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  کاربر انجمن نودهشتيا estahrij | رمان بيگناه

 اين کتاب درسايت نگاه دانلود آماده شده است

www.negahdl.com 

 

 .وارد خونه شدم.مثل هميشه بوي غذا رو استشمام کردم.با وجود خستگي زياد,يه لبخند روي لبم اومد

 .داشتم کفش راحتي پا مي کردم که صداي ساناز رو شنيدم:سالم بابايي

 .نگاش کردم.با يک عروسک توي دستش,وسط هال ايستاده بود.کفشمو پا کردمو رفتم سمتش

 کيفمو گذاشتم زمينو بغلش کردم:سالم مخمل بابا.خوبي عزيزم؟

يدم.خنده شيريني کرد که دلم ضعف رفت براش:مرسي بابايي.خوب خوبمب*و*سبعد صورتشو  . 

يينوک دماغشو گرفتمو گفتم:قربون حرف زدنت بره بابا . 

 .همونطور که بغلم بود,رفتم سمت آشپزخونه

 گفتم:ماماني کجاست؟

 .بادستش به باال اشاره کرد:اتاقتون

 .ناخودآگاه يه لبخند روي لبام اومد
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 مياي پايين بابايي؟-

 .لباشو غنچه کرد:نه

يدم:بابايي هم خسته اس وهم گرسنه.مي خواد بره دستوصورتشو بشوره.ميزاري بره؟ب*و*سلپاشو   

بودم باهاش بچگونه حرف بزنم.وگرنه راضي نميشد مجبور . 

 .گفت:باشه

 .بعد خودشو خم کرد سمت پايين.روي زمين گذاشتمش:افرين دختر بابا

 .باهمون اخم رفت سمت مبل.چه قدر پرتوقع بود

 رفتم سمت اتاقم.بادرزدن وارد شدم:اجازه ست؟

گشتسيما که روبه روي آينه ميز پاتختي ايستاده بود به سمتم بر . 

 .باديدنم لبخند زد:بفرماييد آقا

 .رفتم سمتش:سالم

 .سالم.خسته نباشي-

 .مرسي.توهم همچنين-

 .نگاش کردم.چه قدر تو لباس سفيد زيبا شده بود

آغوشمو واسش باز کردم.لبخند زدو تو آغوشم جاي گرفت. چه بوي خوبي ميداد.هميشه ميگفت:زشته که 

او بوي غذا بدهوقتي يه زن,مردش از سرکار مياد خونه, . 

ومن چه قدر به خاطر اين رفتارش ازش تشکر کردم.درست ميگفت.زن بايد براي شوهرش زن باشه نه 

 .مرد

 گفت:خستگيت دراومد؟

 .به چشماي قهوه اي روشنش که داشت نگام مي کرد نگاه کردم

 .آروم وخمار گفتم:نه

 .خنديد:زشته.االن بچه ها کنجکاو ميشن که چرا مادير کرديم

د از آغوشم بيرون اومد:من برم ميزو بچينم.توهم زود بيا پايينبع . 
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رفتو منو باحال خرابم تنها گذاشت.چي ميشد بچه ها انقدر دررابطه با پدرومادرشون کنجکاو 

 !نميشدن؟آرزو به دل موندم که يک بار سيمارو بغل کنمو او نگه بچه ها مي فهمن وزشته

لباسمو تن مي کردم که صداي تق دررو شنيدميه پوفي کشيدمو رفتم سمت کمد.داشتم  . 

 .گفتم:بفرماييد

 .اومد تو وگفت:سالم بابا

 سالم باباجان.خوبي؟-

 .مرسي.کارتون داشتم که مامان گفتن تو اتاقيد-

 .درکمدوبستم:بگو کارتو

 .تو دستش يه پوشه سبز رنگ بود.اومد سمتو گفت:ميشه مشخصات اين پوشه رو کامل کنيد؟همين االن

- هست؟ چي  

 .منو دوستم داريم درمورد کارپدراي مدرسه تحقيق مي کنيم.مي خوايم يه آمار بگيريم-

 اخمي کردم:واسه چي؟

يه تحقيقه.معلم آمارمون براي رد کردن نمره باال,واسمون يه تحقيق گروهي گذاشته.شانس ماهم,تحقيق -

وع کردمدرباره آمار گرفتن از شغل پدراي دانش آموزاست.منم اول از شما شر . 

 مگه تو درس نداري که رفتي سراغ اين تحقيق؟-

 .تا آخر سال مهلت داريم.منم تو اوقات فراقتم ميرموآمار ميگيرم-

 همه بچه هاي مدرستون راضي هستن؟-

 .نه خب.از هرکس که راضي باشه مي پرسيم.وبعد هم باتوجه به همون تعداد آمار ميگيريم-

بود وپراز سواالت مختلفپوشه رو گرفتمو بازش کردم.يه فرم  . 

 گفتم:طراح سوال کي بوده؟

 .منو رضا-

 االن بايد جواب بدم؟-

اگه ميشه آره.آخه رضا االن بيرون منتظره که من پوشه رو بهش بدم.مي دونم خسته ايد ولي خب اگه -
 .ميشه جواب بديد
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 ناراضي گفتم:باشه پس.خودکار؟

 .خودکارآبي رو گرفت سمتموگفت:بفرماييد

زدمو ازش گرفتم.با بي حوصلگي روي تخت نشستم.مجبور بودم جواب بدم.از گرسنگي زياد و لبخند 

 !خستگي بيش از حد,سواالتو سرسري خوندمو جواب دادم

پوشه رو بالبخند ازم گرفتو تشکر کرد واز اتاق خارج.خودش فهميده بود که من کالفه ام که سريع و 
  .بدون هيچ حرفي رفت

 «سعيد»

ه جرم.به خونه مقتول نگاه کردم.باز کارم شروع شده بودرسيدم به صحن . 

 .پوفي کشيدمو وارد شدم.سروان موسوي اومد سمتم.بعداز احترام گذاشتن گفت:سالم قربان

 .سالم آزاد-

خودش مثل دفات قبل شروع کرد به توضيح دادن:مقتول يه دختره.اسمش هستي جهانبخشه.از درو 
سال بوده.دختره يکم خرابکاربوده.همسايه ها ازش  20-19حدودا همسايه که تحقيق کرديم گفتن سنش

 .ناراضي بودن

 از کجا فهميدي که قاتل سرياليمون,اين دختررو کشته؟-

 .به خاطر روش هاي قبليش.گلوله دقيقا خورده وسط پيشونيش-

گرفتم جلوي رسيديم به محل ارتکاب جرم.بوي بدي توي اتاق پيچيده بود.دستمالو از جيبم بيرون آوردمو 

 دهنم.گفتم:کي اين قتل اتفاق افتاده؟

 .دوروز پيش-

 کي جنازه رو پيدا کرده؟-

 .يکي از همسايه ها به اداره پليس زنگ زده ومارو باخبر کرده-

اون همسايه از کجا فهميده که اين دختره تو خونه ست؟يااينکه فوت شده؟..مگر اينکه از ساختمون -
ديده باشهاومده باشه باال و جنازه رو  ! 

قربان,من خودم اين سوالو ازش پرسيدم. گويا يه نفر بهش زنگ ميزنه وميگه دوستشو تو خونه اش که -

 .همسايه اوناست کشتن.اونم بدون هيچ درنگي به اداره پليس زنگ ميزنه

 نفهميده که کي زنگ زده بوده؟يه اسمي؟فاميلي؟شماره اي؟-
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- اعتباري زنگ زده بوده که االن اون خط دردسترس نيستهيچ چيز قربان.فرد مشکوکم با سيم کارت  . 

 مي خواستي باشه؟-

 .نه قربان.فقط مي خواستم شانسمو امتحان کنم.خط صد درصد شکسته شده-

 صداش دختربوده يا پسر؟-

 .دختر-

 .خيلي خب.خانواده مقتولو باخبر کنيد-

 ..چشم.راستي قربان-

 نگاش کردم:چيه؟

- داده بازم مقتول يه سرنخ بهمون . 

 .سرنخ؟..پوزخند زدم.همه سرنخامون به منصور ختم ميشد.منصور,بهترين دوست من

 گفتم:چه سرنخي؟

 .يه اثر انگشت پيدا کرديم-

 .متعجب گفتم:امکان نداره

 .ولي ما پيدا کرديم-

 يعني انقدر دير به صحنه رسيده بودم که افرادم همه کارارو انجام داده بودن؟

بردن واسه شناساييگفت:االن بچه ها اثرو  . 

 .خوبه-

 .تودلم گفتم:اميدوارم مثل دفات قبل نباشه

 گفتم:سرگرد مشتاق کجان؟

 .هنوز نيومدن.به منزل وهمچنين موبايلشون زنگ زدم ولي جواب ندادن-

 .سرمو تکون دادمو گفتم:مي توني به کارت برسي

 .احترام گذاشت:بااجازه قربان
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همه قتل.اين قاتل سريالي هر کي بود,با جوونا مشکل داشت..فقط  يه آهي کشيدم.خسته شده بودم از اين

 !وفقط جوونا

 «سعيد»

سوار ماشين شدمو به سمت اداره روندم. توراه چندبار به منصور زنگ زدم ولي جواب نداد.اعصابم 
 داغون بود,باجواب ندادنش داغونتر شد.کجا رفته بود؟

ه سروان اومد سمتموارد اداره شدم.هنوز به دفترم نرسيده بودم ک . 

 .بعد از احترام گذاشتن گفت:قربان نتيجه اثر انگشت معلوم شد

نمي خواستم اوني که تو ذهنم بودو سروان به زبون بياره.دوست نداشتم به رفيق چندينوچند ساله ام تهمت 

 .بزنن

 ولي باالخره که بايد مي فهميدم:ماله کيه؟

 .متاسفانه مال سرگرد مشتاقه-

.نفس عمقي کشيدم. دستي به پيشوني دردناکم کشيدم.چه قدر منصور بدشانس بود.حتي تو چشمامو بستم

 اين مورد.مطمئن بودم که کاراو نبود.مطمئن بودم.ولي چه جور ميتونستم تبرعه اش کنم؟

 .نتيجه رو از سروان گرفتمو به سمت دفتر سردار رسولي رفتم

*** 

 .بعد از احترام گذاشتن گفتم:سالم قربان

- م.آزاد.بشينسال . 

 از حال خرابم کل ماجرارو فهميد.گفت:بازم سرصحنه قتل بودي؟

 .بله-

 اين دفعه چه سرنخي بهت داده؟-

 .اثر انگشت-

 .بعد برگه رو گذاشتم روي ميزش.سرش داد سمت خودشو نگاش کرد

 .گفتم:قربان اين درست نيست.من منصورو چندين ساله که ميشناسم.نمي تونه اون باشه

- ن نيست,پس اين اثر انگشت چيه؟اگه او  
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 کالفه گفتم:نمي دونم..من تواين همه سال ازش بدي ايي نديدم.چه طور ممکنه؟

 .هرانساني مرتکب خطا ميشه.اينم يکيش-

 .راست ميگفت..ولي از منصور بعيد بود

 حاال چرا گير داده به جوونا؟-

 .نمي دونم-

 امروز دستگيرش مي کنيد؟-

- مي گيريمش.بايد مطمئن تراز اين بشيم..توهم بهتره باز چيزي بهش نگيفعال نه.االن تحت نظر  . 

 .بله قربان.فقط اميدوارم بعد از فهميدن اينکه من خبر دارمو بهش چيزي نگفتم,ناراحت نشه-

 .سردار پوفي کشيدو گفت:مي توني بري

تي سردارم پشت منصور بلندشدمو احترام گذاشتم.از دفتر خارج شدم.نمي تونستم اين اتفاقاتو هضم کنم.ح

 بيچاره نبود..چرا انقدر بدشانسي رفيق؟

توفکر بودم که يه دست نشست روي شونه ام.برگشتم سمتش.خودش بود.يه لبخند غمگين به چهره بشاشش 

 .زدم

 «منصور»

 .خواب بودم که صداي موسيقي زنگ موبايلمو شنيدم

بعداز ظهر بود 4ي انداختم.به زور يکي از چشمامو باز کردم وبه ساعت کنار تختم نگاه . 

 .پوفي کشيدمو گفتم:برو بابا..نميزارن يکمي بخوابيم

 .بدون نگاه کردن به شماره,رد تماسو زدم.سرمو کردم زير پتو

 .چشمام گرم شده بود که اينبار صداي تلفن خونه رو شنيدم.مي خواستم سرمو بکوبم به ديوار

بودم..تو اداره هم که کلي کار داشتم.بسه ديگه عصبي گفتم:باور کنيد من از شب تا صبح بيدار . 

 !حيف که نميشنيدن!دست از سرم بر نميداشتن

 .خواب به طور کامل از سرم پريد.نميشد بيخيال اين همه تماس شد

 .به ناچار از روي تخت گرمو نرمم پايين اومدمو رفتم توي هال
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تلف با چيدمان عجيبشتلفن انتهاي هال قرار داشت.وسط هال هم پربود از مبالي مخ ! 

 !عصبي تر از قبل گفتم:کدوم آدم عاقلي اينا رو چيده تا بيام دمار از روزگارش دربيارم؟

 .پوفي کشيدمو باچشماي بسته راه افتادم

وسط سالن بودم که تلفن رفت رو پيغامگير:سالم قربان.سروان موسوي هستم.ببخشيد که اين وقت روز 

ک قتل ديگه صورت گرفته به آدرسمزاحم شدم.مي خواستم بگم که ي .. 

خودمو روي مبل روبه رويي پرت کردم.خسته شده بودم.هم از اين کار سخت که هرروز يه قتل اتفاق 
 .مي افتاد وهمم از اين زندگي که مدام بد شانسي بود وبدشانسي

 .يه آهي کشيدمو بلند شدم.بايد مي رفتم اداره.نميشد که همه کارارو سعيد انجام بده

راي رفع خستگي,رفتم حمامب . 

*** 

تا تماس بي پاسخ داشتم.يکي از سروان بود ومابقيش 4از خونه زدم بيرون.تو راه به موبايلم نگاه کردم.

 .مال سعيد

 !عصبي گفتم:مردشور اين شانسو ببرن که وقتي ميرم حموم اين آقا مدام زنگ ميزنه

ومد سمتمو احترام گذاشت وگفت:سالم وارد اداره شدم.مي خواستم برم سمت دفترم که موسوي ا

 قربان.چرا انقدر دير اومديد؟

 .سالم-

بعد لبخندزدمو گفتم:خواب بودم..من چندبار بهت بگم وقتي ديدي من موبايلمو جواب نميدم ديگه به خونه 

 زنگ نزن؟

 .ببخشيد قربان.سرگرد اميني خواستن که باخبرتون کنم-

 کجاست؟-

 کي قربان؟-

 .سرگرد اميني-

- و دفتر سردارن...نمي خوايد جزييات پرونده رو براتون توضيح بدم؟ت  

 .نه.مثل دفعات قبله!..مي خونمش-
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بعداز تشکر کردن ازش, به سمت دفتر سردار رفتم.توراهرو بودم که ديدم سعيد از دفتر خارج 

 .شد.اخماش به شدت روي هم بود

 .رفتم سمتش.مثل هميشه آروم گفتم:سالم

نبود.دستمو گذاشتم روي شونه اش که به خودش اومدو چرخيد سمتم.خنده ام گرفت از اصال تو اين دنيا 
 .اين حرکتش

 گفتم:سالم.کجا داري سير مي کني؟

 لبخند تلخي زدوگفت:سالم.هيجا.کجا بودي؟

 نگران شدم.چرا انقدر اخم کرده بود؟

 گفتم:اتفاقي افتاده؟

 .نه-

 .راه افتاد.منم دنبال سرش

 نگفتي کجا بودي؟:

 .خونه-

 چرا موبايلتوجواب نميدادي؟-

 .خواب بودم.از ديشب تا صبح بيدار بودم.توهم که زنگ زدي حمام بودم-

 مشکوک نگام کردوگفت:واسه چي تا صبح بيدار بودي؟

 «منصور»

 .با تعجب نگاش کردمو گفتم:خودت گفتي برم پرونده قبلي رو يک دور ديگه بخونم

و چه جور تمومش کرديم؟ که اونم گفت برم پرونده رو مرور کنم ديروز ازش پرسيدم که پرونده قبلي ر
 !تا يادم بياد!.يادم اومد که بايد به دنبال يکنفر برم

 .آهان.فکر نمي کردم انقدر حرف گوش کن باشي-

 .موسوي تو پيغامگير گفت که دوباره يه قتل صورت گرفته-

 .آره.مثل قبليه-

 بازم هيچ سرنخي نبود؟-
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بيرون دادوگفت:نه نفس حبس شده اشو . 

 پوفي کشيدمو گفتم:سردار چي کارت داشت؟

 .وارد دفتر شديم.گفت:مثل دفعات قبل.داشت نصيحت ميکرد..درکل چرتوپرت گفت

 دردفتر رو نيمه باز گذاشتم وگفتم:چرا انقدر اين پرونده پيچ درپيچه؟

 .شونه هاشو انداخت باال و گفت:نمي دونم.شايد ما پير و خسته شديم

دي زدم.چندين سال بود که منو سعيد باهم دوست بوديم.از برادر به هم نزديکتر.همه پرونده هارو لبخن

 .خودمون حل مي کرديم

 .داشتم ميرفتم سمت ميزم که احساس کردم دفتر داره دور سرم مي چرخه

 .سريع روي زمين نشستم تا نخورم زمين.بازم سرگيجه لعنتي اومده بود سراغم

دستمو گرفتو بلندم کردسعيد اومد سمتمو  . 

 گفت:خوبي؟چت شد يکدفعه؟

 .روي صندلي نشستم

 .چيزي نيست.يه سرگيجه ساده ست.همين:

 همين؟چرا دکتر نميري؟-

 .نمي خواد. خوبم-

 عصبي گفت:خوبي آره؟پس اين چي بود؟

 .رفت سمت تلفن...خنديدم.هميشه از حرص خوردن سعيد خوشحال ميشدم

خوردي..چي دوست داري واست سفارش بدم؟گفت:مطمئنم که ناهار چيزي ن  

 .کيک خوبه-

 .کيک؟ديوونه اي به خدا-

 .نيستم-

 .هستي که هيچي نمي خوري-
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چرا گير داده بود به غذا خوردن يا نخوردن من؟از چي اعصابش داغون بود.چرا سر من بدبخت خالي 

 ميکرد؟

 گفت:اصال چرا ظهري ناهار نخوردي؟هان؟

 .وقت نکردم-

- قت مي کنم ولي تو نمي کني؟چه جور من و  

 .چون تو يک خانواده خوب داري که من ندارم-

 !پوزخند زدو گفت:چون تو لياقت داشتن يک خانواده خوبو نداري

 .خنديدم.اما تلخ.اون قدري که مزشو چشيدم!راست مي گفت.من لياقت يک خانواده خوب رو ندارم

*** 

ر بهم زنگ زد.شمارش آشنا نبودبه پيشنهاد سعيد رفتم خونه.توراه بودم که يکنف . 

 دلو زدم به دريا و جواب دادم:بله؟

 صداي ظريفي اون طرف خط شنيدم که گفت:سالم.سرگرد مشتاق؟

 .ابروهامو گره کردمو گفتم:بله.خودم هستم.بفرماييد

 .راستش زنگ زدم تاباهاتون درمورد قتلي که صورت گرفته باهاتون حرف بزنم-

- د؟ميشه خودتونو معرفي کني  

 .الهام مجيدي هستم.دوست هستي جهانبخش-

 هستي جهانبخش؟-

 .همون دختري که امروز به قتل رسيد.راستشو بخوايد من ديدم که چه کسي اونو به قتل رسونده-

 .پس اسم دختره هستي جهانبخش بود! از خودم خنده ام گرفت.حتي اسم مقتولو هم نمي دونستم

 ادامه داد:ميشه حضوري ببينمتون؟

- صبح اداره باشيد 8ه.فردا ساعتبل . 

 .نه.مي خوام االن ببينمتون.ميترسم.فکر کنم قاتل منو ديده باشه-

 از کجا مي دونيد؟-
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 .آخه چنددقيقه پيش,يکنفر بهم زنگ زدو تهديدم کرد..منم ترسيدمو به شما زنگ زدم-

 .صداش مي لرزيد.معلوم بود که ترسيده

 ..شماره منو-

ت گرفتمپريد وسط حرفم:از مخابرا . 

 يه تاي ابروم رفت باال.چرا؟به اداره زنگ ميزد بهتر نبود؟يا به سعيد؟

 گفتم:باشه.کجا مي تونم شما رو مالقات کنم؟

 .آدرسو داد وگفت:فقط تنها بيايد.آخه مي ترسم قاتله بفهمه وبعد بياد سراغم.نميخوام کسي متوجه بشه

 .باشه.خدافظ-

شتم.انگار چيزي مانع رفتنم ميشد.ولي من بهش توجهي به سمت آدرسي که گفت رفتم.دلشوره دا
نکردم.احساس مي کردم که يک ماشين داره تعقيبم مي کنه.که باز هم توجهي بهش نکردم.رسيدم.يه 

 .آپارتمان شش طبقه اي بود

 .واسم پيام فرستاده بود:طبقه سه.. واحد هفت

 روبه روي واحد ايستادم.دلشوره ام بيش از حد شده بود.چرا؟

سه بار ديگه هم تکرار کردم -زنگ رو زدم ومنتظر جواب شدم.چنددقيقه اي شد ولي کسي جواب نداد.دو
 .ولي دريغ از يه جواب

 مشکوک شدم.دختره گفت که قاتل تهديدش کرده.نکنه واقعا اين يکي رو هم به قتل رسونده باشه؟

حساس کردم که بوي خون گوشمو چسبوندم به در.هيچ صدايي نميومد.حس بويايي قوي اي داشتم.ا

 .مياد.شک نداشتم که اين بو از تو خونه دختره بود

بايد دررو ميشکوندم.اسلحه ام رو درآوردمو صدا خفه کن روش نصب کردم.روي دستگيره در نشونه 

 .رفتمو شليک کردم

شدم وارد ساختمون شدم.نگام خورد به چيدمان مبل.خونه نقلي وکوچيکي بود.بيخيال شکلو چيدمان خونه . 

 ..گفتم:خانم

 .اسمشو يادم نميومد.هرچه قدرم که فکر کردم هم يادم نيومد

 گفتم:کسي خونه نيست؟
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اطرافو خوب گشتم.تو آشپزخونه چيزي نبود.رفتم سمت اتاقي که بغل آشپزخونه بود.بوي خونو به طور 

 .فجيع حس مي کردم

 .دررو باز کردمو وارد اتاق شدم

سال مي خورد بهش,بايک چاقو که فرو شده بود تو  18-19ه تقريبا درست حدس زده بودم.يه دختر ک
 .دلش,روي تخت افتاده بود

 .رفتم جلو

 .نبضش رو گرفتم.کار نمي کرد.بدنش سرد بود

 .موبايلمو از جيب بيرون آوردم.بايدبه سعيد زنگ ميزدم

 گفتم:اه.چرا خاموشي تو؟

مش تو جيبم.نگام افتاد به موبايلي که روي هرکاري هم کردم روشن نشد.بيخيال زنگ زدن شدم وگذاشت

 .پاتختي بود.حتما مال دختره بود.دختره گفت که قاتله بهش زنگ زده وتهديدش کرده

موبايل رو برداشتمو رفتم تو قسمت تماس هاي اخير.اخرين تماس از يک فرد ناشناس بود که حدودنيم 

 .ساعت پيش زنگ زده بود

موقع وهمراه سعيد بررسيش کنيمموبايلو گذاشتم توي جيبم تا به  . 

 .دستکش هارو از جيب کتم بيرون آوردمو دستم کردم

بايد چاقو رو از بدنش بيرون مياوردم.تا دستم رسيد به چاقو که صداي مهيب اصابت درخونه به ديوار 

 .رو شنيدم

 .به ثانيه نکشيد که اتاق خواب پرشداز نيروهاي پليس

 .هاجوواج نگاشون مي کردم

ا اسلحه اش که به سمتم نشونه رفته بود اومد جلو.چشماش اشکي بودسعيد ب . 

 .گفت:چاقورو بنداز زمين منصور

 باتعجب گفتم:چي شده؟چرا سر اسلحه اتو گرفتي سمت من؟

 .باصدايي که انگار داشت از ته چاه بيرون ميومد گفت:از جنازه فاصله بگير

 نکنه..نکنه فکر کردي که..من اين دختررو کشتم؟-
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 .گفتم بيا کنار..دستاتو ببر باال-

 .داري اشتباه مي کني سعيد.همين دختره بهم زنگ زدوگفت که بيام اينجا-

 .دروغ نگو منصور.قتل قبلي هم اثر انگشت تو روي در بود-

 چي؟چه اتفاقي داشت دورو برم ميافتاد؟

 پس خيلي وقته که بهم مضنوني.آره؟-

 .آره.حاالهم دستاتو ببر باال-

من احمق بودم.چه قدر بدشانس بودم.موبايل لعنتي چرا خاموش بود؟اصال چرا اين دختره بايد به چه قدر 

 .من زنگ ميزد؟چرا از قبل به سعيد رنگ نزدم؟چرا؟چه قدر بدشانس بودم

 گفتم:چه طور مي توني به من,به رفيقت,به همکار چندين ساله ات مضنون بشي؟

ر کنهاشک از چشماش بيرون اومد.نمي تونست باو . 

 .گفت:منصور لجبازي نکن..نزار بهت شليک کنم.نزار لعنتي

 .چاره اي جز تسليم شدن نبود.بايد تسليم ميشدم.ولي منکه کاري نکرده بودم

 .دستامو آوردم باال.دونفر از افراد دستامو گرفتنو دستبند زدن

متهمبردنم سمت ماشين.ماشيني که هميشه خودم جلو مي نشستم حاال خودم شده بودم  . 

بايد قبل از اينکه کامل دستگير بشم فرار کنم.من قاتل نبودم.واينو بايد خودم ثابت مي کردم.سعيد 

 !نميتونستم کمکم کنه.به هيچ عنوان

 «سعيد»

منصورو به زور فرستادمش خونه.اصال حالش خوب نبود.بااين حال دوتا از مأمورينو فرستادم تا تعقيبش 
 .کنن

ونده.بايد تو يکي از مقتولين يه چيز غير مشترک بوده باشه و مابهش بي توجه شروع کردم به مطالعه پر

 .بوديم.امکان نداشت کار منصور باشه

 .نيم ساعت از رفتنش نگذشته بود که موسوي اومد تو دفتر و گفت:قربان گزارش قتلو دادن

 .پوفي کشيدم.بي حوصله پرونده رو بستمو بلند شدم

سه تعقيب سرگرد فرستادم کجان؟توراه گفتم:بچه هايي که وا  
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 .قربان متاسفانه نزديک همون آپارتمانين که گزارش قتلو داده شده-

 يعني چي؟-

 .سرگرد مشتاق رفتن تو اون آپارتمان -

 يعني چي؟بازم منصور؟آخه چرا؟

 .مطمئنن اشتباه شده-

 .نه قربان.بچه ها ديدنشون-

 کي گزارش قتلو داده؟-

 .يکي از همسايه ها-

يدن به آپارتمان حرف ديگه اي بينمون زده نشد..ماشين کمريه منصورو کنار درب آپارتمان تا رس

 ديدم.مطمئن بودم که منصور نيست که بايدين ماشينش دوباره بهش شک کردم!. اينجا چي کار مي کرد؟

 رسيديم به واحد مورد نظر.به بچه ها دستور دادم که باضرب وارد بشن.خداروشکر که قبل از حرکت

 .حکم گرفتم

 .بعد از بچه ها وارد خونه شدم

باديدن صحنه روبه روم پاهام قفل شد و چشمام گشاد.شکم به يقين تبديل شد که منصور يا خودش قاتله و 
 .يا با قاتلين رابطه داره

منصور داشت چاقويي روکه تو دل دختره فرو کرده بودو درمي آورد.چشمام پراز اشک شد.آب دهنمو 

رفتم جلو.داشت با تعجب نگامون ميکرد.باورش نميشد که ما پيداش کرديمقورت دادمو  . 

به زور تونستم تسليمش کنم.چه قدر جلوي خودمو گرفتم تا بلند نزنم زير گريه.منصور از برادر بهم 

 .نزديکتر بود..نمي تونستم باور کنم.سخت بود

 .بعد از اينکه منصور رو از اتاق خارج کردن رفتم سمت جنازه

ستوان ياوري گفتم:کاراي انتقال دختره به سرد خونه رو انجام بده به . 

 .چشم قربان-

 ..ببين دختره کسوکاري نداره تا بتونـ-

 سروان موسوي که سريع وارد اتاق شد,مانع ادامه حرفم شد:قربان؟
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 چيشده؟-

 .سرگرد..فرار کردن-

 چي؟-

 .به عمق فاجعه پي بردم:سريع بگيريدش

- عقيبشون مي کنن.ولي فکر نکنم بتونن بگيرنشدوتا ماشين دارن ت . 

 .راست ميگفت.رانندگي منصور حرف نداشت

 .عصبي دست کشيدم تو موهام

*** 

 .سرمو انداخته بودم پايين.منتظر حرف زدن سردار بودم.خدا بگم چي کارت کنه منصور

 .سردار خيره داشت نگام مي کرد.عصبي بود

مگفتم:قربان قول ميدم که زود پيداش کن . 

 .پوف عصبي اي کشيدو گفت:به نيروها آماده باش ميدم.همه بايد بسيج بشن براي پيدا کردنش

 قربان مي خوايد عکسشو بزاريم تو روزنامه؟-

 .نه.مي خوام به دور از مطبوعات اينکار تموم بشه..بي سروصدا-

 .قربان خودتونم مي دونيد که نميشه-

- ني بري و به کارات برسيميشه.نميزاريم کسي بفهمه.حاال هم مي تو . 

 .احترام گذاشتمو از دفتررفتم بيرون

رفتم تو دفترم.تو نقشه اي که تو ديوار نصب شده بود,تمام جاهايي که منصور مي تونست مخفي بشه رو 

 .خط کشيدم.بايد بابچه ها هماهنگ ميکردم

*** 

شب بود که رسيدم به خونه.بيش از حد خسته بودم 11ساعت . 

تمو رفتم سمت آشپزخونه.يه ليوان آب برداشتمو يک نفس خوردمآهسته دررو بس . 

 .باصداي سامان چرخيدم سمتش:سالم بابا
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 از آشپزخونه خارج شدمو گفتم:سالم باباجان.بيدارت کردم؟

 .نه.بيدار بودم-

 به سمت هال رفتم.گفتم:مامانت کجات؟

- نن بيان..شام خورديد؟بيمارستان.زنگ زدنو گفتن که يه اورژانسي براشون اومده ونمي تو  

 .نه.ولي سيرم-

 روي راحتي نشستمو گفتم:ساناز خوابه؟

 کنارم نشستوگفت:بله.چرا انقدر دير اومديد؟

 .دستي تو چشمام کشيدمو گفتم:کار داشتم.نتونستم زودتر بيام

 طوري شده؟-

 چه طور مگه؟-

 .آخه خيلي ناراحتيد.اگه چيزي شده به من بگين.خودتونو خالي کنيد-

ندي زدمو گفتم:فقط خسته ام...همينلبخ . 

دلم نمي خواست بهش بگم که عمو منصورت قاتله وفرار کرده.مي دونستم تحمل شنيدن اين خبر رو 

 .نداره

 گفتم:فردا چندشنبه ست؟

 .جمعه-

 .پس واسه همينه که تا اين موقع شب بيدار موندي-

 .درسته.شما بهتره بريد بخوابيد-

بخير لبخندزدمو بلندشدم.گفت:شب . 

 .شب بخير گفتمو رفتم سمت اتاقم.فردا روز سختي بود واسم.بايد کل تهرانو به دنبال منصور مي گشتم

  .آروم گفتم:کجايي منصور؟چرا فرار کردي مرد حسابي؟بيچاره ام کردي نامرد

 «منصور»
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خواهرم بازحمت تونستم يه خونه وياليي,نزديک آپارتمان خودم بخرم.ويال رو به اسم وفاميل شوهر 
خريدم.اينجوري هيچکس به خصوص سعيد,نمي فهميدن که اين خونه مال منه.البته قبل از خريدنش با 

 .خواهرمو شوهرش حرف زدم.هيچکدوم باورشون نميشد که به من اتهام قتل زده باشن

 .صبح زود از خواب بيدار شدم.ديشب نتونسته بودم خوب اين ويال رو ببينم

ل. تو اتاقا رو نگاه کردم.همه سرويس کامل خواب بودن.آشپزخونه هم وسط هال دوطبقه بود.باتمام وساي
بود به صورت کلبه اي درآورده بودن .فقط يک طرفش ديوار داشت.مابقي اپن بود.کتابخونه بزرگي زير 

 .پله ها قرار داشت..من عاشق همين اتاقش شدم

و تهديدش کرده بودو مي شنيدم.بايد به سمت موبايل دختره رفتم.بايد صداي کسي که بهش زنگ زده 
 .خودم اين پاپوشو خاتمه ميدادم

موبايلو برداشتم وروي اسم محمد ضربه زدم.محمد دوست مشترک منوسعيد بود.تشخيص صدا وتغيير 

 .صداش عالي بود

 جواب داد:الو؟

 .سالم-

 باتعجب گفت:سالم منصور..خوبي؟

 خوبم.خبرارو که شنيدي؟-

- تورو خوب ميشناسم.مطمئنم که اين کاررو نکردي آره.ولي باورم نشد.من . 

 .خوبه که تو منو باور داري.اي کاش سعيدم مثل تو بود-

باور کن سعيدم به بيگناهي تو ايمان داره.ولي مجبوره که به خاطر شغلش اينجوري ادعا کنه.خودت که -

 .تو اون شغل بودي.بهتر بايد اينا رو بفهمي

- دوستم اسلحه نکشيدم نمي فهمم.چون من تاحاال روي . 

 ..جاي او نيستي که بفهميـ-

 .نمي خوام باشم.نمي خوامم بفهمم..فکر نکنم ديگه بتونم باهاش مثل قديما رفيق باشم-

 .چيزي نگفت.يه آهي کشيدمو گفتم:بگذريم.ببين مي خوام بهم کمک کني

 چه کمکي؟-

 .مي خوام صداي يه نفررو واسم تشخيص بدي-
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- تودردسر انداخته؟ صداي هموني که تورو  

 .آره-

 مگه صداشو داري؟-

 .آره.فقط مشکل اينجاست که صداش تو گوشي ايه که االن دستمه ومنم صدايي ازش ندارم-

 پس چرا ميگي صداشو داري؟-

 .صداي ضبط شده اشو ندارم.هرکسي بوده به اين گوشي زنگ زده ومن صداي اين يک نفررو مي خوام-

- بايد چي کارش کنمگوشي روبرام بيار.مي دونم  . 

 کجا بيام؟-

 .فردا بيا مغازه ام.اينجا راحتتر مي تونم کارمو انجام بدم-

 تا فردا؟دير نيست؟-

 .نه.نگران نباش.به کسي چيزي نميگم..به سعيدم زنگ نميزنم.مطمئن باش-

 .ممنونم-

- صبح فردا منتظرتم.هرچه زودتر بياي بهتره.مي دوني که؟7خواهش مي کنم.ساعت   

- ي دونم..مي بينمتآره.م . 

 .همچنين.فعال-

موبايلو قطع کردم .چندبار تو دستم تکونش دادمو بعد بردمش سمت دندونام.عادت داشتم وقتي دارم فکر 

 .مي کنم يه چيز الي دندونام بزارمو فشارش بدم

 .چه کسي مي تونست واسم پاپوش بزاره؟براي چي؟منکه دشمني با کسي نداشتم

م. ميثم افشار.دشمن قسم خورده ام بوددشمن؟..ياد ميثم افتاد . 

رفتم سمت لپتابم.بايد اطالعات زندان)...(رو هک مي کردم.ولي هک کردن بلد نبودم.برعکس سعيد که 

 .مخ هک کردن بود.بيچاره چه قدر سغي کرد که يادم بده.ولي من دوست نداشتم ياد بگيرم

روم نمينشت .واسه فرارش يه کاري مي کرد.دعا بايد مي فهميدم که االن ميثم درچه حاليه.مطمئنن يکجاآ
مي کردم که هنوز زندان باشه.نمي دونستم چندسال واسش حبس بريدن.توروز دادگاهش تو اتاق عمل 

 .بودم.هنوزم بعضي اوقات پهلوم درد مي گرفت..لعنت به تو ميثم
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ل هاي زيباي حياط نگاه رفتم جلو پنجره هال ايستادمو دستامو کردم تو جيباي شلوارم.به درخچه ها وگ
مي کردم.گلهاي رز..چه حس خوبي بهم القا ميشد.ياد سامان افتادم که عاشق گل زر بود..سامان؟اگه مي 

 فهميد که من قاتلم چي کار مي کرد؟

يه آهي کشيدم.مي دونستم االن سعيد داره کل شهررو به دنبالم زيرورو مي کنه..متاسفم سعيد.مجبور 

 .بودم

 :«سعيد»

بود که داشتيم دنبال منصور مي گشتيم.آب شده بود رفته بود تو زمين.هيج کجا نبود.ديگه مغزم  دوروز

 .ياري نميداد که کجا رو بايد بگرديم

 .خيلي خسته بودم ولي بايد ميرفتم اداره

 .بابي حوصلگي وارد آشپزخونه شدم وصبح بخير گفتم

 .روبه روي سيما نشستم.گفت:صبح توهم بخير آقا

دشدو يه ليوان برداشت و برام چاي ريختبعد بلن . 

 چاي را گرفتمو روبه روم نشست.باديدن حال خرابم اخم کرد و گفت:اتفاقي افتاده سعيد؟

 .کالفه جواب دادم:نه

 .شروع کردم به هم زدن چاييم

سال زندگي مشترکمون حتي يکبارم نديدم که انقدر داغون باشي.ولي  20گفت:دروغ نگو.تواين 

ه؟حاال..چيشد  

 !نميشد از زير سواالش فرار کرد.االن جواب نميدادم ظهر بايد جواب ميدادم.ول کن قضيه نبود

 .بهت گفته بودم که يه قاتل سريالي پيدا شده وداره جوونا رو مي کشه:

 .آره گفته بودي-

 ترسيده ادامه داد:نکنه تهديد کرده که سامانو مي کشه؟

ونه منو تهديد کنهپوزخند زدم :چي داري ميگي؟هيچکس نمي ت . 

 نفس راحتي کشيد:پس چيشده؟

 .مدارکي پيداشده که نشون ميده منصور قاتله-
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 آقا منصور؟-

 .آره.فرار کرده.سرهنگ فشار آورده روم..واسه همينه که داغونم-

 .پس ديروز که به طور کامل نبودي,دنبال منصور بودي-

 .نمي دونم کجاست.اعصابم داغونه-

نم.هنوز چايي رو قورت نداده بودم که سامان با سرعت اومد تو آشپزخونه وصبح ليوانو بردم سمت دها

 .بخير گفت

 بعداز جواب دادن گفتم:چيزي شده؟

 .دير بيدار شدم.مدرسه ام دير شد.مترو رفت-

 سيما:به خاطر اين انقدر پريشيوني و عجله داري؟

 .يه لقمه کردتو دهنش:آره

- لقمه اتو قورت نده معده ات درد ميگيرهصبرکن چايي واسط بريزم.انقدرم زود  . 

 .ديرم شده مامان.نمي تونم-

 .گفتم:آروم باش باباجان.خودم ميرسونمت

 .لبخندزد:واقعا؟راه اداره تون با مدرسه ام يکي نيست که

 .مشکلي نيست.ميرسونمت-

ر لبخند زدو آرومتر لقمه اشو خورد.بعد از قورت دادنش گفت:خب بلندشيد ديگه.همينجوري دي

 .هست..بلندشيد

 .ازهول بودنش خنده ام گرفت.چاييمو خوردمو بلند شدم

 .سيما:کجا؟هنوز که چيزي نخوردي

 .ممنون.برم آماده بشم.سامان جان توهم سريع صبحونه اتو بخور-

 .چشم-

 .رفتم سمت اتاقمو آماده شدم.تو دلم دعا ميکردم امروز منصور رو پيدا کنيم

بدو بابابه سمت در رفتمو گفتم:سامان؟ . 
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 .صداش از تو آشپزخونه اومد:چشم اومدم..خدافظ مامان

 .سوار پروشه مشکي رنگم شدمو منتظر شدم تا بياد.چندثانيه هم نشده بود که سوار شد

**** 

توراه بودم که سروان موسوي به موبايلم زنگ زد.بعد از سالم واحوال پرسي گفت:قربان سرگرد مشتاقو 

 .ديدم

 مطمئني؟:

- نبله قربا . 

 !تعجب کرده بودم.بيشتر ناراحت بودم تا اينکه خوشحال باشم.چه قدر زود دعام مستجاب شد

 کجاست؟-

بعد از دادن آدرس گفت:قربان سريع بيايد.ممکنه دوباره بخوان فرار کنن.االنم چند دقيقه اي ميشه که 
 .رفتن تو مغازه

 .به بچه ها خبر بده.االن خودمو ميرسونم-

طع کرد.مغازه محمد بود.براي چي رفته بود اونجا؟چشم قرباني گفتو ق  

 .راهمو کج کردم.سامانو مي تونستم با مديرش حرف بزنم.دستگيري منصور واجب تر بود

 .سامان:کجا ميريد بابا؟مدرسه من از اين راه نيست

 مي دونم.ولي بايد برم جايي.بعدش تورو مي رسونم مدرسه.خب؟-

 .ولي من کالس دارم-

- اجان.به مديرت توضيح ميدم.بعدم تو پيش دانشگاهي هستي..نبايد انقدر از نرفتن به مي دونم باب
 .سرکالس ناراحت بشي

 .ساعت اول شيمي دارم.نميشه نرفت.درسمون درمورد بافره.منم چيزي زيادي نفهميدم از درس قبل-

 .بامعلمتم حرف ميزنم-

 ..نميشه-

مو انجام بدمو بعد برسونمت.خب؟کالفه چند ضربه به فرمون زدم:قول ميدم سريع کار  

 .نگاش کردم.پوفي کشيد:باشه.فقط سريع
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پدالو فشار دادم تا زودتر برسم.چه صدايي رو مي خواست به محمد بده تا براش تشخيص بده؟ چي 

 توسرت ميگذره منصور؟

ورو رسيدم به مغازه.بچه هاي تيمو ديدم که با لباس شخصي اون طرف خيابان ايستاده بودن.ماشين منص
 .ديدم که دور از مغازه پارک کرده بود..جلوتر از اون پارک کردم

 گفتم:پياده نميشي سامان.فهميدي؟

 .آره-

  .پياده شدمو رفتم سمت بچه ها

 «منصور»

گذشته بود که وارد مغازه شدم.بعد از سالم کردن موبايلو بهش دادم7ساعت چند دقيقه از  . 

 موبايل خودته؟:

- سنه.مال يکي از مقتوال . 

 مشکوک نگام کرد:دست تو چي کار مي کنه؟

دختره قبل از مرگش بهم زنگ زدو گفت يکنفر باهاش تماس گرفته و تهديدش کرده.مي خوام بدونم اون -
 يکنفر کيه..صداش رو مي خوام.متوجهي که؟

 .آره-

 چه قدر زمان ميبره؟-

 .نمي دونم.ولي سعي مي کنم که سريع انجامش بدم-

- م باشه؟ممکنه که مال ميث  

 خيره نگام کرد:نمي دونم.اگه او باشه که خودتم مي توني صداشو تشخيص بدي.درست ميگم؟

 .آره.سريع کارتو انجام بده-

 .به وسايل مغازه اش نگاه کردم:حس خوبي ندارم

 .نگران نباش.من به کسي چيزي نگفتم-

مچرخيدم سمتش:اينو که مطمئنم.از بد شانسي خودمه که ميگم حس خوبي ندار . 

 .محمدم مي دونست که من بي نهايت بدشانسم
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 .نهايت سعيمو مي کنم که زودتر تموم بشه:

 .قدردان نگاش کردم:ممنون

 .شروع کرد به ور رفتن با گوشي وکامپيوترش

 کنار در مغازه ايستادم.اطرافو خوب گشتم.يه چيز مشکوک ميزد.چرا انقدر اينجا ماشين پارک شده بود؟

فتو چهل دقيقه رو نشون ميدادبه ساعت نگاه کردم.ه . 

 برگشتم تو مغازه:اسلحه داري؟

 باتعجب نگام کرد:چي؟

 .اسلحه-

 چه طور مگه؟-

 داري يا نداري؟-

 .بعد از چندثانيه گفت:دارم

 .بده-

 واسه چي مي خواي؟-

 .گفتم بده.بعدم برو سراغ کارت-

ماجراي يک سال پيش,بهش يه پوفي کشيدو اسلحه اش رو از کشو ميزش بيرون آورد.سردار بعد از 

 .دستور داد که هرجايي ميره اسلحه اش هم همراهش باشه

ازش گرفتم.اسلحه ام رو پليس گرفته بود.پنجشنبه اي هم که گذشت وقت نکردم اسلحه بخرم.ديروز هم که 

 .جمعه بود.مجوز حمل اسلحه رو داشتم

کوفتمتو همون مغازه موندم تا کارش تموم بشه.مدام پامو به زمين مي  . 

 ..يک ربعي شد که گفت:تونستم گير بيارم..صداي واضحشـ

 .نزاشتم بيشتر از اين حرف بزنه.موبايلو ازش گرفتم وکردم تو جيب

تشکر کردمو از مغازه زدم بيرون.ماشينم سمت چپ مغازه پارک شده بود.چندبار به خودم لعنت فرستادم 
 .که چرا دور پارکش کردم
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که نزديک مغازه پارک شده بود, به پشت سرم نگاه کردم.چندنفررو ديدم که  از آينه بغل اولين ماشيني

 .نزديک مغازه درست دست راستش ايستاده بودن.که باديدنم شروع کردن به حرکت

 .سرعت حرکتمو زياد کردم.نيروهام بودن.ميشناختمشون

 .صداي سعيدو شنيدم که گفت:ايست..وايسا منصور

شينم دويدم.مي دونستم که نمي تونه بهم شليک کنهبه حرفش گوش نکردم به سمت ما . 

 .دوباره صداشو شنيدم:وايسا بهت ميگم

 .بعد تير هوايي درکرد

 يک لحظه پام سست شد.واقعا ميخواست بهم شليک کنه؟

 .تا ماشين خيلي فاصله مونده بود.بايد از دستشون فرار ميکردم

م عموقدم از قدم برنداشته بودم که شنيدم يه نفر گفت:سال . 

برگشتم سمت صدا.سامان بود که از ماشين بيرون اومده بودو به من سالم کرد.تو نگاهش ترس موج 

 .ميزد.حتما به خاطر تيري بود که سعيد شليک کرد

 .نزديکم بود.يه نگاه به سعيد کردم که داشت ميومد سمتم

ببر باال شنيدم که گفت:سامان واسه چي اومدي بيرون؟ برو تو ماشين..منصور دستاتو . 

 .سريع رفتم سمت سامان وگفتم:متاسفم عمو جان

 تعجب کرده بود:چي؟

 .سريع دستمو دور گردنش حلقه کردم.اسلحه رو گذاشتم روي شقيقه اش وگفتم:جلو نيا سعيد

 .شوکه شده بود.اينو از حرکت نکردنش فهميدم

 .ناباورگفت:داري چي کار مي کني؟ولش کن

- ندازيمتاسفم.بهتره اسلحه ات رو ب . 

 .روبه افرادش که هموشون گارد گرفته بودن, کردم:باشماهم هستم

 .هيچ کدوم تغييري نکردن.گلن گدن اسلحه رو کشيدم.عصبي گفتم:بندازين لعنتيا

 سامان که سعي داشت ازم جدابشه گفت:عمو ولم کن..اينجا چه خبره بابا؟
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ميشد تا به من سالم کنهخبر نداشت که من قاتل فراريم.وگرنه هرگز از ماشين پياده ن . 

سعيد مدام نگاش از اسلحه ام به سامان کشيده ميشد و برعکس!.ترسيد که دستاشو آورد باال و بعد آروم 

 .اسلحه اش رو انداخت رو زمين.به افرادشم دستورداد که بندازن

موتو زدمآروم به سمت ماشينم رفتم.بايد عوضش مي کردم.وگرنه هرجايي که ميرفتم پيدام مي کردن.ري . 

 .سعيد:ولش کن منصور

 .نگاش کردم.از صداش ميشد ترس و نگرانيشو فهميد:متاسفم.نبايد ميومدي

 .سامانو اول کردمش تو ماشينو بعد خودم سوار شدم

 .دويد سمت ماشين:صبرکن منصور..بريد دنبالش.سريع

ع سوار ماشينش شدوبه پامو گذاشتم رو پدال وباتمام سرعت روندم.از تو آينه بغل ديدم که سعيد سري
 .همراه نيرو هاش افتاد دنبالم

 .پوزخند زدم.هرگز رانندگيشون به پاي من نميرسيد

 سامان ترسيده گفت:عمو دارين منو کجا ميبرين؟

 .نترس عموجان.من باتو کاري ندارم-

ميشه بگيد اينجا چه خبره؟چرا منو گروگان گرفتيد؟اصال چرا از دست پليسا داريد فرار مي -
يد؟.دوربين مخفيه؟کن  

سواالتت تموم شد؟..ببين سامان جان يه نفر واسه من پاپوش درست کرده.االنم باباتو پليسا فکر مي کنن -

 .که من قاتلم.ولي نيستم

 .خب مي تونستيد فرار نکنيد.بابا قطعا واسه اثبات بيگناهيتون تالش ميکرد-

- سلحه کشيد..مي فهمي؟بابات يقين داشت و االنم داره که من قاتلم.روي من ا  

 .به چشماي اشکيش نگاه کردم

 .االنم مثل بچه آدم بشين سرجات وانقدر حرف نزن:

 .مي خوام برم مدرسه.تورو خدا پيادم کنيد-

 .نميشه.نمي تونم ماشينو نگه دارم-

 ..وليــ-
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 .عصبي گفتم:انقدر حرف نزن..درداشتبردو باز کن

 چرا؟-

 .بازش کن-

 .باز کرد

راه.مي تونستم بايک دست فرمونو بگيرم.دستم آزادمو بردم سمت داشتبرد.اترو به همراه رسيدم به بزرگ

 .دستمالش برداشتم.درشو باز کردم.سعي کردم نفس نکشم.که اگه مي کشيدم بيهوش ميشدم

 .اتررو روي دستمال ريختم

 سامان:ميخواي منو بيهوش کني عمو؟

 .نگاش کردم.داشت به دستمال تو دستم نگاه مي کرد

 .آره-

دستمالوبردم سمت دماغش.دستشو گذاشت روي دستم تا مانع بشه.ولي زورش به من نميرسيد.بعد چندثانيه 

 .دستاش شل شد وروي صندلي افتاد

يه نگاه به آينه کردم.هنوز پشت سرم بودن.باتمام قدرت گازدادم.اليي ميرفتم.از اين الين به اون 
دمالين.سرعت زياد رو دوست داشتم.کيف ميکر . 

وقتي مطمئن شدم که کسي دنبالم نيست به سمت ويال رفتم.بعد از پارک ماشين به سامان که خواب خواب 

 .بود نگاه کردم.چه قدر مظلوم شده بود تو خواب

 .يه آهي کشيدمو پياده شدم.به سمت درشاگرد رفتم

 .سامانو بغل کردمو به سمت ساختمان رفتم.وزني نداشت

تاق تو اين طبقه قرار داشت.که هرکدوم سرويس کامل خواب رو داشتنا4به سمت طبقه دوم رفتم. . 

وارد يکي از اتاقا شدمو سامان رو روي تخت گذاشتم.دستبندمو درآوردم.همون دستبندي بود که ستوان 

 .صادقي به دستم زده بود

 .به سامان نگاه کردم.نميدونستم کارم درسته يانه

فتم.دستبندو زدم بهش.يک طرف دستبندو زدم به ميله کنار نفس عميقي کشيدمو دست راست سامانو گر
 .تخت

 بهش احتياج داشتم؟..نه.پس چرا آوردمش اينجا؟چرا بستمش؟
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 .کالفه شده بودم.کنارش نشستم.نمي خواستم وارد بازيش کنم

 .نگاش کردم.ديگه بايد به هوش ميومد

 آروم گفتم:سامان؟..سامان؟

ماشو باز کرد.گيج بود.سرشو تکون دادو خوب همه جا رو نگاه پلکاش تکون خورد.چندثانيه شد که چش

 .کرد تا رسيد به من

 گفت:عمو..عمو من کجام؟

 .توخونه من-

 متوجه شد که دستش بسته اس.تکونش دادو گفت:چرا منو بستيد؟

 .تافرار نکني-

 عمو شما که نمي خوايد منو اينجا حبس کنيد؟-

 .چرا.مي خوام..تا آخر ماجرا اينجا حبسي-

 چرا؟-

 .واقعا چرا؟چرابايد سامانوپيش خودم نگهش دارم؟لزومي نداشت

 .چون من به يه گروگان احتياج دارم-

 ..ولي عمو-

 .مي دونم چي ميخواي بگي.بچه خوبي باش.قول ميدم که زود اين ماجرا تموم بشه-

 .بعد بلندشدمو از اتاق رفتم بيرون.صداش رو شنيدم که داشت باالتماس صدام ميکرد

حال خوبي نداشتم.بغضي تو گلوم بود که داشت خفه ام ميکرد.اين بچه چه گناهي داشت که بايد تواين 

 بازي باشه؟ جزاينکه پسر بهترين دوستم بود؟

به هواي آزاد احتياج داشتم.رفتم تو حياط.نفس عميقي کشيدم.دلم نمي خواست بغض چندين ساله ام 
.باز نگام افتاد به گلهاي رز.باز ياد سامان افتادم.به پنجره بشکنه..نمي تونستم.دستي توي موهام کشيدم

اتاقي که سامان تو اون بود نگاه کردم.چشمامو بستمو يه آهي کشيدم.االن که اينجا بود نميتونستم آزادش 

 .کنم

  صداي زنگ موبايلم بلندشد.به صفحه اش نگاه کردم.سعيد بود.بردارم يانه؟
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مدلمو زدم به درياوجواب دادم:سال . 

 کجايي منصور؟:

 .لرزش صداش حالمو خرابتر کرد.نميدونستم بايد چيکار کنم

 خيلي سرد گفتم:يه جاي دور

 پسرمنو کجا بردي لعنتي؟-

 .پسرت صحيح وسالم پيشمه-

 چه طور تونستي گروگانش بگيري؟اوحکم پسر خودتو داشت.يادت که نرفته؟-

 .نرفته.باورکن مجبور بودم-

- ه.تو که فرارکردي,ديگه چي از جون بچه ام ميخواي؟آزادش کن وبفرستش خون  

 .سامان تاآخرش پيشم مي مونه-

 حرصي گفت:چرا؟

 .چون بهش نياز دارم-

 .چه نيازي؟او کاري ازش برنمياد-

 .مياد..پسرت مثل خودت مخ هک کردنه-

 تعجب کرد که بعد از چندثانيه مکث گفت:کجارو مي خواي هک کني؟

 .مهم نيست-

- من درميونه.مي فهمي؟هست.پاي پسر   

 .فعال-

مي خواستم قطع کنم که گفت:صبرکن..ببين هرجايي که بخواي رو خودم واسط هک مي کنم.فقط نزار 
ال تالش کردم که خانواده امو توکارم دخالت ندم,حاال تواومدي سامان وارد اين بازي بشه...من اين همه س

 ..وداري از پسر من استفاده ميکني؟..منصور

يشتراز اين التماسم بکنه.هيچ موقع نشده بود که ببينم انقدر ازم التماس کنهنزاشتم ب . 

 .گفتم:خدافظ
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قطع کردم.من هم مثل سعيد عاشق سامان بودم.يه جورايي اونو مثل پسر نداشته ام مي دونستم.باليي به 

 .سرش نمي آوردمو نميزاشتم باليي به سرش بياد

.تاهم خودم و هم سامان نجات پيدا کنيمبايد هرچه سريعتر کارامو انجام ميدادم ! 

 .رفتم سمت صدايي که محمد تونسته بود برام گير بياره.چندبار گوش دادم.شک داشتم که خودش باشه

**** 

 «سعيد»

 .موبايلو قطع کرد.عصبي شدمو پرتش کردم روي ميز:لعنتي

م.کاش اونو اول رسونده اعصابم داغون بود.نفس نفس ميزدم.سرمو گذاشتم روي ميز.به سامان فکر کرد
بودم به مدرسه وبعد ميرفتم سراغ منصور.سامان نمي خواست بيادومن به زور بردمش.چه غلطي کردم 

 .خدا

 !عصبي گفتم:مگه من بهت نگفتم از اون ماشين پياده نشو.چرا پياده شدي آخه؟چرا بچه؟

 .اي کاش بهش گفته بودم که منصور قاتله.اونوقت پياده نميشد

خودم حرف ميزدم که دردفتر باز شد.باديدن سردار سريع ايستادمو احترام گذاشتم داشتم با . 

 .گفت:آزاد

مي خواستم از پشت ميز برم کنار تا جاي من بشينن که گفت:الزم نيست.يه کار کوچيک دارم.سريع 

 .ميگمو ميرم

 .گفتم:چرا شما اومديد؟خبر ميداديد خودم خدمت ميرسيدم

ست.معذب بودم.نمي خواستم به مافوقم بي احترامي کنم.به خاطر همبن روبه روي نزديکترين صندلي نش

 .روشون نشستم

 .خيره نگام کردوگفت:اعصابت داغونه پسر

 .شما که بهتر ميدونيد-

 .واسه همينه که خودم اومدم اينجا..ديشب داشتم پرونده منصورو مي خوندم.يه چيز جور درنمياد-

 چي قربان؟-

- که پليسه.زير دست خودم بوده وبه اينجا رسيده.اون قدرهم باهوش هست که  ساله 15منصور االن 
 .نخواد خودشو تو دردسر بندازه
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 .باسر همه حرفاشونو تاييد مي کردم

 .ادامه داد:مي دوني که ميثم آزاد شده

 .بله.مي دونم-

 .او به خون منصور تشنه ست.باليي که منصور به سرش آورده رو نمي تونه فراموش کنه-

 به نظرشما اين قتال زير سر خودش نيست؟-

 .نمي دونم.به بچه ها گفتم برن درمورد ميثم تحقيق کنن-

ايستاد.ايستادم.گفت:موضوع اصلي که مي خواستم بهت بگم اينکه اثر انگشتي که پيدا شده بود مال 

 .منصور نبوده

 متعجب پرسيدم:چي قربان؟

 مشکل شنوايي داري؟-

ظورم اينکه اين امکان ندارهبه خودم اومدم:ببخشيد.من . 

بچه ها اشتباه کردنونمي دونم چه جوري؟ولي يک ساعت پيش سرگرد احمدي اومد تو دفتررو بعد از -

 .معذرت خواهي گفت که يه اشتباهي صورت گرفته

 پس اين اثر انگشت مال کيه؟-

 .هويتش هنوز ناشناخته اس..ولي زود پيداش مي کنيم-

- گشت چيزي نيست که اشتباه بشهاين امکان نداره..اثر ان . 

 دستکاري کردن.مي فهمي؟-

 باورم نميشد.تو اين همه سال يکبارم به چنين موردي برنخورده بودم.چرا انقدر بدشانسي رفيق؟

 «منصور»

 .وارد اتاق شدم و نگاش کردم.به تاج تخت تکيه داده بود وبه حياط نگاه مي کرد

که قهرکرده بود باهام؟متوجه حضورم نشد که نچرخيد سمتم يا اين  

 .آهي کشيدمو رفتم سمتش:منظره بيرون خيلي قشنگه.مخصوصا گالي رزش

 .هيچ تغييري نکرد
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 کنارش نشستمو گفتم:دلخوري ازم؟

 سرد گفت:نباشم؟

بازآه کشيدم. گفتم:به خدا مجبور شدم.هيچ راه فراري نداشتم.اگه باباتو افرادش دستگيرم مي کردن کارم 

 .ساخته بود

کرد:بابام مي تونست بيگناهيتونو ثابت کنهنگام  . 

 .تو ماشينم بهت گفتم که بابات فکر مي کنه که من قاتلم-

 .از کجا مي دونيد؟من بابامو ميشناسم.او هرچيزي رو زود باور نمي کنه-

اين يک موردم زود باور نکرد.چندبار ردي از من تو صحنه هاي جرم بوده..اومي دونسته درحالي که -
مي گفتهبه من ن . 

 .چيزي نگفت وسرشو انداخت پايين

دستمو آروم گذاشتم روي پاشو گفتم:بيخيالش.واسه اين حرفا اينجا نيومدم.ازت کمک مي خوام.اگه مي 

 .خواي زودتر از اينجا خالص بشي بايد بهم کمک کني

 چه کمکي؟-

 .هک..مي خوام اطالعات زندان..واسم هک کني-

 مگه بلد نيستيد؟-

- شتم ياد بگيرمنه.دوست ندا . 

 چرا؟-

 به خودم مربوطه..کمکم مي کني يانه؟-

 .چيزي نگفت

 .بيا هردومون بهم کمک کنيم.تو کمکم کن تا ازاين مخمصه خالص شم ومنم آزادت ميکنم:

 .پوزخند زد:من ميتونم فرار کنم

 بااين دستبند؟:

 .انگاز تازه متوجه دستنبدش شد.يکمي تکونش داد.سرشو انداخت پايين

- تا کي اينجا حبسم؟من   
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 .نمي دونم..ولي اگه کمکم کني خيلي زود آزاد ميشي-

 اگه کمکتون کنم همين االن آزادم مي کنيد؟-

 .خيره نگاش کردم

 چرا انقدر اصرار داري که همين االن آزادت کنم؟از من بدت مياد؟-

 .نه-

شتخسته شدم از اين همه بحث.او بايد کمکم ميکرد.چاره اي جز قبول کردن ندا . 

 .دستبندشو باز کردمو گفتم: بلندشو

 آزادم؟-

 .نه..بلندشو-

 .به اجبار از جاش بلند شد.دستشو گرفتمو به سمت پله ها رفتم

 .به مبلي که روي عسليش لپتاپ قرار داشت اشاره کردمو گفتم:برو اونجا بشين

 .بعداز نشستن گفت: من نمي خوام به شما کمک کنم

 روبه روش نشستمو گفتم:چرا؟

 .از کجا بدونم که شما قاتل نيستيد؟وقتي بابام مطمئنه که شما قاتليد پس هستيد-

 .نيستم.وگرنه دليلي واسه فرار نداشتم-

 .نمي خوام پام تو اين ماجرا گير بيوفته-

 .نميوفته-

 نفسشو با حرص بيرون دادوگفت:گفتيد کجارو بايد هک کنم؟

رسيد:چرا حاال اون زندان؟خوشحال از اينکه قبول کرده اسم زندانو گفتم.پ  

 .مي خوام بدونم چندنفر از اون زندان آزاد شدن.نپرس چراوکارتو انجام بده-

 .باشه اي گفتو شروع کرد به ور رفتن توي لپتاب

يک ربعي شد که لپتابو چرخوند سمتمو گفت:بفرماييد.فقط يک ربع وقت داريد بمونيد.اگه بيشترازاون 

ن مي کننوقت ببره مي فهمنو شناساييتو . 
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 .لپتابو نزديک خودم کردم.بايد سريع مي گشتم.ليست آزاد شده ها رو بررسي کردم

 .باديدن چيزي که ديدم خشکم زد.امکان نداشت.ميثم چندماه پيش آزاد شده بود

 .روي مبل وا رفتم

.وقت سال تو زندان باشه. 10حداقل حکم ميثم بايد حبس ابد باشه.اين قاچاقچيه بزرگ نمي تونست فقط 

 .نداشتم علت آزاديشو بخونم

 سامان:چيزي شده عمو؟

 .بدون اينکه نگاش کنم گفتم:آره

 .وقت نداريدا.سريع بايد از شبکه خارج بشيد-

 .چه قدر زود گذشت.از شبکه خارج شدم.رفتم سمت موبايلم.بايد به سعيد زنگ ميزدم

 بعد از چندبوق جواب داد:بله؟

 .سالم.منصورم-

ده منصور؟حال سامان بد شده؟ترسيده گفت:چيزي ش  

 .نه-

 پس چرا صدات مي لرزه؟-

 ميثم افشان آزاد شده؟-

 .آسوده خاطر گفت:آره.خيلي وقته

 چرا به من چيزي نگفتي؟-

 مگه خبر نداشتي؟-

 يادت رفته که من تو روز دادگاهش تو اتاق عمل بودم؟-

 .آروم گفت:ببخشيد.يادم نبود

- ؟سال حبس 10چرا آزاد شده؟اونم فقط   

- سال.ما  10نمي دونم.مااول فکر کرديم که ميثم يا اعدامه يا حبس ابد.ولي باکمال تعجب قاضي گفت که 

 .اعتراض کرديم ولي قاضي با داليل الکي اي که خودشم باور نداشت اين حکمو صادر کرد
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 .من مطمئنم همه اين قتال زير سر خودشه.باور کن-

 .باور مي کنم..چون باورت دارم-

- وگرنه روم اسلحه نمي کشيدينداري. . 

اون موقع لباس قانون تنم بود.مجبور بودم..بيگناهيتو ثابت مي کنم.قسم مي خورم.تو تبرعه ميشي.بهت -

 .قول ميدم

 .نيمچه لبخندي زدمو گفتم:خدافظ

 .الو؟..قطع نکن.تورو خدا-

 چي مي خواي؟-

 سامان..حالش خوبه؟-

 .خوبه-

شو باور کنم يانه؟کالفه و عصبي تماسو قطع کردم.حرفا  

 باصداي سامان نگاش کردم:عمو,ميثم کيه؟

 .نگاش کردم:يکي از دشمناي قسم خوردمه

 چرا؟-

 چي بهش مي گفتم؟راستشو بگم يا دروغ؟اگه مي فهميد چه واکنشي نشون ميداد؟

به چشماش که خيره چشمام بود نگاه کردم.نميشد بهش دروغ بگم.به کسي که مثل بچه نداشته خودم 

ش داشتم نمي تونستم دروغ بگمدوست . 

 .نفس عميقي کشيدمو گفتم:چون..چون دخترشو کشتم

 بابهت گفت:چي؟شما يه نفررو کشتين؟

مجبور بودم.تسليم نميشد.داشت به يکي از افرادم آسيب مي رسوند..نمي خواستم بميره که از شانس بدم -
 .دختره دووم نياورد.البته ميثمم زهرشو ريخت

 چه جوري؟-

- فته بعد ازفوت دخترش تو عمليات دستگيريش يه تيربه پهلوم شليک کرديک ه . 

 کي تير خورديد که من يادم نمياد؟-
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- سال 10سالت بود..فکر کنم سه هفته ديگه دقيق بشه  8اون موقع  . 

 عمو مي تونم يه چيز بپرسم؟-

 .بپرس-

 ميشه بگيد شما تو چه رشته اي تو کارتون مهارت داريد؟-

 منظورت چه؟-

 خب ببينيد,باباي من تو هک کردن استاده.عمو محمدم که تشخيص صدا وتغيير صداش عاليه وشما؟-

 .رمز يابيم عاليه.مي تونم به سايتهاي مختلف نفوذ پيدا کنمو رمزشونو بشکنم-

 يعني اينکه بابا يک شبکه اي رو هک مي کنه وشما رمز ورود به تشکيالتشو مي شکونيد.درسته؟-

 .آره-

- ا از کي تاحاال دوستيد؟شماو باب  

 .خيلي وقته..فکر کنم اوايل دانشگاه بود که دوست شديم-

 اتفاقي دوست شديد يا شمارو تو يک گروه قرار دادن؟-

 .اتفاقي بود-

 به نظر شما مشکوک نيست؟-

 چي مشکوکه؟-

دوست شدنتون ديگه.چرا بايد سه تا از بهترين دانشجويان افسري که هرکدوم تو يک رشته اي -

 .خاص,خالقيت داشته باشن باهم رفيق بشن

 اين االن کجاش مشکوک بود؟-

 تو کتم نميره که شما يکدفعه اي دوست شده باشيد.نميشه..اصال چرا شما زن نداريد؟-

 .نشد.شانس نداشتم.هرکجا که ميرفتم به داليلي ردم مي کردن..به قول بابات لياقت نداشتم-

- ست؟فقط باباست که زنو بچه داره.نه شما زن داريد ونه عمو به نظر شما اين يک موردم مشکوک ني

 .محمد

 بچه توچرا انقدر به همه چيز مشکوکي؟-
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 .بايد همه جوانب رو درنظر گرفت-

درسته.ولي حرفاي تو هيچ ربطي به ميثم نداره.او فقط با من مشکل شخصي داره.ودلش مي خواد که -

 .منو نابود کنه

- ..پدرومادر داريد عمو؟شايدم مي خواد که زجر بکشيد  

 .آره.با خواهرم تو کانادا زندگي مي کنن-

 چرا شما پيششون نيستيد؟-

 .چون من اينجا رو دوست داشتم و دارم..چه ميز بازخواستي راه انداختي-

 !لبخند زد.شده بود همون ساماني که من دوستش داشتم.پراز سوالو شک

شه,چراداره جوونا رو مي کشه؟دوباره پرسيد:اگه قاتلي که شما ميگيد,ميثم با  

 متعجب گفتم:تو از کجا مي دوني؟

 .دست پاچه شد:هان؟..خب چيزه..بابا گفت.يعني اينکه..خب..شنيدم.يکدفعه اي شد

 .لبخند زدم.از همون بچگي کنجکاو بود ودوست داشت تو همه چيز سردربياره

مرگ شده.اوهم مي خواد نسل جوونا  گفتم:فهميدم..نميدونم.فکر کنم به خاطر اين باشه که دخترش جوون

 .رو منقرض کنه

 اين کارش يه نشونه نيست؟-

 چه نشونه اي مثال؟-

 بي ربط پرسيد:شما منو دوست داريد؟

 خيره نگاش کردم.چه ربطي به سوالم داشت؟

 .گفتم:آره

 چه قدر؟-

 مهمه؟-

 .آره.وگرنه نمي پرسيدم-

 چرا بايد واسط مهم باشه؟-
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- ميگمشما بگيد بعد دليلشو  . 

 .خيلي زياد.مثل پسر نداشته ام دوست دارم-

 يعني منو جاي پسر نداشته اتون مي بينيد؟-

 .آره-

 .لبخند زدو گفت:چه صادق

 .خودت خواستي بشنوي-

 .شما منو دوست داريد.شايد ميثم داره جوونا رو مي کشه تا به من برسه-

 .خيره نگاش کردم

اره امبه خودم گفتم:اگه حرفاش درست باشه که بيچ . 

 گفتم:اگه مي خواد به وسيله تو از من انتقام بگيره پس چرا واسه من پاپوش درست کرده؟

چون مي خواسته ذهن باباو سردار بره روي کارهاي شما و ازاو غافل بشن.اوهم بتونه بدون هيچ -

 .دردسري آدم بکشه

 .چه طور به فکر خودم نرسيد

 .شم پليست عاليه-

رفتملبخندزدو گفت:به شماها  . 

 با خونه امن که مشکلي نداري؟-

خونه امن؟...اوه نه.بيخيالش عمو .من يه حرف چرتي زدم.شما به دل نگيريد.من حاضرم بميرم ولي -

 .اونجا نرم

 مگه تاحاال رفتي که انقدر ناله مي کني؟-

- ر نرفتم.ولي تعريفشو زياد شنيدم..اصال اين حرفايي که زدم کال توهمات ساخته ذهنمه.بهش فک
 نکنيد.مهم نيست.بعدم ميثم از کجا مي خواد بفهمه که شما منو مثل پسر نداشته اتون دوست داريد؟

 .چه قدر مي ترسيد که من اونو بفرستم به اونجا.من يه حرفي زدم

 .گفتم:اينم حرفيه

 .پس بيخيال اين حرفايي که زديم-
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 اگه يک درصد از حرفات درست باشه چي؟-

- ازآب درنمياد.مطمئن باشيد من هيچ وقت حرفام درست . 

صداي موبايلم نزاشت بحثمون ادامه پيداکنه.سعيد بود.چي کار داشت که زنگ زده بود؟منکه همه 

 .حرفاموباهاش زده بودم.به سامان نگاه کردم.نگاش روي گوشيم بود

 گفت:کيه عمو؟

 .باباته-

 جواب نميديد؟-

 .جواب دادم:سالم

 .سالم-

 خوشحال بود.چرا؟

- زنگ زدي؟ چيشده که  

 .يه خبر خوش دارم-

 چه خبري؟-

 .وتو دلم گفتم:خير باشه

 .همين االن تبرعه شدي-

 متعجب گفتم:چي؟

 کر شدي به سالمتي؟-

 گفتم چي گفتي؟-

 .تبرعه شدي-

 چه طور ممکنه؟-

 .اثر انگشت مال تو نبوده-

 يعني چي؟-

- ن.همينببين منصور جان,اثر انگشت اشتباهي بوده.بچه ها اشيتباه کرده بود . 
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عصبي شدم:به همين سادگي؟باآبروي من بازي کرديد .اون وقت تو ميگي بچه هاي اداره ِکوفتي اشتباه 

 کردنو همين؟

 .تقصير بچه هاهم نبوده.درواقع يه نفر که هنوز نمي دونيم کيه ,دستگاه رو دستگاري کرده بود-

 اين غير ممکنه.مي فهمي؟-

- بايد خوشحال باشيمي دونم.بد شانسي دوست من.اما االن  . 

 .نيستم.داغونم-

 ..عصبي دستي تو موهام کشيدم.صداشو شنيدم:منصور

 .عصبي تر گفتم:خفه شو سعيد..خفه شو

 .مي دونم عصباني هستي.بهت حق ميدم..سردار دستور داده که سريع بياي اداره-

 اصال از کجا معلم که دروغ نميگي؟هان؟-

- .چندلحظه صبرکنهمين االن حکمتو مي فرستم به ايميلت. . 

لپتابو روشن کردم.وارد ايميلم شدم.چنددقيقه اي طول کشيد که سعيد حکمو فرستاد.چندبار روشو 

 .خوندم.باورم نميشد

 گفتم:چه طور ممکنه؟

 .سعيد:سردار دوروز پيش فهميد که تو بيگناهي.ديروزم رفت سراغ کارات

 پس چرا دربه در دنبالميد؟-

- حرفي نزده بود, تا االن که حکمت اومده.باور کن راست ميگم سردار به هيچکس دراين باره . 

 .نفس عمقي کشيدم:باشه.االن ميام

بعد قطع کردم.نمي دونستم که حرفشو باور کنم يانه.بااينکه سعيد بهم دروغ نمي گفت ولي ازش ترسيده 
 .بودم.شايد دروغ گفته باشه تا من پسرشو آزاد کنم

 سامان:بابا چي گفت؟

 .گفت آزادم-

 باخوشحالي گفت:واقعا؟اينکه خيلي عاليه..چرا خوشحال نيستيد؟

 .چون حرفاي باباتو قبول ندارم-
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 اخم کرد.گفت:چرا؟

 .چون يه بار بهم دروغ گفته.واالن براي آزاديت ممنکه دوباره دروغ گفته باشه-

 .باباي من دروغگو نيست-

 .دستبندو برداشتم رفتم سمتش.گفتم:بلندشو

- منو تو اتاق حبس کنيد؟بازم مي خوايد   

 .فعال آره.تا وقتي حکمو باچشماي خودم نديده باشم باور نمي کنم.وتا اون زمان تو اينجا مي موني-

 .وارد اتاق شديم.روي تخت نشست ودستشو برد سمت ميله.دستبندو بستم

 .گفت:به بابا چيزي نگيد

 چي رو نگم؟-

- يد پس بهتره بابارو بيخود ناراحتش نکنيدهمين حرفايي که زديم.شما قرار نيست منو آزاد کن . 

 .خيره چشماي عسليش شده بودم

 .به خودم اومدم.باشه اي گفتم و به سمت در رفتم

 .برگشتمو باز نگاهش کردم.سرش پايين بود.يه آهي کشيدمو دراتاقو بستم

  .تو دلم گفتم:ببخش که داري به خاطر شانس گند من پاسوز ميشي

*** 

تونستم چهره به تعجب نشسته بچه هارو ببينم.حق داشتن.من يه قاتل فراري بودم که  وارد اداره شدم.مي

 .پليسا دربه در دنبالم بودن واالن باپاي خودم اومده بودم به اداره

 .وارد دفتر سردار شدمو احترام گذاشتم

 .سردار:آزاد

 .سعيد هم بود.گفتم:سالم

 .هردوشون جوابمو دادن

 سعيد:پس پسر من کو؟

توجه بهش به سردار گفتم:من هنوز باورم نشده که تبرعه شده باشمبدون  . 
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 چرا؟-

 .سعيد:من که حکمو بهت ايميل کردم

 .برگشتم سمتش:باورت ندارم سعيد

 .برگشتم سمت سردار:اومدم اينجا تا حکمو از دست شما ببينمو شما مهر تاييدشو بزنيد

 .سردارحکمو گرفت جلومو گفت:بيا.خودت ببينش

وحکمو برداشتم.باورم نميشد.گفتم:چرا بايد باور کنم؟ رفتم جلو  

 .سردار:بدشانسي سرگرد.واين بدشانس بودنت کار دستت داده

 .انقدر؟..آبروم جلوي همکارام رفته-

 .سعيد:مهم اينکه االن بيگناهيت ثابت شده

- مي فهمي؟جاي من نيستي سعيد که اين حرفارو ميزني.آبرو چيزي نيست که بگي مهم نيستو بيخيالش.  

 ميفهمم.ولي تو چرا قبول نميکني که زيادي بدشانسي؟-

 .خوبه که تو خوش شانسي.از اين خوش شانسيت هم نهايت استفاده رو ببر-

 .خواستم برم سمت در که باصداي محکم وسرد سردار ايستادم:صبر کن سرگرد

 .برگشتم سمتشون.سعيدو ديدم که ايستاده بود.مي خواست بياد سمتم

الن که بيگناهي..پس برگرد سرکارت.اين يک دستورهسردار:ا . 

 برگشتم.مگه نمي بينيد؟-

 پس چرا احترام نزاشتي؟-

 .سرمو انداختم پايين:ببخشيد.اعصابم داغونه..درکم کنيد لطفا

 .سردار پوفي کشيدوگفت:بشين

 .سربه زير روبه روي سعيد نشستم.سعيدم نشست

رو پيداش کننو کاراشو زير نظر بگيرنسردار:صبح به بچه ها دستور دادم که ميثم  . 

 .مطمئنم که قاتل خود نامردشه-
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 .فعال بايد مطمئن بشيم..حکمتو سريع گرفتم تا خودتو بزارم روي اين پرونده-

 چرا؟-

 .چون آبروت رفته.واينکه تو اولين مضنون مايي.تو که مي ودني حرفه کارمارو-

 .بله.مي دونم-

- ر منو سعيد هم بهت شک کنيمپس براي بيگناهيت تالش کن.نزا . 

 .مگه نکرده بوديد؟االنم که بيگناهم بازم بهم شک داريد-

 .سعيد:نداريم.البته من تا صبح داشتم ولي االن نه.تو بهترين دوستمي

 .توروي من اسلحه کشيدي -

 .موقعيت منو درک نمي کني منصور-

 .توهم درکش نمي کني-

 .سردار:بسه

بعد تحت نظري.دستور من نيست.بااليي ها هنوز بهت مشکوکن.منم با روکرد به منو گفت:ازاين به 

 .نفوذي که داشتم تونستم حکم آزاديتو بزنم

 شما از اول هم بهم مشکوک نبوديد؟-

نه.تووسعيد از بهترين سرگرداي اين اداره ايد.چه طور مي تونستم به سرگردي که اين همه بهش اعتماد -

؟تو بودي شک مي کردي؟دارم ودوسِت پسرم هم هست,شک کنم  

 .قدر دان نگاش مي کردم.مثل پدربود برام.بااينکه پدرداشتم ولي او فرسنگ هاازم دور بود

 باصداي سعيد,نگام چرخيد سمتش:پسر من کجاست؟

 سردار:پسر سعيدو آزاد کن.تو ديگه به او نيازي نداري..بيخود پاشو تواين ماجرا باز نکن

ود..مثل هميشهوارد خونه شدم.خونه غرق سکوت ب . 

 .وارد اتاق شدم.چشماشو بسته بود.زير لب داشت چيزي مي خوند.خيلي آروم

 .براي اينکه متوجه حضورم بشه چندضربه به در زدم.چشماشو باز ونگام کرد

 .بدون هيچ حرفي کليدواز جيبم بيرون آوردمو بردم سمت دستبند
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اوهم حرفي نميزد.حتي نپرسيد که تو اداره چي  بعداز باز کردن ,دستشو گرفتمو بلندش کردم.جالب بود که

 .بهم گفتن؟.از اين بچه فضول بعيد بود

 .حتي وقتي سوار ماشين شديم هم چيزي نگفت

 راه افتادم..توراه حوصله ام سر رفت.گفتم:چيزي نمي خواي بگي؟

 آروم گفت:چي بگم؟

 نميخواي بدوني کجا داريم ميريم؟-

 کجا داريم ميريم؟-

 .اداره-

کرد:واسه چي؟نگام   

 .لبخندي زدم:چون بابات منتظرته

 ..بابا؟-

 لبخند زدو گفت:آزادم عمو؟

 .آره-

 .واقعا؟ چه قدر زود..ممنون-

 اخمي کردمو گفتم:يعني انقدر از من بدت مياد که نمي توني تحملم کني؟

- ن کرده؟من از شما بدم نمياد.از حبس شدن بدم مياد..چرا مي خوايد منو آزاد کنيد؟بابا تهديدتو  

 .نه.تبرعه شدم-

 .لبخندش عريضتر شد. به جلو نگاه کرد.خيلي خوشحال بود

 نگام کرد:يعني االن پليسيد؟

 .آره ديگه-

 نگام کرد باز:چرا بابا خودش نيومد دنبالم؟

 .چون اوال آدرس خونه امو نمي دونست ودوما من دلم نمي خواست که بدونه-

 چرا؟-
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- باباتوسرداراونا هنوز بهم مضونن.البته نه  . 

 يعني بازم ممکنه بيوفتن دنبالتون؟-

 .اگه بيگناهيمو ثابت نکنم دستگيرم ميکننو..اعدام ميشم-

 .چه بد.اگه کمک خواستيد رومنم حساب کنيد-

 خنديدم.آخه تو چي از شغل من مي دوني بچه؟

 .گفتم:چشم

**** 

 «سعيد»

کردم.منتظر بودم که بيانروي صندلي کنار در ورودي نشسته بودم.مدام به در نگاه مي  . 

مدام به صفحه گوشيم نگاه ميکردمو پاهامو به زمين مي کوفتم.هرسربازي که منو ميديد احترام ميزاشت 

 .ورو اعصاب نداشته ام راه ميرفت

هم خوشحال بودمو هم ناراحت..چه جوري ازش معذرت خواهي کنم؟نکنه منصور پشيمون شده باشه 

رفتم؟چرا نزاشت که برم؟وبچه امو نياره؟چرا باهاش ن  

 .داشتم ديوونه ميشدم.فقط منتظر بچه ام بودم که بياد

 آروم گفتم:اگه نيارتش جواب سيمارو چي بدم؟ چرا به اين فکر نکرده بودم؟

  .موبايلمو بيرون آوردم تا به منصور زنگ بزنم که درورودي باز شد

نمي خواستم رهاش کنم.اوهم منو سفت گرفته باديدنش از جام بلند شدمو دويدم سمتش. بغلش کردم..سفت..
 .بود

 .چند لحظه اي شد که گفت:بابا لهم کردي

 .از خودم جداش کردمو نگاش کردم.لبخند به لب داشت

 گفت:چرا اينجوري نگام مي کنيد؟

 .دلم برات تنگ شده بود-

ساعت پيش عمو بودم 5-4خنديدوگفت:من فقط  . 
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بفهمي وقتي بچه ات تو خطر باشه چه حالو روزي پيدا مي دوباره بغلش کردمو گفتم:پدرنيستي که 

ساعتي که واسه تو گذشته,واسه من يک قرن بوده 5-4کني.اين  . 

