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رمان (نا) مقدس sober -

روي مبل لم داده بودم و به حرکات بابا نگاه مي کردم .بيست دقيقه اي مي شد که
جاروبرقي رو روشن کرده بود و هيچ رقم هم کوتاه نميومد .نمي دونم مي خواد با اين
کارا کجاي دنيا رو بگيره؟! البته چيزي که توي اون لحظه براي من اهميت داشت اين
بود که بتونم به ادامه ي آهنگم گوش کنم ،ولي صداي مهيب جاروبرقي اجازه نمي
داد! تا اينکه باالخره بابا بي خيال شد و رو به روي من نشست.
بابا :ساعت داره يازده مي شه.
 -جدي مي گي؟ زمان واقعا پديده ي جالبيه.
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بابا :جالب تر از اون هم اينه که مامانت به خاطر نديدن تو منو بکشونه دادگاه.
 آره ،اينم جالبه.بابا :اين شوخ طبعي تو هميشه به من روحيه مي ده.
 مرسي.بابا :نمي خواي آماده شي؟!
 باور کن حوصله ندارم.بابا :باور مي کنم؛ تو هم زياد سخت نگير .قديما قرار بود تو هفته اي يک شبانه روز
بري پيش مامانت .من با بدبختي تونستم قرار رو عوض کنم .فکر نمي کنم مامانت
بيشتر از اين کوتاه بياد!
 آخه تو که نمي دوني ،همين يه ناهار پنج شنبه ها به اندازه ي صد سال واسمطوالنيه .اگه تو جاي من بودي تا حاال فرار کرده بودي.
بابا :بسه ديگه ،دري وري نگو .پاشو حاضر شو ،خودم تا اونجا مي برمت .از اون
طرف هم آبتين رو مي فرستم دنبالت.
 باشه ،ولي خودم مي رم.بابا :در ضمن وقتي رفتي اونجا با اون يارو ساسان کل کل نکن ،وگرنه مامانت دوباره
منو داستان مي کنه .اعصابش رو ندارم.
بي اختيار با شنيدن اسم ساسان خندم گرفت.
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 آخه چه جوري مي شه براي کسي که اسمش «ساسيه» احترام قائل شد؟!بابا :اين يه سوال جديه؟!
 نه بابا ،فراموشش کن .باشه ،سعي خودمو مي کنم کاري باهاش نداشته باشم .اماقول نمي دم.
بلند شدم و رفتم توي اتاق .از رفتن به خونه ي مامان متنفر بودم .اين وسط هيچ
وقت هم نفهميدم مامان از ديدن من چه نفعي مي بره؟! اونم با وجود بچه ها و
شوهر جديد! البته يه حدس هايي مي زنم؛ احتماال مي خواد بابا رو حرص بده که
متاسفانه زياد موفق نبوده .بابا عين خيالش هم نيست .اصال با اصرار خودم بود که
مدت زمان اين قرار مالقات مسخره تا اين حد کم شد و بابا هم هيچ دخالتي نکرد.
سريع آماده شدم و خواستم موهامو درست کنم؛ اما اتاق به قدري شلوغ و به هم
ريخته بود که تافت رو پيدا نمي کردم.
از توي اتاق با صداي بلند گفتم :بابا ،تافتمو تو برداشتي؟
بابا :خفه شو.
 پس کجاست؟بابا :حاال اگه نزني چه اتفاقي ميفته؟
 آخه اين جوري ضايعست .اگه موهامو نزنم باال مي ميرم .اصال چرا ديروز هر چيبهت گفتم موهامو کوتاه نکردي؟
بابا اومد توي اتاق و گفت :از اين کوتاه تر؟! مگه اينکه بخواي برات بتراشمش که در
اون صورت خودت هم مي توني اين کار رو بکني.
4
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 يعني ما بين اين مدل و يه کله ي کچل مدل ديگه اي وجود نداره؟!بابا :چرت و پرت نگو .زودتر هم اون تافت لعنتي رو پيدا کن و راه بيفت.
بعد از چند دقيقه تازه تونستم تافت رو پيدا کنم .سريع وسط موهامو باال زدم و
شالمو پوشيدم .کيفم رو برداشتم و داخلش رو نگاه کردم ،ولي چاقوم سر جاش نبود.
رفتم و از توي کيف بابا چاقوش رو برداشتم ،اما همون لحظه چيزي بهش نگفتم،
چون يقينا بهم گير مي داد .هيچ وقت اجازه نمي داد وقتي مي رم پيش مامان با
خودم چاقو ببرم .احتماال خودش چاقو رو از توي کيفم برداشته .رفتم دم در و زود
کفش هام رو پوشيدم و قبل از اينکه در رو ببندم با صداي بلند گفتم :من رفتم.
و بعد در رو بستم .چند تا پله که پايين رفتم بابا در رو باز کرد و گفت :مي ذاشتي من
مي رسوندمت.
 نه ديگه خودم مي رم؛ راستي چاقوت رو هم بردم.بابا :غلط کردي ،بيارش اينجا ببينم.
توجهي نکردم و به راهم ادامه دادم .بابا از همون جا با صداي بلند گفت :بذار
برگردي ،با همون چاقو تيکه تيکه ات مي کنم.
 باشه ،يادم مي مونه.وقتي به طبقه ي پايين رسيدم ،ديدم زن همسايه با تعجب به من زل زده .مثل
اينکه حرف هاي بابا رو خيلي جدي گرفته بود .بدون اينکه چيزي بگم از کنارش رد
شدم و زود خودمو رسوندم جلوي در .مثل هميشه خيابون شلوغ بود .ما توي يکي از
پرترددترين خيابون هاي شهر زندگي مي کنيم .مامان هميشه با اين موضوع مشکل
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داشت .البته همه ي مشکل مامان مربوط به شلوغي و سر و صدا نبود ،بيشتر با
ناامنيش مشکل داشت که اونم به نظر من مسئله ي مهمي نيست.
مسير کوتاهي رو پياده طي کردم و سوار تاکسي شدم .تا اونجا بايد دو کورس
تاکسي سوار مي شدم .خونه ي مامان يا بهتر بگم خونه ي شوهرش خسرو ،يه ويالي
بزرگ بود .برعکس باباي من وضع ماليش خوبه ،ولي تيپ و قيافه اش زير بي نهايت
صفره .اوايل فکر مي کردم مامان بد سليقه ست ولي وقتي خسرو رو ديدم ديگه
مطمئن شدم .خسرو يه پسر بزرگ تر از من به اسم ساسان داره .دقيق نمي دونم چند
سالشه و اصال هم برام مهم نيست که بدونم .احتماال بيست و پنج ـ شش سال.
خيلي عالقه داره با من کل بندازه .حس مي کنم به توجه ديگران نياز داره اما در جلب
توجه چندان موفق نيست! خسرو يه دختر کوچک تر از من هم داره که کال عددي
نيست .اسمش ساراست؛ بچه ي خوبيه ،زياد پارازيت ول نمي کنه و روي مخ من راه
نمي ره.
باالخره رسيدم و زنگ زدم .بدون اينکه بپرسن کيه در رو زدن و منم وارد حياط شدم.
قبل از اينکه به ساختمون برسم ،محض اطمينان چاقو رو توي جيب مانتوم گذاشتم تا
دم دستم باشه .هنوز به در ورودي نرسيده بودم که مامان در رو باز کرد و گفت :چه
عجب! فکر کردم بابات اجازه نداده امروز بياي.
 سالم ،اشتباه کردي ديگه.مامان :سالم .تا تو مانتوت رو در بياري منم غذا رو مي کشم.
در حالي که داشتم کفش هامو در مياوردم گفتم :من با مانتو راحت ترم .آخه مي
دوني ،مانتوي من يه چيزي داره که جدا شدن ازش برام خيلي سخته.
مامان :چي مثال؟
 بي خيال مهم نيست .يه مسئله ي شخصيه.6
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مامان :هر جور راحتي.
مامان رفت داخل ،منم کفش هام رو در آوردم و پشت سرش رفتم .وقتي وارد
پذيرايي شدم خسرو و ساسان ملعون رو ديدم و علي رغم ميل باطني سالم کردم.
البته فقط يک بار گفتم سالم ،اونم رو به خسرو که يه وقت اون يکي به خودش
نگيره.
حوصله ي اون دو تا رو به هيچ وجه نداشتم ،مي خواستم برم توي آشپزخونه پيش
مامان ،اما فورا با يه ظرف ميوه از آشپزخونه بيرون اومد.
مامان :بشين برات ميوه آوردم.
با فاصله از خسرو و ساسان روي يه مبل تکي نشستم و گفتم :چيه؟ مي خواي
اشتهامو کور کني؟
مامان :مگه ميوه اشتها رو کور مي کنه؟!
 آره تا اونجايي که من مي دونم.خسرو :ولي من شنيدم شيريني اشتها رو کور مي کنه.
دو کلمه هم از مادر عروس!
 آره اونم هست ،ولي ميوه هم همين اثر رو داره .واسه همين کسايي که مي خوانالغر شن بايد قبل از غذا ميوه بخورن.
چند ثانيه سکوت برقرار شد و خسرو گفت :شادي جان ،راستي امسال کالس
چندمي؟!
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هنوز جواب نداده بودم که ساسان خنديد و گفت :شادي ،تو هنوز محصلي؟!
با خونسردي گفتم :تو هم هنوز آشغالي؟
همين لحظه بود که اون لبخند کذايي از چهره اش محو شد و خيلي جدي گفت :آدم
جالبي هستي.
 آره مي دونم ،داشتم چي مي گفتم؟ آهان ،پرسيدين کالس چندمم .امسال دانشگاهقبول شدم .چند روز ديگه هم کالس هام شروع مي شه.
خسرو :آفرين.
نگاهم به مامان افتاد و متوجه شدم به خاطر حرفي که به ساسان زدم عصباني شده.
البته اهميتي نداشت.
 مامان عصبي به نظر مي رسي ،چيزي شده؟مامان :نه هيچي نشده .مي رم غذا رو بکشم.
 آره فکر خوبيه ،چون من ساعت دو مي رم.مامان :چه عجله اي داري حاال؟!
 از اينجا خوشم نمياد.برام مهم نبود کسي از حرف هام ناراحت مي شه يا نه! واقعا هم چه اهميتي داشت؟!
حوصله نداشتم برم توي آشپزخونه و به مامان کمک کنم .چند دقيقه ي بعد مامان
هممون رو به آشپزخونه فرا خوند.
8
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منتفرم بودم از اينکه پشت ميز بشينم و غذا بخورم .توي خونه ي خودمون هم
هميشه روي زمين سفره ميندازم و بعد غذا هم کنارش ولو مي شم .اما متاسفانه پنج
شنبه ها اين رويه به هم مي ريزه .هر بار که ميام خونه ي مامان آرزو مي کنم آخرين
بار باشه!
من کنار مامان نشستم .خسرو و ساسان هم رو به روي ما بودن.
 سارا کجاست؟مامان :مدرسه.
 خب خدا رو شکر.خسرو :بابات چي کار مي کنه؟ خوبه؟
 آره ،خوبه .سرش به کار خودش گرمه .با کسي هم کاري نداره.مامان :آره خب ،اون عادتشه که با کسي کاري نداشته باشه.
 حوصله ي غر غر ندارم .اگه حرفي داري برو به خودش بگو.مامان :باشه ،کاش هواي ما رو هم مثل بابات داشتي.
 من فقط هواي خودمو دارم.مامان ديگه بحث رو ادامه نداد .بقيه هم مثل مامان حرفي نمي زدن و خوشبختانه
اون چند دقيقه در سکوت سپري شد.
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نزديک ساعت دو بود که صداي زنگ موبايلمو شنيدم .بابا اس ام اس داده بود که
آبتين داره مياد دنبالم .بلند شدم و کيفم رو برداشتم.
 من ديگه بايد برم ،االن ميان دنبالم.مامان :اگه بيشتر بموني به جايي بر مي خوره؟!
 آره.مامان :باشه ،هر جور ميلته .ما که ديگه عادت کرديم.
ساسان :کي مي خواد بياد دنبالت؟
 به تو مربوط نيست.ساسان :خوبي به تو نيومده ،نه؟! منظورم اينه که اگه خودت مي خواي بري من
برسونمت.
 در اون صورت هم ترجيح مي دم تنها برم .هر چند مجبور نيستم به تو توضيح بدمولي يه نفر مياد دنبالم.
همين لحظه بود که زنگ به صدا در اومد و مامان که از همه به آيفون نزديک تر بود
در رو زد.
 شماها عادت دارين بدون اينکه بپرسين در رو باز کنين؟!مامان :االن که مي دونيم اومدن دنبال تو .چه نيازي به پرسيدن هست؟
 خب شايد يکي ديگه باشه .بي خيال ،چرا دارم بحث مي کنم! خداحافظ.10
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رفتم جلوي در و سريع کفش هام رو پوشيدم .همين که به سمت در حرکت کردم
ساسان از خونه بيرون اومد و دنبالم راه افتاد.
ساسان :اومدم بدرقه ات کنم ،ناسالمتي تو مهمونمون هستي.
 منم اصال شک نمي کنم که به قصد فضولي اومدي.ساسان :هر جور دوست داري فکر کن.
دستم توي جيب مانتوم بود و هر لحظه دوست داشتم چاقو رو از جيبم دربيارم و
شکمش رو پاره کنم.
رسيديم جلوي در ،آبتين هم با بي خيالي به ماشين تکيه داده بود و داشت سيگار
مي کشيد .وقتي چشمش به ما افتاد سالم کرد و گفت :بشين بريم.
ساسان :معرفي نمي کني؟
 آبتين ،پسرعمه ام.به طرف ماشين رفتم و کنار آبتين ايستادم و گفتم :اينم ساسيه.
ساسان عصباني شد و گفت :از طرز حرف زدنت خوشم نمياد!
ساسي حساس!
با لحن طعنه آميزي گفتم:
ِ
ساسان حسابي از کوره در رفت .با عصبانيت اومد به سمت من و گفت :مي خواي
حساسيت رو بهت نشون بدم؟!
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آبتين با خونسردي جلوش رو گرفت و گفت :ببخشيد من يه کم عجله دارم ،بعدا با
هم تسويه حساب کنيد.
ساسان با خشم بهم نگاه کرد و گفت :باشه ،حتما.
 االن بايد بترسم؟!ساسان :هر جور دوست داري.
 برو پي کارت.توي ماشين نشستم .آبتين هم فورا اومد و راه افتاديم.
آبتين :اين پسره مختل المشاعره؟
 آره بابا ،پونزده سال پرونده ي پزشکي داره.آبتين :اتفاقا بهش هم مياد.
 اومده بود مچ منو بگيره.آبتين :مزخرف.
 اونو ولش کن .چه خبر؟!آبتين :درگير يه پروژه ي جديدم.
 -جدي؟! خب چي هست؟
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آبتين :دارم روش کار مي کنم .هنوز مطمئن نيستم .يه کم ريسکش باالست.
 خطر مرگ داره؟آبتين :اي ،بگي نگي .راستشو بخواي چند نفر دنبالش بودن ولي همشون مردن.
 خب اگه تا اين حد خطرناکه پس بي خيالش شو.آبتين :نمي تونم ،چون دارم به يه نتايجي مي رسم .اگه موفق بشيم کلي پول گيرمون
مياد.
 موفق بشيم؟آبتين :آره ديگه ،من که تنها نمي تونم از پسش بربيام .تو و بابات هم بايد کمک
کنيد.
 من نمي خوام جوون مرگ بشم.آبتين :اگه خطر داشته باشه حتما کنسلش مي کنم .گفتم که به يه نتايجي رسيدم.
 پس درصدش رو بهم بگو.آبتين :باشه .راستي امروز نمي ري قهوه ي تلخ؟
 چرا مي رم .اول يه سر مي رم خونه ،بعد مي رم اونجا .تو نمياي؟آبتين :دوست دارم ولي وقت نمي شه.
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خيلي زود به خونه رسيديم .جلوي ساختمون ،مثل هميشه چند تا معتاد ايستاده
بودن .قيافه هاشون داد مي زنه که معتادن! نمي دونم چرا عرق خاصي به جلوي
ساختمون ما دارن ،چون هميشه اينجا جمعن .هيچ کس هم جرات نداره چيزي
بهشون بگه.
 تو نمياي باال؟!آبتين :نه ،کار دارم .شب که اومدم خونه يه سر ميام پيشتون قضيه رو مي گم.
 باشه منتظريم .فعال.آبتين :خداحافظ.
از ماشين پياده شدم و رفتم سمت در .آبتين هم چند لحظه منتظر موند تا من برم
باال .در ساختمون مثل طويله باز بود .نمي دونم چرا اين همسايه هاي ما اين قدر
احساس امنيت مي کنن! هميشه اين در المصب بازه.
قبل اينکه از پله ها باال برم يه نفس عميق کشيدم تا يه وقت توي راه نفس کم نيارم!
واحد ما توي طبقه ي پنجمه ،آسانسوري هم در کار نيست .جالب اينجاست که پله
ها هم درست ساخته نشدن و بعضي هاشون شيب دارن .اين نقص پله ها موقع
پايين اومدن بيشتر جلوه مي کنه .اگه آدم حواسش نباشه ممکنه از سه چهار طبقه با
مخ سقوط کنه.
آبتين توي واحد رو به رويي ما زندگي مي کنه و براي همين هر روز مي بينيمش.
خونمون کوچيکه .حدودا هفتاد متر ،اما خب براي من و بابا کافيه و از اين بابت
باهاش مشکلي نداريم.
خيلي زود رسيدم جلوي در آپارتمان و زنگ زدم .چند ثانيه بعد بابا در رو باز کرد،
بدون اينکه نگاه کنه ببينه کي پشت دره .کفش هامو در آوردم و رفتم داخل.
14
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بابا :آبتين نيومد؟!
 نه ،گفت جايي کار داره؛ شب مياد.بابا :خوبه ،اتفاقا منم باهاش کار دارم.
 ناهار خوردي؟بابا :آره.
بابا جلوي تلويزيون نشست .منم رفتم توي اتاق تا لباس هامو عوض کنم.
بابا :با ساسان حرفت نشد؟!
 اين دفعه تصميم گرفته بودم برجک نپرونم ،ولي نذاشت؛ آخرشم مجبور شدم.بابا :اشکال نداره؛ فقط اون چاقوي منو بذار سر جاش.
 باشه؛ نمي دونم مال خودم کجاست!بابا ديگه چيزي نگفت .احتماال خودم گمش کردم ،چون بابا توي اين مسائل زياد
سخت گير نيست .در واقع بابا کال آدم سخت گيري نيست .هميشه هم آروم حرف
مي زنه؛ حتي وقتي شديدا عصبانيه صداش رو از يه حد معيني باالتر نمي بره .براي
همين تشخيص شوخي و جدي حرفاش يه خرده مشکل.
بعد از اينکه لباس هام رو عوض کردم ،برگشتم توي پذيرايي و سر جاي هميشگيم
نشستم .بابا محو تماشاي تلويزيون بود.
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 يکي دو ساعت ديگه مي رم قهوه ي تلخ ،تو نمياي؟بابا در حالي که تمام حواسش به تلويزيون بود ،گفت :نه.
بعضي وقتا با تمام وجود مامان رو درک مي کنم ،اما فقط بعضي وقتا! يه سري از
اخالق هاي بابا اعصاب آدمو بهم مي ريزه .يکيش همين فيلم ديدنش .البته در کل
بابا يکي دو تا عيب داره که اونم چون خيلي کمه مثل اين که اصال عيبي نداره.
براي اينکه يه خرده توجه بابا رو جلب کنم و اين وسط پارازيتي هم انداخته باشم
گفتم :بابا فکر مي کردي يه روز دختري به اين باحالي داشته باشي؟
بابا :نه ،دوست داشتم فقط بچه داشته باشم نه زن .که اونم بهش رسيدم.
 چقدر اين جمله رو صادقانه ادا کردي!بابا :قربونت برم.

