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مامورین پر دردسر
باسمه تعالی
تنها چیزی که در زندگیم به صورت تخصصی بهش تسلط دارم.....
انتخاب ادم های اشتباه برای دوست داشتنه!
*****ستاره******

نگاه اخرو به اتاق کردم که چیزی جا نمونده باشههه  ،از اتاق اومدم بیرون و
درو قفل کردم و کلیدو گذاشتم زیر در و هلش دادم داخل
چیه خو چرا اینجوری نگام میکنین؟؟
رفتم سمت اتاق رییس و بعد اینکه حرفایی و که یکماهه قولشو داده بود بهم
زد و من و تو بهت و گنگی رها کرد ....به خودم که اومدم دیدم یکسهههاعته
نشستم و تو فکرم سرمو تکون دادم شنیدن حرفاش باعث شده بود اون کینه
،اون انتقام قدیمی سر باز کنه ،باعث شده بود قول ها و قرار های چهار سال
پیش وبیاد بیارم  ....تک تک صههحنه های اون روز کذایی مثل یه فیلم از
جلوی چشمام رد شد
الناز)
به خواست رییس رفتم تا ستاره رو صدا کنم وقت رفتن بود...
رفتم تو اتاق رییس با دیدن حالتش چشمام گرد شد
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دسههتای مشههت شههده ی روی پاش ،چشههمای سههرد ولی شههعله ورش ،فک
منقبض شدش ،دندونایی که از حرص زیاد رو هم میلغزید و در اخر زمزمه
های زیر لبیش نشون از طوفان درونیش میداد رفتم سمتش و جلوش دو زانو
نشستم دستاشو گرفتم ،نگاهشو بهم دوخت خالی از هیچ حسی چشماش
خبر از یه طوفان عظیم میداد از جاش بلند شههد و رو به روی پنجره ایسههتاد
یک ربعی گذشته بود که برگشت سمتم با دیدن چهرش لبخندی زدم
چ شمکی زد و از کنارم رد شد  .سرموبه دو طرف تکون دادم و رفتم سمت
دفتر و کیفمو برداشتم

*****ستاره****

از دفنر زدم بیرون فکرم درگیر بود جوری که اصهها حواسههم نبود که جلوی
پامو نگاه کنم همون لحظه با دماغ خوردم تو یه جای سههفت نزدیک بود کله
پا شم ولی دستی دور کمرم حلقه شد و مانع افتادنم شد
سرمو که بلند کردم دوتا چشم شیطون و خوشگل و دیدم که با خنده نگاهم
میکرد
:چیه خوشگل ندیدی ؟
خوشگل که چرا ،خوشگل دست و پا بلوری ندیده بودم که رویت شد -
ازش جدا شدم :خوشحال باش که دیگه نمیبینیش
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اخم کمرنگی بین ابروهاش اومد که سههریع از بین رفت :خدا رو چه دیدی
شاید بازم همو دیدیم
امیدوارم :
 منم ستاره چشم ابیبا هم د ست دادیم و بعد از خداحافظی از جی سون،ع سل ،شمیم و پ سرا با
الناز از دفتر زدیم بیرون
سوار ماشین شدم و راه افتادم سمت فرودگاه....
نیم ساعتی میشد که سوار هواپیما شده بودیم به مقصد ایران!
بعد از سه سال دوباره برمیگشتم جایی که زندگی میکردم
اهم اهم
چی میخوای؟
قصد معرفی کردن نداری ؟
اوه چرا چرا
خب از کجا بگم اووووم از اول اول میگم من سههتاره سههرهری 2۷سههاله امه
امریکا به دنیا اومدم ولی بی شتر ایران بودم و بخاطر کارم چند سالی رو سی
ای ای واحد لس انجلس مشغول بودم  .یه خواهر دارم به اسم دریا که چهار
سال ازم کوچیک تره و همه زندگیمه.
تو سازمان امنیت به عنوان مامور مخفی کار میکنم و حسابی تو کارم واردم
از طرف پدری دو تا عمو و یه عمه دارم که هر کدوم یه پ سر دارن به ا سمای
باراد و نیما و عمم یه دختر وپسههر داره به اسههم رها و رامین  .مامان هم تک
فرزند بود و از طرف مادری فامیلی ندارم.
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با صدای مهمان دار چشمامو باز کردم کش و قوسی به بدنم دادم و بعد چک
کردن چمدونها و تحویل گرفتنشههون از فرودگاه خارج شههدیم پاییز بود و هوا
تقریبا سوز داشت ولی خب نه برای منی که نصف بیشتر عمرمو تو زمستون
های برفی گذرونده بودم
تو همین فکرا بودم که توی جای گرم و سهه فت فرو رفتم ...یکی محکم
دستاشو دورم حلقه کرده بود و به خودش میفشرد اومدم گاردبگیرم که سریع
فهمید و جدا شد
تازه تونسههتم ببینمش اوخیییییی این که بارادی خود مه این بار من محکم
ب*غ*لش کردم که اونم سههرخوش میخ ندیدباراد هم بازی بیگ یام بود و
همیشهههه مثل یه برادر پشههتم بود .تو حال و هوای خودمون بودیم که یکی
جدامون کرد نگاهم خورد به دریا و نیما که با اخم نگام میکردن اوخی ای
جان حسودیشون شده با خنده ب*غ*لشون کردم که بعد از نیم ساعت راه
افتادیم سمت خونه
رو به باراد گفتم:کجا داری میبریمون؟
 خونه :خسته نباشی میدونم داریم میریم خونه ولی این راه خونه ما نیست
میریم خونه مم:اونوقت چرا؟
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 چون به مناسبت ورود خانم مهمونی گرفتن:مگه خونه نداریم خودمون که خونه شما گرفتن
همشون زدن زیر خنده نیما با خنده گفت :چرا خونه دارین ولی داره بازسازی
میشه
:اها
دیگه تا رسههیدن به خونه حرفی نزدم بیشههتر به کل کل های بین نیما و دریا
خندیدم دلقک های بودن برای خودشون
از ماشههین پیاده شههدیم با دیدن خونه عمو اینا لبخند غیر ارادی رو ل*ب*م
اومد،محل بازی بیگیام...
با فشار دست باراد روی کمرم وارد خونه شدیم
همه جلوی در بودن چشههم چرخوندم و همه رو یه دور رصهههد کردم روی
بابایی و مامانی توقف کردم با چشمایی که میدونستم صد برابر درخشنده تر
شهههده رفتم سههمتشههون و محکم ب*غ*لشههون کردم با بایی با ذوق
پیشههونیموب*و*سههید و گفت :باالخره اومدی عزیز دل بابایی .خیره ش هد تو
چشمام و ادامه داد:دلم لک زده بود برای چشای بی نظیرت
لبخندی زدم و با شوق زیادب*و*سیدم صورت بابا بزرگ دوست داشتنیمو
بعدم فرو رفتم تو اغوش امن مامانی و اونم کلی گریه کرد و قربون صهههدقم
رفت تازه رسیدم به مامان اینا
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بابا و مامانم کلی قربون صهههدقم رفتن منم عین توپ از این ب*غ*ل به اون
ب*غ*ل پاس داده میشههدم اخر سههر رسههیدم به نیما که با لبخند خبیثی بهم
چشم دوخته بود
غلط نکنم این میخواد یه کرمی بریزه ولی در کمال تعجب محکم ب*غ*لم
کرد و جوری فشهههارم داد که اسههتخو نام خورد شهههد با غر غر گفتم
:نیماااااااااااااااااااا ،ولم کن لهم کرددیییییییییی،دهههه میگم وللللم کن
نخیر مثل اینکه ق صد نداره ول کنه د ستامو بردم سمت پهلوش و یه ن شگون
گرفتم که یه اخ گفت و د ستاش ول شد سریع د ستا شو گرفتم و پییوندم به
پشت
اییییی ولم کن:بگو غلط کردم
عمرااا:اوکی پس تو همین حالت میمونیم
همه داشههتن میخندیدن که نیما با اخم گفت:نخندین بیابن نجاتم بدین از
دست این روانی
عمو:پسرم کرم از خود درخته
خنده ها شهههدت گرفت نیما که از باباش اینا ناامید شهههده بود روبه بابایی
گفت:بابایی شما نظری نداری ؟نمیخوای به سوگلیت چیزی بگی
بابایی:نه تا تو باشی دختر گلمو اذیت نکنی
لبخندی زدم و نیما نگاه کردم :میگی یا نه؟
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تافیشو سرت در میارم دختر عموفشار دستمو زیاد کردم ولی نه جوری که اسیب ببینه
خییله خوب باباغلط کردم خوبه؟دستاشو ول کردم و با لبخند پیروزمندانه ای نگاهش کردم و ابرو باال انداختم
از حرصش با داد گفت:ستااااارههههه کشتمت
افتاد دنبالم،منم که تنم میخارید برا این کارا با خنده فرار کردم خونشههون
حسابی بزرگ بود و حال میداد برا این کارا
بعد یه ربع خسته شد و نشست رو زمین منم با خنده نگاهش میکردم نیما تو
بیگی بیشتر با دریا میررید و هر موقع به من میرسید کرم میریخت ولی اونم
به وقتش مثل باراد پ شتم بود ولی خب این اقا نیمای ما دل شو بهه دریا خانم
باخته بود و همیشه خیلی هواشو داشت البته دریا هم نسبت بهش بی حس
نبود
متوجه جیغ و دسههت بقیه شههدم و با خنده رفتم سههمت نیما دسههتمو گرفتم
سههمتش یه نگاه بهم انداخت و یدونه از اون خنده خوشههگاشههو بهم کرد و
د ستمو گرفت د ست شو دور شونم حلقه کرد و روی موهاموب*و* سید:دلم
تنگ شده بود برات فسقلی
خنده ای کردم و با دخترا(باران و الناز و دریا) رفتیم که حاضههر شههیم برای
ادامه جشن.

یه دوش سریع گرفتم و نشستم تا اونا لباسا و وسایلو بیارن
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دوتا کاور و کیسه گذاشتن جلوم و خودشونم سریع دست به کار شدن دیدم
اینا مشغولن منم تا یکم اب موهام گرفته شه تصمیم گرفتم بشینم از بیکاری
شروع کردم به انالیز دخترا
الناز چشههماش قهوه ای بود با پوسههت گندمی و دماغ و لب های متناسههب
صورتش موهای قهوه ای رنگ شدش که حالت دار بود و تا وسطای کمرش
میرسید صورت ساده ولی جذابی داشت
باران دوسههت صههمیمی من وارام از دوران بیگیمون بود و همسههایه دیوار به
دیوارمون البته هنوزم هست
چشههمای نسههبتا درشههت قهوه ای تیره با ابروهای هم رنگش لبای صههورتی
خوش فرم و موهای قهوه ای تیره وگونه های برجسته زیباییشو چند برابر کرده
بود
دریا چهار سههال ازم کوچیک تر بود و 2۳سههالش بود چشههمای درشههت
م شکیش با ابروهای هالی شکلش پو ست سفید و لبای صورتی رنگش
موهاش درسههت همرنگ چشههاش بود ،مشههکی مشههکی و همه از این همه
تفاوت بین من و اون تعجب میکردن ....
با صدای دریا دست از انالیز دخترا برداشتم و بهش نگاه کردم .

اوپس حاضر شده بودن از جام بلند شدم و لباس و از کاور در اوردم
یه لباس سهبز رنگ بود که یه طرف شهونش ل*خ*ت بود و اون طرف حالت
چین داشههت که به پشههت لباس وسههط بود تا یکم باالتر از زانو می اومد یه
بافت به حالت کمربند روش میخورد که کرم رنگ بود کفشهههای طایی با
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گوشواره های ست کفش ..لباسارو پوشیدم موهامو از تو حوله در اوردم و با
س شوار خ شکش کردم رفتم سمت میز ارایش برای همیین مهمونی هایی
ارایش غلیظ نمیکردم یه رژ هلویی رنگ زدم و ت مام مو هامم فر کردم و با
کش بستمش روی شونه ل*خ*تم
خووب میریم سههر انالیز قیافم درسهههت برعکس دریا بود یا بهتره بگم دریا
برعکس من بود
چ شمای در شت ابی رو شن با رگه های ابی پررنگ مژه و ابروهای م شکی
لبای قلوه ای صورتی پوستم در برابر دریا یه دو رجه ای سفید تر بود و آما
مهم ترین و دو ست دا شتنی ترین معلولیت دنیا رو دا شتم اونم نه یکی بلکه
دوتا
دو تا چال عمیق دو گونه هام بود.
موهای ل*خ*ت بلوند بلند تا حدودای ب*ا*س*ن چهرمو کاما ارو پایی
کرده بود ولی دریا نمونه کامل یه دختر شههرقی بود دسهههت،از انالیز کردن
بردا شتم و با دخترا رفتیم پایین صدای بلند اهنگ می اومد باراد با دیدنمون
یه سههوت بلند باال کشههید و زوم شههد رو باران ولی سههریع به خودش اومد و
دست من و کشید وسط شروع کردیم ر*ق*صیدن ولی من خسته تر از اونی
بودم که بخوام خیلی اون وسههط بمونم برای همین بعد اینکه با باراد و نیما و
بابا ر*ق*صیدم رفتم نشستم چقدرم تو خسته بودی..
به باراد و نیما نگاه کردم که دا شتن با مامانا شون میر*ق* صیدن تو صورت
نیما شاید اولین چیزی که جذبت میکرد چ شمای ابیش بود و،بعد لبخندای
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خاصش باراد هم چهره خیلی جذابو خوشگلی داشت چشمای سبز درشت
پوست سفید و دماغ و لب متتاسب موهای کوتاه قهوه ای لبخندی زدم

باراد...کسی که هییوقت تنهام نذاشته بود حتی تو اون روز لعنتی...
با یاد اتفاقای اون روز و ماه و سال دستام مشت شد نفسام کاما عصبی بود
لعنتی چته مگه فراموشش نکرده بودی هان پس چته
از جام بلند شدم و رفتم تو حیاط روی نرده ها خم شدم و..
فلش بک
سههرم روی میز بود و داشههتم به چرندیات اون شههخ

گوش میدادم ولی

توجهی نکردم چی میگه
روزا میگذ شت و اون شخ

همینان ا صرار دا شت که حرفاش در سته و

منم با لجبازی درخواستشو رد میکردم
یروز بقدری کافه بودم که با داد خواستم خفه شه و همون داد باعث شد که
همه س هراسههیمه بیان داخل ولی کم کم متفرق شههدن ولی اون موند پیشههم و
ارومم کرد
با دستی که رو شونم نشست از فکر اومدم بیرونو چشم دوختم به اون سه تا
کله پوک
بی حرف ک نار هم وایسهههاده بودیم حالمو درک میکردن برای همین چیزی
نمیگفتن من با حرف اروم نمیشهههدم پس اونا هم حرفی نمیزدن از دلگرمی
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های ابکی خوشههم نمی او مد او نا هم دلگرمی الکی نم یدادن همین
حضورشون همین بودنشون کافی بود برام
بعضههی وقتا اینکه حس کنی یکی و داری که کنارت باشههه از صههد تا حرفم
بیشتر بهت ارامش میده
الناز اینا و بقیه رفتن خونه ماهم که باید خونه عمو میموندیم تا خونه حاضههر
شه نیما هم که میموند بیم ذوق داشت
لباسههامو عوض کردم و رفتن تو تخت ولی هرکاری کردم خوابم نبرد دریا تو
ب*غ*لم خوابیده بود دلم نیومد بلند شم و بیدار شه بعد سه سال بازم تو
ب*غ*لم بود سر شوب*و* سیدم دریا برای من کل دنیام بود همه ی زندگیم
تو ا سمش خاصه می شد اینو همه میدون ستن برای همین دریا هم در امنیت
کامل بود و هم تو خطر
انقدر سرگرم نوازش موهای دریا شدم که نفهمیدم کی خوابم برد
صبح با صدای زنگ گوشیم از خواب پریدم پوووووف چه خوابی بود
ی به دریا کردم که غرق خواب بود یا قران این چرا این شکلی شدهه ارایشش
از دیشب ماسیده بود رو صورتش و تاج
رو موهاشههم رو خط انداخته بود و کلشههون تو هم گره خورده بودن زدم زیر
خنده و با خنده از جام پاشههدم و رفتم اماده شههم برای رفتن به سههازمان یه
پالتوی صورتی مدل دار پوشیدم(عکسشو میذارم)با شلوار مشکی چسبون و
چکمه های مشکی تا زانو یه شال مشکی هم سرم کردم ارایشم که نمیکردم
همین جوری هلوییم برا خودم
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دریا رو هم بیدار کردم اونم یه پالتوی سبز پو شید با شال همرنگ و شلوار
مشههکی و کفش مشههکی رفتیم بیرون همه سههر میز بودن بابا با دیدنمون
لبخندی زد صبحونه رو خوردیم و رفتیم سمت سازمان
بعد از شنیدن پیشنهاد رییس با چشمایی که برق میزد به رییس نگاه کردم و
سرمو به نشونه تایید تکون دادم
وارد دفترم شدم یه اتاق حدودا سی متری با یه دست مبل چرم مشکی و میز
برای برگذاری جلسههه ها از تو کمد مهمات دو تا اسههلحه ام پی فایو و یوزی
برداشههتم و بعد بردشههتن یه چاقوی ضههامن دار وکیف و دوربین دور برد یه
د ست لباس م شکی پو شیدم و چاقو رو به رون پام ب ستم قرار بود به عنوان
تک تیر انداز اول سههیسههتم و مختل کنیم و بعد وارد عمل شههیم از بیه های
خودمون کسی تو تیم عملیاتی نبود اینجوری خیلی بهتر بود
رو به روی ساختمون کمین کرده بودیم
تو یه سهههاختمونه مخرو به اسههلحرو به یکی از پنجره ها تکیه دادم و از تو
چشههمی هدفامو زیر نظر گرفتم پنت تا محافظ دم در بود سههه تا از مامورا دم
خونه بودن تا سریع افراد تیر خورده رو از دید خارج کنن
خفه کن و رو ا سلحه ن صب کردم و باز از چ شمی هدف و زیر نظر گرفتم با
شنیدن فرمان شلیک از گو شی شلیک کردم  ،سریع تغییر موقعیت دادم رو
نفر بعدی و بازم شلیک

مامورین پر دردسر

17

از روی اسههلحه بلند شههدم و نگاهی به اون سههه تای باقی مونده کردم که رو
زمین بودن اسلحرو سریع تو کیفاشون گذاشتیم و از ساختمون خارج یوزی
رو گرفتم تو دستم و با دو رفتیم تو ساختمون گوشی رو گوشمو فشار دادم و
با دست اشاره کردم حرکت کنن
دو تا از مامورا هم با خودم بودن رو به شون ا شاره کردم که بمونن و من میرم
داخل سههری تکون دادن فاصههله مو تا کمین گاه بعدی و هانیه شههمار دوربینا
برای چرخش تنظیم کردم و با دو رفتم پشت ستون
3
2
1

یه شلیک تو مرکز دوربین صدای شلیک دستور حمله بود برای تیم جلویی
مسعودی و طاهری هم وارد ساختمون شدن
ستاره
از پله ها اومدم پایین،در حالی که،دسههت یه پسههره رو بسههته بودم سههمیعی
دا شت با تلفن حرف میزد و با دیدن من با خو شحالی صدام کرد با تعجب
نگاهش کردم که چیزی نگفت مردم خل شدن
خا صه ک سایی که گرفته بودیم و سوار ما شین سازمان کردیم سرمو تکیه
دادم به شههیشههه بعد گرفتن اعتراف اینا میتونیم به جمعشههون راه پیدا کنیم و
بعدم شاید بشه پیدا کرد عامل اون اتفاقو

wWw.Roman4u.iR

18

چشههمامو بسههتم و سههعی کردم فکر نکنم به خاطراتی که سههعی در پنهان
کردنش داشتم خاطراتی که باعث شد...
با توقف ماشین بازم حالمو کنترل کردم انگار نه انگار که اتفاقی افتاده
رفتم طبقه باال ،تو اتاق کنفرانس
نگاهم به چند جفت چ شم نگران افتاد خوا ستم چیزی بگم دریا خود شو تو
ب*غ*لم انداخت از خودم جداش کردم چشههماش پر اشههک بود با تعجب
بهش نگاه کردم و با صهههدای نیما نگاهمو بهش دوختم که میگفت دریا از
نگرانی لب به چیزی نزده
اونو سههرردم به نیما چون باید میرفتیم سههراغ اونایی که گرفته بودیم و گرنه
خودم باهاش میرفتم از طرفی میدون ستم نیما همونقدر که خله و چله جدیم
هست و راحت حرفشو به کرسی میشونه سرمو تکون دادم و با باراد و هستی
مامور جدید تو تیم وارد اتاقک کنترل اتاق بازجویی شدیم
قرار شد سری اول و باراد و هستی برن داخل و سری بعد و نیما و باران
دریا چون هنوز بطور رسههمی مامور عملیاتی نشههده بود نمیتونسههت دیدار
مستقیم با مجرما یاحضور تو عملیاتا داشته باشه
از پشههت شههیشههه به بازجویی ها نگاه کردم بیشههترشههون فقط محافظ بودن و
چیززیادی نمیدونسههتن با فکر اینکه اون دوتایی که باهاشههون درگیر شههدم
ممکنه چیزی بدونن وارد اتاق بازجویی شدم و روبه باراد گفتم که بیاد بیرون
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االن نهبا صدای نسبتا بلند گفتم:اقای سرهری بیرون
با حرص اومد بیرون و پشت سرشم باران اومد
بگو:اینا هییی نمیدونن
از کجا میدونی؟:پرونده رو خوندی دیگه
نظر خودت چیهخیره نگاهش کردم که گفت:اره بابا خوندم
خو به و اگه خونده باشههی میدونی که اگه اینارو نمیگرفتیم تا اخر هف تهجسداشونم پیدا نمیکردیم
باران:میخوای بگی هییی نمیدونن؟
بله از اولم همینو داشتم میگفتمباراد:حاال چیکار کنیم؟
:به دو نفر شک دارم
کجان؟؟؟چپ چپ نگاش کردم که گفن
خیله خوب بابا فهمیدم بریمرفتیم اون دوتا رو کشههیدیم بیرون ولی بر خاف دفعه قبل قرار شهههد خودم
بازجویی و انجام بدم
نقشه ها داشتم براشون
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دوساعتی گذشته بود که اطاعات به دستم رسید و رفتم سمت اتاق
درو باز کردم و رفتم داخل پوزخند رو لب دوتاشون نقش بست
اونی که طبقه پایین باهاش درگیر شهههدم گفت:اوخی ینی مامور درسههت و
حسابی نداشتن که یه موش کوچولو فرستادن برا ما
و دوتاشون زدن زیر خنده
نشستم رو به روشون:اسمتون چیه
جوابی ندادن
:برا کی کار میکنین
....از جام بلند شدم دست و پاهاشون و به خواست خودم به صندلی بسته بودن
دور شون زدم و باز رو به رو شون وای سادم و رو به میز خم شدم:زبون خوش
حالیتون نمیشه نه؟
متوجه زمزمه زیر لبیش شدم :ننرس بلند بگو
 هه ترس ؟اونم از تو ی جوجه ؟؟؟به همین خیال باش ولی برا اینکه براتعقده نشهههه میگم گفتم که زبون خوش نه ولی شهههاید بشهههه یکاری کرد که
زبونمم باز شه
بعدم نگاهی به سرتاپام کرد و نیش خندی زد :و مطمئنن خوش میگذره دیگه
صبرم دا شت لبریز می شد دکمه زیر میزو زدم و خوا ستم که م سعودی بیاد
داخل سریع اومد رو بهش گفتم که الکل و نمک و چ سب ود ستکش بیاره

مامورین پر دردسر

21

رفتم بیرون از اتاق و کل دوربینا رو خاموش کردم دو باره اومدم تو اتاق با
دیدن وسایل رو میز چشمام برقی زد
اونی که طبقه باال گرفتمش با بهت نگاهم میکرد زهرخندی زدم و در شی شه
الکل و باز کردم رو دهن اونی که زخمی بود چسب زدم
:که حرف نمیزنی
الکل و ریختم رو زخمش صههورتش سههرخ سههرخ بود و مدام خودشههو تکون
میداد دسههتکشهها رو دسههتم کردم و نمک و ریختم رو دسههتم و چسههبوندم به
زخمش دسههتم گرم شههد خونریزی کرده بود با اخم بهش خیره شههدم :حرف
میزنی یا نه
سههرشههو تکون داد با گفتن خودت خواسههتی باز الکل و خالی کردم روش
خودشو تند تند تکون میداد
:میزنی؟
سرشو تکون داد چسبو کندم که از درد داد کشید تا اومد حرف بی ربط بزنه
با نگاه ساخیش کردم که ساکت شد
رو به روش ن ش ستم و پامو رو اون یکی انداختم و ساکت ن ش ستم تا شروع
کنه
یه گروهه که رییسش بی هویته یعنی هیچ کدوم ما ندیدش و نه میشناسشما حتی صدای واقعیشم نشنیدیم هر چند،وقت یبار یه جلسه ترتیب میده و
با یه صههدای کامریوتری دسههتورای جدید و سههر گروه های جدید و معرفی
میکنه و اخطاراشو میده و میره بعد اون جلسه هم یه مهمونی برگزار میشه که
ما شرکارو بشناسیم و با،قدمیا صمیمی تر شیم
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جلسه کیه؟و درمورد اسما و افراد جدیدی که وارد میشن توضیح بدهنف سی ک شید و ادامه داد:جل سه بعدی اخر هفته دیگه ا ست و درمورد ا سما
هم رییس بار اول به هر کدوم یه هویت و ا سم میده و اینکه کی بودی و چی
بودی و باید بندازی دور اولین ا شتباه گرچه کوچیک با شه م ساوی یه تیر تو
مغز یا غذای سگا شدن
:اسماتون چیه؟؟
پوفی کرد و خوا ست طفره بره که ا شاره ای به نمک رو میز کردم که ادامه داد
:من سیاوشم و اینم کیارشه
چه هم قافیه
سری تکون دادم:برا جلسه بعدی منم همراهتون میام
با تعحب نگاهم کرد ولی زد زیر خنده و گفت:زنا اجازه ورود ندارن
:تو به اینش کاری نداشته باش
مسعودی اومد و سیاوش و برد بیرون که زخماشو پانسمان کنن و پرونده رو
گذاشت رو میز دهن کیارش و باز کردم و پرونده و عکسارو چیدم
چشماش هر لحظه گرد و سرخ تر میشد با داد گفت:دررووووغههههههه
بگوووووو دروووغههههههه
:متاسفانه همش راسته رییست کار خودشو کرد و به قول خودتون بی هویتت
کرد
زد زیر گریه با داد و گریه اسم زنشو صدا میزد
-اونا بی گ*ن*ا*ه بودن اونا هییی نمیدونستن
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:برای رییست گ*ن*ا*ه اونا این بود که هویتت بودن زن و پسر هفت سالت
تو گذشتت بود پس باید دفن میشدن
زجه میزد مردی که که تا دو دقیقه پیش پوزخند میزد گریه میکرد برای همسر
و پسههر کوچولوش که خون الود بودن برای پسههری که بجای اینکه تو تخت
خوابش غرق خواب باشه غرق خون بود
کمکمون کن انتقامتو بگیرمسر شو اورد باال و نگاهم کرد م صمم به چ شماش خیره شدم و از جام بلند
شههدم:جوابتو بعدا بهم بگو وقتی ....فکراتو کردی منتظرم فقط بدون که همه
جوره هسههتم به پای خونی که بی گ*ن*ا*ه ریخته میشههه از اتاق زدم بیرون
نیاز داشههت خلوت کنه تو یه هانیه کل هسههتیشههو از دسههت داده بود شههاید
خافکار بود ولی بازم سخت بود ...خیلی سخت

باراد پشت در وایساده بود با صدای در سرشو اورد باال :چی شد؟
:خبر مرگ خانوادشو بهش دادم
سههرشههو تکون داد راه افتادیم سههمت اتاقامون باراد گفت که یکم کار داره و
میمونه دفتر
یکی از ماشینای شخصی سازمان و برداشتم و رفتم پایین
یک ساعت و نیم طول کشید تا برسم به بهشت زهرا
ماشین و رو به روی قطعه مورد نظر پارک کردم و دست گلی که تو راه خریده
بودم و برداشتم و پیاده شدم
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از بین قبرا رد شههدم و مقابل قبرش ایسههتادم خاک باغیه اش خیس بود پس
پس یکی قبل من اینجا بوده
گا رو گذاشتم رو سنگ دوتاشون و نشستم سر خاکش و بعد خوندن فاتحه
از جام بلند شههدم زیر لب زمزمه کردم:داره میرسههه روزی که چهار سههاله
منتظرشم
سوار ماشین شدم و رفتم سمت خونه
دانای کل
خیره شدم به ستاره که دو تا د ست گل و گذا شت روی تو تا قبر و بعد چند
دقیقه بلند شد و رفت
رفتم سمت قبرا شون و د ست گا رو میاله کردم :منتظر باش ستاره اتفاقای
زیادی تو راهه
سوار ماشین شدم و پامو رو پدال فشار دادم و از اونجا دور شدم
ستاره
اون یه هفته با نق شه ک شیدن ما برای عملیات و قبول کردن درخوا ست کمک
توسط کیارش و همین طور چند تا پیام تهدید امیز برای من گذشت
امروز قرار بود با پسرا وارد اون به اصطاح مجلسشون بشم رفتم طبقه باال و
تو سالن منتظر اومدن مهگل (گریمور سازمان ) شدم سر و کلش بعد پنت
دقیقه پیدا شد و سریع در اتاق گریم و باز کرد
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رفتم داخل و توضههیحات و الزم و بهش دادم که اونم با گفتن جمله کارمو
بلدم شروع کرد به گریم و انتخاب لباس

به تصویر تو اینه نگاه کردم خندم گرفته بود
لنزای قهوه ای تیره پوسههت برنزه ابروهای پر پشههت مشههکی که با تیغ یه خط
و سطش انداخته بودن موهای کوتاهی که با ژل باال داده شده بود و ما سکی
که چهرمو مردونه تر نشون میداد تن پوشی په تنم کرده بودم بدنمو عضانی
تر نشهون میداد تی شهرت چسهبون سهبز با شهلوار کتون مشهکی با کفشهای
مشکی
از اتاق پرو اومدم بیرون مهگل سههرگرم مرتب کردن وسهههایلش بود :چطور
شدم ؟
سرشو اورد باال و با دهن باز بهم خیره شد دهنش عین ماهی هی باز و بسته
میشههد ولی حرفی ازش بیرون نمی اومد بعد پنت دقیقه گفت:جوووووونمی
چه خوشههگل شههدی اگه جدی جدی پسههر بودی مختو میزدم تک خنده ای
کردم و اومدم برم که جلومو گرفت و یه روکش گذاشهههت رو دندونام ازش
ت شکر کردم و رفتم پایین تو دفتر باراد درو که باز کردم دیدم نیما هم پی ش شه
با وارد شدن من سرشونو بلند کردن و بهم خیره شدن
باراد:بفرمایید؟؟؟
سعی کردم جلو قهقهه امو بگیرم صدامو صاف کردم و گفتم:رییس کارتون
داره
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نیما:اونوقت جنابعالی کی باشن؟تا حاال ندیدمت
:نیازی به دونستن شماها نیست
نیما اومد سمتم اخماش توهم بود تو دو قدمیم که رسید با صدای خودم زدم
زیر خنده که نیما با داد گفت:یا ضامن یوزپلنگ این دو جنسس این
باراد اومد سمتم و با تعجب گفت :ستاره
:چشات گیرایی داره
نیما:توییییی؟؟؟ایول چه تیری چه سری چه گردنی چه....
:یاد طفولیت افتادی نیما؟جمع کنین بریم بابا دیر شداااا
باراد با خنده گفت:خیلی خوب شدی خداوکیلی
چشمکی زدم:همیشه خوب بودم
بر منکرش لعنت:بشمار
نیما:ادامه بحث بعد از پیام های بازرگانی...
رفتیم طبقه پایین سههیاوش و کیارش پایین بودن و سههعیدی داشههت بهشههون
وظایفشههونو گوش زد میکرد یکم رفتیم جلوتر که متوجه اومدنمون شهههدن
چ شمای هر سه تا شون گرد شده بود به باراد گفته بودم که نمیخوام هویت
عملیاتیم لو بره برا همینم قرار نبود که سیاوش اینا خبر دار شن که من همون
ستاره ام
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باراد:خیله خوب فکر کنم دیگه اماده باشین ایشونم حامد توکلی ماموری که
قراره باهاتون بیاد
کیارش با پوزخند گفت:پس اون دختره کو ؟
باراد:نمیاد
یه پوزخند زد که دلم میخواست همون لحظه یه مشت بزنم صورتش پخش
زمین شه دلم خنک شه
:بهتره سوار شین داره دیر میشه
سرشونو تکون دادن ،دوتاشون سوار ماشین شدن منم پشت بندشون سوار
شدم
یک ساعتی طول کشید تابرسیم زو سه تا کوچه اونور تر ماشین وایساد پیاده
شدیم و رفتیم سمت انباری که ادرسشو بهمون داده بودن البته به من که نه به
اون دوتا
کد و گفتن و رفتیم داخل تو نگاه اول یه چیزی شههبیه انبار میوه بود رفتیم
جلوتر سمت یه مرده که اونجا بود کارتامونو نشون دادیم که سری خم کرد و
راهو نشون داد

wWw.Roman4u.iR

28

یه راه پله مخفی میخورد اخر راه رویی که توش بودیم از پله ها رفتیم پایین
که با یه ایل جمعیت مواجه شدیم سالنش هیچ شباهتی به زیر زمین نداشت
کف س هرامیک با دیوار های تازه رنگ شههده و میزها وصههندلی هایی که برای
نشستن ترتیب دیده شده بودن دو سه نفر با دیدن سیاوش اینا اومدن
سمتمون از حرفاشون فهمیدم که قبا چند تا عملیات و باهم رفتن
تو سکوت داشتم نگاهشون میکردم
یکیشون برگشت سمتم :تو جدیدی؟
بدون هیچ واکنشههی ،نگاهی که ازش غرور میبارید بهش انداختم و با لحن
جدی و خشکی گفتم:مفتشی؟
از عکس العملم جا خورد و چیزی نگفت میدون ستم اینم بخاطر ح ضور تو
این جلسه است وگرنه اینا معمولن انقدر مظلوم نیستن
یکساعتی گذشته بود و هیچ اتفاق خاصی نیوفتاده بود
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حدس میزدم مجلساشون بیشتر از ابن هیجانی باشه ولی انگار برعکس بود
.صد رحمت به جلسه های خودمون واال
تو همون حین از تو بلندگو گفتن که بریم طبقه سه
همه راه افتادن سمت پله ها
تازه منظورشونو گرفتم
طبقه سوم زیر زمینو میگفت
وقتی که همه سر جاهاشون نشستن
صدا ی مردونه کلفت همه روبه سکوت دعوت کرد
چند لحظه بعدش یه صدای خش خش از بلندگو اومد و پ شت بندش یکی
شروع کرد به حرف زدن
میدونین که از مقدمه چینی خوشههم نمیاد پس میرم سههر اصههل مطلب  ،یهچند وقتیه که دخالت های پلیس تو کارامون بی شتر شده می شد پوزخند و تو
صداش حس کرد گفت :هرچند بی شترین ضرر به خود شون ر سیده .در هر
حال از این به بعد به روش چهار سهههال پیش عمل میکنین بدون هیچ دل
رحمی
یسری حرف دیگه ام زد که خیلی مهم نبود البته در اون بازه زمانی
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ولی یه تیکه از حرفش بدجور رو مخم بود روش چهار سال پیش چهار سال
پیش ،اون اتفاق،مرگ رییس و شروع این جریانات
اشکان
سوار ون سازمان شدیم .یک ساعتی طول ک شید تا بر سیم به اون انباری که
ادرسشو بهمون داده بودن
از ماشین پیاده شدیم بعد اینکه اسلحه هاشونو برداشتن و ردیف وایسادن
:تیم ا با من بیاین
تیم بی رو پشت بوم های اطراف ساکن شین
تیم سی هم بیرونو پوشش بدین
با اشاره سرگروهاشون سریع تو جاهاشون مستقر شدن
خودمم با تیم از ورودی اصلی وارد شدیم
ساختمونش شبیه یه انبار میوه بود
جلوتر از تیم حرکت میکردم و در هارو باز میکردم
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یکی از در هارو که باز کردم متوجه سوراخ بزرگ رو دیوار شدم
نزدیکش شدم که یکی از مامورا که ا سمش حمید بود گفت:قربان شاید تله
باشه
سرمو به نشونه نفی تکون دادم و از تو سوراخ رد شدم
حمید شونه به شونم می اومد سرمو چرخوندم سمتش تا بگم دو
دسته شیم که با تکون خوردن رد لیزر رو سینش پشیمون شدم و
سریع هلش دادم سمت دیوار و با اسلحه شلیک کردم سمتش
لنز حرارتی رو وصل کردم رو اسلحه تابتونم بهتر هدف گیری کنم
با شلیکی که کرده بودم رسما اعام جنگ کرده بودیم
کل تیم تفنگاشههون رو دید حرارتی بود برای همین درصههد خطای دید خیلی
کم بود
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همینجور که شلیک میکردیم جلوتر میرفتیم که رسیدیم به یه راهرو
به حمید اشاره کردم که جدا شیم شیش نفر پشت من بود و بقیشون
هم با حمید بودن یکی از در هارو باز کردم که با یه سههالن مهمونی رو به رو
شدم
از تو گوشههی گفتم که حمید بیاد بعد پنت دقیقه اومد داخل اونم دهنش باز
مونده بود
همینجور که داشتیم میگشتیم با صدای یکی از مامور کورسوی
امیدی تو دلم روشن شد رفتم سمتش یه اسانسور بزرگ با
ظرفیت دوازده نفر ....سههوارش شههدیم هرچی پایین تر میرفتیم سههر و ص هدا
بیشتر میشد
در اسانسور که باز شد متوجه همهمه و بدو بدو کلی ادم شدم
داشتن برای ورود ما اماده میشدن
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خاصه تا مارو دیدن اول کپ کردن بعد شروع کردن به تیر اندازی
ماهم متقابا شروع کردیم به شلیک کردن کا وضع اصفناکی بود
ما تیر میزدیم اونا مخفی میشدن اونا تیر میزدن ما مخفی میشدیم
خاصه خیلی مضخرف بود همینجور که دنبال یه پناهگاه میگشتم
متوجه صدای حرف زدن یکی شدم
اروم رفتم سمتش و به حمید اشاره کردم پشتیبانی کنه
یارو:نیروی کمکی بفرستین
طرف:
یارو:اره ،نه
طرف:
یارو:نمیدونم از کجا پیداشون شد لعنتیا همه دارن پراکنده میشن

33
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طرف:
یارو:خیله خوب سریع باشین
نیروی کمکی رو تو اون دنیا باید ببیبنه
اسلحمو گذاشتم رو شقیقش که از حرکت ایستاد صدای شلیکا کمتر شده
بود
:اسلحتو بنداز زمین و دستاتو بذار پشت سرت
چند هانیه هییی نگفت فکر کنم شکه بود ولی بعد چند دقیقه
صدای پوزخندش اومد پسره.......به من پوزخند میزنه؟
دستاش و اورد که بذاره پشت سرش ولی سریع اسلحمو گرفت و پرتش کرد
اونور
وبرگشت سمتم المصب خیلی فرز بود دستشو گرفتم و پییوندم به
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پشت و خشاب اسلحشو خالی کردم ولی هنوز اسلحه دستش بود
تا خواستم از دستس بکشمش بیرون با ته اسلحه زد تو شکمم و
چون ناگهانی بود رفتم عقب اونم برگشت و اسلحرو انداخت رو زمین
پسره ی سرتق یه نگاه به اسلحه ها کردم ولی بدرد نمیخورد
دست به اسلحه شدن دربرابر اونی که خودش اسلحشو انداخته
باعث میشه حس ناتوانی به دم دست بده
ارنجشو گرفتم که دستشو برییونم که با اون دستش زد تو
گردنم  ،دستم ول شد که عقب عقب رفت
همون موقع یه اسلحه اومد رو شقیقش چشماش گرد شد ولی
سههریع دوباره برگشههت به حالت عادی و پوزخند مضههخرفی رو ل*ب*ش
اومد
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عسگری دستاشو گرفت و دستبند زد تازه متوجه دور و اطرافم شدم همه رفته
بودن
سوار ماشین شدیم اون پسره هم با خونسردی تمام نشسته بود و بر و بر من و
نگاه میکرد
یکساعت بعد رسیدیم سازمان پیاده شدیم و خواستم دستشو
بکشههم که ببرمش ولی در کمال تعجب دسههتمو پس زد و خودش و راه و
گرفت و رفت داخل

انگار نه انگار بار اول شه که اومده اینجا د ست شو گرفتم و بردمش سمت اتاق
بازجویی
رفتم پشت شیشه و منتظراومدن شاهین( داداشم) شدم
اون پسره هم دست به سینه نشسته بود و پاهاشو رو هم انداخته بود

مامورین پر دردسر

37

پنح دقیقه بعد شاهینم اومد داخل ونگاهی به پسره انداخت:زیادی مغرور و
خونسرده
:اره ،بریم ؟
ارهرفتیم داخل با صدای در برگشت سمتمون و باز پوزخند زد ایییی
دلم میخواد بزنم تو فکش دلم خنک شه هااااا
نشستیم رو به روش و پرونده باندو پرت کردم سمتش که نگاهی
بهش انداخت و چشماشو بهم دوخت و سوالی نگام کرد
:اسمت چیه ؟
......کری؟؟؟؟میگم اسمتو بگواوال کر هستی دوما به تو ربطی نداره پلیس کوچولولعنتی میخوای من و مسخره کنییی؟نشونت میدم
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رفتم سمتش و یق شو گرفتم اومدم که یه م شت بزنم تو دهنش که در باز شد
و....
باراد)
چند ساعتی از رفتن ستاره میگذشتو هنوز خبری ازش نداشتیم
با تیمشم که تماس میگرفتیم جواب نمیدادن
تو همین او ضاع بودیم که گو شی نیما زنگ خورد و رفت بیرون دودقیقه بعد
اومد تو :پووووووف
دریا:چیشد؟کجا رفتی؟کی بود؟چرا نفس،نفس میزنی؟

