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بیست دقیقه اي می شد که جاروبرقی رو روشن کرده بود و هیچ رقم هم کوتاه . روي مبل لم داده بودم و به حرکات بابا نگاه می کردم

البته چیزي که توي اون لحظه براي من اهمیت داشت این بود که بتونم به ادامه ! نمی دونم می خواد با این کارا کجاي دنیا رو بگیره؟. نمیومد

.تا اینکه باالخره بابا بی خیال شد و رو به روي من نشست! گوش کنم، ولی صداي مهیب جاروبرقی اجازه نمی داد ي آهنگم

.ساعت داره یازده می شه: بابا

.جدي می گی؟ زمان واقعا پدیده ي جالبیه -

. جالب تر از اون هم اینه که مامانت به خاطر ندیدن تو منو بکشونه دادگاه: بابا

. آره، اینم جالبه -

. این شوخ طبعی تو همیشه به من روحیه می ده: بابا

. مرسی -

!نمی خواي آماده شی؟: بابا

. باور کن حوصله ندارم -

من با بدبختی تونستم قرار رو عوض . قدیما قرار بود تو هفته اي یک شبانه روز بري پیش مامانت. باور می کنم؛ تو هم زیاد سخت نگیر: بابا

!فکر نمی کنم مامانت بیشتر از این کوتاه بیاد. مکن

. اگه تو جاي من بودي تا حاال فرار کرده بودي. آخه تو که نمی دونی، همین یه ناهار پنج شنبه ها به اندازه ي صد سال واسم طوالنیه -

. ن رو می فرستم دنبالتاز اون طرف هم آبتی. پاشو حاضر شو، خودم تا اونجا می برمت. بسه دیگه، دري وري نگو: بابا

. باشه، ولی خودم می رم -

. اعصابش رو ندارم. در ضمن وقتی رفتی اونجا با اون یارو ساسان کل کل نکن، وگرنه مامانت دوباره منو داستان می کنه: بابا

. بی اختیار با شنیدن اسم ساسان خندم گرفت

!قائل شد؟احترام » ساسیه«آخه چه جوري می شه براي کسی که اسمش  -

!این یه سوال جدیه؟: بابا

. اما قول نمی دم. باشه، سعی خودمو می کنم کاري باهاش نداشته باشم. نه بابا، فراموشش کن -

اونم ! این وسط هیچ وقت هم نفهمیدم مامان از دیدن من چه نفعی می بره؟. از رفتن به خونه ي مامان متنفر بودم. بلند شدم و رفتم توي اتاق

بابا عین . البته یه حدس هایی می زنم؛ احتماال می خواد بابا رو حرص بده که متاسفانه زیاد موفق نبوده! د بچه ها و شوهر جدیدبا وجو

.اصال با اصرار خودم بود که مدت زمان این قرار مالقات مسخره تا این حد کم شد و بابا هم هیچ دخالتی نکرد. خیالش هم نیست

. موهامو درست کنم؛ اما اتاق به قدري شلوغ و به هم ریخته بود که تافت رو پیدا نمی کردم سریع آماده شدم و خواستم

بابا، تافتمو تو برداشتی؟: از توي اتاق با صداي بلند گفتم

. خفه شو: بابا

پس کجاست؟ -

حاال اگه نزنی چه اتفاقی میفته؟: بابا
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اصال چرا دیروز هر چی بهت گفتم موهامو کوتاه نکردي؟. اگه موهامو نزنم باال می میرم. آخه این جوري ضایعست -

. مگه اینکه بخواي برات بتراشمش که در اون صورت خودت هم می تونی این کار رو بکنی! از این کوتاه تر؟: بابا اومد توي اتاق و گفت

!یعنی ما بین این مدل و یه کله ي کچل مدل دیگه اي وجود نداره؟ -

. زودتر هم اون تافت لعنتی رو پیدا کن و راه بیفت .چرت و پرت نگو: بابا

کیفم رو برداشتم و داخلش رو نگاه کردم، . سریع وسط موهامو باال زدم و شالمو پوشیدم. بعد از چند دقیقه تازه تونستم تافت رو پیدا کنم

هیچ . ي بهش نگفتم، چون یقینا بهم گیر می دادرفتم و از توي کیف بابا چاقوش رو برداشتم، اما همون لحظه چیز. ولی چاقوم سر جاش نبود

رفتم دم در و زود کفش هام . احتماال خودش چاقو رو از توي کیفم برداشته. وقت اجازه نمی داد وقتی می رم پیش مامان با خودم چاقو ببرم

.من رفتم: رو پوشیدم و قبل از اینکه در رو ببندم با صداي بلند گفتم

. می ذاشتی من می رسوندمت: ا پله که پایین رفتم بابا در رو باز کرد و گفتچند ت. و بعد در رو بستم

. نه دیگه خودم می رم؛ راستی چاقوت رو هم بردم -

. غلط کردي، بیارش اینجا ببینم: بابا

. بذار برگردي، با همون چاقو تیکه تیکه ات می کنم: بابا از همون جا با صداي بلند گفت. توجهی نکردم و به راهم ادامه دادم

. باشه، یادم می مونه -

ینکه بدون ا. مثل اینکه حرف هاي بابا رو خیلی جدي گرفته بود. وقتی به طبقه ي پایین رسیدم، دیدم زن همسایه با تعجب به من زل زده

ما توي یکی از پرترددترین خیابون هاي . مثل همیشه خیابون شلوغ بود. چیزي بگم از کنارش رد شدم و زود خودمو رسوندم جلوي در

البته همه ي مشکل مامان مربوط به شلوغی و سر و صدا نبود، بیشتر با . مامان همیشه با این موضوع مشکل داشت. شهر زندگی می کنیم

. ت که اونم به نظر من مسئله ي مهمی نیستناامنیش مشکل داش

خونه ي مامان یا بهتر بگم خونه ي . تا اونجا باید دو کورس تاکسی سوار می شدم. مسیر کوتاهی رو پیاده طی کردم و سوار تاکسی شدم

اوایل فکر می کردم . رهبرعکس باباي من وضع مالیش خوبه، ولی تیپ و قیافه اش زیر بی نهایت صف. شوهرش خسرو، یه ویالي بزرگ بود

دقیق نمی دونم چند . خسرو یه پسر بزرگ تر از من به اسم ساسان داره. مامان بد سلیقه ست ولی وقتی خسرو رو دیدم دیگه مطمئن شدم

توجه حس می کنم به . خیلی عالقه داره با من کل بندازه. احتماال بیست و پنج ـ شش سال. سالشه و اصال هم برام مهم نیست که بدونم

اسمش ساراست؛ . خسرو یه دختر کوچک تر از من هم داره که کال عددي نیست! دیگران نیاز داره اما در جلب توجه چندان موفق نیست

. بچه ي خوبیه، زیاد پارازیت ول نمی کنه و روي مخ من راه نمی ره

قبل از اینکه به ساختمون برسم، محض اطمینان چاقو . دمبدون اینکه بپرسن کیه در رو زدن و منم وارد حیاط ش. باالخره رسیدم و زنگ زدم

فکر کردم بابات ! چه عجب: هنوز به در ورودي نرسیده بودم که مامان در رو باز کرد و گفت. رو توي جیب مانتوم گذاشتم تا دم دستم باشه

. اجازه نداده امروز بیاي

. سالم، اشتباه کردي دیگه -

. در بیاري منم غذا رو می کشمتا تو مانتوت رو . سالم: مامان
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آخه می دونی، مانتوي من یه چیزي داره که جدا شدن ازش برام . من با مانتو راحت ترم: در حالی که داشتم کفش هامو در میاوردم گفتم

. خیلی سخته

چی مثال؟: مامان

. یه مسئله ي شخصیه. بی خیال مهم نیست -

. هر جور راحتی: مامان

وقتی وارد پذیرایی شدم خسرو و ساسان ملعون رو دیدم و علی رغم . نم کفش هام رو در آوردم و پشت سرش رفتممامان رفت داخل، م

. البته فقط یک بار گفتم سالم، اونم رو به خسرو که یه وقت اون یکی به خودش نگیره. میل باطنی سالم کردم

.شپزخونه پیش مامان، اما فورا با یه ظرف میوه از آشپزخونه بیرون اومدحوصله ي اون دو تا رو به هیچ وجه نداشتم، می خواستم برم توي آ

. بشین برات میوه آوردم: مامان

چیه؟ می خواي اشتهامو کور کنی؟: با فاصله از خسرو و ساسان روي یه مبل تکی نشستم و گفتم

!مگه میوه اشتها رو کور می کنه؟: مامان

. آره تا اونجایی که من می دونم -

. ولی من شنیدم شیرینی اشتها رو کور می کنه: خسرو

!دو کلمه هم از مادر عروس

. واسه همین کسایی که می خوان الغر شن باید قبل از غذا میوه بخورن. آره اونم هست، ولی میوه هم همین اثر رو داره -

!شادي جان، راستی امسال کالس چندمی؟: چند ثانیه سکوت برقرار شد و خسرو گفت

!شادي، تو هنوز محصلی؟: جواب نداده بودم که ساسان خندید و گفتهنوز 

تو هم هنوز آشغالی؟: با خونسردي گفتم

. آدم جالبی هستی: همین لحظه بود که اون لبخند کذایی از چهره اش محو شد و خیلی جدي گفت

چند روز دیگه هم کالس هام شروع می . ل شدمامسال دانشگاه قبو. آره می دونم، داشتم چی می گفتم؟ آهان، پرسیدین کالس چندمم -

. شه

. آفرین: خسرو

.البته اهمیتی نداشت. نگاهم به مامان افتاد و متوجه شدم به خاطر حرفی که به ساسان زدم عصبانی شده

مامان عصبی به نظر می رسی، چیزي شده؟ -

. می رم غذا رو بکشم. نه هیچی نشده: مامان

. آره فکر خوبیه، چون من ساعت دو می رم -

!چه عجله اي داري حاال؟: مامان

. از اینجا خوشم نمیاد -
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حوصله نداشتم برم توي آشپزخونه و به مامان کمک ! واقعا هم چه اهمیتی داشت؟! برام مهم نبود کسی از حرف هام ناراحت می شه یا نه

. زخونه فرا خوندچند دقیقه ي بعد مامان هممون رو به آشپ. کنم

توي خونه ي خودمون هم همیشه روي زمین سفره میندازم و بعد غذا هم کنارش ولو . منتفرم بودم از اینکه پشت میز بشینم و غذا بخورم

!هر بار که میام خونه ي مامان آرزو می کنم آخرین بار باشه. اما متاسفانه پنج شنبه ها این رویه به هم می ریزه. می شم

. خسرو و ساسان هم رو به روي ما بودن. مامان نشستم من کنار

سارا کجاست؟ -

. مدرسه: مامان

. خب خدا رو شکر -

بابات چی کار می کنه؟ خوبه؟: خسرو

. با کسی هم کاري نداره. سرش به کار خودش گرمه. آره، خوبه -

. آره خب، اون عادتشه که با کسی کاري نداشته باشه: مامان

. اگه حرفی داري برو به خودش بگو. غر ندارمحوصله ي غر  -

. باشه، کاش هواي ما رو هم مثل بابات داشتی: مامان

. من فقط هواي خودمو دارم -

. بقیه هم مثل مامان حرفی نمی زدن و خوشبختانه اون چند دقیقه در سکوت سپري شد. مامان دیگه بحث رو ادامه نداد

. بلند شدم و کیفم رو برداشتم. بابا اس ام اس داده بود که آبتین داره میاد دنبالم. ایلمو شنیدمنزدیک ساعت دو بود که صداي زنگ موب

. من دیگه باید برم، االن میان دنبالم -

!اگه بیشتر بمونی به جایی بر می خوره؟: مامان

. آره -

. ما که دیگه عادت کردیم. باشه، هر جور میلته: مامان

دنبالت؟ کی می خواد بیاد: ساسان

. به تو مربوط نیست -

. منظورم اینه که اگه خودت می خواي بري من برسونمت! خوبی به تو نیومده، نه؟: ساسان

. هر چند مجبور نیستم به تو توضیح بدم ولی یه نفر میاد دنبالم. در اون صورت هم ترجیح می دم تنها برم -

. از همه به آیفون نزدیک تر بود در رو زدهمین لحظه بود که زنگ به صدا در اومد و مامان که 

!شماها عادت دارین بدون اینکه بپرسین در رو باز کنین؟ -

چه نیازي به پرسیدن هست؟. االن که می دونیم اومدن دنبال تو: مامان

. خداحافظ! بی خیال، چرا دارم بحث می کنم. خب شاید یکی دیگه باشه -

. همین که به سمت در حرکت کردم ساسان از خونه بیرون اومد و دنبالم راه افتاد. رفتم جلوي در و سریع کفش هام رو پوشیدم
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. اومدم بدرقه ات کنم، ناسالمتی تو مهمونمون هستی: ساسان

.منم اصال شک نمی کنم که به قصد فضولی اومدي -

. هر جور دوست داري فکر کن: ساسان

.یب مانتوم بود و هر لحظه دوست داشتم چاقو رو از جیبم دربیارم و شکمش رو پاره کنمدستم توي ج

: وقتی چشمش به ما افتاد سالم کرد و گفت. رسیدیم جلوي در، آبتین هم با بی خیالی به ماشین تکیه داده بود و داشت سیگار می کشید

. بشین بریم

معرفی نمی کنی؟: ساسان

.آبتین، پسرعمه ام -

.اینم ساسیه: طرف ماشین رفتم و کنار آبتین ایستادم و گفتمبه 

!از طرز حرف زدنت خوشم نمیاد: ساسان عصبانی شد و گفت

!ساسیِ حساس: با لحن طعنه آمیزي گفتم

!می خواي حساسیت رو بهت نشون بدم؟: با عصبانیت اومد به سمت من و گفت. ساسان حسابی از کوره در رفت

. ببخشید من یه کم عجله دارم، بعدا با هم تسویه حساب کنید: وش رو گرفت و گفتآبتین با خونسردي جل

. باشه، حتما: ساسان با خشم بهم نگاه کرد و گفت

!االن باید بترسم؟ -

. هر جور دوست داري: ساسان

. برو پی کارت -

. آبتین هم فورا اومد و راه افتادیم. توي ماشین نشستم

لمشاعره؟این پسره مختل ا: آبتین

. آره بابا، پونزده سال پرونده ي پزشکی داره -

. اتفاقا بهش هم میاد: آبتین

. اومده بود مچ منو بگیره -

. مزخرف: آبتین

!چه خبر؟. اونو ولش کن -

. درگیر یه پروژه ي جدیدم: آبتین

خب چی هست؟! جدي؟ -

. باالست یه کم ریسکش. هنوز مطمئن نیستم. دارم روش کار می کنم: آبتین

خطر مرگ داره؟ -

. راستشو بخواي چند نفر دنبالش بودن ولی همشون مردن. اي، بگی نگی: آبتین
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. خب اگه تا این حد خطرناکه پس بی خیالش شو -

. اگه موفق بشیم کلی پول گیرمون میاد. نمی تونم، چون دارم به یه نتایجی می رسم: آبتین

موفق بشیم؟ -

. تو و بابات هم باید کمک کنید. آره دیگه، من که تنها نمی تونم از پسش بربیام: آبتین

. من نمی خوام جوون مرگ بشم -

.گفتم که به یه نتایجی رسیدم. اگه خطر داشته باشه حتما کنسلش می کنم: آبتین

.پس درصدش رو بهم بگو -

راستی امروز نمی ري قهوه ي تلخ؟. باشه: آبتین

تو نمیاي؟. اول یه سر می رم خونه، بعد می رم اونجا. می رم چرا -

. دوست دارم ولی وقت نمی شه: آبتین

نمی دونم چرا ! قیافه هاشون داد می زنه که معتادن. جلوي ساختمون، مثل همیشه چند تا معتاد ایستاده بودن. خیلی زود به خونه رسیدیم

.هیچ کس هم جرات نداره چیزي بهشون بگه. ه اینجا جمعنعرق خاصی به جلوي ساختمون ما دارن، چون همیش

!تو نمیاي باال؟ -

. شب که اومدم خونه یه سر میام پیشتون قضیه رو می گم. نه، کار دارم: آبتین

. فعال. باشه منتظریم -

. خداحافظ: آبتین

نمی دونم چرا این . در ساختمون مثل طویله باز بود. الآبتین هم چند لحظه منتظر موند تا من برم با. از ماشین پیاده شدم و رفتم سمت در

.همیشه این در المصب بازه! همسایه هاي ما این قدر احساس امنیت می کنن

واحد ما توي طبقه ي پنجمه، آسانسوري هم در کار ! قبل اینکه از پله ها باال برم یه نفس عمیق کشیدم تا یه وقت توي راه نفس کم نیارم

این نقص پله ها موقع پایین اومدن بیشتر جلوه می . جاست که پله ها هم درست ساخته نشدن و بعضی هاشون شیب دارنجالب این. نیست

. اگه آدم حواسش نباشه ممکنه از سه چهار طبقه با مخ سقوط کنه. کنه

ودا هفتاد متر، اما خب براي من و حد. خونمون کوچیکه. آبتین توي واحد رو به رویی ما زندگی می کنه و براي همین هر روز می بینیمش

. بابا کافیه و از این بابت باهاش مشکلی نداریم

کفش هامو در . چند ثانیه بعد بابا در رو باز کرد، بدون اینکه نگاه کنه ببینه کی پشت دره. خیلی زود رسیدم جلوي در آپارتمان و زنگ زدم

. آوردم و رفتم داخل

!آبتین نیومد؟: بابا

. ایی کار داره؛ شب میادنه، گفت ج -

. خوبه، اتفاقا منم باهاش کار دارم: بابا

ناهار خوردي؟ -
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. آره: بابا

. منم رفتم توي اتاق تا لباس هامو عوض کنم. بابا جلوي تلویزیون نشست

!با ساسان حرفت نشد؟: بابا

. این دفعه تصمیم گرفته بودم برجک نپرونم، ولی نذاشت؛ آخرشم مجبور شدم -

. اشکال نداره؛ فقط اون چاقوي منو بذار سر جاش: بابا

!باشه؛ نمی دونم مال خودم کجاست -

. در واقع بابا کال آدم سخت گیري نیست. احتماال خودم گمش کردم، چون بابا توي این مسائل زیاد سخت گیر نیست. بابا دیگه چیزي نگفت

براي همین تشخیص شوخی و جدي . داش رو از یه حد معینی باالتر نمی برههمیشه هم آروم حرف می زنه؛ حتی وقتی شدیدا عصبانیه ص

. حرفاش یه خرده مشکل

. بابا محو تماشاي تلویزیون بود. بعد از اینکه لباس هام رو عوض کردم، برگشتم توي پذیرایی و سر جاي همیشگیم نشستم

یکی دو ساعت دیگه می رم قهوه ي تلخ، تو نمیاي؟ -

. نه: ه تمام حواسش به تلویزیون بود، گفتبابا در حالی ک

یکیش همین . یه سري از اخالق هاي بابا اعصاب آدمو بهم می ریزه! بعضی وقتا با تمام وجود مامان رو درك می کنم، اما فقط بعضی وقتا

. هالبته در کل بابا یکی دو تا عیب داره که اونم چون خیلی کمه مثل این که اصال عیبی ندار. فیلم دیدنش

بابا فکر می کردي یه روز دختري به این باحالی : براي اینکه یه خرده توجه بابا رو جلب کنم و این وسط پارازیتی هم انداخته باشم گفتم

داشته باشی؟

. که اونم بهش رسیدم. نه، دوست داشتم فقط بچه داشته باشم نه زن: بابا

!چقدر این جمله رو صادقانه ادا کردي -

.ت برمقربون: بابا

 ***

قدیما اسم کافی شاپش . معموال پنج شنبه جمعه ها می رم کافی شاپ قهوه ي تلخ. ساعت نزدیک پنج بعد از ظهر بود که آماده ي رفتن شدم

عاشق  گاهی اوقات یه سري آدمِ! چیز دیگه اي بود ولی بعد از انتشار سریال قهوه ي تلخ، به طرز تابلویی اسم این کافی شاپ هم تغییر کرد

یه جورایی طبقه ي دومش . اکثر اوقات هم دري وري می گن. خوشحال توي طبقه ي دومش جمع می شن و واسه همدیگه شعر می خونن

!ازش خاطرات خوبی دارم. در هر حال اونجا رفتن رو دوست دارم. کمتر کسی از اون پاتوق خبر داره. شبیه باره