***

ساعت نزديک پنج بعد از ظهر بود که آماده ي رفتن شدم .معموال پنج شنبه جمعه ها
مي رم کافي شاپ قهوه ي تلخ .قديما اسم کافي شاپش چيز ديگه اي بود ولي بعد از
انتشار سريال قهوه ي تلخ ،به طرز تابلويي اسم اين کافي شاپ هم تغيير کرد! گاهي
آدم عاشق خوشحال توي طبقه ي دومش جمع مي شن و واسه
اوقات يه سري ِ
همديگه شعر مي خونن .اکثر اوقات هم دري وري مي گن .يه جورايي طبقه ي
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دومش شبيه باره .کمتر کسي از اون پاتوق خبر داره .در هر حال اونجا رفتن رو
دوست دارم .ازش خاطرات خوبي دارم!
سريع آماده شدم و راه افتادم .نيازي نبود براي رفتن به اونجا تاکسي بگيرم ،نزديک
بود.
همش توي اين فکر بودم که آخرين بار چاقومو کجا گذاشتم اما هر چي فکر مي کردم
يادم نميومد .آخرش هم مجبور مي شم يکي ديگه واسه خودم بخرم .ولي هيچ
چاقويي به پاي خوش دستي اون چاقو نمي رسه .بعضي وقتا به راحتي توي مچ بندم
جاسازيش مي کردم و در مواقع ضروري با يه اشاره ي کوچولو ضامنش رو مي
کشيدم .حيف که از کفم رفت .خاک بر سرم ،همش تقصير خودمه!
البته وقتي توي خيابون خودمون راه مي رم اصال احساس ناامني نمي کنم ،بر خالف
خيلي از مردم .چون اينجا همه باباي منو مي شناسن و جرات ندارن به من بپرن.
ظرف پنج دقيقه به کافي شاپ رسيدم .چندان شلوغ نبود ،تعجبي هم نداشت .کمتر
کسي حاضر بود بياد اينجا و به قيمت پول خون آدمي ،قهوه و اين چيزا بخوره! دکور
کافي شاپ کامال سنتيه ،برعکس چيزي که بقيه فکر مي کنن .يه حوض وسط سالنش
هست که حدودا دو قرني مي شه چند تا سيب سبز رو توي آبش انداختن .هميشه
واسم اين سوال پيش مياد که اين سيب ها رو عوض مي کنن يا همون قبلي
هاست؟! يا اينکه مصنوعي اند؟!
صاحب قهوه ي تلخ هم يه مرد حدودا سي و پنج  -شش ساله ست به اسم کوروش،
که همه بهش مي گن دايي .همه غير از من! قيافش معمولي رو به زشته .چند وقتي
هم هست متوجه شدم از من خوشش مياد ،چون ازم پول نمي گيره .حوصله ندارم
ملتفتش کنم که ازش بدم مياد .فقط از اين فرصت مفت خوري که برام مهيا شده
استفاده مي کنم .گور پدرش.
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کوروش پشت ميز گوشه ي سالن نشسته بود .براي اينکه برم طبقه ي باال بايد از
کنارش رد مي شدم .علي رغم ميل باطني بايد براي چند ثانيه تحملش مي کردم .جلو
رفتم و سالم کردم .همين که چشمش به من افتاد از جاش بلند شد و گفت :به به
خانوم احساني! خوش اومدين ،بفرماييد باال.
 باال شلوغه؟کوروش :نه زياد ،يه ده دوازده تا از اين دانشجوها دارن شعر مي خونن.
 خاک بر سرشون.کوروش :چرا؟ به نظر من که جالبه.
 شايد جالب باشه ،بر فرض محال! ولي بيهوده ست .با اجازه.از پله ها باال رفتم و ديدم بلــــه! چند تا ابله دارن شعر مي خونن .با فاصله ازشون
پشت يه ميز ،گوشه ي سالن نشستم .يه دختره بلند شده بود و بين اون همه پسر و
دختر داشت دري وري مي گفت .بقيه هم با اشتياق بهش خيره شده بودن .ديگه
آدم چي مي تونه بگه؟! خدايا ما داريم به کجا مي ريم؟! دوست داشتم هر چي زودتر
برنامشون تموم بشه که خوشبختانه اين طور هم شد .طولي نکشيد که چند تاشون
رفتن و بقيه هم ساکت شدن.
چند لحظه بعد گارسون ،طبق عادت هميشگي برام يه بستني آورد .خدا مي دونه
بستني مفت چقدر مزه مي ده! البته من هميشه مي خوام که پولشو بهشون بدم ولي
قبول نمي کنن؛ ديگه تقصير خودشونه.
ده دقيقه اي مي شد که اونجا نشسته بودم .چهره ي آشنايي نمي ديدم .کم کم
داشت حوصلم سر مي رفت که ديدم يه هلو داره از پله ها باال مياد .عجب تيکه اي
بود! دقيقا داشت به سمت من ميومد .با قيافش حال کردم ،ولي خوش نداشتم بياد
18
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و کنارم بشينه؛ اما مستقيم اومد و بدون اينکه اجازه بگيره پشت ميز من نشست و
سالم کرد .ولي من جوابشو ندادم .حوصلش رو نداشتم.
يه پسر چشم و ابرو مشکي بود که موهاشو خيلي تر و تميز باال زده بود .پيراهن
مردونه ي سفيد پوشيده بود با شلوار مشکي .لباس هاش خيلي شيک بودن .برخالف
کسايي که به اون کافي شاپ ميومدن اصال جلف نبود.
از اينکه يک راست اومد و کنار من نشست خندم گرفته بود .بعد از چند ثانيه سکوت
گفت :مي شه با هم حرف بزنيم؟
 من االن حال و حوصله ي حرف زدن ندارم. خيلي کوتاهه ،زياد وقتتو نمي گيرم.از لحن حرف زدنش مشخص بود که اولين بارشه مياد توي اين کافي شاپ .به
صندليم تيکه دادم و گفتم :تو واسه اينجا خيلي آقايي.
 اين جوري فکر مي کني؟! آره. من دنبال يه چيزي مي گردم ،فکر مي کنم تو بتوني کمکم کني. چرا همچين فکري مي کني؟ از هر کي پرسيدم آدرس تو رو بهم داد. -جدي؟ چقدر من مشهورم! حاال چي مي خواي خوشتيپ؟!
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 دنبال يه برتاي پيستولت «نوعي اسلحه کمري» مي گردم. من زياد از ماشين سر در نميارم.لبخند طعنه آميزي زد و گفت :بامزه بود!
 خوشحالم که خوشت اومد. دست بردار! خودت خوب مي دوني منظورم چيه .من مشتريم ،جدي مي گم. باور کن من اصال نمي دونم اين چيزي که گفتي ،چي هست! باور نمي کنم. ميل خودته .در هر صورت يه کم پايين تر از اين کافي شاپ يه تعميرگاه هست .ازاونا بپرسي راهنماييت مي کنن.
 آره؛ تو دختر بانمکي هستي! ممنون ،نظر خودمم همينه.در حالي که عصبي به نظر مي رسيد از جاش بلند شد و گفت :بازم مي بينمت.
 سالم برسون.به طرز احمقانه اي مشخص بود که اين يارو مشتري نيست .معموال کسايي که
اسلحه مي خوان ميرن سراغ بابا .به ندرت پيش مياد کسي مستقيم بياد پيش من،
مگه اينکه قبال عمو بهم اطالع داده باشه .تازه در اون صورت هم من به بابا ارجاعش
مي دم .شايد هم يارو ناشي بود ،کسي چه مي دونه!
20
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ديگه از نشستن توي کافي شاپ خسته شدم .کيفمو برداشتم و از پله ها پايين
اومدم .رفتم جلوي ميز کوروش تا پول بستني رو حساب کنم ،هر چند مي دونستم
مثل هميشه ازم پولي نمي گيره.
 حساب من چقدر شد؟!کوروش :اختيار دارين ،اين چه حرفيه.
 بدجوري آتيش زدي به مالت ،ورشکست مي شي ها!کوروش :نه بابا ،آدم با دو تا بستني که ورشکست نمي شه.
 دو تا؟ من به تعداد موهاي سرم اينجا بستني خوردم.کوروش :اين کافي شاپ متعلق به خودتونه.
دوست داشتم بهش بگم «خيلي خري ،بي شعور!» اما زيادي بي ادبي مي شد .با اين
فکر لبخندي زدم و گفتم :خالصه من در آينده بابت بستني هايي که خوردم پولي
پرداخت نمي کنم ،مگه اينکه همين لحظه ازم پولشو بگيري ،گفته باشم!
کوروش :اين حرفا چيه.
عين پخمه ها حرف مي زد .داشت مي رفت روي اعصابم .خداحافظي کردم و از کافي
شاپ زدم بيرون .کال از مرد هاي آويزون متنفرم .در عين حال از مردهاي غيرتي پاچه
پاره هم بيزارم .از مردهايي با اخالق بابام خوشم مياد که متاسفانه تعدادشون توي
دور و بري هام از شمار انگشت هاي يک دست هم کمتره.
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بابا توي آشپزخونه مشغول بود و منم مثل هميشه جلوي تلويزيون ولو شده بودم.
دوست داشتم آبتين زودتر بياد و قضيه رو برامون بگه .حوصلم شديد سر رفته بود.
چند لحظه بعد بابا کارش توي آشپزخونه تموم شد و اومد پيش من.
 يه سوال!بابا :چي؟
 هيچي ولش کن .پشيمون شدم.بابا چيزي نگفت و به تلويزيون نگاه کرد .کال آدم پيگيري نيست .عاشق اين
اخالقشم!
 وايستا مي گم .بعد از سن يک سال و نيمي من ،پيش اومده که منو بغل کني؟!صرفا چون يادم نمياد دارم مي پرسم.
بابا :نمي دونم ،شايد .آره شده .اما در کل عالقه اي به اين کار ندارم.
 چرا؟بابا :دوست ندارم احساساتم رو فيزيکي بروز بدم .در ضمن اون جوري ممکن بود تو
لوس بشي؛ منم از دختر لوس بدم مياد .در نتيجه از اين کاراي بي سر و ته اجتناب
کردم .حاال چي شد که اين سوال به ذهنت خطور کرد؟
 همين جوري؛ مي خواستم بفهمم چرا اين قدر اخالقم زمخت شده!بابا :يعني االن ناراضي اي؟
 نـــه بابا ،اتفاقا خيلي هم خوشحالم .شام چي داريم؟!22
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بابا :هنوز بهش فکر نکردم.
همين لحظه بود که يه نفر در آپارتمان رو زد و بابا فورا بلند شد تا در رو باز کنه.
معموال وقتي خونه ست خودش در رو باز مي کنه ،به داليلي که براي من هم
نامعلومه!
چند لحظه بعد بابا به همراه آبتين برگشت .به خودم زحمت ندادم از جام بلند شم.
من و آبتين مثل خواهر و برادريم و اين حرفا! آبتين هم که ديد من خيال بلند شدن
و سالم عليک ندارم به شوخي گفت :خواهش مي کنم بلند نشو.
 باشه.بابا :چايي مي خوري؟
آبتين :نه ،قربونت .فقط اگه مي شه يه ليوان آب بهم بده.
بابا در حالي که داشت مي رفت توي آشپزخونه گفت :خب چه خبر؟
آبتين :سالمتي.
 از صبح تا حاال ذهن ما رو درگير کردي که اينو بگي؟آبتين :حاال وايستا نفسم جا بياد! همين االن هفتاد تا پله رو باال اومدم.
بابا ليوان آب رو داد دست آبتين و کنار من نشست.
بابا :راستي تو دانشگاه نمي ري؟
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 هنوز کالس هام شروع نشدن.آبتين :شروع شدن ،خالي نبند.
 چرت نگو.آبتين :به جان تو شروع شدن.
 جدي مي گي؟!آبتين :آره .خودم سال اولي ها رو ديدم .ريخت و قيافشون از هشت فرسخي داد مي
زد.
 من خر رو بگو تو عالم هپروت سير مي کنم .اشکال نداره ،همين هفته مي رم.آبتين کمي آب خورد و گفت :حاال زياد هم عجله نکن .اگه نياي هم چيزي رو از
دست نمي دي.
من و بابا سکوت کرده بوديم و به آبتين نگاه مي کرديم .منتظر بوديم زودتر اون
نقشه ي زهر ماريش رو بگه .بعد از چند ثانيه تازه متوجه نگاه هاي ما شد ،خنديد و
گفت :باشه باشه ،االن مي گم .هولم نکنيد.
ليوان آب رو گذاشت روي ميز و گفت :چند وقتي هست که دارم روي اين نقشه کار
مي کنم .اگه موفق بشيم ،که احتمالش هم کم نيست ،نفري چند ميليون مي ره توي
کيسمون .اخيرا يه آدرس بهم رسيده؛ از يه منبع موثق .آدرس يه باغ اطراف شهره.
َ
توي اين باغ يه تپه هست .منبع من صراحتا مي گه که توي اون تپه يه گنج پنهان
شده .مثل اينکه سابقا جزو طرح هاي دولت بوده که گنجش رو دربياره ،ولي فراموش
شده .اگه ما بتونيم از چند تا مانع کوچولو رد شيم به راحتي مي تونيم گنج رو صاحب
بشيم.
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بابا :به به! زحمت کشيدي .مي دوني چقدر طول مي کشه ما زمين رو بکنيم؟ کلي
دنگ و فنگ داره .تازه اگه دولت فهميد چي؟ مي فرستنمون جايي که عرب ني
انداخت.
 موافقم؛ از قرار معلوم به جز کندن زمين موانع ديگه اي هم وجود داره! اصال از کجامعلوم واقعا گنجي وجود داشته باشه؟
آبتين :وجود داره ،من مطمئنم .از روي هوا که نمي گم .در ضمن از نظر کندن زمين
مشکلي نداريم ،چون زمين رو از قبل کندن.
بابا :از قبل کندن؟ کيا؟
آبتين :خب ما اولين کسايي نيستيم که به فکر در آوردن اون گنج افتاديم .قبل از ما
يکي دو گروه ديگه خواستن گنج رو دربيارن؛ گويا دو سه متر هم زمينو کندن.
 خب؟ چرا موفق نشدن؟!آبتين :ببينيد ،من در مورد علت مرگ گروه هاي قبلي خيلي تحقيق کردم ...
بابا سريع حرف آبتين رو قطع کرد و گفت :مردن؟! من از همين االن کنار مي کشم،
در ضمن نقشه ات هم به درد عمت مي خوره.
 آره بابا ،اين برنامه اساسا ملغي ست!آبتين :يه لحظه گوش کنيد! مثال پاي خود منم گيره ها! من کلي تحقيق کردم،
نزديک به دو ماه! قبلي ها همه ي کارهاشون روي حساب بوده اما يه چيز رو نمي
دونستن.
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بابا :چي رو ،پروفسور؟!
آبتين :اينکه اون گنج يه نگهبان داره.
 تو که گفتي توي طرح دولت نيست!آبتين :آره ،االنم مي گم .اما نگهبانش آدم نيست.
بابا :پس چيه؟ يه مار؟!
آبتين :نه متاسفانه ،يه جن.
خنديدم و گفتم :خب حاال ما بايد چي کار کنيم؟! بريم از کنستانتين ،سوسک گوش
خراش بگيريم؟
آبتين :کنستانين که نه ،ولي من آدرس يه جن گير حرفه اي رو پيدا کردم.
بابا :آبتين اين قدر خودتو به خريت نزن! اين نقشه از اساس اشکال داره .هممون رو
به کشتن مي دي!
 آره ،اصال نمي شه به جن گيرها اعتماد کرد .همشون دروغ مي گن.آبتين :باور کن اين جوري نيست .اين يارو توي دانشگاه خودمون درس مي خونده.
خود من چند بار ديدمش .خيلي مشهوره! نسخه هايي که مي پيچه رد خور ندارن.
تازه من آدرسش رو از يه روانشناس گرفتم.
بابا :چرا از روانشناس؟ تو که گفتي مشهوره؟
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آبتين :آره ولي خب آدرسش رو هر کسي نداره .اين روانشناس يکي از دوستاشه .من
براي اينکه آدرسش رو گير بيارم مجبور شدم برم پيش اين روانشناس و بگم جن زده
شدم و کلي داستان سر هم کنم .اونم آدرس جن گيره رو بهم داد.
بابا :من بايد فکر کنم.
 ولي من باز هم مي گم ،به جن گيرها نمي شه اعتماد کرد .اکثرا دروغ مي گن .ديگهخود داني!
آبتين :من از همتون ترسوترم .اگه واقعا مطمئن نبودم حتي مطرحش نمي کردم.
بابا :گفتم که ،فکر مي کنم .نتيجش رو بهت مي گم.

***

ساعت نزديک هفت و نيم صبح بود .آبتين جلوي ساختمون منتظرم بود تا با
همديگه بريم دانشگاه ،دم به دقيقه هم زنگ آيفون رو مي زد تا من زودتر برم پايين.
ديروز تونستم برنامه ي کالس ها رو از سايت بگيرم .معلوم شد دو سه جلسه هم
عقبم!
سعي مي کردم هر چه زودتر آماده بشم ،ولي انگار تک تک وسايلم گم شده بودن!
مخصوصا اين تافت لعنتي که نمي دونم چرا هميشه گم مي شه! جرات هم نداشتم از
بابا بپرسم ،چون وقتي خوابه دوست نداره کسي مزاحمش بشه وگرنه بدجور حال
طرف رو مي گيره.
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تا اونجايي که مي تونستم وسايلمو جمع کردم .مقنعه پوشيدم و داشتم مي رفتم
سمت در آپارتمان که آبتين دوباره زنگ آيفون رو زد .همين لحظه بابا که توي
پذيرايي خوابيده بود صدام کرد و با اون لحن خونسرد هميشگيش گفت :يه بار
ديگه صداي زنگ بشنوم پا مي شم جفتتون رو کتک مي زنم!
 باشه ،ديگه دارم مي رم .فعال خداحافظ.سريع کفش پوشيدم و اون همه پله رو سه سوته پايين رفتم.
آبتين جلوي در منتظر بود و ماشين رو هم روشن گذاشته بود.
 بابام نزديک بود بياد لهت کنه.آبتين :آخ ببخشيد! حواسم نبود دايي خوابه .ولي تو هم نيم ساعت منو معطل
کردي!
 تقصير خودته ،زود اومدي.خيلي زود سوار ماشين شديم و راه افتاديم.
 تا اونجا چقدر راهه؟آبتين :زياد نيست .حدودا بيست دقيقه .ديشب روي پيشنهادم فکر کردين؟
 نه ،خيلي خوابم ميومد؛ شرمنده.آبتين :خالصه ا گه شما هم قبول نکنيد من خودم دست به کار مي شم.
 هر جور راحتي.28
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آبتين :راستي يه چيزي! چند روز پيش توي ماشين بودم ،پليس بهم عالمت ايست
داد تا بزنم کنار.
 خب؟!آبتين در حالي که مي خنديد گفت :از اون لحظه که بهم ايست داد تا زماني که
داشتم مي زدم بغل به اين فکر مي کردم که به خاطر کدوم خالفم داره بهم ايست مي
ده؟! البته بيشتر ذهنم مي رفت سمت فراري دادن پدرام ،نمي دونم چرا؟!
 آخرش رو بگو ،واسه چي نگهت داشتن؟!آبتين :هيچي بابا ،يه ذره سرعت رفته بودم .شانس آوردم ماشينو نخوابوندن.
 تا حاال به اين فکر کردي اگه بيفتي زندان چي مي شه؟!آبتين :راستش نه.
 چرا؟ به هر حال ممکنه اتفاق بيفته.آبتين :من مطمئنم که همچين اتفاقي براي من نميفته .عالقه اي به فکر کردن درباره
ي اين چيزا ندارم .هر چي کمتر بهش فکر کنم ،بيشتر ازش دور مي شم.
 واقعا چقدر فيلسوفانه بود! يادم مي مونه.چند دقيقه بعد به دانشگاه رسيديم .قبل از اينکه از ماشين پياده بشم ،آبتين ازم
خواست بعد از کالس توي محوطه ي دانشگاه منتظرش بمونم تا با همديگه برگرديم
خونه .طولي نکشيد که خودمو به داخل ساختمون رسوندم و تونستم کالس رو پيدا
کنم .از شانس بد کالس شروع شده بود ،درش هم بسته بود و فقط صداي استاد
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www.romansara.NET

رمانسرا

نامقدس – کتابخانه مجازی رمانسرا

شنيده مي شد که گويا مخ همه رو کار گرفته .اصال دوست نداشتم برم توي کالس،
چون مي دونستم به محض ورود همه مثل بز بهم نگاه مي کنن .وضعيت مزخرفي
بود ولي نمي شد کاريش کرد .چند تا ضربه به در زدم ،سرمو انداختم پايين و وارد
کالس شدم .بدبختانه بيشتر صندلي ها پر بودن و مجبور شدم برم ته کالس و البته
يه نيم نگاهي هم به بقيه انداختم .با همون نگاه کوتاه متوجه ي يه چهره ي آشنا
توي کالس شدم .خيلي کم پيش مياد که چهره ي يه نفر رو فراموش کنم .اما يه
خرده شک داشتم؛ بايد تا پايان کالس صبر مي کردم.
حدود يک ساعت گذشت .خودمم نمي دونم چطور تونستم اون همه اراجيف استاد
رو تحمل کنم .حتي يک کلمه از حرفاش هم متوجه نشدم .کالس تموم شد و همه از
جاشون بلند شدن .من همچنان نشسته بودم و به اون پسر نگاه مي کردم .همون
پسري بود که توي کافي شاپ ديده بودم .از اون اول نبايد شک مي کردم چون
همچين تيکه اي رو نمي شه فراموش کرد .وقتي داشت کتابش رو داخل کيفش مي
ذاشت نگاهي هم به من انداخت و يه لبخند تصنعي زد .منم بهش لبخند زدم اما
لبخند من تصنعي نبود؛ بيشتر شيطنت آميز بود .واقعا ازش خوشم ميومد .درسته به
نظر ميومد اخالق گندي داره ولي خب ديگه؛ باهاش حال کرده بودم .دست خودم
نبود .ولي تابلو بود که اون اصال چشم ديدن منو نداره .اينو از اون لبخند بي
احساسش مي شد فهميد؛ که البته به درک .من به هيچ وجه نيازي ندارم اون منو
دوست داشته باشه.
کالس تقريبا خلوت شده بود .منم از جام بلند شدم و اومدم بيرون .اطراف رو نگاه
کردم ولي آبتين رو نديدم .خودمو به وسط محوطه ،جايي که چند تا نيمکت قرار
داشت رسوندم و نشستم .به آبتين اس ام اس دادم که «کجايي؟» ،چند ثانيه بعد
جواب داد که هنوز کالسش تموم نشده .بايد منتظر مي موندم ،چون حوصله نداشتم
با تاکسي برم.
آسمون آفتابي بود ،اما آنچنان گرم نبود که اذيت بشم .حس مي کردم محيط
دانشگاه رو دوست ندارم .اگه مجبور نبودم عمرا درس مي خوندم .بابا اصراري به
درس خوندن من نداره ولي خودم فکر مي کردم ديپلم خيلي ضايعست .يعني خيلي
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خيلي خيلي ضايعست! خود من اصال ديپلم رو به رسميت نمي شناسم و براي همين
فقط واسه مدرک دارم ادامه مي دم .مطمئن هم هستم با مدرکي که مي گيرم کار
گيرم نمياد.
توي فکر بودم که متوجه شدم يه پسر دقيقا داره مياد سمت من .اولش فکر کردم
دارم اشتباه مي کنم ولي متاسفانه حدسم درست بود .يارو همين طور جلو اومد تا
اينکه به من رسيد و جلوي نيمکت ايستاد .قيافش به قدري ببو بود که يه آن نزديک
بود خندم بگيره .با اينکه سعي کرده بود جوري لباس بپوشه که خوشتيپ جلوه کنه،
ولي لباس هاش هيچي از پخمه بودنش کم نکرده بودن!
يه تي شرت سفيد آستين بلند پوشيده بود .خدا مي دونه چقدر از تي شرت آستين
بلند بدم مياد! به صورتش نگاه کردم .به نظر ميومد چشماش عسلي باشن .سرمو
تکون دادم يعني «چي مي خواي؟» که سالم کرد.
 چيزي مي خواي؟! من؟! نه نه .اومدم بگم اينجا بد ماشين گير مياد .اگه دوست داشته باشين من ميرسونمتون.
 تو واسه آژانس کار مي کني؟ نه ،فقط خواستم کاري واسه ي همکالسيم انجام داده باشم .اسم من پويا براتيه.انگار من اسمش رو پرسيدم! توي اون لحظه فقط دوست داشتم زودتر بره و گورشو
گم کنه .تابلو بود از اين پسراييه که دختر به چشم نديدن ،وگرنه سراغ من نميومد!
کسيم.
 منتظرَ
پويا :به هر حال من وظيفه ي خودم دونستم بهتون پيشنهاد بدم.
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ازش تشکر نکردم چون کاري برام نکرده بود! لحظه اي بعد دوباره گفت :شما
خودتونو معرفي نکردين.
 آره مي دونم .اساسا عادت ندارم خودمو به هر کسي معرفي کنم.همين لحظه بود که ديدم آبتين از ساختمون دانشگاه بيرون اومد .خوشحال بودم که
دارم از شر اون يارو خالص مي شم .از دور براي آبتين دست تکون دادم و اون هم
منو ديد .پسره هم برگشت و نگاهي به آبتين انداخت .در اون لحظه ي خاص خيلي
دوست داشتم جوري نشون بدم که انگار آبتين دوست پسرمه!
وقتي آبتين بهمون رسيد بدون کوچک ترين توجهي به پسره ،رو به من گفت :خب
ديگه ،بريم.
منم از جام بلند شدم و با همديگه به سمت ماشين حرکت کرديم .چند قدمي که
جلوتر رفتيم آبتين گفت :اين يارو چي مي گفت؟!
 چرت و پرت .مثال اومده بود نخ بده .عين اين تازه به دوران رسيده ها.آبتين :نمي دونم اين دانشگاه المصب چه کوفتي داره که همه ي پسرا اولش اين
جوري مي شن! همين من ،سال اول دانشگاه از بيست نفر خوشم اومد.
 جدي؟آبتين :آره بابا ،بلکه هم بيشتر!
 االن چي؟ به اميد خدا سرت به سنگ خورده؟آبتين :آره خدا رو شکر .من خيلي زود منقلب شدم ،باور کن!
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 باور مي کنم.آبتين تنها پسر عمه ي منه و چون با عمو و بابا و کال با ماها مي پره از خونه پرتش
کردن بيرون .در کل عمه ها ،بابا و عمو رو به رسميت نمي شناسن .يادمه هميشه هم
تاکيد کردن که هيچ برادري ندارن و از اين حرفا .البته به خاطر نميارم اين موضوع
براي بابا و عمو مهم بوده باشه! ولي در هر صورت نظر شخصي عمه ها اينه.
آبتين به خصوص براي عمو عنصر بسيار مطلوبيه ،چون از معدود کسايي که يه
خبرچين خيلي فعال توي نيروي انتظامي داره .خيلي جاها تونسته به عمو کمک کنه
و هميشه به درد بخور بوده.
از نظر ظاهر و قيافه اصال به بابا و عمو شباهتي نداره و اين قضيه ي حالل زاده به
داييش مي بره و  ...به هيچ وجه مصداق آبتين نيست ،شايد هم حالل زاده نيست؛
کسي چه مي دونه .البته نمي شه اين جوري قضاوت کرد چون من هم اصال شبيه
بابام نيستم .حتي چشماي بابا آبيه ولي چشماي من خاک بر سر مشکي ،يه چيزي
هم اون ورتر! آبتين هم همين طور .از اين نظر شبيه منه .موهاش قهوه اي پر رنگه و
من تا حاال نديدم مدلش رو عوض کنه .هيچ وقت از ايني که هست بلند تر يا کوتاه
تر نبوده؛ در نوع خودش خيلي جالبه! نقصي توي صورتش نداره ولي آنچنان هم دلبر
نيست که همه با ديدنش پس بيفتن .کامال معمولي ،مثل خودم.
چند دقيقه اي مي شد که از دانشگاه خارج شده بوديم اما توي اون مدت هيچ
خيابون آشنايي نمي ديدم .مثل اينکه داشتيم جاي ديگه اي مي رفتيم.
 من که مي خوام برم خونه ،تو رو نمي دونم.آبتين :مي رسونمت ،فقط قبلش بايد يه جايي رو بهت نشون بدم.
 کجا؟!33
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آبتين :االن مي رسيم ،مي فهمي.
 نکنه داري منو مي دزدي! از شانس بد چاقوم رو هم با خودم نياوردم.آبتين :خفه شو.
 خب الاقل بگو داريم کجا مي ريم!آبتين :پنج دقيقه ي ديگه مي رسيم.
 باشه.سر يه چهار راه يهو يه ماشين از فرعي پيچيد جلومون و آبتين مجبور شد با شدت
ترمز کنه .کله ي منم تا يه ميلي متري شيشه ي ماشين پيش رفت .فقط شانس
آوردم با مخ نرفتم توي شيشه .آبتين حسابي عصباني شده بود ،سرشو از شيشه ي
ماشين بيرون آورد و يه فحش رکيک به يارو داد .طرف هم سريع گازشو گرفت و
رفت.
 ولش کن بابا .چقدر زود جوش مياري!آبتين :عجب کره خري بود! شانس آورد زود رفت ،وگرنه مي زدم سپرشو مي آوردم
پايين.
همين لحظه بود که موبايلم شروع کرد به زنگ زدن و فورا جواب دادم.
 الو؟بابا :الو شادي ،با آبتيني؟
34
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 آره ،داريم برمي گرديم خونه .چيزي شده؟بابا :عموت از صبح منو گذاشته بيخ ديوار که برم پيشش .شما هم ظهر بياين اونجا.
تاکيد کرد که آبتين هم بياد ،چون کارش داره.
 چرا به خودش زنگ نزد؟بابا :برنمي داره.
 آهان ،باشه .پس ما يه سر مي ريم خونه ،از اون طرف ميايم اونجا.بابا :کاري نداري؟
 نه .خداحافظ.بابا :فعال.
گوشي رو قطع کردم .از شيشه به بيرون نگاهي انداختم .انگار داشتيم از شهر خارج
مي شديم؛ به باغ هاي اطراف شهر نزديک شده بوديم .خنديدم و گفتم :ديگه دارم
بهت مشکوک مي شم ،منو کجا داري مي بري؟
آبتين :االن مي رسيم ،راستي کي بود؟
 بابام؛ گفت ظهر بريم خونه ي عمو ،گويا عمو با تو کار داره .گفت حتما بايد بياي.آبتين :آره ،دايي کال عادتشه .هر وقت مي خواد واسش کاري انجام بدم بهم يه
ناهاري چيزي مي ده.
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 خوبه که؛ بايد خوشحال باشي با اسلحه مجبورت نمي کنه.آبتين :آره خب؛ جاي شکرش باقيه.
باالخره بعد از يکي دو دقيقه جلوي يه باغ که ديوارهاي نسبتا بلندي داشت توقف
کرديم.
آبتين :رسيديم ،پياده شو.
از ماشين پياده شدم و به اطراف نگاه کردم .توي يه کوچه باغ بوديم .خيلي خلوت
بود؛ در واقع اون طرف ها کالغ هم پر نمي زد ،يا الاقل من نمي ديدم!
 خب! من بايد از اين محله چي رو استنباط کنم؟!آبتين :اينجا همون جاييه که گفتم گنج داره ،مي بيني چقدر خلوته؟
 آره عاليه! اين قدر خلوته که مي تونيم با خودمون نردبون بياريم! تا حاال به اين فکرکردي که چه جوري بايد از ديوارش باال بريم؟!
آبتين :فکر اينم کردم .تازه اون قدرها هم که تو فکر مي کني سخت نيست .همون
طور که گفتم اينجا خلوته .به اندازه ي کافي براي باال رفتن از ديوار وقت داريم.
 جدي؟! بگو ببينم چه جوري مي خواي از يه ديوار سيماني که هيچ جاي دستينداره باال بري؟
آبتين خيلي سريع رفت روي ماشين و ظرف چند ثانيه از ديوار باال رفت.
 از اين طرف رفتي روي ماشين ،اون طرف رو مي خواي چي کار کني؟ بعدم زودتر بياپايين تا کسي نديدت!
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آبتين از روي ديوار پايين پريد و گفت :نگران اون طرف نباش .ديوار از اون ور آجريه.
جاي دست داره؛ راحت مي شه ازش باال اومد.
 بازم حس مي کنم يه جاي کار مي لنگه!آبتين :من فکر همه جاشو کردم .تا حاال چندين بار اومدم اينجا و آمارشو گرفتم.
 اين باغ نگهباني چيزي نداره؟آبتين :نه نگهبان ،نه سگ .هيچي.
 در عوض يه جن داره ،شايد هم چند تا!آبتين :اون که حله .فقط مونده برم پيش پسره و يه نسخه ازش بگيرم.
 بسه ديگه ،سوار شو بريم .بايد يه سر هم بريم خونه تا من لباس عوض کنم.آبتين :باشه.
سوار ماشين شديم و راه افتاديم.
 کي مي خواي بياي برش داري؟آبتين :چيو؟
 اين يارو گنجت رو.آبتين :همين روزا مي رم سراغ جن گيره .توي همين هفته تمومش مي کنم.
37