 يه نگاه به سرتاپاش کردمو گفتم:خوبي؟

 .بابامن پيش عمو منصور بودما نه يه قاتل-

 زير گوشش گفتم:عموت اون موقع قاتل محسوب ميشد نه دوستو همکار من..فهميدي؟

خور نگام کرد.گفت:هنوزم بهشون مشکوکيد؟دل  

 فقط نگاش کردم.داشت به چشمام نگاه مي کرد.چي بهش بگم؟

 .نه.االن مطمئنم که بيگناهه-

 .باصداي منصور چرخيدم سمتش.متوجه حضورش نشده بودم

 .تو سامانو ميبري خونه يا من ببرمش؟.اينجا نمي تونه باشه-

دست تو.ممکنه دوباره بزنه به سرتو بچه امو ببريش به  گفتم:خودم ميبرمش خونه.مي ترسم بدمش

 .ناکجاآباد

 مدتي که سامان پيشم بود خيلي بهم خوش گذشت..تو چي سامان؟-

 .سامان:خب نه زياد

 .لبخند کمرنگي زدوگفت:ميرم تو دفتر.زود برگرد

 .بعد دستي تو موهاي سامان کشيد وگفت:مي بينمت عموجان..فعال

از حرفي که زدم ناراحت شد؟به رفتنش نگاه کردم.  

 .بريم باباجان-

 نميشه من اينجا باشم؟-

 .نه-

 مامان نميگه چرا من انقدر زود اومدم خونه؟-

 .نه.ميگي کالس نداشتي-

 به سمت در رفتيم.وارد حياط اداره شديم که گفت:چرا نمي خوايد من اينجا بمونم؟
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- همم به کارام برسمچون اينجا محيط کارمه..نمي تونم هم مواظب تو باشمو  . 

 .خب اگه کار داريد مي تونيد بريد.من تاکسي مي گيرمو ميرم-

 .رسيديم به ماشينم.تا خواستم سوار بشم که صداي پشت سريم مانع شد:سالم آقا سعيد

 .برگشتم سمتش.مثل هميشه.تميزو اتو کشيده.با يک کوله پشتي روي شونه اش.از دانشگاه اومده بود

 .سالم علي جان-

هم دست داديمبا . 

 .سامان:سالم

 علي آروم سرشو به نشونه سالم تکون داد وگفت:مشکلي پيش اومده؟

 .حتما مکالمه مونو شنيده بود

 ..گفتم:نه

 .سامان پريد تو حرفم:آره.بابا کار زياد دارن ولي راضي نميشن که من تنها برم خونه

 علي:تو اينجا چي کار مي کني؟

- باخودت؟جريانات داره..ماشين آرودي   

 .آره خب-

 سامان درشاگردو بستو رفت سمتش.گفت:بابامن با علي ميرم.مشکلي که نيست علي؟

 .علي:نه.فقط يه يک ريعي بايد تو ماشين بشيني تا بيام..با بابا قرار دارم

 .مشکلي نيست.فقط سوويچتو بده-

 .درماشينو بستم.از دست اين بچه.دستي تو موهام کشيدم

رفتسامان سوويچو گرفتو  . 

 .همراه علي به سمت اداره رفتم.گفتم:ببخش تورو خدا

 باتعجب نگام کردوگفت:واسه چي؟

 .به خاطر سامان.همين جوري خودشو مهمون ميکنه وميره تو ماشينت-
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  .لبخندي زدو گفت:منو سامان که از اين حرفا نداريم..مثل داداشم مي مونه

 .از علي جدا شدمو به طرف دفتر رفتم

ورو ديدم که پشت ميزش نشسته بود وداشت با لپتابش ور ميرفتواردشدم.منص . 

 باديدن من گفت:چه قدرزود برگشتي؟

 .علي گفت سامانو ميرسونه-

 علي؟-

 .پسر سردار ديگه-

 .آهان-

 داري چيکار مي کني؟-

 .درمورد قاضي اي که حکم ميثمو صادر کرده دارم تحقيق مي کنم-

 مگه مي دوني کيه؟-

- سامان سيستم زندانو هک کرد کل پرونده ميثمو خوندم آره.اون موقع که . 

 سامان؟هک کرده بود؟

 حاال چرا داري درموردش تحقيق مي کني؟-

 .قاضي اي که با رشوه,خالفکارا رو تبرعه مي کنه, نمي تونه زياد زنده بمونه-

 .نگام کردوگفت:زنده نميزارنش

 .منکه نفهميدم اصل مطلب چي بود

باشه,به درد اين پرونده که نمي خورهگفتم:به فرض که مرده  . 

 .به درد تو نمي خوره.منکه مي خوره-

 .پرونده روي ميزو برداشتموبازش کردم.پرونده منصور بود..چه قدر قطور بود

 ..آروم صداشو شنيدم:سکته کرده

 گفتم:کي سکته کرده؟قاضيه؟
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- ل منطقه ديگه اي بود.پليس به آره.نوشته حدود دوسال پيش سکته کرده.درحالي که حالش خوب بوده..ما

 .مرگش مشکوک ميشه وپرونده رو ميدن به پليس همون منطقه..ولي پرونده اش مختومه اعالم ميشه

قاضي رو خيلي وقت پيش ميشناختمش و ميدونستم که فوت کرده.ولي دلم نميخواست منصور 
 .بفهمه.وگرنه سوال پيچم ميکرد

ي ها بوده که بيخيال پرونده اش شدننگام کرد:مطمئنم که يه تهديدي از باالي . 

 خودمو زدم به ندونستن:به نظرت واسه چي بايد سکته ميکرده؟..پرونده اش نيست؟

 .نه.اگه بخواي پرونده رو مطالعه کني بايد بري تو اداره پليس اون منطقه-

 دوباره شروع کرد به نوشتن چيزي.کالفه گفتم:ميشه بيخيال اين پرونده واين قاضي بشي؟

 چرا؟-

 .ما االن بايد بريم سراغ کار خودمون.ما دنبال ميثميم نه يه مرده-

 از کجا معلوم که مرده باشه؟-

 يعني چي؟مگه نميگي سکته کرده؟-

 .منصور بدون جواب به صفحه مانيتور خيره شد

 .گفت:جور در نمياد

 «سامان»

آهي کشيدم.چه قدر بدشانس  منتظر علي بودم تا بياد.خيلي ازش گله داشتم.به ساعتم نگاه کردم.يه
 .بودم.درس شيمي اونقدر آسون نبود که بگي خودم مي خونم وبيخيالش

چه قدر صبحي ترسيده بودم.خدارو شکر که به خوبي و خوشي تموم شد.وخدارو شکر که ديگه گروگان 

 .گرفته نميشدم

 .خوابم ميومد.چشمامو بستم.يه حسي ميگفت بيدار بمونم.دلشوره عجيبي داشتم

وفي کشيدمو چشمامو باز کرد.براي چندمين بار به ساختمون اداره نگاه کردمپ . 

 تو دلم گفتم:اي کاش با بابا رفته بودم.چرا نمياد؟

ديدمش که از اداره خارج شد.يه کتاب هم تو دستش بود که داشت مي خوند وميومد.يکدفعه خورد به يه 

 .نفر که باعث شد هم خودش بيفته روي زمينو همم کتابش
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خنده ام گرفت.چه قدر دستوپاچلفتي بود.سريع بلند شدو معذرت خواهي کرد.کتابشو برداشت واومد سمت 

 .ماشين

 .وقتي ديد که دارم مي خندم سرشو چندبار تکون داد

 سوار شدو گفت:چرا مي خنديدي؟

 .کتابشو به همراه کوله پشتيش,گذاشت رو صندلي عقب.بعد استارت زد

ام گرفت.مشکليه؟گفتم:خوردي زمين خنده   

 از قديم گفتن باهم بخنديم نه به هم.اوکي؟-

 .بعد حرکت کرد.گفتم:باشه.يادم ميمونه.ولي خيلي بد خوردي زمينا

 .مرده خيلي گنده بود-

 .تو خيلي الغري-

 .توهم دست کمي از من نداري-

 بيخيالش.واسه چي اومدي اينجا؟-

د وباباهم آوردش به اداره.منم مجبور شدم بيام اينجا به آينه نگاه کردوگفت:به خاطر کتاب.دست بابا بو

 وازشون بگيرم.تو واسه چي اومدي؟

 .جريانات داره-

 .بگو.مي شنوم-

 دوباره به آينه نگاه کرد.گفتم:چيزي شده که مدام با آينه عقبو نگاه مي کني؟

 .هان؟..نه.چيزي نيست..بگو-

دپوفي کشيدمو شروع کردم به تعريف کردن.تعجب کرده بو . 

 گفت:دروغ که نگفتي؟

 تاحاال ديدي دروغ بگم؟-

 .ببخشيد.نه-

 .دوباره به آينه نگاه کرد.عصبي شدم.تو طول تعريف کردنامم مدام به عقب نگاه مي کرد
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 .برگشتم عقب تا ببينم کيه پشت ماشين ما که سريع گفت:برنگرديا

 چرا؟-

- بالمهيه نفر داره تعقيبم مي کنه..خيلي وقته که هرجايي ميرم دن . 

 به بابات گفتي؟-

 .نه-

 چرا؟-

 .من بزرگ شدم.خودم ميتونم مشکلمو حل مي کنم-

 «سعيد»

 کالفه گفتم:چي جور در نمياد؟

اگه مرده باشه بايد خاکش هم ميکردن.درحالي که گفته شده جسدشو گم کردن..نمي فهمم سعيد..اصال -

عالم کننچرابايد پرنده اي که انقدر ناقص بوده و مشکوک رو مختومه ا . 

 بهش ميگفتم؟ميگفتم که جسدشو تيکه تيکه کردن؟ اونم به خاطر کاري که من باهاشون کردم؟

 .باصداي تق رد از فکر بيرون اومدم و گفتم:بفرماييد

سروان موسوي وارد شد.بعد از احترام گذاشتن گفت:قربان درمورد ميثم افشان تحقيق کرديم..تو اين 

مشکلي براي مردم ايجاد نکردن.فقط عضو يه گروهک شدن چندماهي که آزاد شدن هيچگونه . 

 منصور:چه گروهکي؟

- سال پيش تو ايران تشکيل 7قبل از اينکه بيام اينجا پيش سردار بودم.ايشون گفتن که اين گروهک تقريبا
خبرايي از اون گروهک به  شده بود.که به چندماهم نميکشه که متالشي ميشه.ولي االن به گفته سردار يه

وششون رسيدهگ . 

 .گفتم:پرونده رو بده

 .اومد سمتمو پرونده رو گرفت سمتم.از ته دل دعا ميکردم که اون گروهک نباشه

 .باديدن اسمش خشکم زد.امکان نداشت

*** 

 پرونده رو گذاشتم روي ميز وگفتم:قربان بگيد که دروغه؟
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 .سردار که از حال خرابم خبر داشت پوفي کشيدو گفت:متاسفم سرگرد

- کان نداره.من خودم ديدم که مردام . 

 .شايد يه نفر ديگه داره گروهو هدايت مي کنه-

نه.او قسم خورد که اگه زنده بمونه گروهو راه ميندازه.واگه بميره ديگه هيچ وقت اون گروه ايجاد -

 نميشه.مطمئنم که خودشه..چي کار کنم قربان؟

 .آروم باش مرد.تو ناسالمتي سرگردي-

- او ديوونه ست..ميثمم که از او بدتر.باهم بشن ايرانو نابود مي کنننمي تونم قربان. . 

 .نميزاريم-

 .من نمي خوام پرونده اش بيوفته زير دستم-

 .مگه دست خودته-

 .تورو خدا قربان.دفعه قبل بخير گذشت االن نمي گذره.مطمئنم-

- ز پسش برميايتو بهتريني سرگرد.من اين پرونده رو ميدم به تو چون ميدونم مثل هميشه ا . 

 ..دفعه قبل رفت سراغ زنم-

 .مامراقبيم-

 .تو دلم گفتم:دفعه قبلم مراقب بوديد

 .سردار:من اين پرونده رو به توومنصور ميسپارم.چون به هردوتون ايمان دارم

 .سردار يه چيزي مي دونست ولي به من نميگفت.مطمئن بودم

 .احترام گذاشتمو از دفتر خارج شدم

سال پيش.ولي اگه ندونه  7خودم مي گفتم:به سيما بگم؟..نه.اگه بگم عصبي ميشه.مثل  تا عصري مدام به

 .که خيلي بده.هرچه باشه يک ماه گروگانشون بوده. داداشمم هست؟..نمي دونم

 منصور مدام ميپرسيد:خوبي؟چيزي شده؟حواست کجاست؟فهميدي چي گفتم؟

 .منم مدام مي گفتم:خوبم

به واعصابم داغون.که گفت برم خونه.بايد يه فکري مي کردمولي خودش فهميد که حالم خرا . 
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 .نبايد سيمارو نگران مي کردم

 بالبخند وارد خونه شدم

 دوروز بعد

 «راوي»

سال انتظار ديگر  11منتظر آمدنش بود.اخرين نفري که مي خواست به قتل برساند و به آرزويش برسد.

 .برايش بس بود

دانست که اورا بکشد يا که نه.آخر او هيچ ربطي به منصور ولي بازهم به کشتنش شک داشت.نمي 
 .نداشت.شايد يک رابطه عشقي.همين

 .ازاين قتل هايي که انجام داده بود,خوشحال بود.از کشتن جوانان خوشش مي آمد

 .روي صندلي نشسته بودو تاب مي خورد.از انتظار متنفر بود

ي زير دست بود.ميشد گفت که دست راست رييس بااينکه خودش مي توانست يک گروه را رهبري کند ول

 .بود

 .رييس به او گفته بود که نفر آخر را نکشد.نفر آخر هم براي او مهم بود وهم براي رييس

اما او راضي نبود.بايد هدفش را دنبال ميکرد.اوبه رييس احتياجي نداشت.مي دانست که رييس فقط براي 

ودرسيدن به اهدافش اورا وارد گروهش کرده ب . 

 .به طور قطع او نفر آخررا نيز مي کشت

 .به ساعتش نگاه کرد.هنوز چنددقيقه مانده بود که برسد

به دخترش فکر کرد.دختري که دوستش داشت.طوري که حاضر بود جانش را فدايش کند.ولي منصور 

 .اورا با بي رحمي تمام کشت.دختري که تازه به سن قانوني رسيده بود

ت پله ها رفتاز جايش بلندشدو به س . 

*** 

 .مثل هميشه وارد خانه شد.ذهنش خسته بود.درس هاي خيلي سختي را آنروز خوانده بود

 .خانه غرق در سکوت بود.به سمت اتاقش رفت

 .هنوز وارد اتاقش نشده بود که يکنفر دست روي دهانش گذاشت و روي تخت انداختش
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ش بودخواست بلند شود که مرد مقابل نگذاشت.سر اسلحه به سمت . 

 ترسيده بود.گفت:تو کي هستي؟چي مي خواي؟

 .اسلحه به دست روبه رويش ايستاد وگفت:خيلي وقت بود که منتظرت بودم

 .از اسلحه اي که به سمتش نشانه رفته بود مي ترسيد.نمي دانست اين فرد کيست

 ترسيده گفت:کي هستي؟

 ميثمم.نشناختي؟-

تکان داد.آرومتر گفت:چي از من مي خواي؟بعد از چند ثانيه سرش را به نشانه شناختن   

 .سرش را نزديک آورد وگفت:جونتو..مي خوام بکشمت

از ترس مي خواست گريه کند.چرا انقدر ترسيده بود؟دليلي نداشت که بترسد.مدام به خودش گفته بود که 

 .مرگ حق است

 نفس عميقي کشدو گفت:باکشتن من دست از کشتن جوونا برميداري؟

- شيآره.تو آخري . 

 .تمام قدرتش راجمع کرد تا اين حرف را بزند:پس زودتر بکش

ميثم گلن گدن اسلحه اش راکشيدوگفت:مي دوني يه نفر خيلي مشتاقه که تو زنده بموني.ولي من نمي 

 .خوام

موبايلش به صدا درآمد.خنديدوگفت:داره زنگ ميزنه.مي خواد گوش زد کنه که من نکشمت.ولي کور 
 .خونده

سلحه را به سمتش گرفت.بدون هيچ درنگي شليک کردبعد جدي شد.ا . 

 «سعيد»

به سمت مهد رفتم.سيما امروز شيفت بيمارستانش بود براي همين من بايد مي رفتم دنبال ساناز.تو ماشين 

 .ساناز حرف ميزد من مي خنديدم.چه قدر بچه ام شيرين بود وناز حرف ميزد

 .رسيديم به خونه

گفتم:سامان؟..سامان کجايي بابا؟ ساناز رو گذاشتم زمينو بلند  
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رفتم تو سرويس بهداشتي تا دستوصورتمو بشورم.اومدم بيرون.سانازو ديدم که کنار در سرويس ايستاده 

 .بود

 گفتم:چيزي شده؟

 لباشو جمع کردوگفت:دوساعته رفتيد تو و بيرون نمياين.نميگيد منم مي خوام برم؟

 .يک دقيقه هم نشد باباجان-

 .بريد کنار-

فتم کنار:بفرماييد خانمر . 

 .با اخم رفت تو سرويس.يه پوف کشيدم.آروم گفتم:زبون نيست که..ماشاهللا

 .سامان هنوز نيومده بود پايين.هميشه وقتي صداش ميکردم سريع ميومد

 .تعجب کرده بودم.رفتم سمت پله ها

 ..رسيدم به اتاقش.درش باز بود.يه ضربه به در زدمو واد شدم.گفتم:سامانـ

ديدن اتاقش حرفمو خوردم.اينجا چه خبر بود؟تمام کتاباش روي زمين ريخته شده بود.خودشم نبودبا . 

 باصداي بلندي گفتم:سامان کجايي؟..شوخي بامزه اي نيست بيا بيرون..سامان؟چرا انقدر اتاقت کثيفه؟

 .سامان نبود خونه.مطمئن بودم

د نمايي ميکرد.رفتم سمتش تا مطمئن بشم نگام خورد به تاج تختش.جاي يک گلوله درست وسط تاج خو

 .که گلوله ست

 .از استرس داشتم سکته مي کردم.درست بود.گلوله بود

 .گيج نگامو دور اتاق چرخوندم که رسيدم به آينه

اين آخريشه.ولي نکشتمش تا شما خواسته امو انجام بديد..شايد »روش بايه مازيک قرمز نوشته شده بود:
د زنده موند...ميثمدرص 10ديدي به احتمال  » 

 .روي تخت نشستم.ميثم؟سامان؟بردش؟..نه

 نگام روي نوشته ها ثابت مونده بود.با ماژيک بود يا با..خون؟

  .موبايلمو درآوردمو به اداره زنگ زدم

 «منصور»
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 .وارد خونه شدم.خوشحال بودم.به جاهاي خوبي رسيده بوديم.تو يک قدميه دستگيري ميثم بوديم

بود.ديگه خسته شده بودم.از اين همه تنهايي..از اين همه سکوت خونه غرق سکوت . 

 .مثل هميشه به رستوران)..( زنگ زدم وسفارش يه پرس جوجه رو دادم.بهتراز نون و پنير بود

 .هنوز روي مبل دراز نکشيده بودم که صداي موبايلم بلند شد.سعيد بود

اقابل منو به حال خودم بزاري؟خسته ام به خداکالفه برداشتم:تو نمي توني نيم ساعت,فقط نيم ساعت ن . 

 .باصداي لرزوني گفت:سريع بيا خونه ام

 .بعد قطع کرد

 ..الوووو-

 چيشده بود؟چرا صداش ميلرزيد؟

 .سريع آماده شدمو به سمت خونه اش روندم

 ماشيناي بنز پليس کنار درخونه اش بودن.ترسيدم.چه اتفاقي افتاده بود؟

تو هال پيدا نکردم.خونه اش شده بود پراز نيروهاي پليسرفتم داخل خونه.سعيدو  . 

 .سروان موسوي رو ديدم

 گفتم:سروان موسوي؟

 باديدنم ايستاد.احترام گذاشتو گفت:بله قربان؟

 سرگرد کجاست؟-

 .باالهستن.تو اتاق پسرشون-

 .تشکر کردمو رفتم باال

داشت عکس مي گرفتاتاق پربود از مامور.دونفر داشتن اثر انگشت مي گرفتنو يکنفر  . 

 .سعيد روي تخت نشسته بود وبه آينه نگاه ميکرد. به آينه نگاه کردم.رو نوشته رو خوندم

 رفتم کنارشو گفتم:چيشده سعيد؟

 .بدبخت شدم-
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 اينو کي نوشته؟تهديده؟-

 .ميثم..بچه امو برد-

ميثم ديوونه باهاش باچشماي اشکي نگام کردوگفت:باخون نوشته..بچه من مگه چه قدر خون تو بدنشه که 

 اين تهديدو نوشته؟

 .آروم باش مرد-

عصبي دست تو موهام کشيدم.چرا يادم رفته بود که مواظب سامان باشم؟خودش حدس زده بود که ميثم 
 ..مياد سراغش

 .از دست حواس پرتيم اعصابم بيشتر داغون شده بود

 .سردار وارد اتاق شد.سعيد به زور بلندشد.هردو احترام گذاشتيم

 .گفت:آزاد

 سعيد:چرا مراقب بچه من نبوديد؟مگه نگفتيد مراقبيد؟

 .يادم رفت-

 يادتون رفت؟اگه بچه خودتون بود چي؟چي کار مي کرديد؟-

 .کارازکار گذشته ديگه..االن بايد به فکر آزاديش باشيم-

 چرا بايد سامانو باخودش ببره.اصال چي مي خواد؟خواسته اش چيه که اينجا نوشته؟-

استه اش مرگ منه.اومي خواد منو نابود کنهگفتم:خو . 

 با بچه من؟-

 .من سامان مثل پسر نداشته دوست داشتم-

 .تو غلط کردي..او بچه منه نه تو-

 .راست ميگفت.حرف حق جواب نداشت.سرمو انداختم پايين

به سردار:بشين سرگرد.آروم باش..اون گروهکي که ميثم داره باهاشون فعاليت مي کنه خطرناکن.ولي 
 .افراد بيگناه کاري ندارن.سامانم بيگناهه.پس باهاش کاري ندارن

 .سعيد:ولي رييسش داره.رييسش به خون من تشنه ست

 رييس گروهک منظورش بود؟چرا؟
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  .تازماني که از شما چيزي بخواد کاري به سامان نداره.بعد از ون هم ما تونستيم سامانو پيدا کنيم-

 .دخترش وارد اتاق شد رفت طرفش

 گفت:بابايي؟اينجا چرا اينجوريه؟

 سعيد,سانازو بغل کردوگفت:چيزي نيست باباجان.ناهارتو خوردي؟

 .بله-

 .االن به خاله سمانه زنگ ميزنم که بياد اينجا-

 مگه سامان پيشم نميمونه که مي خوايد منو بزاريد پيش خاله؟-

 .نه.سامان رفته مسافرت-

 واسه چي؟-

 .همينجوري-

- ي؟اصال چرا به من چيزي نگفت؟چرا بدون خدافظ  

 .از طرف مدرسه رفته.بهت چيزي نگفته که ناراحت نشي-

 کي برميگرده؟-

 .زود..خيلي زود برميگرده-

يدواز اتاق رفت بيرون*و*سبچه بغضي تو صداش بود.لپاشو  . 

 گفتم:قربان االن بايد چي کار کنيم؟

 .منتظر مي مونيم تا زنگ بزنن-

ناراحت بود که چرا فراموش کردهصداي سردارم پر از بغض بود. . 

 .گفتم:شايد نخواد زنگ بزنه

 .ميزنه.مطمئنم-

 شما چيزي مي دونيد که به ما نميگيد؟-

 .نگام کرد.مي خواست چيزي بگه که پشيمون شدوگفت:نه..باسعيد همين االن بيايد اداره
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 .چشم قربان-

اداره رفت سمت در وگفت:به محمدم زنگ بزن وبگو خودشو سريع برسونه به . 

 چرا؟-

 .خبرش کن.مي فهمي-

 .چشمي گفتمو احترام گذاشتم

 .بعداز رفتن سردار رفتم پيش سعيد.توي هال بود.داشت دورو اطرافو نگاه مي کرد

 گفتم:چيزي شده؟

 .صداي سامانو مي شنوم-

 دوتا ابروهام باال پريد.چي گفت؟

 ديوونه شدي؟-

 .نگام کرد.خيلي سرد

 .آروم گفت:خفه شو لطفا

- شه خفه ميشم ولي االن بايد بريم ادارهبا . 

 ..ممکنه برن سراغ سيما-

 .سيما خانم حالشون خوبه.مطمئنم باش سردار به افرادش دستور داده که برن پيشش وازش مواظبت کنن-

 .دستشو گرفتمو بردمش سمت ماشينم

 توراه به محمد زنگ زدم:سالم محمد.کجايي؟

 .سالم.مرسي منم خوبم-

 کجايي؟-

شيدوگفت:تو مغازه ام.دارم ميرم خونهپوفي ک . 

 .سردار دستور داده که بياي اداره-

 .من هرگز پامو تواون اداره خراب شده نميزارم.اينو به سردار جونتم بگو-
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 .محمد؟مي دونم دل خوشي از سردار نداري ولي تورو خدا بيا.به خاطر سعيد-

 واسه چي؟-

 .ميثم سامانو دزديده-

 چرا؟-

- توروخدانمي دونم.بيا  . 

 من ديگه پليس نيستم.يادت که نرفته؟-

 .مي دونم سردار اخراجت کرده..مي دونم که باهات بدتا کرده..ولي بيا-

 .متاسفم منصور.به سردار بگو من قلم پامو مي شکونم ولي اداره نميام-

 ..محمد-

 .سعيد موبايلو ازم گرفت وگفت:سالم محمد

-.. 

- ببرمت؟خوبم.ببين مياي اداره يا به زور   

-.. 

 حرف نزن.به من ربطي نداره که تو باسردار مشکل داري.تا نيم ساعت ديگه اداره اي.فهميدي؟-

 .بعد تماسوقطع کرد.چه قدر عصبي بود

 گفتم:خوبي سعيد؟

 برگشت سمتمو با تندي گفت:نه.به نظرت مياد که خوب باشم؟

  .حق باتوِا.اصال خوب نيستي:

*** 

 .احترام گذاشتيمو نشستيم

دار روکرد به منو گفت:به محمد زنگ زدي؟سر  

 .بله-
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 نمياد؟-

 .سعيد جواب داد:مياد

 مطمئني؟-

 .بله-

 .يه تاي ابروي سردار باال رفت.گفت:پس منتظر مي مونيم تا بياد

 .به صندليش تکيه داد.چند دقيقه اي شد که صداي تق در اومد و محمد وارد شد.گفت:سالم

.همگي جوابشو داديمبدون احترام گذاشتن اومد تو دفتر . 

 .سردار:بشين

محمد بعد از نشستن گفت:فقط به خاطر سعيدوپسرشه که اينجام.اميدوار فکر نکرده باشي که به خاطر 

 .دستور تو اومدم

 .مي دونم-

 .سريع کارتو بگو..کلي کار تو مغازه ريخته سرم-

 .داشت طعنه ميزد.يه جورايي بهش حق ميدادم

محمد اعصابش خرد شده بود پوفي کشيد وگفت:سريع ميگم تا به کارت سردار که از طرز حرف زدن 

 ..برسي

روکرد به ما وگفت:بحثم درمورد گروهکه..خبر رسيده که دارن فعاليتشونو شروع مي کنن..اونا مي 
 .خوان ايرانو نابود کنن.سامانو دزديدن تا به اهدافشون برسن.ولي ما اجازه نميديم

؟اگه ما اجازه نديم که اونا پسرمنو مي کشنسعيد:قربان چي داريد ميگيد . 

 .فعال بايد ببينيم خواسته اشون از شما سه تا چيه-

 محمد:سه تا؟.من که بين اين سه تا نيستم احيانا؟

 .چرا هستي-

 .من ديگه پليس نيستم-

 .اونا تورو هم ميخوان-

 از کجا ميدوني؟مگه تو رييس اون گروهکي؟-



                 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

62 

 

 .جاسوس دارم-

- سوس داري؟مسخرستو توگروهک جا . 

 .نيست.چون دارم-

 .اگه داري چرا بهشون نميگي که سامانو فراري بدن-

 .اونا پيش سامان نيستن..درواقع خارج از عملياتن-

 محمد پوزخندي زدوگفت:عمليات..جاسوسا بهتون نگفتن که اهداف اون گروه چيه؟

 .بهت يکبار گفتم.نابودي ايران-

- چيه از ما؟نگفتن؟ اوه چه هدف بزرگي..خواسته اشون  

 .زنگ بزنن,مي فهمي-

 .يعني تو نمي دني-

 .سردار عصبي به چشماي محمد خيره شد

 .کالفه داشتم به بحث اين دونفر گوش ميدادم

 .محمد:من نمي خوام باشما همکاري کنم

 .بايد بکني-

 .من ديگه پليس نيستم.يادت که نرفته اون روز اخراجم کردي؟..من نيستم.پس بيخيال من-

,ميثم باهاتون تماس 9سردار رو کرد به منو سعيد که کنار هم نشسته بوديم وگفت: امشب ساعت

 .ميگيره.شماهم بايد تو اداره باشيد...مي تونيد بريد

 سعيد:قربان پسر من چي پس؟

 .حالش خوبه.نگران نباش.او نمي تونه بهش آسيب برسونه-

 او؟مگه رييسو ميشناختنش؟منظورشون ميثم بود؟

مي رسونهسعيد: . 

حتي اگه هم بخواد وجدانش نميزاره..من اونو ميشناسم.دوتا مامور گذاشتم که از زنو دخترت مواظبت -

 .کنن.نگران نباش
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 .سعيد سرشو آروم تکون دادو بلند شد.منم همراهش بلند شدم.محمدم که از قبل ايستاده بود

 .خواستيم بريم سمت در که سردارگفت:محمد تونه..بشين.کارت دارم

 .هردومون احترام گذاشتيمو رفتيم بيرون

 «راوي»

از جايش بلند شدو روبه رويش نشست.به صورتش نگاه کرد.هيچ تغييري نکرده بود.مثل بچگي هايش 

 .بود

 .توي چشم هايش شيطنت هاي کودکي اش مي باريد.هميشه از هوش بسيارش غبطه ميخورد

 .خيلي وقته که نديدمت:

- بمونم هرروز منو ميدياگه ميزاشتي تو اين کار  . 

 .خودتم خوب مي دوني که چرا نزاشتم بموني-

 .عصبي گفت:نميدونم...تو بگو تا بفهمم

 .اگه ميزاشتم ادامه بدي,جونتو از دست ميدادي-

 من چه فرقي با ديگران دارم؟اين همه سرگردوسرهنگ تو اين اداره هستن چرا من بايد مي مردم؟-

 !چون تو پسر مني-

ان به اشک نشسته پدرش نگاه کردخيره به چشم . 

گفت:چه ربطي داره؟ اونا اگه بخوان منو بکشن,مي کشن.مثل پارسال..هنوز جاي گلوله اي که تو بدنم 

 .خالي کردن,درد ميکنه

 .او فقط يه اشتباه بود..ديگه هم تکرار نميشه-

 از کجا ميدوني؟مگه تو رييس اون گروهکي؟-

 .نيستم.ولي از کاراشون خبر دارم-

 اگه خبر داري پس چرا نميري دستگيرشون کني؟-

 .مدرک محکمي ندارم-

 .مگه تو به بااليي ها نفوذ نداري؟اونا حرفتو قبول ميکنن-
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 نمي تونم..بيخيالش.خب؟-

 .پوفي کشيد.نمي توانست از پدرش حرفي بيرون بکشد.سرسخت بود

 .گفت:کار اصليتو بگو

- باشي وبهشون کمک کني.به خاطر من نه..به خاطر مي خوام ازت خواهش کنم که با سعيدومنصور 

 .سعيد ومنصور هم نه..به خاطر اون طفل معصومي که االن اسيره يه مشت آدم گرگ صفته,کمک کن

 چرا فکر مي کني اونا منو مي خوان؟-

 .مطمئنم..به خاطر استعداديه که داري..اونا خيلي وقته که تورو نشون گرفتن-

- وقت؟چرا بابا؟چرا کاري نکردي اين همه   

 .سردار بازهم چيزي دراين باره نگفت

 .باور کن که اشتباه کردي-

 .بعد نفس عمقي کشيد:باشه.کمکشون مي کنم

 از روي صندلي اش بلندشد.بدون احترام به سمت در رفت.باصداي سردار ايستاد:محمد؟

 چندوقت بود که اسمش را از زبان پدرش نشنيده بود؟

 برگشت سمتش:بله؟

سلحه اي را به سمتش گرفته بودسردار ا . 

 .بگيرش.اسلحه خودته.منصور آورد که بدمش به تو:

 .سرش را تکان داد و اسلحه اش را گرفت. از دفتر خارج شد

 «سامان»

 .روي تخت نشستمو به اطراف نگاهي انداختم

واست منو دقيقه هم نشده بود که به هوش اومده بودم.يادم اومد که ميثم مي خ5هنوز سرم گيج ميرفت.

 بکشه.ولي تيررو باالي سرم خالي کرد.چرا منو نکشت؟.چرا بي هوشم کردو آوردم به ناکجا آباد؟

 ناکجا آباد؟.من کجام؟

 .سريع از جام بلند شدم.به سرگيجه ام توجهي نکردم.بايد فرار مي کردم
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 .رفتم سمت پنجره اي که تو اتاق قرار داشت.اتاق شبيه اتاق خودم بود.چه جالب

گيره پنجره رو گرفتم آوردمش پايين. ولي باز نشد.چه خيال خامي بود که فکر کني پنجره بازهدست ! 

 به در که درست روبه روي پنجره بود نگاه کردم.پوزخندي به فکرم زدم.پنجره قفل بود,درباز باشه؟

 ..يک دور,دور اتاق چرخيدم.هيچي به هيچي

تخت که نگاه خورد به دوربيني که سه گوش اتاق نصب  نفسمو آه مانند بيرون فرستادم.خواستم برم سمت

 .شده بود

 .يعني ميثم داشت منو ميديد؟حتما کلي هم بهم خنديده بود

 .عصبي شده بودم.از اينکه يه جايي حبس بشم اعصابمو بهم ميريخت

م مي داد زدم:چرا منو نکشتي لعنتي؟.چي از جونم مي خواي؟.چرا آورديم اينجا؟لعنتي چندنفر ديگه روه
 خواي بکشي؟

 به نفس زدن افتاده بودم.عصبي داشتم به دوربين نگاه مي کردم.صدامو شنيده بود؟

 .رفتم سمت پنجره.مي تونستم شيشه رو بشکونم.اونقدري هم الغر بودم که بتونم از حفاظ ها رد بشم

مي پريدم هم يا پام  به ارتفاع پنجره تا زمين نگاه کردم..پوفي کشيدم.اتاق طبقه سوم قرار داشت.حتي اگه
 .مي شکست يا سرم

به حياط نگاه کردم.حياط بزرگي بود.باغچه به باغچه..با انواع گلها.به گلهاي رز نگاه کردم.مثل هميشه 

 .چشمامو بستمو نفس عميقي کشيدم.بوش رو حس مي کردم

 باصداي قفل در چشمامو باز کردم.چرخيدم سمت در.ميثم بود؟

دن.تو دست هردوشون سيني بود.غذا آورده بودن؟دونفر هيکلي وارد اتاق ش  

 بعد گذاشتن دوسيني روي عسلي کنار تخت, گفتم:من کجام؟

 .يکي از اون دونفر گفت:بهتره غذاتو بخوري

 .بعد بدون هيچ حرفي رفتن بيرون.صداي چرخش کيلدو شنيدم

فاتيبه ميز نگاه کردم.برنج مرغ با نوشابه وساالد؟..مگه اينجا هتل بود؟چه تشري .. 

ولي من غذا نمي خواستم..استرس داشتم.استرس شنيدن خبراي بد..استرس اتفاقات بد.ياشايد خيلي خيلي 

 بد.بدتر اون چيزي که من فکرشو بکنم..استرس مرگ..تا کي قرار بود اينجا بمونم؟
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ونم مي به دوربين نگاه کردم.بازم دادزدم:من غذا نمي خوام..من دليل مي خوام..چرا اينجام؟چي از ج

 خواي؟.تا کي مي خواي منو اينجا نگه داري؟

 .وآروم تر گفتم:لعنتي بزار برم

 از استرس داشتم گريه مي کردم؟چرا؟از مرگ مي ترسيدم..خب حق داشتم که بترسم.نداشتم؟

 .روي تخت نشستموبادستام,صورتمو پوشوندم

ن گيري بودم.تو بچگي دوست داشتم ياد بچگيام افتادم.اون زمان عاشق فيلماي پليسي اونم از نوع گروگا
گروگان گرفته بشم..ولي وقتي بزرگ شدم وتمام جوانب رو درنظر گرفتم ,فهميدم که اصال خوب نيست 

درصد بود 50گروگان باشي..احتمال کشته شدن گروگان باالي . 

 .ياد بابام افتادم که هميشه مي گفت من مثل کوه پشتتم

بابا؟ آروم وباصداي لرزون گفتم:پس کجايي  

 «سعيد»

 .وارد خونه شدم.چه قدر ساکت بود.حاال به حال منصور پي بردم.بچه هام خونه نبودن

 خواستم برم سمت اتاقم که باصداي گرفته سيما ايستادم:سالم

 .برگشتم.روي مبل نشسته بود وداشت گريه ميکردبيخيال باال رفتن شدم

 کنارش نشستمو گفتم:سيما جان انقدر گريه نکن

با اشک از چشماش فرود ميومدن.با حرف زدن من گريه اش بيشتر شدبي مها . 

 .گفتم:تورو خدا آروم باش

 بچه ام کجاست سعيد؟-

 .آروم وسربه زير گفتم:نمي دونم

اين همه تالش نکردم که يه پسر خوب تربيت کنم وبعد هم يک روزه از دستش بدم.اصال چرا بايد پسر -

 من بيوفته تو اين جريانات؟

- ت کار منو درک کن سيماحساسي . 

 .بلند گفت:نمي کنم

 .بعد التماس گونه گفت:تو رو خدا بيابرو به اين قاتله زنگ بزن.التماسش کن به بچه ام کاري نداشته باشه
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 .دوباره اشکاش راهي شدن.نمي فهميد چي داره ميگه

ون گروهيه که منو يکدفعه گريه اش بند اومد.با همون صورت خيسش نگام کرد.ترسيده گفت:ن..نکنه هم

 .دزديد؟..هان؟بگو سعيد

 .اگه بهش بگم سکته رو ميزنه

 .نه-

 .دروغ نگو..اون مي کشتش.نابودش مي کنه.همونطور که منو نابود کرد-

 .ولي تو خوب شدي-

- سالشه..دووم نمياره.به خدا راست ميگم 18سامان بچه اس.. . 

او بده.به خدا راضي ام دوباره گريه اش شروع شد.ميون گريه اش گفت:بيا منو به . 

 .سامان پيش داداشم نيست!.پيش ميثمه-

 نگام کرد:ميثم ديگه کدوم خريه؟

- سال پيش منصور تير خورد؟ 10ميثم دشمن منصوره..يادت مياد   

 .آره.توهم تا مرز سکته رفته بودي-

 .همين نامرد به او شليک کرد-

 نقش سامان من تو اين بازي چيه؟-

- سال پيش با ميثم کرد 10ربانيه کاري که منصور سامان يه قربانيه.ق . 

 چي کار کرده؟-

 بگمش يا نه؟

 .دخترشو کشت-

 بهت زده گفت:چي؟.االن سامان من پيش اونه؟

 .اين بار گريه اش با خودزني همراه بود

 .دستاشو گرفتمو گفتم:آروم باش..توروخدا

 نمي تونم.ميخوان بچه امو بکشن.چه جوري اروم باشم؟-
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شيد.نمي تونستم آرومش کنمجيغ مي ک . 

 .سريع رفتم سمت پاکت قرصا.آرامبخشو برداشتمو رفتم پيشش

 .به زور تونستم به خوردش بدم

 .چشماش خمارشده بود.بغلش کردم وبه سمت پله ها بردمش

 .به خودم لعنت فرستادم که چرا اين حرفارو بهش زدم.به جاي آروم کردنش,بي قرار ترش کردم

. 

 .قول ميدم.تو بخواب-

 .دستش روي يقه ام شل شدو افتاد

آروم دراتاقو بستم.تلفن خونه رو برداشتمو به سمانه زنگ زدم وازش خواهش کردم که بياد به خونه 

که تنها نباشه.ممکن بود باليي به سر خودش بيارهام.بهتر بود  . 

*** 

وارد دفترم شدم.منصورم بود.بدون اينکه به سالمش جواب بدم رفتم سمت ميزم.از منصور متنفر شده 

 .بودم.حس مي کردم که بدشانسياش بهم سرايت کرده..حس مي کردم تمام بدبختيام زير سر خودشه

ستش کشيد واومد روبه روم نشستحالمو فهميد که دست از پرونده تو د . 

گفت:مي دونم که ازم متنفري..اينو از چشماتو طرز نگاهت ميشه فهميد..مي دونم که داري تو دلت به 
 .خاطر داشتن دوستي مثل من به خودت لعنت مي فرستي

يدم نفس عميقي کشيد وگفت:به خدا قسم ميخورم که پيداش کنم.تمام تالشمو مي کنم.حتي اگه شده جونمو م

 .ولي نميزارم باليي به سر سامان بياد..متاسفم سعيد

 .با تاسف تو سامان من پيدا نميشه-

 .سرشو انداخت پايين.هيچ توجهي به ناراحتيش نکردم.خودم از او بدتر بودم

 محمد کجاست؟-

 .بلندشدو رفت سمت ميزش.گفت:نمي دونم.بعداز اينکه از دفتر سردار اومد بيرون,يکراست رفت خونه

وبايلمو برداشتمو بهش زنگ زدم.آروموعصبي گفتم:اين بچه نميفهمه که من بهش احتياج دارم؟م  

 .چنددقيقه اي شد که جواب داد:سالم
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 کجايي؟-

 .پوفي کشيدوگفت:خونه

 واسه چي رفتي؟-

 .خب خسته بودم-

 .خستگيت رفع شد؟..بلندشو بيا اداره-

 .من اداره بيا نيستم-

 .مياي-

- ونم اون اداره رو تحمل کنم.من ديگه جايي تواون اداره ندارم..ميام کمکتون وليـسعيد باور کن نمي ت .. 

 .نزاشتم بيشتراز اين حرف بزنه وقطع کردم

 رفتم سمت در.منصور:کجا؟

 .دارم ميرم محمدو به زور بيارمش اداره.حرف حساب تو گوشش نميره-

 .بيخيالش..شايد سردار اشتباه کرده باشه-

سي اونو ميشناختسردار بهتر از هرک . 

 .نه.اشتباهي درکار نيست-

 .درروباز کردم.منصور:صبرکن منم بيام

*** 

 توراه بوديم که منصور به حرف اومد:چه جور مي خواي بياريش؟مگه نگفتي حرف حسال حاليش نيست؟

 .با اسلحه مياد-

 مي خواي تهديدش کني؟-

 .آره-

 .سردار پوست از کله ات مي کنه-

 .به درک-
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صبانيت پدال گازو فشار دادم.با سرعت زيادي ميروندم.لبخنداز روب لباي منصور محو از روي ع

 ..نميشد..عشق سرعت بود ديگه

 .جلوي در خونه اش ترمز کردم.بوي دود الستيک حالمو بهم ميزد

 .هردوکنارآيفون ايستاديم.دکمه رو فشار دادم

 گفت:بله؟

 .گفتم:بيابيرون

الاقل بياتو.زشته ,من آبرو دارمشناختم که گفت:اومدي واسه دعوا؟ . 

 مياي بيرون يا آبروتو بريزم؟-

 .پوفي کشيد وگفت:باشه.فقط يه چنددقيقه اي بهم وقت بده تا برم آماده بشم وبعد باهات بيام اداره

 .رفتم سمت ماشين.به درشاگرد تکيه دادم.باپام سنگريزه هارو جلوعقب ميبردم

ر مشکوکممنصور کنارم ايستادو گفت:من به سردا . 

 نگاش کردم.گفتم:چرا؟

 فکر ميکنم يه چيزايي مي دونه وبه ما نميگه.تو همچين فکري نميکني؟-

 مثال چي؟-

 .نمي دونم..شايد محمد بدونه-

 .فکر نکنم-

 اگه هم ندونه مي تونه يه جورايي از زبونش حرف بکشه بيرون..بهش بگيم که با باباش حرف بزنه؟-

اومد بيرون.اخم غليظي کرده بود.معلوم بود که از دستم شکارهتاخواستم جوابشو بدم,محمد  . 

 .بعداز سالمو دست دادن به منصور, روکرد سمتمو گفت:مي تونستي تو موبايل بهم بگي که داري مياي

 .گوش نميدادي-

 .درشاگردو باز کردم وگفتم:بشين

 .يه نگاه به منوومنصور کردو نشست.بعداز بستن در ماهم سوار شديم

واسه چي بايد بيام اداره؟گفت:  
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شب زنگ ميزنه9ماشينو به حرکت درآوردم:چون ميثم ساعت  . 

 .خب به من چه؟خواسته اشونو بايد به تو بگن نه به من-

 .منصور:سردار گفته که ميثم درحضور هرسه ما حرف ميزنه

 از کجا انقدر مطمئنه؟مگه با ميثم حرف زده؟-

 .منصور:زده

مي خواستم محمد رو ببرمش اداره تا باهم روي پرونده کار کنيم باتعجب نگاش کرديم.من فقط . 

 گفتم:از کجا ميدوني؟

سردار گفت.اون موقع که تو رفته بودي خونه.ميثم به موبايل سردار زنگ ميزنه.سردارم تمام -

 .موضوعو بهم ميگه

 چرا زودتر نگفتي؟-

- دارهوقت نشد.واسه همينه همراهت اومدم تا به زور محمدو ببريمش ا . 

 از بچه ام سوال نکرديد؟حالش خوب بود يانه؟-

 .نميدونم.موقعي که سرار داشته باهاش حرف ميزده من پيششون نبودم-

 محمد؟-

 بله؟-

 توروي بابات نفوذ داري؟-

 .خنديد وگفت:من؟بابا منو آدم حساب نميکنه

 .منصور:توبهتر ما مي توني از بابات حرف بکشي

 چيرو مي خوايد بفهميد؟-

م:کاراي باباتوگفت . 

 .خودمم نميفهمم.ونمي تونم ازش حرف بکشم-

 چرا؟-
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موقعي که اخراجم کرد هرکاري کردم,باهر ترفندي که فکرشو بکني رفتم تا بفهمم دليل اخراجمو.ولي -

 .نشد.نميگه

 منصور بي ربط پرسيد:محمد تو خواستي پليس بشي يا بابات مجبورت کرد؟

- که وارد دانشگاه شدم.توراهنمايي جهشي خوندم..به اصرار بابام بود سالم بود 16بابا مجبورم کرد.من
 .که پليس شدم

 گفتم:پس چرا اخراجت کرد؟

 .چون من پسرشم..بابا خيلي منو دوست داره.به خاطر جونم,اخراجم کرد-

 پس چرا اجازه داد که تو بري دانشگاه افسري؟-

- ااسلحهدليل اصليش امادگي بدنم بود.وهمچنين ياد گرفتن کارب . 

 .مي تونستي کالسشو بري-

 .نزاشت..همين طور که نميزاره علي بره..علتشم رو نميدونم-

 منصور:پس چرا عليو نفرستاد به دانشگاه افسري؟

 .پوف عصبي اي کشيدوگفت:نمي دونم.شايد دلش نمي خواسته ته تغاريشو مثل من بدبخت کنه

 .تو بدبخت نيستي-

- چ دردي نميخوره دارم تو مغازه کار مي کنم.نصف عمرم به هدر هستم منصور.بايه مدرک که به هي
 .رفته

 پس واسه همينه که با علي قهري.درسته؟:

 .محمد سرشو انداخت پاينو چيزي نگفت.منصور دليل اصلي دعواشونو نميدونست.بهتر بود منم نگم

سالي ميشه که محلش نزاشتم..همون موقع که بابا منو اخراج کرد7آهي کشيدوگفت: . 

 .چرا؟علي که مقصر اخراجت نبود-

 ميشه اين بحثو تمومش کني؟-

 .عصبي شده بود.ميدونستم که پشيمونه

 ..روشو کرد سمت شيشه.منصور آروم باشه اي گفت و حرف ديگه اي نزد

 «سامان»
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مي دونستم که تا چنددقيقه ديگه همون دونفر ميان تو اتاق تا ظرف ناهارو ببرن.بايد يه جوري فرار 

مميکرد . 

 .ميدوستم که ساختمون پراز دوربينه.ولي بايد سعيمو ميکردم

تا صداي قفل دررو شنيدم رفتم سمتش.پشت درايستادم.از استرس به نفس زدن افتاده بودم.از ته دل دعا 
 .کردم که مثل قبل کليدو تو در جا بزارن وبيان تو

 .درباز شد وهردوشون وارد شدنو.تو دلم گفتم:خدايا کمکم کن

از پشت دراومدم بيرون.داشتن اطرافو ميگشتن تا منو پيدا کنن آروم . 

 .کجايي بچه؟مي دوني که راه فراري نداري.بيابيرون-

 .دستگير دررو گرفتم.هنوز دررو کامل نبسته بودم که يکيشون گفت:داره ميره بيرون

ر کنمدرو محکم زدم بهم وقفلش کردم.دستو پاهامو گم کرده بودم.نمي دونستم بايد چي کا . 

 .براي اولين بار بود که تو عمرم انقدر استرس داشتم

 .دويدم سمت پله ها.مي دونستم که االن يک لشکر دنبالم ميفرسته

 صداشونو مي شنيدم:وايسا بچه..کجا ميري؟

 .بين پله ها نفس کم آورده بودم.ولي بايد ميرفتم.بايد خودمو نجات ميدادم

گوشه لبم اومد.به دويدنم سرعت بخشيدمباالخره رسيدم به پله آخر.به لبخند  . 

 .تا خواستم پامو بزارم کف زمين که زير پام خالي شد وبا سر رو زمين فرود اومدم

نفسم بند اومد.سرم به يکباره درد گرفت.اون قدر شديد که اشک تو چشمام جمع شد.توان هيچ کاري رو 
 .نداشتم.بدنم قفل شده بود.نمي تونستم از جام بلند بشم

خودآگاه گفتم:آخ..آهنا . 

 .از سردرد شديد چشمام داشت بسته ميشد.داشت خوابم ميبرد که احساس کردم رو هوام

 .ميثم بود که يقه امو گرفته بود وبلندم کرد.صورتشو آورد نزديک صورتم وتف انداخت روش

 .حالم داشت بهم مي خورد.خدايا کجايي پس؟..چشمام داشت تار ميديد

؟گفت:کجا بااين عجله  

 .بعد پرتم کرد رو زمين.سردرد کم بود,کمر درد هم بهش اضافه شد
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 عصبي دورم چرخيد وگفت:فکر کردي اينجا بي دروپيکره که راحت بتوني فرار کني؟آره؟

 نشستو يقه امو تو دستاش گرفت:مي دونستي به خونت تشنه ام؟

 .نفساي گرمو عصبيش مي خورد به صورتمو حالمو خراب تر ميکرد

از جونم مي خواي؟گفتم:چي   

 .بهت که گفته بودم..من جونتو ميخوام-

 .پس چرا نمي کشيم-

 .چون بهت احتياج دارم..به توِانيم وجب بچه-

 .ولم کرد و ايستاد.خيلي عصباني بود

 .به دوتا از افرادش دستور داد:بندازيدش تو اتاق

 .دونفرشون دستامو گرفتن وبلندم کردن

ورد باالموهامو تو دستاش گرفت وسرمو آ . 

 .گفت:يکبار ديگه از اين غلطا رو بکني ميندازدمت جلو سگا

 .تو دلم گفتم:خودت از صدتا سگم بدتري

 .جرات نداشتم اينو بهش بگم.مي ترسيدم

 .يه نگاه تحقيرآميز به سرتاپام کردوگفت:ببريدش..بعدا خودم ازت پذيرايي ميکنم

 منظورشو نفهميدم.يعني چي؟

پرسيدنو ندادن.کشون کشون بردنم تو اتاق.انداختنم تو اتاقو دررو بروم قفل افرادش بهم محلت سوال 

 .کردن

به زور از جام بلندشدمو روي تخت نشستم.به تاج تخت تکيه دادم.دستامو حائل پاهام کردمو سرمو ميون 

 .دستام پوشوندم

 .دلم گريه مي خواست..تاحاال انقدر تحقير نشده بودم

بامو تحت فشار قرار بدنو به اهداف شومشون برسن..پس بازم فرار نمي خواستم از طريق من با
 .ميکردم.حتي اگه به قيمت جونم تموم ميشد

 «سعيد»
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 .هرسه توي دفتر سردار بوديم ومنتظر تماس

نشده بود.هيچکدوم حرف نميزديم.حالم داغون بود.خداروشکر که هرسه شون مي دونستن  9ساعت هنوز 

آروم بودنتو چه حاليم.به خاطر همين  . 

 .به سروان احمدي نگاه کردم.سردار گفته بود که خطو رديابي کنن.ولي بعيد مي دونستم که بتونن

 بابلندشدن صداي موبايلم که روي ميز بود,سريع جواب دادم:بله؟

 .رواسپيکر گذاشتمش

 .صداي خنده اومد.خودش بود که گفت:سردار خوب از همه چيز رييس خبر داره

 پسر من کجاست؟-

 .فکر کنم سردار خان بهتون گفته باشه که من درحضور هرسه شما حرف ميزنم-

 .گفتن-

 هستن ديگه؟آره؟-

 .هستن-

 پس چر صدايي ازشون نمياد؟-

 منصور:چي بگيم؟

 .لحنش پراز نفرت شد:خوبه که هستي

 .محمد:منم هستم

 .گفتم:خواسته اتو بگو

- شب ميايد به پارک)..(.منتظرتونم 12فردا ساعت  . 

- ا االن خواسته اتو نميگي؟چر  

 .چون دلم نميخواد..اگه هرکدومتون يک دقيقه دير کنيد مساوي ميشه با قطع يکي از ناخوناش-

 پسر من کجاست؟باليي که به سرش نيوردي؟-

 .زيادي اذيت ميکنه.ميدوني که اگه عصباني بشم چي کار ميکنم..کاراي پسرت رو اعصابمه-

.صدي بوق ممتد تو گوشي پخش شدقطع کرد.حتي نزاشت التماسش کنم . 
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 سرمو گذاشتم روي ميز.سامان اذيت ميکنه؟

 .آروم گفتم:رحم نداره..اذيتش ميکنن که اذيت ميکنه..بچه من زير بار حرف زور نميره..ميترسم سردار

 .نگاش کردم:مي ترسم ازدستش بدم

 .دستاي يک نفر روي شونه هام قرار گرفت

..تو قويتر از اين حرفا بودي.پس چيشد؟محمد بود که گفت:آروم باش رفيق  

 .تو از حال خرابم خبر نداري-

 .آهي کشيدوگفت:درسته.ولي مطمئن باش که نميزارم باليي به سرش بيارن.حتي اگه جونمو از دست بدم

 .دستمو گذاشتم روي دستش که روي شونه ام بود وفشار دادم

  .ممنون رفيق-

 «سامان»

که تو اين اتاق اسير شده بودم.مدام واسه فرار کردن نقشه ميريختم که ساعتي بود 24کالفه شده بودم.
هرکدوم باز به اين اتاق برمي گشت..تنها راه خالص شدنم ,خودکشي کردن بود.ولي من اهل خودکشي 

 .وازاينجور حرفا نبودم

صبح بود.اگه آزاد بودم االن سر کالس رياضي بودم 10به ساعت ديواري روبه روم نگاه کردم. . 

يه آهي کشيدم.تا کي قرار بود اينجا بمونم؟ميثم چي ميخواست؟چيکار ميخواست بکنه؟چندروز ديگه قرار 
 بود زنده بمونم؟

 .باصداي دلم دستي روش کشيدم.از ديروز تا حاال چيزي نخورده بودم..نميخواستم هم بخورم

دم که دارم باال ميارم.سرم گيج چشمامو بستم تا بيخيالش بشم.معده ام بدجور درد گرفته بود.احساس ميکر

 .ميرفت.ولي توجه من به اين چيزا نبود..فقط ميخواستم يه جوري از اينجا فرار کنم

صداي چرخش کليدروي دررو شنيدم.مي دونستم که باز اون دوتا غول تشن هستن که واسم صبحونه 

 .آوردن.ديشب از دست هردوشون,به جاي شام, کتک مفصلي خوردم

رم کتک نخورده بودم.ولي تواين دوروز تادلم بخواد کتک خوردم..کاش دليل کتک تو عمرم يکبا
 .خوردنامو مي دونستم..فرار کردن از دست يه مشت قاتل که جرم نيست

 .صداي بسته شدن دررو نشنيدم.همونطور که چشمام بسته بود گفتم:من چيزي نميخورم..بريد بيرون

 .با باالوپايين شدن تخت چشمامو باز کردم
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 .باديدنش ترسيدم.چرا اومده بود اينجا؟منکه کاي نکرده بودم

 .نشستم روي تخت و خودمو کشيدم به تاج وتکيه دادم روش

 گفتم:واسه چي اومدي؟

 .باآرامش کره رو روي نان ماليد و يه نيم قاشق مربارو ريخت روش

باال مياوردمباديدن کره ومربا دردمعده ام شدت گرفت.دستم رو روي دهنم گذاشتم.داشتم  . 

 .کره مربارو آورد سمتمو گفت:بخور

 .سرمو چپوراست تکون دادم

 روي اعصابم راه نرو-

 .دستمو برداشتمو گفتم:من مال حروم نمي خورم

 .ميخوري چون مجبوري که بخوري-

 .خيره به چشماي قهوه اي سوخته اش نگاه کردم

 غذا خوردن يا نخوردنم واست اهميت داره؟-

 .آره-

 چرا؟-

- ون نميخوام تا زماني که بابات درخواستمو انجام نداده تو بميريچ . 

 .او که نميفهمه که من مردم-

 .فعال زنده ات بيشتر مي ارزه تا مرده ات..بخور-

 .نون رو آورد سمت دهنمو گذاشت بين لبام وفشارش داد.مجبور شدم باز کنم دهنمو

بودباخوردنش انگار جون گرفته بودم. خون به مغزم رسيده  . 

 .داشت لقمه بعدي رو آماده ميکرد

 گفتم:چرا جوونا رو ميکشي؟

 .دست از کار کشيدو نگام کرد.چندلحظه بهم خيره شده بود.انگار که ميخواست حرفمو تجزيه وتحليل کنه
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 .مشغول کار قلبيش شدو گفت:چون دخترم جوون بود که کشته شد

- تو مي کشيشون؟ چه ربطي داره؟اون جووناي بيچاره چه گناهي کردن که  

عصبي گفت:گناهي نکردن.ولي بايد تاوون بدن.وقتي ميکشمشون آروم ميشم..منصور دخترمو به ناحق 

 .کشت..منم جوونارو به ناحق ميکشم

 .عمو منصورم نمي خواست که دخترت بميره-

 .ولي مرد-

 .دوباره لقمه رو آورد سمتم ومنم مجبور به خوردنش شدم

 تو منوآخرش ميکشي؟-

درنگ گفت:آرهبدون  . 

 .من نميخوام بميرم.خيلي زوده واسه مردن-

 .دخترمنم زودش بود.توهم بايد تاوون بدي-

سرمو انداختم پايين.دلشوره گرفته بودم.فکر همه چيزو کرده بودم اال مرگو..يعني واقعا تاچندروز ديگه 

 .زنده نيستم..لرزي به تنم نشست.اشتهام کور شد

واد که من بميرم.اون کيه؟گفتم:گفتي يه نفر دلش نميخ  

 .مهم نيست-

 .دوباره لقمه رو آورد سمتم.گفتم:بسمه..نميخوام ديگه

 گذاشتش توي سيني و بلند شد.گفت:از اين به بعد يا غذاتو ميخوري ياخودم تو حلقت ميکنم.فهميدي؟

 سوال من جواب نداشت؟-

 .رفت سمت در.قبل از بستن در گفت:غريبه نيست

کردبعد دررو بست وقفل  . 

 آروم گفتم:غريبه نيست؟يعني چي؟

 «راوي»

 .از خواب بيدار شد.نفس نفس ميزد..خواب وحشتناکي بود
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دستي روي صورتش کشيدوعرق پيشاني اش را پاک کرد.نمي خواست به خوابش فکر کند.ولي مگر 

 ميشد.ترسيده بود؟

 .ميخواست به ساعت موبايل نگاهي بيندازد که آالرم موبايلش به صدا درآمد

 .بايد به دانشگاه ميرفت.چه خواب دقيقي..دقيق ميدانست که چه موقع تمام شود واورا هراسان بيدار کند

 صداي زهرارا از توي هال شنيد:داداششش..نمي خواي بيدار شي؟

 .عادت هميشگي اش بود که اورا سروقت بيدار کند.عينکش را به چشم زدو بلند شد

ش زدوارد سرويس بهداشتي شدو آب به صورت . 

 به تصويرش توي آينه نگاه کرد.تعجب کرد وگفت:من کي عينک زدم؟

 .بعد سرش را خاراند وگفت:ديوونه شدم رفت

 .وارد آشپزخانه شد.بعد از صبح بخير به مامانو خواهرش,روي صندلي کنار خواهرش نشست

 گفت:بابا خونه نيست؟

 نيلوفر:طوري شده مامان جان؟

 چه طور مگه؟-

- اريرنگ به صورت ند . 

 .يکدفعه ياد خوابش افتاد..کاش پدرش بود تا باهاش حرف بزند

 .گفت:نه.خوبم

 زهرا:نکنه از صداي من ترسيدي؟

 به زهرا که يکسال از خودش بزرگتر بود نگاهي انداختو گفت:خوبي؟

زهرا با تعجب نگاهش کرد.دستش را روي پيشاني علي گذاشتو گفت:نوچ..تب نداري.چيزي خورده به 

 سرت؟

- ..چيزي نيست..مهم نيست اصالنه . 

 .بلند شد وبه سمت درآشپزخانه رفت

 نيلوفر:کجا؟تو که چيزي نخوردي؟
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 .سيرم.مرسي-

*** 

روبه روي در دفتر پدرش ايستاده بود.از دانشگاهش زده بود تا پدرش را ببيند.ولي حاال به شک افتاده 

 .بود

 .بايد ميگفت..از اين همه ترس خسته شده بود

ارد شدبه در زدو و . 

 .محسن سرش را باال آورد وگفت:بفرماييد

 باديدن پسرش تعجب کرد.گفت:اينجا چيکار ميکني باباجان؟

 .سالم-

 .لبخندي زدو گفت:سالم

 وارد شدو روي صندلي چسبيده به ميز پدرش نشست.محسن هم روبه رويش نشستو گفت:طوري شده؟

 .دودل بود که بگويد يانه

 ..گفت:مي..ميخواستم

قي کشيدوگفت:يه خواب ديدمنفس عمي . 

 به خاطر خوابه که انقدر ترسيده به نظر مياي؟-

 بابا سامان کجاست؟-

 .از اينکه راحت توانسته بود به اصل مطلب برود خوشحال بود

 !محسن خيره به پسرش نگاه کرد..بعضي از خواب هاي پسرش عين واقعيت بود

 خواب سامانو ديدي؟-

- ولش از من کمک ميخواست.ولي بعد کشتنش..تو راه به موبايل سامان خواب ديدم که کشته بودنش..ا

 .زنگ زدم,خاموش بود..من يا خواب نمي بينم يا اگه ببينم عين واقعيته

 ..مي دونم.اما عليـ-

سال  7محمد بدون درزدن,پرونده به دست وارد دفتر شد وگفت:بابا يه پرونده پيدا کردم.درمورد 
 ..پيشه.فکر کنمـ
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ي حرفش را نيمه تمام گذاشتباديدن عل . 

 .محسن از درنزدن محمد عصباني شده بود.ولي چيزي نگفت.نفسش را عصبي بيرون فرستاد

 .محمد دررا بست.گفت:ببخشيد که خلوت پدروپسرو بهم زدم

 .روبه رويشان نشست.پرونده روانداخت روي ميزو گفت:خب ميگفتيد

 .علي سرش همچنان پايين بود

علي ثابت بود.چندسال بود که اورا نديده بود؟.چه قدر بزرگ شده بود.شبيه  نگاه محمد روي چهره

 .جوونياي خودش بود

 .گفت:عينک بهت مياد

 محسن فهميد که طعنه هاي محمد شروع شده است.گفت:کاري داشتي محمد؟

 .به پدرش نگاه کردوگفت:آره.ولي نمي دونستم که اين آقا اينجاست

بابا علي بلند شدو گفت:من ديگه برم . 

 !محسن همپايش بلند شد.همه ميدانستند که پسرش بيگناه است.حتي محمد

 .علي به سمت دررفتو محسن به همراهش

 ظهر ميام خونه تا درباره خوابت حرف بزنيم.باشه؟-

 .باشه..فقط..يه..هيچي ولش کنيد-

 .محسن دست علي را گرفتوگفت:چيزي شده؟انقدر آشفتگي به خاطر خواب نيست

فر داره منوگفت:يه ن .. 

 .محمد پريد وسط حرفش:سريع حرفتو بزنو برو.من کلي کار دارم

نگاه علي دلخور شد.نگاهش را به چشمان منتظر ونگران پدرش دوختو گفت:ولش کنيد.مهم 

 .نيست..خدافظ

سردار آهي کشيدو خدافظي کرد..دردلش مدام فرياد ميزد:نرو علي..حرفتو بزن وبعد برو.جواب برادرتو 
 .بده

 .ولي هم براي حفظ آبرو هم براي حرمت بزرگتري که محمد داشت بيخيالش شد

 .بعداز بستن در به سمت محمد رفت وگفت:ميزاشتي حرفشو بزنه
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 .پوزخندي زدوگفت:نگراني؟ميخواي برش گردونم

 .محسن دلخور نگاهش کردوگفت:کارتو بگو

 .محمد خيره به چشمان پدرش گفت:خيلي بزرگ شده

- ه نديديش؟آره.چندساله ک  

 .هفت سالي ميشه-

 هفت سال؟..چرا؟-

 .خودت بهتر از من مي دوني-

 .علي تواون ماجرا بيگناه بود-

نبود.اون باعث شد که من بشم ايني که االن ميبيني..اگه تواون ماجرا دخالت نميکرد االن من زنمو -

 .داشتم..بچه داشتم

- فکر گرفتي زديش.اونقدري که نفسش باال  دليلي براي کارش داشت..مگه دليلشو نشنيدي؟ چرا بدون
نيومدو راهي بيمارستان شد؟..چرا مثل يک برادر پشت داداشت نبودي؟چرا حرفاشو دروغ فرض 

 کردي؟اون بچه يه چيز ديده بود که بهت گفت.بد کرد که نخواست بدبخت بشي؟آره؟

کوچکترش بشکوند همون موقع فهميد که اشتباه کرده است..ولي نخواست غرورش را جلوي برادر . 

 گفت:چه رشته اي قبول شده؟

 برات مهمه؟-

 .مهمه که پرسيدم-

 .محسن پو في کشيدوگفت:مهندسي برق دانشگاه شريف

 .خوبه..خوبه نزاشتي مثل من بدبخت بشه-

 .تو بدبخت نشدي-

 اين بدبختي نيست, با يه مدرک که به درد هيج کجا نميخوره؟-

- برگردي سرکارت بعداز اتمام اين ماموريت ميتوني . 

 اون وقت نميترسي که من کشته بشم؟-

 .بعداز اتمام اين پرونده هيچ خطري تورو تهديد نميکنه-



                 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

83 

 

- ساله اخراج کردي7پس به خاطر اين پرونده بود که منو  . 

 .آره-

- سال کارت بوده که اين پرونده رو تموم کني؟.وحاال که ميخواي تمومش کني از من کمک 7چرا؟چرا

 .گرفتي

ساله که مختومه ست؟7رونده روي ميز اشاره کردوگفت:اين پرونده چرابه پ  

سال پيش با کشته شدن رييس باند ,گروهک متالشي شد.ولي يکسال هم نشد که جناياتي مشابه همون 7-
گروهک اتفاق افتاد..متوجه شدم که اون گروهک دوباره داره پايه ريزي ميشه.ولي مدرک محکمي 

سال نيرو جمع کردن.وحاال ميخوان باگروگان گرفتن پسر 7له کنم.اونا توايننداشتم که باز بهشون حم

 .سرگرد به اهدافشون برسن..اونا چندين ساله که سامان زير نظر گرفته بودن

 تو از کجا ميدوني؟-

 .من شاهد پايه ريزي اون گروه بودم..هرروز از اون گروه بهم خبر ميرسيد-

- يزي نگفتي؟توکه خبر داشتي پس چرا به سعيد چ  

 .چون رييس گروهک کاري به سامان نداره-

 از کجا ميدوني؟-

 .چون..مطمئنم-

 بابا تو چي رو داري از ما پنهون ميکني؟چرا حرف نميزني؟-

 .برو سراغ کارت..زيادي بهت چيزي گفتم-

 ..بابا شما-

 .برو-

فت:شايد بخوان علي محمد عصبي بلندشدو به سمت در رفت.قبل از باز کردن در چرخيد سمت سردارو گ

 .رو بدزدن

 .هدف اونا سامان بود..همين-

 از کجا ميدوني؟-

 .برو محمد-
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 .دارم بهت مشکوک ميشم-

 .جاسوسام گفتن-

 جاسوسات بهت نگفتن که چرا سامان؟-

 .نميخواست محمد از قضيه بويي ببرد.وگرنه بد برايش تمام ميشد

:اين حرفا چه ربطي به اخراج من داشت؟محمدکه ميدانست پدرش حرفي دراين باره نميزند گفت  

رييس اون گروهک فهميده بود که من دارم عليهشون مدرک جمع ميکنم.واسه خاطر همين منو تهديد -

 .کرد.تير اندازي يک سال پيشم کارهمون گروه بود.منم مجبور شدم تورو از اداره دور نگه دارم

 .محمد دردلش گفت:چه داليل مسخره اي

- سي باليي به سرم بياد؟االن چي؟نميتر  

 .االن اونا تورو خواستن وتا به خواسته اشون نرسن کاري بهت ندارن-

 .سربازي بعداز درزدن وارد دفتر شد.بعداز احترام گذاشتن گفت:قربان پسر کوچيکتون تصادف کردن

 با بهت گفت:تصادف کرده؟

 .بله قربان-

 محمد:محل تصادفش کجاست؟

 ..راستش قربان-

 «سامان»

ر پنجره ايستاده بودمو به حياط نگاه مي کردم.خيلي بزرگ بودکنا . 

 تو حياط هيچکس نبود.برخالف ساختمان که پربود ازمحافظ.مي تونستم از اين راه فرار کنم؟

به حفازهاي پنجره نگاه کردم.ازهم خيلي فاصله داشت.با دستام اندازه کمرمو گرفتم وبعد گذاشتم بين 

 .دوميله

نقش بست.ولي سريع محو شد.چه جور مينونستم از طبقه سوم بپرم پايين؟اصال چه جور لبخندي روي لبام 
 ميتونستم در پنجره قفل رو باز کنم؟

بايد ديوار رو نگاه ميکردم.هرکاري کردم پنجره باز نشد. سرمو چسبوندم به شيشه.جاي پا,براي پايين 

 .رفتن داشت.يعني ميتونستم ازاين طريق برم
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رم.من مرد عنکبوتي نيستم که بخوام روي ديوار راه برم.پنجره هم قفل بود.اگه نه.نمي تونستم ب

 .ميشکستمش ميفهميدن

 .نه.مي تونستم جوري بشکنمش تا کسي نفهمه و برم.بايد برم.بايد فرار کنم.من مي تونم

 .آروم گفتم:آره.مي تونم

نستم که پام به زمين نرسيده,تمام برگشتمو به دوربين نگاه کردم.مي دونستم که داره نگام مي کنه.مي دو
 .نيروهاش رسيدن..مي دونستم که باز کتک ميخوردم.ولي بايد تالشمو ميکردم

اطراف اتاقو نگاه کردم.با ميله چوب لباسي ميتونستم شيشه رو بشکونم.سريع رفتم سمتشو گرفتمش تو 

 .دستم

 .برگشتم سمت پنجره.نفس عميقي کشيدم.باسرعت رفتم سمت پنجره

اي بدي شيشه ها شکستنباصد . 

آب دهنمو قورت دادم.بايد هرچه سريعتر فرار ميکردم.ميله رو گرفتمو خودمو کشيدم باال.از اين باال 

 .ارتفاع بيشتر بود.ترسيدم

 .اگه يه درصد احتمال ميدادم که پام ليز بخوره و بيوفتم زمين,مرگم حتمي بود..نه من نمي تونم برم

يمون شدم.باز يه نگاه به پايين کردممي خواستم برم پايين که پش . 

جالب بود که ميثم هنوز نيروهاشو نفرستاده بود تو اتاق..شايد فکر ميکرد که من اينکارو نمي کنم.ولي 

 .من ميکنم.بايد فرار کنم

 .چشمامو بستمو نفس عميقي کشيدم

کشيدم.آروم آروم  اول سرمو از بين ميله رد کردمو بعد هم کل بدمو کشيدم بيرون.دوباره نفس عمقي
دستمو از ميله به پايين مي بردم.پام رسيد به ميله هاي پنجره اتاق پاييني.يه دستمو با ميله گرفتم و دست 

 .ديگه امو به آجر ديوار

دستمو از ميله رها کردم وآجر رو گرفتم.آروم آروم دستمو بين رديف آجرها مي کشيدم پايين.خنده ام 

ده بودم منگرفته بود.چه مرد عنکبوتي ش . 

دستم رسيد به ميله پنجره طبقه دوم.بايد سرعت عملمو بيشتر مي کردم.صداي پا مي شنيدم که داشت هر 
 .لحظه نزديکو نزديک تر ميشد

 .دستامو از ميله فاصله دادم تا يکسره برسم به ته ميله

پريدمرسيدمو بايک دست محکم ميله رو گرفتم.به پايين نگاه کردم.ارتفاعي نمونده بود.. . 
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آخ بلندي گفتم.مچ پاي راستم به شدت درد گرفته بود..دستمو گذاشتم روش تا يکم دردش بخوابه.ولي بدتر 

 .شد

فهميدم که «سريع..بايد بگيريدش»از دردش اشک تو چشمام جمع شد.باشنيدن صداي يکنفر که ميگفت:
 .دارم ميان اينجا

.بايد فرار ميکردم.ايستادمبايد بيخيال اين درد طاقت فرسا ميشدم.مهم فرار بود . 

 .آروم گفتم:آه..خدايا کمکم کن

 .نفس عميقي کشيدم.شروع کردم به دويدن.با اينکه لنگ لنگان مي دويدم ولي سرعتم زياد بود

به نزديکاي درب رسيدم.نفس زنان ايستادم.ديگه نمي تونستم بيشتراز اين بدوم.از يه طرف صداي افراد 
فحش ميدادنو مي گفتن باايستم..واز يک طرف صداي پارس سگارو مي شنيدم  ميثمو ميشنيدم که مدام بهم

 .که نمي دونستم کجا بسته شدن

 .بيخيال خستگيم شدم.بايد مي رفتم.راه زيادي نمونده بود

 باز شروع کردم به دويدن.هم خوشحال بودمو هم استرس داشتم.مي تونستم فرار کنم.تا کجا؟

وچه مدام فرياد کمک کمک ميزنم تا همسايه ها به دادم برسنمهم رفتن از اين خونه ست.تو ک . 

  .از اين فکرم خنده ام گرفته بود.داشتم آزاد ميشدم.واقعا فرار کردم؟باورم نميشد

دستم هنوز به در نرسيده بود که يکنفر از پشت گرفتمو کشوند سمت خودش.بدون اينکه توجه کنم که کي 

ه در برسهمنو گرفته,تقال مي کردم تا دستم ب . 

 .ولي زورش دوبرابر من بود

 .بين تقالهام گفتم:ولم کن عوضي

 .تو گوشم گفت:اگه آروم نشي مجبور ميشم يه تير تو مغز پوکت خالي کنم

باشنيدن صداش,اشکام جاري شد.نمي خواستم برگردم به اون اتاق.نميخواستم باز اسير دست اينا 
تم.ميخواستم برم خونه.پيش مامانوبابام.دلم لک زده بود براي باشم.خسته شده بودم.به هواي آزاد نياز داش

 .ديدنشون.بغل کردناشون. ناز کردناشون.خديا نزار اينجا بمونم.خدايا نه

 .نميشد رهابشي از دستاي تنومندش.بيخيال تقال شدم.چون ميدونستم ديگه نميتونم کاري بکنم

 .داشت منو کشون کشون ميبرد سمت امارت

دم:نه.بزار برمباز التماس کر . 
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 .رسيديم وسط حياط.کنار حوض پرتم کرد روي زمين

به صورت سرخ شده از عصبانيت ميثم نگاه کردم.عصبي دستي توي صورتش کشيدو گفت:مگه نگفتم 

 ديگه از اين غلطا نکني؟هان؟

 .به زور نشستمو مچ پاي راستمو بين دستام گرفتم

ه يکبار ديگه بخواي فرار کني,ميندازمت جلوي سگا؟يقه امو گرفتو کشوندم سمت خودش:مگه نگفتم اگ  

سگ؟چرا گفته بود.ولي سگ نه.مي دونست که از سگ مي ترسم؟ اما چه جوري؟.آهان.حتما همون 
 .آشناي گمنام, بهش گفته بود

 .بلندم کرد.دستمو گرفتو راه افتاد.باپاي دردناک دنبالش مي رفتم.سرعتش خيلي زياد بود

واضحتر ميشدو بيشتر صداي پارس سگا هرلحظه . 

 .باديدن يه فقسه که پراز سگ سياه بود,ترسيدم

 .گفتم:توروخدا نه

 .زير چشمي نگام کردو پوزخند زد

 رسيديم به قفسه.محکم زدم به بدنه فقسه.لبخند حرص درآري زدو گفت:مي ترسي نه؟

 .باچشماي اشکي نگاش کردم

؟..يه راه داره که ببخشمتلحظه به لحظه اخماش بيشتر ميشد.گفت:که فرار مي کني . 

 .نگاش کردم.ترسم يکمي کمترشد.هرچه بود قبول ميکردم.بهتراز اين سگا بود که

التماس کن.بگو غلط کردم.بگو گو*ه خوردم که از دستورات ميثم سرپيچي کردم.بگو ديگه ازاين غلطا -
 .نميکنم.بگو تا آزادت کنم

يه حيونم کمتره؟چي فکر کرده باخودش؟ التماسش کنم؟اونم به اين؟به ايني که قاتله واز  

ولي بهتراز اين نبود که خوراک سگا بشم؟اصال چرا سگ؟چرا يه حيون وحشي تر نه؟اون آشناي گمنام 

 کيه که همه چيزو درباره ام ميدونه ومن نميشناسمش؟

 نميخواي حرفي بزني؟-

متوف انداختم جلوي پاشو گفتم:حاضرم بميرم ولي به تو قاتل التماس نکن . 

 .خودداني-
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 .رفت سمت قفس.يک آن ترسيدم.من چه غلطي کردم.از حرفي که زدم پشيمون شدم

 .دررو باز کردو اومد سمتم.پوزخندي زدوگفت:رنگ به رو نداري.حاال ببين که من چيکارت ميکنم

 .دستمو گرفت.به زور کردم تو قفس ودررو بست.از ترس سکسکه ام گرفته بود

دن وخودشونو به سمتم پرت ميکردن.ولي غالفشون نميزاشت که بهم سگا باديدن من پارس ميکر

 .بخورن.انقدر وحشي شده بودن که ميخواستن غالفشونو پاره کنن

برگشتم سمت در.ميثم چندقدم از درب فاصله گرفته بودو داشت با لبخند نگام ميکرد.افرادش هم 
ن؟چرا؟مگه من چيکارشون کرده همينطور.کجاش خنده داشت.از اينکه يه پسر بچه بترسه شاد بود

 بودم.انقدر انسان بيرحم ميشد؟

 .گفتم:تورو خدا درو باز کنين.اين..اينا منو ميکشن

 .گريه ام گرفته بود.دلم گرماي تن بابامو ميخواست

 بلندگفتم:بــــابــــا کجايي؟

 .ميثم:ميبيني که نيست.توديگه قرار نيست اونو ببيني.بهتره خوراک سگا بشي

سمت سگا.چهارتا بودن.معلوم بود که يک شبانه روز چيزي نخورده بودنبرکشتم  . 

باز نميکردن اين درلعنتي رو.واقعا خوراک سگا ميشدم؟چه مرگ دردناکي.هرگز فکر نميکردم که 

 .اينجوري بميرم

م زنجير يکي از سگا داشت کنده ميشد.به دندوناش نگاه کردم.چقدر تيز بود.منو ميخورد؟چيکار کنم تا آرو

 بشه؟تا بهم حمله نکنه؟

به زنجيره آويزون شده نگاه ميکردم که هرآن داشت کنده ميشد.پايان زندگيم داشت فرا ميرسيد.هنوز به 
 .آزروهام نرسيدم.چي ميشد بابام پليس نبود؟شايد بيشتر زندگي ميکردم

ومدم.برگشتم سمت داشتم به آروزهايي که داشتمو نرسيده ام فکر ميکردم که باصداي يک نفر به خودم ا

  .صدا

 چيکار داريد ميکنيد؟-

 به فرشته نجاتم نگاه کردم.مي تونست منو از اينجا نجات بده؟

 .رفت سمت ميثمو گفت:چرا بچه رو انداختيد تو قفس

 .ميثم باهمون خونسرديش گفت:چون اذيت کرده
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 .دررو باز کنين-

چندساعت گذشت,به يکي از افرادش گفت که ميثم خيره به دختره نگاه کرد.بعداز چنددقيقه که براي من 

 .دررو باز کنه

 .کليد از تو جيبش بيرون آورد اومد سمتم.سرتاپامو نگاه کرد و پوزخند زد

 .دررو باز کرد.از ترس پاهام توان حرکتي رو نداشتن

 .دختره اومد سمتمو دستمو گرفت وآوردم بيرون.از ترس پاهام ميلرزيد

د باالصورتمو بين دستاش گرفتو آور . 

 گفت:خوبي؟

طاقت نياوردمورفتم تو بغلش وشروع کردم به گريه کردن.اونقدر ترسيده بودم که نميدونستم دارم چيکار 
ين جمع مهربون بودميکنم.فقط ميخواستم به يه جاي امن پناه ببرم.به نظرم او تنها کسي بود که توا . 

ون به بدنم,مورمور ميشدمدلم نميخواست ميثم يا افرادش بهم دست بزنن.از لمس دستاش . 

 .دختره سرمو گرفتو به سينه اش چسبوند.فهميده بود که ترسيدم.اي کاش به جاي اين,مامانم بود

 .گفت:آروم باش.االن ميبرمت تو اتاقت

بازم اون اتاق لعنتي؟نميخواستم برم.اي کاش منو تو اتاق بزرگتري حبس ميکردن.تو اتاق خودمم که 
ميزاشتم ودرس ميخوندم.ولي اين اتاق هم کوچکتر بودوهم درش قفل بود.ولي  ميرفتم,هميشه درشو باز

 .بهتراز اين بود که تو قفس کنار سگا باشم

ميثم اومد نزديکمون.کنار گوشم گفت:اين دفعه رو شانس آوردي.دفعه بعد قسم ميخورم که خودم با دستاي 

 .خودم خفه ات کنم

 .بعد رفت.تهديداش جدي بود

وروي تخت نشستم.دختره بعد از بستن در رفت سمت پنجره.نگاش کردم وارد اتاق شدم . 

يه دختر الغر وکشيده اي بود.پوست صورتش سفيد بود.چشماي کشيده وعسلي اي داشت.جوري که وقتي 
 ..نگاش ميکردي هم مي ترسيدي وهمم جذبش ميشدي.دماغ قلمي و لباي باريک وکشيده

 .در کل دختر زيبايي بود وخوش فرم

ن جوري که داشت به پنجره نگاه ميکرد گفت:چيزي ميخواي بگي؟همو  

 چه طور؟-
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 .چنددقيقه ست که بهم خيره شدي-

 .چهره ات واسم آشناست.يه جايي ديدمت ولي نميدونم کجا-

 .بدون اينکه حالت چهره اش تغيير کنه گفت:ولي من تورو جايي نديدم

بدتر از اوني هستي که فکرشو ميکرديمبعد به پنجره اشاره کرد:پنجره رو بايد عوض کنيم.. ! 