نیما:نفس عمیهههههههههههههههههق باباجان
دریا:نیما حال و حوصله ندارم میزنمتا
نیما:توی جوجه میخوای من و بزنی ؟خدایی؟ا
خفه شیههههههههههههههد با داد گفتم:دوتاتون
دوتاشون ساکت شدن و نگام کردن
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جونم جذبه
:دعواهاتون و بذارین برا بعد نیما کی بود؟
ها؟؟اها انگار تیم ستاره رسیده ولی یه مشکلی تو عملیات پیش اومدهبا نگرانی گفتم:چی؟چه مشکلی؟
دقیق نمیدونم ولی اینجور که فهیمیدم از مرکز نیروی کمکیفرستادن ولی خب چون اونا با داخل ارتباط نداشتن با داخل درگیر شدن
:ستاره چی ؟
زد زیر خنده:اوردنش سازمان اونم کف بسته
گرچه هییی از جمله اخرش نفهمیدم ولی سری تکون دادم و
دنبال نیما رفتم بیینم کجاست سارا رو تو راه دیدیم که گفت
رییس جلسه ترتیب داده و دریا هم رفته اونجا باشه ای گفتیم و رفتیم
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سههمت اتاق بازجویی با تعجب یه نگاه به نیما و یه نگاه به اتاق کردم و رفتم
داخل
تا در و باز کردم با دیدن صحنه رو به روم حرف تو دهنم ماسید
یه پسره (دید نداشتم به صورتش خوب)یقه یکی دیگه رو گرفته بود
و نزدیک بود بزنتش ولی با صدای در مشتش پایین اومد و به ما نگاه کرد
قیافه من با دیدن سه تاییشون دقیقا این شد
اشکانو شاهین و ستاره
اشههکان اومد سههمتم و باهام دسههت داد نیما و شههاهینم همو ب*غ*ل کردن
انگار نه انگار اینجا اتاق بازجویی
ستاره)
دیدم همینجوری بگذره اینجا فیلم هندی راه میندازن
برا همین با تمسخر گفتم:اهم اهم
خوشم میگذره چایی چیزی میخواین بیارم
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اون پسره که خواست مشت بزنه بهم هرچند بیجا کرده گفت:تو یکی ساکت
باراد زد زیر خنده و برام چشم و ابرو انداخت باال
یه چشم غره بهش رفتم و
نیما:باراد ،رییس..
باراد تند تند سرشو تکون داد و
گفت :ای وای اره اره یادم نبود ،باید بریم پیش رییس
اون دوتا پسره سرشونو تکون دادن وخواستن برن بیرون که اون
دومیه برگشت سمت من و گفت:اینو چیکار کنیم؟
:اوی این به درخت میگن
پسره:اوی تو کات
اون یکی پسره:بمونه اینجا تا بیایم
اهکی پرو میخوان برن جل سه من و نبرن ا صا مگه بدون من جل سه ای هم
میشه باشه
تو همین فکرا بودم که دیدم نیما داره میاد سمتم و زیر بازوم و
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گرفت و بلندم کرد رفتیم بیرون از اتاق سرمو اوردم باال و دیدم
چشای اون دوتا داره از حدقه در میاد بی توجه بهشون راه افتادم
سمت راه پله و به نیما با سر اشاره ای به دستبند کردم و کلشو تکون
داد و کلیدو از شههاهین گرفت و برام تو هوا پرت کرد که گرفتمش و با گفتن
میرم حاضر شم از پله ها رفتم باال
نیما)
دهن شاهین و اشکان باز مونده بود برگشتن و به ما نگاه کردن که
همزمان من و باراد زدیم زیر خنده
خدایی قیافشون خیلی باحال شده بود
اشکان:زهرمار نیشتونو ببندین قضیه چی بود؟
باراد زد رو شههونه ی اشههکان و گفت:فعا بیخیال شههو که رییس پوسههتمونو
میکنه

مامورین پر دردسر

43

و زیر لب ادامه داد:گرچه اگه اونم نکنه ستاره جبران میکنه
من که حرفشههو شههنیده بودم بازم خندیدم که متعجب نگام کردو خودشههم
خندید
رفتیم تو اتاق رییس دریا به محض ورودمون از جاش پرید و به پشت سرمون
خیره شد و بعد نگاه
نگرانشههو دوخت تو چشههمام لبخندی زدم و چشههامو باز و بسههته کردم حس
کردم یکم از نگرانی تو
چشماش کم شد ولی هنوز از بین نرفته بود
با صدای رییس نگاهمو بهش دوختم:کجاست ؟
باراد با لحنی که توش خنده موج میزد گفت:رفت پاکسازی
رییس لبخندی زد و سرشو تکون داد
همون موقع در اتاق زده شد و پشت بندش ستاره اومد داخل
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اومدنش همانا و رد شدن یه سایه از جلوی من همانا با بهت به
نگاه کردم دریا که با دو خودشو رسونده بود به ستاره و داشت مییلوندش
ستاره به سختی ازش جدا شد و اومد جلو و بعد سام و احوال پر سی با
رییس نشست
ستاره)
رییس با ته مایه های خنده گفت:پس حامد خان کوش ؟
به نیما و باراد نگاه کردم که از زور خنده سرخ شده بودن دوباره
نگاهمو به رییس دوختم :راستش و بخواین کاری براش پیش اومد
که عذر خواهی کرد و گفت بعدا خدمت میرسه
با صدای اون پسره برگشتم سمتش:چییییییی؟رفت؟
ای دلم میخواست بزنم لهش کنم اگه این پسره ی خنگ نبود االن
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عملیاتم به خوبی تموم میشد
با حرص بهش نگاه کردم نمیدونم
چرا ولی چشماش رنگ تعجب گرفته و یجوری نگام کرد بعدم
سرشو انداخت پایین و چیزی رو زمزمه کرد
خود درگیره اینم ها ولی المصههب چه خوشههگلهههههه چشههماش خیلی
گوگولیههه
رو به رییس گفتم:معرفی نمیکنین ؟
نیما:اگه اجازه بدین من ترتیب معارفه رو میدم
رییس با تکون دادن سر اجازشو صادر کرد
نیما:خب از این دوتا شروع میکنم
رو کرد به اون پسره که اول
دیدمش و گفت:این اشکان امیری هم دانشگاهی و رفیق فابریکه
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باراد و اینم شاهین امیری رفیق خل من
فامیاشون مثل هم بود پس یا داداش بودن یا پسر عمو یا پسر دایی
شاهین:و شما ؟
نیما:دندون رو جیگر بذاری میگم
،اهم خب داشههتم میگفتم این درتا داداش خل و چل یه اجی کوچولو هم
دارن به اسم شایلین

شاهین:همییین میگه کوچولو انگار دو سالشه خوبه 2۷سالشه ها
نیما تک خنده ای کرد و ادامه داد:خوب کوچولوعه دیگه
با صدای دریا به سمتش چرخیدم قرمز شده بود ولی با این حال
گفت:منم دریام 2۳سالمه اینم
که خواهرم ستارست2۷و تموم کرده
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از لحن حر صیش هم متعجب شده بودم هم خندم گرفته بود خانم به اینکه
نیما از شایلین گفنه بود حسودی کرده بود
حال رومو برگردوندم که چشم تو چشم شدم با اشکان
اشکان)
به اون دختره که اسمش دریا بود نگاه کردم چشمای مشکی ابرو های
کمونی پوسههت گندمی رو به سههفید و داغ و لب های متناسههب بی اختیار
چشمام رفت
رو ستاره کسی که ......
اولین چیزی که تو صورتش جذبت میکرد چشمای درشته ابی
کمرنگش بود که رگه های ای پررنگ داشت و بدجور برق میزد
پوست صورتش سفید بود لب های پر و صورتی و دماغ کوچیکش
حسابی به صورتش می اومد و دوتا چال خیلی خوشگل رو لراش
بود موهای طاییش که یکم از مقنعه اش بیرون بود تضاد جالبی
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رو با خواهرش ایجاد کرده بود دو نقطه عکس هم بودن هرچی دریا
شرقی بود ستاره برعکس چهره ای اروپایی داشت
با صههدای رییس نگاهمو از چشههمای سههتاره گرفتم و گوش دادم ببینم علت
جلسه چی بود
ستاره)
حرفای رییس تو سرم اکو میشد
*قراره تیم جدید تشکیل بدیم
*تا االنم کلی دیر شده
*میخوام با همکارای جدیدتون اشنا شین
*ستاره تو با اشکان
*باران با باراد
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*هستی با شاهین
*دریا با نیما
حرفاش به قدری گیجم کرد که اجازه هر حرفی و ازم گرفت
با صههدای در به خودم اومدم و به بقیه نگاه کردم همه متعجب بودن جز نیما
و دریا حقم داشتن
نگاهم به ا شکان ک شیده شد که سر شو به پ شتی تکیه داده بود و چ شما شو
بسته بود

ناخداگاه به نیما نگاه کردم که با لبخند محوی به دریا نگاه میکرد
یه سوال تو سرم رژه میرفت این شایلینی که میگفتن پس کجاست ؟
نیم ساعت گذشته بود و هیچ صدایی از کسی در نمی اومد
حوصلم سر رفته بود پووووف چقدر اینا بی بخارن اخهههه
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با صدای یکی از پسرا سرمو از رو میز بلند کردم و بهش نگاه کردم
همون پسره اشکان بود که داشت با باراد حرف میزد از بیکاری رفتم
تو کار انالیز کردنش پوست سفید و صورت کشیده موهای قهوه ای
نسبتا کوتاه با چشمای ابی شاهینم ترکیب صورت اشکان و داشت با
این تفاوت که چشماش سبز تیره بود و موهای روشن تری هم داشت
باراد:ستاره
:بله؟
میگم چجوری گیر افتادیبا یاد اوری اتفاق دوساعت گذشته اخمی کردم و رو به اشکان
گفتم:اگه این سر و کلش پیدا نمیشد من االن کارو تموم کرده بودم
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اشههکان با نعجب گفت:تو که برای اولین باره من و میبینی بعد من چجوری
مقصر بودم؟اصا تو کی گیر افتادی
پوزخندی زدم و گفتم :من همونیم که تو ساختمون باهاش درگیری شدی
چی؟شوخی بی مر=زه ای بودبا لحن جدی گفتم:من با تو یکی اصا شوخی ندارم
اخم کرد و گفت:عین ادم حرف بزن
باراد که تا اون لحظه سههاکت به بحث ما گوش میداد گفت:خیله خوب بس
کنید ،رو به اشکان گفت:ستاره به عنوان مامور مخفی تو جلسه بود
اشکان:ولی ما ندیدیمش
صدای خنده سه نفر بلند شد دریا ،نیما ،باراد بقیه با تعجب داشتن نگاهمون
میکردن
که باراد ادامه داد:همونی که داشتی با مشت میزدیش چی؟اونم ندیدی؟
دهن اشکان باز شد تا چیزی بگه ولی دوباره بسته شد خیلی شکه شد فکر
کنم
شاهین:نگو که تو بودی
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سرمو با اخم تکون دادمو با حرص به اشکان نگاه کردم:خودمم و اگه
این اقا ف ضولی نمیکرد و نقش پلیس شجاع و بازی نمیکرد االن خیلی جلو
افتاده بودم
از حرص و عصبانیت دستام مشت شده بود اشکان و شاهین با تعجب نگام
میکرد حق داشتن
عکس العملم خیلی شدید بود و این براشون تعجب اور بود ولی بقیه .
.

لعنتی لعنتی انگار تازه متوجه شده بودم که با خراب شدن این عملیات چی
قراره به سرم بیاد
اشکان:چی میگی تو ؟چرا همه چیو سر من خورد میکنی
:اگه تو نمی اومدی تو عملیات من ،اگه به حرفم گوش میکردی،اگه پاتو تو
اون ساختمون نمیذاشتی
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االن میتونسههتم خیلی هاشههون و بگیرم و بفهمم چی شههده.توی لعنتی همه
چیو خراب کردی همه چیووووو
اینارو گفتم و از اتاق زدم بیرون رفتم رو پشت بوم دست خودم
نبود میدونم همش تقصههیر اون نبود ولی خب مقصههر اصههلی اون بود اگه
دخالت نکرده بود...
هوا سوز داشت ولی من سردم نبود به قدری داغ بودم که حتی وقتی
سرمو رو حفاظای یخی گذاشتم چیزی از التهابم کم نشد
با صدای زنگ گوشیم سرمو از رو میله برداشتم و نگاهی به شماره انداختم
📞دنیل📞

گوشی و گذاشتم دم گوشم ولی حرفی نزدم مثل همیشه پر انرژی سام کرد
سااااااام بر بی معرفت ترین همکار دنیا حال و احوال:سام ،خوبی؟
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یکم سکوت کرد و ادامه داد:خوبم ،ولی تو انگار خوب نیستی
:خوبم
کاما مشخصه...چی شده؟-

سرمو با د ستم گرفتم:چیز خا صی نی ست یکی از عملیاتام خراب شد سر
فضولی یه ادم خنگ
اوه گور خودشو کنده دیگه نه؟:ای دلم میخواد با دوتا دستای خودم خفش کنم ای دلم میخواد
پس بدموقعی زنگ زدم:نه بگو کاری داشتی؟
-این یعنی نمیخوای دیگه راجبش حرف بزنی درسته
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:اباریکا
خندید :میگم ستاره فایل پرونده جونز کجاست؟
یکم فکر کردم یا یادم بیاد جونز کیه اها سم جونز قاچاقیی اسلحه
:ای که دو سال پیش طی یه بمب گذاری ک شته شد ولی چرا بعد دو سال
یهو پروندشو میخوان؟

دنیل:یسری مدرک به دستمون رسیده که نشون میده یجا دیده شده
ابروهام پرید باال:واقعا؟
اره ،نگفتی کجاست:تو قسمت پرونده های نیمه تمومه
میشه بگی چراا؟:چون حدس میزدم مرگش صحنه سازی شده باشه و از اونجایی که
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پرونده های تکمیلی رو میفرستیم قسمت بایگانی نخواستم وقتی که
قضیه باز شد دنبالش بگردیم میدونی که نگهباناش چقدر غر غرو ان
خندید :خیله خوب پس وایسا تا پیداش کنم
پنت دقیقه ای گذشته بود که گفت:اهااا یافتمشش
تا اومدم چیزی بگم صدای پخخخخخ و صدای چیکیک اومد
:دنیل؟دنیل؟
زهرماربا تعجب داشتم گوش میدادم که صدای جیسون اومد
با کی داری حرف میزنی؟جنی شدییییی؟واااای من حال جوابخانوادش و چی بدم؟این تنها چیزی که داشت عقل سالم بود که
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اونم دیگه نداره داره با خودش
حرف میزنه
دنیل زد زیرخنده:جی سون خول شدی چرا؟ ستاره ا ست پ شت خط دیوونه
،جنی چیه؟؟؟
جی سون با صدای متعجی گفت :ستاره ؟؟؟!!!جان من؟؟؟؟وای سا ببینم چرا
داری باهاش حرف میزنی هان؟دخترا بفهمن مو به سرت نمیزارن
دنیل:دلیل کاری بود
جیسون:ستاره هستی هنوز؟
:دنیل بذار رو ایفون
صدامو گذاشت رو ایفون یکم با جیسون چرت و پرت گفتیم و
اخراش داشتم قطع میکردم که صدای حرصی دنیل بلند شد
:تو ازم عکس گرفتیییییییییی؟بده من اون گوشییییووو
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جیسون با خنده نوچی گفت و گوشی قطع شد
خل و چلن این دوتا
صدای گوشیم بلند شد به عکسی که جیسون گرفته بود نگاه کردم
زدم زیر خنده راست میگفت قیافش خیلی بامزه شده بود
دسههتاسههو عین وقتی که میخواد دربرابر یه مهاجم تسههلیم شههه برده بود باال و
چشماش گرد شده بود

گوشی و گذاشتم تو جیبم و رفتم تو دفترم چیه خو توقع ندارین که پاشن برم
پیش اونا؟
پشیمون نیستی ؟
نه
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خیلی رو داری
میدونم
تا شب سرگرم نوشتن گزارش عملیات شدم وقتی به خودم اومدم که ساعت
نه شب شده بود
کش و قوسی به بدنم دادم و برگه هارو گذاشتم تو پوشه
و با دو تا فایلی که ضبط کرده
بودم دستم گرفتم و رفتم سمت
اتاق رییس خودش نبود برای همین پوشه رو گذاشتم رو میزش
و خواستم برم که چشمم خورد به لب تابش صفحه اش روشن بود
رفتم تو پوشه هاش همش پرونده های سازمان بود رفتم تو عکسا
یکم زدم جلو با دیدن عکس رو صههفحه نمایش بازم اون حس لعنتی اومد
سراغم
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کینه،انتقام،نفرت زدم جلو یه فایل ویدیویی بود پلیش کردم
خبب میدونم تا االن البد خیلی نگران مامورتون شدین منم چونخیلی ادم انسان دوستی هستم خواستم از نگرانی دربیاین و خندید
دوربین و چرخوندن به سمتی ،یه
دیوار بود که پر بود از عکس .....عکسای من بود تو هر حالتی
شدیدا گیت شده بودم دوباره صدای اون یارو اومد :حاال وقت رو نماییه
دوربین چرخید رو یه تخت چشههمام گرد تر از این نمیشهههد من رو تخت
بیهوش بودم و کلی دستگاه بهم وصل بود
اینم از مامورتون میدونی خیلی خوشگله.....قرارمون که یادتنرف ته؟؟؟؟وای به حا لت اگه ک لک بزنی اونوقت من میمونم و این خانم
خوشگله
بعدم پوزخند زد و ویدئو قطع شد
گیت شده بودم من هیچ کدوم از این چیزا رو یادم نبود
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اخر ویدئو رو پلی کردم دوباره .با دیدن سر و وضعم
تازه فهمیدم مال کیه چهار سههال پیش دقیقا بعد اون انفجار و اون یکماهی
که بیهوش بودم
این یعنی تو اون یکماه یبار دزدیده شدم
چقدرم جذاب چقدرم من خبر داشتم واقعا
نه خداوکلهههههههههههههههههههههههههههیی من االااااان بایههههههههههد
بفهههههههههههههههههههههههههمم؟؟؟؟
جهههههههههههههههههههههههان مههههههههههن؟؟؟
چرا کسهههههههی به من چیزی نگفته اخه؟
بعد چهار سال االن باید بفهمم که دزدیده شدم
موهامو از زیر شههال کشههیدم و بعد کری کردن فایل رو گوشههیم از اتاق زدم
بیرون
هر روز یه چیزی از گذشته رو میفهمم پوووف
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میفهمم که خودم نقش اصههلیش بودم و جالبیش اینه که خودم به هیچ وجه
یادم نمیاد
در دفتر و قفل کردم و رفتم تو ماشههین سههعی کردم به یاد بیارم بعد بهوش
اومدنم چی شد
فلش بک👈

با اح ساس سردرد شدیدی چ شمامو باز کردم دیدم تار بود ،چند بار پلک
زدم تا چشمام باز شد
سوال اول :اینجا کجاست ؟
نور مهتابی رو سقف نشون از این میداد که تو بیمارستانم
سوال دوم:من اینجا چه غلطی میکنم دقیقا؟
تماس مشکوک
حرفای اخرم با علی
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زنگ خطر
فرارمون
انفجار و .....
چشمام و رو هم فشار دادم .

یادم اومد ....همه چیو  ....به طور کامل
در اتاق باز شد و قامت یه دکتر با دو تا پرستار نمایان شد

چشمای بازمو که دیدن سریع پریدن سمتم و معاینم کردن
بدجور عصبی بودم ولی چیکار میتونستم بکنم ؟
زمان حال👈

با صدای زنگ گوشی از فکر اومدم بیرون و خیره شدم به صفحه
نمایش گوشی که اسم مامان روش خودنمایی میکرد
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جواب دادم:جانم مامان؟
ستاره کجایی؟:دفتر .....میام خونه صحبت میکنیم
قطع کرد نفسمو با صدا دادم بیرون

چشمامو باز کردم ...کی این بیخوابی دست از سرم بر میداره؟؟
به ساعت نگاه کردم سه ن صفه شب بود پوووووف چ شمامو مالوندم و رفتم
تو بالکن
روی لباس خوابمو سههفت کردم و دسههتامو ب*غ*ل کردم هوا نسههبتا سههوز
داشت
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گردنبند تو گردنم و لمس کردم یه جفت از گردنبندی بودکه ارامم نمونشههو
داشت یه ستاره
گو شه نگین دار که پایینش تیزی دا شت .به منا سبت تولد  18سالگیم باهم
خریده بودیم
از بالکن اومدم بیرون و رو تخت دراز کشیدم و خوابم برد...
با صدای دریا از جام بلند شدم و بعد شستن صورتم رفتم که حاضر بشم
شلوار تنگ سرمه ای مانتو کرم سفید که کمربند پارچه ای میخورد
و پوشیدم رفتم جلوی اینه چشمام سرخ شده بود یه مداد
مشکی تو چشمام کشیدم و بعد زدن یه رژ مات موهامو باالی سرم
بستم و با کلیرس گوجش کردم و شال قهوه ای تیره امو سرم کردم و
زدم بیرون
مامان اینا داشتن صبحانه میخوردن منم یه لیوان اب پرتغال
خوردم و گونه مامان و بابا روب*و*سیدم و رو به دریا گفتم که پاشه بریم
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دریا که اومد سریع ماشینو روشن کردم و رفتیم سمت سازمان
از ما شین پیاده شدم و درشو قفل کردم که چ شم تو چ شم شدم با ا شکان و
داداشش
نگاهمو ازش گرفتم و رفتم سمت راهرویی که به ساختمون میخورد
دریا هم قدماشو تند کرد تا بهم برسه
دیدیشون؟-

سرمو تکون دادم که گفت:خدایی خیلی جیگرنااااا
نگاهی بهش کردم :چشم نیما رو دور دیدیا
دریا با بیخیالی:جلو روشم میگم
یه صدا از ب*غ*ل گوشم بلند شد:چیرو میخوای بهم بگی؟
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دریا از ترس یه جیغ خفیف کشید و به نیما نگاه کرد
لبخندی زدم خوب میدونست که اگه نیما حرفشو شنیده باشه باید منتظر یه
دعوا باشه
با لحن خر کنکی گفت:نیماییی جونم از کی اینجایی؟
نیما یه پوزخند زد و گفت :به قدر کافی بودم
دریا چشههماش گرد شههد و اروم اروم ازمون فاصههله گرفت و شههروع کرد به
دویدن نیما هم افتاد دنبالش
خندم گرفته بود سری تکون دادم و راهمو ادامه دادم که باراد ب*غ*ل گوشم
گفت:مثل اینکه یکی دیشب نخوابیده
برگشههتم سههمتش موشههکافانه به چشههمام نگاه میکرد نگاهمو ازش گرفتم و
سرمو تکون دادم:زدی تو هدف
دیگه چرا؟شونه ای باال انداختم:چبدانم (چه میدونم خودمون)
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:راستی
هوم؟:خواهر دوستای گرامیت نمیخواد رونما کنه؟
تک خنده ای کرد :شایلی؟
سرمو تکون دادم:میاد ،امروز میاد
دیگه رسیده بودیم به اسانسور
خوبیش این بود که ظرفیت دوازده نفر و داشت
پس همه سوار شدن .....پسرا داشتن باهم خوش و بش میکردن
دریا هم به یه سام اکتفا کرد ولی من هییی نگفتم هرچند شاهین مق صر
نبود ولی خب داداش اشکان بود که ......بیخیال
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رسیدیم به طبقه مورد نظر اول از همه پیاده شدم ولی صدای دریا رو شنیدم
که گفت:نمیدونم چقدر دیگه طول میکشه که مثل قبل شه
و صدای باراد که گفت:درست میشه دریا .درکش کن
بقیه حرفاشونو گوش ندادم و رفتم تو دفتر
به نظر بقیه تو این سه سال خیلی عوض شده بودم
سه سالی که تو امریکا گذرونده بودم برای پیدا کردن عامل اون حادهه و سه
سالی که از همه دور بودم
و وقتی برگ شتم که مطمئن بودم خیلی نزدیک شدم ولی با اومدن اون پ سره
همه معادالتم بهم خورد
تا ساعت ده پرونده جدیدو خوندم
یسری داروی ارامبخش از یه منبع
نامشههخ
ایجاد میکرد

وارد بازار میشههد و اختاالت عصههبی تو بدن
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که تو بدن ی سری از افراد به علت وجود ی سری مواد یدی ح سا سیت شدید
ایجاد میکرد مثا ت شنت افت ف شار خون شدید ار ست قلبی ریوی (یه نوع
واکنش نهدید کننده حیات محسوب میشه)
باید منبعی و وارد کننده رو گیر می اوردیم ولی من نفهمیدم این کجاش به
انتقام من ربط داشت
با رییس شرط کرده بودم در صورتی حاضر به همکاری باهاشون میشم
که تا وقتی که پرونده حل نشده سر موضوع دیگه ای نرم اونم قبول کرده بود
تلفن زنگ خورد سارا بود که گفت رییس جلسه ترتیب داده و قراره شایلین و
معرفی کنه
پرونده رو برداشتم و رفتم سمت اتاق رییس
در زدم و بعد شنیدن اجازش رفتم داخل
همه تو اتاق بودن بانگاه همرو یه دور گذروندم چشههمم خورد به یه دختر
 2۷-2۶ساله
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پوست سفید موهای مشکی که از شال یکم بیرون بود چشمای نسبتا درشت
و کشیده قهوه ای تیره مایل به مشکی و دماغ کوچیک و لب متناسب
ترکیب صورتش شبیه دریا بود
رفتم جلوتر و بعد یه سام کوتاه نشستم رو صندلیم که کنار رییس بود

رییس:خب همتون باهم اشنایین فقط میمونه اشنایی شایلین با شماها یکی
معارفه رو انجام بده
شهههاهین :خب ،مادو تا رو میشههناسههی این دوتا(اشهههاره ای به باراد و نیما
کرد)روهم میشناسی میمونه این چهار تا دختر خانم
رو کرد سمت باران:باران مرادی
دستشو گرفت سمت هستی
هستی امیدیبه من و دریا اشاره کرد:دریا و ستاره سرهری
شایلین:اممممم منم که شایلینم از اشناییتون خوشبختم فقط سناتونم بگین
دیگه
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باران تک خنده ای کرد :معموال جلو پسرا نمیشه جواب این سوالو داد ها
شایلینم خندید و چیزی نگفت
هستی:من 2۷ام
باران:منم همینم
دریا:من2۳
من2۷:
شایلین لبخندی زد و گفت:پس هم سنیم
یکم خم شدم سمت رییس:بهتر نیست شروع کنیم؟
رییس لبخندی زد و اروم گفت:هنوزم تو کار عجولی .....رو
کرد سمت بقیه و صداشو صاف کرد:اهم ،خب بهتره بریم سر کارمون
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از جاش پاشههد وشههروع کرد به راه رفتن به راه رفتن :با اومدن شههایلین یه نفر
دیگه از کمبود تیم کم شد ولی هنوز یکی

رو الزم داریم که گروهتون مثل قبل ده نفره بشههه نفر بعدی به زودی بهتون
اضافه میشه ولی با تفاوت
اینکه قراره از امریکا بیاد تا اون موقع که کارای انتقالش انجام میشههه نه نفره
به کارتون ادامه
میدید و میخوام تا اون موقع این پرونده حل شهههه چون وقتی که بیاد دیگه
وقتی برای این جور پرونده
ها نخواهیم داشت و عملیات اصلی شروع میشه پرونده جدیدو خوندین و
میخوام از امروز روش کار کنین یکم دیگه هم توضیح داد
 ....که باهم کار بیاین و اینا
حرفاش که تموم شد با خونسردی گفتم:من نیستم
رییس :یعنی که چه ؟
:فکر کنم قبا هم گفته بودم قربان
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رییس یکم نگاه کرد و انگار تازه یادش اومده باشه رو بهم
گفت:ربط داره
:چجوری؟
:نتایت کالبد شکافی .......تنش عصبیش
چشامو بستم و دوباره باز کردم و سری تکون دادم معلوم بود بقیه
هییی نفهمیدن چون دهناشون اندازه غار علی صدر باز بود
بدون توجه بهشون با خودکار رو میز ضرب گرفتم باران سرشو
نزدیک گوشم کرد:یه توضیح بهم بدهکاریا
سرمو تکون دادم
باران مثل دریا برام عزیز بود
به پیشنهاد باراد رفتیم تو اتاق کنفرانس تا بتونیم یکم اطاعات بدست بیاریم
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دو ساعتی از اومدنمون گذشته بود ولی هییی پیدا نکرده بودیم
سرم تو لب تاب بود و داشتم اخرین عکسای قربانی هارو نگاه
میکردم که صهههدای در اومد سههرمو برگردوندم با دیدن الناز لبخندی رو
ل*ب*م اومد بدون توجه به موقعیت
مکانی خم شههد روی یکی از چاالموب*و*سههید و با چشههمک گفت:د اخه
المصب چرا اینجوری میخندی نمیگی من غش میکنم
بی صدا خندیدم اومد کنارم نشست و به عکسا نگاه کرد
میگم ستاره ؟:هوم؟
نمیشه از جایی که جسادا پیدا شده به یه جایی برسیم؟مثلهمون کاری که با دنیل کردین
راست میگفت فکر خوبی بود

76
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سریع وارد برنامه شدم و کل جسدارو از تصویرا حذف کردم و
بهم وصلشون کردم بقیه هم اومدن سمت ما و دورمون حلقه زدن
شبیه یه انبار بود پنجره های کهنه و زنگ زده دوباره به تصویر اصلی
نگاه کردم انعکاس تصههویر کسههی که عکس گرفته بود رو سههاعت ،عینک و
شیشه ها بود تیکه هارو وارد
برنامه کردم تار بود دوبار ا سکنش کرد تا تون ست یه ت صویر وا ضح بد ست
بیاره
تو سی ستم ت شخی

هویت عکس و ار سال کردک نحوه کارش بر ا ساس

گواهی نامه های تایید شده بود چند هانیه بعد ا سم شخ

وبا م شخ صات

بهمون داد...مجید موحد
فایلو فرستادم برا سارا تا سر و ته زندگیشو در بیاره
بعد ارسههال سههرمو تکیه دادم به صههندلی که صههدای پر ذوق شههایلین بلند
شد:وااای کارت عالی بود ستاره

مامورین پر دردسر

77

چشمامو باز کردم و لبخندی بهش زدم هرچی از داداشش بدم میومد
با خواهرش احساس بهتری داشتم سنگینی نگاهی رو حس کردم
سرمو چرخوندم که دیدم اشکان داره با یه لبخند خیلی خیلی محو
نگام میکنه نیشخندی زدم و رومو برگردوندم
تا شیش بعد از ظهر طول کشید تا سارا بیاد واطاعات و بده
امشب کاری از دستمون بر نمی اومد باید با رییس هماهنگ میکردیم
ولی خب از شانس خوبمون یه جلسه داشتن و سه روزی رو تو سازمان نبود
مسئولیت سازمان و امضاها با من و باراد و اشکان بود
رفتم تا از اطاعات کری بگیرم دم دستگاه وایساده بودم
که باران اومد کنارم:چیکار باید بکنیم؟
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:مجبوریم وایسیم تا رییس برگرده
خب شما سه تا که هستین:ما که نمیتونیم خودس هرانه تصههمیم بگیریم خصههوصهها اینکه االن رفتیم زیر
فشار کارای سازمان
سرشو تکون داد :میگم ستاره
:هوم؟
پایه این بریم بیرون؟با تع جب بهش ن گاه کردم که گ فت:فردا .....با دخترا...بریم یکم بیرون از
بعد اومدنت جایی نرفتیم
:اممم خوبه اینجوری با شایلین و هستیم بیشتر اشنا میشیم
گونموب*و*سید:وووی عاشقتم
خندیدم :باید حواسم به تو و الی باشه خیلیب*و*سب*و*س میکنیناااا
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-خوشمزه ای خوووب

کری هارو برداشتم و رفتم گذاشتم رو میز :اینارو امشب بخونین ،فعا
که کاری نمیتونیم بکنیم تا رییس برگرده
ا شکان :ولی رییس که ت صمیم هارو به خودمون سررده پس میتونیم بریم یه
سر و گوشی اب بدیم
باراد :اره ولی باید سه تامون راضی باشیم به نظر منم خوبه که خودمون بریم
:من میگم نه ،فعا بهتره رو کارای دفتر تمرکز کنیم
اشکان:خودت شنیدی که رییس میخواد سریع تر کارا انجام بشه
:اون موقع قرار نبود ما رو با این همه مسئولیت ول کنه بره جلسه
باراد:خودمون نمیریم دو نفر از تیم و میفرستیم
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:اگه قرار به رفتن باشههه من خودم میرم و درباره فرسههتادن تیم من مخالفم هر
اتفاقی برا هرکدوم بیوفته
از چشم ما میبینن
اشههکان:راسههت میگه باراد  ،من و سههتاره میریم توهم بمون تو دفتر و کارارو
بکن
باراد با کمی مکث:خیله خوب ولی فردا نرین بذارین پس فردا با شه که یکم
کارارو ببریم جلو
من و اشکان:خیله خوب
باراد نگاهی بهمون کرد و مرموز خندید
باران:اههههه گندتون و زدن
باراد:هن؟
باران:اممم .....ینی میگم چیزه
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شاهین:چیزه؟
باران:ای بابا گندتون و زدن خیر سرمون میخواستیم بریم بیروناا
نیما زد زیر خنده :خدایی کشتی خودتو تا اینو بگیا
باران زیر لبی:اخه ندیدی قیافه اینا رو که همیین نگاه کردن تو شههلوارم
شکوفه زدم
وای خدا باز این بلند فکر کرد
به بقیه نگاه کردم اشکان برگه های کری و گرفته بودجلو صورتش و میخندید
نیما و شاهین رو صندلی وارفته بودن
باراد صورتش سرخ شده بود و ریز ریز میخندید
دخترا هم که غش غش میخندیدن
باران با دستراچگی گفت :نگین که شنیدین
رفتم دستشو گرفتم و کشیدمش :بیا بریم تا بیشتر از این سوتی ندادی
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باران:یعنی شنیدین؟
دریا:واضح و رسا
باران از خجالت سرخ شد و به سمت بیرون دوید بیرون
با صدای بلند زدیم زیر خنده
نگام به اشکان افتاد که با خنده خیره بود به من
این چرا اینجوریم میکنه؟؟
همش خیره میشه به ادم
سعی کردم توجهی نکنم
الناز:من برم کیفمو بردارم و بیام
سرمو تکون دادم قرار بود امشب بیاد خونه ما تا فردا باهم بریم دفتر
الناز که رفت کیفمو برداشتم و رو به دریا گفتم :کیفتو بردار بریم
سرشو تکون داد و رفت سمت میز و کیفشو برداشت
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داشتم میرفتم سمت در که صدای زنگ گوشی اومد ،گوشی من که
نیست بقیه هم داشتن دنبال صدا میگشتن
اشکان:این گوشی کیه؟
رفتم سمتش و گوشی رو گرفتم:مال الیه
به شماره نگاه کردم مامانش بود برا اینکه قطع نشه جواب دادم
:الو سام؟
سام خانم....ببخشید شما با صاحب تلفن نسبتی دارین؟؟یکم مکث کردم و جواب دادم :بله دو ست دختر شون ه ستم گو شی د ست
شما چیکار میکنه؟کی هستین؟
از بیمارستان تماس میگیرم .....را ستش ج سد یه خانم و اقا رو پیدا کردیمکه این گوشی همراهشون بود و منم به اخرین شماره زنگ زدم
گوشهههام درسهههت میشههن ید؟.....جسهههد یه خانم و ا قا؟گوشههی ما مان
الناز.......یعنی
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خانم ؟؟؟خانم؟؟؟؟با صدای گرفته گفتم :بله ؟
میشه تشریف بیارین بیماستان؟کدوم بیمارستان؟چی شده ؟
 تصادف کردن به ماشین شلیک شده و منحرف شده .بیمارستان....با گفتن باشه به ادامه تلفن خاتمه دادم سرمو با دستم گرفتم
باراد با نگرانی گفت:کی بود؟چهی گفت؟
با بهت گفتم:باراد،مامان و بابای الی
نیما:مامان و باباش چی ؟؟
 :تصادف کردن....هر دوشون
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دریا یه هین بلند کشید و زد زیر گریه
نیما رفت که ارومش کنه همون موقع
در باز شههد و الناز اومد تو با دیدنش ترس و دلهره ام بیشههتر شههد خدایا چی
بهش بگم حاال
بیاین بریم دیگه  - !.....ستاره چرا خشکت زده ؟دریااااا چرا گریه میکنیی
نگاهی به گوشی تو دستم کرد:گوشی من دست تو چیکار میکنه؟؟؟؟
بی حرف رفتن سمتش و محکم ب*غ*لش کردم دا شتم میترکیدم چی بهش
میگفتم؟میگفتم مامان و بابات مردن؟بگم که
؟بگم بی کس شدی؟بگم دیگه کسی و نداری ؟چی بگم بهش
معلوم بود تعجب کرده با نگرانی و لحن شههوخی گفت:چی شههده؟کم پیش
میاد محبتت اینجوری فوران کنه
ازش جدا شدم:الی.....باید بریم یجایی
با ترس گفت
-کجا؟؟؟؟
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نمیدونستم چجوری مقدمه چینی کنم
د ست شو گرفتم و ن شوندمش رو صندلی چرا همی شه سخت ترین کارا گردن
من میوفته اخه
الی با نگرانی گفت:د بگو دیگه جون به ل*ب*م کردی
لبمو با زبون تر کردم :الی......یکی زنگ زد.....فکر کردم ما مان ته جواب
دادم.....ولی ی یکی دیگه بود ..گفت از بیمارستانه
الناز یه هین بلند ک شید و د ست شو گذا شت رو دهنش چ شماش پر ا شک
شد:چه ....چی میگی ..بی بیما رس...تان
دستاشو گرفتم:الناز...مامان ....تسلیت میگم الی :
الناز با بهت نگام میکرد زد زیر گریه سههرشههو ب*غ*ل کردم😭😭😭-:
سههتارههههه.....چیییی میگییی....یعنی چی.....اون کلمه نه حرفیت یعنی
چییییی😭😭😭خدااااااااا ....ستاره بگو دروغهههههههه بگو ا شتباه شنیدم
لعنتییییی.....د چرا الل شهههدییی بگوووووو .بگو االن میرم خونه چراغامون
روشنههه.....بگو االن میان استقبال😭😭😭
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ستاره؟؟
:جانم؟
االن باید چیکار کنم هاانننن؟بدون مامان و بابام چیکار کنممممم؟حاالکه بیکسم چیکار کنمممممم؟؟؟؟با تنهای و یتیمی چیکار کنممم؟؟؟؟؟
ماموریههن پردردسه🔫🔪هر]21:44 21.08.16[ ,

#پارت39
سرشو تو ب*غ*لم گرفتم:الی عزیزم .....خواهری....اروم باش ...

دستاشو مشت کرد و کوبید تو سینم
چی میگی .....ستارههههههه .....چجوری اروم باشم .....دارماتیش میگیرم...میفهمیییییییی.....

مشتاشو زد تو سینش و گفت
:قلبم داره میسوزههههههه دلم اتیش گرفتههه
:الناز .....خواهش میکنم
ازم جدا شد و و زانو زد رو زمین از شدت شک و گریه میلرزید
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اگه همینجور پیش میرفت تشنت میکرد
رو به روش نشستم و یه سیلی زدم تو صورتش
دستشو اورد باال و گذاشت رو صورتش با تعجب بهم نگاه میکرد
:باید بریم ...بیمارستان
با گریه سرشو تکون داد
بلندش کردم رو به باراد گفتم:کارارو برای فردا اماده کنین
منظورمو گرفت و سرشو تکون داد
نیما :منم باهاتون میام
سرمو تکون دادم و رفتیم پایین
نیما نشست پشت فرمون
النازم تکیه داد به من و اروم اشک ریخت
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نیم ساعت بعد دم بیمارستان بودیم
الناز با ترس گفت:م م من میترسم
دستشو فشار خفیفی دادم و پیاده شدیم
نیما شونه به شونه امون می اومد
رفتیم سمت پذیرش نیما ا سم و فامیلو گفت یه پر ستار اومد و راهنماییمون
کرد

با دیدن اسم سردخونه تنم یخ کرد مرور خاطرات سه سال پیش ،
چیزی که اصا دلم نمیخواست اونارو بیاد بیارم
الناز سعی میکرد بره داخل ولی نباید میذاشتیم
نیما گرفته بودش النازم التماس میکرد که ولش کنیم
رفتم پیش پرستاره
نگاهی به بیتابی های الناز انداخت
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نذارین بره داخل وضع جسداسرشو به نشونه تاسف تکون داد و رفت
برگشتم سمت الناز که دیدم غش کرده تو ب*غ*ل نیما
از ب*غ*ل نیما گرفتمش و اونم پرستارو صدا زد و الی رو بردن
رفتم بیرون محوطه چشمامو بستم الناز با مرگ بابا و مامانش داغون میشه
با صدای زنگ گوشیم نگاهی به شمارش کردم
:بله باراد
کارارو حل کردم الناز چطوره؟:بد...باراد
جانم ؟:بیاین اینجا
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-باشه عزیزم اومدم

باراد)

با چند تا زنگ تونستم کارارو هماهنگ کنم
سویییو برداشتم :من میرم بیمارستان
اشکان:ما هم میایم
:کارای سازمان؟
نصفه شبی کاری نمونده باید بریم دیگهو خودش جلوتر از همه راه افتاد
ستاره)
نیم ساعت بعد سر و کله ی باراد و بقیه پیدا شد
به هیچ وجه حوصله فکر کردن به اینو نداشتم که بقیه اینجا چیکار میکنن
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باراد اومد سمتم:ستاره !مطمئنی؟
بازم مثل همیشه تونسته بود فکرمو بخونه
سرمو تکون دادم نفسشو داد بیرون:میری اما با من
سرمو تکون دادم
پنت دقیقه بعد در سردخونه رو باز کردن بهمراه باراد رفتیم داخل
جسدا رو اوردن بیرون و مافه سفیدو زدن کنار
ولی بافاصله دوتا دست جلوی چشمامو گرفت
:باراد!!!ولم کن
نمیشه !خیلی بده ....نمیخوام مثل سه سال پیش شیزیر لب با شه ای گفتم ولی د ستا شو بردا شتم و نگاهی کوتاه به اونا انداختم
صورت و بدن سوخته
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:باراد ،وسایل همراهشون کجاست؟
باید برم بگیرمشونسرمو تکون دادم و رفتیم بیرون

:نیما
اومد سمتمون :الناز بهوش اومده
ستاره حاال چیکار کنیم؟
:باید ببریمش خونه فکر کنم کارای انتقال جسداشون تا فردا ظهر
طول بکشه بهتره که اینجا نباشه
با صدای ارومتری ادامه دادم:اینجا
موندن فقط یاداور شروع
بدبختی هاشه
سرمو نامحسوس تکون دادم و رفتم سمت اتاق الناز
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دست سردی دستمو گرفت به دریا نگاه کردم و لبخند محوی زدم
دریا تنها داراییم بود ،حاضر بودم همه چیمو برای داشتنش بدم
خوشحالی اون دلیل زنده بودنم بود ولی حیف که بی خبر بودم از
سرنوشت بی رحمی که حتی اونم به من نمیدید
رفتیم داخل نگاهی به تخت انداختم
النازی که تو چند ساعته گذشته همه چیشو باخت بود
النازی که بخاطر گریه زیاد ل*ب*ا*ش سفید شده بود و چشماش قرمز
دریا زد زیر گریه و ب*غ*لش کرد
النازم با دیدن دوباره چشمه اشکش جوشید و همراهیش کرد
انگار نیاز داشت به کسی که همراش اشک بریزه
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من بهترین دوسههتش بودم ولی تو این یه مورد هیچ کاری از دسههتم بر نمی
اومد
هیچ اشکی برای ریختن نداشتم
از بیگی هم گریه نمیکردم برای هیچ چیز هیچ وقت چشمام اشکی نمیشد
حتی با دیدن جسد ایدین و علی هم گریه نکرده بودم
گذاشتم الناز خوب خودشو خالی کنه و بعد رفتم بسمتش
:النازی پاشو .باید بریم خونه
خونه؟هه من هیچ جا نمیام میخوای بری راه باز جاده دراز:الناز موندن اینجا برات هیچ فایده ای نداره پاشو
رفتن به خونه هم همینه من جایی نمیام:باید برای فردا اماده شی
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با جیغ گفت:خفه شووووو ستاره خفه شووووو چی میگییی ،به
همین راحتی راجب فردا حرف میزنییی؟د اخه المصب نه غمی نه
اشکی هیچ چی؟؟؟مامان و بابام حتی ارزش یه قطره اشک و
ناراحتیتم نداشتن؟بببینم تو اصا میفهمی چی به سرم اومد؟درم
میکنی بدبخت شدم و انقدر راحت دربارش حرف میزنییی ?