www.romansara.NET

رمانسرا

نامقدس – کتابخانه مجازی رمانسرا

 خواستي بري پيش پسره منم با خودت ببر.آبتين :ترجيح مي دم اين کار رو نکنم.
 چرا؟آبتين :شوخي کردم ،باشه .اگه شد به تو هم مي گم.
کم کم داشتيم به خونه ي عمو نزديک مي شديم .حس خوبي داشتم .از اين بابت
خوشحال بودم که الاقل يکي دو تا دوست و آشنا برامون مونده؛ و بيشتر از اين
خوشحالم که با بقيه ي فاميل قطع رابطه کرديم! فاميل هاي مامان رو که خدا رو شکر
چند سالي مي شه نديدم .اون زمان که بابا و مامان مي خواستن از هم جدا شن
مامان خيلي سعي داشت منو ببره پيش خودش ،اما من با علم به اينکه زير سر
مامان بلند شده از بابا خواستم که در اين زمينه اصال کوتاه نياد.
اخالق عمو خيلي شبيه باباست .در کل فرق هاي خيلي کوچيکي دارن .مثال بابا از
همسرش جدا شده ولي عمو کال ازدواج نکرده .البته من نمي دونم خودش نخواسته
ازدواج کنه يا بهش زن ندادن يا هيچ کدام! در هر صورت وضعيت فعليش رو بيشتر
مي پسندم و اگه عموم نبود و نسبت فاميلي نداشتيم حتما ازش خواستگاري مي
کردم.
ساعت نزديک دوازده بود که رسيديم .من از ماشين پياده شدم و زنگ زدم .بالفاصله
در باز شد .در پارکينگ رو براي آبتين باز کردم و رفتم داخل.
خونه ي عمو برعکس خونه ي ما بزرگه .البته نه خيلي؛ ولي خب بزرگ محسوب مي
شه ديگه .خوبيش اينه که حياط داره ،حياطش خيلي از ساختمون بزرگ تره .کلي هم
دار و درخت داره .با اينکه يه ذره دلگيره ولي من دوستش دارم.
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سريع کفش هامو درآوردم و وارد خونه شدم .بابا و عمو توي پذيرايي نشسته بودن.
از همون جا سالم کردم و جلو رفتم و با عمو دست دادم .با اينکه خيلي با هم صميمي
ايم اما عادت ندارم به محض ديدنش مثل گربه ي ملوس يا هر موجود ملوس ديگه
اي خودمو بندازم توي بغلش .اونم از اين کارا خوشش نمياد.
مي خواستم برم پيش بابا بشينم که دستمو ول نکرد ،منم مجبور شدم همون جا کنار
عمو بشينم.
عمو :چه خبر؟! دانشگاه بودي؟
 آره ،خيلي مزخرف بود .اصال باهاش حال نکردم.عمو :کم پيدايي.
 من که همين چند روز پيش اينجا بودم!عمو :درسته؛ همين جوري خواستم ديالوگ گفته باشم .آبتين کجاست؟
 االن مياد ،داره ماشين رو مي زنه داخل.بابا :مامانت زنگ زد.
 به تو زنگ زد؟!بابا :اشکالي داره؟!
 -نه ،ولي يه جوريه؛ اصال ولش کن .حاال چي کار داشت؟!
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بابا :از دستت خيلي شکار بود .کلي هم به من غر زد ولي تهش گفت بايد از اين به
بعد کل روزاي پنج شنبه بري اونجا.
 اتفاقا از اين به بعد همون يه ناهار رو هم نمي خوام برم.عمو :چرا؟!
 اين يارو خسرو يه پسر داره ،يکسره به من مي پره .عمرا اگه برم اونجا ،حاال ببين.عمو :مي خواي حال پسره رو بگيرم؟!
 نه بابا عددي نيست .ارزش اونم نداره.عمو :نظر تو چيه شاهين؟!
بابا :چرند نگو.
عمو رو به من گفت :بابات رو بي خيال ،يه ندا به من بدي طرفو لهش مي کنم .تو
خونش مي زنمش که نفهمه از کي خورده.
 چي بگم واا  ! ...اگه ديدم خيلي رو مخه حتما بهت مي گم.عمو :يادت نره!
 نه يادم نمي ره.تازه دارم مي فهمم چرا تا حاال عمو ازدواج نکرده!
طولي نکشيد که آبتين هم اومد .با عمو و بابا سالم عليک کرد و پيش بابا نشست.
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عمو :گفتي اسم پسره چي بود؟
 کي؟ آهان ،ساسان ،ساسي .ولي تو مي توني گاو صداش کني.عمو :آبتين تو اين يارو رو ديدي؟
آبتين :آره ،به نظر ميومد آدم چرتي باشه.
عمو :همين براي زدنش کافيه.
بابا :اونو ولش بابا ،کچلمون کردي! بگو چي کار داشتي.
عمو :باشه ،االن مي گم ،بعدش ناهار مي خوريم .چند روز پيش يکي از دوستاي من
که يه آشنا توي نيروي انتظامي داره ،بهم گفت که يه نفر سعي داره پرونده هاي ما رو
به جريان بندازه .بيشتر هم روي قضيه ي اون کاميوني که از افغانستان آورديم تايباد
و فرار پدرام پافشاري مي کنه.
بابا :خب اون قضيه کامال تموم شده ست .پروندش خيلي وقته بسته شده .طرف
داره خودشو خسته مي کنه.
عمو :آره ،ولي يارو گير داده .از اين پليس هاي سمج اعصاب خردکنه .با اينکه تا حاال
نتونسته کاري کنه ولي احتمال مي ره تمام کاراي ما رو زير نظر داشته باشن.
آبتين :حاال تو مي گي ما بايد چي کار کنيم؟
عمو :اول بايد مطمئن بشيم .از خبرچينت بپرس.
 بعد از اينکه مطمئن شديم چي کار مي کنيم؟41
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عمو :به احتمال زياد پليسمون به درجه ي واالي شهادت نايل مي شه.
آبتين :به نظرت اين کار الزمه؟!
عمو :آره اما ممکنه طوري پيش بره که ما اين کار رو نکنيم.
آبتين :چطور؟
عمو :ما تنها کسايي نيستيم که با اين پليس خصومت داريم .گفتم که ،طرف گير
پرونده ي فرار پدرام هم هست.
بابا :مطمئن باشين پدرام قبل ماها مي کشتش .نمي خواد تو زحمت بکشي.
آبتين :من يه چيزي رو متوجه نشدم! اگه اين چيزايي که تو مي گي درست باشن
پس کشتن اين بابا فايده اي نداره .مگه فقط همين يه نفر توي اداره ي پليس کار
مي کنه؟! بقيه بوقن؟
عمو :نه ،البته که نه .گفتم داره سعي مي کنه پرونده ي ما رو به جريان بندازه .تا
جايي که من مي دونم فقط همين يه نفر بهمون گير داده .از نظر مافوق هاش اين
پرونده مختومه ست .ما هم تبرئه ايم.
آبتين :روي چه حسابي اين قدر با ما چپه؟!
عمو :توي قضيه ي فرار پدرام باباي اين يارو کشته شد .جزو اون پليس هايي بود که
ماشينشون رو منفجر کردن.
بابا :در اين زمينه که ما بي تقصيريم.
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عمو :آره خب ،ولي آر پي جي اي که باباش رو ترکوند مال ما بوده.
بابا :آهان ،از اون نظر آره .اما تقصير ما چيه که از آر پي جي در اون زمينه استفاده
کردن؟
عمو :واا  ...نمي دونم .به هر حال االن خون جلوي چشماي طرف رو گرفته .ما بايد
اول مطمئن بشيم که همچين جرياني داره اتفاق ميفته ،بعد طرف رو شناسايي کنيم.
اون وقت من کاري مي کنم که پدرام يارو رو بکشه نه ما.
آبتين :آره اين جوري بهتره .من ترتيب شناسايي رو مي دم؛ تا دو سه روز ديگه.
عمو :خب ديگه بريم براي ناهار.
با اينکه با کشتن مخالف بودم ،اما وقتي مي ديدم پاي مرگ و زندگي خانوادم
درميونه ،چشمام رو به روي همه چيز مي بستم .تازه اگه قرار باشه پدرام طرف رو
بکشه که ديگه کال قضيه مختومه ست .پارسال پدرام ،يکي از دوستاي مشترک عمو و
بابا زنداني شد .وکيلش ترتيبي داد که از زندان تهران به اينجا منتقلش کنن .همون
موقع بود که دار و دسته اش نقشه ي فرارش رو کشيدن و از عمو و بابا هم کمک
خواستن .سر قضيه ي فرارش مجبور شدن چند تا ماشين نيروهاي پليس رو از دور با
آر پي جي بزنن.
در هر حال من هر چقدر فکر مي کنم خودمون رو در اين زمينه بي تقصير مي بينم.
اون پليس احتماال خيلي احمقه که سعي داره اين قضايا رو به هم ربط بده!
ساعت چهار بعد از ظهر کالس داشتم .آبتين بهم اس ام اس داده بود که خودش
مياد و تا دانشگاه مي رسونم .ازم خواسته بود نظر بابا رو در مورد قضيه ي گنج
بپرسم .در واقع منظورش اين بود که بابا رو راضي کنم.
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بابا توي پذيرايي نشسته بود و شديدا ميخ موبايلش بود .قيافش هم يه جوري
جدي شده بود که آدم مي ترسيد ازش سوال بپرسه.
 چند دقيقه ي ديگه آبتين مياد دنبالم .مي خوام برم دانشگاه.بابا نيم نگاهي بهم انداخت و دوباره سرگرم موبايلش شد.
بابا :پس چرا آماده نشدي؟
 آمادم .فقط بايد مانتو بپوشم .چي کار مي کني؟بابا :يکي از فيلم هاي موبايلم پاک شده .اعصابم به هم ريخته.
 من فکر کردم داري با کسي حرف مي زني .بي خيال .باالخره چي شد ،روي پيشنهادآبتين فکر کردي؟
بابا :آره ،ولي به نتيجه اي نرسيدم .مي ترسم سرمونو به باد بده.
 خودش که خيلي مطمئنه.بابا :نکته اينجاست که اگه قضيه ي اون يارو جن درست باشه و جن گيره هم نتونه
کاري بکنه ،دخلمون اومده .وگرنه با اصل ماجرا مشکلي ندارم.
 آبتين مي گفت اين يارو توي دانشگاه خودمون درس مي خونده .شايد بعضي ازدانشجوها بشناسنش .من امروز دربارش پرس و جو مي کنم .امروز و فردا هم آبتين
مي خواد بره پيشش .به نظرم بهتره يکي از ما هم باهاش بريم.
بابا :البد اون يه نفر هم تويي!
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 خب آره ،مگه چه اشکالي داره؟! تازه من خيلي دلم مي خواد طرف رو ببينم .حاالاجازه مي دي برم؟
بابا :يعني اگه اجازه ندم نمي ري ديگه؟!
 معلومه که نمي رم.بابا :خالي نبند ،من که مي دونم تو در هر صورت مي ري؛ ترجيح مي دم اجازه بدم که
الاقل شأن خودمو حفظ کنم!
 ممنون که اجازه دادي.با صداي زنگ ،فورا رفتم توي اتاق تا مانتوم رو بپوشم و راه بيفتم .وقتي حاضر شدم
از اتاق بيرون اومدم و به بابا گفتم :ديگه آبتين هم اومد ،من دارم مي رم.
بابا :خدا رو شکر!
 چه بي اعصاب! چيزي نمي خواي برات بخرم؟بابا :نه ،زحمت نکش .فقط به آبتين قضيه ي اون پليس رو يادآوري کن .مي ترسم
اون قدر سرگرم گنجش بشه که اينو فراموش کنه.
 باشه ،بهش مي گم .فعال خداحافظ.زود خودمو به آبتين رسوندم و راهي دانشگاه شديم.
آبتين :چه خبر؟
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 بهش گفتم .گفت هنوز به نتيجه اي نرسيده .بيشتر گيرش سر قضيه ي جن و اينچيزاست.
آبتين :اوکي.
 تو هم کالس داري؟آبتين :نه.
 آمار اون پليس رو گرفتي؟ اوني که عمو مي گفت.آبتين :فردا با دوستم قرار دارم .دنبالش هستم.
 چه خوب .کي مي ريم پيش جن گيره؟آبتين :چند بار بهش زنگ زدم ،جواب نمي ده المصب .ولي احتماال فردا سراغ اونم
برم.
 پس به من خبر بده ،با بابا هماهنگ کردم.آبتين :بابات اجازه داد؟!
 آره ،چيه؟ فکر کردي بابام از اوناشه؟آبتين :از کدوما؟ چي داري مي گي تو؟ همين جوري فقط تعجب کردم!
 خالصه اگه منو بپيچوني حالتو مي گيرم.آبتين :باشه ،چقدر تو بد پيله اي! گفتم که بهت مي گم.
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نمي دونم چرا حس مي کردم آبتين مي خواد منو بپيچونه! در کل خيلي دوست
داشتم برم يارو رو ببينم .تا حاال يه جن گير رو از نزديک نديده بودم .به نظرم هيجان
انگيز بود!
وقتي به دانشگاه رسيديم آبتين منو جلوي در پياده کرد و سريع گازشو گرفت و رفت.
همين که وارد دانشگاه شدم غم دنيا منو گرفت .چقدر از محيطش بدم ميومد.
اعصاب خردکن بود! سر کالس هم همش به يک نقطه خيره شده بودم و يه کلمه هم
از حرفاي يارو استاده رو متوجه نشدم .يعني اصال گوش نمي کردم که بخوام متوجه
بشم.
روي يکي از صندلي هاي رديف اول نشسته بودم و تا کالس تعطيل شد مثل فشنگ
ازش اومدم بيرون .يه لحظه به ذهنم خطور کرد که جلوي کالس منتظر بمونم و ببينم
اون پسر خوشگله اومده يا نه .خيلي دوست داشتم باهاش حرف بزنم و اذيتش کنم،
جوري که کالفه بشه و برم روي اعصابش که حسابي حال کنم .همين جوري که مي
رم روي اعصاب بابا .کال عاشق اينم با کسايي که ازشون خوشم مياد شوخي کنم و
روي اعصابشون راه برم .احساس خوبي بهم دست مي ده.
چند لحظه منتظر موندم و طولي نکشيد که طرف از کالس بيرون اومد .اونم مثل
خودم تک و تنها بود .به محض بيرون اومدن از کالس متوجه ي من شد و دوباره يه
لبخند تصنعي زد .کامال واضح بود که چشم ديدن منو نداره .با اين فکر خندم گرفت،
بهش يه لبخند زدم .ولي حس کردم توي اون لحظه حوصله ي حرف زدن ندارم؛ اونم
که از من خوشش نمياد .بي خيالش شدم و اومدم توي حياط دانشگاه .روي يه
نيمکت نشستم و به اطراف نگاه کردم .چون يه کم احساس خستگي مي کردم،
تصميم گرفتم چند لحظه همون جا بشينم.
به اطراف نگاه کردم .بعضي از دانشجوها با همديگه مي رفتن سمت بوفه ي
دانشگاه .خيلي احمقانه بود .من يکي که حال اين چيزا رو نداشتم .حتي حال
نداشتم با يه دختر دوست بشم چه برسه به اينکه با يه پسر ملنگ پاشم برم بوفه،
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ذرت کوفت کنم .حاال نمي دونم اين وسط چرا همه ذرت مکزيکي مي خورن! با اينکه
خيلي هم بدمزه ست و آدمو چاق مي کنه.
موبايلمو از توي کيفم بيرون آوردم و خواستم شماره ي آبتين رو بگيرم که ديدم زيباي
عصباني داره از جلوم رد مي شه .فرصت رو غنيمت شمردم و با صداي بلند گفتم:
ببخشيد!
خوشبختانه متوجه ي صدام شد و به سمتم برگشت .چند قدم جلو اومد ولي هنوز با
هم بيشتر از يک متر فاصله داشتيم .هيچ حسي توي صورتش نبود و خيلي خشک
به نظر مي رسيد .همين باعث مي شد حس کنم بيش از اندازه دوست دارم اذيتش
کنم.
 بله؟!با لبخندي شيطاني گفتم :به اون تعميرگاهي که گفتم سر زدي؟!
 گفتم که ،تو دختر بانمکي هستي. ممنون .به سنت نمي خوره سال اول دانشگاه باشي. يادم نمياد در مورد سنم با تو حرف زده باشم! منم نگفتم که حرف زدي! فقط نظرمو گفتم .به نظرم بايد االن دکترات هم گرفتهباشي.
 گپ دوستانت تموم شد؟! -آره ،مي توني بري.
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با عصبانيت مي خواست جوابمو بده ،ولي بي خيال شد و رفت .احساس مي کردم
حالم يه خرده بهتر شده .دوباره شماره ي آبتين رو گرفتم.
 الو؟ مياي دنبالم يا خودم برم؟!آبتين :دارم ميام ،چند دقيقه صبر کني رسيدم.
 باشه ،منتظر مي مونم.حوصلم سر رفته بود .آرزو مي کردم کاش اون پسره بيشتر مي موند و يه کم سر به
سرش مي ذاشتم تا حالم جا بياد .هر چند خيلي تخس بود .بعضي وقتا دوست
داشتم بزنمش!
احساس تشنگي مي کردم ،اما حال نداشتم برم يه بطري آب بگيرم .دلم مي خواست
آبتين زودتر بياد و از شر اين محيط لعنتي خالص بشم.
توي همين فکرا بودم که دوباره سر و کله ي نحس اون پسره پيدا شد .حوصله ي
اين يکي رو که ديگه اصال نداشتم .فکر کنم آخرش مجبور بشم بدم عمو با چاقو
بزنش! از اون آدمايي بود که اصال دوست نداشتم «شما» خطابش کنم.
پويا :سالم.
 عليک.پويا :خوبين؟
 اي.پويا :ديدم داشتين با اون پسره حرف مي زدين.
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 ديده باش ،خب که چي؟!پويا :منظور خاصي نداشتم .مي خواستم بپرسم شما اسمشو مي دونيد؟
 نه ،تو چه عالقه اي داري اسم همه رو بدوني؟!پويا :يه کم کنجکاو شدم ،همين .منتظر کسي هستين؟
 اوهوم.به ذهنم رسيد در مورد اون جن گيره ازش سوال کنم؛ شايد چيزي بدونه.
 تو توي اين دانشگاه جن گير مي شناسي؟پويا :جن گير؟!
 آره ،به نظرت عجيبه؟پويا :نه ،يه کم جا خوردم .مي شناسم ولي در حال حاضر توي اين دانشگاه نيست.
پارسال فارق التحصيل شد.
 تو از کجا مي دوني؟پويا :تا حدودي مي شناسمش.
 حاال واقعا اين کاره ست؟پويا :آره ،تا جايي که من مي دونم.
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ديگه چيزي نگفتم و همچنان منتظر آبتين موندم .پسره هنوز سر جاش ايستاده بود.
پويا :مي خواين قبلش با هم بريم بوفه يه چيزي بخوريم؟
 قبل چي؟پويا :قبل از اينکه بريد.
 ببينم ،من و تو با هم نسبتي داريم؟!پويا :خب  ...نه؛ چطور؟!
 من لزومي نمي بينم با کسي که نسبتي ندارم برم بوفه.پويا :مگه همه کسايي که با همديگه مي رن کافي شاپ و رستوران با هم نسبت
دارن؟!
پويا :ببين من قوانين خودمو دارم ،هيچيش مشخص نيست ،گاهي اوقات هم
احمقانه ست .ممکنه به راحتي نقضش کنم؛ ولي بيشتر وقتا بهش پايبندم ،االن هم
دقيقا از همون وقت هاست.
همين لحظه آبتين يه تک زنگ انداخت .برگشتم و به سمت در نگاه کردم ،ماشينش
رو ديدم .از جام بلند شدم تا راه بيفتم که اين يارو پويا گفت :با اين آقا هم نسبتي
دارين؟
همون جا ايستادم و گفتم :اوال که من االن قرار نيست برم رستوران يا کافي شاپ؛ در
ثاني هر چند اين موضوع اصـــال به تو مربوط نيست ،اما اگه خيلي دوست داري
بدوني ،آره؛ نسبت داريم.
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منتظر نشدم حرف ديگه اي بزنه و سريع رفتم سمت ماشين آبتين.
 ::.این کتاب توسط کتابخانه ی مجازی نودهشتیا ( )www.98ia.comساخته و
منتشر شده است .::
***