. براي رفتن به اونجا تاکسی بگیرم، نزدیک بود نیازي نبود. سریع آماده شدم و راه افتادم
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آخرش هم مجبور می شم یکی دیگه . همش توي این فکر بودم که آخرین بار چاقومو کجا گذاشتم اما هر چی فکر می کردم یادم نمیومد

جاسازیش می کردم و در  بعضی وقتا به راحتی توي مچ بندم. ولی هیچ چاقویی به پاي خوش دستی اون چاقو نمی رسه. واسه خودم بخرم

!خاك بر سرم، همش تقصیر خودمه. حیف که از کفم رفت. مواقع ضروري با یه اشاره ي کوچولو ضامنش رو می کشیدم

چون اینجا همه باباي منو می شناسن و . البته وقتی توي خیابون خودمون راه می رم اصال احساس ناامنی نمی کنم، بر خالف خیلی از مردم

. به من بپرنجرات ندارن 

کمتر کسی حاضر بود بیاد اینجا و به قیمت پول خون آدمی، . چندان شلوغ نبود، تعجبی هم نداشت. ظرف پنج دقیقه به کافی شاپ رسیدم

یه حوض وسط سالنش هست که حدودا دو . دکور کافی شاپ کامال سنتیه، برعکس چیزي که بقیه فکر می کنن! قهوه و این چیزا بخوره

همیشه واسم این سوال پیش میاد که این سیب ها رو عوض می کنن یا همون قبلی . چند تا سیب سبز رو توي آبش انداختن قرنی می شه

!یا اینکه مصنوعی اند؟! هاست؟

قیافش ! همه غیر از من. شش ساله ست به اسم کوروش، که همه بهش می گن دایی -صاحب قهوه ي تلخ هم یه مرد حدودا سی و پنج 

حوصله ندارم ملتفتش کنم که ازش بدم . چند وقتی هم هست متوجه شدم از من خوشش میاد، چون ازم پول نمی گیره. به زشته معمولی رو

.گور پدرش. فقط از این فرصت مفت خوري که برام مهیا شده استفاده می کنم. میاد

علی رغم میل باطنی باید براي چند . نارش رد می شدمبراي اینکه برم طبقه ي باال باید از ک. کوروش پشت میز گوشه ي سالن نشسته بود

خوش اومدین، ! به به خانوم احسانی: همین که چشمش به من افتاد از جاش بلند شد و گفت. جلو رفتم و سالم کردم. ثانیه تحملش می کردم

. بفرمایید باال

باال شلوغه؟ -

. می خونن نه زیاد، یه ده دوازده تا از این دانشجوها دارن شعر: کوروش

. خاك بر سرشون -

. چرا؟ به نظر من که جالبه: کوروش

. با اجازه. ولی بیهوده ست! شاید جالب باشه، بر فرض محال -

یه دختره بلند شده . با فاصله ازشون پشت یه میز، گوشه ي سالن نشستم. چند تا ابله دارن شعر می خونن! از پله ها باال رفتم و دیدم بلــــه

خدایا ما ! دیگه آدم چی می تونه بگه؟. بقیه هم با اشتیاق بهش خیره شده بودن. ن اون همه پسر و دختر داشت دري وري می گفتبود و بی

طولی نکشید که چند تاشون . دوست داشتم هر چی زودتر برنامشون تموم بشه که خوشبختانه این طور هم شد! داریم به کجا می ریم؟

. رفتن و بقیه هم ساکت شدن

البته من همیشه می خوام که ! خدا می دونه بستنی مفت چقدر مزه می ده. ند لحظه بعد گارسون، طبق عادت همیشگی برام یه بستنی آوردچ

. پولشو بهشون بدم ولی قبول نمی کنن؛ دیگه تقصیر خودشونه

ر می رفت که دیدم یه هلو داره از پله ها باال کم کم داشت حوصلم س. چهره ي آشنایی نمی دیدم. ده دقیقه اي می شد که اونجا نشسته بودم

با قیافش حال کردم، ولی خوش نداشتم بیاد و کنارم بشینه؛ اما مستقیم اومد و . دقیقا داشت به سمت من میومد! عجب تیکه اي بود. میاد

. حوصلش رو نداشتم. ولی من جوابشو ندادم. بدون اینکه اجازه بگیره پشت میز من نشست و سالم کرد



کاربر انجمن نودهشتیا   sober – مقدس) نا(                        کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١١

لباس هاش . پیراهن مردونه ي سفید پوشیده بود با شلوار مشکی. یه پسر چشم و ابرو مشکی بود که موهاشو خیلی تر و تمیز باال زده بود

. برخالف کسایی که به اون کافی شاپ میومدن اصال جلف نبود. خیلی شیک بودن

می شه با هم حرف بزنیم؟: بعد از چند ثانیه سکوت گفت. از اینکه یک راست اومد و کنار من نشست خندم گرفته بود

. من االن حال و حوصله ي حرف زدن ندارم -

. خیلی کوتاهه، زیاد وقتتو نمی گیرم -

. تو واسه اینجا خیلی آقایی: ه دادم و گفتمبه صندلیم تیک. از لحن حرف زدنش مشخص بود که اولین بارشه میاد توي این کافی شاپ

!این جوري فکر می کنی؟ -

. آره -

. من دنبال یه چیزي می گردم، فکر می کنم تو بتونی کمکم کنی -

چرا همچین فکري می کنی؟ -

. از هر کی پرسیدم آدرس تو رو بهم داد -

!حاال چی می خواي خوشتیپ؟! جدي؟ چقدر من مشهورم -

.می گردم» نوعی اسلحه کمري«برتاي پیستولت دنبال یه  -

. من زیاد از ماشین سر در نمیارم -

!بامزه بود: لبخند طعنه آمیزي زد و گفت

. خوشحالم که خوشت اومد -

. من مشتریم، جدي می گم. خودت خوب می دونی منظورم چیه! دست بردار -

!باور کن من اصال نمی دونم این چیزي که گفتی، چی هست -

. باور نمی کنم -

. از اونا بپرسی راهنماییت می کنن. در هر صورت یه کم پایین تر از این کافی شاپ یه تعمیرگاه هست. میل خودته -

!آره؛ تو دختر بانمکی هستی -

. ممنون، نظر خودمم همینه -

. بازم می بینمت: در حالی که عصبی به نظر می رسید از جاش بلند شد و گفت

. ونسالم برس -

به ندرت پیش میاد کسی . معموال کسایی که اسلحه می خوان میرن سراغ بابا. به طرز احمقانه اي مشخص بود که این یارو مشتري نیست

شاید هم یارو ناشی بود، . تازه در اون صورت هم من به بابا ارجاعش می دم. مستقیم بیاد پیش من، مگه اینکه قبال عمو بهم اطالع داده باشه

!ه می دونهکسی چ

رفتم جلوي میز کوروش تا پول بستنی رو حساب کنم، . کیفمو برداشتم و از پله ها پایین اومدم. دیگه از نشستن توي کافی شاپ خسته شدم

. هر چند می دونستم مثل همیشه ازم پولی نمی گیره
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!حساب من چقدر شد؟ -

.اختیار دارین، این چه حرفیه: کوروش

!مالت، ورشکست می شی هابدجوري آتیش زدي به  -

. نه بابا، آدم با دو تا بستنی که ورشکست نمی شه: کوروش

. دو تا؟ من به تعداد موهاي سرم اینجا بستنی خوردم -

. این کافی شاپ متعلق به خودتونه: کوروش

خالصه من در آینده بابت : با این فکر لبخندي زدم و گفتم. اما زیادي بی ادبی می شد» !خیلی خري، بی شعور«دوست داشتم بهش بگم 

!بستنی هایی که خوردم پولی پرداخت نمی کنم، مگه اینکه همین لحظه ازم پولشو بگیري، گفته باشم

.این حرفا چیه: کوروش

در . کال از مرد هاي آویزون متنفرم. خداحافظی کردم و از کافی شاپ زدم بیرون. می رفت روي اعصابمداشت . عین پخمه ها حرف می زد

از مردهایی با اخالق بابام خوشم میاد که متاسفانه تعدادشون توي دور و بري هام از شمار . عین حال از مردهاي غیرتی پاچه پاره هم بیزارم

. انگشت هاي یک دست هم کمتره

. دوست داشتم آبتین زودتر بیاد و قضیه رو برامون بگه. آشپزخونه مشغول بود و منم مثل همیشه جلوي تلویزیون ولو شده بودمبابا توي 

. چند لحظه بعد بابا کارش توي آشپزخونه تموم شد و اومد پیش من. حوصلم شدید سر رفته بود

!یه سوال -

چی؟: بابا

. پشیمون شدم. هیچی ولش کن -

!عاشق این اخالقشم. کال آدم پیگیري نیست. نگفت و به تلویزیون نگاه کردبابا چیزي 

. صرفا چون یادم نمیاد دارم می پرسم! بعد از سن یک سال و نیمی من، پیش اومده که منو بغل کنی؟. وایستا می گم -

. اما در کل عالقه اي به این کار ندارم. آره شده. نمی دونم، شاید: بابا

چرا؟ -

در نتیجه از . در ضمن اون جوري ممکن بود تو لوس بشی؛ منم از دختر لوس بدم میاد. دوست ندارم احساساتم رو فیزیکی بروز بدم: بابا

حاال چی شد که این سوال به ذهنت خطور کرد؟. این کاراي بی سر و ته اجتناب کردم

!همین جوري؛ می خواستم بفهمم چرا این قدر اخالقم زمخت شده -

نی االن ناراضی اي؟یع: بابا

!شام چی داریم؟. نـــه بابا، اتفاقا خیلی هم خوشحالم -

. هنوز بهش فکر نکردم: بابا

معموال وقتی خونه ست خودش در رو باز می کنه، به . همین لحظه بود که یه نفر در آپارتمان رو زد و بابا فورا بلند شد تا در رو باز کنه

!دالیلی که براي من هم نامعلومه
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آبتین هم ! من و آبتین مثل خواهر و برادریم و این حرفا. به خودم زحمت ندادم از جام بلند شم. چند لحظه بعد بابا به همراه آبتین برگشت

. خواهش می کنم بلند نشو: که دید من خیال بلند شدن و سالم علیک ندارم به شوخی گفت

. باشه -

چایی می خوري؟: بابا

. ط اگه می شه یه لیوان آب بهم بدهفق. نه، قربونت: آبتین

خب چه خبر؟: بابا در حالی که داشت می رفت توي آشپزخونه گفت

. سالمتی: آبتین

از صبح تا حاال ذهن ما رو درگیر کردي که اینو بگی؟ -

. همین االن هفتاد تا پله رو باال اومدم! حاال وایستا نفسم جا بیاد: آبتین

. بتین و کنار من نشستبابا لیوان آب رو داد دست آ

راستی تو دانشگاه نمی ري؟: بابا

.هنوز کالس هام شروع نشدن -

. شروع شدن، خالی نبند: آبتین

. چرت نگو -

. به جان تو شروع شدن: آبتین

!جدي می گی؟ -

. ریخت و قیافشون از هشت فرسخی داد می زد. خودم سال اولی ها رو دیدم. آره: آبتین

. اشکال نداره، همین هفته می رم. من خر رو بگو تو عالم هپروت سیر می کنم -

. اگه نیاي هم چیزي رو از دست نمی دي. حاال زیاد هم عجله نکن: آبتین کمی آب خورد و گفت

عد از چند ثانیه تازه متوجه ب. منتظر بودیم زودتر اون نقشه ي زهر ماریش رو بگه. من و بابا سکوت کرده بودیم و به آبتین نگاه می کردیم

.هولم نکنید. باشه باشه، االن می گم: نگاه هاي ما شد، خندید و گفت

اگه موفق بشیم، که احتمالش هم کم نیست، . چند وقتی هست که دارم روي این نقشه کار می کنم: لیوان آب رو گذاشت روي میز و گفت

توي این باغ یه تپه . آدرس یه باغ اطراف شهره. بهم رسیده؛ از یه منبع موثق اخیرا یه آدرس. نفري چند میلیون می ره توي کیسمون

مثل اینکه سابقا جزو طرح هاي دولت بوده که گنجش رو دربیاره، ولی . منبع من صراحتا می گه که توي اون تپه یه گنج پنهان شده. هست

. می تونیم گنج رو صاحب بشیم اگه ما بتونیم از چند تا مانع کوچولو رد شیم به راحتی. فراموش شده

تازه اگه دولت فهمید چی؟ می . می دونی چقدر طول می کشه ما زمین رو بکنیم؟ کلی دنگ و فنگ داره. زحمت کشیدي! به به: بابا

. فرستنمون جایی که عرب نی انداخت

معلوم واقعا گنجی وجود داشته باشه؟اصال از کجا ! موافقم؛ از قرار معلوم به جز کندن زمین موانع دیگه اي هم وجود داره -

.در ضمن از نظر کندن زمین مشکلی نداریم، چون زمین رو از قبل کندن. از روي هوا که نمی گم. وجود داره، من مطمئنم: آبتین
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از قبل کندن؟ کیا؟: بابا

گروه دیگه خواستن گنج رو دربیارن؛ گویا دو  قبل از ما یکی دو. خب ما اولین کسایی نیستیم که به فکر در آوردن اون گنج افتادیم: آبتین

.سه متر هم زمینو کندن

!خب؟ چرا موفق نشدن؟ -

... ببینید، من در مورد علت مرگ گروه هاي قبلی خیلی تحقیق کردم : آبتین

. ت می خورهمن از همین االن کنار می کشم، در ضمن نقشه ات هم به درد عم! مردن؟: بابا سریع حرف آبتین رو قطع کرد و گفت

!آره بابا، این برنامه اساسا ملغی ست -

قبلی ها همه ي کارهاشون روي حساب ! من کلی تحقیق کردم، نزدیک به دو ماه! مثال پاي خود منم گیره ها! یه لحظه گوش کنید: آبتین

. بوده اما یه چیز رو نمی دونستن

!چی رو، پروفسور؟: بابا

. ارهاینکه اون گنج یه نگهبان د: آبتین

!تو که گفتی توي طرح دولت نیست -

. اما نگهبانش آدم نیست. آره، االنم می گم: آبتین

!پس چیه؟ یه مار؟: بابا

. نه متاسفانه، یه جن: آبتین

بریم از کنستانتین، سوسک گوش خراش بگیریم؟! خب حاال ما باید چی کار کنیم؟: خندیدم و گفتم

. س یه جن گیر حرفه اي رو پیدا کردمکنستانین که نه، ولی من آدر: آبتین

!هممون رو به کشتن می دي. این نقشه از اساس اشکال داره! آبتین این قدر خودتو به خریت نزن: بابا

. همشون دروغ می گن. آره، اصال نمی شه به جن گیرها اعتماد کرد -

نسخه هایی ! خیلی مشهوره. خود من چند بار دیدمش. این یارو توي دانشگاه خودمون درس می خونده. باور کن این جوري نیست: آبتین

. تازه من آدرسش رو از یه روانشناس گرفتم. که می پیچه رد خور ندارن

چرا از روانشناس؟ تو که گفتی مشهوره؟: بابا

من براي اینکه آدرسش رو گیر بیارم مجبور شدم برم . این روانشناس یکی از دوستاشه. ی ندارهآره ولی خب آدرسش رو هر کس: آبتین

. اونم آدرس جن گیره رو بهم داد. پیش این روانشناس و بگم جن زده شدم و کلی داستان سر هم کنم

. من باید فکر کنم: بابا

!دیگه خود دانی. ا دروغ می گناکثر. ولی من باز هم می گم، به جن گیرها نمی شه اعتماد کرد -

. اگه واقعا مطمئن نبودم حتی مطرحش نمی کردم. من از همتون ترسوترم: آبتین

. نتیجش رو بهت می گم. گفتم که، فکر می کنم: بابا
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***

زنگ آیفون رو می زد آبتین جلوي ساختمون منتظرم بود تا با همدیگه بریم دانشگاه، دم به دقیقه هم . ساعت نزدیک هفت و نیم صبح بود

!معلوم شد دو سه جلسه هم عقبم. دیروز تونستم برنامه ي کالس ها رو از سایت بگیرم. تا من زودتر برم پایین

مخصوصا این تافت لعنتی که نمی دونم چرا همیشه گم ! سعی می کردم هر چه زودتر آماده بشم، ولی انگار تک تک وسایلم گم شده بودن

. تم از بابا بپرسم، چون وقتی خوابه دوست نداره کسی مزاحمش بشه وگرنه بدجور حال طرف رو می گیرهجرات هم نداش! می شه

. مقنعه پوشیدم و داشتم می رفتم سمت در آپارتمان که آبتین دوباره زنگ آیفون رو زد. تا اونجایی که می تونستم وسایلمو جمع کردم

یه بار دیگه صداي زنگ بشنوم پا می شم : ام کرد و با اون لحن خونسرد همیشگیش گفتهمین لحظه بابا که توي پذیرایی خوابیده بود صد

!جفتتون رو کتک می زنم

. فعال خداحافظ. باشه، دیگه دارم می رم -

. سریع کفش پوشیدم و اون همه پله رو سه سوته پایین رفتم

. آبتین جلوي در منتظر بود و ماشین رو هم روشن گذاشته بود

. نزدیک بود بیاد لهت کنهبابام  -

!ولی تو هم نیم ساعت منو معطل کردي. حواسم نبود دایی خوابه! آخ ببخشید: آبتین

. تقصیر خودته، زود اومدي -

. خیلی زود سوار ماشین شدیم و راه افتادیم

تا اونجا چقدر راهه؟ -

دیشب روي پیشنهادم فکر کردین؟. حدودا بیست دقیقه. زیاد نیست: آبتین

. نه، خیلی خوابم میومد؛ شرمنده -

. خالصه اگه شما هم قبول نکنید من خودم دست به کار می شم: آبتین

. هر جور راحتی -

.چند روز پیش توي ماشین بودم، پلیس بهم عالمت ایست داد تا بزنم کنار! راستی یه چیزي: آبتین

!خب؟ -

ایست داد تا زمانی که داشتم می زدم بغل به این فکر می کردم که به خاطر کدوم از اون لحظه که بهم : آبتین در حالی که می خندید گفت

!البته بیشتر ذهنم می رفت سمت فراري دادن پدرام، نمی دونم چرا؟! خالفم داره بهم ایست می ده؟

!آخرش رو بگو، واسه چی نگهت داشتن؟ -

. شانس آوردم ماشینو نخوابوندن. هیچی بابا، یه ذره سرعت رفته بودم: آبتین

!تا حاال به این فکر کردي اگه بیفتی زندان چی می شه؟ -

. راستش نه: آبتین
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. چرا؟ به هر حال ممکنه اتفاق بیفته -

هر چی کمتر بهش فکر کنم، بیشتر . ي این چیزا ندارمعالقه اي به فکر کردن درباره . من مطمئنم که همچین اتفاقی براي من نمیفته: آبتین

. ازش دور می شم

.یادم می مونه! واقعا چقدر فیلسوفانه بود -

قبل از اینکه از ماشین پیاده بشم، آبتین ازم خواست بعد از کالس توي محوطه ي دانشگاه منتظرش . چند دقیقه بعد به دانشگاه رسیدیم

از شانس بد کالس . طولی نکشید که خودمو به داخل ساختمون رسوندم و تونستم کالس رو پیدا کنم. نهبمونم تا با همدیگه برگردیم خو

اصال دوست نداشتم برم توي کالس، . شروع شده بود، درش هم بسته بود و فقط صداي استاد شنیده می شد که گویا مخ همه رو کار گرفته

چند تا ضربه به در زدم، . وضعیت مزخرفی بود ولی نمی شد کاریش کرد. ی کننچون می دونستم به محض ورود همه مثل بز بهم نگاه م

بدبختانه بیشتر صندلی ها پر بودن و مجبور شدم برم ته کالس و البته یه نیم نگاهی هم به بقیه . سرمو انداختم پایین و وارد کالس شدم

اما یه . خیلی کم پیش میاد که چهره ي یه نفر رو فراموش کنم. با همون نگاه کوتاه متوجه ي یه چهره ي آشنا توي کالس شدم. انداختم

. خرده شک داشتم؛ باید تا پایان کالس صبر می کردم

حتی یک کلمه از حرفاش هم متوجه . خودمم نمی دونم چطور تونستم اون همه اراجیف استاد رو تحمل کنم. حدود یک ساعت گذشت

همون پسري بود که توي کافی . من همچنان نشسته بودم و به اون پسر نگاه می کردم. شدنکالس تموم شد و همه از جاشون بلند . نشدم

وقتی داشت کتابش رو داخل کیفش می . از اون اول نباید شک می کردم چون همچین تیکه اي رو نمی شه فراموش کرد. شاپ دیده بودم