توی لعنتی چراااا انقدر خونسردییییی اخهههههه قلبی
داریییی که بخوای باهام همدردی کنی؟تو دوستی یا دشمن حاال هم
برو بیرون من با تو هیچ قبرستونی نمیام هری
با صدای بلندی در حالی که داشتم
از شدت عصبانیت میترکیدم
گفتم:خفه شو و اون دهن المصبو ببند دختره احمق من و بگو نگران
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چه خریم به درک که نمیای به اصفرورسافلین که میخوای خودتو
با گریه بکشی به من چه هر غلطی دوست داری بکن ....هه من بی
احساسم چرا چون گریه نمیکنم چن مثل شما ها اب دماغ
باالنمیکشهم ینی بی قلبم ؟اگه قلب و احسهاس داشهتن به ابغوره گرفتنه پس
من سنگم

با لحن سردی ادامه دادم:اخه احمق تو درحدی هستی که بخوای دشمن
من باشی ؟هرجوررخودت میخوای هر گور و قبرستونی میخوای
بمونی بمون من خرم که به فکر توام
همینکه خواستم برگردم متوجه اشکان،باراد،نیما،شاهین،هستی،بارا
نو شایلین شدم که یسریشون با دهن باز و بقیه با ترس بهم نگاه
میکردم با صدای پر بغض الناز به طرفش
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-ببخشید ...کمکم میکنی؟

نفس عمیقی کشیدم:اره
الناز:بخشیدیم؟
:اره
رفتم سمتش سعی کردم لبخند
بزنم ولی خیلی موفق نبودم دستشو گرفتم و سرمو در اوردم و بلندش کردم
:جا اینکه با دهن باز من و نگاه کنین از جلو در برین کنار
باراد رفت بیرون دریا و شایلینم اومدن النازو گرفتن کیفمو برداشتم
و گوشیمو دراوردم پنت تماس بی پاسخ از طرف مسعودی
شمارشو گرفتم سر یه بوق جواب داد
-خانم سرهری
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:چی شده؟
خانم خونه الناز بهشتی اتیش گرفته:چههههههی؟
چند ساعت پیش بهمون خبر بمب گذاری دادن کل خونه منفجر شده:دقیقا کی ؟چیزی از خونه مونده؟مدرکی نشههونه ای چیزی که هابت کنه کار
کی بوده؟
وقتی شما حرکت کردین بمب منفجر شده و یه چیزی هم پیداکردیم یه ضبط صوت که یه صدا برای شما بود
+نظرت چیه ستاره ؟از هدیه ام خوشت اومد؟منتظر بقیه اش باش
:این و قبل تصادف ضبط کرده و منظورش از بقیه جسدا بوده
-درسته،دستور چیه خانم؟
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:حفظ امنیت افراد تیم ،نقششون به همین جا ختم نمیشه
چشم خانمگوشیو قطع کردم الناز با سوال نگاهم میکرد:تو خونتون بمب گذاشتن
سرشو تکون داد
از محوطه که زدیم بیرن اشکان گفت:االن کجا میریم؟
دریا:بریم خونه ما
سرمو تکون دادم و سوار ما شین شدم الناز و باران عقب ن ش ستن و شایلین
کنار من بود
اولش دریا و باران خواستن بشینن ولی چون میدونستن دریا دوباره
میخواد گریه کنه نذاشتم بیاد
من نمیدونم این چرا انقدر گریه میکنه
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بلوتوث و وصل کردم به گوشم و شماره خونه رو گرفتم
بعد پنت تا بوق صدای خواب الود بابا اومد:بله؟
:الو بابا
ستاره تویی؟کجایی ؟:اره منم بابا داریم میایم خونه
چیزی شده؟:عمو علی و زنش کشته شدن
با صدای بلند گفت:چیییییییی؟چجوری؟
بابا با بابای الناز هم رزم بودن و دوستای قدیمی برای همین عاوه
بر دوستی روابط خانوادگی هم داشتیم
:بعدا میگم دارم میام انجا الناز و بقیه هم میان
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باشه خیلی ناراحت شدم ،قدمتون روچشم میرم مامانتو صدا کنم:باشه
گوشیو قطع کردم

گوشیو قطع کردم و بعد نیم ساعت جلو پارکینگ نگه داشتم
در و با ریموت باز کردم و ماشینو پارک کردم به ترتیب ماشینای باراد ،شاهین
و اشکان پارک شد
دوباره اون سردرد م ضخرف شروع شده بود شقیقمو ف شار دادم کی ازش
خاص میشم خدا
از ماشین اومدم بیرون و اسانسور و زدم
منتظر شدم بقیه برن داخل و بعد خودمم وارد شدم
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به محض اینکه زنگو زدم در باز شد و چهره غمگین بابا نمایان شد
الناز خودشههو تو ب*غ*ل بابا انداخت و زار زد و دریا هم رفت تو ب*غ*ل
مامان
منم بقیه رو به داخل راهنمایی کردم بعد یه ربع مامان و بابا اینا
هم اومدن بابا چشههماش سههرخ شههده بود و معلوم بود که بزور جلوی ریزش
اشکاشو گرفته
مامان با صدای گرفته همه رو به نشستن دعوت کرد
النازم که تو ب*غ*ل گرفته بود
همه تو سکوت نشسته بودیم که بابا گفت:کارارو انجام دادین ؟
باراد:تقریبا
:بابا؟
جانم؟:از عمو عکس دارین؟برا اگهی ترحیم میخوایم
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بابا سرشو انداخت پایین مامان به جاش جواب داد :اره عزیزم تو
البوم های قدیمی هست بیا بریم باید پیداشون کنیم
دریا هم پاشد که بیاد که گفتم:شماها برین یکم استراحت
کنین دریا راهنماییشون کن تو اتاقا بعد بیا
سرشو تکون داد مامان همراهم اومد رفتیم تو اتاق اخری طبقه باال که حکم
انبارو داشت
قبلش لباسامو عوض کردم و رفتم پیشش
مامان رفت تو کارتون ها رو ببینه منم رفتم توکمدارو گشتم
ولی خبری توش نبود
رفتم سمت کارتون های ته کمد و اوردمش بیرون
چند تا البوم بود خوشحال از پیدا کردنش درشون اوردم ولی توجهم
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به جعبه ته کارتون جلب شد
یه جعبه قهوه ای که شکل و ساختار قشنگی داشت برش داشتم

درشو باز کردم یه پاکت ،یه گردنبند،یه دستبند پاستیکیو
یسری برگه بیمارستان
پاکت و برداشتم و بازش کردم
یسری عکس بود بهشون نگاه کردم یه اتاق بیمارستان تزیین شده با
نوار های تزیین تولدت مبارک ،یه عکس از کلی بسته های کادو پیچ
عکس بعدی باعث شههد چشههمام گرد شههه مامان بود با شههکم براماده با بابا
عکس گرفته بود
عکس بعدی یه نوزاد ب*غ*ل مامان بود و همه خندون بودن
سردرنمیاوردم
عکسای بعدیم مامان درحالی ک
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حامله بود تو ماه های مختلف عکس داشت
سرم بدجور تیر میکشید
ولی عکس اخر ضربه اخر و بهم زد دریا ....دریا تو ب*غ*ل مامان و بابا بود
به دسههتبند تو جعبه نگاه کردم همونی بود که دسههت اون نوزاد یا همون دریا
بود
با صدای مامان به خودم اومدم درحالی که رنگش پریده بود بهم
نگاه میکرد میترسیدم حرفی بزنم و همه چی نابود شه میترسیدم از
زنگ خطری که تو سرم روشن شده بود میترسیدم خیلی میترسیدم
با من من گفتم:این....این عکسا ی یعنی چی ؟
ساکت بود
صدام و بلند کردم:میگم یعنیییی چیییی؟؟؟؟
با چشمای اشکی بهم نگاه کرد :ستاره ..عزیزم .....گوش کن
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شمرده شمرده با صدای کنترل شده گفتم:توضیح ....میخوام .....االن
....بگو که اونی که فکر میکنم نیست بگوووو دریا تواین عکس
چی کار میک نه؟تو چرا عین زنای حام له ای ؟اون نوزاد تو ب*غ* لت چی
میگه ?
اولین قطره اشکش چکید رو گونش دومی....و سومی..

دریا ....دریا دخترمه دریای منه ببخشید عزیزمهمین یه جمله کافی بود برای نابودیم برای پوچ شدنم
تو سرم یه جمله میرییید :دریا دخترمه....دریا دخترمه
دلم میخواست جیغ بزنم..زار بزنم به حال خودم به سادگیم به
زودباوریم ،به بدبختیم ،به نابودیم
در دریا دخترته :
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چشمامو روهم فشار دادم احساس
میکردم دارم له میشههم زیر بار دروغی که تموم زندگیم توش خاصههه میش هد
ولی حاال چی؟
:تموم این مدت دروغ گفتین همه چیو من احمق باور کردم من لعنتی
ستاره عزیزم اروم باشچشمام داشت تار میشد سر گیجم
وحشتناک شده بود صدای دریا اومد معلوم بود حرفامونو شنیده
دوزانو نشههسههت رو زمین اونم شههکه بود بعد چند دقیقه با صههدای لرزون
گفت:مامان!
مامان فقط نگاهش به منی بود که خالی شده بودم از هر حسی از
جام بلند شدم تو راهرو داشتم میرفتم سمت اتاقم که پاهام
بیحس شد داشتم می افتادم که دستی زیر ب*غ*لم و گرفت
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صدای،نگران اشکان از کنار گوشم بلند شد:خوبی ?ستاره چی شده؟
انگار دید حال حرف زدن ندارم برای همین کمکم کرد برم تو اتاقم
رو تخت دراز کشیدم پتو رو کشیدم رو سرم:میخوام تنها باشم
چیزی نگفت ولی چند لحظه بعد صدای بازو ب سته شدن در اومد و ن شون
داد که رفته و من
انگار داشتن ذره ذره جونمو میگرفتن
هہ....چہ احمقانه باور کرده بودم دروغایی که بیست و دو سال گفتن و حتی
شکم نکردم
شک نکردم به شباهتی که وجود نداشت
شک نکردم به اعتمادی که تو یه ماقات به وجود اومد بود
زود باور بودم که هرچی گفتن و چشم بسته قبول کردم
ولی من که مقصر نبودم ؟بودم ؟
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یه بیه پنت ساله میتونه مقصر باشه؟
درک میکرده که ادما ممکنه گرگی باشن تو لباس میش؟
یه بیه پنت سههاله دنیاش تو عروسههکاش و محبت مامان و باباش خاصههه
میشه ولی من چی؟
تو دنیای اون دختر بیه ای که من میشناختم نه عروسکی بود و نه محبتی
تا چشماشو باز کرد چی دید؟یه اتاق بی روح و سفید؟
از جام بلند شدم رفتم جلو اینه
گاهی وقتا دلم میخواهد فریاد بزنم خدایا به خودت قسم خستم
نگاهم به تصویر تو اینه افتاد به چشمایی که یخ شده بود
به لب هایی که خشک بود
به صورتی که به میت شباهت داشت
این منم? منی که.....
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گاهی وقتا باید سکوت کرد فقط سکوت
رو تخت نشستم و سرمو تو دستام گرفتم
با صدای در سرمو باال اوردم بابا بود
ستاره بابا باید صحبت کنیم:برین بیرون
چی؟:گفتم برین بیرووووووووووووون
با تعجب بهم نگاه میکرد تا حاال اینجوری برخورد نکرده بودم ولی هرچیزی
یه اغازی داره نه؟
با صههدای ارومتری ادامه دادم:نذارین بی احترامی کنم برین بیرون یا نه من
میرم
از کنارش رد شدم که بازومو گرفت:دخترم
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پوزخند صدا داری زدم که حرفشو ادامه نداد دستمو کشیدم بیرون و
رفتم پایین
داشت بارون می اومد
سوار ماشین شدم
سکوت تو ماشین عذابم میداد
ضبط و روشن کردم
نمی خوام کسی عاشق من شه
بره کار من ضجه زدن شه
نمی خوام کسی عاشق من شه
تنهایی آرومم
دلم و با خودم نمیارم دیگه هر جا که پام و می ذارم تنهایی آرومم
فک کن دیونم تو بگو که نمی تونم تنها می مونم کسی رو نمی خوام
خستم این روزا پر خوابم و بی رویا من با این دنیا دیگه راه نمیام
بدم امده از شب و بارون از این حسای سرد زمستون

112
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توی رابطه هییی ندیدم جز دل تو زندون
بدم امده بس که دویدم از این آدما
هییی ندیدم
میگه عاشقمه اما دروغه دیر اینو فهمیدم
♫♫♫♫♫♫
♫♫♫♫♫♫

یکی رفته شکست و نفهمید ازم اینجوری رد شد و خدید
دیدی حال دلم رو نررسید اون اینو یادم داد
به کسی دیگه حسی ندارم خودمم دیگه تنها می ذارم دیگه هر چی بادآباد
فک دیونم تو بگو که نمی تونم تنها می مونم کسی رو نمی خوام
خستم این روزا پر خوابم و بی رویا من با این دنیا دیگه راه نمیام
بدم امده از شب و بارون از این
حسای سرد زمستون
توی رابطه هییی ندیدم جز دل تو زندون
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بدم امده بس که دویدم از این آدما
هییی ندیدم
میگه عاشقمه اما دروغه دیر اینو
فهمیدم
ماشینو یه گوشه پارک کردم و پیاده شدم
اروم شروع کردم قدم زدن
سخت بود باور اینکه از قبلم تنها تر شده بودم
از دنیا دل کندم
بحث عشق و عاشقی نیست
خم شد
کمر
اعتمادهایم...

اینجا مهههههههن هستم
نیههههههههمکتی چوبی وچتههههری که بسته است
دلم تنهههههههگ نیست

114
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تنهههههههههها منتظر بهههههارانم
که قههههههطره هایش بهانه ای باشد
برای نمناک بودن لحظههههههه هایم
و
اهبهههههات بی گ*ن*ا*هی چهههههههشمانم
نمیدونم کی چشههمم به این متن خورد ولی عجیب با حال االنم هماهنگ
بود

به خودم که اومدم ساعت پنت صبح بود .....باید برمیگشتم خونه
سر دوربرگردون دور زدم و ساعت شیس رسیدم دم خونه
دیگه ماشینو تو پارکینگ نبردم
رفتم طبقه باال کسی بیرون نبود رفتم تو اتاق
با دیدن دریا که رو تختم خوابش برده بود با تعجب بهش خیره شدم
رفتم نزدیک تر موهاشو نوازش کردم و اروم پیشونیشوب*و*سیدم
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لباسامو برداشتم و رفتم تو حموم
زیر دوش فکر کردم به همه چی اینکه
از االن دیگه دریا تو خطر نمیوفته بخاطر من ولی باید یجوری اینو به دشمنام
هم میفهموندم
و چی بهتر از تست دی ان ای
لباسامو پوشیدم و رفتم سمت کمد
یه مانتو مشکی برداشتم با شلوار راسته مشکی و روسری مشکی
کمربند مانتو رو بستم و از کمد چکمه های مشکیمو برداشتم و
جلومیز ارایش نشستم و یه رژ مات زدم و موهامو فرق وسط باز
کردم و با کلیرس جمعش کردم و روسری و بستم
دریا هم یکم بعد بیدار شد ولی من سریع از اتاق زدم بیرون
بقیه هم حاضر بودن باراد و نیما چون زیاد اینجا می اومدن دو تا
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اتاق داشتن و یه کمد پر لباس و شاهین و اشکانم یه دست از
لباسای اونا رو پوشیده بودن
با صدای کفشم چشماشون اومد
روم بدون توجه به مامان و بابا که با نگرانی نگاهم میکردن رو به دخترا گفتم
که بیان لباس بردارن

الناز)
جمعیت کم و کم تر میشد و این وسط حضور پررنگ خانواده بیه های تیم
به چشم میخورد
ولی من این وسط فقط دنبال یه نفر بودم
یعنی نمیخواد بیاد؟
مطمئنم دیروز بهش خبرو رسوندن ولی چرا نیومده ؟
با دیدن یه جفت کفش مشکی سرمو باال اوردم و نگاهمو به الیاس
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دوختم چشههمای قرمزشههو که دیدم به اغوشههش پناه بردم و تو ب*غ*لش زار
زدم
خودمو ازش جدا کردم :نیومد؟
سرشو تکون داد:اومده ولی بهتره نبینیشون
پس خانوادشم اومدن هہ بازم متلک بازم زخم زبون بازم
سرکوفت
شونه هامو گرفت و بازم سمت قبرا رفتیم نگاهم به دستای مشت
شده باراد و نیما خورد
اوه با ترس به ستاره نگاه کردم چشماش سرخ شده بود و مملوء از نفرت
به الیاس نگاه کردم که با پریشونی به ستاره نگاه میکرد
نگران بودم که باراد و نیما کاری جلوی بقیه نکنن البته هرکاریم
میکردن حق داشتن خود منم تا به امروز بخاطر کاری که با ستاره
کرده بود حاظر به دیدنش نشده بودم ولی االن اوضاع فرق میکرد
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االن جز الیاس کسی و نداشتم باراد با اخم های وحشتناکی داشت
به الیاس نگاه میکرد و رفت کنار ستاره وایساد و کنار گوشش
یییزی گفت که ستاره رفت دنبالش
باراد)
این پسره وحشی اینجا چیکار میکنه
نیما:این عوضی چی میگه اینجا ؟
:نمیدونم
ستاره رو بکشون این ور مردک باز معلوم نیست چی تو سرشهسرمو تکون دادم و رفتم نزدیک ستاره و گفتم که کارش دارم و دنبالم بیاد
یکم دورتر از اونجا وایسادیم
-بله؟
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:این اینجا چه غلطی میکنه؟
فکر کنم مرااسم مامان و باباش باشه نه؟:میمیرد بذاره وقتی تو نیستی بیاد؟
نترس کاری نمیتونه بکنه:اون عوضی هر کاری ازش بر میاد یادت نرفته که نزدیک بود خفت کنه
پوزخند زد:یادم نرفته توهح یادت نرفته چه بایی سرش اوردین؟نمیاد سمتم
رفت پیش بقیه یاد روزی افتادم که این تنفر از الیاس تو دلم جوونه زد
سه سال پیش تو تولد الناز الیاس
به ستاره درخواست دوستی داد و ستاره هم با یه سیلی ردش کرد
روز بعدش هرچی زنگ زدیم به
ستاره گوشیش خاموش بود با کلی بدبختی هشت ساعت بعد پیداش

مامورین پر دردسر

121

کردیم انداخته بودش تو یه چاه اب و دست و پاشم زنجیر کرده بود
و اب با فشار باال میاومد ولی وقتی صدا اژیر امبوالنس و
میشنوه میره و گلوی ستاره رو تا سر حد مرگ فشار میده جوری که
ستاره بیهوش میشه و با نیمه جون پیداش کردیم و من و نیما و
ایدینم از خجالتش دراومدیم و حاال بعد سه سال سر و کلش پیدا
شد و مطمئنن بی دلیل نی ست هرچند ستاره میگه برا مرا سمه ولی من حس
خوبی به برگشتش ندارم
ستاره)
رفتم سمت الناز که داشت باگریه
خودشو میکشت کنارش نشستم
که سرشو از رو بازوی الیاس برداشت و خودشو تو ب*غ*لم انداخت
دستامو دورش حلقه کردم که الیاس گفت:سام ستاره خانم
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پوزخندی زدم و جوابشو ندادم که گفت:جواب نمیدی؟
اومدم حرف بزنم که صدای پاشنه کفش زنونه ای اومد سرمو بلند
کردم با دیدن خانواده نامزد سابق الناز تعجب کردم و النازو از خودم
دور کردم که تازه متوجه اونا شد و اخمی رو پیشونیش نشست
از جاش بلند شد منم بلند شدم که مامان ارمین به حرف اومد:تسلیت میگم
الناز :ممنون که تشریف اوردین
مامانه بی توجه به حرف الناز زیر لبی گفت:تو که هییی نداشتی حاال یتیمم
شدی هه
الناز دستاش مشت شد ولی چیزی نگفت ،اره دیگه زبونش فقط واسه
منه بعد هرکی یه چیزی میگه مثل موش میشه
-احترام خودتو نگه دار خانم
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مامانه:نه زبون دراوری اون موقع که خوب چرب زبونی میکردی البته
توقعی هم نمیشه داشت به هر حال ازاین پدر و مادر چیز بهتری
هم توقعی نمیشه داشت
الناز:حرف دهنتو بفهم زنیکه
خواهر ارمین با حرص دستشو بلند
کرد که بزنه تو صورت الناز و النازم چ شما شو ب ست تا د ستش اومد نزدیک
صورت الناز میشو محکم
گرفتم و فشار دادم دم گوشش گفتم :جرئت داری یبار دیگه دستت
بخواد هرز بره همین میتو میشکونم فهمیدی؟
سرشو تند تند تکون داد که ولش کردم
ارمین با اخم اومد بیاد سمتم که با پوزخورد زمین با تعجب به اشکان
نگاه کردم که براش پا گرفته بود خندم گرفته بود از حالتش سرشو
برده بود باال و مثا سوت میزد نیما و بارادم سرخ شده بودن از خنده
اولین نفر خود الناز پوکید از خنده بقیه هم اروم اروم میخندیدن به
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ارمین نگاه کردم که سریع بلند شد و رفت مامان و خواهرشم دنبالش رفتن
تا حدود هفت تو مسجد موندیم و بعدم رفتیم خونه برای شام و
چشمامو به ساعت دوختم و ازجام بلند شدم یه مانتو شلوار مشکی پوشیدم
الناز فردای خاک سراری غیبش زد و تو یه اس گفت که نیاز داره تنها باشه
امروز رییس برمیگشت و قرار بودبریم سر همون انباره
از خونه زدم بیرون دریا خودش با ماشههینش می اومد تو این دوروز سههعی
کردم باهاش روبه رو نشم
و موفقم بودم
به خودم که اومدم دم شرکت بودم از ماشین پیاده شدم و رفتم طبقه باال
سارا تو راه گفت که ریسس منتظرمه
رفتم سمت اتاقش و وارد شدم
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بیا بشین ستارهبه اشکان نگاه کردم که رو مبل بود نشسته بود رو به روش نشستم که رییس
شروع کرد به گفتن
وظایفمون دقیقا نیم ساعت داشت حرف میزد از قیافه اشکانم
میشد فهمید که کافه شده
یهو گفتم:رییییییس
چته؟:از هیجده سالگی بهمون اینارو گفتنااااا
اشکان:راست میگه
رییس:خیر سرم رییستونما
اشکان:و البته عموی بنده پس مشکلی نیس ستاره برر بریم
سرمو تکون دادم و دم در برا رییس دست تکون دادم که خندید

wWw.Roman4u.iR

126

قرار شد یا ماشین اشکان بریم
یک ساعتی طول کشید تا برسیم
از ماشههین پیاده شههدیم اسههلحمو چک کردم و گرفتم دسههتم اشههکان جلوتر
میرفت
رفتیم نزدیک ساختمون شیشه هاش شکسته بود و پوکه های روی
زمین نشون از درگیری تازه میداد
اشکان لب زد مراقب باش
سرمو تکون دادم و اشاره کردم جدا شیم
سرشو تکون داد و از سمت چپ رفت تا از در اصلی بره داخل
منم گوشیمو در اوردم ولی با دیدن مانتوم که جیب نداشت اه از نهادم
بلند شد به ناچار گوشی و تو کیف گذاشتم و هنذفری بلوتوث و وصل
کردم کیفمو انداختم یه گوشه

مامورین پر دردسر

127

ساختمون در دومش قفل بود پس
باید از نردبونی که به طبقه باال میخورد میرفتم
رو به روی جایی که کنتر گاز بود وایسادم پامو گذاشتم رو لوالی در
انبار و دستمو گرفتم به کنتر و یکم
خودمو باال کشیدم چون جای دیگه
ای نبود که پامو بذارم مجبور بودم دورتا دستمو به دور کنتر قفل کنم
و پامو به نرده های حفاظ طبقه باال برسونم سخت بود ولی نه برای
منی که تو سه تا سازمان اموزش دیدم که هیچ کدومم به اموزشای اون یکی
اعتقادی نداشتن
دستامو باالی کنتر قفل کردم و ازش اویزون شدم باید سریع عمل
میکردم چون معلوم نبود که بتونه وزنمو تحمل کنه یا نه
یکم تاب خوردم وقتی به سمت راست کشیده شدم پامو به نرده
رسوندم و دستامو ول کردم دقیقل حال االنم این بود سرم دقیقا رو به

wWw.Roman4u.iR

128

زمین بود و چند متر با زمین فاصله داشت و پاهامم قفل به نرده بود
به حالت نشسته دراومدم و
دستامو به نرده رسوندم و پاهامو باز کردم و یکی از پاهامو اوردم
کنار نرده و دستمو رسوندم به باالش و خودمو کشیدم باال و
پریدم پایین
از نردبون رفتم باال و از پنجره رفنم داخل تا پامو گذاشتم رو زمین
متوجه ارتفاع زیادم با زمین شدم جاییم که وایساده بودم شاید کلن
نیم مترم پهنا نداشت یعنی با یه قدم دیگه روحم به پرواز در می
اومد تو کل انبار با صدای بلندی که از پایین اومد به سمتم جلو خم
شدم که نزدیک بودم بیوفته با دستام بال بال زدم که جلوی افتادنم و بگیرم
که خدارشکر موفقم بودم
اشکان رفت عقب تر :دیوووووونه شدیییی اون باال چیکار میکنی؟
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:ندیدی در بسته بود؟؟؟از یه گوری باید میومدم تو یا نه؟؟
از کجا رسیدی اون باال؟:از نردبون
اینجا که نردبون نداشت:بیخیال حاال بعدن میگم فعا وایسا بیام پایین
دقیقا چجوری؟هیچ راهی به پایین نداشهههت نگاهی به دورتا رورم کردم فکر کنم رو تاقیه
اومده بودی
برر پایین میگیرمت:نه ممنون هنوز مشکیمو در نیوردم
هان؟:میگم دیگه حال مراسم ختم ندارم
خندید و سرشو تکون داد:ببین من اویزون میشم و میررم خب؟
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دست و پات میشکنه خل:بهتر از مردنه که
وایسا ببینم چیزی پیدا میکنم یا نه:نمیخواد بابا تو انبار اومدی خونه خاله که نیست فقط هوامو داشته باش
سرشو تکون داد نشستم رو لبه اون جایی که بودم دراز کشیدم و
دستامو گرفتم به لبه ها و پاهامو اویزون کردم یه نفس عمیق
کشیدم و پریدم پایین
رو پاهام فرود اومدم بعله پس چی فکر کردین
به اشکان نگاه کردم که با تحسین نگاهم میکرد
راه افتادیم به گشتن و هیییم پیدا نکردیم
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اومدیم بیرون به اشههکان گفتم که میرم کیفمو بردارم اونم گفت میره اطرافو
بیینه
رفتم سمت جایی که کیفمو و انداخته بودم خم شدم که برش
دارم متوجه صههدای زنجیری از پشههت شههدم از تو کیفمو عطرمو در اوردم و
نزدیک گردنم کردم از
شی شه کنتور نیم نگاهی به عقب انداختم تا خوا ست با ا سلحه بزنه پ شت
گردنم برگشتم سمتش و دو تا پیس زدم تو چشمش
تو عطر اسرری فلفل جا سازی کرده بودم
یارو با داد چشههماشههو گرفت سههریع رفتم پشههتش و دسههتبند زدم و اسههلحرو
گذاشتم رو سرش و
فشاری وارد کردم تا حرکت کنه
رفتم جایی که ماشین بود ولی از اشکان خبری نبود
رفتیم سمت پشت ساختمون که پر بود از بشکه های نفتی داشتم به
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اطراف نگاه میکردم که اشکان و پیدا کنم ولی همون لحظه به سمتم
شلیک شد و تیر خورد تو بدن اون یارو و اینو از دادی که زد فهمیدم
همون موقع صدایی تو محوطه پییید:خانم پلیسه بهتره اسلحتو
بندازی وگرنه دیگه اقا پلیسه رو نمیبینیا
همون موقع اشههکان از رو به روی اومد گوشههه ل*ب*ش پاره شههده بود و
بیهوش شده بود
نشونه گرفتم سمت اونی که شلیک کرده بود و شلیک کردم و بلند
گفتم:من تیری رو بی جواب نمیذارم
و اسلحمو انداختم همون موقع
ضربه ای به پشت سرم وارد شد و درد بدی تو سرم پییید و بعدش افتادم و
سیاهی
با صداهای اطراف چشمامو باز کردم گردنم خشک شده بود

مامورین پر دردسر

133

به ب*غ*لم نگاه کردم اشکان داشت باناراحتی بهم نگاه میکرد
:کجاییم؟
اوردنمون تو همون انبار زندانیمون کردن:چند ساعت گذشته؟
حدودا دوازده ساعت ،خوبی؟:اره ،چرا تا حاال نیومدن دنبالمون ؟
اینجایی که مارو اوردن تو نقشه نیست برا همین فکر نکنم پیدامون کنن:لعنتی.حاال چیکار کنیم؟
نمیدونم تو اون یارو رو چجوری گرفتی؟ابرومو باال انداختم که گفت:تا یه راهی پیدا کنیم باید مشغول شیم
و ازاونجایی که تو هییوقت با من حرف نمیزنی باید از این فر صت ا ستفاده
کنم دیگه

wWw.Roman4u.iR

134

سرمو تکون دادم :اومدم کیفمو بردارم از تو شیشه پشت سرمو
دیدم و اسرری زدم تو چشم یارو و دستاشو بستم و اومدیم اونجا و
مجهز بودی پس:اره
یکم تو سکوت گذ شت ت صمیم گرفتم راجب اون عملیات ازس برر سم :تو
اون عملیات ،چی شد که
دستور حمله گرفتین
چه عجب پرسیدی ،تو دفتر بودم که خبر دادن نیروی انتظامی قرارهتو یکی از پرونده های سازمان دخالت داشته باشه و از اونجایی و
همیشه بعد حضورشون اطاعات ما لو میره نباید میذاشتیم این
ات فاق بیوف ته پس با ید یجوری کار او نا رو بهم میریختیم برا همینم حم له
کردیم
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:و گند زدین تو کار من

:اونجوری نگاه نکنا میزنم انتقام اون خرابکاری رو میگیرم ازت
با دسته بسته دیگه؟:پاهام که ازاده

برای اینکه بهش نشون بدم پاهامو جفت کردم و رسوندم به سرش و پوزخند
زدم
هنوز اون جیغ جیغت یادم نرفته هاا:کسیم توقع نداشت یادت بره
عملیات چرا انقدر برات مهم بود؟نگاهی بهش انداختم بدم نمی اومد یه مروری بکنم به خاطرات گذشته
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سعی کردم لحظه به لحظشو به یاد بیارم :طوالنیه
فعا که تنها چیزی که داریم وقتهشروع کردم به تعریف کردن تموم اتفاق های سه سال پیش
سه سال پیش مثل االن یه تیم داشتیم ده نفره بود شیش تامون
مامور عملیاتی بودن و چهار تای بقیه تکنسین و کمکی بودن
من،باراد،نیما،علی،ایدین و شیما
تو بیشتر عملیاتا بودیم من و ایدین
معموال جفت میشدیم و شیما هم با علی بود نیما و باراد هم بعضی
وقتا تنها و بعضی وقتا با عسل و غزاله بودن (جز اون چهار تای تو سازمان)
تو یکی از عملیاتا ایدین بهم ابراز عاقه کرد ولی من حسی بهش جز
حس یه همکار به همکارش نداشتم ولی قبول کردم که یه مدت باهم
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باشیم تا اون خودشو هابت کنه
هر روز کلی کادو و گل و ابراز عشق
میکرد ولی من حسی نداشتم بهش تا اینکه توی یه تصادف خودشو
انداخت جلوی ماشههین و من و هل داد از بعد خوب شههدنش سههعی کردم
براش جبران کنم
سه ماهی همه چی خوب پیش
میرفت تا اینکه خانواده ایدین از
خارج اومدن و من با اریا و تینا اشنا شدم ولی تینا طی اتفاق
ناپدید شد از بعد اون ایدین عوض شده بود همه متوجه تغییر
حالتاش شده بود ولی من اهمیت ندادم چند وقت بعدش گوشیم پر
میشهههد از پیام های اخطار راجب ایدین و اینکه ازش دوری کنم ولی بازم
توجهی نکردم
یه شب تو دفتر داشتیم با باراد پرونده هارو مرتب میکردیم که یه
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اس اومد که ساعت دو برو به این ادرس و بارادم وقتی اسم و خوند گفت که
بریم
سر ساعت دو رسیدیم به ادرس و رفتیم داخل نشونی اتاق شماره دو
و گرفتیم و یارو خیلی سعی مرد جلومو بگیره ولی خب نتونست و
رفتم سمت اتاق و درشو باز کردم
هہ ایدین با پنت تا دختر تو تخت
بود و داشت  .....جالب بود که شیما هم جزوشون بود حس
میکردم غرورم خورد شده و پاهام تحمل وزنمو نداره داشتم میوفتادم
که باراد زیر بازوم و گرفت و بردم بیرون خنده داره ولی ایدین جا
اینکه د ستراچه شه یا بیاد دنبالم با وقاحت تمام گفت که بیا خانمم نمیذارم
بهت بد بگذره
اون شب گذشت و از فرداش ایدین افتاد به موس موس ولی من سنگ شده
بودم و اهمیتی ندادم
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دو روزی میشد که خبری از ایدین نبود پیش خودم میگفتم رفته
دنبال عشقرو حالش ولی رییس نگران بود و ردشو گرفت اخرین
جایی که ردیاب میزد تو قبرستون بود و گفت که برم دنبالش و منم رفتم

رفتم نزدیک تر تا برسم به جایی که ردیاب نشون میداد اون ور یه نور
میزد فکر کردم ایدینه رفتم سمتش ولی خشکم زد
ایدین بود ولی خودش نه جسده سوختش کل بدنش سوخته بود
ولی صورتش سالم سالم بود(علت سالم بودن صورت در اینده گفته میشه
زانو زدم جلو صههورتش و داد زدم اسههمشههو و خواسههتم بلند شههه ولی تکون
نمیخورد
یکم بعد صدای ماشین اومد و نیما اومد پایین
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گوشیم زنگ خورد و یکی از پشت تلفن گفت تازه شروع شده منتظر باش
بعد اون با حال داغون رفتم به بقیه خبر بدم یسری تهدیدمون
میکردن بیه های تیم و برده بودن یکی از خونه های سازمان
منم رفتم به بقیه خبر بدم که

که؟:پسرا عسل و غزاله رو انداخته بودن بیرون اوناهم جیغ جیغ
میکردن و منم که عصبانی بودم رفتم یه چیزی بهشون بگم دیدم
قفل در شکسته رفتم داخل تو اتاق نشیمن علی رو مبل نشسته بود
درحالی که ....در حالی که کل پیرهنش خونی بود و نبضش نمیزد
و منم بقیه رو صدا زدم تا بیان همه شکه شده بودن همون موقع از
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طرف باراد پیام اومد که سریع از ساختمون بزنیم بیرون با بیه ها
زدیم بیرون ولی خب من اخریم نفر بودم چون میخواستم بدن
علیم بکشم بیرون و همون موقع ساختمون رفن رو هوا و منم بر اهر
ضربه یک ماه بیهوش بودم و بعد از اون دنبال گرفتن انتقام بودم و
اون عملیات میشد بهترین فرصت که نابود شد
اوه چه توهم توهم شد:یپ
من نمیدونستم این ماجرا هارو و چجوری بگم:فهمیدم حاال بیا یجوری بریم بیرون اینکه سراغمون نیومدن مشکوکه
یه چیزی میخوایم که قفل و باز کنیم،گیره ای چیزی داری:دارم ولی خودت باید برش داری
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باشه .خههههههههب اها سرتو بذار رو پام دست من که زنجیر دارهناچارا سرمو رو پاش گذاشتم
اشکان)
سرشو گذاشت روی پام گیره تو موهاشو برداشتم ولی حس کردم پام خیس
و گرم شده
با تعجب به پام نگاه کردم که دیدم خونی شده با نگرانی گفتم:ستاره !خوبی؟
:سرم گیت میره یکم
با لحن نگرانی گفت:خونریزی کرده سرت
:مهم نیست
از جاش بلند شد:یه سوال دیگه
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منتظر بهم نگاه کرد که گفتم:چرا منتظر توضیح ایدین نموندی؟
به چی گوش کنم؟چه دلیل منطقی میتونست داشته باشهبرای رابطه با چند تا دختر هوم؟مست نبود بلکه هوشیار
هوشیارم بود من مثل عاشقای دلخجسته نبودم که منتظر باشم
خودشو از اون تبرئه کنه احمق نیستم
سرمو تکون دادم و اول قفل د ستای ستاره رو باز کردم و اونم مال من و باز
کرد
ستاره)
بلند که شدم سرم گیت رفت دستمو گذاشتم پشت سرم خونی بود ولی
نه خیلی بی توجه بهش رفتم سمت در
اشکانم اون سمتش وایساد اشاره کرد همزمان لگد بزنیم سرمو تکون دادم
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دوتایی لگد زدیم به در که باز شد
تو اتاق و نگاه کردم یه پنجره
کوچیک اونجا بود رفتم پیش اشکان و وادارش کردم کتشو در بیاره
پیییدمش به ارنجم و زدم به شیشه دو تا تیکشو برداشتم و
دادمشون دست اشکان که با چشمای گرد شده نگاهم میکرد
با شیشه یه برش زدم رو کتش و پارش کردم و دو تا تیکه ازش
بردیم و شیشه هارو گذاشتم توش و یکیشو دادم دست اشکان
:تفنگامون که باهامون نیست الاقل اینارو داشته باشین اگه کسی اومد
خندید :باید برام یه کت بخری
-باشه بابا
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از اتاق زدیم بیرون پیدا کردن راه خروجی سخت بود چون این قسمت نق شه
رو ما ندیده بودیم
یکم رفتیم جلوتر ولی کسی نبود از سمت راه پله ها صدای کفش اومد
که بافاصله کشیده شدک پشت ستون صدای پای دو نفر اومد که
داشتن نزدیک میشدن که اشکان زیر پایی گرفت
اون یکیم که پشتش بود افتاد روش
اشکان سریع رفت زد تو گردنش و اسلحه رو برداشت اونی که زیر افتاده بود
اسلحشو گرفت سمت اشکان که با لگد اسلحرو دور کردم و برش داشتم
سوم شخ )
با لذت خیره شدم به مانیتور و لیوان مشروبو تو دستم جا به جا
کردم .از موقعی که بهوش اومده بود نظاره گرشون بودم و خودمم
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راه فرار و براشون باز گذاشتم ولی خب خانم پلیسه بی خبر بود از
اتفاقی که قرار بود برای دوست عزیزش بیوفته
به درگیریشون نگاه کردم هردوشون خیلی خوب اموزش
دیده بودن اشکان امیری از هیجده سالگی تو دانشکده افسری مشغول
بود ولی بخاطر اموزش هایی که توسط عمو و پدرش دیده بود
خیلی ماهر بود و همین باعث شد جزو جوون ترین امورای راه یافته
به سازمان باشه و ستاره سرهری تموم دوره های اموزش های رزمی
رو تو امریکا دیده بود و تو پلیس بین الملل و دو سههازمان جاسههوسههی مامور
بود
از پله ها رفتن باال اونجا هم بعد یه درگیری کوتاه تونستن دربرن و
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رسیدن به جایی که واردش شدن و االن وقتش بود
دکمه قرمز و زدم و به محض خروجشون از در ساختمون رفت تو هوا
راوی)
چشماشو باز کرد و نگاهی گنگ به اطراف انداخت و از جایش بلند
شد و مقابل اینه قدی ایستاد و به تصویر خودش خیره شد و تک تک
اجزای صورتش را لمس کرد و سعی کرد بخاطر بیاورد علت اینجا
بودنش را و ناگهان در اتاق باز شد و خدمتکاری که تا کمر خم شد و
سینی مملو از غذاهای رنگارنگ رو بر روی میز قرار داد ر بعد از
تعظیمی دیگر از اتاق خارج شد دختر نگاهش را از در بسته شده
گرفت و به اینه دوخت و زمزمه کرد :هرجوری که شده میام پیشت
باید کنارت باشم وقتی باهاش رو به رو میشی

147
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بعد از گفتن این زمزمه به سمت سینی غذا رفت
ستاره)
بعد انفجار ساختمون تقریبا پرت شدیم به جلو
اخ خدا له شدم به سختی از جام بلند شدم که متوجه نیم دایره ای
که ما شینای سازمان زدن شدم با تعجب به ا شکان نگاه کردم انم عین من
هنگ کرده بود
حاال خوبه رییس جمهور و نگرفتن چه خبره بابا
چند نفر داشتن میدویدن سمتمون سمیعی اولین نفر بود که رسید
بهمون با نگرانی گ فت:خوبین خانم ؟چیزیتون که نشهههده؟ب یاین بریم
معاینتون کنن
:خوبم چیزی نیست
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باراد محکم ب*غ*لم کرد بزور از ب*غ*لش اومدم بیرون:له شدم اه
به دریا نگاه کردم که داشت گریه میکرد
اشکان:ستاره برو سرتو پانسمان کنن
نیما:سرش چی شد؟
خونریزی داشتنیما عصبی دستمو گرفت و کشید سمت امبوالنس
نیم ساعت بعد در حالی که باند رو سرم بود رفتم پیش بقیه
داشههتن راجب اینکه چجوری پیدامون کردن حرف میزدن اروم به شهههایلین
گفتم:از الی خبری شد؟
نه گوشیشم خاموشهسرمو تکون دادم حس خوبی نداشتم
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گوشی شایلین و گرفتم و شماره الناز و گرفتم ولی در دسترس نبود
کافه داشههتم راه میرفتم که باران اومد سههمتم:چیه؟عین مرغ پر کنده ش هدی
چرا
:الناز
باید یکم تنها باشه:اشههتباه میکنی تنهایی براش خوب نیس اون همیجوریش کم عقله میزنه یه
کار دست خودش میده
رفتم سمت سمیعی و خواستم اخرین محلی که ردیاب الناز نشون
میده رو بزنن و موقعیت الیاسم شناسایی کنن
چشمی گفت و رفت تا تماس بگیره
سوار ماشین شدم تا برسیم به دفتر چیزی تو ماشین گفته نشد
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فقط نیما مشکوک نگاهشو بین من و دریا مییرخوند
کافه اطاعات و پرت کردم رو میز الیاس اخرین بار سر مزار مامان و
باباش امروز ظهر دیده شده بود و چیز مشکوکی ازش دیده نشده بود
النازم دوروز پیش همونجا بوده و بعدش خبری ازش نداشتیم
گفته بودم یجوری یه ردیاب به ماشین الیس وصل کنن داشتم تو