 الزمه اين يارو رو بکشيم؟بابا :لزوما قرار نيست ما بکشيمش ،چون بيشتر پاي پدرام گيره .اما شايد هم الزم
باشه ،چون اصال دوست ندارم اعدام بشم ،من حاال حاالها آرزو دارم! راستي تو امروز
کالس نداري؟
 نه؛ فقط چند دقيقه ي ديگه قراره با آبتين بريم خونه ي اون جن گيره.بابا :مثال قرار بود آمار اين پليس رو در بياره .ببين چه جوري ما رو عالف خودش
کرده!
ساعت نزديک چهار بعد از ظهر بود .آبتين بهم گفته بود که ساعت چهار مياد دنبالم و
با هم مي ريم پيش يارو ،اما هنوز ازش خبري نبود .همش حس مي کردم منو
پيچونده!
خواستم شمارش رو بگيرم اما قبل از اينکه دست به کار بشم خودش بهم زنگ زد.
 -الو ،کجايي؟
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آبتين :شرمنده.
 يعني چي؟ پيچيدي؟آبتين :يه لحظه صبر کن بقيش رو بگم! نه بابا ،نپيچيدم .اتفاقا با طرف واسه ساعت
چهار و نيم قرار گذاشتم ولي اين دوستم زنگ زد گفت همين ساعت مي خواد منو
ببينه.
 حاال چي کار مي کنيم؟آبتين :من که اگه نرم پيش دوستم و آماره پليسه رو نگيرم دايي بيچارم مي کنه .از
اين يارو هم به زور وقت گرفتم .ببين يه کاري مي کنيم ،تو برو سراغ جن گيره ،منم
مي رم پيش دوستم.
 آخه اين جوري که نمي شه.آبتين :چرا نمي شه؟ مي ترسي؟!
 خفه شو ،به خاطر اون نمي گم که.آبتين :اگه نمي توني بري کنسلش مي کنم.
 نه نه ،قبول.آبتين :پس آدرس رو برات اس ام اس مي کنم ،فقط به بابات نگو که داري تنها مي
ري.
 -باشه ،حواسم هست .مي بينمت.
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آبتين :فعال.
تا گوشي رو قطع کردم بابا پرسيد :چي گفت؟
 گفت چند دقيقه ي ديگه مياد دنبالم.بلند شدم و رفتم سمت اتاق تا آماده بشم .حين آماده شدن بابا از پذيرايي با صداي
بلند گفت :زود برگردين ها؛ يه وقت هم پا نشي بري کافي شاپ اون يارو .براي شام
حتما بيا خونه.
 باشه بابا .اصال کجا رو دارم که برم؟!بابا :خالصه اگه بعد از ساعت هفت بياي ريز ريزت مي کنم.
 خب ،فهميدم.خيلي آروم از توي کشو چاقوي بابا رو بيرون آوردم و گذاشتم توي جيبم .خيلي ذوق
رفتن داشتم .برام زيادي هيجان انگيز بود .اما اگه آبتين هم ميومد بيشتر خوش مي
گذشت .واقعا که خاک بر سرش با اون قرار هماهنگ کردنش.
به غير از دو تا مانتوي مشکي ،مانتوي ديگه اي نداشتم که بخوام توي انتخاب رنگ
مردد باشم .يکي از مانتوهام رو پوشيدم و عمدا يه شال نارنجي گل منگلي سرم کردم
که حسابي توي چشم جن گيره باشه .يه ذره هم از ادکلن بابا زدم .چون آدامسيه،
زياد معلوم نيست که مردونه ست .اصال گيرم هم که معلوم باشه .عشقم کشيده،
زدم!
ساعت چهار بود که با بابا خداحافظي کردم و از خونه بيرون اومدم .به موبايلم نگاهي
انداختم؛ آبتين آدرس طرف رو برام فرستاده بود .سريع يه تاکسي گرفتم و راهي
شدم.
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خونش اطراف شهر بود .ده دقيقه اي خودمو رسوندم .دوباره به آدرس نگاه کردم؛
آبتين برام اسم کوچه رو نوشته بود اما هر چي به کوچه ها نگاه مي کردم هيچ کدوم
تابلو نداشتن! براي پيدا کردن کوچه مجبور شدم از اين و اون پرس و جو کنم .بعد از
چند دقيقه سرگردوني تونستم کوچه رو پيدا کنم؛ ولي اين بار متوجه شدم آبتين
شماره ي پالک رو ننوشته.
اعصابم حسابي از دست آبتين سگي شده بود .تنها چيزي که به فکرم رسيد اين بود
که بهش زنگ بزنم و شماره ي پالک رو از بگيرم .چند بار باهاش تماس گرفتم اما
جواب نداد .چاره اي نبود؛ بايد يه نفر رو گير مي آوردم و ازش مي پرسيدم؛ ولي هيچ
کس توي کوچه نبود .اون طرف ها کالغ هم پر نمي زد! دو سه دقيقه در حالي که به
تير چراغ برق تکيه داده بودم ،منتظر شدم که يه نفر رو ا  ...بختکي ببينم تا شايد
فرجي بشه.
همين لحظه بود که از دور ديدم يه نفر وارد کوچه شد .فورا به سمتش حرکت کردم.
يه مرد حدودا سي ساله بود و کمي هم تخس به نظر مي رسيد؛ طوري که آدم روش
نمي شد ازش سوال بپرسه؛ ولي من خودمو زدم به پر رويي .تا بهش رسيدم سالم
کردم .منتظر نموندم جواب سالمم رو بده و زود رفتم سر اصل مطلب.
 ببخشيد من يه آدرس دارم ولي هر چي مي گردم خونه رو پيدا نمي کنم. شماره ي پالکش چنده؟ واا  ...نمي دونم؛ يه لحظه اجازه بدين.سريع موبايل به دست شدم و اس ام اس آبتين رو آوردم ولي نور آفتاب اجازه نمي
داد خوب صفحه رو ببينم.
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 اه ،المصب نور نمي ذاره درست ببينم .پالک رو ننوشته ،فقط نوشته منزل بهرادماکان.
 مي دونم کجاست .اتفاقا خودم هم دارم مي رم اونجا. چه خوب! پس بفرماييد شما جلو بريد ،منم همراهتون ميام. بله ،چشم.همراهش حرکت کردم و طولي نکشيد که به خونه ي طرف رسيديم .خيلي نزديک
بود؛ در واقع تمام مدت جلوي چشمم بود ،منتها من پالک رو نمي دونستم!
وقتي رسيديم اون آقاهه شروع کرد به زنگ زدن .خونشون آيفون نداشت ،براي
همين منتظر شديم تا يه نفر بياد و در رو باز کنه.
چند لحظه بعد يه پسر جوون که شيطنت خاصي توي چهرش بود اومد و در رو باز
کرد .براي يه لحظه فکر کردم اين جن گيره ست و حسابي کيف کردم که چه تيکه
ايه ،اما اون آقاي تخس ،سريع در حالي که به من اشاره مي کرد بهش گفت :ايشون
با بهراد کار دارن.
اونم لبخندي زد و گفت :بفرماييد داخل.
وقتي وارد حياط شدم ديدم ساختمون خونش جوريه که تمام اتاق ها در يک راستا
قرار دارن .بدتر از خونه ي خودمون مهندسيش افتضاح بود .پسره به اتاقي که سمت
چپمون قرار داشت اشاره کرد .منم کفش هام رو در آوردم و جلوتر از اونا رفتم توي
اتاق .به نظر مي رسيد اتاق پذيراييشون باشه ،اتاق جالبي بود .از سه طرف پنجره
داشت و البته دو تا در که يکيش رو به حياط و يکي ديگش هم رو به اتاق کناري باز
مي شد .در کل خونه ي تر و تميزي بود .تابلو بود که خيلي به نظافت اهميت مي ده.
نمي دونم چرا حس مي کردم اين تميز بودن خونه کار يه زنه!
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من روي يه مبل تکي نشستم و اون آقاهه هم با فاصله سمت راست من نشست و
گفت :سورن ،پس اين بهراد کدوم گـ  ...کجاست؟
پسره هم خنديد و گفت :همين چند دقيقه ي پيش رفت حموم .االن مياد .شما
چيزي ميل نداريد براتون بيارم؟!
 نه ،خيلي ممنون.پسره دقيقا رو به روي من نشست .دوست نداشتم سکوت برقرار بشه ،براي همين
فورا گفتم:
 ما ساعت چهار و نيم قرار داشتيم ،ولي اگه مي دونستم کار دارن ديرتر ميومدم.سورن :اتفاقا يادش بود ،به من هم چند بار گفت .مي دونيد ،اساسا بهراد يه خرده
زيادي پشت گوشش پهنه .اگه پا مي شد مي رفت ييالق بايد تعجب مي کرديم.
مسعود يادته يه بار قرار بود بياين خونه ي من ،بهراد عالوه بر اينکه نيومد تا دو روز
هم پيداش نبود!
 چه جالب! حاال کجا رفته بودن؟سورن خنديد و گفت :ترجيح مي دم نگم.
 ببخشيد يه سوال برام پيش اومده ،ايشون متاهلن؟ آخه ظاهر خونشون يه جورينشون مي ده.
سورن :نه بابا اهل ازدواج نيست ،تميزي خونه کار خودشه .از معدود محاسنشه.
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اون آقا که مشخص شد اسمش مسعوده و تا اون لحظه حتي يه لبخند هم نزده بود
گفت :بهراد از اون دسته آدماست که هيچ وقت عاشق نمي شه .کال قلبش رو در حد
يه عضو براي پمپاژ خون نگه داشته.
من و سورن حسابي از اين حرف خندمون گرفت و حال کرديم؛ ولي خودش فقط به
يه لبخند اکتفا کرد .از حرف زدن با اون دو نفر خفن داشتم کيف مي کردم .طوري که
دوست داشتم طرف ديرتر بياد و صحبت هامون ادامه پيدا کنه.
سورن :دقيقا! اگه يه روز بهراد بهت گفت عاشق شده ،چه در گذشته و چه حال ،بدون
که دروغ گفته ،چون اصوال نمي تونه درگير يه پديده ي ملموس بشه.
مسعود :آره ،االن هم خيلي به سر و وضع خودش مي رسه ولي نتيجش معلوم
نيست!
 اما در کل با اينکه هنوز نديدمشون فکر مي کنم آدم جالبي باشن ،خونشون کهخيلي مرتب و با سليقه چيده شده.
سورن :دکور اينجا رو همين اواخر عوض کرد .کال آدم با ثباتي نيست.
مسعود :آره ،جديدا اخالق عجيب و غريبي پيدا کرده ،مثال ممکنه اتاقکي که شما رو
به وسيله ي برق باال و پايين مي بره رو مسخره کنه و بگه همچين چيزي ممکنه
نيست ،ولي خودش در مورد جن هايي حرف بزنه که هر روز پشت پنجره ي اتاقش
آواز مي خونن!
چند لحظه بعد باالخره خود جن گيره اومد و منو از خماري در آورد .به محض ورود
فقط با من سالم و عليک کرد و روي زمين نشست .يه پسر نسبتا الغر با موهاي
مشکي ،لنزهاي آبي چشماش هم از چهار فرسخي فرياد مي زدن .وقتي به دست
هاش نگاه کردم ديدم هر ده تا انگشتش انگشتر داره! نمي دونم وجود اون همه
انگشتر اذيتش نمي کرد؟!
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چند ثانيه فکر کرد و گفت :ببخشيد تلفني با شما حرف زدم؟!
 نه ،با برادرم حرف زدين ،خودش نتونست بياد اين شد که منو فرستاد.عمدا نگفتم آبتين پسر عممه ،چون اين سه تا تيکه هاي خيلي خوبي بودن ،دوست
نداشتم از همين حاال بپرونمشون .شايد بعد ها با هم بيشتر آشنا شديم!
بهراد :يه لحظه فکر کردم اشتباه شنيدم .مهم نيست ،بفرماييد.
 چي؟ آهان! مشکلمو بايد بگم .راستش همين برادرم که باهاش صحبت کردينجديدا يه مشکلي پيدا کرده ،حس مي کنه که شياطين دنبالشن .اين بود که گشتيم
و آدرس شما رو پيدا کرديم که يه راه حلي بهمون معرفي کنيد.
اون قدر گيج بازي در آوردم که همشون داشتن لبخند مي زدن! خوبه نزدن زير خنده.
اين آبتين شاسکول هم به من نگفته بود که بايد بهشون چي بگم ،براي همين
همش داشتم چرت و پرت مي گفتم.
جن گيره در حالي که به نظر مي رسيد اصال متوجه ي حرفاي من نشده پرسيد :اين
که مي گيد شياطين دنبالشن يعني چي؟ من نمي فهمم ،دقيقا چه جوري دنبالشن؟
سورن :يعني اينکه بيشتر توي خواب اين آزار و اذيت هاي خودشون رو نشون مي
دن يا بيداري؟
 ام  ...توي بيداري .مثال بعضي وقتا مي گه که توي خونه يه آدم هايي رو مي بينهکه ما نمي بينيم ،همش در موردشون حرف مي زنه.
بهراد :فقط اونا رو مي بينه يا اذيتش هم مي کنن؟
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 همين که مي بينشون اذيت مي شه ديگه! شما اگه توي خونتون ببينيد که آدمهاي غريبه در رفت و آمدن عصبي نمي شيد؟
بهراد :چرا ،عصبي مي شم .اما يه سوال ،مطمئني داري راست مي گي؟!
 آره ،معلومه که راست مي گم .اصن چرا بايد دروغ بگم؟!بهراد :ولي من فکر مي کنم داري دروغ مي گي ،يا الاقل مشکلت اين چيزي که گفتي
نيست .مشکل واقعيت رو بگو.
 شما عالوه بر جن گيري ،فکر بقيه رو هم مي خونيد؟ يا جن ها بهتون رسوندن؟!بهراد :هيچ کدوم؛ وقتي داشتي حرف مي زدي به سمت راست نگاه کردي .اين يعني
داري دروغ مي گي.
سورن :ا؟ جدي؟!
بهراد :آره ديگه ،مگه بهت نگفته بودم؟
سورن :نه ،اون وقت کسايي که راست مي گن به چپ نگاه مي کنن؟
بهراد :باال و راست يعني داره دروغ مي گه ،چپ و پايين يعني راست مي گه.
مسعود :چه باحال! منم نمي دونستم.
بهراد :خودمم چند روز پيش توي يه فيلم ديدم.
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 آقايون ،از اين بحث خارج شيد لطفا! باشه قبول ،خالي بستم .من فقط يه دعاييچيزي مي خوام براي يه کاري که نمي تونم بگم .حاال مي تونيد کمک کنيد يا نه؟!
پولش هم هر چقدر شد تقديم مي کنم.
بهراد :آخه من تا ندونم دعا رو براي چه جور موجودي مي خواين که نمي تونم کمک
کنم! معموال براي هر آزار و اذيتي که از طرف جن ها صورت مي گيره دعا يا کال
دستورالعمل خاصي وجود داره .تازه توي شمال چندين نوع جن وجود داره.
مردد بودم .نمي دونستم مي تونم بهشون اطمينان کنم يا نه! مي ترسيدم اگه بگم،
قضيه رو بفرستم روي هوا.
 واا ...چي بگم! قول مي دين بين خودمون بمونه؟بهراد :آره ،خيالتون راحت .ما آدم هاي رازداري هستيم.
 در هر حال اگه اين موضوع رو به کسي بگين براي خودتون هم بد مي شه؛ آخهباباي من يه کوچولو عصبيه .موضوع اينه که ما مي خوايم يه گنج رو از توي يه باغ
بکشيم بيرون ،ولي مشهوره که يه جن از اون گنج مراقبت مي کنه .تا قبل از اين هم،
همه ي کسايي که رفتن سمت اين گنج مردن.
بهراد :مي دوني مجازات حفاري غيرمجاز چيه؟
 نه ،هنوز تحقيق نکردم.بهراد به سورن نيشخندي زد و گفت :من خودم وکيلم ،مجازاتش حبس از شش ماه
تا سه سال همراه با جريمه ي نقديه.
 ممنون که گفتين ،اگه گير افتاديم وکالتمون رو مي ديم به شما .حاال مي تونيدکمک کنيد؟
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بهراد :آره ،مي شه يه کاريش کرد .چند لحظه منتظر باشين من برم از اتاق براتون
بيارم.
حدودا پنج دقيقه صبر کردم ولي ازش خبري نشد .کم کم داشتم عصبي مي شدم.
 مي گم ،براي رفيقتون اتفاقي نيفتاده باشه! دير کرد.سورن خنديد و گفت :نه ،نگران نباشيد ،االن مياد .احتماال داره مي نويسه.
 ببخشيد شما هم وکيل هستين؟سورن :من وکيلم اما مسعود مهندسه.
 چقدر عالي .حتما کار و بارتون هم سکه ست؟سورن :اي بد نيست .البته من و بهراد در مورد کار يه کم شانس هم آورديم.
همين لحظه بود که باالخره انتظار به پايان رسيد و بهراد با يه تيکه کاغذ که توي
دستش بود ،برگشت .در حالي که هنوز ايستاده بود ،به ديوار تکيه داد و مي خواست
شروع به حرف زدن کنه ،ولي تابلويي که کنارش به ديوار آويزون بود ،بدون عامل
خارجي اي حرکت کرد و کج شد.
من يه ذره ترسيدم ولي انگار بقيه براشون مهم نبود .بهراد خيلي ريلکس دوباره تابلو
رو صاف کرد .اما ثانيه اي بعد دوباره کج شد .مثل اين بود که يه نفر مي خواست سر
به سرش بذاره .چند بار اين صاف کردن و کج شدن خود به خود تابلو تکرار شد تا
اينکه بهراد از کوره در رفت و با عصبانيت گفت :بسه ديگه!
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بعد از اون ديگه تابلو کج نشد! بهراد همچنان داشت به کاغذي که توي دستش بود
نگاه مي کرد.
 فضاي خونتون منو ياد آهنگ  I Put a Spell on Youميندازه.لبخندي زد و گفت :آره ،يه خرده شبيه .قبل از اينکه اين دعا رو بهتون بدم بايد يه
چيزي رو بدونيد ،اونم اينکه جن هايي که از گنج ها مراقبت مي کنن معموال از
خطرناک ترين ها هستن .از همه نظر.
 يعني اينکه زورشون بيشتره؟بهراد :زورشون بيشتره ،به احتمال زياد هيکلشون هم درشت تر .البته اين به تنهايي
باعث نمي شه زورشون بيشتر باشه ،چون جن ها حتي اگه از ما هم کوچيک تر باشن
بازم زورشون بيشتره .ولي بهتون بگم ،شايد اين دعايي که براتون نوشتم باعث بشه
که بهتون حمله نکنه و آسيب جسمي نبينيد ولي ممکنه يه جور ديگه حالتون رو
بگيره.
 اين دعا کار مي کنه ديگه؟بهراد :آره ،يقينا کار مي کنه .گفتم که اين دعا باعث مي شه وقتي به گنج رسيدين
اون جن بهتون حمله نکنه .از اين بابت خيالتون راحت باشه ،اما چون طرف ماموره
که از گنج مراقبت کنه ،ممکنه جور ديگه اي نذاره گنج رو با خودتون ببريد.
 يعني چه جوري؟بهراد :اينو ديگه من نمي دونم! من که تو مخ جن نيستم! اساسا جن ها موجودات
باهوشي هستن .بايد بيشتر مراقب باشين که بهتون رکب نزنه.
 متوجه شدم .باشه؛ باز هم تمام جوانب رو در نظر مي گيريم.63
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از جام بلند شدم ،جلو رفتم و دعا رو ازش گرفتم.
 ممنون بابت دعا ،چقدر تقديم کنم؟!بهراد :خواهش مي کنم .من با برادرتون صحبت کردم ،پول رو ريخته به حسابم.
 چقدر خوب .پس من ديگه رفع زحمت مي کنم.بهراد :به سالمت.
سريع کفش هام رو پوشيدم و از اون خونه بيرون اومدم.
خودمو به سر کوچه رسوندم و منتظر تاکسي شدم که يهو ،صداي يه نفر رو از پشت
سرم شنيدم که گفت «ببخشيد!».
برگشتم ديدم جن گيره ست .فورا يکي از انگشترهاش رو درآورد و سمت من گرفت.
بهراد :يادم رفت اينو بهتون بدم.
 اين براي چيه؟!بهراد :وقتي رفتين سر وقت اون گنج بهتره که اين انگشتر رو با خودتون داشته
باشين ،به دردتون مي خوره.
 ممنون ،لطف کردين .حتما بايد توي دستم باشه؟ آخه يه ذره گشاد به نظر ميرسه.
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بهراد :توي دست خودتون يا يکي از همراهاتون ،مسلما تنها نمي خوايد بريد! البته
اگر هم توي دستتون نکردين زياد مهم نيست .همين که همراهتون باشه تاثير
خودشو مي ذاره.
 در هر صورت مرسي .خيلي زحمت کشيدين .اميدوارم پولي که آبتين به حسابتونريخته کافي بوده باشه .يه وقت شرمندتون نشيم.
لبخند شيطنت آميزي زد و گفت :بله کافي بود .موفق باشين ،خداحافظ.
 خداحافظ.نزديک ساعت شش و نيم بود که به خونه رسيدم .آبتين جلوي در ساختمون منتظرم
بود.
 تو چرا اينجا ايستادي؟آبتين :مثال ما با هم ديگه رفتيم پيش يارو! يادت رفته؟
 آهان ،راست مي گي .من چقدر خنگم.آبتين :چي گفت؟ چي شد؟
 يه دعا بهم داد.آبتين :همين؟!
 آره ديگه .تو چي کار کردي؟آبتين :بريم باال ،بهتون مي گم.
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توي راه پله ها بوديم که از آبتين پرسيدم :به اين جن گيره چقدر پول دادي؟
آبتين :صد و بيست تومن.
با اين حرفش حسابي جا خوردم!
 صد و بيست تومن! چه خبره بابا ،مگه شاخ غول شکسته؟!آبتين :گفت نرخش اينه .منم کارم گير بود ،مجبور شدم.
 خاک بر سرت .يه تيکه کاغذ بهمون داده ،چپاولمون کرده! تازه توئه ابله به مننگفته بودي چي بهش بگم ،قضيه ي گنج رو فهميد.
آبتين :به به ،چه مي دونستم يه دروغ ساده هم بلد نيستي بگي!
 حاال که فهميدي ،پس از اين به بعد همه چيو با من هماهنگ کن .يه وقت هم بهبابام نگي که اين قدر پول به حساب طرف ريختي.
آبتين :نه بابا ،نمي خوام يارو رو بکشم که .فقط مواظب باش اون دعا رو گم نکني.
 باشه.در زدم و چند لحظه بعد بابا در رو برامون باز کرد و با عصبانيت گفت :شما دو تا کجا
رفته بودين؟!
 اي بابا ،من که گفتم با آبتين مي ريم پيش اون جن گيره!بابا يه خرده فکر کرد و گفت :آهان ،االن يادم اومد.
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فورا رفتم توي اتاق و چاقوي بابا رو گذاشتم سر جاش .انگار زياد حالش خوب نبود!
اون تيکه کاغذ و انگشتر رو از کيفم بيرون آوردم و برگشتم پيش بابا و آبتين .توي
پذيرايي نشستيم و کل حرف هاي بهراد رو مو به مو براشون شرح دادم.
آبتين داشت با دقت به انگشتر نگاه مي کرد.
 من کلي روش زوم کردم ولي چيز خاصي نبود .نه چيزي روش نوشته شده ،نه خطو خطوط خاصي داره .حتي نگين هم نداره!
آبتين :آره ،فقط يه انگشتر استيل معمولي! چرا ما ازش نپرسيديم کاربردش چيه؟!
گيج بازي در آورديم.
 فقط گفت وقتي رفتين پيش گنج حتما دستتون باشه .از دست خودش بيرون آورد.بابا :البد يه اثري داره ديگه .تو فقط دستت کن ،کاري به اين کارا نداشته باش.
آبتين انگشتر رو دستش کرد و گفت :باشه.
بابا :بعد از ظهر پدرام بهم زنگ زد .گفت که شب بريم پيشش .مي خواد در مورد اون
پليس بدونه .انشاا  ...که آمارشو در آوردي!
آبتين :آره ،ولي کي به پدرام خبر داد؟!
بابا :خودت چي فکر مي کني؟!
آبتين :واقعا اين چه سوالي بود پرسيدم! دايي ديگه.
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 به نظر من که عمو خيلي کار خوبي کرده که به پدرام گفته .اين جوري اون مي رهدخل طرف رو مياره .زحمتش از روي دوش ما برداشته مي شه.
آبتين :از اين نظر کار خوبي کرده .ولي بهتر بود مي ذاشت اول مطمئن شيم.
بابا :پس اول شام مي خوريم بعد مي ريم.
 اون فيلم هايي که چند روز پيش گرفتم رو کجا گذاشتي؟بابا :يادم نمياد؛ همين جاهاست .بگردي پيداش مي کني.
 فيلم هاش خيلي قشنگه .تا شما مي ريد و برمي گردين من فيلم مي بينم.بابا :فيلمو بي خيال .تو هم بايد بياي.
 من نميام؛ چون حال ندارم .تازه خوشم هم نمياد.بابا :در هر صورت من نمي ذارم اينجا تنها بموني .يا با ما مياي ،يا مي ري خونه ي
مامانت .ديگه خود داني.
 مگه تنها موندن چه اشکالي داره؟بابا :تنها موندن اشکالي نداره ،اما توي اين خونه تنها موندن تو ايراد داره .چون در
ورودي خرابه و با يه هل باز مي شه .در ضمن ،خودت که مي دوني ما توي چهارراه
حسن آباد زندگي مي کنيم ،من يکي که توي کتم نمي ره اينجا تنها ولت کنم .تا شام
مي خوريم تصميم خودتو بگير.
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عجب گيري کردم ها! جالبه که بابا در اين مواقع اصال هم راضي نمي شه اون تفنگ
لعنتيش رو بهم بده .مجبور بودم انتخاب کنم و مسلما ترجيح مي دادم پيش بابا و
آبتين باشم تا اينکه برم و ريخت نحس ساسي حساس رو تحمل کنم.
بعد از شام ،حوالي ساعت ده شب راهي خونه ي پدرام شديم .پدرام با اينکه دوست
مشترک بابا و عموئه؛ اما حدودا هفت هشت سال از باباي من بزرگ تره .اوايل فقط
عمو باهاش دوست بود ولي بعدا با بابا هم صميمي شد .با اينکه آدم خشنيه؛ ولي با
ما رابطه ي خوبي داره .قد و هيکل درشتي داره و هميشه ريش پرفسوري مي ذاره.
من هم اجبارا عمو صداش مي کنم .اگه سنش کمتر بود عمرا اگه بهش عمو مي گفتم!
خونه ي پدرام خارج از شهره .خيلي کم پيش مياد که از خونش بيرون بره ،چون
معموال پليس دنبالشه.
توي راه آبتين مدام از آينه به عقب نگاه مي کرد که مبادا کسي تعقيبمون کنه .بعد
يه ربع باالخره رسيديم .ماشين عمو هم توي حياط بود .پدرام طبق معمول وقتايي که
مهمون داره سگ هاش رو با فاصله ي کمي از در ورودي بسته بود؛ براي همين با
خيال راحت وارد شديم.
عمو و پدرام توي پذيرايي نشسته بودن .عمو روي مبل لم داده بود و مشخص بود که
با نوشيدني اي که روي ميز بود تا خرخره مست کرده .کال از اين کارا زياد مي کنه.
پدرام هم قطعات تفنگش رو باز کرده بود و با يه فرچه ي شبيه به مسواک ،داشت
لوله اش رو تميز مي کرد.
پدرام زياد اهل سالم و عليک و تعارف تيکه پاره کردن نبود؛ براي همين باهاش
راحت بوديم .عمو هم که از خودمون بود .بدون تشريفات بهشون ملحق شديم.
آبتين کنار عمو نشست و من هم کنار بابا.
پدرام :شاهين کم پيدايي.