 .چرخيد سمتمو لبخند زد:من از بچه هاي بد خوشم مياد

 .شونه هامو باال انداختم.گفتم:منمون که نجاتم دادي

دستور رييس بود.ازاون تشکر کن..اسمم رکساناست.از اين به بعد من صبحانه وناهار وشامتو -

قابارو ميبرمميارم.وبعد از اينکه غذاتو کامل خوردي بش . 

 يعني ديگه اون دوتا نره غول نميان؟-

 .خنديدو گفت:اسم قشنگي واسشون انتخاب کردي.نه.نميان.از اين به بعد خودممو خودت

 نکنه اينم دستور رييسه؟-

 آره.مي خواي بري حموم؟-

 .چه خوب تونست بحثو عوض کنه:آره.از خدامه.دوروزه که نرفتم

- مپس بزار لباس تميز برات بيار . 

بلندشدو رفت سمت در.خوشحال بودم.خوشحال از اينکه ديگه اون دوتا نره غول نيومدن تا بهم غذا 

 .بدن.نگاهشون منو اذيت ميکرد.از نگاهاشونو متنفر بودم

به همراه يه دست لباس و شلوار وارد اتاق شد.گذاشتشون روي تختو گفت:مي توني بري.واسه ناهار 
 .ميام

و بايد بفرسته پيش من؟گفتم:چرا تو؟..چرا تور  

 .اين خواسته اونه ,نه من-

 نکنه تو رييسي؟-

 خنديد.آروم وکوتاه

 من رييسم؟چه جور اين فکر به سرت خطور کرد؟:
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آخه تو فيلمايي که ديدم رييس گروه خودشو به چهره يه دوست مبدل ميکنه وميره سراغ قربانيش -

آورده ضربه اشو بهش ميزنهتاباهاش دوست بشه.وقتي ديد که دل قرباني رو بدست  . 

پوزخندزد:ضربه؟چه ضربه اي مثال؟..من از تو بزرگترم بچه.تو نميتوني عاشق من بشي.وهمچنين من 
 .نمي تونم

 به عنوان يه دوست چي؟-

 .سرشو چپوراست تکون دادوگفت:نه

 .جدي شد واومد سمتم

: گرفتار شدي واقعيه..يک نه من رييسم..نه اينجا صحنه فيلم برداريه .ايني که االن تو توش 

  .واقعيته.وهرگز رييس واقعي خودشو نشون نميده.به هيچ عنوان

 .شايد اين مورد استثنا باشه-

 .نيست.برو تو حموم.زود تا پشيمون نشدم-

عصبي از اتاق رفت بيرون.پوفي کشيدم وبلندشدم.مگه حرف بدي زدم که انقدر عصبي شده بود؟فقط يه 

 .حدس زده بودم.همين

ارو برداشتمو رفتم تو حموم.تو اتاق سرويس بهداشتي وحموم قرار داشتلباس . 

حموم رو خوب بازرسيش کردم.مي ترسيدم دوربين کار گذاشته باشنو بي آبروم بکنن.خدارو شکر که 

 .نبود.هيچ تيغي هم تو کمدش وجود نداشت.نامردا فکر همه جاش رو کرده بودن

 «سعيد»

ستراحت کنم.نميتونستم اداره رو باوجود منصورومحمد تحمل صبح مرخصي گرفته بودم تا يکم ا
کنم.بيچاره ها گناهي نداشتن.اگه تو اداره ميبودم با يه حرف از طرف منصور,باهاش دست به يقه 

 .ميشدم.بهترشد که نرفتم

 ..خونه عجيب غرق سکوت بود.سيما پيش خواهرش بود وساناز هم مهد.سامانمم که

نقدر احساس تنهايي نکرده بودم.خانوادم داشت از هم ميپاشيديه آهي کشيدم.هيچ موقع ا . 

آلبوم رو از تو کشو برداشتمو بازش کردم.باحسرت به عکساي سامان نگاه ميکردم.چه قدر تو عکس 
برنگرده خونه,ديگه اين معصوم بود .تو بعضياش ميخنديد وشکلک خاصي درآروده بود.اگه سامان 

 .خانواده سروسامون نميگيره

نزار خونه خراب بشم خدا . 
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 .آلبومو بستم وروي تخت دزار کشيدم.به سقف زل زدم

 .خواب بودم که باصداي جيغ ساناز بيدار شدم"

 نشستمو گفتم:چته دختر؟

 .باگريه گفت:بابا سامانو نگاه کن

به سامان نگاه کردم که نفس نفس ميزد وميخنديد.به دستش نگاه کردم.يه چيز بزرگ تو دستش مشت کرده 

ود که داشت ووول ميخوردب . 

 اين چيه تو دستت؟:

 باخنده گفت:سوسک.چه طور مگه؟

 سانازو بغل کردو گفتم:مگه نميدوني بچه ميترسه؟

 .آخه اين چيه که ساناز ميترسه ازش؟يه موجود بيرحم-

 واسه تو ترس نداره.بعدم مگه ساناز همسن خودته که باهاش ايجور شوخيايي ميکني؟-

- کيف ميده که جيغ ميکشه.خصوصا اينکه شما خواب باشيد ويکدفعه از خواب  خب نيست.ولي خيلي

 .بپريد

 .واقعا که.بچه بزرگ کردم مثال-

 ".شروع کرد به خنديدن

چشمامو بستم.يک قطره اشک از چشمام سرازير شد.چه قدر خنده هاش زيبا بود.چرا قدراون روزا رو 
 ندونستم؟

شتر بهش محبت کنم؟چرا سعي نکردم که بيشتر باهاش باشم؟بي  

 دستمو گذاشتم روي چشمام.به خواب نياز داشتم.ولي مگه ميشد که بخوابي؟

باصداي موبايل چشمامو باز کردم.يه ذره ميسوخت.دستمو روي چشمام فشردمو موبايلو برداشتم.منصور 

 بود.چيکار داشت دوباره؟

 .رد دادمو موبايلو انداختم روي پاتختي

نگ خورد.بازم منصور بودبه ثانيه نکشيد که باز ز . 

 کالفه برداشتم:چيه؟چي ميگي؟
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 .سالم-

 .سالم.کارتو بگو-

 ..ببخش که مزاحـ-

 .گفتم کارتو بگو-

 .پوفي کشيد:باشه.بيا اداره

 .تو مرخصيم-

 .ميدونم.يه مشکلي پيش اومده که بايد بياي و ببيني-

 چه مشکلي؟-

 .علي تصادف کرده.سريع خودتو برسون.منتظريم-

 .قطع کرد

 .علي تصادف کرده بود؟چرا؟ترسيدم.سريع بلندشدمو آماده شدم

به سمت اداره روندم.مي ترسيدم که علي هم مثل سامان گرفتار اونا شده باشه.نه.نميزاشتم ديگه علي رو 
ببرن.بابردن علي ديگه قطعا ما فلج ميشديمو بايد به دستورات اونا گوش ميداديم.اونا براي تحت فشار 

صور,سامانو بردن.وحاال ميتونستن براي تحت فشار گذاشتن سردارومحمد,علي رو ببرنگذاشتن منومن .  

 .نزديکاي اداره بودم که پژوه ي واژگون شده علي رو ديدم.اطرافش خيلي شوغ بود

 .جاي پارک پيداکردم وماشينو پارک کردم.پياده شدمو رفتم سمت صحنه

 .ماشين داغون شده بود. علي توماشين نبود

سمت راننده خوني بود.کاپوت ماشين خرد شده بودو شيشه جلوهم شکسته بود.سقف ماشين به سمت شيشه 
 .داخل,گود شده بود.شيشه عقبم شکسته و درصندوق عقب هم بازبود

 آروم گفتم:علي زنده ست؟

 .چندتا مامور داشتن ماشينو بازرسيش ميکردن.صداي آژير ماشين آتش نشاني رو هم شنيدم

ه.منصور بايد اداره باشهرفتم سمت ادار . 

*** 

 .وارد دفتر شدم.منصور باديدنم از روي صندلي بلند شد
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 گفت:ديدي ماشينشو؟

 آره.علي حالش خوبه؟-

نميدونم.قبل از اينکه برسيم به صحنه تصادف,علي رو به بيمارستان منتقل کرده بودن.سردارومحمدم -

 .سريع خودشونو رسوندن به بيمارستان

يدم.خوشحال بودم که نزديده بودنشنفس آسوده اي کش . 

 شروع کرد به قدم زدن:خوشحال شدي؟

 .سرد نگاش کردم

 واست لذت بخشه که ببيني پسر سردار گوشه بيمارستانه؟:

 چي داشت بلغور ميکرد واسه خودش؟

 چرا؟چون تمام تقصيراتو به خاطر سردار ميدوني؟:

استم جوابشو بدم؟چرا اين فکر رو ميکرد؟چرا انقدر عصبي بود؟چرا نميخو  

: سال پيش متالشي کرد.وخودش هم شاهد روي پا اومدنش بود7درسته.سردار اون گروهکو  . 

 چي داشت ميگفت؟

 وحاال اونو مقصر ميدوني چون اون گروهکو ازپايه ريشه کن نکرد.هان؟:

 تواينا رو از کجا ميدوني؟-

 اينجوري منو بهترين دوستت خطاب ميکردي؟آره؟-

موهاش کشيد:من عوضي همه رازهاي زندگيمو بهت ميگفتم.اون وقت اين حرفارو  باحرص دستي توي

 بايد از دهن محمد بشنوم؟

 به پرونده روي ميز اشاره کرد:از اين پرونده لعنتي بايد بخونم؟

 .اون موقع تو نبودي-

 .آره.درست ميگي.نبودم.تو مرخصي بودم.رفته بودم امريکا واسه درمانم-

:ولي هرروز بهت زنگ ميزدم تا از پرونده ها ازت بپرسم.تا فکر نکني رفيق نيمه عصبي تر از قبل گفت
راه بودم وتورو تنها گذاشتم.تا رابطه امون سرد نشه.اون وقت تو واسه من دروغ ميگفتي.دروغ پشت 
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دروغ..من از اين پرونده خبر نداشتم.وقتي ديدمش تعجب کردم..دوستي که مثل برادرم بود داشت بهم 

ميگفتدروغ  . 

چي بهت ميگفتم؟هان؟.ميگفتم زنمو دزديدنو هرباليي که ميخوان دارن سرش ميارن؟ميگفتم داغونم تا -
شغلمو؟.اينارو ميخواستي بهت توهم داغون بشي؟ميگفتم يه داداش دارم که داره زندگيمو نابود ميکنه؟حتي 

 بگم؟

- بهت کمک کنم.يه اميدي بهت بدم آره.من همينارو ميخواستم بدونم.اگه بهم ميگفتي شايد ميتونستم . 

مثل اينکه يادت رفته که با چه وضعيتي فرستادنت خارج؟خودت داغون بودي.مراعات حالتو کردم که -

 .نگفتم

 .ولي تو ميدونستي که من از دروغ بدم مياد-

نشست روي صندلي.اعصابش داغون بود.حق داشت که عصبي بشه؟.آره داشت.ميدونستم اگه يه زور 
ن دارم مدام بهش دروغ ميگم عصباني ميشه..کنارش نشستمبفهمه م . 

 .ميدونستم.ولي باورکن به خاطر خودت بود.ميخواستم زود سالمتيتو بدست بياري وبرگردي:

 تواگه جاي من بودي چيکار ميکردي؟-

 تو اگه جاي من بودي چيکار ميکردي؟حقو بهش نميدادي؟-

 .دستاش روي ميز ضرب گرفت

- خوشحال نشدم.خوشحاليم به خاطر اين بود که مثل سامان نزديدنشمن از تصادف علي  . 

 نگام کرد:چرا؟

  .يه حسي بهم ميگفت که علي هم رو ميخوان بدزدن.که خدارو شکر نتونستن-

 نگفتن چه جوري تصادف کرده؟اصال چرا نزديک اداره بوده؟-

اسه چي.توراه برگشت بادوتا منصور نفس عميقي کشيدوگفت:مثل اينکه علي صبح مياد اداره.نميدونم و
ماشين تصادف ميکنه.ماشينم دوسه دور روي زمين ميچرخه ودرآخر بابرخورد سقف به درخت مي ايسته 

 .وواژگون ميشه

 .روي شيشه سمت راننده خون ريخته بود.ماشين مثل کاغذ مچاله شده بود-

 .آره.بيچاره سردار.داشت ديوونه ميشد-

- يانه؟نفهميدي که تصادف عمدي بوده   
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شاهداي اون صحنه ميگن که عمدي نبوده.علي داشته با سرعت زياد ميرفته.نزديکاي چهارراه چراغ -

 .قرمزو نميبينه وازش رد ميشه.تو همين لحظه دوتا ماشين بهش ميزنن

 .علي وسرعت زياد؟غيرممکنه-

 «راوي»

ه شده بود.ولي تنها راه پاهايش را محکم به زمين ميکوفت.آنقدر صدايشان بلند بود که خودش هم کالف
 .فروکش کردن عصبانيتش,همين بود.طاقت نداشت که بلندشود وپيش پدرش برود

 ميترسيد باليي به سرش آمده باشد.اصال تقصير او نبود.پس چرابايد خودش را سرزنش ميکرد؟

فته بودندوباره ذهنش پرکشيد به چنددقيقه پيش.موقعي که با پدرش تو ماشين,راه بيمارستانو درپيش گر . 

پدرش همانطور که داشت با سرعت زيادي ميروند,زير غر ميزد:چرا نزاشتي حرفشو بزنه؟چرا "

 .عصبانيش کردي؟ده بار بهت گفتم اون بچه بيگناهه.نميفهمي..نفهمي که نميفهمي

 .کالفه شده بود:بس کن بابا

- اش.با طعنع باهاش حرف سال از تو کوچيکتره..داغ به دلش موند که تو يکبار بهش بگي داد 15علي 

 .نزني

آرامتر گفت:اي کاش نميومدي تو دفترم.اي کاش ميزاشتي حرفشو بزنه.خودشو خالي کنه وبعد 

 .بره..تقصير توا که االن بچم تصادف کرده

از لهن بچه امي که از زبان پدرش شنيد,دلش گرفت.مگر او بچه اش نبود که مدام به علي ميگفت بچه 
ش بس نبود؟..چرا پدرش ساکت نميشد؟چرا نميفهميد که باحرف هايش,دل آشوب ام؟اين همه عذاب براي

 "محمدرا آشوبتر ميکند؟چرا درک نميکرد که درچه حاليست؟حتما بايد گريه ميکرد تا پدرش بفهمد؟

با صداي تق تق کفشاهايي که به سرعت به او نزديک ميشدن,از فکر خارج شد.آهي کشيد.کاش ميتوانست 

ود.کاش ميتوانست آن خاطراتواز ذهن همه پاک کند.کاشبه خانه اش بر .. 

 .ميدانست که صداي کفش براي چه کسانيست.خودش آنهارا باخبر کرده بود

 .صداي گريه مادرو خواهرش را شنيد.سرش را باال آورد وبه هردو خيره شد

 بچم کجاست؟-

 .صداي بغض کرده زهرا را شنيد که آروم به او سالم کرد

دن به او,به مادرش خيره شدوگفت:نميدونمبدون جواب دا . 

 محسن کجاست؟-



                 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

97 

 

 .به سمت راهرو اشاره کردوگفت:ازاين سمت بريد..از پرستارا بپرسيد.راهنماييتون مي کنن

 .مادرش رفت.ولي زهرا ماند.همچنان خيره برادرش بود

ير شده بود نگاه کنددودل بود که همراه مادرش بورد يا همچنان به برادري که تو اين چندساعته انقدر پ . 

 محمد خسته شدوگفت:چيه؟نميخواي بري؟

 .کنارش نشست.آهي از اعماق جانش کشيد

 .فکر نميکردم که علي انقدر برات مهم باشه:

 .خيلي سرد جواب داد:نيست

 .اگه نبود تو االن اينجا نبودي-

 .ديگر توان زخم زبانهاي خواهرش را نداشت

 .دست سرم بردار:

- هم تو علي رو دوست داري همم او تورو چرا؟باور کن که . 

 .سرش را ميون دستانش گرفت:برو

 .توهم بايد بامن بياي.بايد بيايو ببيني که حال برادرت چه جوريه-

 .نميخوام بفهمم.برو-

 ..ولي تو اونو-

 .فرياد زد:بروو

 .زهرا ترسيده بلند شد

 .خيلي پستي:

 .بعد باچشماي اشکي به سمت راهرو رفت

اهرش نگاه کرد.چه آسان دل خواهرکش را هم شکاندبه رفتن خو . 

 «سعيد»

 .از ماشين پيادي شديمو به سمت درورودي بيمارستان رفتيم
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وارد سالن شديم.منصور رفت سمت شيفت پرستاري ومنم کنار درب ايستادم وبه اطراف نگاه 

 .کردم.ميخواستم يه چهره آشنا ببينم

ندلي هاي وسط سالن نشسته بود و سرش پاييننگام خورد به تنها کسي که روي يکي از ص . 

 .حدس زدن به اينکه آشناهست يا نه,کار سختي نبود.از مدل موهاش ميشد فهميد که خودشه

 چرا اينجا نشسته بود؟

 .رفتم سمتش.باشنيدن اسمش,سرشو آورد باال.حاله اشکي توي چشماش بود.به خاطر علي بود؟

 کنارش نشستموگفتم:خوبي؟

مخالفم گرفتو گفت:بردنش تو اتاق عملسرشو به جهت  . 

 .عصبي دستشو روي پاش کشيد.نگام کرد

 تقصير منه؟:

 چرا فکر ميکني که تقصير توِا؟-

آهي کشيدوگفت:بابا ميگه تقصير منه.من اعصابشو خرد کردمو اوهم تند رفته...ولي من به خدا قصدم اين 

بدي نگفتم نبود.من فقط بهش گفتم اگه کاري با بابا نداره بره.چيز . 

 .دستمو گذاشتم روي شونه اش و گفتم:بابا عصباني بوده..يه چيزي گفته

 .بابا حتي اگه عصباني هم باشه,ميدونه که داره چي ميگه وچيکار ميکنه..شايد حق بااونه-

 .بلندشد

 کجا؟:

 .خونه ام.ميخوام استراحت کنم-

ودشو مقصر ميدونست؟بدون خدافظي رفت..دلش از حرفاي پدرش شکسته بود؟يا اينکه خ  

 .ذهنم پرکشيد به اون زماني که محمدو براي اولين بار ديدمش

روز اول دانشگاه بود که ديدمش.تو کالس بوديم که محمد نفر آخر,وارد کالس شد.شبيه پسر بچه هاي اتو 
کشيده شده بود.بار اول باديدنش خنده ام گرفت.ولي مسخره اش نکردم.برخالف بيشتر بچه ها.وتنها 

سال ازش  5کساني که پشتتش ايستادنو نزاشتن بيش از حد مورد تمسخر قرار بگيره ,منومنصور بوديم.
بزگتر بودم.يه جورايي مثل برادر خودم بود.ومن ميخواستم هميشه مثل يه برادر بزرگتر پشتش 

اومد پيش باشم...بغضي اوقاتم نمي تونستم کنترلش کنم.زيادي لجباز بود.حتي موقعي که عاشق شده بود,
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دترين روز منو گفت به سردار بگم.چه قدر اونروز خوشحال بودم.وموقعي که نامزديش بهم خورد,ب
زندگيم بود.چه قدر پيشم گريه کرد.ومن مثل يه برادربزرگتر دلداريش ميدادم..بين حرفاش فهميدم که 

ميتونستم درد مقصر علي بوده.از اون روز بود که قسم خورد ديگه علي رو برادر خودش ندونه.ن
وناراحتيشو ببينم.واسه خاطر همين به علي زنگ زدم وگفتم که تمام جرياناتو بهم تو ضيح بده.علي هم 
گفت که نامزدشو تو پارتي ميون چندتا پسر بوده وکثافت کاري هاشو ديده بوده.گريه ميکردوميگفت که 

ر کردم.ولي شب همون روز که تقصير اون نيست و دلش نمي خواسته داداشش بدبخت بشه..حرفاشو باو
خواستم به محمد زنگ بزنم تا باهاش حرف بزنم,منصور بهم زنگ زد و گفت که محمد علي رو تا دم 
مرگ زده بوده وعلي هم تو بيمارستانه.چه قدر محمدو به خاطر اين کارش سرزنش کردم.محمد فهميده 

 .بود که اشتباه کرده ولي از قسم نگذشت

م اومدمباصداي منصور به خود . 

 کجايي سعيد؟:

 .گيج نگاش کردم.:همينجام

 .معلومه-

 چيزي گفتي؟-

 گفتم محمد بود که رفت؟-

 .آره-

 چرا نموند تا بفهمه چي ميشه؟-

 .خسته بود.رفت خونه تا استراحت کنه-

 .پوزخندي زد:عجب برادر وظيفه شناسي.چقدر ناراحت داداشش بود

 منصور؟-

 چيه؟-

 .زود قضاوت نکن-

و باشه آرومي گفتپوفي کشيد . 

 سردار کجان؟:

 .پشت درب اتاق عمل-

 صبر کنيم تا بيان؟-
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 .نه..چون دارن ميان-

 ..به سمتي که منصور اشاره کرد نگاه کردم.سردار با وضع آشفته اي داشت ميومد سمتمون

 بلند شدم.رفتيم طرفشون.بعداز احترام گذاشتن,منصور گفت:خوبيد قربان؟

 .آره.ممنون-

ه حاش خوب نيست؟معلوم بود ک  

 گفتم:حال علي چه طوره؟

بردنش اتاق عمل.يکي از رگاي گردنش ضربه ديده.بايد پالتين توي گردنش بزارن.احتمال قطع نخاع -

درصده 50هم هست..دکترش ميگه احتمال اينکه سالم بياد بيرون,کمتراز  . 

ه.حق داشت.مرگ خيلي سعي ميکرد که بغضشو مهار کنه.نميخواست جلوي زيردستش غرورش بکشن
 .فرزند چيزي نبود که بشه ساده ازش گذشت

 .منصور:انشاهللا که سالم مياد بيرون

 انشاهلل.محمدو نديدين؟-

 .نه-

 .گفتم:من ديدمش.چددقيقه پيش از بيمارستان رفت بيرون

 خواست بره سمت در که گفتم:جايي تشريف ميبرين؟

 .دارم ميرم دنبالش.دلم آروم و قرار نداره-

يده بود که زياده روي کردهپس فهم . 

گفتم:حالش اصال خوب نبود.بهتره از دلش دربياريد.ماهمه مون ميدونيم که محمد بيگناهه.مثل علي..حقش 
 .اين نيست که بگيم مقصراصلي اونه

 .مي دونم-

 .سرشو تکون دادو رفت سمت در

 منصور مشکوک پرسيد:تو با محمد حرفم زدي؟

 آره خب-

تم:.منصور؟بيخالش خب؟.االن اصال حال دعوا کردنو ندارم.بهتره بريمخواست چيزي بگه که گف .  
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 «سامان»

 .از حموم اومده بودم بيرون وداشتم به لباسايي که مال خودم نبود,نگاه ميکرم

 .رنگ لباسش آبي آسموني بود به همراه شلوار ورزشي آديداس به رنگ سورمه اي

دم هتل.همه چي فراهم بود برام.فقط ميخوردمو ميخوابيدمسليقه اشون بد نبود.چه بامزه بود..اومده بو . 

 .نگام خورد به دستاي زخميم.جاي زخما ميسوخت

 .باوجود ميثم وافرادش,اصال موندن دراينجا خوب نبود.حتي اگه بهترين وسايلو برام ميزاشتن

نشم اصال چرا انقدر بهم ميرسيدن؟حتي اون دوتا غول تشنو ازم دور نگه داشتن تا من اذيت . 

 .به دوربيني که مدام داشت بهم چشمک ميزد,نگاه کردم

آروم گفتم:تو کي هستي؟چي از من ميدوني؟..کي بشه من بفهمم که تو کي هستي و از جون من چي مي 

 .خواي

 .پوفي کشيدمو سرمو انداختم پايين.دوست مداشتم کسي مدام کارهايي که انجام ميدمو ببينه يا گزارش کنه

کشيدم.دلتنگ بابام بودم بااون حرفاي دلگرم کننده ااش.دل تنگ مامانم بودم با اون روي تخت دراز 
محبتاشو قربون صدقاش.دلتنگ ساناز بودم با اون شيرين زبونياش.دلتنگ رضا بودم که با نبودنم کل 

 .تحقيقات افتاده رو دوشش

ميزنه که کجا بودمو کلي منت  مي تونستم چهره اشو بعد از آزاد شدنم ببينم که اخم کرده وداره بهم غر

 .ميزاره رو سرم..وبعد بغلم مي کنه وميگه دلم برات تنگ شده بود رفيق

 يعني من زنده از ماجرا بيرون ميومدم؟

 .نه.اينا وحشي تر ازاون چيزين که من فکرشو بکنم.تا به خواسته اشون برسن,مي کشنم:

 .چشمامو از روي درد بستم.نميخواستم بميرم

چي ميشد بابام پليس نبود؟باز گفتم:  

هميشه بابامو به خاطر شغلش,بهش افتخار ميکردم.وحاال که به خاطر شغلش,اسير دستان يه مشت 

 .خالفکار شده بودم,از داشتن شغلي که بابام داشت ناراضي بودم

 .نه.شب مهموناي ويژه اي داريم-

 ميان؟مطمئني که کلکي تو کارشون نيست؟:
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- رمو ازشون پذيرايي ميکنم.تو بهتره سر پسره رو گرم کني ت دوباره نخواد فرار مطمئنم.خودمو اونا ميا

 .کنه وگند بزنه به هدفمونو نقشه هامون

 .باشه-

 مي دوني که اگه پسره فرار کنه تو ميميري؟-

 .آره.مي دونم-

که صداي مالکمه رکسانا بودو يک نفر ديگه که اصال صداش برام آشنا نبود.صداي زخمتي داشت.جوري 
 .ترسو تو بند بند وجودت ميرخت,با حرفاش

 .فاصله اشون دور بود تا اتاقم ولي من گوشاي تيزي دشتم

  داشتن درمورد چي حرف ميزدن؟شب کيا مهمونشونن؟از رکسانا ميپرسيدم يانه؟

 .با باز شدن در اتاق,چشمامو بستم

 .دلم نميخواست که بفهمه که من بيدار بودمو مکالمه شونو شنيدم

عطر زنانه اش به مشامم رسيد.بابا و پايين شدن تخت,زير چشمي نگاش کردم بوي . 

 .داشت با لبخند به مِن به ظاهر خواب نگاه ميکرد.مهربون بود وخوش اخالق

 !ظرف غذا رو گذاشت روي پاتختي و آروم صدام زد.صداش,ملودي قشنگي داشت.مثل مامانم

نبل خان؟اينبار بلند تر صدام زد:نمي خواي بلند بشي ت  

 .چشمامو نيمه بااز کردم

 دلخوري از حرفام؟-

 .نه..درضمن بيدار هم بودم-

 .اي کلک-

 نگو که نفهميدي؟-

 .خنديدو سرشو انداخت پايين.معلوم بود که تيزه وکار بلد

 .به ظرف غذا اشاره کردو گفت:ناهارتو آوردم

 .اشتها ندارم-
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 .داري و بايد بخوري-

 چي از جون من ميخوايد؟-

- چرا مي خواي فرار کني؟ تو .. 

 .بعد دستشو گذاشت روي لپ چپ صورتمو کشيدش پايين تا رسيد به لبام

 اهي کشيدوگفت:مي دوني که نمي توني فرار کني..چرا مي خواي مدام کتک بخوري؟

تو دلت آروم بود اگه يه قاتل تو رو از خونه ات بدزده و بياره به ناکجا آباد,بدون اينکه بهت چيزي از -

ارش بگه؟ک  

 مگه نمي دوني براي چي اينجايي؟-

 .فقط مي دونم که دررابطه با کار بابامه.ولي نميدونم چي ازش مي خوان-

 .فکر ميکردم باهوش تر از اين حرفا باشي-

 .سوالي نگاش کردم

 .خنديدو به گفت:ناهارتو بخور

 از بابام چي خواين؟-

 .بهتره بگي از بابا و عموهات چي ميخوايم-

- شون مي خواين؟چي از  

 .خيره به چشماي منتظرم نگاه کرد

 .بعد از تخير چند دقيقه اي آروم گفت:مي خوان ايرانو نابود کنن

 چي؟..چه جوري؟-

 .مي خوان نيروگاه نطنو بوشهرروتحت سلطه خودشون بگيرنو وبعدم ايرانو نابود کنن-

 .اين غير ممکنه-

- اوعموهاتم راحت مي تونن اونو به مقاصد شومش نه.هر کاري از دستش برمياد که انجام بده..باب

 برسونن.مي دوني که هرکدومشون تو يه مورد حرفه اين

 يعني بابامو عموهام,به خاطر جون من ميخوان اين کارارو انجام بدن؟-
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 .آره-

 سرم درد گرفته بود.حرفاش تو ذهنم جاي نميگرفت.چرا آخه؟.چرا باباي من؟.اصال چرا من؟

رفتم و شقيقه هامو فشار دادمسرمو بين دستام گ . 

 چرا؟:

 چي چرا؟-

 چرا داري اينا بهم ميگي؟-

 .چون خودت خواستي که بگم-

 .تو مي تونستي نگي.يااينکه دروغ بگي-

 نگاش کردمو گفتم:نکنه داري دروغ ميگي؟

 .آهي کشيدو گفت:دروغ نيست.دلم ميخواست که بدوني چرا اينجايي

 که منو ذره ذره نابود کني.آره؟-

 .خيره به چشماي سرخم نگاه کرد

 ..بلند شدو گفت:ناهارتو بخور.چنددقيقه ديگه ميامـ

 چرا منو نميکشي؟-

 برگشت سمتم.چشماش اشکي بود؟چرا؟

 چرا بايد بکشمت؟:

چون نميخوام شما منو احرم فشار براي بابا قرار بديد.چون نمي خوام بابا به خاطر من,به خاطر جون -

اغون کنه.چون نمي خوامبي ارزش من,بزنه ملتو د .. 

 .بسه.تمومش کن..من هرگز تورو نميکشم-

 چرا؟-

 ..چون-

 .خيره به دهنش بودم.تونسته بودم عصبيش کنم.بايد حرف ميزد.بايد ميگفت که کيه و چي ميخواد

 چرا چيزي نميگي؟-
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 .اگه منتورو بکشم..يا خودت خودتو بکشي اونا بازهم کارشونو انجام ميدن-

 چه جوري؟-

- حت ميرن سراغ پسر سرداررا . 

مگه همين جوريه که راحت برنو يه نفررو بدزدن؟..درضمن شما به من نياز دارين..اگه فرار کنم يا -

 .بميرم,شما کارتون لنگ ميشه.ديگه نميتونيد بابامو مجبور کنيد.نمي تونيد

 پوزخند زدو گفت:هنوز بچه اي.مي خواي همين امشب,علي رو بيارم کنارت؟آره؟

- توني؟ نمي  

 .مي دوني که مي تونم-

 مي تونم؟..تو مي توني يا رييست؟-

 .به وضوح ديدم که رنگش پريد.سوتي بزرگي داده بود

 .اينار من بودم که بهش پوزخند زدم

 .برو خانم رييس.برو ببينم چيکار مي توني بکني:

 .من رييس نيستم-

 .مطمئني؟..خودت گفتي مي تونم-

ت:نيستم.چون اگه بدوم اينجا نبودمسرشو چپوراست تکون داد و گف . 

 .رفت سمت در که باصداي من ايستاد:خودتي.مطمئنم

 .بدون حرف اضافه اي زد بيرون

هم خوشحال بودموهم ناراحت.ته دلم گواه بدي واسه پايان اين اجرا ميداد.حاضر بودم خودم بميرم ولي 

  .باليي به سر مردم ايران به خصوص خانواده ام نياد

 «سعيد»

و اداره بوديمو داشتيم واسه رفتن به قرار آماده ميشديمت . 

 .واسه هرسه مون ردياب کار گذاشته بودن.ردياب منو گذاشته بودن توي دندونم

 .صداي آروم محمدو شنيدم که داشت با سردار حرف ميزد:بابا اونا همين جوري خودشونو نشون نميدن
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 .سردار هم مثل خودش جواب داد:ميدن

- فعه رو باورکن من درست ميگم.اونا انقدر ساده نيستن.تمام کاراشون با نقشه اسبابا اين د . 

 .سردار با هيس کشيده اي که کشيد باعث شد,به ادامه صحبتشون خاتمه بدن

 .نميدونم سردار ظهري, به محمد چي گفته بود که حالش بهتر شده بود ونرمتر

 سردار اينبار بلند گفت:خوب بچه ها آماده ايد؟

مون بله قرباني گفتيم همه . 

 رسولي؟-

 بله قربان؟-

 .بچه ها رو تا پارک پشتيباني مي کني-

 .بله قربان-

 احمدي؟-

 بله قربان؟-

 .فرمانده کل اين ماموريت ميسپارم به تو-

 .بله قربان-

 اژدري؟-

 بله قربان؟-

 نيروهاتو تو پارک مستقر کردي؟-

 .بله قربان.همشون آماده ان تا برسيم به پارک-

 سينا؟-

 بله قربان؟-

 ردياباکه درست کار ميکنه؟-

 .بله قربان.همه رو چک کردم-
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محمد آروم اما کالفه گفت:بابا مطمئن باش که اين ماموريت شکست ميخوره.اوناهم مارو بدون هيچ 

 .زحمتي ميدزدن.حتي باوجود اين رديابا هم نميتونيد مارو پيدا کنيد

همه ما وگفت:مي تونيد بريدسردار بدون توجه به محمد روکرد سمت  . 

 .همه ياعلي گفتنو رفتن سمت در.دلشوره ام دوبرابر شده بود

 .رفتم سمت سردار

 آروم گفتم:قربان؟

 .نگام کرد

 بله؟:

 .از نگاهم خوند که چي تو دلم ميگذره که دستشو گذاشت رو شونه امو فشارش داد

 .نگران نباش:

- که شما فکرشو بکنيد.محمد درست ميگه.اين ماموريت  نميشه.او خيلي زرنگه.زرنگ تر از اون چيزي

 .با اين همه تشکيالت شکست ميخوره

 .نميخوره-

 .ميخوره قربان..اونا بچه منو ميکشن..بعد هم ميزنن ايرانو نابود ميکنن-

 .سردارم ميدونست که حرفام درسته.چون چيزي نميگفتو خيره چشماي اشکي من شده بود

رت مرده سعيدباالخره به حرف اومد:براد . 

ميدونم.خودم ديدم وقتي با ماشين افتاد ته دره..ميدونم مرده.حتي بچه خواهرمم که همراهش بود -
 ..مرد..ولي ممکنه

 .باصداي منصور باعث شد حرفم نيمه تموم بمونه:نمياي سعيد؟بچه ها منتظر توان

 .گوشم به منصور بودو نگام به سردار.مي خواستم يه ذره دلگرمي بهم بده

 .بگه که قرار نيست اتفاقي بيوفته.بگه همه چيز به خيروخوبي تموم ميشه

سال پيش 7اما باحرفش شکستم:برو.تو خودت ميدوني بايد چيکار کني.مثل  . 

مثل هفت سال پيش؟هفت سال پيش شرايط فرق ميکرد.هفت سال پيش کينه اي درکار نبود.هفت سال پيش 

راش.....کاش مثل هفت سال پيش بودهيچکس نمرده بود تااالن انتقامي بشه ب . 
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 .قرار بود با ماشين شخصي خودمون بريم.نفهميدم کي به ماشينم رسيدمو سوارش شدم

دلم واس سامانم يه ذره شده بود.دلم مي خواست بغلش کنمو انقدر به خودم فشارش بدم که تمام خستگيم 
بابا.منم بيشتر فشارش بدمو بگم دلم تنگ  بيرون بره.که صداي آخ سامان بلند بشه و باخنده بگه لهم کردي

 .شده بود برات

 .دلم به خنده هاش تنگ شده.به حرفاش.به اون آرامشي که بهم ترزيق ميکرد

  .با يادش,هوارو با ولع بلعيدم و لبخند تلخي زدم

 .هنوز استارت نزده بودم که در شاگرد باز شدو محمد نشست

ه که متوجه نگاه من بشهسوالي نگاش کردم.ديدم اصال نگام نميکن ! 

 کاري داري؟:

 .نگام کردو گفت:هان؟..نه.نمي خواي راه بيوفتي؟منصور اينا رفتنا

 گفتم کاري داري؟-

 چرا انقدر اخمات توهمه؟-

 .تو اون لحظه دلم ميخواست تنها باشم.هيچکس دورو ورم نباشه.ولي باوجودش نميزاشت

- ؟مگه خودت ماشين نداري که سوار ماشين من شدي  

 آهان.از اون لحاظ ناراحتو عصبي هستي.آره؟-

 .از طفره رفتن و جواب ندادنش به سوالم عصبي شدم و دست کشيدم تو موهام

فهميد که حالواوضاعم خرابه که گفت:ماشينم تو خونه ست.ظهري که رفتم خونه,بابا اومد پيشمو بعدم بااو 
رکت کرده بود.اين وقت شبم که ماشين گير اومدم اداره.ببخش.نميخواستم سوار بشم..ولي خب منصور ح

 .نمياد..باشه.با ماشين بابا ميرم

 .هنوز دستش به دستگيره ماشين نرسيده بود که استارت زدم و حرکت کردم

 .گفت:اگه واقعا مزاحمم نگه دار

 .نيستي-

 مطمئني؟-

 .نميخواست اين بحثو تموم کنه.عصبي نگاش کردمو گفتم:بيخيالش.تمومش کن
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مي گفت.چند لحظه اي شد که ديدم خيره شده به نيم رخمباشه آرو . 

 چيه؟:

 چي چيه؟-

 چرا خيره شدي بهم؟-

 .نگاش چرخيد سمت جلو.آهي کشيدوگفت:خيلي پير شدي رفيق

 .پيرشده بودم؟معلوم بود که پير شدم

 به خاطر سامانه؟-

ت بگذره و ازهم بيخبر ساع 12آروم سرمو باالوپايين تکون دادم:منوسامان تو اين همه سال,نشده که 
ش کنم..دلم ميخواد ب*و*سبمونيم..ياد خنده هاش که ميوفتم دلم ضعف ميره براش..دلم ميخواد بغلش کنم..

 .باتمام جود حسش کنم..بوش کنم

 .بغض مانع حرف زدنم ميشد.تمام سعيمو کردم تا اشک از چشمام نباره

ارش دادفهميده بود حالم داغونه که دستشو گذاشت رو شونه امو فش . 

مطمئنم که سامان االن حالش خوبه و دلش گرماي تن تورو ميخواد..ما نميزاريم باليي به سرش :
 بياد.مگه نه؟

 .نميزاريم...نميزارم-

سکوت بينمو ايجاد شد.دلم ميخواست تمام حرصمو سر عوض کردن دنده ماشين خالي کنم.ولي حيف که 

 .دنده اتوماتيک بود

دادم به رانندگي.اصال دلم نميخواست اين سکوت شکسته بشه.ولي قرار نبود  نفس عميقي کشيدم وحواسمو

 .اين بچه ساکت بمونه

 يه سوال بپرسم؟:

 .پوفي کشيدم:بپرس

 .دررابطه با برادرته...واون گروهک-

 .نيم نگاهي بهش کردم

 .برادر من سالهاست که مرده-
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 مطمئني؟-

 سوالي نگاش کردم:تو چي ميدوني؟

- دا.فقط ميخواستم مطمئن بشم که فوت کرده.به نظرت رييس اون گروه االن کيه؟من؟..هيچي به خ  

 .نميدونم-

 ممکنه که اشکان باشه؟-

 به چشماي نگرانش نگاه کردم..چرا فکر ميکرد اشکان رييسه؟

 .سرشو انداخت پايينو شروع کرد با دستاش بازي کردن

: مغازه ام, بهم تير اندازي کرد اشکان  من فکر ميکنم که کار اشکانه.يکسال پيشم اوني که,نزديک
بود.من ديدمش.بابا ميگه منو به خاطر اين گروهکه که از کار اخراجم کرده.تنها دشمن بابا اشکانه.بابا 

 .اشکانو از من که پسرشم,بيشتر ميشناستش

 اشکان چه ربطي داره به اخراج تو؟-

- بوده.اوهم به خاطر حفظ جون بابا ميگفت اون گروهک تهديدش کرده بوده.ولي نگفت که کي 
 .من,اخراجم کرده

 .اشکان نميتونه رييس باشه-

 .ولي او خطرناکترين آدميه که تو عمرم ديدم.حتي از ميثمم خطرناکتره-

  .شايد واسه تو خطر ناک باشه ولي از لحاظ من او اصال خظرناک نيست-

وب ميدوني که اون چه باليي به محمد با عصبانيت برگشت سمتمو گفت:واسه من خطرناکه چون خودتم خ

 .سرم آورد

 .نمي دونستم..نمي دونستم که چه باليي به سر محمد آورده.نخواست که بگه

 .نميدونم چون خودت نخواستي که بگي.خودت مقصر بودي -

 چرا اينو ميگي؟:

 .چون سردار چندبار بهت تذکر داد که باهاش دوست نشي.نزديکش نشي.ولي تو گوش به حرف نکردي-

سرشو انداخت پايينو چيز ديگه اي نگفت.ناراحت شدم.نبايد سرکوفتش ميزدم.اشکان اونقدر خوب بود که 

 .حتي منم فکر نميکردم که خالفکارباشه
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 .متاسفم.نمي خواستم اون موضوعو يادآوري کنم-

 .آروم گفت:ولي کردي..هنوز بعد ازاين همه سال با يادش لرزه به تنم مي افته

- ي محمد.وگرنه من اصال ذهنم به او خطور نکردخودت شروع کرد . 

 .سرشو چرخوند سمت پنجره و مشتشو پراز خشم زد به در ماشين

 .لعنتي-

 .بيخيال محمد.اشکان عرضه هيچ کاري رو نداره.چه برسه به رهبري کردن يه گروهک قوي ومرموز-

 .آروم گفت:اون موقع خوب ميتونست من بيچاره رو تاحد مرگ بترسونه

: چيکارت کرده بوده؟چرا چيزي نميگي؟ مگه  

 .حرفي نزد

 محمد؟-

 .با چشماي اشکي نگام کرد

نفس عمقي کشيدم.حرف نميزد.مثل خيلي سالها پيش.بدون هيچ عکس العملي گاز ماشينو دادم تازودتر 

 .برسيم به پارک.فضاي سنگين ماشينو نميتونستم تحمل کنم.اي کاش گذاشته بودم با ماشين باباش بره

ي نزدم تا محمد دوباره نخواد سرزنشم کنهحرف . 

*** 

 .وارد پارک شديم.دنبال منصور ميگشتم

 .به ساعت نگاه کردم.چنددقيقه مونده بود که دوازده بشه.بايد سريع پيداش ميکردم

 .ميثم هرسه مونو باهم ميخواست

 .موبايلو برداشتمو به منصور زنگ زدم

 کجاييد شما دوتا؟:

 تو کجايي؟-

- نيمکتي که ميثم گفته بود نشستم روي همون . 

 کجاست؟-
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 .نزديک شهر بازي بچه ها..دقيقشو بخواي روبه رو درش-

 .االن ميايم-

 .موبايلو قطع کردمو دويدم سمت اون نيمکت

 .بدو محمد.بايد سريع بريم:

 .باشه گفتو دنبالم دويد

ازي ميکردن نگاه ميکرد.حق منصورو ديدم که نشسته بودوداشت به بچه هايي که تکوتوک بودنو داشتن ب

 .داشت اگه آه بکشه.اوهم بچه ميخواست..ولي نداشت.نزاشتن که داشته باشه

 محمد کنارش نشستو گفت:کسي نيومده؟

 .نه هنوز.ميثم حضور هرسه مونو ميخواد-

 ميگم نزنه با يه تيز مغزتو بريزه رو زمين؟-

 چه طور؟-

 .آخه خيلي به خونت تشنه اس-

- نباش نميزنه.نگران من . 

 .باشه-

شب شده بود.ولي خبري از ميثم نبود 12به ساعت نگاه کردم.دقيق  . 

 .مدام طول پياده روي پارکو طي ميکردمو به ساعت نگاه ميکرد.خيلي وقت بود که گذشته بود

 ميگم نکنه نيمکتو اشتباه اومديم؟:

 .منصور:نيومديم

 از کجا ميدوني؟-

 .مطمئنم-

ص نخورمحمد:بيا بشين سعيد.انقدر حر . 

اينا که جاي من نبودن که انقدر راحت ميگفتن بيا بشين.بچه اشون تو خطر نبود که.حال خرابمو درک 

 .نميکردن
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 خيلي وقته گه از موقع قرارمون گذشته.پس کجاست؟چرا نمياد؟-

 .آروم باش.مياد-

 .موبايلم به صدا دراومد.سريع از کتم بيرون آوردمش

 .شماره آشنا نبود

ادم:بله؟باترس جواب د  

صداي کلفت ميثم پيچيد تو گوشي:نقشه تغيير کرده.به سردار بگو لباس مشکيشو بپوشه..سامانت ديگه تنها 

 .نيست

 يعني چي؟-

 .صداي بوق ممتد تو گوشم پيچيد

 .موبايلو محکم زدم زمين.جوري که صفحه اش خردشد

 منصور:کي بود؟

 .ميثم-

 محمد:چي گفت؟

 .گفت نقشه تغير کرده-

تو هنم پيچيد.سامان تنها نيست؟سردار؟ حرف ميثم  

  .نگامو چرخوندم سمت محمدي که ترسيده داشت نگام ميکرد

 «سامان»

 .گوشمو چسبونده بودم به در تا حرفي بشنوم و بشه مدرک براي بابا

دلم نميخواست مدام روي تخت بشينمو فکر کنم.بايد يه جوري حس کنجکاويمو ارضا ميکردم.بايد 

ضاع از چه قرارهميفهميدم که او . 

صبحي بين مکالمه رکسانا بااون مرده که نمي دونستم کيه,شنيدم که داشتن درباره اومدن مهموني صحبت 
د تشخيص چهره اش ميکردن.خيلي دلم ميخواست بدونم اون مهمون کيه؟ياالاقل صداشو مي شنيدم و بع

 .ميکردم
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دم ولي به جز صداي پا,صداي ديگه اي ولي دريغ از يه صدا ,نيم ساعتي بود که به همون حالت بو

 .نشنيدم

 .مدام آه ميکشيدم و به شانس بدم لعنت مي فرستادم

 .به خودم گفتم:حاال که من ميخوام فضولي کنم,هيچکس نيست بياد يه حرفي بزنه

 .کالفه شده بودم.دلم ميخواست از اين سردرگمي بيرون بيام.دوست نداشتم تو خماري بمونم

اينکه اينجا وايسي و هيچ صدايي نشنوي بي نتيجه بود از . 

 .پاکوفتم به زمينو از در فاصله گرفتم.قدم از قدم بر نداشته بودم که حس کردم صدايي شنيدم

 .سريع برگشتم به حالت قبل يک ور گوشمو گرفتم تا بهتر بشنوم

 .آره داشتن حرف ميزدن لبخندي به لبام اومد

کاري بود که کردي لعنتي؟صداي عصبي رکسانا بود که گفت:اين چه   

 .الزم بود.بايد ادب بشن-

 .اون بچه مريضه بفرستش بره-

 .بهت که گفتم نقشه تغيير کرده-

 احد بايد همين امشب مي دزديديش؟-

 .چيه؟ميترسي پسره بهت حرفاي بدي بزنه. خودت که گفتي مياريش خب ماهم آورديمش-

 .تورو خدا اذيتم نکن.الاقل تو اتاق سامان نبرش-

 .برو تو اتاقتو انقدر حرف نزن-

 .من نميزارم-

 .بعد صداي پااومد که داشت از پله ها ميرفت پايين.حتما رکسانا بود که رفته بود

 .اطمينان پيدا کرده بودم که رکسانا رييس نيست.که اگه بود اون مرده اينجوري باهاش حرف نميزد

 .صداي کلفتش رو باز شنيدم:ببريدش تو اتاق

واستن بيارن تو اتاق؟اصال تو کدوم اتاق؟نکنه اوهم مثل من بدبخت,دزديده بودنش؟کي رو ميخ  

 .بانزديک شدن صدا پاي چند نفر,فهميدم که کدوم اتاقو ميگفت
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 قدم قدم رفتم عقب.نميدونم چرا استرس گرفته بودم.فقسه سينه ام به شدت باالوپايين ميشد.علتش چي بود؟

ثم وارد شدن وجسم مچاله شده يک نفررو انداختن روي زميندرباز شد و دوتا از غولتشناي مي . 

جوري که آه کشيد.ترسيده به اون دونفر نگاه ميکردم.هردوشون,معنادار سرتاپامو نگاه کردنو بعد از 

 .پوزخند زدن, رفتن بيرون

 .به سمت جسم مچاله شده رفتم که غرق خون بود

جيغ کوتاهي کشيدم و خودمو کشيدم عقببادستاي لرزون سرشو چرخوندم سمت خودم.با ديدنش  . 

 به نفس زدن افتاده بودم.اواينجا چيکار ميکرد؟

 .صورتش پراز خون بود.به زور خودمو بردم سمتش و شروع کردم به تکون دادنش

 علي؟علي بيدار شو.علي؟-

 جواب نميداد.يعني مرده بود؟

وي قبلش.نميزد يا من از استرس بااين فکر عصبي شدمو شروع کردم به تکون دادنش.سرمو گذاشتم ر

 زياد ضربانشو نمي فهميدم؟

عصبي برگشتم سمت دوربين وفرياد زدم:آشغال عوضي.چي از جون ما ميخواي کثافت؟آخرش زهر 
 خودتو ريختي؟قدرت نماييتو کردي؟منو که داشتي ديگه چي ميخواي؟

 .بلندتر فرياد زدم:بزار بره.داره ميميره

يشتر از اين فرياد بزنم.علي رو مثل برادر بزرگترم مي دونستم.نمي تونستم از شدت گريه نمي تونستم ب

 .يه جا بشينمو مرگشو تماشا کنم

 .بلند شدمو رفتم سمت در.بامشت افتادم به جون در و فرياد کمک کمک زدم

  يعني اونا ميخواستن که علي بميره؟

 .بين ناله ها و فرياد هام بود که در اتاق باز شد

شمامو پاک کردم تا ديدم واضح تر بشهسريع اشک چ . 

 .رکسانا بود که وارد اتاق شد وروبه روم ايستاد

تندشدم باهاش:باالخره کارخودتو کردي؟.لعنتي من يه چيزي ظهري گفتم تو بايد اجراش کني؟.خيلي 

 آشغالي.يعني انقدر يه زن بيرحم ميشه؟
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 چشماش اشکي بود يا من اشتباه ميديدم؟

بود..نه نبود.چون خودشم داشت التماس ميکرد.ولي با حرف او بود که علي رو  رکسانا مقصر اصلي

 .آوردن اينجا.پس مقصر اصلي خودش بود

به علي اشاره کردم و نرم تر گفتم:داره ميميره.توروخدا نجاتش بده.جان من نجاتش بده..علي داداش 
امانت قسم ميدم.به جون عزيزترين بزرگمه.اگه بميره منم ميميرم.توروخدا يه کاري بکن.تورو به جون م

 .فرد تو زندگيت

 .به علي نگاه کردم که از درد داشت ناله هاي آرومي سرميداد

به رکسانا نگاه کردم.از وقتي که وارد اتاق شده بود خيره چشمام بود.حتي پلکم نزده بود.حتي به علي هم 

ي نميزد؟نگاه نکرده بود.چي رو ميخواست با چشمامش بهم بفهمونه؟چرا حرف  

 چرا حرف نميزني؟-

بازم خيره چشمام بود.اين دفعه پلکاشو روهم بستو سريع چرخيد سمت در.ميدونستم که اشک از چشماش 

 .جاري شده و نخواسته که من ببينم

 .االن دکتر مياد باالي سرش:

 .سريع از اتاق خارج شد. بين اون همه استرسو عصبانيت,لبخندي به لبم اومد

نوازشش کردمکنارش نشستمو  . 

 .االن دکتر مياد علي.دووم بيار.خب؟تو خوب ميشي.مطمئنم:

پيشونيمو گذاشتم رو پيشوني سردو عرق کرده اش:بهش ميگم که ما اينجا اسيريم.شايد بتونه کمکمون کنه 
 .تا فرار کنيم

خواب نميدونستم که چرا دارم اين حرفارو بهش ميگم.شايد ميخواستم يه روحيه براي زنده موندش و 

 .نرفتنش بدم

 .بياکنار بچه:

 .صاف نشستمو به چهره مرد مقابلم نگاه کردم.چه جذبه اي تو صداش بود

 .کنار علي نشستو در کيفشو باز کرد

 خودمو کشيدم عقب.زير چشمي نگام کرد:چي داشتي تو گوشش مي خوندي؟

 .ه هيچي-
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دم..به چهره اش نگاه کردم.جوون پوزخند زدو شروع کرد به معاينه کردن علي.معني پوزخندشو نفهمي

ساله ميزد 36-35بود.حدود  . 

 .گردن علي رو آروم آورد باال:بيا گردنشو بگير.بايد گردن بند طبي رو روي گردنش ببندم

 .همون کاري گه گفت رو انجام دادم.بعد از چسب زدن آروم گردنشو آرود پايين

 حالش خوب ميشه آقاي دکتر؟:

..فقط نبايد از جاش تکون بخوره.بهش مسکن ميزنم تا درد نداشته باشه.مي توني نگاه گذرايي بهم کرد:آره
 کمکم کني؟

 چه کمکي؟-

 .بايد بلندش کنيمو بزاريمش روي تخت-

سرمو تکون دادمو پاهاش رو گرفتم.دکتر هم آروم شونه هاي علي رو گرفت.علي وزني نداشت ولي 

 .واسه من سنگين بود

و از تو کيفش بيرون آوردو شروع کرد به وصل کردن به دست عليروي تخت خوابونديمش.ِسرمو ر . 

اين پاو اون پا کردم.نمي دونستم گقتنش دردسر ميشه واسم يانه.فرقي به حالمون ميکنه يانه.به چشماي 

 .مشکي خيره اش نگاه کردم

 شما اهالي اين خونه رو ميشناسيد؟:

 بدون نگاه کردن بهم گفت:چه طور مگه؟

- ما اينجاييم؟ميدونيد چرا   

 زير چشمي نگام کرد:نه.واسه چي اينجاييد؟

 .مارو دزديدن.مي توني به پليس زنگ بزني؟.اينامارو ميکشن.توروخدا:

 .بدون هيچ جوابي کارشو ادامه داد.بعد از وصل کردن سرم,سوندو از کيفش درآورد وگفت:برگرد

 چرا؟-

.برگشتمو به پنجره نگاه کردمسوند رو تو دستش تکون داد.فهميدم براي چي بايد برگردم . 

 .آقاي دکتر,ايناتو کارشون رحم ندارن.اينا علي رو به اين روز درآوردن.توروخدا کمکمون کن:

 چند سالته؟-
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18متجب از سوالش جواب دادم: . 

 چرا اسيرت کردن؟-

 .نميدونم-

 .بهتربود که نگم

 .بي دليل که کسي رو نميدزدن-

 .گفتم که نميدونم-

- که کمکت کنم؟انتظار داري   

 .خب آره.به پليس زنگ بزنيدو بگيد ماجرارو-

 بچه اي هنوز.بچه-

 .پشتم بهش بودو نمي تونستم حالت صورتشو ببينم

 .من بچه نيستم-

 .سالم سني نيست که بگم زرگ شدي 18-

 با عصبانيت برگشتم سمتش:چرا اينو ميگي؟حرفم بچه گانه بود؟

وصل کرده بود وداشت پتو ميکشيد روي پاهاشجواب نداد و کارش رو انجام داد.سوندو  . 

 وسايلشو گذاشت توي کيفش.باچشماي منتظر داشتم به رفتنش نگاه ميکردم.يعني زنگ ميزد؟

 .دررو نبسته بود که برگشت سمت.لبخندي روي لباش بود که دلهره امو دوچندان ميکرد

  من عضو همين گروهکم.اينو بهت نگفته بودن؟:

 «منصور»

سيديم.سعيد تو پارک نگفت که ميثم چي بهش گفته که انقدر داغون شدهبه اداره ر . 

 .همراه هردو به سمت دفتر سردار رفتيم

 محمد:سعيد چرا حرف نميزني؟ميثم چي بهت گفت؟

 پس تو ماشن هم به محمد حرف نزده بود.حالش خيلي خراب بود.نکنه سامانو کشتن؟
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 .بااين فکر لرز به تنم نشست

دم:باليي به سر سامان آوردن؟به خودم جرات دا  

 محمد ناباور گفت:آره سعيد؟نکنه..نکنه کشتنش؟

 .سعيد يکدفعه ايستاد.ترسيده به محمد نگاه کرد

 ..آروم گفت:شايد کشتنش که رفتن سراغ اون يکي.شايد

 محمد کالفه شده بود:چي داري با خودت ميگي سعيد؟

 .به سرعت سمت دفتر سردار رفت و بدون اجازه وارد شد

 .رسيديم به دفتر و وارد شديم.احترام گذاشتيم

سعيد داشت گريه ميکرد؟چه اتفاقي افتاده بود؟دلشوره داشتم.باحرکات غير عادي سعيد بدتر بيشتر شده 

 .بود

 سردار ناباور داشت به سعيد نگاه ميکرد.تو مدتي که داشتيم به دفتر ميرسيديم,سعيد چي به سردار گفته؟

سمت در از جاش بلند شدو رفت . 

 محمد:چيشده بابا؟خوبي؟

 برگشت.ولي به سعيد نگاه کرد:مطمئني؟

 صداش لرزون بود.چشماش هم همين طور.چه اتفاقي افتاده بود؟

 ..سعيد سرشو آروم باالوپايين کرد:اگه به خاطر بچه شما,باليي به سر بچه من آورده باشن,من

گريه کردنش قلبم داشت تيکه پاره ميشد چشماشو با دستاش پوشوندو مردانه گريه کرد.جوري که از . 

محمد رفت سمت سعيد.دستگذاشت روي شونه هاشو ماساژ داد:آروم باش برادر من.منکه نميدونم چه 

 .اتفاقي افتاده ولي اميدوارم قضيه اون جوري که تو فکر ميکني نباشه

 .شدت گريه هاي سعيد رفته رفته داشت کم ميشد

ردار رفته بود.ولي کجا؟باصداي در نگام چرخيد سمتش.س  

 .ذهنم از اين همه سوال داشت منفجر ميشد.چرا کسي حرف نميزد

 .کاسه صبرم داشت لبريز ميشد
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 .سعيد چرا حرف نميزني:

 محمد هيس کشيده کشيد:نميبيني حالش خرابه؟

 .خب حق دارم که بدونم.چه اتفاقي واسه سامان يا سردار افتاده؟ِد يه چيز بگو ديگه-

روبه روي سعيد نشستم.دستمو گذاشتم روي شقيقه هامو فشارشون دادم.واقعا داشت منفجر روي صندلي 

 .ميشد

 .چشمامو بستمو فشارشون دادم تا يکم سردردم کم بشه.که با حرف سعيد منفجر شد

 .فکر کنم علي رو دزديده باشن:

 .سرمو تکون دادم

 صداي داد محمد بود که چشمامو باز کردم:چي؟

ه سعيد نگاه ميکرد.تحمل اين يکي رو نداشتم.سعيد کم بود حاال محمدو سردارن هستن.به داشت با تعجب ب
 کدومشون اطنينان سالمتي بچه هاشونو بدم؟

 ..نکنه سردار توبيخم کنه؟نکنه باز مثل سعيد فکر کنه و

  .خدايا خسته ام.بيخيال من يکي شو

**** 

ف دستوراتش عمل کردن؟.مگر نگفته بودن که در ذهنش حالجي ميکرد که چرا اين گونه شد؟چرا برخال
 فقط يک نفر را ميخواهند؟پس چرا علي راهم گرفته بودن؟اصال چي ميخواستن؟هدف نهاييشان چه بود؟

 .محمد آرام کنار پدرش نشست وبه چهره افروخته اش نگاه کرد

 .نفس عمقي کشيد و سکوت بينشان را شکست:تاحاال انقدر داغون نديده بودمت

به پسرش کرد. محمد نگاهش را به زمين دوخت.نمي توانست به چشمان پراز اشک و سردرگمي نگاهي 

 .پدرش نگاه کند.از روي ترس بود يا از روي شرم؟..نميدانست

 ..بابا اگه فکر ميکني که من مقصرمـ:

 .ديروز بهت گفتم که تورو مقصر نميدونم-

 پس چرا چهره ات اينجوريه؟-
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بهم ريخته.فکر ميکردم امشب ميانو شما رو ميبرنو ماهم با پيداکردن مکانشون آهي کشيد:تمام معادالتم 

 .اونارو دستگير ميکنيم

 .اونا باهوش تراز اين حرفان بابا-

- سال پيش انقدر باهوش نبودن7ميدونم.ولي . 

- سال پيش مقايسه ميکني؟7االنو با  

ااالن خيلي چيزها تغيير کرده سال پيش ت7سرش را انداخت پايينو چيزي نگفت.پسرش درست ميگفت.از
 .بود.به خودش لعنت فرستاد با آن طرز فکرش

 .حال سعيد خيلي بده بابا.مي ترسم به ظهر نکشيده سکته کنه:

 .چرا؟حال من بايد بد باشه که پسرمو تازه دزديدن-

 .فکر ميکنه باليي به سر سامان آوردن که اومدن سراغ علي:

: برسونن ولي به سامان هرگز بهش بگو اونا ممکنه به علي آسيب . 

 چرا اينو ميگي؟-

 .خودش ميفهمه منظورمو:

 باعصبانيت گفت:نميشه منم بفهمم؟

 .بعدا مي فهمي-

 .يه حسي بهم ميگه تواونا رو ميشناسي-

 کيا رو؟-

 ربايندگانو.ميشناسيشون؟-

 .عصبي و کالفه از جايش بلند شدو به سمت ساختمان اداره رفت

ونه.خسته اي.خون به مفزت نميرسه.بعداز ظهر بيا ادارهدرهمان حين گفت:برو خ . 

 .وبعد دور شد

پووف عصبي کشيدو به نيمکت تکيه کرد.ذهنش آشفته بود.کاش از پدرش مي پرسيد که اشکان 
 .کجاست؟اشکاني که اورا تا مرگ پيش بردو بعد نجاتش داد
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صبح 8ش نگاه کرد.نزديکاي سرش را تکان دادتا اين همه فکر مزاحم از سرش بيرون رود.به ساعت

 بود.ميتوانست بخوابد؟

دستي برچشمان خسته اش کشيدو بلندشد.به سمت خيابان رفت و دستش را براي سوار شدن به يکي از 
 .ماشينها باال آورد:دربست

پرايد مشکي جلوي پايش ايستاد.محمد بدون نگاه کردن به راننده سوار شد.آدرس را گفت و ماشين حرکت 

 .کرد

را به دست راستش که روي شيشه بود تکيه داد وچشمانش را بست.آنقدر خسته بود که پلکهايش سرش 
توان بلند شدن نداشتن.فقط ميخواست هرچه سريعتر به خانه اش برسد.دلشوره داشت.دلشوره برادرش.مي 

 .دانست که اگر برادرش آسيبي ببيند او هرگز خودش را نمي بخشد

ي نيز اورا دوست دارددوستش داشت و ميدانست که عل . 

 .آهي کشيد.کاش قدر برادرش را بيشتر ميدانست و بيشتر هوايش را داشت

ماشين که ايستاد چشمانش را باز کرد.خواست کرايه را بدهد و پياده شود که دستي برروي پايش 
 نسشت:کجا بااين عجله؟

ران کردبه اطراف نگاهي انداخت و بعد به صورت راننده خيره شد.ترسي دردلش فو . 

  .خواست بگويد که اينجا کجاست که من را آوردي" که دستمالي بروي دماغش گذاشته شد

 «سعيد»

 .دوروزي ميشد که از دزديده شدن علي مي گذشت

 .سردار ديروز باهام صحبت کردو بهم اطمينان داد که باليي به سر سامان نياوردن

 .ميگفت که رئيس اون گروه رو ميشناسه

م نگران بودم.از ميثم هرکاري برميومد که بکنه.ومن از اين ميترسيدم.سامان لجباز بود و ولي من باز ه
زير بار حرف زور نميرفت.فکر ميکرد خيلي بزرگ شده و ميتونه يک تنه از پس همشون بربياد.کاش 

اذيت  بهش ميگفتم که تو هنوز بچه اي.کاش از کارايي که ميثم انجام ميداده رو بهش ميگفتم.شايد انقدر
 .نميکرد.درک ميکرد که چقدر خطرناکه.که چه قدر بيرحمه.انقدر هم اذيت نميشد

 .آهي کشيدم.براي بار صدم به موبايل محمد زنگ زدم.از ديروز تا حاال خبري ازش نبود

نميدونستيم که کجاست.حتي تو خونه اش هم نبود.نگراني سردار بيشتر شده بود.تمام نيروهاشو بسيج کرده 

پيداش کننبود تا  . 

 .گوشيش مثل هميشه,بعداز چندبوق رفت رو پيغامگير



                 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

123 

 

 .بدون گوش دادن به چرتو پرت گفتناش,قطع کردم

 .هنوز تو جيبم نگذاشته بودم که زنگ خورد.از مهد بود.ابروهام پريد باال

 بله؟:

 .صداي خسته خانم صولتي,مربي ساناز بود:سالم آقاسعيد

 سالم.خسته نباشيد.اتفاقي افتاده؟-

 يه نگاه به ساعتتون کرديد ببينيد عقربه هاش رو چنده؟-

بعداز ظهر بود 2سريع به ساعت مچيم نگاه کردم.نزديکاي  . 

 .بله خب-

 يادم اومد واسه چي اين سوالو پرسيدن.زدم رو پيشونيم:آخ ببخشيد.ساناز هنوز تو مهده؟

- اره باحرفاش سرمنو ميخورهبله.مثل اينکه خانوم کوچولورو فراموش کردين.االن يک ساعته که د . 

 .پس بگو چرا صداش خسته اس

 .ببخشيد.من عذر ميخوام.االن خودمو ميرسونم:

 .سريع لطفا-

چشمي گفتم و قطع کردم. به سمت مهد رفتم.سيما حالش خوب نبود.ازاون روزي که سامانو دزديدن تا 

 .االن از خونه بيرون نيومده بود.فقط گريه ميکردو التماس

دونست که چه اتفاقي افتاده.هرموقع که ميديد سيما داره گريه ميکنه اوهم گريه ميکرد.اوضاع تو ساناز نمي

 .خونه ام داغون بود.حال خودم از همه داغون تر

جلوي پاي ساناز ترمز گرفتم ودررو براش باز کردم.سوار شدو نگاش رو چرخوند سمت پنجره.ماشين 
 :رو به حرکت درآوردم

 .عليک سالم باباجان:

 .نگاش همچنان سمت پنجره بود

 قهري؟:

 .هيچ تغييري نکرد
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دختر بابا که قهر نميکنه.مي دونستي اگه قهر کني ميشي دشمن خدا؟نميخواي به بابا نگاه کني؟منم باهات :

 .قهر ميکنما

 .يه ذره سرشو آرود سمت من وآروم گفت:حرفاي تکراري خانم مربي رو نزن

ه خانم.آشتي؟آروم خنديدم:چشم.چه اخمي هم کرد  

باز هم هيچ تغييري نکرد.ميدونستم اگه بخوام همين جوري براش ناز بخرم,او کوتاه بيا نيست.اخالقش 
 !شبيه سيما بود.يکدنده و لجباز

بدون هيچ حرف ديگه اي رسيديم به در خونه.وقتي ديد ماشينو خاموش نکردم,فهميد که قرار نيست 

درمحکم زد بهم باهاش برم خونه.بدون خدافظي پياده شدو . 

 .آروم تر,دختر عصبي بابا:

ساله چي از قهر ميفهميد؟ 6-5يه دختر   

 .پوفي کشيدمو منتظر شدم تا بره خونه و بعد برم

*** 

پشت چراغ قرمز ايستاده بودم . طبق عادت ضربه روي فرمون ميزدمو چشماره هارو ميخوندم: 

60.61.62.. 

که کي بود که نشست,که دستمالي جلوي صورتم گذاشته شددرشاگرد به سرعت باز شد.تاخواستم ببينم  . 

خواستم از خودم دفاع کنم که احساس کردم چيزي روي گردنم گذاشته شد.نميدونستم چه خبره.توان فکر 

  !کردنم نداشتم..فقط ميخواستم بخوابم.وخواب رفتم

 «منصور»

ناکم وفشارش دادمکالفه موبايل رو انداختم روي ميز.دستامو گذاشتم روي پيشوني درد . 

 .دوروز بود که خواب دلنشين نکرده بودم.نگراني سامانو علي کم بود,محمد هم بهش اضافه شده بود

معلوم نبود که کجا رفته که هيچ کجا پيداش نيست.االنم که سعيد جواب نميداد اعصابمو داغونتر کرده 
 .بود

وردمدست کردم تو جيب کتم و پاکت قرص استامينيفون رو بيرون آ . 

 .بابي حوصلگي يکدونه اش رو باز کردمو به همراه ليوان آبي که روي ميز بود,خوردم

 .اين سومين قرصي بود که درعرض دوساعت خورده بودم
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 ميخواستم سرمو بکوبونم به ميز تا يکم دردش کمتر بشه که ضربه اي به در خورد

 .بفرماييد:

 .سرباز محمدي وارد دفتر شد

,رييس کارتون دارناحترام گذاشت:قربان . 

 .سرمو آهسته باالوپاييين کردم:ميتوني بري

احترام گذاشتو رفت بيرون.به روز از روي صندلي بلند شدم وکتمو برداشتم.مطمئن نبودم که سالم به دفتر 

 .رييس ميرسم يانه

*** 

فهميد خيره به سرداري بودم که از دوروز پيش تاحاال داغون شده بود.اينو از وضع نامرتبش ميشد . 

 .باعصبانيت داشت طول دفتر رو ميپيمود وچيزي زير لب ميگفت که اصال براي من قابل فهم نبود

 دست راستشو محکم زد به کف دست چپشو خيره شد بهم:يعني چي؟

 !اگه تا حاال گفته بودم که نهايت عصبانيت سردارو ديدم دروغ گفتم!.اين از همه بدتر بود

 .نميدونم قربان.جواب نميده:

 .دوباره شروع کرد به راه رفتنو باخودش حرف زدن

 بردنش.نه.نميتونن نقشه رو بهم بزنن.نميشه.اونا قانون دارن.زدن زيرش؟چرا؟:

 درباره چي حرف نميزد؟کي زده بود زير قانونش؟يه خالفکار؟مگه خالفکار قانون سرش ميشه؟

بود که از عصبانيتش ترسيدم و يه ميخواستم همين سوال رو بپرسم که سريع اومد سمت.اونقدر عصبي 

 .قدم رفتم عقب

 اومد نزديک.اونقدر نزديک که نفساش ميخورد به صورتم

 بردنشون.ميفهمي؟:

 .سعي کردم آروم نفس بکشم:ب بله

 .بادور شدنش نفس آسوده اي کشيدم

: ن..پس سامانو ميدزدن تا شمارو تحت فشار قرار بدن.محمدو سعيد رو هم ميدزدن تا به اهدافشون برس
 اينجا نقش علي چيه؟
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 دوباره اومد سمتم.سعي کردم درمقابل رفتاراي غير عاديش هيچ واکنشي نشون ندم

 نقش علي چيه تواين ماجرا؟:

 .ن نميدونم قربان:

 .چندثانيه خيره نگام کرد وبعد دوباره عصبي دست کشيد تو موهاش

 نجواکنان گفت:نقش بچه من چيه تواين ماجرا؟.چيه؟

ز ودستاشو گذاشت روشرفت سمت مي . 

 .حق بامحمد بود.حق با بچه ام بود:

 سرشو گرفت باالو نفس عميقي کشيد.نميفهميدم درباره چي داره حرف ميزنه.محمد چي بهش گفته بود؟

 زبونمو روي لبام کشيدم:قربان ميخوايد بگم براتون يه ليوان آب قند بيارن؟

 .نه:

شدم اونقدر"نه" رو محکم گفت که ناخودآگاه خفه . 

 .دوباه پشت سرهم نفس عميق کشيد:خواستم بياي اينجا تابهت بگم هدف بعديشون تويي

 ازکجا ميدونيد که سعيدو بردن؟-

 .ماشينشو بچه ها نزديک خونه اش پيدا کردن.البته به آهن پاره بيشتر شباهت داره تا به يه ماشين-

نه ات مراقبت کننچرخيد سمت پنجره:چندتااز بچه هارو گذاشتم تا از خودتو خو . 

چرخيد سمتم:اونا تاتورو به دست نيارن نميتونن به هدفشون برسن..از االن به بعد,تازماني که اونارو 

 .دستگير نکرديم,ازت مراقبت شديد ميشه

 .نيازي نيست قربان-

 .دستور من نيست.وزارت اطالعات اومده روي کار:

ه خوب تونست خودشو آروم کنه و بحثو عوضجفت ابروهام پريد باال.وتوذهنم اين فکر بود که چ ! 

 .ميتوني بري:

 !کلي سوال داشتم تاازش بپرسم.افسوس که مرخصم کرد

 احترام گذاشتم.به در نرسيده بودم که صدام کرد:منصور؟
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 چرخيدم سمتش:بله قربان؟

 .آروم گفت:معذرت ميخوام.اعصابم داغونه.فقط ميخواستم خودمو خالي کنم

ر از من؟وچه ديواري کوتاه ت  

 .درکتون ميکنم قربان-

لبخند بي جوني زد.احترام گذاشتم رفتم بيرون.چه جور ميتونستم بااين افراد وزارت اطالعات کنار 

  ..بيام.همشون اعصاب خرد کن بودن

 «سامان»

 .روبه روي پنجره ايستاده بودمو به حياط نگاه ميکردم

و يکيشونو ميچيدم و از اعماق وجودم بوش کنم نگام خيره گلهاي رز بود.کاش ميتونستم برم تو حياط . 

 سرمو انداختم پايينو آه کشيدم.تاکي قرار بود تو اين اتاق حبس باشم؟

يادم به اون روزي افتاد که از پنجره فرار کردم.خنده ام گرفت.چه قدر ديوونه بودم که فکر ميکردم 

 .ميتونم از دست اين نره غوال,فرار کنم

 به چي ميخندي؟:

دم سمتش.نشسته بود روي تخت و به تاج تخت تکيه داده بودچرخي . 

 .چندروز پيش از اين پنجره,پريدم پايينو فرار کردم:

 اون وقت چيه اين ماجرا خنده داشت که تو خنديدي؟-

 .چه گيري کرده بودم.ول کن نبود

: محافظا فرار کنمخنده ام از اين بود که چي از خودم ديده بودم که فکر ميکردم,ميتونم از دست اين  . 

 .حتما وقتي پريدي پايين,افتادي تو بغل يکي از باديگاردا-

 .نه بابا.تا خود درحياط رسيدم,نامرد عوضي گرفتمو نزاشت برم بيرون-

 نامرد عوضي؟-

 .ميثمو ميگم.يقه امو گرفتو انداختم توي لونه سگا-

 جفت ابروهاش پريد باال:واقعا؟چرا؟
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- ده بودم از دستشون,که اوهم تهديدمچندروز قبل ترش هم فرار کر . 

 .تو هم که سر نترس داري و باز فرار کردي-

 .لبخند زدمو چيزي نگفتم.رفتم سکتشو کنارش نشستم

 چه جوري از لونه سگا بياي بيرون؟:

 .رکسانا نجاتم داد-

 متعجب پرسيد:رکسانا؟

بود پيشم.خجالت ميکشيد؟ حق داشت که تعجب کنه.از سه روز پيش که علي رو آوردن تا حاال,نيومده  

 .آهي کشيدم:نديديش تاحاال.يعني اينکه نيومده تو اين اتاق

لبخند زدم و به طرح پارکت ها نگاه کردم:دختر خوبيه.البته من يه بار بهش شک کردم که رئيس او 

 .باشه,ولي خب اشتباه بود.واالنم مطمئنم که او نيست.دختر خوشگليه.يه حسي بهم ميگه آشناس

کردم.به يه نقطه نامعلوم خيره شده بودنگاش  . 

 علي اينجايي؟شنيدي چي گفتم؟..علي؟:

 .دستمو جلوي چشماش تکون دادم.اصال تواين دنيا نبود

 .بابشکني که جلوي چشماش زدم,به خودش اومد

 کجايي تو؟:

 گيج بود:هان؟.هيچا.گفتي اسم دختره رکسانا بود؟

 .آره-

 چه شکلي بود؟-

 چه طور مگه؟-

- امانبگو س . 

 .منتظر داشت نگام ميکرد.منظورشو از اين دونستن نميفهميدم.پوفي کشيدم

 .چشمامو بستم تا چهره اش بهتر بياد تو ذهنم.ميخواستم توصيفش کنم که صداي قفل در اومدو درباز شد

 .هردو به در نگاه کرديم.رکسانابود که وارد اتاق شد
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 .آروم گفتم:چه حالل زاده

ه زير اومد سمتمونددرو آروم بست و سرب . 

 .ميخواستم بپرسم که تاحاال کجا بودي,که علي پيش دستي کرد:سالم

 بدون اينکه سرشو رو بياره باال جوابشو داد.چرا انقدر خجالتي شده بود؟

 بهتري؟:

 .به لطف شما بد نيستم-

 سرشو آورد باال.چشماش اشکي بود.چرا؟

- اينجابه خدا تقصير من نبود علي.من نخواستم تو بياي  . 

 تو اينجا چيکار ميکني؟-

 باتعجب داشتم به هردوشون نگاه ميکردم.همديگه رو ميشناختن؟

 .باصداي هق هق رکسانا از فکر بيرون اومدم:من نخواستم اينجا باشم.مجبورم کردن

 «سامان»

 .روبه روي پنجره ايستاده بودمو به حياط نگاه ميکردم

م تو حياط و يکيشونو ميچيدم و از اعماق وجودم بوش کنمنگام خيره گلهاي رز بود.کاش ميتونستم بر . 

 سرمو انداختم پايينو آه کشيدم.تاکي قرار بود تو اين اتاق حبس باشم؟

يادم به اون روزي افتاد که از پنجره فرار کردم.خنده ام گرفت.چه قدر ديوونه بودم که فکر ميکردم 

 .ميتونم از دست اين نره غوال,فرار کنم

: ندي؟به چي ميخ  

 .چرخيدم سمتش.نشسته بود روي تخت و به تاج تخت تکيه داده بود

 .چندروز پيش از اين پنجره,پريدم پايينو فرار کردم:

 اون وقت چيه اين ماجرا خنده داشت که تو خنديدي؟-

 .چه گيري کرده بودم.ول کن نبود

: دست اين محافظا فرار کنم خنده ام از اين بود که چي از خودم ديده بودم که فکر ميکردم,ميتونم از . 
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 .حتما وقتي پريدي پايين,افتادي تو بغل يکي از باديگاردا-

 .نه بابا.تا خود درحياط رسيدم,نامرد عوضي گرفتمو نزاشت برم بيرون-

 نامرد عوضي؟-

 .ميثمو ميگم.يقه امو گرفتو انداختم توي لونه سگا-

 جفت ابروهاش پريد باال:واقعا؟چرا؟

- م فرار کرده بودم از دستشون,که اوهم تهديدمچندروز قبل ترش ه . 

 .تو هم که سر نترس داري و باز فرار کردي-

 .لبخند زدمو چيزي نگفتم.رفتم سمتشو کنارش نشستم

 چه جور تونستي از لونه سگا بياي بيرون؟:

 .رکسانا نجاتم داد-

 متعجب پرسيد:رکسانا؟

بودن تا حاال,نيومده بود پيشم.خجالت  حق داشت که تعجب کنه.از سه روز پيش که علي رو آورده

 ميکشيد؟

 .آهي کشيدم:نديديش تاحاال.يعني اينکه نيومده تو اين اتاق

لبخند زدم و به طرح پارکت ها نگاه کردم:دختر خوبيه.البته من يه بار بهش شک کردم که رئيس او 

هم ميگه آشناسباشه,ولي خب اشتباه بود.واالنم مطمئنم که او نيست.دختر خوشگليه.يه حسي ب . 

 .نگاش کردم.به يه نقطه نامعلوم خيره شده بود

 علي اينجايي؟شنيدي چي گفتم؟..علي؟:

 .دستمو جلوي چشماش تکون دادم.اصال تواين دنيا نبود

 .بابشکني که جلوي چشماش زدم,به خودش اومد

 کجايي تو؟:

 گيج بود:هان؟.هيچا.گفتي اسم دختره رکسانا بود؟

 .آره-
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 چه شکلي بود؟-

 چه طور مگه؟-

 .بگو سامان-

 .منتظر داشت نگام ميکرد.منظورشو از اين دونستن نميفهميدم.پوفي کشيدم

 .چشمامو بستم تا چهره اش بهتر بياد تو ذهنم.ميخواستم توصيفش کنم که صداي قفل در اومدو درباز شد

 .هردو به در نگاه کرديم.رکسانابود که وارد اتاق شد

 .آروم گفتم:چه حالل زاده

 .درو آروم بست و سربه زير اومد سمتمون

 .ميخواستم بپرسم که تاحاال کجا بودي,که علي پيش دستي کرد:سالم

 بدون اينکه سرشو رو بياره باال جوابشو داد.چرا انقدر خجالتي شده بود؟

 بهتري؟:

 .به لطف شما بد نيستم-

 سرشو آورد باال.چشماش اشکي بود.چرا؟

- من نخواستم تو بياي اينجابه خدا تقصير من نبود علي. . 

 تو اينجا چيکار ميکني؟-

 باتعجب داشتم به هردوشون نگاه ميکردم.همديگه رو ميشناختن؟

 .باصداي هق هق رکسانا از فکر بيرون اومدم:من نخواستم اينجا باشم.مجبورم کردن

 يعني چي مجبورت کردن؟:

 .سرشو انداخت پايينو چيزي نگفت.بي صدا اشک ميريخت

حالش سوخت.علي هم همين طور.چون دستاي رکسنا رو بين دستاش گرفت ومجبورش کرد که دلم به 

 نگاش کنه

 چي شده مريم؟:

 جفت ابروهام پريد باال:مريم؟
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 .نگام بين هردوشون ميچرخيد.منتظر بودم تا يکيشون بهم توضيح بده

 علي بدون توجه به منو سوالم گفت:چرا حرف نميزني؟

ينو آروم گفت:بابا رئيسه اين تشکيالتهدوباره سرشو انداخت پاي . 

خيره شدم به صورت خيسش.همه دستورات از پدر رکسانا بود؟پدررکسانا,منو گروگان گرفته بود؟اين 

 همه عذاب و شکنجه به دستور پدر اين بود؟

 ي يعني چي؟:

 .به علي نگاه کردم.دلم نميخواست حرفشو باور کنم.کاش علي هم باور نکنه

ندان شده بود:دورغ ميگي نه؟تعجب علي دو چ  

 ..منتظر همين حرف بودم:آره.حتما داره دروغ ميگه علـ

 .دروغ نيست..به خدا دروغ نيست علي:

 .دهن علي از تعجب زياد باز مونده بود وخيره دهن رکسانا.مردمک چشماش هم درشت شده بود

باورش واسم سخت بود که قبول تنها صداي هق هق رکسانا بود که تو اتاق شنيده ميشد.منم تو شک بودم.