اتاق راه میرفتم که در باز شد و شایلین اومد داخل :چیزی پیدا نشد؟
از الیاس که نه تو خونه است ولی راجب ارمین چرا:ارمین؟
اره خب من با توجه با رفتارش تو قبرسههتون مشههکوک شهههدم و گفتم کهردشو،بزنن
با خوشحالی گفتم:و؟
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اونم دوروزی هست که دردسترس نیست:یعنی اون رفته سراغ
امکانش هست  ،حاال میخوای چیکار کنی؟:باید یجوری ردشو بزنیم .میرم دم خونش
منم میام:خطریه نمیخواد تو بمون اگه خبری ازم نشد بقیه رو خبر کن
دو ساعت نگذ شته از فرارتون ها الاقل وای سا عرقمون خ شک شه بعد برودنبال یه دردسر دیگه
:مراقبم
کلید ماشینو از کمد برداشتم و رفتم سمت خونه مامان ارمین
زنگ درشون و زدم :بله؟
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:یه لحظه بیاین دم در
شما؟:پلیسم خانم بیاین
یه جیغ کشید و گوشی و گذاشت خدایا مارو با کیا کردی هشتاد ملیون نفر
چند لحظه به مامانش با چادر اومد دم در
با دیدن قیافش زدم زیر خنده چادرشو تا چشماش کشیده بود
جلو و سفت بادستش گرفته بودش با دیدن من یکم تو صورتش دقیق
شد بعدم پرت چادرو ول کرد که افتاد رو زمین
با اخم گفت:چرا دروغ گفتی دختره احمق
:اوال درست صحبت کن احترام موی سفیدتو نگه داشتم چیزی

wWw.Roman4u.iR

154

نمیگم بهتا بعدشههم دروغی در کار نیسهههت حاالم یه سههوال دارم پسههرت
کجاست؟
با پوزخند گفت:اونوقت کی گفته قرار جواب سوالتو بدم؟
:من میگم
نیستش:میدونم نیست میگم کجاست؟
رفته شمالابروم پرید باال :به سامتی ادرس ویا رو بده
با کنایه گفت:نری پسرم وبی عفت کنی
با لحن مسخره ای گفتم:نترس صد تا بهتر از پسرت برام صف میکشن
تو نگران نوه هایی باش که ازشون بیخبری
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ادر سو گرفتم و سوار ما شین شدم ادر سو برای شایلین فر ستادم و گفتم که
میرم شمال
اشکان)
شایلین سراسیمه اومد تو اتاق و با استرس گفت:اشکان پاشو باید
بریم شمال
با تعجب گفتم:نمنه؟شمال؟االن؟سرت خورده به جایی؟
اه میگم پاشو دیگه ستاره داره میره سمت ویای الیاس اینااز رو صندلی پریدم باال:چییییی؟
جا داد و بیداد پاشو بریییییمسرمو تکون دادم و گفتم که بره به
بارادم خبر بده تا ماشینو حاضر کنم
باراد بعد پنت دقیقه اومد و سوار ماشین شد با سرعت وارد مسیر تهران شمال
شدم
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الناز)
:بله قربان
گوشیو قطع کردم جلوی اینه وایسادم از امروز همه چی عوض
میشه گردنبند تو گردنم و به دستم
گرفتم با خشونت از گردنم بیرون کشیدمش و پرتش کردم رو میز
:بیا داخل
ارایشگر وارد اتاق شد رو صندلی نشستم دستورات الزم و بهش داده بودن
سه ساعت بعد با گفتن اماده شدین بلند شدم و لباس روی تخت و
پوشیدم
جلوی اینه ایستادم
موهام بلوند مش شده بود و
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ابروهام نازک تر .خالکوبی رو ساعد دستم کمی میسوخت
از اتاق رفتم بیرون و روبه روی ارمین وایسادم که با نگاهی براق
بهم خیره بود با لبخند به اغوشههش رفتم و بعد از اون تو اغوش الیاس جای
گرفتم و روی مبا نشستیم

ستاره)
دم در ویا ترمز کردم گوشههیم داشههت خودشههو میکشههت به اجبار جواب
دادم:بله ؟
ستاره نمیری داخل:چرا ؟
نیم ساعت وایسا میرسیم:پوووف بجنب
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با پام رو زمین ضرب گرفتم یه ربع گذشته بود که ماشین اشکان پییید جلوم
با پیاده شدن بارادو شایلین ابروم پرید باال ولی موندن بیشترو جایز ندونستم
و زنگ درو زدم
کسی در و باز نکرد باراد درو با گیره باز کرد و خودش رفت جلو
ولی نمیدونم چی دید که سریع برگشت و من و به سمت راه برگشت هل داد
:چته؟باراد برو کنار ....دهه میگم ب
با دیدن الناز با اون لباسهها و تیپ در حالی که داشههت با چند نفرحرف میزد
حرف تو دهنم ماسید
باراد و زدم کنار و رفتم سمن الناز هنوز متوجه حضورم نشده بود یه
کت و دامن خیلی کوتاه پوشیده بود و موهاشو کوتاه و طایی کرده
بود و ارایش غلیظی رو صورتش نشونه بود
سرشو چرخوند و نگاهم کرد برای یک لحظه فقط یه لحظه بهت و تو
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چشماش دیدم ولی سریع جاشو به خونسردی داد:اینجا چیکار میکنی؟
همه سرا برگشت سمتمون ....الیاس،ارمین و دو نفر دیگه که نمیشناختمشون
:اینجا چه خبره؟الناز این چه وضعیه؟
به تو ربطی نداره بهتره خودت بری تا قبل از اینکه اینا بیان سراغتبه دو تا گوریلی اشاره کرد که باالی پله ها بودن دهنم باز مونده بود:الناز چی
میگی؟
الیاس:خانم موشه خودت با پای خودت اومدی تو دهن شیر
از جاش بلند شههد و اومد سههمتم اشههکان کنارم وایسههاد و با اخم غلیظی به
الیاس نگاه کرد الناز اومد جلوتر :برو.بیرون
باراد:ستاره بیا بریم،تازه داره چهره اطرافیانمون مشخ
الناز:بهتره بری نمیخوای که سر دریا بایی بیاد هوم؟

میشه
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با حرفی که زد به حدی عصبی شدم که راحت میتونستم همینجا دارش بزنم
پوزخندی رو لب الناز اومد دستشو کشیدم و چون ناغافل بود پرت شد
سمتم دم گوشش غریدم:اعتمادمو پودر کردی،تموم باورهایی که ازت
داشتم و پوچ کردی،دوستم بودی شدی دشمنم ،اینو میدونی اسم
دریا رو از زبون دشمنم بشنوم نابودش میکنم  ....منتظر باش الناز
،منتظر روزی که به پام میوفتی ،روزی که این جمع پنت نفرتون
دوباره جمع میشه اما با حضور من ....اون موقع است که میفهمی چه
غلطی کردی ....زهرخندی زدم و ادامه دادم:نمیدونم پشتت به کی
گرم شده که به سازمان خ*ی*ا*ن*ت کردی و انقدری جرئت پیدا کردی
که تهدیدم کنی اونم با کسی که خوب میدونی جایگاهشو برام ولی
یادت نرفته که منم ستاره ام میدونی که منظورمو
ازش دور شدم و چشامو دوختم دو چشمای وحشت زدش :اینارو خوب بیاد
داشته باش و منتظر باشین
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ارمین اومد جلو و انگشتشو به حالت تهدید جلوم تکون داد که
بافاصله اشکان همون انگشت و گرفت و پییوند ارمین از درد دادی
کشید که اشکان با چشمای به خون نشسته گفت:بار اخرت باشه وگرنه دفعه
بعد نوبت گردنته
از ویا زدیم بیرون با عصبانیت پام و زدم زیر شنا

باراد)
یکم بعد که ستاره به نسبت اروم شد راه افتادیم اصا باورم نمیشد
الناز اینجوری بهمون خ*ی*ا*ن*ت کنه به محض اینکه برسههیم دفتر با ید
کارتشو باطل کنم پوووووف.

ستاره)
تا شب خودم و تو دفتر یجورایی حبس کردم تا بتونم دوباره خودمو
جمع و جور کنم اینکه قبول کنم الناز دیگه یار کناریم نیست ودشمن
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رو به رومه یکم سخت بود ولی با یاداوری تهدیدی که سر دریا کرد تون ستم
خودمو راضی کنم
کیفمو برداشتم و رفتم سمت خونه امشب یا فردا هم باید بامامان ایا
حرف بزنم تا دلیل دروغی که گفتن و بدونم
در و با کلید باز کردم و رفتم داخل چراغا روشن بود کیفمو تو اتاقم
گذاشتم و رفتم سر یخیال تا یکم اب بخورم
لیوان و به دهنم نزدیک کردم و یکم ازش و خوردم که به صدایی که
پشت سرم من و مخاطب قرار داد کل اب تو دهنم تف شد رو یخیال

برگشتم سمت مامان که پشتم بود :سکته ام دادین
-تقصیر خودته عین دزدا میری میای نمیگی نگران میشیم؟
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:الزم نیست نگران بشین بعد این چند سال باید عادت کرده باشین و
اینو در نظر داشته باشین که ممکنه شب برنگردم
نه تا وقتی که ازمون فرار کنیلیوان و گذاشتم رو اپن :فکر کنم یه توضیح بهم بدهکارین
سرشو تکون داد:بریم تو حیاط
:برین االن میام
رفتم از تو اتاق دو تا پتو کوچیک برداشههتم و رفتم تو حیاط مامان رو تاب
نشسته بود
مثل بیگیا همیشه وقتی با ترس از خواب میرریدم با بابا می اوردنم
رو تابو انقدر برام داستان میگفتن که خوابم ببره
رفتم سمت مامان و پتو رو شونش انداختم
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با قدردانی و برقی که تو چشماش بود بهم نگاه کرد:مرسی عزیزم
چیزی نگفتم و رو تاب نشستم و اروم شروع کردم به حرکت دادن تاب
وقتی دکتر بهم گفته بود نمیتونم بیه دار بشم خیلی ناراحت شدمکل روز و گریه میکردم و افسرده شده بودم یکم که گذشت فکر
کردم بابات نباید به پای من بسوزه و خواستم که طاق بگیرم ولی با
سیلی که بهم زد و گفت که محاله دیگه حرفشو نزدم ولی وقتی تو
اومدی تو زندگیم همه چی عوض شد و بعد چند وقت حالم بد میشد
و رفتم دکتر و گفت که دارم مامان میشههم بقدری خوشههحال شههدم که خدا
میدونه ....

میدون ستم ق سمت بعدی حرفش چیه و ا صا نمیخوا ستم ب شنومش برای
همین حرفشو قطع کردم
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:اینارو میدونم چرا بهم گفتین که خواهرمه؟
نمیخواستیم ترکمون کنی به بقیه که گفتم همه گفتن اگه اینجوربگیم بخاطر دریا ممکنه بمونی
از همه مهم تر پدربزرگ و
مادربزرگت بودن که تا عاشقت شده بودن و امکان نداشت ازت
جدا شن این پنهون کاری برای خودت بود عزیزم
:میدونین چی به سره دختر خودتون اوردین؟ اینکه بعضی شبا
همش میگفت یعنی میشه مامان و بابای واقعیمونو ببینم یعنی چی
؟ شما ها کنارش بودین ولی اون همی شه دنبالتون میگ شت ،برین داخل هوا
سرده
رفتم تو اتاق دریا سرش و کرده بود زیر پتو و شونه هاش تکون میخورد
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میدونستم برای چی گریه میکنه ولی کاری از دستم بر نمیاومد
دوری کردنم ازش فقط بخاطر حفظ جون خودش بود اروم رفتم
سمتش :ببخش خواهری میدونم برات سخته ولی تحمل کن میخوام
همه چیو مثل قبل کنم یکم بهم زمان بده
سریع از اتاقش زدم بیرون و سعی کردم بخوابم ولی مگه میشد؟

باراد)
یک هفته ای از ماجرای الناز میگذشت و اسمشو از مامورا
حذف کردیم و به بقیه هم خبر دادیم که دیگه جواب تماس هاشههو یا ایمیل
هاشو ندن
امروز میخوام با ستاره حرف بزنم خیلی ضایع است که با دریا
دعواشون شده چون نه باهم حرف میزنن نه حتی بهم نگاه میکنن
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البته دریا زیر زیری نگاهش میکنه ها ولی ستاره خود شو میزنه به خریت که
مثا نمیدونه
ساعت ده بود که رفتم کافه طبقه پایین ستاره داشت سفارش میداد
با دیدنم دستی تکون داد و دو تا قهوه رو گذاشت رو میز :بگو ؟
بین تو و دریا اتفاقی افتاده ؟دستاشو توهم قاب کرد :اره
چی شده؟:به نیما هم بگو بیاد یدفعه به دوتاتون میگم
با تعجب بهش نگاه کردم و به نیما هم خبر دادم بیاد پنت دقیقه بعد نیما هم
اومد
ستاره شروع کرد به تعریف کردن کل ماجرا گفت که دریا خواهرش
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نیست گفت که همه بجز ما بیه ها خبر داشتن گفت که علتش چی
بوده و االن برای چی از دریا دوری میکنه ولی دریا جور دیگه ای برداشههت
کرده
غم تو صداش و قشنگ حس میکردم من و نیما و دریا و ستاره
از بیگی باهم بودیم خوب میدونستم خودش داره داغون
میشه از رفتاری که با دریا داره ولی دم نمیزنه
با زنگ گوشیش مجبور شد بره من و نیما هم تو یکم حرف زدیم وبعد رفتیم
سرکارمون
ستاره)
شب حدود ساعت دوازده رسیدح خونه طبق معمول رفتم تو اتاقم
ولی با دیدن دریا تعجب کردم :چی میخوای؟
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نمیخوای تمومش کنی؟:منظورتو متوجه نمیشم

ستاره خودت و به خریت نزن تموم کن این مسخره بازیاتو فکرکردی نمیدونم واسه چی ازم دوری میکنی ؟هان؟
:دریا!این قضیه بهت مربوط نمیشه بکش کنار
اگه نکشم چی؟اگه نخوام چی؟نمیخوام این مراقبتت و کهمنجر میشه به دوری و نبودت
من نمیتونم ستاره خودتم میدونی
:د اخه دیوونه فکر کردی برای من اسونه؟نمیخوام اسیب ببینی
رفت سمت پخش و یه اهنگ و پلی کرد
🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵
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این جدایی نمیتونه
تو رو از قلبم بگیره
تو میخوای دور بشی از من
اما االن خیلی دیره
اما االن دیگه دیره
من تموم لحظه هامو
تو هوات نفس کشیدم
خودمو با تو شناختم
از تو به خدا رسیدم
از تو به خدا رسیدم
مگه میشه دور شی از من
مگه میشه نباشی
تموم زندگیمی
از کی تو میخوای جدا شی
از کی تو میخوای جدا شی
مگه میشه دور شی از من
مگه میشه نباشی
تموم زندگیمی
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از کی تو میخوای جدا شی
از کی تو میخوای جدا شی

از کی فاصله میگیری
من بی تو پر دردم
من که واسه یه لحظه بی تو زندگی نکردم
وقتی که تو نباشی ،دنیا برام عذابه
تموم آرزوهام بی تو نقش برآب
مگه میشه دور شی از من
مگه میشه نباشی
تموم زندگیمی
از کی تو میخوای جدا شی
از کی تو میخوای جدا شی
مگه میشه دور شی از من
مگه میشه نباشی
تموم زندگیمی
از کی تو میخوای جدا شی
از کی تو میخوای جدا شی
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(مگه میشه-امیر فرجام)

لبخندی رو ل*ب*م اومد که اونم بی جنبه پرید ب*غ*لم و گونموب*و*س
کرد:ایششش خیسم کردی لوس بیجنبه
سوم شخ

:

همه رو صندلی هاشون نشستن
اول از همه به عضوهای جدید خوش امد گفتن و بعد به سمت من چرخیدم
و منتظر حرفام شدم
بهش اشاره ای کردم کنه شروع کنه
ناشناس:خودتون خوب از شرایط موجود با خبرین و میدونین اوضاع و پس
نیاز به توضیح نیست
همون موقع در باز شد و
راوی)
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وارد اتاقک شد و مستقیم با چشمان سبزش چشم های سرد مرد مقابلش را
نشانه گرفت پس از گذشت چند لحظه رییس با لبخند از جایش بلند شد و
صههندلی کنار دسههتش را به او نشههون داد پوزخندی بر روی لبان دختر نقش
بسههت و با گام های محکم به سههمت او رفت حتی قدم هایش نیز همه را به
یاد او مینداختن و این باعث اندکی ترس در دل هایشان میشد
ارام)
ترس تو نگاه همشون مشخ

بود کنار همون به اصطاح رییسشون نشستم

یکم چرت وپرت گفتن و رفتن سر بحث اصلی
نگاهمو به الناز دوختم که داشهههت از اخرین حاالت سههتاره خبر میداد هه
خیرات سههرش دوسههتش بود و داشههت اینجوری فیخالدونشههو در اخنیار
دشمناش میذاشت
اه اصا به من چه بابا هر غلطی میخواد بکنه ،بکنه
ارمین:یعنی میخواین برکنارشه ؟
رییس:نه به طور کامل الناز تو باید
:بعدش میخوای
چیکار کنی ؟
با لبخند گفت:میرین سروقتش

wWw.Roman4u.iR

174

پوزخند زدم و از جام بلند شدم و رفتم سمت و سطای راه بوزم که با صدای
الناز برگشتم سمتش:احمق رییس داشت صحبت میکرد انقدر شعور نداری
که.....

همون موقع یه سیلی محکم خورد تو صورتش نگاهمو به رییس دوختم که
از خشههم قرمز شههده بود با صههدای بلندی گفت:الناز دهنتو ببند بار اخرت
باشهههه با ارام اینجور حرف میزنی از گل نازک تر بهش بگین میشههین پیش
غذای سیاه(سگ مضخرفو
میگه)
شیر فهم شددددد؟
بق یه حر فاشههونو گوش نکردم و رفتم بیرون با رفتنم تو اشههرزخو نه ه مه
خدمتکارا تا کمر خم شدن بی توجه به شون لیوان اب و بردا شتم و بردم تو
اتاقم یکم از شربت و ریختم تو اب و یه نفس سرکشیدم پووووف
لعنتی کی این بخیه های من درست میشه برگردم به زندگی عادیم
چه قدرم عادی بود واقع:حاال .بیخی وجی جان
گردنبدم و تو کشههوی میز بیرون اوردم بخاطر بخیه ها نمیتونسههتم بندازمش
گردنم
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برا همین تو کشو نگهش میداشتم
اونم عین همین گردنبند و داشت دلم براش تنگ شده
*فاز شکست عشقی برندار
خفه داشتم میرفتم تو حس هااا

ستاره)
با وجود اینکه با دریا دوباره صمیمی شده بودم ولی بازم
نمیتونستم با کاری که مامان و بابا باهام کردن و به همین راحتی فراموش کنم
یکم دوری ازشون بد نبود که بود؟
با گرم شههدن چشههمام دیگه نتونسههتم به فکرام دامن بزنم و به اغوش خواب
رفتم
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با صدای جیغ و ویغ دریا چ شام و باز کردم و با حرص به لبخند موزیانه رو
ل*ب*ش خیره شدم
دستمو زیر بالشت بردم و پرتش کردم توصورت دریا صاف خورد به
هدف غش غش خندیدم
و از جام بلند شدم و ب سمت
سرویس بهداشتی رفتم و بعد انجام کارهای الزمه اومدم بیرون و
بعد عوض کردن لباسام رفتم پایین
مامان و بابا و دریا پشت میز نشسته بودن و مشغول خوردن صبحانه بودن
یکم از ابمیوه امو خوردم و نگاهی به مامان اینا کردم همینان مشغول بودن
یه ربعی گذشههته بود یکم این پا و اون پا کردم و باالخره تصههمیممو به زبون
اوردم

:میخوام یه مدتی از اینجا برم
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همه با تعجب نگاهم کردن اول از همه مامان به خودش اومد با صهههدای
ارومی گفت :چی؟
نفس عمیقی کشیدم و همشونو از نظر گذروندم و دوباره تکرار کردم :میخوام
برم
بابا با اخمی که رو پیشونیش بود گفت:کجا؟چرااااااا؟
:میخوام برم خونه خودم بهتره یه مدت دور باشم
بابا:چرا؟فکر کردم موضوع تموم شده
نیشخندی زدم:برای شما اره تموم شد ولی برای من .....نههههہ
از جام بلند شدم و رفتم طبقه باال کیفمو برداشتم و رفتم طبقه پایین
در مقابل نگاه غمگین و نگران سه تاشون با خونسردی رد شدم
غم تو نگاهشون که تقصیر من نبود ،بود؟
منی که خودم هنوزم گیت بودم که نمیتونستم مسبب این غم باشم میتونستم؟
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سوار ماشین شدم ورفتم سمت خونه خودم
تو راه با یاداوری اینکه لب تابمو برداشتم زدم رو ترمز و شماره دریا
رو گرفتم و ازش خواستم که ببرش دفتر

دریا)
لب تاب ستاره رو گذاشتم تو کیفش اعصابم حسابی خورد شده
بود دیشب وانمود کرد اشتی کرده بعد برداشته میگه میخوام برم خونه خودم
پوووف کیفو تو دستم گرفتم و سوار ماشین شدم
کیفو گذاشتم رو صندلی کناریم
و ماشین و روشن کردم صدای
ضبطو زیاد کردم و با انگشتام رو فرمون ضرب گرفتم
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تو حال و هوای خودم بودم که سردی تفنگ و زیر گلوم حس کردم
باترس به اینه نگاه کردم با دیدن مردی سیاه پوش یه جیغ کشیدم نارنجییییییی
یارو دستاشو گذاشت رو گوشش فرمون و پییوندم سمت کنار
خیابون و ترمز کردم
تا اومدم برگردم عقب ضربه ای به گردنم زد و چشمام سیاهی رفت

صههداهای گنگی می اومد اولش گنگ بود ولی یکم که گذشههت تونسههتم
بفهمم چی میگه
خانم .....خانم....خوبین ؟چ شمامو باز کردم و به سمت اون شخ

برگشتم یه مردحدودا چهل ساله

بود با لباس پلیس
:من ...خوبم
-باید با ما بیاین ...چه اتفاقی افتاده براتون؟
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:چیز خاصی نیست
با لحن جدی گفت:سرتون اسیب دیده و تو کیفتون اسلحه پیدا شده
امیدوارم توضیح قانع کننده ای داشته باشین
برو باو یارو خله ها با حرص کارتمو نشون دادم چشاش شد دوتا
گردو نیشههخندی زدم که با صههدای ترمز وحشههتناک یه ماشههین پشههت سههرم
برگشتم به پشت
ماشین ستاره بود سریع از ماشین پیاده شد و اومد سمتم
:خوبی؟چیشده؟کی این با رو سرت اورد ؟
یکم بهش نگاه کردم و توضههیح کوتاهی دادم چند هانیه ای رفت تو فکر یهو
گفت:دریا...لب تاب کو؟
اومدم بگم و صندلی کناریم مگه کوری
ولی با دیدن جای خالیش با تعجب گفتم:من اینجا گذاشته بودمش
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ستاره با دست زد تو پیشونیش و اروم کن :لعنت بهت .....لعنت بهت الناز

نیما)
تو اتاق کنفرانس منتظر دریا وستاره بودیم
یسههری قتل زنجیره ای تو شههیراز اتفاق افتاده بود و قرار بود چهار نفر و اعزام
کنن
گو شیمو بردا شتم که به ستاره زنگ بزنم که در باز شدو دریا و ستاره اومدن
داخل.

با تعجب به صورت سرخ ستاره و چشمای اشکی دریا نگاه کردم
با نگرانی رفتم سمت دریا :دریا چیشده؟چرا داری گریه میکنیییییی؟
دماغشو کشید باال و گفت:چیزی نیست
با عصبانیت بهش نگاه کردم:من و خر فرض کردیییییی؟
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با چشمای اشکیش بهم خیره شد:لب تاب ستاره و دزدیدن ازم
:چییییی؟خودت خوبی؟بایی که سرت نیوردن؟
خوبم ولی لب تابش و بردن:فدا
+اهم اهم
برگشتم سمت باراد و با چشم و ابرو به اطراف اشاره میکرد
تازه متوجه موقعیت شدم و دهن مبارکمو بستم
ستاره با عصبانیت کیفشو پرت کرد رو میز
باراد:ستاره
ستاره)
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از فکری که تو سرم اومده بود دا شتم دیوونه می شدم با ناخونام رومیز ضربه
میزدم
صدای نگران باراد سکوت بینمون و شکست:ستاره حاال میخوای چیکار
کنی؟تموم اطاعات سازمان و
پرونده ها تولب تابت هست
با خونسردی بهش نگاه کردم:نوچ
باراد:نیست
:نه انقدر احمق نیسههتم که یه لب تاب پر اطاعات و با خودم خر کش کنم
این ور انور
میشه بگی پس چرا عصبی شدیییییی؟اسکلمون کردیا:مشکل اطاعات نیست من هییوقت تو لب تاب چیزی
نمیذارم ولی اینکه االن لب تاب دستشون افتاده خطریه
اشکان:اما اگه لب تابتو رمزگشایی کنن
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سرمو تکون دادم:منم تو فکر همونم
شاهین:عین ادم حرف بزنین خوبببب
:اگه رمزشو پیدا کنن با کلی کردن ایدیم میتونن به سیستم اینجا وصل شن
دهن همشون باز مونده بود شاهین گفت:ولی کار سختیه
سرمو به دو طرف تکون دادم:نه نیست
شاهین:باید به رییس خبر بدیم

ارام)
مثل اینکه موفق شده بودن لب تابو گیر بیارن ولی انقدر ترسو
بودن که با خودش رو به رو نشن و از دریا گرفتنش
رفتم سمت الناز که سعی داشت رمز گشاییش کنه بعد پنت دقیقه با
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خوشحالی گفت که موفق شده هه رییس با چشمایی که برق میزد
رفت سمتش و پشت میز نشست داشتن دنبال پرونده ها میگشتن
ولی نمیتونن پیداش کنن
با خنده نگاهی به افکار بیه
گانشون زدم ستاره به هیچ وجه تو لب تاب دم دستیش اطاعات نمیذاشت
الناز بعد دوسههاعت کانجار رفتن باهاش با حرص گفت :اهه هییی توش
نذاشته المصب
با صدای ارمین بهش نگاه کردم:فکر کنم وقتش باشه از توانایی ارام ا ستفاده
کنیم مگه نه؟
الناز پوزخند زد:وقتی من از پسش بر نیومدم اینم نمیاد یادت نرفت
ه که من دوست چهار ساله ی رستاره ام
اون لحظه دلم میخواسههت پا بذارم رو کل عملیات و همه چیو لو بدما بس
که حرصی شدم
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برخافم میل درونیم با ارامش نشستم و لب تابو گذاشتم رو پام
ورفتم تو فایاش و فیلماشو پلی کردم با تعجب به فیلم نگاه کردم
(ویدیوی وقتی که ستاره رو گرفته بودن) پس خودشم با خبر شده
از پخش خارج شدم نگاهم تنها اهنگ رو لب تابش خیره موند
چشمام داشت پر میشد ولی جلوی خودمو گرفتم یهو یه چراغ باالی
سرم روشن شد
دینگ
دینگ

رفتم رو به روی لب تاب و اول ایدیشو کری کردم بعدم راه های
ورود افرادشون و بستم و در اخر یسری از اطاعات پرونده هارو
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پاک کردم و سریع خارج شدم ولی قبلش نشونمو کامل کردم
و اسم سرپرست های عملیاتی رو عوض کردم
و ایدی شو پاک کردم تا بیشتر از این گند نزنن تو سیستم و نگاهمو
به رییس دوختم وکه با لبخند بهم نگاه میکرد

ارمین لب تابو داد دست یکی از تکنسین ها تا اطاعاتش و در بیاره
ولی من قبلش اون اهنگ و برای خودم فرستادم
ستاره)
پسرا تازه رفته بودن تو اتاق کنفرانس نشسته بودیم که یهو در باز شد و سارا و
با استرس پرید تو اتاق
با تعجب از جام بلند شدم و رفتم سمتش:چیشده سارا
-وارد سیستم شدن ستاره ...بدبخت شدیم
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سریع رفتم سمت لب تاب شایلین راست میگفت کل سیستم مشغول
شده بود صدای همهمه ها داشت میرفت باال
نگاهی به دخترا انداختم و سریع رفتیم سمت نرده ها
زنگ خطر به صهههدا در اومده بود و همه شههکه شهههده بودن و اینور و اونور
میدویدن
کافه نگاهی به اوضاع بوجود اومده کردم دریا با صدای نگرانی
گفت:همش تقصیر منه ستاره
تا اومدم حرف بزنم صدای رضایی بلند شد :خانم سرهری
برگشتم سمتش که با دلهره گفت:اطاعات یسری از عملیاتامون پاک شده
رضایی یکی از سرپرستای عملیاتی بود
صدای زنگ خطر قطع شد و با صدای باران برگشتم
سمتش:سیستم ازاد شد انگار حملشون و متوقف کردن
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لبمو به دندون گرفتم که رضایی گفت:خانم سرهری باید یه جلسه اضطراری
بذاریم
سرمو تکون دادم :درسته
نگاهی به دریا انداخت و ادامه
داد:باید فرد مقصرو پیدا کنیم
با شنیدن حرفش اخمامو کشیدم
توهم :اگه کسی مقصر باشه قطعا بهش رسیدگی میشه اقای رضایی
حاالهم بهتره راه بیوفتیم او ضاع االن هبات نداره بهتره وقته حمله بعدی همه
در دسترس باشن

سرشو تکون داد وباهام هم قدم شد میدونستم اگه بفهمن دریا نتونسته لب
تاب و حفظ کنه براش
دردسر میشه اگه هم خودم و مقصر جلوه میدادم باور نمیکردن
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خوب من االن دقیقا چه غلطی باید بکنم
هیی روزگار
با رسیدن به اتاق افکار مزاحم و پس زدم و رفتم داخل همه ی رییس رئسای
بخش های مختلف
بودن با چند تا از سرپرست های ارشد که قراربود در نبود نیما اینا
تصمیم گیری کنن روی صندلی خالی نشستم رضایی هم کنارم جا گرفت
رییس:چجوری این اتفاق افتاد پس تکنسین ها داشتن چیکار میکردن
میدونین نزدیک بود کلی از اطاعات محرمانه سازمان لو بره؟
همه سکوت کرده بودن و مسی چیزی نمیگفت رییس ادامه داد:از طرف کی
بوده؟
رضایی:از داخل انجام شده قربان
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تقه ای به در خورد و امیرعلی اومد یکی از مامورای بخش پشههتیبانی اومد و
رفت سمت رییس و یه
چیزی تو گوشش گفت که رییس چشماش گرد شد و نگاهشو به من دوخت
سری تکون داد و بعد رفتنش رییس نیم نگاهی بهم انداخت و
گفت:ردشو گرفتن حمله با لب تاب خانم سرهری صورت گرفته
همه برگشههتن سههمت من و شههروع کردن به پچ پچ کردن و همهمه ها باال
گرفت
:امروز صبح لب تاب من دزدیده شده
صههالحی معاون رییس گفت:چیییی؟خانم سههرهری چجوری میتونین انقدر
خونسرد
باشین کل اطاعات پرونده هایی که دستتون بوده االن دست دشمن افتاده
اخممو پررنگ تر کردم:خواه شا صداتونو برای من بلند نکنین همه ح ضار
اینجا با من اشنایی دارن

wWw.Roman4u.iR

192

مطمئنا انقدر تازه کار نیسههتم که لب تاب حاوی اطاعات و با خودم اینور و
اونور ببرم
اون لب تاب جز یه وسیله چیزی نبود و هیچ پوشه ای از سازمان و نداشت
رییس:منظورت اینه که جز کاری که امروز کردن
:درسته کار دیگه ای نمیتونن بکنن
مختاری:قربان بعید میدونم این حمله سهههایبری بخاطر اطاعاتمون بوده
باشه
رییس:منظورت چیه؟
اگه این اتفاق یه تهدید بوده باشه چی؟رییس یکم فکر کرد و به مختاری خیره شد و گفت:یعنی ستاره تو خطره؟
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مختاری سرشو تکون داد :به نظر من کل این حمله برای این بوده که ما شک
کنیم و برای مدتی ایشون و
از کار کنار بگذاریم تا اونا بتونن راحت به کارشون برسن
صالحی:درسته این امکان هم وجود داره ولی حاال باید چیکار
کنیم ،تعویض کدا کم کم یه هفته طول میکشه
رییس:تو این مدت ستاره میره تحت حفاظت
:میخواین من و قرنطینه کنین؟
رییس سرشو تکون داد
باراعتراض گفتم:ولی قربان
از وقتی برگشتی اونا از هر موقعیت استفاده کردن:من میتونم از خودم محافظت کنم نیازی به محافظت سازمان ندارم
-همینکه گفتم
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هعیییی نگاه توروخدا عاقبت مامور سازمان چی شدههاااا
رفتم سمت در مخفی که به اتاقم میخورد از بیکاری رو به موت بودم
رفتم سمت صندوق نسبتا بزرگی که وسایل کوچیکی توش بود
رو زمین نشستم و درشو باز کردم
اول از همه عروسک خرسیای
بیگیامونو دیدم خندم گرفت یکیشون مال دریا بود که خیلیم
بهش وابسته بود یبار با نیما دعواش شد نیما هم برداشت دست
عروسکرو کند
دریا هم تا دو هفته باهاش حرف نمیزد
عروسک بعدی مال من بود یه خرس سفید با پاپیون صورتی
همیشه جای بالشت استفاده میکردم ازش
بعدی ماشینای نیما و باراد بود که بعد از هشت سالگی دیگه ندیدمش
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ماشیناشون از این کوکیا بود که رو زمین میکشیدی باراد یبار اومد
گفت میخوام با ماشینم رو سر تو بازی کنم منم گفتم باشه
ماشههینشههو گذاشههت رو سههرم و شههروع کرد به بازی کردن و کل موهای من
بدبخت گیر کرد تو ماشینه
اون باراد بیشعورم هی میکشید اخر سر مجبور شدن روی
موهامو کوتاه کنن
باباییم ماشینشو ازش گرفت هعیی یادش بخیر
ارف کوچیکیامم بود از تو کیفش درش اوردم و دستی روش کشیدم
جعبه کوچیکی که ته صندوق بود و برداشتم گردنبدی که برای تولد
شیش سالگیم بهم داده بودن
یه ماه بود که یه ستاره کوچیک
بهش اویزون بود نمیدونم چرا ولی خیلی دوسش داشتم خیلی برای
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همینم مثل یه شی ارزشمند تو صندوق نگهش میداشتم که خراب نشه

با دستی که رو شونم نشست از جام پریدم و به عقب نگاه کردم با
دیدن بابایی نفس راحتی کشیدم که خندید :باالخره ترسوندمت
با خنده نگاهش کردم:پس هنوز یادتون نرفته
سرشو به دو طرف تکون داد و نگاهشو به گردنبند تو دستم
دوخت نمیدونم درست بود یا نه ولی انگار ناراحت بود یه چیزی
مثل حسرت یا یه همیین چیزی تو چشاش بود که ازش سر در نیوردم
:چی شد که اومدین اینجا؟
دخترم بادیگاردات بیرونن گفتن بری پیششونسرمو تکون دادم ولی با گرفتن دستم توسط بابایی برگشتم
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سمتش که گفت:برگشتی اون اهنگ رو میخونی برام ؟
به گیتار نگاهی کردم و با لبخند سرمو تکون دادم
رفتم تو حیاط ماشاال انگار ترور میخوان بکنن همیین اماده به رزمن
رفتم سمت سمیعی که سردسته محافظا بود
خانم چرا اومدین بیرون:خودت به داخل خبر دادی
-ولی ما که چیزی نگفتیم

متعجب نگاهی بهش انداختم و شونه ای باال انداختم :جایی نرفتی؟
یه چند دقیقه رفتم برا تعویض شیفت نگهباناسرمو تکون دادم و برگشتم داخل و درم بستم رفتم از باال گیتارو
اوردم و نشستم رو مبل جلوی مامانی اینا
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نمیدونم چرا ولی خیلی این اهنگ و دوست داشتن بیخیال این فکرا شدم
شروع کردم به زدن و خوندن
تکراره شبو روزم رو ریتم تکراره
رفت عشقم منم همون که بی تو بیماره
مدام زندگیش رو تکراره
دله تو سنگ نیست یه دیواره
می باره  ،می باره
این چشمم هنوزم به عکسات حس داره
مدام زندگیش رو تکراره
باور کن نشد که با خودم کنار بیام
عوض نشد مسیر رویاهام
به جون عشقمون به جون لحظه هام
هرجایی بدون ببین من عاشقم هنوز
دلم دیگه تو تنهایی بسوز
باید که سر کنی شاید بیاد یه روز
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تکراره شبو روزم رو ریتم تکراره
این زجره ،چشایی که بی وقفه بیداره
نمیخواد که آرومم بذاره
غم تو کم نیست یه آواره
آواره  ،آواره
این اشکا که یک نفس می باره بیزاره
که نیستی و رو ریتم تکراره
باور کن نشد که با خودم کنار بیام
عوض نشد مسیر رویاهام
به جون عشقمون به جون لحظه هام
هرجایی بدون ببین من عاشقم هنوز
دلم دیگه تو تنهایی بسوز
باید که سر کنی شاید بیاد یه روز

کل مدت دوتاشون تو خاطرات غرق بودن که حتی متوجه نشدن
صورتشون خیسه اشکه
اروم از جام بلند شدم و رفتم تو اتاقم بهتره تنها باشن

199

wWw.Roman4u.iR

200

درو نیمه باز گذاشهتم و رفتم سهمت پنجره سهمیعی داشهت با نگهبانا حرف
میزد
ولی در پشت سرم بسته شد برگشتم سمت در که دستمالی رو
دهنم گذاشت دستو پام بی حس شد ولی بیهوش نشدم
کل بدنم بی حس شده بود ولم کرد رو مبل عین پنیر موزارال پهن شدم
سمیعی بود ولی اون که پایین بود
فرصت فکر کردن بیشترو بهم نداد و ماسک رو صورتش و برداشت
الیاس!
خم شد روی مبل و دستشو رو گونم کشید و با لذت به جز جز صورتم نگاه
کرد و رو ل*ب*م مکث کرد
میدونی همشه هرچی خواستم و به دست اوردم جز تو ...خیلیسرکش بودی خیلی ولی االن
خندید ....االن مثل یه دختر
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کوچولی بی ازار شدی
سرشو اورد نزدیک صورتم
نمیخواستم کارشو به اتمام برسونه ولی کاری از دستم بر
نمیاومد فاصله ای بینمون نمونده بود که

گوشیش زنگ خورد یکم رفت عقب و جواب داد و سرشو تکون داد
اومد نزدیک و گفت:حتما فهمیدی که کار هک از طرف ما بود درسته ؟
اومدم اینجا بخاطر این بود که بگم اماده باش و از اون انتقام
مزخرفت دست بکش و گرنه برای خودت بد میشه
دستم تازه داشت حس پیدا میکرد دستم و دور لیوان پایین مبل حلقه
کردم و پرتش کردم سمت شیشه پنجره اتاق شکست الیاس با
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وحشت بهم نگاه کرد و خودشو از بالکن اویزون کرد
همه پریدن تو اتاق مامانی با دیدنم تو اون حالت یه جیغ کشید سمیعی
هم سههریع شههیشههه عطرو گرفت جلوی بینیم از بوی تندش هوشههیار شههدم
:الیاس ......رفت پایین
سریع از پله ها رفت پایین
با کمک بابا رو تخت دراز کشیدم و دستمو رو چشمام گذاشتم :میخوام تنها
باشم ....لطفا
بی حرف از اتاق رفتن بیرون شیشه عطرو پرت کردم تو کمد :لعنتی
با صههدای زنگ گوشههیم چشههمامو باز کردم و جواب دادم از اهنگی که زد
فهمیدم باراده
:بله باراد؟
سامت کو چشم وزقی؟:اوال القاب خودت.و به من نسبت نده دوما سامی نشنیدم که جوابشو بدم
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خندید:خیرات سرم من ازت بزرگترما
:بزرگی به عقله که تو نداری فکر کنم موقع تقسههیمش داشههتی پسههتونک
میخوردی چیزی بهت نرسیده
با حرص گفت:اینارو ول کن حاال کجایی؟
خنده ی ارومی کردم :خونه اقاجون چطور؟
هییی از رییس شنیدم ماجرارو:خب؟راستی پرونده در چه حاله؟
هفت تا مضنون داریم:پس گیرین هنوز
اوهوم خیلی ،کم کم دو سه هفته دیگه موندگاریم:اخ جون
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مرض-

خندیدم
خدافظ چشم وزقی من:بای بای االغ جون

تونیک م شکی  ،شلوار چ سبون براق م شکی،کت تو سی ن سبتا کوتاه ،پوتین
کوتاه مشکی
رفتم جلوی اینه یه خط چشم مشکی پایین چشمم کشیدم و
دنبالشو با مداد سرمه ای پررنگ کردم
یه رژ گلبهی مات هم زدم موهامو هم کردم تو شال توسی رنگمم
همه چی اماده بود برای برگشت به سازمان بعد از یه هفته
رییس دیروز تماس گرفته بود و خواسته بود سریعا برگردم
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سوار ما شین شدم و تو راه گو شیمم چک کردم شیش تا تماس بی پا سخ از
شایلین
به مسیر نگاه کردم نزدیک سازمان بودم پس بیخیال تماس شدم
وارد ساختمون که شدم متوجه همهمه مامورا شدم
چه خبره اینجا؟؟؟؟؟
رفتم طبقه باال سمیعی و رضایی و صالحی سعی داشتن بقیه رو اروم
کنن با صدای بلند گفتم:چه خبره اینجااااا؟
همه برگشتن سمتم سارا سریع اومد سمتم:وای ستاره چقدر دیر
اومدی همه منتظرن سریع برو اتاق جلسات
گیت سرمو تکون دادم و راه افتادم سمت جمعیت سمیعی و صالحی
بزور راهو برام باز کردن که رد شم
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با رضایی رفتیم سمت اتاق مورد نظر
تقه ایبه در زدم و رفتیم داخل چشمام به شدت گرد شده بود از باال دستیا هم
تو جمعیت بودن
سعی کردم به خودم مسلط شم سامی کردم و نشستم کنار رییس
رییس:خب با اومدن ستاره میتونیم جلسه رو شروع کنیم
،خودتون خوب میدونین تو این یک هفته کم اتفاق برامون
نیوفتاده و بدترینشههونم گروگان گیری و لو رفتن یسههری از افراد بود که دیروز
رخ داد
اینجور که پیداست مامور سابق خود سازمان جاسوس از اب در
اومده و همه چی از جمله ادرس اینجا رو به باندی که چهار سال پیش
دو تا از مامورامونو کشته داده و دقیقا از روز بعد حمله سایبری هر
روز یه داستان داشتیم حاال اینجا جمع شدیم برای تغییر مکان سازمان
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:چ ...چرا زودتر به من خبر ندادین؟؟؟
یکی از باالییا:خانم سرهری جون شما تو خطر بود
رضایی:اگه شما اینجا میبودین احتماال یه بایی سرتون می
اوردین و وقتیم که دیدن نمیتونن به خودتون برسن از سازمان
استفاده کردن و بهترین فرصتم بود پنت تا از بهترین مامورامون نبودن
:اونا اگه من و میخواستن الیاس همون روز میتونست بگیرم ولی فقط اومد و
تهدید کرد
رییس:ما نمیتونیم ریسک کنیم به هرحال کاریه که شده باید سریع رو انتقال
جا برنامه ریزی کنیم
رضایی:بهتر نیست مامورایی که فرستادیم ماموریت برگردن ؟
:اگه برشون گردونیم متوجه میشن
بهتره خودمون کارارو انجام بدیم
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همون باالییه(هویتشون نباید افشا شه) :درسته
:من با تیم خودم همکاری الزم و انجام میدم
رییس:بهتره یکی همراهت باشه ستاره
:تو این اوضاع کسی خارج از تیم همراهم نباشه بهتره
نگفتم خارج از تیمه منظورم از همراه جدیدته تا برگشتن اشکانابروم پرید باال :همراه جدید
درسته باهاش اشنا میشی ،نگاهی به ساعتش کردو ادامه داد:تا یک ساعتدیگه میبینیش
سرمو تکون دادم ولی فکرم درگیر اون فرد جدید بود
دنیل)
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مسافرین محترم به ایران خوش امدید ضمن خسته نباشید
بعد تحویل گرفتن چمدونم رفتم بیرون محوطه
اخیییییش دمممممم بازدممممم دمممممم بازدممممم ازادییییی
دانی خول شدی ؟؟مگه تو قفس بودی؟؟
*نه بابا میخواستم از هوای ایران تنفس کنم
+به نظرتون بفرستمش امین اباد یا کهریزک؟
خواسههتم به وجدانم یه چیزی بگم که با پریدن دو تا غول بیابونی جلوروم
دهنم بسته شد
-خوش اومدید قربان

:ممنون ولی شما؟
از طرف سازمان هستیم
:کارت شناسایی
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کارتاشونو در اوردن حمید معصومی و رضا سروشی بعد از مطمئن شدن از
هویتشون سوار ون مشکی رنگ سازمان شدم
به خیابونا خیره شدم یه چند سالی میشد اینجا نیومده بودم
سرمو تکیه دادم به شیشه ولی تصویر چشمای توسی -ابیش از پشت پلکام
کنار نمیرفت
همون چشمایی که خیلی وقت بود خواب و خوراک و ازم گرفته بود
.....