69

www.romansara.NET

رمانسرا

نامقدس – کتابخانه مجازی رمانسرا

بابا :اتفاقا مي خواستم بيام ببينمت ،اما وقت نمي شد.
پدرام :پس سرت شلوغه .هواي ما رو هم داشته باش.
آبتين :اين نوشيدني ها رو از کجا مي گيري؟
پدرام :يکي از دوستام.
آبتين :گفتم ،آخه انگار مال اين طرفا نيست.
پدرام :نه نيست؛ اگه خوشت اومده ببرش.
آبتين :باشه ،اگه خواستم مي برم.
پدرام :تو چي کار مي کني شادي؟
 اي ،مي گذرونيم .ببينم ،اخيرا کسي رو زدي؟پدرام :براي چي؟
 آخه داري تفنگت رو تميز مي کني.پدرام :نه ،همين جوري ،حوصلم سر رفته بود.
عمو :شرط مي بندم اون قدر که به تفنگت مي رسي ،دندون هات رو مسواک نمي
زني.
پدرام :آره ،خيلي بامزه بود .خب آبتين ،بگو ببينم از اين يارويي که دنبالمونه چه
خبر؟
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آبتين :اسمش بهرنگ درخشانيه .جوونه ،ولي بچمون خيلي سخت کوشه .چند وقت
پيش با مافوقش سر قضيه ي تو درگيري لفظي داشته .البته بهت تبريک مي گم چون
جاسوس هات بيشتر پرونده هات رو از دست نيروي انتظامي خارج کردن .باباش
پارسال موقع فرار تو کشته شد .اينه که خيلي از دستت شکاره .اگه دستش بهت
برسه تيکه بزرگت گوشته.
پدرام :تا کجا پيش رفته؟
آبتين :دوستم مي گفت تا حاال راه به جايي نبرده .در صدده که زنده بودن تو رو ثابت
کنه .ولي نتونسته پرونده تشکيل بده.
پدرام :عکسش رو نداري؟
آبتين :نه ،خودمم نديدم ،ولي آدرس خونش رو دارم.
پدرام :عاليه.
عمو :مي تونيم توي خونه ي خودش بزنيمش.
بابا :تو چه عشقي داري که همه رو توي خونه ي خودشون بزني؟!
عمو :بده مي خوام احساس غريبي نکنن؟
 اين دفعه با عمو موافقم .چون توي خيابون احتمال گير افتادنمون زياده.پدرام :منم موافقم .توي خونش اگه سرش رو هم ببريم تا چند وقت کسي خبردار
نمي شه .حاال يارو کجا زندگي مي کنه؟ تنهاست يا نه؟
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آبتين :رفيقمون بيست و نه سالشه .مجرده و تنها زندگي مي کنه .توي يه خونه ي
وياليي ،اطراف شهر.
 خيلي جوونه ،گناه داره.پدرام :آره خيلي جوونه ولي داره هممون رو بيچاره مي کنه .من يکي که اگه گير
بيفتم هفت هشت بار اعدامم مي کنن.
آبتين :من فکر مي کنم در حال حاضر اگه نکشيمش بهتر باشه .چون همه مي دونن
که گير طرف روي پرونده ي پدرامه .اگه يهو کشته بشه همه مي فهمن کار کي بوده!
عمو :مگه يارو فقط پرونده ي ما رو داره؟! مطمئنم داره روي چند تا پرونده ي ديگه
کار مي کنه .تازه ممکنه خيلي ها هم از گذشته باهاش خصومت داشته باشن.
آبتين :ولي اين از تابلو بودن ماجرا کم نمي کنه!
بابا :تو مي گي چي کار کنيم؟
آبتين :دوست من مي گفت که اين بابا براي هر پرونده يه سري يادداشت شخصي
داره .بدجور هم به يادداشت هاش وابسته ست .االن هم که هنوز پرونده اي توي
نيروي انتظامي تشکيل نشده ،مطمئنا همه ي مدارک رو توي خونش نگه مي داره.
پدرام :يعني بريم مدارک رو از توي خونش برداريم؟!
آبتين :موقتا آره .بعد اگه ديديم دست بردار نيست اون وقت هر چي شما بگين.
 يه کم زيادي تابلو نمي شه؟ اگه ما مدارک خودمون رو برداريم که ضايعست کار مابوده!
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آبتين :گفتم که ،روي همه ي پرونده هاش يادداشت شخصي مي ذاره .ما همه ي
يادداشت ها رو با خودمون مياريم .مطمئنم يکي دو تا هم نيستن.
پدرام :ولي به نظر من بهتره زودتر سر و ته قضيه رو هم بياريم .هر چي بگذره يارو
جزييات بيشتري دستش مياد.
آبتين :شايد هم بي خيال شد! فکر نمي کنم تا حاال هم چيز زيادي گيرش اومده
باشه.
اون شب پدرام و عمو همش اصرار داشتن همون لحظه برن و يارو رو بکشن؛ ولي
بابا و آبتين مخالف بودن .آخرش هم تصميم بر اين شد که به نقشه ي آبتين عمل
کنن و اگه نتيجه نداد فورا دخل پليس رو بيارن .درستش هم همين بود.
حوالي ساعت يک و نيم بود که از خونه ي پدرام بيرون اومديم؛ اما عمو پيش پدرام
موند .يکي دو دقيقه بعد از اينکه حرکت کرديم بابا گفت :من خيلي فکر کردم .در
مورد گنج ،قبوله.
آبتين :فکر خيلي خوبيه .کي بريم درش بياريم؟
بابا :االن.
 االن؟! فکر نمي کني يه کم بايد آماده تر باشيم؟آبتين :به نظر منم االن يه خرده زمان نامناسبيه.
بابا :اتفاقا االن مناسب ترين زمان ممکنه .به هر حال من آماده ام .اگه االن نريم
ديگه دور منو خط بکش چون نيستم.
آبتين :آخه آماده نيستيم.
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بابا :خب مي ريم خونه وسايلو برمي داريم .بعدم قرار نيست که روز روشن بريم
اونجا .بايد نصف شب رفت که االن هم نصف شبه! در ضمن تو گفتي که اون دعا کار
مي کنه ،پس نگران چي هستي؟
آبتين :باشه ،جهنم و ضرر! همين االن مي ريم.
اون لحظه بود که فهميدم اين نوشيدني ها عجب بالي خانمان سوزي هستن! اگه
نمي ذاشتم بخورن االن وضعيتم اين نبود .اما انگار تصميم خودشونو گرفته بودن و
کاري هم از دست من برنميومد.
برگشتيم خونه و بابا و آبتين هر چي که الزم بود رو برداشتن .بابا هم هيچ رقمه
رضايت نمي داد من توي خونه بمونم .البته خودم هم يه کم مي ترسيدم.
يک ساعت بعد به باغ رسيديم .کوچه باغ به قدري سوت و کور بود که منو مي
ترسوند .اما بابا و آبتين عين خيالشون هم نبود .مي گن آدم مست نترس مي شه
همينه!
آبتين ماشين رو خاموش کرد و گفت :نقشه اينه ،من و دايي مي ريم توي باغ و تو
مي شيني پشت فرمون که هر وقت اوضاع بهم ريخت فورا راه بيفتيم.
 من اينجا تنها بمونم؟!بابا :مگه چه اشکالي داره؟
 آخه مي ترسم.بابا :ما مي خوايم بريم با يه جن دست و پنجه نرم کنيم ،تو چرا مي ترسي؟
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 نکنه زورش به شماها نرسه بياد حال منو بگيره؟آبتين :چرت و پرت نگو.
 شوخي کردم.بابا :قبل از اينکه بريم ،پالک هاي ماشين رو بردار.
آبتين :خوب شد يادم انداختي؛ باشه.
 راستي يه چيزي! تو گفتي کسايي که قبال اومدن اين گنج رو دربيارن همشونمردن.
آبتين :آره.
 يعني االن جسد هاشون اونجاست؟!آبتين مکث کوتاهي کرد و گفت :اصال به اين فکر نکرده بودم!
بابا :اشکال نداره .فوقش سه چهار تا جناره ست ديگه؛ مي ندازيمشون کنار .بي خيال،
پياده شو ،زودباش.
بابا و آبتين پياده شدن .آبتين پالک هاي ماشين رو برداشت ،بعد هر دو رفتن روي
سقف ماشين و ظرف چند ثانيه خودشونو به باالي ديوار رسوندن .عجب ميمون
هايي بودن و من نمي دونستم!
منم پشت فرمون نشستم و به حالت آماده باش در اومدم .چون جو کوچه خيلي
ترسناک بود ،موقتا درهاي ماشين رو قفل کردم .اميدوار بودم دعا کار کنه وگرنه اون
صد و بيست تومن رو از حلقوم پسره مي کشم بيرون!
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يک ربع از رفتن بابا و آبتين مي گذشت اما هنوز ازشون خبري نبود .منم ديگه به
فضاي کوچه عادت کرده بودم و نمي ترسيدم ،براي همين از ماشين پياده شدم و به
اطراف نگاه کردم .هيچ کس اون اطراف نبود .باد ماليمي مي وزيد و شاخه هاي
درخت ها رو حرکت مي داد .طرف ديگه ي کوچه يه ديوار آجري خيلي طويل قرار
داشت .تا جايي که چشم کار مي کرد فقط ديوار و درخت ديده مي شد.
وقتي کنار ماشين ايستاده بودم براي چند لحظه احساس کردم وزش باد متوقف شده
و درخت ها حرکت نمي کنن .همين لحظه بود که صداي فرياد عجيبي رو از دور
شنيدم .انگار منشاء صدا با من فاصله ي زيادي داشت و صداش به قدري ترسناک
بود که مطمئن بودم مال بابا و آبتين نيست.
با شنيدن اون صدا ترس تمام وجودمو گرفت و في الفور توي ماشين نشستم .تنها
آروزم اين بود که بابا و آبتين زودتر برگردن .اما چند ثانيه بعد در کمال ناباوري صداي
آژير پليس به گوش رسيد .حسابي ترسيده بودم و در عين حال اعصابم داغون بود.
سريع استارت زدم و ماشين رو روشن کردم .گذاشتم روي دنده يک .هر لحظه صداي
آژير واضح تر مي شد .ديگه واقعا داشتم ديوونه مي شدم! پس اين دو تا کدوم
گوري موندن؟ مگه صدا رو نمي شنون؟! اون قدر اعصابم خرد بود که تصميم گرفتم با
دنده سه راه بيفتم .اين جوري الاقل احتمالش بيشتر بود که سريع تر فلنگ رو
ببنديم.
باالخره بعد کلي افت و خيز فشار من ،بابا و آبتين از ديوار پايين پريدن و سريع
خودشونو انداختن توي ماشين .قبل از اينکه اونا چيزي بگن گازشو گرفتم و حرکت
کرديم .البته چون روي دنده سه بود ماشين شديد دل زد ،چيزي نمونده بود که آبتين
از اون پشت پرت بشه توي شيشه ي جلو.
بابا که حسابي عصبي شده بود با مشت به صندلي جلو کوبيد و گفت :فردا مي رم و
اون جن گيره رو مي کشم!
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 تونستيد چيزي با خودتون بيارين؟آبتين :فقط يه تيکه ،تا صداي آژير رو شنيديم بي خيال شديم.
 ديده نشدين؟بابا :نه .ولي من پليسي نديدم!
آبتين :منم همين طور ،نه پليسي ديدم ،نه نوري .هيچي!
 منم چيزي نديدم ،البد باهاتون فاصله داشتن.بابا :ولي من صدا رو از نزديک مي شنيدم!
آبتين :نکنه سر کار بوديم؟ شايد کار اين جن بوده؟ شادي دور بزن برگرديم.
بابا :چي چيو برگرديم؟! خل شدي؟
 ديوونه بازي درنيار .دست کم چهل تا پليس ،با مسلسل يوزي منتظرمونن ،ميدوني چه باليي سرمون ميارن؟ من که اصال دوست ندارم اين جوري بميرم!
بابا :منم حاال حاالها آرزو دارم.
 نبايد امشب ميومديم .هر چي بهتون گفتم گوش نکردين.آبتين :به زمان ربطي نداره .حتم دارم همه چي زير سر اون جنه ست .شايدم جن
گيره لومون داده!
 کار اون نبوده .اون که آدرس باغ رو نمي دونست.77
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بابا :طرف جن گيره ،الزم نيست من و تو بهش آدرس بديم!
 شماها چه گيري دادين به اين بدبخت؟! اين نقشه از اون اول هم ايراد داشت.آبتين :مهم نيست .هميني هم که آوردم يه پولي رو برامون زنده مي کنه .حاال هم
برو کنار تا خودم بشينم پشت فرمون.
بابا :راست مي گه ،رانندگي بدون گواهي نامه خالف قانونه.
بدون اينکه ماشين رو نگه داريم ،در حرکت جاي خودمو به آبتين دادم .فرصت خوبي
بود که ببينم ،اين دو تا نابغه چي با خودشون آوردن.
يه کوزه ي سفالي که چند تا سکه ي عهد چپق توش بود .به نظر نميومد سکه هاش
از طال باشن ،اما احتماال مي شد روي قدمتش حساب کرد.
ساعت هفت صبح بود که از خواب بيدار شدم .با اينکه شب نتونسته بودم خوب
بخوابم ولي زياد خسته نبودم .اون روز کالس داشتم ،براي همين بي خيال خواب
شدم و تصميم گرفتم برم دانشگاه .آماده شدم و از اتاق بيرون اومدم .بابا و آبتين
توي پذيرايي خوابيده بودن.
به ذهنم رسيد که برم و شماره ي جن گيره رو از موبايل آبتين بردارم تا بهش زنگ
بزنم و علت اتفاقاي ديشب رو ازش بپرسم .البته اين بيشتر يه بهونه بود .به مقدار
زيادي دوست داشتم باهاش حرف بزنم ،چه بهونه اي بهتر از اين؟!
رفتم باالي سر آبتين و ديدم از شانس موبايلش توي دستشه .به نظر ميومد خواب
باشه .آروم موبايلش رو از توي دستش بيرون کشيدم و شروع کردم به گشتن .فورا
تونستم پيداش کنم و طولي نکشيد که توي گوشيم سيوش کردم .تا کارم تموم شد
آبتين گفت :چي مي خواي توي موبايل من؟
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چون چشماش بسته بود فکر کردم خوابه .مي خواستم بذارم سر جاش که ديگه جدي
جدي بيدار شد و گفت :دنبال چي مي گردي؟
 دنبال يه آهنگ بودم ،ديگه نخواستم بيدارت کنم.آبتين :تو چقدر مهربوني! حاال پيداش کردي؟
 آره.آبتين :خب پس پاشو برو ديگه.
 باشه ،االن مي رم .فقط يه سوال ،وقتي با جن گيره حرف زدي فاميلي خودتوگفتي؟!
آبتين که ديگه قشنگ دستش اومد داشتم توي موبايلش دنبال چي مي گشتم،
خنديد و گفت :پاشو زودتر برو ،خوابم مياد.
 بگو ديگه ،جان من.آبتين :فاميلي يکي از دوستامو گفتم .کال با حساب دوستم براش پول ريختم؛ خالقي.
 اين شد .فعال خداحافظ.از خونه بيرون اومدم و سوار تاکسي شدم .خيابون ها شلوغ بودن ولي خوشبختانه
خيلي زود به دانشگاه رسيدم.
سر کالس مثل هميشه اصال متوجه نمي شدم استاد چي داره مي گه! فقط به يک
نقطه خيره شده بودم و چون داشتم اتفاقات ديشب رو مرور مي کردم گاهي اوقات
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خندم مي گرفت و استاده هم چپ چپ نگاهم مي کرد .فکر مي کرد من خلم ،البته
هستم ولي به اون ربطي نداره!
تصميم داشتم بعد از کالس به عشقم زنگ بزنم براي همين ديگه منتظر اون يکي
عشقم نموندم و فورا اومدم توي حياط دانشگاه .حوصله ي اخم اون يه نفر رو اصال
نداشتم.
شمارشو گرفتم .چند بار زنگ خورد ولي جواب نداد .گوشي رو قطع کردم و ترجيح
دادم اون لحظه بي خيالش بشم ،فکر کردم شايد خواب باشه .از دانشگاه بيرون
اومدم و پياده راه افتادم ،به اميد اينکه بتونم يه تاکسي گير بيارم .ديدم يه کافي
شاپ نزديک دانشگاه هست .خلوت بود ،براي همين گفتم برم و يه بستني بخورم.
قبل از اينکه واردش بشم خيلي اتفاقي نگاهم به اون سمت خيابون افتاد و يه چهره
ي آشنا ديدم .انگار يکي از نوچه هاي پدرام بود .قبال چند بار ديده بودمش اما اسم
لعنتيش رو يادم نيومد! ولي چرا داره زاغ سياه منو چوب مي زنه؟! عجب خري! يادم
باشه حتما به بابا گزارش بدم تا حالشو بگيره.
سعي کردم از فکرش بيرون بيام .رفتم توي کافي شاپ و پشت يه ميز ،نزديک پنجره
نشستم .پنجره اون قدر بزرگ بود که کامال به خيابون ديد داشتم .دو سه دقيقه
منتظر موندم اما از گارسون خبري نشد .با اينکه سالن خلوت بود ولي سگ صاحاب
خودشو نمي شناخت .اصال کسي نيومد به من بگه چي مي خواي ،يا چرا اونجا
نشستي! ديگه داشت حوصلم سر مي رفت .مي خواستم پاشم برم اما فرصت خوبي
بود که از سکوت اونجا استفاده کنم و دوباره به جن گيره زنگ بزنم.
شمارشو گرفتم ،چند ثانيه بعد گوشيش رو جواب داد.
بهراد :بله؟
 -الو ،سالم.
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بهراد :سالم.
 حالتون خوبه؟بهراد :ممنون ،شما؟
 من خالقيم .دو روز پيش همديگه رو ديديم .يه دعا ازتون گرفتم.بهراد :بله يادم اومد .برادرتون حرف زد؟
 قرار بود چيز خاصي بگه؟!بهراد :مگه شما هموني نيستين که برادرتون يک ماهه حرف نمي زنه؟!
 نه ،ايشون يکي ديگه ست .کيس من گنج بود .يه دعا ازتون گرفتم که نگهبان گنجرو بپرونه.
بهراد :آهـــان! ببخشيد من قاطي کردم.
 بله ،مشخصه.بهراد :يادم اومد .خب ،چي شد؟ به مشکل که نخوردين؟
 واا ...هنوز زنده ايم .البته شانس آورديم چون همون لحظه پليس رسيد و ما دررفتيم!
بهراد :جدي؟
 بله ديگه.81
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تازه صحبت هامون گل انداخته بود که گارسون اومد و کنار ميز ايستاد .منتظر بود تا
بهش سفارش بدم ولي اعصابم از دستش خرد شد.
 يه لحظه گوشي؛ من دو ساعته اينجا نشستم يکي نيست بگه خرت به چند من!اون وقت اد االن پا شدي اومدي اينجا اعصاب منو خرد کني؟!
 ببخشيد ،مي رم چند دقيقه ي ديگه ميام. نمي خواد! براي من يه بستني ميوه اي بيار. چشم ،امر ديگه اي نداريد؟ نه مرسي .الو ،هنوز پشت خط ايد؟بهراد :بله ،بفرمايين.
 داشتم چي مي گفتم؟بهراد :فرمودين «بله ديگه!»
 آهان ،بله ديگه ،يهو ما صداي آژير شنيديم و فلنگو بستيم.بهراد :فقط همين؟
 البته قبلش يه صداي فرياد هم شنيديم؛ اما از دور.بهراد :گفتم که ممکنه بهتون رکب بزنه .پليسي در کار نبوده .سر کارتون گذاشته.
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 يعني مي گي جن با دهنش صداي آژير در مي آورده؟!خنديد و گفت :نه ،اون جوري که خيلي مسخره ست .البته من خودم هم هنوز نمي
دونم اين صداها رو چه جوري ايجاد مي کنن ،اما مسلما اگه اون جن به پليس خبر
مي داد و گنج نصيب دولت مي شد؛ ديگه چه فرقي مي کرد که شما برش دارين يا
دولت!
 خب حاال که گنج سر جاشه ،بهتر نيست ما بريم و برش داريم؟!بهراد :به نظرم ايده ي جالبي نيست .من فکر مي کنم دفعه ي بعد واقعا جلوتون رو
بگيره! پيشنهاد مي کنم نريد.
 مرسي؛ واقعا ممنون که ما رو به زندگي برگردونديد!دوباره خنديد و گفت :خواهش مي کنم .اگه باز هم به کمک احتياج داشتين حتما
تماس بگيريد.
 بله حتما ،خداحافظ.بهراد :خداحافظ.
گوشي رو قطع کردم .اين احمق هم باالخره بستني رو آورد .همين که شروع کردم به
خوردن در ورودي باز شد و اون يکي عشقم وارد کافه شد .اين بار اخم نکرده بود اما
در عين حال خوشحال هم به نظر نمي رسيد .خيلي خشک بود .نگاهي به اطراف کرد
و تا منو ديد ،اومد سمت ميز من .خوشحال شدم اما بهش لبخند نزدم که فکر نکنه
خيلي تفحه ست .به خوردن ادامه دادم .اومد و روي صندلي رو به روي من نشست.
هيچ حرفي نمي زد .نه سالمي ،نه عليکي .اصال معلوم نبود منظورش از اين حرکت
چيه؟! اطرافم رو نگاه کردم و گفتم :مي خواي من برم جاي ديگه بشينم؟!
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 اگه مزاحمم برم؟ نه ،بشين سر جات .من دو سه دقيقه ي ديگه مي رم. چند بار به کافي شاپ قهوه ي تلخ سر زدم ولي نديدمت. به خاطر من رفتي اونجا؟ آره. مي خواي باهام دوست بشي؟با اين حرفم کمي عصبي شد و دوباره اخم هاش رفت توي هم .اما من حال کردم،
براي همين يه لبخند مليح اعصاب خرد کن تحويلش دادم.
 مي خواستم حالتو بپرسم. حالم خوبه .راستي اگه خواستي چيزي سفارش بدي ،دور بستني ميوه اي رو خطبکش ،چون مزه ي گه مي ده.
 چشم.از جام پا شدم و گفتم :من ديگه بايد برم.
 يه لحظه بشين ،کارت دارم.دوباره نشستم.

84

www.romansara.NET

رمانسرا

نامقدس – کتابخانه مجازی رمانسرا

 خب ،بفرما. پدر من پارسال به قتل رسيد. متاسفم اينو مي شنوم. ممنون .تو يه چيزي داري که من بهش احتياج دارم ،ولي نمي دونم چرا انکار ميکني!
 مثال چي؟ يه سالح. چه نوع سالحي؟! متوجه نمي شم. مي تونه هر سالحي باشه .اسلحه کمري يا هر چيز ديگه اي .مهم اينه که من بهشاحتياج دارم.
 آهـــان ،حاال فهميدم .اون چيزي که مي گفتي تفنگ بود! چرا فکر مي کني من ميتونم بهت کمک کنم؟!
 اين مکالمه ي ما برات آشنا نيست؟ چرا ،توي قهوه ي تلخ همچين مکالمه اي داشتيم ،من همچنان سر حرفم هستم.اين چيزي که مي گي رو توي عمرم يک بار هم نديدم.
 من براي کشتن قاتل پدرم بهش نياز دارم .از خيلي ها هم سراغ گرفتم ولي تو روبهم معرفي کردن.