 .کنم

 بعداز چنددقيقه علي به حرف اومد:يعني..عمو.حسين..رئيسه؟

 .يک قطره اشک از چشمش سرازير شد

 .او. که.آدم.خوبي. بود..مريم بگو ه داري دروغ ميگي؟توروخدا بگو:

مه گيج تر سرشو انداخته بود پايينو همپاي علي داشت گريه ميکرد.تنها کسي که تو اين جمع از ه
 .بود,خودم بودم

 .کالفه شده بودم.دلم نميخواست کسي گريه کنه.خصوصا که تو اين چندروزه اعصابم داغون شده بود

 اه.بسه ديگه..چرا چيزي به من نميگين؟مريم کيه؟عمو حسين کيه؟:

م.به منتظر به علي چشم دوخته بودم.ميخواستم همپاشون گريه کنم.به خاطر دلتنگيم.به خاطر گيج شدن

 .خاطر آينده اي که معلوم نبود چه باليي به سرمن يا علي مي اومد.به خاطر همه چيز

رکسانا بود که آب دماغشو کشيد باال و به من نگاه کرد:دليل اصلي که اومدم اينجا به خاطر تو بود.بابا 
باشي.خودش اده ميخواد تورو براي به دام انداختن منصور,طعمه قراره بده.گفت که بيام بهت بگم,شب آم

 .شخصا مياد دنبالت
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 چيداري ميگي؟:

 .بااين حرفش گيج ترم کرد

 .وقتي بلندشد که بره,ظرفيت عصبانيتم تکميل شد

 توپيدم بهش:کجا ميخواي بري؟

باتعجب برگشت سمتم.سريع به حالت قبلش برگشت:هرسوالي داري ميتوني از علي بپرسي.شب آماده 

 .باش

ه علي نگاه کردم که اصال تواين عالم نبوداز اتاق رفت بيرون.باتعجب ب . 

 علي؟..کجايي علي؟:

 .دستمو گذاشتم روي شونه اشو تکونش دادم

 .گيج نگام کرد.از نگام فهميد که ميخوام چيبگم

 .کالفه گفت:بعدا بهت توضيح ميدم

 .ولي منـ-

 .فرياد زد:گفتم بعدا يعني بعدا.فهميدي؟.ديگه هم حرف نزن

شدم.کنار پنجره ايستادم.ذهنم درگير شب شده بود.استرس روبه رو شدن با  پوف عصبي کشيدمو بلند
رئيس اين گروهو داشتم.چرا ميخواستن عمو منصور رو بيارن اينجا؟نکنه اورو هم گروگان 

 ميخواستن؟چرا من بايد اين کررو ميکردم؟چرا خودشون مثل منو علي,اونو نميدزديدن؟

کردم.تنها چيزي بود که باعث آروم شدنم ميشد نفس عميقي کشيدمو به گل هاي رز نگاه . 

 .هيچ جور آروم نميشدم.بايد بهم توضيح ميداد

 چرخيدم سمتش:علي؟

 آروم گفت:چيه؟

 .تورو خدا بگو مريم کيه؟دارم ديوونه ميشم به خدا-

 .داري به خاطر اين موضوع ديوونه ميشي؟اين منم که بايد ديوونه بشم نه تو-

- با برم فقط اين نيست.شب بايد . 

 خيز برداشت سمتم:کجا؟
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 نميدونم.رکسانا که گفت.نشنيدي مگه؟-

 .نه.حواسم نبود-

 .ميخوان من عمو منصورو بيارم اينجا-

 چرا؟-

 .نميدونم.مي ترسم علي.من دلم نميخاد عمو بياد اينجا-

 .ميتوني فرار کني يااينکه به عمو بگي-

 .نميشه-

 چرا؟-

 .اين رئيسه قرار همراهم بياد-

- مئني؟مط  

 .رکسانا گفت..تو چرا به رکسانا گفتي مريم؟الاقل ايينو بگو تا يکم ذهنم آروم بشه.داره از درد ميترکه-

چنددقيقه شد که همراه با آهي که کشيد شروع کرد به حرف زدن:مريم اسم شناسنامه ايه رکساناست.همه 

 .بهش ميگن رکسانا.نميدونم چرا

که بهش ميگيم مريم تک خنده اي کرد:فقط منو محمد هستيم . 

 تواونو از کجا ميشناسي؟:

 .بعداز چندثانيه جواب داد:ختر عمومه و البته نامزد سابق محمد

 دختر عموت؟يعني عموت داره..عموت منو تورو دزديده؟-

 .آروم و سربه زير گفت:آره

 .غير ممکنه-

 چرا؟-

 مگه ميشه عموت تورو به اين حالوروز درآورده باشه؟-

- يشهميبيني که م . 

 !درست ميگفت.از ته دل خداروشکر کردم که عمو نداشتم
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 ..گفتي نامزد سابق محمد:

 .آره:

 يعني چي؟-

خب..مامان رکسانا يه باليي به سرم آورد که..منم رفتمو به محمدو بابا گفتم..باعث شد نامزديشون بهم :

 .بخوره

 ..يعني:

 .شونه هاشو انداخت باال:بيخيالش سامان.گذشته ها گذشته

 .اگه تواين کاررو نميکردي االن محمد زن داشت:

 پشيمون نيستم.بگذريم..ذهنت آروم شد؟-

 واقعيتش نه.مجهوالتش بيشتر شده بود.رکسانا چي کار کرده بود که علي ازش فيلم گرفته بود؟

 .اونقدر علي حالش خراب بود که نتونستم سوال ديگه اي ازش بپرسم

ي کشيدم.بايد آروم ميشد و براي فرار شب نقشه ميکشيدمسرمو چندبار تکون دادم و نفس عميق . 

 .لبخند زدم:آره

*** 

 .باصداي باز شدن در ترس و استرس سراسر وجودمو فرار گرفت

 .آب دهنمو با صدا قورت دادم.گلوم ميسوخت

 .آروم باش سامان.من عموم رو خوب ميشناسم.بهت آسيبي نميرسونه:

شد فهميد که نگرانه و استرس داره..زبونم واسه هيچ حرفي باز نگام از در چرخيد سمتش.از چشماش مي

 .نميشد

نگامو چرخوندم سمت رکسانايي که تازه وارد اتاق شده بود.تو دستش يه ليوان شيري رنگ بود که داشت 
 .با قاشق چايي خوري ,مواد توش رو هم ميزد

ازه نميداد که مغزم پردازش هيچ نزديکم ايستاد.دستشو روي صورتم گذاشتو نوازشش کرد.حال داغونم اج

 .چيز وهيچ کاري رو بکنه.حتي علت نوازش رکسانارو

 مي ترسي؟:



                 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

136 

 

صداش مثل ناقوس مرگ بود واسم.کاش ميشد بهش التماس کنم که منو نبره.از رويارويي با کسي که 

 .رئيس خالفکاراس مي ترسيدم

: رسهبابام اون قدرام که فکر ميکني بد نيست.فقط ميخواد به هدفش ب . 

 هدفش کشتن و آزار دادن بچه هايي مثل من بود؟

 .سرشو انداخت پايينو ليوانو گرفت سمتم:چه به بخواي چه نخواي,بايد بري و عموت رو بياري اينجا

 اين چيه که ميخواي به خوردش بدي؟:

 .چه خوب بود که علي اين سوالو پرسيد

 .دارو بيهوشيه:

بايد سعيمو ميکردم.بايد علتش رو ميفهميدمدارو بيهوشي؟واسه چي؟.بايد حرف ميزدم. . 

 ب.براي چي..براي چي ميخوايد منو.بيهوش کنيد؟:

دستور باباس.تو نبايد آدرس اينجا رو بدوني.وقتي اينو بخوري موقعي به هوش مياي که تو مکان مورد -

 .نظري

 .يک قدم رفتم عقب:من اينو نميخورم..نميخورم..من نميام

ه چيزي به اينا بگو.تورو خدا.من نميخوام برم.نميخوام عمو رو تو دردسر رفتم سمت علي:علي تو ي
 .بندازم.نميخوام عذاب وجدان داشته باشم.نميام

 .بايد بياي:

 به سمت صدا برگشتم.او ديگه اينجا چي ميخواست؟

 .به آمپول توي دستش نگاه کردم که مدام باالو پايينش ميکرد

: رو بهت ترزيق کنم شربتو نخوري مجبور ميشم اين آمپول . 

 .سرمو چپوراست تکون دادم و رفتم عقب.:علي کمکم کن.نزار تاآخر عمرم عذاب وجدان داشته باشم

 .علي بادرموندگي و نااميدي رو کرد سمت رکسانا:به عمو بگو بيخيال سامان بشه.بچه ترسيده

: و انجام ميدهنميشه علي.توکه بابارو ميشناسي.يکدنده ست و کاري که بخواد انجام بده ر . 

 بعد سرشو انداخت پايين.يعني هيچ راهي نبود؟

 آمپول رو تو دستش تکون داد:انتخاب کن.آمپول يا ليوان شربت؟
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 .کاش گزينه ديگه اي هم داشت.کاش ميگفت هيچکدام

 .اومدم سمت:همين آمپول بهتره

ب.چاره اي نبود.بايد يکي کنارم ايستادو دست راستموگرفت.خواست آستينمو باال بزنه که دستمو کشيدم عق

 .رو انتخاب ميکردم

 .نه..همون شربت بهتره:

 .رفتم سمت رکسانا.بادستايي که ميلرزيد,ليوان گرفتمو محتويات توش رو سر کشيدم

 به علي نگاه کردم.داشت گريه ميکرد.به خاطر من بود؟

 ..اگه ديدي برنگشتم به بابا بگو خيلي دوستش داشتم..بهش بگو:

م حرف بزنم.چشمام تار شده بود.حرفشون تو سرم داشت اکو ميشد.دستوپاهام شل شده بود و ديگه نتونست
 .رودستاي يک نفر سقوط کردم

 .تنها صداي علي بود که شنيدم:متاسفم

 .ديگه چيزي نفهميدم

*** 

چشمامو باز کردم.پلکام سنگين بود وميل شديدي به بسته بودن داشت.احساس سرگيجه داشتم.ميخواستم 
هم بخوابم.ولي نميدونم چه نيرويي بود که باعث ميشد دل به خواب ندمباز . 

 .چشمامو بستمو دوباره باز کردم تا بهتر بتونم اطرافو ببينم

اولين چيزي که ديدم روکش چرم کرم رنگي بود که من روش خوابيده بودم.وبعد دوصندلي که جلو روم 
بهم وارد ميشد فهميدم.توي صندلي عقب خوابونده بود.سوار ماشين بودم.اينو از تکون هاي آرومي که 

 .بودنم.لبخند کمرنگي روي لبام نشست.خوشحال بودم که تو صندوق عقب نبودم

سعي کردم بشينم.آروم پاهامو گذاشتم روي کف ماشينو خودموکشيدم باال. از روي بيحالي ,لم دادم به 
 .پشتي چرم صندلي

موقعي به هوش اومدي صداي پرصالبتش باعث شد چشم باز کنم:خوب . 

چرخيد سمتم.فکر ميکردم اگه رئيسو ببينم از ترس سکته ميکنم يااينکه از نفرت چيزي بارش 
ميکردم.ولي حاال باديدنش يه حسي داشتم.يه حسي که مانع ميشد ازش بترسم يا حتي فحشش بدم.چهره اش 

الهاست که کنارش بودمو باهاش برام آشنا بود.انگار يه جايي ديده بودمش و سالهاست که ميشناسمش.س
 .حرف زدم
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 چيه؟تاحاال يه خالفکاراز نزديک نديدي؟:

 .فکر نميکردم که خودتونو به من نشون بديد.نکنه رئيس نيستيد:

پوزخند زدوسرشو چرخوند سمت پنجره.بااکراه دل از ديدنش کندمو مثل خودش, سرمو چرخوندم سمت 
اشتم روي شيشه.سرد بود ويه حس خوشايندي بهم القا پنجره.هيچ چيز بيرون معلوم نبود.سرمو گذ

 .ميکرد.يه نيرويي در درونم ايجاد شده بود که باعث ميشده بود شجاع بشم و حرف بزنم

 چي از جونم ميخواي؟چرا دزديديم؟:

 نگاش کردم:اصال چرا ميخواي ايرانو نابود کني؟

ي بامن حرف ميزني و سوال ميپرسيبدون نگاه کردن بهم گفت:تواولين نفري هستي که داري اينجور . 

 .چرخيد سمتم:بايد به خودت افتخار کني

 باز پوزخند زد.چرا ترسي ازش نداشتم؟

 چيه؟ميخواي تنبيهم کني؟يانه ميخواي منو بکشي؟:

 .خنديد و سرشو چپوراست تکون داد.آروم گفت:عين خودشي.بدون هيچ ترسو واهمه اي حرفتو ميزني

و بيشتر از من ميترسه.چون ميدونه من کيمجدي نگام کرد:ولي اواز ت . 

 درمورد چي حرف ميزد؟کي رو داشت بامن مقايسه ميکرد؟

 .ميخواستم همين سوالو بپرسم که به راننده اش دستور داد:تلوزينو روشن کن

 .اطاعت قربان:

 .چرخيد سمتم:خوب به اين عکسا نگاه کن

 .از تغيير بحث سريعش تعجب کردم

پشت صندلي راننده,درست جايي که من نشسته بودم,نصب شده بود نگاه  به تلوزيوني که روي
کردم..عکسهاي مختلف از ساناز بود که تو مهد بود..بعد هم عکس مامان اومد که داشت سانازو ميبرد 

 خونه.يعني چي اينا؟منظورش ازاين کارا چي بود؟

 .سوالي نگاش کرد. داشت با خنده نگام ميکرد

- آبجيمه..يعني چي؟ اينکه عکساي مامانو  

 .نگاش سمت جلو بود.وقتي شروع کرد به حرف زدن
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 ..رکسانا که بهت گفت واسه چه کاري ميخوايمت:

 .همون طور که خيره عکسا بودم جواب دادم:آره

خانواده واسه هرکس عزيزه.همه خانوادشونو دوست دارن و واسه نجاتشون دست به هرکار ميزنن.حتي :
نزارن باليي به سر خانوادشن بياد.مهم ترن چيزي که هرفرد تواين دنيا بعضياکه آدمم ميکشن تا 

 .داره,خانوادست

 چرخيد سمتم:تو که خانوادتو دوست داري؟خصوصا آبجي کوجولوتو؟

 .سرمو آروم باالوپايين کردم

 جونشون واست باارزشه؟:

و نقطه ضعفم.من بدون بازم سرو باالوپايين کردم.ميدونستم که ميخواد چي بگه.ميخواست دست بزاره ر

 .خانواده ام ميميردم.وچه بد بود که ميدونست

همون حرفي رو که انتظارشو داشتم به زبون آورد:اگه ميخواي باليي به سرشون نياد,بايد کاري رو که 

 ميگمو انجام بدي.قبول ميکني؟

 .بدون هيچ معطلي سرمو باز باالو پايين کردم

 .خوبه.آفرين پسرخوب:

زد وبه جلو نگاه کرد:سوالي نداري بپرسي؟ دوباره پوزخند  

سوال؟.چي بپرسم؟چي داشتم بپرسم وقتي که جون بهترين و عزيز ترين افراد زندگيمو تهديد ميکرد؟حتي 

 ..نميتونستم التماسش کنم...فقط فرار بهترين مورد بود.کاشـ

 چرا حرف نميزني؟:

 .نگاش کردم.خيره به صورتم بود وقتي اين سوال رو پرسيد

 نکنه ترسيدي؟-

آره..ترسيدم.چون دارم کاري ميکنم که تا آخر عمرم عذاب وجدان داشته باشم.چون دارم کاري ميکنم که 
عموم بيوفته تو دردسر.ترسيده بودم چون جون مامانو آبجيم درخطر بود..پس بابا کجا بود؟چرا عکسش 

 نبود.؟چرا بحثش نبود؟

ارم.حتي به اين کاري ندارم که چي داره تو کلت ميگذره..فقط کالفه شده بود:ببين من با ترس تو کاري ند
رسيدن به هدفم واسم مهمه.که اونم بدون عموت نميشه بهش رسيد.وتو عموتو بدون هيچ شکي مياريش 

 سر قرار..خودم ناظر کارا و حرفات هستم.حرفم نزني به حرفت ميارم.فهميدي؟
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وبرابر شده بوداون قدر جمالتشو بلندو جدي گفته بود که ترسم د . 

 .اونقدر ترسيده بودم که ناخداگاه کفتم:آره

دوباره پوزخند:خوبه.ديگه خبري از جواب سرباال دادناي يک ربع پيش نيست.چيشد؟تا گفتم خانواده دستو 

 پاهاتو گم کردي؟

 بهتر بود جوابشو ندم.نگاش,خيره به صورتم بود.ازاين نگاه, هم ميترسيدمو هم موذب بودم.نميخواستم
حرف بزنم.انگار که انرژيم تحليل رفته بود.کاش نگام نميکرد و بيخيالم ميشد.دوباره اون ترس کذايي 

 .اومده بود سراغم.خدايا

 .تا اسم خدا رو آوردم ,راننده اش به حرف اومدم:قربان رسيديم

بچرخونه و چندبار از خدا تشکر کردم که بااين حرف راننده,هرچند کوتاه بود,باعث شد نگاشو به سمتش 

 .منو بيخيال بشه

 .از پنجره به بيرون نگاه کردم.فقط تونستم بفهمم که تو بيابان هاي اطراف يه شهر هستيم

با صداش چرخيدم سمتش:راستي اينو يادم رفت بهت بگم, فکر فرارو از سرت بيرون کن.بابات االن پيش 

ميميري و همم کل خانواده اتماست.بهتره بگم که مهمون ماست.پس دست از پا خطا کني هم خودت  . 

پس بابا پيش اونا بود.درست همون جايي که من اسير شده بودم.چه قدر دردناک بود واسم وقتي که 
ميدونستم بابام توهمون ساختمانيه که من توش بودم و نميتونستم ببينمش.بغلش کنم..دوباره ياد حرفش 

ز اينجا رد ميشدو منو نجات ميدادافتادم. فرارهم ديگه نميتونستم بکنم.کاش يه ماشين ا . 

 .باباز شدن در سمت خودم,از فکر و خيال اومدم بيرون و نگاش کردم

 .آرنجمو گرفت:پياده شو

 .از ماشين کشيدم بيرون وانداختم روي خاک ها.حالم داشت از اين همه حقارت بهم ميخورد

ن آورد و پرت کرد تو صورتم:عين بانفرت نگاش کردم .دستشو کرده بود تو جيبش.يه کاغذ از توش بيرو

 نوشته هاي تواين رو بايد واسه عموت بگي..همراه با آه و ناله و گريه..فهميدي؟

 .نزاشتم اشک از چشمام جاري بشه.نميخواستم بيشتر از اين بهم توهين کنه

 .آروم گفتم:آره

 .موبايلو گرفت سمت:زنگ بزن

 موبايل رو گرفتموکاغذ رو باز کردم

 «منصور»
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توي دست راستم بودو دست چپم توي جيب شلوار وزشي ماگ . 

کنار پنجره اتاقم ايستاده بودمو به حياط نگاه ميکردم.کار هرروزم شده بود.سعي ميکردم ذهنمو از 

 هرچيزي خالي کنم ولي مگه ميشد با حضور دومامور,خالي باشه؟

نباشم حاضربودم تنها باشم ولي بااين دومامور اتوکشيده و خشن زير يک سفق . 

دلم به سامان تنگ شده بود.تنها کسي که تو تنهايي باعث آرامشم ميشد ساماني بود که بعضي اوقات همراه 
سه روزي اينجا ميموند-سعيد ميومد خونه ام و به اصرارخودش دو . 

 !!مدام ميرفتم تو اتاقي که سامانو توش حبس کرده بودم.حس ميکردم بوي سامان ميده

بيرون اومده از ماگ خيره شدم آهي کشيدمو به بخار . 

 عمو؟:

 .چي؟تعجب کردموسريع چرخيدم سمت در.هيچکس نبود.صداي سامان بود؟.اطراف اتاقو هم نگاه کردم

 !عصبي دست کشيدمو تو موهام.ديوونه شده بودم.بهتربود ميرفتم بيرون از اتاق.پيش بچه ها

صدايي شنيدم.شبيه زنگ موبايل بود.زنگ  ماگ رو گذاشتم روي پاي تختي.قد از قدم برنداشته بودم که
 !موبايل منکه اين نبود!.چي ريخته بودم تو اين ماگ و خورده بودم, که مدام صدا ميشنيدم؟

محکم زدم به صورتم تا از توهم بيام بيرون..سرمو تکون دادم تا دردش کمتر بشه..بازهم همون صدا 

 .ميومد

.زيبش رو باز کردم و توش رو نگاه کردم.موبايل رو تو توهم نبود.رفتم سمت صدا.صدا از کيفم ميومد

 دستام گرفتمو نگاش کردم.مدلش نوکياي قديمي بود. مال خودم نبود.مال کي بود؟

چندبار تو دستم باالو پايين کردم و بعد به اطراف نگاه کردم.احساس ميکردم کسي داره منو ميبينه و 
 .کارامو زير نظر داره

.نميدونستم تو اطرافم داره چه اتفاقي مي افته.اون دوتا مامور هم انگار نه انگار که شونه هامو انداختم باال

 !من دارم اين باال چيکار ميکنم

 .ميخواستم موبايلو بندازم تو کيف که صداي مسيجش بلند شد

 بيخيال استرسم شدمو پيامو بازش کردم.باخوندن متنش وارفتم.يعني چي؟

« رعمو منم سامان.گوشي رو بردا » 

 تو بهت اين جمله بودم که موبايل تو دستم لرزيد.همون شماره بود.چه بازي مسخره اي بود.يعني چي؟
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 .کليد اتصالو بزنم يانه؟.تله نباشه؟.اصال سامان شماره منو از کجا آورده؟.اصال مگه اسير نيست؟

 .کليد رد رو زدم.مطمئن بودم که تله ست

 همون لحظه صداي مسيج بلند شد

« و خدا جواب بدهعمو تور » 

اگه واقعا سامان باشه چي؟او بچه باهوشيه.حتما خودشه که اصرار داره من جواب بدم.چه اتقافي واسش 

 افتاده؟ممکنه فرار کرده باشه؟

 .دوباره گوشي تو دستم لرزيد

يه سوال داشت تو دهنم رژه ميرفت.اين گوشي مال من نيست.پس خط توش هم مال من نيست.پس سامان 
ره رو از کجا آورده؟اين شما  

 .دستم لرزيد که جواب بدم.اگه خودش باشه..نه

 .آروم گفتم:به خاطر سامان..به خاطر اون بچه جواب ميدم

 .نفس عميقي مشيدمو کليد اتصالو زدم

 ..صداي نگران سامان که با گريه همراه بود پيچيد تو گوشي:عمو؟.عمو تورو خدا بيا کمکم.عمو

.سامان.سامان خودتي؟تعجبم چندين براربر شد:س  

 .آره عمو.عمو بيا کمکم-

 کجايي عمو جان؟:

 .صداي هق هقش فقط شنيده ميشد

 سامان کجايي؟:

 .عمو دارن ميان..عمو من..من فرار کردم.نجاتم بده-

 عصبي گفتم:کجايي بهت ميگم؟

 ....اطراف تهرانم.نزديک-

 .ميدونستم کجا بود.نزديک خونه خودم بود

 .همونجا باش تا بيام:
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 .خواستم قطع کنم که مکرر صدام زد:عمو عمو عموقطع نکن

 .اعصابم از گريه هاش داغون شده بود.کاش گريه نميکرد

 ..عمو خودت بيا فقط.عمو تنها بيا.ميفهمن عمو.تنها بيا.عمـ:

 صداي بوق ممتد پيچيد تو گوشم:سامان؟سامان؟

فرزندمو داشت.نجاتت ميدمضربان قبلم رفته بود باال.بايد نجاتش ميدادم.اون بچه حکم  . 

رفتم سمت در.ايستادمو چندنفس عميق کشيدم تا خودمو آروم نشون بدم.بايد تنها ميرفتم.رفتم بيرون.از 
تاب تو دستشو ميخوند.رفتم باالي پله ديدموشون.صدري سرش تو لپتاب بودو احدي هم داشت ک

 .پايين.سرهردوشون چرخيد سمتم

 صدري:طوري شده؟

: ؟نه.چه طور مگه  

 .احدي بود که جوابمو داد:آخه ترسيده به نظر ميرسي

 انقدر ضايع بودم يا اينا خيلي تيز بودن؟

 .لبخند مصنوعي زدم:نه.خوبم

 رفتم سمت آشپزخونه.چه جور ميتونستم دست به سرشون کنم؟

 دستامو گذشتم روي اپنو گفتم:قهوه ميخوريد؟

 .احدي:خير

 چايي چي؟:

 .صدري جواب داد:نه

تم پايينو زير لب گفتم:اي باباسرمو انداخ . 

 سرمو آوردم باال:شام چي؟خورديد؟

 .احدي:نه

 .حتما نميخوريد-

 .صدري:دقيقا
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 .ضعف ميکنيد-

 .احدي:عادت کرديم

 .پوف عصبي کشيدم..اتو کشيده هاي عغده اي,کمترين صفتيه که ميتونم بهتون بدم

دايا کمک کن.باهاشون درگير به سنگ اپن تکيه کردم.کالفه داشتم واسه خودم حرف ميزدنم.خ

 .بشم؟.نميشد.هرکدوم دوبرابر من وزن داشتن و آموزش ديده بودن.چه قدر بدبختم خدا

 .به درورودي نگاه کردم.دلو زدم به دريا رفتم سمتش

 احدي:کجا؟

 .نگاش کردم:ميرم بيرون يکم هوا بخوره تو سرم

 .ماهم مياييم-

 .ميخوام تنها باشم:

 .نميشه:

: .درضمن بيرون,دست چپ ,نزديک درخونه ام, يکي از ماشيناي شما پارک شده که توش فرار نميکنم
دونفر نشستنو دارن کشيک ميدن که مبادا من بدون اطالع شما بزنم بيرون يا مبادا بدون اطالع شما يه 

 .نفر وارد خونه بشه

رد حياط شدم.بايد رفتم سمت در.زير چشمي نگاشون کردم.هردوشون نشسته بودن وبهم نگاه ميکردن.وا

 .هرچه سريعتر ميرفتم پيش سامان

 به ديوار خونه بغلي نگاه کردم.تاحدودي بلند بود.ميتونستم بپرم؟

 .به پنجره هاي سالن نگاه کردم تا ببينم اتو کشيده ها هستن يا نه.نبودن

بگيرمو خودمو  چندقدم رفتم عقب و بعد با دو سمت ديوار دويدم.بايه پرش کوتاه,تونستم لبه هاي ديوارو
بکشم باال.وقتي روي ديوار نشستم دوباره به پنجرهاي سالن نگاه کردم.نفسمو آسوده بيرون کردم.به خونه 

 .جلوي روم نگاه کردم.چه خوب بود که کسي خونه نبود

پريدم پايين.زير زانوم شروع کرد به وز وز کردن.نبايد ميپريدم..نفس عميقي کشيدم تا دردش کمتر 
گان دويدم سمت درخونه.آروم درخونه رو باز کردمو سرمو بردم بيرون.به ماشيني که االن بشه.لنگ لن

عقبش رو به من بود وکنار درخونه ام پارک شده بود نگاه کردم.هنوز اون تا احمق نفهميده بودن که من 
ر بودتو خونه نيستم.ميدونستم که تا چند دقيقه ديگه ميفهمن.جون سامان از هرچيزي براي من مهمت . 
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از خونه اومدم بيرون وآروم دررو بستم.جوري رفتار کردم که فکر کنن من يکي از افراد اين خونه ام 
به دويدن.درد پام مانع از دويدن با  وکاري به کارم نداشته باشن.وقتي ازشون فاصله گرفتم,شروع کردم

 .سرعت باال ميشد

ارم رد شد دستمو باال آوردم و مجبورش کرردم که نفس زنان رسيدم به سر خيابون.به اولين ماشيني که کن

 .بايسته

 .سوار شدم و بدون معطلي گفتم:گاز بده..زودباش

 ببخشيد آقاشما؟:

 .ديدم که ماشين مامورين شروع کرد به حرکت کردن.فهميده بودن که من نيستم

 .تند شدم به پسر جووني که راننده بود:حرکت کن ديگه لعنتي

- ر سوار ماشين من شديد و حاال دستور ميديد؟شما کي هستيد؟به زو  

 .بايد آروم باشم

ببين اقا پسر,زن من پابه ماهه.االن که رسيدم خونه فهميدم که اونو بردنش بيمارستان.تورو خدا راه :

 .بيوفت

 پس چرا مدام به پشت سرتون نگاه ميکنيد؟:

 به توجه آخه؟

 .ميخواستم همينو بگم که ديدم حرکت کرد

: دتر برويه ذره تن . 

سرمو روي پشتي صندلي تکيه دادم.به آيينه کنار نگاه کردم.ميديدم ماشينشونو.خدارو شکر که نميدونستن 

 .من سوار کدوم يک از اين ماشين ها شدم

 کجاست اين بيمارستان؟:

 .برو. بهت ميگم:

 همچنان سمت خارج از شهرروند

: گفتي؟از دست کي داشتي فرار ميکردي که اينجوري به من دروغ   

 .خنديدو ادامه داد:نميخواي که ماشينمو بدزدي؟آخه اين آهن قراضه هيچي واسه فروش نداره
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 .راست ميگفت.يه پرايد قديمي بودکه سرعت بااليي هم نداشت

 .قدر همينو هم بدون:

 نکنه تو ماشين نداري که اينو ميگي؟:

 .دارم:

 .حتما از اين قراضه تره-

: چون جون منو نجات دادنه.به اين ميگم قدر شو بدون  . 

 .پس درست حدس زدم.داشتي فرار ميکردي:

 .آره:

 از کي؟:

 !از دوتا از مامورين قانون:

 اوه.پس تو کار خالفي.خالفت چيه؟-

 بعد چشمک زد:چي دزديدي؟از اون خونه هاي تو اون کوچه خيلي چيزاي قيمتي ميشه برداشت..کو پس؟

 چي؟-

 همون چيزايي که دزديدي؟-

بودم از دستش.اعصاب نداشتمو اين مدام رو اعصابم,بااين حرفاش,راه ميرفت کالفه شده . 

 .بيخيالش:

 .آره خب.بيخيالش:

 .بعد خنديد.نزديکاي مکان مورد نظر بوديم.از سامان خبري نبود

 .نگه دار:

 ايستاد.پياده شدم که صداش دراومد:آقا کجا؟کرايه ماچي شدپس؟

که شلوار ورزشي پامه و هيچ پولي به همراهم نبوددست کردم تو جيبم.يکدفعه يادم اومد  . 

 کاغذ داري؟:
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 ..درداشت بردو باز کردو کاغذو گرفت جلوم:بفرما

 خودکار:

 .از تو جيب لباسش بيرون آوردو گرفت سمتم.آدرس خونه امو+شماره موبايلمو نوشتم توش.گرفتم سمتش

: نيست.متاسفم.زنگ بزني اسرع وقت,هرچي  اين آدرس خونه امه اونم شماره موبايلمه.االن پولي همراهم

 .خواستي بهت ميدم

 .آقا ما پول ميخوايم.اين چيه آخه؟از کجا معلوم که دروغ نباشه:

 .داشتم عصبي ميشد:نيست

 .بعد از ماشين دور شدم.شنيدم که يه چيزي بارم کرد

بودنش؟اطرافو نگاه ميکردمو آروم سامانو صدا ميزدم.ولي دريغ از يه جواب.نکنه گرفته   

 يکدفعه داد زدم:سامان؟کجايي؟

يک ربع بود که اونجا بودم.کل منطقه رو گشتم.خسته شده بودمو پشيمون.کاش نميومدم.جواب مامورين 

 اطالعاتو چي ميدادم؟

 .کالفه پشت سرمو نگاه کردم که نگام خورد به سامان.چندمتر اون ورتر ايستاده بود

بي سرو صدا اومده بود؟هم خشکم زده بودو هم ترسيده بودم.چرا   

 سامان؟:

به پاهام حرکت دادم.ميخواستم برم سمتش.ميخواستم بغلش کنم.دلم براش تنگ شده بود.که با حرکت 
 سرش ايستادم.چراباز داشت گريه ميکرد.چرا ميگفت نرم سمتش؟چرا همه چيز بو دار بود؟

 سامان خوبي؟:

ه که خوبهدستي روي شونه هاش قرار گرفت وکشيد سمت خودش:معلوم . 

 مات صورت فرد پشت سر سامان شدم.اين ديگه کي بود؟.تله بود همه چيز؟

 به سامان نگاه کردم.چه طور راضي شد منو بکشونه اينجا؟

 سامان؟.چرا؟:

گريه اش بيشتر شد وسرشو انداخت پايين.درکش واسم سخت بود.من بهش اعتماد کرده بودمو تنهايي 

بدم.وحاال اوباکارش باعث شد من به تله بيوفتم اومده بودم اينجا تا جونشو نجات . 
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 .به جمع ما خوش اومدي سرگرد مشتاق:

درد بدي تو ناحيه گردنم حس کردم.اون قدر شديد بود که پاهام سست شدو سقوط کرد روي زمين.ومن 

 ..نگاهم تنها به سامان بود موقعي که چشمام بسته شد

 «سامان»

نفرت که تعجب هم توش موج ميزد, نگاهم ميکرد خيره چشمان عمويي بودم که داشت با . 

سرمو انداختم پايين.ميخواستم بهش بگم که متاسفم.که غلط کردم..که چيز خوردم و نفهميدم دارم چه 
 .غلطي ميکنم

 .کاش ميدونست که منو تهديد کردن.کاش منو درک ميکرد

 .اشک هام بدون اجازه گرفتن,سريع ازهم سبقت ميگرفتو پايين ميومدن

ميخواستم برم تو بغل عمويي که برام مثل پدر بود.ميخواستم اونو به جاي پدرم بوش کنم.تو بغلش پنهان 
بشمو تا دست کثيف اين افراد به بدنم نخوره.ولي اين آقاي رئيس,شونه هامو انقدر سفت گرفته بود که 

 .نميتونستم قدم از قدم بردارم

آشناي تو جمع رو بيهوش کنننميخواستم بيهوشش کنن.نميخواستم تنها فرد  . 

دير شده بود.قبل از اينکه بتونم خودمو از چنگال اين مردک خالص کنم,آمپول بيهوشي رو به گردنش 

 .زدن

 .چشم از چشمام برنداشت,موقعي که افتاد وبدنش بي حس شد

 .عذاب وجدان,داشت خفه ام ميکرد.دست بردم سمت يقه ام تا بهتر نفس بکشم

دندون هاي کليد شده غريدم:دستتو از روي شونه هام بردار عصبي شده بودم.با . 

بعد شونه امو به جلو کشيدم.مخالفتي نکرد ودستشو برداشت.باپاهاي لرزون رفتم سمت عمو.کنارش 
 .نشستم و سرشو بين دستام گرفتم

 عمو؟:

 .از شدت گريه نميتونستم حرف بزنم.نفس کم آورده بودم

م روشکردمو سرمو گذاشت ب*و*سپيشونيشو  . 

 .ببخشم عمو.غلط کردم.به خدا راست ميگم:
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کاش بلند ميشد.کاش مثل هميشه با لبخند نگام ميکردو ميگفت:چيزي نيست.کاش مثل هميشه,پدرانه بغلم 

 .ميکردو آرومم ميکرد

 .خداااااااااااااااا:

يد که دارم همونطور که گريه ميکردم خدارو هم صدا ميزدم.پس کجا بود؟چرا کمکم نميکرد؟چرا نميفهم
 عذاب ميکشم؟..چرا انقدر بدشانس بودم؟چرا نبايد مثل بچه هاي ديگه زندگي آرومي داشته باشم؟

 .بلندش کنيد:

 .دونفر از افرادش اومدن سمتم.از قبل برنامه ريزي شده بود اين محل که افرادش هم بودن

:ولم کنيد..آشغاال..عمووووقتي دستاشون اسير دستام شدو به رزور منو از عمو جدا کردم,فرياد زدم . 

 .وقتي دستام آزاد شد,ييقه ام اسير دستاي رئيس شد

 خفه ميشي يا خفه ات کنم؟:

 .فرياد زدم:خفه ام کن..ميخوام بميرم لعنتي

 .يک لحظه احساس کردم صداي الستيک ماشين اومد

 ..تيري زدم تو تاريکي:کمک..کمکم کنيد..کمـ

 .دسشتو گذاشت رو دهانم وغريد:خفه شو

 .روبه افرادش کرد:زودتر جمع کنيد.بايد بريم

 .به من اشاره کرد:اينو هم بيهوشش کنيد.افسارش پاره شده

 ميخواستم جوابشو بدم که سوزش گردنم اجازه نداد..اجازه هيچکاري رو بهم ندادو بي حس شدم

 «سعيد»

ه ياروزنميدونستم چندروز بود که تو اون اتاق حبس بودم.حتي نميدونستم که االن شب .. 

 .فقط ميدونستم که منو دزديدن و هرکسي هم که منو دزديده به اين پرونده و سامان,ربط داره

دعامي کردم که هرچه زودتر از اين اتاقو اين صندلي که منو روش بسته بودن خالص بشم.سخت بود که 
و دهنت.حتي چشمام هم روي صندلي بخوابي يا با دستاي بسته غذا بخوري!البته بهتره بگم که غذا بکنن ت

 .بسته بود ونميتونستم خوب جايي که بودمو بررسي کنم
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با صداي باز شدن در,سرمو بلند کردم.بااينکه نميتونستم چهره اشونو ببينم ولي ميخواستم بدونن که 

 .هوشيارمو بيدار

قدم برميداشت برخالف دفعات قبل,اينبار فقط صداي يه جفت پا بود که شنيدم.که انقدر محکم و پرصالبت 
 .که متوجه شدم,شخص مهمي داره مياد سمتم

 !وموقعي که پارچه رو از رو چشمام برداشت,به خودم تحسين گفتم

 .هجوم نور شديدي که از هرطرف به چشمام وارد شد,باعث بسته شدن چشمام شد

ازو بسته کردم تا چندثانيه اي شد که آروم چشمامو باز کردم.تاحدودي اطرافو تار ميديدم.چندبار چشماموب

 .تصاوير واضح تر بشه

بدون نگاه کردن به فرد مقابلم,اطرافو با دقت نگاه کردم.تو اتاقي بودم که به جز دوپنجره و يک در و يه 

 .صندلي من روش نشسته بودم,چيزي ديگه اي نبود

م باصاف کردن صداش,سرم چرخيد سمتش.بالبخند کريهي که نشان از پيروز شدنش بود,داشت نگا
ميکرد.ميدونستم تمام اين کارا و اين تشکيالت زير سر خودشه.اگه غير از او بود تعجب ميکردم.ازش 

ميترسيدم.از اون کاري که ميخواست انجام بده ميترسيدم.نميخواستم نگاش کنم.ميخواستم سرمو به سمت 

 .ديگه اي بچرخونم که با حرفي که زد پشيمون شدم

 .سالم بچه دزد:

شدم.اين مرد ديوانه بود.عصبي که ميشد چيزي نميفهميد.بهتر بود آروم باشمو جوابشو ندمنبايد عصبي مي . 

 چرا چيزي نميگي؟چرا عصباني نشدي؟:

 .تک خنده اي کردو به دستاي بسته ام نگاه کرد:که اگه هم بشي کاري نميتوني انجام بدي

 .هيچ تغييري نکرده بود تو اين چندسال.

تنم عصبي شده بود.بلندشدو شروع کرد به راه رفتناز آروم بودنم و چيزي نگف . 

 .رفت سمت پنجره.نفس عميقي کشيد

 .دارم به هدفم نزديک ميشم:

 .چرخيد سمتم:دارم اون چيزي رو که تو و زنت ازم گرفتيد و پس ميگيرم

 .از اين حرفش,ضربان قلبم رفت باال

 .آروم گفتم:نميزارم.نميزارم ازم بگيريش
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ميون دستاش اسير شد:يه عمر منو از داشتنش توحسرت گذاشتيد.ديگه نميزارم.حقمه که اومدم سمتم.يقه ام 

 داشته باشمش.ميفهمي؟

 .عصبي تراز او گفتم:نه.اين حق تو نيست.نميزارم حسين.نميزارم ببريش

 چه جوري نميزاري؟هان؟:

 .پوزخند زد:تو که االن خودتم محتاجي که کسي کمکت کنه

داشت:ازاين به بعد ميخوام حسرتش رو دل تو بمونه..ميدوني که ميتونم اين دستاشو از روي يقه ام بر
 .کاررو بکنم

 ميخواستم فرياد بزنم.ميخواستم التماسش کنم.ولي ميشد با التماس مانع کارش شد؟

 راستي حال دخترت چه طوره؟اسمش چي بود؟:

 .باعصبانيت خيره شده بودم بهش

 آهان.ساناز بود.درسته؟:

ه منو به زبونت نيارغريدم:اسم بچ . 

 بدون توجه به حرفم ادامه داد:خيلي شيرين زبونه.يه چندباري باهاش حرف زدم؟

 ناباور گفتم:توبادختر من حرف زدي؟

 .آره-

 .غلط کردي لعنتي:

ميخواستم با بچه ام حرف بزنم.ميفهمي؟تو وزنت بچه امو,پاره تنمو دزديديد.اين همه سال نزاشتيد داشته :
خواستم صداشو بشنوم.که هربار زنگ ميزدم نميشد.االن من نميزارم داشته باشمش.فقط مي

 .باشيدش.ميبرمش اون ور آب.جايي که دست هيچکدومتون بهش نرسه

 .هر کلمه اي که از دهنش بيرون ميومد,خنجر ميشد و ميخورد به قلبو روحم

 .التماسش کردم:به بچه ام کاري نداشته باش

: يمبيلط گرفتم.امشب پرواز دار . 

 .ناخوداگاه قطره اشکي از چشمام بيرون اومد.ميخواست بچه امو ببره
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گريه کن.اون روزي که داشتي بچه امو ازم ميگرفتي,من داشتم گريه ميکردم.يادت مياد؟زار :
زرگش کردي..االن اومدم تا ميزدم.ميگفتم نبرش.بچه مه..دوستش دارم.ولي تو با بيرحمي ازم گرفتيشو ب

 .با دست پر برگردم

تو داشتي ميرفتي زندان.نميشد بچه اتو با خودت ببري.وقتي هم که اومدي بيرون,بزرگ شده بود.بهش :

 .وابسته شده بوديم.نميخواستم از دستش بدم

 .الاقل بهش ميگفتي که من باباشم:

 .سرمو انداختم پايين.کوتاه بيا نبود.نميدونستم حقو بدم بهش يا نه

: ل.دوتا رفيقات هم هستن.بايد هرچه سريعتر کارتونو انجام بديداالن ميان و تورو ميبرن تو ها . 

 بدون توجه به حرفش گفتم:داداشت ميدونه که تو داري چه غلطي ميکني؟

 .آره.لحظه لحظه کارامو براش مسيج ميکردم:

 باتعجب نگاش کردم:يعني او از همه کارات خبر داشت؟

: ه زياد بوده که نگفتهآره.ولي خب روش نميشد به شما بگه.شايدم از عالق . 

 .تو بهت اين حرفش بودم که دوتا از افرادش اومد به اتاقو به دستورش,دستامو باز کردن

 ..موبايلش به صدا دراومد.شنيدم که گفت:بليطا آمادست؟..خوبه..شب ميبينمت

  .واقعا ميخواست بچه امو باخودش ببره؟خدا چه جوري کمکش کنم؟يه راهي جلوم بزار

نصور و محمد نشوندنم.با تعجب داشتن بهم نگاه ميکردن.منم متقابال نگاشون کردمروبه روي م . 

 .چندثانيه اي شد که بهم خيره بوديم,که نصور به حرف اومد:فکر کرديم تو رو قرار نيست بيارن

 چه طور مگه؟:-

 .محمد:آخه منومنصور خيلي وقته که اينجاييم

 .داشتم بايه نفر حرف ميزدم:

 باکي؟:

مشکوک داشت نگام ميکردمنصور  . 

 .آهي کشيدم:مهم نيست

 .منصور خودشو کشيد جلو:مهمه که پرسيد
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 .نميشناختمش:

 .دروغ نگو-

 اخطارگونه گفتم:منصور..بسه.خب؟

تکيه دادم به مبل.نگاه سرسري به اطراف کردم که ميخکوب اتاقاي باال شد.سامان من اينجا بود؟.تو کدوم 

 يک از اتاقا حبس بود؟

م ذهنمو از صحبتاي حسين منحرف کنم.دلم نميخواست به اين حقيقت تلخ فکر کنمسعي کرد . 

به منصور نگاه کردم:فکر ميکردم بعد از اينکه منو دزديدن سردار ميفهمه که نفر بعدي تويي و ازت 
 مراقبت ميکنه

 .کرد..تحت نظر نيروهاي وزارت اطالعات بودم..که افتادم تو تله:

 عصبي بود.چرا؟

جوري؟ محمد:چه  

 .نگاش خيره صورتم بود:سامان منو انداخت تو تله

 تن باال رفتن صدام دست خودم نبود:چي؟

 هيس کشيده اي که محمد کشيد باعث شد تن صدام پايينتر بياد

 چي داري ميگي منصور؟:

فارسي حرف ميزنم..بچه ات منو اسير دستاي اينا کرد.بانيرنگ منو کشيد سمت اطراف شهر.خوب -
رفيق شده.خوب داره بهشون کمک ميکنه.اصال اون ساماني من ميشناختم نبود.پسرت تغيير باهاشون 

 کرده.ميفهمي؟

 .ناباور گفتم:دروغ ميگي

پوزخندي زدو به پشتي مبل تکيه کرد.حرفاش برام سنگين بود.سامان من تغيير کرده بود؟چه باليي به 

 سرش آوردن؟

ت سامانو متهم کنهذهنم نميخواست اين حرفارو باور کنه.نميخواس . 

سرم تاحد انفجار رسيده بود.ديگه ضرقيتش تکميل شده .تا حد انفجار رفته بود.چشمامو بستمو سرمو 
 .ميون دستام پوشوندم

 نگراني تو صداي محمد موج ميزد:سعيد خوبي؟
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 .نميخواستم جوابشو بدم.فقط ميخواستم ذهنمو خالي کنم

 سعيد؟:

و پيد به منصور:خيلي بي مالحظه اي منصور.مگه نميبيني حالش وقتي ديد جواب نميدم,عصبي شد و ت

 خوب نيست ودلتنگ بچه اشه؟اون وقت تو مياي بهش ميگي بچه اش شده مثل اينا؟انقدر بي فکري؟

روبه روم نشست:سعيد اين يه چيزي گفت.تو گوش نکن به حرفاش.کل حرفاش دروغه.سامانت هيچ 
 .تغييري نکرده.مطمئن باش

ميکردو ميگفت و به فکر سردرد لعنتي من نبود کلماتو رديف . 

 .چه خوب باشه و چه نباشه بايد به کاري که قرار بهش محول بشه,به نحو احسنت انجام بده:

 .صداي ميثم بود که اين حرفا هارو زد و کنارم نشست.سرمو آوردم باال ونگاش کردم

اي قبليت بشيننگاش سمت محمدي بود که کنار پام نشسته بود:بلندشو برو سرج . 

 .يه نگاه به من کردو بعد آروم از جاش بلند شدو رفت

 به حرف اومدم:بچه ام کجاست؟

 .وقتي کارتو انجام دادي به بچه ات هم ميرسي:

 .ميخوام ببينمش:

 .نميشه-

 .تا نبينمش کاري براتون انجام نميدم.قسم ميخورم:

ي گفتو بلند شد.لبخند روي لبام نقش بست.از نفسشو کالفه بيرون داد.يه دره فکر کردو بعد باشه آروم
 خوشحالي بود يااز ناراحتي؟ديگه نميتونستم بچه امو ببينم؟آخرين ديدارم همين االن بود؟

 «سامان»

سرمو گذاشته بودم روي سينه علي و چشمامو بسته بودم.از شب تا صبح گريه کرده بودم.چشمام سنگيني 
مي خواست بخوابم ولي نميشد.عذاب وجدان داشت خفه ام ميکرد.نميتونستم خوب بازشون کنم.دلم 

 ميکرد.االن عمو منصور تو چه حاليه؟منو مقصر ميدونه يانه؟

دوباره با يادش اشک از چشمام جاري شد.شروع کردم به حرف زدن:علي اگه باليي سرش بياد,من 
 ..مقصــ

 .هيسسسس.هيچي نگو.بگير بخواب-
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 .نميتونم:

ه روي موهام به حرکت دراومد.چه خوب بود که پيشم بوددوباره دستش نوازش گران . 

 .به خدا اگه بخواي باز گريه کني,بهشون ميگم منو ببرن جاي ديگه:

 .ترس اينکه علي رو از پيشم ببرن و من ندونم دارن چه باليي به سرش ميارن,لرزي به تنم نشست

 .سفت چسبيدم بهش:نميزارم.اگه تو بري من ديوونه ميشم

: نکن فدات شم..آروم باش پس گريه . 

 چرا خدا به دادمون نميرسه؟:

 .ميرسه..مطمئن باش که هردومون نجات پيدا ميکنيم-

 .استرس دارم.يه حسي بهم ميگه من از اينجا سالم بيرون نميرم-

 ..نزن اين حرفوخـ:

 .صداي جروبحث رکسانا با يه نفر ديگه باعث شد ساکت بشه

 .رکسانا:من اينکارو نميکنم

: د بکنيباي . 

 .صداي ميثم بود

 .نبايد بهم دستور بدي:

 .ميدم.برو سامانو بيارش:

 .باشنيدن اسم خودم از زبون ميثم,ضربان قبلم ناخودآگاه رفت باال

 .او منو ميبينه.نميخوام که ببينمتم:

 .به درک.برو بيارش-

بيا بيرون بچهباباز شدن در از بغل علي اومدم بيرون.ميثم درآستانه دربود وقتي گفت:بلندشو  . 

 .بامن بود؟چي از جونم ميخواست؟به علي نگاه کردم

 عصبي تر از قبل گفت:بلند شو بيا بهت ميگم..سريع
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 .آب دهنمو با صدا قورت دادمو بلند شدم

 علي:واسه چي بايد بياد؟

 .نگران نباش..بابات پايينه.ميخواد ببينتت-

کنمبابا؟راست ميگفت؟ ميخواستم برم بابامو ببينم.بغلش  . 

بدون توجه به علي که مدام اسممو صدا ميزد رفتم سمتش.دستمو گرفتو انداختم تو بغل رکسانا:وقتي 

 .صدات زدم بچه رو مياريش لب نرده

 خواست بره که پشيمون شد:درضمن,يکمي هم اذيتش ميکني تا اونا بفهمن با کي طرفن..فهميدي؟

 .آروم جواب داد:آره

شدمبه رفتنش نگاه کرديم.ازش جدا  . 

 آروم گفتم:رکسانا؟

 جانم؟:

 ميشه ازت يه خواهش بکنم؟:

 .بگو:

 .به علي نگاه کردم که داشت با ناراحتي نگام ميکرد.بانگاهش بيخيال خواهشم شدم

 .ولش کن:

 چيزي ميخواي بگيو روت نميشه؟:

 .نميخواستم نگاش کنم.ميترسيدم ازتو چشمام بفهمه چه نقشه اي دارم

يخواد منو بکشه؟بحثو عوض کردم:بابات م  

 .سرمو چسبوند به سينه اش:نه عزيز دلم.او کاريت نداره

 چرا اين کارارو ميکرد؟چرا انقدر باهام مهربون بود؟چرا ميزاشت تو بغلش باشم؟

 از کجا ميدوني؟:

 .بدون جواب فقط به چشمام نگاه کرد

 .نميدونم يک ربع شد که ميثم صدامون کرد يانه
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د,رکسانا به چشمام خيره شد:مجبورم سامانوقتي ميثم رکسانارو صدا ز . 

 .دستمو گرفتو چرخوندم.پشتمو کرد سمت خودش.زير چشمي نگاش کردم.اسلحه اش رو درآورد

 .يه دستش پشت يقه امو گرفتو تو دست ديگه اش اسلحه بود

 .محکم زدم به نرده.جوري که آهم درومد

 .اسلحه رو گذاشت رو شقيه امو فرياد زد:اينجاست

روي دستش بود که محکم يقه امو گرفته بود ونگام سمت بابا بود.انقدر دلتنگش بود که ميخواستم  دستام
همين باال خودمو پرت کنم پايينو برم تو بغلش.باباهم دلتنگم بود که وقتي منو ديد از جاش بلند شدو اومد 

 .نزديکتر

 .خواستم از دست رکسانا خالص بشمو برم پايين

تشو کشيدم:ولم کن.توروخدا..بزار برم پيششدستمو گذاشتم روي دس . 

 .نگاش کردم:توروخدا رکسانا.بزار برم پايين

 .با چشمايي اشکي نگام کرد:نميشه

 «سعيد»

 .رفتم نزديکتر تا بهتر ببينمش.کاش ميزاشتن بياد پايين.ميخواستم بغلش کنم

 ..سامان:

 .داشت سعي ميکرد که خودشو از چنگال دختره بيرون بکشه

يثم کردم.بايد التماسش ميکردمروبه م . 

 .توروخدا بزار بياد پايين:

نميشه.ميدونم ميخواي بغلش کني,ولي من دلم نميخواد به خواسته ات برسي.تا زماني که مارو به -
 .اهدافمون نزديک نکردي بايد تو اين خواسته بسوزي

 .پوزخندي چاشني حرفاش کرد:ميدونم.درد خيلي بديه

نگاه کرد:من خيلي وقته دارم تو اين خواسته ميسوزم بعد با نفرت به منصور . 

 با بابا گفتن سامان نگام چرخيد سمتش:جان بابا؟

 .بابا نجاتم بده:
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 .بغضي تو گلوم نشسته بود که نميخواست بشکنه:نجاتت ميدم.قول ميدم باباجان

 .انگار ميثم از اين وضع راضي نبود که با عصبانيت گفت:ببرش تو اتاقش

فرياد زدم:نه..بزار بغلش کنم ميثم ناخودآکاه . 

 رکسانا؟:

 .بعد باسرش بهش فهموند که بچه امو ببرتش

 ميخواستم برم سمت پله ها که باصداش و تهديدش ميخکوب شدم

 .قدم از قدم برداري پسرتو از باالپرتش ميکنم پايين:

ايدبيشتر ازاين از عملي کردن تهديدش ترسيدم. همين جوري هم به خون منو منصور تشنه بود.نب

 .عصبانيش ميکردم.بالخره بهش ميرسيدم.حتي اگه زيِر زمين هم قايمش کنه,پيداش ميکنم

 دختره خواست بچه امو ببره که صداش زدم:سامان؟

 .باچشماي اشکي نگام کرد.نااميدي توشون موج ميزد

 .قول ميدم نجاتت بدم.قول ميدم:

و جمع ميکردم که هرکجا که ببرنش,پيداش ميکردملبخندي زد باعث شد آرامش پيدا کنم.بايد خاطرش . 

به جاي خاليش خيره شده بودم.مي تونستم نجاتش بدم؟ترديد مثل خوره توجونم ريخته بود.اگه بفهمه که 

 من باباش نيستم چي کار ميکرد؟ازم متنفر ميشد که چرا يه عمر نزاشتم چيزي بفهمه؟

: ودتر بگم که بايد چيکار کني به نفعته..زودتر ميتوني باصداي کلفت ميثم به خودم اومدم:بشين.هرچه ز
 .به پسرت برسي

  ..راست ميگت.بايد تا قبل از شب کارارو انجم ميداد

 .سرجاي قبليم نشستمو به ميثم خيره شدم

 ولي ميثم نگاش سمت محمد بود.:کجايي بچه؟

 .منم نگاش کردم.همچنان به جاي خالي سامان و دختره داشت نگاه ميکرد

ور که نزديکش بود,دستشو جلوي چشماي محمد تکون دادمنص . 

 محمد؟:

 چشماشو بستو نفس عميقي کشيد.چي اون باال ديده بود که حالش انقدر خراب شده بود؟
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 خوبي؟:

 کاسه چشماش پراز اشک بود:نه.رکسانا اينجا چيکار ميکنه؟

 .نگاهش سمت ميثم بود وقتي اين سوالو پرسيد

ره کارشو انجام ميدهميثم بيخيال جواب داد:دا . 

 .او اسلحه دستش بود..رکساناي من اسلحه دستش بود:

رکسانا؟اين دختره رکسانا بود؟هموني که علي تو پارتي ديده بودش و باعث شده بود زندگي محمد به هم 

 بپاشه؟اينجا چيکار ميکرد؟

 .باصداي هق هق محمد به خودم اومدم.تاحاال نديده بودم که اينجوري گريه کنه

 .ميخواستم برم سمتشو آرومش کنم که ميثم نزاشت

 .همونجا گفتم:آروم باش محمد

چه جوري آروم باشم..علي راست ميگفت.داداشم راست ميگفت.اين دختر تو کار خالفه.داداشم منو از :

 دست اين زن نجات داد.نزاشت تاآخر عمر بدبخت بشم..کجايي علي؟

 فرياد زد:عليييي؟

 .ميثم:خفه شو وداد نزن

 علي کجاست؟:

 .جمع کن اين فيلم بازياتو:

 .فيلم بازي نيست.بزار ببينمش-

ديگه چي ميخواي؟ميخواي بزارمت وردلش تا باهم سير حرف بزنيد؟..اگه دوستش داري و ميخواي :
 .هرچه زودتر ببينيش,هرچه سريعتر کارتونو انجام بديد.به نفع همه تونه

 .آره به نفع همهمون بود

دار نبود:من ميخوام علي رو ببينم.کجاست؟ولي محمد دست بر  

 .عه؟باشه:

عصبي بلند شدو رفت سمت پله ها.محمد ترسيده بود.ميخواست بلند بشه که يکي از افراد حسين,دستشو 

 .گذاشت رو شونه اشو مانعش شد
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 .ولم کن لعنتي.بزار برم:

 .محمد؟آروم باش:

 .منصور بود که ميخواست محمدو آروم کنه

اش نشستو فرياد زد:رکسانا بيارش؟ميثم عصبي سرج  

 .رکسانا ,علي رو درست همون جايي که چنددقيقه پيش سامان بود,آورد.اوضاع علي خيلي داغون بود

 .اينبار محمد سريع از جاش بلندشد.خواست بره سمت پله ها که ميثم جلوشو گرفت

 .خوب نگاش کن.شايد اين آخرين باري باشه داري ميبينيش:

انا.فرياد زد:بندازشروکرد سمت رکس . 

 .علي خيلي از سامان ناتوان تر بود.حتي براي خالصي از دستش,نميتونست کاري انجام بده

 .ميثم عصبي شده بود:گفتم بندازش پايين رکسانا

 .محمد بود که با صداي لرزون گفت:نه.توروخدا.رکسانا؟

 .به خودش اشاره کرد:منم رکسانا؟محمدم.نامزد سابقت

کرد:مگه تو نبودي که هميشه ميگفتي از علي خوشت مياد؟مگه نميگفتي شيرين به علي اشاره 

 .زبونه؟.تورو خدا نندازش

تو که علي رو دوست نداشتي.هميشه به بهش حسادت ميکردي و ميگفتي يه تختش کمه.مگه باهاش قهر :
رقيبي هم نبودي؟مگه اونو دشمنت فرض نميکردي؟..خب االن که بندازمش,راحت ميشي از دستش.ديگه 

 .نداري

 .حاضرم جونمو بدم ولي نزارم باليي به سرش بياد-

واقعا؟پس چرا اون روز تا دم مرگ زديش؟..چرا جواب نميدي؟.به نفعه که سوگلي بابات بميره.درست :

 نميگم؟

خفه شو.خفه شو رکسانا.من داداشمو دوست دارم.حاال ميفهمم که تو چه قدر لجني.نفرت :

ز داداشمو به خاطر توِا نفرت انگيز,زدم.که اي کاش دستم ميشکستو نميزدمشانگيزي.آشغالي.اون رو . 

 .من نفرت انگيزم.ودوست دارم برادر نامزد سابقم به دست خودم بميره:

گردن بند طبي علي رو گرفت و به سمت پايين کشوندش.صداي آخ بلند علي باعث شد محمد عصبي تراز 
 .قبل بشه
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 .نکن عوضي.ولش کن:

: ببينمردنشو  . 

 .نه:

سرجام ميخکوب شده بودمو زبونم قفل.نميدنستم بايد چيکار کنم.ميترسيدم حرفي بزنمو جري ترش 
ه رو نگاه ميکرد.کاش او کنم.منصورم مثل خودم بود.نگاش کردم.داشت باچشماي اشکي به صحنه روب

 .ميتونست کاري انجام بده

 ..باصداي داد محمد چرخيدم سمتش

: خترت داره,ته تغاري برادرتو ميکشه..عمو توروخدا بيا.نزار ديوونه شم عموووو؟.عمو کجايي؟د

 عمو.عموووووو؟

همچنان داشت اشک ميريختو عموش رو صدا ميزد.حالش واقعا خراب بود.سخت بود.نميتونستم خودمو 
بزارم جاي او.دختري که انقدر دوست داشت,که به خاطرش از برادرش گذشته بود,حاال داشت جون 

ميگرفتبرادرشو  . 

 .بازانو افتاد رو زمين و گريه ميکرد:التماست ميکنم.توروخدا

 .دل سنگ هم اگه بود تااالن به رحم اومده بود

 .بلندشو داداش.تورو خدا.به اينا التماس نکن.مرگ حقه.باالخره من يه روز بايد ميمردم:

 .نميزارم بميري علي..التماست ميکنم رکسانا.غلط کردم هرچي گفتم.نندازش:

 .چرخيد سمت ميثم:هرکاري بگيد ميکنم.بگيد خودمو بکشم,ميکشم.فقط نزار بندازتش

 .منصور از جاش بلندشدو رفت سمت محمد.نميتونست بيشتر از اين,اين صحنه رو تحمل کنه

زير بغلشو گرفتو بلندش کرد:ميخواي انتقام بگيري,بايد از من بگيري.نه از اين بچه..باليي به سر علي 
کاري ميکنم نه محمد.به شرافتم قسم ميخورم بياد نه من . 

 .سرمحمدو گذاشت رو شونه اش.چيزي زيرلب بهش گفت که باعث شد يکمي آروم بشه

ميدونم ازم متنفري.بعد از اينکه به خواسته ات رسيدي,ميزارم هرباليي که خواستي سر خودم :

 .بياري.بهش بگو علي رو ولش کنه

گه بگم ولش نکنه تو مثال ميخواي چيکار کني؟ميثم با نفرت داشت نگاش ميکرد:ا  

 .بهت که گفتم.به شرافتم قسم خوردم-
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 .ولي من دلم ميخواد بيوفته و مغزش متالشي بشه.تا بفهميد که با کي طرفيد:

 .محمد:نه.نزار بندازنش منصور

 .دست به دامن منصور شده بود

ما باخيال راحت به کارمون برسيم.اگه منصور آرومتر گفت:بزار اين دختره,علي رو ببره تو اتاق تا 

 .باليي به سر علي بياد,محمد نميتونه تمرکز پيدا کنه.ميزنه نقشتونو داغون ميکنه..ولش کن بچه رو

 .ميثم چندثانيه خيره نگاش کرد.داشت رام ميشد

 .لبخندي روي لباش نقش بست:تاحاال کسي بهت گفته بود که چه قدر احمقي؟..بندازش رکسانا

فه اي کشيدم.کوتاه بيا نبودپوف کال . 

 .بيچاره محمد که داشت زار ميزدو مدام التماس ميکرد

 .رکسانا خواست علي رو بندازه که صداي پرصالبت حسين تو سالن پيچيد:ولش کن

صداش از طبقه باال ميومد.رفت سمت رکسانا و اسلحه اش رو ازش گرفت.آروم علي رو کشيد باال 

 وگفت:خوبي عمو؟

وقتي کار به جاهاي باريک بکشه,خودشو نشون ميده.او عاشق بچه هاست.به خصوص اگه پسر ميدونستم 
 .باشن.ميدونستم نميتونه به مرگ بچه برادرش راضي بشه

 .علي تو بغل عموش پناه آورده بود وداشت گريه ميکرد.حق داشت.تو يک قدميه مرگ بود

 .محمد آروم عموشو صدا زد

ت از محمد پره چرا روسر اين بچه خالي ميکني؟شنيدم حسين به رکسانا گفت:دل  

 .رکسانا عصبي شده بود:زيادم بچه نيست

 .واسه من بچه اس.برو تو اتاقت-

 .ميخوام ببرمش تو اتاقش.بدش به من-

 .الزم نکرده.ميبرمش پيش خودم.ميخوام باهاش حرف بزنم.برو-

 .نگاهي به ماکرد:شماهم بريد سرکار قبليتون

ت مبال.معلوم بود که از نتيجه ين بازي ناراضيهميثم عصبي اومد سم . 

 .محمد:عمو تورو خدا کاريش نداشته باش
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 .ندارم.برو به کارت برس-

 .دست علي رو گرفتو بردش به اون طرف سالن باال

 محيط آروم شده بودو هرکسي سرجاي قبليش نشست.ميثم شروع کرد به گفتن کارامون

: تکرار نميکنم خوب گوش کنيد.چون من دوبار يه حرفو . 

به چشماش زل زده بودم.دلم ميخواست سريع کارمونو بگه و من تا قبل شب تمومش کنمو بتونم کاري 

 .واسه سامان بکنم

 .به من نگاه کرد:اول بايد تو کارتو شروع کني.بايد سيستم بخش مرکزي پااليشاه نفت آبادانو هک کني

 پريدم وسط حرفش:واسه اين کار منو آورديد اينجا؟

 ابرو راستش رفت باال:چه طور؟انتظار داشتي بهت بگم بري لباس مبدل بپوشي و بري جاسوسي کني؟

 .منظورم اينکه هرکسي به غيراز من ميتونه اون سيستمو هک کنه.حتي سامان-

پوزخندي زدو سرشو چندبار چپوراست تکون داد:مثل اينکه تاحاال وارد پااليشگاهش نشدي؟يه مشت نخبه 

اون پااليشگاه..ورود به سيستمشون کار آسوني نيست جمع شدن تو . 

 .بهتره بگي کار هرکسي نيست:

درسته..ماتاحاال سعي کرديم وارد بشيم.حتي يه بارهم وارد شديم وحتي رمزورود به بيشتر بخش هاش :
 ..رو بدست بياريم..ولي تو تقليد صدا کم آورديم

ار کنيممحمد کالفه شده بود:کامل توضيح بده که بايد چيک . 

باشه.مختصر ميگم.هک کردن,رمز يابي کردن ودرآخر تقليد صدا کردن..ما بهتريناشونو جمع کرديم که :

 .شماييد

بعد يه نگاه به هرسه مون کرد وادامه داد:باتوجه به اينکه ما دوبار اين سايتو هک کرديم,احساس خطر 
يع شناسايي ميشي و اون وقته که کردنوسيستمو به طور کامل پوشش دادن.جوري که اگه خظا کني سر

 .سامانت پرپر ميشه

خيره چشمام بود وقاتي اين حرفو زد.ميدونستم حسين کاري به سامان نداره.نميتونه داشته باشه.دوستش 

 .داره..ولي بايد کارمو به خوبي انجام بدم تا شب بتونم سامانمو نجات بدم

 محمد:من بايد صداي کي رو تقليد کنم؟



                 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

164 

 

: سيستم هک شدو ورمزيابي شد,مابيش از نيم ساعت تو سيستم براي بدست آوردن  چون هک کردن
اطالعات وقت الزم داريم,بايد قبل از اينکه مأمورين پااليشگاه بفهمنو بخوان گزارش بدن,بايد سيستم 
 .سازمان اطالعاتو نيز هک کنيم.ومحمد بايد تلفن جواب بده و بگه مشکلي نيست وما رسيدگي ميکنيم

هرکسي ميتون هاون تلفنو جواب بده.پس نيازي به تقليد صدا نيستمحمد: . 

گفتم که اونا نخبه ان..منهندسين کامپيوترشون,از بهترينان ايرانن.مشکوک ميشن.واگه بشن گير سه پيچ -

 .ميدنو تا رفع شکشون,ول کنت نيستن..ومن نميخوام اونا مشکوک بشن

 چي به تو ميرسه؟:

 نگام کرد:منظور؟

: و وارد سيستم شدنو رمز يابي و بدست آورددن اطالعات اونجا,چه نفعي واسه تو داره؟هک کردن  

 .لبخندي زد که مفهومشو نفهميدم

 .ميخوام ايرانو تو چنگم بگيرم:

 ..تو دلم گفتم:ميثم درخواب بيند پنبه دانه

 ..محمد:من صدايـ

خطايي بکني بکني اين بار  پريد وسط حرفش:صداشونو دارم.برات ميارمش تا گئ شبدي..بدون که اگه

 .خودم علي پرتش ميکنم پايين.ميرم لپتابو بيارم

 بلند شد.قدم از قدم برنداشته بود که محمد گفت:عمو ي من رئيس اين گروهه؟

 چرخيد سمتش:تو چي فکر ميکني؟

نگاش سمت پارکت ها بود وقتي به حرف اومد:مطمئنم که خودشه.چون رفتاراي بابا مشکوک بودو 
ت که گروه قاراه چه کارايي نجام بده وبه ما چيزي نميگفت.چون عموم تو هرجايي که باشه ميدونس

دوست داره رئيس باشه.چون ابهت داره.چون او از ايران متنفره.چون دخترش اينجا بود.چون عموم خيلي 

 .بي رحمه.حتي از بيشتر از تو

 .سرشو آورد باال و به ميثم نگاه کرد:مطمئنم

هپوزخندي زد:خوب . 

وبعد رفت ومحمد به جاي خاليش خيره شده بود.تحمل اين همه فشاري که روش بودو نداشت.تحمل اين 

 .همه واقعيتي که تازه شنيده بودو نداشت

 .بازهم منصور زودتر از من دست به کار شد.بلندشدو دستشو گرفتوپيش خودش نشوندش
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 «راوي»

هم از روي عصبانيت و هم از روي استرس,پايش سرش را پايين گرفته و داشت با دستانش بازي ميکرد.

 .را به زمين ميکوفت

 .کالفه شد که گفت:بسه علي جان

 .بالخره به حرف آمد:هنوز باورم نميشه عمو

دستانش را حائل ميز کرد و خودش را کشيد جلو:چيش برات قابل درک نيست؟.تو که ميدونستي من تو 
 .کار خالفم

: مي کردمـميدونستم ولي نه اينجوري.فکر  .. 

فکر ميکردي که من يه دزد بي سروپام؟اون وقت يه درصد به ذهنت نرسيد که يه دزد بي سروپا چه :

 طور ميتونه اين زندگي شاهانه رو براي خودشو زنش وبچه اش بسازه؟

درست ميگفت.چرا فکرش به اينجاها نکشيده بود؟چرا يکبار از پدرش اين سوالو نپرسيده بود که کار 

ست؟ميدانست که اگر هم اين سوالو ميپرسيد پدرش درست جوابش را نميدادو طفره ميرفتعمويش چي . 

 بابا ميدونه؟:

 .آره.از تمام کارام خبر داره.يعني خودم خبرش ميکنم:

 پس چرا شما رو دستگير نميکنه؟:

گير نشمشانه هايش را باال برد:نميدونم.دوست داره خودشو بزنه به نفهمي و نديدنو شنيدن که من دست . 

 چرا بايد اين کاررو بکنه؟:

 .چون من داداششم:

 .ولي بايد درک کنه که همين داداشش داره جون دوتا از بچه هاشو ميگيره:

 .عصبي نگاش کرد:قرار نيست شما بميريد

 .به گردن بند طبي اش اشاره کرد:پس اين چيه؟منو تا حد مرگ برديد

روه من نبودآروم ترشد:دستور من نبود..بهتره بگم کار گ . 

 .پس کار کي بود؟.دوتا ماشين پشت سرهم زدن به من.اين کار از قبل برنامه ريزي شده بوده:

 .نميدونم کار کي بوده.وقتي هم که شنيدم تصادف کردي واقعا ناراحت شدم:
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 شما که ميدونستيد من مريضم چرا دستور داديد که بدزدنم؟:

: از دارمچون مجبور بودم.براي ادامه کار به تو ني . 

 .سامان که بود:

ساعت ديگه 10امشب پرواز داريم.تقريبا ميشه گفت 9به ساعت مچي اش نگاه کرد:ساعت  . 

 چه ربطي داشت حرفاي من؟:

 .به چشماش خيره شد:قراره منوسامانو مريم از ايران بريم

 .نگاهش رنگ تعجب گرفت

 سامانم هست؟:

 .لبخندي زد:آره

: ياريد؟چه باليي ميخواي سر اون بچه ب  

 .هيچ باليي.ميخوام يه زندگي شاهانه بهش بدم:

 .زندگي خودش در کنار مامانوباباش هم شاهانه ست:

 .منظورم از شاهانه اينکه که به اينواون دستور بده وخودش دست به سياهو سفيد نزنه:

 چرا؟:

 .چون دوستش دارم-

داشتنو.امکان نداشت عموش از اون جفت ابروهايش پريد باال.يه چيز مشکوک بود.درک نميکرد اين دوست

 !دسته افراد باشد

بااين حال گفت:متوجه نميشم عمو.شما چرابايد عاشق پسري بشيد که پدرش دشمن سرسختتونه؟.ودرضمن 

 .اگه دوستش داشتيد که انقدر بال سرش نميورديد

ده بود؟باخونسردي داشت نگاهش ميکرد.واقعا متوجه منظورش نشده بود يا خودش را به نفهمي ز  

 .اون دوست داشتني که تو ميگي بااوني که من ميگم,فرق ميکنه.من خودم زن دارم.مريض هم نيستم:

 .خيالش راحت شد

 چه نوع دوست داشتنيه؟:
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 .صادقانه بهت ميگم..دوست داشتن پدرو پسري.اون پسر,پسر منه ومن پدر قانونيشم:

پسر؟سامان؟ بهت زده به لباهاي عمويش خيره شد.چه گفت؟پدر قانونيه  

 چي ميگيد عمو؟:

 چرا انقدر نفهم شدي علي؟چرا دير ميگيري؟:

 يعني چه که شما پدر سامانيد؟:

 .يعني چه نداره.من پدرشم:

 .روي مبل وارفت:امکان نداره

داره..سعيدو زنش,بچه دار نميشدن.به جاش بچه منو دزديدنو بزرگش کردن.دستم به جايي بند نبود که -

ا اينکه با اين گروه آشنا شدمبخوام پسش بگيرم.ت . 

بلندشدو شروع کرد به راه رفتن.کنار پنجره بزرگ تو اتاق ايستادو به منظره بيرون نگاه کرد.يادآوري 
 .اون روزا برايش دردناک بود

به هر دري زدم تا بچه امو پس بگيرم نشد.پدر سعيد يکي از نفوذي هاي دولت بود.سعي کردم به :
قم شدمخانوادش نزديک شم.موف . 

چرخيد سمتشو ادامه داد:با خواهرش طرح دوستي بستمو کشوندمش تو اين گروه.شد يکي از ماها.بااين 
س گروه منو کرد معاون و دست راستش.برام مهم نبود.مهم بچه ام بود که بايد گيرش مياوردم.از کارم رئي

مو بهم ميدهطريق خواهرزن سعيد,تو نستم زنشو بدزدم.فکر ميکردم به خاطر زنش,بچه ا . 

لبخند غمگيني زد و خيره پارکت ها شد:ولي نداد.باکمک محسن,زدن گروهو نابود کردن.ولي من قسم 
 .خوردم که باز هم ميام و بچه امو ازشون ميگيرم

 .علي به حرف آمد:خب از طريق قانون سامانو پس ميگرفتيد

 .رفتم.رد صالحيتمو دادن.گفتن تو خالفکاري..سابقه داري:

: و بچه اتون بودولي ا . 

ساله که دارم تواين حس  17چشمان غمناکش را به علي دوخت:ندادنش..نزاشتن حتي يه بار بغلش کنم.

 .ميسوزم

علي با خود فکر کرد که چه قدر سخت ست که نگذارند,پدري بچه اش را ببيندو بغل کند.نگذارند بچه 
زده بود.حتي دراون روزها اقدام به دزديدن پدرش را بشناسد.وعمويش چه قدر خوددار بود که تا االن دم ن

 .سامان هم نکرده بود
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 چرازودتر سامانو نزديديد؟:

 براي چي؟:

 .خب اگه زودتر از اينا اونو ميدزديدين,زودتر شمارو به عنوان پدر ميپذيرفت.نه االن که بزرگ شده-

: گم.چه قبول کنه و چه نشد.از دور محافظت ميشد.مهم االنه.شب که بردمش کانادا,بهش همه چيزو مي

 .نه,پيش خودم نگهش ميدارم.نميزارم از پيشم جم بخوره.من اين حقو دارم.من پدر اين بچه ام

علي نيز حق را به او ميداد.چه جور قاضي راضي شده بود که پدر را از بچه اش جداکند؟.فراتراز سخت 
 .بود

 .آهي کشيد:متاسفم عمو.واقعا سخته

: م ايرانو نابود کنم,به خاطر اوناست.اونا حق منو گرفتنو منم حقشونو ازشون االن هم که ميبيني ميخوا

 .ميگيرم.بهتره که ديگه بري.اين حرفارو بهت زدم که وقتي رفتم فحش ونفرينم نکني.به ديگرانم بگو

 ..دردلش گفت:کاش نميرفتي عمو

 ..به خود پوزخند زد.سامان پسرعمويش بود.يه درجه باالتراز يه دوست

« نساما » 

کالفه دور اتاق راه ميرفتم.نميدونستم بيرون چه خبره.تا چند لحظه پيش,محمد داشت فرياد ميزدو التماس 
ميکرد.ولي االن هيچ صدايي نمياد.فقط ميدونستم که رکسانا ميخواست علي بکشه که انقدر محمد داشت 

 .التماس ميکرد

 .از فکر اينکه علي رو کشته باشن,کمرم تير ميکشيد

رمايي بهم دست ميدادکه هيچ جوره گرمم نميشداحساس س . 

چرا صدايي نميومد؟چندباري به در زده بودم تا کسي بياد و دررو باز کنه.ولي هيچکس نيومده بود.انگار 
 .که همه از ساختمان رفته بودن بيرون

 .دستي توي موهام کشيدم.حالم داغون بود.ميخواستم سرمو محکم بکوبونم به ديوار

تمو عصبي پاهامو تکون دادم.نگام خيره در بود.خسته بودم.خسته از اين بازي که تمومي روي تخت نشي

 .نداشت

 .ازهمه جا بيخبر بودم.از خونه..از مدرسه..حتي از اتفاقاتي داشت تو اين عمارت مي افتاد

 .ديگه خسته شده بودم از بس کي از خدا کمک خواستمو جوابي نشنيدم
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م.زماني که بابامو ديده بودم.بااينکه چند ثانيه هم نشد ولي براي من ارزشمند به ياد چند دقيقه پيش افتاد

 .بود.چه قدر شکسته شده بود.ميدونستم به خاطر دوري من بوده..کاش ميزاشتن بغلش کنم

 .آهي کشيدمو چشمامو بستم و فشارشون دادم

 .بازکردنشون مساوي شد با باز شدن در

.بلندشدم.لبخنداز رولبام جدا نميشدباديدن علي همه چيزو فراموش کردم . 

بابسته شدن در,رفتم سمتش.از خوشحالي زياد بود که خودمو انداختم تو بغلش.اوهم خوشحال بود که 
 .دستاشو روي گردنم گذاشته بود ومنو به خودش فشار ميداد

دربياد.کاش به سعي کردم تمام دلتنگيمو تواين بغل خالي کنم.ميخواستم اونقدر فشارم بده که صداي آخم 

 !جاي علي بابام بود.تنها او ميدونست که من از چه نوع بغل کردن هايي خوشم مياد

بعداز چنددقيقه منو از خودش جدا کرد وبه چشمام خيره شد.نميدونم چرا احساس ميکردم رنگ نگاهش 

 .فرق کرده.حتي محبتش نسبت به قبل..چرا داره با ترحم نگام ميکنه

 چيزي شده؟:

د:نه.براي چي بايد چيزي شده بشه؟تعجب کر  

 چرا اينجور نگام ميکني؟-

 چه جور نگات ميکنم؟:

 .از جواب دادن به سوالم طفره ميرفت.بيخيالش شدم و سرمو گذاشتم رو سينه اش

 .خوشحالم که اتفاقي برات نيفتاد:

 مگه تو ميدوني که قرار بود که اتفاقي برام بيوفته؟:

: د.منم که گوشام تيزه..شنيدم.واقعا رکسانا ميخواست تورو پرت کنه پايين؟آره خب.صداتون خيلي بلند بو  

 .آره:

 چرا؟:

 .ميخواست انتقام محمدو از من بگيره:

 چيشد که ننداختت؟:

 مگه صداي عموم نشنيدي؟:
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 اون صدا کلفته عموت بود؟رئيس؟:

 آره.جوري ميگي که انگار تا حاال صداشو نشنيدي..مگه ديشب باهم نبوديد؟:

: و صداش انقدر کلفت نبودا . 

واقعا انقدر صداش کلفت نبود.صداش بيشتر تيز بود تا کلفت.شايد از اين فاصله صداشو اينجور شنيده 

 .بودم

 عموت چرا نجاتت داد؟:

 .عموم هرچه قدر بد باشه,همخونشو نميکشه:

 به گردنش نگاه کردم:پس اين گردن بند طبي چيه رو گردنت؟

: او وافرادش نبودهنميدونم.عمو ميگفت کار . 

 .دروغ گفته:

 .عموم هرگز به من دروغ نميگه.مطمئنم:

 .چه قدر بااطمينان حرفشو زد.باخنده اش نگاش کردم:نميخواي از بغلم بياي بيرون

 .خودمو کشيدم کنارو گفتم:چرا دير اومدي تو اتاق؟فکر کردم تورو انداختن رو زمين وتو االن مردي

: باهم حرف بزنيمعموم منو برد تو اتاقش تا  . 

 چي ميگفت؟:

 .خيره به چشمام نگاه کردو لبخند زد:هيچي.چيز خواستي نگفت

 از طرز نگاهش تعجب کرده بودم.چرا داشت اينجوري نگام ميکرد؟

 .دستمو گرفتو نشوندم روي تخت و خودشم کنام نشست

 يه چيز بهت بگم ناراحت نميشي؟:

 چي؟:

 ..از يه واقعيت بهت بگم:

: واقعيت چي باشه تااينکه اون . 

 .ولش کن اصال.مهم نيست:
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 .نگاشو چرخوند سمت پنجره

 .خييره نيمرخش شدم.يکدفعه گفتم:علي خيلي خوشحالم که زنده اي

 .خنديدو نگام کرد:چندبار اينو ميگي

 .سرمو انداختم پايين.اوکه جاي من نبود

 سامان؟:

 بله؟:

 ..نگاش کردم.به صورتم داشت نگاه ميکرد:تو اگه

شيدو گفت:ميخوام ازت يه سوال بپرسم خوب فکرکنوبعد جوابمو بده.خب؟آهي ک  

 .باشه:

اگه يه پسري همسن خودت,خب؟..يه روز بفهمه که پدرومادرش,اوني نيستن که اون فکر :

 ميکرده..خب؟.بعد .به نظرت او پسره چيکار ميکنه؟

 منظورتو نميفهمم؟:

سعيد و سمانه خانم,پدرومادر واقعيت نيستن..تو چيکار پوفي کشيد:ببين مثال خودت..يه ورز بفهمي که آقا 

 ميکني؟

اين ديگه چه سوايه ميپرسي؟من حتي نميتونم يک دقيقه هم ازشون دور باشم ديگه چه برسه به اينکه :
 .بخوام اينجور فکرايي بکنم

 .سامان؟تورو خدا فکر کنو جوااب بده:

: ميپرسي؟خوبه منم بگم که به اين موضوع فکر کن؟واسه چي بايد فکر کنم.آخه اينم سواله که تو داري   

 .پوفي کشيدو زير لب يه چيزي که گفت که نفهميدم

 منظورت ازاين سوال وحشتناک چيبود؟:

 متعجب گفت:وحشتناک؟

 .تعجبم از اين سوالش بيشتر شد:آره خب.واقعا وحشتناکه.اصال دلم نميخواد جاي اون پسره باشم

 اگه باشي چي ميشه؟:

کردم.منظورشو از اين سواالت يههويي نميفهميدم.چه اتفاقي اون بيرون افتاده بود؟ خيره نگاش  
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  .خودمو ميکشم:

 چي؟:

باصداي بلند علي که اين دوکلمه رو گفت,يه دزه تو جام جابه جا شدمو به عقب رفتم.چرا اينجوري 

 .ميکرد؟داشت ميترسوندم

 چ.چيزي شده؟:

 چشماش از اشک سرخ شده بود.چرا؟

: علي؟ چيشده  

 .از بهت اومد بيرون.چندبار سرشو باالوپايين کرد و زير لب"هيچي"رو گفت

عصبي شدم و به حرف اومدم:سردرنميارم.من خوشحالم که تو زنده اي و تو اين سواالت مزخرفو داري 
ازم ميپرسي.اصال از وقتي که اومدي تو اتاق يه چيزيت بود.طرز نگاهت فرق ميکرد.چيشده 

گفته؟نکنه عمـعلي؟.عموت چيزي  .. 