شدید دلتنگ خودش و چشمای نازش بودم ....تنها دلخوشیم بابت
برگشت این بود که با دیدن چشمای ستاره از دلتنگیم کم شه
با صدای یکیشون که گفت رسیدیم چشمامو باز کردم
از ماشین پیاده شدم و پشتشن راه افتادم
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وارد ساختمون که شدیم نگاهی به اطراف انداختم ساختمون حدودا
ششصد متری بود که با یه راه پله که وسط سالن بود طبقه دومش جدا میشد

ازسهههازمان امریکا کوچیک تر بود در واقع خیلی کوچیک تر بود ولی به هر
حال مهم نبود
دنبالشون رفتم متوجه نگاه خیره و متعجب بقیه شده بودم از یه
طرف حقم داشتن اخه کدوم ماموری با کت چرم و شلوار کتون
مشکی میره سرکار که من دومیش باشم ؟
از پله ها رفتیم باال رفتن سمت یه اتاق فکر کنم اتاق رییس بود
جلوی در وایساد :از اینجا به بعد با خودتونه
سرمو تکون دادم و در زدم و رفتم داخل
انگار جلسه بود حدودا ده پونزده نفری نشسته بودن نگاهمو رو تک
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تک افراد چرخوندم و رو ستاره هابت نگه داشتم چشماش گرد شده
بود و با تعجب داشت من و نگاه میکرد چشمک ریزی بهش زدم که
عاوه بر چشماش دهنش هم باز شد
ولی سریع زد یه کانال دیگه و خونسرد شد
رو صندلی کنارش برام جا باز شد
صداشو کنار گوشم شنیدم
-باید برام توضیح بدی

.

حتمااا:

رییس توضههیحات الزم و داد و بعد پایان جلسههه خواسههت که من و سههتاره
بمونیم
من نمیدونم اینا چرا اصرار دارن انگلیسی حرف بزنن خوب من که
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فارسی بلدم
+احیانا اونا خبر دارن؟
*فکر نکنم
+پس ساکت
رییس:ازتون میخوام بهترین همکاری و باهم داشته باشین
ممکنه یکم سخت باشه چون همکاری اولتون باهمه
ولی هیچ وقتی برای لت و لجبازی نداریم ما حداکثر دو هفته وقت داریم
ستاره:قربان این اولین همکاریمون نیست
رییس پر س شگرانه بهمون نگاه کرد که ستاره ادامه داد  :سی ای ای امریکا
همکار بودیم
رییس چشماش برق زد و با خوشحالی نگاهی بهمون
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انداخت:این محشره .خصوصا تو این اوضاع
لبخندی زدم که رییس تفنگ و کارتی رو بهم داد
با ستاره از اتاق زدیم بیرون من که جایی رو بلد نبودم پس دنبالش رفتم
رفت تو یه اتاقی که چهار تا دختر دیگه هم اونجا بودن چهارتاشون با
تعجب بهم نگاه میکردن اخر یکیشون به حرف اومد :ستاره! این کیه ؟
ستاره:معرفی میکنم همکار جدیدمون دنیل
رو به من گفت:این شایلینه
و به دختری با چشمای قهوه ای و پوست سفید قد
:این بارانه
چشمای درشت قهوه ای با پوست گندمی
:هستی
اینم چشماش قهوه ای بود پوستشم سفید بود

مامورین پر دردسر

:اینم که دیگه باید بشناسی خواهر من دریا
با لبخند نگاش کردم چشم و ابروی مشکی با موهای قهوه ای پوستش
بین گندمی و سفید بود و قدش از ستاره کوتاه تر بود
:منم دنیلم
دریا به فارسی رو به ستاره
گفت:ووووییی چه خوشگلههه المصب چشاشو نگاه من غش
اروم خندیدم که همشون با تعجب نگاهم کردن
ستاره:فهمیدی چی گفت؟
به فارسی گفتم:نباید میفهمیدم
دهنش باز موند :تو....تو فارسی بلدییییی؟
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:اوهوم
خداوکیلی؟؟؟چجوریییی اخههه؟چرا به من نگفته بودییی؟تک خنده ای کردم :اره ،محض اطاعتون مامان و بابام ایرانین
خودمم اینجا به دنیا اومدم ولی برای کار بابا رفتیم امریکا

و اینکه چرا نگفته بودم چون فرصتش پیش نیومده بود
سرشو تکون داد و گفت:یعنی مامانت اینا ایرانن؟اگه ایرانین پس چرا اسم تو
خارجیه؟
:اسم اصلیم دانیاله ولی چون اونجا براشون سخت بود دنیل
صدام میکردن ،حاال سواالتون تموم شد مادمازل؟کلی کار داریما
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با گیجی سرشو تکون نمیدونم چرا ولی حس میکردم رنگش یکم پریده
رفتیم سر کارمون همه جز من و ستاره رفتن مشغول جمع کردن
اطاعات و انتقالشون رو هاردا شدن
من و ستاره هم باید دنبال یه جا میگشتیم که هم غیر قابل نفوذ
باشه هم بهترین سیگنال و داشته باشه
تا شب حدود بیست تا جا رو دیدیم ولی هیچ کدوم به درد بخور نبود
ت صمیم گرفتم سوالی که ذهنمو م شغول کرده بود از ستاره بررسم چرخیدم
سمتش :ستاره؟
هوم؟:ستاره؟
-هوم؟
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:میشه یه دقیقه سرتو از لب تاب بیاری بیرون؟
سرشو اورد باال و بهم خیره شد:اوهوم
خندم گرفته بود ولی با این حال گفتم:تو تیمتون همه دخترن؟
یکم نگام کرد :نه چهار تا پسههر هم هسههتن ولی رفتن عملیات دو هفته دیگه
میان
:یکم ازشون بگو جهت اشنایی
اوووووم ،باراد  30سالشه پسر عموی بزرگ منه ،نیما 28پسر اونیکی عموم ،شاهین و اشکانم دوستای دوره دانشگاهن باراد اینان
و داداشای شایلینن و سناشونم عین باراد و نیما ست اشکان
بزرگست شاهین کوچیکه شایلینم بعد این دوستاست
:باران و هستی چی؟
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باران دوست دوران دانشکده من و النازه همسنمونه هستیم عضوجدیده و نامزد داره
بهش نگاه کردم چرا حس کردم با اوردن اسم الناز اخماش رفت توهم
:اها گفتی الناز ندیدمش کجاست پس؟
نفساش تند و عصبی شد:کل بدبختی های االنمون تقصیر اونه
با تعجب نگاش کردم که گفت :خ*ی*ا*ن*ت کرد

ستاره)
االن حدودا ده روز از اومدن دنیل یا به قول خودش دانیال گذشته
تو هفته اول تونستیم ساختمون بعدی رو پیدا کنیم رییس و دو تا از
باالییا هم ساختمون و پسندیدن و قرار شد بریم همون جا

219

wWw.Roman4u.iR

220

از اون موقع هم داریم کمک بقیه میکنیم برای جمع کردن اطاعات
از باراد اینا هم خبری نداشههتیم ولی گزارش کارارو به رییس میدادن معلوم
بود حسابی درگیرن
با صدای شایلین چشممو از صفحه نمایش برداشتم و بهش دوختم
لیوان قهوه رو گذاشت جلوم
دستمو دور لیوان حلقه کردم و یکم ازشو خوردم
چقدر از کارت مونده ؟:سه تا درایو دیگه رو کری کنم میمونه بیستا هارد دیگه
جااااااااان....بیخیاللل:اوهوم .تو در چه حالی
-طبقه سوم تقریبا خالی شده
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:باز خوبه حداقل سه تا طبقه هامون خالی شده مونده دوتای
دیگه که فکر کنم تا پس فردا تموم میشه
سرشو به نشونه تایید تکون داد :کاشکی اشکان اینا هم بودن اینجوری کارو
زودتر تموم میشد
:فعا که نیستن.....بابت قهوه ممنون
قابلی نداشتاخرین کارتون هم گذاشتم تو دفتر
اخ کمرم خورد شد یکم چرخیدم که صدا خورد شدن قولنت های کمرم بلند
شد
بعد مرتب کردن اوضاع دفتر با خستگی ولو شدم رو صندلی
باالخره کارای جا به جایی تموم شههد و در حال حاضههر تو سههاختمون جدید
هستیم
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نیما اینا فردا برمیگردن عملیاتشههون با موفقیت انجام شهههده بود و این خبر
خوبی بود
به ساعت نگاه کردم اوه ساعت یازده شبه
کیفمو برداشههتم و رفتم بیرون در دفترمو قفل کردم که همزمان دانی هم از
دفترش اومد بیرون
بهش نگاه کردم معلوم بود حسابی خسته است چشماش سرخ سرخ بود
دو این دو هفته به همه فشار اومده بود
با تکون خوردن دست دانی از فکر اومدم بیرون و سوالی بهش نگاه کردم
کجا رفتی:همین جام
-میری خونه؟
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به حالت اسههتفهام بهش نگاه کردم که سههرشههو خاروند و گفت:خیله خوب
فهمیدم
دستمو به نشونه خدافظی تکون دادم و رفتم سمت خونه مامان اینا
تو این دوهفته خونه خودم زندگی کردم امشبم به اصرار مامان میخواستم برم
دیدنشون
ما شین پ شت سریم دا شت نور باال می انداخت و نمیتون ستم از اینه عقبو
نگاه کنم
پامو رو پدال فشار دادم و یکم فاصله گرفتم اونم پا به پام میاومد
سرعتمو کم کردم تا بهم برسه ماشینش اومد کنارم
نگاهی به راننده انداختم تو اون تاریکی چیز زیادی معلوم نبود
اهمیتی ندادم که صداشو شنیدم :خیلی وقته همو ندیدیم ستاره
با تعجب بهش نگاه کردم با دیدن راننده تو ما شین از شدت تعجب پامو رو
ترمز فشار دادم
خیابون خلوت بود اون ماشینم بافاصله سرعت گرفت و دور شد
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سرمو گذاشتم رو فرمون قلبم تند تند میزد
امکان نداره
نهههههههههههه
امکان ندارههههههههه....

توهم بوده اره صد درصد بخاطر فشار کاریه
سعی کردم با این فکرا خودمو قانع کنم ولی زیاد موفق نبودم.....

کل شههب و بیدار بودم تا خوابم میبرد چهره اون فرد پشههت فرمون می اومد
جلو چشمم
حدود ساعت چهار دیگه از دراز کشیدن کافه شده بودم

بلند شدم و یه دست لباس ورزشی پوشیدم و رفتم سالن ورزش تو زیر زمین
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هدفونمو گذاشتم و رفتم رو تردمیل
بعد حدودا بیست دقیقه که خیس اب شده بودم سرعتشو کم کردم و وایسادم
قفسه سینه ام از شدت فعالیت باال پایین میشد
دستکش های بکس و دستم کردم و شروع کردم به ضربه زدن
چهار تا چیز همیشه میتونستن ارومم کنه
1ورزش2شنا3تیر اندازیچهارمی رو

هنوز کشف نکردم ):

انقدر مشت زدم که از نفس افتادم و ولو شدم رو زمین دستکش هارو
پرت کردم اون ور و شقیقه هامو با دست ماساژ دادم
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از فرط خستگی یکم چشمامو بستم و یه چرت کوتاه زدم
بیدار که شدم ساعت هفت شده بود
خوب خوبه از جام بلند شدم ورفتم طبقه باال خدمتکار دا شت صبحانه رو
حاضر میکرد
رفتم تو اتاق و یه دوش سریع گرفتم و اومدم بیرون
از تو کمد لباسامو برداشتم
یه شلوار لی ابی تیره چسبون  +یه
بلیز سبز خیلی خیلی روشن +یه پالتوی مشکی ساده +چکمه مشکی
ساق کوتاه پاشنه پنت سانتی با شال سبز کمرنگ
ارایشمم فقط یه برق لب بود
موهامو فرق کت زدم وهمشو با کش بستم و تو گیره جمعش کردم
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بعد پوشیدن کفشام از خونه زدم بیرون اعصابم بهم ریخته بود
میترسیدم بمونم ،حرفی بزنن و یه جوابی بهشون بدم که ناراحت شن
حتی با وجود دروغی که گفته بودم بازم خانوادم بودن
ساختمون جدید سازمان از جای قبلی خیلی دورتر بود حدود یک
ساعتو نیم راه بود از خونه تا اونجا
سر ساعت نه رسیدم دم سازمان ماشینو پارک کردم و رفتم سمت
اسههانسههور که دانی رو دم در دیدم ضههربه ارومی به شههونش زدم که برگشههت
سمتم
سام:سام ،زود اومدی
اره تو خونه بیکار بودم:هنوز نرفتی دیدنشون؟
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نه امروز میرم دارم میمیرم از خستگیخندیدم:حق داری عرق اومدت خشک نشده کلی کار ریخت سرت
تک خنده ای کرد:اره ولی خوب می ارزید
سرمو تکون دادم و به اعداد اسانسور خیره شدم سنگینی
ن گاهشههو حس میکردم ولی توجهی نکردم که خودش پرسهه ید:دیشهههب
نخوابیدی؟

نفسمو دادم بیرون و سرمو به دو طرف تکون دادم
چرا؟فکر میکردم با وجود اون همه فشار تو این دو هفته راحت میخوابی:نمیدونم خوابم نمی اومد
چیزی نگفت ولی معلوم بود قانع نشده
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همه تو اتاق رییس نشههسههته بودیم منتظر اون چهار تا کله پوک که تشههریف
فرما شن
با خودکار رو میز ضربه میزدم و تو فکر بودم که در به ضرب باز شد و نیما
گفت:سااام بر تیم خل و
دوست داشتنی منزل جدید مبارک ببخشید دست خالی اومدیم
همه زدن زیر خنده بارادم یه پس گردنی مهمون نیما کرد که خنده ها شههدت
گرفت
شایلین همون اول پرید ب*غ*ل اشکان و شاهین ،نیما هم عین این ندید
بدیدا زل زده بود به دریا
منم رفتم سمت باراد که با
ح سودی دا شت به ابراز اح سا سات اینا نگاه میکرد ،زدم رو شونش:ان شالله
نوبت توهم میشه
با خنده برگشت سمتم :خوبی چشم وزغی ؟
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:به خوبی شما االغ جان
خندید و دماغمو کشید
تازه متوجه حضور دانیال شدن و داشتن با تعجب نگاش میکردن
صدای ارومش کنار گوشم بلند شد:چرا اینجوری نگاه میکنن به ادم ؟
:نمیدونم واال
اخمای اشکان با دیدن دانی که کنارم وایساده بود حسابی توهم رفت
صهههدامو صهههاف کردم :خوب دیگه هندی بازی رو بذارین کنار با همکار
جدیدمون اشنا شین
دانیال اریان فر انتقالی از امریکا
اوناهم خودشونو معرفی کردن که دانی گفت:بازم میگم الزم نیست انگلیسی
حرف بزنین
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باراد:تو فارسی بلدی؟؟؟
دانی:اره مامان و بابام ایرانین
باراد:خیلی خوبه .دفتر ما کجاست؟
دریا:من نشونتون میدم
رفتم کنار نیما که خیره شهههده بود به دریا اروم کنار گوشههش گفتم:خوردی
خواهرمو
شکه برگشت سمتم :دیوونه ترسوندیم
بی صدا خندیدم :حقته تا تو باشی غرق نشی
-برو بابا چرت و پرت نگو

:اها ینی تو نبودی که غرق تماشای یار بودی؟
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سریع د ستشو گذا شت جلو دهنم:هی س س سس جان مادرن ساکت شو سه
هفتست ندیدمش
دستشو پس زدم :اووووو همیین میگه سه هفته انگار یه سال دور
بودن حاال اینارو رو بیخیال کی میخوای اقدام کنی؟

عاشق نشدی که بفهمی چی میگم اون روزای توروهم میبینم.نمیدونم گیت شدم اگه قبول نکنه چی؟
:اوی اوی من غلط بکنم از این غلطا بکنم .

بعدشم چیزی نمیشه که فوقش معتاد میشی دیگه
غرید:ستاره!
:جانم؟خب برادر من تا نگی که از حسش با خبر نمیشی ساکتم
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بمونی یهو میبینی مرغ از قفس میرره ها
-غلط کرده برره .قل و زنجیرش میکنم

:اوهوع از االن داری اون روتو نشون میدیا نذار یکاری کنم برره ها
من بیجا بکنم اصن گردن ما از مو باریکترخندیدم:اها حاال شد
ستی؟:عمته
عمه من عمه تو هم میشه ها:که چی نکه خیلی دوسشم دارم
-اینارو ول کن میگم
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:بگو
دو دقیقه دندون بذار رو جیگر میگم:خو بگو دیگه
اممم..کمکم میکنی؟برا اینکه بهش بگم؟:بذار فکر کنم .....اووووووم....اره
اول به خودش میخوای بگی یا علنیش کنی؟
نه نه اول باید با خودش حرف بزنم:باشه ...فقط کی ؟
برا شب میتونی اوکیش کنی؟-
:دنبالت که نکردن
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خیره شد به دریا که داشت با باران حرف میزد :نمیتونم دیگه تحمل کنم
:اخیییی باشه تو فکر اجرای برنامت باش اوردنش با من
حاال کجا بیارمش؟
تو رستوران.....میز رزرو میکنم برا ساعت - 7
:چشمکی زدم و گفتم :اوکی موفق باشی );-

با نگرانی خندید
بعد اینکه پسرا رفتن ما هم رفتیم سر کارمون
رفتم تو دفترم پشت سرم سمیعی هم اومد تو اتاق
نشستم رو صندلی:پرونده های بهمن و اسفند سال 92رو برام بیار
مشکلی پیش اومده؟:هنوز نه ولی در اینده شاید
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سرشو تکون داد نیم ساعت بعد به کلی پرونده اومد
میخواین کمکتون کنم ؟خیلی زیادن:نه نیازی نیست میتونی بری
سرشو تکون داد و از اتاق رفت بیرون  .از بینشون گشتم و پرونده مورد نظر و
کشیدم بیرون
صفحه اول پرونده
نام مقتول:علی توکلی
علت قتل:اصابت دو گلوله به قفسه سینه و قلب

عکسهای جنازه رو از پرونده جدا کردم .....عکس جسهدش...گلوله های تو
بدنش...دو تا کالیبر 30
سرشو با دستام گرفتم ....لعنتی تو که مرده بودی پس اونی که من دیشب تو
ماشین دیدم کی بود
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پرونده رو بستم و گذاشتمش کنار
به سمیعی خبر دادم که بیاد پرونده هارو برگردونه سرجاش
ضربه ای به در خورد و سارا اومد داخل :ستاره .اشکان کارت داره گفت بری
دفترش
سرمو تکون دادم و گوشیمو برداشتم و رفتم سمت
دفترش که دقیقا روی به روی من اون سمت نرده ها بود
ضربه ای به درش زدم و رفتم داخل یه اتاق حدود سی
متری که در وهله اول با میز و صندلی مشکی چرم و
شیکی توجهت و جلب میکرد و بعدش برد هوشمندی که سمت چرش قرار
داشت و
دوتا مبل راحتی رو به روی میز خودش اون سمت اتاقش
هم یه کمد برای لباسا و
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اسلحش و یه در مخفی برای تعویض لباس بود نگاهمو به خودش دوختم
که داشت
دست به سینه با لبخند نگاهم میکرد

:کاری داشتی؟
اره میشه بشینی ؟سههرمو تکون دادم و رو مبل کنار میزش نشههسههتم:از پرونده بعدی با خبر
شدی؟
:تا حدودی
پس باید بدونی در راستای رسیدن به هدفتهسرمو تکون دادم:میدونم ولی برای چی من و خواستی
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بهتره یبار باهم مرورش کنیم این چیزیه که رییس خواستهخواستم جوابش و بدم که گوشیم زنگ خورد نگاهی به شمارش کردم
خاله مهناز
به ضرب از جام پاشدم و گوشیو جواب دادم :جانم؟
سام دخترم خوبی؟ببخشید مزاحمت شدم:سام ...نه چه مزاحمی مراحمید بفرمایین
لطف داری عزیزم ،یادته گفته بودی اگه چیز مشکوکی به دستم رسید بهتبگم؟
َ
با شک گفتم:بله یادمه خبری شده؟
عزیزم امروز پست یه بسته برامون اورد فرستنده نداره ولی نوشته برای توعهمیتونی بیای اینجا ؟

با بهت گفتم:میشه یبار دیگه بگید
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عزیزم میای اینجا برای باز کردنشبا تصور اینکه خبری از ارام به دستم برسه با شوق گفتم :همین االن خودمو
میرسونم
سریع گوشیو قطع کردم و بدون توجه به حضور اشکان از اتاق زدم
بیرون و کیفمو از تو دفتر برداشتم و سریع سوار ماشین شدم
یک ساعت طول کشید تا برسم دم خونه اشون
با دیدن خونه اشون لبخندی رو ل*ب*م اومد
با یاداوری بسته سریع زنگ خونشون و زدم
و رفتم داخل حیاطشون مثل سابق پر از انواع گل رز و شبنم و
یاس بود گلهای مورد عاقه من و ارام
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چشمم خورد به تاب دو نفره گوشه حیاط اروم خندیدم
با صدایی که اسممو صدا میزد برگشتم سمت صدا :ستاره....ستاره
با دیدن خاله مهناز لبخندی زدم و به سمتش دویدم و خودمو تو اغوشش گم
کردم
محکم فشارم میداد و قربون صدقم میرفت ازش جدا شدم و
گونشوب*و*سیدم که اونم متقابا پیشونیموب*و*سید

به طرف عمو برگ شتم و اونم ب*غ*ل کردم که پدرانه پی شونیموب*و* سید و
به داخل راهنماییمون کرد
رفتیم داخل ،خونشون دو طبقه بود که طبقه اول سالن پذیرایی و
اشرزخونه بود وطبقه دوم اتاق خواب و تراس
رو مبای تو پذیرایی نشستم که خاله هم کنارم جا گرفت دستمو تو
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د ستش گرفت :خوبی عزیزم؟چه خبر ؟تو این دو سال چیکارا کردی ؟دریا
خوبه؟مامان اینا خوبن؟
در حالی که از سواالی پشت سرهمش خندم گرفته بود گفتم:بله
خوبم ممنون شما خوبین؟واال کار خاصی نکردم هنوزم مثل قبل
درگیر پرونده های سازمانیم .دریا و مامان اینا هم خوبن سام میرسونن
لبخند غمگینی زد:خدارشکر .چه خوبی عزیزم ارامم نیست چجوری خوب
باشم ؟
به دستش فشار کمی وارد کردم:ایشاال به زودی برمیگرده
لبخندی زد:خدا از دهنت بشنوه
عمو با یه سینی شربت اومد از جام بلند شدم وسینی رو ازش
گرفتم در همون حین گفتم:عمو شا چرا،زحمت کشیدین،خودم می اوردم
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اروم خندید و ا شاره ای به من و خاله کرد:دیدم شما خانما تازه سفره دلتون
باز شده

سه تایی خندیدیم لیوانا رو گذاشتم جلوشون و یکم صحبت
کردیم که بعد چند دقیقه عمو از جاش بلند شههد و بعد چند هانیه با یه پاکت
برگشت
کنارش نشستم و پاکت و ازش گرفتم دستام از شدن هیجان
میلرزید عمو دستمو گرفت و فشاری بهش وارد کرد:اروم باش
دخترم دستات یه تیکه یخ شده
سرمو تکون دادم و پاکت و باز
کردم که یه فلش افتاد رو زمین فلش و برداشتم
و گذاشتم رو میز برگه رو باز کردم با تعجب به نوشته ها
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نگاه کردم یه نوشته بود .خیلی طوالنی بود بیشتر به
نا مه یا شههعر میخورد ولی به هیچ کدوم از اون ز بان هایی که دیده بودم
نمیخورد
با گیجی داشتم به برگه نگاه میکردم و چپ و راستش
میکردم که دریابم چه زبونیه
با صدای عمو سرمو اوردم باال
ستاره جان چیه ؟:عمو نمیدونم چی نوشته
با تعجب بهم نگاه کرد حق داشت من بخاطر کارم و
عملیاتایی که رفته بودم به بیشتر زبان های رایت تسلط
کامل داشتم برگرو گرفتم سمتش:معلوم نیست چه زبانیه
برگرو ازم گرفت و نگاه کرد چشماش گرد شد و سرشو
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تکون داد:منم نمیدونم
عمو دکترای مترجمی زبان داشت
خاله:راستههههههههههههههههی
منو عمو که غرق در برگه بودیم با صهههدای بلند خاه از جا پریدیم که باعث
شد خاله
غش غش بخنده و روبه ما گفت:نترسین بابا.

عمو:اینجور که تو صدا کردی حق داشتیم
:بله خاله چیو کشف کردین حاال
اول اینکه سوغاتی هاتو بردار دوما ارام قبل رفتن برات یه چیزی گذاشته بودو چند تا کیسه رو از کنار مبل برداشت و بهم داد
و رو به عمو گفت:اون امانتی رو بهش بده فکر کنم وقتش شده باشه
با تعجب بهشون نگاه کردم .عمو سری تکون داد و بلند شد رفت طبقه باال
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و بعد چند دقیقه برگشههت دسههتش یه پاکت نامه بود که یه گل رز ابی بهش
چسبیده بود
پاکت و گرفت سمتم ازش گرفتم و نگاهی به صورت
غمگین هردوشون کردم خواستک پاکت و باز کنم که زنگ گوشیم مانع شد
از تو
کیفم درش اوردم با دیدن اسم اشکان یاد حرفای اخرمون افتادم و با یاد
پرونده جدید سریع از جام بلند شدمرو بعد از خداحافظی سرسری که با
خاله و عمو کردم سوار ماشین شدم و به سمت سازمان روندم
در زدم و رفتم داخل همه نشسته بودن سام ارومی کردم و سرجام نشستم
رییس:یراست میرم سر اصل ماجرا این پرونده از بقیه ی
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پرونده ها برامون مهم تر و سخت تره
اول اینکه باند و گروهکی که باهاش طرفیم کار بلده و تا حاال دم به تله نداده
دوما این
همون باندیه که سه سال پیش دو تا از مامورامون و به قتل رسوند
اینجور که پیداست دوباره فعالیتشو شروع کرده و این
موضوع باعث نگرانی مامورای سازمان شده
اشکان:منظورتون همون ایدین و علیه؟
رییس سرشو تکون داد که شایلین پرسید:فعالیتشون داخلیه؟
رییس:تا یه مدتی باید اینجا با شین ولی اینجور که جا سو سای ما خبر دادن
دست
چپ رییس باند تو کالیفرنیا ساکنه پس باید اونجا ساکن شین
دانی:چیکارست؟
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اینجور که ما فهمیدیم اسرانسرهباراد:جاااااان؟چقدرم شغلش به باند میخوره واقعا
:شغلش برای رد گم کنیه به عنوان یه پوشش ازش استفاده میکنه یه ا ستعداد
و
پیدا میکنه و پرورشش میده از این راه هم کسب درامد
میکنه و هم شهرت وقتی که دو تا پسر و دختر میبینشش
کنار اون خواننده جوگیر میشههن و میرن سههمتش اونم نقش یه ادم انسهههان
دوست و
بازی میکنه و میکششون سمت خودش و بعدم
میک شن شون و ج سدارو خالی میکنه و بع ضی اوقات توش مواد جا سازی
میکنه
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همه با تعجب بهم نگاه میکردن البد براشون عجیب
بود من این همه اطاعات و از کجا داشتم ....این چهار سال
رو این قضههیه خیلی کار کرده بودم میخواسههتم ماجرای مرگ ایلین (خواهر
ایدین)و بفهمم
در واقع علت کشته شدن ایدین هم همین بود ....زیادی اطاعات داشت
رییس:تو ...اینارو از کجا میدونی؟
:پرونده اخری که با ایدین به طور مخفیانه روش کار
میکردیم و علت دوربودن این چهار سال من از ایران به این پرونده برمیگرده
باراد:چرا؟
نگاهمو به چشمای سبزش دوختم:باید تقویت میشدم از
هر لحاظ اینجا موندن یعنی اسههیر بودن یعنی جلوگیری از پیشههرفت تو این
چهارسال
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کارها و چیزایی یادگرفتم و به قدری تقو یت شهههدم که حتی تو ایران ممکن
نبود
زیادی سخت نگرفتی؟اینم یه باند مثل بقیه فرقش چیبود با بقیه ؟اینکه ایدین و علی و کشتن؟
:به هیچ وجه ،این پرونده برام باارزشه نه فقط بخاطر مرگ ایدین و علی
نیما:پس چرا؟
با اخم گفتم:دیگه کافیه بهتر از موضوع پرونده دور نشیم
فهمیدن نمیخوام حرف بزنم و تیزی نگفتن
رییس:این وسط یه مشکلی داریم
سکوت کردیم تا ادامه حرف شو بزنه که گفت:این پرونده درحال حا ضر غیر
قابل دسترسیه
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با تعجب بهش نگاه کردم که گفت:خودتون میدونین که تازه
چند هفته است که به اینجا منتقل شدیم رفتن شما ده نفر میشه یه
سوراخ نفوذی به سازمان و از جهتی غیر ممکنه اجازه عملیات
بهتون داده بشه اول باید یه موضوعی حل بشه پس انجام این عملیات موکول
میشه به یک ماه
دیگه تا اون موقع به سههروسههامون دادن اوضههاع اینجا و اماده سههازی نقشههه
هاتون برردازید
چشمی گفتیم که رییس اجازه خروج و صادر کرد
همه از اتاق رفتن بیرون ولی من موندم نگاهی بهم کرد :چی شههده سههتاره به
نظر اشفته میای
نامه ارام و از تو کیفم بیرون اوردم و رو میز گذاشتم :میدونید که دو
سال پیش ارام رفت به یه عملیات محرمانه و هیچ کس جز شما و من
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و رئیس های باالیی با خبر نشد میدونم که بخاطر همین یکماه
عملیات و عقب انداختین تا از اوضاع ارام تو اون باند باخبر بشین
سرشو تکون داد:و انتقامی که ازش حرف میزنی بخاطر ارامه
بخاطر اون اتیش سوزی که برای امتحان کردن ارام انجام دادن
با اخم سرمو تکون دادم :این عملیات برام از جونم هم با ارزش
تره
نجات ارام مهم ترین هدفم تو این سه سال بوده تموم فکر و ذکر این
سه سالم ارام بوده نمیخوام مشکلی براش پیش بیاد
ولی ارام خودش از عملیات ما باخبر شده .....نگاهی به چهره
متعجبش کردم و ادامه دادم :نامه داده نمیدونم چی گفته ولی اینکه االن اینو
داده شاید یه نشونه باشه
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رییس:اینه؟
سرمو تکون دادم و نامه رو گرفتم سمتش بعد از اینکه با دقت بهش
نگاه کرد و چیزی نفهمید بهم برش گردوند :اینو برای تو داده پس فقط
خودت میتونی بفهمی چی گفته
لبخند کمرنگی زد و اروم
گفت:سعی کن سریعتر محتواشو بفهمی .....ارامت منتظره ستاره
....منتظر خواهرشہ...منتظر بهترین دوستشه...

لبخندی از شنیدن حرفاش رو ل*ب*م اومد و پیش خودم گفتم
مرد نیستمه اما حرفمه یکیست
تو!

برگشههتم تو اتاق و نامه رو میز گذاشههتم و اروم زمزمه کردم:چی میخوای
بفهمم ارام؟
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نمیدونم چند دقیقه وقت صرف خوندن نامه کردم ولی با این وجود
به هییی نرسیدم سرمو با دستام گرفته بودم که گوشیم زنگ خورد
جواب دادم:جانم نیما؟
ستاره قرار امشبو که یادت نرفته؟ ساعت چهاره هاضربه ارومی به پیشانی ام وارد کردم و در تایید حرفش باشه ای گفتم
بعد برداشتن کیف و نامه به سمت دفتر دریا رفتم و به زور اینکه
میخوام دوتایی شام بخوریم کشوندمش بیرون و سریع به سمت خونه روندم
و به محض رسیدن کشوندمش تو اتاقش و رفتم سر کمد و بعد کمی
گشتن لباسای مورد نظر و بیرون بیارم
یه پالتوی زرد+شلوار چسبون مشکی که بعد بستن کمربندش
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شکل پاپیون میشد+یه تاپ سفید دوبنده +کفشای پاشنه بلند زرد 15
سانتی و کیف هم رنگ پالتو و شال مشکی
به سمت میز ارایش راهنماییش کردم و رفتم تو کار ارایش کردنش
یه خط چشم باریک باالی چشمش کشیدم و با مداد زیر چشمشو سیاه
کردم و یکم براش ریمل حجم دهنده زدم که درشتی چشماشو
چند برابر میکرد زدم
و در اخر یه رژ صورتی مات و
بهمراه رژ گونه همرنگش زدم و موهاشو باالی سرش بستم و
شالشو رو سرش انداختم و یکم عقب تر رفتم و نگاهی به شاهکارم
انداختم و انگ شت ش صت و ا شارمو روهم گذا شتم و گفتم:پرفکت .چی
ساختم از لولو به هلو تبدیل شدی
با جیغ:ستارهههه!
اروم خندیدم که گفت:تو حاضر نمیشی؟
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سرمو تکون دادم:چرا

رفتم تو اتاق خودم پووووف خدایا خودم کم گرفتاری
داشتم بیرون بردن دریا چی بود دیگه
از تو کمد یه ماتوی سفید جلو باز که روش گل های نسبتا
درشتی داشت +یه تاپ سفید+با یه شلوار سفید و
شال استخونی رنگ ارایشم نکردم و بعد برداشتن کیف و
کفش ست سفید با دریا رفتیم سمت رستوران مورد نظر سر
ساعت هفت رسیدیم دم در رستوران رو به دریا گفتم:تو
برو داخل میز رزرو کردم منم ماشینو پارک کنم میام
سرشو تکون داد و رفت بیرون لبخند زدم نسبت به

256
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حس نیما به دریا مطمئن بودم اما دریا یجورایی تودار بود
ولی با این حال میدونستم که اونم نیما رو دوست داره ولی
خب دختره دیگه تا نسره مقابل اعتراف نکنه نم پس نمیده
دنده عقب گرفتم و رفتم سر بدبختی های خودم هعییی
نیما)
پیش خدمت اومد سمتم:همه چی مرتبه اقا؟
با استرس سرمو تکون دادم:اره ...اره خوبه.میتونی بری
بله قرباندریا)
درو باز کردم و رفتم داخل
رستوران جای مجلل و خوشگلی بود

257
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رفتم جلوتر که یکی از پیش
خدمتا جلوم خم شد و سام کرد و به سمتی راهنماییم کرد
هرچی جلوتر میرفتیم تع جب منم بیشههتر میشهههد به غیر من هییکس تو
رستوران نبود

با دیدن نیما تو کت و شلوار مشکی خوش دوخت در حالی
که با یه شاخه رز رو به روم وایساده بود قلبم به ترش
افتاد انقدر از دیدنش اونم اینجا و با این لباسا متعجب و
هیجان زده شده بودم که دستام یخ کرده بود و زبونم
بند اومده بود قدمی به سمتم برداشت و دقیقا رو به روم قرار گرفت
شاخه گل و به سمتم گرفت:تقدیم به زیباترین گل زندگیم
ضههربان قلبم به حدی زیاد شههده بود که حس میکردم هر ان از دهنم میزنه
بیرون

مامورین پر دردسر

259

نمیخوای بگیریش ؟و به گل اشاره کرد دستای سردمو باال اوردم و گل و
ازش گرفتم دستشو گذاشت پشت کمرم و به سمت میزی راهنماییم کرد
صندلی رو برام عقب کشید در حالی که دهنم از این همه
توجهش باز مونده بود رو صندلی نشستم
اونم رو به روم جا گرفت ل*ب*مو ب زبون تر کردم:میگم ..پس سهه تاره
کجاست؟
اروم خندید و دستاشو رو میز توهم قاب کرد:نمیاد
با تعجب بهش نگاه کردم و درحالی که از زیر میز دستامو
از شدت هیجان مشت کرده بودم گفتم:چ..ی چرا؟
لبخند خاصی زد و گفت:چون امشب یه شب خاصه
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:نیما
جونم؟نفسم و تو سینه ام حبس کردم و سعی کردم لبخندی که از شنیدن حرفش رو
ل*ب*م اومده بود و جمع کنم و گفتم :جدی باش  .باور کن حال شههوخی
ندارم
اخمی کمرنگی رو پیشونیش نشست ولی سریع از بین رفت :شوخی نکردم
دریا باید باهات حرف بزنم
:میشنوم
ابروشههو باال انداخترو با لبخند گفت:نوچ .االن نه،من خیلی گشههنمه اول یه
چیزی بخوریم باید انرژی داشته باشیم و چشمکی حواله چهره متعجبم کرد
اگه یک در صد رو رفتارم کنترل دا شتم با این چ شمکش دود شد رفت هوا
پسره بیشعور خوشگل نمیگه با این قیافش ادم حالی به هولی میشه
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غذارو سفارش دادیم و تو سکوت منتظر اماده شدنش بودیم تموم
این مدت سرم پایین بود ولی سنگینی نگاه نیما رو حس میکردم
و به شدت احساس گرما میکردم
نمیدونم چند دقیقه گذشته بود
ولی از شدت گرما و هیجانی که دا شتم از جام بلند شدم و به سمت پنجره
رفتم
نزدیکی به نیما اونم وقتی هییکس دورمون نبود،توجه کردناش ،
نگاه های گرمش همه و همه باعث کافگی بیش از حدم شده بود
میدونستم خیلی جلوش تابلو شدم ولی دست خودم نبود تو سازمان یا
مهمونیا همیشه خودمو کنترل کرده بودم ولی االن ....نمیدونم
چرا ولی حس میکردم نگاه نیما با بقیه شبا متفاوت تره گرمای تو
نگاهشو به راحتی حس میکردم
با احساس دستی رو شونم سریع
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به عقب برگشتم ولی با دیدن نیما نفس راحتی کشیدم در حالیکه
نگاهشو تو جزء جزء صورتم میگردوند گفت:چرا انقدر سرخ شدی دریا؟
سرمو پایین انداختم که با دستش چونمو گرفت و به سمت باال کشوند
درحالی که از تماس دستای داغش با صورتم به شدت گر گرفته بودم
سعی کردم خودمو کنترل کنم و جلوی لرزش صدامو بگیرم:امممم
چیزی نیست فقط اینجا خیلی گرمه
یعنی خاک با این بهونه اوردنم اخر پاییز گرمه؟نه خداوکیلی گرمه؟
درحالی که ل*ب*ا*شههو بهم فشههار میداد تا خندشههو کنترل کنه گفت :اهان
پس
برای همینم هست که داری کف دستتو سوراخ میکنی دیگه؟از گرما؟
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با گیجی بهش نگاه کردم که د ستمو گرفت و باال اورد:نگاه چه بایی سرش
اوردی
راست میگفت کف دستم از فشار ناخونام سرخ سرخ شده بود تا
اومدم حرف بزنم کف دستم سوخت با بهت به نیما نگاه کردم
کهب*و*سه کوتاهی به دستم زده بود هجوم خون و تو صورتم حس
میکردم برای اینکه دست دلم جلوش رو نشه سریع خودمو عقب
کشیدم و با من من گفتم:امممم ....چیزه .....من گشنمه .و لبخند
دندون نمایی هم چاشنی حرفم کردم و سریع برگشتم رو صندلیم
نیما)
با لبخند برگشتم سرجام از این سرخ شدنش میتونستم امیدوار
باشم که اونم بهم حسی داره
تا بعد خوردن غذا حرفی بینمون رد
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و بدل نشد بعد اینکه غذا هارو بردن صدامو صاف کردم
:دریا...باید باهات صحبت کنم نگاهشو بهم دوخت با من و من
گفتم:اول اینکه بگم تا اخر حرفامو گوش کن و اگه دیدی نمیخوای
قبول کنی بهم بگو.گیت بهم نگاه میکرد که نفس عمیقی کشیدم و گفتم
:من .....دوست دارم دریا
ستاره)
دو ساعتی میشد که درگیر نامه ارام بودم داشت یه چیزایی
دستگیرم میشد متن نامش و مثل بازی با حروف باید حدس میزدی
که کار خیلی کسل کننده ای هم بود ولی چاره ای نبود
ماموریتی که دوسال پیش ارام و به طور محرمانه فرستادن پیییده
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بود اون باند دو تا از مامورامون و کشته بود و کاری کرده بود که
رییس سازمان خودکشی کنه و ارام به عنوان نفوذی وارد اون باند شده
بود و طی این سال برای خودش جا باز کرده بود ولی انگار به
پیشنهاد یکی از جاسوساشون تصمیم میگیرن که ارام و امتحان
کنن و یه اتیش سوزی تو یکی از انبار های مدارکشون راه میندازن تا
بفهمن ارام چقدر وفا داره .ارامم برای اینکه خودشو هابت کنه
مدارک مهم و برمیداره و براشون میبره ولی انگار طی اون اتیش
سوزی اسیب میبینه و از اون موقع به بعد ارتباط ماهم باهاش قطع
شده بود تا االن که این نامه رو داده
اگه این پرونده رو حل کنیم مدارکمون برای اینکه گیرشون
بندازیم بهتر میشه و بعد با هماهنگی ارام میتونیم اونو از باند بیرون بکشیم .