85

www.romansara.NET

رمانسرا

نامقدس – کتابخانه مجازی رمانسرا

 کدوم ابلهي آدرس منو بهت داده؟ اينش مهم نيست .من فقط به يه اسلحه نياز دارم .مي دونم که تو مي توني برامتهيه کني .هر چقدر پول بخواي بهت مي دم.
 چه خوب! تو چقدر سخاوتمندي! اوال که من باز هم سر حرفم هستم و اگه همينجوري بهم گير بدي ديگه اين قدر دوستانه باهات برخورد نمي کنم .در ثاني فکر مي
کنم خيلي وقته که عصر انتقام شخصي تموم شده .بذارش به عهده ي قانون.
 بعضي وقتا قانون کاري براي آدم نمي کنه. اون ديگه مشکل من نيست .اصال چرا گير دادي که طرف رو با تفنگ بکشي؟! تاحاال چاقو رو امتحان کردي؟
 دوست دارم همون جوري که پدرمو کشت ،بکشمش. بعدشم اعدامت مي کنن. منم مثل همون يارو ،يه جوري فرار مي کنم. شايد تو مثل اون خوش شانس نباشي! سعي مي کنم مثل اون حرفه اي عمل کنم. هر جور راحتي .در هر صورت ،من يه پيشنهاد برات دارم .برو پيش همونايي که منوبهت معرفي کردن .بهشون بگو يکي ديگه رو بهت معرفي کنن .آخه انگار اطالعات
وسيعي در اين زمينه دارن!
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ديگه حوصله ي حرف زدن نداشتم .پول بستني رو حساب کردم و از اونجا بيرون
اومدم .به محض خروج از در کافي شاپ ،درست در اون سمت خيابون ريخت نحس
ساسان رو ديدم .اون هم منو ديد .يه نگاه عاقل اندر سفيه بهم انداخت و سوار
ماشينش شد و رفت .مثل اينکه منو زير نظر داشت .احتماال مي خواسته ازم يه آتو
بگيره و به خيال خودش موفق هم شده! دوست داشتم گردنشو بشکنم!
عصباني بودم .کمي پياده روي کردم و بعد سوار يه تاکسي شدم .توي راه همش به
اين فکر مي کردم که بدم عمو يا پدرام سرشو ببرن .مطمئن بودم که اگه از عمو
بخوام برام اين کار رو مي کنه ،اما خيلي زود منصرف شدم .ارزشش رو نداشت .منم
که کاري نکرده بودم .اصال گيريم هم که کاري کرده باشم! مثال مي خواد چه گهي
بخوره؟! سعي کردم ريلکس باشم .اتفاق خاصي که نيفتاده بود .اما براي اينکه ببينم
اوضاع و احوال توي خونه ي مامان چه جورياست تصميم گرفتم يه سر به اونجا بزنم.
چند دقيقه بعد به خونه ي مامان رسيدم .وقتي وارد حياط شدم ديدم ماشين ساسي
داخله .عوضي قبل من رسيده بود .البته چندان اهميتي نداشت .مامان مثل هميشه
اومد جلوي در ورودي و گفت :چه عجب! ما تو رو توي روز ديگه اي ،غير از پنج شنبه
هم مالقات کرديم.
 پيش مياد ديگه .دانشگاه بودم ،گفتم يه سري هم به تو بزنم.مامان :ناهار مي موني؟
 نه ،بايد برم براي بابا غذا درست کنم.مامان :مگه وظيفه ي توئه؟ پس بابات چي کاره ست؟
 ول کن اين حرف ها رو .اگه به بابا اعتراض کنم مي ره زن مي گيره! اين جوريدلت خنک مي شه؟
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مامان :راست مي گي ،از اون بعيد نيست.
 اون يارو ،خسرو خونه ست؟مامان :نه ،بي ادب!
 خب خدا رو شکر.رفتم داخل و ديدم سارا توي پذيرايي نشسته .خوشبختانه اين يکي از ساسان خيلي
قابل تحمل تره .تا منو ديد مثل بچه ي آدم سالم کرد .منم جوابشو دادم و نشستم.
 مامان چيزي نياري ها .مي خوام زود برم.مامان :باشه ،هر جور ميلته .ولي اگه مي موندي جاي دوري نمي رفت.
 از کجا معلوم؟مامان :چرت و پرت نگو.
 باشه.همين لحظه بود که ساسان هم اومد ،ولي من نديد گرفتمش و به خودم زحمت بلند
شدن ندادم.
ساسان :به به ،چه عجب از اين طرفا! مگه امروز پنج شنبه ست؟
 چرا اين قدر تعجب مي کني؟! ما که تازه همديگه رو ديديم.قبل از اينکه ساسان بخواد چيزي بگه موبايلم زنگ خورد و جواب دادم.
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 بله؟بابا :الو ،کجايي تو؟
 پيش مامان.بابا :اونجا رفتي چي کار؟
 خودت چي فکر مي کني؟بابا :دري وري نگو ،زودتر پاشو بيا خونه.
 باشه ،نيم ساعت ديگه اونجام.بابا :فعال.
 نه وايستا يه لحظه! امروز يکي از نوچه هاي پدرام رو اطراف دانشگاه ديدم.بابا :جدي؟ اشتباه نمي کني؟!
 نه ،مطمئنم.بابا :ممکن نيست پدرام از اين غلطا بکنه.
 حاال که کرده.بابا :باهاش تماس مي گيرم .به عموت هم مي گم ،نگران نباش.
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 مي خواي به آبتين هم بگو.بابا :خفه شو ،مزه نريز .فعال خداحافظ.
بابا کامال گوشي رو قطع کرده بود که من از لج بقيه گفتم :خيلي دوستت دارم عزيزم،
فعال خداحافظ.
گوشي رو که قطع کردم ديدم همه بهم زل زدن.
مامان :بابات بود؟
 نه ،همسايمون بود.مامان :خدا شانس بده!
 روابط من و بابا بر پايه ي محبت متقابله.مامان :اوه ،چه رمانتيک! صد بار به اين باباي با محبتت گفتم اين کاراشو بذاره کنار.
کنار نذاشته که هيچ ،پاي تو رو هم بهش باز کرده.
 من اصال نمي دونم در مورد چي حرف مي زني!مامان :تو راست مي گي.
سارا :شادي ،نوچه يعني چي؟!
 -ببين ،بذار با يه مثال برات بگم ،مثال االن ساسان نوچه ي منه.
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اينو که گفتم ،زدم زير خنده .مامان هم هي لبشو گاز مي گرفت و بهم چشم غره مي
رفت .ساسان هم مشخص بود حسابي کفري شده ،ولي نمي دونست چه جوري
تالفي کنه.
ساسان :شادي جان ،به مامان نمي گي امروز صبح کجا بودي؟
 چرا مي گم .اولش که توي خونه بودم ،بعدم رفتم دانشگاه.ساسان :بعدش رو بگو.
 آهان ،بعدش هم رفتم کافي شاپ کنار دانشگاه يه بستني خوردم .البته خيلي بدمزهبود.
ساسان :بگو با کي رفتي ،خجالت نکش.
مامان :مگه با کي رفتي؟!
لبخند شيطنت آميزي زدم و گفتم :با دوست پسرم.
مامان :شادي مودب باش!
 مگه فحش دادم؟!مامان :خيلي پر رو شدي .همش هم تقصير اون باباي ...
 به بابام فحش ندي ها! ناراحت مي شم.مامان :بسه ديگه ،بي مزه بازي درنيار! من بايد تکليفمو با اون بابات روشن کنم.
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 چرا همش مي گي «اون بابات»؟! انگار من چند تا بابا دارم!مامان :خيلي بي ادب و گستاخ شدي!
 آره مي دونم .البته اينم بگم ،نه که توي اين خونه همه خيلي با ادبن ،پس بهترهمن پيش بابام بمونم .اين جوري واسه ي شماها هم بهتره .اين قدر هم هر روز به
بابا زنگ نزن! من خودم خوشم نمياد بيام اينجا ،چرا به اون گير مي دي؟! دوست
ندارم بيام اينجا چون مي دونم اگه بيام ديگه از اين به بعد هر روز يکيتون ميفتيد
دنبالم تا ببينيد با کيا حرف مي زنم .البته تعجبي نداره که از اين کارا مي کنيد؛
شخصيت که نباشه همين مي شه ديگه.
ساسان :مثال تو خيلي با شخصيتي که با پسرا قرار مي ذاري؟
 کسي با تو حرف نزد کثافت حرومزاده.همين که اين جمله رو گفتم ساسان مثل فشنگ از جاش بلند شد و مي خواست بياد
سمتم که مامان و سارا جلوشو گرفتن .ولي من کوچک ترين زحمتي به خودم ندادم
که از جام بلند شم .فقط بهش نيشخند مي زدم تا بيشتر حرصش رو دربيارم.
ساسان :بد کردي با خودت که امروز اومدي اينجا! کاري مي کنم که پشيمون بشي؛
هواي خودتو داشته باش.
خنديدم و گفتم :اين قدر منو ترسوندي که ديگه شب خوابم نمي بره.
ساسان :بزودي ترسو تجربه مي کني.
 مي خواي بدوني چرا با اون پسره توي کافي شاپ حرف مي زدم؟ چون من هرزهام ،مثل تو!
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اين دفعه بلند خنديدم .واقعا داشتم از اذيت کردنش لذت مي بردم .اونم به حدي
عصباني بود که رگ پيشونيش برجسته شده بود.
مامان :شادي ،بس کن ديگه! من بايد تکليف تو رو روشن کنم.
 با عرض معذرت ،من با پدرم زندگي مي کنم و تو هيچ مسئوليتي در قبال مننداري؛ تازه کاري هم از دستت برنمياد .منو که نتونستي تربيت کني ،الاقل سعي
خودت رو بکن که اين حيوون رو آدم کني؛ هر چند خيلي مشکله.
ساسان :حق نداري به من توهين کني!
 مثال تو مي خواي اين حقو ازم بگيري؟مامان :شادي ،پاشو برو ديگه ،شر درست نکن!
 باشه مي رم ،ولي مطمئن باش اين آخرين باريه که ميام اينجا. ::.این کتاب توسط کتابخانه ی مجازی نودهشتیا ( )www.98ia.comساخته و
منتشر شده است .::
کيفم رو برداشتم و فورا از اونجا زدم بيرون .از اينکه اعصاب ساسي رو به هم ريخته
بودم ،احساس فوق العاده اي داشتم .کال دعواي خوبي و پرمنفعتي بود؛ چون براي
نرفتن به اونجا بهونه ي خوبي دستم داد .فقط مونده بود برم پيش عمو و ازش
بخوام اساسي حالشو بگيره .عمو از خداش بود؛ عاشق اين کاراست.
عمو و آبتين گفته بودن که براي شام ميان پيش ما .ساعت نزديک هفت بود اما
هنوز نرسيده بودن .من توي پذيرايي نشسته بودم و داشتم آهنگ گوش مي کردم.
از دست ساسان عصبي بودم .ظهر هم مامان با بابا تماس گرفت و کلي داد و بيداد
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راه انداخت .البته مي دونستم همچين اتفاقي ميفته .از اين عصبي بودم که توي
کارم فضولي کرده.
بابا از آشپزخونه بيرون اومد و صداي موزيک رو کم کرد.
بابا :مامانت منو شست و گذاشت کنار ،تو چرا ناراحتي؟
 ناراحت نيستم ،عصبانيم.بابا :تو که بايد خوشحال باشي! ديگه اونجا نمي ري ،خودتو خالص کردي.
 از اين عصبانيم که يه بچه سوسول عوضي به من تهمت مي زنه.بابا :حاال مي خواي با گلوله بزنيمش؟!
 باشه ،مسخره کن .من خودم مي دونم بايد چي کار کنم.بابا :يه وقت به عموت چيزي نگي! مي ره طرفو مي کشه؛ اون وقت بيا و درستش
کن .مامانت سريع هممون رو لو مي ده.
 دقيقا گير منم مامانه؛ تازه من کي گفتم بکشيمش؟! اما دست کم بايد يه کتکبخوره.
بابا :باشه ،حاال يه کاريش مي کنيم .فعال يه اولتيماتوم بهش مي ديم ،ولي اگه باز هم
اطراف دانشگاه ديديش فقط به خودم بگو ،مي دونم باهاش چي کار کنم.
 راستي به پدرام زنگ زدي؟!بابا :زنگ زدم اما جواب نداد .فردا بهش زنگ مي زنم.
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 شام چي درست کردي؟بابا :ها؟ با من بودي؟!
 نه با خودم بودم.بابا :آهان ،قيمه.
 تو فکري؟!بابا :تو فکر آبتين بودم؛ گفت مي خواد در مورد پليسه باهامون حرف بزنه.
 حتما باز هم از اون نقشه هاي هوشمندانش کشيده .تو رو خدا خودتون يه نقشهبکشيد وگرنه وضعيتمون مثل قضيه ي گنج مي شه.
بابا :هميشه هم نقشه هاش اون جوري ضايع نيست که .اون يه اشتباه بود.
چند لحظه بعد زنگ به صدا در اومد و بابا رفت تا در رو باز کنه .موقع شام کسي
حرفي از کار پيش نکشيد .کال بابا عادت نداره موقع غذا در مورد اين چيزا حرف بزنه،
با هر کسي هم که بخواد در اين زمينه سنت شکني کنه چکشي برخورد مي کنه.
بعد از شام آبتين کنار سفره ولو شد و در حالي که سيگارشو روشن مي کرد گفت:
قضيه ي اون پليسه رو که براتون گفتم؟
عمو :آره بابا ،خيلي کليشه اي شده ،اصل موضوع رو بگو.
آبتين :اون شب توي خونه ي پدرام توافق کرديم که اول تمام مدارکي که دستشه رو
نابود کنيم.
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بابا :خب؟ زودتر بقيش رو بگو حوصله ندارم.
آبتين :باشه ،چقدر بي اعصابين! من با يکي از دوستام حرف زدم .گفت که طرف
امشب خونه نيست .مي تونيم امشب بريم و قائله رو ختم کنيم.
 امشب که نمي شه .اجازه بده يه نقشه ي درست و حسابي بکشيم که مثل دفعه يقبل خيت و خجل نشيم.
آبتين :اوال که دفعه ي قبل هم خيت و خجل نشديم ،الکي بزرگش نکن! ثانيا من
نقشه رو کشيدم.
بابا :حاال چي کار بايد بکنيم؟
آبتين :هيچي ديگه ،مي ريم اونجا مدارک رو برمي داريم و ميايم.
عمو :فکر کردي کشکه؟ مي خوايم بريم توي خونه ي يه پليس! در مورد محله اش
تحقيق کردي؟
 اصال از کجا معلوم اين رفيقت راست بگه؟ اگه رفتيم اونجا و ديديم کلي پليسمنتظرمونن چي؟
بابا :آره ،تازه شايد هم طرف خونه باشه يا يهو از راه برسه ،اون وقت ديگه واقعا بايد
بکشيمش!
آبتين :من چند روزه که آمار محله اش رو در آوردم ،خودم هم بهش سر زدم .از اون
محله هاي خلوت و کم رفت و آمده .تازه خونه ي طرف هم ويالييه؛ مشکل خاصي
براي داخل شدن نداريم .در ضمن دوستم هم راست مي گه ،من بهش اطمينان دارم
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چون از خودمونه .يارو خونه نمياد ،بهتون قول مي دم .اگر هم اومد باز هم يه راه حل
براش در نظر گرفتم.
عمو :مثال چي؟ با چماق بکوبيم توي سرش؟
آبتين :چماق که نه؛ اما من يه بطري کلروفرم توي بساطم دارم .کافيه هر کدوم از ما
يه مقدار ازش رو بريزيم روي يه دستمال.
بابا :مطمئني هيکلش جوريه که ماها مي تونيم با کلروفرم بيهوشش کنيم؟!
آبتين خنديد و گفت :واا ...مطمئن که نيستم ،اما ا گه از پشت سرش اقدام کنيد
حتما موفق مي شيد.
 اگه بدشانسي آورديم و فقط مدارک پرونده ي ما توي خونش بود چي؟! اون وقتتابلو مي شه که کار ما بوده!
آبتين :در اون صورت مجبوريم خونش رو آتيش بزنيم ،البته نه با بنزين!
 يه کم نامردي نيست؟آبتين :نامردي اينه که بکشيمش.
 خب اگه اين کار رو کرديم و يارو باز بي خيال نشد چي؟آبتين :اون موقع مي ذاريمش به عهده ي پدرام.
قرار بر اين شد که ساعت يک و نيم شب راه بيفتيم .بابا باز هم نذاشت من توي
خونه تنها بمونم .آبتين همش بهمون اطمينان مي داد که طرف به خونش برنمي
گرده و عمو هم هي تهديدش مي کرد که اگه برگرده بيچارت مي کنم.
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توي راه من و آبتين روي صندلي عقب ماشين نشسته بوديم و آبتين هم مدام
وسايلش رو چک مي کرد.
بابا :گفتي چه جوري مي خواي در خونش رو باز کني؟
آبتين :با شاه کليد.
بابا :و اگه کار نکرد؟
آبتين :مجبوريم از ديوار باال بريم.
عمو :ديوارش جوري هست که بشه ازش باال رفت؟
آبتين :آره ،بررسيش کردم .اما خيالت راحت؛ شاه کليدم کار مي کنه .شادي دستمال
ها رو آوردي؟
اون سه تا دستمال رو از توي کيفم بيرون آوردم و بهش دادم.
 ببخشيد ديگه ،مثل اين فيلم ها دستمال سفيد نداشتيم.آبتين :اشکال نداره ،اتفاقا صورتي بار عاطفيش هم بيشتره.
 از االن مي خواي روشون کلروفرم بريزي؟ اثرش نمي پره؟!آبتين :نه بابا ،چي فکر کردي؟با کلروفرم ببر شکار مي کنن .خيلي قويه.
 -يه وقت طرفو نفرستي توي کما!
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آبتين :خيالت راحت .با اين فقط پنج شش ساعت مي ره توي هپروت.
بابا :شادي ،وقتي ما رفتيم داخل ،تو بشين پشت فرمون.
آبتين :ماشين رو هم ببر توي کوچه بغلي ،کنار خونه ي يارو .نمي خوام همسايه ها
آمارمون رو به پليس بدن.
عمو :پالک ماشينو رديف کردي؟
آبتين :آره بابا ،پخمه که نيستم! گل ماليدم.
عمو :چرا چسب نزدي؟ اين جوري تابلو مي شه!
آبتين :آخه جديدا رفقا بهم رسوندن که با چسب ،نيروي انتظامي مي تونه رد ماشينو
بزنه.
وقتي رسيديم بابا و عمو و آبتين از ماشين پياده شدن و منم به گفته ي آبتين،
ماشين رو توي کوچه بغلي پارک کردم .قبل از اينکه ماشين رو ببرم بچه ها کليد
انداختن و به راحتي وارد خونه شدن .اون قدر بي سر و صدا بود که مطمئنا هيچ
کس متوجه نشد.
آبتين درست مي گفت ،محله ي خلوتي بود .توي اون چند دقيقه اي که اونجا بودم
احدي رو نديدم که از اون طرفا رد بشه.
بعد از بيست دقيقه بچه ها برگشتن .همشون خونسرد به نظر مي رسيدن .من هم
فورا روي صندلي عقب نشستم و جاي خودمو به عمو دادم .کلي سند و مدرک دست
بابا و آبتين بود.
عمو سريع ماشين رو روشن کرد و راه افتاديم.
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 کل خونه زندگي طرفو آوردين ،نه؟بابا :بي شرف کلي يادداشت و پرونده داشت ،تازه خونش هم خيلي به هم ريخته
بود؛ اصال نيازي نبود ماها تالشي کنيم!
آبتين :مجبور شديم هر چي دم دستمونه بياريم .يادداشت هاش بدجوري خر تو خر
بودن!
 اميدوارم چيزي که مربوط به خودمون باشه رو هم آورده باشين.آبتين کنار من نشسته بود و داشت اون يادداشت هارو زير و رو مي کرد که يهو،
چشمم به جلد قهوه اي شناسنامه ي طرف افتاد .برش داشتم و گفتم :خاک بر
سرتون ،به شناسنامش هم رحم نکردين؟!
آبتين :هر چي بود آورديم که تابلو نشه.
 ببينم قيافه ي طرف چه جورياست ،تو نديديش؟آبتين :نه ،سعادت نداشتم.
نور ماشين کافي نبود براي همين موبايلمو از توي جيبم بيرون آوردم و نورش رو روي
شناسنامه انداختم .به محض اينکه چشمم به عکسش افتاد يهو وا رفتم؛ فورا از آبتين
پرسيدم :گفتي اسمش چي بود؟
آبتين :بهرنگ درخشاني.
بدون شک همون شخص بود و عکسش جاي هيچ شبهه اي رو باقي نمي گذاشت.
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 من مي شناسمش ،چند بار هم با هم حرف زديم!تا اينو گفتم يهو عمو وسط خيابون زد روي ترمز و ما سه تا شوت شديم جلو! البته
شانس آورديم که سرعتمون زياد باال نبود.
بابا عصباني شد و گفت :چته رواني؟! نزديک بود َ
کلم رو بشکني!
عمو :مگه نشنيدي چي گفت؟ طرف رفته سراغ دخترت ،يه کم غيرت داشته باش!
بابا :خودم شنيدم چي گفت .بگو ببينم کجا ديديش؟ در مورد چي حرف زدين؟
 توي دانشگاه؛ همکالسيمه .ازم مي خواست يه اسحله ي نه ميل براش جور کنم.بابا :يه نفر ازت طلب اسلحه مي کنه ،اون وقت تو هيچي به من نمي گي؟ واقعا که!
آبتين :تو بهش چي گفتي؟
 هيچي بابا ،خودمو زدم به اون راه.بابا :خوبه که الاقل اينو مي دوني!
 الزم نيست کنايه بزني! ديگه عقلم به اين چيزا مي رسه.عمو :چيز ديگه اي نگفت؟
 امروز هم اومد سراغم .مي گفت يه نفر بابامو کشته ،براي همين دنبال تفنگ ميگردم و از اين حرفا.
آبتين :اوه اوه ،طرف بدجوري توپش پره!
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بابا :بهتره ديگه نري دانشگاه ،تا ببينم بايد چي کار کنم.
آبتين :اصال فکر خوبي نيست ،اين جوري بدتر تابلو مي شه.
بابا :چي چيو تابلو مي شه؟ يارو نتونسته قانوني کاري کنه ،اين جور که پيداست مي
خواد خودش دخلمون رو بياره .من نمي خوام بچمو به کشتن بدم.
عمو :موافقم.
 بابا راست مي گه .امروز داشت واسه من دم از بي قانوني و انتقام شخصي مي زد.آبتين :اين قدر ساده نباشيد! بهتون قول مي دم يارو هنوز دنبال مدرک قانونيه.
عمو :رو چه حساب؟
آبتين :طرف پليسه ،اراده کنه مي تونه هر سالحي رو که مي خواد از مهمات نيروي
انتظامي برداره؛ نيازي نداره از ماها تفنگ بگيره .اگرم مي خواست ما رو بکشه و
بحث انتقام مطرح بود ،مطمئن باشيد تا االن اين کار رو مي کرد .پس طرف دنبال
مدرک مي گرده .احتماال مي خواسته از طريق شادي ازمون آتو بگيره .حدس مي زنم
هر بار که باهات حرف زده داشته صدات رو ضبط مي کرده.
عمو :ناشي بازي درآورده ،اگه همين جوري ادامه بده کارش تمومه.
صبح بدون سر و صدا از خواب بيدار شدم تا برم دانشگاه .مي دونستم اگه بابا ببينه
مانعم مي شه ،ولي من با آبتين موافق بودم .طرف هنوز هم دنبال مدرک قانوني مي
گرده .سريع آماده شدم و از خونه بيرون اومدم.
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نزديک ساعت ده به دانشگاه رسيدم و فورا کالس رو پيدا کردم .اما همين که رسيدم
استاد از کالس بيرون اومد .انگار کالس تموم شده بود .فکر مي کنم توي زمان شروع
کالس اشتباه کرده بودم! به هر حال اونجا موندن فايده اي نداشت .برگشتم و به
سمت حياط دانشگاه حرکت کردم .بيرون داشت بارون ميومد ،براي همين هم بيشتر
دانشجوها سالن رو ترک نکرده بود و يه عده هم بيرون سالن ،جلوي در ورودي
ايستاده بودن .منم تصميم گرفتم تا زماني که از شدت بارش کم مي شه توي سالن
بمونم .چند لحظه بعد گوشيم زنگ زد ،آبتين بود.
 الو ،بگو؟آبتين :کجايي؟
 دانشگاه.آبتين :کاش نمي رفتي.
 تو خودت گفتي اگه نرم بد مي شه!آبتين :اون مال ديشب بود .يه چيزي توي اون مدارک پيدا کرديم؛ حاال بعدا واست
مي گم .کالست تموم شده؟
 آره.آبتين :پس همون اطراف بمون ،من ميام دنبالت.
 باشه ،فقط وقتي رسيدي به من يه زنگ بزن.آبتين :باشه ،فعال.
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گوشي رو قطع کردم و توي جيب مانتوم گذاشتم .کال عادت ندارم موبايلم رو توي
کيفم بذارم .داشتم به دانشجوهايي که اطرافم بودن نگاه مي کردم که ديدم اون
پسره ي احمق داره با يه نفر ديگه حرف مي زنه .وقتي ديدمش اعصابم به کلي
داغون شد .اصال فکر نمي کردم يه روزي اين قدر ازش بدم بياد! دوست داشتم هر
چي زودتر از اونجا برم .هنوز راه نيفتاده بودم که ديدم پسره با اوني که همراهش
بود دارن به سمتم ميان.
وقتي ديدم دارن ميان طرفم ديگه بهشون نگاه نکردم .حسابي اخم هام رفته بود
توي هم .دقيقا حس مي کردم دچار همون احساسي شدم که اون نسبت به من داره.
هر دو جلو اومدن و سالم کردن .نيم نگاهي بهشون انداختم اما جوابي ندادم.
بهرنگ :چي شده؟ ديگه از اون لبخند هاي هميشگي خبري نيست!
 االن اصال حوصله ي حرف زدن ندارم.اينو گفتم و به سمت در ورودي حرکت کردم و از سالن خارج شدم .زير بارون موندن
رو به اون وضعيت ترجيح مي دادم .به خاطر شديدتر شدن بارون محوطه ي
دانشگاه خيلي خلوت بود .ظرف چند ثانيه تمام هيکلم خيس شد و بدتر از همه
مقنعم بود که از تماسش با موهام ،چندشم مي شد .دوست داشتم بندازمش کنار،
ولي خب نمي شد ديگه!
لحظه اي بعد متوجه ي يه صدا از پشت سرم شدم.
بهرنگ :يه لحظه وايستا ،مي خوام با هم حرف بزنيم.
 برو پي کارت.اون پسري که همراهش بود آروم بهش گفت :فکر نمي کنم االن وقت مناسبي باشه.
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بهرنگ :واقعا برام جالبه بدونم چه اتفاقي افتاده که امروز حوصله نداري!
لحنش جوري بود که احساس کردم مي دونه قضيه ي ديشب کار ما بوده .اما باز هم
بهش اهميتي ندادم؛ حتي بهش نگاه هم نکردم و به راه رفتن ادامه دادم.
بهرنگ :نمي خواي اسممو بدوني؟
به سمتش برگشتم و لبخند طعنه آميزي زدم :نه ،چون تو مي دوني من کي ام و من
هم مي دونم تو کي نيستي! بهت پيشنهاد مي دم ديگه دانشگاه نياي چون زحمتت
مي شه.
بهرنگ :خوشحالم که فهميدي ،هر چند خيلي ديره! يه چيزي رو تازه فهميدم؛ اينکه
چرا خانواده ي شما اين قدر براي من و دادستان خواستني هستين .هفت بار ازتون
شکايت شده اما هر بار شکات به طرز مســـخره اي غيبشون زده.
 چيه؟ مي خواي بازي کني؟بهرنگ :آره ،بدم نمياد.
بعد به جيب کتش اشاره کرد و گفت :آخه دست بر قضا من يه جعبه کبريت توي
جيبم دارم.
ياد حرف آبتين در مورد ضبط کردن صدا افتادم .حدس مي زدم منظورش چيزي
شبيه به ضبط صوت باشه.
 آره ،از برآمدگيش متوجه شدم.بهرنگ :خيلي خب؛ سوال اينه که چقدر مي خواي بهت فشار بيارم.
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 فکر مي کردم بيشتر از اينا بدوني؛ چون اين طرفا ،مردم به خاطر همچين سواالييهمديگه رو مي کشن!
چون حدس مي زدم داره صدامو ضبط مي کنه نخواستم بهش آتو بدم ،دوست
داشتم غيرمستقيم حاليش کنم .در حالي که به کيفم اشاره مي کردم گفتم :االن هم
ديگه بهتره بري ،چون ممکنه اينجا يه بمب منفجر بشه.
اين بار ديگه واقعا عصباني شد اما پسري که همراهش بود ،دستش رو محکم گرفته
بود که نذاره به طرف من بياد.
بهرنگ :چرا بهمون نشون نمي دي توي کيفت چي داري؟ ها؟
 برو حکم قضايي بيار تا بهت نشون بدم.همين لحظه دوستش خيلي مؤدبانه گفت :شما ديگه بريد ،ممنون از وقتي که بهمون
دادين.
 باشه.به بهرنگ لبخندي زدم و خواستم راه بيفتم که فورا گفت :نه ،اون تشکر مي کنه ،من
اصـــال تشکر نمي کنم! در ضمن به زودي يه گالون بنزين به سمت بعضي ها پرتاب
مي شه؛ کسايي که فقط خدا مي تونه کمکشون کنه!
اونم داشت به شيوه ي خودم تهديدم مي کرد؛ اما مهم نبود .راه افتادم و ازشون
فاصله گرفتم .از دانشگاه که بيرون اومدم آبتين رو ديدم و جلو رفتم.
 -سالم ،ماشين کجاست؟
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آبتين :خراب شد ،مجبور شدم وسط راه ولش کنم.
 اي بابا ،حاال چي کار کنيم؟آبتين :ديگه چاره اي نيست ،با تاکسي مي ريم.
 تو که ماشينت خرابه چرا مياريش بيرون؟آبتين :اوه ،چه خبره؟چرا اين قدر عصباني اي؟!
 اين يارو پليسه بهم پيله کرده بود .خاک بر سرت! چقدر گفتم تابلو مي شه؟ ياروفهميده.
آبتين :از کجا مي دوني؟
 ديگه از اين تابلوتر نمي شه! مي خواست کلم رو بکنه.آبتين :غلط کرده.
 ِا جدي؟ اينو برو به خودش بگو.آبتين :در هر صورت اين دفعه ديگه پدرام کوتاه نمياد ،از االن فاتحش رو بخون.
 چرا؟آبتين :ديشب من مدارک رو بردم پيش پدرام .با همديگه کلش رو زير و رو کرديم.
فهميدم که طرف به يه سري پرونده که ما فکر مي کرديم نابود شدن دست پيدا کرده.
البته اين پرونده فقط به پدرام مربوط مي شه؛ براي همين خيلي داغ کرد ،گفت
همين روزا حسابشو مي رسه.
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 يعني مي خواد بکشتش؟آبتين :نمي دونم؛ به احتمال زياد آره .البته قبلش بايد بفهمه بقيه ي اون پرونده
کجاست! وگرنه ممکنه کشتنش هم فايده اي نداشته باشه.
همچنان مشغول حرف زدن بوديم که يه ماشين کنارمون ايستاد .شيشه ي سمت
شاگرد پايين اومد و ديديم اون پسره ،پوياست .اما سمت شاگرد نشسته بود .سالم
کرد ،با اينکه اعصاب نداشتم ولي جوابشو دادم.
پويا :بفرماييد باال ،ما تا يه جايي مي رسونيمتون.
آبتين :نه ممنون ،مزاحم نمي شيم؛ منتظر تاکسي مي مونيم.
پويا :توي اين بارون تاکسي گيرتون نمياد ،سوار شين.
آبتين که مشخص بود بدش نمياد سوار بشه بدون هيچ مقاومتي فورا قبول کرد.
اون لحظه دوست داشتم بزنم توي سرش ،ولي خب نمي شد! هر دو سوار ماشين
شديم و به اون آقايي که پشت فرمون بود سالم کرديم .اونم گفت که باباي پوياست.
توي کل مسير من و آبتين ساکت بوديم و باباي پويا يه بند حرف زد! من فکرم به
قدر ي مشغول بود که فقط صداش رو مي شنيدم و يه کلمه هم از حرفاش چيزي نمي
فهميدم .با اينکه اصال قرار نبود ما باليي سر بهرنگ بياريم اما نمي دونم چرا هنوز
هيچي نشده احساس گناه مي کردم! با اينکه ازش بدم ميومد ولي در عين حال دلم
براش مي سوخت .همون طور که من عاشق بابامم ،حتما اون هم خيلي پدرش رو
دوست داشته که اين جوري دنبال انتقامه! اما اصال دوست نداشتم به خاطر اون
بابام رو از دست بدم .کامال احساسش رو درک مي کردم ،ولي خودش بايد بهتر بدونه
که پدرام چه جور آدميه! نبايد اين قدر ناشيانه عمل مي کرد.