 تو واقعا ميخواي خودتو بکشي؟:

 گفتم که اگه مامانو بابام واقعي نباشن آره..چرا اين سوالو پرسيدي؟:

 .مهم نيست:

 هست.واسه من هست..بگو چته علي؟چرا رويه نقطه زوم کردي؟:

 .نگام کرد.عصبي گفت:گفتم که.چيزيم نيست

 «راوي»

ه بود.درعرض چنددقيقه اي که ديده بودش,دلش تنگ شده دودل بود که برود پيشش يانه.دلتنگش شد
بود.نبايد انقدر اذيتش ميکرد.نبايد غرورش را جريحه دار ميکرد.عاشقش بود.وبه خاطر کار پدرش اين 

 .راه را انتخاب کرده بود

پشمان بود که چرا آن کاررا کرد و باعث شد نفرت محمد از قبل بيشتر شود.حيف که اين پشيماني 
داشتصودي ن . 

بايد ميرفتو از دلش در مي آورد.وگرنه ديوانه ميشد.نميخواست دلخوري اي پيش بيايد.ميخواست بعداز 

 .اتمام اين مأموريت,همه چيز را به محمد بگويد وباز به زندگي سابقش برگردد
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تصميمش را گرفت.به سمت شالش رفت و آنرا به سر کرد.از اتاقش خارج شدو به سمت پله ها 
ستون نزديک به پله,ايستادو به پايين نگاه کرد.هرسه کارشان را شروع کرده بودن.ميثم را ديد رفت.کنار

 .که روربه روي آنها نشسته بود.بايد با محمد تنها حرف ميزد

 اينجا چيکار ميکني؟:

 .چرخيد سمت صدا.سعي کرد آرامشش را حفظ کند

 .همينجوري اينجا ايستادم:

 .مشکوک نگاهش کرد

: داري؟ عذاب وجدان  

 .باتعجب به مادرش نگاه کرد!لبخندزنان داشت به دخترش نگاه ميکرد

 .سرشو انداخت پايينو آروم گفت:آره..ميخوام باهاش حرف بزنم

 .خب برو پايين:

 .نميشه:

 دستش را برد سمت موهاي بيرون آماده از شال و آنهارو تاحدودي به زير شال راند وگفت:ميترسي؟

ايين بودچيزي نگفت.همچنان سرش پ . 

 زن سرش را از نرده ها پايين آورد.با صداي بلند ميثم را صدا زد:ميثم؟

 بعد از تأخير چند پانيه مثم جواب داد:بله؟

 .بياباال کارت دارم:

 ..ولي:

 .رکسانا هست.االن مياد پايين.مراقبشونه:

 .ميثم چشمي گفتو به سمت پله ها رفت.استرس رکسانا هر لحظه بيشتر ميشد

 .برو پايين عزيز دلم.برو باهاش حرف بزن:

ازمحبت مادرش دلش قنج رفت.خواست بغلش کند که باديدن ميثم که داشت به سمتشام مي آمد,پشيمان 
 .شد.زير لب تشکري کرد و از پله ها پايين آمد.هر سوره اي که بلد بودرا خواند تا از استرسش کم شود

ي ميثم نشستبيخيال نگاه هاي سنگين محمد شدو جاي قبل . 
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 .خواست بيخيال حرف با محمد شود که پوزخند محمد نگاهش را سمتش کشاند

واسه چي اومدي جاي ميثم؟مثال ميخواي بگي که خيلي ميون اين آدما کله گنده اي؟يانه.بازم ميخواي :
التماست کنم؟.اومدي اينجا نشستي که بشي مجسمه عذاب من؟.باال که بودي خوب حرف ميزدي..چيشد 

س او زبون درازيت؟پ  

هرحرف محمد,تيري ميشدو ميخورد به قلب دردناکش.حق داشت انقدر کينه به دل گرفته باشد؟.چرا درک 

 .نميکرد که دونفر ديگه هم تو جمع هستنو دارن به حرف هايشان گوش ميدهند

 چرا حرف نيمزني؟:

 .صداي بلند محمد,اورا از توهم خارج کرد

 .نگاهش کرد:کارتو انجام بده

 .بهتر بود فعال چيزي نگويد.محمد عصبي دستي بين موهايش کشيدو زير لب غرغري کرد

 محمد دست بردار نبود:ميگم واسه چي اومدي اينجا لعنتي؟

 .دل محمد ميخواست بشنود؟.بايد حرف ميزد؟..حرف ميزد.داشت خفه ميشد

بزنمبغضش را با آب دهانش قورت داد و با صدايي آهسته گفت:بايد باهات حرف  . 

 .منم همينو دارم دوساعته ميگم:

 .نميخواست درجلوي جمع از او معذرت خواهي کند.نميخواست غرورش را خرد کند

 ..محمد:خب حرف بزن ديگه

به منصورو سعيد نگاه کرد.هرکدام مشغول کار خود بودن.ولي ميدانست که حواسشان به 

تنها بگذارد اوومحمدست.نميتوانست محمد را به اتاقش ببرد و اين دورا . 

 .محمد مظور رکسانا با نگاه کردن به منور وسعيد را فهميد.ولي اعتنايي نکرد

اگه اومدي بابت چنددقيقه پيش معذرت خواهي کني ,بهتره که همين االن بري جايي که تاحاال بودي..اگه :

يدي؟فکرکني يک درصد,فقط يک درصد دلم رحم ميادو ميبخشمت بايد بهت بگم که کورخوندي.فهم  

 .انقدر عصبي نباش:

 .نباشم؟منوتا مرز سکته بردي.داداش بيچاره امو ميخواستي بکشيش.اونم با نهايت بي رحمي:

 .دست خودم نبود:
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 غلط کردي که دست خودت نبود:

سرش را تا ميتوانست به سينه اش مي فشرد.تاحاال هيچکس انقدر بهش توهين نکرده بود.نميخواست 

ميداد.زيادي زياده روي کرده بود عصباني شود.بايد بهش حق . 

 ..نفس عمقي کشيد:اون فقط يه نمايشـ

نبود.از نظرمن نبود.خوبه منم بيامو عزيزترين فرد زندگيتو از باال آويزون کنم و تهديدت کنم که مي :
 کشمش؟آره..به نظرت ميشه به اين گفت نمايش؟

ندگيش جلوي رويش نشسته بود.واگه يه لحظه حرفهاي محمد را در ذهنش تجسم کرد.عزيزترين فرد ز
کسي اورا تهديد ميکرد,جانش را برايش فدا ميکرد.حرفش درست بود.حتي فکر کردنش اورا تا مرز 

 .سکته ميبرد.چه برسد که واقعي باشد

 .براي آرام کردن خودش گفت:فکر نميکردم تو علي رو دوست داشته باشي

ار داري که ازش بدم ميادو راضي به مرگش پوزخندي زد:علي داداشمه.هم خونمه.چه طور انتط

 باشم؟هان؟

 .متاسفم:

 .خفه شو.االنم بلندشو برو همونجايي که بودي:

باتعجب به محمد نگاه کرد.خفه شود؟.نميخواست خفه شود.ميخواست حرف بزند.ميخواست محمدرا آرام 
يخواست به او اميد کند.ميخواست خاطرش را جمع کند که او آن کسي نيست که در ذهنش ساخته است.م

 .دهد که هم خودش و هم دوستانو داداشش,زنده اين خانه خارج ميشوند

 .ولي ديگر نتوانست اين محيط پراز تحقير وتوهين راتحمل کند.از جايش بلند شد

 .من هنوزم دوست دارم و به خاطرت هرکاري ميکنم..حتي جونمو ميدم:

هت به رفتنش نگاه ميکرد.داشت حرفي را که زده بود وبه سرعت به سمت پله ها رفت.محمد بود که با ب
را درسرش حالجي ميکرد.توفع اين حرف را آن هم در اين شرايط که او انقدر توهين از طرفش شنيده 

 .بودرا نداشت

  آروم گفت:چيگفت؟..چرا اينجوري کرد؟..اينجا چه خبره؟

نداشت.خودش را روي تخت انداخت و وارد اتاقش شد.ديگه تحمل نگه داشتن بغضي که درگلويش بود را 

 .شروع به گريه کردن کرد

دلش از همه چيز گرفته بود.از زمينو زمان..از پدرومادرش.از بي مهريشان.از محمد.از علي..حتي از 

 .سامان
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 .فقط ميخواست گريه کند و عغده هايش را خالي

بود.ميدانست که زود دستگير دستش را مشت کرده بود محکم ميزد به تشک تختو گريه ميکرد.خسته شده 

 .ميشود.نميخواست به اين زودي اعدام شود.آرزوها داشت که هنوز به آنها نرسيده بود

نفس براي ادامه گريه هايش,کم آورده بود.دستش را روي چشم هايش کشيدو بلند شد.نفس عميقي کشيد تا 
 .کمبود نفس هايش جبران شود

يکرد به دوربين نصب شده در سه کنج اتاقش نگاه کردهمانطور که با دستش آب دماغش را پاک م . 

حتي دراتاقش هم آرامش نداشت.باوجود آن دوربين و اشکاني که داشت نگاهش ميکرد,احساس راحتي 

 !نداشت.حتي موقع خواب

نميخواست ايران نابود شود.او بچه همين کشور بود وبزرگ شده اين کشور.درهمين کشور تحصيل کرده 
تري پدرش نسبت به افراد اين جامعه خبر داشت.ميدانست که اگر کاري نکند,به طور حتم بود.از کينه ش

 .هم ايران نابود ميشود وهم عشقش را به کشتن ميدهد

باز آب دماغش را پاک کرد.دستش را درجيب مانتواش فرو کرد واز لمس گوشي اش,لبخند کمرنگي 
 .برلبانش نقش بست

.خودشو پدرومادرش ازايران فرار ميکردنو مابقي هم به او مربوط نفس عميقي کشيد.بايد کاري ميکرد
نبود که چه باليي به سرشان مي آمد..ولي محمد برايش عزيز بود وميدانست که به نفع محمدست که اين 

 .کاررا انجام دهد

 .به بهانه شستن صورتش,وارد دسنشويي اتاقش شد

يل را برداشتآبي به صورت خيسش زد.دستش را درجيب فروکردو موبا . 

به اسم عويش رسيد.دستش ميلرزيد.معلوم نبود که بتواند سالم از اين خانه بيرون رود يانه.اگر دستگير 
ميشد حتما به زندان ميافتاد..ولي اوکه کاري نکرده بود.به ياد پدرش افتاد که اگه دستگير شود اعدام 

 .ميشود.دلش لرزيد.نميخواست باليي به سرش بيايد

" فرار کنه.مثل دفعات قبل اوميتونه " 

روي اسم عموش ضربه زدو تماس برقرار شد.باهربوق که ميشنيد ضربان قلبش باال ميرفت.نميدانست 

 .اين کاردرست هست يا نه

 بله؟:

صداي کلفت وگيراي عمويش بود.از استرس زبانش بند آمده بود.حاال فهميد که چه غلطي کرده 
گفت:الو؟بفرماييد؟ است.خواست تماس را قطع کند که عمويش  

 .چه قدر دلش برايش تنگ شده بود.عموي دوست داشتني اش بود
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 .مردم آزار:

 .عمويش خواست قطع کند که يکدفعه گفت:نه

 .خودش هم نفهميد چرا گفت"نه".نفس عميقي کشيد

 عمويش ناباور گفت:مريم جان؟تويي عمو؟

 .باصداي لرزاني جواب داد:بله

 خوبي؟:

 .بله..:

: شم؟پيش همون پدر نامردتي؟ کجايي فدات  

 .بله.:

 ..محمد و علـ:

 باشنيدن صداي در اتاقش نفهميد عمويش چي گفت

 ..سريع پريد تو حرفش:عمو رد اين گوشي رو بزنوبا افرادت سريع بيا اينجا

 .بعد گوشي را توي جيبش گذاشت.شير آبو باز کردو دوباره دستوصورتش را شست

ار آينه ميز آرايشش ايستاده ست و دارد به تصوير خودش درآينه نگاه وقتي خارج شد پدرش را ديد که کن

 .ميکند

 نزديکش رفت:چيزي شده بابا؟

 .پدرش مثل هميشه خونسرد نگاهش کرد

 داشتي با کي حرف ميزدي؟:

 .احساس کرد قلبش ايستاده ست.خوني پمپاژ نميکند تا به مغزش برسد.يخ کرده بود

 .حرف بزن:

سانا برد:فکر کردي نميفهمم؟سرش را نزديک صورت رک  

 .م..من..م:

 حرف نزن.واقعا نفهميدي که موبايلت شنود ميشه؟هان؟:
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 !به نفطه اي خيره شد.با خود گفت که چه قدر ديوانه ست که نفهميد

 .سريع وسايلتو جمع کن.بايد بريم.سامانم باخودمون ميبريم.زود:

 سامان را براي چي ميبردن؟

 چرا؟:

: که االن زدي بايد گروگان داشته باشيم.زودباش چون به خاطر گنديه . 

 .ن نميزارم ببريش:

 .زودآماده شو:

 .م..من نميام:

 چرا؟:

 .آب دهانش را قورت داد:نميخوام بميام

 .به دخترش خيره شد:باشه.نيا.بمون پيش عشقت

 .به سمت در رفت.قبل از بستنش گفت:ولي اينو بدون که سامان با من مياد

کوبيد.جوري که چشمان رکسانا از اين ضربه به روي هم آمدو محکم آنرا بهم  . 

 .اگه باليي به سرسامان مي آمد خودش را نمي بخشيد.تقصير او بود که اينجوري شد

 .لعنت به من:

 موبايلش را بيرون آورد:عمو هستي؟

 .بعد از چندثانيه صدا ي عموش را شنيد:آره

: نو ببره.مي کشتش عمو.تورخدا بياشنيدي عمو؟تو روخدا زود بيا..او ميخواد ساما . 

 .و ميان هق هقش تماس را قطع کرد

بايد التماس پدرش ميکرد.نميخواست باليي به سر سامان بيايد.نمي خواست تاآخر عمر عذاب وجدان 

 .داشته باشد

با سرعت از اتاقش خارج شد.پدرش را ديد که نزديک دراتاقي که سامانو علي درآن حبس بودن,ايستاده 

 .است
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 ميخواست وارد اتاق شود؟.ميخواست سامانو همين االن ببرد؟

 دويد سمتش و گفت:بابا؟

حسين به پشت سرش چرخيد به صورت قرمز وخيس از اشک دخترش که به سمتش مي آمد نگاه 

 .کرد.جاي تعجب داشت.تاحاال اشک دخترش را نديده بود و االن به خاطر اين پسر,اشکش را ميديد

ايستاد.با سرآستين مانتو اش,اشکهايش را پاک کردرکسانا کنار پدرش  . 

 .بابا تورو خدا کاريش نداشته باش:

 .پس براي التماس آمده بود

 دوستش داري؟:

 رکسانا از اين سوال گيج شد:کي رو؟

 .هموني که داري واسش گريه زاري و التماس ميکني:

 .به در اتاقي که سامان درآن بود نگاه کرد:آره

ين باال رفت:چرا؟يه تاي ابروي حس  

دست پدرش را گرفت:بچه اس بابا.ميترسه از اين بازيا.ولش کن.خودم باهات ميام.خودم ميشم 

 .گروگانت.فقط با سامان کاري نداشته باش..تورو خدا

 .پوزخندي زدو دست دخترش را که پيرهنش را مچاله کرده بود,را از خودش جداکرد و دردستش گرفت

: ه نميتونم باليي به سرت بيارم.سامان فرق داره..من سامانو با خودم ميبرم.چه تو دخترمي.همه ميدونن ک
 .بدن تو و چه باتو

 پس مامان چي؟:

 .مامانت همينجا ميمونه تا باقي کار هارو راستو ريس کنه:

 اگه دستگير بشه؟:

 .حسين شانه هايش را باال انداخت:بي عرضگي خودشو نشون ميده

 ناباور گفت:بابا؟

 چيه؟:
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: يلي بيرحمي.اون زنته.مادر بچه اته.تو اونو تواين کار آوردي.حاال ميگي بي عرضه ست؟ميخواي خ

 تنهاش بزار؟

حسين باز پوزخند زد.رکسانا از عصبانيت نفس نفس ميزد.ميخواست محکم به گوش پدرش بزند تا از اين 
 .خواب بيدار شود

 .از حرص دنداهايش را بهم سابيد

: عدم اعدام بشي و منم خوشحال بشم..خيانتکاراميدوارم دستگير شي و ب . 

وقتي از پدرش فاصله گرفت,خنده هاي هيستريکش به گوشش رسيد.به چي ميخنديد؟فقط آزادي خودش 

 .مهم بود؟.بايد با مادرش حرف ميزد

 .روبه روي اتاق مادرش ايستاد و ضربه اي به آن زد.بدون اجازه ورود از مادرش وارد شد

رو خشکش زد.حتي نفس کشيدن هم از يادش رفت.مغزش دستور فرار ميداد و باديدن صحنه روبه 

 ..پاهايش دستور ايستادن و ديدن وضع مادرش با آن مردک ديوانه

 .بدون اينکه حرف مادرش را بفهمد سريع از اتاق خارج شد ودررا محکم بست

د.چه خري بود که نفهميده دستش را روي سينه ي دردناکش گذاشت.وبه سمت نرده ها رفتو به آن تکيه دا

 .بود دورواطرافش چه مي گذرد

 .دوباره اشکهايش به راه افتاده بود

 صداي پدرش را که نزديک بود را شنيد

 من خيانتکارم؟:

 وبه در اتاق مادرش اشاره کرد:يااون؟

 .ناباور سرش را چپوراست تکان داد.نميخواست باور کند

: .برو وسايلتو جمع کن.برو قربونت برمبيا از اينجا بريم.از اين مملکت بريم. . 

 .لحن پدرش آرام شده بود

حق با او بود.بايد ميرفتن.ديگر برايش فرقي نداشت که کجا ميخواهند بروند.برايش فرقي نداشت که 
 .سامان را هم باخود ميبرند يا نه..فقط ميخواست فرار کند

ه توانسته بود نظرش را تغيير دهدحسين به دويدن دخترش به سمت اتاقش,نگاه کرد.خوشحال بود ک . 

 .باباز شدن دراتاق همسرش,سرش را به آن سمت چرخاند



                 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

181 

 

 .محيا همراه با مردي از اتاق خارج شد.هردو ميخنديدن.معلوم بود که خيلي بهشان خوش گذشته بود

 باديدن آن مرد,دردل گفت:توديگه چرا دکتر؟

سين جمع شد و لبخنداز روي لبهايش ناپديدآهي کشيدو سرش را باتأسف تکان داد.توجه محيا به ح . 

 .حسين سعي کرد که آرام باشد و بااين قضيه کنار بيايد

 .به سمت دفترش راه افتاد

باخود فکر کرد که چرا بااين زن ازدواج کرد؟زني که از که وقتي همسرش شد, زن بود و به همراه يه 
فش فقط انتقام بود؟انتقام از کي؟از برادرش؟از دختر سه ساله!چيشد که تصميم گرفت بااو ازدواج کند؟.هد

سعيد؟يااز اون قاضي اي که نگذاشت به پسرش برسد؟هرچندکه او خود, آن قاضي را بعد از امضا حکم 
ميثم,به قتل رساند.وچه قدر آنروز خوشحال بود که انتقامش را گرفته است.بهترين اتفاق زندگيش,ازدواج 

که اگر اين زن نبود,اوهرگز به پسرش نميرسيد باهمين زن بود.خودش خوب ميدانست . 

چهقدر دلش ميخواست به اتاق سامان رود واورا بغل کند.ويک دل سير بااو حرف بزند.قلبش درآن اتاق 

 .اسير بود

 .بايد تحمل ميکرد.اين همه سال تحمل کرده بود واالن هم روش

ي کاناپه گذاشته بود را برداشت وروي باهمين افکار وارد دفترش شد.کيف دستي کوچکي راکه از قبل رو
 .ميز گذاشت

روي صندلي اش نشستو کشوي ميز را باز کرد.بايد مدارک را هرچه زودتر درآن کيف ميريختو فرار 

 .ميکرد

 دارين ميريد؟:

 .سرش را باال آوردو نگاهش کرد.چندثانيه طول نکشيد که به کار قبلي اش مشغول شد:آره

 چرا انقدر زود؟:

: دخترجونتهدست گل  . 

 ابروهاي يسنا باال پريد:چي کار کرده مگه؟

 .به محسن زنگ زده و گفته ماکجاييم:

 .پوزخندي زد:از بس کي ديوونه ست..ودلرحم

حسين باخود فکر کرد:چه قدر ساده از اين قضيه گذشت؟.بايد به خودش اعتراف ميکرد که هنوز اين زن 
سال پيش,چادر به سر ميکرد تا کسي به او شک نکندو از را نشناخته است.اين همان زني بود که تا هفت 
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هويت واقعيش پي نبرد.آنقدر با خانواده برادرش خوب بود که بعضي اوقات خودش نيز به شک مي افتاد 
که خالفکار باشد.حتي او باعث شد که محمدو مريم بايکديگر نامزد شوند.وهمچنين او بود که نامزدي را 

ادرش بارها اورا به انتخاب همسر دومش,تحسين کرده بود.ولي نمدانست که اين با ترفند خودش بهم زد.بر

 .زن,زن نيست.خود شيطانست

 کجا داري سير ميکني؟:

 گيج به يسنا نگاه کرد:چي؟

 ..تو فکري:

 هيچي.عشقوحالتو بااون پسره کردي و حاال اومدي پيش من که چي بگي؟:

 .خنديدو روي دسته کاناپه گوشه دفتر نشست

: تر بيچاره چه طور خام تو شد؟دک  

 .خيي ساده:

 نگران نيستي که دخترت تورو تو اون وضعيت ديده؟:

 .شانه هايش را باال انداخت و بالحن بي تفاوتي گفت:نه.باالخره اوهم بايد مثل من بشه

 چهره اش جمع شد:دوست داري دخترت مثل خودت تباه بشه؟

 من تباه شدم؟:

کرد.باز سرش را به نشانه تأسف تکان دادو مشغول کارش شد.با تمام شدن حسين سرتا پاي محيا را نگاه 

 .مدارک در کشو ها,به سمت گاوصندوق رفت

 درهمان حين محيا گفت:پسرتم باخودت ميبري؟

 .معلومه:

 .رمز گاوصندوق را زد

 توکي مياي؟:

 .بعداز اتمام کارها و کشتن اين چهارنفر ميام:

ر نبود کسي کشته بشهچشمانش گشاد شد.چرخيد سمتش:قرا . 

 چيه؟نگران بچه هاي برادرتي؟:
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 .قرارما اين نبود:

 .تغييرش دادم:

 .حسين با عصبانيت گفت:نميزارم باليي به سرشون بياري..وگرنه..وگرنه دخترتو ميکشم

 .بلند خنديد.ميدانست که حسين رکسانارو دوست دارد وقرار نيست دست به چنين کاري بزند

: به جون بچه امنخند..قسم ميخورم. . 

 .يکباره خنده اش قطع شد.قسم به جان بچه اش خورده بودوخيلي هم جدي بود:باشه

 .نفس آسوده اي کشيدو به کارش مشغول شد

 فردا که اومدم پيشتون,اصال دلم نميخواد پسرت تو خونه مون باشه.ميفهمي که؟:

 .آره:

 .ميبريش تو خونه خودت.دوست ندارم چشمم به چشمش بيوفته:

 .از نفرتت به پسرم خبر دارم:

 .جداُ؟.منکه کاري به کار پسرت نداشتم:

ايستاد:نداشتي؟کي بود که به ميثم دستور داد بچه امو بندازه تو لونه سگا؟هان؟اگه من نبودم که اون سگاي 

 .وحشيت بچه امو تيکه پاره کرده بودن

باديگارداد,مسئول بچه من باشن؟کي  نزديکش رفتو ادامه داد:کي بود که دستور داد دوتا از وحشي ترين

 بود که نقشه گيرآوردن منصور اونم از طريق بچه منو داد؟

سعي کرد بغضش را قورت دهد:بچه منو تا مرز سکته بردي.ميفهمي؟همه اين کاررا روتو کردي.واگه 
 .من نبودم تااالن بچه منو نابود کرده بودي

 .يسناخودنسرد گفت:بچه توِا نه من

: تو ِا.ولي من مثل دخترم باهاش رفتار کردم.جوري حتي يک درصدم شک نکرده که من مريمم بچه 

 .ناپدريشم

 .همه مثل هم نيستن:

 .از روي دسته کاناپه بلند شدو به سمت در رفت

 .بيخيال چهره متعجب حسين شد:خوش بگذره
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شود.بايد ميرفت بعد از اتاق برون رفت.نبايد عصبي ميشد.چندبار نفس عميق کشيد تا به خودش مسلط 

 .پيش سامان.ديگر وقتش بود خودرا به او نشان دهد.بايد هرچه سريعتر فرار ميکردن

 «سامان»

 .داشتم باقاشق دونه هاي برنج توي بشقاتو جابه جا ميکردم.حوصله هيچ چيزو نداشتم.حتي خوردنو

 چرا چيزي نميخوري؟:

دخواستم بگم سيرم که نگام خورد به بشقابش.دست نخورده بو . 

 توچرا نميخوري؟:

 .من خورشت کرفس دوست ندارم:

ولي من عاشقش بودم..ميمردم براش.ولي يه حسي ميگفت نخورم.احساس يکردم يه چيزي تو غذام 
 .ريختن

 .بخور ديگه:

 .از اصرارش کالفه شدم

 .منم دوست ندارم:

 .دروغ نگو بچه.همه ميدونن که تو چه قدر عاشق اين خورشتي:

نميخوام بخورم.زور که نيستکالفه نگاش کردم: . 

 چرا؟:

 .دلشوره دارم.ميترسم لب به اين غذا بزنم:

 چرا؟:

 .چه ميدونم..يه حسي ميگه نخور:

 .اونم مثل من کالفه شده بود.ظرف خودشو گذاشت رو پاتختي و بعدم ظرف منو

 خيره به چشمام نگاه کرد:دردت چيه؟

 .گفتم که.دلشوره دارم..:

 واسه چي؟:
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 .بيخيالش علي:

 .چرا انقدر کالفه اي:

بلند شدمو شروع کردم به راه رفتن:خسته شدم.ميخوام آزاد بشم..ميخوام دراين اتاق رو بشکونمو فرار 
کنم.حتي حاضرم بميرم ولي تو اين اتاق نباشم.دوهفته اس که اينجام.نميدونم االن چه روزيه.شنبه اس؟.سه 

 .شنبه اس؟..نميدونم.فقط ميخوام برم

پنجره و باحسرت به بيرون نگاه کردمچرخيدم سمت  . 

 .شب ميبرنت بيرون:

 باتعجب چرخيدم سمتش:کجا؟

 .خب..مگه تو دلت نميخواد که تواين اتاق نباشي؟.خب اونا ميانو ميبرنت..اه اصال بيخيال:

 مشکوک نگاش کردم:ميخوان منو کجا ببرن؟چه باليي ميخوان سرم بيارن؟

 .مهم نيست:

به بيرون نگاه کردم.چه قدر حرف کشيدن از اين پسر سخت بود.چرا مستقيم  ميدونستم حرف نمزنه.باز
 نميگفت عموش بهش چي گفته؟

صداي قفل دررو شنيدم.حتي حوصله نگاه کردن به کسي که اومده داخلو نداشتم.به من چه؟حتما اومده 

 .بودن ظرف هاي غذا رو ببرن

 ولي باحرفي که علي زد سيخ شدم و سريع چرخيدم سمتش

 عمو؟:

اين رئيس بود؟پس اوني که ديشب تو ماشين بود کي بود؟..چه هيبتي داشت.سرتاپاش رو نگاه کردم.کت و 
شلوار مشکي تنش بود که خيلي خوشتيپش کرده بود.از عضله هاي بازوش که حتي از روي کت هم 

اشت که به بيرون زده بود,معلوم بود که ورزشکاره.به صورتش نگاه کردم..موهاي جوگندمي کوتاهي د
پوست سفيدش خيلي ميومد..اين مرد چيداشت که انقدر برام خواستني بود؟حتي از اون مردي که تو 

ماشين ديدم هم خواستني تر بود..داشتم ديوونه ميشدم.مگه خالفکارها خواستني هم بودن..مگه زنه که بگم 
 خواستنيه؟

 باصداش از فکر اومدم بيرون:خوب نگام کردي؟

قورت دادم.به علي نگاه کردم که سرش پايين بود باصدا آب دهنمو . 

 .بايد بريم:



                 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

186 

 

بامن بود؟.نگاش کردم که ديدم داره نگام ميکنه.نگاهش نسبت به نگا بقيه فرق داشت.حتي نسبت به مامانو 

 !بابا

 دهنمو باز کردم تا بگم کجا,که علي گفت:زودنيست عمو؟

 .نه:

م.قرار بود منو ببرن جايي.ولي کجاپس علي ميدونست.ياد حرف چنددقيقه پيشش افتاد . 

 باالخره به حرف اودم:کجا ميخوايد منو.ببريد؟

 .نگام کرد.:يه جاي خب

 يه جاي خوب کجاست؟:

هاله اي از اشک تو چشماش رو ديدم.واقعا رئيس اين بود؟ميخواستم بگم که نميام.که همينجا خوبه 
زبانم نميچرخيد که بگم.حتي ترسي هم برام.حداقل بهتر اون جاي خوبي که داري ميگي هست..ولي 

 .نداشتم

 .اومد سمتم.باهر قدمي که بهم نزديک ميشد,ضربان قلبم شدت ميگرفت

وقتي دستش روي سرم قرار گرفت احساس کردم تمام بدنم قفل شده.ووقتي هم رفتم تو آغوشش قبلم 

 ايستاد.نميدونستم چه حسي دارم.ترسيده بودم يا استرس داشتم؟

ي سينه اش بود.گوش سمت راستم روي قلبش..نامنظم ميزد.چرا منو بغل کرده بود؟چرا سرم درست رو

 نميخواستم بيام بيرون.چرا مخالفت نميکردم؟

يد منو ازخودش جدا کرد.خواستم بگم چرا اين کاررو ميکني؟چرا بغلم ب*و*سبعد از چنددقيقه سرمو 
 .ميکني؟..نميتونستم حرفي بزنم.مسخ نگاش بودم

: بيايبايد بامن  . 

 .من بازهم سوالي نکردم.فقط خيره چشماي قهوه ايش بودم که خيلي شبيه چشمام بود

باسوزشي که تو گردنم حس کردم,نگام چرخيد سمت دستش.آمپول تو دستش بهم هشدار داد.دستمو گذاشتم 
يق کرده دنم ترزتو دستش.خواستم آمپولو از تو گردنم بيرون بيرام که دير شده بود.مواد تو آمپولو به ب

 .بود

 .به ثانيه نکشيد که رودستاش سقوط کرد.تنها چيزي که فهميدم همين کلمه از دهنش بود:متأسفم پسرم

  .پسرم"تو سرم اکو شدو از هال رفتم"

 «سعيد»
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همونطور که داشتم با لپتاب ور ميرفتم زير چشمي به ميثم نگاه کردم.با نفرت داشت به منصور نگاه 

ودم سرش تو لپتاب بود و متوجه اين نگاه نبودميکرد.ولي منصور مثل خ . 

نگام چرخيد سمت محمد که کنارم نشسته بود خيره پارکت ها بود.هنزفري تو گوشش بود تا صدايي که 
 .ميثم گفته بود رو تقليد کنه.ولي معلوم بود که اصال حواسش به اون صدا نيست

 .آروم صداش زدم.نفهميد

صداش زدمدستمو گذاشتم روي ران پاشو باز  . 

 گيج سرشو آورد باال:هان؟..ببخشيد.بله؟

 کجايي؟:

 .ه هيجا.همين جام:

 .بعد نصفه و نيمه لبخند زد

 خوبي؟:

 .سرشو انداخت پايينو باز به پارکت ها خيره شد

 .آروم گفت:نه

 .بااينکه که گفت نه ولي خوشحال شدم.از اينکه تظاهر به خوب بودن نميکرد

و ببينمادامه داد:ميخوام رکسانا ر . 

 به چشمام نگاه کرد:ميخوام بهش بگم چرا اون حرفو زد؟

 دوستش داري؟:

 .نه..مطمئنم که اوهم منو دوست نداره:

 پس چرا گفت نميزاره باليي به سرت بياد.حتي اگه خودش بميره؟:

:  نميدونم.به خاطر همينه که ميگم ميخوام باهاش حرف بزنم..تمرکز ندارم..نميتونم اين صدارو تقليد
 .کنم.ميترسم باز به ميثم بگم رکسانا رو ميخوامو او علي رو پرت کنه پايين..يه کاري بکن سعيد

 .به چشماي ترسيده و پراز التماسش نگاه کردم

 ..آروم گفتم:تو نميخواد زياد به فکر تقليد اين صدا باشي
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نگاه کرديم.صداي گلوله  باصداي تقي که از باال اومد جمله ام نيمه تموم موند.هرچهار نفرمون به باال

 نبود..پس صداي چيبود؟

 «راوي»

با ساک کوچکش از اتاق خارج شد.خواست به سمت اتاق پدرش قدم بردارد که پدرش را ديد وارد اتاق 
 .سامان شد

 .دويد سمت اتاق تا بتواند جلوي پدرش را بگيرد ولي دير شده بود.به در بسته اتاق نگاه کرد

" خاطر کاري که کردم سامانو باخودش ببره؟واقعا بابا ميخواد به  " 

گوشش را به در اتاق نزديک کرد.صداي پدرش را شنيد که گفت بايد با آنها بيايد.تعجب کرد که سامان 

 .حرفي نميزد.صداي علي را هم شنيد ولي سامان نه

 "..شايد سامان داره حرف ميزنه ولي انقدر آرومه که من نميشنوم"

اختو باز فالگوش ايستاد.نميدانست پدرش دارد چيکار ميکندشانه هايش را باال اند . 

 .دستش را روي دستگيره در گذاشت.خواست وارد شود که صداي پدرش را شنيد:متاسفم پسرم

دستش برروي در خشک شد.پدرش چه گفت؟..پسرم؟..با سامان بود؟.سامان برادرش بود؟ممکن 

 .نبود.نميتوانست باشد

وي زمين,صداي بدي را ايجاد کرد.جوري که خودش هم ترسيدو از بهت اين باافتادن ساک دستي اش برر

 .حرف بيرون آمد

 .باباز شدن در سرش را باال آورد.پدرش را ديد که سامان را بغل کرده بود وبابهت به او خيره شده بود

 .حسين از نگاه رکسانا فهميد که مکالمه آخرش را فهميده است

دمپوفي کشيد:بعدا بهت توضيح مي . 

 .رکسانا سرش را ناباور چپوراست تکان داد وچيزي نگفت

 .ساکتو بردارو بريم.ديره.االناست که پليسا برسن.بدو باباجان:

 .نميام:

 .چرا؟گفتم که بهت توضيح ميدم:

 .االن بده:
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 .وقت نيست:

 .من نميام:

 .دستگير ميشي باباجان.معلوم نيست بعدش چه باليي به سرت بيارن:

: تگير بشم بهتر اين که يه عمر تو بيخبري زندگي کنممهم نيست..دس . 

 .کالفه بود لحنش:رکساناجان..تو رو به جون بابا لج بازيتو بزار کنار

 .ميمونم..محمد تنهاست.مامان بيرحمه.ميدونم که اونا زنده نميزاره..ميمونم بابا:

بود؟حسين تعجب کرد.ميخواست به خاطر محمد بماند يا به خاطر حرفي که شنيده   

يکمي فکر کرد.حرف دخترش درست بود.شايد بودنش بهتراز نبودنش باشد.باالخره ميتوانست جان 

 .چهانفررا نجات دهد

 .برادرش نيز دردادگاه به نفع رکسانا رأي ميدادو دفاع ميکرد.مطمئن بود

يد:قول بده مواظب خودت باشيب*و*سسرش را جلو آورد.عميق پيشاني رکسانارو  . 

: ييقول ميدم بابا . 

سعي کرد گريه نکند.تصميمش را گرفته بود.ميماند تا از عشقش محافظت کند.از اين تصميم لبخندي به 

 .لبش آمد.از همان ابتداهم نميخواست برود.واين بهانه اي شد براي ماندنش

 .منتظرتم باباجان..اميدوارم دستگير نشي:

 .بهتره شما سريع بريد..مواظب سامانم باشيد:

: ميشه عزيزم.کاش ميومدي دلم برات تنگ . 

 .قلبم اينجاست.بهتره بمونم.بريد:

 .حسين لبخندي زد وبعد از اينکه عميق نگاهش کرد, به سمت دفترش رفت

 .رکسانا در دل گفت:منم دلم برات تنگ ميشه..خدافظ بابايي

 .سعي کرد اشک نريزد وبه پدرش فکر نکند.ساکش را برداشتو به اتاقش رفت

ته بود.دلش پاي رفتن را نداشت.ولي بازهم درآن آشوب بودخوشحال بود که نرف . 

 .ساک را روي تخت گذاشتوکنارش نشست
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 .خواست وسايل داخل ساک را بيرون بياورد که ياد مادرش افتاد

 ..هنوز باورش برايش سخت بود.مادرش با آن مردک وقيح بودو داشت

ارد ان اتاق نميشد.ميدانست مادرش زياد با به ياد آوردن آن صحنه لرزي بر تنش نشست.کاش هيچوقت و

 .انسان خوبي نيست و حجابي هم ندارد ولي هيچوقت ذهنش به اين مورد خطور هم نکرده بود

 .آهي کشيدو از جايش بلند شد.بايد ذهنش را خالي ميکردو به نجات عزيزانش فکر ميکرد

کرد همچنان که به سمت پنجره اتاقش ميرفت,دستهايش را در زير بغلش فقل . 

يادمادرش افتاد که هميشه بااو به حياط ميرفتن وباهم حرف ميزدن.البته بيشتر دردو دل ميکردن.چه قدر 
به مادرش گفت که بگذارد برود پيش عمويش تا عذر خواهي کند.که هرباز مخالفت مادرش مواجهه 

 .ميشد.نميدانست که چرا مخالف ست.کاش مادرش به حرفش گوش ميداد

بکشد که باديدن فردي که جليقه اي که روي آن اسم پليس هک شده بود وداشت از ديوار  خواست باز آهي
پشتي عمارت که نزديک به اتاقش بود پايين مي آمد تا درپشتي رابراي همکارانش باز کند,آهش را 

 .خورد

 .بايد به پدرش ميگفت که سريعتر فرار کند..بايد همه را باخبر ميکرد

 «سعيد»

: يا حواست جاي ديگه ست؟ داري گوش ميدي  

 .ميثم بود که داشت به محمد نگاه ميکرد

 .دارم گوش ميدم:

 .ولي من فکر ميکنم که تو حواست پيش عشقته:

 .عشق؟من عشقي ندارم که بخوام بهش فکر کنم:

 مطمئني؟:

 .آره:

 .پوزخندي روي لب هاي ميثم نشست

 ميدونستي رکسانا ميتوست داداشتو پرت کنه پايين؟:

: همين کارم ميکردداشت  . 
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نه.معلوم بود نميکنه.فقط ميخواست هم تو التماسش کني و هم تو مرکز توجه همه قرار بگيره..که اگه :
و بهش توجهي پدرش هم نيومده بود او علي رو پرت نميکرد..او دختر شکننده ايه.دوستت داره و ت

 .نمکني

 تواينا رو از کجا ميدوني؟:

: کسانا تو هيچکدوم از کارهاي منو پدرو مادرش نقش نداشته.حتي نميدونه مهم نيست.فقط اينو بدون که ر

 .چه طور بايد اسلحه به دستش بگيره.يا باهاش کار کنه.باورکن راست ميگم

 چرا اينارو بهم ميگي؟ميخواي داغونم کني؟:

 .باخنده بلند ميثم نگاش کردم

 .ميخوام از دستش ندي:

سش عزيز بود؟اين حرفا از ميثم بعيد بود.رکسانا وا  

 سوالم به زبون اوردم:رکسانا واسط عزيزه؟

 ..سرد نگام کرد.نگاش رنگ نفرت داشت.رنگ انتقام

 .وقتي دخترمو کشتين,اون موقع فهميدم چه جواهري بود:

 محمد:تو رکسانا جاي دخترت ميبيني؟

 .بانفرت به منصور نگاه کرد:دخترمو ازم گرفتي لعنتي

م,تقصير من نبود.باور کنمنصور:ده بار تاحاال بهت گفت . 

 .نفس عمقي کشيد:به کارتون برسيد

بهش خيره شدم.بااخم به جايي خيره شده بود.ميتونستم دردي که کشيده رو درک کنم.خيلي سخته که يه 

 .پدر از فرزندش دور باشه

 .باصداي تق تقي که از پله ها اومد سرمو چرخوندم به اون طرف.رکسانا بود.خيلي هول کرده بود

 .نفس زنان کنار ميثم ايستاد

 چيزي شده؟:

 نه:

 پس چرا انقدر عجله داري؟:
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 .همين جوري.مهم نيست:

 .به محمد نگاه کرد و بعد سرشو انداخت پايين.يه چيزي ميخواست بگه که از عواقبش ميترسيد

 واسه چي اومدي باز؟:

 .سرشو آورد باال و به محمد که اين سوالو پرسيده بود,نگاه کرد

باز کرد.خواست چيزي بگه که باز منصرف شد.زير چشمي به ميثم نگاه کرد و باز سرشو دهنشو 

 .انداخت پايين

چرا حرف نميزني؟نکنه بااين کارت بازميخواي مورد توجه همه قرار بگيري؟فکر کردي دوستت :
 ..دارم؟نـ

 ..دوستش که داري:

يک آن رنگ صورت محمد سرهمه مون چرخيد سمت فردي که پشت سر رکسانا بودو اومد جلو. 

 .پريد.باصدا آب دهنشو قورت دادو از جاش بلند شد.شوکه شده بود با ديدنش

 .منو منصورم به طبعيت از او بلند شديم

اشکان به همه مون نگاه سرسري کردو رفت سمت محمد. نزديک محمد ايستادو خوب نگاش:چه طوري 

 .بچه؟

.نگاش به محمد خريدانه بود.سرتا پاشو داشت ورانداز به منو منصور نگاه کرد وبعدو دوباره به محمد

 .ميکرد

 .چه قدر بزرگ شدي:

ميدونستم که محمد ترسيده بود و زبونش قفل شده بود.ميدونستم که باز به ياد اون روز ها افتاده 
 .بود.روزهايي که افسرده شده بودو از زمينوزمان ترسيده

13 اداره ست و داره واسه گروهکي کار ميکنه.وقتي سال پيش بود که بهمون خبر دادن جاسوس تو 
سردار از هويت اشکان پي برد,اشکان محمدو گروگان گرفت وتا لحظه اي که از ايران خارج نشده 

بود,محمدو آزاد نکرد..بعد از آزادي محمد,حالو روز خوبي نداشت.مدام بهش ميگفتم که تواون دوروز 
وني و ترسيده؟.که فقط ميگفت هيچي نيستو و طفره ميرفت از چي بين تو اشکان گذشته که تو انقدر پريش

 .جواب دادنش.حتي از منم ترسيده بود.نميزاشت نزديکش بشم

 باصداي اشکان از فکر اومدم بيرون

 فکر نميکردي من عضو اين گروه باشم.نه؟:
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ونستم بگم نفس هاي محمد پر صدا شده بود وقتي اشکان سرشو برد نزديک گوششو چيزي گفت.تقريبا ميت

 .که تو مرز سکته بود

 اشکان باخنده سرشو کشيد عقب:موافقي؟

 .باالخره محمد به حرف اومد و با دندون هاي کليد شده گفت:خفه شو

باز خنديدو به منومنصور اشاره کرد:نکنه به اينا نگفتي تو اون چهارروز چي گذشته بينمون؟.ميخواي 
 بگم؟

 .نه:

 منصور:چي بينتون گذشته بوده؟

يره به چشمام شد:توهم ميخواي بشنوي؟خ  

 .به محمد نگاه کردم که حاال چشماش اشکي بود.داشت باچشماش بهم التماس ميکرد که بگم نه

 .نه:

 اسلحه اي که تو دستش بودو گذاشت رو سرم:مطمئني؟

 .نفس عميقي کشيدم و به چشماش نگاه کردم:آره

.ديوانه بوددوباره خنديد و اسلحه اشو از روي پيشونيم برداشت .. 

 .رفت سمت رکسانا و اسلحه رو گذاشت رو سرش.روبه محمد گفت:ياميگي بهشون يا اينو ميکشم

 رکسانا ناباور گفت:دايي؟؟؟داري چيکار ميکني؟

1هيس کشيده اي کشيدو روکرد سمت محمد:تا سه ميشمارم.ميدوني که ميزنم.. . 

باچشماي اشکي.معلوم بود که هردوشون عاشق به محمد نگاه کردم وبعد به رکسانا.هردوخيره هم بودن,
 .همن

 اشکان عصبي فرياد زدم:بزنم؟

 .شمارشش چه زود تموم شد

 .گلن گدن اسلحه رو کشيد که محمد سريع اما آهسته گفت:ميگم

 .سرشو انداخت پايينو با صداي تحليل رفته اي گفت:به گند کشوندم

دبا تعجب نگاش کردم.چشمام رفته رفته داشت گشاد ميش . 
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 .اشکان:چي؟نشنيدم چي گفتي.بلندتر بگو

 .محمد نفس عميقي کشيدو باصداي لرزوني گفت:به گند کشوندم..شد قاتل روحم

 .سرشو بين دستاش گرفت.نتونست تحمل کنه

پس به خاطر همين بود که تا دوماه از خونه پدريش بيرون نميرفتو با هيچکس حرف نميزد..چشمام و 

م براي رکسانا بود و هم براي محمد,گوش کردم.چي کشيده بود اين پسر؟بستم به صداي هق هقي که ه . 

 صدايي به گوشم..کسي ميگفت پليس؟؟؟

 پليسا اومدن يا من اشتباه ميون صداي گريه اين دو اين کلمه رو شنيدم؟

 .اشکان روکرد سمت رکسانا:خفه شو..دارن ميگن پليسا اومدن

 بهش غريد:تو پليسارو خبر کردي.آره؟

نا که مثل محمد,به خاطر حرفي که اشکان زدآروم شده بود, آروم شد. آب دماغشو پاک.عصبي شده رکسا
بود که گفت:آره.من خبرشون کردم.چون ميدونستم که شماها چه قدر اشغاليد.چه قدر وقيحيد..آشغال 

 ..کثافت.همتون لجنـ

گذاشت روي لپ سمت  باسيلي که اشکان بهش زد,ساکت شدو با تعجب بهش نگاه کرد.دست لرزونشو

 .پچش

 لعنتي واسه چي ميزنيش؟:

محمد بود که خواست بره سمتش تا باهاش دست به يقه بشه که دستشو گرفتمو کشيدمش سمت خودم:آروم 

 .باش محمد

 .نگام کرد.از شدت عصبانيت سرخ شده بود

 .نبايد ميزدش.حق نداره:

 .محمد؟.آروم باش:

باهم کنار بيايم اشکان پوزخندي زد:بزار بياد..ميتونيم . 

 .خفه شو..يکبار ديگه دستت بهش بخوره من ميدونمو تو:

 .باشه.به تو دست ميزنم:

 .بعداز اين حرف, اومد سمت محمد
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دستشو گرفتو کشيد سمت خودش.انقدر سريع اينکارو کرد که دستش از دستم جدا شد.به وضوح لرزش 

 .تن محمد رو ديدم.از اين همه نزديکي ميترسيد

: رسيدي؟خودت يکدفعه خيس نکني؟چيشد؟ت  

 .اسلحه رو گذاشت روي پيشونيش

باصداي رکسانا چرخيد سمتش:دايي ولش کن..بيا پيش خودم.منو بکش.ولي بااو کاري نداشته باش.تورو 
 .خدا

 .بزن:

 .صداي محمد بود که خيلي محکم اينو گفته بود

 .اشکان يک قدم ازش دور شدو گلن گدن اسلحه رو کشيد

و بسته بود.لبخند به لب داشت.خوشحال بود از اينکه داشت از رکسانا محافظت ميکردمحمد چشماش . 

 .خواستم برم سمتش تا مانع شکليکش بشم که با صداي حسين سرجام ميخکوپ شدم

 .بنداز اسلحه اتو:

نگاش کردم که با اسلحه رفت سمت اشکانو اسلحه رو گذاشت رو سرش.انقدر سريع اين کاررو انجام داد 
نگذاشت اشکان کاري انجام بده که . 

 .اشکان زير چشمي به حسين نگاه کرد:نميتونم..اول اينو ميکشمو بعد ميندازم

 .اگه دستت به ماشه بخورم,مغزتو رو زمين ميپاشم.پس بنداز:

 .اينجا پراز پليسه.به دست تو بميرم بهتراز اينکه منتظر اعدامم باشم:

 .گفتم بنداز:

: واهرم چه باليي به سر پسرت مياره؟اصال پسرت کجاست؟مگه نميخواستي ميدوني اگه منو بکشي خ

 دستشو بگيري و بري؟

 .ترجيح ميدم اول بچه داداشمو نجات بدمو بعد برم:

 يعني جون اين بيشتر از پسرت مي ارزه؟:

 .من هردوشونو باهم دوست دارم.يه يک اندازه:

 .دروغ نگو:
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اشکان دسش رفت سمت ماشه.رکسانا خودشو رسوند به . 

 .من نميزارم بزنيش:

 .چه قدر اين بچه خاطر خواه داره:

حسين تا خواست زودتر از اشکان شليک کنه ,که نتونست.باشليک اشکان چشمامو بستم تا نبينم.نبيبم که 

 .چه طور پسري که مثل برادرم بود االن نقش زمين شده و داره با مرگ دستو پنجه نرم ميکنه

نا خود آگاه باز شد.خيره دونفري بودم که غرق خون روي زمين افتاده باصداي شليک دوم,چشمام 
  .بودن.توان هيچ کاري رو نداشتم.حتي نميتونستم داد بزنم.فقط خيره بدن هاي خوني اون دونفر بودم

 .محمد دوزانو نشست پيش رکسانا.سر رکسانارو تو دستاش گرفت

 .بايک دست اشکاشو پاک کرد تا ديدش واضح تر بشه

اي آروم رکسانا رو شنيدم:مح..محمد؟صد  

 جانم؟:

 .ب ب ..ببخ..شم:

 .بايد ببريمش بيمارستان:

 .صداي حسين بود که ميلرزيد

 .بلندشو محمد.لفتش نده:

ه آرومي روي پيشوني رکسانا زدب*و*سمحمد  . 

 .نگاهي به حسين کرد:باشه

 .تا خواست بغلش کنه که رکسانا گفت:بگو..که..مي بخ. اه

: م ميخورم.االن ميبرمت بيمارستان.انرژي تو هدر ندهمي بخشمت.قس . 

 ..يقه محمد رو گرفته بود:بهم..ب..بگو. اه..مريم

 .مريم.مريم.حرف نزن..بايد انرژي داشته باشي.تورو خدا دووم بيار:

بغلش کرد و همراه حسين رفتن سمت در پشتي.به منصور نگاه کردم که خيره جنازه اشکان بود.مغزش 
يده شده بود.حالم داشت از اين صحنه به هم ميخوردبه بيرون پاش . 

 .باصداي ميثم که تا اون لحظه به حضورش فکر نکرده بودم,نگاش کردم
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 .خب آقا منصور..وقت خدافظيه:

اسلحه رو نشونه گرفت سمتش.خسته شده بودم از همه اسلحه بازي.منصورم مثل خودم بود وقتي کالفه 

 .نگاش کرد

کشيدن گلن گدن,منصور به حرف اومد:من هرچه قدر بهت بگم که تقصير خودش ولي ميثم جدي بود.با 
 .بود,تو قبول نميکني.بزن منو از اين زندگي نکبتي و پراز بدشانسي راحت کن

 از حرفش جا خوردم.:چي داري ميگي منصور؟

: به چه اميدي بزار بزنه.داغونم سعيد.اگه االن بهت بگن سامانو کشتن من ديگه به چه رويي بيام سرکار؟

 زندگي کنم؟

 .سامان نمرده:

 .ميدونم..بزار بزنه..بزن ميثم.راحتم کن:

 ..خيره به سر اسلحه ميثم بودم..کاش اسله اش خشاب نداشته باشه.خدايا يه اين بار رو بهش شانس بده

ن چشمامو بستم.دوباره صداي شليک گلوله رو شنيدم.نفسمو کالفه بيرون فرستادم.انقدر استرس و هيجا
براي من خوب نبود.کاش به من ميزد.کاش منو از اين زندگي راحت ميکرد..اگه باليي به سر سامانم بياد 

 .من خودمو نمي بخشم.اصال به چه اميدي به زندگيم ادامه بدم

 .باهمون چشماي بسته ناليدم:تورو خدا بيا منم بکش..خسته ام به خدا

 .هنوز مونده تا خستگي:

ردم.به منصور نگاه کردم که پهلوشو گرفته بودو نشسته بود روي مبل..نگام صداي سردار.چشم باز ک
 .خورد به ميثم که سردار دستاشو گرفته بود

 .غريد:ولم کن

 سردار داد زد:سروان صادقي؟

 صادقي اومد داخلو بعد از احترام گفت:بله قربان؟

 .اينو ببر تو ماشين:

 .صداي شليک گلوله از هر طرف تو حياط ميومد

: ما چه طوري اومديد داخل؟ش  

 .از در پشتي:
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 حسينو محمدمو هم ديديد؟:

 نه:

 چرا انقدر بي سرو صدا اومدين؟:

 .بي سرو صدا اومدم چون دلم نميخواست ميثم منصورو گروگان بگيره.وگرنه واويال ميشد:

به پهلوم منصور:واقعا ممنونم قربان.اگه دير تر با پاميزديد به دستش االن دقيقا گلوله خورده بود . 

رفتم سمت.دستشو از روي پهلو برداشتم.گلوله کنار زخم قديمي منصور خورده بودو از پوست رد شده 

 .بود

 خوبي؟:

 .آره:

 .داره ازت خون ميره:

 .سردار:آمبوالنسو خبر کرديم

 .نگام خورد سمت باال.قبلم هنوز اون باال بود

وچيکه..برومنصور فهميد نگاهمو که گفت:برو..من خوبم.يه خراشه ک . 

 .لبخند کمرنگي زدم.اسلحه اشکانو برداشتمورفتم سمت پله ها..سردار هم باهام اومد

 .گفتم:قربان شما اگه ميشه اتاقاي سمت راستو بگرديدو منم چپو

باشه.اتاق اولي درش باز بود.خالي از هرچيزي..ولي اتاق دومي درش قفل بود.از در فاصله :

ونه گرفتمو شليک کردم.باباز شدن در رفتم داخلگرفتم.اسلحه رو روي دستگير نش . 

 علي؟:

 رفتم سمتش.علي باديدن من از جاش بلند شد.لبخند زد:آقا سعيد.شما اينجا چيکار ميکنيد؟

 سامان کجاست؟:

 .اخم کردو سرشو انداخت پايين:عمو حسين بردش

 ميدونم ولي االن جاست؟:

 نميـ..بابا؟:
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در ايستاده بود.محکم همو بغل کردن.ومن به اين فکر کردم که  سريع رفت سمت سرداري که در آستانه
اگه سامان االن اينجا بود من چه جوري بغلش ميکردم..آهي کشيد و به هردوشون نگاه کردم.لبخندي 

زدمو از اتاق اومدم بيرون.بهتر بود پدرو پسر رو تنها مي گذاشتم.بايد خودم پسرمو پيدا کنم.تو کدوم يک 

  از اتاقا بود؟

حسين رو ديدم که رفت تو يه اتاق که درست اونطرف سالن, روبه روي اتاق سامانو علي بود.حتما اتاق 

 .خودش بود

 دويدم سمت همون اتاق.سامانم اونجا بود؟

 حسين چه جوري تونسته بود خودشو به باال برسونه؟چرا دستگيرش نکرده بودن؟

م جا بيادنفس زنان به در اتاق رسيدم.نفس عمقي کشيدم تا نفس . 

 استرسم دوبرابر شده بود.ممکن بود سامانم تو اين اتاق باشه؟اگه باشه تو چه وضعيتيه؟

واراد اتاق شدم.اولين چيزي که به چشمم خورد دو کاناپه قهوه اي رنگي بود که حسين روش نشسته بودو 

 .سرشو بين دستاش گرفته بود

کردم..يه کيف روش بود که برگه ها آچار دورو به ميز بزرگي که نزديک مبلهاگذاشته شده بود نگاه 
 .اطرافش ريخته شده بود

 .ميدونستم مدارکه.ولي اول سامان مهم بود

 حسين؟:

 .سرشو با تأخير آورد باال

 چيه؟:

 بچه ام کجاست؟:

 سريع سرشو چرخوند سمتم.به چشماي به خون نشسته نگام کرد:بچه تو؟

ساله  17دم تو حرفش:درسته.بچه توِا.از خون توِا..ولي خواست ادامه حرف هاي تکراريشو بگه که پري

 .که پيش منه.به من ميگه بابا.او اصال تورو نميشناسه

 .ميشناسه.خوبم ميشناسه:

 جفت ابروهام پريد باال.منظورش از ميشناسه چي بود؟بهش گفته بود که پدرشه؟

: ست من رئيس اين باندم,نفرت توش وقتي بغلش کردم,آروم بود.وقتي به چشماش نگاه کردم,بااينکه ميدون

 .موج نميزد.انگار که منو سالهاست که ميشناسه
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 .اهي کشيد وبغضشو قورت داد

چرا نزاشتي واسه بچه ام پدري کنم؟چرا دسيسه کردي تا بچه امو برا خودت نگه داري؟مگه چه گناهي :
يه برگه رو امضا کردمو کرده بودم؟خودت خوب مي دونستي که افتادنم به زندان توطئه بود..من فقط 

فکر کردم برا شرکت مهمه و مفيد..چه بالهايي که اين امضا به سرم نياورد.زنمو به کشتن داد..بچه امو 
ازم گرفت.کارمو.کل زندگيمو..وتو به اين بهونه که من يه کالهبردارم,بچه امو ازم گرفتي..به عنوان يه 

 .پدر,هيچوقت ازت نميگذرم

کشيدو سرشو انداخت پايين.هيچ موقت انقدر داغون نديده بودمش چشماشو بستوآهي جانسوز . 

تو حتي از زنت هم گذشتي تا بچه منو داشته باشي.حاضر به مرگ زنت بودي..مگه بچه من چي داشت :
 که تو انقدر دوستش داشتي؟مگه چيداشت که ازش دل نميکندي و االنم نميکني؟

 نگام کرد:چيداشت؟

: اي اونو بهم بديهمون چيزي تو االن نميخو . 

تن صداش رفت باال:د لعنتي من پدرشم.زماني که اولين باباشو گفت,تو پيشش نبودي.من بودم..من حسش 
کردم.زماني که ميخواست راه بره,اين من بودم که دستشو ميگرفتم تا نيوفته و خدايي نکرده باليي به 

 .سرش نياد..من بودم نه تو

ريدم.همه حرفاش درست بود.اون زمان من دلم بچه چشمامو بستم.کل حرفاشو به جون ميخ
ميخواست.ووقتي سامانو ديدم مهرش رفت تو دلم.نميخواستم از دستش بدم.حتي چندبار هم تا مرز پس 
دادنش رفتم,ولي وقتي بهم گفت بابا .قتي به سيما گفت مامان,هردومون قسم خورديم که تا آخرين نفس 

هونه ايواسه نگه داشتنش تالش کنيم.به هر ب . 

 .وقتي ديدم ديگه که ساکت شده به حرف اومدم.ولي حرفي رو نزدم که از ته دلم ميخواست

 سامان کجاست؟کجا قايمش کردي؟:

 .نفس عمقي کشيد:بردتش

 کي؟:

 .برگه کوچيکي که روي ميز بودو برداشتو گرفت سمتم:بخونش

 .يک قدم رفتم جلو برگه رو گرفتم.برگه بوي عظر زنونه ميداد

باز کردم و نوشته توشو خوندم تاشو . 

 «برادرمو کشتي,زنده اش نميزارم»

 تاشو بستم:يعني چي؟
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 واقعا نميفهمي يعني چي؟:

 اين..اين برگه.مال زنته؟:

باباالو پايين شدن سرش,دنيا چلوي چشمام چرخيد..دوباره بگه رو باز کردمو خوندم..چندبار بعدهم خوندم 

 تا باورم بشه.ميکشتش؟يعني چي؟

دهنمو به زور قورت دادمآب   

 ميدوني کجا رفته؟:

 آروم گفت:نه.اگه ميدونستم االن اينجا نبودم

خواستم سوال بعدي رو بپرسم که چندتا از نيروها باضرب وارد اتاق شدن.همه اسلحه هاشون که آماده به 
 شليک بود,حسينو نشونه گرفتن

 دستاتو ببر باال:

 حسين داشت با تعجب نگاشون ميکرد

ي بلند سروان صادقي که دستور داد دستاشو هرچه سريعتر ببره باال,دستامو بردم باال و رو بهش باصدا
 گفتم:آروم باش,خودم ميارمش.شما مي تونيد بريد

 ولي قربان,ايشون خطرناکن وبايد هرچه سريعتر دستگير بشن-

 بريد بيرون-

 ولي-

 من از پسش بر ميام.بيرون-

حترام گذاشتنو رفتن.ولي صادقي موندسه نفري که همراه سروان بودن,ا  

 سروان صادقي,بارآخر که بهت دستور ميدم بري بيرون.وگرنه توبيخ ميشي-

سروان تاخواست چيزي بگه که عصبي نگاش کردم.منظورمو فهميد که احترام گذاشت وگفت:ببخشيد 

 قربان.و رفت بيرون

 آخرش که بايد منو دستگير کنيد-

- شي.تو مي افتي زندانو سامان بازم پيش خودم ميمونهبازم نميتوني پيش سامان با  

 ميتونم فرار کنم-
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 اول بايد از دست زنت نجاتش بديم وبعد تصميم بگير-

 اگه بفهمه يه پدر خالفکار داره چي ميشه؟-

 نگام کرد:نابود ميشه نه؟

 نميدونم.بهتره بلندشيمو دنبالش بگرديم.تو بايد بدوني که زنت کجاها مخفـ-

بايل حسين,حرفم نيمه تموم موندباصداي مو  

 حسين يه نگاه به صفحه گوشيش کردو گفت:زنمه

 جواب داد:کجايي عوضي؟

 صداي زنشو نميشنيدم

خفه شو وانقدر نخند.اره عصبيم.کجايي؟.نخنـــد.خيلي آشغالي,بهتر که کشتمش ويه بار اضافي رو از -

ميکنمروي زمين برداشتم.باليي به سرش بياري خودم تيکه تيکه ات   

 نميدونم زنش چيگفت که دستاش به وضوح لرزيد

هرکاري بگي ميکنم.فقط نکن اون کارو.نخند بهت ميگم.رکسانا؟نميتونم.حالش اصال خوب نيست چرا -

 .نميفهمي؟بردنش بيمارستان.نميتونم.ميام

يکنمهرجايي که بگي ميام.اونم ميارمش.فقط باليي به سرش نيار.باشه.نخند لعنتي نخند.بگو حفظش م  

 چندثانيه بعد تلفنو قطع کرد

 چي ميگفت؟-

 آدرسو دادو گفت باهم بريم-

 سامان خوبه؟-

 گفت فعال کاريش نداره تا بريم پيشش.ديوونه شده.زده به سرش.ميگه رکسانارو هم باخودمون ببريم-

 نميشه که.حالش خيلي بده-

 نميتونيم ببريمش.بايد يه جوري تظاهر کنيم که هست-

- ريم.بايد با سردارو بچه ها هماهنگ کنيمپس بلند شو ب  

 باشه-
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 بااکراه از جاش بلندشد. همراه هم از اتاق رفتيم بيرون

 «راوي»

 .علي همچنان که در آغوش پدرش بود,گريه ميکرد

 .حال محسن هم بهتر از او نبود.ولي سعي کرد گريه نکند و پسرش را دلداري دهد

 .آروم باش باباجان:

: ي بينمتون.دلم براتون تنگ شده بودفکر ميکردم ديگه نم . 

 .موهاي پسرش را بو کرد:منم

محسن سرعلي از از شانه اش جدا کرد تا به چهره اش نگاه کند.خدارو شکر کرد که خراشي در 

 .صورتش نبود.دستش را روس صورت علي گذاشتو اشکهايش را پاک کرد

 .بايد ببرمت بيمارستان:

: نم,عاليممن خوبم بابا.شمارو که دارم ميبي . 

دستي روي گردن بند طبي پسرش کشيد:نيستي علي.تورو تواون وضع آوردنت اينجا و به امان خدا رهات 

 .کردن

دکتر هرروز بهم سرميزد.غذاهامم خودش تجويز ميکرد.شما که عمو ميشناسيد..عمو بچه هاي برادرش :
 .رو دوست داره

گروهک ست تعجب نکرد.باالخره همه ميفهميدن که برادرش رئيس اين . 

 دوست داره که تورو به اين وضع درآورد؟يادت رفته جنازه اتو ببرديم تو بيمارستان؟:

 .بابا او کاره اي نبوده..روحشم از اين تصادف خبر نداشته:

 از کجا ميدوني؟:

 .خودش بهم گفت:

 حرفاشو باور ميکني؟:

يش نبود,پس کار کي بود؟اوکه سرش را انداخت پايينو چيزي نگفت.باور کردنش سخت بود.اگر کار عمو

 .دشمني نداشت

 نميخواست به اين موضوع فکر کند.به پدرش نگاه کرد:محمد کجاست؟
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 .نميدونم.پايين که بودم نديدمش:

 يعني چي؟پيش آقا سعيد نبود؟:

 .نه.سعيد يه چيزي درموردش گفت که ديدمش يا نه,ولي من نديدمش:

؟علي ترسيده گفت:باليي به سرش نيورده باشن  

 محسن با مهرباني به علي نگاه کرد:نگران اوني؟

 .آره خب.داداشمه:

 به چشمان پسرش خيره شد.برادرش را دوست داشت يا تظاهر ميکرد؟

 .بهتره بريم بيرون.اونجا محمدو هم ميبينيم:

 .دست پسرش را گرفت و به سمت در اتاق رفت

ي خوبن؟علي درحالي که پشت سرپدرش راه افتاده بود گفت:مامانو آبج  

 .مامانت که از دوريت داره دق ميکنه.زهرام هم خوبه:

 مامان فقط از دوري من داره دق ميکنه؟پس محمد چي؟:

 .برگشت سمت پسرش:خودتم خوب ميدوني که محمد چندساله که تو خونه من پاشو نزاشته

 .اومده.ولي زماني که من خونه نبودم:

: درت زنگ ميزد.مامانت هم دل سرد شده از اوزماني که تو هم نب.ودي نميومد و فقط به ما . 

 .ولي هرچه باشه پسرش بزرگشه.شماهم محمدو از منوزهراهم بيشتر دوست داريد:

 .بعدا در اين مورد بحث ميکنيم..فعال بايد از خونه بريم:

 .راه افتاد سمت پله ها

 علي چشمش به اتاق عمويش افتاد:عمو روهم دستگير ميکنيد؟

 .آره:

: ؟فرار کرده  

 کي؟عموت؟:
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 .آره:

 .نميدونم.منکه نديدمش:

 سامانو باخودش برده..شما ميدونستيد که سامان بچه عموِا؟:

 سرجايش ايستادو با بهت به علي نگاه کرد:چي؟

 .علي دستوپايش را گم کرد:فکر کردم شما ميدونستيد..عمو گفت

 .چي ميگي علي؟سامان بچه سعيده:

: روغ به اين بزرگي؟عمو چرا بايد بهم دروغ بگه؟اونم د  

محسن چندبار سرش را چپوراست تکان داد تا ذهنش را آزاد کند.ولي مگر ميشد؟.بايد برادرش را 

 .ميديد.بايد بااو حرف ميزد

 .چندپله پاياني رو طي کرد و به سمت مبل ها رفت.علي هم پشت سرش بود

 بابا باورکنم که خبر نداشتيد؟:

داد:بابا عمو کجاست؟بانشنيدن جوابي از سمت پدرش ادامه   

به کف سالن که پراز خون بود اشاره کرد:چرا انقدر اينجا خون ريخته؟من باال که بودم صداي شليک 

 گلوله رو شنيدم.اونم نه يه بار.چه اتفاقي افتاده بابا؟

 .بگير بشين علي جان:

ه ها نگاه کردتاخواست بشنيدن که با صداي برخورد دوجفت کفش برروي سنگ هاي پله را شنيد.به پل . 

 .عمويش به همراه سعيد را ديد که به سرعت از پله ها پايين مي آمدن.چرا انقدر عجله داشتن

 باخود گفت:پس سامان کو؟

 ?سعيد?

 .علي رو ديدم که کنار مبل ايستاده بود و سردارهم روي مبل نشسته بود

 .حال سردار زياد خوب نبود.اينواز رنگ پريدگيش ميشد فهميد

يدن منو حسين تعجب کرد.فکر نميکرد که من حسينو بشناسمعلي باد . 

 .شنيدم که اروم گفت عمو..ولي حسين نگاهش پايين بود.حالش خوب نبود.مثل سردار
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 سردار رو از حسين گرفتو به من نگاه کرد:سامان کو؟

 .آهي کشبدم.آب دهنمو قورت دادم:زن حسين،سامانو باخودش برده

ت:رن عمو يسنا؟.واسه چي؟صداي پر بهت علي بود که گف  

 .بعد به سردار نگاه کرد

 مگه زن عمو هم عضو همبن گروهه؟:

 .آره.رئيس گروه بود:

 .حسين بود که با اندوه اينو گفت

 حاال واسه چي سامانو برده؟نکنه به خاطر اينکه پسر شما بوده عمو؟:

 .سرردار کلتفه گفت:بسه علي..انقدر سوال نپرس باباجان

ت حسين:مطمئني که زنت بردتش؟بعد رو کرد سم  

 .اره.خودش االن زنگ زدو آدرسو داد.بايد هرچه زودتر بريم:

 .سردار سرش را به زير انداختو آروم و اما بي ربط به حرف حسين, گفت:نگفته بودي پسر داري

حسين زير چشمي به سردار نگاه کردو چيزي نگفت.متوجه سنگيني نگاه سردار روي خودم شدم.سرمو 
ختم پايين.دلم نميخواست تو چشماش نگاه کنم.از من توضيح ميخواست يا از حسين؟چي بهش اندا

ميگفتم؟ميگفتم چون زنم بچه دار نميشدو منم عاشق پسر بودم,سامانو,بچه برادرتو,پيش خودم نگه 
سال پيش که زنمو گروگان گرفته بودن به خاطر سامان بود؟ 7داشتم؟بدون اينکه تو بدوني؟ميگفتم   

دار متوجه حالم شد که حرفي نزد.نفس عميقي کشيد واز جاش بلند شدسر . 

 .بعدا بايد به طور تو ضيح بدي.االن بايد هرچه سريعتر بريم دنبال بچه:

 .بهتره تو پيش پسرت باشي:

 حسين بود که اين حرفو زد..زبونم از حرف سردار فقل شده بود.چي بهش ميگفتم؟

: ن بيامفرمانده عمليات منم.بايد باهاتو . 

 .تو خودت داغوني.يک قدم ديگه راه بري پس افتادي.بهتره بري بيمارستان:

 .سکوتي ايجاد شد.بايد سردارو نرم ميکردم.بايد حرف ميزدم.بايد موضوع رو به علي سوق ميدادم



                 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

207 

 

ادامه حرف حسين رو گرفتم:راست ميگه قربان.علي االن اصال حالش خوب نيست.پالتيني که تو گردنشه 
عاينه بشه.االنم که اينجا ايستاده به زوره.داره پس مي افته اين بچه.نگاش کنيد چه قدر زرد شده بايد م

 .صورتش

سردار به علي نگاه کرد.علي سرشو انداخته بود پايينو چيزي نميگفت.شايد دلش ميخواست باباش 

 .همراهش باشه و بااو بره بيمارستان

: مارستانبه يکي از بچه ها ميسپارم تا علي ببره بي . 

 .بااين حرف,علي نگاش کرد

 .حسين پوفي کشيد:خودت ببريش بهتره.چشماش داره بهت التماس ميکنه که خودت ببريش

 .به حسين نگاه کرد:من مزاحم بابا نميشم.حالمم خوبه خوبه.ميرم خونه و يکمي استراحت ميکنم

: مکنه دير بشه و براي هميشه داغوني علي.مي خواي خودتو به کشتن بدي؟اگه دکتر معاينه ات نکنه م

 .فلج بشي

 .باچشماي گشاد به حسين خيره شد.شايد تعجبش به خاطر کلمه فلج بود

حسين اينبار آرومتر و مهربانتراز قبل گفت:انقدر يکدنده نباش محسن.نيروهات که هستن.منم مطمئن باش 
ه رو نکشم آروم نميشم.برو فرار نميکنم.سعيد ميدونه من چه قدر عاشق پسرمم.تا نجاتش ندمو اون زنک

 .وادامه اين عملياتو بسپربه سعيد.بچه هات مهم ترن.بروتا خيال هردوشون از وجود تو راحت باش

بچه؟چرا انقدر بچه ها براي حسين مهم بودن؟به خاطر سامان بود؟براي اينکه من نزاشته بودم پسرش به 

 او بگه بابا؟يا ذاتا عاشق بچه ها بود؟

 محمد کجاست؟:

ياد آوري رکسانا و محمدآهي کشيدمبا . 

 .حسين يه نگاه بهم کرد و بعد به سردار:بيمارستانه

 .ناباوربه صورتش خيره شد.بايد بهش ميگفتم که محمد چيزيش نشده وگرنه سکته ميکرد

باصداي منصور چرخيديم سمتش.اومد نزديکمو بعد از احترام,روبه سردار گفت:قربان,يکي از بچه هاي 
قبل از بردنشون به اداره گفت که مسعود کرباليي به همراه يه زن رئيس اين گروه,که اين اين گروهک,

 .آقا باشن, ويه بچه از اين خونه فرار کردن

سردار شروع کرد به پزسيدن جزئيات.ولي من فقط به يه اسم داشتم فکر ميکردم.به يه اسم خيلي خيلي 
ن,بازو بسته کردم.ولي صدايي از حنجره ام خارج آشنا.باورم نميشد.دهنمو چند بار براي سوال کرد

 .نميشد
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 مسعود؟خودش بود؟خود نامردش؟

حسين فهميد که تو چه حاليم.وقتي سنگينيه نگاهو فهميد.فقط ميخواستم بشنوم که اوني نيست که من 

 .فکرشو ميکنم.اوني نيست که فکر ميکردم مرده

سريعتر بريم باصداي منصور به خودم اومدم:سعيد؟کجايي؟بايد هرچه . 

ولي من فقط منتظر حرف يا جوابي از سمت حسين بود.حرف نميزد.بايد حرف ميزدم تا اوهم به حرف 
 .بياد

 .آب دهنمو قورت دادم و به زور گفتم:نگو که خودشه

 "سرمو ناباور به پچوراست تکون دادم.منتظر بودم که بگه" نه.خيالت جمع.اوني نيست که تو فکر ميکني

. ن انداختن سرش وحرف نزدنش,مهر تاييد زد به سوالمولي باپايي . 

 .به معناي واقعي کلمه شکستم.نفس کشيدن برام سخت شده بود.داشتم سقوط ميکردم

برادرم؟برادر خونيم؟برادري که بچه امو ميخواد بکشه؟برادري که خواهرشو کشت؟برادري که به زن 
ومد که بگم برادرمه؟برادر بزرگترم؟برادر داداشش,به زن من,تجاوز کرد؟برادري که هميشه عارم مي

 خوني و تنيم؟..برادرم زنده بود؟

حس کردم کسي دستامو گرفتو به خودش فشرد.چه قدر از اون فرد ممنون بودم که باعث شد تکيه گاهم 

 .بشه.نزاره بيوفتم.نزاره سقوط کنم.نزاره بشکنم

ه خودم داشتم.ميخوردمشو تا پايان اين سرم داشت از اين همه فشار ميترکيد.کاش يه مسکن قوي همرا
 .مأموريت ميخوابيدم

از ته دل آرزوي زندگي يک ماه پيش رو کردم.به دور از دغدغه.به دور از استرسو هيجان.به دور از 

 .کشفياتي که منو تا مرز مردن,ميکشوند

ه اس که کاش يه نفر محکم سيلي ميزد تو صورتمو ميگفت" چرا بلند نميشي از خواب؟بسه.سه هفت

 "خوابيدي.بيدارشو سعيد.بيدارشوو

يکباره چشم باز کردم.چشمام سنگين بود.ولي به زور بازشون کردم.نفس عميقي کشيدم.انگار که از اوهام 
 .بيرون اومده باشم

 صداي منصورو شنيدم:قربان اصال حالش خوب نيست.داره بيهوش ميشه.زنگ بزنم به اورژانس؟

د:چيزيش نيست.يه شوک بهش وارد شده.ايني که من ميشناسم,االناست که حسين بود که مانع زنگ زدن ش

 .به هوش بياد.به خاطر سامانم که شده باشه به هوش مياد

 .درست ميگفت.بايد به خاطر سامان بهوش باشم.به خاطر عزيزترين فرد زندگيم
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يکدفعه از حال سرمو بي حال تکون داد.منصور اولين نفري بود که متوجه ام شد:خوبي سعيد؟چيشد 

 رفتي؟

 .به زور خودمو صاف کردم تا ازش جدا بشم:خوبم..خوبم

زير لب معلومه اي نثارم کرد.بچه که نبودم که بخوام خودمو لوس کنم.ناسالمتي من يه مردم.مرد يه 
ه مردم.يه مردي که تو خانواده.سرگرد جامعه ام.نبايد خودمو باشنيدن اين حرفا,سست نشون بدم.من ي

ي سعي کرده استوار باشه.محکم باشه.تکيه گاه باشم.به خاطر اين شوک,شوکزده نميشمهرشرايط . 

آره.من يه مردم.يه مردي که پدرو از وجود پسرش بي بهره کرد.يه مردي که تمام عمر به کسي دوستش 
داشت دورغ گفت.يه مردي که رأي دادگاهو به نفع خودش با رشوه و نفوذ ازان خودش کرد.يه مردي که 

ه بچه اش رحم نکرد.به زنش رحم نکرد.يه مرد خودخواه.مغرور.ديوانهب . 

 .!آره.من يه نامرد به تمام معنام

 «منصور»

حال سعيد خراب بود.نميدونستم واسه چي بود؟به خاطر حرفم بود؟نکنه به خاطر سامان بود؟سامان کجا 
 بود اصال؟

مبل برد و نشوندشحسين که دستشو گرفته بود تا به زمين نخوره,اورو به سمت  . 

 ميخواي آب قند بيارم؟:

 سعيد اصال تو اين دنيا نبود.کاش موقعيتش بود تا ازش بپرسم چشه؟

 رئيس دست گذاشت رو شونه اشو فشرد:خوبي؟

سعيد زير چشمي به سردار نگاه کرد.دستشو برد سمت چشم پچشو اشک بيرون نيومده اشو پاک 

مان اومده بود؟چي بهش گفته بودن؟کرد.داشت گريه ميکرد؟چه باليي به سر سا  

 .خوبم.بهترم ميشم:

 .اصال هم خوب نيستي.بهتره تو با علي بري بيمارستان:

 .نميشه قربان.بچه ام تو يک قدميه مرگه.نميتونم تنهاش بزارم:

حسين عصبي شده بود.اصال اينجا چيکار ميکرد؟چرا دستگيرش نميکردن؟چرا انقدر عادي باهاش رفتار 

رئيس اين گروه نبود؟ ميکردن؟مگه  

 کالفه سرمو تکون دادم.شستامو گذاشتم روي شقيقه هاي دردناکمو فشارشون دادم
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صداي عصبي حسين رو شنيدم:من که هستم.جون بچه من درخطره نه تو.يکبار ديگه بگي بچه ام,آرايش 

 صورتتو ميريزم روهم.فهميدي؟

د باال:باشه.بچه توپوفي که سعيد کشيد باعث شد نگام بره سمتش.دستاشو اور . 

 درمورد کدوم بچه داشتن حرف ميزدن؟ بچه حسين ديگه کي بود؟چرا سعيد به بچه حسين ميگفت بچه ام؟

 .سوالي به هردوشون نگاه کردم

 .اينجا چه خبره؟درمورد کدوم بچه داريد حرف ميزنيد؟:

ه که کل اين عملياتو بهت قبل از اينکه سعيد يا حسين بخوان حرفي بزنن,سردار گفت:سعيد اگه حالت خوب
 .ميسپارم,اگه هم نه که باعلي بريد

 .خوبم قربان.خودم بايد باشم:

 .پس سريع بريد.جون سامان درخطره:

سعيد نفس عميقي کشيدو ازجاش بلندشد.ميخواستم باز سوال بپرسم تا مجهوالت اين پرونده رو تو سرم, 

سوالمو بدنکم کنم,که جايز ندونستم.وقتي سردار نزاشت که جواب  . 

 .سعيد بعداز احترام به سردار,به همراه حسين به سمت در رفتن

 تو چرا نميري؟:

 .به سردار نگاه کردم

 .راستش قربان..ميخواستم يه سوال بپرسم:

 .بعدا:

 .ولي قربان اگه نپرسم نميتونم تو مأموريت تمرکز داشته باشم:

ه.فقط به يک سوالت جواب ميدمبه چشمام نگاه کرد.نميدونم چي توشون ديد که گفت:باش . 

 کدومش رو ميپرسيدم؟از اون بچه يا اينکه چرا حسين دستگير نشده؟

 درمورد حسينه.چرا دستگيرش نکردين؟:

 .چون االن بهش احتياج داريم:

 چه احتياجي؟.انقدر وضعمون خرابه که براي حل اين پرونده به يک خالفکار نياز داريم؟:

منصور.ديره دستي روي پيشونيش کشيد:برو . 
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 .تورو خدا قربان.بگيد:

 .بعد اين حرف به علي نگاه کردم.شايد او ميدونست..سرش پايين بود

اگه بگم به طورکل تمرکزتو از دست ميدي..فقط اينو بدون که حسين نقش مهم اين ماجراست و بايد :

 .باشه..قول ميدم بعداز اين مأموريت بهت بگم.همه چيزو

ت بديد تا رو قولتون بمونيددستمو بردمو جلو:پس دس . 

 .دستمو تو دست سردش گرفتو فشرد:قول من قوله.بهتره بري.سعيدو تنها نزار.سامان تو خطره.نجاتش بده

 .پس اون بچه اي که مسعود باخودش برده بود,سامان بود.درک اين موضوع زياد سخت نبود

 .چشم قربان:

 .دستم که آزاد شد,احترام گذاشتمو به سمت در رفتم

 .سوار ماشيني شدم که سعيد راننده اش بودو حسين کنار دستش نشسته بود

 .سکوتي که ايجاد شده بود,خوشايند نبود.احساس اضافه بودن بهم دست ميداد

 شکستم اين سکوتو:ميدونيد بايد کجا بريم؟

 سعيد:اگه بگيم نه,تو مي دني بايد کجا بريم؟

 .چه عصبي بود

 .خب نه:

 .پس ساکت شو:

شت بهم توهين ميکرد.اونم جلوي يه مرد خالفکار.اين من بودم که بايد از دستش عصبي ميشدم رسما دا

 .نه اون.مدام بهم دروغ ميگفتو دم از رفيق فابريکي ميزد

سال پيش چه 7شدم مثل خودش,وقتي شروع کردم به حرف زدن:چرا بايد ساکت شم؟.چرا بهم نميگي 
سال پيش.چرا بايد زنتو زجر بدن؟به خاطر چي؟چرا تو پرونده 7 سال پيش 7اتفاقي افتاده که مدام ميگيد 

 همه چيز نوشته شده اال علت ربوده شدن زنت؟.چرا نميگي چيشده؟چرا حرف نميزني؟

 .منتظر جوابش بودم..ولي ساکت شده بود

 ناليدم:سعيد؟
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نميخوام بچه ام حسين بود که جواب داد:تمومش کن.فعال بايد تمام فکر و ذهنتون تواين مأموريت باشه.