سرمو از رو برگه بلند کردم و به پشتی صندلی تکیه دادم ولی با
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یاداوری فلش تو کیفم از جام پریدم و فلش و برداشتم و به لب
تاب وصلش کردم دوتا فایل داخلش بود یکیش پر از عکس و
فیلم از صحنه اتیش سوزی و دومی یه فیلم بود از وقتی که لب
تاب من و گرفته بودن دوربین رو صورت افراد حاضر تو اتاق چیزی
نگرفته بود و فقط صداشونو میتونستم بشنوم
وقتی من از پسههش بر نیومدم اینم نمیاد یادت نرفته که من دوسههت چهارساله ی ستاره ام
صدای الناز بود پوزخندی رو ل*ب*ا*م جا خوش کرد زیر لب زمزمه کردم
رو بعضی ها باید برچسب زد :

تست شد  ،آدم نیست
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ادامه کلیرم دیدم اینکه چجور سههیسههتم و هک کردن اگه کار الناز نبوده پس
کاره....ارامه

لب تاب و بسههتم و از یاد بردم اون پاکتی که ارام قبل رفتن برام گذاشههته بود
و.....

راوی)
به پشتی صندلی میز کارش تکیه داده بود و غرق در فکر بود در فکر
نقشه هایش ،برنامه هایش برای اینده ،برای گروهکش و برای
دختری که عاشقش بود
خودش هم نمیدانست از کی این
عشق در قلبش جوانه زده بود اما وقتی که به خودش امده بود که
دیگر دیر شده بود و ان دختر در جان و قلبش نفوذ کرده بود مگر
همه ی چیز از ابتدا نقشه نبود؟مگر قرار بر بازی نبود؟پس چرا قلبش
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اینگونه دیوانه وار خودش را به سینه میکوبد؟مگر برای هدفش
نزدیک او نشده بود ؟پس چرا اخر بازی خود او شد هدفش؟
زیر لب زمزمه کرد:بازی بود اما االن نه.....عاشق شدنم دست من نبود
ولی نگه داشههتنش چرا ...هرجور شههده نگهش میدارم ...شههده با حرف یا
شایدم با زور ....

دریا)
حدودا دو هفته ای از جر یان خواسههتگاری نیما و اعترافش میگذره و من
همون شههب از احسههاسههم بهش گفتم و قرار شههد تا قبل رفتن به خانواده ها
چیزی نگیم و طی یه فرصت مناسب ههه چیو مطرح کنیم
یه هفته دیگه قرار بود برای عملیات بریم کالیفرنیا یجورایی اسههترس دارم
نمیدونم چرا ولی احساس میکنم اتفاقای خوبی تو راه نیست ....

ستاره)
کافه وار گفتم:ای بابا یعنی واقعا هیچ کدومتون نمیتونین بخونین ؟
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شایلین:ستاره بار هزارمه داری میررسی و ماهم بار هزارمه داریم میگیم که نه
باران:ای بابا ....اخه ایده خواننده ای رو کی داد
هسههتی:تنها راه نزدیک شههدنمون به اونا اینه که یکیو به عنوان یه اسههعتداد
کشف نشده بفرستیم جلو
شایلین:خب اخه از کجا گیر بیاریم .دریا
دریا:هوم؟
:هوم و کوفت ما داریم تو سههر و کله خودمون میزنیم که چیکار کنیم اونوقت
تو داری بزک دوزک میکنی؟
دریا:خیر سرمون قرار بریم خونه اقاجونا
:انقدر ترشیده بازی درنیار خواهر من خوبیت نداره
یه جیغ فرابنفش کشید :ترشیده خودتیی!من همش 2۳سالمه
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شایلین:عرضم به خدمتت که 2۳سال و نه ماهته که میشه همون 2۴
در یا پشهههت چشههمی برامون نازک کرد و رژ ل*ب*شههو پررنگ تر کرد و
گفت:هرچی که باشههم بازم بیسهههت و سهههه ام باز بهتر از شههماهام که بو
ترشیدگیتون خونه رو برداشته
باران رفت سمت دریاو
گوششو گرفت و با لبخند نمادینی گفت:چیزی گفتی عزیزم؟
دریا با اخ و اوخ گفت:اییییی.ول کن گوشمو ....نه بابا کسی حرفی زد مگه

در واقع امشب خونه اقاجون مهمونی بود و همه دعوت
بودن و نیما هم میخواست تو همین مراسم قضیه
خواستگاری رو مطرح کنه برای همینم دریا از صبح عینه
مرغ پر کنده دور خودش مییرخید
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ماهم فقط بهش میخندیدیم
تو این بیست روز هستیم عقد کرده بود و قرار بود بجای
گرفتن عروسی یه مسافرت دوهفته ای به خارج کشور
داشته باشن برای همینم قرار بود تو عملیات حضور نداشته باشه
رییس همه رو به چهار جفت تقسیم کرده بود
من و اشکان
دریا و نیما
شایلین و باراد
و باران و شاهین
و دانی هم تک افتاده بودکه رییس گفت اگه همه چی
خوب پیش نرفت دانی میتونه با نزدیک شدن به ارام
از برنامه هاشون با خبر بشه ......
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جلوی اینه ایستادم و رژمو تمدید کردم برای امشب کاما
اماده بودم یه پیرهن دو تیکه گلبهی مشکی پوشیده بودم
که دامنش تا باالی زانو بود با کفش پاشنه بلند گلبهی و کیف
مشکی .مانتوی مشکی بلندم هم روی لباس پوشیدم و بعد
برداشتن ساپورت و تعویضش از اتاق بیرون رفتم دریا کنار
مامان اینا ایستاده بود با ارایشی که کرده بود خیلی
خوشگل شده بود
مشخ

بود استرس داره

چون هی مدام با غر غر میخواست که سریعتر بریم
د ستمو دور گردنش انداختم :و در گو شش گفتم:در ست نیس عروس انقدر
هول باشه ها ولی خب چون تو رو دستمون موندی عیبی نداره
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یه حیغ ک شید و گفتن ستاره میک شمت افتاد دنبالم منم با خنده به سمت در
حیاط فرار کردم میدونسههتم نمیتونه با کفشههه پاشههنه بلند بدوه و از این نقطه
ضعفش استفاده کرده بودم یوهااااهاااا خیبیثم خودتونین
با خنده در عقب و باز کردم و سوار ما شین شدم دریا هم بعد چند دقیقه با
تاخیر کنارم ن ش ست و یه نی شگون از پهلوم گرفت که اخ ریزی گفتم و اونم
نیششو باز کرد بیشعور بی فرهنگ
تا خونه بابایی بابا سربه سر دریا میذا شت اینطور که پیدا بود مامان اینا هم
از قضیه با خبر بودن چون مامانم ریز ریز میخندید و دریا هم حرص میخورد
بعد خوردن شام دوباره برگشتیم به سالن و روی مبا نشستیم نیما از استرس
تند تند عرق پیشههونیشههو پاک میکرد چونه ها دوباره گرم شههده بود و همه
سخت م شغول حرف زدن بودن که با صدای ع صای بابایی که روی زمین
ضربه میزد همه ساکت شدن و منتظر بهش خیره شدن
بابایی:سیروس(بابای نیما) گفته بودی میخوای یییزی بگی ،میشنویم
عمو صداشو صاف کرد و سرسو تکون داد:خواستم جلوی همه یه موضوعی
و یا درخواستی رو بگم
رو کرد به سمت بابایی و گفت :بابا اگه اجازه بدین میخوام دریارو برای نیما
خواستگاری کنم
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هیچ صدایی از ک سی در نیومد معلوم بود شکه شدن نگاهی به دریا و نیما
انداختم و مشههتاقانه به دهن بابایی خیره بودن تو خانواده رسههم بود برای
خوا ستگاری اول باید بزرگ خاندان موافقت میکرد وبعد درخوا ست به پدر
عروس داده میشد

بابایی نگاهی به دوتا نوه اش کرد و سههرس روشههو سههمت من برگردوند و
گفت:من با این وصلت .....موافقت میکنم .

همه یه نفس راحت ک شیدیم و مهمونا شروع کردن به د ست زدن که دوباره
صدای ع صای بابایی بلند شد و وقتی که جمع ساکت شد نگاه شو به من
دوخت و ادامه داد:به شرطی که....

با ادامه دادن حرفش احسههای کردم خون تو رگام یخ بسههت  :در صههورتی که
ستاره تا دوماه اینده ازدواج کنه نیما و دریا میتونن ازدواج کنن
همه با دهن باز به بابایی خیره شده بودن علتشم این بود که همه،از عاقه ی
بی حد اون ن سبت به من با خبر بودن و اینکه اون بخواد بهم زور بگه یه چیز
غیر ممکن محسوب میشد
با تعجب گفتم:ولی من اینکارو نمیکنم
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نگاهی بهم انداخت:همین که گفتم و بهتره تا اون موقع ک سی رو پیدا کنی و
عاشههق شههی .و گرنه با انتخاب خودم از بین باراد و رادوین یکی رو برای
ازدواجت انتخاب میکنم .این حرف اخرمه بهتره به ماجرای ازدواج برسیم
با دهنی باز بهش خیره شههدم فکرشههم نمیکردم که بخواد همیین کاری رو
انجام بده
بابا هم معلوم بود به شدت تعجب کرده ولی در همون حال گفت:منم با این
وصلت موافقم
بابایی:خوبه پس مراسم اصلی رو میذاریم برای فردا شب

بقیه شههب تو گیجی و ناباوری من و بقیه سههرری شههد اخر مهمونی نتونس هتم
طاقت بیارم و همراه بابایی به اتاقش رفتم  .به محض ورودم به اتاق سههریع
گفتم:فکرشههم از سههرتون بیرون کنین من به هیچ عنوان نه تا دوماه دی گه
ازدواج میکنم و نه میذارم برام تصمیم بگیرین
بابایی:ستاره من حرفامو زدم و تو هم موظفی که بهشون گوش کنی
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:به هیچ عنوان خودتون میدونین که انجامش نمیدم
 ستاره حرف اخرمه تو باید ازدواج کنی اونم با کسی که دوسش داری .فکرازدواج صوری و یا موقت و از سرت بیرون کن
:من چجوری تو دوماه باید عاشق کسی شم؟؟؟؟
الزم نیست حتما قبل ازدواج عاشق شی همینکه بتونی بهش اعتماد و تکیهکنی کافیه عشق و دوست داشتن بعد ازدواج پایدار تره
:فکرشم نکنین نمیذارم برام تصمیم بگیرین به هیچ عنوان
من پدربزرگتم ستاره اینو یادت باشهلبخند تلخی رو ل*ب*م نقش ب ست:میدونین که هیچ ن سبت خونی بینمون
نیسهههت ....احترامتون واجبه برام چون هم دوسههتون دارم مثل پدربزرگم و
هم...چون منجیم بودین همینو بس
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اینو گفتم و در مقابل چ شمای ا شکیش از اتاق زدم بیرون حس میکردم قلبم
داره له میشه به حدی فشرده شده بود که انگار دیگه وجود نداشت
من له شده بودم اینکه هربار اینو به خودم یاداور شم که کسی نیست که درکم
کنه من و نابود میکنه اینکه هیچ کسو تو این دنیای به این بزرگی نداشتم تیکه
تیکه ام میکرد تموم این سههال ها با فکر اینکه دریا خواهرمه...هم خونه امه
...تنها ک سم تو این دنیایت سر کرده بودم و نابود شده بودم وقتی که فهمیدم
حتی اونم ندارم
و امشب به معنای واقعی حس افراد بی کس و داشتم

سخت است تحمل هانیه هایی که نمیگذرند
سخت است تحمل شب هایی که صبح نمیشوند
سخت است تحمل زخم زبان هایی که هر روز تلخ تر میشوند
سخت است تحمل آدم هایی که هر روز از خدا دور تر میشوند
با حالی داغون شروع کردم به راه رفتن
بی هدف ،بی مقصد فقط راه میرفتم نمیدونم به کجا فقط میرفتم
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همه فکر میکنن که من سههردم ،بی احسههاسههم ولی کی از حال درونم خبر
داره؟
سرد بودنم
بی احساس بودنم
همه و همه علت داشت ....ترس
اره ترس .....من میترسههیدم واقعا میترسههیدم از تنهایی ...از خنجر خوردن
...برای همین دور خودم یه ح صار ک شیدم ....یه ح صار به بلندی دیوار و به
محکمی سنگ
از طرفی نمیخواسههتم ازدواج نیما اینا هم بهم بخوره بین دوراهی گیر کرده
بودم ....
یهههه بهههار دیهههگهههه بهههازم انهههگهههاری نهههاچهههاره دلهههم
چهههه غهههمهههی تهههو دلهههمهههه طهههفهههلهههک بهههیهههیهههاره دلهههم
یههه دفههه دیههگههه بههایههد بهها کههوچههه هههم خههونههه بشههههم
بهههایهههد عهههقهههلهههمهههو بهههدم دسهههههت تهههو دیهههوونهههه بشهههههم
مههن دائههم تههو دو راهههیههم شههههایههد مههن اشههههتههبههاهههیههم
تههو قههلههبههم خههونههه ی غههمههه انههگههار غههم وصههههلههه قههلههبههمههه
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مهههن دارم کهههم مهههیهههارمهههو عشهههههقهههو تهههنههههههها مهههیهههذارم
ایههن مههردم کههارشههههون شههههده مههیشههههکههنههن قههلههب آدمههو
یههه دفههه دیههگههه مههثههه هههمههیشههههه مههیشههههه هههمههه چههی
یههه جهها مههیههلههنههگههه چههرا درسههههت نههمههیشههههه هههمههه چههی
روی پههیشههههونههیههم نههوشههههتههه تههو بههایههد تههنههههها بشههههی
تهههورو تهههنههههههها مهههیهههذاره ههههمهههون کهههه عهههاشهههههقشهههههی
مههن دائههم تههو دو راهههیههم شههههایههد مههن اشههههتههبههاهههیههم
تههو قههلههبههم خههونههه ی غههمههه انههگههار غههم وصههههلههه قههلههبههمههه
مهههن دارم کهههم مهههیهههارمهههو عشهههههقهههو تهههنههههههها مهههیهههذارم
ایههن مههردم کههارشههههون شههههده مههیشههههکههنههن قههلههب آدمههو
یه بار دیگه بازم انگاری ناچاره دلم چه غمی تو دلمه طف لک بییاره دلم
یه دفه دیگه باید با کوچه هم خونه بشم باید عقلمو بدم دست تو دیوونه بشم
من دائم تو دو راهیم شاید من اشتباهیم تو قلبم خونه ی غمه انگار غم وصله
قههههههههههههههههههلههههههههههههههههههبههههههههههههههههههمههههههههههههههههههه
من دارم کم میارمو عشقو تنها میذارم این مردم کارشون شده میشکنن قلب
آدمو
دریا
تا نزدیکی های صههبح هزار بار به سههتاره زنگ زدم ولی جواب نمیداد تا اخر
حدود ساعت سه بود که سر و کلش پیدا شد قیافش به شدت گرفته بود و
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چ شماش سرخ سرخ بود بی هیچ تو ضیح و با حرفی رفت تو اتاقش و درم
قفل کرد
کاری از دستم بر نمی اومد برای همین رفتم تو اتاقم و سعی کردم بخوابم .

ستاره)
با بیحالی پالتو و شلوارم و پوشیدم و بعد برداشتن سوییچ ماشین بدون توجه
به صدا زدنای مامان از خونه زدم بیرون

با سرعتی که ماشین و روندم نیم ساعته دم سازمان بودم
از ماشین پیاده شدم و بعد از قفل کردن درا به سمت اسانسور رفتم
سرم به طرز وح شتناکی درد میکرد ولی به توجه به اون نگاهمو به عدد طبقه
ها دوختم و بعد از رسههیدن به طبقه مورد نظر از اسههانسههور خارج شههدم وبه
سمت اتاق کنفرانس رفتم
دانیال)
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نیم ساعتی میشد که منتظر اومدن ستاره و دریا بودیم نمیدونم چزا ولی چهره
نیما و باراد شههدیدا توهم بود و باراد مدام با اسههترس به سههاعت مییش نگاه
می انداخت
تو فکر انالیز رفتارهای این دوتا بودم که در اتاق باز شهههد و سههتاره اومد
داخل....

قیافش برخاف همی شه خون سرد نبود و به راحتی می شد فهمید که شدیدا تو
فکره ولی با این حال به محض ورود دو باره نقاب بی تفاوتیش رو بر روی
صورتش زد و سرجاش نشست
چند دقیقه بعد دریا هم رسید و تونستیم جلسه رو شروع کنیم
رییس:تونستین به نتیجه ای برسین؟
باران:بله ولی یه مشکلی وجود داره
رییس:چی؟
باران:هنوز نتونسههتیم یکی رو پیدا کنیم که صههداش برای خوانندگی خوب
باشه
باتعجب داشتم به باران نگاه میکردم ،مگه ستاره نبود؟
رییس دسههتی به ریش هاش کشههید و گفت:وقت زیادی نداریم باید یکی رو
از تو گروه پیدا کنیم
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فکرم و به زبون اوردم:ستاره تو که میتونی بخونی
همه سههرا برگشههت سههمتم و با تعجب بهم نگاه کردن شههایلین با تعجب
گفت:چی؟سههتاره میتونه بخونه؟پس چرا ما هرچی گفتیم گفت صهههداش
خوب نیست ؟؟؟

با حالت سوالی به ستاره نگاه کردم که با اخم شدیدی جوابمو داد
رومو برگردوندم سههمت شههایلین و جواب سههوالشههو دادم:سههتاره تو یکی از
عملیاتامون تو پرونده هم این کاروانجام داده و واقعا هم صداش محشره
رییس:خیلی خوب ،پس مشکل هم رفع شد .شماها هم بهتره برای سفرتون
اماده شین میتونین برین
بعد رفتن رییس باراد با حالت فوق ع صبی به سمت ستاره رفت و گفت:این
مسخره بازیا چیه راه انداختی هان؟میدونی دیشب همرو نصفه عمر کردی با
اون بی خبر رفتنت؟انقدر بی شههعوری که حتی یه زنگ هم نزدی بگی کدوم
گورستونی رفتی؟میدونی تا چهارصبح تو خیابونا دنبال توی احمق گشتیم با
نی ما؟میفهمی نگرا نت بودیم؟؟؟؟ نه نمیفهمی ان قدر نفهمی که بق یه برات
هیچ ارز شی ندارن انقدر خودخواهی که حتی برات مهم نبود یه خبری به ما
بدی
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از عصبانیت رو به کبودی میزد ولی ستاره با با حالتی خنثی بهش نگاه میکرد
و در اخر وقتی سکوتشو دید گفت:حرفات تموم شد مستر؟
از جاش بلند شههد بره که نیما جلوشههو گرفت و با اخم بهش خیره شههد قیافه
ستاره رو نمیدیدم ولی صدای پوزخند بلند شو شنیدم و بعد صدای حرف
زدنش :بهتره بری کنار ...دو ست نداری که با د ست شک سته تو عملیات و
نامزدیت شرکت کنی که؟
چ شمای نیما رو میدیدم که گرد شده معلوم بود ح سابی تعجب کرده حقم
داشههت نه تنها اون بلکه همه با حالتی گنگ و متعجب به سههتاره خیره بودیم
که
ستاره)
نیما رو رو با یه دست به کناری هل دادم و از اتاق خارج شدم
کنترل حرف زدنم د ست خودم نبود و نفهمیدم چی از دهنم خارج شد ولی
هرچی بود بدجوری تو برجک نیما و باراد زد
وارد دفترم شدم تموم دی شب و فکر کرده بودم بعد این عملیات همه چی رو
تموم میکنم ,تموم این نقش بازی کردنا رو...تموم این دروغ بیست و دو ساله
رو تموم میکنم ...
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این ده روز باقی مونده هم صههرف کارای هو یت های جدیدمون و خوندن
صیغه محرمیت بینمون شد
قرار بود برای اینکه اون باند نتونه شناساییم کنه تغییر چهره بدم
نگاهی به اینه کردم این چهره تفاوت زیادی با چهره ستاره داشت
چ شمای ک شیده و در شت ع سلی با پو ستی تقریبا گندم گون و کاه گیس
م شکی که تا و سطای کمرم میر سید و در زیرش موهای خودم مخفی شده
بود
کیفمو رو دو شم جا به جا کردم و منتظر اومدن ا شکان شدم چند دقیقه بعد
به گوشی زنگ زد و گفت که پایین منتظره
خداحافظی کوتاهی با مامان و بابا کردم و رفتم سوارماشین شدم
اشکان)
دو سههه دقیقه ای طول کشههید تا سههتاره بیاد داخل ماشههین به محض سههوار
شدنش بوی عطر خوش بوش بینیمو نوازش داد نگاهی بهش کردم از تعجب
دهنم باز مونده بود قیافش خیلی تغییر کرده بود جوری که به سههختی میشههد
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شناختش خوشگل شده بود جوری که به سختی می شد ازش چ شم گرفت
ولی به نظر من چهره خودش خیلی خیلی زیبا تر از االنش بود
جااااان ؟من چی گفتم االن؟؟؟؟بیخیال حتما فشههار عملیات زده به سههرم
....اره همینه ولی خودم خوب میدونستم دردم چیه
بعد چند هانیه که همینجور محوش شده بودم گفت:نمیخوای راه بیوفتی؟
سرمو تکون دادم و استارت زدم و پیش به سوی عملیات و اتفاق های جدید
ستاره)
م سافرین محترم پرواز......به کالیفرنیا خوش امدید ضمن خ سته نبا شیدبرای شما اوقات خوشی رو برایتان ارزومندیم
با اشکانو بقیه از هواپیما پیاده شدیم.

ا شکان چ شماش از بیخوابی قرمز شده بود ولی من سرحال سرحال بودم
چون کل راهو رو شونه اشکان خواب بودم دروغ نگم بهترین خواب تو عمرم
بود
همون موقع گو شی ا شکان زنگ خورد در جواب به صحبت ن سبتا طوالنی
فرد پشت خط باشه ی کوتاهی گفت و به سمتی رفت و بعد چند،دقیقه دوتا
لیموزین جلوی پامون متوقف شد
من  ،شایلین  ،باراد و دانی سوار ما شینی شدیم که ا شکان داخلش بود اون
چهارتا هم سوار لیموزین پشت سری شدن .
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کنار اشکان جای گرفتم اروم به سمتش خم شدم و در گوشش گفتم:چه خبر
شده؟
چیزی نگفت ولی به جاش د ستم تود ستش گرفت و ف شاری بهش وارد کرد
به چشههماش نگاه کردم که اروم پلکاشههو باز و بسههته کرد به معنی اینکه بهم
اعتماد کن
به چشاش خیره شدم بعد از قضیه الناز تصمیم داشتم دیگه اعتماد نکنم ولی
مگه برق تو چشمای اشکان میذاشت؟ ....

دو سههاعتی تو راه بودیم تا اینکه راننده جلوی یه مجتمع نگه داشههت و درو
برامون باز کرد
از ماشههین پیاده شههدیم راننده به هرکدوم از پس هرا یه دسههته کلید داد و سههوار
ماشین شد و رفت
اشکان:بهتره بریم داخل خیلی کارداریم
سرمونو تکون دادیم و هر کدوم به سمت خونه خودمون رفتیم
وارد خونه که شدیم خودمو رو مبل انداختم و شالمو از دور گردنم باز کردم
و دکمه های پالتومو باز کردم چشههمام از شههدت بی خوابی میسههوخت ولی
خوابم نمی اومد
فکرم درگیر عملیات بود ....درگیر دوباره دیدن ارام...بهترین دو ستم..ک سی
که از دریا باهام صمیمی تر بود ...چیزی نبود که ارام ازش بی خبر باشه .
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از فکر دیدن دوبارش چنان ذوقی کردم که اگه اشههکان خونه مبود پامیشههدم
بندری میر*ق*صیدم
اشکان:ستاره
برگشتم سمتش :هوم؟
برای فردا اماده ای؟سرمو تکون دادم:چهار ساله که امادم
رو مبل رو به روم ن ش ستو د ستا شو تو هم قاب کرد:اممم خب یکم از ارام
بگو
با کمی تعجب بهش نگاه کردم و گفتم:برای چی میخوای بدونی؟
تو چشههمام خیره شههد :خب...من چند سههال پیش ارامو دیده بودم البته با تو
ولی خب چیز زیادی ازش یادم نیست جز چشمای سبز جنگلیش
لبخند کمرنگی از تصههویر ارام در چهرم روی ل*ب*م جا خوش کرد و در
همون حال گفتم:خب چی میخوای راجبش بدونی؟
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کمی تو جاش جا به جا شد و گفت:برای شروع از اخاقش بگو ؟
به مبل تکیه دادم و گفتم:مهربونه ولی در عین حال جدیه خیلی زودجوشههه
ولی اگه از کسههی بدش بیاد به هیچ عنوان باهاش مثل قبل نمیشههه تو کارش
مصممه

کمی تو چشمام خیره شد :خب...من چند سال پیش ارامو دیده بودم البته با
تو ولی خب چیز زیادی ازش یادم نیست جز چشمای سبز جنگلیش
لبخند کمرنگی از تصههویر ارام در چهرم روی ل*ب*م جا خوش کرد و در
همون حال گفتم:خب چی میخوای راجبش بدونی؟
کمی تو جاش جا به جا شد و گفت:برای شروع از اخاقش بگو ؟
به مبل تکیه دادم و گفتم:مهربونه ولی در عین حال جدیه خیلی زودجوشههه
ولی اگه از کسههی بدش بیاد به هیچ عنوان باهاش مثل قبل نمیشههه تو کارش
مصممه
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کمی فکر کرد و گفت:پس اخاقش خیلی شبیه به توعه
با تع جب بهش ن گاه کردم که لبخ ند زد و گ فت :توهم همینجوری
....مهربونی ولی نه برای هرک سی اح سا ساتی ه ستی ولی اینو پ شت نقاب
خونسههرد و بی تفاوتت مخفی کردی جوری که انگار میخوای داشههتنش و
انکار کنی ،تو کارت خیلی جدی به طوری که کل مامورای سههازمان یه جور
خاصههی باهات رفتار میکنن و بهت احترام میذارن حتی برای رییس ها هم
شههخصههیتت خیلی ارزشههمنده،اگه با کسههی چپ بیوفتی کارش تمومه و اینو
میشه از برخوردت با سیاوش و کیارش فهمید....پس شبیه همین
تو دلم یجوری شد اینکه انقدر رو شخ صیتم ت سلط دا شت و انقدر خوب
تفسههیرش کرده بود حس خوبی بهم میداد سههعی کردم لبخندم رو بخورم و
گفتم:ولی یه تفاوت خیلی واضح تو رفتار من و ارام هست

ابروشههو باال انداخت و با سههوال بهم خیره شههد موهامو پشههت گوشههم زدم و
گفتم:اون خیلی تو کنترل احساساتش از من بهتره
حرفمو قطع کردو کمی به جلو خم شههد و ارنت هاشههو رو پاهاش قرار داد و
گفت:منظورت از کنترل احساسات خنده و گریه است؟
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سههرمو تکون دادم که ادامه داد:درسههته که ارامو ندیدم ولی خب تورو تو این
مدت خوب شههناختم ....راجب تو همینه که از بقیه متفاوت تر و خاصههت
میک نه .....تو فرق داری  ..با بق یه دخترای اطرا فت  ....با بق یه مامورای زن
اطرافت و حتی با دوستات و خانوادت ...تموم موفقیت هات وحسابی که از
اطراف روت باز میکنن بخاطر همین فرق تو وجودته ...ک سی که بتونه خنده
و گریه اشو به راحتی کنترل کنه یعنی شخصیت خودساخته و قوی داره
خیره شدم تو چشماش و گفتم :ولی اینطور نیست ...به این حالت میگن بی
احساس بودن
تو حرفم پرید و گفت:اشههتباه نکن کسههی که بی احسههاسههه نسههبت به همه
اینجوره ولی من به شخ صه بارها دیدم که چقدر میتونی خونگرم و دو ستانه
برخورد کنی ...مثا برخوردت با خواهرت و دوسههتات یا نیما و باراد کاما
متفاوته از برخوردت با من و یا بقیه نمیدونم چرا ولی چیزی که تو شخصیت
تو حسهههابی برام جالبه همین خونسههردیته یجوری رفتار میکنی انگار هیچ
چیزی برای از دست دادن نداری ،این حس و از برخورد اول باهات وقتی که
د ستگیرت کردم تو چ شمات دیده بودم و هنوزم میبینم ولی با این تفاوت که
االن به بیشترین حد خودش رسیده
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سههرمو کمی تکون دادم نمیدونم چرا داشههتم اینارو براش میگفتم ولی با این
حال ادامه دادم:شاید حدست درست باشه
منتظر بهم خیره شد که ادامه دادم :شاید واقعا هیچ چیز برای از د ست دادن
نداشته باشم
و زیر لب زمزمه کردم :هیچ چیز
خواب الود چشههمامو از هم باز کردم که با دیدن سههاعت روی عسههلی کنار
تخت از جام پریدم ساعت نه بود و ما برای ده و نیم قرار داشتیم
سریع دست و صورتمو شستم و جلوی اینه نشستم لنزامو تو چشمام گذاشتم
و موهامم بسههتم تا از زیر کاه گیس بیرون نزنه و بعد کاه گیسههو رو سههرم
گذاشتم
یه دسههت لباس اسههررت سههفید توسههی هم از داخل کمد برداشههتم و سههریع
پوشیدمش موهامم باز گذاشتم و کاه بافتنی توسی رنگمو رو سرم گذاشتم
و از اتاق رفتم بیرون اول از همه به مبلی که اشکان دیشب روش خوابیده بود
سرک ک شیدم که خالی بود در همون حین صدای سامش از پ شت سر به
گوشم رسید به سمتش برگشتم و جوابشو دادم .....

به دختر های جوونی که همگی برای ک شف ا ستعداد ها شون به اینجا اومده
بودن نگاهی انداختم چه خوش خیال بودن اخه کدوم ادم انسان دوستی میاد
الکی الکی معروفت کنه و هییی نخواد هه

292

wWw.Roman4u.iR

با خوندن ا سمم تو سط من شی از جام بلند شدم و بهمراه ا شکان وارد اتاق
تست گیری شدیم
سههم و یه دختره روی صههندلی نشههسههته بودن و یسههری برگه جلوشههون بود و
روشون یسری چیز یادداشت میکردن
رو صندلی وسط سالن نشستم سرشو اورد باال و با دقت بهم خیره شد :سارا
سهرابی درسته؟
سههرمو تکون دادم و به انگلیسههی حرفشههو تایید کردم و بعد به دختر کناریش
نگاه کردم که با دیدن شههخ

مقابلم چشههمام گرد شههد ارامم از دیدن نگاه

متعجب من رو خودش تعجب کرده بود
موشکافانه بهم نگاه میکرد که یهو چشماش گرد شد و چشمای اشکی بهم
نگاه کرد...لبخندی رو ل*ب*م اومد پس شناختم ....
اینجا نوشته که به گیتار و پیانو کاما مسلطی و صدای خوبی هم داریبا گیجی گفتم :بله
-شروع کن
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سههرمو تکون دادم و مردد به گیتارو و پیانو نگاه کردم و در یک تصههمیم انی
گیتار و برداشتم و ناخداگاه به اشکان نگاه کردم و سعی کردم اهنگی رو بیاد
بیارم که بیان گر حال این روزام باشه و شروع کردم به زدن اهنگ
یههههه نههههگههههاه تههههب دار مههههونههههده تههههوی ذهههههنههههم
عههههاشههههههق شههههههدم انههههگههههار آروم آروم کههههم کههههم
چشههههههمههههای قشههههههنههههگههههت هههههمههههش روبههههه رومههههه
اگهههه بهههاشهههههی بههها مهههن ههههمهههه چهههی تهههمهههومهههه
تهههیهههک و تهههیهههک سهههههاعهههت رو دیهههوار خهههونهههه
مههههیههههگههههه وقههههت عههههاشههههههق شههههههدنههههه دیههههونههههه
دلههههو بههههزن بههههه دریهههها انههههقههههد نههههگههههو فههههردا
آخههههه خههههیههههلههههی دیههههره دیههههر بههههرسههههههی مههههیههههره
تهههیهههک و تهههیهههک سهههههاعهههت رو دیهههوار خهههونهههه
مههههیههههگههههه وقههههت عههههاشههههههق شههههههدنههههه دیههههونههههه
دلههههو بههههزن بههههه دریهههها انههههقههههد نههههگههههو فههههردا
آخههههه خههههیههههلههههی دیههههره دیههههر بههههرسههههههی مههههیههههره
تهههو عهههزیهههز جهههونهههی بهههگهههو کهههه مهههی تهههونهههی
واسههههههه دل تههههنهههههههههام تهههها ابههههد بههههمههههونههههی
آره

تهههههو

ههههههمهههههونهههههی

مهههههاه

آسهههههههمهههههونهههههی

واسهههههه تهههن خسهههههتهههم تهههو یهههه سهههههایهههه بهههونهههی
تههههو عههههزیههههز جههههونههههی نههههگههههو نههههمههههی تههههونههههی
یههههه نههههگههههاه تههههب دار مههههونههههده تههههوی ذهههههنههههم
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عههههاشههههههق شههههههدم انههههگههههار آروم آروم کههههم کههههم
چشههههههمههههای قشههههههنههههگههههت هههههمههههش روبههههه رومههههه
اگهههه بهههاشهههههی بههها مهههن ههههمهههه چهههی تهههمهههومهههه
تهههیهههک و تهههیهههک سهههههاعهههت مهههلهههودی گهههیهههتهههار
دو تههها شهههههمهههع روشهههههن دو تههها چشهههههم بهههیهههدار
سهههههههر
بهههههی

یهههههه
قهههههرار

دوراههههههی
عشهههههههقهههههو

یهههههه

دل

گهههههرفهههههتهههههار

وسهههههههوسهههههههه

دیهههههدار

تهههو عهههزیهههز جهههونهههی بهههگهههو کهههه مهههی تهههونهههی
واسههههههه دل تههههنهههههههههام تهههها ابههههد بههههمههههونههههی
آره

تهههههو

ههههههمهههههونهههههی

مهههههاه

آسهههههههمهههههونهههههی

واسهههههه تهههن خسهههههتهههم تهههو یهههه سهههههایهههه بهههونهههی
تههههو عههههزیههههز جههههونههههی نههههگههههو نههههمههههی تههههونههههی
یههههه نههههگههههاه تههههب دار مههههونههههده تههههوی ذهههههنههههم
عههههاشههههههق شههههههدم انههههگههههار آروم آروم کههههم کههههم
چشههههههمههههای قشههههههنههههگههههت هههههمههههش روبههههه رومههههه
اگهههه بهههاشهههههی بههها مهههن ههههمهههه چهههی تهههمهههومهههه
تهههو عهههزیهههز جهههونهههی بهههگهههو کهههه مهههی تهههونهههی
واسههههههه دل تههههنهههههههههام تهههها ابههههد بههههمههههونههههی
آره

تهههههو

ههههههمهههههونهههههی

واسه تن خستم تو یه سایه بونی

مهههههاه

آسهههههههمهههههونهههههی
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(تیک و تیک از بابک جهان بخش)

بعد از تموم شههدن اهنگ گیتارو کنار گذاشههتم واول به اشههکان نگاه کردم با
دیدن لبخند رو ل*ب*ا*ش و برق توی چشماش ضربان قلبم باال رفت و به
سم نگاه کردم
برق تو چشماش کاما واضح بود بعد از تعریف کردن از کارم گفت تا شب
باهامون تماس میگیره
نگاهی به ارام کردم که وقتی نگاهمو رو خودش دید چشمک
ریزی زد و به اشکان نگاه کرد و خندید
لبخند عمیقی زدم و
سرخوش از موفقیت تو مرحله اول عملیات از اونجا خارج شدیم
تو راه به قدری ذوق زده و خو شحال بودم که ا شکان همش میرر سید  :ستاره
حالت خوبه؟
منم با خنده میگفتم که عالیم
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تا رسیدیم تو خونه نتونستم خودمو کنترل کنم و یه جیغ کشیدم که اشکان از
اتاق پرید بیرون و با دهنی باز بهم نگاه کرد تازه متوجه وضههعیتش شهههدم
تیشرتش دستش بود سریع دستامو رو چشمام گذاشتم و گفتم:ببخشید
و با چشمای بسته رفتم سمت اتاق که صدای قهقهه اش تو کل خونه پییید
یه دسههت لباس برداشههتم و رفتم زیر دوش قلبم تند تند میزد دسههتمو رو قلبم
گذاشتم و نفس عمیقی کشیدم و بعد یه دوش نسبتا طوالنی لباسامو پوشیدم
و از اتاق خارج شدم و رفتم تا برای شام یه فکری بکنم .....

اشکان)
یه هفته ای از اومدنمون به اینجا گذ شته رفتار های ستاره جدیدا تغییر کرده
اون شب سم تماس گرفت و گفت که فردا میخواد با ستاره حرف بزنه .

موقعی که رفتیم اونجا یکم براش از شههرایط قرارداد گفت و بعد امضهههای
خودش و ستاره از اونجا خارج شدیم اون دختری که کنار سم وای ساده بود
خیلی برام اشههنا میزد ولی هرچی فکر میکردم نمیدوسههتم که کیه اما وقتی از
سهه تاره پرسهه یدم در ک مال تع جب گ فت که اون ارا مه .معلوم بود خیلی
خوشحاله که دوستشو دوباره دیده از باراد شنیده بودم که قبل رفتن ارام خیلی
باهم صههمیمی بودن طوری که جونشههون و واسههه هم میدادن ولی قبل اینکه
ارام به این عملیات بیاد نتونسههتن همو ببین و سههتاره از اون موقع رفتارش به
کل عوض شههده ولی االن که ارامو دوباره دیده بود به راحتی میشههد برق تو
چشماشو دید و من چقدر خوشحال بودم از دیدن شادیش .....
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نیما)
به در یا که روی تخت خوابیده بودن نگاهی انداختم و بعدب*و*سههیدن
پیشونیش از اتاق بیرون رفتم ذهنم درگیر تصمیم اقاجون بود ....اگه ستاره با
ک سی ازدواج نمیکرد چی می شد ؟یعنی دریامو از د ست میدادم؟دریایی که
مال من بود میشد مال یکی دیگه؟حتی از فکرشم به جنون میرسیدم مشتمو
به دیوار کوبیدم و زیر لب زمزمه کردم:حتی اگه اقاجون نذاره من ازش دست
نمیکشههم از طرفی هم نمیتونم بذارم سههتاره اینده خودشههو نابود کنه چون با
شههناختی که ازش داشههتم مطمئن بودم که برای بهم نخوردن این وصههلت
هرکاری میکنه ....