108

www.romansara.NET

رمانسرا

نامقدس – کتابخانه مجازی رمانسرا

باباي پويا ما رو تا نزديکي خونه رسوند .وقتي رسيديم ازشون خداحافظي کرديم و از
ماشين پياده شديم .آبتين هنوز در ماشين رو نبسته بود که باباي پويا گفت :اگه
اومدين ساري حتما به ما سر بزنيد.
آبتين :بله ،چشم.
به محض اينکه آبتين در رو بست گفتم :آبتين ،اگه منو توي ساري ديدي با تفنگ
منو بکش.
آبتين گفت باشه و بعد کلي خنديد.
تمام بعد از ظهر رو توي اتاق خوابيده بودم .البته چون عصبي بودم همش از خواب
بيدار مي شدم و درست و حسابي نتونستم بخوابم .توي خواب و بيداري بودم که
شنيدم آبتين اومد .چون صبح ديده بودمش ترجيح دادم بيرون نرم و به خوابم
ادامه بدم .نمي دونم چند دقيقه گذشت که بابا اومد توي اتاق و چند بار صدام کرد.
بابا :بايد بريم.
 کجا؟بابا بلند گفت :آبتين ،گفتي کجا؟
آبتين از پذيرايي گفت :خونه ي جنگلي دايي.
بابا :خونه جنگلي عموت.
 چرا؟بابا :بهتره چند روز نباشيم تا آب ها از آسياب بيفته .تو هم نمي خواد دانشگاه بري.
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 آخ جون! وسيله براي چند روز بردارم؟بابا :يه ماه ،شايد هم کمتر.
 باشه .چند دقيقه ي ديگه حاضر مي شم.في الفور وسايلمون رو جمع کرديم و راه افتاديم .اين خونه ي عمو توي يکي از مناطق
دور افتاده از شهر ،روي دامنه ي يه کوهه ،جوري که ماشين رو نيست و بيشتر راهو
بايد پياده رفت .تا چند کيلومتريش هم هيچ روستايي نيست .شب ها فقط صداي
حيوون هاي جنگل شنيده مي شه .چون معموال همگي با هم به اونجا مي ريم کم
پيش مياد که تحت تاثير محيط قرار بگيريم و بترسيم.
جلوي در ،آبتين منتظرمون بود ،اما ماشين خودش رو نياورده بود .وسايل رو که زياد
هم نبودن توي صندوق عقب گذاشتيم و سوار شديم.
 اين ماشين کيه؟آبتين :مال يکي از دوستامه؛ گفتم که ماشين خودم خراب شده .مجبور شدم اينو
قرض کنم.
بابا :پدرام با پليسه چي کار کرد؟
آبتين :فعال که هيچي ،البته من زياد در جريان نيستم .نمي دونم.
آرزو مي کردم که طرف حماقت نکنه و خودشو گم و گور کنه .وگرنه ديگه کاري از
دست هيچ کس برنمياد .حتي بابا و عمو هم نمي تونن نظر پدرام رو عوض کنن.
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آبتين ماشين رو توي يکي از روستاهاي اطراف گذاشت و بقيه ي راه رو پياده رفتيم.
بعد از چهل دقيقه پياده روي به خونه رسيديم .ديگه هوا کامال تاريک شده بود .خونه
از يک طرف رو به شيب تندي بود .ديگه نفس براي ادامه راه رو نداشتيم ،اما با
بدبختي تونستيم خودمون رو به خونه برسونيم.
اطراف خونه سگ هاي پدرام رو ديديم که يه گوشه بسته شده بودن؛ اصال فکر نمي
کردم پدرام هم اونجا باشه.
 نگفته بودي پدرام هم هست!آبتين :خودمم تعجب کردم! دايي به من چيزي نگفته بود.
 راستي به نظرت کار درستي کردي ماشينو اونجا گذاشتي؟آبتين :قراره دوستم بياد و برش داره ،نگران نباش.
در زديم و چند ثانيه بعد عمو در رو باز کرد.
عمو :دير کردين!
بابا :توي سراشيبي سرعتمون کم شد؛ پدرام اينجاست؟
عمو :آره.
پدرام جلوي تلويزيون نشسته بود .تا ما رو ديد تلويزيون رو خاموش کرد .بعد بلند
شد و با هممون خيلي گرم احوال پرسي کرد.
بابا :فکر نمي کردم اينجا ببينمت؛ مگه درگير قضيه ي پليسه و پرونده و اين چيزا
نبودي؟
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پدرام :چرا ،االن هم هستم.
بابا :خب؟ يعني االن داري نقشه مي کشي؟
پدرام :نقشه رو کشيدم ،االن در مرحله ي اجرام.
ما کامال گيج شده بوديم و از حرفاش سر در نمي آورديم.
آبتين :مي شه بگي دقيقا داري چه جوري اجراش مي کني؟
پدرام :آره ،بشينيد تا بگم.
نمي دونم چرا اون لحظه اون قدر استرس گرفته بودم! نزديک بود غش کنم بيفتم رو
دست بابا! حس مي کردم اتفاق بدي افتاده ،اما به خودم تلقين مي کردم که
احساسم اشتباه مي کنه.
پدرام :من اون پرونده ها رو حسابي باال و پايين کردم .به اين نتيجه رسيدم که پسره
زيادي مي دونه؛ اما خوشبختانه قبل از اينکه بخواد کاري کنه ،دست به کار شدم.
آبتين :خب ،چي کار کردي؟
پدرام :گرفتيمش.
بابا :يعني چي که گرفتينش؟
پدرام :مجبور شدم بيارمش اينجا .وگرنه هممون رو بيچاره مي کرد.
 دزديديش؟!112
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پدرام :آره ،دير يا زود بايد اين کار رو مي کرديم.
بابا :تو آدم ربايي کردي ،اونم يه پليس رو! اون وقت به ما هم گفتي بيايم؟ ديوونه
شدي؟!
پدرام :پاي تو هم گيره.
بابا :نه نيست.
آبتين :دايي راست مي گه ،اين پرونده ي توئه!
پدرام :باشه ،قبول .پرونده ي منه .از شما خواستم بياين اينجا تا کمکم کنيد و ببنيد
چقدر از پرونده رو بايد از يارو بکشيم بيرون .آخه حدس مي زنم يه مقدارش رو قايم
کرده ،نمي دونم کجا و پيش کي .کافيه شما يه کمک کوچولو به من بکنيد ،بقيش
ديگه به خودم مربوطه.
 االن کجاست؟پدرام :پرونده ها؟
 نه بابا ،پليسه.پدرام :آهان ،زيرزمين.
بابا :چه جوري تونستين بيارينش اينجا؟
پدرام :شخصا اين کار رو نکردم ،چون ماها رو مي شناسه .مجبور شدم از سه تا از
بچه ها کمک بخوام.
113

www.romansara.NET

رمانسرا

نامقدس – کتابخانه مجازی رمانسرا

عمو :اونا کشوندنش توي کوچه ي خلوت کنار خونش؛ بعدم سوار ماشين شدن و
آوردنش اينجا.
بابا :به همين راحتي؟
عمو :نه خب ،قبلش يه درگيري کوچيکي بينشون پيش اومد .البته چون کوچه خلوت
بود به مشکل نخوردن.
بابا :اگه ديده شده باشن چي؟
پدرام :خيالت راحت ،کامال بي سر و صدا بوده .وگرنه االن ماها اينجا نبوديم.
آبتين :حاال واقعا الزمه که بکشيدش؟
پدرام :اگه قول بده که بي خيالمون بشه ،نه .اما مي دوني که همچين چيزي ممکن
نيست!
بابا :پرونده ها رو بيار تا با هم بررسيشون کنيم .بعد ما از اينجا مي ريم.
همه سرگرم پرونده ها شدن .منم رفتم توي اتاق .حوصله ي هيچ کس رو نداشتم .با
اينکه کاري نکرده بودم اما عذاب وجدان داشت بيچارم مي کرد .دوست داشتم گريه
کنم ،اما فايده اي نداشت .هر چي فکر مي کردم راهي نبود که بتونم بهرنگ رو نجات
بدم .اگه به پليس خبر مي دادم که ممکن بود بابا و آبتين و عمو هم دستگير بشن.
اگه فراريش مي دادم هم همين اتفاق ميفتاد! اما بايد انتخاب مي کردم.
سعي کردم چند دقيقه به هيچي فکر نکنم تا شايد راه حل مناسبي به ذهنم خطور
کنه.
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وسايلمون هنوز توي پذيرايي بود .بيرون رفتم و چمدونمون رو به اتاق آوردم .بابا و
بقيه اون قدر سرگرم بودن که متوجه ي من نشدن .چمدون رو باز کردم و از زير لباس
ها اسلحه ي بابا رو برداشتم .چون شايد مجبور مي شدم يه نفر رو با تير بزنم!
اما هنوز وقتش نبود؛ بايد صبر مي کردم .حس مي کردم نقشه ام آنچنان حساب
شده نيست .موقتا اسلحه رو توي کيفم گذاشتم .مي دونستم بابا حاال حاالها
سراغش نمياد.
آروم از الي در به بقيه نگاه کردم .شديدا سرگرم بودن و حواسشون به من نبود.
تصميم داشتم برم توي زيرزمين و ببينم حالش چطوره.
مي دونستم که در زيرزمين قفله و بايد اول کليد رو پيدا کنم .کار سختي نبود .حتم
داشتم کليد رو دور از چشم بقيه قايم نکردن .خيلي ريلکس از اتاق بيرون اومدم و به
بهونه ي آب خوردن رفتم توي آشپزخونه .در عين حال دقيق داشتم به همه جا نگاه
مي کردم تا کليد رو گير بيارم .حين آب خوردن ديدم يه دسته کليد روي اپنه .آروم
برش داشتم و کليد ها رو محکم توي دستم گرفتم که يه وقت صدا ندن .دوباره
برگشتم توي اتاق و رفتم روي تراس تا از اونجا برم زيرزمين.
بدجوري دلشوره داشتم .حدس مي زدم بنده ي خدا رو ترکونده باشن .مگه مي شه
بدون زد و خورد آورده باشنش! تازه با توجه به تخس بودنش احتماال خيلي بيشتر
کتک خورده.
سه چهار تا کليد رو امتحان کردم تا اينکه باالخره تونستم قفل رو باز کنم .آروم در رو
باز کردم و بي سرو صدا وارد زيرزمين شدم .اصال دوست نداشتم توي اون وضعيت
باهاش رو به رو بشم اما دست خودم نبود .حس مي کردم اون لحظه بايد ببينمش؛
چون شايد نظرم عوض مي شد ،به هر نحو ممکن!
دست و پاش رو بسته بودن و روي زمين افتاده بود .خوشبختانه دستاش رو از جلو
بسته بودن و به نظر ميومد بيهوش باشه .با چسب بسته بودنش و دهنش هم بسته
115

