برداشتن بعد و کرد تعویض اسپرت خاکستری

 روی را پایش استرس با و کرد روشن آهنگی. افتاد راه به مقصد سمت به و کرد روشن را اش اینقره شش و دویست ماشین

 .کرد زیاد را سرعت و فشرده گاز پدال

*** 

 .سالم معرفت بی

 .کالم یک گفتیمی خب شدی، ناراحت چی از
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 ورام؟ همین که من کجایی معلومه آخه

 هام،لحظه میشه پر تو بی

 ساده میگی

 زیاده عاشق میگی

 بخوادت، که هست یکی

 داده؟ تو یاد کی رو هاحرف این که دونمنمی

 اِنقدر شوخیه مگه عشق

 راحت رفته یادت که

 ... .ساعت یه هم از شدیمنمی خبربی روزی یه

 (فرهمند سروش _سالم معرفت بی) 

*** 

 دیگر ساعت چند تا کرد بندیزمان و نوشت پیامی دوستانش از یکی برای. رسید نظر مورد محل به ساعت نیم بعد باالخره

 ساختمانی. انداخت نگاهی رویشپیش ساختمان به. دهند نجاتش بتوانند شاید تا شود ارسال برایش آوردند سرش بالیی اگر

 کمک از خبری یعنی این و شدنمی دیده چیزی اطرافش کاره نیمه ساختمان چند جز به تقریباً. طبقه شش با نو آپارتمانی

 .نبود

 سوم طبقه بود شده نوشته کاغذ روی. کرد حرکت داخل سمت به نیک و شد باز در دقیقه چند بعد. زد را در زنگ و رفت جلو

. نمایان رویش پیش کوچکی پسرک چهره و شد باز در دقیقه چند بعد. زد در و رساند آنجا به را خود آسانسور با. دوم واحد

 .باشد نداشته بیشتر سال شش پنج خوردمی که موفرفری پسرک

 .عمو سالم -

 :گفت و کشید اشبامزه فرفری موهای به دستی و زد زانو جلویش. بود زبان شیرین چه پسر گل این
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 است؟ جااین بزرگت بابا خوبی؟ پسر، گل سالم -

 .خدا پیش سفر رفته گفتند که، نیست اینجا بزرگم بابا خوبم، آره -

 .عمو خوشگل خداحافظ. اومدم اشتباه پس پسر گل آهان -

 داخل که افرادی سیل به و برگشت تعجب با. افتاد خانه داخل و شد کشیده پشت از دستش که برود خواست و گفت را این

 .انداخت نگاهی بردندمی سر به خانه

 .نگریست کردندمی نگاهش لبخند با که هاآن به باز دهانی با و بود زده ماتم کردند؟می چه اینجا هایشهمکار یهمه

 بود؟ خبر چه اینجا بود؟ اینجا هم سرهنگ. دید را نوری سرهنگ و برگرداند را سرش. نشست اش شانه روی دستی

 !سرهنگ سالم -

 متوالی ساعت چند و بود نخبه باهوشی نظر از هایشهمکار میان که نیکی هم آن. افتادند قهقهه به نیک زبان لکنت از جمع

 .بازگو را هانقشه و کند صحبت مکث بدون توانستمی

 :گفت لرزید،می خنده از که صدایی با سرهنگ

 .بینیممی داریم نیکم سرهنگ روی این ما باالخره -

 صدای فقط و شد تمام جمع هایقهقهه. داد نظامی احترام و ایستاد محکم و آمد خود به زده گند خیلی دید که نیک

 .رسیدمی گوش به کنارگوشه از ریزی هایخنده

 اینجایی؟ چرا نظرت به سرهنگ خب خوردت؛ عسل مَن یه با نمیشه که اخمو و جدی نیک همون شدی دوباره -

 .اینجا کشوندین رو من روش این با که بوده مهم خیلی حتما که دونممی فقط چرا؛ دونمنمی راستش -

 ولی آوریممی دست به مهمی اسناد و مدارک داشتیم تازه و گرفتیم نظر تحت رو باندی یه وقته چند ما. زدی حدس درست -

 .بودی نظر تحت چون اینجا کشوندیمت همین برای کردی،می اب*خر رو کارمون داشتی تو

 کردیم؟می اب*خر رو شما نقشه داشتم که کردم چکار من بگین میشه -
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 .بردیا شناسیش؛می میشی، پاپیچش خیلی داری تو که هست یکی باند رییس -

 ؟!نه -

 .بله متاسفانه، -

 ... .یعنی -

 .اهورا نه بود، بردیا کار هم تصادف اون و است بردیا افراد از مهشید درسته، -

 نامزدش خودش بردیا گینمی شما! بگیره؟ انتقام اهورا از خواستمی نامزدش مرگ و تصادف همین بخاطر بردیا اما... اما -

 کشته؟ رو

 .شد گذاشته کنار سوختنش بعد که اهورا به شدن نزدیک برای بود مهره یه فقط سهیال دقیقاً، -

 چرا؟ بوده؟ اهورا اصلی هدف یعنی -

 و زیر و است چکاره بردیا که بود فهمیده بردیا هایسوله از یکی تا تعقیبش بعد و بود کرده شک بردیا به اهورا چون دقیقاً؛ -