واقعا ازش . زدم اما لبخند من تصنعی نبود؛ بیشتر شیطنت آمیز بودمنم بهش لبخند . ذاشت نگاهی هم به من انداخت و یه لبخند تصنعی زد

ولی تابلو بود که اون اصال . دست خودم نبود. درسته به نظر میومد اخالق گندي داره ولی خب دیگه؛ باهاش حال کرده بودم. خوشم میومد

من به هیچ وجه نیازي ندارم اون منو دوست داشته . دركاینو از اون لبخند بی احساسش می شد فهمید؛ که البته به . چشم دیدن منو نداره

. باشه

خودمو به وسط محوطه، جایی . اطراف رو نگاه کردم ولی آبتین رو ندیدم. منم از جام بلند شدم و اومدم بیرون. کالس تقریبا خلوت شده بود

، چند ثانیه بعد جواب داد که هنوز کالسش تموم »؟کجایی«به آبتین اس ام اس دادم که . که چند تا نیمکت قرار داشت رسوندم و نشستم

. باید منتظر می موندم، چون حوصله نداشتم با تاکسی برم. نشده

اگه مجبور نبودم عمرا درس می . حس می کردم محیط دانشگاه رو دوست ندارم. آسمون آفتابی بود، اما آنچنان گرم نبود که اذیت بشم

خود من ! یعنی خیلی خیلی خیلی ضایعست. ن نداره ولی خودم فکر می کردم دیپلم خیلی ضایعستبابا اصراري به درس خوندن م. خوندم

مطمئن هم هستم با مدرکی که می گیرم کار گیرم . اصال دیپلم رو به رسمیت نمی شناسم و براي همین فقط واسه مدرك دارم ادامه می دم

. نمیاد

یارو . اولش فکر کردم دارم اشتباه می کنم ولی متاسفانه حدسم درست بود. یاد سمت منتوي فکر بودم که متوجه شدم یه پسر دقیقا داره م

با اینکه سعی . قیافش به قدري ببو بود که یه آن نزدیک بود خندم بگیره. همین طور جلو اومد تا اینکه به من رسید و جلوي نیمکت ایستاد

! هاش هیچی از پخمه بودنش کم نکرده بودن کرده بود جوري لباس بپوشه که خوشتیپ جلوه کنه، ولی لباس
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به نظر میومد . به صورتش نگاه کردم! خدا می دونه چقدر از تی شرت آستین بلند بدم میاد. یه تی شرت سفید آستین بلند پوشیده بود

.که سالم کرد» چی می خواي؟«سرمو تکون دادم یعنی . چشماش عسلی باشن

!چیزي می خواي؟ -

. اگه دوست داشته باشین من می رسونمتون. مدم بگم اینجا بد ماشین گیر میاداو. نه نه! من؟ -

تو واسه آژانس کار می کنی؟ -

. اسم من پویا براتیه. نه، فقط خواستم کاري واسه ي همکالسیم انجام داده باشم -

بلو بود از این پسراییه که دختر به چشم تا. توي اون لحظه فقط دوست داشتم زودتر بره و گورشو گم کنه! انگار من اسمش رو پرسیدم

!ندیدن، وگرنه سراغ من نمیومد

. منتظر کسیم -

. به هر حال من وظیفه ي خودم دونستم بهتون پیشنهاد بدم: پویا

.شما خودتونو معرفی نکردین: لحظه اي بعد دوباره گفت! ازش تشکر نکردم چون کاري برام نکرده بود

. ت ندارم خودمو به هر کسی معرفی کنماساسا عاد. آره می دونم -

از دور براي آبتین . خوشحال بودم که دارم از شر اون یارو خالص می شم. همین لحظه بود که دیدم آبتین از ساختمون دانشگاه بیرون اومد

ست داشتم جوري نشون در اون لحظه ي خاص خیلی دو. پسره هم برگشت و نگاهی به آبتین انداخت. دست تکون دادم و اون هم منو دید

! بدم که انگار آبتین دوست پسرمه

. خب دیگه، بریم: وقتی آبتین بهمون رسید بدون کوچک ترین توجهی به پسره، رو به من گفت

!این یارو چی می گفت؟: چند قدمی که جلوتر رفتیم آبتین گفت. منم از جام بلند شدم و با همدیگه به سمت ماشین حرکت کردیم

.عین این تازه به دوران رسیده ها. مثال اومده بود نخ بده. تچرت و پر -

همین من، سال اول دانشگاه از بیست نفر ! نمی دونم این دانشگاه المصب چه کوفتی داره که همه ي پسرا اولش این جوري می شن: آبتین

. خوشم اومد

جدي؟ -

!آره بابا، بلکه هم بیشتر: آبتین

االن چی؟ به امید خدا سرت به سنگ خورده؟ -

!من خیلی زود منقلب شدم، باور کن. آره خدا رو شکر: آبتین

. باور می کنم -

در کل عمه ها، بابا و عمو رو به رسمیت . آبتین تنها پسر عمه ي منه و چون با عمو و بابا و کال با ماها می پره از خونه پرتش کردن بیرون

البته به خاطر نمیارم این موضوع براي بابا و عمو مهم بوده . همیشه هم تاکید کردن که هیچ برادري ندارن و از این حرفا یادمه. نمی شناسن

. ولی در هر صورت نظر شخصی عمه ها اینه! باشه
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خیلی جاها . می دارهآبتین به خصوص براي عمو عنصر بسیار مطلوبیه، چون از معدود کسایی که یه خبرچین خیلی فعال توي نیروي انتظا

. تونسته به عمو کمک کنه و همیشه به درد بخور بوده

به هیچ وجه مصداق آبتین نیست، شاید ... از نظر ظاهر و قیافه اصال به بابا و عمو شباهتی نداره و این قضیه ي حالل زاده به داییش می بره و 

حتی چشماي بابا آبیه ولی . قضاوت کرد چون من هم اصال شبیه بابام نیستمالبته نمی شه این جوري . هم حالل زاده نیست؛ کسی چه می دونه

موهاش قهوه اي پر رنگه و من تا حاال . از این نظر شبیه منه. آبتین هم همین طور! چشماي من خاك بر سر مشکی، یه چیزي هم اون ورتر

نقصی توي صورتش نداره ! وده؛ در نوع خودش خیلی جالبههیچ وقت از اینی که هست بلند تر یا کوتاه تر نب. ندیدم مدلش رو عوض کنه

. کامال معمولی، مثل خودم. ولی آنچنان هم دلبر نیست که همه با دیدنش پس بیفتن

مثل اینکه داشتیم جاي دیگه اي می . چند دقیقه اي می شد که از دانشگاه خارج شده بودیم اما توي اون مدت هیچ خیابون آشنایی نمی دیدم

.رفتیم

. من که می خوام برم خونه، تو رو نمی دونم -

. می رسونمت، فقط قبلش باید یه جایی رو بهت نشون بدم: آبتین

!کجا؟ -

. االن می رسیم، می فهمی: آبتین

. از شانس بد چاقوم رو هم با خودم نیاوردم! نکنه داري منو می دزدي -

. خفه شو: آبتین

!خب الاقل بگو داریم کجا می ریم -

. پنج دقیقه ي دیگه می رسیم: بتینآ

. باشه -

کله ي منم تا یه میلی متري شیشه ي ماشین . سر یه چهار راه یهو یه ماشین از فرعی پیچید جلومون و آبتین مجبور شد با شدت ترمز کنه

ین بیرون آورد و یه فحش آبتین حسابی عصبانی شده بود، سرشو از شیشه ي ماش. فقط شانس آوردم با مخ نرفتم توي شیشه. پیش رفت

.طرف هم سریع گازشو گرفت و رفت. رکیک به یارو داد

!چقدر زود جوش میاري. ولش کن بابا -

. شانس آورد زود رفت، وگرنه می زدم سپرشو می آوردم پایین! عجب کره خري بود: آبتین

.همین لحظه بود که موبایلم شروع کرد به زنگ زدن و فورا جواب دادم

الو؟ -

الو شادي، با آبتینی؟: اباب

چیزي شده؟. آره، داریم برمی گردیم خونه -

. تاکید کرد که آبتین هم بیاد، چون کارش داره. شما هم ظهر بیاین اونجا. عموت از صبح منو گذاشته بیخ دیوار که برم پیشش: بابا

چرا به خودش زنگ نزد؟ -
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. برنمی داره: بابا

. ریم خونه، از اون طرف میایم اونجا پس ما یه سر می. آهان، باشه -

کاري نداري؟: بابا

. خداحافظ. نه -

.فعال: بابا

. انگار داشتیم از شهر خارج می شدیم؛ به باغ هاي اطراف شهر نزدیک شده بودیم. از شیشه به بیرون نگاهی انداختم. گوشی رو قطع کردم

دیگه دارم بهت مشکوك می شم، منو کجا داري می بري؟: خندیدم و گفتم

االن می رسیم، راستی کی بود؟: آبتین

. گفت حتما باید بیاي. یا عمو با تو کار دارهبابام؛ گفت ظهر بریم خونه ي عمو، گو -

. هر وقت می خواد واسش کاري انجام بدم بهم یه ناهاري چیزي می ده. آره، دایی کال عادتشه: آبتین

. خوبه که؛ باید خوشحال باشی با اسلحه مجبورت نمی کنه -

.آره خب؛ جاي شکرش باقیه: آبتین

. باغ که دیوارهاي نسبتا بلندي داشت توقف کردیمباالخره بعد از یکی دو دقیقه جلوي یه 

. رسیدیم، پیاده شو: آبتین

خیلی خلوت بود؛ در واقع اون طرف ها کالغ هم پر نمی زد، یا الاقل . توي یه کوچه باغ بودیم. از ماشین پیاده شدم و به اطراف نگاه کردم

! من نمی دیدم

!من باید از این محله چی رو استنباط کنم؟! خب -

اینجا همون جاییه که گفتم گنج داره، می بینی چقدر خلوته؟: آبتین

!تا حاال به این فکر کردي که چه جوري باید از دیوارش باال بریم؟! این قدر خلوته که می تونیم با خودمون نردبون بیاریم! آره عالیه -

به اندازه ي کافی براي باال . همون طور که گفتم اینجا خلوته .تازه اون قدرها هم که تو فکر می کنی سخت نیست. فکر اینم کردم: آبتین

. رفتن از دیوار وقت داریم

بگو ببینم چه جوري می خواي از یه دیوار سیمانی که هیچ جاي دستی نداره باال بري؟! جدي؟ -

. آبتین خیلی سریع رفت روي ماشین و ظرف چند ثانیه از دیوار باال رفت

!ماشین، اون طرف رو می خواي چی کار کنی؟ بعدم زودتر بیا پایین تا کسی ندیدت از این طرف رفتی روي -

. جاي دست داره؛ راحت می شه ازش باال اومد. دیوار از اون ور آجریه. نگران اون طرف نباش: آبتین از روي دیوار پایین پرید و گفت

!بازم حس می کنم یه جاي کار می لنگه -

. تا حاال چندین بار اومدم اینجا و آمارشو گرفتم. ردممن فکر همه جاشو ک: آبتین

این باغ نگهبانی چیزي نداره؟ -

. هیچی. نه نگهبان، نه سگ: آبتین
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!در عوض یه جن داره، شاید هم چند تا -

. فقط مونده برم پیش پسره و یه نسخه ازش بگیرم. اون که حله: آبتین

. ریم خونه تا من لباس عوض کنمباید یه سر هم ب. بسه دیگه، سوار شو بریم -

. باشه: آبتین

. سوار ماشین شدیم و راه افتادیم

کی می خواي بیاي برش داري؟ -

چیو؟: آبتین

.این یارو گنجت رو -

. توي همین هفته تمومش می کنم. همین روزا می رم سراغ جن گیره: آبتین

. خواستی بري پیش پسره منم با خودت ببر -

. ترجیح می دم این کار رو نکنم: آبتین

چرا؟ -

.اگه شد به تو هم می گم. شوخی کردم، باشه: آبتین

از این بابت خوشحال بودم که الاقل یکی دو تا دوست و آشنا برامون . حس خوبی داشتم. کم کم داشتیم به خونه ي عمو نزدیک می شدیم

اون . فامیل هاي مامان رو که خدا رو شکر چند سالی می شه ندیدم! یل قطع رابطه کردیممونده؛ و بیشتر از این خوشحالم که با بقیه ي فام

زمان که بابا و مامان می خواستن از هم جدا شن مامان خیلی سعی داشت منو ببره پیش خودش، اما من با علم به اینکه زیر سر مامان بلند 

. شده از بابا خواستم که در این زمینه اصال کوتاه نیاد

البته من . مثال بابا از همسرش جدا شده ولی عمو کال ازدواج نکرده. در کل فرق هاي خیلی کوچیکی دارن. اخالق عمو خیلی شبیه باباست

در هر صورت وضعیت فعلیش رو بیشتر می پسندم و اگه عموم نبود ! نمی دونم خودش نخواسته ازدواج کنه یا بهش زن ندادن یا هیچ کدام

. داشتیم حتما ازش خواستگاري می کردمو نسبت فامیلی ن

در پارکینگ رو براي آبتین باز کردم و . بالفاصله در باز شد. من از ماشین پیاده شدم و زنگ زدم. ساعت نزدیک دوازده بود که رسیدیم

. رفتم داخل

ینه که حیاط داره، حیاطش خیلی از خوبیش ا. البته نه خیلی؛ ولی خب بزرگ محسوب می شه دیگه. خونه ي عمو برعکس خونه ي ما بزرگه

. با اینکه یه ذره دلگیره ولی من دوستش دارم. کلی هم دار و درخت داره. ساختمون بزرگ تره

از همون جا سالم کردم و جلو رفتم و با عمو دست . بابا و عمو توي پذیرایی نشسته بودن. سریع کفش هامو درآوردم و وارد خونه شدم

با هم صمیمی ایم اما عادت ندارم به محض دیدنش مثل گربه ي ملوس یا هر موجود ملوس دیگه اي خودمو بندازم توي با اینکه خیلی . دادم

. اونم از این کارا خوشش نمیاد. بغلش

. می خواستم برم پیش بابا بشینم که دستمو ول نکرد، منم مجبور شدم همون جا کنار عمو بشینم

دانشگاه بودي؟! چه خبر؟: عمو
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. اصال باهاش حال نکردم. ه، خیلی مزخرف بودآر -

.کم پیدایی: عمو

!من که همین چند روز پیش اینجا بودم -

آبتین کجاست؟. درسته؛ همین جوري خواستم دیالوگ گفته باشم: عمو

. االن میاد، داره ماشین رو می زنه داخل -

. مامانت زنگ زد: بابا

!به تو زنگ زد؟ -

!اشکالی داره؟: بابا

!حاال چی کار داشت؟. نه، ولی یه جوریه؛ اصال ولش کن -

. کلی هم به من غر زد ولی تهش گفت باید از این به بعد کل روزاي پنج شنبه بري اونجا. از دستت خیلی شکار بود: بابا

. اتفاقا از این به بعد همون یه ناهار رو هم نمی خوام برم -

!چرا؟: عمو

. عمرا اگه برم اونجا، حاال ببین. ، یکسره به من می پرهاین یارو خسرو یه پسر داره -

!می خواي حال پسره رو بگیرم؟: عمو

.ارزش اونم نداره. نه بابا عددي نیست -

!نظر تو چیه شاهین؟: عمو

. چرند نگو: بابا

. تو خونش می زنمش که نفهمه از کی خورده. بابات رو بی خیال، یه ندا به من بدي طرفو لهش می کنم: عمو رو به من گفت

. اگه دیدم خیلی رو مخه حتما بهت می گم... ! چی بگم واا  -

!یادت نره: عمو

. نه یادم نمی ره -

!تازه دارم می فهمم چرا تا حاال عمو ازدواج نکرده

. با عمو و بابا سالم علیک کرد و پیش بابا نشست. ید که آبتین هم اومدطولی نکش

گفتی اسم پسره چی بود؟: عمو

. ولی تو می تونی گاو صداش کنی. کی؟ آهان، ساسان، ساسی -

آبتین تو این یارو رو دیدي؟: عمو

. آره، به نظر میومد آدم چرتی باشه: آبتین

. همین براي زدنش کافیه: عمو

. بگو چی کار داشتی! اونو ولش بابا، کچلمون کردي: بابا
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چند روز پیش یکی از دوستاي من که یه آشنا توي نیروي انتظامی داره، بهم گفت که یه . باشه، االن می گم، بعدش ناهار می خوریم: عمو

غانستان آوردیم تایباد و فرار پدرام بیشتر هم روي قضیه ي اون کامیونی که از اف. نفر سعی داره پرونده هاي ما رو به جریان بندازه

. پافشاري می کنه

. طرف داره خودشو خسته می کنه. پروندش خیلی وقته بسته شده. خب اون قضیه کامال تموم شده ست: بابا

ره تمام کاراي ما رو با اینکه تا حاال نتونسته کاري کنه ولی احتمال می . از این پلیس هاي سمج اعصاب خردکنه. آره، ولی یارو گیر داده: عمو

. زیر نظر داشته باشن

حاال تو می گی ما باید چی کار کنیم؟: آبتین

.از خبرچینت بپرس. اول باید مطمئن بشیم: عمو

بعد از اینکه مطمئن شدیم چی کار می کنیم؟ -

. به احتمال زیاد پلیسمون به درجه ي واالي شهادت نایل می شه: عمو

!زمه؟به نظرت این کار ال: آبتین

. آره اما ممکنه طوري پیش بره که ما این کار رو نکنیم: عمو

چطور؟: آبتین

. گفتم که، طرف گیر پرونده ي فرار پدرام هم هست. ما تنها کسایی نیستیم که با این پلیس خصومت داریم: عمو

. نمی خواد تو زحمت بکشی. مطمئن باشین پدرام قبل ماها می کشتش: بابا

مگه فقط همین یه نفر . اگه این چیزایی که تو می گی درست باشن پس کشتن این بابا فایده اي نداره! یزي رو متوجه نشدممن یه چ: آبتین

بقیه بوقن؟! توي اداره ي پلیس کار می کنه؟

از . یه نفر بهمون گیر دادهتا جایی که من می دونم فقط همین . گفتم داره سعی می کنه پرونده ي ما رو به جریان بندازه. نه، البته که نه: عمو

. ما هم تبرئه ایم. نظر مافوق هاش این پرونده مختومه ست

!روي چه حسابی این قدر با ما چپه؟: آبتین

. جزو اون پلیس هایی بود که ماشینشون رو منفجر کردن. توي قضیه ي فرار پدرام باباي این یارو کشته شد: عمو

. در این زمینه که ما بی تقصیریم: بابا

. آره خب، ولی آر پی جی اي که باباش رو ترکوند مال ما بوده: عمو

اما تقصیر ما چیه که از آر پی جی در اون زمینه استفاده کردن؟. آهان، از اون نظر آره: بابا

باید اول مطمئن بشیم که همچین جریانی داره اتفاق میفته، بعد  ما. به هر حال االن خون جلوي چشماي طرف رو گرفته. نمی دونم... واا : عمو

. اون وقت من کاري می کنم که پدرام یارو رو بکشه نه ما. طرف رو شناسایی کنیم

. من ترتیب شناسایی رو می دم؛ تا دو سه روز دیگه. آره این جوري بهتره: آبتین

.خب دیگه بریم براي ناهار: عمو
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تازه اگه قرار . الف بودم، اما وقتی می دیدم پاي مرگ و زندگی خانوادم درمیونه، چشمام رو به روي همه چیز می بستمبا اینکه با کشتن مخ

وکیلش ترتیبی . پارسال پدرام، یکی از دوستاي مشترك عمو و بابا زندانی شد. باشه پدرام طرف رو بکشه که دیگه کال قضیه مختومه ست

همون موقع بود که دار و دسته اش نقشه ي فرارش رو کشیدن و از عمو و بابا هم کمک . ا منتقلش کننداد که از زندان تهران به اینج

. سر قضیه ي فرارش مجبور شدن چند تا ماشین نیروهاي پلیس رو از دور با آر پی جی بزنن. خواستن

پلیس احتماال خیلی احمقه که سعی داره این قضایا اون . در هر حال من هر چقدر فکر می کنم خودمون رو در این زمینه بی تقصیر می بینم

!رو به هم ربط بده

ازم خواسته بود نظر بابا رو . آبتین بهم اس ام اس داده بود که خودش میاد و تا دانشگاه می رسونم. ساعت چهار بعد از ظهر کالس داشتم

. در واقع منظورش این بود که بابا رو راضی کنم. در مورد قضیه ي گنج بپرسم

. قیافش هم یه جوري جدي شده بود که آدم می ترسید ازش سوال بپرسه. بابا توي پذیرایی نشسته بود و شدیدا میخ موبایلش بود