شده با شه د ست دریا رو میگیرم و باهاش فرار میکنم تا نه ک سی بتونه اونو
ازم جدا کنه و نه ستاره ایندشو نابود کنه ....ستاره به قدر کافی عذاب کشیده
بود دیگه براش بسه ...اره این بهترین کاره

باراد )
شایلین با کاه و لباس حموم اومد تو هال و رو به من گفت:میگم باراد؟
:بله؟
-االن که تونستیم جزو سرمایه گذار های ستاره بشیم چی میشه؟
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:سههتاره باید تو این مدت چند تا اهنگ بده بیرون و بعدش هم یه کنسههرت
بذاره که احت ماال ب عد اون کنسههرت یه مهمونی میگیرن و تو اون مهمونی
دست به کار میشن برای گرفتن ستاره .اون موقع دستگیرشون میکنیم
شایلین:گفتنش اسون به نظر میاد ولی تو عمل خیلی سخته
اروم به سمتش رفتم و پیشونیشوب*و*سیدم :نگران نباش همه چیز درست
میشه
بعد گفتن این حرف در مقابل چ شمای گرد شده اش و گونه های سرخش
کلید ماشینو برداشتم و از خونه زدم بیرون
اشکان)
یکماه و نیم از اومدنون گذشههته و تو این مدت برخورد هامون با باراد و بقیه
خیلی کم شده چون فشار زیادی بخاطر اهنگایی که ستاره باید بیرون میداد
رومون بود رفتارهای سم خیلی م شکوک شده بود و حس میکردم ک سی رو
برای تعقیبمون گذاشته امشب قرار بود یه شب نشینی با سم و ارام و سرمایه
گذارا داشته باشیم
ستاره از دوساعت پیش رفته بود داخل اتاق و هنوز بیرون نیومده بود
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برای بار سوم با صدای بلند گفتم :ستارررررره!دیر شد بابا بیا بریم عرو سی
که نمیخوایم بریم به حد کافی خودت خوشگل هستی نیاز به مواد شیمیایی
نداری بعدشم میکشمت اگه ارایشت غلیظ باشه و اونم دوباره حرفشو تکرار
کرد:باشهههههه
هم خندم گرفته بود هم حرصم گرفته بود یه نیم ساعت دیگه هم منتظر شدم
تا باالخره خانم لطف کردن در ا تاقو باز کردن و او مد بیرون با د یدنش
چ شمام گرد شد و محو تما شاش شدم یه پیرهن بلند تو سی رنگ که دور
گردنش ب سته بود و برق میزد و جلوی زانوی لبا سش چاک میخورد و پاهای
خوش تراششو به نمایش میذاشت موهاشو به طرز زیبایی باالی سرش جمع
کرده بود و چشماشو نقره ای کرده بود و یه رژ صورتی خوشرنگ زده بود بی
اختیار به سمتش قدم بردا شتم و رو به روش ای ستادم چ شما شو بهم دوخته
بود و خیره بهم نگاه میکرد اروم خم شدم رو پی شونی شب*و* سه ای از سر
عشق زدم!عشق ....اره ع شق بهترین واژه بود برای توصیف حس و حالی که
چندین سههال بود دامن گیرم شههده بود از وقتی که همبازی باراد بود تا به االن
عا شقش بودم ...عا شق چ شمای مح شر و ا سمونی رنگش  ...عا شق دوتا
چال فوق العاده ای که همیشههه رو گونه هاش خود نمایی میکرد ...عاشههق
موهای طایی رنگش ....عا شق ناب بودن خودش و شخ صیتش و شایدم
عاشق تموم وجودش
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اروم لب هامو از روی پی شونیش بلند کردم و دم گو شش زمزمه کردم:خیلی
خوشگل شدی
لبخندی زد و صورت سرخشو پایین انداخت و گفت:تو هم خوشتیپ شدی
تک خنده ای کردم و دماغ شو ک شیدم و د ستمو تو د ستش چفت کردم و از
خونه زدیم بیرون
ستاره)
به ا صرار نیما اینا قرار شد برا شون یه اهنگ بخونم از سر شب بخاطر نگاه
های خیره سم اعصابم به شدت بهم ریخته بود و اشکانم که انگار حالش با
من فرقی نداشت مدام دستاشو مشت میکرد و تو موهاش میکشید
پشههت پیانو نشههسههتم ،چند وقت بود که نزده بودم؟نمیدونم شههاید چهار
سهههال.دقیق از وقتی از ایران رفتم و ارامی دیگه نبود که بخواد بهم یاد بده
نگاهی به ارام کردم و با چشههمام ازش خواسههتم که پیانو رو اون بزنه لبخند
گرمی زد و از جاش بلند شد :خب تا جایی که میدونم سارا پیانو بلد نیست
پس من میزنم تو بخون
سرمو تکون دادمدر گوشش اهنگ درخواستیمو گفتم که با اخم نگاهی بهم
انداخت و شروع به زدن کرد
بعد تموم شدن اهنگ همه شروع به دست زدن کردن
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در مقابل تعریف ها شون به لبخند کوتاهی اکتفا کردم و بعد خوردن شام به
سمت خونه راه افتادیم
اینجور که از حرفاشههون فهمیدم قرار بود اخر هفته ای نده اولین کنسههرتم و
بذارم ....دیگه چیزی به اخر عملیات نمونده بود
ارام
با حرص خودمو رو تخت پرت کردم اخه من نمیفهمم این همه اهنگ دقیقا
باید اهنگی و بخوادکه من ازش متنفرم؟؟؟؟؟
اهنگ قشنگی بود ولی معنی رو مخی داشت ....اگه جوون بمیرم.
کافه پتو رو روی سرم ک شیدم و به سختی خوابم برد ن صفه شب با شنیدن
سر و صدای اطرافم از خواب بیدار شدم د ستمو از زیر به تفنگم رسوندم و
دسههتم گرفتمش و سههریع از جام بلند شههدم و تفنگ و نشههونه رفتم سههمت
شخ

مقابلم

با دیدن علی اونم تو اتاق خودم متعجب بهش خیره شدم و و با اخم کمرنگی
گفتم:میشه بگی دقیقا اینجا چه غلظی میکنی نصفه شبی؟
اسلحرو بیار پایین اومدم یه پیامی رو برسونماسلحرو رو تخت گذاشتم:بگو
-رییس میخواد وارد عمل بشه
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:راجب چی؟
ستارهقلبم یه ان از کار ایستاد با ترسی که سعی میکردم مخفیش کنم گفتم:میخواد
چیکار کنه
میدونی که هییوقت چیزی از نقشه اش راجب اون بهمون نمیگهپوففففف خدایا خودت کمکمون کن
سرمو تکون دادم:میتونی بری
فعااز اتاق که بیرون رفت از اسههترس بلند شههدم و تو اتاق راه رفتم دم دم های
صبح بود که از بی جونی پاهام رو تخت افتادم و خوابم برد
ستاره)
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با شنیدن جمله پاشو خوشگله از زبون ارایشگر مثل فنر ازجام بلند شدم واال
میترسیدم دوباره به چیزی گیر بده و یه ساعت عافم کنه
امشب یه مهمونی بود که به مناسبت موفقیت تو اهنگام گرفته بودن تا اومدن
اشههکان وقت کمی داشههتم ولی برای اینکه حوصههلم سههر نره شههروع کردم به
انالیز لباس و ارایشههم یه پیرهن صههورتی کمرنگ که تا باالی زانوم می اومد
پوشیده بودم که یه کمربند م شکی روش میخورد موهامم با بابیلیس فر کرده
بود و رو شههونه هام ریخته بود و ارایشههمم از یه ریمل حجم دهنده و رژ
صورتی جیغ تشکیل میشد
با صدای زنگ گو شیم سریع از ارای شگاه زدم بیرون و سوار ما شین ا شکان
شدم دیدم حرکتی نمیکنه به سمتش برگ شتم که دیدم داره با دقت صورتمو
انالیز میکنه نگاهش رو ل*ب*ه*ا*م خیره موند و بافاصههه اخم غلیظی کرد
و یه دسههتمال برداشههت و مقدار زیادی از رژو کم کرد و با صههدای جدی
گفت:اینجوری بهتره
خواستم یه چیزی بارش کنم به سرعت حرکت کرد از حرص دستامو مشت
کرده
بودم پووووف خدایا امشب و بخیر بگذرون
اشکان)
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با صدای شایلین بهش نگاه کردم:کبود کردی کمرشو بابا یکم شل تر بگیر
و اشاره ای به دستم کرد که دور کمر ستاره محکم پیییده شده بود
یکم از فشههار دسههتم کم کردم ولی ول نکردم ..وایسههاده بودیم و داشههتیم به
سخنرانی مضخرف سک وش میکردیم که دیدم ستاره با چشمای گرد شده
داره به جایی نگاه میکنه مسههیر نگاهشههو دنبال کردم ولی چیزی ندیدم بی
تفاوت شههونه ای باال انداختم و به ادامه حرفای سههم گوش دادم که صههدای
ستاره از کنار گوشم بلند شد:من یه دو دقیقه میرم دستامو بشورم وبیام
سههرمو تکون دادم و به رفتنش نگاه کردم ولی اصهها حواسههم نبود که راه
دستشویی از سمت دیگه ای بود...
ستاره)
به ا شکان گفتم که میرم د ستامو ب شورم ولی به سمتی رفتم که سایه علی و
دیده بودم درو باز کردم و از پله ها رفتم پایین
یه جایی بود شبیه پارکینگ که چند تا ماشین قدیمی و دوتا موتور توش پارک
بود یه پرده گوشههه پارکینگ بود اونو زدم کنار ....چند تا از این ماکت هایی
بود که برای پرو لباس ازش استفاده میکردن یکم جلوتر رفتم که سر یه ادم از
پشت ماکت ها اومد باال به قیافس دید نداشتم چون کاه لباسشو رو سرش
کشیده بود یکم نزدیک تر رفتمو گفتم:تو کی هستی؟؟

مامورین پر دردسر

305

چیزی نگ فت یکم صهههدامو بردم باال تر و دو باره جملمو تکرار کردم که
گفت:یه اشنای غریبه
با تعجب بهش نگاه کردم که سرشو اورد باال و کاهشو عقب داد
خدای من ....اینکه.....اینکه...علی بود
مبهوت بهش خیره شده بودم پس اونی که اون شب دیده بودم توهم نبوده اما
اخه چطور ممکنه اون زنده باشه
با من من گفتم:تو....ع...علی
پوزخندی زد:پارسال دوست امسال اشنا ستاره
انقدر،از دیدنش تعجب کرده بودم که نتونم جواب طعنه اشوبدم
کاما از دورم غافل شده بودم
همون موقع به ماکت ها شلیک شد رو زمین خوابیدم و د ستامو سرر سرم
کردم کل ماکت ها داشتن رو زمین میریختن دستمو رو کیفم بردم و اسلحمو
و بیرون اوردم و به سههمت یکی از ماکت ها رفتم و پشههتش مخفی شههدم
....خشاب اسلحه رو چک کردم و سرمو باال اوردم یه مرد قد بلند و هیکلی
بود با نقاب که مانع دیده شدن صورتش میشد یکم جلوتر رفتم در حالی که
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اسههلحمو روش نشههونه گرفتم بودم نگاهی هم به اطراف کردم با دیدن موتور
های گوشه پارکینگ ،کورسوی امیدی تو دلم روشن شد
باید خیلی اروم و بی سر و صدا حرکت میکردم ،فا صلم با موتور ها خیلی
نبود ولی اگه میخواستم وقت و تلف کنم صد در صد سالم بهشون نمیرسیدم
تا نگاه اون نقاب داره بهم افتاد پ شتمو بهش کردم و به سمت موتور دویدم و
سوارش شدم از شانس خوبم سوییش روش بود پاهامو تنظیم کردمو سریع
موتور و روشن کردم و گاز دادم به سمت در.

در از جنس دیوار های قابل حمل بود و با فشههاری که از حرکت با سههرعت
متو سط موتور به وجود می اومد می شد اونو شک ست ...بی شتر گاز دادم و با
سههرعت از در شههکسههته شههده به بیرون رفتم ....تو خیابونا با سههرعت ویراژ
میدادم و از اینه حواسههم به عقب بود که دو تا ماشههین نیرو کمکی براشههون
اومده سههرعتمو بیشههتر کردم با دیدن کامیون رو به روم نقشههه ای به سههرم زد
تفنگمو از کمربندم بیرون اوردم به سمت الستیکاش شلیک کردم
دا شت کنترل ما شینو از د ست میداد که ترمز کرد و دقیقا روبه روی راه اونا
روب ست لبخندی رو ل*ب*م ن ش ست که خیلی زود از بین رفت ....جلوی
راهمو چند تا ون سیاه رنگ ب سته بودن خوا ستم سریع دور بزنم به سمت
عقب ولی با پیییده شدن درد شدیدی تو پام تعادل موتور و از دست دادم و
نقش بر زمین شدم و اخرین چیزی که شنیدم یه صدای اشنا بود

مامورین پر دردسر

307

با احسههاس دردی که تو سههاق پام پیییده چشههمامو باز کردم و نگاهی به
اطراف انداختم ،یه اتاقک حدود سههی متری بدون هیچ پنجره ای با یه اینه
شههکسههته گوشههه اتاق و یه دوربین مدار بسههته که باال سههمت چپ بود رو یه
صههندلی با زنجیر های اهنگی بسههته بودنم و دور پام یه تیکه پارچه پیییده
بودن .با دیدن موهای طایی رنگم اه از نهادم بلند شد هویتم لو رفته بود...
نمیدونم چند دقیقه منتظر موندم ولی با صدای باز و بسته شدن در سرمو به
سمت در چرخوندم و با تعحب به علی و چوب گلف تو د ستش نگاه کردم
با چوب رو کف دسههتش ضههربه میزد و هر از چندگ اهی اونو مییرخوند تا
موقعی که بهم رسید اونو تکیه گاه بندش کرد و نزدیکم ایستاد بهم خیره شد
لبخندی زد و گفت:هنوزم مثل گذشته جذاب و زیبایی سکوت کوتاهی کرد
و ادامه داد:ولی حیف که قراره بیشترشو از دست بدی....
میدونی تا وقتی رییس نیومده بهتره این چندسههال و تصههفیه کنم چون وقتی
خودش بیاد نمیدونم میخواد باهات چیکار بکنه
اینو گفت و با چوب گلف ضههربه محکمی به شههکمم زد با اینکه دردم گرفته
بود ولی چیزی بروز ندادم هرچند دردش زیادم طاقت فر سا نبود من بدتر از
ایناشم تحمل کرده بودم
ضربه دوم و سوم و که زد با داد گفت:نمیخوای داد بکشی؟هان؟باشه خودت
خواستی ستاره
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نمیدونم چندتا دیگه ضههربه زد که خودش به نفس نفس افتاد و خون از دهن
من به بیرون میری خت ولی هنوز حتی یه اخم نگف ته بودم دردش ز یاد بود
ولی با فشار دادن زنجیرا خودم و کنترل میکردم
پ شت سرم وای ساد و موهای بلندمو دور د ستش پییوند و با تمام قدرتش به
عقب کشههید از درد زیادش اشههک تو چشههمام جمع شههده بود و ل*ب*مو
میگزیدم دوباره جلوم ای ستاد و روم خم شد :بازم نمیخوای داد بزنی؟خیلی
جون سگی دختر
نفس ک شیدنم م شکل شده بود به سختی گفتم:م...ن ..حا ضرم...بم ...یرم
...ول...ی.جلو....تو ...ضعف....نش..ون ...ندم
انگار با حرفم خیلی عصههبی شهههد چون چوب و باال برده و رو کتفم فرو
اوردش ضربه بعدی م ستقیم دنده امو هدف گرفت ...دلم میخوا ست جیغ
بک شم صدای شک ستن ا ستخون هامو به گوش شنیده بودم خوا ست ضربه
سههومو بزنه که دراتاق به ضههرب باز شههد و همون نقاب داره اومد تو اتاق با
دیدن
من تو اون و ضع انگار خیلی ع صبی شد چون به سمت علی یورش برد و با
مشت به جونش افتاد و با داد گفت:احمق کثافت مگه نگفتم یه مو از سرش
کم نشههه ؟هاااااان چه بایی سههرش،اوردی اشههغاللللللللل میکشههمت علی
میکشمت .....
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به حرفاش توجهی نداشههتم فقط چشههمام به صههورتی بود که حین درگیری
نقابش و از دست داده بود
مبهوت خیره شده بودم به صورت که جلوی چشم خودم تو اتیش سوخته بود
.....که جلوی خودم جون داده بود ولی االن رو به روم بود...اره خیره بودم به
ایدینی که چهارسال بود دنبال گرفتن انتقامش بودم ....

خدایا برای امروز بس نیسههت؟چقدر دیگه میخوای شههکم کنی؟چقدر دیگه
میخوای حماقت ها و ساده لوحیم رو بیادم بیاری؟چقدر دیگه ...؟
ا یدین به سههمتم دو ید و محکم ب*غ*لم کرد بدنم بی حس شهههده بود
خونریزی بی حالم کرده بود ولی د ندو نام که کافی بود برای جدا کردنش
نه؟با دندونام محکم سر شونشوگاز کردم که سریع ازم جدا شد با نگاهی که
توش پر بود از غم بهش چشم دوختم :االن میخوای خوشحال باشم از اینکه
نجاتم دادی نه؟ولی میدونی ترجیح میدادم زیر دسههت علی بمیرم ولی این
خ*ی*ا*ن*ت و نبینم ....ک سی که چهار ساله دنبال انتقام شم خودش قاتله
خودشهههه ا یدین م گه تو یه تیم نبودیم؟م گه هم کار نبودیم؟م گه ع هد
نبستیم؟اون روز بعد دانشگاه وقتی بردنمون سازمان؟مگه خون ندادیمه؟مگه
قسم نخوردیم وفادار باشیم؟هان؟
چشمامو بستم و اروم گفتم  :دیگر بازی بس است
بیا شمشیرها را کنار بگذاریم
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دستهایمان را بشوریم و چیزی بخوریم
اما چرا دست های تو خونیست و پشت من می سوزد ؟
پوزخندی زدم و گفتم:الناز دوست چهار سالم ،هح دوره ایم،هم رزمم برای
انتقام تو .....علی پسههر دوسههت بابا،همکار چندین سههالم،هم تیمیم ...و تو
نزد یک ترین هم کارم تو اون سهههال ها....ه مه و ه مه رسههمتون شهههد
خ*ی*ا*ن*ت؟
ایدین:ستاره متاسفم...اشتباه کردم
:تن من زخمی است
یک خراش کمتر یا بیشتر
چه فرقی دارد…؟
راحت باش
ایدین دسههتامو باز کرد و خواسهههت کمکم کنه که بلند شههم که با ارنت تو
شههکمش ضههر به ای زدم و کمی ازش فاصهه له گرفتم و زنجیر و دسههتم
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گرفتم:خوب نی ست با د شمنت انقدر خوب با شی از االن بہ بعد تو ،تو تیم
مقابلے......

با عصبانیت بهم نگاه کرد و زمزمه کرد:خودت خواستی ستاره
به سههمتم یورش اورد که با زنجیر به تنش کوبیدم دادی کشههید و موهامو
گرفت و به دیوار کوبوندم جیغ خفه ای ک شیدم و پامو به سختی باال اوردم و
بهش ضربه ای زدم فریاد دردناکی کشید و رو زمین افتاد با تند ترین سرعتی
که در توانم بود بی توجه به درد دنده ها و کتفم به سمت اینه رفتم و با دست
سالمم ضربه ای بهش وارد کردم و تکه ای از شیشه رو برداشتم
ایدین با صورتی کبود به سمتم اومد و تا خوا ست مشتشو به صورتم بکوبه
شی شه رو تو شکمش فرو بردم که همزمان در اتاق با صدای بدی باز شد و
ا شکان با و ضعی ا شفته و صورتی کبود و اخم های درهم وارد شد با دیدن
من به سمتم دوید .

نمیدونم چرا ولی با دیدنش ارامش عجیبی به دلم وارد شههد دلم میخواسههت
میرریدم تو ب*غ*لش و خودمو گم میکردم .ا شکان ایدین و گرفت و شروع
کرد به کتک زدنش در همون حین باراد و نیما و بقیه هم اومدن تو اتاق با
دیدن من اولین نفر باربد بود که به سههمتم دوید و محکم ب*غ*لم کرد که
جیغی ک شیدم سریع ازم جدا شد و به صورت میاله شدم از درد نگاه کرد
تازه متوجه جراحاتم شد و سریع من و رو صندلی نشوند
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اشکان)
بعد از دستگیری ایدین و باندش ستاره رو به بیمارستان منتقل کردیم دو تا از
دنده هاش شههکسههته بود و خونریزی داخلی کرده بود کتفشههم در رفته بود
...نیما و باراد به شهههدت توهم رفته بودن بهشههون حق میدادم منم وقتی از
فهم یدم ا یدین تموم مدت ز نده بوده و خ*ی*ا*ن*ت کرده خیلی تع جب
کردم مطمئنن برای باراد و نیما و ستاره قبول این موضوع خیلی سخت بوده .

بعد چند ساعت که از بستری شدن ستاره گذشت دکتر اجازه ماقات بهمون
داد .

ستاره)
تقه ای به در خورد و به دنبالش بیه ها اومدن داخل رو لب همه لبخند
محوی بود جز باراد و نیما میدونسههتم چرا پس چیزی نگفتم شههایلین و دریا
داشههتن گریه میکردن و باران هم فین فین میکرد اروم و به سههختی گفتم:من
استخون هام شکسته و دهنم سرویس شده شماها ابغوره میگیرین؟
همه اروم خندیدن که نیما گفت:هنوز از دلقک بودنت چیزی کم نشههده من
نمیدونم چرا جا این همه ضههربه به شههکمت یکی تو سههرت نزدن ما راحت
شیم
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اروم خندیدم و به اشههکان نگاه کردم که با اخم عمیقی به نیما نگاه میکرد
همون حین یه چیزی از پشههت خورد تو سههر نیما که اخی گفت ارام با خنده
گفت:اوی اوی مواظب حرف زدنت باشا دفعه بعدی دستمال تو سرت نمیاد
همه اشون به سمت ارام برگشتن ارام با خنده به در چسبید:ستاره اینا میخوان
منو بخورن چرا اینجوری نگاه میکنین ادم ندیدین؟
باراد:ادم چرا دیدیم ولی گاومیش ندیده بودیم که روئت شد
ارام به طور جدی سههرشههو تکون داد:میدونم چی میگی من چند بار هی به
ستاره گفتم بیاد ببریمت باغ وحش هم نژاداتو ببینی ها ولی کو گوش شنوا
همه بدون اسههتثنا زدم زیر خنده منم که هندلی میخندیدم که ارام رو به من
گفت:عین ادم بخند خو...هی استارت میزنه
با خنده گفتم:خریا دنده هام شکسته مثا
اختیار دارین خری از خودتونه:شاگردی کردیم پیش شما
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درد خیرات سرش مریضه ها هنوز مثل بلبل چهیه میزنه المصباز خنده به خس خس افتاده بودم که سریع گفت:اقا دکمه غلط کردمش کو؟
:ارام....خفه شو بابا مریضم خیر سرم .راستی تا کی باید اینجا بمونم؟
اشکان:دو هفته ای رو مهمون اینجا هستی
با چشمای گرد شده گفتم:مگه خوابشو ببینین
دانی که تا اون موقع ساکت بود گفت:باید بمونی حالت خوب نی ست اینجا
مراقبتن
پوزخ ندی زدم و اروم گفتم :نه که دل خوشههیم از محیطش،دارم حت ما هم
میمونیم فکر کردم کسی نشنیده ولی وقتی لبخند غمگین ارام و دیدم فهمیدم
اشههتباه کردم در جواب به دانی گفتم:من فوق فوقش تا پس فردا اینجام بعد
برمیگردیم
خوا ستن مخالفت کنن که د ستمو به معنی سکوت باال بردم و بحثو عوض
کردم
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همه رو فرستادم برن فقط ا شکان و ارام با لجبلزی موندن تلفن ا شکان زنگ
خورد ببخشیدی گفت و رفت تاجواب بده ارام سریع کنار تخت نشست و با
هیجان گفت:خببببببب بگو ببینم خبریه ؟
با تعجب بهش نگاه کردم که چپ چپ بهم نگاه کرد و با لحن تهدید کننده
ای گفت :راجب اشی و خودت میگم فکر دروغم از سرت بیرون کن که من
خوب اون برق تو چشات و میشناسم
با من و من گفتم :باور کن چیزی بینمون نیست فقط....
فقط؟:نمیدونم جدیدا چه مرگم شهههده ارام تا میبینمش قلبم تند تند میزنه یا هر
کاری که میکنم میخوام اول عکس العمل اونو ببینم
ارام با ذوق و خ نده محکم ب*غ*لم کرد و گ فت:وووویییی خرهههه هه
عاشق شدییییییی باورم نمیشه ستاره
اون با ذوق حرف میزد و من فقط تو ب هت اون کل مه سهههه حرفی بودم
....عشق؟یعنی عاشق شده بودم ؟
ارام)
االن دقیقا سه روز از ماجرای بیمار ستان گذ شته و بخاطر کله شقی ستاره
دیروز مرخ

شههد و با پارتی بازی برگشههتیم ایران دلم لک زده برای دیدن

مامان اینا ولی از طرفی نگران سههتاره هم هسههتم باید تو یه فرصههت مناسههب
باهاش حرف بزنم
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تو این دو روز دو تا موضههوع مهم و کشههف کردم اول اینکه نیما و دریا قراره
باهم عروسههی کنن و دوم اینکه باراد خان هم انگاری با شههایلین ....اره دیگه
ایناهم به زودی میرن قاطی مرغا .

ستاره)
بعد اینکه رسههیدیم خونه و کلی حرف خوردم که چرا مراقب خودم نبودم و
اینا اجازه دادن برم تو اتاق داشتم از درد دستم وا میرفتم دو تا از مسکن هامو
خوردم و رو تخت دراز ک شیدم ولی تا اومدم بخوابم با صدای زنگ گو شیم
مجبور شدم جواب بدم با دیدن شماره ا شکان چ شمام ناخوداگاه گرد شدو
دوباره ضربان هلبم باال رفت و بعد از کمی مکث جوابشو دادم:بله؟
سام خوبی؟:سام ،اره دیگه دوساعته از هم جدا شدیم
اگه خوب نیستی میخوای بیام بری بیمارستان؟لبخندی غیر ارادی رو ل*ب*م نشست:نه خوبم نگران نباش .
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یکم سههکوت بینمون برقرار شهههد که گ فت:سهه تاره اخر این هف ته دادگاه
ایدینه......رییس زنگ زد گفت اگه بخوای میتونی برای شهههادت دادن بری
..هرچند من مخالفم ولی گفتم بهتره خودت هم بدونی
:اوال که نمیخوام کسههی برام تصههمیم بگیره و دوم اینکه میام شهههادت من تو
دادگاه میتونه خیلی مهم با شه من یه شاهد عینی مح سوب می شم و گزارش
پزشکی قانونی هم هست
صهههدای پوفی که گفت از پشهههت گوشههی اومد و بعد اروم گفت:باشهههه
فعا.....مراقب خودت باش
گوشی و قطع کردم اصا به چه حقی برای من تصمیم میگیرن ای بابا
گوشی دوباره تو دستم لرزید بی حوصله جواب دادم:هوم؟؟
سامت کو دختره بی ادباروم خندیدم:سام بر ارام خاتون معذرت چه خبر
خندید :سام بر ستاره بانو خبر که زیاده ولی بذار از شرح حال خودم بگم
در حال حاضههر دارم میترکم بس که مامان پیز به خوردم داده هی میگه بخور
الغر شدی،بخور حرف نباشه و....

خندیدم که صدای خاله اومد:ارام با کی حرف میزنی
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ارام:با ستاره بانو
صدای خنده بلند عمو و خاله اومد که ارام دوباره گفت:ستی
:جونم؟
پایه ای بریم شمال؟اکیری با بیه های تیم اینجوری منم باهاشون بیتر اشنامیشم
:با این اوضاع من؟
خودم مراقبتم بریم؟توروخدا توروخداخنده ی بلندی کردم:اوکی دوشنبه بریم دوروزه برگردیم
عاشقتممممم ایول:وظیفته
-خدافظی برم تا مامان غذایبعدی رو بار نذاشته جلوشو بگیرم
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:باشه بابای
گوشیمو خاموش کردم و باالخره یه چند ساعتی رو خوابیدم
دوشنبه صبح
0

:وااااای اراااااااام بسه بابا سفر قندهار نمیریمااااا چقدر خوراکی میخری اخه

هیس شو ستاره تو مریضی باید تقویت شی:مطمئنی برا منه؟
خندید :من و تو باهم دیگه
سههرمو اروم تکون دادم و با پام رو زمین ضههرب گرفتم تا ارام خانم خریدش
تموم شه
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توراه انقدر مسخره بازی د ر اوردن با دخترا که ریسه رفته بودیم حدود ساعت
دو بود که رسیدیم دم ویای اشکان اینا ویاشون فاصله کمی با دریا داشت
ولی هواش بخاطر نزدیکی خیلی گرم و شههرجی بود دیگه داشههتیم بخار اب
میشدیم که پیاده شدیم و همه به سمت داخل رفتیم
خدارشکر سرایدار ویا کولر و روشن کرده بود
سهرایدار ویا از قبل کولر و روشههن کرده بود و خونه دمای خنکی داشههت با
کمک ارام رو مبل نشههسههتم و پسههرا هم رفتن چمدون ها رو ببرن باال ارام
قرصههامو برام اورد و با یه لیوان اب بهم داد بعد از خوردن قرصهها سههرمو به
پشتی مبل تکیه دادم و چ شمامو ب ستم ن ش ستن طوالنی تو یه ما شین به دنده
هام فشار اورده بود ..

ناهارو که خوردیم ن ش ستیم برای برنامه ریزی این دوروز و قرار شد دریا رو
فردا ع صر تا شب بریم و ع صر امروز و فردا صبح و بریم بازار که ارام گفت
خیلی از بازار خوشههش نمیاد و زودتر برمیگرده میدونسههتم بخاطر من میگه
بقیه هم این مو ضوع و فهیمیدن و قرار شد فقط ع صرر بریم بازار و صبحم
یکم بریم جاهای سر سبزو ببینم و از بعد ظهرم بریم دریا .

سهههاعت حدود چهار راه افتادیم و حدودا شههیش هفتا بازار و گشههتیم و تا
تونسههتیم خرید کردیم و اوردنش هم گردن پسهرا بود اون بدبختا هم بی هیچ
حرفی خریدارو می اوردن .
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باالخره سههاعت یازده راضههی به برگشههت شههدیم من و ارام و دانی با ماشههین
اشکان اومدیم اون پنت تا هم باهم اومدن
تو راه کلی از دسهت شهوخی های دانی و اشهکان خندیدیم و وقتی رسهیدیم
دیگه شکم واسم نمونده بود
شام و تو سکوت خوردیم چون همه واقعا خسته بودن و بعد یکم حرف زدن
همه رفتیم که بخوابیم ..

صههبح روز بعد بر خاف برنامه ریزی همه قشههنگ تا دوازده خواب بودیم و
بدین ترتیب برامه جاهای سرسبز حذف شد
و قرار شد ناهارو کنار دریا بخوریم ...بعد برداشتن وسایل ناهار یه زیر انداز
ب*غ*ل ساخل انداختیم و تو شوخی و خنده ناهارو خوردیم
ده دقیقه ای میشههد که پسههرا رفته بودن وسههایل و بذارن داخل و بیان که ارام
اومد کنارم نشست :خوب بگو
با تعجب بهش نگاه کردم که گفت:من خر نیستم ستاره فکر کردیم نمیفهمم
یه چیزیت شده ؟من اگه تورو نشناسم که ارام نیستم
لبخند تلخی رو ل*ب*م نقش بسههت :از کجا شههروع کنم خیلی اتفاق ها تو
این مدت افتاده
از اولششههروع کردم به تعریف کردن از جایی که ارام برای عملیات رفت گفتم و
گفتم تا رسههیدم به جایی که فهمیدم دریا خواهرم نیسههت :میخواسههتیم برای
بابای الناز عکس اگهی تزحیم پیدا کنیم دا شتم تو البوم ها رو میگ شتم که یه
صههندوق پیدا کردم بازش کردم توش پر بود از عکس های یه موزاد و مامان
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درحالی که حامله بود و ا سم اون بیه روی د ستبند پا ستیکی دریا ....دریا
ا سمی بود که رو اون د ستبند بود و بعد مامان با گریه گفت که دریا دخترش
بوده
ارام مبهوت بهم نگاه میکرد:ولی ...ولی سههتاره اون موقع که بسههتری بودیم
گفتن دریا هم پیش تو بوده ....گفتن که خواهرته
پوزخند تلخی زدم:همش دروغ بود میخواسههتن پیشههشههون بمونم میدونی از
اون به بعد همه چی برام سیاه شده ارام .بی ست و دو سال با یه دروغ بزرگ
زندگی کردم اون دروغ دلیل زندگیم تو کل مراحل زندگیم بود هر موقع یاد
این می افتادم که شاید این خانواده بخوان ولم کنن با یاد اینکه تنها نی ستم و
دریا رودارم دوباره شارژ میشدم ولی االن نه االن دیگه همون رویای شیرین
بیگیامم ندارم ....االن همه اش شده کابوسایی مه از پنح سالگیم باهام بود
ارام در حالی که اروم گریه میکرد به نرمی در اغوشههم کشههید :سههتاره تو تنها
نیسههتی ...ببین من و داری.....باراد و نیما رو داری...اشههکان و ....بقیه هم
هستن حتی دریا ...اون هنوزم خواهرته من خودم دیدم چقدر مراقبش بودی
لبخندی زدم:هرچند هم این همه ادم باشههن هیچ کدوم خانوادم نیسههتن و
را ستی دیگه حماین بابایی رو هم ندارم میدونی شرطش برای اجازه ازدواج
نیما و دریا چیه؟
سههوالی بهم نگاه کرد که گفتم:اینکه من باید تا دوماه دیگه ازدواج کنم وگرنه
خودش از بین باراد و رامین برام یکیو انتخاب میکنه
با دهنی باز بهم خیره شد دستمو حلوش تکون دادم:اویی نری تو فضا
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گیت سرشو تکون داد:چقدر پیییده شد همه چی
سرمو تکون دادم
از دور پ سرا رو دیدم که دا شتن به سمتمون می اومدن رو به ارام گفتم :بهتره
تمومش کنیم اومدن
سرشو تکون داد
تا شهههب ات فاق خاصههی نیوف تاد فقط دانی ز یادی تو خودش بود ک نارش
نشستم:چی شده ؟کشتی هات غرق شدن؟
بهم نگاه کرد خدای من چشههماش خیس اشهههک بود با تعحب بهش نگاه
میکردم که گفت:خیلی سخته
:چی؟
دوباره گفت:خیلی سخته ..و محکم ب*غ*لم کرد زیر ف شارد ستاش داشتم
له میشدم به سختی از خودم جداش کردم
:دانی چی میگی؟
میدونی اون خیلی دریا دوست داشت:کی؟
زندگیمبا تعجب بهش نگاه کردم که ادامه داد:زندگیم اونیه که یه روزی صدای خنده
هاش گوش فلک و کر میکرد....زندگیم اونیه که همش شههیطونی میکرد و
مامان و اذیت میکرد .زندگیم همونیه که بابام عاشههقش بود ..زندگیم همونیه
که با رفتش دنیام نابود شد،سیاه شد،سرد شد ..بی حس شد
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دلیل نفس کشیدنم بود..با رفتنش نفس کشیدنم بی دلیل شد ..دلیل زندگیم
بود .با رفتنش بی دلیل شههدم برای زندگی  .میدونی تو میخواسههتی از قاتل
همکارات انتقام بگیری ولی نمیدونستی که اینجوری میشه ولی من میخوای
از قاتل زندگیم انتقام بگیرم..

:راجب دختر مورد عاقت حرف میزنی؟
اره:اسمش چی بود؟
با لبخند گفت:اریانا
اریانا چه اسههم قشههنگی سههرم تیر کشههید دسههتمو به سههرم گرفتم و دوباره
پرسیدم:چجوری کشتنش ؟کی کشتش؟
با خشههم گفت:پرتش کردن پایین از یه بلندی ...درسههت جلوی چشههمام
زندگیمو ازم گرفتن زندگیشو بخ اتیش میکشم .....اسمش مراد بود اسم اون
لعنتی مراد بود .
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هر حرفی که میزد تو سههرم میرییید نمیدونم چرا ولی سههرم به شههدت تیر
میکشید و گیت میرفت:چند سالش بود؟
چهار سال و شیش ماهبا تعجب بهش نگاه کردم مطمئنا عا شق یه دختر بیت چهار ساله که ن شده
بود دوباره پرسیدم:هان؟چحوری اخه؟
چیزی نگفت یکم فکر کردم یهو پرسیدم:اریانا دخترت بود؟؟؟؟؟
خنده ی تلخی کرد
اوه هییوقت نمیدونسههتم دانی بیه داشههته میدونسههتم دنبال انتقامه ولی نه
اینکه بخواد انتقام دخترشو بگیره.

دیگه چیزی نگفت منم تو سکوت به دریا خیره شدم

اخرای شههب بود و همه خوابیده بودن که ه*و*س رفتن به دریا به سههرم زد یه
شنل رو دستم انداختم و اروم از ویا خارج شدم و به سمت دریا رفتم
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خیره شههدم به دریای مواج ..االن که فکرشههو میکنم میبینم دریا انگار مثل
زندگی منه یا مواجه یا اروم اگه مواج با شه باید بترسی از موج های بلند تر و
اگه اروم باشه باید اماده باشی برای طوفانی شدنش
تو همین فکرا بودم که صههدای خش دار و عصههبی از کنارم اومد:دوسههش
داری؟
با تعجب به ا شکانی نگاه کردم که چ شماش دوتا کا سه خون شده بود و با
عصبانیت و اخم های درهم نگاهم میکرد با تعجب گفنم:کیو دوست دارم؟
مچ دست سالممو تو دستش گرفت و محکم فشارش داد جوری که صورتم
رفت توهم الم صب خیلی زور دا شت :کیو؟مگه چند نفرو امروز عا شقانع
به ب*غ*ل زده بودی هان؟
همیین هان و بلند گفت که گفتم االنه که همه بریزن بیرون
:چرت و پرت نگو اشکان درست حرف بزن ببنیم چی میگی؟
دستمو به سمت خودش کشید که تو ب*غ*لش افتادم دم گوشم غرید:دانی
رو میگم ،خیلی دوسههتش داری که اونجوری ب*غ*لش کرده بودی نه؟ولی
اینو بدون تا من زندم نمیذارم حتی دسههتش بهت بخوره اینو تو گوشههت فرو
کن ستاره
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ازش جدا شدم پس بگو اقا دردش چیه حسودی کرده از فکر اینکه اشکان به
دانی ح سودی کرده با شه و غیرتی شده با شه لبخندی رو ل*ب*م اومد و با
خنده گفتم:دیوونه نشههو اشههکان اون ب*غ*لم کرد چون داشههتیم راجب
انتقامش حرف میزدیم
حاال اون بود که با تعجب بهم نگاه میکرد و سوالی پرسید:انتقام
سههرمو تکون دادم :اوهوم همش همین بود نه عشههقی بود نه عاقه ای پس
برای خودت خیال بافی نکن
حس کردم نفس راحتی کشید و زیر لب گفت :خدارشکر
دستمو گرفن و دوتایی رو شنای ساحلی نشستیم بی هیچ حرفی تو سکوت
فقط کنار هم نشسته بودیم ولی دستمو ول نکرده بود و اروم نوازشش میکرد
:میگم ستاره
:هوم؟
راجب شرط بابابزرگت میخوای چیکار کنی؟با تعجب بهش نگاه کردم که خودش گفت:باراد بهم گفت
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کافه دستمو از تو دستش بیرون اوردم و تو موهام چنگ زدم:نمیدونم ...من
نمیخوام با باراد یا رامین ازدواج کنم و از اون طرفم نمیخوام ازدواج دریا بهم
بخوره گیر کردم بین دوراهی
اون یه راه اولی هم برات گذاشته:چی؟ازدواج با کسی که دو سش دارم؟اوال که من هنوز عا شق ن شدم(دروغ
که حناق نی ست گیر کنه تو گلوم) و بعد شم با وجود این همه خ*ی*ا*ن*ت
هایی که دیدم دیگه نمیخوام به کسههی اعتماد کنم و خنجر بخورم همینا برام
کافیه
اخمی رو پیشونیش نشست:همه مثل هم نیستن ستاره
:میدونم ولی سههخته اعتماد دوباره به یکی دیگه ،دیگه تحمل خ*ی*ا*ن*ت
و ندارم
تو چشهههام زل زد و گفت:اگه بخوام یبار دیگه اعتماد کنی چی؟اگه قول بدم
اعتمادتو نشکنم چی؟
با تعجب و هیجان بهش نگاه کردم:تو میخوای کمکم کنی اینو فهمیدم اما
چجوری
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کافه دسههتشههو تو موهاش برد و اروم گفت لعنتی بعد رو کرد به من و گفت
:بهم اعتماد کن فقط همین
یکم بهش نگاه کردم صاف زل زدم تو چ شمای ابیش خو شرنگش که حاال
درخشش خاصی داشت و اروم رو شنا نوشتم:فقط به تو اعتماد دارم
نمیدونم تون ست تو تاریکی اونو بخونه یا نه ولی رو ل*ب*ش لبخندی اومد
..واقعا هم همین بود تو چ شمای ا شکان یه چیزی بود که هرچیز بدی و ازم
دور میکرد نمیدونم از کی ولی من کاما بهش اعتماد دا شتم حتی بی شتر از
ایدین و علی و الناز....

باران)
دو هفته ای از برگشههتنمون از شههمال میگذشههت سههتاره هفته پیش برگشههت
سههرکارش همه چی خوب پیش میرفت تا دوروز پیش که یه پرونده جدید
بهمون دادن که از همون اول نگاهی بین ستاره و داین رد و بدل شد و اخمای
دانی به شدت توهم پییید از اون موقع تا حاال تخاقش افت ضاح شده هیچ
کس نمیتونه حتی باهاش حرف بزنه جز ستاره
دیروزم که یه دعوای ح سابی با شاهین دا شن که رییس مداخله کرد تا قضیه
فیصله پیدا کنه
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امروز یه سری زدم به اجساد پرونده ولی تو راه برگشت متوجه شدم یه سمند
مشههکی داره تعقیبم میکنه پیییدم تو فرعی تا گمم کنه ولی از بخت بدم
افتادم یه جای خلوت ترس بدی تو دلم نشههسههت سههریع شههماره شههاهین رو
گرفتم و بهش خبر دادم که گفت زود خودشو میرسونه همون موقع به سمت
ماشین تیر اندازی کردن که
کنترلش داشت از دستم خارج میشد ولی به سختی به دست گرفتمش
در همون دزد و پلیس بازیا دوتا پرشیای مشکی پیییدن جلوم و راهمو بستن
از دو طرف محاصههره شههده بودم تنها کاری که تونسههتم بکنم این بودک که
گردبندی که شهههاهین بهم تو امریکا داده بودو روشههن کنم بهش یه ردیاب
و صل بود .یه شلیک دیگه به ما شین کردن که یکم بعد بوی بنزین تو ف ضا
پییید با ترس از اینه به عقب نگاه کردم که دیدم یکیشون پیاده شد و فندک و
د ستش گرفت سریع زدم رو ترمز و از ما شین پیاده شدم که چند لحظه بعد
ماشین اتیش گرفت و یهو منفجر شد
من که از صدای بلند انفجار گیت شده بودم به راحتی تسلیم اونا شدم ...

شاهین)
از تماس باران بهم دو ساعتی میگذره ولی هنوز خبری از ادم رباها ن شده از
موقعی که بهم زنگ زده مثل دیوونه ها دارم دور خودم مییرخم حتی فکر
اینکه ا سیبی بهش بر سه دیوونه ام میکرد باران دختر شیطونی بود و تو مدتی
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که باهم همکار بودیم و خصوصت تو عملیات امریکا حسابی به دلم نشسته
بود میدون ستم بهش عاقه مند شدم ولی همش پیش خودم انکار میکردم تا
اینکه باالخره دیشب اشکان از زیر زبونم بیرون کشیدش
با یاداوری گردنبندی که بهش دادم از جام پریدم که همه سههرا روم زوم شههد
بدون توجه به اونا به سههمت لب تاب رفتم و کد و وارد کردم با دیدن نقطه
قرمز رنگی که حرکت میکرد فریادی از خوشههحالی کشههیدم که همه اومدن
سر لب تاب دانی با اخم مخصوصی که این دوروز داشت گفت:تیم و اماده
کنین وقتی یجا ساکن شد حمله میکنیم
مامورا سر تکون دادن و ماهم رقتیم تا اماده بشیم
جلیغمو پوشیدم و دو تا اسلحمو هم برداشتم و پرشون کردم
از اتاق زدم بیرون ستاره با ارام م شغول برر سی نق شه بودن و دانی و باراد و
اشههکان هم داشههتن رو نقشههه حمله کار میکردن دریا و نیما هم به انتخاب
مامورا مش هغول بودن و هی باهم بحث میکردن دیدم اینا بخوان انتخاب کنن
دوسال طول میشکه پس خودم دست به کار شدم اونا رو کنار زدم و سی نفر
از بهترین ها رو انتخاب کردم و بعد یکساعت که از ساکن شدن اونا و اماده
بودن خودمون مطمئن شدیم به راه افتادیم
دانیال)
باید تا تاریک شدن هوا صبر میکردیم ستاره و ا شکان کنارم ای ستاده بودن
ستاره با دوربین م شغول امار گیری بود یکم بعد گفت:پنت نفرن هم شونم با
یوزی مسلحن و چند تا سی فور هم تو ساختمونه
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:باران و میبینی؟

دوباره به داخل نگاه کرد:نه اینجور که معلومه روی سهههاختمون نیسههتن به
احتماال زیاد زیر زمینن
اشکانم حرفشو تایید کرد :نمیتونی پایین و دید بزنی؟
باید بریم نزدیک تررو به اشکان گفتم:شما و مامورا با عامت من وارد شین من و ستاره تک پر
وارد میشیم
اشکان سرشو تکون داد و به گروه عامت داد
با ستاره به سمت پنجره دویدیم یکم اونور تر رفتم و یه سنگ به سمت در
پرتاب کردم و به ستاره اشاره کردم خواسش باشه در باز شد یقه اون نگهبان
رو گرفتم و به بیرون کشههیدمش و با یه ضههربه به نقطه حسههاس گردنش و
بیهوشش کردم و وارد خونه شدم به محض ورودم شروع کردن به شلیک ولی
من اون مامور خودشههون و جلوی خودم سههرر کردم و تمامی تیر ها رو دفع
کردم همون موقع از پ شت سر به نگهبانا تیر اندازی شد و هم شون رو زمین
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افتادمگن سههتاره ازپنجره پرید داخل و درحالی که با ارام به پایین میررید
گفت:پایین بدویین
به دنبال این حرفش هممون به سههمت پله ها ررفتیم رو به شههاهین گفتم:تو
باران و نجات بده مراد با منه
سر شو تکون داد که به تیم د ستور دادم به محض نجات باران از ساختمون
خارج شن
شاهین)
همین جور که دونه دونه اتاق هارو میگشههتیم متوجه صههدای کوبیده شههدن
چیزی به در شدم سریع به سمت صدا رفتم و درو باز کردم با دیدن صورت
گریون باران قلبم ف شرده شد دهنش ب سته بود چ سبو از رو دهنش کندم که
گفت:اینجا تا ده دقیقه دیگه منفجر میشه
ا شکان اومد کمک سریع د ستو پا شو باز کردیم و کمکش کردیم بره باال رو
به نیما گفتم:پس ستاره و ارام و دانی کوشن؟
رفتن دنبال مرادسههرمو تکون دادم و به سههمت بیرون رفتیم نگاهی پر اسههترس به سههاعت
انداختم هشت دقیقه دیگه وقت مونده بود
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دانی)
با دیدن مراد در حالی که دا شت پول ها شو تو یه ساک د ستی میریخت کل
کینه و انتقام چندین سههالم به یک باره روشههن شههد نعره ای زدم و به سههمتش
دویدم اون که از دیدن من متعجب شههده بود سههریع اسههلحشههو به سههمتم
گرفت:جلو نیا وگرنه شلیک میکنم
هی ستریک خندیدم:من و از شلکیک میترسونی؟تویه لعنتی کثافت زندگیمو
ازم گرفتی حاال داری از یه گلوله منو میترسونی؟؟؟
نزدیک تر رفتم که یه گلوله به کتفم شههلیک کرد بدرن توحه به سههوزش
شههدیدش به راهم ادامه دادم که دوباره خواسههت شههلیک کنه که گلوله ای به
مچ دسههتش خورد و تفنگ از دسههتش افتاد به سههتاره ای که اینکارو کرده بود
نگاه کردم با دو قدم بلند خودم و به مراد رسوندم و گلوشو محکم گرفتم و به
دیوار چسبوندمش :میکشمت عوضییییی اریانامو ازم گرفتی منم جونتو ازت
میگیرم تا
با صدای تر سیده ای گفت:ار...اریانا ....یعنی تو پ سر سرهری؟؟؟؟ سرهر
اریانفر؟؟؟؟
:اره عوضههی دیدی چه خوب من و به یاد اوردی خیلی از اون موقع گذشههته
اگه اشتباه نکنم بیست و سه سال نه؟؟؟؟؟بیست و سه سال پیش یادته توهم
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اینجوری تهدیدم کردی ...بیست و سه سال پیش تو بودی که اریانا رو کشتی
عوضههیی...یادته اون التماسههت میکرد اخه مرتیکه اون فقط چهار سههالش
بوددددددددد به یه بیه چهار سههاله هم رحم نکردی !یادته وقتی گفتی ازادی
چقدر خوشههحال شههد ولی حیف نمیدوسههت چی قراره به سههرش بیاد توی
کثافت از باالی اون خونه پرتش کردی پاییییییین کشتییییییش صدای جیغش
و یادته ؟؟صدای کم خواستن خواهر کوچولوم و یادتهههه؟؟؟؟صدای داد و
گریه من چی؟؟؟؟؟اون چشمای معصومش چییییییییی؟؟؟؟؟؟؟
با رنگی که رو به سفیدی میزد گفت:غ...غلط کردم ...گو....ه خوردم ولی به
خدا قسم اون نمرد
با چشمای گرد شده نگاهش کردم و با صدایی تحلیل رفته گفتم:چیییی؟
یهو به سمت عقب هلم داد و از غفلتم استفاده کرد و تفنگمو از دستم بیرون
کشید و رو به ستاره گفت:اسلحتو بنداز وگرنه میکشمش
ستاره به ناچار اسلحشو انداخت
مراد:رو زمین زانو بزنید
کاری که گفتو انجام دادیم جونم برام مهم نبود ولی نمیخواسههتم بایی سههر
ستاره بیاره

wWw.Roman4u.iR

336

پشت سرمون وایساد و تفنگو رو سر ستاره گذاشت:اول از تو شروع میکنم
خانم خوشگله
با داد گفتم:به اون چیکار داری منو بکششششش
خنده مضخرفی کرد:اونم به وقتش
مراد:اماده ای ؟3
2
1

صدای شلیک با داد نه گفتن من یکی شد
حتی طاقت دیدن منظره کنارمو نداشههتم اشههکام شههروع کردن به ریختن
هرلحظه منتظر بودم منم بمیرم ولی با صدای ستاره که میگقت دانی بلند شو
به ضرب به سمتش برگشتم:تو تو نمردی ؟
ارام:نه بابا مگه من میذارم قلم از دنیا بره
بیه ها اینارو ول کنین خونه تا دو مین دیگه میره رو هوا بدویین
با شنیدن این حرف همه به سمت در خروجی دویدیم که با صدای انفجار
به سمت جلو پرتاب شدیم ......