 .بکشتش روشی هر به خواستمی بردیا همین بخاطر. بود درآورده رو بمش

 !شوکم تو من... اما -

 .شود آرام تا کردند صبر و شدند ساکت همه

 .کندمی نگاهش لبخند با و آیدمی جلو موفرفری پسرک

 درازه؟ قدت قدراین چرا تو عمو، -

 گستاخی از. آوردمی در شکلک و اندازدمی باال ابرو برایش گستاخی کمال در که کندمی نگاه را پررو پسرک باز دهان با نیک

 .گیردمی اشخنده پسرک

 شما؟ چیه اسمت جون عمو ببینم -

 :گویدمی ابرویش دو میان اخم نشاندن با همزمان و کندمی نازک چشمی پشت پسر
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 .نگم هاغریبه به رو اسمم گفته بابام دوم آقا؛ نیستم تو عموی من عمو، نگو من به اول -

 داره؟ کنی گوش حرف پسر همچین که کیه بابات خب -

 .ایشونه بابام -

 روی لبخند. بود سرهنگ پسر پسرک، پس. کندمی دراز نوری سرهنگ سمت به را اشاشاره انگشت و گویدمی را این پسرک

 .بوسدمی را اشپیشانی و کشدمی ش*آغو به را زبانش شیرین پسر و شودمی نمایان سرهنگ لبان

 .بگو بهش رو اسمت پس پسرم عموته ایشون نیست، غریبه آقا این بابا؛ پسر گل -

 :گویدمی بلند صدای با و کندمی سپر نه*سی بزرگ مردان مثل و آیدمی پیش پسرک

 و گیرانداختن با بتونم تا بشم سرهنگ یک پدرم مثل شدم بزرگ خواممی و سالمه شش تقریبا نوری؛ مازیار هستم، مازیار -

 .کنم کمک مردم به خالفکارها دادن شکست

 :گویدمی مهربانی با و کشدمی پسرک شده فر موهای بر دستی نیک

 .بعد به این از کنی صدام عمو تونیمی سلطانی، نیک نیکم، منم. داری ارزشمندی هدف همچین که پسر گل آفرین -

 .جون عمو باشه -

 :پرسدمی جدی ایچهره با و گرددبرمی سرهنگ سمت به نیک

 سرهنگ؟ عملیاته کی -

 .امشب همین -

 چیه؟ نقشه -

 از یکی یکی و داخل ریزیممی همه شد باز در وقت هر. کنه معرفی پیک رو خودش و بردیا مخفیگاه داخل بره مازیار قراره -

 .بگیریم رو بردیا تا بریمشونمی بین

 کنند؟ باز پیک یه برای رو در باید چرا دیگه طرف یه از و بیاد سرش بالیی ممکنه. بچه این برای خطرناکه مازیار؟ چرا اما -
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 ما پس برسه، بهش بچه یه توسط امشب بوده قرار که است بسته یه منتظر بردیا که فهمیدیم و ریختیم برنامه یه قبل از ما -

 .موقعیت این برای دیده ویژه هایآموزش مازیار نباش، نگران. کنیممی استفاده مازیار از هم

 ...اون... آخه چطور؟ -

 .نباش نگران پس کار این توی داره زیادی استعداد ولی کمش سن با -

*** 

 بردیا گاهمخفی _تهران جنوب _بعد ساعت چند

 

 خیلی بود، جسور پسرک. زندمی بغلش زیر را توخالی بسته و پوشدمی گلوله ضد جلیقه روی را مخصوص های لباس مازیار

 نیک، نظر از. بود کارهاخالف شکست مشغول او بودند کودک برنامه تماشای مشغول هایشسال و سن هم وقتی. جسور

 مازیار و شد شروع عملیات سرهنگ اشاره با. بودند شده مسلح و پوشیده را هاجلیقه همه. داشت پیش در روشنی آینده مازیار

 به تقه چند مازیار. انداختمی چنگ بدنشان بر سرما سوز و بود شده تاریک هوا. کرد حرکت روبرویش متروکه خانه سمت به

 این که نمیشد باورش کسهیچ. آجر ایپاره حتی نه و داشت زنگ نه که ایخانه. شد منتظر و زد رویش پیش رفته در زوار در

 دستش از راحتی به توانستندنمی و بودند یافته ماهه چندم تالش با را خانه این. باشد بردیا چون خالفکارهایی مخفیگاه خانه

 .بدهند

 از را بسته. عمیق صورتی زخم و کچل سری با ساله سی تقریبا کردی هویدا، مردی چهره و شد باز در دقیقه چند از بعد

 یکی نیروها و ایستاد عقب مازیار. کرد هوششبی گاهشگیج ناحیه به ایضربه با نیک که ببندد را در خواست و گرفت مازیار

 با و شد پلیس نیروهای متوجه هاان از یکی اما رفتند؛ کنار هوشیبی راه از هم بعدی نفر چند. شدند وارد صدا و سربی و یکی