. می خوام برم دانشگاه. چند دقیقه ي دیگه آبتین میاد دنبالم -

. بابا نیم نگاهی بهم انداخت و دوباره سرگرم موبایلش شد

پس چرا آماده نشدي؟: بابا

چی کار می کنی؟. فقط باید مانتو بپوشم. آمادم -

. اعصابم به هم ریخته. یکی از فیلم هاي موبایلم پاك شده: بابا

باالخره چی شد، روي پیشنهاد آبتین فکر کردي؟. بی خیال. من فکر کردم داري با کسی حرف می زنی -

. می ترسم سرمونو به باد بده. آره، ولی به نتیجه اي نرسیدم: بابا

. خودش که خیلی مطمئنه -

وگرنه با اصل ماجرا مشکلی . نکته اینجاست که اگه قضیه ي اون یارو جن درست باشه و جن گیره هم نتونه کاري بکنه، دخلمون اومده: بابا

. ندارم

دربارش پرس و جو می من امروز . شاید بعضی از دانشجوها بشناسنش. آبتین می گفت این یارو توي دانشگاه خودمون درس می خونده -

. به نظرم بهتره یکی از ما هم باهاش بریم. امروز و فردا هم آبتین می خواد بره پیشش. کنم

!البد اون یه نفر هم تویی: بابا

حاال اجازه می دي برم؟. تازه من خیلی دلم می خواد طرف رو ببینم! خب آره، مگه چه اشکالی داره؟ -

!ري دیگه؟یعنی اگه اجازه ندم نمی : بابا

. معلومه که نمی رم -

!خالی نبند، من که می دونم تو در هر صورت می ري؛ ترجیح می دم اجازه بدم که الاقل شأن خودمو حفظ کنم: بابا

. ممنون که اجازه دادي -

دیگه آبتین هم : به بابا گفتم وقتی حاضر شدم از اتاق بیرون اومدم و. با صداي زنگ، فورا رفتم توي اتاق تا مانتوم رو بپوشم و راه بیفتم

. اومد، من دارم می رم
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!خدا رو شکر: بابا

چیزي نمی خواي برات بخرم؟! چه بی اعصاب -

. می ترسم اون قدر سرگرم گنجش بشه که اینو فراموش کنه. فقط به آبتین قضیه ي اون پلیس رو یادآوري کن. نه، زحمت نکش: بابا

. فعال خداحافظ. باشه، بهش می گم -

. زود خودمو به آبتین رسوندم و راهی دانشگاه شدیم

چه خبر؟: آبتین

. بیشتر گیرش سر قضیه ي جن و این چیزاست. گفت هنوز به نتیجه اي نرسیده. بهش گفتم -

.اوکی: آبتین

تو هم کالس داري؟ -

. نه: آبتین

. مو می گفتآمار اون پلیس رو گرفتی؟ اونی که ع -

. دنبالش هستم. فردا با دوستم قرار دارم: آبتین

کی می ریم پیش جن گیره؟. چه خوب -

. ولی احتماال فردا سراغ اونم برم. چند بار بهش زنگ زدم، جواب نمی ده المصب: آبتین

. پس به من خبر بده، با بابا هماهنگ کردم -

!بابات اجازه داد؟: آبتین

دي بابام از اوناشه؟آره، چیه؟ فکر کر -

!از کدوما؟ چی داري می گی تو؟ همین جوري فقط تعجب کردم: آبتین

. خالصه اگه منو بپیچونی حالتو می گیرم -

. گفتم که بهت می گم! باشه، چقدر تو بد پیله اي: آبتین

تا حاال یه جن گیر رو از نزدیک . و ببینمدر کل خیلی دوست داشتم برم یارو ر! نمی دونم چرا حس می کردم آبتین می خواد منو بپیچونه

!به نظرم هیجان انگیز بود. ندیده بودم

. همین که وارد دانشگاه شدم غم دنیا منو گرفت. وقتی به دانشگاه رسیدیم آبتین منو جلوي در پیاده کرد و سریع گازشو گرفت و رفت

ک نقطه خیره شده بودم و یه کلمه هم از حرفاي یارو استاده رو سر کالس هم همش به ی! اعصاب خردکن بود. چقدر از محیطش بدم میومد

. یعنی اصال گوش نمی کردم که بخوام متوجه بشم. متوجه نشدم

یه لحظه به ذهنم خطور کرد که . روي یکی از صندلی هاي ردیف اول نشسته بودم و تا کالس تعطیل شد مثل فشنگ ازش اومدم بیرون

خیلی دوست داشتم باهاش حرف بزنم و اذیتش کنم، جوري که کالفه بشه . م اون پسر خوشگله اومده یا نهجلوي کالس منتظر بمونم و ببین

کال عاشق اینم با کسایی که ازشون خوشم میاد شوخی . همین جوري که می رم روي اعصاب بابا. و برم روي اعصابش که حسابی حال کنم

. می دهاحساس خوبی بهم دست . کنم و روي اعصابشون راه برم
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به محض بیرون اومدن از کالس . اونم مثل خودم تک و تنها بود. چند لحظه منتظر موندم و طولی نکشید که طرف از کالس بیرون اومد

ولی . با این فکر خندم گرفت، بهش یه لبخند زدم. کامال واضح بود که چشم دیدن منو نداره. متوجه ي من شد و دوباره یه لبخند تصنعی زد

روي یه . بی خیالش شدم و اومدم توي حیاط دانشگاه. توي اون لحظه حوصله ي حرف زدن ندارم؛ اونم که از من خوشش نمیاد حس کردم

. چون یه کم احساس خستگی می کردم، تصمیم گرفتم چند لحظه همون جا بشینم. نیمکت نشستم و به اطراف نگاه کردم

من یکی که حال این چیزا رو . خیلی احمقانه بود. ه می رفتن سمت بوفه ي دانشگاهبعضی از دانشجوها با همدیگ. به اطراف نگاه کردم

حاال نمی دونم این . حتی حال نداشتم با یه دختر دوست بشم چه برسه به اینکه با یه پسر ملنگ پاشم برم بوفه، ذرت کوفت کنم. نداشتم

. آدمو چاق می کنهبا اینکه خیلی هم بدمزه ست و ! وسط چرا همه ذرت مکزیکی می خورن

فرصت رو غنیمت . موبایلمو از توي کیفم بیرون آوردم و خواستم شماره ي آبتین رو بگیرم که دیدم زیباي عصبانی داره از جلوم رد می شه

!ببخشید: شمردم و با صداي بلند گفتم

هیچ حسی توي . از یک متر فاصله داشتیم چند قدم جلو اومد ولی هنوز با هم بیشتر. خوشبختانه متوجه ي صدام شد و به سمتم برگشت

. همین باعث می شد حس کنم بیش از اندازه دوست دارم اذیتش کنم. صورتش نبود و خیلی خشک به نظر می رسید

!بله؟ -

!به اون تعمیرگاهی که گفتم سر زدي؟: با لبخندي شیطانی گفتم

. گفتم که، تو دختر بانمکی هستی -

. سال اول دانشگاه باشی به سنت نمی خوره. ممنون -

!یادم نمیاد در مورد سنم با تو حرف زده باشم -

. به نظرم باید االن دکترات هم گرفته باشی. فقط نظرمو گفتم! منم نگفتم که حرف زدي -

!گپ دوستانت تموم شد؟ -

. آره، می تونی بري -

.دوباره شماره ي آبتین رو گرفتم. احساس می کردم حالم یه خرده بهتر شده. با عصبانیت می خواست جوابمو بده، ولی بی خیال شد و رفت

!الو؟ میاي دنبالم یا خودم برم؟ -

. دارم میام، چند دقیقه صبر کنی رسیدم: آبتین

. باشه، منتظر می مونم -

هر چند خیلی تخس . اش اون پسره بیشتر می موند و یه کم سر به سرش می ذاشتم تا حالم جا بیادآرزو می کردم ک. حوصلم سر رفته بود

!بعضی وقتا دوست داشتم بزنمش. بود

. دلم می خواست آبتین زودتر بیاد و از شر این محیط لعنتی خالص بشم. احساس تشنگی می کردم، اما حال نداشتم برم یه بطري آب بگیرم

فکر کنم آخرش . حوصله ي این یکی رو که دیگه اصال نداشتم. ودم که دوباره سر و کله ي نحس اون پسره پیدا شدتوي همین فکرا ب

.خطابش کنم» شما«از اون آدمایی بود که اصال دوست نداشتم ! مجبور بشم بدم عمو با چاقو بزنش

. سالم: پویا
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. علیک -

خوبین؟: پویا

.اي -

. ه حرف می زدیندیدم داشتین با اون پسر: پویا

!دیده باش، خب که چی؟ -

می خواستم بپرسم شما اسمشو می دونید؟. منظور خاصی نداشتم: پویا

!نه، تو چه عالقه اي داري اسم همه رو بدونی؟ -

منتظر کسی هستین؟. یه کم کنجکاو شدم، همین: پویا

. اوهوم -

.زي بدونهبه ذهنم رسید در مورد اون جن گیره ازش سوال کنم؛ شاید چی

تو توي این دانشگاه جن گیر می شناسی؟ -

!جن گیر؟: پویا

آره، به نظرت عجیبه؟ -

. پارسال فارق التحصیل شد. می شناسم ولی در حال حاضر توي این دانشگاه نیست. نه، یه کم جا خوردم: پویا

تو از کجا می دونی؟ -

. تا حدودي می شناسمش: پویا

حاال واقعا این کاره ست؟ -

. آره، تا جایی که من می دونم: پویا

.پسره هنوز سر جاش ایستاده بود. دیگه چیزي نگفتم و همچنان منتظر آبتین موندم

می خواین قبلش با هم بریم بوفه یه چیزي بخوریم؟: پویا

قبل چی؟ -

. قبل از اینکه برید: پویا

!ببینم، من و تو با هم نسبتی داریم؟ -

!نه؛ چطور؟... خب : پویا

. من لزومی نمی بینم با کسی که نسبتی ندارم برم بوفه -

!مگه همه کسایی که با همدیگه می رن کافی شاپ و رستوران با هم نسبت دارن؟: پویا

ی بیشتر وقتا ممکنه به راحتی نقضش کنم؛ ول. ببین من قوانین خودمو دارم، هیچیش مشخص نیست، گاهی اوقات هم احمقانه ست: پویا

. بهش پایبندم، االن هم دقیقا از همون وقت هاست
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از جام بلند شدم تا راه بیفتم که این یارو پویا . برگشتم و به سمت در نگاه کردم، ماشینش رو دیدم. همین لحظه آبتین یه تک زنگ انداخت

با این آقا هم نسبتی دارین؟: گفت

قرار نیست برم رستوران یا کافی شاپ؛ در ثانی هر چند این موضوع اصـــال به تو مربوط نیست،  اوال که من االن: همون جا ایستادم و گفتم

. اما اگه خیلی دوست داري بدونی، آره؛ نسبت داریم

. منتظر نشدم حرف دیگه اي بزنه و سریع رفتم سمت ماشین آبتین

.::ساخته و منتشر شده است)www.98ia.com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا ::.

***

الزمه این یارو رو بکشیم؟ -

اما شاید هم الزم باشه، چون اصال دوست ندارم اعدام بشم، من حاال حاالها . ش، چون بیشتر پاي پدرام گیرهلزوما قرار نیست ما بکشیم: بابا

راستی تو امروز کالس نداري؟! آرزو دارم

. نه؛ فقط چند دقیقه ي دیگه قراره با آبتین بریم خونه ي اون جن گیره -

!چه جوري ما رو عالف خودش کردهببین . مثال قرار بود آمار این پلیس رو در بیاره: بابا

. آبتین بهم گفته بود که ساعت چهار میاد دنبالم و با هم می ریم پیش یارو، اما هنوز ازش خبري نبود. ساعت نزدیک چهار بعد از ظهر بود

!همش حس می کردم منو پیچونده

.خواستم شمارش رو بگیرم اما قبل از اینکه دست به کار بشم خودش بهم زنگ زد

الو، کجایی؟ -

.شرمنده: آبتین

یعنی چی؟ پیچیدي؟ -

اتفاقا با طرف واسه ساعت چهار و نیم قرار گذاشتم ولی این دوستم زنگ زد گفت . نه بابا، نپیچیدم! یه لحظه صبر کن بقیش رو بگم: آبتین

. همین ساعت می خواد منو ببینه

حاال چی کار می کنیم؟ -

ببین یه کاري می کنیم، . از این یارو هم به زور وقت گرفتم. آماره پلیسه رو نگیرم دایی بیچارم می کنه من که اگه نرم پیش دوستم و: آبتین

. تو برو سراغ جن گیره، منم می رم پیش دوستم

.آخه این جوري که نمی شه -

!چرا نمی شه؟ می ترسی؟: آبتین

.خفه شو، به خاطر اون نمی گم که -

. اگه نمی تونی بري کنسلش می کنم: آبتین

. نه نه، قبول -
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. پس آدرس رو برات اس ام اس می کنم، فقط به بابات نگو که داري تنها می ري: آبتین

.می بینمت. باشه، حواسم هست -

. فعال: آبتین

چی گفت؟: تا گوشی رو قطع کردم بابا پرسید

. گفت چند دقیقه ي دیگه میاد دنبالم -

زود برگردین ها؛ یه وقت هم پا نشی بري : حین آماده شدن بابا از پذیرایی با صداي بلند گفت. د شدم و رفتم سمت اتاق تا آماده بشمبلن

. براي شام حتما بیا خونه. کافی شاپ اون یارو

!اصال کجا رو دارم که برم؟. باشه بابا -

. خالصه اگه بعد از ساعت هفت بیاي ریز ریزت می کنم: بابا

. خب، فهمیدم -

اما اگه . برام زیادي هیجان انگیز بود. خیلی ذوق رفتن داشتم. خیلی آروم از توي کشو چاقوي بابا رو بیرون آوردم و گذاشتم توي جیبم

. واقعا که خاك بر سرش با اون قرار هماهنگ کردنش. آبتین هم میومد بیشتر خوش می گذشت

یکی از مانتوهام رو پوشیدم و عمدا یه شال . ي دیگه اي نداشتم که بخوام توي انتخاب رنگ مردد باشمبه غیر از دو تا مانتوي مشکی، مانتو

چون آدامسیه، زیاد معلوم نیست که . یه ذره هم از ادکلن بابا زدم. نارنجی گل منگلی سرم کردم که حسابی توي چشم جن گیره باشه

! ده، زدمعشقم کشی. اصال گیرم هم که معلوم باشه. مردونه ست

. به موبایلم نگاهی انداختم؛ آبتین آدرس طرف رو برام فرستاده بود. ساعت چهار بود که با بابا خداحافظی کردم و از خونه بیرون اومدم

. سریع یه تاکسی گرفتم و راهی شدم

چه رو نوشته بود اما هر چی به کوچه دوباره به آدرس نگاه کردم؛ آبتین برام اسم کو. ده دقیقه اي خودمو رسوندم. خونش اطراف شهر بود

بعد از چند دقیقه سرگردونی . براي پیدا کردن کوچه مجبور شدم از این و اون پرس و جو کنم! ها نگاه می کردم هیچ کدوم تابلو نداشتن

. تونستم کوچه رو پیدا کنم؛ ولی این بار متوجه شدم آبتین شماره ي پالك رو ننوشته

چند . تنها چیزي که به فکرم رسید این بود که بهش زنگ بزنم و شماره ي پالك رو از بگیرم. تین سگی شده بوداعصابم حسابی از دست آب

اون . چاره اي نبود؛ باید یه نفر رو گیر می آوردم و ازش می پرسیدم؛ ولی هیچ کس توي کوچه نبود. بار باهاش تماس گرفتم اما جواب نداد

بختکی ببینم تا شاید ... دقیقه در حالی که به تیر چراغ برق تکیه داده بودم، منتظر شدم که یه نفر رو ا دو سه ! طرف ها کالغ هم پر نمی زد

. فرجی بشه

یه مرد حدودا سی ساله بود و کمی هم تخس به نظر . فورا به سمتش حرکت کردم. همین لحظه بود که از دور دیدم یه نفر وارد کوچه شد

منتظر نموندم . تا بهش رسیدم سالم کردم. شد ازش سوال بپرسه؛ ولی من خودمو زدم به پر رویی می رسید؛ طوري که آدم روش نمی

.جواب سالمم رو بده و زود رفتم سر اصل مطلب

. ببخشید من یه آدرس دارم ولی هر چی می گردم خونه رو پیدا نمی کنم -

شماره ي پالکش چنده؟ -
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.نمی دونم؛ یه لحظه اجازه بدین... واا  -

.سریع موبایل به دست شدم و اس ام اس آبتین رو آوردم ولی نور آفتاب اجازه نمی داد خوب صفحه رو ببینم

. پالك رو ننوشته، فقط نوشته منزل بهراد ماکان. اه، المصب نور نمی ذاره درست ببینم -

. اتفاقا خودم هم دارم می رم اونجا. می دونم کجاست -

. لو برید، منم همراهتون میامپس بفرمایید شما ج! چه خوب -

. بله، چشم -

خیلی نزدیک بود؛ در واقع تمام مدت جلوي چشمم بود، منتها من . همراهش حرکت کردم و طولی نکشید که به خونه ي طرف رسیدیم

!پالك رو نمی دونستم

. م تا یه نفر بیاد و در رو باز کنهخونشون آیفون نداشت، براي همین منتظر شدی. وقتی رسیدیم اون آقاهه شروع کرد به زنگ زدن

براي یه لحظه فکر کردم این جن گیره ست و . چند لحظه بعد یه پسر جوون که شیطنت خاصی توي چهرش بود اومد و در رو باز کرد

. ایشون با بهراد کار دارن: حسابی کیف کردم که چه تیکه ایه، اما اون آقاي تخس، سریع در حالی که به من اشاره می کرد بهش گفت

.رمایید داخلبف: اونم لبخندي زد و گفت

بدتر از خونه ي خودمون مهندسیش افتضاح . وقتی وارد حیاط شدم دیدم ساختمون خونش جوریه که تمام اتاق ها در یک راستا قرار دارن

به نظر می رسید . منم کفش هام رو در آوردم و جلوتر از اونا رفتم توي اتاق. پسره به اتاقی که سمت چپمون قرار داشت اشاره کرد. بود

از سه طرف پنجره داشت و البته دو تا در که یکیش رو به حیاط و یکی دیگش هم رو به اتاق کناري . تاق پذیراییشون باشه، اتاق جالبی بودا

نمی دونم چرا حس می کردم این تمیز بودن خونه . تابلو بود که خیلی به نظافت اهمیت می ده. در کل خونه ي تر و تمیزي بود. باز می شد

!نهکار یه ز

کجاست؟... سورن، پس این بهراد کدوم گـ : من روي یه مبل تکی نشستم و اون آقاهه هم با فاصله سمت راست من نشست و گفت

!شما چیزي میل ندارید براتون بیارم؟. االن میاد. همین چند دقیقه ي پیش رفت حموم: پسره هم خندید و گفت

. نه، خیلی ممنون -

:دوست نداشتم سکوت برقرار بشه، براي همین فورا گفتم. شستپسره دقیقا رو به روي من ن

. ما ساعت چهار و نیم قرار داشتیم، ولی اگه می دونستم کار دارن دیرتر میومدم -

اگه پا می شد می رفت ییالق . می دونید، اساسا بهراد یه خرده زیادي پشت گوشش پهنه. اتفاقا یادش بود، به من هم چند بار گفت: سورن

!مسعود یادته یه بار قرار بود بیاین خونه ي من، بهراد عالوه بر اینکه نیومد تا دو روز هم پیداش نبود. د تعجب می کردیمبای

حاال کجا رفته بودن؟! چه جالب -

. ترجیح می دم نگم: سورن خندید و گفت

.می ده ببخشید یه سوال برام پیش اومده، ایشون متاهلن؟ آخه ظاهر خونشون یه جوري نشون -

. از معدود محاسنشه. نه بابا اهل ازدواج نیست، تمیزي خونه کار خودشه: سورن
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بهراد از اون دسته آدماست که هیچ وقت عاشق : اون آقا که مشخص شد اسمش مسعوده و تا اون لحظه حتی یه لبخند هم نزده بود گفت

. کال قلبش رو در حد یه عضو براي پمپاژ خون نگه داشته. نمی شه

از حرف زدن با اون دو نفر خفن . من و سورن حسابی از این حرف خندمون گرفت و حال کردیم؛ ولی خودش فقط به یه لبخند اکتفا کرد