اشکان)
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به سمت ستاره اینا دویدم و کمکشون کردم بلند شن ارام در حالی که با اخم
پیشونیشو میمالید گفت:ستاره الهی خودم سنگ قبرتو بشورم چرا هل میدی
اخه االغ
ستاره با خنده گفت:بده نخواستم گوشت چرخ کرده بشی ؟؟
ارام:دیگه از این لطفا به من نکن خواهشا
ستاره
نگاهی به لباسههم تو اینه انداختم یه پیرهن ابی درسههت همرنگ چشههمام که
روش رگه های نقره ای میخورد و از باال تنگ بود وبه زانو که میرسههید یکم
گشاد تر میشد توی چشمامو و با سایه نقره ای و مداد سفید ارایش کرده بودم
و یه رژ صههورتی پررنگ جیغ هم به لبهام زده بودم موهامم به صههورت باز و
بسته جمع کرده بود و قسمتیشو رو شونه هام ریخته بودم
امشههب به مناسههبت نامزدی نیما و دریا قرار بود یه جشههن خانوادگی بگیریم
چند روز پیش با بابایی در مورد ازدواج به یه نتایجی رسههیده بودیم البته به
زور!
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به دریا نگاه کردم که تو اون لباس طایی رنگش حسابی میدرخشید موهاشو
کاما دورش باز گذا شته بود و تو چ شماش با سایه دودی کار کرده بود و یه
رڗ قرمز خوش رنگ هم زده بود
با ورود نیما به سههمتش رفتم و بعدب*و*سههیدن گونش از اتاق بیرن رفتم تا
پیش مهمونا برم
به پایین که رسههیدم در ک مال تعجب همه بودن عمه ،عمو اینا،مامانی و
بابایی،اشههکان اینا و خانواده ،باران و خانوادش ،ارام و خاله اینا و در اخر
دانی اینا ولی مامانش اینا نبودن به سههمتش رفتم که با لبخند خوشههگلی
گفت:چقدر خوشگل شدی
جوابشو با لبخند دادم:پس مامانت اینا؟نگو که نمیان!
چرا میان اما یه چند دقیقه دیگه بابا یکم درگیر بود:چطور؟
عملیات داشتنبا تعجب پرسیدم:مگه شغلش چیه؟
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با لبخند گفت:رییس اینترپل
اهانی گفتم و به سمت بقیه رفتم و م شغول خوش و بش شدیم که عروس و
دوماد خرامان خرامان وارد شهههدن خانم های مجلس شههروع کردن به کل
کشیدن ولی من و ارام فقط دست زدیم
بعد از طی کردن مرا سم های مر سوم نیما با اجازه از بزرگتر ها انگ شتری رو
دست دریا کرد و بافاصله دستشوب*و*سید
دخترا شروع کردن به جیغ زدن و پسرا هم سوت زدن
دریا هم متقابا این کارو انجام داد و دهن هم دیگه عسههل گذاشههتن و عاقد
بینشون یه صیغه محرمیت سه ماهه خوند
با صههدای زنگ در خدمتکار رفت که درو باز کنه حدس میزدم پدر و مادر
دانی باشن
با ورود یه خانم و اقای خیلی شیک و خوشتیپ صدای همهمه ها بلند شد
با صههدای جیغ مامانی به سههرعت به سههمتش رفتم درحالی که دسههتش و رو
دهنش گذاشته بود زیر لب زمزمه میکرد مهتابم اومده.....مهتابم اومده
همه س هرا به سههمت مامان و بابای دانی برگشههت که دیدیم اونا هم با تعجب
دارن به جمع نگاه میکنن نمیدونم چی شهههد که یهو مامان دانی به سههمت
مامانی دوید و اونو تو اغوش کشههید و شههروع کردن به گریه کردن ما همین
جور با تعجب فقط نظاره گر بودیم! مامانی اون خانم و از اغو شش جدا کرد

wWw.Roman4u.iR

340

و به د ست بابایی سررد .بابایی با د ست های لرزون صورت شو قاب گرفت و
گفت:خودتی مهتابم؟خودنی گل دخترم؟؟؟بگو باباجون
اون خانمه که حاال فهمیده بودم اسههمش مهتابه با بغض و گریه گفت:اره
باباجون اره عزیزم منم مهتاب
با شنیدن این حرف بابایی اون و سخت در اغوش گرفت و شروع به گریستن
کرد
انگار همه به جز ما جوونا از ن سبت مهتاب خبر دا شتن چون یکی یکی اونو
ب*غ*ل میکردن بابایی به سههمت شههوهر مهتاب رفت و مردونه ب*غ*لش
کرد از لرزش شونه های بابای دانی میشد فهمید که اونم داره گریه میکنه
مامانی هم اونو ب*غ*ل کرد دانی با قدم های لرزون به سههمتشههون رفت و
چشمای پر از اشک هر دورو ب*غ*ل کرد و بابایی هم مدام میگفت:قربونت
برم نوه عزیزم...چقدر بزرگ شدی باباجون
یکم بعد در حالی که جو یکم ارومتر شده بود با دیدن اینکه بابایی بهم اشاره
میکنه پیشش رفتم فکر کنم داشت نوه ها رو معرفی میکرد
یکی یکی گفت تا رسههید به من برای اولین بار از نزدیک تو صههورت مامان
دانی نگاه کردم چشههماش ابی بود...یه ابی فوق العاده با دیدنش دوباره اون
سههردرد وحشههتناک به سهراغم اومد جوری که نتونسههتم خودمو کنترل کنم و
روی زمین افتادم و محکم سرمو تو دستم گرفتم چشمام
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تار شده بود یه خاطراتی مدام جلوی چ شمم رد می شد صدای حرف زدنای
چ ند نفر منم تو اون جمع بودم ولی خیلی ب یه بودم  .یه مردی من و رو
دوشش مییرخوند و منم میخندیدم
با صههدای کردنای دریا از جام بلند شههدم و در حالی که دسههتمو به سههرم
میگرفتم گفتم:متاسفم یه ان سرم گیت رفت
مهتاب با لحن مهربونی گفت:اشههکال نداره عزیزم سههرتو بیار باال میخوام
برادر زادمو ببینم
سههرمو باال بردم و تو چشههماش خیره شههدم نمیدونم چرا ولی تو چشههماش
اشک جمع شد و ارومو با بغض گفت:تو مثل اریانامی
بابایی با غم به دخترش نگاه کرد و چیزی نگفت
بعد از خوردن شههما همه رو مبا نشههسههته بودیم مامانی البوم عکس های
قدیمی رو اورده بود وسط عکس دیدن بودیم که یهو گفت:مهتابم
عمه مهتاب:جانم ؟
مامانی با صدای لرزونی گفت:عکسای اریانا رو داری؟میخوام ببینمش

wWw.Roman4u.iR

342

عمه درحالی که اشک میریخت سرشو تکون داد و از گوشیش چند تا عکس
و به مامانی نشههون داد کنجکاو شههدم خواهر دانی رو بیینم برای همین بلند
شدم و پشتشون ایستادم
رو به مامانی گفت:این اخریم عکسههیه که ازش گرفتیم بعد از این دیگه
متونستم ببینمش .و شروع کرد به گریه کردن
با دیدن عکس اریانا چشمام گرد شد این...اینکه من بودم!!
بابایی هم معلوم بود تعجب کرده رو به عمه با لحن لرزونی گفت:مطمئنی
این اریاناست؟؟؟؟
عمه با تعجب در حالی که از سههوال بابایی گیت شههده بود گفت:معلومه که
مطمئنم این عکس و خودم گرفتم مگه میشه دختر خودم و نشناسم؟
مامانی شروع کرد به گریه کردن و در همون حال البوم و باز کرد و عک سایی
که از پنت سالگی من گرفته بود و نشون عمه داد
عمه وعمو و دانی با تعجب و بهت به عکسههها نگاه میکردن دانی به حرف
افتاد:این...اینکه عکسای...اریاناست..شما اینارو از کجا پیدا کردین؟؟؟؟
بابایی با گریه گفت:این ستاره است.
این دخترم ستاره...بیه گیاشه
عمه با ناباوری بهم نگاه کرد و زیر لب گفت :دخترم !دختر کوچولوی من
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با شنیدن حرفاش سرم تیر وحشتناکی کشید ویه لحظه تموم خاطرات دوران
بیگیم جلوی چ شمم اومد از تیری که ک شید جیغ بلندی ک شیدم و شروع
کردم بعد از بیسههت و سههال به گریه کردن با مشههت به سههرم میکوبیدم و
میگفتم:بسه توروخدا ولم کنن...سرم داره میترکه
صدای یا خدا گفتن عمو تو سرم پییید و بعدش سیاهی مطلق
با سههوزشههی که تو دسههتم پییید چشههمامو با گنگی از هم باز کردم با دیدن
تخت سفید فهمیدم تو بیمارستانم
همه چیز یادم اومد عکسا..فهمیدن اینکه من همون اریانام و بعدش برگشت
حافظه ام بعد اون همه سال
تو همون حین در به سههرعت باز شههد و چند تا پرسههتا و دکتر اومدن داخل و
شروع کردن به معاینه
دکتر وقتی از خوب بودن حالم مطمئن شهههد لبخ ندی زد و گ فت که میره
همراهامو صهههدا کنه اینجور که فهمیدم یک هفته بود که بیهوش بودم چون
برگشتن حافظم به طور ناگهانی،به رگهای عصبی مغزم فشار اورده بوده
در اتاق باز شد و همه ریختن تو اتاق
عمه یا همون مامان خودشههو تو ب*غ*لم انداخت:الهی من قربونت برم
عزیزم تو که همرو نصفه جون کردی اریانای من .خوبی مامان جان؟
سرمو تکون دادم:خوبم .با کمی مکث ادامه دادم مامان
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با شنیدن حرفم بغ ضش ترکید :اره تو دخترمی تو دختر منی .خدایا شکرت
که بهم برش گردوندی
بعد از اون بابا اومد و محکم ب*غ*لم کرد و سههر و صههورتموب*و*سههید و
قربون صدقم رفت تو این بین دنبال ا شکان گ شتم که با یکم گ شتن تون ستم
پیداش کنم کنار دیوار وای ساده بود و خیره بهم نگاه میکرد چ شمای سرخش
از این فاصهه له هم معلوم بود وقتی ن گاهمو رو خودش دید لبخ ندی زد و
سرشو تکون داد
پرستار همه رو بیرون کرد وفقط دانی موند کنارم دستمو تو دستش گرفته بود
و غرق درب*و*سه میکردش
اروم گفتم:دانی
جونم خواهری؟چیزی میخوای؟درد داری؟لبخند کمرنگی زدم:نه داد..داداشی خوبم
با شنیدن کلمه داداش تو چ شماش پروژکتور رو شن شد خم شد و محکم
پیشونیموب*و*سید
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کنارم رو تخت ن ش ست:اگه خ سته نی ستی میخوای از اولی که بهوش اومدی
برام بگی
سرمو تکون دادم:خسته نیستم
وقتی بیدار شدم خوا ستم تکون بخورم ولی با دیدن سرتاپام که تو گچ بودن
نتونسههتم هرچی فکر میکردم که اینجا کجاسههت و من اینجا چیکار میکنم
یادم نمی اومد
پرسههتار اومد که سههرم و عوض کنه و با دیدن چشههمای بازم جیغی کشههید و
رفت دکترو خبر کرد
دکتر ازم سههوال میررسههید اسههمت چیه؟ولی من چیزی یادم نمی اومد هر
سوالی میررسید جوابش یه جمله بود ..نمیدونم .

چند روزی گذشت تا دست و پام و باز کرد و بعد چند جلسه تونستم راه برم
ولی بخاطر سههن کمم و وضههعیتم باید بازم بسههتری می موندم تو این مدت
هروز بابایی و مامانی می اومدن و ازم مراقبت میکردن اونجور که فهمیده
بودم بابا اینا از شیراز برمیگ شتن ولی بخاطر برفی که تو راه اومده بود راه ها
رو بسهته بودن اوناهم یجا نگه داشهته بودن تا صهبح حرکت کنند که بابا میره
دسههتشههویی و من و پیدا میکنه و میاره بیمارسههتان بگذریم .چند روز بعد به
همراه اونا مامان و بابای دریا اومدن و گفتن که دریا خواهرمه درسته کوچیک
بودم درسههته چیزی نمیفهم یدم ولی بهشههون اعتماد کردم و از همون موقع
عاشق دریا شدم همون روز یه دختر بیه هم سن من و اوردن یه پا و دستش
شکسته بود که بعده ها شد بهترین دوستم اونموقع اون تنها دوستم بود وقتی
ازم پرسید مامان و بابام کجان و منم گفتم که کسیو ندارم دیدم

346
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گریش گرفت و قول داد برام مثل خواهر باشههه اون هر روز از شههیطنت هاش
میگفت و من بیشتر بهش وابسته میشدم
چند وقن بعد وقتی خواسههتیم مرخ

شههیم خانواده ها باهم دوسههت شههده

بودن و قرار شد ما رو به یه مدر سه بفر ستن اون موقع نمیدون سنم که بابایی
اینا سرپرستیمو به عهده گرفتن همش فکر میکردم چند روز دیگه باید ازشون
جدا شم هر شب با کابوس میخوابیدم و روز بعد بیدار میشدم
روز ها میگذشههت و من بزرگتر میشههدم ولی هیچ وقت نفهمیدم چرا انقدر
بهم محبت میکنن
از همون بیگی دوسههت داشههتم پلیس بشههم و وقتی به عمو اینا گفتم گفتن
حمایت میکنن و فرستادنم انواع کاس های ورزشی و ارامم همراهم بود
و بعد باراد و نیما هم عاقه مند شهههدن و اومدن و االنم که بنده درخدمت
شمام
لبخندی زد و پیشونیموب*و*سید:ببخش که انقدر سختی کشیدی و ممنون
که تحمل کردی
چشمکی بهش زدم که خندید و لرمو کشید
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بعد از ظهر بود که دانی گفت بابایی میخواسته باهام حرف بزنه منم گفتم که
بگه بیاد.
چند دقیقه بعد در اتاق باز شد و بابایی وارد اتاق شد لبخندی بهش زدم که
پیشونیموب*و*سید و روی تختم نشست همینطور که دستم تو دستش بود
گفت:حتی فکرشههم نمیکردم یادگار مهتابم تموم این سههالها پیش خودم بوده
باشه
:بابایی؟
جانم باباجون؟چرا وقتی کوچیک بودم سرپرستیمو به عهده گرفتین؟لبخند غمگینی زد و گفت :بیسههت و هفت سههال پیش مامانت با بابات تو یه
جریان دزدی ا شنا شدن و از همون موقع عا شق هم شدن حامد(بابام)همه
چیز تموم بود ولی یه مشههکل بزرگ داشههت اینکه پلیس بود و جون خودش
و خانواده ای که تشههک یل م یداد مدام تو خطر بود اولین بار که او مد
خوا ستگاری گفتم که بهش دخترمو نمیدم ولی اون جلوم وای ساد و گفت که
مهتابو از دسهههت نمیده چند بار دیگه هم اومد خواسههتگاری ولی من بازم
اجازه ندادم .مهتابم دا شت جلوی چ شمام ذره ذره اب می شد و چون خیلی
برام عزیز بود موافقت کردم ،بعد ازدواجشهون تا چهار سهال همه چی خوب
بود و اونا دانیال و داشههتن تا اینکه مامانت خبر داد که دوباره حامله شههده تو
همون موقع بود که حامد و برای یه ماموریت باید میرفت امریکا و مهتاب و
دانی رو هم برد .تو همون جا به دنیا اومدی و ما چند باری به دیدنت اومدیم
نمیدونم شباهت بی حدت به مهتاب باعثش بود یا چیز دیگه ولی بدجور تو
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دل من و مامان بزرگت نشسته بودی سه سالگیت بود که تو اخبار اعام کرد
که خونتون منفجر شههده و جهار تا جسههدم توش چیدا کردن اون روزو هیچ
وقت یادم نمیره روزی که ارزوی مرگ میکردم از اون روز به بعد همه چی
برام بی معنی بود تا روزی که عموت اومد و گفت که یه دختر بیه هست که
کسههیو نداره و بی نهایت شههبیه مهتابه نمیدونم چجوری خودمو رسههوندم
بیمار ستان ولی وقتی دیدمت انگار کوچیکی مهتابو میدیدم ابی چ شمات به
حدی روشههن بود که به توسههی میزد و موهات طایی طایی بود .خندید و
ادامه داد:کل بیمارستان عاشقت شده بودن با این حال برای اینکه تورو پیش
خودمون نگه داریم گفتیم دریا خواهر واقعیته همه چی خوب پیش میرفت با
اومدنت به زندگیکون انگار همه چی به حالت عادی برگشههته بود تو جای
مهتاب و پر کرده بودی برام حتی از بیه های مهری (عمم) عزیز تر بودی
حاال فهمیدی چرا به سرپرستی گرفتیمت ؟
با لبخند سرمو تکون دادم بعد یکم حرف زدن بابایی گفت میخواد بره سرمو
تکون دادم ولی وقتی به در رسید برگشت سمتم و با لبخند گفت:پسر خیلی
خوبیه معلومه خیلی دوست داره تو این مدت خیلی بی تابی میکرد
با تعجب گفتم :کی ؟
جوابمو نداد و فقط لبخند زد و رفت
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ساعت حدودا یازده شب بود و داشتم با گوشیم ور میرفتم که در اتاق باز شد
و در کمال تعحب اشکان اومد داخل
با لبخند گفت:سام
گیح گفتم:سام ،اینجا چیکار میکنی ؟
اومدم ماقاتینمیدونم چرا ولی از دسههتش دلخور بودم صههبح فقط پنت دقیقه مونده بود و
بعد گفت که کار داره و باید بره
اینووقت شب؟:
اووهووووم االن خلوته خوب اون موقع شلوغ بودبا نی شخند و لحن کاما حر صی گفتم :اهان اونوقت مطمینی سر جنابعالی
شلوغ نبوده؟
با لبخند خاصی زل زد بهم که رومو برگردوندم
رو مبل کنار تخت نشست :میگم االن بهت بگم ستاره یا اریانا؟
با بی تفاوتی گفتم  :فرقی نداره
و واقعا هم فرقی ندا شت کافی بود فقط صدام کنه همبن برام کافی بود مهم
نبود به چه اسمی
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راستی قضیه بابابزرگت چی شد؟:دیگه حل شد
اخماش رفت توهم:واقعا؟
سرمو تکون دادم که دستی تو موهاش کشید و گفت:راستش ...راستش باید
یه موضوعی رو بهت بگم میدونم اینجا جاش نیست ولی خب باید بگم.
با شنیدن حرفش و ضربان قلبم ناخوداگاه باال رفت و در همون حال سرمو
تکون دادم که شروع کرد :من وباراد از بیگی همبازی بودیم جز مواقعی کع
شما میرفتین خونه اشون اون موقع همش با تو مییرخید و مواظبت بود اون
موقع ها فکر میکردم دوسههت داره ولی یکم که بزرگتر شههدیم گفت که براش
مثل خواهرشی و میخواد مراقبت باشه
من قبا چ ند باری د یده بود مت و وقتی این حرفو از زبون باراد شههن یدم
نمیدونم چرا ولی خیلی خوشحال شدم
موقع دانشههگاه رفتن میدیدم اکیری میرین بیرون هر بار منتظر بودم که باراد
بگه منم باهاتون بیام ولی هییوقت نگفت به هر حال گذشههت و گذشههت و
هر روز حسم نسبت به دختری که حتی یبارم باهام رو در رو نشده بود بیشتر
میشد
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تا اون روزی که تو دفتر دیدمت باورم نمیشههد کسههی که باهاش درگیر شههده
بودم عشق بیه گیام بوده باشه فکر میکردم حسم بهت از بین رفته ولی وقتی
سرم داد ک شیدی وقتی اونجا گیر افتادیم فهمیدم که نه تنها کمتر ن شده بلکه
خیلی بی شتر هم شده نمیخوام سرتو درد بیارم ولی اون پی شنهادم تو شمال
برای این بود که بهت نزدیک شههم و بتونم بفهمم حسههت بهم چیه ولی خب
نشد دیگه
دیگه بی شتر از این طاقت ندارم ستاره میخوام یه سوال ازت برر سم صادقانه
جوابمو میدی؟
درحالی که از شههنیدن حرفاش به شههدت گیت و هیجان زده شههده بودم گفتم
:باشه
رو زمین زانو زد و دستمو تو دستش گرفت:باهام ازدواح میکنی؟میشی عشق
زندگیم؟مال من میشی؟
زبونم بند اومده بود و نمیدونسههتم چی بگم باید اول جواب سههوالشههو پیش
خودم میدادم من اشکان و دوست داشتم؟
اره دوسش داشتم از وقتی که نجاتم داده بود  ،از وقتی که گفت کمکم میکنه
و باهامه ،از وقتی که ازم خواسههته بود بهش اعتماد کنم از وقتی روم غیرتی
میشههد نمیدونم کی و چجوری ولی اشههکان خیلی خوب جای خودشههو تو
دلم باز کرده بودو اونو تصاحب کرده بود
لبخندی رو ل*ب*م نشوندم:اره
با ناباوری نگاهم کرد و اروم گفت:چی؟
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:اره
یهو چنان دادی زد که پرسههتارا ریختن تو اتاق و وقنی دیدن چیزی نیسههت
بهش چشههم غره رفتن ب عد رفتنشههون محکم ب*غ*لم مرد در حالی که
میخندیدم دسههتمو دور گردنش حلقه کردم و سههرمو رو شههونش گذاشههتم تو
ب*غ*لش حس معرکه ای داشتم حس ارامشی که با هیچ چیز قابل مقایسه
نبود اشکانم سرشو تو موهام فرو برده بود و نفس های عمیق میکشید بعد از
چند دقیقه ازم جدا شدم و پیشونیموب*و*سید ،پشت چشمامو ،گونه هامو
و در اخر چ شما شو به لب هام دوخته بود نگاه شو باال تر اورد و به چ شمام
خیره شد وقتی ر ضایت و تو چ شمام دید سر شو نزدیک تر اورد و اروم لب
های داغشو رو لبهام گذاشت با عشق همراهیش کردم
بعد از چند دقیقه ازم جدا شد در حالی که نفس نفس میزد دم گوشم زمزمه
کرد:عاشقتم تموم زندگیم
زمزمه کردم :منم همینطور تنها عشق زندگیم
به اینه نگاه کردم تو اون لباس عروس پرن س سی و دکلته خیلی زیبا شده بودم
لباس پف دار که روش یه الیه تور میخورد که توی نور ستاره هاش برق میزد
کل موهای بلندم و باالی سرم به حالت قشنگی جمع کرده بودن و ال به الش
نگین کار گذاشههته بودن جلوی موهامم فرق باز کرده بودن و تاچ عروس
خیلی ق شنگی رو روی موهام گذا شته بودن مژه های بلندم با ریمل م شکی
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رنگ خیلی به چشههم می اومد و در اخر رڗ قرمز که روی ل*ب*ا*م بدجور
خودنمایی میکرد
با صههدای دسههتیار ارایشههگر که گفت اشههکان اومده به کمک ارام شههنلم و
پوشیدم همه چیز خیلی زود گذشت خواستگاری باراد از شایلین
عقدشههون،نامزدی شهههاهین و باران و امروزم که بهترین روز بود برای من و
اشکان
از ارایشههگر به بیروم اومدیم اشههکان به سههمتم قدم برداشههت و اروم کمی از
شنلو عقب زد و با تح سین و شوق چ شما شو تو صورتم مییرخوند و روی
لبهام خیره مونده خنده ای کردم که پی شونیموب*و* سید و کمک کرد سوار
ماشین شم
توی راه اهنگ و رو صدای زیاد گذاشته بود و خودشم باهاش میخوند
ون اوالی دنیا که نوبت تو رسیده خدا برای چهرت یه نقاشی کشیده
دوتا ابرو که قد رنگین کمونه یه جفت چشمای روشن که رنگ آسمون
بگو نگات چی داره که اینجور تو خاطرم میمونه یه لبخندی تو چهرته که
گرم و مهربونه
نگات وقتی که خوشههحالی وقتی که توی این جالی اینجوری که سههرحالی
می خندونه
تا چشمام تو رو میبینه و مهرت توی این سینه میشینه دیگه حرفی نمی مونه
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نگات وقتی که خوشههحالی وقتی که توی این جالی اینجوری که سههرحالی
می خندونه
تا چشمام تو رو میبینه و مهرت توی این سینه میشینه دیگه حرفی نمی مونه
هانیه های بی تو بس که سیاه و تلخه که عقربه های ساعت دور سرم مییرخه
خودت می دونی اونقدر واسهههه من عزیزی می تونی با اون نگاهت دنیا رو
بهم بریزی
بگو نگات چی داره که اینجور تو خاطرم می مونه یه لبخندی تو چهرته که
گرم و مهربونه
نگات وقتی که خوشههحالی وقتی که توی این جالی اینجوری که سههرحالی
می خندونه
تا چشمام تو رو میبینه و مهرت توی این سینه میشینه دیگه حرفی نمی مونه
نگات وقتی که خوشههحالی وقتی که توی این جالی اینجوری که سههرحالی
می خندونه
تا چشمام تو رو میبینه و مهرت توی این سینه میشینه دیگه حرفی نمی مونه
با متوقف شدن ماشین جلوی باغ تاالر اشکان پیاده شد و اومد در سمت من
و باز کرد و کمکم کرد پیاده شم همه دم در بودن و شروع کردن به زدن نگام
تو چشمای اشکی مامان اینا و ارام و دانی گره خورد
ارامی که از خواهر تنی بهم نزدیک تر بود
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دانیالی که اول به عنوان یه همکار ودوسههت خوب برام تک بود و حاال برای
بهترین حامی بود
مادر و پدری که با وجود اینکه مدت کمی بود باهم بودیم ولی حسههابی برام
عزیز بودن
و عمو و زن عمویی که حق پدری و حق مادری به گردنم داشههتن و عامل
زنده بودنم بودن
دریایی که بیسههت ودو سههال هرچند با دروغ ولی خواهرم بود و باتموم جونم
دوسش داشتم و دارم
نیما و باراد عزیزم  ،مامانی و بابایی
رو صندلی نشستیم عاقد شروع کرد به خوندن
بعد از سومین باری که عاقد خطبه رو خوند بله رو گفتم و صدای دست زدن
و کل زدنای جمعیت تو گوشههم پییید نگاهی به حلقه اهدایی اشههکان که به
سلیقه هردومون بود نگاهی انداختم
حلقه ای با بدنه ی طا سفید و یه نگین الماس بزرگ وسطش و چند تا نگین
ریز اطراف حلقه حلقه اشکانم به همین شکل بود ولی یکم پهن تر
با پخش شدن اهنگ جادوی خاص اشکان دستمو گرفت و برد وسط
خیره شد تو چشمام و اروم با اهنگ لب خونی کرد
از چشههههههمههههای تههههو تهههها خههههنههههده هههههای مههههن
دنههههیهههها بههههرای تههههو چشههههههمههههات بههههرای مههههن
چشههههههمههههای رویههههایههههت دسههههههتههههامههههو مههههیههههبههههنههههده
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مهههن ههههم سهههههفهههر مهههیشهههههم بههها تهههو بهههه آیهههنهههده
ایهههن مهههاجهههرا خهههاصهههههه ایهههن عشهههههق حسهههههاسهههههه
دسهههههتهههت کهههه رو مهههیشهههههه بهههازی شهههههروع مهههیشهههههه
قهههلهههبهههی کهههه تهههنههههههها بهههود تهههنهههههههای دنهههیههها بهههود
میلرزه از ریشه عاشق تو میشه ،عاشق تو میشه
دستم و گرفت ویه دور چرخوندم
وقهههتهههی کهههه عهههاشهههههق شهههههی قهههلهههبهههت گهههرفهههتهههار
امههههها

گهههههرفهههههتهههههاریهههههش

جهههههذابهههههیهههههت

داره

بهههایهههد بهههدونهههی کهههه چهههی قسهههههمهههتهههت مهههیشهههههه
بهههایهههد بهههدونهههی کهههی بهههی طهههاقهههتهههت مهههیشهههههه
ایهههن مهههاجهههرا خهههاصهههههه ایهههن عشهههههق حسهههههاسهههههه
دسهههههتهههت کهههه رو مهههیشهههههه بهههازی شهههههروع مهههیشهههههه
قهههلهههبهههی کهههه تهههنههههههها بهههود تهههنهههههههای دنهههیههها بهههود
مههیههلههرزه از ریشههههه عههاشههههق تههو مههیشههههه ،عههاشههههق تههو مههیشههههه
وقهههتهههی کهههه عهههاشهههههق شهههههی قهههلهههبهههت گهههرفهههتهههاره
امههههها

گهههههرفهههههتهههههاریهههههش

جهههههذابهههههیهههههت

داره

بهههایهههد بهههدونهههی کهههه چهههی قسهههههمهههتهههت مهههیشهههههه
بهههایهههد بهههدونهههی کهههی بهههی طهههاقهههتهههت مهههیشهههههه
ایهههن مهههاجهههرا خهههاصهههههه ایهههن عشهههههق حسهههههاسهههههه
دسهههههتهههت کهههه رو مهههیشهههههه بهههازی شهههههروع مهههیشهههههه
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قهههلهههبهههی کهههه تهههنههههههها بهههود تهههنهههههههای دنهههیههها بهههود
میلرزه از ریشه عاشق تو میشه ،عاشق تو میشه
بعد عروس کشون که به نظر من خیلی برنامه مضخرفی بود رسیدیم خونه و
بعد کلی گریه زاری
از مامان اینا حداحافظی کردیم و با ا شکان وارد خونه خودمون شدیم خونه
امون خیلی بزرگ بود و یه اسههتخره خیلی خوشههگل و بزرگ وسههط حیاطش
داشت
اشههکان دسههتمو گرفت و باهم وارد خونه شههدیم جهیزیه خونه کاما نقره ای
بود رنگ مورد عاقه من به کل خونه دید زدم یه اشههرزخونه بزرگ اپن که یه
پنجره بزرگ رو به درختای باغ داشت
یه سرویس بهداشتی بزرگ هم تو سالن بود
از پله ها باال رفتم چهار تا خواب بزرگ داشههت تا خواسههتم وارد اتاق اخر
سههالن بشههم دسههتی دور کمرم پیییده شههد و ب*غ*لم کرد که جیغ خفه ای
کشیدم اشکان اروم خندید :بدون من خق پا گذاشتن تو اتاق و نداری بانو
لبمو به دندون گرفتم که ابرویی باال انداخت و و واود اتاق شههد و در پشههت
سرش بست و
یکسال و دوماه بعد
اره .باشه عزیزم مراقبم تو هم مواظب خودت و دیانا باش
یکسال از ازدواجک با اشکان میگذره االن یه دخترسه ماهه خیلی ناز به اسم
دیانا داریم قیافش کری منه چشمای فوق العاده درشت طوسی رنگ با پوست
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سفید و موهای طایی تو این یکسال ارام ودانی هم عاشق هم شدن و ازدواج
کردن و پسر ارام که اسمش سرهره یکماهشه
دریا و نیما هنوز بیه دار نشدن دریا عقیده داره هنوز زوده
شایلینم که شیش ماهه حاملست
باران و شاهینم فعا قصد بیه دار شدن ندارن
ایدین و النازو علی به جرم خ*ی*ا*ن*ت به سازمان بازداشت شدن و ایدین
وعلی به خاطر چندین فقره قتل پار سال اعدام شدن و النازم براش حبس ابد
بریدن
از فکر اومدم بیرون و
از یه عملیلت برمیگشههتم خونه خاوی مواد منفجره و قبل از اینکه به کسههی
ا سیب بزنه تخلیه کرده بودیم و مانع خ سارت حانی شده بودم ولی االن یه
ماشههین دنبالم افتاده بود و در حال تعقیبم بود پرونده راجب یه گروهک
تروریست بود که تو قسمت های پرجمعیت چند تا بمب کار میذاشت که تا
حاال صهههد تا تلفات داشهههت ولی چون اینبار به هدفشههون ترسههیده بودن
میخواستن انتقام بگیرن
راهم ناخوداگاه وارد مسیر چالوس شد و جاده بخاطر برف و باران های اخیر
خیلی لغزنده شده بود
ماشین پشت سرم سرعتشو زیاد کرده بود پامو رو پدال فشار دادم از رو به رو
به کامیون نزدیکم می اومد پامو رو ترمز گذاشتم ولی نمیگرفت با ترس چند
بار دیگه ترمز گرفتم ولی ترمر ما شین بریده بود برای اینکه الاقل زیر کامیون
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له نشم فرمون و چرخوندم ماشین چرخاش چرخید و دو دور دور خودش زد
و و سط اتوبان متوقف شد تا در ما شین و باز کردم همون ما شینی که تعقیبم
میکرد با سرعت بهم نزدیک شد و ماشین کوبید و ماشین به ته دره پرت شد
و
اشکان)
پنت ساعتی می شد که ستاره گو شیش و خاموش کرده بود و جواب نمیداد به
سازمان زنگ زدم که گفتم اونا هم بی خبرن ا سترس دا شت ذره ذره جونمو
میخوورد حتی فکر اینکه سههتاره چیزی شههده باشههه نابودم میکرد و از طرفی
دیانا مدام گریه میکرد و بهونه میگرفت در اخر از شههدت اسههترس دیانا رو
برداشههتم و بردمش خونه ارام اینا و با دانی رفتیم سههازمان وارد اتاق عمو که
شدیم چشماش سرخ سرخ شده بود با دیدن ما انگار دست و پاشو گم کرد
سریع گفت:شماها واسه چی اومدین؟
دانی:رییس از ستاره خبری نشد؟
رییس اومد حرفی بزنه که سمیعی وارد اتاق شد و با سری افتاده گفت :قربان
هویت جسد و پاک ماشین تایید شد ستاره است
به گو شام اعتماد ندا شتم چی شنیدم؟ج سد؟ج سد کی؟پاک ما شین کی
تایید شد؟
با بهت گفتم:چی؟؟؟؟؟جسد کی؟؟؟؟؟
سههمیعی:قربان.......راسههتش.....تسههلیت میگم ماشههین سههتاره خانم از دره
منحرف شده و االنم جسدشون و پیدا کردیم غم اخرتون باشه
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با داد به سمتش حمله کردم و یق شو گرفتم و م شت محکمی به دهنش زدم
:خفه شههوو اون دهن بی صهههاحابتو ببندد چی داری زر زر میکنی واسهههه
خودت؟؟؟؟یعنی چی تسههلیت میگم؟؟؟؟؟؟چه غمی؟سههتاره من خو به
!االن حتما رفته خونه عوضی
شههروع کردم به گریه کردن حرکاتم دسهههت خودم نبود با داد گفتم:میخوام
ببینمششش
عمو :نمیشه پسرم محاله بذارم
با صدایی که تحلیل میرفت گفتم :میخوام
و بعد جلوی چشمام سیاه شد
نمیونم چند روز گذ شته نمیدونم چند بار بیهوشم کردن که به مرا سم ع شقم
نرسم ...که نبینم برای اخرین بار صورت نازشو
سرم و از دستم کندمو بلند شدم که باراد جلوم ایستاد :کجا؟
:به تو ربطی نداره
از خونه زدم بیرون و بی هدف شروع به راه رفتن کردم من مرگ ستاره رو باور
نمیکنم به هیچ وجه
ماشههینی جلوی پام ترمز کرد با دیدن ارام پوفی گفنم و سههوار شهههدم که با
سرعت گاز داد یه جای خلوت نگه داشت و گفت :ستاره نمرده
با تعجب بهش نگاه کردم :چی؟
-نمرده قبل از پرت شدن ماشین خودشو انداخته بیرون
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با خوشحتالی گفتم:پس کجاست؟
یه مدت نمیتونه بیادبا صدای بلند گفتم :چی؟؟
گوشاشو گرفت و گفت:اروم بابا .تو عملیاته هیچ کس خبر نداره جز تو اونم
چون زیادی بی تابی میکردی
:کی بر میگرده؟
نمیدونمسرمو تکون دادم
االن دوماه از رفتن ستاره میگذره امروز با همون باند باید رو به روشیم و این
یعنی بعد دوماه دوباره صورت ع شقمو میبینم دلم شدیدا براش تنگ شده
دیانا االن پنت ماهشه
اسلحمو تو کمریم گذاستم و سوار ماشین شدیم
دو ساعت بعد جلوی یه خونه نسبتا اشرافی بودیم
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از ماشین پیاده شدیم و تیم و دور خونه پخش کردم
شایلین بخاطر حاملگیش تو عملیات شرکت نکرده بود ولی بقیه بودن
ارام جلوتر از بقیع با دانی حرکت میکردن با اولین گلوله ای که به سههمتمون
شلیک شد درگیریمون شروع شد
حسابی مشغول بودیم که با شنیدن صدای کسی که بهم اسلحه گرفته بود از
حرکت ایسههتادم سههتاره بود درحالی که موهای طایی رنگش قهوه ای تیره
شده بود و یه د ست لباس چرم پو شیده بود و ا سلح شو به سمت ما ن شونه
گرفته بود:دستاتونو ببرین باال و اسلحه هارو هل بدین رو زمین
رییس باند کنارش قرار گرفت و گفت:تسلیم شین تعداد ما خیلی بیشتره قول
میدم بدون درد بمیرین
سههتاره دم گوشههش یه چیزی گفت که یارو سههری تکون داد و گفت:سههلما
دستگیریشون با خودته
ستاره سرشو تکون داد به محض رفت اونا ستاره چشم غره ای رو به ارام رفت
و به ماموراشههون به زبون اسههرانیایی یه چرزی گفت که اونا نگاهی به ما
انداختن و رفتن سمت بمب های سی فور
ستاره رو به ما :خداحافظ
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ارام سریع گفت :بخوابین زو زمین سریع کاری که که گفت و انجام دادیم که
مسلسل گوشه اتاق شروع به تیر اندازی کرد و تموم افراد اون یارو رو کشت
ستاره رو به ما سریع گفت:سریع برین بیرون
خواسههتم مخالفت کنم که با التماس گفت:اشههکانم تورو خدا برو خواهش
میکنم
سههرمو کافه تکون دادمو با سههرعت از اونجا خارج شههدیم که همون حین
ساختمون رفت رو هوا با ناباوری به ساختمونی که جلوی چشمم میسوخت
خیره شدم
ستاره که اونجا نبود بود؟
به سمت ارام رفتم با با داد گفتم :ستاره کوش؟؟؟
میفهمیبه سههمت ماشههین رفت و سههوارش شههد مسههیر خونه مارو در پیش گرفت با
تعجب به خونسردیش نگاه میکردم بقیه هم مثل من بودن
وقتی رسیدیم اول از همه رفت و به بقیه زنگ زد و همه رو دعوت کرد و بعدم
به خدمتکارا گفت که شههام درسههت کنن خودشههم رفت یه دسههت لباس
خوشههگل به دیانا پوشههوند چند دقیقه بعد همه اومده بودن که زنگ خونه به
صههدا در اومد با تعجب به سههمت در رفتم و درو باز کردم که یه چیزی تو
ب*غ*لم پرت شد با تعجب به ستاره که خود شو تو ب*غ*لم انداخته بود
نگاه کردم و بعد مکث کوتاهی به خودم فشرمش و غرقب*و*سه کردمش
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سه سال بعد
ارام:دیانا سرهر ندوین
یا خنده به ارام که دنبال بیه ها میدوید نگاه کردم و سرمو شونه اشکان تکیه
دادم که دستشو دور کمرم حلقه کرد
و اون دستشو رو شکم برامده ام گذاشت با وجود اینکه چهار سال از ازدواج
ما میگزره هنوزم همونیم پنت جفت مامور پر درسههر با این تفاوت که پنت تا
بیه قد و نیم قدم به جمعمون اضافه شده
با دیدن بازی بیه ها با باراد اینا زیر لب زمزمه کردم :
خدایا ارامش را همیون دانه های برف ارام و بی صهههدا به سههرزمین قلب
کسانی که برایم عزیزند بباران
پایان
جمعه
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