 .حتي يه خراش هم رو بندش ايجاد بشه

اين ديگه داشت چي ميگفت؟اصال بچه اش کي بود؟يه آدم خالفکار داشت بهمون دستور ميداد؟خنده دار 
 .بود

 !کاش سوار اين ماشين نميشدم.فکر ميکردم ميتونم ازشون چيزي بپرسم ولي زهي خيال باطل

ناشونمشکوک شده بودم از اين بچه بچه گفت . 

 بااينکه ميدونستم جواب نميده ولي پرسيدم:بچه ات کيه؟

پوف کالفه اي که سعيد کشيد باعث شد نگاش کنم.دست راستشو گذاشته بود روي گردنشو داشت 

 .ماساژميداد.به حسين,به اميد جواب دادن,نگاه کردم.نميخواست حرفي بزنه.نميخواستن که حرفي بزنن

لي و دستمو بردم زير چونه ام.کاش سردار همه چيزرو بهم ميگفتنااميدتکيه دادم به پشتي صند . 

باهمون حالت,عصبي گفتم:منوتو مسئول اين پرونده ايم مثال.اون وقت تو همه چيزو ميدوني و من 

 .هيچي.تنها چيزي که ميدونم اينکه اين آقا رئيسه.همين.حتي نميدونم هدفشون از اين کارا چيه؟

ي باالخره ميفهمميکم به جلو متمايل شدم:ول . 

 .بيخيال چهره درهم سعيد شدمو به حال قلبيم برگشتم

 .مطمئنم که پشيمون شده بود از اينکه گذاشت سواراين ماشين بشم

 چنددقيقه اي شد که سعيد اروم گفت:چرا زنت به خون سامان تشنه ست؟

زنه؟سال پيش حرف ب7تو ذهنم پوزخند زدم به خودم.چرا فکر ميکردم قراره از اون   

 .حسين آهي کشيد:چون دوتا بهترين افراد زنگيشو کشتم

 دوتا؟دونفررو کشته بود و ما بهش احتياج داشتيم؟

 .سوالي که داشت تو سرم رژه ميرفت رو سعيد پرسيد

 چرا دوتا؟مگه فقط اشکان نبود؟:

 .نه.پدرش رو هم کشتم:

 صداش پر از بهت بود وقتي پرسيد:چرا؟
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- واست زنت رو تو روز اول دزديدنت,بکشه که نزاشتمو کشتمش.آخه من توکارم دخالت ميکرد..ميخ
دستور داده بودم که زنتو بدزدن.من کاره زنت بودم.اون وقت او دستور ميداد که افراد چيکار کنن..البته 
يسنا هم رفت پيش مسعودو مجابش کرد که به زنت دست درازي کنه..اينجور ميخواست هم منو زجر بده 

خون ريخته شدن پدرشو از زنت بگيره و همم انتقام . 

ساکت بودمو تا حرف بزنن.شايد ميتونستم البه الي حرفشون چيزي بفهمم.کاش بيشتر درباره مسعود 

 .ميگفت

 .نفس هاي پرحرص سعيد مانع از فکروخيالم شد

لعنتي..ميدوني زن من تو چه وضعي بود وقتي پيداش کرديم؟.ميدونستي چندبار ميخواست خودشو :
شه؟.از سامان متنفر شده بود.ميترسيد ازش.ميخواست سامانو بکشه.فکر ميکرد اونم مثل تو ميشه.انقدر بک

روحيه اش خراب بود که ميخواست چنين کار وحشتناکي رو انجام بده..االنم که سامانو دزديدين,مدام اون 
افرادت ميخوان مثل صحنه هاي دلخراش ميومد به ذهنش.مدام ميگفت بچه ام طاقت نمياره.فکر ميکرد 

 خودش,به سامان دست درازي کنن.ميدوني اين حرف يعني چي؟

 !چه قدر عصبي بود.حق داشت.اگه من جاي او بودم,اول حسينو بعد مسعودو ميکشتم

 حسينم مثل خودش جواب داد:چي ميگي تو؟به من مياد که به بچه ام آزار برسونم؟آره؟

يگفت بچه ام؟بچه ام؟ مگه منظورشون سامان نبود؟ چرا م  

ادامه داد:خوب بود ميزاشتم زنتو بکشن؟ آره؟ خوب بود بچه اموميدزديدم و ميرفتم ناکجا آباد تا دست 
هيچکدومتون بهش نرسه و خودم تا آخر عمر باآرامش زندگي ميکردم؟ زنت ميميرد بهتر بود؟ االن 

ان,منتظر توِا که بري نجاتش دخترتو داشتي؟ يا ازدواج ميکردي؟ بچه امو کرديش براي خودت.االن سام
بدي نه من..من پدر بدي نيستم.که اگه بودم,بچه زنمو نگه نميداشتم.که اگه بودم االن دلم آشوب نبود به 

 .خاطر جفتشون..نزاشتي پدر کنم

چه قدر جمله آخرشو باسوز گفت.دلم به حالش سوخت.نميدونستم سعيد چيکار کرده,ولي هرچي هست به 
ميشه.باورکنم که سامان بچه سعيد نيست؟.اگه نبود پس چرا انقدر شبيه به هم  خودشو سامان مربوط

 بودن؟اصال چرا من خبر نداشتم؟

ده بار بهت گفتم که متاسفم.باورکن جوون بودم و يه خبطي کردم.ولي بدون که پشيمون نيستم.انقدر :
ردم پشيمون بشم.انقدري هم سامان واسه منو زنم خوب بود که نميزاشت حتي واسه يه ذره از کاري که ک

بهش محبت کردم که کمبود چيزي رو حس نکنه.به خدايي که نميدونم ميپرستيش يا نه,قسم که من سامانو 
بيشتراز ساناز دوست دارم.گاهي وقتا شک ميکردم که که او بچه تو باشه.انقدر که با معدرفته و با 

 .محبت

ودم؟ يه قاتل حرفه اي ؟ فقط يه بار به جرم اختالس پريد تو حرفش:چرا بايد شک ميکردي؟ مگه من کي ب
که اونم تهمت بود,دستگيرم کردن.همين.محسن ميدونه که من چه قدر آدم خوبي بودم.کاري به کار کسي 

نداشتم.آروم بودم.کنجکاو بودم.مهربون بودم.با معرفت..هرچيزي که تو تو سامان ديدي,من تو جوونيم 
تو رگاشه از منه.پاره تنمه.ميدوني چندبار ميخواستم خودمو بهش نشون بودم.سامان بچه منه.خوني که 

بدم,حتي به عنوان يه دوست,ولي نتونستم. نميدونستم وقتي موضوع رو بفهمه چه حالي پيدا ميکنه.ترسيدم 
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براي هميشه از دستش بدم.گذاشتم پيشت بمونه و بهت بگه بابا,ولي باشه.غرورش خرد نشه..باشه و من 

بينمش و قربون صدقه اش برم.من به همون دور ديدن هم راضي بودماز دور ب . 

 يکم نفس گرفت تا هم آروم بشه و هم بغضش رو مهار کنه

ميدوني تو اين سه هفته که سامان پيشم بود,بهترين روزاي زندگيم بود.ساعت ها پشت مانيتور ميشستم و :
ايي که ميخنديد منم ميخنديدو شاد بهش نگاه ميکرم.روزايي که عصبي بود,منم عصبي ميشدم.روز

بودم.هرکاري ميکردم که خوشحال بشه.ميدونستم از اون دوتا محافظ ميترسه,به خاطر همين به دخترزنم 
گفتم او بشه محافظش.چون ميدونستم اخالقش چه جوريه.ميدونستم باوجود يه دختر,آروم ميشه.البته 

يلي بيرحمو خشنه سعيدبگذريم از دخالت هاي برادرت..برادرت مثل خودت,خ . 

 .من بيرحم نيستم:

هستي.هستي که چشماي اشکيمو ديدي و دم نزدي.هستي که به پات افتادمو التماست کردم تا بچه امو :

 .ازم نگيري وتو گرفتيش.هستي سعيد

 صداش مي لرزيد.از کدوم روز ها حرف ميزدن که من خبر نداشم؟

چه باليي به سر اين مرد آورده بود که انقدر نالون بود؟حتما حرفاش درست بود که سعيد چيزي نميگفت.  

يه روز زنم گفت بهتره براي اجراي نقشه هامون سامانو گروگان بگيريم.ترسيدم.زنم بيرحم :
به نفع توِا.هم به پسرت ميرسي و همم من به بود.ميترسيدم بچه امو به کشتن بده.وقتي مخالفت کردم گفت 

ه پسرم ميرسم قبول کردم.که اي کاش نميکردم.معلوم نيست االن تو چه هدفم..منم به اين اميد که ب
 .وضعيه

 .آهي کشيدو ساکت شد.به يکباره هردو ساکت شده بودنو فضاي ماشين سنگين

 نزديک محل قرار بوديم که گفتم:ميتونم براي آخرين سوالمو بپرسم؟

 .حسين بعداز يه مکث طوالني گفت:بپرس

: ميتونيد جواب بديد؟مسعود کيه؟اينو که ديگه   

 .همونيه که تورو تو دام انداخت:

ياد اون شبي افتادم که سامان بهم زنگ زدو با نگراني گفت برم کمکش.هيبت اون مرد بزرگتراز حسين 

 .بود.حتي تن صداش هم کلفت تر بود

 .بانزديک شدن به محل ديگه کسي حرفي نزد.بايد خودمو واسه نجات سامان آماده ميکردم

 «راوي»

 .هردو وارد بيمارستان شدن.محسن از شدت استرس,نميدانست که چهکاري انجام دهد
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 .همراه علي به سمت استيشن رفتن

 علي بود که پرسيد:ببخشيد خانم؟

 پرستار جواني سرش را باال آورد:بله بفرماييد؟

 ..ميخواستم بدونم که پسر جووني به اسم محمـ:

ت سرش ساکت شدحرفش تمام نشده بود که با صداي فرد پش . 

 محمد بود که پدرش را صداکرد بود.صدايش پراز بهت بود:بابا؟

هردو به سمتش چرخيدن.محسن نميدانشت از ديدن پسرش خوشحال باشد يا گريه کند.بغلش کند ياهمچنان 

 .نگاهش کند

غوش ولي با جلو آمدن محمد و باز کردن دستهايش,فهميد چه کار کند.خود نيز دستهايش را براي به آ
 .کشيدنش باز کرد

 .محمد با شتاب به سمت پدرش رفت و اورا به اغوش کشيد

 .محسن,سفت پسرش را درآغوش گرفته بود و دست به موهاي درهمريخته اش ميکشيد

 .صداي گرفته محمد را شنيد:فکر نميکردم که ديگه ببينمت بابا

حرف ميزدن لبخندي زد و به اين فکر کرد که چه قدر اين دوبرادر شبيه به هم . 

 .خداروشکر که سالمي:

 .محمد خواست بگويد که دلم براتون تنگ شده بود, که غرورش اجازه اين حرف را نداد

 .باصداي علي,محمد خودش را از پدرش جدا کرد و به سمتش چرخيد

 .علي:مافکر ميکرديم تو تير خوردي..خداروشکر که سالمي

ده ست؟بايد باور ميکرد ک برادر کوچکترش,نگرانش ش  

يادچندساعت پيش افتاد.چه قدر التماس کرد تا برادرش را نکشند.راضي بود از اين همه التماس؟واقعا 
دوست نداشت بداند که چه برادرش را دوست داشت؟..دوستش نداشت ولي راضي به مرگش هم نبود.حتي 

 .جوري آزاد شده ست

کند,به سمت پدرش برگشت و  بدون توجه به علي که آرزويش بود بردار برزگش اورانيز بغل

 .گفت:رکسانا جونمو نجات داد.االنم خودش تو اتاق عمله
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 محسن متعجب گفت:اتا عمل؟پولش رو از کجا آوردي؟

عموحسين کارتشو بهم داد به همراه رمزش.منم سريع پولو به حسابشون واريز کردمو..االنم تو اتاق :

اد بيرونو من نباشمعملن..من بهتره برم.ميترسم دکتر از اتاق عمل بي . 

وبعد دون نگاه کردن به علي به سمت رهرو بيمارستان رفت.علي در دل با خودگفت:چه خيال 
 ميکردي؟فکر ميکردي برادرت بغلت ميکنه و معذرت خواهي ميکنه؟

 .به پدرش نگاه کرد:بهنره من برم خونه بابا.اينجانباشم بهتره

محمد به اين سادگي برادرش را نمي بخشيدمحسن حال خراب پسرش را ميفهميد.ميدانست که  . 

 .بهتره دکتر معاينه ات کنه..بعد ميريم:

 .آروم گفت:باشه

 ..دستش را روي شانه پسرش گذاشت:ناراحت نشو بالباجان.اخالقش اينجوريه.ميشناسيش که

 .ميشناسمش.بيخيال.دلم ميخواد برم خونه.پيش مامانو زهرا.دلم يه ذره شده براشون:

: اجان.صبر داشته باشميريم باب  

 «سامان»

 صداي کلفتي رو شنيدم:داريم کجا ميريم؟

 .ميريم سرقراري که با حسين گذاشتم:

 واسه چي داري منو ميبري؟:

 .يعني چي؟هرجايي که من ميرم تو هم بايد باشي:

 .اين کاري که داري ميکني احمقانه ست.يا ميميريم يا دستگير ميشيم:

: ردن رو ترجيح ميدمواسه من فرقي نميکنه.ولي م . 

واسه چي؟چرا نمياي فرار کنيم؟.ما االن ميتونيم بدون اينکه کسي بفهمه فرار کنيمو بعداز اينکه دوباره :
 .نيرو گرفتيم,برگرديم

 .ديگه دلم نميخواد تا چندسال ديگه,که معلوم نيست زنده ام يا مرده,صبر کنم:

: سط مهربوني کرد؟کم پابه پاي کارات اومد؟هرچي ميخواي از کي انتقام بگيري؟از حسين؟بيچاره کم وا

 .تو گفتي گفت چشم.حتي قبول کرد که رئيس گروهکي بشه که تو کاره اش بودي
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 .او فقط به خاطر انتقام زن من شد:

 چه انتقامي؟:

 .نگو که نميدوني:

 .پوف عصبيش رو شنيدم

 .چرا اين بچه بيدار نميشه..االناست که برسيم:

که سرشو گرفته سمتم تا نگام کنه و ببينه بيدارم يانه.ولي من چشمامو بسته بودم تا از صداش معلوم بود 
فکر کنن هنوز بيهوشم.يه زن بودو يه مرد.نميدونستم زنه کيه و چه کارست.ولي اون مرده رو خوب يادم 

ت بود.باهمون صداي کلفتش که بهم دستور ميداد چه جوري با عمو منصور حرف بزنمو اونو بکشونم سم

 .قرار..هنوز تهديداش يادم نرفته بود

 .معلوم نيست دز اون ماده بيهوشي چه قدر بوده که اين بچه هنوز خوابه:

 واسه چي اين بچه داري باخودت ميبري؟چه باليي ميخواي سرش بياري؟:

 .ميخوام جلو باباش بکشمش:

 صداي عصبي اون مرده بلند شد:که بعدش بيانو مارو تير بارون کنن؟

الستيک ماشين که روي اسفالت ها کشيده شد,باعث جمع شدن چهره ام شدصداي  . 

 .اگه ترس از مردن داري,همين االن از ماشين پياده شو:

 .چندثانيه سکوت برقرار شد

صداي عصبي زن,سکوت رو شکست:ببين مسعود,من ميخوام خون اين بچه رو بريزم.يعني اگه نريزم 
نزديک ترين افراد زندگيمو کشته..ميفهمي؟.اگه تو جاي من بودي و  آروم نميشم..حسين دوتا از بهترين و

 .شوهرت,برادر و پدرتو به ناحق ميکشت,تو حس انتقام تو وجودت ريشه نميکرد؟

 باباي من کسي رو کشته بود؟ِکي؟.چرا من خبر نداشتم؟واقعا دارن درمورد باباي من حرف ميزنن؟

باي من قاتل نبود.او بهترين باباي دنيا بود.باباي من کسي ناخودآکاه اشک از گوشه چشمم سرازير شد.با
 .رو به ناحق نميکشت

از ته دل آرزو کردم که اي کاش بيهوش بودم.چرا بايد اين حرفارو بشنوم؟چرا بايد تو آخرين ثانيه هاي 

 عمرم زجر بکشم؟

ن نميام.تو دلم آشوب چه فايده وقتي قرار بود بميرم.ميدونستم که تو اين گروگانگيري هرگز زنده بيرو

 .بود..نميخواستم بميرم
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 .حرکت کن:

باحرکت ماشين ناخودآگاه به عقب رفتم.چهره خيسم نمايان شد.ميدونستم االناست که بفهمن من بيدارم.ولي 
ساعت ماشين بيوفته و بدونم که تا چنددقيقه ديگه دلم نميخواسم چشم باز کنم.دلم نميخواست نگام به عقربه 

نيستمبيشتر زنده  . 

 .ولي باصداي مرده مجبور شدم چشم باز کنم:بلند شو بچه.خودتو نزن به خواب

از صداش ميترسيدم.منو ياد اون شب نحس مينداخت.ياد اون وقتي که مجابم کرد که با عمو منصور 

 .حرف بزنم و چه قدر کتکم زد به خاطر انجام اينکار.کتکي که هرگز از سمت پدرم نخورده بودم

ستم.بااينکه چنددقيقه ميشد بيدار شده بودم ولي هنوز خوابم ميومدو سرم گيج ميرفتبه روز نش . 

 .پوزخند مرده رو شنيدم:ميگم مثل خودشه و تو هي بگو نه

 .باشنيدن حرفي که زنه زد بيخيال سرگيجه و خوابم شدم

 .آره..عين باباش,مارمولکه:

ابام نزنهترجيح دادم چيزي نگم تا بيشتراز اين صفات خودشو به ب . 

 صداي کلفت مرده پيچيد تو سرم:همه حرفامونو شنيدي.نه؟

 پشتبند حرفش,زن گفت:ميدوني بابات کيه؟

 .از سوالش خنده ام گرفت.يکمي خنديدم که باعث شد عصباني بشه:نخند

 .معلومه که ميدونم کيه.سواليه که ميپرسي:

 .غريد:مثل اون مردک وقيح,حرف نزن.وگرنه همين االن ميکشمت

 .همين االن بکش.چون من مثل همونم..قرارم نيست تغيير کنم:

باترمز ماشين به جلو متمايل شدم.شجاع شده بودم.سه هفته ميون يه مشت خالفکار زندگي کردن, نتيجه 

 .اش همين بود!.ديگه آب از سرم گذشته بود

 .ميخواست پياده بشه که مسعود گفت:ولش کن.مابهش احتياج داريم

عتنا باشه از اين حرف که باز مسعود ادامه داد:وقت نداريم و بايد هرچه سريعتر برسيم زن خواست بي ا

 .به محل قرارمون.بيخيالش

 .زن نفس عميقي کشيد.نشست سرجاش و استارت زد
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 .مسعود:باهاش دهن به دهن نشو.اين بچه مثل حسينه.سرتقه و سرنترس داره.هرچي گفت گوش نده

ين کيه ديگه؟يکدفعه گفتم:من مثل حسينم؟حس  

 .بانگاه مسعود که توش خشم بودو نفرت,خودمو کشيدم عقب

 .باباته:

 ناخودآگاه پوزخند زدم:بابام؟کي اسمشو عوض کرده که من يادم نمياد؟

 .هيچوقت.تو بچه سعيد نيستي.بچه خالفکاري که افتادي بين يه عالمه پليس:

شوخي ميکرد؟حرفش,پتکي بود که محکم خرد به سرم.چي گفت؟بچه خالفکار؟  

 .سعي کردم آروم باشم و صدام نلرزه:شوخي قشنگي نيست

 .چون شوخي نيست که قشنگ نيست:

 .عصبي گفتم:هرهرهر..خنديدم.بسه ديگه

 .من اين حرفو واسه خنده تو نزدم.واقعيته:

 ..دروغ گو.همتون دروغگوييد..باباي من فقط سعيد ه و بس.کس ديگه اي حق نداره حسـ:

 .خفه شو:

ي بلند زن خفه شدم.ولي درونم غوغا بود.حس ميکردنم بيکسو کارم.مطمئن بودم که حرفشون باصدا
دروغ بود.نميخواستم حتي يه ثانيه به اين فکر کنم که بابام اوني نيست که فکر ميکردم.باباي من پليسه.آره 

 .پليسه

نقدر بهم محبت ميکرد؟حتي باباي من کي بود؟يعني واقعا من بچه سعيد نبودم؟اگه بچه اش نبودم پس چرا ا
 .از ساناز هم بيشتر..يعني من االن بايد به سعيد بگم آقا سعيد؟

 .از اين فکر لرزي به تنم نشست.فکرکردنش منو تا جنون ميکشوند چه برسه به عملش

انيا که خالفکارن.پس حتما دارن دروغ ميگن تا ميونه منوبابامو خراب کنن.حتما مسعود با بابام دشمنه و 
خواد زندگيشو نابود کنه.ورگرنه هيچ مردي,انقدر به بچه فرد ديگه اي محبت نميکنه.حتي مي

مامانم...مامانم؟ نکنه اوهم مامانم نيست؟ اگه مامانم او نيست,پس کيه؟.اه.مامانم همون مامانه.باهمون 
 .محبتاش مثل بابام

 .شستمو روي شقيقه هاي دردناکم کشيدم

؟شبيه من بود يا نه؟تاحاال حسينو ديده بودم؟ياد حسين افتادم.چه شلکي بود  
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 مغزم بود که گفت:چه فرقي ميکنه؟مگه نميگي همه اين حرفا دروغه؟پس چرا داري بهش فکر ميکني؟

 ذهنم از اين دوگانگي خسته شده بود.ازاين که نميدونستم پدرم کيه؟مادرم کيه؟

وم*زاده باشم؟؟.يعني من..دستي به گلوم بافکري که اومد تو ذهنم سرجام سيخ شدم..ممکن بود که من حر

 .کشيدم.احساس خفگي بهم دست داده بود.خدايا کمکم کن.نزار حروم*زاده باشم

 باصداي کلفتو بم مسعود به خودم اومدم:چيشده بچه؟

 .به حالت قبلي برگشتمو بيخيال ضربان باالرفته ام شدم:ه هيچي

 داري به چي فکر ميکني که انقدر پريشوني؟:

چرخوندم سمت شيشه ماشين و به درختاي سبزو سربه فلک کشيده نگاه کردم!.دلم نميخواست سرمو 
 .حرفي بزنم.کاش سوال ديگه اي نپرسه

 داري به حسين فکر ميکني؟:

 .صدام از چاه بريون ميومد:من اين حسينو تو عمرمم نديدم

 .مطمئني؟.به چندساعت پيش فکر کن:

ثم که نبود.بعد از ميثمم چندنفر اومدن تو اتاق و غذامونو چندساعت پيش؟دقيقا ِکي رو ميگفت؟مي
 ..آوردن.بعد من اشتها نداشتمو دلم شور ميزد..وبعد

به ياد عموي علي افتادم.با اون هيبتش.بااون نگاه گرمش که بهم آرامش ميداد.آرامشي که تا اون موقع 
محبت ميکردنو من ته دلم ناآروم  هيچکس نتونسته بود بهم بده.حتي مامانو بابام..حتي موقعي که بهم

بود.ته دلم ميگفت يه چيز کمه.يه چيز داره ميلنگه اين وسط..فضوليام به خاطر همين بود.ميخواستم با 
 .کنجکاوي نيازمو ارضا کنم.ولي هيچوقت ارضا نميشد

با وجود به ياد بغلش افتادم.چه قدر تو بغلش آروم شده بودم.يه بغل پراز محبت و حس پدرانه..حسي که 

 .سعيد انقدر عميق درکش نکرده بودم

ياد جمله آخرش افتادم"متاسفم پسرم"..حاال که فکر ميکنم ميبينم قشنگترين جمله عمرمو شنيدم.چه در 

 .قشنگ گفت پسرم

چه قدر باسوز گفت اين جمله رو.ومن حاال دارم درکش ميکنم.حاال که معوم نبود باباي واقعيم 
ش کرده؟نگران من نيست که کجام؟کجاست؟.يعني سعيد دستگير  

باالخره سوالي که تو ذهنم مدام رژه ميرفتو به زبون اوردم:اگه باباي من حسينه پس من پيش سعيد چيکار 

 ميکنم؟

 .پوزخندش باعث زجرم ميشد:معلومه.سعيد تورو دزديد و بهت عالقه مند شد.حاالهم که بچه اش شدي
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: بد ميگي؟چرا ميخواي چهره اش برام بد تداعي بشه؟ از بابام  چرا انقدر داري دورغ ميگي؟چرا ازبابام

 بدت مياد؟دشمني باهاش؟ کاري کرده که انقدر ازش متنفري؟

 .باايستادن ماشين,باعث شد حرفم نيمه تموم بمونه

 .هردو بدون جواب دادن به سوالم از ماشين پياده شدن

به مسعود نفسمو آه مانند بيرون فرستادم.باباز شدن در نگام چرخيد . 

بدون اينکه دستمو بگيره از ماشين پياده شدم.به مکاني که قرار بود آخرين ايستگاه زندگيم باشه نگاه 
 کردم.نزديک لبه پرتگاه بوديم.قرار بود منو پرت کنن پايين؟

 باصداي زنه که نگاش سمت مسعود بود,استرسم بيشتر شد

 .االناست که بيان.بچه رو بيار اينجا:

فت نزديک پرتگاهو اسلحه اش رو درآورد.پاهام سست شده بود.فکر کردن به اين که قراره بعد خودش ر

 از اين صخره پرت شم پايين,منوتا حد مرگ ميترسوند

 «سعيد»

با نزديک شدن به محل قرار ضربان قلبم باال ميرفت.وضيعت حسين هم بهتراز من نبود.مدام کف دستاي 

 .عرق کرده اشو ميماليد به شلوارش

يروها زودتر از ما رسيده بودنو اطراف پرتگاه رو محاصره کرده بودن.البته به دور از چشم يسنا و ن

 .مسعود

منصورو هم بعد از هماهنگي بين سروان صادقي,پياده اش کرديم تا مشکلي برامون پيش نياد.نميدونم چرا 
دش بهتراز نبودش بود.شايد ميخواستم تا نصفه راه همراهم باشه.بااينکه سواالتش رو مخم بود ولي بو

دليلش ترس از تنها شدن با حسين بود.باالخره حسين خالفکار بودو ممکن بود همه کاراشون نقشه اي 

 .بوده باشه تا منو تو چنگشون بگيرن

ولي بااون حرفايي که زد,فهميدم هدفش فقط نجات سامانه.ميدونستم گناه کردم.ميدونستم خدا 
زم نميگذره.همه رو ميدونستم.ولي پشيمون نبودم.به هيج عنوان.سامان بهترين نميبخشتم.ميدونستم سامان ا

نعمت زندگيم بود.االنم اگه نجات پيداکنه باز هم ميکشونمش سمت خودم.حکمي براي حسين ميبرم که هيچ 
ساله که به من ميگه 16وقت نتونه آرزوي زندگي بابچه اشو داشته باشه.نميزارم بچه امو ازم بگيره.

.من بزرگش کردم.من بهش محبت کردم.مطمئنا منو ميبخشه و باهام ميمونه.حتي اگه شده باشه حسينو بابا

 .ميکشم ولي نميزارم پيشش بمونه

 .بارسيدن به محل سرعت ماشينو کم کردم تا بهتر بتونم مکانو بسنجم

 .اينجا پرتگاهه:
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 .نگاش کردم:ميدونم

 .بچه امو پرت ميکنه پايين..نميزارم:

يسنا که نزديک پرتگاه ايستاده بودو سامان رو محکم گرفته بود,ترمز گرفتم.نگام ناخودآگاه رفت باديدن 
سمت حسين.حسين آب دهنشو قورت دادو زير لب يه چيزي خوندو پياده شد.ولي من صبر کردم.اول 

 .اطرافو ديد زدم.خبري از مسعود نبود

 دستي رو بي سيمم کشيدم:سروان صادقي؟

صداش اومد:بله قربان؟بعداز چندثانيه   

 نيروها تو محل مستقرن؟:

 .بله قربان:

 .خبري از مسعود نيست.بگرد دنبالش:

 .چشم قربان:

 .بيسيمو که از توگوشم بيرون آوردم, آويزون لباس ضد گلوله ام شد

زير لب ياعلي اي گفتمو پياده شدم.حسين دوسه قدم رفته بود جلو.باقدم هاي بلند خودمو رسوندم بهش 
هم رفتيم جلو.خنده هاي مستانه يسنا رو اعصابم بود.به چي ميخنديد.واقعا حسين چرا بااين زن ازدواج وبا

 !کرد؟عاشق چيه اي زن بيريخت شده بود؟

 .نگام رفت سمت ساماني که اسلحه روي شقيقه اش بودو داشت باگريه به حسين نگاه ميکرد

 ميدونست حسين باباشه؟بهش گفته بودن؟

اشک ريختنش معلوم بود.معلوم بود که منتظر من نبوده از نگاه کردنو . 

 .خنده هاي يسنا آروم آروم کم شدو اخم جاشونو گرفت.حسين بازم داشت ميرفت جلو که يسنا گفت:وايسا

 .باز قرار بود حرفاي کليشه اي که تو هر گروگانگيري اي اتفاق مي افتاد,زده بشه

بار گروگان گرفته شد.اونم به دست منصور.چه قدر ت اين  ياد اون روزي افتادم که سامان براي اولين

 !يک ماه من سختي کشيدم.چه ماهي بود اين ماه.پراز استرسوو هيجان.خدا آخروعاقبتشو به خير کنه

صداي عجز حسينو شنيدم که حاال چندقدم اومده بود عقب:باباتو کشتم درست.امروز داداشتو کشتم 
بچه.اونا خالفکار بودنو اين بچه ..پاکهدرست.ولي..اونا من کشتم نه اين  . 
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به خاطر همينه که ميخوام بکشمش.من از آدماي پاک متنفرم.از اون بچه مثبتايي که همه کاراشون :

 .رياست

اسلحه اشو آورد باالي سر سامانو چندباز زد به سرش:از اين بچه که وجودش پراز نحسيه 
ابام نيست.درد من اينه که تو فقط تو طول زندگيت از اين متنفرم..ميدوني چيه؟.دردمن کشته شدن داداشو ب

بچه تعريف ميکردي.فقط اين بچه رو ميديدي.منو نميديدي.مني که همه کاري به خاطرت کردم.حتي از 
دخترم گذشتم تا به تو برسم.به دخترم کم محلي ميکردم تا تورو داشته باشم.ولي تو فقط ميگفتي 

چه خطم ميشد.حتي فرارت.يه بار از ته دلت نگفتي که منم هستم.که دوستم سامان.تمام نقشه هات به اين ب
داري.اين بچه نحسه براي من.من به خاطر تو,به خاطر اينکه به آرامش برسي و پسرتو به چنگ 

 .بگيري,از بابام گذشتمو به هيچ نتيجه اي جز پشيموني نرسيدم

ز اين وول خوردناش عصبي شدو قنداق اسلحه سامان سعي داشت خودشو با ترفنداش آزاد کنه.که يسنا ا
 .اش رو محکم زد به پيشوني سامان که باعث شد فريادش بلند بشه:آآآخ

 .هردو باهم فرياد زديم:ولش کن

 .حسين به التماس کردن افتاده بود:تورو خدا يسنا جان..نزنش

 .خوني که از پيشوني سامان داشت به سمت پايين سرازير ميشد,دلمو ريش ميکرد

يسنا شروع کرد به حرف زدن:ميدوني چرا بهت گفتم سامانو بياريمش پيش خودمون؟.چون دلم ميخواست 
تو آروم باشي.يک بار تورو آروم ببينم.ولي وقتي آورديمش تو عمارتو ميديدم که تو از پاي دوربين براي 

بودي.که باورود اين بچه  ديدن چهره اش بلند نميشي,فهميدم چه کار اشتباهي کردم.الاقل اونموقع ها پيشم
به طور کل منو ناديد گرفتي..منم رفتم پيش مسعود تا نيازهامو ازاون بگيرم.ميدوني چه باليي به سرم 

آوردي حسين.تو اصال منو دوست داشتي؟آره؟ من اين بچه رو به خاطر باباو داداشم نميکشم.بلکه خاطر 
مشت پليس تنها بزاري وبري وفقط به فکر پسرت  تو ميکشم.تويي که ميخواستي منو تواون خونه ميون يه

 .بودي.بدون که بچه ات به خاطر تو ميميره

بعد گلن گدن اسلحه رو کشيد.سامان از ترس چشماشو بسته بود و سفت دستي دور گردنش بود رو گرفته 
 .بود

ه عزرائيل کنهبايد نجاتش ميدادم..نبايد دست رو دست بزارمو هيچ چيز نگم تا دودستي بچه امو تقديم ب . 

 تنها سوالي که به ذهنم اومد همين بود:پس داداش نامردم کجاست؟

 .باتعجب نگام کردن.ولي من نگام سمت يسنايي بود که قصد زدن داشت

بااين سوالم شروع کرد به خنديدن.حسين آروم نزديک گوشم گفت:وقت کشي کن تا يه فکري به ذهنم 

 برسه؟

: چشم اين فرار کني و پسرتو نجات بديچه فکري مثال؟نميتوني از جلو  . 

 حسين خواست چيزي بگه که يکدفعه صداي خنده اش قطع شد:چي ميگيد بهم؟
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 خيره صورت جدي اش شدم.اسلحه رو محکمتر تو دستش گرفت:گفتم چي گفتيد بهم؟

 .باحرف نزدنمون,عصبي شد.زانوي پاي راستش رو برد باال و محکم زد به پهلوي راست سامان

ي که سامان زد,چشمام ناخودآگاه بسته شد.قبلم داشت تيکه تيکه ميشدبافرياد . 

 ميخواستم هوار بکشم:زنکه واسه چي ميزنيش؟

 .که صدامو خفه کردم..دلم نميخواست بيشتراز اين سامان رو بزنه

 .ولي صداي داد حسين بلند شد:لعنتي نزنش

عصبيتر از اين بشه.نگام خورد به صورت چشمامو باز کردم.بايد حسين رو آروم ميکردم.نبايد ميزاشتم 
سامان که از درد زياد جمع و سرخ شده بود.به زور دستاي يسنا بود ايستاده بود.پاهاش از شدت درد 

 .داشت ميلرزيد

 .هشدار گونه گفتم:حسين..آروم باش

 غريد:مگه نميبيني داره بچمو داغون ميکنه؟

ت روش بلند کني من ميدونم وتوبه يسنا نگاه کرد:ولش کن کثافت.يه بار ديگه دس . 

يسنا تمسخر آميز گفت:مثال ميخواي چيکار کني؟.اصال ميدوني چيه؟به اين شيوه ادامه ميدم.هم بچه ات 
 .بيشتر زجر ميکشه و هم تو ذره ذره نابود ميکشي

 .اين بار منم اومدم به کمک حسين:يه بار ديگه دستت بهش بخوره,ميکشمت

بيسيم شنيدم.آهسته گذاشتمش تو گوشم دوباره خنديد.صدايي از تو . 

 منصور بود:تو هدفه.بزنيمش؟

 .اون بيسيمو از تو گوشت بيار بيرون:

 .از شدت عصبانيت رنگ پوستش کدر شده بود.دستامو آوردم باال:باشه.آروم باش

 .بيسيمو آوردم بيرون

قانه اي کرده بودم.ديگه به اطراف نگاه کرد.به هرطرف که ميچرخيد سامانم با او ميچرخيد.چه کار احم

 .نميتونستن بزنن

 صداي نحسشو باز شنيدم:افرادت اينجان. آره؟

 .چيزي نگفتم و فقط نگاش کردم.بايد آرومش ميکردم
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 .ولي آروم نميشد:مگه بهتون نگفته بودم خودتون بياين؟..ميدونستم

رو نشنوم باز شروع کرد به خنديدن.دلم ميخواست گوش هامو سفت بگيرم تا صداي خنده اش . 

 به چي ميخندي؟:

 .حسين هم مثل از خنده هاش کفري شده بود

 .به اينکه خيلي ساده ايد:

 به من نگاه کرد:گفتي مسعود کجاست.درسته؟

 .آره:

نگاهي به درختاي اطراف کرد:همين دورو براست.جايي که شما نميتونين حتي حدس بزنيد.فقط منتظر 
نه.تو حتي اگه خودت يا نيروهات منو بکشن,باز اين بچه اشاره منه تا مغر اين بچه رو داغون ک

 .ميميره..ميشناسي که مسعودو.خيلي بچه گوش به حرف کنيه

 .او هرگز اين کاررو نميکنه:

 يکتاي ابروش پريد باال:چرا نکنه؟

 ..اين بچه منه.مسعود برادرمه.نميتونه بچه برادرشـ:

 .خفه شو:

بي شده بود؟باصداي حسين چرخيدم سمتش.چرا انقدر عص  

 غريد:بچه تو نه.صدبار.بچه من..فهميدي؟

 .فهميدم دردش چيه

يسنا:خب بچه تو ِا که راحت ميتونه بکشتش..ببين آقا پليس,چه به خواي چه نخواي اين بچه امروز 
 .ميميره..چه من بزنمش وچه مسعود

 «سامان»

 .هم از درد زياد بودو هم از گريه,که نميتونستم خوب جايي رو ببينم

 .چهره هردوشونو تار ميديدم.چه قدر داشتن به خاطر من التماس ميکردن
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حاال ميفهميدم که چرا انقدر تو اون خونه بهم خوب رسيدگي ميشد.افسوس که باباي خودم رئيس اون گروه 
بود.بابايي که تازه ديده بودمشو االن نزديک باباسعيد ايستاده بودو نگران تر از سعيد بود.حتي بيشتر 

خودشو به آبوآتيش ميزد تا منو نجات بده داشت . 

احساس ميکردم پاهام دارن ميلرزن.اگه دستاي پرقدرت اين زن که دور گردنمو سفت گرفته بود,نبود,من 
االن نقش زمين بودم.درد پهلوم داشت به کشتنم ميداد.کاش يه کاري ميکردن.کاش ميزاشتن اين زن منو 

 .بکشه و راحت شم

زبون اين زن بيرون اومده بود که من باالخره ميميرم,تمام توانم به کار گرفتم تا به  باشنين اين کلمه که
 .زور حرف بزنم

 .پس..چرا نم..کشيم.آه:

احساس ميکردنم جفتشون به چشمام خيره شدن.تعجب کرده بودن.تحمل اين درد رو نداشتم.اونقدر دردش 

 .زياد بود که نميتونستم به خوبي نفس بکشم

شروع کرد به حرف زدن.حتي نميتونستم بفهمم چي ميگه.ولي هرچي بود اعصاب اون زن باز 

 .هردوشون رو داغون کرد.جوري که سعيد اسلحه اش رو درآوردو سه قدم به جلو اومد

 .صداي بلندشو شنيدم.مثل هميشه آرومم ميکرد.چه قدر باباسعيدمو دوست دارم

 .ببند دهنتو هر*زه..دستت هر*زه بره کشتمت:

ته بود که انقدر هردوشون غيرتي شده بودن؟چرا بهش گفت هر*زه؟چي گف  

 .حسين عصبي تر از سعيد بود.چهره اش سرخ سرخ,روبه کبودي بود

 .بزنش سعيد.ديگه نميشه کنترلش کرد.ديوونه ست.بزن:

 .زن خنديد.اونقدر صداش بلند بود که پرده گوشم درد گرفت.يکباره آروم شد.مثل دفعات قبل

ز زد به سرمو فشار داد.اونقدر که سرم به چپ متمايل شداسلحه رو با . 

 مثل اينکه موقعيتتو درک نميکني؟ميخواي زودتر بميره؟:

باباحسين شروع کرد به حرف زدن.زود نبود که بهش بگم بابا؟يعني انقدر عادي بود برام؟ چرا بابا سعيد 

 شد سعيد؟چرا باز بهش نگفتم بابا؟ فقط باباي خالي.مثل هميشه؟

به بابام نگاه کردم!به اسلحه اي که تو دستش بودو داشت به زن نگاه ميکرد.وقتي ديد که دارم نگاش 
ميکنم لبخند غمگيني زد.شرم داشت که بهم نگاه کنه.ولي نميدونست که من هنوز عاشقشم.هنو اونو بابام 

تهميدونم.اون بوده که به من همه چيز ياد داده.بزرگم کرده.باالتراز گل بهم نگف . 

 .باصداي بلند حسين نگاش کردم
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جروبحثشون باال رفته بود و اين وسط بابام بود که داشت بهم يه چيزي ميگفت.نگاش کردم.صداش آروم 

 .بود.انگار که ميخواست لبخوني کنم.ولي نميدونست که من نميتونم خوب ببينم

ودي بهتر از قبل شد ولي باز هم چندبار چشمامو بازو بسته کردم تا شايد کمي از اين تاري کم بشه.تاحد
 .نميتونستم خوب ببينم چي ميگه

 .سرمو چندبار به چپوراست تکون دادم.متوجه شد که نميفهمم

 .حرصي به اطراف نگاه کرد.دستشو آروم برد سمت بيسيمش و يه چيزي گفت

اين زن چي  نقششون بود که حسين سر زن رو به هرطريقي گرم کنه تا بابا به افرادش دستور بده؟اصال

 بهشون گفت که هردوشون جوش آوردن؟

دست زنه هرثانيه از روي بدنم ميرفت پايين تر و حسينو جوشي تر ميکرد.جوري که حسين محکم زد به 

 .سرش و شروع کرد به التماس کردن.به گريه کردن افتاده بود

 .ميتونستم حدس بزنم که ايي زن بهشون چي گفته که هردوشون انقدر جوش آوردن

 .باهربار پايين رفتن دستش,لرزش پاهام بيشتر ميشد

 .حسين:نکن.توروخدا..سعيد يه کاري بکن

 .بابا آب دهنشو قورت داد.باوحشت داشت به دست اين زن نگاه ميکرد

 قبل از اينکه چيزي بگه, زن دادزد:به نيرهات گفتي برن يا حرفمو عمليش کنم؟

 .گفتم..االن همشون ميرن:

 از کجا بفهمم؟:

 .من بهشون دستور دادم.اونام مطيع دستور منن:

 .پوزخند زد:چرت نگو.حتما ميگي برن ولي اونا شليک ميکنن

 .محکمتر منو گرفت:جبورم به مسعود بگم دست به کار بشه

 دادزد:مسعود..بزنش

 تو دلم گفت:کي رو بزنه؟منو؟.االن بايد يه دردوحشتناکي رو تحمل کنم؟.مطمئنن ميميرم.تحمل درد ديگه

 ..اي رو ندارم

بابا سريع گفت:نه مسعود..تورو خدا.تورو به جون مامانوبابا نه.اين بچه همه وجودمه.همه کسمه.توروخدا 
 .مسعود



                 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

228 

 

 .به اطراف که پربود از درخت هاي سربه فلک کشيده,نگاه کرد:مسعود..داداشم.تورو خدا نزن

حاال اسمشو شنيدمو نه ديده داداش؟مسعود داداش بابا بود؟عموي من؟پس کجا بود که من نه تا

 بودمش.دورواطرافم چه خبر بود که من ازشون بي خبر بودم؟

 .گنگ به بابا نگاه کردم.کاش قبل از مردنم يه نفر بهم ميگفت چه خبره

هربار اين زن بهم نزديک ميشد,نفساي داغش ميخورد به گردنمو مورمورم ميشد.کاش انقدر بهم نزديک 
رد.کاش اونقدر توان داشتم تا باپام ميزدم به دلشو پرتش ميکردم پاييننبود.کاش دستش بهم نميخو . 

 آروم گفت زير گوشم گفت:دلت نميخواد بميري.نه؟

 آب دهنم خشکمو قورت دادم:اگه بگم آره..تو زنده ام ميزاري؟

 .شايد بشه يه کاري کرد:

 منظورت چيه؟:

اه ميکردن.انگار که جهان آروم شده بود تا به به باباو حسين نگاه کردم.جفتشون آروم شده بودنو به مانگ

 .حرف ما گوش بده

هدف اصليم که کشتنته..ولي حاال که دارم فکر ميکنم,ميبينم مرده ات به دردم نميخوره.جوونت انقدري :

 .ارزش نداره که بخوام باکشتن تو,جون خودمو از دست بدم

 .منظورشو فهميدم

: تمن باتو هيجاي ديگه اي نميام.حتي بهش . 

 يعني دلت نميخواد مامان واقعيتو ببيني؟:

 مامان واقعيم؟مامانمو ميگه؟منظورش مامان سيما نيست؟

 حسين دادزد:چيداري به سامان ميگي؟

 نگاش کردم.اگه اين بابامه,پس مامانم کيه؟

 زنده اس؟:

 حسين:کي زنده اس باباجان؟

ني بايد باورم بشه که من بچه سعيد نيستم؟منکه آروم گفتم.از کجا فهميد؟..باباجان؟باباي خودمه اين؟يع  

 به سعيد نگاه کردمو گفتم:اينجا چه خبره بابا؟
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گيج شده بودم.نميتونستم هيچکدوم از حرفارو تجزيه و تحليل کنم.بدنم خشک شده بود.حتي ديگه دردامو 

 .هم حس نميکردم.احساس گناه ميکردم

رداشکي که از چشماي بابام سرازير شد,حالمو خراب ميک . 

 .سرمو چرخوندم سمت زن:يابکشم يابزار برم پيش بابام

 بابات؟کدومشون؟:

کدومشون؟يک لحظه زمان ايستاد.کدومشون؟.اگه واقعا آزادم کنه من برم پيش کدومشون؟.پيش بابام يا 
 حسين؟

 .حسين باباي واقعيمه و سعيد نيست.پيش سعيد بزرگ شدم و حسين نبود

اقتو محبت موج ميزد.حس پدرانه اي که بهم داشت,خالصانه بود.ولي به حسين نگاه کردم.تو چشماش صد
دلم ميخواست همه اين صداقتو خالصانه بودنشو رد کنه.ميگفت همش دروغه و گولشو نخورم.به حرف 

 اومدم

 تا..تاحاال کجا بودي؟:

 .بااين سوالم چهره اش جمع شدو سرشو انداخت پايين

 چرا ولم کردي تا سعيد بزرگم کنه؟:

چشماي اشکي نگام کرد.بدون اينکه پلک بزنه اشکاش سرازير شد با . 

 چرا نخواستيم؟چرا االن که بزرگ شدم اومدي سراغم؟:

 .اشک خودمم دراومده بود.عصبي فرياد زدم:توبابام نيستي خالفکار

از شدت هيجانو استرس به نفس نفس افتاده بودم.خيره چشماش بودم.بدون حرف داشت نگام ميکرد.دلش 

سته بود که داشت بي وقفه اشک ميريخت؟شک  

 .صداي شاد زن رو شنيدم:ادامه بده.آفرين.همين خوبه.آتيشش بزن با حرفات

جري تر شدم:ولم کردي به امان خدا و يکدفعه فهميدي يه بچه اي هم داري؟يه پدر هرگز پسرشو 
اري.باباي من سعيدهنميدزده.دستور نميده که بندازنش تو لونه سگا..حق نداري اسم خودتو پدر بز . 

به طور واضح ديدم که زانوهاش لرزيد.سرشو انداخت پايين.چرا حرفي نميزد؟چرا از خودش دفاع 

 نميکرد؟

 .صداي هشدار بابارو شنيدم که اسممو صدا زد و بعد رفت سمت حسين
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 خوبي؟:

 .آهسته جواب داد:ولم کن

.بگو من ميشنومسرشو آورد باالو نگام کرد:هرچي تودلته بگو.خالي کن خودتو . 

زبونم با حرفاش قفل شد.چه قدر باسوز اين حرفارو زد.نکنه زياده روي کرده بودنم؟ شايد..اه.شايدي 

 .درکار نيست

باشنيدن صداي زن به خودم اومدم:ديدي تحقير شدي.کيف کردي؟ بچه ات پست زد.گفت تو باباش 
تتو تلف کردي.ارزششو داشت؟..آفرين نيستي.حيف که اين همه سال به خاطر اين بچه نمک به حروم وق

پسر خوب.خوب خردش کردي.خوشم اومد ازت.خوب جوابشو دادي.جيگرم حال اومد بچه..جايزه خوبي 

 .ازم ميگيري

 .تن صداش رفت باال:مسعــود..ديگه ميتوني کارتو انجام بدي

ه سمتم ميومد,همراه به ثانيه نکشيد که بعد از حرفش صداي شليک تير اومد که با داد حسين که داشت ب

 .شد

 «سعيد»

 .از حرفاي سامان کفري شده بودم.فکر نميکردم اينجوري بخواد با حسين حرف بزنه

واسه يه پدر که به ناحق بچه اشو ازش گرفتن,خيلي سخته که از جانب بچه اش توهين بشه.اگه من جاي 
کاررو نکرد حسين بودم حرفمو ميزدمو از خودم دفاع ميکردم.نميدونم چرا حسين اين . 

 .اين سرکوفت هارو من بايد ميشنيدم نه او.من اين همه بالرو به سرش آوردم

وقتي زانوهاي لرزونشو ديدم رفتم سمتش.نبايد بزارم بشکنه.او اليق اينمه توهين نيست.هشدار گونه اسم 

 .سامان رو بردم تا ساکت بشه

ست مثل هميشه محکم باشه و دربرابر ولي حسين دست بردار نبود.تالش کرد که ازم جدا بشه.ميخوا

 .مشکالت مقاوم باشه.ولي بااين حالش بعيد ميدونستم که بتونه دووم بياره

سامان ديگه حرفي نزدو فقط داشت حسينو نگاه ميکرد.ميخواستم حرفي بزنم تا حسين آروم بشه,که 
زد.کاش ميتونستم صداي يسنا مانعم شد.حرفاش کوه رو درهم ميکشت چه برسه به آدم.کاش حرف نمي

گوشهاي حسينو بگيرم تا نشنوه و بيشتر از اين خرد نشه.وقتي ديدم داره با چشماي اشکي نگام ميکنه 

 "سرمو انداختم پايين.ميدونستم که داره تو دلش ميگه"همه اين حرفا تقصير توِا.هيچ وقت ازت نميگذرم

رفي که يسنا زد,چرخيدم سمتش.گفت خواستم ازش به خاطر اين حرفا,معذرت خواهي کنم که باشنيدن ح
 کي رو بزنه؟سامانو؟

 .نميزارم:حسين زودتر از من دست به کارشدو دويد سمت سامان ودادزد
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 .صدايي از شليک گلوله اومد.ماتو مبهوت داشتم نگاه ميکردم.همه اين کارا درعرض يک ثانيه اتفاق افتاد

 .صداي منصورو شنيدم:جهت تير مشخص شد.بريد

گلوله اي بود که قرار بود قلب بچه منو سوراخ کنه,که االن خورده بود به کمر حسين.دوباره نگام سمت 

 .صداي شليک رو شنيدم

 .بايد دست به کار ميشدم.رفتم سمتشون

 .صداي منصورو باز شنيدم:مسعودو زنده ميخوايم

خورهنگام خورد به يسنايي که داشت مات به حسين نگاه ميکرد.انتظار نداشت حسين تير ب . 

 .سامان خودشو از يسنا جدا کردو رفت تو بغل حسين

 .بايد اول يسنا رو خلع صالح ميکردم.اسلحه رو سمت يسنا نشونه گرفتم:بندازش

هنوز تو شک بود.هنوز مات حسيني بود که االن روي زمين افتاده بودو سامانو تو بغلش محکم گرفته 
 .بود

 .رفتم سمتشو اسلحه رو از دستش قاپيدم

ستم دستبند بزنم به دستش که که با زانوش زد به زير دلم.از درد شديد خم شدم.نفسمو مقطع بيرون خوا
 .فرستادم

 .آروم گفتم:زنکه ديوونه

 !نگاش کردم.ديدم دويد سمت پرتگاه.به حرفي که زدم ايمان آوردم

 .باتمام توانم دادزدم:نــــه

گروهک ,هيچکاره بوده و خودش همه کاره.نبايد بهش نياز داشتيم.بايد شهادت ميداد که حسين تو اون 

 .بميره

 .باتمام دردي که داشتم تحمل ميکردم,دويدم سمتش

نزديک پرتگاه ايستاد.فقط يک قدم باهاش فاصله داشت.ترسيده بود.از اون دنياش ترسيده بود؟از آتش 

 جهنم؟

 .به فاصله چندقدم ازش ايستادم و گفتم:آرو..آروم باش

: ميکرد.هدفم کشتن پسره بودو بعدم خودم.نبايد ميمرد.من بدون اون مرد زنده نميمونم نبايد خودشو فدا . 
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 .او که هنوز نمرده:

 .فقط اينو بدون که او بيگناه بود..متاسفم:

 .يک قدمو به صفر رسوندو پريد

ن حتي توان اينکه برم جلو و به جسدش نگاه کنم هم نداشتم.ميدونست که دير يا زود ميميره.براي همي

 .خودکشي کرد

 خوشو پرت کرد پايين؟:

به عقب برگشتم.منصور دلو جرأتش بيشتر از من بود که رفت سمت لبه و به پايين نگاه کرد.چهره اش 
 .جمع شد

 .اوه اوه..سرش داغون شده:

 دادزد:سروان صادقي؟

 چند ثانيه نشد که سروان اومد کنارمون.بعداز احترام گذاشتن گفت:بله قربان؟

: جور کن تا بتونه جسد يسنا خاني رو بکشه بااليه چيزي  . 

 .چشم قربان:

 آمبوالنس خبر کردي؟:

 .بله.نزديکن:

 .سرشو چندبار تکون داد:ميتوني بري

 بااجازه اي گفت و رفت.نگام کرد.فهميد که حالم خرابه که گفت:خوبي تو؟

 يکدفعه ياد سامان افتادم:بچم؟

لرزش شونه هاش فهميدم که داره گريه ميکنه چرخيدم سمت سامان.کنار حسين نشسته بود.از . 

 .بدون توجه به منصور که داشت تو بيسيم يه چيزايي رو براي يه نفر ميگفت,رفتم سمت سامان

 .باالي سرش ايستادم. شونه هاي حسين که بي هوش شده بود رو تو دستاش گرفته بود

: ؟غلط کردم بابا.يه چيزي گفتم.عصبي بودم.بابا؟..ميشنوي صدامو  

 .سرشو آورد باال و نگام کرد
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 م..مرده بابا؟:

 .کنارش نشستم.دست گذاشتم رو رگ گردن حسين.ميزد.ولي آروم

 .به صورت خيس از اشک سامان نگاه کردم.منتظر جواب من بود

 .لبخند زدم.دست بردم سمت صورتشو اشکاشو پاک کردم:نمرده باباجان.آمبوالنس تو راهه.زنده ميمونه

 مطمئنيد؟:

: ئنممطم . 

 .خيلي تند رفتم.دست خودم نبود:

موهاي روي پيشونيش رو کنار زدم:نگران نباش.خوب ميشه.به خاطر توهم که باشه خوب ميشه.آرزوش 

 .اينکه بهش بگي بابا,دوستش داشته باشي و منت رو سرش نزاري

 چرا من پيش شما بزرگ شدم؟:

دم کردم که لعنت برخودم بادچي بهش بگم؟.حاال نوبت منه که سرکوفت بشنوم.ولي حقمه.خو . 

 .باشنيدن آژير آمبوالنس گفتم:بعدا همه چيزو بهت ميگم.فعال بايد به فکر حسين باشيم

دونفر از پرستارها با بالنکارد به طرفمون اومدن.حسين رو گذاشتن روي بالنکارد.سامانم دنبالشون 

 .رفت

 .مدام ميگفت:زنده بمون بابا.من زنده ميخوامت

که بدونم حسش چيه؟.حتما تو بغل حسين احساس آرامشو امنيت ميکرده که االن نميخواد پدرش نبودم 
 .ازش جدا بشه.پشيمون بود که اين حرفا رو زده.ومن ته دلم خوشحال بود از اين پشيموني

 .حسينو سوار آمبوالنس کردن

 .سامان:بزاريد منم بيام

 .يکي از پرستارا دررو بست:نميشه

: باهاش بيامچرا نميشه؟ بزاريد  . 

 .بچه اي.بمون همينجا:

 .ماشين حرکت کرد.رفتم سمتش و دستشو گرفتم.فهميد منم که اومد تو بغلم.دستشو دور گردنم فقل کرد
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باتمام وجود بوش کردم.حس خوبي داشتم.قلبم آروم شده بود.بچه ام سالم بودو نگران باباش.صورتشو 

کردم ب*و*س  

 .گريه نکن عزيز دل بابا:

رو سينه ام و باز گريه کردسرشو گذاشت  . 

 «راوي»

 .اين پاو آن پا ميکرد.ميخواست برود پيش دکتر که ميترسيد.از شنيدن خبراي بد

 .آنقدر دراين روز استرس و هيجان داشت که ديگر نميخواست آنها را دوباره تجربه کند

ش نفس آسوده اس کشيدبادستي که روي شانه اش قرار گرفت,ناخودآگاه ترسيد و به عقب نگاه کرد.باديدن  

 .ترسونديم بابا:

 .لبخند زد و گفت:واسه چي؟پسر بزرگ نکردم که با زدن به شونه اش بترسه

 .رفت و روي صندلي هاي پالستيکي آبي رنگ نشست

 .محمد آهي کشيدو کنارش نشست:تو فکر بودم که شما اين کاررو کرديد

 رفتي پيش دکترش؟:

: ترسم دکترش يه خبر بدي رو بهم بده و منو تا آخر عمر شرمنده نه.ميترسم.مريم حالش خوب نبود.مي

 مريم کنه.بابا اگه باليي به سرش اومده باشه من چيکار کنم؟چه خاکي تو سرم بريزم؟

 .هيچيش نشده باباجان.نميخواد انقدر خودتو ناراحت کني:

 باتعجب به پدرش نگاه کرد:از کجا ميدونيد که طوريش نيست؟

: رسي از نتيجه اين عمل..رفتم پيش دکترش.گفت زود رسونديش و چيز خاصي نيستميدونستم که ميت . 

 نفس آسوده اي کشيد:مطمئنيد؟

 .مطمئنم.اگه هم شک داري ميتوني بري پيش دکترش:

 .سرش را انداخت پايين:نه ديگه.شما که رفتيد

 لبخند به لبهايش آمد.آرام پرسيد:هنوزم دوستش داري؟

کرد به صورت خندان پدرش نگاه . 
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 .نميدونم..او منو دوست نداره.اگه هم من بهش بگم فکر ميکنه به خاطر نجات جونمه:

 حتي اگه من ازش بخوام؟:

 .بابا؟.تمومش کنيد.دلم نميخواد به اين موضوع فکر کنم:

 .وبعد سرش را ميون دستهايش گذاشت

 .باشه:

انيت محمد ميشد و محمد آنرا فهميد که حال پسرش داغون است.اگه اين بحث را کش ميداد باعث عصب
برسر علي خالي ميکرد.مثل بچگي هايشان..خيلي وقت بود که دلش به دعواهاي برادرانه بين علي و 
محمد تنگ شده بود.دعوايي که اکثر اوقات محمد شروع ميکرد و علي کشش ميداد و درآخر هردو به 

بود.و او از اين همه سکوت  توافق ميرسيدن.خيلي وقت بود که خانه اش بدون محمد,غرق سکوت

 .ناراضي بود

 محمد از اين سکوت خسته شد که پرسيد:چيشده بابا؟چرا انقدر ساکت شدي؟

 آهي کشيد واز آن روزها بيرون آمد:چي بگم؟

 .به چي فکر ميکني؟.اگه درمورد ازدواجمه که لطفا ازسرت بيرون کن:

 .به او فکر نميکنم..دارم به علي فکر ميکنم:

سوالش را بپرسد.زبان روي لب کشيد:کجاست؟دودل بود   

 کي؟:

 .علي ديگه:

 .نور اميد در دلش تابيد

 نگرانشي؟:

 نه.فقط خواستم بدونم کجاست؟:

 خاموش شد اين نور وقتي گفت:تو ماشينه.گفتم بمونه تا بيام..نميخواي بدوني وضع گردنش چه جوريه؟

 .محمد بعد از مکث نسبتا طوالني,با سر جواب نه را داد

 چرا انقدراز برادرت متنفري؟:

 کي گفته که ازش متنفرم؟:
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 .از کارات معلومه:

در دل دعا کرد که اي کاش چندساعت پيش پدرش پيشش بودو ميديد که او چه چگونه براي نجات تنها 

 .برادرش التماس ميکرد و زار ميزد

 .من کاري نکردم. درضمن خودش کاري کرده که اينجور باهاش رفتار کنم:

: ودت به اين حرفت اعتماد داري؟خ  

چيزي نگفت.ميدانست که علي بيگناه ترين فرد آن ماجرا ست.ولي خودش باعث شد که دعوايشان 
 .باالگيرد و به کتکاري برسد

 به خاطر غرورته که نميري پيشش؟:

 .نه..نکنه دلت ميخواد که بيوفتم به پاشو ازش معذرت خواهي کنم:

: کني.همين فقط ميخوام ازش معذرت خواهي . 

 ..همين؟ او باعث شد:

بسه.دلم نميخواد حرفاي تکراري بشنوم.به خودت بيا محمد.به گذشته فکر کن.فکر کن ببين اگه داداشت :
حق اون بچه رو تا مرز کشتن زدي يانه..اين بچه به خاطر تو اومد نبود تو االن تو چه وضعي بودي.به 

که ميخواي بغلش..ولي تو پسش زدي.ببين مريمو.علي بيمارستان تا از حالت باخبر بشه.فکر ميکرد 

 .راست گفت که اين دختر تو خالفه.راست گفت که داره مواد پخش ميکنه

چرا انقدر علي رو دوست داري؟.چرا منو مثل علي نميخواي؟چرا هيچوقت از من دربرابر او دفاع :
 نميکني؟

: نميفهمي؟ دوست دارم.به خدا قسم تورو از همه بيشتر دوست دارم.چرا  

 پس چرا االن داري مدام ميگي علي؟:

چون پدرم..چون تو از حال داغون علي خبر نداري و مِن پدر دارم.تو خونه نيستي ببيني که داداش :
پرحرفو شلوغت,بعداز رفتن تو گوشه گير شده.ميترسم افسردگي بگيره..خودتم خوب ميدوني که علي چه 

 .قدر دوست داره

خاموش شد.اگر علي نبود اواالن يا خالفکار شده بود يا طالق گرفته بود.مگر آتش درونش به يکباره 
 ميشد با دختر يه مرد خالفکار ,کع از قضا خود دختر هم تو کار خالف بود,زندگي کرد؟

 .احساس ميگرد معده اش دارد مشتمال ميشود.ياد گذشته که مي افتاد فقط آه ميکشيد

ت وقتي که بزرگ شدم ميخوام جا پاي داداشم بزارم.ولي از آينده اينبار خودش بود که گفت:هميشه ميگف

 .خبر نداشت
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 .لبخندي روي لب هاي محسن جاي گرفت.بايد نرمش ميکرد

علي دوست داره.تو يه قدم برو سمتش او ده قدم مياد.فقط منتظر که تو بري سمتش.روحيات برادرتو :
آرومه..حقشو دارن ميخورن..همين چندهفته پيش بهتر از من ميشناسي.ميدوني که ساده ست..ميدوني که 

تو دانشگاه چندنفر زده بودنش..بهم نگفت ولي از پاي چشماش ميشد فهميد.دلش ميخواد برادر بزرگش 
پشتش باشه.من فرصت نميکنم به اين بچه برسم..ميدونم که بزرگ شده ولي هنوز مثل بچه هاس.هنوز تو 

ميبينه ب*و*سفکر اون روزيه که تو زديش.هنوز کا . 

ساکت شدو به چهره عصبي و نگران پسرش نگاه کرد.محمد چشمانش را بسته بود و داشت حرف هاي 
 .پدرش را مزه مزه ميکرد

برادرش را زده بودن؟ چندنفر بودن؟ چه کاري کرده بود که زده بودنش؟ بچه مظلوم و بي کس گير 

 آورده بودن؟

 و باز به اين فکر که هنوز دستوپا چفلتي ست؟

ز جايش بلند شد.از اين همه حرف که شنيده بود خسته شده بودا . 

 خواست برود که با صداي پدرش ايستاد:کجا؟

 .ميرم به حرفات فکر کنم:

 .پس به اينم فکر کن که تو يه برادر کوچيکتر داري که هرلحظه منتظره تا تو حاميش بشي:

 فکر ميکنم..اينجا هستين يا خودم بمونم؟:

: هوشه.چنددقيقه اي هستمو بعد علي رو ميرسونمو باز ميام.تو بهتره بري استراحت کنيفعال که مريم بي . 

 .وقتي به هوش اومد حتما باخبرم کن..ميخوام کنارش باشم:

 .محسن با تمام دل مشغولگي هايش لبخند زد و باشه اي گفت

ر هاي پسرش به به قامت خميده پسرش نگاه کرد.خستگي از سرو رويش ميباريد.دردل دعا کرد که فک

 .يک نتيجه خوب ختم شود

باذهني آشفته از بيمارستان بيرون آمد.از محوطه بيمارستان که پربود از گلهاي سرخ و هفت رنگ ويک 

 .درخت کاج کوتاه و عريض وسط باغچه محوطه بود, گذشت.حتي حال اين را نداشت که به آنها نگاه کند

ر صدايش ميزندنزديک خروجي بيمارستان بود که شنيد يه نف . 

 .به سمت صدا چرخيد.علي بود که از ماشين بيرون آمده بود.باديدنش به ياد حرفاي پدرش افتاد

 چيه؟:
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 داري ميري؟:

 معلوم نيست؟:

 خب..ماشين اينجاست.نميخواي سوار شي؟:

 .با تاکسي ميرم:

 خواست برود که باز علي پرسيد:مريم..خوبه؟

 .آره:

ايش سخت شده بود.هرکس غربيه اي که آنها را ميديد حدس ميزد که چه قدر حرف زدن با برادرش بر

 .اين دو بايکديگر غريبه ان که اينگونه حرف ميزنن

 .دوباره خواست برود که اينبار خودش برگشتو گفت:بشين تو ماشين.بابا االن مياد

ايد سبک سنگين لحنش کامال دستوري بود.دلش نميخواست علي دنبال سرش بيايد.فعال بايد فکر ميکرد.ب
 .ميکرد که ميتواند علي را ببخشد يانه.ودلش نميخواست تااون موقع باليي به سر برادرش بيايد

 .باشه.خدافظ:

بعد سوار ماشين شد.پدرش درست ميگفت.هنوز هم مثل بچه ها بود.شايد اگر او کنارش بود,اينگونه 
 .نميشد

کسي باال برد.اولين ماشين تاکسي کنارش ترمز سرش را تکان دادو به سمت خيابان رفت.دستش رابراي تا

 .گرفت

 .دربست:

 .بفرماييد:

درشاگرد را باز کردو سوار شد.به راننده اش نگاه کرد.دلش نميخواست مثل دفعه قبل يک نفر ديگر اورا 

 !بدزدد

 .درراه به ياد سعيد افتاد.موبايل همراهش نبود

لتونو بهم قرض بديد؟نميتوانست صبر کند.چرخيد سمت راننده:ميشه موباي  

 چهره راننده بااين سوال جمع شد.:موبايل؟براي چي؟

 .بعداز گفتن اين حرف دنده را عوض کرد
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 .يه کار مهمي هست که بايد حتما زنگ بزنم..بکشيد روي کرايه اتون:

 مگه خودت نداري؟:

 .جا گذاشتم:

 .راننده دست در جيبش کرد و موبايلش را گرفت سمتش

موبايل را گرفت.يه کمي فکر کرد تا شماره سعيد را به ياد آورد.تنها شماره اي که در آرام مرسي گفتو 

 .ذهنش بود شماره منصور بود

 .به درکي گفتو شماره منصو را گرفت.دردل دعا کرد که موبايلش را از آن خانه برداشته باشد

 بله؟:

 .باشنيدن صدايش نفس آسوده اي کشيد

 کجاييد؟:

 محمد تويي؟:

: شدي مثل خودم.آره خودمم..چيشد؟دستگيرشون کردين؟سامان خوبه؟خوبه.   

 .همه خوبن.آره.تو گزارشي که مينويسم ميتوني تمام کارا رو با جزئيات بخوني:

 باشه.کجاييد دقيقا؟:

 ...جاده چالوس:

 .فهميدم.بايد قطع کنم.فعال:

موبايل خودش بود تمام مسير منتظر جواب نشد.و قطع کرد.جايز ندانست که بيشتراز اين حرف بزند.اگه 

 .را حرف ميزد

 .موبايل را بااحترام گرفت سمت راننده و باز تشکر کرد

وقتي رسيد خانه,نفس عميقي کشيد.دلش به اين بو که همراه با عطر بود تنگ شده بود.بوي خانه دلنشين 
رت کردترين بوي دنيا بود!لبخند زدو بدون درآوردن لباس هايش,خودش را روي تخت خوابش پ . 

 «سعيد»

کنار درخت بزرگي نشسته بودم. سامانم کنارم نشسته بودو سرشو گذاشته بود روي سينه ام وداشت به 

 .افرادم نگاه ميکرد
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 دست کشيدم روي موهاي لختشو گفتم:واقعا خوبي باباجان؟

 .آروم جوابمو داد:آره.به خدا خوبم بابا

 پس چرا انقدر آرومي؟:

: تويه اتاق اسير بودم.يه خواب راحت نداشتمخسته ام.سه هفته اس که  . 

 چرا؟:

 .مدام فکر ميکردم اگه بخوابم يکي از افراد ميثم يا خودش ميان تو اتاقمو منو ميکشن:

 چرا اين فکر رو ميکردي؟:

 .آخه ميثم خيلي اذيتم ميکرد.مدام ميگفت ازت متنفرم:

رمم نميشه االن تو بغل شمامبيشتر خودشو تو سينه ام فرو کرد:باورم نميشه که سالمم.باو . 

 .نگام کرد:خيلي دوستون دارم بابا.منبع آرامشميد

يدمب*و*سلبخند زدمو پيشونيشو  . 

 .عشق بابايي تو.تو دوريت داشتم ديوونه ميشدم:

يک لحظه ياد اون دوران افتادم.مورمور شد تنم از اين فکر.دستبردم سمت سينه سامانو به خودم 

 .فشردمش

: ييقربونت بره بابا . 

 .خنديد:داريد لوسم ميکنيدا

 .خواست بلند بشه که نزاشتم و سفت تر گرفتنش:نميزارم بري.پس تالش نکن

 .بدون حرف دست از تالش برداشت. باز سرش گذاشت رو سينه ام

ديگه نه من حرفي زدمو نه اون.به افرادم نگاه کردم.هرکدوم مشغول يه کاري بودن.مسعودو دستگير 
ين درختا استتار کرده بود.ولي بااون گلوله جاي خودشو لو داد.منصورو بعضي از کرده بودن.خودشو ب

نيروها رفته بودن تا جنازه يسنارو بيارن باال.گويا بااين درختاي بلند هيچ ماشيني نميتونست بياد که بچه 

 .ها خودشون دست به کار شده بودن

رچه پيچيدش کرده بودن,بيارن باالچنددقيقه اي شد که بچه ها تونستن جنازه رو که توي يک پا . 

 .منصور دستور داد که جنازه رو تو آمبوالنس بزارن و خودش اومد سمتم.نميدونم چي ديد که خنديد
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 وقتي نزديکم شد گفت:خوبي؟

 چندبار اين سوالو ميپرسي؟:

 .آخه يکمي رنگت پريدست:

 .ضعف کردم.از ديروز تاحاال چيزي نخوردم:

 .منم.ولي خب هنوز سرپام:

 تو که عادت کردي.وقتي داشتي ميومدي سمتم به چي ميخنديدي؟:

 به سامان.داشتي واسش الاليي ميخوندي؟:

 متعجب از حرفش گفتم:نه.چه طور مگه؟

 .خوابه:

 سامان؟ واقعا؟:

 .سرمو آوردم پايينو نگاش کردم.درست ميگفت.باديدن چهره اش آهي کشيدم

 .چه قدر مظلوم خوابش برده:

 .اوهوم:

: که بچه تو نيستحيف  . 

 حرصي نگاش کردم:ببند..بريم ديگه؟

 آره.کارا راستو ريس شد..بغلش کنم يا بغلش ميکني؟:

 .برو ماشينو روشن کن االن ميايم:

 .نميخورمشا:

 .برو بهت ميگم:

 خنديد. باشه اي گفت و رفت.به اين فکر کردم که چندوقته که خنده اشو نديدم؟

اون يک دستمو بردم روي کمرشو با يه ياعلي بلند شدم.انقدر خسته آروم دستمو بردم زير سر سامان و

 .بود که همچنان خواب بود

  .لبخندي زدمو به سمت ماشين رفتم.بايد سيما رو باخبر ميکردم
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 «راوي»

 .بااحساس درد شديدي که از سمت سينه اش بود,چشمانش را باز کرد

شته باشن.سعي در باز کردن چشم را نداشت و پلکهايش سنگين بود.انگار که وزنه صدتني روي آن گذا

 .گذاشت همانطور بسته بماند

 .درحالت خوابو بيداري صداهاي گنگي را ميشنيد

 حالش خوبه دکتر؟:

 .بله.نيمه بي هوشه.يه يک ساعت ديگه کامل به هوش مياد:

ن ناله کردن هم نميدانست کجاست و چه اتفاقي برايش افتاده ست.فقط درد داشتو نالون بود.ولي حتي توا
نداشت.تشنه اش بود و آب ميخواست.نميدانست آن دومرد درمورد چه چيزي دارن حرف ميزنن.تنها 

 .چيزي که درحال حاضر ميخواست يه خواب آروم و بي درد بود.که اين دو فرد مزاحم نمي گذاشتن

 وضع سينه اش چه جوريه؟:

غبطه خورد.دلش ميخواست که فقط او حرف بااين حال خرابش در دل به آرامشي که دراين صدا بود 
بزند و خود نيز گوش دهد..تشخيصش سخت نبود که اين صدا براي کيست.ولي توان حرکتي را 

 .نداشت.انگار که دستو پاهايش را به تخت بسته بودن..فقط درد داشت.کاش درد سينه اش آرام ميشد

: ش هم نزديک بوده.فعال که جلوي خون نميتونم بگم خوبه.چون هرچه باشه گلوله خورده و فاصله ا
ريزي رو گرفتيم.ديگه تا ببينيم چي ميشه.ولي نگران نباشيد.ماافراد زيادي رو که وضعشون بدتر بوده از 

مرگ نجات داديم.فعال فقط تمرکزتون رو بيمار باشه..مابقي نکاتو بعدا ميگم..راستي شما شوهر اين 

 خانميد؟

 چه طور مگه؟:

 .همين جوري:

د زياد ناخودآگاه ناله کرداز در . 

 .صداها قطع شد

 .عطر تنش را که درنزديکش بود را حس کرد

 باز صداي آرامش بخشش را شنيد:بيداري مريم؟

به زور لبهاي خشکش را باز کرد.ولي صدايي ازش خارج نشد.توان حرف زدن را نداشت.درد امانش را 
 .بريده بود
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 .به نظر مياد حالش خوب نيست دکتر:

: مه.تير خورده و تا چندساعت پيش زير تيغ جراحي بوده.اين دردا عاديهمعلو . 

 .صداي نگرانش را شنيد:يه کاري کنيد.درد داره.نميتونه دووم بياره

 او نميتونه دووم بياره يا تو نميتوني درد کشيدنشو ببيني؟:

 .بعداز چند ثانيه جواب داد:جونمو نجات داده دکتر.نميتونم آروم باشم

: اري؟دوستش د  

 .چي ميگيد دکتر؟االن وقت اين حرفاست؟يه مسکني چيزي ترزيق کنيد تا آروم بشه:

 .من کارمو بلدم.نميخواد يادآوري کني:

چه اتفاقي برايش افتاده بود؟هيچ چيز يادش نمي آمد.فقط ميدانست که فردي که نگرانش هست خيلي 

دکترآشناست.دوست داشت بماند و همچنان حرف بزند.با دکتر يا بي  . 

 .باقرار گرفتن دستي بر روي دستش,چشمانش را تا نيمه باز کرد

 .تصاوير تاري را ديد

 .خوبي مريم؟..درد داري؟االن پرستار مياد و بهت مسکن ميده:

 .دهنش را باز کرد

 چيزي ميخواي بگي؟:

 .دوست داشت اين نگراني را.دوست داشت مورد توجه همه به خصوص محمد قرار بگيرد

ن پرستار محمد ازش جدا شدو دستش را رها کرد.ولي رکسانا نميخواست و توان اين را نداشت باوارد شد

 .که بگويد نرو.چه قدر ضعيف شده بود.درد داشتو محمد را نيز ميخواست

 .پرستار آمپولي را در سرم فرو کرد و موادش را دردورن سرم خالي کرد

 مسکنه خانم پرستار؟:

 .بله:

تار از اتاق,متوجه شد که محمد نيز ميخواهد برود.ميترسيد تنها بشدبعداز بيرون رفتن پرس . 

 .تمام توانش را به کار گرفت تا حرف بزند:نرو
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 بعداز چندثانيه,عطر تنش را باز احساس کرد:چيزي گفتي؟

 .خوابش مي آمد.پلکهايش روي هم افتاد

 .آخرين تالشش را براي نگه داشتنش کرد:نرو

مي خواست که بيرون نرود خوشحال شدباشنيدن صدايش که از او  . 

همانجا روي مبل نشست.نيم ساعت پيش بود که باتماس پدرش به بيمارستان آمده بود.باآن چرتي که زده 

 .بود تمام خستگي اش از تنش بيرون رفته بود

به چهره غرق خواب مريم نگاه کرد.به ياد روزهايي افتاد که نامزد بودن.چه روزهاي زيبايي بود.آن 
روز ها فکر هم نميکرد که بتواند ازاو حتي براي يک روز جدا شود.چه روزهاي عاشقانه اي باهم 

داشتن.مريم هميشه از بچه هاي نداشته اشون حرف ميزد و براشون اسم انتخاب ميکرد و محمد غرق در 

دآينده شيرينش همراه با بچه ها و عشقش ميشد.افسوس که تقدير برايشان چيز ديگري رقم خور . 

 .هنوز آه نکشيده بود که در باز شد

 باديدن مادرش سريع از روي مبل بلند شد.تعجب کرده بود.چه طور توانسته بود به بخش بيايد؟

 .سرش را انداخت پايين:سالم مامان

 .مادرش بدون جواب دادن به او به سمت مريم رفت.بيشتر از او نگران بود

چه باليي به سرت آوردن عزيزم؟دستي برروي صورت مريم کشيد و بابغض گفت:  

 .خواست صدايش بزند که محمدخودش را به کنار تخت رساند

 .خوابه مامان.صداش نزنيد:

 .تازه متوجه پسرش شد.چند جاي صورتش زخمي بود

 .دستش رو روي صورت پسرش کشيد.محمد سرش را به عقب کشيد و گفت:نکن مامان

 خوبي؟:

درش نگاه کرد.چه قدر دلش برايش تنگ شده بودسرش را کمي باال آورد و به چهره ما . 

حس دلتنگي که تو وجودش بود باعث شد دست مادرش که هنوز برروي صورتش بود را دردست بگيرد 

دب*و*سو ب . 

 .باتعجب به پسرش نگاه کرد.تاحاال از اين کارها نکرده بود
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 .محمد با بغض که هم براي دلتنگي اش بود و هم براي مريم,گفت:خوبم مامان

 .ودردل گفت:باديدن شما عالي شدم

 .بابات همه چيزو بهم گفته.متاسفم مامان جان..انشاهلل خوب ميشه و مياد سرزندگيش:

 .چه زندگي اي؟.اگه خوب بشه ميوفته زندان.ممکنه اعدام بشه:

انقدر نفوذ بد نزن محمد جان..درضمن بابات ضمانتشو ميکنه.مريم هيچکاره بوده..فوق فوقش يک سال :

 .ميوفته زندان.انقدر ناراحت نباش

 .ميترسم تو زندان دووم نياره:

 .اگه اميد داشته باشه مياره:

 .چه اميدي؟.مامانو باباش که صددرصد اعدامن:

 مگه مامرديم.مياريمش پيش خودمون.من که ميدونم اين دختر بيگناهه:

د مريمم خودش بودميدانست که مادرش دارد به چه چيزي فکر ميکند و حرف ميزند.حتما امي . 

بايد بحث را عوض ميکرد.دلش نميخواست دوباره اشتباه کند.ازدواج با مريم بزرگترين اشتباه زندگيش 

 .بود

 باباکجان؟:

رفت تو بخش ديگه.گفت بعضي از بچه هاي نيروش زخمي شدن و قراره بيان تو همين :
ر شنيدي زن عموت هم تو همين گروه بيمارستان.حسينم رو هم آوردن اينجا و بستريش کردن..راستي ماد

 .بوده

 .آره.همين چند دقيقه پيش بهتون گفتم که پدرو مادر مريم قراره اعدام بشن:

 .باورم نميشه..يسنا خودکشي کرده:

 چشمانش از تعجب گشاد شد:واقعا؟

 آره مادر.بيچاره بچم.اگه بفهمه مامانش مرده چيکار ميکنه؟:

ک مامانش را ببيندچشمانش باز قرمز شد.نميخواست اش . 

 مامان؟:

 جانم؟:



                 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

246 

 

 .بعداز چندثانيه گفت:هيچي.مهم نيست

 .هست:

 .باز متعجب به مادرش نگاه کرد

مادرم.يه مادر ميتونه از چشماي بچه اش,اونم بچه اي که بيشتراز دنيا دوستش داره,حرف دلشو :

نصيحتت نميکنم بخونه..اومد خونه و بعد از رفع دلتنگي رفت تو اتاقش..بزرگ شدي.پس ديگه . 

نگاه از پسرش گرفت و به مريم دوخت.ولي دلش ميخواست پسرش حرف بزند.از همه چيز گله کند.نق 
 .بزند.گريه کند.ولي اين همه غصه را در دل نگزارد

 تقصير منه؟:

 با شوق به پسرش نگاه کرد.سعي کرد حفظ ظاهر کند:چي؟

سال برادرمو تنها گذاشتم؟ سرش پايين بود موقع حرف زدن:تقصير منه که اين همه  

 .چه خوب بود که هنوز بحث علي بود

لبخند دلگرم کننده اي زد وگفت:مهم نيست که تواين سالها چه اتفاقاتي افتاده..مهم االنه مادر.از همين االن 
ست که حالتو ميفهمه و زود برو پيشش.پشيموني..بهش بگو.انقدر بچه ام بزرگ شده و درکش باال

به خونه.مثل سالها پيش.بسه اين همه کينه و دشمني.شما دوتا نبايد تا آخر عمرتون  ميبخشتت.برگرد
اينجوري باشين.او پاپيش گذاشته..توهم بزار مادر.توهم برو سمتش..آدم با معذرت خواهيي غرورش 

 .نميکشنه

مد که علي ساکت شد. به چهره درهم پسرش نگاه کرد.بايد کاري ميکرد تا محمد به خودش بيايد.بايد ميفه

 .بيگناه بوده ست

  !ومحمد در دل گفت که چه قدر مادرش بهتر پدرش آرامش ميکرد

 «سامان»

 .تو اتاقم نشسته بودمو داشتم کتاب ديني ام رو ورق ميزدم.خيلي از درسهام رو عقب افتاده بودم

 .منتظر اومدن رضا بودم تا بياد برام از درسامو مدرسه بگه

به اون سه هفته اسارتم فکر کنم.بااينکه يک هفته از اون روزها گذشته بود آهي کشيدم.دلم نميخواست 
ولي من هنوز تو شوک اون روزهابودم.ميترسيدم تنهايي برم جايي يا اينکه تو خونه تنها بمونم.اصال دلم 

 .نميخواست دوباره دزديده بشم

رفتيم بيمارستان.دکتر که دستي روي گردنم کشيدمو صفحه رو عوض کردم.شش روز پيش به همراه بابا 
مادر خودم بود پهلومو معاينه کرد.فقط درد ميکرد.که برام قرص نوشت تا بخورم.باالي ابرومم بخيه 
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خورده بود.به قول مامان بايد خدارو شکر کرد که فقط همين خراش کوچيک بوده ..همين که سالمم بايد 

 .سجده شکر به جا بيارم

 صداي مامانو شنيدم:سامان جان؟

 .کتابو بستمو از روي تخت بلند شدم.دستمو روي پهلوم گذاشتمو از اتاق رفتم بيرون

 سرمو از نرده آوردم پايين:بله مامان؟

 .صداي سالمواحوال پرسي مامان با يه نفررو شنيدم.تشخيص اينکه کي ميتونه باشه برام سخت نبود

 .باديدن من بااجازه اي گفت. به سرعت از پله ها اومد باال

: المس . 