.طوري که دوست داشتم طرف دیرتر بیاد و صحبت هامون ادامه پیدا کنه. داشتم کیف می کردم

ته و چه حال، بدون که دروغ گفته، چون اصوال نمی تونه درگیر یه پدیده اگه یه روز بهراد بهت گفت عاشق شده، چه در گذش! دقیقا: سورن

.ي ملموس بشه

!آره، االن هم خیلی به سر و وضع خودش می رسه ولی نتیجش معلوم نیست: مسعود

. اما در کل با اینکه هنوز ندیدمشون فکر می کنم آدم جالبی باشن، خونشون که خیلی مرتب و با سلیقه چیده شده -

.کال آدم با ثباتی نیست. دکور اینجا رو همین اواخر عوض کرد: رنسو

آره، جدیدا اخالق عجیب و غریبی پیدا کرده، مثال ممکنه اتاقکی که شما رو به وسیله ي برق باال و پایین می بره رو مسخره کنه و : مسعود

!ز پشت پنجره ي اتاقش آواز می خوننبگه همچین چیزي ممکنه نیست، ولی خودش در مورد جن هایی حرف بزنه که هر رو

یه . به محض ورود فقط با من سالم و علیک کرد و روي زمین نشست. چند لحظه بعد باالخره خود جن گیره اومد و منو از خماري در آورد

م دیدم هر ده تا وقتی به دست هاش نگاه کرد. پسر نسبتا الغر با موهاي مشکی، لنزهاي آبی چشماش هم از چهار فرسخی فریاد می زدن

!نمی دونم وجود اون همه انگشتر اذیتش نمی کرد؟! انگشتش انگشتر داره

!ببخشید تلفنی با شما حرف زدم؟: چند ثانیه فکر کرد و گفت

.نه، با برادرم حرف زدین، خودش نتونست بیاد این شد که منو فرستاد -

شاید بعد ها با هم . خوبی بودن، دوست نداشتم از همین حاال بپرونمشونعمدا نگفتم آبتین پسر عممه، چون این سه تا تیکه هاي خیلی 

!بیشتر آشنا شدیم

.مهم نیست، بفرمایید. یه لحظه فکر کردم اشتباه شنیدم: بهراد

راستش همین برادرم که باهاش صحبت کردین جدیدا یه مشکلی پیدا کرده، حس می کنه که شیاطین . مشکلمو باید بگم! چی؟ آهان -

. این بود که گشتیم و آدرس شما رو پیدا کردیم که یه راه حلی بهمون معرفی کنید. الشندنب

این آبتین شاسکول هم به من نگفته بود که باید . خوبه نزدن زیر خنده! اون قدر گیج بازي در آوردم که همشون داشتن لبخند می زدن

. بهشون چی بگم، براي همین همش داشتم چرت و پرت می گفتم

این که می گید شیاطین دنبالشن یعنی چی؟ من نمی فهمم، : گیره در حالی که به نظر می رسید اصال متوجه ي حرفاي من نشده پرسید جن

دقیقا چه جوري دنبالشن؟

یعنی اینکه بیشتر توي خواب این آزار و اذیت هاي خودشون رو نشون می دن یا بیداري؟: سورن

. مثال بعضی وقتا می گه که توي خونه یه آدم هایی رو می بینه که ما نمی بینیم، همش در موردشون حرف می زنه. توي بیداري... ام  -

فقط اونا رو می بینه یا اذیتش هم می کنن؟: بهراد

و آمدن عصبی نمی شید؟شما اگه توي خونتون ببینید که آدم هاي غریبه در رفت ! همین که می بینشون اذیت می شه دیگه -
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!اما یه سوال، مطمئنی داري راست می گی؟. چرا، عصبی می شم: بهراد

!اصن چرا باید دروغ بگم؟. آره، معلومه که راست می گم -

. مشکل واقعیت رو بگو. ولی من فکر می کنم داري دروغ می گی، یا الاقل مشکلت این چیزي که گفتی نیست: بهراد

!یري، فکر بقیه رو هم می خونید؟ یا جن ها بهتون رسوندن؟شما عالوه بر جن گ -

. این یعنی داري دروغ می گی. هیچ کدوم؛ وقتی داشتی حرف می زدي به سمت راست نگاه کردي: بهراد

!ا؟ جدي؟: سورن

آره دیگه، مگه بهت نگفته بودم؟: بهراد

نه، اون وقت کسایی که راست می گن به چپ نگاه می کنن؟: سورن

. باال و راست یعنی داره دروغ می گه، چپ و پایین یعنی راست می گه: دبهرا

. منم نمی دونستم! چه باحال: مسعود

. خودمم چند روز پیش توي یه فیلم دیدم: بهراد

حاال می . بگممن فقط یه دعایی چیزي می خوام براي یه کاري که نمی تونم . باشه قبول، خالی بستم! آقایون، از این بحث خارج شید لطفا -

. پولش هم هر چقدر شد تقدیم می کنم! تونید کمک کنید یا نه؟

معموال براي هر آزار و اذیتی که از طرف جن ها ! آخه من تا ندونم دعا رو براي چه جور موجودي می خواین که نمی تونم کمک کنم: بهراد

. ل چندین نوع جن وجود دارهتازه توي شما. صورت می گیره دعا یا کال دستورالعمل خاصی وجود داره

.می ترسیدم اگه بگم، قضیه رو بفرستم روي هوا! نمی دونستم می تونم بهشون اطمینان کنم یا نه. مردد بودم

قول می دین بین خودمون بمونه؟! چی بگم... واا -

. ما آدم هاي رازداري هستیم. آره، خیالتون راحت: بهراد

موضوع اینه که ما می خوایم . کسی بگین براي خودتون هم بد می شه؛ آخه باباي من یه کوچولو عصبیهدر هر حال اگه این موضوع رو به  -

تا قبل از این هم، همه ي کسایی که رفتن سمت . یه گنج رو از توي یه باغ بکشیم بیرون، ولی مشهوره که یه جن از اون گنج مراقبت می کنه

. این گنج مردن

ي غیرمجاز چیه؟می دونی مجازات حفار: بهراد

. نه، هنوز تحقیق نکردم -

. من خودم وکیلم، مجازاتش حبس از شش ماه تا سه سال همراه با جریمه ي نقدیه: بهراد به سورن نیشخندي زد و گفت

حاال می تونید کمک کنید؟. ممنون که گفتین، اگه گیر افتادیم وکالتمون رو می دیم به شما -

. چند لحظه منتظر باشین من برم از اتاق براتون بیارم. کردآره، می شه یه کاریش : بهراد

.کم کم داشتم عصبی می شدم. حدودا پنج دقیقه صبر کردم ولی ازش خبري نشد

. دیر کرد! می گم، براي رفیقتون اتفاقی نیفتاده باشه -

. احتماال داره می نویسه. نه، نگران نباشید، االن میاد: سورن خندید و گفت
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شما هم وکیل هستین؟ ببخشید -

.من وکیلم اما مسعود مهندسه: سورن

حتما کار و بارتون هم سکه ست؟. چقدر عالی -

. البته من و بهراد در مورد کار یه کم شانس هم آوردیم. اي بد نیست: سورن

در حالی که هنوز ایستاده بود، به . همین لحظه بود که باالخره انتظار به پایان رسید و بهراد با یه تیکه کاغذ که توي دستش بود، برگشت

دیوار تکیه داد و می خواست شروع به حرف زدن کنه، ولی تابلویی که کنارش به دیوار آویزون بود، بدون عامل خارجی اي حرکت کرد و 

. کج شد

مثل این . اما ثانیه اي بعد دوباره کج شد. بهراد خیلی ریلکس دوباره تابلو رو صاف کرد. یه ذره ترسیدم ولی انگار بقیه براشون مهم نبودمن 

چند بار این صاف کردن و کج شدن خود به خود تابلو تکرار شد تا اینکه بهراد از کوره در . بود که یه نفر می خواست سر به سرش بذاره

!بسه دیگه: ا عصبانیت گفترفت و ب

.بهراد همچنان داشت به کاغذي که توي دستش بود نگاه می کرد! بعد از اون دیگه تابلو کج نشد

. میندازه I Put a Spell on Youفضاي خونتون منو یاد آهنگ  -

دونید، اونم اینکه جن هایی که از گنج ها قبل از اینکه این دعا رو بهتون بدم باید یه چیزي رو ب. آره، یه خرده شبیه: لبخندي زد و گفت

. از همه نظر. مراقبت می کنن معموال از خطرناك ترین ها هستن

یعنی اینکه زورشون بیشتره؟ -

البته این به تنهایی باعث نمی شه زورشون بیشتر باشه، چون جن ها حتی . زورشون بیشتره، به احتمال زیاد هیکلشون هم درشت تر: بهراد

ولی بهتون بگم، شاید این دعایی که براتون نوشتم باعث بشه که بهتون حمله نکنه و . هم کوچیک تر باشن بازم زورشون بیشتره اگه از ما

. آسیب جسمی نبینید ولی ممکنه یه جور دیگه حالتون رو بگیره

این دعا کار می کنه دیگه؟ -

از این بابت خیالتون راحت . قتی به گنج رسیدین اون جن بهتون حمله نکنهگفتم که این دعا باعث می شه و. آره، یقینا کار می کنه: بهراد

. باشه، اما چون طرف ماموره که از گنج مراقبت کنه، ممکنه جور دیگه اي نذاره گنج رو با خودتون ببرید

یعنی چه جوري؟ -

باید بیشتر مراقب باشین که بهتون رکب . ی هستناساسا جن ها موجودات باهوش! من که تو مخ جن نیستم! اینو دیگه من نمی دونم: بهراد

. نزنه

. باشه؛ باز هم تمام جوانب رو در نظر می گیریم. متوجه شدم -

. از جام بلند شدم، جلو رفتم و دعا رو ازش گرفتم

!ممنون بابت دعا، چقدر تقدیم کنم؟ -

. ابممن با برادرتون صحبت کردم، پول رو ریخته به حس. خواهش می کنم: بهراد

. پس من دیگه رفع زحمت می کنم. چقدر خوب -
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. به سالمت: بهراد

. سریع کفش هام رو پوشیدم و از اون خونه بیرون اومدم

.»!ببخشید«خودمو به سر کوچه رسوندم و منتظر تاکسی شدم که یهو، صداي یه نفر رو از پشت سرم شنیدم که گفت 

.ترهاش رو درآورد و سمت من گرفتفورا یکی از انگش. برگشتم دیدم جن گیره ست

. یادم رفت اینو بهتون بدم: بهراد

!این براي چیه؟ -

. وقتی رفتین سر وقت اون گنج بهتره که این انگشتر رو با خودتون داشته باشین، به دردتون می خوره: بهراد

. حتما باید توي دستم باشه؟ آخه یه ذره گشاد به نظر می رسه. ممنون، لطف کردین -

همین که . البته اگر هم توي دستتون نکردین زیاد مهم نیست! توي دست خودتون یا یکی از همراهاتون، مسلما تنها نمی خواید برید: بهراد

. همراهتون باشه تاثیر خودشو می ذاره

. وقت شرمندتون نشیم یه. امیدوارم پولی که آبتین به حسابتون ریخته کافی بوده باشه. خیلی زحمت کشیدین. در هر صورت مرسی -

. موفق باشین، خداحافظ. بله کافی بود: لبخند شیطنت آمیزي زد و گفت

. خداحافظ -

. آبتین جلوي در ساختمون منتظرم بود. نزدیک ساعت شش و نیم بود که به خونه رسیدم

تو چرا اینجا ایستادي؟ -

یادت رفته؟! مثال ما با هم دیگه رفتیم پیش یارو: آبتین

.من چقدر خنگم. آهان، راست می گی -

چی گفت؟ چی شد؟: آبتین

. یه دعا بهم داد -

!همین؟: آبتین

تو چی کار کردي؟. آره دیگه -

. بریم باال، بهتون می گم: آبتین

به این جن گیره چقدر پول دادي؟: توي راه پله ها بودیم که از آبتین پرسیدم

. صد و بیست تومن: آبتین

!حسابی جا خوردمبا این حرفش 

! چه خبره بابا، مگه شاخ غول شکسته؟! صد و بیست تومن -

. منم کارم گیر بود، مجبور شدم. گفت نرخش اینه: آبتین

. تازه توئه ابله به من نگفته بودي چی بهش بگم، قضیه ي گنج رو فهمید! یه تیکه کاغذ بهمون داده، چپاولمون کرده. خاك بر سرت -

! ه می دونستم یه دروغ ساده هم بلد نیستی بگیبه به، چ: آبتین
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. یه وقت هم به بابام نگی که این قدر پول به حساب طرف ریختی. حاال که فهمیدي، پس از این به بعد همه چیو با من هماهنگ کن -

. فقط مواظب باش اون دعا رو گم نکنی. نه بابا، نمی خوام یارو رو بکشم که: آبتین

. باشه -

!شما دو تا کجا رفته بودین؟: چند لحظه بعد بابا در رو برامون باز کرد و با عصبانیت گفت در زدم و

!اي بابا، من که گفتم با آبتین می ریم پیش اون جن گیره -

. آهان، االن یادم اومد: بابا یه خرده فکر کرد و گفت

اون تیکه کاغذ و انگشتر رو از کیفم بیرون آوردم و ! خوب نبود انگار زیاد حالش. فورا رفتم توي اتاق و چاقوي بابا رو گذاشتم سر جاش

. توي پذیرایی نشستیم و کل حرف هاي بهراد رو مو به مو براشون شرح دادم. برگشتم پیش بابا و آبتین

.آبتین داشت با دقت به انگشتر نگاه می کرد

!حتی نگین هم نداره. نه خط و خطوط خاصی داره نه چیزي روش نوشته شده،. من کلی روش زوم کردم ولی چیز خاصی نبود -

.گیج بازي در آوردیم! چرا ما ازش نپرسیدیم کاربردش چیه؟! آره، فقط یه انگشتر استیل معمولی: آبتین

. از دست خودش بیرون آورد. فقط گفت وقتی رفتین پیش گنج حتما دستتون باشه -

. تو فقط دستت کن، کاري به این کارا نداشته باش. البد یه اثري داره دیگه: بابا

. باشه: آبتین انگشتر رو دستش کرد و گفت

!که آمارشو در آوردي... انشاا . می خواد در مورد اون پلیس بدونه. گفت که شب بریم پیشش. بعد از ظهر پدرام بهم زنگ زد: بابا

!درام خبر داد؟آره، ولی کی به پ: آبتین

! خودت چی فکر می کنی؟: بابا

. دایی دیگه! واقعا این چه سوالی بود پرسیدم: آبتین

زحمتش از روي دوش ما برداشته . این جوري اون می ره دخل طرف رو میاره. به نظر من که عمو خیلی کار خوبی کرده که به پدرام گفته -

. می شه

. لی بهتر بود می ذاشت اول مطمئن شیمو. از این نظر کار خوبی کرده: آبتین

. پس اول شام می خوریم بعد می ریم: بابا

اون فیلم هایی که چند روز پیش گرفتم رو کجا گذاشتی؟ -

. بگردي پیداش می کنی. یادم نمیاد؛ همین جاهاست: بابا

. تا شما می رید و برمی گردین من فیلم می بینم. فیلم هاش خیلی قشنگه -

. تو هم باید بیاي. مو بی خیالفیل: بابا

. تازه خوشم هم نمیاد. من نمیام؛ چون حال ندارم -

.دیگه خود دانی. یا با ما میاي، یا می ري خونه ي مامانت. در هر صورت من نمی ذارم اینجا تنها بمونی: بابا

مگه تنها موندن چه اشکالی داره؟ -



کاربر انجمن نودهشتیا   sober – مقدس) نا(                        کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٥

در ضمن، خودت که . چون در ورودي خرابه و با یه هل باز می شه. ونه تنها موندن تو ایراد دارهتنها موندن اشکالی نداره، اما توي این خ: بابا

تا شام می خوریم تصمیم خودتو . می دونی ما توي چهارراه حسن آباد زندگی می کنیم، من یکی که توي کتم نمی ره اینجا تنها ولت کنم

. بگیر

مجبور بودم انتخاب کنم و مسلما . قع اصال هم راضی نمی شه اون تفنگ لعنتیش رو بهم بدهجالبه که بابا در این موا! عجب گیري کردم ها

. ترجیح می دادم پیش بابا و آبتین باشم تا اینکه برم و ریخت نحس ساسی حساس رو تحمل کنم

؛ اما حدودا هفت هشت سال از پدرام با اینکه دوست مشترك بابا و عموئه. بعد از شام، حوالی ساعت ده شب راهی خونه ي پدرام شدیم

قد . با اینکه آدم خشنیه؛ ولی با ما رابطه ي خوبی داره. اوایل فقط عمو باهاش دوست بود ولی بعدا با بابا هم صمیمی شد. باباي من بزرگ تره

اگه بهش عمو می اگه سنش کمتر بود عمرا . من هم اجبارا عمو صداش می کنم. و هیکل درشتی داره و همیشه ریش پرفسوري می ذاره

!گفتم

. خیلی کم پیش میاد که از خونش بیرون بره، چون معموال پلیس دنبالشه. خونه ي پدرام خارج از شهره

. ماشین عمو هم توي حیاط بود. بعد یه ربع باالخره رسیدیم. توي راه آبتین مدام از آینه به عقب نگاه می کرد که مبادا کسی تعقیبمون کنه

. وقتایی که مهمون داره سگ هاش رو با فاصله ي کمی از در ورودي بسته بود؛ براي همین با خیال راحت وارد شدیمپدرام طبق معمول 

. عمو روي مبل لم داده بود و مشخص بود که با نوشیدنی اي که روي میز بود تا خرخره مست کرده. عمو و پدرام توي پذیرایی نشسته بودن

. رام هم قطعات تفنگش رو باز کرده بود و با یه فرچه ي شبیه به مسواك، داشت لوله اش رو تمیز می کردپد. کال از این کارا زیاد می کنه

بدون تشریفات . عمو هم که از خودمون بود. پدرام زیاد اهل سالم و علیک و تعارف تیکه پاره کردن نبود؛ براي همین باهاش راحت بودیم

.من هم کنار باباآبتین کنار عمو نشست و . بهشون ملحق شدیم

.شاهین کم پیدایی: پدرام

. اتفاقا می خواستم بیام ببینمت، اما وقت نمی شد: بابا

. هواي ما رو هم داشته باش. پس سرت شلوغه: پدرام

این نوشیدنی ها رو از کجا می گیري؟: آبتین

. یکی از دوستام: پدرام

. گفتم، آخه انگار مال این طرفا نیست: آبتین

. نه نیست؛ اگه خوشت اومده ببرش: پدرام

. باشه، اگه خواستم می برم: آبتین

تو چی کار می کنی شادي؟: پدرام

ببینم، اخیرا کسی رو زدي؟. اي، می گذرونیم -

براي چی؟: پدرام

. آخه داري تفنگت رو تمیز می کنی -

. نه، همین جوري، حوصلم سر رفته بود: پدرام



کاربر انجمن نودهشتیا   sober – مقدس) نا(                        کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٦

. قدر که به تفنگت می رسی، دندون هات رو مسواك نمی زنی شرط می بندم اون: عمو

خب آبتین، بگو ببینم از این یارویی که دنبالمونه چه خبر؟. آره، خیلی بامزه بود: پدرام

. چند وقت پیش با مافوقش سر قضیه ي تو درگیري لفظی داشته. جوونه، ولی بچمون خیلی سخت کوشه. اسمش بهرنگ درخشانیه: آبتین

باباش پارسال موقع فرار تو کشته . بهت تبریک می گم چون جاسوس هات بیشتر پرونده هات رو از دست نیروي انتظامی خارج کردن البته

. اگه دستش بهت برسه تیکه بزرگت گوشته. اینه که خیلی از دستت شکاره. شد

تا کجا پیش رفته؟: پدرام

. ولی نتونسته پرونده تشکیل بده. صدده که زنده بودن تو رو ثابت کنه در. دوستم می گفت تا حاال راه به جایی نبرده: آبتین

عکسش رو نداري؟: پدرام

. نه، خودمم ندیدم، ولی آدرس خونش رو دارم: آبتین

. عالیه: پدرام

. می تونیم توي خونه ي خودش بزنیمش: عمو

!تو چه عشقی داري که همه رو توي خونه ي خودشون بزنی؟: بابا

می خوام احساس غریبی نکنن؟بده : عمو

. چون توي خیابون احتمال گیر افتادنمون زیاده. این دفعه با عمو موافقم -

حاال یارو کجا زندگی می کنه؟ تنهاست یا نه؟. توي خونش اگه سرش رو هم ببریم تا چند وقت کسی خبردار نمی شه. منم موافقم: پدرام