www.romansara.NET

رمانسرا

نامقدس – کتابخانه مجازی رمانسرا

بود اما روي چشماش باز بود .چون مي خواستن بکشنش باز بودن چشماش براشون
اهميتي نداشت .جلوتر رفتم و خودمو بهش رسوندم .دلم به حالش سوخت .بچم چه
کتکي خورده بود .دماغش هم خون اومده بود ،اما خونش ديگه تقريبا روي صورتش
خشک شده بود .دلم براش مي سوخت .با اينکه کاري نکرده بود اما اين بالها رو
سرش آورده بودن .تازه آخرش هم مي خواستن بکشنش .بغض گلومو گرفته بود.
آخه حيف نبود اون تن و بدن بره زير خاک؟!
دلم مي خواست بازش کنم تا بره ،اما فايده اي نداشت .اين که بيهوش بود! وقتي
هم که ياد بابام ميفتادم دوباره از کمک بهش منصرف مي شدم؛ چون اگه اتفاقي
براي بابام بيفته منم حتما خودکشي مي کنم .ولي اگه بهرنگ بميره حداقل ديوونه
مي شم.
احساس مي کردم از دستش عصبانيم ،بس که به اين ماجرا گير داد و پارازيت
انداخت ،آخرش هم خودشو بدبخت کرد.
 تو خيلي عوضي اي ،اما من دوستت دارم ،جوري که بعضي وقتا هوس مي کنم بزنمزير گوشت.
ديگه اونجا موندن فايده اي نداشت ،ممکن بود بقيه متوجه بشن .براي همين از
زيرزمين بيرون اومدم  .درشو قفل کردم و سريع برگشتم توي خونه تا کليدها رو سر
جاشون بذارم.
گوشه ي اتاق ،روي زمين نشسته بودم و داشتم تمام راه هاي احتمالي رو مرور مي
کردم ،اما همشون احمقانه بودن!
بابا در اتاق رو باز کرد و اومد داخل.
بابا :کار ما تموم شد؛ مي تونيم همين االن بريم.
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 نمي شه بمونيم؟بابا :چرا؟ به نظر من اگه بريم بهتره.
 من دوست دارم بمونيم؛ حداقل فردا بريم.بابا :اين حرفت دليل خاصي داره؟
 نه ،فقط حس مي کنم خستم.بابا :باشه ،ولي اگه نظرت عوض شد حتما بهم بگو.
قبل از اينکه بابا از اتاق بيرون بره گفتم :سر راهت به آبتين بگو بياد اينجا.
بابا :باشه بهش مي گم.
اولش مي خواستم قضيه رو با بابا در ميون بذارم ،اما احساس کردم آبتين توي اين
چند روز بيشتر از همه مخالفت خودش رو با کشتن بهرنگ بروز داده .مي دونستم که
اونم مثل من فکر مي کنه.
چند لحظه بعد آبتين اومد توي اتاق و روي تخت نشست.
آبتين :چي کارم داري؟
 نمي دونم چه جوري بگم!آبتين :چيزي شده؟
رفتم و کنارش روي تخت نشستم .نگران به نظر مي رسيد.
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 من که هنوز چيزي نگفتم ،چرا قيافت اين شکلي شد؟آبتين :نگران شدم .بگو ديگه ،چي شده؟
 تو راضي اي که پليسه رو بکشن؟آبتين :نه ،در عين حال هم اصال دوست ندارم برم زندان .مي ترسم يا اين پليسه يا
پدرام سر هممون رو به باد بده!
 اين بدبخت که کاري نکرده!آبتين :مي دونم ،ولي کاري از دست من و تو برنمياد.
 ببين من تفنگ بابامو برداشتم ،تو هم که يه دونه داري.آبتين :خب؟ تو مخالف کشتني ،اون وقت مي خواي پدرام رو بزني؟!
 من کي گفتم پدرام رو بزنيم؟آبتين :پس چي؟ مي خواي تفنگمون رو بديم پليسه ما رو بزنه؟!
 نه ،ما اونو مي زنيم.آبتين :يعني چي؟ من اصال متوجه نمي شم! پدرام خودش داره اين کار رو مي کنه،
ديگه چه نيازي هست ما بزنيمش؟
 همين ديگه ،نکته اينجاست .اگه پدرام بهش شليک کنه حتما مي ميره اما اگه مابزنيمش ديگه اين اتفاق براش نميفته.
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آبتين :چرا؟ گلوله هاي ما مهربون ترن؟!
 اين قدر گيج بازي درنيار!آبتين :جدي پرسيدم .باشه قبول؛ گيريم اين چيزي که تو مي گي عملي باشه! بگو
ببينم بايد چي کار کنيم.
 بايد جوري برنامه ريزي کنيم که فقط من و تو بهش شليک کنيم .ببينم ،کجاي طرفوبزنيم احتمال مردنش کمتره؟
آبتين :گذشته از دست و پا که با شليک بهش خيلي تابلو مي شه يارو نمرده؛ فکر کنم
اگه به شکمش شليک کنيم نميره .البته شايد هم بميره! بستگي به قدرت بدني
خودش داره .تازه اينم در نظر بگير که اگه يه گلوله بخوره مشخص مي شه که هنوز
نمرده ،در ضمن پدرام هم زير بار نمي ره که طرف با يه گلوله مرده باشه! اون وقت
مجبوريم حداقل دو سه تا بهش بزنيم ،که در اون صورت هم شايد بميره!
 دو بار بهش شليک مي کنيم ،بقيش با من.آبتين :چي چيو بقيش با من! اصال چه جوري مي خواي ببريش بيمارستان؟ اين همه
راه تا جاده هست! مي خواي تنهايي کولش کني؟
 خوب شد گفتي ،به رفيقت زنگ بزن بگو ماشينو نبره.آبتين :اصال فهميدي چي گفتم؟ اگه طرف مرد چي؟ اون وقت ما مي شيم قاتلش.
 من کسايي رو مي شناسم که گلوله به سرشون خورده و زنده موندن!آبتين :منم کسايي رو مي شناسم که با يه گلوله توي کتفشون مردن!
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 چرند نگو! همچين چيزي امکان نداره.آبتين :چرا ،امکان داره .طرف اون قدر خونريزي کرد که مرد .ممکنه همچين باليي سر
اين پسره هم بياد.
 ما هر کاري از دستمون بربياد انجام مي ديم .بقيش رو ديگه خدا کمک کنه.آبتين :گيريم هم که فراريش داديم ،بعدش چي؟ مي ره هممون رو لو مي ده.
 تا اون موقع ما فرار مي کنيم .فقط يادت نره ،يکي از ما مي زنيمش.آبتين :باشه؛ من سعي خودمو مي کنم ،اما هيچ قولي نمي دم.
آبتين چنگي به موهاش کشيد ،بعد به دستاش نگاه کرد و گفت :اه! چند تا از موهام
کنده شد ،همش تقصير توئه!
 به من چه؟! اصال تو چرا اين قدر استرس داري؟ کارمون رو خراب مي کني ها!آبتين :اين کار اساسا ايراد داره.
 تو فقط قراره دو سه تا تير بهش بزني ،کار سختي نيست!آبتين :نه اصال! اگه اشتباهي زدم توي قلبش چي؟
 تو فقط روي کارت تمرکز کن ،نگران بقيش نباش .اصال شايد خودم زدمش!آبتين :ترجيح مي دم خودم اين کار رو بکنم ،وگرنه تو طرف رو از همين جا مي
فرستي سينه ي قبرستون.
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 مرسي ،فقط يادت نره به دوستت خبر بدي!آبتين :باشه .البته اينجا نمي شه چون آنتن نمي ده .بايد برم نزديک روستا.
همه توي پذيرايي نشسته بوديم و هيچ کس حرفي نمي زد .پدرام به ساعتش نگاه
کرد و گفت :االن ديگه مي رسن.
بابا :کسي قراره بياد اينجا؟
پدرام :آره ،دو سه تا از بچه ها .با اين پسره يه کم حرف مي زنيم و بعد مي ريم.
بابا :کجا مي خواي بري؟
پدرام :امشب يه کار کوچيکي دارم ،بايد حتما برم.
وقتي شنيدم يه سري از نوچه هاي پدرام قراره بيان اونجا حسابي بهم ريختم .مي
ترسيدم کارمون رو خراب کنن! اما چاره اي نبود ،بايد تمام تالشمو مي کردم.
چند دقيقه بعد ،زنگ به صدا در اومد و دو نفر از رفقاي پدرام بهمون ملحق شدن.
فقط اوني رو مي شناختم که اطراف دانشگاه پرسه مي زد .اسمش پيمان بود؛ شايد
هم پژمان! دونستنش برام اصال اهميتي نداشت.
مشخص بود که بابا و عمو عالقه اي به گپ زدن با اون دو نفر ندارن و اصال
تحويلشون نگرفتن! به نظر مي رسيد پدرام هم براي رفتن عجله داره .دسته کليد رو
براي يکيشون پرت کرد و بهشون گفت که بيارنش اينجا.
عمو :مي خواي چي کار کني؟
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پدرام :مي خوام ازش حرف بکشم و قائله رو ختم کنم.
عمو :اگه چيزي نگفت چي؟
پدرام :هيچي ،در اون صورت ديگه کاري از دستم برنمياد.
آبتين تفنگش رو از روي ميز برداشت و داشت باهاش ور مي رفت .فهميدم که
وقتشه .رفتم توي اتاق ،مانتوم رو پوشيدم و تفنگ بابا رو توي جيبم گذاشتم .اگه
دستم مي گرفتم ممکن بود بابا بهم گير بده .استرسي گرفته بودم که نگو! حس مي
کردم خودم نمي تونم شليک کنم .همه ي اميدم به آبتين بود.
طولي نکشيد که اون دو نفر بهرنگ رو آوردن .چسب روي دهنش رو برداشتن و روي
زانوهاش نشوندنش.
پدرام :بگو ببينم ،غير از تو کي از اين مدارک خبر داره؟
بهرنگ خنديد و گفت :اگه بگم منو نمي کشي؟
پدرام :نه ،ولي قول مي دم در حقت لطف کنم و راحت تر برات انجامش بدم.
بهرنگ :در هر صورت نتيجش براي من يکيه؛ هر کاري الزمه بکن.
پدرام :باشه ،خودت خواستي.
بعد يکي از اون دو نفر رفت توي آشپزخونه و يه نايلون بزرگ آورد .من که نزديک
عمو بودم ،آروم ازش پرسيدم :مي خواد چي کار کنه؟
عمو :نمي دونم!
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يارو اون نايلون بزرگو روي زمين ،جلوي بهرنگ پهن کرد و اون يکي يه چاقوي بزرگ
از روي اپن برداشت .حسابي دست پاچه شده بودم .دوباره آروم از عمو پرسيدم :مي
خوان سرشو ببرن؟
عمو :نه ،فقط ژستشه.
اون مرد با چاقو رفت سمتش و روي نايلون خمش کرد .چاقو رو گذاشت روي
شاهرگش .هر لحظه استرس من هم بيشتر مي شد.
 ولي انگار دارن مي بُرن!عمو :مطمئن باش فقط ژستشه.
اصال به نظر نميومد حرکتشون شوخي باشه! پدرام دوباره سوالش رو تکرار کرد ،اما
بهرنگ جوابي نداد.
مردي که توي دستش چاقو بود از پدرام پرسيد :ب ُبرم؟
پدرام هنوز جوابي نداده بود که بابا گفت :چي کار مي کني؟ قرارمون اين نبود!
پدرام :من قرار رو عوض مي کنم.
آبتين :يه لحظه بهش مهلت بده!
پدرام :وقت نداريم ،کارتو بکن.
قبل از اينکه شروع به بريدن کنه بهرنگ گفت :باشه باشه .مي گم!
پدرام :اين شد! بذار حرف بزنه.
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اون مرد ولش کرد و بهرنگ دوباره نشست .وضعيت نشستنش جوري بود که من و
آبتين به راحتي مي تونستيم نقشمون رو پياده کنيم؛ البته اگه اون يارو بي خيال سر
بريدن مي شد!
بهرنگ :همه ي مدارک همين چيزاييه که مي بيني .همشون دست خودم بودن.
پدرام :چه جوري حرفاتو باور کنم؟
بهرنگ :جدي مي گم ،هيچ کس خبر نداره.
پدرام :اما اينا ناقصن؟
بهرنگ :من فقط همينا رو گير آوردم.
پدرام :ممنون از همکاريت .تو مرد محترمي هستي.
مردي که نزديک بهرنگ بود ازش فاصله گرفت و گفت :زود تصميمتو بگير ،بايد بريم.
پدرام خنديد و گفت :واقعا نمي دونم با اين احمق چي کار کنم.
اون يکي در حالي که داشت اسلحشو پر مي کرد گفت :پدرام زود باش ،چه غلطي
مي کني؟!
پدرام :خفه شو! تازه داره بهم خوش مي گذره.
همين لحظه آبتين دست به کار شد  .اسلحش رو کشيد و گفت :بسه ديگه ،خودم
تمومش مي کنم.
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و دو بار به بهرنگ شليک کرد .ضرب گلوله باعث شد کمي عقب بره و به ديوار
بچسبه.
بابا و عمو اصال انتظار همچين حرکتي رو از آبتين نداشتن و حسابي جا خوردن .البته
منم با اينکه مي دونستم قراره چه اتفاقي بيفته ولي بازم جا خوردم .خيلي حرکتش
يهويي و جوگيرانه بود!
اميدوارم بودم بهرنگ زنده باشه و در عين حال تکون نخوره که باعث بشه کس ديگه
اي بهش شليک کنه.
پدرام :تيراندازي قشنگي بود .پيمان ببين مرد؟
ديگه نوبت خودم بود ،بايد دست به کار مي شدم .تفنگ رو از جيبم بيرون آوردم و
به سمت اون يارو پيمان گرفتم و بهش اشاره کردم که بره کنار .اگه اون نبضش رو
مي گرفت بيچاره مي شديم .جلو رفتم و گفتم :من چک مي کنم.
پدرام هم يه جوري نگاه مي کرد که انگار من چه دختر شجاع و خفنيم .نمي دونست
که من گير و گور عشقي دارم!
خدا رو شکر توي اون لحظه بابا مانعم نشد .فکر کنم به خاطر ناگهاني بودن اتفاقات
قفل کرده بود.
رفتم کنار بهرنگ و دستمو گذاشتم روي گردنش .تا اون موقع هيچ وقت نبض کسي
رو نگرفته بودم ،چون اصال نمي دونستم نبض گردنو چه جوري بايد گرفت!
به صورت نمادين نبضشو گرفتم و گفتم :مرده.
پدرام به نوچه هاش گفت :زودباشين اينجاها رو تميز کنيد تا راه بيفتيم.
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آبتين خيلي خونسرد گفت :من خودم رديفش مي کنم ،شما بريد.
پدرام :مطمئني از پسش برمياي؟
آبتين :فکر مي کني از کاري که االن کردم سخت تر باشه؟
عمو :راست مي گه ،تو برو .ما جمع و جورش مي کنيم.
پدرام :باشه ،هر جور راحتين.
کتش رو از روي مبل برداشت و سه تايي از خونه بيرون رفتن .آبتين سريع به سمت
در رفت تا مطمئن بشه دارن مي رن.
بابا :شما دو تا دارين چه غلطي مي کنين؟!
آبتين :نبايد مي ذاشتيم بکشنش.
عمو اومد پيش من و گفت :مگه هنوز زنده ست؟!
 آره .فقط بايد عجله کنيم.آبتين :اول مي بريمش بيمارستان ،بعدم خودمون فلنگو مي بنديم.
عمو :اگه گير بيفتيم چي؟
آبتين :گير نميفتيم؛ تا پليس به خودش بياد ما فرار کرديم.
بابا :باشه؛ اما بايد قبلش با من هماهنگ مي کردين!
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آبتين :وقت نشد؛ حاال هم بهتره سريع تر بريم.
عمو :من و آبتين مياريمش؛ شما هم وسايلو بردارين.
آبتين :زورت مي رسه؟
عمو :آره بابا ،تقريبا هيکل هامون يکيه.
بابا :من وسايلو ميارم؛ شادي تو برو سراغ ماشين .فقط يه جوري برو که به پدرام اينا
برنخوري.
 حواسم هست .فقط توي راه سعي کنيد نکشيدش.آبتين :باشه ،سوييچو از توي اتاق ،روي ميز بردار .زودباش برو ديگه!
سوييچ رو برداشتم و با سرعت هر چه تمام تر از خونه بيرون اومدم اما از مسيري که
هميشه ميومديم نرفتم .ممکن بود ديده بشم .چون پدرام و رفيق هاش هم عجله
داشتن ،احتمالش کم بود که توي راه ببينمشون و دردسر بشن.
به روستا که رسيدم سوار ماشين شدم و تا جايي که مي تونستم به مسير خونه
نزديکش کردم .مدام به اطراف نگاه مي کردم و مواظب بودم که کسي منو اون طرفا
نبينه.
زمان به طرز اعصاب خردکني دير مي گذشت .دوست داشتم سرمو بکوبم به فرمون
اما مي دونستم که فايده اي نداره چون مشکل جاي ديگه بود.
بعد از چند دقيقه باالخره رسيدن .پياده شدم و در عقب رو براشون باز کردم.
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عمو :ماشين من همين اطرافه .شما بريد ،منم مي رم خونه؛ بايد يه چيزايي رو
بردارم.
 ممکنه بگيرنت!عمو :هنوز يه روز هم از نبودش نگذشته ،فکر نمي کنم خبردار شده باشن .تا به
خودشون بجنبن ما در رفتيم .قول مي دم قبل اينکه شما به بيمارستان برسين کار من
تموم شده باشه.
آبتين :باشه ،پس زودتر برو.
عمو با سرعت از ما جدا شد .ما هم سوار ماشين شديم و راه افتاديم .بابا پشت
فرمون نشست و آبتين هم روي صندلي شاگرد بود .منم خودمو کنار صندلي عقب جا
کرده بودم؛ البته کار سختي نبود.
بابا :حاال چه جوري ببريمش بيمارستان؟
آبتين :ماشينو مي بريم داخل محوطه ي بيمارستان؛ من فورا مي رم يه برانکارد ميارم
و مي ذاريمش روي برانکارد؛ بعدم سريع مي شينم توي ماشين و فرار مي کنيم!
بابا :مطمئني اين نقشه شدنيه؟!
آبتين :نه .فقط تو از پشت فرمون تکون نخور .يه وقت ماشينو خاموش نکني!
بابا :باشه ،حواسم هست .زورت مي رسه تنهايي ببريش؟
آبتين :آره ،چون زياد طول نمي کشه .اما يه پرستار با خودم ميارم .ديگه قحط الرجال
که نيومده!
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بابا :اگه نتونيم از بيمارستان بيرون بيايم چي؟
آبتين :چرا نتونيم؟ فکر کردي مي بندنمون به مسلسل؟ مطمئن باش دو دقيقه هم
طول نمي کشه .تا اونا بفهمن طرف گلوله خورده ما در رفتيم.
بابا :شادي ،ببين هنوز زنده ست؟
 آره ولي فکر کنم به زور داره نفس مي کشه!بابا :اگه پدرام بفهمه بيچارمون مي کنه!
آبتين :اون حاال حاالها متوجه نمي شه .فقط چه جوري از بانک پول بگيريم؟ حتما
حساب هامون رو مسدود مي کنن!
بابا :تو رو نمي دونم ولي من پول هامو توي بانک نگه نمي دارم که هر آن دولت
بتونه مصادرش کنه.
بابا و آبتين سخت سرگرم کشيدن نقشه ي فرار بودن و مدام از اينکه پدرام از قضيه
مطلع بشه اظهار نگراني مي کردن؛ اما من فقط نگران اين بودم که بهرنگ بميره.
تمام پيراهنش خوني شده بود و دستش روي جاي گلوله بود .اصال نمي دونستم بايد
چي کار کنم .تنها کاري که از دستم برميومد اين بود که دستمو روي دستش فشار بدم
تا کمي از شدت خونريزي کم بشه.
آرزوم اين بود که توي شرايط ديگه اي با هم آشنا مي شديم؛ البته در اون صورت هم
فرقي نمي کرد چون اون پليس بود .هيچ وقت قبول نمي کرد با ما هم صحبت بشه.
متوجه شدم وضعيتش هر لحظه داره بدتر مي شه.
 از دهنش داره خون مياد؛ پس کي مي رسيم؟!129
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آبتين :ديگه نزديک شديم .سعي کن بيدارش کني.
 آخه چه جوري؟آبتين :چه مي دونم! محکم بزن تو گوشش.
 چقدر محکم؟آبتين :نه خيلي.
 آهان ،فهميدم .ولي فکر نمي کنم فايده اي داشته باشه.اجبارا چند بار به صورتش زدم؛ البته نه خيلي محکم.
بابا :چي شد؟
 فعال که هيچي .چقدر مونده برسيم؟بابا :دو دقيقه ديگه اونجاييم.
يه لحظه احساس کردم دستش زير دستم حرکت کرد .متوجه شدم کمي هوشياريش
رو به دست آورده اما نه اون قدر که چشماش رو باز کنه .اين منو اميدوار مي کرد.
خيلي زود به بيمارستان رسيديم .نگهبان بيمارستان ،سرشو از پنجره ي اتاق نگهباني
بيرون آورد و گفت که نمي تونيد ماشينو ببرين داخل.
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خوشبختانه نگهبان زياد به داخل ماشين ديد نداشت .بابا بهش گفت که خيلي زود
ماشين رو مياريم بيرون و به راحتي تونست قانعش کنه .اونم قول داد که ميله ي
جلوي در رو باال نگه داره تا زود ماشين رو بيرون ببريم.
وقتي به در ورودي بيمارستان رسيديم آبتين سريع از ماشين پياده شد و وارد بخش
اورژانس شد .بابا هم ماشينو روشن نگه داشت .چند ثانيه بعد آبتين با يه پرستار
مرد و يه برانکارد برگشت .اون لحظه من اون قدر استرس گرفته بودم که نزديک بود
غش کنم ،ولي خدا رو شکر نکردم! آبتين و اون پرستار بهرنگ رو روي برانکارد
گذاشتن و راه افتادن .پرستاره جلوتر مي رفت؛ آبتين کمي همراهش رفت و سه
سوته پريد توي ماشين.
بابا پاشو گذاشت روي گاز و با سرعت حرکت کرديم .اون قدر ضربتي رانندگي مي کرد
که هر لحظه مي ترسيدم يکي رو زير کنيم يا به در و ديوار بخوريم!
با اينکه تونسته بوديم زنده به بيمارستان برسونيمش اما خيلي ناراحت بودم؛ چون
ديگه نمي تونستم ببينمش .اصال نمي خواستم اين اتفاق بيفته .دعا مي کردم يه
وقت توي بيمارستان نميره و بتونن کاري واسش کنن ،اين از همه چيز مهم تر بود.

***

توي اتاق بودم و داشتم موهامو درست مي کردم .بابا اين مدل رو براي عيد واسم
پياده کرده بود .بغل ها و پشتش رو کوتاه کوتاه کرده بود و وسطش و جلوي موهام
نسبتا بلندتر بود .يه تيکه هاييش هم مش قرمز زده بودم .خيلي شيطاني شده بود؛
حسابي باهاش حال مي کردم .البته من هيچ وقت موهامو توي صورتم نمي ريزم
چون عين پخمه ها مي شم.
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وقتي کارم با موهام تموم شد بابا از پذيرايي صدام کرد .از اتاق بيرون رفتم ،هنوز از
پله ها پايين نيومده بودم که گفتم :من عاشق اين خونم؛ جون مي ده واسه اينکه
توي سالنش با بابام برقصم.
بابا بدون اينکه نشانه اي از لبخند توي صورتش باشه با نگاه بهم گفت که خفه شم.
نگاه باحالي بود؛ براي همين خندم گرفت.
 من هميشه عقده ي خونه ي دوبلکس داشتم .حاضر بودم يه سال از عمرم کم بشهولي توي همچين خونه اي زندگي کنم.
بابا :زياد اميدوار نباش ،چون قراردادمون چند ماهه ست.
 اصال مهم نيست ،مهم اينه که االن اينجاييم .راستي موهام خوب شده؟بابا که محو تلويزيون بود صرفا براي رفع تکليف گفت :اوهوم.
نشستم و گفتم :خب بگو ديگه!
بابا :چي بگم؟
 من توي اتاق بودم ،تو صدام کردي .چي کار داري؟بابا :آهان ،يادم رفت .اين روزا يه کم حواسم پرته.
 آره فقط يه کم! اشکال نداره .بگو.بابا :امشب عموت و آبتين ميان اينجا ،واسه ي شام.
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 جدي؟ مگه برگشتن؟!بابا :برگشتن که دارن ميان ديگه!
 باشه ،چرا عصبي مي شي؟ خب بيان ،خوش اومدن.بابا :تو مي خواستي بري براي خودت خريد کني ،نه؟
 آره ،چطور؟بابا :هيچي ديگه ،تقسيم وظايف مي کنيم .تو برو براي شب خريد کن .منم شام
درست مي کنم.
 فکر نمي کني اين جوري من ضرر مي کنم؟بابا :نه ديگه ،تو زياد بلد نيستي در ابعاد وسيع آشپزي کني .تازه اگه تو بري خريد ،به
خريدهاي خودت هم مي رسي .ديگه خود داني!
 باشه ،معامله ي خوبيه ،قبول.بابا :آفرين .برو از توي کشو پول بردار ،منتها زياد برنداري ها! آمارشو دارم.
 حاال چي بايد بخرم؟بابا :ميوه ،گوشت.
 -باشه.
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از وقتي اومده بوديم تبريز عمو و آبتين هر چند هفته يه بار مي رفتن مسافرت؛ البته
کامال کاري بود .فقط بديش اين بود که کمتر مي ديدمشون .آخرين بار که رفتن قول
دادن که براي عيد حتما برگردن؛ ظاهرا به قولشون وفا کردن.
دوباره برگشتم توي اتاق تا حاضر بشم .بعد از اينکه آماده شدم رفتم توي اتاق بابا و
از داخل کشو يه مقدار پول برداشتم .داشتم از پله ها پايين ميومدم که بابا گفت:
حاال که داري مي ري بيرون ،برگشتني از خونه ي عموت لپ تاپشو براي من بيار.
 مگه من دارم مي رم اونجا؟بابا :نه ،ولي سر راهته.
 ببين ،ديگه داري دبه در مياري!بابا :اگه اين کار رو بکني اجازه مي دم ماشينو ببري.
 در هر صورت بايد ماشينو بهم بدي ،نمي تونم که ميوه و گوشتو بگيرم دستم! زورمنمي رسه.
بابا :راست مي گي ،به اين فکر نکرده بودم! حاال مي ري برام بياري يا نه؟
 باشه ،جهنم و ضرر ،مي رم.بابا سوييچ ماشين و دسته کليدي که توي دستش بود رو بهم داد و راه افتادم.
ساعت تقريبا پنج بعد از ظهر بود .تصميم گرفتم اول خريدها رو انجام بدم و آخر سر
هم برم خونه ي عمو.
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دم عيد بود و خيابون ها خيلي شلوغ بودن .اين قدر وضعيت اعصاب خرد کن شده
بود که ديگه براي خريد هاي خودم حوصله نداشتم .فقط سريع سفارش هاي بابا رو
خريدم و راهي خونه ي عمو شدم.
مدت زيادي توي شلوغي و ترافيک موندم براي همين وقتي به خونه ي عمو رسيدم
هوا تقريبا تاريک شده بود .دوست نداشتم وقتي هوا تاريکه ،تنهايي بيرون باشم،
براي همين سعي مي کردم زود کارمو تموم کنم .ماشينو جلوي در پارک کردم و سريع
وارد ساختمون شدم .خونه ي عمو طبقه دوم يه آپارتمان سه طبقه بود .همسايه
هاي خوبي هم داشت .هيچ وقت نديده بودمشون .از قرار معلوم آدم هاي ساکتي
بودن.
کليد انداختم و وارد آپارتمان شدم .مي دونستم عمو لپ تاپشو روي ميز اتاقش مي
ذاره .چون مي دونستم کارم چند ثانيه بيشتر طول نمي کشه ديگه در ورودي
آپارتمانو نبستم .رفتم توي اتاق و ديدم مثل هميشه لپ تاپ روي ميزه .مي خواستم
با خودمم ببرمش اما ترسيدم از دستم بيفته و کتلت بشه .به فکرم رسيد بگردم و
کيفشو پيدا کنم.
داخل کمد ديواري رو گشتم و پيداش کردم .کارم دو دقيقه هم طول نکشيد .لپ تاپو
توي کيفش گذاشتم و از اتاق بيرون اومدم .هنوز به در نرسيده بودم که ديدم بسته
ست .فهميدم که يه نفر وارد خونه شده .قبل اينکه فرصت بشه حرکتي کنم يه نفر منو
از پشت محکم به سمت خودش کشيد .يه دستش روي دهنم بود و دست ديگش رو
دورم حلقه کرده بود .شک نداشتم يه مرده ،کامال مشخص بود .فقط به پدرام و
اطرفيانش فکر مي کردم .توي اين چند ماه هميشه نگران اين بوديم که پيدامون
کنن.
مي خواستم جيغ و داد راه بندازم ،اما مي ترسيدم منجر به کتک خوردنم بشه .لحظه
اي بعد يه نفر با صدايي آشنا گفت :ولت مي کنم ،فقط جيغ نزن!
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سرمو به نشونه ي موافقت تکون دادم و اون هم ولم کرد .سريع ازش جدا شدم.
برگشتم و بهش نگاه کردم .حسابي تعجب کرده بودم ،ولي در عين حال از اينکه مي
ديدم از اطرافيان پدرام نيست ،خوشحال بودم.
 اينجا چه غلطي مي کني؟ چه جوري پيدامون کردي؟!بهرنگ :به سختي ،اما بايد مي ديدمت.
برام مهم نبود به چه دليلي اومده .از ديدنش شديدا ذوق زده بودم .با اينکه اون
قيافه ي تخس و اخموش حتي يه ذره هم مهربون تر نشده بود.
 مي تونستيم يه جايي قرار بذاريم ،نه اينکه اين جوري .اصال دوستانه نبود!بهرنگ :مجبور شدم اين جوري بيام .يهو پيش اومد ،چاره ي ديگه اي نداشتم .تازه
بدون اجازه هم اومدم اينجا ،نبايد کسي مي فهميد.
 بدون اجازه ي کي؟بهرنگ :مافوقم .بزودي ميان سراغتون .هنوز خونتون رو پيدا نکردن اما مي دونن
تبريز زندگي مي کنيد .من روي پروندتون کار مي کنم.
 جدي؟ تو هنوز بي خيال نشدي؟ باور کن ما اصال از قضيه ي پدرت خبر نداشتيم.بهرنگ :دوست ندارم در اين مورد حرف بزنم .فقط احساس مي کردم بايد کاري که
برام کردين رو جبران کنم.
 -ممنون که اومدي.
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دلم نمي خواست باور کنم که فقط براي همين اومده بود ،اما حقيقت همين بود.
چهرش چيزي به جز اين رو نشون نمي داد .اگه حتي ذره اي حس مي کردم که اين
حرکت ضايع نيست ،مي پريدم و گونشو بوس مي کردم ،ولي حيف که ضايع بود .از
معدود مواردي بود که احساس مي کردم خجالت مي کشم.
حدودا چند ثانيه ،خيلي کوتاه به هم نگاه کرديم و بعد بهرنگ سرشو پايين انداخت و
گفت :من ديگه مي رم .فقط يادت نره ،از اينجا بريد.
چون از رفتنش ناراحت بودم و بغض گلومو گرفته بود نتونستم چيزي بگم .فقط به
نشونه ي تاييد سرمو تکون دادم.
چند لحظه بعد بهرنگ رفت و من آرزو مي کردم که اي کاش هيچ وقت نديده
بودمش.

پايان  :بهمن 19

پايان
» کتابخانه مجازی رمان سرا «
برای دانلود جديد ترين و بهترين رمان های ايرانی و
خارجی به رمانسرا مراجعه کنید
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