 .بعد دستمو بردم جلو.دستمو فشردو جوابمو داد

 .متعجب خيره صورتم شده بود

 چيزي شده؟:

 خوبي؟:

 .لحنش پربود از ناراحتي و دلتنگي

 آره.مرسي خوبم.تو خوبي؟:

 .بيا بريم تو اتاقت که کلي گله دارم ازت:

 .توروخدا گله هاتو بزار واسه بعد.االنـ:

و کشيد و به سمت اتاقم رفت:انقدر حرف نزنو بيااجازه باقي حرفو بهم نداد.دستم . 

 .روي تخت نشستمو رضا هم کنارم.هنوز خيره صورتم بود

 چرا اينجوري نگام ميکني؟:

 .خيلي الغر شدي..چهارهفته اس که نديدمت:

 .سه هفته اش که اسير بودمو اين يک هفته ام مامانو بابام نزاشتن بيرون برم:

 واقعا گروگان بودي؟:

: ماوهو . 
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 .باورم نميشه.وقتي هم مدير اينو گفت همه مون تا دوروز تو شوک بوديم:

 چرا؟:

آخه اين چيزا فقط مال فيلماست.هيچوقت فکر نميکردم که تو واقعيت اونم براي بهترين دوستم,اتفاق :

 .بيوفته.حتي يه بار به موبايلتم زنگ زدم تا مطمئن شم که دروغه که خاموش بود

 حاال باورت شد؟:

 آره خب..تعريف ميکني؟:

 چي رو؟:

همون سه هفته رو.چه جوري بود؟کتکت ميزدن؟ مدام گرسنه بودي؟ غذاشون چي بود؟ خيلي بدمزه بود :
 نه؟ شالقت ميزدن؟ زخمي هم شدي؟

 داشتم به دريف سواالتي که انگار تمومي نداشت گوش ميکردم.اينا رو تو فيلما ديده بود؟

 چرا حرف نمزني؟:

 مهلت ميدي؟:

 .خب بگو ديگه:

 .اصال اون چيزايي که تو گفتي نبود:

 ..نبود؟واقعا؟.آخه تو فيلما:

 .اونا فيلمه.فقط تو يه اتاق اسير بودم..با سه وعده غذا.همين:

 .سه هفته تو يه اتاق؟..خيلي سخت بوده حتما:

 .چهره ام جمع شد با يادآوري اون روزها

 .خيلييي.حتي نميتوني فکرشو بکني:

: ه االن خوبيخداروشر ک . 

 بعد دست گذاشت روي بخيه:اينم کار هموناست؟

 .آره.بابا به حرفشون گوش نکرد و زن هم حرصشو رو سرمن خالي کرد:

 زن؟مگه زن هم بوده؟:
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 .رئيسش يه زن بود..بيخيال رضا.ديگه دلم نميخواد به اون روزا فکر کنم.بيا يکم فيزيکو شيمي يادم بده:

رضا هم وقتي ديد نميخوام ادامه بدم بيخيال شدکتابو دفترمو بيرون آوردم. . 

يه دوساعتي باهام درس کار کرد.وقرار شد مابقي رو بعداز ظهر و فردا بهم بگه.بااينکه خوب خوب 

 .نفهميدم ولي بهتراز هيچي بود

چند دقيقه بعد از رفتنش,شروع کردم به تميز کردن اتاقم.کتاب شيميمو گذاشتم رو قفسه که صداي تق رو 
نيدمش . 

 .بفرماييد:

 .بابا بود که وارد اتاق شد

 سالم.کي اومديد؟:

 سالم باباجان.خوبي؟:

 .رفتم سمتش:مرسي خوبم.زود اومديد

 .حالم خوب نبود مرخصي گرفتم:

 چرا؟ چيزي شده؟:

 .به تخت اشاره کرد:بشين کارت دارم

نشستم.خودشم صندلي  هر لحظه ضربان قلبم باالتر ميرفت.به همون جايي که اشار کرده بود رفتمو
 .کامپيوتر رو آورد نزديکمو نشست

 دوستت اينجا بود؟:

 .به لباس هاي اتو کشيده اش که هنوز عوضشون نکرده بود نگاه کردم:بله

 درس ميخوندين؟:

 فقط اومده بود تااينا رو بپرسه؟

 .بله:

 .ميخواست يه چيزي بگه که تو دهنش نميچرخيد.يکدفعه ترس برم داشت

م:نکنه..باباحسين ..چيزيش شده؟ترسيده گفت  

 .بالبخندش آروم شدم:نه باباجان.اون حالش از منوتوهم بهتره.امروزم مرخصش کردن
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 نفس آسوده اي کشيدم:کجاست االن؟

 .بازداشتگاه ديگه:

 چه بد.چرا بهم نگفتيد که تو ترخيصش منم باشم؟:

: دستش, خرد بشه.درکش کن.براش خودش نخواست.پدره.دلش نميخود غرور بچه اش باديدن دستبند به 

 .سخته

 .بيچاره بابا حسينم.به خاطر من روبه اين کارآورد.وحاال ترسش از شکسته شدن غرور منه

 نميخوايد بگيد چي شده؟:

 چندثانيه بهم خيره شد:برات سوال پيش نيومده که تو چرا پيش مايي؟

حت بشيدسرمو انداختم پايين:چرا..پيش اومده.ولي دلم نميخواد شما نارا . 

لبخند غمگيني زد:وقتي تورو دزديدن,حالم داغون بود.وقتي شنيدم منصور بهم گفت که تورو به اندازه 
پسر نداشته اش دوست داره بهش توپيدم که تو غلط کردي.سامان بچه منه..ولي امروز تو بيمارستان 

 .حسين بهم توپيد که من غلط کردمو تو بچه اوني..حق داره

ام کرد:تو بچه اوني نه من.راحت ميتونه ازم شکايت کنه.بايد تورو بدم به اونباچشماي اشکي نگ . 

 قلبم فشرده شد بااين حرفش:ولي مگه او زنداني نيست؟

 .هست ولي اعدام نه.باالخره بيرون مياد:

 .ميخوايد ازخونه اتون بيرونم کنيد:

 .به تندي گفت:نه..هرگز.ديگه نشنوم اين حرفارو

 .آروم گفتم:ببخشيد

آهي کشيد:ميخواستم بگم که خودت بايد آماده کني..باالخره تو پسرشي و بايد تو دادگاهش باشي.تو دادگاه 

 معلوم ميشه.. ولي حرف اصليم اين نبود..فردا تو خونه اي؟

 .بله:

 کاري که نداري؟:

 قراره رضا بياد که درس يادم بده.چه طور مگه؟:
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: ا پيشمي و چه جوري.باالخره حقته که بدوني..بايد باشي ميخوام فردا تو اداره,جلوي همه بگم تو چر

 .فردا

 .ميخواست اعتراف کنه..پي همه چيزو به تنش ماليده بود که ميخواست راز چندين ساله اشو بگه

 .ممکنه باشنيدن حرفام ديگه دوستم نداشته باشي:

 .من هميشه دوستتون داشتمو دارمو خوهم داشت:

مطمئنم که تو باشنيدن حرفام ,ديگه اون سامان هميشگي برام نميشيباز لبخند غمگيني زد:ولي من  . 

 حتما دليلي داشتيد..نه؟:

 .چنددقيقه اي شد که ساکت شده بود

 گرسنه ات نيست؟:

 .چرا:

 .پس بلند شو بريم پايين.فردا ميفهمي:

 .بلند شد.چهره اش از ناراحتي جمع شده بود

 بلند شدم:بابا؟

 باشوق برگشت سمتم:جانم؟

تم تو بغلش:من هميشه شما رو دوست دارم.مطمئن باشيدرف . 

کرد و چيزي نگفت.چه قدر تو بغلش آرامش داشتم.صداي کوبش قلبشو مي شنيدم.ناآروم  ب*و*سسرمو 

 .بود.چنددقيقه اي شد که همون جور بودم

 .نفس عمقي کشيد.ناچاراً گفت:ديگه بهتره بريم.روده کوچيکه داره روده بزرگه رو ميخوره

دزدمو ازش جدا شدم.فردا همه چيز معلوم ميشد.فردا شايد بدترين روز عمرم باشه و شايد هم بهترين لبخن
 .روز

*** 

به همراه بابا وارد اداره شديم.هر سرباز يا سروان يا ستواني که رد ميشد به بابا احترام ميزاشت و باباهم 

 .با سر تاييد ميکرد
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مه هم حرف نزده بود.شايد داشت حرفايي که ميخواست بزنه خيلي تو خودش بود.از ديروز تاحاال يک کل

 .رو مرور ميکرد و سبک سنگين

 .نزديک پله بوديم رکسانا رو ديدم.دست بند به دست همراه با يه خانم داشت ميرفت

 بابا؟:

 بدون اينکه نگام کنه گفت:بله؟

 .ميخوام برم پيش رکسانا:

 .رد نگامو دنبال کردو رسيد بهش

و ديد لبخند زد.بدون اينکه منتظر جواب بابا باشم رفتم سمتشرکسانا تا من . 

 صداي بابا رو شنيدم:سامان؟کجا داري ميري؟

روبه روي رکسانا ايستادم و نگاش کردم.الغر تر از قبل شده بود و پاي چشماش گود افتاده بود..از محمد 
 .شنيده بودم که چه جوري جونشو نجات داده بود.دلم براش تنگ شده بود

 لبخند زنان گفت:خوبي؟

 .اوهوم.ولي فکر نکنم تو خوب باشي:

 ولي من عاليم.اينجا چي کار ميکني؟:

 .تا خواستم جوابشو بدم که دستمو کشيد شد سمت مخالفم

 .چرخيدمو چهره عصبي بابا رو ديدم

 مگه نگفتم وقتي همراه من مياي اداره از کنارم جم نخور؟:

: که نيست منکه بهتون گفتم.رکساناست.غريبه . 

 غريد:غريبه نيست؟

 .از لحن صحبتو چشماش خوندم که منظورش چيه

 .بابا؟رکسانا کاري به کارم نداشت.خيلي هم باهم خوب بوديم.بيشتر تنهاييمو او پر ميکرد:

 نرمتر شد:خالفکارا همشون مثل همن..يادت که نرفت مادرش ميخواست تورو بکشه؟

: م ندارهبابا رکسانا مثل مادرش نيست.کاري به . 
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 .بريم:

 .باصداي رکسانا چرخيدم سمتش:صبر کنيد

 .باباهم نگاش کرد

 .رکسانا سعي ميکرد دست بندي به دستاش خورده بود رو بپوشونه

بااين حال گفت:من سامانو مثل برادر نداشته ام دوست دارم.هيچوقت هم به کسي صدمه نزدم.خصوصا به 

 .سامان

انا بيامگفتم:بابا بزار باقي راه رو با رکس . 

 .نگام کرد.دودل بود.دليل اين همه دودليشو نميفهميدم

 .رکسانا:اينجا کالنتريه..ومن نميتونم باليي به سرش بيارم.قسم ميخورم

 .اصرا کردم:بزار ديگه بابا.ميخوام باهاش حرف بزنم

 باباپوفي کشيدو گفت:باشه.خودت خواستي سامان..بريد تو دفتر سردار.ستوان محسني؟

ه کنار رکسانا بود جواب داد:بله؟خانمي ک  

 ..مراقب بچه ام باش:

 .نگام کرد:فعال

 .به بابا نگاه کردم که از پله ها رفت باال

 .هم قدم با رکسانا راه افتادم

 شنيدم جون محمد رو نجات دادي..از عالقه ات بوديا از دلسوزي؟:

 .از عالقه ام بود.محمدو دوست دارمو ميدونم که او دوستم نداره:

 .از کجا ميدوني؟..محمد تواون سه روزي که بيمارستان بودي,از اتاقت بيرونم نرفت:

همه اين کار را رو به خاطر ِدينش کرده.اگه عالقه اي بهم داشت تواين سه وزي که باهم تنها بوديم بهم :

 .ميگفت

 يعني تواين سه روز يه ذره حرفم نزديد باهم؟:

: تو فکر علي بودچرا.زديم..ولي بيشتر من.اوهم مدام  . 
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 از کجا ميدوني؟:

پدرومادرش دارن سعي ميکنن روابط بين محمدو علي رو خوب ميکنن.ميخوان آشتيشون بدن.محمدم :

 .مدام فکر ميکرد که چه جوري باعلي روبه رو بشه

 روبه روشد باهاش؟:

 .نميدونم.من از وقتي که مرخص شدم اومدم اينجا.از هيچ چيز خبر ندارم:

ه ها و رفتيم باالرسيدم به پل . 

 .بابا ميخواد همه چيزو بگه...يه جورايي اعتراف کنه:

 .ميدونم:

 باباتم هستا..راستي ميدونستي که بابات باباي منم هست؟:

 .آهسته و غمگين گفت:ميدونم

 .يه جورايي خواهر برادريم.به خاطر همين خواستم باهم بريم تو دفتر:

 .ماخواهرو برادر نيستيم سامان:

 چرا؟:

 .باباي تو باباي من نيست:

 تو ميدونستي که حسين باباي منه؟:

 .آره:

 بهت گفته بودن؟:

نه.خودم شنيدم.حتي اينم رو شنيدم که حسين به مامانم ميگفت تو و اون دخترت..منظورش من بودم.اون :
ه بعضي موقع بود که فهميدم من بچه بابام نيستمو کس ديگه اي بچه اشه.ولي انقدر حسين باهام خوب ک

اوقات شک ميکردم که باباي خودم نباشه.حتي مامانمم بيشتر هوامو داشت..وقتي فهميدم تو بچه حسيني 
بهت عالقه مند شدم.دوست داشتم پيشت باشمو از اخالقت باخبر بشم.يه روز به بابا گفتم که ميخوام محافظ 

 .تو بشم.اوهم با شناختي که ازم داشت قبول کرد

وستم داشتو هوامو هم داشتپس بگو چرا انقدر د . 

 ادامه داد:يادت مياد يه روز بهم گفتي چهره من آشناست؟
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آره.ولي االن ميدونم چرا..تو زماني که نامزد محمد بودي چندبار تورو ديده بودم..حتي تو مراسم :

 نامزديتون.علي بهم گفت که شمادونفر عاشق هم بودين.چيکار کردي که اينجوري شد؟

: بود.يه روز مجبورم کرد که جلوي عليتقصير مامانم  .. 

 .بعد چشماشو بست و ادامه نداد

 چيکاري کردي که محمد عليو تا حر مرگ زد؟:

مهم نيست.يه کار غير اخالقي که مامان مجبورم کرد,کردمو دودش رفت تو چشم علي..مامان دوست :
د به سرشو علي بيچاره رو به نداشت من زن محمد بشمو هرکاري کرد نتونست.تا اينکه اين فکر شوم افتا

دام انداخت.علي هم بعد از اون اتفاق رفتو همه چيزو کف دست باباشو محمد گذاشت.محمد اومد پيشم تا 
مطمئن بشه که دروغه..ولي مامانم جوري باهاش حرف زد که محمد از کوره دررفتو موقع رفتن گفت 

بهش بگمخون علي رو ميريزه.علي بيگناه بود و من نتونستم چيزي  . 

 االن محمد ميدونه که اشتباه کرده؟:

همون موقع ها بود که رفتم پيششو همه چيزو راستو حسيني بهش گفتم.ولي انقدر مغرور بود که راضي :
 .نشد از علي معذرت خواهي کنه.وقسم خورد منو تا آخر عمرش به چشم يه هر*زه ببينه

و منم بيخيال ادامه اش شدم.ولي بايد ميفهميدم که چه بارسيدن به در دفتر سردار ديگه حرفشو ادامه نداد 

 .باليي به سر علي اومده بوده

 «سعيد»

 .همه جمع حاضر شده بودنو منتظر من بودن تا حرف بزنم

به سامان که کنار حسين نشسته بود و سرش پايين بود نگاه کردم.به زور من کنار حسين نشست.وگرنه 

 .ميخواست پيش رکسانا باشه

ز واکنش سامان ميترسيدم.ميترسيدم که وقتي حرفامو شنيد که ديگه نخواد ببينتمبيشتر ا . 

 .باصداي سردار نگاه از سامان ميگيرم و به او نگاه ميکنم

 .خب سرگرد.ميشنويم:

 .تو دلم گفتم:خدايا به اميد خودت

 .يه نگاه به جمع کردم.همه داشتن نگام کردن.حتي سامان

 .نفسي تازه کردم

: لش ميخوام بگم..از اول که فهميدم..فهميدم اجاقم کورهاز اول ائ . 
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 .سرمو انداختم پايين.بايد ادامه ميدادم.بايد قوي باشم.حق تمام افراد اين جمعه که بدونن

چهار سالي بود که ازدواج کرده بوديم.همه فاميل ميگفتن چرا بچه دار نميشيم.تنها کسي که ميدونست :
وش نميشد به کسي بگه.سيما دلش بچه ميخواستو خجالت ميکشيد که من عقيمم,بابام بود.که اونم ر

بگه.خودمم شرمم ميشد که به زنم بگم بريم بچه هاي پرورشگاه رو ببينيم.شايد پسنديديم..دروغ چرا 
مقصر خودم بودم.سعي نکردم برم دکتر.شايد يه دارووي ميدادو خوب ميشدم.ميترسيدم وضع از ايني که 

نميخواست کسي بفهمه که مشکلم چيه.حتي منصور هست خرابتر بشه.دلم . 

 .چندلحظه ساکت شدم تا بتونم بغضمو مهار کنم.آب گلومو به زحمت قورت دادم

من تو زندگيم همه چيز داشتم.پول,عشق,محبت,پدرومادر خوب,زن خوب,شغلي که بهش عالقه :
يدم به پدرومادرش حسوديم ميشد داشتم..همه چيز داشتم اال..بچه.عغده ي شده بودم.هربچه اي رو که ميد

و از ته دعا ميکردم که يه روز از چنگشون بيون بياد!.ديوونه شده بودم و راضي نميشدم برم دکتر.تا 
اينکه يه روز وقتي تو اداره بودم و تنها,صداي گريه بچه اي رو شنيدم.اون روز نميدونم از شانسم بود يا 

ل بودم.وقتي حسينو به جرم اختالس دستگير کردن,بچه اي از بدشانسيم,شيفت کاري من بود و من مسئو
شيرخوار تو بغل يکي از مأمورين بود.اون زمان منصور نبود.رفته بود امريکا.رفتم سمت مأمورو بچه 

 .رو تو بغلم گرفتمش.بچه نازي بود.بوي عطر ميداد.بوي زندگي

مناخودآگاه به سامان که داشت باچشماي اشکي نگام ميکرد,نگاه کرد . 

وقتي دستاي نرمو کوچيکشو تو دستم گرفتم,وقتي دستش محکم دستمو گرفت,يه جوري شدم.انقدر تو :

 .شوک بودم که نفهميدم مأموره داره چي ميگه

فقط گفتم که حسينو ببرنش تو باز داشتگاه تا فردا بررسي بشه.حسين مدام ميگفت بچه ام.ميگفت 
اش کاري نداشته باشيم.ولي من پليس بودم.نبايد احساسي  سامانم..گريه ميکردو ميگفت بيگناهه.به بچه

 .ميشدم

 از ستوان محمدي پرسيدم:چرا اين بچه اينجاست؟

 .که گفت:بچه تو خونه تنها بود.مجبور شديم بياريمش

 .دريک تصميم ناگهاني تصميم گرفتم بيارمش پيش خودم.به خودم گفتم فقط تا زماني که پرونده حل بشه

قم مهم بود.اون موقع مافوقم شهيد سرگرد نيازي بودن.وقتي از موضوع پرونده باخبر ولي خب نظر مافو

 ."شدن,دستور دادن تا بچه رو تا موقعي که مشکل حسين حل نشده,ببرنش تو پرورشگاه

 .باز نفس عميقي کشيدم و ادامه دادم

:" ت که من مريضم.خودم به پاشون افتادم و اتماسشون کردم که بزارن بچه پيش من باشه.سرگرد ميدونس
بهشون گفتم.وقتي اشک ميريختم,همپام اشک ريخت.نميدونم چيشد که گفت بچه فقط تا زماني که پرونده 

 .مشخص نشده پيشم باشه.تو آسمونا بودم.نميدونم چه جوري حسمو بگم تا درکم کنيد

 .باياد اون روز لبخندي به لبم اومد
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: تي بچه گريه ميکرد منو سيما دستوپامونو گم اون روز بهترين روز واسه منو زنم بود.وق
ميکرديم.نميدونستيم بايد چيکار کنيم.وقتي هم ميخنديد ماهم الکي ميخنديديم.روزاي خوبي بود.باورتون 

نميشه که چه قدر بهمون خوش ميگذشت..تااينکه ده روز گذشت.يه مأموريت بهمون داده شد.سرقت 

 ..مسلحانه بود.که تواون سرقت

تمونتونستم مانع لرزش صدام بشم:سرگررد..شهيد شدچشمامو بس . 

 .داغون بودم.سرهرکي که ميشد داد ميزدم.حتي يه بار سر سيما داد زدم که چرا سامانو آروم نميکنه"

پرونده حسين اومد زير دست خودم.باهر دوزو کلکي که بود پرونده رو به ضرر حسين چرخوندم تا بچه 

 ".اشو داشته باشم

. ض سامان نگاش کردم:بابا؟باصداي معتر  

 .ميخواستم بگم "جانم؟چيه بابا؟"ولي تو دهنم نمي چرخيد

 .به خدا دست خودم نبود.به جون خدايي که ميپرستي سامان..نميتونستم دوريتو تحمل کنم:

 .سردار با لحن سردي گفت:خب؟ادامه بده

: رونده بود رو به قاضي گفتمولي نتونستم کاري کنم.وجدانم نميزاشت.به خاطر همين هرچيزي که تو پ . 

نميدونم چيشد که قاضي حسينو گناه کار دونست.من همه چيز پرونده رو درست نوشتم.حتي تأکيد کردم که 

 "کار حسين نبوده,ميتونين پرونده رو بخونين.هست تو بايگاني,ولي قاضي نظرشو تغيير نداد

 .حسين پريد تو حرفم:بهش پول داده بودن..منم کشتمش

ا تعجب گفت:واقعا؟سامان ب  

 .خودم که نه.ولي دستورشو من دادم.اوبااين کارش تورو ازم جدا کرد.تمام زندگيمو ازم گرفت:

 .سامان از نگاه خيره حسين خجالت کشيدو سرشو انداخت پايين:مقصر بابام نبود.خودتون که ميدونستين

شيپوز خندي زد:هنوز ادامه اشو نشنيدي..بشنوي از اين حرفت پشيمون مي . 

 .روکرد سمتم:ادامه بده

 .همه حرفاش درست بود..باز نفس عميق کشيدم.انگار که نفسر کم آورده بودم

حسين افتاد زندان..به مدت چهار سال.وقتي داشتن ميبردنش بهش گفتم که بچه ات پيشم ميمونه تا وقتي ":
تو نميبيني..نميزارم که ببينيکه آزاد بشي.ولي ته دلم يه چيز ديگه اي گفت.ته دلم ميگفت که ديگه بچه ا . 
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عاشق سامان شده بودم.ميتونستم به همه بگم که اين بچه خودمه.تنها کسي که تو اين اداره از هويت اين 
و ستوان..ستوان که منتقل شد به کالنتري ديگه و سرگرد هم که  بچه خبر داشت خودم بودم و سرگرد

ه بهترين دوستمم دروغ گفتمشهيد شد.فقط موند خودم..منم نامردي کردم.حتي ب " 

روکردم سمت سردار:فقط يه سوال تو ذهنم مدام رژه ميرفت.شما که برادر حسين بودين چرا 

 نميدونستين؟چرا نيومدين پيشش يا کمکش کنيد؟

سردار خيلي خونسرد جواب داد:رابطمون خوب نبود.من اونو به عنان يه برادر نميدونستم.درضمن فکر 

اه با مادرش تو اتاق عمل مردهميکردم اين بچه همر . 

 يعني چي؟ سامان تقريبا يک ماهش بود.چه طور شما نفهميديد؟:

حسين به جاي سردار جواب:از بي مهريشه..حتي نميدونست که من کجا زندگي ميکنم.تواين خانواده 
 ..رسمه که براد بزرگتر ها کينه به دل ميگيرنو دشمن برادر کوچيکشون ميشن

به محمدعلنا داشت ميزد  . 

 سردار حرصي گفت:ولي بعدش که باهات خوب شدم.چرا بعدش بهم نگفتي؟

: سالش  5چون ديگه دير شده بود.زماني که بايد ميبودي نبودي..ديگه فايده اي نداشت.بچه ام نزديکاي 
 .بود.نميتونستم بگيرمش

: دي منت کشيبهم ميگفتي..من کارمو بلد بودم.اگه واقعا بچه اتو دوست داشتي ب خاطرش ميوم . 

 .تعريف کن سعيد..تعريف کن که چيا بهم گفتي تا برمو پشت سرمم نگاه نکنم..تا نرم متن کشي:

بايد تعريف ميکردم.باز به سامان که منتظر بود حرف بزنم چشم دوختم.فقط برخورد سامان برم اهميت 

 .داشت نه کس ديگه اي

:" .نميدونم چه حسي بود که باعث شد اين کاررو چندماهي شد که تصميم گرفتم سامانو ببرم پيش باباش
بکنم..اجازه مالقات حضوري رو ازشون خواستم..وقتي بچه رو بردم پيش حسين,برق شادي تو چشماش 
موج ميزد.سريع اومد سمتمو بچه رو ازم گرفت.نميدونستم تو چه حاليه.لپش رو گذاشته بود رو لپ بچه 

کرد.بچه هم آروم شده بود تو بغلش..داشتم بااخم نگاشون اشو چشماشو بسته بود..انگار داشت بوش مي

 .ميکردم

حسين بعداز چند دقيقه شروع کرد به نگاه کردن تنش.فکر ميکرد من بچه اشو شکنجه ميدم.وقتي مطمئن 
شد که سالمه گذاشتش رو ميز و بادستاش بازي کرد.سامان ميخنديد.انگار که واقعا از ديدن باباش 

 ".خوشحال بود

ين نگاه کردم که سرش پايين بودو داشت با دستاش بازي ميکردبه حس . 

براي اولين بار به حسين گفت..بابا.بااينکه دستوپا شکسته بود ولي حرف زد..به حسين گفت ":
بابا..درحالي به من نگفته بود و من داشتم تو حسرت اين حرف ميسوختم..ديوونه شدم.باخنديدن حسين,به 
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م.پيش من داشت بزرگ ميشدو به امان بهش بگه بابا.حس حسادت داشت ميکشتجنون رسيدم.نميخواستم س

 .حسين ميگفت بابا

باالخره ساعت مالقات تموم شد.باچشماي اشکي و به زور بچه رو داد به من.حاال نوبت اون بود که 
 .باحسرت نگام کنه..من آزاد بودمو او اسير

مراقب بچه اش باشم جمله آخرش رو هيچوقت فراموش نميکنم.باسوز گفت که . 

نميدونم چه حسي بود که تو دلم گفتم عمرا بزارم ديگه ببينيش..همين طورم شد..چهارسال نزاشتم يه 
پدر,پسرشو ببينه.مدام از تو زندان به خونه ام زنگ ميزد.نميدونم شماره امو از کجا گير آورده بود.ولي 

ض کردم..ميدونستم دارم گناه ميکنم ولي دوست مدام زنگ ميزد.تااينکه به پيشنهاد زنم,خط خونه رو عو
  .داشتم اين گناهو.سامانو دوست داشتمو ندادمش

 باز نفس عميقي کشيدم

گذشتو گذشت تا رسيد به اون روزي که خبر آزادي حسينو دادن.داشتم ديوونه ميشدم.بدترين روز ":
جوري حسينو دست به سر عمرم بود.مدام طول هال خونه ام رو طي ميکردمو فکر ميکردم.بايد يه 

 .ميکردم.بايد تهديدش ميکردم

دريک تصميم آني,سيما رو به همراه بچه فرستادم به ويالم تو شمال.بهش گفتم تا زماني که آبا از آسياب 
نيوفتاده برنگرده.ميدونستم که حسين, بعداز زندان يکراست مياد سمت خونه ام تا بچه اشو بگيره.که اومد 

فتو سراغ بچه اشو گر . 

 .گفت:بچه امو ميخوام

 تندي کردم:بچه ات؟

 .تعجب کرده بود.نميدونست چي بگه

 ترسيده گفت:نکنه باليي به سرش آوردي؟

 .پوزخندي زدم:نخير

جدي شدم:بچه ات مال منه..داره به من ميگه بابا.تورو نميشناسه.اصال نميدونه تو کي ايي.به چه اميدي 

 اومدي اينجا؟

: فراموشم نميکرد.بچه امو بياراگه مياورديش به زندن, . 

عارت نمياد که بچه ات بهت بگه بابا؟روچه حسابي ميگي بچه امو مياورديش زندان؟ خجالت نميکشي؟ :

 .به توهم ميگن بابا؟ برو گمشو سابقه دار

 .دست به يقه شد و غريد:بچه امو بيارش
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 .نيست..بامامانش رفتن مسافرت:

 بابهت گفت:کجا؟

: بچه ات برسي.بچه ات مال منه.نزار روحيه بچه ات داغون بشه ببين من نميزارم به . 

تهمت زدن سرمو انداختنم زندان..حاالهم که تو داري بچه امو ميگيري.تورو خدا اين کارو نکن :

 .باهام..شکايت ميکنم ازت

هرکاري که ميخواي بکني بکن..ميدوني که من پليسمو راحت ميتونم تو رو به جرم ايجاد مزاحمت :
گير کنمدست . 

 .ميدونستم که حرفام دروغه

 .خيلي آشغالي:

 .برو پشت سرتم نگاه نکن:

 .نميرم.من بچه امو ميخوام:

 دوستش داري؟:

 .معلومه.تمام زندگيم اين بچه اس:

 .پس راحتش بزار:

:  قسمت ميدم بزار بچه امو ببينم.به پات ميوفتم.نوکريتو ميکنم..تاآخر عمرم نوکريتو ميکنم..فقط بزار بچه
 .امو ببينم

اين اشک به خاطر يه بچه بود؟ به پام افتادو التماس کرد.ولي من داغونش کردم.بهش گفتم گمشه از خونه 

 .ام بيرون

 "..گفتم:اکه يه بار ديگه ببينمت

 .به يکباره ساکت شدم..نتونستم مابقي جمله رو بگم.سامان قطعا از اين مورد نميگذشت

 .سردار:ادامه بده

ي که تو گلوم بود اين اجازه رو نميدادنمي تونستم.بغض . 

 حسين:چرا نميگي چي بهم گفتي؟چرا ادامه اش نميدي؟ غرورمو شکوندي پس چرا تهديدتو نميگي؟
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وقتي سکوتمو ديد باز به حرف اومد:خيلي خب.نگو. خودم ميگم..بهم گفت که اگه يه بار ديگه 
بياد به پسرت نگاه کني.که ديگه بهش نگي  ببينمت,باليي به سر سامان ميارم که پشيمون بشي.که عارت

 پسرم..نامرد عوضي.اينارو گفتو منو از خونه اش پرتم کرد بيرون..اگه شما بوديد چيگار ميکرديد؟

به جمع نگاه کردو رسيد به من.خيره چشمام شد:چيکار ميکردي نامرد؟ اگه من اينجوري تهديدت 
رف,ميرفتي پشت درختي که روبه روي خونشون ميکردم,بازم ميومدي؟ يا از ترس عملي شدن اين ح

 بود,قايم ميشدي که بچه اتو ببيني؟

 بلند شدو اومد سمتم.از عصبانيت به نفس زدن افتاده بود.يقه امو تو دستاش گرفتو فشرد:چيکار ميکردي؟

 .خواستم حرفي بزنم که محکم زدم به ديوار.سعي کردم دردمو تو سينه ام خفه کنم

: ي..زندگيتو ازت ميگيرمزندگيمو ازم گرفت . 

 .تاخواستم حرفشو تجزيه و تحليل کنم که دست برد به اسلحه امو درش آورد.گذاشت رو پيشونيم

 ..به جنون کشونديم:

 .صداي سردار پيچيد تو اتاق:آروم باش حسين.بده من اسلحه رو

 .زندگيمو به باد داد..نميتونم ازش بگذرم:

منصور بود:ميدونم واست سخت بوده..ولي تو اگه سعيد رو بکشي گلن گدن اسلحه رو کشيد.اينبار صداي 

 .اعدام ميشي.ديگه نميتوني به آرزوت برسي

 .من همين االنم حکمم اعدامه:

 ..محمد:نيست.عموجان وضع رو از اين خرابتر نکنين.ماهمه ميدونيم شما بيگناهيد.توروخدا

.نميفهمن که چي کشيدم..چه حرفا که از باچشماي اشکي خيره چشمام شد:هيچکدوم جاي من نبودن سعيد
 .تو نشنيدم.چه تحقيرهايي که به ناحق ازت نشنيدم..ميزنمتو خودمو راحت ميکنم

 .چشمامو بستم.ميدونستم که اينجوري ميشه.بميرم بهتراز اين بود که تاآخر عمر شرمنده اينواون بشم

 .بزن و راحتم کن:

ش پرصدا بود.جوري که دلم ريش ريش شد.همه به يک باره خواست بزنه که سامان به گريه افتاد.گريه ا

 .ساکت شدن

 .بااين صدا,دست حسين شل شد و افتاد پايين

 .برگشت سمتش.مثل من طاقت گريه هاشو نداشت
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 باپاهاي لرزون رفت سمتش..کنارش زانوزد وگفت:چيشده بابايي؟

بيد.صداي گريه اش خفه شده سامان تا ديد حسين کنارشه خودشو پرت کرد تو بغلش.سفت گردنشو چس

 .بود.حسين دست گذاشت رو کمرشو به خودش فشرد.همپاي سامان اشک ميريخت

داشتم باحسرت به اين صحنه نگاه ميکردم.براي بار هزارم دعا کردم که اي کاش من جاي حسين 
ش ر واقعيبودم.هيچ بار سامان اينجوري بغلم نکرده بود.اينجوري به خاطرم اشک نريخته بود.کاش من پد

بودم.کاش حس حسينو داشتم.حسين براي رسيدن به بچه اش خيلي سختي کشيد..راست گفتن که پايان شب 

 .سيه سپيد ست..مصداق حسينه

 «راوي»

 .باخارج شدن از دادگاه به سمت ماشينش رفت

بودناراحت بود..ولي عصباني نه.قاضي,مريم را گناهکار خوانده بودو به دوسال زندان محکومش کرده  . 

ولي ناراحتي او به خاطر مريم نبود.چون خود از قبل حکمش را ميدانست.ناراحت ساماني که بود که 

 .قرار بود ده سال از پدرش واقعي اش باز دور باشد.گريه هاي سامان قلبش را ميفشرد

 .گريه هايش مانند گريه هاي علي بود

علي افتاده بود.ياد آن روزي که به ناحق به درتمام مدتي که سامان گريه ميکردو به قاضي التماس,ياد 
سال بيشتر سنش نبود.ياد حرفا و التماس هايي که زير مشتش  14جان برادرش افتاده بود.برادري که فقط 

 .بود افتاد

 چشمانش را بست.صحنه ها جلوي چشمانش رژه ميرفتن

" بود مدام علي در حالي دستانش را روي سرش گرفته بود و زير مشتو لقدهاي بردارش 

 "ميگفت:نزن..واسه چي ميزني؟..غلط کردم..تورو خدا نزن..منکه کاري نکردم..آييييي

 .چشمانش را باز کرد.تحمل فکر کردن به آن روز را نداشت.تاحاال صدبار به خودش لعنت فرستاده بود

 .اگه پدرش فقط چنددقيقه ديرتر ميرسيد,االن بردارش مرده بود.آن هم به بدست خودش

" يقه اش را گرفته بود:حاال فهميدي کار اونيست؟.فهميدي اين بچه بيگناهه؟ اگه ميميرد چه جوري  پدرش
 "..روت ميشد تو چشماي منو مادرت نگاه کني؟چه جوري روت ميشد سرتو باال بگيري؟ احمقي

دست گذاشت روي لپ چپش..لپي که همان روز سرخ شد از دست پدرش.پدري که تا آن موقع دست 
ناسي بلند نکرده بود..واو اولينو آخرينش بود.اولينو آخرين سيلي را از دست پدرش,به حق روي احدو

 .خورد

دست روي چشمانش کشيد.چشمانش ميسوخت.تاآن موقع انقدر عذاب وجدان نداشت.ديگر بس بود.انقدر 
 .فکر کرده بود که ديگر تحملش را نداشت
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شد.هرچه گشت اسم مورد نظرش را پيدا موبايلش را برداشت.بعد از زدن رمز وارد مخاطبين 

 .نکرد.معلوم بود که نبايد باشد

 ناچار به خانه زنگ زد.بعداز چنددقيقه صداي شاد زهرا توي موبايل پيچيد

 .سالم داداش:

 ازکجا ميدانست که اوست؟مگر شماره را حفظ بود؟

 .سالم:

 خوبي؟کجايي؟:

 دادگاه بودم.مامان هست؟:

: ش داري؟بگو تا من بهش بگمهست.ولي دستش بنده.چيکار . 

 مهم نيست.کاري نداري؟:

 ..چرا دارم:

 زهرا شروع کرد به حرف زدن در مورد خاستگارش.ميخواست بداند نظر برادرش چيست؟

ولي محمد حتي يک کلمه از حرفايش را نفهميد.سوالي در ذهنش بود که ميترسيد بپرسد.کاش مادرش 

دلسوز بچه هايش گوشي را جواب ميداد.ميدانست که مادرستو . 

 .کجايي؟.الوووو:

 باصداي بلند زهرا به خود آمد:چيه؟چرا داد ميزني؟

 کجايي دوساعته؟ فهميدي چه ميگفتم؟:

 .نه:

 .اي بابا:

 مامان هنوز دستش بنده؟:

 ..آره.حرفي داري بگو تا بهشـ:

 .صداي مادرش مانع ادامه حرفش شد:بده من گوشي رو..برو پاي گاز

گفتو رفت زهرا ناراضي چشمي . 
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 .محمد لبخندي زد وگفت:سالم مامان.خوب شد که اومدين

 سالم عزيزم.خوبي؟:

 .مرسي.اميدوارم شماهم خوب باشيم:

 منم شکر خدا خوبم.کارم داشتي؟:

 ..نه خب:

 .نداشتي انقدر اصرار نميکردي که من بيام:

 دلش را به دريا زد:علي خونه ست؟

گه؟ميخواي باهاش حرف بزني؟صداي پراز شوق مادرش را شنيد:چه طور م  

 .نه:

 شوقش به يکباره خاموش شد:ميخواي بياي خونه و ميترسي علي باشه؟

 .نه:

 پس چي؟:

 کجاست؟:

 دانشگاهه..ساعت شش عصر برميگرده خونه.ميخواي باهاش حرف بزني؟:

 چي بهش بگم مامان؟ چه جوري بگمش تا از دلش دربياد؟:

ته..همونجوري که خودتو متقاعد ميکني ميتوني علي رو هم مادر خنديد و گفت:اخالق علي مثل خود

 .متقاعد کني

 پس غرورم چي؟:

 اين همه فکر کردي..به چه نتيجه اي رسيدي؟:

 .علي بيگناهه..:

خب پس غرور رو بزارش کنار..داداشته.غريبه که نيست.حرف بزنيد و به هيچکس درمورد چيزايي :

خودتون حل کنين.اينجوري غرورت هم خرد نميشه که گفتيد نگيد.حتي به من..موضوع رو بين . 

محمد فکر کرد..شايد مادرش درست ميگفت.بهتر بود جايي خلوت برون ومردومردونه باهم حرف 
 .بزنن.اگر علي مانند خودش باشد,کارش راحت بود
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 .شماره اشو ندارم:

: 0912يادداشت کن.. ... 

اسب با برادرش حرف بزندشماره را درگوشي هم يادداشتو سيو کرد تا درمورد من . 

 ظهر مياي اينجا؟:

 .نه.مزاحمتون نميشم:

 خونه خودته عزيزم.مزاحم چيه؟..واسه زهرا خاستگار اومده.نظرتو ميخواستم بدونم که چيه؟:

 خسته از اين بحث ها گفت:شب ميام اگه بشه..کاري نداري؟

 .نه مادر.برو به سالمت:

د.نميدانست درست است کارش يانه.ولي اگر رفتار علي مثل زير لب سالمت باشيدي گفتو تماسو قطع کر

 !خودش باشد,نرم شدنش با خداست

 

*** 

 .وارد خانه شد و به جمع حاضر که پدرو مادر و خواهرش بودن,سالم کرد

همه خوشحال بودن که محمد به خانه برگشته بود.چند سالي ميشد که براي شام يا ناهار به خانه نيامده 

ش هم وجود علي بود.ولي آن شب علي هم بودبود.تنها دليل . 

بعداز ظهر مدام سعي کرد تا به برادرش زنگ بزند که نتوانست.تاحاال از کسي معذرت خواهي نکرده 
يني مامان بود وحق داشت که اين يکي برايش سخت باشد.معذب شده بود.مادر فهميد و گفت:چرا نميش

 جان؟

شاره کرد.محمد لبخندي زدو درهمانجاي اشاره شده نشستبه کنار خودش که نزديک پدرش نيز بود,ا . 

 .نيلوفر:من برم برات چاي و ميوه بيارم

 .نميخوام مامان:

 وا يعني چي؟:

وبعد بلند شدو به سمت آشپزخانه که دو پله روبه باال ميخورد رفت.دردل هم خوشحال بود و هم 
ده بودو ناراحت از اينکه دوبرادر هنوز ناراحت.خوشحال بود که پسرش بعداز اين همه سال به خانه آم

 .باهم حرف نزده بودن
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 محسن دستي به پاي محمد زدو گفت:غريبگي ميکني باباجان؟

 .نه.فقط يکم مؤذبم:

 .زهرا پريد وسط حرفشان:عاديه.. بعد از اين همه سال اومدي بايدهم مؤذب باشي

: شتماين همه سال.جوري ميگي که من هفت سال تموم پامو اينجا نزا . 

 .گذاشتي..ولي دوهفته يک بار,اونم يک ربع يا فوقش نيم ساعت:

 .محسن لبخندزنان گفت:از اين به بعد هرروز مياد تا از مؤذبي در بياد

 .از حرف پدرش لبخند زدو محسن خوشحالتر شد از اين لبخند

 .باصداي تپ تپ کفشي,از پشت سرش,که به سرعت از پله ها پايين مي آمد,نگاه کرد

انست که خودش است.هنوز عادت قديمي اش را فراموش کرده بود.سرش را چرخاندميد . 

 ..علي که متوجه محمد نشده بود گفت:بيا زهرا..همه آهنگ هايي که خواستي رو ريختم توش

 .وبعد فلش را به دست زهرا داد.زهرا نيز تشکر آرامي کرد

درش گفت:نگفته بوديد که مهمون داريمعلي به مهماني که سرش پايين بود نگاه.لبخند زنان روبه پ . 

بعد روبه رويشان نشست.باديدن محمد لبخند بر لبهايش محو شد.انتظار هرکسي را داشت اال او.قلبش به 

 شدت ميزد.از استرس بود يا از دويدنش؟

 چرا نگفته بودن که محمد قرارست به خانه شان بيايد؟

ا نيز سعي نکرد حرفي بزندو جو را آرام کندسکوت عجيبي در خانه حکم فرما شده بود.حتي زهر . 

هردو برادر سرشان پايين بود.علي در دل دعا کرد که اي کاش نميامد به پايين و دراتاقش ميماند.حاال که 
د پدرش نميگذاشت.عينکش را دراورد و روي ميز آمده بود نميتوانست برود.اگر هم ميخواست برو

 .گذاشت.اينجور تصاوير را واضح نميديد

 ..محمد در دل گفت:از کي عينکي شده؟تا چهارده سالگي که عينک نداشت

باصداي مادرش از فکر بيرون آمد.با باال آوردن سرش,نگاهش با نگاه علي گره خورد.علي سريع سرش 

 .را به سمت مادرش چرخاند ومحمد نير بعداز تاخير همين کاررا کرد

تو به محمد تعارف کرد.محمد با يک تشکر کوتاه چاي را نيلوفر به سمتشان آمد..زهرا سيني چاي را گرف

 .براشت
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 .نيلوفر کنارعلي نشست و گفت:تعارف نکن محمد.بخور سرد ميشه

نيلوفر ميدانست که محمدش عاشق چاي است.سرش برود چايش نميرود براي همين برايش چاي ريخته 

 .بود

 به علي نگاه کردو گفت:علي جان؟

 آرام جواب داد:بله؟

: سرتو انداختي پايين؟ غريبه که نيست.محمدهچرا  . 

 .علي در دلش گفت:آره.غريبه نيست.ولي براي شما.نه براي من

 .نيلوفر که از جو سنگين به ستوه آمده بود گفت:خب بريم سراغ اصل کاري

 .وبه دخترش نگاه کرد.زهرا از روي خجالت و شزم سرش را انداخت پايين

وپسرش زد و گفت:محمد جان؟محسن لبخند غمگيني براي روابط د  

 بله؟:

 ميدوني که موضوع خاستگاري زهرا در پيشه؟:

 .به زهرا نگاه کردو لبخند زد:بله.خودمم اومدم تا از داماد آينده امون,البته اگه من تاييد کنم,حرف بزنيم

 محسن به شوخي گفت:يعني حرف من باد هواست؟

داريد خنديدو گفت:نه باباجان.اين چه حرفيه.شما اختيار . 

علي بدون توجه حرفا هايي که ميان محمد و پدرش بود,به چهره محمد خيره شد.لبخندش اورا ياد بچگي 

 .هايش مينداخت.ياد دوران خوش نوجواني اش

سرش را انداخت پايين و به سراميک هاي طاليي رنگ زير پايش, خيره شد.دلش بدجور هواي آن 
 .روزهارا کرده بود

شوخي تعريف کنيد کي هست..کارش چيه؟ خانواده داره؟ محمد:خب حاال جدا از  

 .نيلوفر لبخند زنان گفت:آشناست.پسر خاله اته

 .محمد فکر رد که کدام را ميگويند.تنها سکي که به درد خواهرش ميخورد شهاب بود

 شهابه؟:

 .محسن خنديد:آفرين.الحق که پسر خودمي
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 محمد خنديدو گفت:واقعا؟

هست که حرفشونه.مدام اومدنو رفتن تا اينکه زهرا قبول کرد.پسر خوبيه..کارش نيلوفر:آره.يه چند ماهي 

 .که معلومه و درس خونده هم که هست

 محمد ادامه داد:خوشگل هم که هست.ديگه چي ازاين بهتر؟

 .زهرا از اين همه تعاريف از شوهر آينده اش خوشحال بود و به وجد امده بود

ا خيره شده بود,نگاه کردمحسن به چهره درهم علي که به زهر . 

 نظر تو چيه علي جان؟:

 .به پدرش نگاه کرد:وقتي خودش راضيه,من حرفي ندارم

ولي دلش اين را نميخواست بگويد.از شهاب خوشش نمي آمد.مدام طعنه بار علي ميکرد و علي فقط تحمل 
 .ميکرد

 .زهرا:دروغ ميگه بابا.علي مخالفه اين وصلته

شرمي ست ولي حرف دل علي را زد.دلش نميخواست تا آخر عمر پشيمان نگاه زهرا باآنکه ميدانست بي 
 .کردن به چهره علي شود.دوست داشت همه موافق باشنو بعد بله را بگويد

 محسن دردل گفت:باز حرف دلتو نزدي؟

 خيره چشمان علي شد و گفت:چرا بابا جان؟از شهاب چيز بدي ديدي؟

اين سوال را,که درمورد رکسانا بود,پرسيد,بدجور تاوانش را  علي يک آن ترسيد.چندسال قبل که پدرش

 .ديد

 .نه.به خدا من چيز بدي ازش نديدم:

 .وبعد به محمد نگاه کرد

همه شان خوب ميدانستند که چرا علي ترسيده ست.ومحمد براي بار هزارم به خودش لعنت فرستاد.از 
ت ديد به حرف آمد:پس چي علي جان؟ چرا روي شرم,سرش را پايين انداخت.نيلوفر که باز جمع را ساک

 .مخالفي

 .منکه گفتم حرفي ندارم:

 .ترس در لحنش هويدا بود

 .محسن:آروم باش علي جان.کسي قرار نيست که بزنتت
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 .محمد هنوز سرش پايين بود

 ادامه داد:ما فقط ميخوايم بدونيم چرا مخالفي؟

 .زهرا :آره داداش.نظرت واسه من مهمه

ام فرو کش کرد.آرام گفت:خوشم نمياد ازش.تو جمع مدام اذيتم ميکنه.حرفاش طعنه علي ترسش آرام آر

 .داره.نميتونم تحمل کنم

 اينبار محمد بود که به حرف آمد:جواب طعنه هاشو ميدي؟

 همه به خصوص علي تعجب کردن.محمد نگران علي بود؟

 .سرش را پايين انداخت:نه

پايي برادرشمحمد عصبي شده بود از بي زباني و بي دستو . 

 چرا؟:

 .چون..ميترسم:

عصبانيتش فوران کرد:اخه پسر انقدر بايد ترسو باشه؟ چرا هرموقع خواسته طعنه بزنه نزدي تو دهنش؟ 

 چرا پروش کردي؟

چه ميگفت؟ميگفت از کتک خوردن ميترسد؟ ميگفت حامي ندارد تا دربرابرش دفاع کند؟ ميگفت اگر 
 حرفي ميزد چه کسي پشتش بود؟

از انداخت پايينو حرفي نزد.دلش دعوارا نميخواست.باورش نميشد محمد به خاطر بي عرضه گي سرش ب

 .او عصباني شود

 .زهرا که انگار دلش براي مظلوميت برادرش سوخت گفت:اگه راضي نيستي منم راضي نيستم

: م.مهم زندگي محمد رو خراب کردم,تاآخر عمر شرمنده اشم.زندگي تو رو خراب نميکنم.من مهم نيست

 .تويي.تو بايد کنارش زندگي کني نه من..من حرفي ندارم

 محمد بااين حرف علي داغون شد.علي شرمنده اش بود؟ يعني باز هم خودش را مقصر ميدانست؟

حرف ديگري بينشان زده نشد.علي بعداز آن ماجرا قسم خورد که تو زندگي هيچکسي دخالت نکند که 
فقط به چشم او ميرفتحتي اگر به نفع ديگران باشد,دودش  .. 

 «سعيد»

 .روي راحتي نشسته بودمو به چهره درهم سيما که روبه روم نشسته بود,خيره شده بودم
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 چرا همه چيزو بهش گفتي؟:

 .حقش بود که بدونه:

 نبود.فقط بهش ميگفتي من پدرت نيستم,طوري ميشد؟:

: اقل از من شنيده زودتر ممکنه باالخره که ميفهميد.چه از من و چه از حسين.اينجوري بهترم شد.ال

 .ببخشتم

 .ببخشتت؟ داره ساکشو جمع ميکنه که بره:

 .نگام رنگ تعجب گرفت

 بره؟:

 .با دستش اشکاشو پاک کرد:آره.داره ميره

 .حس کسي رو داشتم که ميخوان اونو زنده زنده بسوزونن

 کجا؟:

 .منتظر جوابش نشدم.بلند شدم و به سمت پله ها رفتم

 کجا ميري؟:

مو گذاشتم رو نرده و چرخيدم سمتش:نميزارم برهدست . 

پله ها رو دوتا يکي رفتم باال.نفس زنان رسيدم به دراتاقش.نفس عمقي کشيدم تا هم آروم بشمو هم بتونم 

 .عصبانيتمو کنترل کنم.چند ضربه به در زدمو وارد شدم

ش ميچيند نگاه کردمبدون توجه به تعجبش,به ساک قهوه اي که روي تختش بودو داشت وسايلشو تو . 

 داري چيکار ميکني؟:

 سرش رو انداخت پايين.باصداي تحليل رفته اي گفت:معلوم نيست؟

 .رفتم نزديکش.تو فاصله يک قدميش ايستادم

 انقدر ازم متنفر شدي که داري ترکم ميکني؟:

 .من از شما متنفر نيستم:

 به ساکش اشاره کردم:پس اين چيه؟
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: برم جايي کهميخوام تنها باشم.ميخوام  .. 

 .ادامه حرفشو زد

 خودم ادامه اشو گرفتم:که منو نيبيني؟

 .با چشماي اشکي نگام کرد:فقط چند روز.بزاريد تو حال خودم باشم

 .تو بمون.من ميرم:

 .نه:

 بچه اي.جايي رو بلد نيستي.کجا ميخواي بري؟:

: حمل اينجا رو ندارمبزاريد برم.ميخوام تنها باشم.قول ميدم زود ميام.دارم ديوونه ميشم.ت . 

باعجز به صورت سرخش نگاه کردم.شايد حق با سيما بود.نبايد بهش ميگفتم.اون وقت پيشم ميموند.با 

 .رضايت و خوشحالي.نميدونستم که تحملشو نداره

 .نميزارم بري سامان.حداقل تا وقتي ندونم کجا ميري,نميزارم:

: نم کجاي کارمبابا اذيتم نکن.بزار راحت باشم.بزار فکر کنم ببي . 

روي تخت نشست:احساس ميکنم تمام زندگيم بيهوده بوده.تو يه خإل بوده..احساس ميکنم همه بهم خيانت 

 .کردن

 .بعد سرشو با دستاش پوشوند.شايد بهتر بود که بره.بره و خودشو پيدا کنه

 .کنارش نشستمو سرشو گذاشتم روي سينه ام

: شش؟ميخواي به عمو منصور زنگ بزنم تا بري پي  

 چندلحظه فکر کرد:قول ميديد شما نيايد به خونه اش؟

 .لبخندي ميون نگراني هام زدم.بهترين پيشنهاد ممکن بود

 .قول ميدم.منصور تنهاست.بهتر ميتوني تو خونه اش فکر کني.اينجوري خيال منم راحتتره:

لمسرشو از سينه ام جدا کرد.لبخندي زد:ميشه همين االن بهش زنگ بزنيد بياد دنبا . 

خودش اينو ميخواست.نميتونستم به زور نگه دارم.باالخره که برميگشت.بهتر بود بارضايت پيشم باشه تا 
 .به زور

 انقدر زود ميخواي بري؟نميخواي تا شب صبر کني؟:
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 .سرش رو باالو پايين کرد:نه

 .نميتونستم درکش کنم.تاحاال از کسي نفرت نداشتم

 .اهي کشيدم:باشه

*** 

توي صندوق عقب و درشو بستمساکشو گذاشتم  . 

 .به سيما که محکم سامانو بغل کرده بودو داشت گريه ميکرد نگاه کردم.سامان هم محکم اورو گرفته بود

 .ميون گريه اش گفت:به خدا ميام مامان.خيلي زود

 چرا ميري؟:

: .بزارم خاليشون بزار برم.به بابا هم گفتم.احتياج به تنهايي دارم.نزار همه اغده هامو تو خودم بريزم

 .کنمو برگردم.باانرژي بيامو پيشتون زندگي کنم..انقدر گريه نکن مامان

 تحمل دوريتو ديگه ندارم.سه هفته بس نبود؟ بازم ميخواي بري؟:

 .اون سه هفته دست خودم نبود:

 .االن که هست.االن نرو مامان جان:

حم اومده بودسامان باالتماس به سيما نگاه کرد.دلش از اين همه گريه به ر . 

 .رفتم سمتشون.بازوي سيما رو گرفتمو از سامان جداش کردم

 .آروم باش سيما جان.خدايي نکرده نميره که بميره.زود مياد.اجبارش نکن که بمونه:

 .سيما خودشو انداخت تو بغلم و باقي گريه هاشو کرد

 .به سامان که داشت قدردان نگام ميکرد,گفتم:برو تو ماشين تا بيام

ندي زد.خدافظي آرومي کردو رفتلبخ . 

آروم باش سيما جان.ما نبايد زورش کنيم.بزار بره و با روحيه قبلش برگرده.بهتراز اينکه بخواد تو :
اتاقش خودشو حبس کنه.اينجوري ذره ذره نابود ميشه.به تصميمي که گرفته احترام بزار..درضمن جاي 

ه..بهش خوش ميگذره.دم رفتني نزار ناراحت دوري هم نميره.پيش منصوره.منصورم که عاشق سامان

 .بمونه.بخند تا چهره خنده ات تو طول دوريش,تو ذهنش ثبت بشه

 .اروم شده بود.هميشه حرفام آرومش ميکرد.باهم رفتيم سمت ماشين
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 .سيما رو رها کردمو پشت رول نشستم

 .سيما بالبخندي که پراز بغض بود گفت:مواطب خودت باش

خنده گفت:هستم مامان.قول ميدم زود برگردمسامان راضي از اين  . 

 .دستشو روي صورت سامان کشيد:منتظرتم

 .وبعد با بخند خدافظي کرد.ماشينو به حرکت درآوردم.بدون هيچ حرفي رسيديم به خونه منصور

 .همرته هم پياده شديم.سامان رفت سمت آيفونو من رفتم سمت ساکش

ور خودش دررو باز کرد.بعد از سالمو دست دادن,سامان دسته ساکو گرفتمو بردمش نزديک سامان.منص

 .ازم خدافظي کردو به سرعت وارد خونه شد

 .منصور که ازاين وضعيت به شدنچت خوشحال بود گفت:بياتو

 .مرسي.اينبار شانس آوردي که بچه ام تورو خواستو اومد پيشت:

ام بزنه خنديد:دقيقا.خداروچه ديديوشايد از اين به لبعد شانس به در خونه . 

 مشکوک پرسيدم:خبريه؟

 .نه بابا..همينجوري گفتم:

 .آهاني گفتمو دستمو دراز کردم.دستمو فشرد

 ..گفتم:مواطب بچه ام باش.نيام ببينم بچه امو به کشتن دادي

 .خيالت راحت.سامان مثل بچه نداشته امه.بهت که گفته بودم.چهارچشمي مراقبشم:

 .لبخند زدم:مرسي

الدستشو رها کردم:فع . 

اوهم فعلني گفت.سوار ماشين شدم و حرکت کردم.اعصابم داغون بود.چه جوري دوريشو تحمل ميکردم؟ 

 به قول زنم بس نبود سه هفته دوري؟

 «راوي»

 !نميتوانست به علي فکر نکند.هرجايي که ميرفت نشاني از او بود.واگر هم نبود بايادش پيدا ميشد

بس نبود؟ يعني انقدر غرور برايش مهم بود؟ به اسمش خيره شده بود.ده روز فکر کردن  
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خبر ديروز داشت ديوانه اش ميکرد.زهرا خبر داده بود که برادر شهاب,شهرام,اورا زده است.دليش هم 
ش از دست علي نيز خرد شده بود.چرا دهن به دهن پسره فقط به خاطر يه بحث ساده بينشان بوده.اعصاب

به آن نميرسد؟ديوانه ميشد درحالي که ميدانست زورش   

 دردش چه بود؟چرا مدام خودش را تو دردسر مينداخت؟ کتک خوردن را دوست داشت؟

باين افکار مشوشش,آماده رفتن به ست اداره شد.آنروز قرار بود پدرش در مقابل جمع درجه سابقش را 

 !بدهد.در مرخصي به سر ميبردو خود نيز خبر نداشت

ود تا از جريان ديشب سوال کند.ولي مگر ميشد؟دراداره مدام ميخواست با پدرش تنها ش  

به دفتري که پدرش به او گفته بود برود,نشسته بود.به درجه اي که روي لباسش بود نگاه کرد.هنوز 
سروان يکم بود.آهي کشيد.اگر پدرش ميگذاشت دراين يکسال کار کند ,همپاي سعيدو منصور بود.نه اينکه 

 .بخواهد به آنها احترام بگذارد

فکر بود که با وارد شدن منصورو سعيد به دفترشان,بلند شدو ايستاد.خيلي رسمي احترام گذاشتدر . 

 .منصور نتوانست مانع خنده اش شودو آشکارا خنديد

 محمد که از درون عصبي بود,سعي کرد لحنش آرام باشد:به چي ميخنديد قربان؟

راحت باشاينبار سعيد بود که خنده اش گرفت:چه قدر خودتو سيخ گرفتي؟ . 

بادستور ازاد باش سعيد,محمد به حالت عادي اش برگشت.به دست سعيد پرونده اي بود که آنررا روي 
 .ميز گذاشت

 .منصور:تبريک ميگم

 .ممونو قربان:

حيف که اداره بودو منصور و سعيد طابع قانون.وگرنه هردو از اينکه محمد به آنها احترام بگذارد 

 .ناراضي بودن

: ه ما احترام بزاري؟سختته که واس  

 .مخطابش به منصور بود:آره..ولي مجبورم.باالخره بابا دستور داده زير دست شما باشم

 سعيد:پس سروان صادقي چي ميشه؟

 .فعال که تو بيمارستانه:

 منصور:چرا؟
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 .نگيد که خبر نداريد:

 .نداريم:

 .سعيد:آهان.يادم اومد.تصادف کرده منصور..به جريان علي مربوط ميشه

مد تعجب کرد.فقط شنيده بود که سروان تصادف کردهمح . 

 چه طور؟مگه عمو اين بالرو سرعلي نياورده بود؟:

 .نه:

 .به پرونده اشاره کرد:به اين پرونده مربوطه.وما سه نفر بايد تمام تالشمون رو بکنيم

 .محمد نفس خسته اش را بيرون فرستاد:امروزو بيخيال شيد

: کرديم.نميخوايد که اخراج بشيم؟نزديک دو هفته اس که کاري ن  

 .منصور رفت سمت پرونده بازش کرد:منکه کارمو دوست دارم

 محمد:اين پرونده به علي هم مربوطه؟

 .سعيد:تاحدودي آره

  .پس کارمون دراومده:

*** 

 .براي بار هزارم به سر در دانشگاه نگاه کرد.ميخواست مطمئن شود که درست آمده ست يا نه

بود.بايد با او حرف ميزد.ديگر بسش بود.غرور به چه دردش ميخورد وقتي برادرش  تصميمش را گرفته

 .به او احتياج داشت

چندبار از دست ديگران کتک خورده بودو چيزي نگفته بود؟ چند بار درحين کتک خوردن به ياد او افتاده 

 بود؟

يک ربع از آن وقت گذشته به ساعت نگاه کرد.مادرش گفته بود که علي تا ساعت پنج ونيم کالس دارد.
 .بودو خبري ازش نبود

چندباري شده بود که ميخواست ماشين را روشن کرده و برود و بيخيال معذرت خواهيش شود.ولي دست 
تا او را براي انجام اين کار  و پايش توان رفتن را نداشتن.انگار که تمام بدنش دست به يکي کرده بودن

 .سوق دهند
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ي که کيف بدست بودنو از دردانشگاه بيرون آمده بودن خورد.چشم چرخاند تا چشمش به چند دخترو پسر

 .علي را پيداکند.علي در جمع آنها نبود

 کجايي پس؟چرا بيرون نمياي؟:

 .دردل دعا کرد که علي با ماشين نيامده باشد.وگرنه اورا پس ميزدو غرورش را خرد و خاکشير ميکرد

شه اتو کشيده و تميزبادينش ضربان قلبش باال رفت.مثل همي . 

نميدانست برادرش روي خوش نشانش ميداد يانه..ولي به احتمال نود درصد نشان نميداد.هرچه باشد 
 !اخالقش مثل خودش بود

باترديد ماشين را روشن کرد و به سمتش,که نزديک خيابان براي سوار شدن به تاکسي ايستاده 

پايين زد بود,رفت.جلوي پايش ترمز کرد و شيشه سمت علي را . 

تشخيص اينکه اين ماشين براي کيست براي علي سخت نبود.باپايين آمدن شيشه و ديدن محمد,پوزخندي 

 .زد

 .خواست برود جاي ديگر که صداي عصبي محمد را شنيد:سوار شو

 .لحنش کامال دستوري بود.ازاين لحن سرد,سرد شد:باتاکسي ميرم

 .حالوحوصله منت کشي ندارم پس سوار شو:

: حالوحوصله تورو ندارم منم . 

 .نزار پياده شمو به زور سوارت کنم:

 .خواست بگويد که"مگه زورگويي",که صداي پشت سري اش مانع حرفش شد

 الياس دست برروي شانه علي گذاشت:چيزي شده داداش؟ اين آقا مزاحمت شده؟

د تا دست الياس از روي لحنش همراه با کنايه بود.علي که آن پسر نفرت داشت,شانه اش را محکم تکان دا

 .شانه اش بيوفتد:چيزي نيست.برو

الياس بدون توجه به علي روکرد سمت محمد:ببين آقا خوشگله,دست از سر اين بچه بردار.لقمه 
 .خودمه,پس براش دندون تيز نکن

 .خفه شو آشغال:

 دوباره که بي تربيت شدي.بازم دلت کتک ميخواد؟:
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حرف هايي که زد,عصبي شده و از ماشين پياده شد.ديگر دلش محمد که از لحن اين پسر و همچنين 
نميخواست برادرش دربرابر اين افراد حقير شود.بايد به بچه هاي اين دانشگاه ميفهماند که علي حامي اي 

 .دارد که مثل کوه پشتش ايستاده ست

 .روربه روي الياس ايستاد.تقريبا يک سروگردن از او بلندتر بود

م به عقب برداشت.ميدانست که اگر برادرش عصبي شود خون به پا ميکندعلي ترسيده يه قد . 

 .محمد زير دندان هاي کليد شده اش غريد:يک بار ديگه حرفايي که زدي رو تکرار کن

 .الياس پوزخند زد:مثل اينکه خيلي خاطرشو ميخواي

 .معلومه که ميخوام:

ميفهمي که چه قدر دوستش دارميقه لباس الياس را گرفتو محکم به بدنه ماشين زد:االنم  . 

دست مچ شده اش برروي دل الياس فرود آمد.از درد زياد آخ بلندي کشيد.فحش هاي رکيکي نثار محمد و 
همانجايي که از قبل زده بود زد.وفرياد  علي و خانواده اش کرد.ومحمد را جري تر..چند ضربه ديگر به

 .الياس درد الود تر شد

شان ايستاده بودن و فقط نظاره گر بودن ترسيد.ترسيد يکنفراز آنها حراست علي که از جمعيتي که دور

 .دانشگاه را باخبر کند و اورا تا سمت اخراج بکشاند

 .رفت سمت محمد.دستش را گرفت وگفت:محمد؟ ترو خدا ولش کن.بيا بريم

ک بخوره تا محمد درهمان حال گفت:نشنيدي چه گو*هي خورد؟ کري و نفهميدي چيا بارت کرد؟ بايد کت
 .بفهمه با کي طرفه

خواست با زانو به زير دل الياس بزند که علي گفت:محمد؟ واسه من بد ميشه.من اگه حرفاي اين ديوونه 

 ..رو جز حرف حساب ميکردم که االن اينجا نبودم.ولش کن.يه چيزيـ

 .ساکت شو علي.من تا اينو ادب نکنم آروم نميشم:

مع شده و خون آلود الياس نگاه کرد.آخي که از عمق وجودش و بعد ضربه را زد.علي به چهره ج
کشيد,دل علي را خنک کرد. راضي بود از اين وضعيت.ولي از حراست دانشگاه ميترسيد.دفعه قبل هم به 

 .خاطر او دعوا شده بود

 .بيا بريم محمد.ببينش..ديگه جرات نميکنه به طرفم بياد.داري ميکشيش داداش:

اشت زير دست همين برادر کتک ميخورد,در جلوي چشمانش رژه صحنه هاي آنروزي که د

 .ميرفت.ترسيد.نکند الياس را بکشد

 .به گريه افتاده بود:داداش تورو خدا..بدبختم نکن



                 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

278 

 

 .به چهره گريان برادرش نگاه کرد

 .اين پسر ازرش اين را نداشت که اشک برادرش به خاطرش,دربيايد.الياس را رها کرد و رفت سمتش

جه به الياسي که مدام سرفه ميکرد و فحش هاي رکيکي نثارش ميداد,گفت:هيچکس حق نداره به بدون تو

 تو توهين کنه يا بزنتت.فهميدي؟

علي چندبار سرش را باالوپايين کرد.محمد خوب ميدانست که برادرش ترسيده ست.بايد آرومش 
بعد حامي دارد.هيچس حق ندارد  ميکرد.بايد به همه افراد حاضر درجمع ميفهماند که برادرش از اين به

 .نگاه چپ به او بياندازد

براي اثبات اين حرف,علي را در آغوش کشيد.نميدانست که اين احساس از کجا آمده ست و چي ست؟ولي 

 .هرچه که بود خواستني بودو دلچسب

*** 

القا سرش را روي شيشه درشاگرد گذاشته و چشمانش را بسته بود.سردي شيشه حس خوبي را به او 

 .ميکرد

درذهنش مدام تصاوير چنددقيقه پيش رژه ميرفت.کتک هايي که الياس خورد و حمايتي که برادرش از او 
 .کرد.ولي نميدانست اين حمايت از ته دل بود يا از جلب توجه

 !همه اين حوادث پيش آمده يکطرف,کتک خوردنش در لحظه آخر,از سمت الياس هم طرف ديگر

 خوبي؟:

راي بار هزارم پرسيده بود.واوهم براي بار هزارم جوابش را داد:خوبماين سوال را ب . 

 .سرتو نچسبون به شيشه.هوا سرده.سرما ميخوري:

لبخندي ناخودآگاه گوشه لب علي آمد.از اين دل نگراني برادرش خوشش مي آمد.از کي مريضيش,براي 

 محمد مهم شده بود؟

 محمد باز غرزد:مگه باتو نيستم؟

يگه..لپم ميسوزه.سرما سوزششو کم ميکنهناليد:ول کن د . 

 .االن ميرسيم خونه.کمپرس ميزاري روش خوب ميشه..نزار سرتو رو شيشه:

 .کالفه شد.به ناچار سرش را از روي شيشه جدا کرد ونگاهي به خيابان کرد.سمت خانه اشان نبود

 مگه نگفتي داريم ميريم خونه؟:
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 .چرا:

 .اينکه مسير خونه نيست:

: يم خونه من.مامان اينجوري ببينتت سنکوپ ميکنه..بعدم فکر ميکنه کار من بودهداريم مير . 

 .خودم بهش ميگم کار تو نيوده:

 !پوزخندي زد:باور نميکنه

 .باالخره که ميبينه:

 بهتر االنت که ميشه.خودتو تو آينه ديدي؟:

 .به علت شيشه هاي دودي ماشين,نتوانسته بود خودش را از طريق آينه بغل,ببيند

 .نه:

 .ميدانست که به زير چشم چپش کبود شده و به رنگ بادمجان ست

 چرا اومدي دنبالم؟:

 .چون کارت داشتم:

 چيکاري مثال؟ بزني همکالسيمو لتو پار کني؟:

 !تقصير خودت بود.اگه جوابشو ميداد االن نه او کتک ميخورد و نه تو:

 مثال ميخواي بگي غيرتي شدي؟:

 .اره:

: رم که غيرتي ميشيبه چي؟مگه من دخت . 

از يه دخترم کمتري..ميدوني چرا؟ چون انقدر عرضه نداري جواب همکالسياتو بدي.انقدر بيدستو پايي :

 .که نميتوني يه نفررو بزني

از اين همه تحقير شدن بيزار بود.پدرومادرش نيز اورا تحقير کرده بودن.ولي علي نميتوانست خودش را 
شدن نداشت.دوست داشت همين گونه باشد.شخصيت آرامش را عوض کند.انگيزه کافي براي عوض 

 .دوست داشت

 !حرفاي مامانو بابارو تکرار نکن:

 .پس مامانو بابا هم فهميدن بي عرضه اي:
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 .نميخواست تمامش کند.از پدرومادرش اين حرفارو مشنيد انقدر داغون نميشد تا از او

اختي االن طلبکارم هستي؟چرخيد سمتش:بس کن.اومدي در دانشگاهمو دعوا راه اند  

 دعوا رو خوب اومدي.نگو که از کتک خوردنش خوشحال نشدي؟:

 .علي بحث را عوض کرد:ممکن بود حراست بيادو بعدم اخراجم کنن

 .اگه تا يک ساعت ديگه دعوا ميکرديم حراست نميومد:

 از کجا ميدوني؟:

: ظيفه پليسهچون ما بيرون دانشگاه بوديم.وبيرون دانشگاه,اينجوري مسائل و . 

 .بي حوصله به مبل تکيه داد:ميخوام برم خونه

 .يه بار بهت گفتم..مياي خونه من.پس ديگه خونه خونه نکن:

 .اصرار کرد:يه بار ديگه ميام خونه ات

 مگه ميدوني کجاست؟:

 .خب خودت بيا دنبالمو ببرم.االن فقط ميخوام برم تو اتاقمو استراحت کنم:

: کني.اتاقم داره خونه منم ميتوني استراحت ! 

 .حرف زدن با برادرش به هيچ جايي خطم نميشد.حرف,حرف خودش بود

 .بااين حال دست از تالشش برنداشت.ناليد:حوصله هيچکسو ندارم

 .انقدر راه نيومدم دنبالت که بعد بدون حرف ببرمت خونه:

روز چيشده که انقدر عصبي شد:تا ديروز عارت ميومد بهم نگاه کني..عارت ميومد باهام حرف بزني..ام
برات عزيز شدم؟ يادت رفته هفت سال منو ول کردي؟ يادت رفته تا پاي مرگ منو بردي؟ چيشده که االن 

 محبتت غلمبه کرده و دست از سرم بر نميداري؟

خوب ميدانست که اگر علي عصباني شود,حرف دلش را ميزند.حرف دل هم نه..هر حرفي که به ذهنش 
 !بيايد ميزند

فت و گذاشت برادرش آرام شود.بايد با آرامش بااو حرف بزند.وگرنه دعوايشان ميشدچيزي نگ . 

علي ساکت شد تا نفسي تازه کند.از عصبانيت قفسه سينه اش به شدت باالو پايين ميشد.از اينکه ميديد 

 .محمد آرام و خونسرد به رانندگيش ادامه ميدهد کفري شد
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 .نگه دار اين المصبو:

مد به باال جهيد:فکر نميکردم فحش بدييک تاي ابروي مح . 

 .گفتم نگه دار:

 .نگه نميدارم.انقدر اصرار نکن:

 .دستگيره را فشرد.ميدانست که قفل ست

 چرخيد سمتش:چي از جونم ميخواي؟

 .هيچي.برادر بزرگترتم و االنم دلم ميخواد ببرمت خونه ام:

 مگه زوره؟:

: ي رو به زور انجام بدمآره.تو که بايد بشناسيم.من دوست دارم يه کار . 

پوفي کشيد.بهتر بود انقدر بحث نکند.به مبل تکيه دادو چشمانش را بست.دستي برروي لپش گذاشت.هنوز 

 .هم ميسوخت

 .الاقل به مامان خبر بده:

اوال مگه موبايل نداري که خودت باخبرش کني؟ دوما تو نه بچه اي و نه دختر که بخواي سر شب :

 .خونه باشي

ش:چه ربطي داره؟ بچه بچه ست واسه پدرومادرش..چون پسرم نميتونم مامانمو از دل چرخيد سمت
 نگروني دربيارم؟ چوم پسرم بايد بهم اختيار تام بدن؟

 .محمد کالفه تر از علي بود:بسه

 .وبه دروغ گفت:ميدونه

 چنددقيقه سکوت بينشان ايجاد شد که علي شکست آنرا:ميخواي درمورد چي باهام حرف بزني؟

 .درمورد همه چي:

 .ارام گفت:حالوحوصله دعوا رو ندارم.لطفا دعوام نکن

 .کاري نکردي که دعوات کنم.دوکلوم حرف مردونه ميخوايم باهم بزنيم:

 توکه منو دوست نداري چرا ميخواي باهام حرف بزني؟:



                 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

282 

 

رادرش دلشورگي محمد بيشتر شد و اخم هايش بيش از پيش درهم رفت.يه چيز ته دلش فرو ريخت.چرا ب

 ميگفت دوستش ندارد؟

نخواست اين سوال را بپرسد.بهتر بود پاي درد و دل هايش مينشستو بعد خودش اعتراف ميکرد.بايد دل 
 .اين برادر دلشکسته را بدست ميآورد.به مادرش قول داده بود

 !وحتي اگر پاي قول مادرش هم درميان نبود او اين کاررا ميکرد.چون به خودش قول داده بود

*** 

 !يک نگاه به خانه نقلي و زيباي برادرش انداخت.سليقه اش عالي بود

طبقه اي بود,براي پسر مجرد مثل محمد عالي ترين خانه  10آپارتمان -خانه نود متري,که در يک مجتمع
بود.ولي نميدانست که مال خودش ست يا نه؟..اگر اجاره اي باشد حتما از او ميخريدش.به دلش نشسته 

ه.البته زيبايي اين خانه به چيدمان عالي اش نيز بستگي داشت.وعلي اين چيدمان را دوست بود اين خان
 .داشت

 قشنگه نه؟:

 .برگشت سمت صدا

محمد بايک رکابي آبي آسماني و شلوارک قرمز,به طرفش آمد.سيني اي که دوقهوه در آن بود و همچنين 
 .کمپرس,روي ميز گذاشت و روبه رويش نشست

ضله هاي بازوي محمد بود.يک آن دلش به حال الياس سوخت!االن درچه حالي بود؟نگاه علي بروي ع  

 .از نگاه خيره علي بروريش,يک نگاه به خود کرد.چيز بدي نديد

 چيه؟:

 .فهميد که زيادي خيره اش شده است

 .سرش را انداخت پايينو آروم هيچي رو به زبان اورد

تمحمد کپرس را به سمتش گرفت:بگيرش.بزار رو لپ . 

 .لبخند کمرنگي زدو آنرا گرفت.روي لپش گذاشت.از سردي اش خوشش آمد.سوزشش را کم ميکرد

 محمد همان طور که فنجانش را به دست گرفته بود گفت:نگفتي خونه ام قشنگه يانه؟

 .صداقانه گفت:عاليه.يک خوابه هم که هستو واسه تو که مجردي خيلي خوبه

رداوهومي گفت و قهوه اش را مزه مزه ک . 
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 .قهوه اتو بخور تا آرامش بگيري:

از بوي قهوه خوشش مي آمد.ولي معذب بود..آدم کم خوراکي بودولي گرسنه اش هم بود.غذاهاي دانشگاه 

 .را دوست نداشت و ناهار نخورده بود.دردل دعا کرد که اي کاش درخانه اش ميبود و غذا ميخورد

ثشان با آرامش طي شود اصرار کرد:بخور تا سرد محمد ميدانست که علي معذب ست ولي براي اينکه بح
 .نشده

 .نميخورم.مرسي..حرفتو بگو.ميخوام برم:

 .نگاهش به ساعت ديواري کشيده شد.نزديکاي ششو نيم بود.بعيد ميدانست بحثشان سريع تمام شود

 .فنجانش را روي سيني گذاشت

 دوست داري حرف بزني؟:

 از چي؟:

: ش بدمآرودمت اينجا تا به حرف دلت گو . 

 .حرف دل من به چند جمله تموم نميشه..چندروز طول ميکشه:

 .مهم نيست:

 .خودش رابه جلو آورد:ميخوام به تمام دردو دالت گوش بدم

 چي نصيبت ميشه؟:

 .الاقل ميدونم چي داره تو دلت ميگذره:

 بازم ميخواي نصيحت کني؟:

: ت داريم.فردا جمعه ستو هم من و هم تو نه.ميخوام اول از دردت باخبر بشمو بعد حرف دلمو بزنم..وق
 .بيکاريم

 نميخواي که شب نگهم داري؟:

چيزي نگفت تا اين بحث تکراريشان ادامه پيدا نکند.علي هم تمايلي به گفتن اين حرف ها نداشت.پس مثل 

 .محمد ساکت شد

اهش کندمعذب بود دربرابر برادرش.حتي ميلي متري هم از جايش تکان نميخورد.نميخواست محمد نگ . 

 .من کاري ندارم..االن حرف بزني زودتر ميتوني از اينجا خالص شي..من سرتا پاگوشم تا بشنوم..بگو:
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 .حرف دلم,حرف دردمه..ميخواي از دردام بهت بگم:

 .اوهوم من سرتا پا گوشم..بگو:

 علي باز ساکت شد.نميدانست از کجا شروع کند.از کي بگويد؟ از کي گله کند؟

: ..تو اگه نخواي درداتو به من بگي, پس ميخواي به کي بگي؟ببين علي جان  

چرا بعد از اين همه سال اومدي تا دردامو بگم؟چرا نموندي تا خرده خرده ازشون بدوني نه اينکه :

 .يکدفعه اي همشونو بشنوي؟ اگه ميبيني انقدر منزوي ام,انقدر بي عرضه ام,به خاطر تواِ 

*** 

: بهتريني.هيچ نقص و عيبي تو تونيست.هم مهربوني,هم خوشگلي,هم  وقتي بچه بودم,فکر ميکردم تو
سرزبون دار,هم درس خون,باهوش,باادب...همه اينارو داشتي و من تورو مثل يه بت,ستايشت ميکردم.به 
همه دوستان يا معلمهام که سوال ميکردن:درآينده چيکاره ميخوايد بشيد يا چه کسي رو الگوتون واسه آينده 

من برخالف بچه ها که اکثريتشون ميگفتن بابامون و شغلي که او انتخاب کرد, فقط ميگفتم  قرار ميدين؟
داداشم.هرچي او گفت..باعث افتخارم بود که مدام ميگفتم داداشم..عاشق اين بودم که تو دعوام کني و 

ور بدي بگي" اين کاررو نکن.اينجوري راه نرو و.چرا اينجوري غذا ميخوري و.."دوست داشتم بهم دست
و کاري کني که بشم مثل خودت. و تاحدودي موفق هم شده بودم.فکر ميکردم خوشبخت ترين پسر 

سالم بشه داداش بزرگم مثل کوه پشتمه تا من بتونم حساس ترين مرحله  18-17دنيام.فکر ميکردم وقتي 
همه زندگيمو با موفيقت مثل خودش,پشت سر بزارم...ولي اون روز نحس همه چيزو خراب کرد.

اعتقاداتمو.همه فکرو ذهنمو..زنعمو باهام تماس گرفتو گفت برم خونشون.گفت به هيچ کس خصوصا 
سالم بودو احساس ميکردم خيلي بزرگ شدمو همه کارارو ميتونم تنهايي  14تو,نگم که دارم ميرم اونجا.

 ..انجام بدم..وقتي رفتم خونه عمو..وقتي اون صحنه رو ديدم..وقتي ديدم که رکسانا

چشمانش را بست.نميتوانست اتفاقات آن روز را به زبان بياورد.صحنه هاي دلخراشي بود.واسه يه پسر 

بود 18بچه زيادي مثبت  ! 