. توي یه خونه ي ویالیی، اطراف شهر. تنها زندگی می کنهمجرده و . رفیقمون بیست و نه سالشه: آبتین

. خیلی جوونه، گناه داره -

. من یکی که اگه گیر بیفتم هفت هشت بار اعدامم می کنن. آره خیلی جوونه ولی داره هممون رو بیچاره می کنه: پدرام

اگه یهو کشته بشه . که گیر طرف روي پرونده ي پدرامه چون همه می دونن. من فکر می کنم در حال حاضر اگه نکشیمش بهتر باشه: آبتین

!همه می فهمن کار کی بوده

تازه ممکنه خیلی ها هم از گذشته باهاش . مطمئنم داره روي چند تا پرونده ي دیگه کار می کنه! مگه یارو فقط پرونده ي ما رو داره؟: عمو

. خصومت داشته باشن

!م نمی کنهولی این از تابلو بودن ماجرا ک: آبتین

تو می گی چی کار کنیم؟: بابا

االن هم . بدجور هم به یادداشت هاش وابسته ست. دوست من می گفت که این بابا براي هر پرونده یه سري یادداشت شخصی داره: آبتین

. که هنوز پرونده اي توي نیروي انتظامی تشکیل نشده، مطمئنا همه ي مدارك رو توي خونش نگه می داره

!یعنی بریم مدارك رو از توي خونش برداریم؟ :پدرام

. بعد اگه دیدیم دست بردار نیست اون وقت هر چی شما بگین. موقتا آره: آبتین

!یه کم زیادي تابلو نمی شه؟ اگه ما مدارك خودمون رو برداریم که ضایعست کار ما بوده -
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مطمئنم یکی دو تا هم . ما همه ي یادداشت ها رو با خودمون میاریم. گفتم که، روي همه ي پرونده هاش یادداشت شخصی می ذاره: آبتین

. نیستن

. هر چی بگذره یارو جزییات بیشتري دستش میاد. ولی به نظر من بهتره زودتر سر و ته قضیه رو هم بیاریم: پدرام

. فکر نمی کنم تا حاال هم چیز زیادي گیرش اومده باشه! شاید هم بی خیال شد: آبتین

آخرش هم تصمیم بر این شد . اون شب پدرام و عمو همش اصرار داشتن همون لحظه برن و یارو رو بکشن؛ ولی بابا و آبتین مخالف بودن

.درستش هم همین بود. که به نقشه ي آبتین عمل کنن و اگه نتیجه نداد فورا دخل پلیس رو بیارن

یکی دو دقیقه بعد از اینکه حرکت کردیم بابا . حوالی ساعت یک و نیم بود که از خونه ي پدرام بیرون اومدیم؛ اما عمو پیش پدرام موند

. در مورد گنج، قبوله. من خیلی فکر کردم: گفت

کی بریم درش بیاریم؟. فکر خیلی خوبیه: آبتین

. االن: بابا

آماده تر باشیم؟ فکر نمی کنی یه کم باید! االن؟ -

. به نظر منم االن یه خرده زمان نامناسبیه: آبتین

. اگه االن نریم دیگه دور منو خط بکش چون نیستم. به هر حال من آماده ام. اتفاقا االن مناسب ترین زمان ممکنه: بابا

. آخه آماده نیستیم: آبتین

در ضمن ! باید نصف شب رفت که االن هم نصف شبه. که روز روشن بریم اونجابعدم قرار نیست . خب می ریم خونه وسایلو برمی داریم: بابا

تو گفتی که اون دعا کار می کنه، پس نگران چی هستی؟

. همین االن می ریم! باشه، جهنم و ضرر: آبتین

اما انگار تصمیم . این نبود اگه نمی ذاشتم بخورن االن وضعیتم! اون لحظه بود که فهمیدم این نوشیدنی ها عجب بالي خانمان سوزي هستن

. خودشونو گرفته بودن و کاري هم از دست من برنمیومد

البته خودم هم یه کم . بابا هم هیچ رقمه رضایت نمی داد من توي خونه بمونم. برگشتیم خونه و بابا و آبتین هر چی که الزم بود رو برداشتن

. می ترسیدم

می گن آدم . اما بابا و آبتین عین خیالشون هم نبود. قدري سوت و کور بود که منو می ترسوندکوچه باغ به . یک ساعت بعد به باغ رسیدیم

! مست نترس می شه همینه

نقشه اینه، من و دایی می ریم توي باغ و تو می شینی پشت فرمون که هر وقت اوضاع بهم ریخت فورا : آبتین ماشین رو خاموش کرد و گفت

. راه بیفتیم

!ا بمونم؟من اینجا تنه -

مگه چه اشکالی داره؟: بابا

. آخه می ترسم -

ما می خوایم بریم با یه جن دست و پنجه نرم کنیم، تو چرا می ترسی؟: بابا
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نکنه زورش به شماها نرسه بیاد حال منو بگیره؟ -

. چرت و پرت نگو: آبتین

. شوخی کردم -

. قبل از اینکه بریم، پالك هاي ماشین رو بردار: بابا

. خوب شد یادم انداختی؛ باشه: بتینآ

. تو گفتی کسایی که قبال اومدن این گنج رو دربیارن همشون مردن! راستی یه چیزي -

. آره: آبتین

!یعنی االن جسد هاشون اونجاست؟ -

!اصال به این فکر نکرده بودم: آبتین مکث کوتاهی کرد و گفت

. بی خیال، پیاده شو، زودباش. فوقش سه چهار تا جناره ست دیگه؛ می ندازیمشون کنار. اشکال نداره: بابا

آبتین پالك هاي ماشین رو برداشت، بعد هر دو رفتن روي سقف ماشین و ظرف چند ثانیه خودشونو به باالي دیوار . بابا و آبتین پیاده شدن

!ی دونستمعجب میمون هایی بودن و من نم. رسوندن

امیدوار . چون جو کوچه خیلی ترسناك بود، موقتا درهاي ماشین رو قفل کردم. منم پشت فرمون نشستم و به حالت آماده باش در اومدم

!بودم دعا کار کنه وگرنه اون صد و بیست تومن رو از حلقوم پسره می کشم بیرون

منم دیگه به فضاي کوچه عادت کرده بودم و نمی ترسیدم، براي همین . نبود یک ربع از رفتن بابا و آبتین می گذشت اما هنوز ازشون خبري

طرف . باد مالیمی می وزید و شاخه هاي درخت ها رو حرکت می داد. هیچ کس اون اطراف نبود. از ماشین پیاده شدم و به اطراف نگاه کردم

. می کرد فقط دیوار و درخت دیده می شدتا جایی که چشم کار . دیگه ي کوچه یه دیوار آجري خیلی طویل قرار داشت

همین لحظه بود که . وقتی کنار ماشین ایستاده بودم براي چند لحظه احساس کردم وزش باد متوقف شده و درخت ها حرکت نمی کنن

مئن بودم مال بابا انگار منشاء صدا با من فاصله ي زیادي داشت و صداش به قدري ترسناك بود که مط. صداي فریاد عجیبی رو از دور شنیدم

. و آبتین نیست

اما چند . تنها آروزم این بود که بابا و آبتین زودتر برگردن. با شنیدن اون صدا ترس تمام وجودمو گرفت و فی الفور توي ماشین نشستم

سریع استارت زدم و . دحسابی ترسیده بودم و در عین حال اعصابم داغون بو. ثانیه بعد در کمال ناباوري صداي آژیر پلیس به گوش رسید

پس این دو تا ! دیگه واقعا داشتم دیوونه می شدم. هر لحظه صداي آژیر واضح تر می شد. گذاشتم روي دنده یک. ماشین رو روشن کردم

مالش این جوري الاقل احت. اون قدر اعصابم خرد بود که تصمیم گرفتم با دنده سه راه بیفتم! کدوم گوري موندن؟ مگه صدا رو نمی شنون؟

. بیشتر بود که سریع تر فلنگ رو ببندیم

قبل از اینکه اونا چیزي بگن . باالخره بعد کلی افت و خیز فشار من، بابا و آبتین از دیوار پایین پریدن و سریع خودشونو انداختن توي ماشین

ود که آبتین از اون پشت پرت بشه توي البته چون روي دنده سه بود ماشین شدید دل زد، چیزي نمونده ب. گازشو گرفتم و حرکت کردیم

. شیشه ي جلو

!فردا می رم و اون جن گیره رو می کشم: بابا که حسابی عصبی شده بود با مشت به صندلی جلو کوبید و گفت
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تونستید چیزي با خودتون بیارین؟ -

. فقط یه تیکه، تا صداي آژیر رو شنیدیم بی خیال شدیم: آبتین

دیده نشدین؟ -

!ولی من پلیسی ندیدم. هن: بابا

!هیچی. منم همین طور، نه پلیسی دیدم، نه نوري: آبتین

. منم چیزي ندیدم، البد باهاتون فاصله داشتن -

!ولی من صدا رو از نزدیک می شنیدم: بابا

.نکنه سر کار بودیم؟ شاید کار این جن بوده؟ شادي دور بزن برگردیم: آبتین

ي؟خل شد! چی چیو برگردیم؟: بابا

دست کم چهل تا پلیس، با مسلسل یوزي منتظرمونن، می دونی چه بالیی سرمون میارن؟ من که اصال دوست ندارم . دیوونه بازي درنیار -

!این جوري بمیرم

. منم حاال حاالها آرزو دارم: بابا

. هر چی بهتون گفتم گوش نکردین. نباید امشب میومدیم -

!شایدم جن گیره لومون داده. ارم همه چی زیر سر اون جنه ستحتم د. به زمان ربطی نداره: آبتین

. اون که آدرس باغ رو نمی دونست. کار اون نبوده -

!طرف جن گیره، الزم نیست من و تو بهش آدرس بدیم: بابا

. این نقشه از اون اول هم ایراد داشت! شماها چه گیري دادین به این بدبخت؟ -

. حاال هم برو کنار تا خودم بشینم پشت فرمون. ه آوردم یه پولی رو برامون زنده می کنههمینی هم ک. مهم نیست: آبتین

. راست می گه، رانندگی بدون گواهی نامه خالف قانونه: بابا

. فرصت خوبی بود که ببینم، این دو تا نابغه چی با خودشون آوردن. بدون اینکه ماشین رو نگه داریم، در حرکت جاي خودمو به آبتین دادم

به نظر نمیومد سکه هاش از طال باشن، اما احتماال می شد روي قدمتش حساب . یه کوزه ي سفالی که چند تا سکه ي عهد چپق توش بود

. کرد

اون روز کالس داشتم، براي . با اینکه شب نتونسته بودم خوب بخوابم ولی زیاد خسته نبودم. صبح بود که از خواب بیدار شدم ساعت هفت

. بابا و آبتین توي پذیرایی خوابیده بودن. آماده شدم و از اتاق بیرون اومدم. همین بی خیال خواب شدم و تصمیم گرفتم برم دانشگاه

البته این . شماره ي جن گیره رو از موبایل آبتین بردارم تا بهش زنگ بزنم و علت اتفاقاي دیشب رو ازش بپرسم به ذهنم رسید که برم و

!به مقدار زیادي دوست داشتم باهاش حرف بزنم، چه بهونه اي بهتر از این؟. بیشتر یه بهونه بود

آروم موبایلش رو از توي دستش بیرون کشیدم و . خواب باشه به نظر میومد. رفتم باالي سر آبتین و دیدم از شانس موبایلش توي دستشه

چی می خواي : تا کارم تموم شد آبتین گفت. فورا تونستم پیداش کنم و طولی نکشید که توي گوشیم سیوش کردم. شروع کردم به گشتن

توي موبایل من؟
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دنبال چی می گردي؟: دي بیدار شد و گفتمی خواستم بذارم سر جاش که دیگه جدي ج. چون چشماش بسته بود فکر کردم خوابه

. دنبال یه آهنگ بودم، دیگه نخواستم بیدارت کنم -

حاال پیداش کردي؟! تو چقدر مهربونی: آبتین

. آره -

.خب پس پاشو برو دیگه: آبتین

!فقط یه سوال، وقتی با جن گیره حرف زدي فامیلی خودتو گفتی؟. باشه، االن می رم -

. پاشو زودتر برو، خوابم میاد: گ دستش اومد داشتم توي موبایلش دنبال چی می گشتم، خندید و گفتآبتین که دیگه قشن

. بگو دیگه، جان من -

. کال با حساب دوستم براش پول ریختم؛ خالقی. فامیلی یکی از دوستامو گفتم: آبتین

. فعال خداحافظ. این شد -

. ن ها شلوغ بودن ولی خوشبختانه خیلی زود به دانشگاه رسیدمخیابو. از خونه بیرون اومدم و سوار تاکسی شدم

فقط به یک نقطه خیره شده بودم و چون داشتم اتفاقات دیشب رو مرور ! سر کالس مثل همیشه اصال متوجه نمی شدم استاد چی داره می گه

!لم، البته هستم ولی به اون ربطی ندارهفکر می کرد من خ. می کردم گاهی اوقات خندم می گرفت و استاده هم چپ چپ نگاهم می کرد

حوصله ي . تصمیم داشتم بعد از کالس به عشقم زنگ بزنم براي همین دیگه منتظر اون یکی عشقم نموندم و فورا اومدم توي حیاط دانشگاه

. اخم اون یه نفر رو اصال نداشتم

ترجیح دادم اون لحظه بی خیالش بشم، فکر کردم شاید خواب گوشی رو قطع کردم و . چند بار زنگ خورد ولی جواب نداد. شمارشو گرفتم

خلوت . دیدم یه کافی شاپ نزدیک دانشگاه هست. از دانشگاه بیرون اومدم و پیاده راه افتادم، به امید اینکه بتونم یه تاکسی گیر بیارم. باشه

اقی نگاهم به اون سمت خیابون افتاد و یه چهره ي آشنا قبل از اینکه واردش بشم خیلی اتف. بود، براي همین گفتم برم و یه بستنی بخورم

ولی چرا داره زاغ سیاه منو چوب می ! قبال چند بار دیده بودمش اما اسم لعنتیش رو یادم نیومد. انگار یکی از نوچه هاي پدرام بود. دیدم

. یادم باشه حتما به بابا گزارش بدم تا حالشو بگیره! عجب خري! زنه؟

پنجره اون قدر بزرگ بود که کامال به . رفتم توي کافی شاپ و پشت یه میز، نزدیک پنجره نشستم. رش بیرون بیامسعی کردم از فک

. با اینکه سالن خلوت بود ولی سگ صاحاب خودشو نمی شناخت. دو سه دقیقه منتظر موندم اما از گارسون خبري نشد. خیابون دید داشتم

می خواستم پاشم برم اما فرصت خوبی . دیگه داشت حوصلم سر می رفت! یا چرا اونجا نشستی اصال کسی نیومد به من بگه چی می خواي،

. بود که از سکوت اونجا استفاده کنم و دوباره به جن گیره زنگ بزنم

.شمارشو گرفتم، چند ثانیه بعد گوشیش رو جواب داد

بله؟: بهراد

. الو، سالم -

. سالم: بهراد

حالتون خوبه؟ -
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نون، شما؟مم: بهراد

. یه دعا ازتون گرفتم. دو روز پیش همدیگه رو دیدیم. من خالقیم -

برادرتون حرف زد؟. بله یادم اومد: بهراد

!قرار بود چیز خاصی بگه؟ -

!مگه شما همونی نیستین که برادرتون یک ماهه حرف نمی زنه؟: بهراد

. یه دعا ازتون گرفتم که نگهبان گنج رو بپرونه. کیس من گنج بود. نه، ایشون یکی دیگه ست -

. ببخشید من قاطی کردم! آهـــان: بهراد

. بله، مشخصه -

خب، چی شد؟ به مشکل که نخوردین؟. یادم اومد: بهراد

!ما در رفتیمالبته شانس آوردیم چون همون لحظه پلیس رسید و . هنوز زنده ایم... واا -

جدي؟: بهراد

. بله دیگه -

.منتظر بود تا بهش سفارش بدم ولی اعصابم از دستش خرد شد. تازه صحبت هامون گل انداخته بود که گارسون اومد و کنار میز ایستاد

نجا اعصاب منو خرد اون وقت اد االن پا شدي اومدي ای! یه لحظه گوشی؛ من دو ساعته اینجا نشستم یکی نیست بگه خرت به چند من -

!کنی؟

. ببخشید، می رم چند دقیقه ي دیگه میام -

. براي من یه بستنی میوه اي بیار! نمی خواد -

چشم، امر دیگه اي ندارید؟ -

الو، هنوز پشت خط اید؟. نه مرسی -

. بله، بفرمایین: بهراد

داشتم چی می گفتم؟ -

»!بله دیگه«فرمودین : بهراد

. یهو ما صداي آژیر شنیدیم و فلنگو بستیمآهان، بله دیگه،  -

فقط همین؟: بهراد

. البته قبلش یه صداي فریاد هم شنیدیم؛ اما از دور -

. سر کارتون گذاشته. پلیسی در کار نبوده. گفتم که ممکنه بهتون رکب بزنه: بهراد

!یعنی می گی جن با دهنش صداي آژیر در می آورده؟ -

البته من خودم هم هنوز نمی دونم این صداها رو چه جوري ایجاد می کنن، اما مسلما . ي که خیلی مسخره ستنه، اون جور: خندید و گفت

!اگه اون جن به پلیس خبر می داد و گنج نصیب دولت می شد؛ دیگه چه فرقی می کرد که شما برش دارین یا دولت
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!خب حاال که گنج سر جاشه، بهتر نیست ما بریم و برش داریم؟ -

. پیشنهاد می کنم نرید! من فکر می کنم دفعه ي بعد واقعا جلوتون رو بگیره. به نظرم ایده ي جالبی نیست: ادبهر

!مرسی؛ واقعا ممنون که ما رو به زندگی برگردوندید -

. اگه باز هم به کمک احتیاج داشتین حتما تماس بگیرید. خواهش می کنم: دوباره خندید و گفت

 .بله حتما، خداحافظ -

. خداحافظ: بهراد

همین که شروع کردم به خوردن در ورودي باز شد و اون یکی عشقم وارد کافه . این احمق هم باالخره بستنی رو آورد. گوشی رو قطع کردم

نگاهی به اطراف کرد و تا منو دید، اومد سمت . خیلی خشک بود. این بار اخم نکرده بود اما در عین حال خوشحال هم به نظر نمی رسید. شد

. اومد و روي صندلی رو به روي من نشست. به خوردن ادامه دادم. حال شدم اما بهش لبخند نزدم که فکر نکنه خیلی تفحه ستخوش. میز من

می خواي من برم : اطرافم رو نگاه کردم و گفتم! اصال معلوم نبود منظورش از این حرکت چیه؟. نه سالمی، نه علیکی. هیچ حرفی نمی زد

!جاي دیگه بشینم؟

زاحمم برم؟اگه م -

. من دو سه دقیقه ي دیگه می رم. نه، بشین سر جات -

. چند بار به کافی شاپ قهوه ي تلخ سر زدم ولی ندیدمت -

به خاطر من رفتی اونجا؟ -

. آره -

می خواي باهام دوست بشی؟ -

بخند ملیح اعصاب خرد کن تحویلش اما من حال کردم، براي همین یه ل. با این حرفم کمی عصبی شد و دوباره اخم هاش رفت توي هم

. دادم

. می خواستم حالتو بپرسم -

. راستی اگه خواستی چیزي سفارش بدي، دور بستنی میوه اي رو خط بکش، چون مزه ي گه می ده. حالم خوبه -

.چشم -

. من دیگه باید برم: از جام پا شدم و گفتم

. یه لحظه بشین، کارت دارم -

.دوباره نشستم

. فرماخب، ب -

. پدر من پارسال به قتل رسید -

. متاسفم اینو می شنوم -

!تو یه چیزي داري که من بهش احتیاج دارم، ولی نمی دونم چرا انکار می کنی. ممنون -
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مثال چی؟ -

. یه سالح -

. متوجه نمی شم! چه نوع سالحی؟ -

. نه که من بهش احتیاج دارممهم ای. اسلحه کمري یا هر چیز دیگه اي. می تونه هر سالحی باشه -

!چرا فکر می کنی من می تونم بهت کمک کنم؟! اون چیزي که می گفتی تفنگ بود. آهـــان، حاال فهمیدم -

این مکالمه ي ما برات آشنا نیست؟ -

. ک بار هم ندیدماین چیزي که می گی رو توي عمرم ی. چرا، توي قهوه ي تلخ همچین مکالمه اي داشتیم، من همچنان سر حرفم هستم -