 باالخره درگیری ساعت چند بعد. شودمی تفنگ و تیر میدان به مبدل خانه آن بعد دقیقه چند. کرد خبر را دوستانش هوایی تیر

 کشتن بعد بردیا که بود شنیده نیک. بردیا خود جز به همه. شوندمی دستگیر همه و شوندمی میدان این برنده نیک نیروهای

 .باشد شده پنهان اطراف و دور همین باید پس شده ناپدید اهورا
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 از داشت سعی که بود بردیا بود، زده حدس درست. شد روانه سمت همان به سرعت به باغ آخر درختان پشت ایسایه دیدن با

 باغ سردهای خاک روی بردیا و کرد شلیک پایش به تیری کلتش با نیک خروج در به رسیدن قبل اما کند؛ فرار باغ پشتی در

 آمد جلو نیک. وقت هیچ افتاد،نمی گیر وقت هیچ او نه،. نگریست نیک به نفرت با پیچیدمی خود به درد از حالیکه در. افتاد

 .بزند دستبند روبرویش انگیزنفرت مرد دستان به که

 .جونم قیمت به حتی افتم،نمی گیر وقت هیچ بردیا من چیه؟ من قانون نیک دونیمی -

 در و نیک زده بیرون حدقه از چشمان برابر در و داد هل دهانش داخل را کلت و آمد باال بردیا دستان نیک واکنش هر از قبل

 .کشت را خودش خودش، دستان با! مرد بردیا. کرد شلیک بود بسته نقش لبانش بر عمیق پوزخندی حالیکه

 همین به نمیشد باورش بود، افتاده رعشه به بدنش. شد سرهنگ ماشین سوار نیک. بردند را جسد و آمدند جلو سربازان

 .آیدمی خود به اششانه روی سرهنگ دستان نشستن با! باشد مرده تاوانی هیچ دادن بدون سادگی،

 .دارم سوپرایز که برات منم پس کردی، کمک خیلی عملیات این توی واقعا سلطانی نیک سرهنگ خب -

 سوپرایزی؟ چه سوپرایز؟ -

 :گویدمی و شودمی تررنگ پر سرهنگ لبان روی لبخند

 .نکن عجله پسرجون، فهمیمی زودی به خودت -

*** 

 بعد ساعت چند

 منتظر است وقت خیلی که هست داخلش کسی بود گفته سرهنگ که اتاقی. کندمی نگاه روبرویش اتاق به تعجب با نیک

 با شودمی باز که در. کندمی هدایت اتاق سمت به را او لبخند با سرهنگ اندازد،می سرش پشت به نگاهی. است آمدنش

 سر پشت از که مردی. است زده زل بیرون به و نشسته داری چرخ صندلی روی او به پشت که شودمی روبرو مردی

 .بدهد اشتشخیص توانستنمی

 خشک بدنش. کندمی نگاهش لبخند با و گرداندبرمی را سرش مرد. ایستدمی مرموز مرد سر پشت و رودمی جلو آرامی به

 :گویدمی آیدمی بیرون چاه اعماق از که صدایی با و سختی به! نیست ممکن این. ندارد را حرکت یارای و شده
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 ای؟زنده... تو... اهورا -

 و شوندمی حلقه کمرش دور محکم نیک دستان. کشدمی ش*آغو به را برادرش و دهدمی هل جلو به را ویلچر لبخند با اهورا

 !بود زنده برادرش. شودمی بلند اشهق هق صدای و ریزندمی اهورا موهای روی هایشاشک. کشدمی ش*آغو به را برادرش

 :گویدمی لبخند با و شودمی اتاق وارد سرهنگ دلتنگی رفع بعد

 .سلطانی خان نیک من سوپرایز هم این -

 چطور؟ سرهنگ... اما -

 قصد به بردیا که شب اون. دادمی ما به اطالعات و بود ما با بود شده انداخته زندان به اشتباه به که اول همون از اهورا -

 تا مرده که بگیم شدیم مجبور ماندنش امان در برای ما اما شد؛ بیهوش فقط نمرد اهورا واقع در سلولش توی بود اومده کشت

 .هستی پیشش تو که االن همین تا داشتیمش نگه جا همین هم اون از بعد. بشه راحت خیالش بردیا

 پاهاش؟... اما -

 .میشه خوب زودی به شکه، اثر -

 .رفتند فرو یکدیگر ش*آغو در هم باز برادر دو و رفت بیرون اتاق از سرهنگ
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 شهربند 

 اکبریان آتریسا 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

 

 

 

 «کافه نویسندگان مرجع رمان»
 درصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و می

 افزار موبایل ساخته و خواهید که رمان ها و شعر هایتان در قالب نرم
 منتشر شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس

 .بگیرید
 نگارداردان حسین نجفی، مدیریت:

 

 

  :انجمنht t p://f orum.caf ewri t ers .xyz/  
  :وبسایتht t p://caf ewri t ers .xyz/ 
  :اینستاگرامht t p://i nst agram.com/caf ewri t ers_xyz/ 

 

 

 

 

http://forum.cafewriters.xyz/
http://cafewriters.xyz/
http://instagram.com/cafewriters_xyz/