 .محمد همچنان به علي نگاه ميکرد.منتظر ادامه اش بود.ساکتو آرام

: فهميدم زن عمو به زور منو انداخت وسط اون همه زنو مرد لخ*ت.رک..رکساناهم بينشون بود.من نمي

 چه خبره؟ درک نميکردم اين کارا يعني چي؟

دستانش به وضوح ميلرزيد.ياد آن روز عصبي اش ميکرد.سعي کرده بود که ديگر به ياد آن روز 
نيوفتد.ولي االن مجبور به حرف زدن بود.مجبور بود همه فشار هايي که به روحش وارد ميشد را تحمل 

 .کند تا برادرش بفهمد که او بيگناهست

گريه ميکردم که ولم کنن.التماسشون ميکردم.زجه ميزدم..رکسانا هم داشت گريه ميکرد.داشت به :
مادرش التماس ميکرد تا ولم کنن..باالخره راضي شد تا ولم کنن..ميخواستم فرار کنم از اون محيط 

کثيف,که زن عمو باز دستمو گرفت.از ترس زبونم بند اومده بود تا بگم ولم کن.چي از جونم 
ميخواي؟..بهم گفت بايد تمام اين جرياناتو به تو وبابا بگم.بگم که چه باليي به سرم اوردنو رکسانا چه قدر 

کثيفه.ولي من ميدونستم رکسانا کاره اي نبوده.وگرنه انقدر به خاطرمن گريه وزاري نميکرد..وقتي ولم 
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گناه ميکردم.داغون بودمو احتياج کرد دويدم.انقدر دويدم تا نفسم کم آوردم.هنوزم گريه ميکردم.احساس 
داشتم کسي آرومم کنه.از همه ميترسيدم.تا خود خونه فقط دويدم.ميترسيدم يکي از همونا بيوفته 

دنبالمو...تا اينکه وقتي رسيدم خونه فقط پنج دقيقه نفس نفس ميزدم.مامانو بابا مدام ميپرسيدن که چمه؟کجا 
دنبالم بوده؟ميگفت کسي ميخواسته منو بدزده؟..منم فقط گريه  بودم؟چرا نفس نفس ميزنم؟.بابا ميگفت کسي

ميکردم.تااينکه وقتي تورو ديدم,نتونستم تحمل کنمو رفتم بغلت.چه حس خوبي داشتم بعد از اون همه 
تنش.حس قشنگي بود وقتي سرمو تو سينه ات فشار دادي و به موهام دست کشيدي.عاقش اين کارات 

...ولي وقتي فهميدي که من کجا بودمو چه باليي به سرم اومده ديوونه بودمو تو هم دريغش نميکردي
شدي.باور نکردي حرفمو..گفتي چرنده.گفتي چي زدم که دارم هزيون ميگم؟.ولي من عين واقعيتو 

گفتم.همه حرفام حقيقت داشتو تو باورش نکردي..رفتي و پشت بندش مامانو بابا هم رفتن..توخونه تنها 
فکر ميکردم که کجا رفتي؟ کاش بودي و آرومم ميکردي..ولي وقتي اومدي..وقتي چهره  بودم.مدام به اين

برزخيتو ديدم فهميدم اوضاع خرابه.فهميدم زن عمو چيزي به تو گفته که تو منو مقصر دونستي..وقتي 
دستت رفت رو سگک شلوارتو کمربندتو بيرون آوردي,نفس تو سينه ام حبس شد..تو شوک اين بودم که 

ام از تو کتک بخورم,که بااولين برخورد کمر بند به کمرم,فهميدم قراره راست راستکي کتک بخو
بخورم.کتک ميخوردم گريه ميکردم.بدنم ميسوختو تو بيشتر ميزدي..توانم واسه اون روز تمام شده بود.يه 

مو ثابت پسر بچه چه قدر تحمل داره مگه؟ زدي و نزاشتي از خودم دفاع کنم.زدي و نزاشتي بيگناهي
کنم..اون قدر زديم تا از هوش رفتم..ولي ميدوني,من ميون کتک هايي که خوردم قلبم نشکست..چون 

ميگفتم باالخره عصبانيه و وقتي آتيشش خاموش شد ميفهمه چيکار کرده..ولي وقتي شنيدم قسم خوردي 

 ...منو برادرت ندوني و ديگه پاتو اون خونه نزاري

ست..به معني واقعي شکست.به خدا صداشو شنيدم.اون قدر بد شکست دستش را روي قلبش گذاشت:شک
که تا االن نتونستم جمعشون کنمو بزارمشون کنارهم تا جوش بخورنو درست بشه!..اون قدر حالم خراب 
بود که تا يک ماه از اتاقم بيرون نيومدم.هنوز صحنه هاي کتک خوردنم جلوي چشمام بود.ترسيده بودم 

م..از اون موقع تا حاال حس ميکنم بعضي اوقات قلبم درد ميکنه..حس ميکنم که باز بيايو بزني
نميزنه..خاليه..وقتي فهميدم واقعا اسطوره زندگيمو از دست دادم,گوشه گيرو منزوي شدم.حتي ديگه حرفم 

نميزدم.غذام نصف شد.تفريحاتم از نصف هم کمتر شد.باخنده خدافظي کردم..وقسم خوردم که هيچ وقت 
ت,کسي رو نزنم.چون ميترسيدم مثل تو,ضربه هام اونقدر کاري باشه که اون فرد ديگه نتونه بشه هيچ وق

 .مثل سابق.نميخواستم يه نفر بشه مثل خودم

سرش را انداخت پايينو ساکت شد.حرفش را زده بود.احساس خالي شدن ميکرد.بعداز هفت سال احساس 

 .آرامش ميکرد

 حاال نوبت محمد بود که بگويد

چشمان اشکي برادرش خيره شد.حرفي براي گفتن نداشت..ميدانست که اشتباه کرده است.ميدانست که به 

 .دير آمده بود

من..اون موقع بچه نبودم که بخوام ازش براي بيگناهيم استفاده کنم..بيگناه نيستم!..زدمت.داغونت :
نقدر برام عزيز بود رو به کردم.ولي به خدا قسم به قصد کشت نزدمت.چه طور ميتونستم داداشمو که ا

 کشتنش بدم؟

 علي باصداي لرزاني گفت:ولي اونقدري زديم تا رفتم تو کما.ميفهمي؟
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همون روز پشيمون شدم.به خدا دست خودم نبود علي.نميتونستم باور کنم که نامزدم بهم خيانت کرده..به :

 خدا برام سخت بود.تو اگه جاي من بودي چيکار ميکردي؟

: ولي نميرفتم بيوفتم به جون برادر بدبختم هرکاري ميکردم . 

 .االن اينو داري ميگي.جاي من نبودي علي:

 مگه نميگي که عاشقم بودي؟پس چرا افتادي به جونم؟ جنون داشتي مگه؟:

 ..آره.اون موقع جنون گرفته بودم.درک نميکردم محيطو:

خدا ميدونم دستانش را برروي شقيقه هايش گذاشتو و فشرد:ميدونم اشتباه کردم.به . 

 .به برادرش نگاه کرد:ولي االن پشيمونم.خيلي وقته که پشيمونم

 ..ميدوني چه قدر از فاميل,زخم زبون شنيدم؟ کنايه شنيدم؟ همه شون بهم ميگفتن:

 .يک آن ساکت شد .سرش را از روي شرم انداخت پايين.نفهميده بود که چه چيزي قرار است بگويد

ن؟محمد عصبي شده بود:چي ميگفت  

 .مهم نيستي زير لب زمزمه کرد

 .هست که ميپرسم.بگو:

کالفه و عصبي شده بود.سرش را باال آورد و توپيد:هرچي که ميگفتن,گفتن ديگه..االن تو مثال ميخواي 

 چيکار کني؟ ميخواي با يه غلط کردن گفتن,بياي و بشي قهرمان زندگي من؟

: ه ميرسه يا بزنتت يا تحقيرت کنهنميخوام بشم قرمانت ولي دلمم نميخواد هرکي از را . 

 مگه تو نکردي؟ مگه يک ساعت پيش تو ماشين بهم نگفتي بي عرضه اي؟ اين تحقير نيست؟:

نتوانست جواب علي را بدهد.بادهن باز به او خيره شده بود.نميدانست انقدر کينه اش را به دل گرفته 
 .ست.مثل خودشبود.اوهم کينه رکسانا را به دل گرفته بود

: ن بچه نيستم محمد.هفت سال از اون موقعي که منو برادرت ميدونستي گذشته.اونا تا دلت بخواد تحقيرم م
کردن..مامانو بابا..همه..ولي هيچکدوم از اين تحقير جگرمو نسوزوند اال تحقير توميدوني چرا؟ چون تو 

 .مقصرش بودي.چون تو خردم کردي.داغونم کردي

همه بالرا سرش آورده بودهمه حرفايش درست بود.محمد اين  . 

 چرا چيزي نميگي؟ چرا نميگي حق بامنه؟:
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آب دهانش را قورت دادنميدانست يک معذرت خواهي ساده انقدر زجر آورست.زبانش نميچرخيد که بگو 

 .يد ببخشيد..اگر ميگفت علي اورا مي بخشيد؟ باآن حرفايش مصلما نه.گله داشتو محمد به او حق ميداد

لي نگاه کرد.ميدانست که منتظر يه حرف است تا بشکند.قلبش را خيلي وقت بود که به چشمان قرمز ع
 .شکسته بود و االن آمده بود تا ترميمش کند.اگر برادرکوچکترش بگذارد

دست خودش نبود که بلند شدو به سمت رفت.دست خودش نبود که کنار علي نشست و خيره چشمانش 

 .شد.هيچکاري دست خودش نبود

يکم خودش را عقب کشيد.هنوز از اين برادر عصبي ميترسيد.يک آن ممکن بود به جانش  علي ترسيده
بيوفت و باز صحنه هاي هفت سال پيش برايش تکرار شود.خواست بگويد "غلط کردم داداش..نبايد 

ميگفتم..نبايد از دردالمو بهت ميگفتم.همش شوخي بود.تورو خدا نزنم"که با جمله برادرش ذهنش خاموش 

نش به گفتن هرچيزي بسته شدو ده ! 

ببخشم داداش..غ..غلط کردم.تمام اين هفت سال تو پشيموني به سر بردم.ميدونم ديره..ميدونم نيومدم تا :

 .پشتت باشم,ولي باور کن پشيمون بودم

 .نفس عميقي کشيد:باورکن اشتباه کردم

 زود نيست واسه بخشيدنت؟:

 .محمد سرش را چندبار باالوپايين کرد:زوده

باورم نميشه که خودت باشي.تو..محمد..ازمن که کوچيکترتم..معذرت خواهي کردي؟باور کنم که خواب :

 نيستم؟

 .باور کن که بيداري..باور کن که خودمم.پشيمونم که دارم ازت معذرت خواهي ميکنم.به حق ميدم:

واهد معذرت خواهي علي ناباور به محمد نگاه ميکرد.امکان نداشت..برادرش مغرورتر از آن بود که بخ
کند.اصال مگ ميدانست معذرت خواهي يعني چي؟چه طور ممکن بود؟ چه چيز برسرش خورده بود که 

 اينگونه رفتار ميکرد؟

محمد در يک حرکت ناگهاني,علي را به آغوش کشيد.خودش بيشتراز علي محتاج اين بغل بود.به يا آن 
رد.حاال که برادرش کنارش نشسته بود,باتمام وجود دوران که ميافتاد از نبود برادرش,خودرا نفرين ميک

 .از اين فرصت استفاده کرد.شايد بخشش برادرش به درازا بکشدو اوهمچنان دراين حسرت بماند

علي از شوک اول بيرون نيامده,شوک دوم به او وارد شد.نميدانست چه واکشي نشان دهد.انقدر برادرش 
طعنه بارش ميکرد؟ پس چرا مدام دورش ميکرد و محلش دوستش داشت؟ پس چرا هرموقع اورا ميديد 

 نميگذاشت؟

وقتي رکسانا ميخواست تورو بکشه,اون موقع فهميدم که حس برادري چيه.اون موقع فهميدم که اگه :
 .تورو نداشته نداشته باشم,داغون ميشم.اون موقع فهميدم چه قدر دوستت دارم..باور کن پشيمونم
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لي زياد شده بود و علي ميدانست به خاطر دلتنگيش هست که اينجوري فشار دست محمد برروي کمر ع
اورا به خود فشار ميدهد.بااينکه علي دراين هفت سال حسرت اين آغوش را داشت و اين اواخر بيشتر اين 
کمبودي را حس ميکرد,ولي در آن لحظه فقط ميخواست تنها باشد.ميخواست محمد دست از سرش بردارد 

اند فکر کندتا او بيشتر بتو . 

 محمد؟:

 جانم؟:

لحنش به دلش نشست..مثل هفت سال پيش که وقتي محمد را صدا ميکردو محمد جانم گفتن هايش از 

 .دهنش نمي افتاد

 .ديره محمد:

 .ميدونم:

 .صدايش پراز بغض بود.پراز خواسته

 چه جوري ميخواي جبران کني؟:

بفهمد و هم بيخيال ضعف دلش شوددلش ميخواست حرف بزند.تا هم بيشتراز خواسته برادرش  . 

 ميشم مثل قبل..همون هت سال پيش.چه طوره؟:

 پس غرورت چي ميشه؟:

هرچي فکر کردم..ديدم نميتونم بيخيال غرورم بشم..حتي در مقابل رکسانا..نتونستم باهاش حرف :
..غرور خوبه بزنم.ولي نميتونم بيخيال تو بشم..داداشمي..مقصر منم..غرور به چه دردم ميخوره؟ درسته

داشته باشي..ولي نه برابر کسي که دوستش داري..من اون روز جلوي ميثمو رکساناو همکارام,به خاطر 
تو غرورمو شکستم..االن که دوتاييم چرا نشکنم؟ درسته که وقت مي خواي تا فکر کني.فقط..ازت 

ره ترس خوردتو خواهش ميکنم به اون روزي که زدمت فکر نکن.هنوز که هنوزه پشيمونم.هنوز چه
والتماسايي که ميکردي,تو ذهنمه.باور کن چندروزه اين عذاب وجدان داره ميکشتم.نتونستم بيشترازاين 

 .تحمل کنم.حتي براي يک روز

علي از بغلش بيرون آمد.ديگر نميتوانست التماس هاي برادرش را بشنود.دوست نداشت الگوي زندگيش 

 .اش اينجوري حرف بزندو اعتراف کند

: انقدر مهم نيستم که تو داري به خاطرم اينجوري معذرت خواهي ميکني من . 

 کي گفته مهم نيستي؟:

 .سرش را انداخت پايينو جوابش را نداد
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 .ازت خواهش کردم که ديگه به گذشته ات فکر نکني:

 .نميتونم.يه عمر با گذشته ام بزرگ شده.نميتونم يک شبه فراموشش کنم:

کرد محمد ميدونمي زير لب زمزمه . 

 نتوانست بيخيال گرسنگي اش شود که گفت:ميشه منو هرچه سريعتر ببري خونه؟

 باتعجب نگاهش کرد:چرا؟ بد گذشته برات اينجا؟

 ..نه.هم ميخوام فکر کنمو همم:

سرش را انداخت پايين.دلش نميخواست داداشش را به زحمت بياندازد.پررويي بود اگر ميگفت گرسنه اش 

 .هست

 همم چي؟:

: ..برو آماده ش يانه زنگ بزن آژانس منو ببرهخيالش . 

 حالت خوب نيست؟ مريضي؟:

 .نه.ميخوام برم فقط:

ولي محمد گوشش به اين حرفا بدهکار نبود.نميتوانست بيخال اين رنگ پريدگي شود.بادستي که علي 

 برروي دلش کشيد گفت:دلت درد ميکنه؟

قرص به خورد او ميداد و مجبورش ميکرد که  علي ماند که چه بگويد.اگر ميگفت بله که محمد يک مشت
 .بماند و اگر نه ميگفت محمد متوجه گرسنگي اش ميشد

 .بزار برم خونه.طوريم نيست.خواهش ميکنم:

 گرسنه اته؟:

 .خيره به چشمان کنجکاو برادرش شد

 ..هنوز عادتتو ترک نکردي؟.غريبه ام من که چيزي نميگي؟..حتما ناهارتو هم نخوردي:

نداخت پايين:نميخوام تو زحمت بيوفتي.ميرم خونه از ناهار ظهر ميخورمسرش را ا . 

 .از جايش بلند شد:عمرا بزارم بري

 .معذبم محمد.بزار برم:

 .محمد به حالت خشکو سرد قبل برگشت:وقتي گفتم نه يعني نه.برو يه دوش بگير تا من غذا درست ميکنم
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مان بهتر نباشه,ازتو يکي خيلي بهترهبه سمت آشپزخانه رفت:نگران نباش.دست پختم از ما . 

 .به ناچار بلند شد.مجبور بود به حرف برادرش گوش دهد

کنار اپن ايستاد و به محمد نگاه کرد.هفت سال پيش پايش را درآشپز خانه هم نميذاشت.چه برسد به 

 .آشپزي

 .اميدوارم راهي بيمارستان نشم:

 .محمد خنديد:نميشي.خيالت جمع

که بود که خيلي برايش نادر بودخنديد.از آنهايي  ! 

 حموم کجاست؟:

 .به کنار اتاقش اشاره کرد:اونجاست.تو اتاق هم لباس هست

 .اندازه ام نيست:

 .بهتراز اين لباسا که هست:

 ..علي باشه اي گفتو به سمت اتاق محمد رفت

*** 

داشت آن هم با نگاهش برروي کتلتهايي که با وسواس برروي ديس گذاشته شده بود,بود.کتلت دوست 

 .سس تند

 .به محمد نگاه کرد که خيره اش شده بود

 لبخندي زد:چرا نميخوري؟

 .سس تند نبودو او اين غذا را بدون سس دوست نداشت.کاش برادرش ميدانست

 !محمد يکي از کتلت هارا برداشت و شروع به خوردن کرد:ببين منم دارم ميخورم..چيزي توش نريختم

سس تندت را کجا ميگذاري؟ پررويي بود اگر ميگفت  

 !روي ميز دنبال چي ميگردي؟ بخور ديگه.هنوز باهات کلي حرف دارم:

 .لبخند کمرنگي برلبهايش نشست.چنگال را برداشت و يکي از کتلت هارا برداشت

 .گوشه اي از کتلت را کند و به سمت دهانش برد
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 .نخور:

شده بود بدون سس غذا را بخورد.کاري دستش در هوا خشک شد.چرا نخورد؟ از گرسنگي زياد حاضر 

 !هيچ موقع نکرده و نميکرد

 .سوالي و بدون حرف نگاهش کرد

محمد از جايش بلندشدو به سمت يخچال رفت.درهمان حين که سس را برميداشت گفت:ميگم چرا داري 
 .دنبال يه چيز رو ميز ميگردي و پيداش نميکني

که سس نيستدر يخچال را آرام بست.سس را باال گرفت:نگو  !. 

به سمت ميز آمد:چرا نگفتي؟ اگه من يادم نميومد تو چه جوري ميخواستي اينو بخوري؟ اصال از گلوت 

 پايين ميرفت؟

لبخند پهني زد.خوشحال بود هم از اينکه قرار نبود غذارا بدون عادت قبلي اش بخورد و هم برادرش 

 .,عاليق خاص اورا فراموش نکرده بود

ست چه جوري لقمه اش را بي صدا فرو دهد.آنقدر گرسنه اش بود که لب به آب نزده معذب بود و نميدان

 .بود

 .محمد حال برادرش را خوب ميفهميد

 معذبي؟ ميخواي من برم و تنهايي بخوري؟:

 .نه:

 نهايت پررويي بود اگر ميگفت بله؟ برادرش چه فکري درموردش ميکرد؟

بي بيرون آوردمحمد سعي کرد با حرف زدن علي را از اين معذ . 

 .خب از خودت بگو:

 متعجب از اين سوال به محمد نگاه کرد:چي بگم؟

 دانشگاه خوب پيش ميره؟:

 .آره.عاليه.رشته امم دوست دارم.همه بچه ها خوبن.البته به غيراز الياس:

 الياس؟همون پسري که زدمش؟:

ه کارت ساخته بودبادهن پر جواب داد:اوهوم...ميگم شانس آوردي که ازت شکايت نکرد.وگرن . 
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 .اهل اين حرفا نبود.مرد حرف بود نه عمل:

 .اوهوم.ولي خوب کردي که زديش.کيف کردم:

 .محمد آرام خنديد:ميدونم.از چشمات خوشحالي ميباريد

 .دوباره هردو ساکت شدن..دوباره علي معذب شده بود.نميدانست چه گونه سرصحبت را باز کند

حل کنند افتاد.موقعيتش نبود ولي بهتراز ساکت بودن بود محمد ياد پرونده اي که قرار بود . 

 ..مي دوني,عمو:

 به ده سال حبس محکوم شد؟:

 .آره:

 بيچاره سامان.هيچوقت فکر ميکردي سامان پسر عمومون باشه؟:

 نه.ولي روابط توو سامان خيلي نزديکه.نکنه تو از قبل ميدونستي؟:

 .نه جان تو:

 .دوباره سکوت ايجاد شد

: چه جوره؟ گردنت  

 .خوبه.بعضي اوقات ساز مخالف ميزنه ولي خب خوبه:

 .کار عمو نبود:

 .ميدونم.عمو بهم گفت همه چيزو:

 .پرونده جديدي بهمون محول شده.پاي توهم توي قضيه ست:

 .ترسيده نگاههش کرد

 .نگران نباش.اين دفعه مثل کوه پشتتمو نميزارم باليي به سرت بياد.قسم ميخورم:

ش عجيبي ايجاد شده بود.آرامشي که هفت سال از او به دور بود.احساس ميکرد که بعداز ته دلش آرام
هفت سال احساس خوشبختي ميکند.دوست داشت اين همه حمايت را.االن پشتش به جاي محکمي گرم 

 !بود.االن آزاد بود تا باهرکسي هرجور که ميخواهد حرف بزند! چون برادرش بود

 بابا ميدونه؟:
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: اد داد تورو تااطالع ثانويه بفرستيمت به خونه امن ولي من نزاشتمآره.پيشنه . 

 .لبخندي از ته دل زد:مرسي

 .ميدونستم دوست نداري.مثل خودمي ديگه..ولي به جاش قول دادم که ازت مراقبت کنم:

 .درحالي که يک ذره سس به تکه کتلتش ميريخت گفت:مهم نيست.نميخواد خودتو تو زحمت بندازي

: قرار نشد اذيت کنيعلي جان  . 

 چه اذيتي؟:

 !بعد تکه را دهانش گذاشت.خوشمزه بود و او سير نميشد از خوردنش

 ..دلم نميخواد دوباره دزديده بشي.سخته برام.باور کن.پس هر چي من گفتم:

 .بايد بگم چشم:

 .آفرين:

 لبخندي زد:چشم..ميگم چه جوري اين کتلتارو درست کردي؟

 چه طور مگه؟:

: ه ست.نميخوري؟خيلي خوشمز  

 .بالبخند به غذا خوردن علي نگاه کرد:نه.سيرم. همه اشو بخور

 نميشه که..آشپزي رو از کي ياد گرفتي؟:

 .از کتاب آشپزي:

 .جفت بروهايش باال پريد:واقعا؟ فکر نميکردم اينقدر بااستعداد باشي

 .منو دست کم نگير:

يخورد و طوالني!.احساس ميکرد ديگر معذب سرش را چندبار تکان داد و به خوردنش مشغول شد.آرام م

 .نيست.چه خوب بود که محمد حرف ميزد تا علي احساس آرامش کند

 .فردا ميخوام برم مالقاتي:

 مالقاتي کي؟:

 .مريم:
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 ميخواي باهاش حرف بزني؟:

 آره.به نظر تو اگه برم خوبه يا بده؟:

: نميرفتمنميدونم.ببين احساست چي ميگه.ولي خب من اگه جاي تو بودم  . 

 چرا؟:

يه يک ماه ديگه صبر ميکردم تا هم مريم بيشتر فکر کنه وهممم خودم.بعد با علم مقابلش مي نشستم و :

 .درد ودل ميکردم.به نظرم جفتتون به زمان نياز دارين

به حرفاي برادرش گوش ميکرد.حرف هايش تاحدودي درست بود.به زمان نياز داشت تا بيشتر فکر 
رادرش بودکند.شايد حق با ب . 

 دوستش داري هنوز؟:

شانه هايش را باال انداخت:نميدونم.يه حسي داره منو ميکشونه سمتش.يه حسي که زياد قوي نيست ولي 

 .تازه ست

 .هنوزم عاشقشي.مطمئنم:

 .ولي هرگز جلوش بيان نميکنم اگر اين حسو داشته باشم:

 اگه بخواي ازدواج کني به مريمم باز فکر ميکني؟:

: فکر کرد:نميدونم.شايد براي فکر کردن به زمان بيشتري نياز دارم چنددقيقه ! 

 .علي لب پايينش را برچيدو چيزي نگفت

 .بيخيالش.امشب پيش منيا:

 .نه ديگه.بيخيال:

 .پيش من ميموني چون من ميگم.تو هم بايد بگي چشم:

 .اين واحد يک خوابه ست.نميشه:

 .رو کاناپه بخواب:

 .نميشه:

: علي.ميگم هستي بگو چشمکلکل نکن با من  . 

 .نميگم:
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 .شدي مثل بچگياتا..بخورو بعدم برو بشين تو سالن تا بيام.هنوز باهات حرف دارم:

خسته از اين کلکلهايي که هميشه به نفع محمد تمام ميشد,از روي صندلي بلند شد:مرسي.عالي بود.دستت 

 .درد نکنه

تنش زار ميزد.چه قدر گشادش بود محمد خواهش مي کنمي گفتو به لباس هايش نگاه کرد.در ! 

علي در فکر بود که محمد چه حرفي دارد که بزند.خوابش مي آمد و دلش ميخواست تا به اتاقش ميرفتو 
گي هايش افتاد.هميشه همين گونه بحسشان ميشد و درآخر اين ميخوابيد.کاش محمد قبول ميکرد.به ياد بچ

 !محمد بود که حرفش را به کرسي مي نشاند

« ورمنص » 

 سيني که توش دوفنجان قهوه ترک بود رو گذاشتم روي عسلي و داد زدم:سامان؟

صداي "اومدم عمو جان"ش رو شنيدم.چندروزي بود که اومده بود پيشم.اين چند روز بهترين روزاي 

 .زندگيم بود

 .صداي کفشش رو شنيدم.چرخيدم سمتشو نگاش کردم

تلبخند به لب روبه روم نشست و يه فنجان برداش . 

 .اوووم..چه بوي خوبي ميده:

 نوش جان.چيکار ميکردي باال؟:

 .يکمي از قهوه اشو خورد.يک آن چهره اش جمع:اووف.چه داغه

 سعي کردم جلوي خنده ام رو بگيرم.از بخاري که بيرون ميومد ازش,نفهميد داغه؟

 داشتم يکمي درس ميخوندم.قهوه اتون رو با چي درست کرديد؟:

 چه طور؟:

: خوبه ولي خيلي داغه بوش خيلي . 

 .يه چنددقيقه ديگه صبر کني گرم ميشه:

فنجانو تو دستاش گرفتو به بخارهايي که بيرون ميومد نگاه ميکرد.از سکوت ايجاد شده استفاده 
کردم.فنجانو برداشتم و بردم نزديک دماغم.راست ميگفت.بوش مثل هميشه عالي بود.بايد به خودم تو 

ار ميدادمدرست کردن قهوه مدال افتخ ! 

 .سکوت رو سامان شکست:ميخوام ديگه برم خونه
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 .نگاش کردم که داشت نگام ميکرد.دلم نميخواست بره

 ..چه قدر يکدفعه اي:

 .اوهوم.تصميمو گرفتم:

 .کاش بيشتر ميموندي:

 .ده روزه اينجام..ديگه نميتونم ازشون دور بمونم:

 خوب فکراتو کردي؟:

: دارمو مطمئنم وقتي آزاد بشه ميرم پيش اون,ولي تا ده سال ديگه معلوم آره.بابا حسينمو از ته دل دوست 
نيست چه اتفاقي مي افته.ميخوام تو اين ده سال پيش مامانو بابام,هرچند که بهم دروغ گفتنو پدرومادر 

واقعيم نيستم,بمونم. دوستشون دارم.تمام عمرم پيش اونا بودم.بابا سعيدم خيلي بهم محبت کرده.تو اين ده 
روز خيلي فکر کردم.وقتي کاراي بابا سعيد رو تويک وزنه گذاشتم,ديدم خوبي هاش خيلي بيشتر از بدي 

 .هاشه..نميتونم بدون اونا زندگي کنم

 پس بابات چي؟:

اونو که گفتم.بحثش جداست.ده سال ديگه آزاد ميشه.به خودم قول دادم هر هرفته برم ديدنش..ووقتي :
ن من هنوز احتياج به يک حامي دارم.هنوز به مامانو بابام وابسته ام..اونجا آزاد بشه برم پيش او.ولي اال

 نرم کجا برم؟

 يعني فقط به خاطر اين موضوع ميگي دوستشون دارمو ميخوام پيششون باشم که جا و مکان نداري؟:

 سرشو انداخت پايين:خب..واقعا دوستشون دارم.ولي اين موضوع رو هم درنظر گرفتم.من اگه باباي

 .واقعيم آزاد بود االن پيش او بودم

 يعني مامانو باباتو به طور کامل رهاشون ميکردي؟:

نه.من اون دوتا رو دوست دارم و خواهم داشت.هر چه قدر فکر کردم رسيدم به اين دوتا.من بدون :
؟ .من هنوز ساله کار يا خونه داده 18مامانو بابام نمي تونم زندگي کنم.يعني فعال نميتونم.کي به يک بچه 

بچه ام.نميتونم تنهايي زندگي کنم.. واز ته قلبم ميگم که خيلي دوستشون دارم.ميخوام باهاشون زندگي 
کنم.ديگه نميخوام از واقعيت فرار کنم.اونا واقعيت هاي زندگيمن..بافرار کردنو دور بودن ازشون,هيچ 

وشش کنم.ميخوام اين ده سالو تو چيز درست نميشه.بايد با واقعيت روبه روبشم.ولي من ميخوام فرام
فراموشي سر کنم تا وقتي که باباي واقعيم از زندان آزاد بشه.تو فراموشي زندگي کنم بهتر ميتونم آروم 
باشم.ميخوام به زندگي سابقم ادامه بدم..اينجوري نصف عمرمم بيخود به هدر نميره.ولي بعداز ده سال 

مامانو بابامو فراموش نکرده و نميکنمو هرهفته بهشون سر ميشم خودم.بااين تفاوت که هرگز خوبي هاي 
 .ميزنم.البته اگه عمري باشه

ساکت شد .به خوردن قهوه اش مشغول شد.حرفاش به دلم نشست.تمام فکرهاش به اين نتيجه ختم شده 
بود.فراموش کردن تو بعضي اوقات بهترين روش بود.اگه منم جاي او بودم شايد همه چيز رو فراموش 
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همراه سعيد از کردمو به زندگي سابقم ميپرداختم.سامان هنوز بچه بود و به محبت نياز داشت.بايد به مي
زندگي بزرگان ذره ذره سر مياورد.سامان با وجود حامي بزرگي که سعيد بود,ميتونست به خيلي جاها 

 .برسه.وبعد از آزادي پدرش,بره پيش اون

 عمو؟کجايين؟:

قهوه اشو مزه مزه ميکرد نگاش کرد.لبخند به لب,داشت . 

 هيچ جا عمو جان.گرم شد؟:

 .بله.بخورين تا سرد نشده:

از اين لبخندي که به لب داشت ميشد حدس زد که از تصميماتش راضيه..پس نبايد حرفي بزنم تا پشيمون 

 !بشه و ناراحت

 به سعيد زنگ بزنم؟:

: خوام برم مالقاتي بابا و بعد برم خونهنه.خودم شب بهشون زنگ ميزنمو ميگم فردا بيان دنبالم.فردا مي . 

 بهترين کار همينه..تواين ده روز که بهت خوش گذشت؟:

 اوهوم.خيلي ساکت بودو تونستم خوب فکر کنم..ناراحت نيستيد انقدر تنهاييد؟:

 .آهي کشيدم:بعضي اوقات چرا.تنهايي روم فشار مياره.ولي خب عادت کردم بهش

 .تنهايي دوست خوبي نيست:

مي زير لب زمزمه کردم.از تنهايي متنفر بودمو چاره اي نداشتم تحملش کنمميدون . 

 .نميخواستم ناراحتتون کنم:

 .ناراحت نيستم.ميگم که..بهش عادت کردم:

 .خواست حرفي بزنه که صداي آيفون مانعش شد.فنجانو گذاشتم روي عسلي و بلند شدم

 .به تصوير نگاه کردم.هيچکس جلوي آيفون نبود

 بله؟:

داي خانمي از پشت آيفون اومد:ببخشيد منزل آقاي مشتاق؟ص  

 بله خودم هستم.بفرماييد؟:

 ميشه يه چندلحظه تشريف بيارين بيرون؟:
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 .با شک بله اي گفتمو آيفونو گذاشتم

 کي بود عمو؟:

 .نميدونم..االن ميام:

.اصال کي بود که يکمي ترسيده بودم.نکنه دزد يا خالفکاري باشه و بخواد به زور وارد خونه ام بشه

 فاميلمو ميدونست؟

 .باذهني آشفته رفتم سمت در خونه.بد شانس بودم ميترسيدم اين دفعه هم بدشانسي بيارم

 .برخالف بارهاي قبل,بسم هللا هي زير لب زمزمه کرده و دررو باز کردم

ه شدم.تاحاال نديده باديدن دختر مقابلم جفت ابروهام پريد باال.به سرتا پاش نگاه کردم و به چهره اش خير
 .بودمش.اگه شال به سرش نبود و آرايش صورت نداشت,به طور حتم ميگفتم که پسره

 چيه؟:

 .از لحنش تعجب کردم.صداش تا حدودي بم بود

ساله نبودم که دستوپاهام بلرزه 18-17سعي کردم خودمو عادي نشون بدم.يه پسر  ! 

 سالم.شما؟:

جور نگام نميکرديپوزخند زد:معلومه نشناختيم.وگرنه اين . 

 .از طفره رفتن به جوابم,عصباني شدم:بهتره خودتو معرفي کني

 .خنديد:زهره ام

 .زهره؟ تو فاميل چنين اسمي بين دخترا نداشتيم

 امرتون خانم زهره؟:

 .ميرم سراصل مطلب..اومدم پولمو بگيرمو برم:

 پولتو؟ بخشيد اينجا نوشته مرکز خيريه؟:

 .نخير:

اي نشونم داد:اومدم کرايه امو ازت بگيرم يه برگه مچاله شده . 

 سوالي نگاش کردم.کدوم کرايه منظورش بود؟



                 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

299 

 

گير چه آدم نفهمي افتادما..ببين آقاي مشتاق,حدود يک ماه پيش,شايدم بيشتر,به زور سوار ماشينم شدي :

 و گفتي مأمور افتاده دنبالت.يادت اومد؟

تو تله افتادم کمي فکر کردم.يادم اومد.منظورش اون شبي بود که . 

 .ولي اون مرد بود نه زن:

 .حاال هرچي:

 .دستشو آورد جلو:کرايه منو بده

 منو چي فرض کردي خانم؟ روپيشونيم چيزي نوشته؟:

 .خواستم دررو ببندم که پاشو گذاشت بين لوالي در:ببين..من همون مرده ام

 پس اين شال و ارايش چيه؟:

: يروناون شب مجبور بودم به شکل مرد بيام ب . 

 .متوجه نميشم:

 .مهم نيست.پولمو بده ميخوام برم:

 خيره نگاش کردم.باور ميکردم که به خاطر پول کرايه اين همه راه بياد اينجا؟

 .گير داده بودو از حرفش پايين نميومد.بايد قبل از اينکه آبرو ريزي کنه پولشو ميداد

 .صبر کن پولتو بيارم:

تشخواستم برم که با حرفش چرخيدم سم  

 تعارف نميکني بيام تو؟:

 .نه:

 .دررو بستم و به سمت خونه رفتم

 .کيف پولمو برداشتم

 کي بود عمو؟:

 .يه دختر ديوونه:
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بدون توضيح ديگه اي رفتم سمت در خونه.دررو باز کردم.دختره جلوي در نبود.اطرافو نگاه 

.کجا رفته بود؟کردم.خبري از ش نبود..يعني چي؟ قضيه مشکوک ميزد.چرا يکدفعه غيبش زد؟   

 .پوفي کشيدمو رفتم تو خونه.همون جور که داشتم کوچه رو نگاه ميکردم,درخونه رو بستم

 .يک قدم از در فاصله گرفتمو چرخيدم

 .باديدنش که روبه روم ايستاده بود هين آرومي کشيدمو يک قدم به عقب رفتم

 .اينجا چيکار ميکرد؟ منکه دررو بسته بودم

ديک شد.گيره سرش رو بهم نشون داد:فکر کردي دررو روم ميبندي,نميتونم بااين بيام لبخند به لب بهم نز
 تو؟

 .نفس عميقي کشيدم تا بتونم اعصابمو کنترل کنم

 .پولتو بگيرو برو بيرون:

 .چرخي زد:حياط قشنگي داري

 خواست بره سمت ساختمون که با سرعت رفتم جلوش ايستادم:کجا؟

د..من که نيومدم اينجا دعوا راه بندازم.اومدم کهدستاشو آورد باال:استاپ سرگر .. 

 .پريدم تو حرفش:اومدي که پولتو بگيري و بري

کيف پولمو که بعضي اوقات براي اينجور مواقع توش پول ميزاشتمو ازش استفاده ميکردم,جلوش 
 .گرفتم:هرچه قدر ميخواي بردارو برو

 !من پول نميخوام:

: تي پول پول ميکردي.االن که اومدي تو خونه ام,نظرت عوض شد؟منظورت چيه؟تا چنددقيقه پيش داش  

 .عوض نشده.دليلي ميخواستم که بيام تو خونه ات.چون کارت دارم:

 کي هستي؟:

:.. 

 ..بيا اين پولو بگيرو برو.نميدونم کي هستي و قصدت از اين کاررا چيه ولـ:

 .اگه بزاري بيام تو خونه ات از قصم با خبر ميشي:

: ونه اي.پولتو بگيرو بروتو يک ديو . 
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 به کيف پول نگاه کرد.ناراضي خواست ازم بگيره که صداي سامان مانعش شد

 چيزي شده عمو؟:

 !برخر مگس معرکه لعنت

 .چرخيدم سمتش:نه عمو جان

 .به دختره نگاه کردم:دارم پول يه دختر سرتقو ميدم تا راهشو بکشه بره

تي اسمش رو هم نميدونستم ولي او ميدونست که من خيره چشمام بود وقتي اين جمالتو گفتم.من ح

 !پليسم,اونم بادرجه سرگرد!..وداشت وادارم ميکرد اجازه بدم بياد تو خونه ام

دوباره لبخند زدو از کنارم رد شد.رفت سمت سامان.ترسيدم که رفتم سمتشو جلوش رو گرفتم.من هنوز 
شهنميدونستم اين کي بود.نبايد ميزاشتم به سامان نزديک  . 

 .نگفتي پسر به اين بزرگي هم داري..ببين آقا پسر,بابات اصال مهمون نواز نيست:

 .سامان با تعجب داشت نگام ميکرد.نميدونست موضوع از چه قراره و حق هم داشت

 ..بالحن آرومي گفتم:ببين خانم

 !گفتم که زهره ام:

: نيدحاال هرچي.پولتونو بگيريدو از اينجا بريد بيرون.دردسر درست نک . 

 !چه باادب شدي.بهت نمياد:

 .عصبي شدم که دادزدم:گمشو از خونه ام بيرون

 !ترسيد که يک قدم ازم فاصله گرفت:عجيبه که هنوز نشناختيم

 .وبعد به سمت ساختمون رفت.تنه اي به سامان زدو رفت داخل

 هردومون داشتيم با تعجب نگاش ميکرديم.تا زماني که به ياد داشتم دختري تو زندگي
  .نبوده.نميشناختمش.اونقدر هم حافظه ام قوي بود که بدونم دختراي فاميل نيست

*** 

 روبه روش نشسته بودم ومنتظر بودم تا سريع بگه کيه و چي ميخواد؟

تاحاال يه دختر غريبه تو خونه راه نداده بودم و حاال با وجود اين دختر يه حسي داشتم.انگار که ترسيده 

 !باشم
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که نشسته بودو داشت به وسايل خونه ام نگاه ميکرد يه يک ربعي بود . 

 خانم؟:

 !نگام کرد:زهراه ام

 چه لزومي داشت مدام بگه زهره ام زهره ام؟! ميخواست تاکيد کنه که اسمش زهره ست؟ براي چي؟

 .کارتونو بگيد:

 پسرت کو؟:

 .پسرم نيست:

 پس حتما پسر خونده اته..کو؟:

تاقش.کارتو بگو سريع بروکالفه از اين بحث گفتم:رفته تو ا . 

 نکنه رفته به همکارات بگه بيان منو بندازن بيرون؟:

 .نه..نيازي به همکارام نيست.چون خودم از پست بر ميام:

 عه؟ ميخواي مبارزه کنيم؟:

 !دستي بين موهام کشيدم.چه قدر بدشانس بودم که گير يه دختره رواني افتاده بودم

همون راننده پرايدي هستي که منو برد به اطراف شهر.اون راننده يه  خودم وارد بحث شدم:تو کوچه گفتي
مرد بود وحاال شده يه زن.اگه اين برگه اي که تو دستته نبود,صددرصد ميفهميدم که داري دروغ 

ميگي.ولي اين برگه...دست خط خودمه.منکرش نيشم.. نميدونم از کجا آوردي.ولي دلم ميخواد به اين 
همون راننده اي و فقط اومدي پولتو بگيري و بري اميدوار باشم که تو . 

همون راننده که هستم.ولي خب براي پول نيومدم اينجا.اون شب مجبور بودم بااين سرووضع تو ماشين :

 .باشم

 چرا؟:

 .همون طور که تو تنهايي منم تنهام.دلم نميخواد از اين داستاني کليشه اي برات تعريف کنم:

 منو از کجا ميشناسي؟:

سه ماه پيش يه پرونده افتاد زير دستت.درمورد قتل عام کردن دخترا بود.جونمو نجات دادي.از :
مشکالت زندگيم بهت گفتمو توهم قسم خوردي کمکم کني.نميدوني بااون حرفت چه قدر به زندگيم اميدوار 

 .شدم.ولي تو بعد از اتمام اين پرونده,زدي زير قسمت
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ماموريت.اگه فقط چندثانيه دير تر ميرسيدم قاتل رواني,دختره رو  داشت يادم ميومد.اون روز..تواون
کشته بود.يادم اومد بهش قول دادم کمکش کنم. ولي بااون باتومي که زدن به سرم,تا سه روز نتونستم از 

جام تکون بخورم..فراموش کردم.همون پرونده اي بود که به سعيد گفتم"پرونده قبلي رو چه جور تمومش 
سعيدم گفت که برم يه دور ديگه کل پرونده رو بخونم تا يادم بياد!..اون روز هم يادم اومده بود کرديم؟" و 

که قولي دادم و ميخواستم برم پيش دختره,ولي با زنگي که دختره مقتول بهم زد و جريانات بعدش,باعث 
 !شد به طور کل فراموش کنم

 يادت اومد کي ام؟:

 ..آره.فقط مي تونم بگمـ:

: ت چي ميخواي بگي.اظهار تاسفت واسه من اعتماد نميشه..وقتي ديدم فراموشم کردي,اومدم به مهم نيس
در خونه ات.فروخته بودي خونه اتو!.منم بيخيالت شدم وبه شغل سابقم پرداختم!.گذشت تا رسيد به اون 

ردتيشب.وقتي ديدمت شک کردم.اول واقعا فکر کردم دزدي.ولي وقتي فاميلتو خوندم,فهميدم خودنام ! 

 .باور کن من نامرد نبودم و نيستم.يه مشکلي واسم پيش اومد که يادم رفت:

پوزخند زد:همه تون همين طورين.مشکلي واسم پيش اومد..يادم رفت..متاسفم.از اين به بعد جبران 
ميکنم..شرمنده که فراموش کردمت..من آدم بد قولي نبودم..و ازاين حرفاي کليشه اي ديگه.به بهونه پول 

رفتن اومدم اينجا تا بهت بگم چه قدر نامرديگ . 

 .نيستم.اگه شک داري به حرفام,ميتونم پرونده پزشکي مو بهت نشون بدم:

خيره چشمام شد.بايد بهش ثابت ميکردم که من از اون دسته آدما نيستم که قول الکي بدم..چه قدر بدشانس 

 !!بودم

: ابت کرده که نبايد هيچ وقت به کسي قول بدم.وگرنه ببين زهره!..من کال يه آدم بدشانسم.تجربه بهم ث
عکسش اتفاق ميوفته.انقدر بدشانسم که اون روز که ميخواستم بيام پيشت يه چيز خورد تو سرم..دوباره 

که يادم اومد,باز خواستم بيام تا رو قولم بمونم,که به اتهام قتل دستگيرم کردن!.االن دقيقا به عمق بدشانسيم 

 پي بردي؟

انداخت پايينو چيزي نگفت.منم ساکت موندم تا يکم فکر کنه.مقصر خودم بودم..وپشيمون بودم که سرشو 

 .چرا اونجوري جلوي درب خونه ام باهاش برخورد کردم

 نميخواي بپرسي چرا تيپم اون شب پسرونه بود؟:

 .چرا..علتشو ميخوام بدونم:

م تاپسرا و مردا کاري به کارم نداشته باشنآهي کشيد:از تنهايي مجبورم تو محلمون خودمو پسر نشون بد ! 

 دليل اصليش همين بود؟:

 آره.چيز ديگه فکر کرده بودي؟:
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 .ميخواستم بگم آره.ولي اوضاعم رو با گفتنش خرابتر ميکرد

 .نه:

 خودشو کشيد جلو و دستاشو بهم قالب کرد:حاضري تنهايي مو پر کني؟

د:چــي؟شوکه شدم از اين سوالش.چه قدر يکدفعه اي پرسي  

 چرا داد ميزني؟ خب..هم تو تنهايي وهمم من.حاضري؟:

ساله؟  43-42مراسم خاستگاري بود؟ داشت غير رسمي ازم خاستگاري ميکرد؟اونم يه دختر از يه پسره 

 نوبر نبود؟

 .تواون لحظه تنها حسي که داشتم عصبانيت بيش از حد بود.داشتم منفجر ميشدم.چندبار نفس عميق کشيدم

: ميگي ديوونه؟ من فقط بهت قول دادم که کمکت کنم.همينچيداري  . 

 .!ولي منظورت چيز ديگه اي بود! خودت اونروز گفتي منم تنهام و درکت ميکنم:

 خب؟:

خب که خب..من ميدونم تو نه زن داري و نه بچه..اين بچه هم معلوم نيست مال کيه! اصال مگه نگفتي :

 .ميخواي جبران کني؟ خب همينه راه جبرانش

 من کي گفتم ميخوام جبران کنم؟

 !شانس يه بار درخونه اتو زده..پسش نزن:

 .نوبري به خدا.کمکت ميکنم ولي نه اينجوري:

يکدفعه گريه کرد.اونقدر بلند بود که صداش تا باالهم رفت که سامان از اتاقش بيرون اومد:عمو؟چيزي 
 شده؟

مردت سه ماه پيش..ازم.ازم خاستگاري خواستم جوابشو بدم که زهره باصداي بلندي گفت:عموي نا
کرد..گفت نامزد بمونيمومنم ساده لوح بودمو قبول کردم.شيريني خورده اش شدم.منو قال گذاشتو رفت. 

 .االن که اومدم پيشش ميگه تو کي هستي؟ميگم لعنتي من نامزدتم..قبول نميکنه

از کجا درآورده بود؟شدت گريه اش بيشتر شد.بادهن باز داشتم نگاش ميکرد.اين اراجيفو   

 سامان از پله ها اومد پايين.کنارم ايستاد:چي ميگه عمو؟

  !نميفهمم:
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 باصداي عصبي زهره به خودم اومدمو نگاش کردم

نميفهمي؟.به چه زبوني بگم دوستت دارم؟!وقتي نجاتم دادي به خودم گفتم تو بهترين مرد دنيايي.وقتي :
ودم نساختم!.ميدونم داري به خودت ميگي من ديوونه ام.ولي گفتي کمکم ميکني چه آرزوهايي که براي خ

نيستم..کل شهررو به خاطر تو زيرورو کردم..تااينکه اون شب ديدمت.باورم نميشد که خودت 

 !باشي.ترسيدم بيام در خونه ات..االنم که ميبيني اينجام ظرفيتم تکميل شده

:  . قصدم ازدواج باتو نبودهزهره جان..آروم باش.من وقتي اون حرفا رو بهت زدم اصال

 کسي رو زير سر داري؟آره؟:

 .نه:

 پس چه مرگته؟:

 باتعجب نگاش کردم.اين چه طرز حرف زدن بود؟

 .لعنتي من به خاطر تو آدم شدم.خردم نکن منصور:

 به سامان اشاره کرد:دوستش داري؟

 .آره:

 .جون اين بچه قسم بخور که دوستم نداري:

امانو قسم داده بود.نميتونستم يه چيز بپرونمبادهن باز نگاش کردم.جون س . 

 .به سامان نگاه کردم که داشت نگام ميکرد..چي به اين دختر بگم؟.آب دهنمو قورت دادم

 .چرا قسم نميخوري؟چرا نميگي و خيال همه مونو راحت کني:

 ..نگاش کردم:ببين زهره.تو دختري.و يه دختر بايد ناز بکشه..اينجوري که

:هم تو سن داري و همم من.انقدر عاقل هستي که نخواي خودتو واسم ناز کني!منم انقدر پريد وسط حرفم

 !عقل تو سرم هست که بدونم دارم چه غلطي ميکنم

 .زار زد:پسم نزن.تنهام.کسي رو به جز تو ندارم.به خدا قسم ميخورم

بود تا اين صحنه هارو باز به سامان نگاه کردم.داشت با دهن باز به گريه هاي زهره نگاه ميکرد.کاش ن

 .ببينه.توروحيه اش تأثير بدي ميذاشت

 .با قطع شدن گريه هاي زهره نگاش کردم.سرش آويزون شونه سمت راستش شد افتاد سمت دسته مبل
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 چيشد؟..زهره؟..زهره خوبي؟:

 .ترسيده به سامان نگاه کردم:برو به اورژانس زنگ بزن.بدو

 .باشه اي گفتو دويد سمت تلفن

: اي بابا..چيشدي تو يکدفعه؟زهره؟..  

*** 

روي صندلي نزديک استيشن پرستاري نشسته بودم.منتظر خارج شدن دکتر از اتاقي که زهره توش 

 .بستري شده بود,بودم

 !بيش از حد توانم بهم شوک وارد شده بود.دست چپم وزوز ميکرد

سرم پلي ميشد واعصابمو سرمو چسبونده بودم که کاشي پشت سرمو چشمامو بسته بودم.حرفاش مدام تو 
 .داغون ميکرد

 عمو خوبيد؟:

 .بدون نگاه کردن به سامان که کنارم نشسته بود جواب دادم:خوبم

ميگم...اين دختره..حرفاش زيادي غمگين نبود؟.خب من تحت تأثير قرار گرفتم.به نظرم واقعا :
 !عاشقتونه.آخه يه دختر اينجوري به خاطر يه مرد گريه و زاري نميکنه

: يشه بس کني؟م  

 .بعداز چندثانيه مکث کردن گفت:باشه

 سرمو بين دستام گرفتم.باور ميکردم که زهره عاشقانه عاشقمه و به خاطر من االن اينجاست؟

 سامان؟:

 بله؟:

 اتفاقات امروز که بين خودمون ميمونه؟:

 .ميمونه:

 .متاسفم.نميخواستم آخرين روزي که پيشمي اينجوري خراب بشه:

: حالم.عزممو واسه کاري که ميخوام بکنم بيشتر جزم کردولي من خوش ! 

 ميخواي بري خونه؟به سعيد زنگ بزنم؟:



                 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

307 

 

نه.من گفتم فردا ميرم, پس فردا ميرم.تغييري تو برنامه من ايجاد نشده.درضمن من شما رو ميون اين :

 .همه تشنج و شوک که بهتون وارد شده,تنها نميزارم

اه و بيگاهش,دلمو قرص ميکرد که يکنفر هست که واقعا دوستم چه خوب بود که بود.همين توجهات گ
 .داره

دوباره حرفاي زهره تو سرم چرخيد.اگه ميدونستم امروز انقدر شانسي بيارم اصال صبح چشمامو باز 

 !نميکردم

 نظرتو چيه سامان؟:

 !نميدونم عمو.ولي حرفاش,انگاري صادقانه بود.گريه هاشم خالصانه:

را يه هويي قرار بود تنهاييم پر بشه؟نميدونستم چي بگم؟ چ ! 

 .باخارج شدن دکتر از اتاقش رفتم سمتش

 چيشد دکتر؟!خوبه حالش؟:

 يه نگاه بهم انداخت:چرا انقدر به دختر مردم شوک وارد کردي؟ چي بهش گفتي؟

 !من چي بهش گفتم؟ اي بابا طلب کارم شدم:

چيزايي هم ميگفت خنديد:ضعف کرده بوده که پس افتاده.االنم حالش خوبه.يه . 

 منظورتون چيه دکتر؟:

 !برو تو اتاقشو از خودش بپرس چي بهم گفته..از من ميشنوي سخت نگير زندگي رو!باهاش بساز:

بعد چشمکي زدو رفت.چش بود اين دکتره؟ به سنش نميخورد اهل شوخي باشه!.چرا امروز همه يه 

 !جورين؟ چرا رمزي حرف ميزنن؟ خدايا تا شبو بخير گردون

 !وارد اتاقش شدم.سرم به دست داشت تو اتاقش راه ميرفت

 واسه چي راه افتادي؟:

 .دستشو برد سمت قلبش:ديوونه!.ترسيدم.يه دري هم داره اين اتاق.اه

 .ببخشيد.بگير بخواب حالت خوب نيست:

 لبخند زد:نگرانمي؟



                 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

308 

 

ختو گذاشتن واسه شما نفسمو حرص دار بيرون فرستادم.رفتم سمتشو مجبورش کردم که دراز بکشه:اين ت

 .که روش بخوابي تا خوب شي

 .من باتو خوبم:

خيره نگاش کردم.چرا اين دختر اينجوري بود؟ چرا نميخواست اين بحثو تموم کنه؟ از چي من خوشش 
 !اومده بود؟

 واقعا نگرانم شدي؟:

 اگه بگم آره دست از سر کچلم ور مداري؟:

 .نوچ:

اد ولت کنمو برمچرخيدم سمت پنجره:اي بابا..دلمم نمي ! 

 باشوق گفت:واقعا دلت نمياد؟

 .چي؟..باز بلند فکر کردم؟ اين تا شب ول کنم نيست بااين حرف.دستي بين موهام کشيدم

 .چرخيدم سمتش:ببين زهره..من يه چيزي گفتم..خب؟..فراموشش کن

 بالبخند گشاد گفت:مگه ميشه؟ واي.واقعا منو دوست داري؟

صابم مسلت بشم:بيخيالشنفس عميقي کشيدم تا روي اع . 

 .نميشه.يه بار ديگه بگو منو دوست داري:

 چشمام بيشتراز اين گشاد نميشد:من کي به تو گفتم دوست دارم؟

 !همين االن:

 .زهره جان..بيخيالش:

 زهره جان؟:

 !ديوانه بود.باهر حرف من چه ذوقي ميکرد

 .يکدفعه زد زير گريه.کالفه سرمو پچوراست تکون دادم

: جاتم بدهخدايا ن ! 

 .رفتم کنارش:زهره؟چيشد باز؟..منکه حرف بدي نزدم
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 .خوشحالم.که...پيشمي:

گريه اش بيشتر شد.چه قدر کمبود محبت داشت.خداروشکر که من باوجود تنها بودم يه خانواده داشتم که 

ممثل شير پشتم بودن.همکارايي داشتم که هميش تو مراسم هاشون منو هم دعوت ميکردن تا تنها نباش ! 

 .از گريه هاش کالفه شدم:بسه..جان من تمومش کن

 آروم نميشد.کالفه دستامو بهم مالونمو فشارشون دادم.رفتم سمتشو زيربغلشو گرفتم.به سمت تخت بردمش

دوباره ضعف ميکنيا.آروم باش ديگه.االن پرستارا ميان تو اتاقو فکر ميکنن يه باليي به سرت :
 .آوردم..بگير بخواب

: ؟مگه نياوردي ! 

 جفت ابروهام پريد باال:چه باليي به سرت آوردم که اينجور ميگي؟

 !نشست روي تخت:همين که االن اينجام به خاطر توِا..لعنتي چرا زوت مياد بهم بگي دوستم داري؟

 .خب من..من تاحاال تو اين شرايط قرار نگرفتم.ببين من..اروم باش ديگه:

 .نميشم:

ت گريه ميکرد.دور اتاق داشتم راه ميرفتميه چنددقيقه اي شد که همچنان داش . 

صبرم لبريز شد وقتي ناخودآگاه توپيدم بهش و اين حرفو زدم:من زن نق نقو که هميشه اشکش دم مشکشه 
 !نميخوام

 به يکباره صدا خوابيد.تازه متوجه حرفم شدم!.چه غلطي کردم؟ منو چه به اين حرفا؟

 .عرق نشسته روي پيشونيمو پاک کردم

: ي؟چي گفت  

 .دستوپاهامو گم کرده بودم:ه همون که..ش شنوفتي

 سرمو انداخته بودم پايين.باخنده اي که کرد نگاش کردم.اين چش شده بود؟

 .قسم ميخورم ديگه گريه نکنم.بشم هموني که تو ميخواي:

 .اي واي.خدا چرا نجاتم نميدي؟! اي بابا:

 يکدفعه يه سوال اومد تو ذهنم:چندسالته زهره؟

: مگه؟چه طور   
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 .بگو:

: ..خاستگار داشتما..ولي ردشون کردم34خب..راستشو بخواي  ! 

 .بهت نمياد انقدر سنت باال باسه:

 !لبخند زد:مثل تو

: ساله چه جوري ميتونه با يه حرف من,واسه خودش آينده و آرزو  34نميتونم باورت کنم.يه دختر 

 .بسازه؟يه دختر به سن تو ..نميشه

: رق دارم.اصال تو فکر ميکني من چندسالمه؟من با دختراي دورو برت ف  

 يعني چي؟:

 بگو.قبل از اينکه بگم تو فکر کردي من چندسالمه؟:

: 20خب..باتوجه به اون ديوونه بازيات.. ! 

 30ساله خامم که عاشق تو شده! توهم بيشتر  20.خوبه نه؟من يه دختر 30سالمه.توهم  20لبخند زد:من 

 !نمياي واسه من

ا از موضعش پايين نميومدچيداشت ميگفت؟ چر . 

 !دوبار محکم زدم به گوشم تا اگه خوابم بيدار بشم

 ..واسه چي خودتو ميزني؟ گناه داري که:

 !نه.خواب نيستم!بيدار بيدارم:

 ..دوستم دار:

نزاشتم حرفشو کامل بزنه:بزار فکر کنم!.همه چيز من غير عاديه..اينم روش.تو فکراتو کردي.به منم 
 مهلت بده.خب؟

م کرده گفت:باشهاخ ! 

 .ديگه هم ازش حرف زن.به خدا مغزم داره ميترکه:

 ميخواي بهت قرص بدم؟:
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چرا انقدر نگرانم بود؟چرا هرچيزو هرکاري ميکردم,به خاطرم ناراحت ميشد! چي داشتم که اين دخترو 
چيکاره جذب کرده بودم؟ بهتر بود فکر کنم.از زندگيش سردر بيارم.بايد بفهمم که اين دختر از قبل 

 .بوده.بايد تمام جوانب رو در نظر بگيرم

 «سامان»

 .منتظر بودم تا بابا بياد دنبالمو برم خونه.ديگه از اين همه دوري خسته شده بودم

 .دلتنگ بابا حسين هم بودم.کاش ميشد قبل از رفتن به خونه,برم پيشش.کاش بابا سعيد قبول ميکرد

 آماده اي عموجان؟:

: نه مياد.نميدونم کجا موندهآره.بابا گفته ساعت  ! 

 .االن هرجا که هست پيداش ميشه:

 دلمو به دريا زدمو پرسيدم:حال زهره چه طوره؟

 .خوبه.دارم ميرم کاراي ترخيصشو انجام بدم:

 !هروقت به ياد ديروز مي افتادم خنده ام ميگرفت.چه ماجرايي بود

فتمو به سمت حياط رفتم.عموهم دنبالم صداي زنگ آيفون خبر از اومدن بابا رو ميداد.دسته ساکمو گر
 .اومد

 .دررو که باز کردم,چهره خندون بابا رو ديدم.احساس ميکردم شکسته ترو الغرتر شده

باباز کردن دستاش,دسته ساک رو رها کردمو فتم تو آغوشش.انگار ده سال بود که نديده بودمش.انگار که 

 .ده سال بود تو حسرت اين آغوش مي سوختم

ودش جدا کرد و سرتا پامو باددقت نگاه کرد:خوبي؟منو از خ  

 .عاليم:

 !خوشحالم که قراره بياي خونه ات:

 .منم:

 !باصداي عمو برگشتم سمتش:اينم پسر دسته گلت.صحيح و سالم

 .بهت اطمينان داشتم که پيشنهاد دادم بياد پيشت:

 عمو لبخند زدو نگام کرد:بازم که مياي اينجا؟
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 .حتما ميام:

ساکمو گرفت:بريم ديگه.خدافظ منصور بابا دسته . 

رفت سمت ماشين.به عمو نگاه کردم:مطمئن باشيد قضيه ديروزو به بابا نميگم.ولي خوشحال ميشم بشنوم 
رين.به نظرم دوستون داره.شما هم يکم که شما از تنهايي دراومدين!بهش فکر کنين.کاراشو زير نظر بگي

 !نرمتر رفتار کنين

ام کشيدخنديد و دستي توي موه  !باشه.ولي اگه هم ازدواج کردم,تو بازم بيا:

 .چشم.اين ده روز خيلي بهتون زحمت دادم:

 .اين چه حرفيه.بهترين روزاي زندگيم بود اين روزا:

 بازم مرسي عمو!.کاري ندارين؟:

 .نه.مواظب خودت:

 .همچنين.خدافظ:

زد,حرکت کرد.ناراضي بود که  بعد از خدافظي سوار ماشين شدم.بابا بابوق کوتاه که به عمو منصور
 .دارم تنهاش ميزارم

 سامان جان؟:

 بله؟:

 تو فکري؟چيزي شده؟:

 نه.ميشه ازتون يه خواهش بکنم؟:

 !بفرما:

 ميشه بريم سمت ندامتگاه...؟:

 آهي کشيد.با لحن غمگيني گفت:ميخواي حسينو ببيني؟

 .ميخوام قبل از اينکه بيام خونه اونو ببينم:

دادو ماشينو به سمت ندامتگاه چرخوندسرشو چندبار تکون  . 

*** 
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توي صندلي فلزي کنار ميز نشسته بودمو منتظر آوردن بابام بودم.به پيشنهاد بابا,مالقات حضوري 
از اينکه اومده بودم به اينجا,اصال بود!استرس روبه رو شدن باهاش رو داشتم.نميدونستم چيکار کنم.ولي 

 .پشيمون نبودم

روي شونه ام:االن ميان.استرس داري؟دست بابا سعيد نشست   

 .حتي بابا هم از استرسي که داشت داغونم ميکرد رو متوجه شده بود

 چي بهشون بگم؟:

 !نميدونم:

در اتاقک باز شده و بابا به همراه يه مأمور وارد شد.باديدنم از حرکت ايستاد.فکر نميکرد که من 

بود؟بيام؟بهش نگفته بودن؟ يا گفته بودنو باور نکرده   

 !ناخود آگاه بلند شدم.نگام تو نگاهش خيره شده بود

نميدونم از حس دوست داشتن زياد بود يا از دلتنگي بيش از حد,که دويدم سمتش و محکم بغلش 
کرد..تو بغلش آروم و بي صدا داشتم اشک  ب*و*سکردم.اوهم منو سقت گرفتو موهامو 

ظه.از خودش جدام کرد.دستاشو بين صورت ميريختم.هيچکدوم قادر به حرف زدن نبوديم تو اون لح
سال درکنارش  18گرفتو با چشماي اشکي,به اجزاي صورتم نگاه کرد.حسرت تو نگاهش بود.حسرت 

 .بودن

سال به بغل کردنم,طلب  18دوباره بغلم کردو فشردم.باور نميکرد که خودمم.سخت بود براش.اندازه 
نه!.ميخواستم حل بشم تو آغوشش.بابام بود.باباي داشت!ميخواست به همون اندازه منو تو خودش حل ک

 !خودم.تنها چيزي که تو اين دنيا داشتم ..و داشت

باالخره بعد از چنددقيقه مجبور شد ازم جدا بشه.دستمو گرفتمو روي اولين صندلي نزديک بهش نشوندمو 

نميشهخودشم کنارم نشست.فاصله امون خيلي کم بود.دستامو تو دستاش گرفتو فشرد:باورم  . 

خيلي سعي ميکرد تا جلوي بغضش رو بگيره:باروم نميشه که اومدي.فکر ميکردم..بازم رهام ميکنيو 

 .ميري پيش سعيد

 بابا؟:

 جان بابا؟:

 .چه قدر اين حرفش به دلم نشست.قشنگترين کلمه اي بود که تو عمرم شنيدم

: تظرت ميمونم.قسم ميخورممن رهات نميکنم.تا آخر عمرمم اگه اينجا بموني بازم ميام.بازم من . 

 .الهي قربونت برم باباجان:
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 .من پسر شمام.تا آخرمم پسر شما ميمونم.تنهات نميزارم بابا:

دستشو گذاشت روسرمو چسبودنش به سينه اش.تنها جايي که آروم ميشدم همون جايي بود که اون لحظه 
بود.چه قدر دوست داشتم اين  بودم.صداي قلب بابامو ميشنيدم که آروم داشت ميزد.چه قدر دل نشين

 ..صدارو

 

به بابا سعيد نگاه کردم که يک گوشه سالن ايستاده بودو دستاشو کرده بود تو جيب شلوارشو به ما نگاه 
ميکرد.ته نگاهش عصباني بود.دلش نميخواست من بابامو بغل کنم؟حسودي ميکرد؟ داشت تو حسرت 

 چنين بغلي آتيش ميگرفت؟

يه چيزي گفت که نفهميدم.بيشتر حواسم به بابا حسينم بود که داشت آروم باهام  سرباز رفت سمت بابا و
 .حرف ميزد

 خوبي؟:

 .عاليم:

 !رد نگاهمو ديد که گفت:ميدونستي اگه اجازه سعيد نبود نمي تونستي منو بغل کني؟

 باتعجب نگاش کردم:چرا؟

: ازه رو دادهمن مجرمم.اجازه چنين کاري رو بهت نميدن.مطمئنم که بابات اين اج . 

شما باباميد.من کاري به کار شما ندارم که نخوان اين اجازه رو بدن!.چندسالمه مگه که بخوام باليي به :
 !سر شما بيارم؟

لبخند زد:قانونه!به اين چيزا اهميتي نميدن!.مهم نيست.مهم االنه که پيشمي.ديگه داشتم تو اون 

 .سلول,ديوونه ميشدم

: نميزارم بازم ميام پيشتون.تنهاتون . 

 .لبخندي زد.سرش انداخت پايين:متاسفم.بعداز اين همه سال پدرواقعيتو شناختي و االن تو زندانه

 .شما بهترين پدر دنياييد:

باتعجب نگام کرد.ادامه دادم:انقدر خوبيد که نزاشتيد باليي به سرم بياد.که باوجود ناحقي که سعيد 
من رفتيد تو اين کار خالف.تنها هدفتون من بودم.وانقدر درحقتون کرد,باليي به سرش نيورديد.به خاطر 

دوستم داشتين که به خاطر آسايش من,نيومدين تا منو به زور از مامانوبابام بگيرين!.هرکس ديگه اي 
جاي شما بود دوسال بعد ميومد درخونه مونو منو باخودش ميبرد!ولي شما گذاشتين آسايش داشته 

ت باشمباشم.باآرومي زندگي کنم.خوشبخ . 
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 .من اگه به سعيد اعتماد نداشتم,حتي يک لحظه ام نميزاشتم پيشش بموني:

به بابا سعيد نگاه کردوآروم گفت:شايد قسمت بوده که تو پيش سعيد بزرگ بشي.مرد بشي! شايد اگه پيش 

 .من ميبودي,اخالقت فرق ميکرد.از مادر محبتي نميچشيدي وعغده اي ميشدي

.ميدوني چرا؟ چون واقعا تو تربيت تو کم نزاشته.بيش از حد بهت محبت نگام کرد:از سعيد راضي ام
کرده.اينو وقتي تو عمارت بودي فهميدم.فهميدم خيلي سعيدو دوست داري.وفهميدم انقدر سعيد دوستت 

داشته و داره که توهم دوستش داري!ازش راضيم چون تورو خوب تربيت کرده.پاک..به خاطرت التماسم 
بعيد بود!ميخوام بهم قول بدي..قول بده تو مدتي که من اينجام,پيشش بموني.درسته در  کرد.کاري که ازش

حقم نامردي کرده.درسته من به خاطر حماقت اونه که اينجام,ولي دلم نميخواد تو محبتاشو فراموش کني و 
رو به خاطر من دلشو بشکني!.هرچه باشه بزرگت کرده.مثل يه پدر واقعي بهت محبت کرده.همه اينا

 .ميدونم..بهم قول بده که دل سعيدو زنشو نشکوني

خيره چشمام شده بود.ته دلم خوشحال بودم.ازاينکه خودش ميخواست پيششون باشمو رهاشون نکنم واقعا 
خوشحال بودم.بيشتر نگرانيم از اين بود که وقتي بابا بفهمه من باز پيش سعيدم,ناراحت بشه..خداروشکر 

قدر با محبت بود که نميخواست دل مردي که چندين سال پيش,دلشکو شکست که مرد فهميده اي بود!اون

 .رو بشکونه!خوشحال بودم که باباي به اين مردي و بزرگي داشتم

 .قول ميدم:

. 

 بابا؟:

 جانم؟:

 . ميشه..اخه شما از همه گفتين...اال از:

: ن جان؟چي ميخواي بگي ساما  

 !نفس عمقي کشيدم:مامان واقعيم کجاست؟

نفس آسوده اي کشيدم.استرس شنيدن جواب سوالمو داشتم.اگه ميگفت تو مادري نداري و نداشتي من چه 

 غلطي ميکردم؟ اگه ميگفت حروم* زاده اي من چه جوري به زندگيم ادامه ميدادم؟

هت ميگفتم..حق داري بدوني..مامانت زماني اشک نشسته بر گوشه چشمشو پاک کرد:بايد زودتر از اينا ب
 ..که تورو حامله بود,تصادف ميکنه..وتو زمان به دنيا آوردنت

 .آب دهانشو قورت داد.نميخواستم بشنوم.از واقعيت متنفر بودم.نميخواستم واقعي باشه حرفاش

 .ُمرد:
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مان واقعيم خيلي وقت بود که سرشو انداخت پايين تا اشکايي که بي مهابا از چشمام فرود ميومدو نبينه.ما
فوت کرده بود.با اينکه تاحدودي مطمئن بودم همينو ميشنوم و خودمو براي همين حرف آماده کرده 

 .بودم,ولي نتوستم مانع اشکام بشم.نميشد بيخيال اين حرف شد

 آروم باش بابا جان.تو يه مادر ديگه داري.طعم مادر داشتنو چشيدي.مگه نه؟:

: تي مثل محبت خالصانه مادر واقعي نميشه.کجاست؟بله.ولي هيچ محب  

 چي؟:

 ق..قبرش؟:

 ..بهشت زهرا..قطعه:

 ..اگه زنده بود:

 .پريد وسط حرفم:االن همو داشتيم!انقدر جدايي بينمون ايجاد نميشد

 .سرمو انداختم پايين.باورم نميشد.کاش يه عکسي ازش داشتمو ميديدمش

 .سرباز:وقت تمومه

ه اومد سمت بابا.از جامون بلند شديم.باز بابا رو بغل کردم:بازم ميام بابابه سرباز نگاه کردم ک . 

 .نميخواد خودتو تو زحمت بندازي باباجان:

 .ميام.بايد اميدوار باشي که من هستم.که يکي هست اون بيرون و منتظرته.هر هفته ميام:

 .قدردان نگام کرد:ممنون

ام کردو به سمت در رفت:مراقت خودت باشباکشيده شدن دستش از سمت سرباز ازم جداشد.نگ . 

 .به بابا سعيد نگاه کرد:تا اين موقع مواظبش بودي,از اين به بعدم باش

 .هستم.نگران نباش:

 .بابا نگام کرد:خدافظ

 .سعي کردم بغضمو فرو ببرم:خدافظ

ازه داشت بارفتنش نتونستم بغضمو فروکش کنم.نميخواستم بره.تازه داشتم طعم واقعي محبتو ميچشيدم!ت
 بحثمون گرم ميشد.کجابردنش؟

 بابا دستمو گرفتو گفت:آروم شدي؟



                 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

317 

 

 .آب دهنمو قورت داد.باصداي دورگه گفتم:تاحدودي

 .بهتره بريم:

 باشه اي گفتمو به سمت در رفتيم.آروم گفت:بازم ميايم.نميخواد انقدر گريه کني.باشه سامان؟

 .اشکمو پاک کردم:باشه

م ميارتم.چه خوب بود که درکش باال بودو ميدونست پدر واقعيم نيست و چه خوب بود که خودش گفت باز

 !من نياز به بابام دارم!چه باباهاي خوبي داشتم

 «سعيد»

وارد دفترم شدم.منصور رو ديدم که داشت بين پرونده ها دنبال چيزي ميگشت و اصال متوجه اطرافش 
 .نبود

 .کيفمو گذاشتم روي ميزم:سالم

باال:سالمباتأخير سرشو آورد  . 

 .باز مشغول گشتن چيزي بين پروندها شد

 دنبال چي ميگردي؟:

 !پرونده قبلي.ميخوام درمورد يه نفر تحقيق کنم:

 از تو پرونده؟:

 .تواون پرونده نقش مهمي داشته.البته تبرعه شده ولي ميخوام بيشتر بدونم ازش:

 اون وقت چرا؟..صبر کن ببينم اون يه نفر مرده يا زن؟:

: داره برات مگه؟ اهميتي  

 !لبخند خبيثي زدم:نه.يه خبرايي شنيدم

 !متعجب نگام کرد.حرصي گفت:سامان دهن لق! معلومه که خون اون حسين تو تنشه

 .تعجب کردم

اوال بچه من دهن لق نيست.دوما درموردش درست صحبت کن.سوما چه ربطي به سامان داشت اين :
 حرف؟

: ته؟مگه سامان قضيه اون دختره رو بهت نگف  
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 کدوم دختره؟:

 يه خبرايي که ميگي شنيدي,منظورت کدوم خبر بود؟:

 !درمورد پرونده بود.يه نفر از مضنونين رو دستگير کرديم:

 .آهان.اونو ميگي:

 کنار صندليش ايستادم:راستشو بگو قضيه دختره چيه؟

 .پووفي کشيد:بعدا ميفهمي

 نکنه قراره قاتي مرغا بشي؟:

دم تا بفهمه منظورمو.چيزي نگفتو به کارش ادامه داد.منم بيخيالش شدمو با تعجب نگام کرد.چشمکي ز

 !رفتم سمت ميزم.هنوز ننشسته بودم که گفت:پيداش کردم

 نشستم:خوبه!محمد کجاست؟...منصور؟

 هان؟:

 ميگم محمد کجاست؟:

 ...رفته ندامتگاه:

 جفت ابروهام پريد باال:واسه چي؟

: ا بره ببينتشرفته پيش رکسانا ديگه.مرخصي گرفته ت . 

 !لبخند زدم:چه قدر امروز خبراي خوب خوب ميشنوم

حرصي نگام کرد و به کارش ادامه داد.:بيخيال اين پرونده شو بابا..بايد بريم از اون مضنون بازجويي 

 کنيم...منصور گوِشت با منه؟

 هان؟:

 !سعي کردم جلوي خنده امو بگيرم:هيچي..به کارت برس و نتيجه کارو بگو

گفت:باشه بيخيال . 

 .محو خوندن شده بود.ديدم که يه چيزي توي برگه نوشت

 چي داري مي نويسي؟:
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 .آدرس خونه دختره ست! بايد برم تحقيق:

 .پس قضيه جديه:

 !نميدونم.قسمت بشه ميشه و نشه نميشه:

 .خوشحال بودم که دوستم قراره از تنهايي بيرون بياد

نم باتو.فهميدي؟خيز برداشت سمتم:بفهمم به کسي بگي من ميدو  

 مثال اگه بگم چي ميشه؟:

 !هيچي نميشه..داغونت ميکنم:

 .اي بابا:

 سعيد؟تا اين موضوع مشخص نشده هيچي به هيچکس نميگي حتي به زنت.باشه؟:

 .انگار دارهذبا بچه حرف ميزنه!.باشه:

 .تقه اي به در خورد و محمد وارد شد.چهره اش خندون بود

تم:کجا بودي؟بعداز احترامو سالم کردن گف  

 نگيد که نميدونيد؟:

 خنديدم:نتيجه اش چيشد؟

 چشکمي زدم:آشتي کردي؟

سرشو انداخت پايين:آشتي که نه..ولي خب وقتي حرفاشو شنيدم..خب بهش حق ميدم.البته بعضي از 

 حرفاش رو اعصابم بود..ولي خب..مثل علي حرف ميزد..پرونده چيشد؟

 !موضوعو عوض کرد؟ چه قدر ناشيانه

: ي.االن بايد بريم اتاق بازجويي.البته منوتو.سرمنصور فعال شلوغههيچ ! 

 مشکوک به منصور نگاه کرد:چه طور؟

 .بلند شدم و پرونده رو برداشتم:هيچي.بريم

منصور اصال تواين دفتر نبود!که اگه بود منو با اون نگاهش ميکشت!لبخند زدمو بلند شدم.همراه محمد 

هماهنگ کرده بودم با سرداررفتيم سمت اتاف بازجويي.از قبل  . 
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 رابطته ات با علي چه جوريه؟ باهاش حرف زدي؟:

 .آره.تاحدودي خوبيم باهم:

 پس آشتي کردين؟:

منکه آره..ولي خب علي هنوز تو شکه.بهش وقت دادم که فکراشو بکنه.ولي خب نسبت به قبل خيلي :

 .باهم خوب شديم

 !لبخندم عميق تر شد:خوشحالم

*** 

ايستاده بودم. نگام به سنگ قبر سياه و قديمي بودروبه روي قبر  . 

 «...رودابه مومني..فرزند»

 .آهي کشيدمو کنار سامان نشستم.دستم چندبار روي سنگ قبر زدمو شروع کردم به خوندن فاتحه

سال اومده بود پيش مادر  18از شونه هاي لرزان سامان ميشد فهميد که حالش خرابه.بعداز 

که شرايط رو درک کنه واقعيش.براش سخت بود . 

سيما هم همراهمون اومده بودو داشت گريه ميکرد.نميدونستم به خاطر سمانه که داره گريه ميکنه يا به 
 .خاطر خود رودابه ست

پنج روز از مالقات سامان با حسين ميگذشت.روز بعدش سامان ازم خواست بيارمش اينجا .ولي سيما 

يارمش و همم پنجشنبه نبود!.سيما به اين چيزا خيلي اعتقاد داشتاجازه نداد.هم به خاطر اينکه تنها ن ! 

باصداي گريه اش به خودم اومدم.نگاش کردم.خم شده بود سمت سنگ قبر و پيشونيشو مماس به قبر 

 .گذاشته بود

 ...دست بردم سمت کمرشو وآروم ماليدمو فشارش دادم.درکش ميکردم.من اگه جاي او بودم

مو باال گرفتم تا اشک جمع شده درونش رو پس بزنم.گريه هاش دلمو ريش نفس عميقي کشيدم.چشما
 .ميکرد

 !آروم باش باباجان:

 .بريده بريده گفت:مامانم...به خاطر..من..به خاطر من..مرده

 .بلندشدو نگام کرد.دستشو زد به سينه اش:من لعنتي اگه نبودم مامانم زنده بود

که ميزني؟ الهي قربونت برم! تو مقصر نيستي فدات شم سيما:نزن خودتو مامان جان.اين چه حرفيه . 
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 .سامان رفت تو بغل سيما که کنارش نشسته بود

نفس عميقي کشيدمو بغضمو قورت دادم.نبايد گريه ميکردم.بايد مثل هميشه خودمو جلوي سامان محکم 
ميشد,بلندشدمو به نشون ميدادم تا بتونه با آرامش بهم تکيه کنه.باصداي کفشي که داشت بهمون نزديک 

 .پشت سرم نگاه کردم.باديدنشون لبخند زدم!فکر ميکردم که بيان

بعد از سالم کردن به خانواده سردار,سردار دسته گلي که تو دستش بود رو گذاشت روي سنگ قبر,کنار 

 !دسته گل ما.سيماو سامان باديدنشون از جاشون بلندشدن.البته بهتره بگم سيما,سامان رو بلند کرد

ردار به سامان نگاه کرد:تسليت ميگم عمو جانس ! 

 .سامان ممنونمي زير لب زمزمه کرد

به محمد که کنار علي ايستاده و داشت فاتحه ميخوند نگاه کردم.شنيده بودم علي باهاش آشتي کرده بود. 
شده بودن مثل هفت سال پيش!يه لحظه دلم هواي برادرمو کرد.برادري که االن تو زندان بود داشت 

 .خودشو واسه اعدام آماده ميکرد

تو دلم آهي کشيدم.سکوتي بينمون ايجاد شده بود که با سالم منصور شکسته شد.چه جالب بود که امروز 
 !همه اومده بودن به بهشت زهرا

نگاه همه چرخد سمتش.البته بايد بگم سمتشون!منصور کنار يه دختر ريز نقشي که عجيب شبيه خودش 

 .بود,ايستاده بود

صور با تک تکمون سالم و احوال پرسي کردو کنار سردار ايستاد.دختره هم کنارش بود.هنوز من

 !نميدونستم اسمش چيه.چهره اش عجيب برام آشنا بود.شايد تو يکي از پرونده ها ديده بودمش

منصور تا ديد دارم به دختره نگاه ميکنم,لبخند زدو چشماشو روي هم گذاشت.شروع کردن به فاتحه 
و اظهار تاسف کردنخودن  ! 

 .چنددقيقه اي شد که سامان حالش به نسبت خوب شدو شروع کرد به احوال پرسي و تشکر کردن ازشون

 !به دختره که رسيد لبخند کمرنگي زدو گفت:سالم زهره خانم

پس اسمش زهره بود..يادم اومد توچه پرونده اي ديده بودمش!از منصور بعيد بود اونو انتخاب کنه.ولي 

ايد به انتخابش احترام گذاشتخب ب ! 

 علي به حرف اومد:آقا منصور,ميگم شما هم؟

 .منصور لبخندزدو سرشو انداخت پايين

 محمد:معرفي نمي کني؟

 !علي سلقمه اي به محمد زد تا محمد متوجه بشه که زهره چه کس منصور ميشه.ولي محمد تو باغ نبود
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ي خب..معرفي ميکنم.زهره جان,نامزدم هستنمنصور صداشو صاف کرد:ميدونم جاي مناسبي نيست ول ! 

نميدونم خنده محمد از چي بود.ولي هرچي بود باعث شد همه مون حتي سامان نيز بخنده!خوشحال 

 .بوديم.از همه بيشتر سامان خوشحال بود.هميشه از اينکه منصور تنها بود ناراحت بود

ن.سرقبر کي ميخنده که مادوميش باشيم؟همه افراد حاضر در اطرافمون,داشتن با تعجب نگاهمون ميکرد ! 

*** 

وارد خونه شديم.سامان مثل هميشه شروع کرد از درسو مدرسه اش حرف زدنو منو سيما هم باشوق به 
حرفاش گوش ميکرد.خوشحال بوديم ازاينکه سامان پيشمونه..بدون اينکه ناراحت باشه.شده بود مثل 

 !سامان قبل..خدارا شاکر بودم

 ب*و*سخاله اش تو خونه گذاشته بوديمش,باديدنم پريد سمتم.بغلش کردمو لپاي نرمشو ساناز که پيش 

 .کردم:سالم بابايي

 سالم.کجا بودين؟:

 !قربون حرف زدنت بره بابايي:

 !زندگيم مثل سابق شده بود.کاش هميشه مثل سابق بمونه و تغييري توش ايجاد نشه

*** 

 .پايان

 

1394/6/2 

 

 http://www.forum.98ia.com/t1428790.html: منبع تايپ

www.negahdl.com 

 نگاه دانلود مرجع دانلود رمان

در صورتي که مايل به همکاري با ما هستيد و يا نويسنده هستيد و ميخواهيد که رمانها يا شعرهايتان در 

 قالب نرم افزار موبايل ساخته و منتشر شوند ميتوانيد به وبسايت ما مراجعه و ما با تماس بگيريد

 



                 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

323 

 

  

 