. از خیلی ها هم سراغ گرفتم ولی تو رو بهم معرفی کردن. من براي کشتن قاتل پدرم بهش نیاز دارم -

کدوم ابلهی آدرس منو بهت داده؟ -

. هر چقدر پول بخواي بهت می دم. می دونم که تو می تونی برام تهیه کنی. من فقط به یه اسلحه نیاز دارم. اینش مهم نیست -

اوال که من باز هم سر حرفم هستم و اگه همین جوري بهم گیر بدي دیگه این قدر دوستانه باهات ! تو چقدر سخاوتمندي! چه خوب -

. بذارش به عهده ي قانون. در ثانی فکر می کنم خیلی وقته که عصر انتقام شخصی تموم شده. برخورد نمی کنم

. بعضی وقتا قانون کاري براي آدم نمی کنه -

تا حاال چاقو رو امتحان کردي؟! اصال چرا گیر دادي که طرف رو با تفنگ بکشی؟. اون دیگه مشکل من نیست -

. دوست دارم همون جوري که پدرمو کشت، بکشمش -

. بعدشم اعدامت می کنن -

. منم مثل همون یارو، یه جوري فرار می کنم -

!شاید تو مثل اون خوش شانس نباشی -

. ل اون حرفه اي عمل کنمسعی می کنم مث -

بهشون بگو یکی دیگه رو بهت . برو پیش همونایی که منو بهت معرفی کردن. در هر صورت، من یه پیشنهاد برات دارم. هر جور راحتی -

!آخه انگار اطالعات وسیعی در این زمینه دارن. معرفی کنن

به محض خروج از در کافی شاپ، درست در اون . جا بیرون اومدمپول بستنی رو حساب کردم و از اون. دیگه حوصله ي حرف زدن نداشتم

مثل اینکه . یه نگاه عاقل اندر سفیه بهم انداخت و سوار ماشینش شد و رفت. اون هم منو دید. سمت خیابون ریخت نحس ساسان رو دیدم

!دوست داشتم گردنشو بشکنم! احتماال می خواسته ازم یه آتو بگیره و به خیال خودش موفق هم شده. منو زیر نظر داشت

. توي راه همش به این فکر می کردم که بدم عمو یا پدرام سرشو ببرن. کمی پیاده روي کردم و بعد سوار یه تاکسی شدم. عصبانی بودم

اصال . بودم منم که کاري نکرده. ارزشش رو نداشت. مطمئن بودم که اگه از عمو بخوام برام این کار رو می کنه، اما خیلی زود منصرف شدم

اما براي اینکه ببینم . اتفاق خاصی که نیفتاده بود. سعی کردم ریلکس باشم! مثال می خواد چه گهی بخوره؟! گیریم هم که کاري کرده باشم

. اوضاع و احوال توي خونه ي مامان چه جوریاست تصمیم گرفتم یه سر به اونجا بزنم
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البته چندان اهمیتی . عوضی قبل من رسیده بود. ارد حیاط شدم دیدم ماشین ساسی داخلهوقتی و. چند دقیقه بعد به خونه ي مامان رسیدم

. ما تو رو توي روز دیگه اي، غیر از پنج شنبه هم مالقات کردیم! چه عجب: مامان مثل همیشه اومد جلوي در ورودي و گفت. نداشت

. دانشگاه بودم، گفتم یه سري هم به تو بزنم. پیش میاد دیگه -

ناهار می مونی؟: مانما

. نه، باید برم براي بابا غذا درست کنم -

مگه وظیفه ي توئه؟ پس بابات چی کاره ست؟: مامان

این جوري دلت خنک می شه؟! اگه به بابا اعتراض کنم می ره زن می گیره. ول کن این حرف ها رو -

. راست می گی، از اون بعید نیست: مامان

؟اون یارو، خسرو خونه ست -

!نه، بی ادب: مامان

. خب خدا رو شکر -

. تا منو دید مثل بچه ي آدم سالم کرد. خوشبختانه این یکی از ساسان خیلی قابل تحمل تره. رفتم داخل و دیدم سارا توي پذیرایی نشسته

. منم جوابشو دادم و نشستم

. می خوام زود برم. مامان چیزي نیاري ها -

. ولی اگه می موندي جاي دوري نمی رفت. باشه، هر جور میلته: مامان

از کجا معلوم؟ -

. چرت و پرت نگو: مامان

. باشه -

.همین لحظه بود که ساسان هم اومد، ولی من ندید گرفتمش و به خودم زحمت بلند شدن ندادم

مگه امروز پنج شنبه ست؟! به به، چه عجب از این طرفا: ساسان

. ما که تازه همدیگه رو دیدیم! چرا این قدر تعجب می کنی؟ -

.قبل از اینکه ساسان بخواد چیزي بگه موبایلم زنگ خورد و جواب دادم

بله؟ -

الو، کجایی تو؟: بابا

. پیش مامان -

اونجا رفتی چی کار؟: بابا

خودت چی فکر می کنی؟ -

. دري وري نگو، زودتر پاشو بیا خونه: بابا

. ه، نیم ساعت دیگه اونجامباش -
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.فعال: بابا

. امروز یکی از نوچه هاي پدرام رو اطراف دانشگاه دیدم! نه وایستا یه لحظه -

!جدي؟ اشتباه نمی کنی؟: بابا

. نه، مطمئنم -

. ممکن نیست پدرام از این غلطا بکنه: بابا

. حاال که کرده -

. نگران نباشبه عموت هم می گم، . باهاش تماس می گیرم: بابا

.می خواي به آبتین هم بگو -

. فعال خداحافظ. خفه شو، مزه نریز: بابا

. خیلی دوستت دارم عزیزم، فعال خداحافظ: بابا کامال گوشی رو قطع کرده بود که من از لج بقیه گفتم

. گوشی رو که قطع کردم دیدم همه بهم زل زدن

بابات بود؟: مامان

.نه، همسایمون بود -

!خدا شانس بده: نماما

. روابط من و بابا بر پایه ي محبت متقابله -

. کنار نذاشته که هیچ، پاي تو رو هم بهش باز کرده. صد بار به این باباي با محبتت گفتم این کاراشو بذاره کنار! اوه، چه رمانتیک: مامان

!من اصال نمی دونم در مورد چی حرف می زنی -

.تو راست می گی: مامان

!شادي، نوچه یعنی چی؟: اسار

. ببین، بذار با یه مثال برات بگم، مثال االن ساسان نوچه ي منه -

ساسان هم مشخص بود حسابی کفري شده، ولی . مامان هم هی لبشو گاز می گرفت و بهم چشم غره می رفت. اینو که گفتم، زدم زیر خنده

.نمی دونست چه جوري تالفی کنه

شادي جان، به مامان نمی گی امروز صبح کجا بودي؟: ساسان

. اولش که توي خونه بودم، بعدم رفتم دانشگاه. چرا می گم -

. بعدش رو بگو: ساسان

. البته خیلی بدمزه بود. آهان، بعدش هم رفتم کافی شاپ کنار دانشگاه یه بستنی خوردم -

. بگو با کی رفتی، خجالت نکش: ساسان

!ه با کی رفتی؟مگ: مامان

. با دوست پسرم: لبخند شیطنت آمیزي زدم و گفتم
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!شادي مودب باش: مامان

!مگه فحش دادم؟ -

... همش هم تقصیر اون باباي . خیلی پر رو شدي: مامان

. ناراحت می شم! به بابام فحش ندي ها -

. شن کنممن باید تکلیفمو با اون بابات رو! بسه دیگه، بی مزه بازي درنیار: مامان

!انگار من چند تا بابا دارم! ؟»اون بابات«چرا همش می گی  -

!خیلی بی ادب و گستاخ شدي: مامان

. این جوري واسه ي شماها هم بهتره. البته اینم بگم، نه که توي این خونه همه خیلی با ادبن، پس بهتره من پیش بابام بمونم. آره می دونم -

دوست ندارم بیام اینجا چون می دونم اگه ! من خودم خوشم نمیاد بیام اینجا، چرا به اون گیر می دي؟! نزن این قدر هم هر روز به بابا زنگ

البته تعجبی نداره که از این کارا می کنید؛ شخصیت که . بیام دیگه از این به بعد هر روز یکیتون میفتید دنبالم تا ببینید با کیا حرف می زنم

. نباشه همین می شه دیگه

مثال تو خیلی با شخصیتی که با پسرا قرار می ذاري؟: سانسا

. کسی با تو حرف نزد کثافت حرومزاده -

ولی من کوچک . همین که این جمله رو گفتم ساسان مثل فشنگ از جاش بلند شد و می خواست بیاد سمتم که مامان و سارا جلوشو گرفتن

. هش نیشخند می زدم تا بیشتر حرصش رو دربیارمفقط ب. ترین زحمتی به خودم ندادم که از جام بلند شم

. کاري می کنم که پشیمون بشی؛ هواي خودتو داشته باش! بد کردي با خودت که امروز اومدي اینجا: ساسان

. این قدر منو ترسوندي که دیگه شب خوابم نمی بره: خندیدم و گفتم

.بزودي ترسو تجربه می کنی: ساسان

!اون پسره توي کافی شاپ حرف می زدم؟ چون من هرزه ام، مثل تومی خواي بدونی چرا با  -

. اونم به حدي عصبانی بود که رگ پیشونیش برجسته شده بود. واقعا داشتم از اذیت کردنش لذت می بردم. این دفعه بلند خندیدم

. من باید تکلیف تو رو روشن کنم! شادي، بس کن دیگه: مامان

منو که نتونستی . زندگی می کنم و تو هیچ مسئولیتی در قبال من نداري؛ تازه کاري هم از دستت برنمیادبا عرض معذرت، من با پدرم  -

. تربیت کنی، الاقل سعی خودت رو بکن که این حیوون رو آدم کنی؛ هر چند خیلی مشکله

!حق نداري به من توهین کنی: ساسان

مثال تو می خواي این حقو ازم بگیري؟ -

!اشو برو دیگه، شر درست نکنشادي، پ: مامان

. باشه می رم، ولی مطمئن باش این آخرین باریه که میام اینجا -

.::ساخته و منتشر شده است)www.98ia.com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا ::.
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کال دعواي خوبی . از اینکه اعصاب ساسی رو به هم ریخته بودم، احساس فوق العاده اي داشتم. کیفم رو برداشتم و فورا از اونجا زدم بیرون

عمو . فقط مونده بود برم پیش عمو و ازش بخوام اساسی حالشو بگیره. و پرمنفعتی بود؛ چون براي نرفتن به اونجا بهونه ي خوبی دستم داد

.ش بود؛ عاشق این کاراستاز خدا

من توي پذیرایی نشسته بودم و داشتم . ساعت نزدیک هفت بود اما هنوز نرسیده بودن. عمو و آبتین گفته بودن که براي شام میان پیش ما

ی دونستم البته م. ظهر هم مامان با بابا تماس گرفت و کلی داد و بیداد راه انداخت. از دست ساسان عصبی بودم. آهنگ گوش می کردم

.از این عصبی بودم که توي کارم فضولی کرده. همچین اتفاقی میفته

. بابا از آشپزخونه بیرون اومد و صداي موزیک رو کم کرد

مامانت منو شست و گذاشت کنار، تو چرا ناراحتی؟: بابا

. ناراحت نیستم، عصبانیم -

. الص کرديدیگه اونجا نمی ري، خودتو خ! تو که باید خوشحال باشی: بابا

. از این عصبانیم که یه بچه سوسول عوضی به من تهمت می زنه -

!حاال می خواي با گلوله بزنیمش؟: بابا

. من خودم می دونم باید چی کار کنم. باشه، مسخره کن -

. می دهمامانت سریع هممون رو لو . می ره طرفو می کشه؛ اون وقت بیا و درستش کن! یه وقت به عموت چیزي نگی: بابا

. اما دست کم باید یه کتک بخوره! دقیقا گیر منم مامانه؛ تازه من کی گفتم بکشیمش؟ -

فعال یه اولتیماتوم بهش می دیم، ولی اگه باز هم اطراف دانشگاه دیدیش فقط به خودم بگو، می دونم . باشه، حاال یه کاریش می کنیم: بابا

. باهاش چی کار کنم

!ي؟راستی به پدرام زنگ زد -

. فردا بهش زنگ می زنم. زنگ زدم اما جواب نداد: بابا

شام چی درست کردي؟ -

!ها؟ با من بودي؟: بابا

. نه با خودم بودم -

. آهان، قیمه: بابا

!تو فکري؟ -

. تو فکر آبتین بودم؛ گفت می خواد در مورد پلیسه باهامون حرف بزنه: بابا

. تو رو خدا خودتون یه نقشه بکشید وگرنه وضعیتمون مثل قضیه ي گنج می شه. نش کشیدهحتما باز هم از اون نقشه هاي هوشمندا -

. اون یه اشتباه بود. همیشه هم نقشه هاش اون جوري ضایع نیست که: بابا

نداره موقع غذا در  کال بابا عادت. موقع شام کسی حرفی از کار پیش نکشید. چند لحظه بعد زنگ به صدا در اومد و بابا رفت تا در رو باز کنه

. مورد این چیزا حرف بزنه، با هر کسی هم که بخواد در این زمینه سنت شکنی کنه چکشی برخورد می کنه
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قضیه ي اون پلیسه رو که براتون گفتم؟: بعد از شام آبتین کنار سفره ولو شد و در حالی که سیگارشو روشن می کرد گفت

. ل موضوع رو بگوآره بابا، خیلی کلیشه اي شده، اص: عمو

. اون شب توي خونه ي پدرام توافق کردیم که اول تمام مدارکی که دستشه رو نابود کنیم: آبتین

. خب؟ زودتر بقیش رو بگو حوصله ندارم: بابا

له رو ختم می تونیم امشب بریم و قائ. گفت که طرف امشب خونه نیست. من با یکی از دوستام حرف زدم! باشه، چقدر بی اعصابین: آبتین

. کنیم

. اجازه بده یه نقشه ي درست و حسابی بکشیم که مثل دفعه ي قبل خیت و خجل نشیم. امشب که نمی شه -

. ثانیا من نقشه رو کشیدم! اوال که دفعه ي قبل هم خیت و خجل نشدیم، الکی بزرگش نکن: آبتین

حاال چی کار باید بکنیم؟: بابا

. هیچی دیگه، می ریم اونجا مدارك رو برمی داریم و میایم: آبتین

در مورد محله اش تحقیق کردي؟! فکر کردي کشکه؟ می خوایم بریم توي خونه ي یه پلیس: عمو

اصال از کجا معلوم این رفیقت راست بگه؟ اگه رفتیم اونجا و دیدیم کلی پلیس منتظرمونن چی؟ -

!ف خونه باشه یا یهو از راه برسه، اون وقت دیگه واقعا باید بکشیمشآره، تازه شاید هم طر: بابا

تازه خونه ي . از اون محله هاي خلوت و کم رفت و آمده. من چند روزه که آمار محله اش رو در آوردم، خودم هم بهش سر زدم: آبتین

یارو . ، من بهش اطمینان دارم چون از خودمونهدر ضمن دوستم هم راست می گه. طرف هم ویالییه؛ مشکل خاصی براي داخل شدن نداریم

. اگر هم اومد باز هم یه راه حل براش در نظر گرفتم. خونه نمیاد، بهتون قول می دم

مثال چی؟ با چماق بکوبیم توي سرش؟: عمو

. زیم روي یه دستمالکافیه هر کدوم از ما یه مقدار ازش رو بری. چماق که نه؛ اما من یه بطري کلروفرم توي بساطم دارم: آبتین

!مطمئنی هیکلش جوریه که ماها می تونیم با کلروفرم بیهوشش کنیم؟: بابا

. مطمئن که نیستم، اما اگه از پشت سرش اقدام کنید حتما موفق می شید... واا: آبتین خندید و گفت

!ی شه که کار ما بودهاون وقت تابلو م! اگه بدشانسی آوردیم و فقط مدارك پرونده ي ما توي خونش بود چی؟ -

!در اون صورت مجبوریم خونش رو آتیش بزنیم، البته نه با بنزین: آبتین

یه کم نامردي نیست؟ -

. نامردي اینه که بکشیمش: آبتین

خب اگه این کار رو کردیم و یارو باز بی خیال نشد چی؟ -

. اون موقع می ذاریمش به عهده ي پدرام: آبتین

آبتین همش بهمون اطمینان می داد که . بابا باز هم نذاشت من توي خونه تنها بمونم. عت یک و نیم شب راه بیفتیمقرار بر این شد که سا

. طرف به خونش برنمی گرده و عمو هم هی تهدیدش می کرد که اگه برگرده بیچارت می کنم

. رو چک می کردتوي راه من و آبتین روي صندلی عقب ماشین نشسته بودیم و آبتین هم مدام وسایلش 
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گفتی چه جوري می خواي در خونش رو باز کنی؟: بابا

. با شاه کلید: آبتین

و اگه کار نکرد؟: بابا

. مجبوریم از دیوار باال بریم: آبتین

دیوارش جوري هست که بشه ازش باال رفت؟: عمو

ل ها رو آوردي؟شادي دستما. اما خیالت راحت؛ شاه کلیدم کار می کنه. آره، بررسیش کردم: آبتین

.اون سه تا دستمال رو از توي کیفم بیرون آوردم و بهش دادم

. ببخشید دیگه، مثل این فیلم ها دستمال سفید نداشتیم -

. اشکال نداره، اتفاقا صورتی بار عاطفیش هم بیشتره: آبتین

!از االن می خواي روشون کلروفرم بریزي؟ اثرش نمی پره؟ -

. خیلی قویه. نه بابا، چی فکر کردي؟با کلروفرم ببر شکار می کنن: آبتین

!یه وقت طرفو نفرستی توي کما -

. با این فقط پنج شش ساعت می ره توي هپروت. خیالت راحت: آبتین

. شادي، وقتی ما رفتیم داخل، تو بشین پشت فرمون: بابا

. نمی خوام همسایه ها آمارمون رو به پلیس بدن. ه ي یاروماشین رو هم ببر توي کوچه بغلی، کنار خون: آبتین

پالك ماشینو ردیف کردي؟: عمو

. گل مالیدم! آره بابا، پخمه که نیستم: آبتین

!چرا چسب نزدي؟ این جوري تابلو می شه: عمو

. آخه جدیدا رفقا بهم رسوندن که با چسب، نیروي انتظامی می تونه رد ماشینو بزنه: آبتین

قبل از اینکه ماشین . سیدیم بابا و عمو و آبتین از ماشین پیاده شدن و منم به گفته ي آبتین، ماشین رو توي کوچه بغلی پارك کردموقتی ر

. اون قدر بی سر و صدا بود که مطمئنا هیچ کس متوجه نشد. رو ببرم بچه ها کلید انداختن و به راحتی وارد خونه شدن

. توي اون چند دقیقه اي که اونجا بودم احدي رو ندیدم که از اون طرفا رد بشه. تی بودآبتین درست می گفت، محله ي خلو

من هم فورا روي صندلی عقب نشستم و جاي خودمو به عمو . همشون خونسرد به نظر می رسیدن. بعد از بیست دقیقه بچه ها برگشتن

. کلی سند و مدرك دست بابا و آبتین بود. دادم

. روشن کرد و راه افتادیمعمو سریع ماشین رو 

کل خونه زندگی طرفو آوردین، نه؟ -

!بی شرف کلی یادداشت و پرونده داشت، تازه خونش هم خیلی به هم ریخته بود؛ اصال نیازي نبود ماها تالشی کنیم: بابا

!یادداشت هاش بدجوري خر تو خر بودن. مجبور شدیم هر چی دم دستمونه بیاریم: آبتین

. زي که مربوط به خودمون باشه رو هم آورده باشینامیدوارم چی -



کاربر انجمن نودهشتیا   sober – مقدس) نا(                        کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٥٠

برش . آبتین کنار من نشسته بود و داشت اون یادداشت هارو زیر و رو می کرد که یهو، چشمم به جلد قهوه اي شناسنامه ي طرف افتاد

!خاك بر سرتون، به شناسنامش هم رحم نکردین؟: داشتم و گفتم

.ههر چی بود آوردیم که تابلو نش: آبتین

ببینم قیافه ي طرف چه جوریاست، تو ندیدیش؟ -

. نه، سعادت نداشتم: آبتین

به محض اینکه چشمم به عکسش . نور ماشین کافی نبود براي همین موبایلمو از توي جیبم بیرون آوردم و نورش رو روي شناسنامه انداختم

گفتی اسمش چی بود؟: افتاد یهو وا رفتم؛ فورا از آبتین پرسیدم

. بهرنگ درخشانی: نآبتی

. بدون شک همون شخص بود و عکسش جاي هیچ شبهه اي رو باقی نمی گذاشت

!من می شناسمش، چند بار هم با هم حرف زدیم -

. البته شانس آوردیم که سرعتمون زیاد باال نبود! تا اینو گفتم یهو عمو وسط خیابون زد روي ترمز و ما سه تا شوت شدیم جلو

!نزدیک بود کلَم رو بشکنی! چته روانی؟: و گفتبابا عصبانی شد 

!مگه نشنیدي چی گفت؟ طرف رفته سراغ دخترت، یه کم غیرت داشته باش: عمو

بگو ببینم کجا دیدیش؟ در مورد چی حرف زدین؟. خودم شنیدم چی گفت: بابا

. ازم می خواست یه اسحله ي نه میل براش جور کنم. توي دانشگاه؛ همکالسیمه -

!یه نفر ازت طلب اسلحه می کنه، اون وقت تو هیچی به من نمی گی؟ واقعا که: بابا

تو بهش چی گفتی؟: آبتین

.هیچی بابا، خودمو زدم به اون راه -

!خوبه که الاقل اینو می دونی: بابا

. دیگه عقلم به این چیزا می رسه! الزم نیست کنایه بزنی -

چیز دیگه اي نگفت؟: عمو

.می گفت یه نفر بابامو کشته، براي همین دنبال تفنگ می گردم و از این حرفا. اومد سراغمامروز هم  -

!اوه اوه، طرف بدجوري توپش پره: آبتین

. بهتره دیگه نري دانشگاه، تا ببینم باید چی کار کنم: بابا

. اصال فکر خوبی نیست، این جوري بدتر تابلو می شه: آبتین

من نمی خوام بچمو به . ؟ یارو نتونسته قانونی کاري کنه، این جور که پیداست می خواد خودش دخلمون رو بیارهچی چیو تابلو می شه: بابا

. کشتن بدم

. موافقم: عمو

. امروز داشت واسه من دم از بی قانونی و انتقام شخصی می زد. بابا راست می گه -
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. نبال مدرك قانونیهبهتون قول می دم یارو هنوز د! این قدر ساده نباشید: آبتین

رو چه حساب؟: عمو

اگرم . طرف پلیسه، اراده کنه می تونه هر سالحی رو که می خواد از مهمات نیروي انتظامی برداره؛ نیازي نداره از ماها تفنگ بگیره: آبتین

احتماال می . ال مدرك می گردهپس طرف دنب. می خواست ما رو بکشه و بحث انتقام مطرح بود، مطمئن باشید تا االن این کار رو می کرد

. حدس می زنم هر بار که باهات حرف زده داشته صدات رو ضبط می کرده. خواسته از طریق شادي ازمون آتو بگیره

. ناشی بازي درآورده، اگه همین جوري ادامه بده کارش تمومه: عمو

طرف هنوز . ابا ببینه مانعم می شه، ولی من با آبتین موافق بودممی دونستم اگه ب. صبح بدون سر و صدا از خواب بیدار شدم تا برم دانشگاه

. سریع آماده شدم و از خونه بیرون اومدم. هم دنبال مدرك قانونی می گرده

انگار کالس تموم شده . اما همین که رسیدم استاد از کالس بیرون اومد. نزدیک ساعت ده به دانشگاه رسیدم و فورا کالس رو پیدا کردم

برگشتم و به سمت حیاط دانشگاه . به هر حال اونجا موندن فایده اي نداشت! کر می کنم توي زمان شروع کالس اشتباه کرده بودمف. بود

بیرون داشت بارون میومد، براي همین هم بیشتر دانشجوها سالن رو ترك نکرده بود و یه عده هم بیرون سالن، جلوي در . حرکت کردم

چند لحظه بعد گوشیم زنگ زد، آبتین . صمیم گرفتم تا زمانی که از شدت بارش کم می شه توي سالن بمونممنم ت. ورودي ایستاده بودن

. بود

الو، بگو؟ -

کجایی؟: آبتین

. دانشگاه -

. کاش نمی رفتی: آبتین

!تو خودت گفتی اگه نرم بد می شه -

کالست تموم شده؟. بعدا واست می گمیه چیزي توي اون مدارك پیدا کردیم؛ حاال . اون مال دیشب بود: آبتین

. آره -

. پس همون اطراف بمون، من میام دنبالت: آبتین

. باشه، فقط وقتی رسیدي به من یه زنگ بزن -

. باشه، فعال: آبتین

داشتم به دانشجوهایی که اطرافم بودن نگاه . کال عادت ندارم موبایلم رو توي کیفم بذارم. گوشی رو قطع کردم و توي جیب مانتوم گذاشتم

اصال فکر نمی کردم یه . وقتی دیدمش اعصابم به کلی داغون شد. می کردم که دیدم اون پسره ي احمق داره با یه نفر دیگه حرف می زنه

هنوز راه نیفتاده بودم که دیدم پسره با اونی که همراهش بود دارن . دوست داشتم هر چی زودتر از اونجا برم! ازش بدم بیاد روزي این قدر

. به سمتم میان

دقیقا حس می کردم دچار همون احساسی شدم . حسابی اخم هام رفته بود توي هم. وقتی دیدم دارن میان طرفم دیگه بهشون نگاه نکردم

. ت به من دارهکه اون نسب
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. نیم نگاهی بهشون انداختم اما جوابی ندادم. هر دو جلو اومدن و سالم کردن

!چی شده؟ دیگه از اون لبخند هاي همیشگی خبري نیست: بهرنگ

. االن اصال حوصله ي حرف زدن ندارم -

به خاطر شدیدتر . اون وضعیت ترجیح می دادم زیر بارون موندن رو به. اینو گفتم و به سمت در ورودي حرکت کردم و از سالن خارج شدم

ظرف چند ثانیه تمام هیکلم خیس شد و بدتر از همه مقنعم بود که از تماسش با موهام، . شدن بارون محوطه ي دانشگاه خیلی خلوت بود

!دوست داشتم بندازمش کنار، ولی خب نمی شد دیگه. چندشم می شد

.شدملحظه اي بعد متوجه ي یه صدا از پشت سرم 

. یه لحظه وایستا، می خوام با هم حرف بزنیم: بهرنگ

. برو پی کارت -

. فکر نمی کنم االن وقت مناسبی باشه: اون پسري که همراهش بود آروم بهش گفت

!واقعا برام جالبه بدونم چه اتفاقی افتاده که امروز حوصله نداري: بهرنگ

اما باز هم بهش اهمیتی ندادم؛ حتی بهش نگاه هم نکردم و به راه . شب کار ما بودهلحنش جوري بود که احساس کردم می دونه قضیه ي دی

. رفتن ادامه دادم

نمی خواي اسممو بدونی؟: بهرنگ

بهت پیشنهاد می دم دیگه ! نه، چون تو می دونی من کی ام و من هم می دونم تو کی نیستی: به سمتش برگشتم و لبخند طعنه آمیزي زدم

. ون زحمتت می شهدانشگاه نیاي چ

یه چیزي رو تازه فهمیدم؛ اینکه چرا خانواده ي شما این قدر براي من و دادستان ! خوشحالم که فهمیدي، هر چند خیلی دیره: بهرنگ

. هفت بار ازتون شکایت شده اما هر بار شکات به طرز مســـخره اي غیبشون زده. خواستنی هستین

چیه؟ می خواي بازي کنی؟ -

.ه، بدم نمیادآر: بهرنگ

. آخه دست بر قضا من یه جعبه کبریت توي جیبم دارم: بعد به جیب کتش اشاره کرد و گفت

. حدس می زدم منظورش چیزي شبیه به ضبط صوت باشه. یاد حرف آبتین در مورد ضبط کردن صدا افتادم

. آره، از برآمدگیش متوجه شدم -

. بهت فشار بیارمخیلی خب؛ سوال اینه که چقدر می خواي : بهرنگ

!فکر می کردم بیشتر از اینا بدونی؛ چون این طرفا، مردم به خاطر همچین سواالیی همدیگه رو می کشن -

در حالی که به کیفم اشاره می . چون حدس می زدم داره صدامو ضبط می کنه نخواستم بهش آتو بدم، دوست داشتم غیرمستقیم حالیش کنم

. ره بري، چون ممکنه اینجا یه بمب منفجر بشهاالن هم دیگه بهت: کردم گفتم

. این بار دیگه واقعا عصبانی شد اما پسري که همراهش بود، دستش رو محکم گرفته بود که نذاره به طرف من بیاد

چرا بهمون نشون نمی دي توي کیفت چی داري؟ ها؟: بهرنگ
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. برو حکم قضایی بیار تا بهت نشون بدم -

. شما دیگه برید، ممنون از وقتی که بهمون دادین: مؤدبانه گفتهمین لحظه دوستش خیلی 

. باشه -

در ضمن به زودي یه گالون ! نه، اون تشکر می کنه، من اصـــال تشکر نمی کنم: به بهرنگ لبخندي زدم و خواستم راه بیفتم که فورا گفت

!بنزین به سمت بعضی ها پرتاب می شه؛ کسایی که فقط خدا می تونه کمکشون کنه

از دانشگاه که بیرون اومدم آبتین رو دیدم و . م و ازشون فاصله گرفتمراه افتاد. اونم داشت به شیوه ي خودم تهدیدم می کرد؛ اما مهم نبود

. جلو رفتم

سالم، ماشین کجاست؟ -

. خراب شد، مجبور شدم وسط راه ولش کنم: آبتین

اي بابا، حاال چی کار کنیم؟ -

. دیگه چاره اي نیست، با تاکسی می ریم: آبتین

تو که ماشینت خرابه چرا میاریش بیرون؟ -

!اوه، چه خبره؟چرا این قدر عصبانی اي؟: ینآبت

. چقدر گفتم تابلو می شه؟ یارو فهمیده! خاك بر سرت. این یارو پلیسه بهم پیله کرده بود -

از کجا می دونی؟: آبتین

. می خواست کلم رو بکنه! دیگه از این تابلوتر نمی شه -

. غلط کرده: آبتین

. ا جدي؟ اینو برو به خودش بگو -

. در هر صورت این دفعه دیگه پدرام کوتاه نمیاد، از االن فاتحش رو بخون: ینآبت

چرا؟ -

فهمیدم که طرف به یه سري پرونده که ما فکر می . با همدیگه کلش رو زیر و رو کردیم. دیشب من مدارك رو بردم پیش پدرام: آبتین

مربوط می شه؛ براي همین خیلی داغ کرد، گفت همین روزا حسابشو می  البته این پرونده فقط به پدرام. کردیم نابود شدن دست پیدا کرده

. رسه

یعنی می خواد بکشتش؟ -

. وگرنه ممکنه کشتنش هم فایده اي نداشته باشه! البته قبلش باید بفهمه بقیه ي اون پرونده کجاست. نمی دونم؛ به احتمال زیاد آره: آبتین

اما سمت . شیشه ي سمت شاگرد پایین اومد و دیدیم اون پسره، پویاست. کنارمون ایستاد همچنان مشغول حرف زدن بودیم که یه ماشین

.سالم کرد، با اینکه اعصاب نداشتم ولی جوابشو دادم. شاگرد نشسته بود

. بفرمایید باال، ما تا یه جایی می رسونیمتون: پویا

. نه ممنون، مزاحم نمی شیم؛ منتظر تاکسی می مونیم: آبتین
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. توي این بارون تاکسی گیرتون نمیاد، سوار شین: پویا

اون لحظه دوست داشتم بزنم توي سرش، ولی خب نمی . آبتین که مشخص بود بدش نمیاد سوار بشه بدون هیچ مقاومتی فورا قبول کرد

وي کل مسیر من و آبتین ت. اونم گفت که باباي پویاست. هر دو سوار ماشین شدیم و به اون آقایی که پشت فرمون بود سالم کردیم! شد

من فکرم به قدري مشغول بود که فقط صداش رو می شنیدم و یه کلمه هم از حرفاش چیزي نمی ! ساکت بودیم و باباي پویا یه بند حرف زد

نکه ازش بدم با ای! با اینکه اصال قرار نبود ما بالیی سر بهرنگ بیاریم اما نمی دونم چرا هنوز هیچی نشده احساس گناه می کردم. فهمیدم

همون طور که من عاشق بابامم، حتما اون هم خیلی پدرش رو دوست داشته که این جوري . میومد ولی در عین حال دلم براش می سوخت

کامال احساسش رو درك می کردم، ولی خودش باید بهتر بدونه که . اما اصال دوست نداشتم به خاطر اون بابام رو از دست بدم! دنبال انتقامه

.نباید این قدر ناشیانه عمل می کرد! ام چه جور آدمیهپدر

آبتین هنوز در ماشین رو نبسته . وقتی رسیدیم ازشون خداحافظی کردیم و از ماشین پیاده شدیم. باباي پویا ما رو تا نزدیکی خونه رسوند

. اگه اومدین ساري حتما به ما سر بزنید: بود که باباي پویا گفت

. بله، چشم: آبتین

. آبتین، اگه منو توي ساري دیدي با تفنگ منو بکش: محض اینکه آبتین در رو بست گفتم به

. آبتین گفت باشه و بعد کلی خندید

توي . البته چون عصبی بودم همش از خواب بیدار می شدم و درست و حسابی نتونستم بخوابم. تمام بعد از ظهر رو توي اتاق خوابیده بودم

نمی دونم چند دقیقه . چون صبح دیده بودمش ترجیح دادم بیرون نرم و به خوابم ادامه بدم. شنیدم آبتین اومد خواب و بیداري بودم که

. گذشت که بابا اومد توي اتاق و چند بار صدام کرد

. باید بریم: بابا

کجا؟ -

آبتین، گفتی کجا؟: بابا بلند گفت

. خونه ي جنگلی دایی: آبتین از پذیرایی گفت

. خونه جنگلی عموت: بابا

چرا؟ -

. تو هم نمی خواد دانشگاه بري. بهتره چند روز نباشیم تا آب ها از آسیاب بیفته: بابا

وسیله براي چند روز بردارم؟! آخ جون -

. یه ماه، شاید هم کمتر: بابا

. چند دقیقه ي دیگه حاضر می شم. باشه -

این خونه ي عمو توي یکی از مناطق دور افتاده از شهر، روي دامنه ي یه کوهه، جوري که . ادیمفی الفور وسایلمون رو جمع کردیم و راه افت

شب ها فقط صداي حیوون هاي جنگل شنیده . تا چند کیلومتریش هم هیچ روستایی نیست. ماشین رو نیست و بیشتر راهو باید پیاده رفت

. یاد که تحت تاثیر محیط قرار بگیریم و بترسیمچون معموال همگی با هم به اونجا می ریم کم پیش م. می شه
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.وسایل رو که زیاد هم نبودن توي صندوق عقب گذاشتیم و سوار شدیم. جلوي در، آبتین منتظرمون بود، اما ماشین خودش رو نیاورده بود

این ماشین کیه؟ -

. ض کنممجبور شدم اینو قر. مال یکی از دوستامه؛ گفتم که ماشین خودم خراب شده: آبتین

پدرام با پلیسه چی کار کرد؟: بابا

.نمی دونم. فعال که هیچی، البته من زیاد در جریان نیستم: آبتین

حتی بابا و عمو هم نمی تونن . وگرنه دیگه کاري از دست هیچ کس برنمیاد. آرزو می کردم که طرف حماقت نکنه و خودشو گم و گور کنه

. نظر پدرام رو عوض کنن

دیگه . بعد از چهل دقیقه پیاده روي به خونه رسیدیم. رو توي یکی از روستاهاي اطراف گذاشت و بقیه ي راه رو پیاده رفتیمآبتین ماشین 

دیگه نفس براي ادامه راه رو نداشتیم، اما با بدبختی تونستیم خودمون . خونه از یک طرف رو به شیب تندي بود. هوا کامال تاریک شده بود

 .رو به خونه برسونیم

. اطراف خونه سگ هاي پدرام رو دیدیم که یه گوشه بسته شده بودن؛ اصال فکر نمی کردم پدرام هم اونجا باشه

!نگفته بودي پدرام هم هست -

. دایی به من چیزي نگفته بود! خودمم تعجب کردم: آبتین

راستی به نظرت کار درستی کردي ماشینو اونجا گذاشتی؟ -

. و برش داره، نگران نباشقراره دوستم بیاد : آبتین

. در زدیم و چند ثانیه بعد عمو در رو باز کرد

!دیر کردین: عمو

توي سراشیبی سرعتمون کم شد؛ پدرام اینجاست؟: بابا

. آره: عمو

. دبعد بلند شد و با هممون خیلی گرم احوال پرسی کر. تا ما رو دید تلویزیون رو خاموش کرد. پدرام جلوي تلویزیون نشسته بود

فکر نمی کردم اینجا ببینمت؛ مگه درگیر قضیه ي پلیسه و پرونده و این چیزا نبودي؟: بابا

. چرا، االن هم هستم: پدرام

خب؟ یعنی االن داري نقشه می کشی؟: بابا

. نقشه رو کشیدم، االن در مرحله ي اجرام: پدرام

. ما کامال گیج شده بودیم و از حرفاش سر در نمی آوردیم

می شه بگی دقیقا داري چه جوري اجراش می کنی؟: آبتین

. آره، بشینید تا بگم: پدرام

حس می کردم اتفاق بدي افتاده، اما به ! نزدیک بود غش کنم بیفتم رو دست بابا! نمی دونم چرا اون لحظه اون قدر استرس گرفته بودم

. خودم تلقین می کردم که احساسم اشتباه می کنه
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به این نتیجه رسیدم که پسره زیادي می دونه؛ اما خوشبختانه قبل از اینکه بخواد . پرونده ها رو حسابی باال و پایین کردم من اون: پدرام

. کاري کنه، دست به کار شدم

خب، چی کار کردي؟: آبتین

. گرفتیمش: پدرام

یعنی چی که گرفتینش؟: بابا

. چاره می کردوگرنه هممون رو بی. مجبور شدم بیارمش اینجا: پدرام

!دزدیدیش؟ -

. آره، دیر یا زود باید این کار رو می کردیم: پدرام

!اون وقت به ما هم گفتی بیایم؟ دیوونه شدي؟! تو آدم ربایی کردي، اونم یه پلیس رو: بابا

. پاي تو هم گیره: پدرام

. نه نیست: بابا

!دایی راست می گه، این پرونده ي توئه: آبتین

آخه . از شما خواستم بیاین اینجا تا کمکم کنید و ببنید چقدر از پرونده رو باید از یارو بکشیم بیرون. پرونده ي منه. قبولباشه، : پدرام

. کافیه شما یه کمک کوچولو به من بکنید، بقیش دیگه به خودم مربوطه. حدس می زنم یه مقدارش رو قایم کرده، نمی دونم کجا و پیش کی

االن کجاست؟ -

پرونده ها؟: پدرام

. نه بابا، پلیسه -

. آهان، زیرزمین: پدرام

چه جوري تونستین بیارینش اینجا؟: بابا

. مجبور شدم از سه تا از بچه ها کمک بخوام. شخصا این کار رو نکردم، چون ماها رو می شناسه: پدرام

. نش اینجااونا کشوندنش توي کوچه ي خلوت کنار خونش؛ بعدم سوار ماشین شدن و آورد: عمو

به همین راحتی؟: بابا

. البته چون کوچه خلوت بود به مشکل نخوردن. نه خب، قبلش یه درگیري کوچیکی بینشون پیش اومد: عمو

اگه دیده شده باشن چی؟: بابا

. وگرنه االن ماها اینجا نبودیم. خیالت راحت، کامال بی سر و صدا بوده: پدرام

حاال واقعا الزمه که بکشیدش؟: آبتین

!اما می دونی که همچین چیزي ممکن نیست. اگه قول بده که بی خیالمون بشه، نه: پدرام

. بعد ما از اینجا می ریم. پرونده ها رو بیار تا با هم بررسیشون کنیم: بابا
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با اینکه کاري نکرده بودم اما عذاب وجدان داشت بیچارم  .حوصله ي هیچ کس رو نداشتم. منم رفتم توي اتاق. همه سرگرم پرونده ها شدن

اگه به پلیس خبر . هر چی فکر می کردم راهی نبود که بتونم بهرنگ رو نجات بدم. دوست داشتم گریه کنم، اما فایده اي نداشت. می کرد

. اما باید انتخاب می کردم! تفاق میفتاداگه فراریش می دادم هم همین ا. می دادم که ممکن بود بابا و آبتین و عمو هم دستگیر بشن

. سعی کردم چند دقیقه به هیچی فکر نکنم تا شاید راه حل مناسبی به ذهنم خطور کنه

. بابا و بقیه اون قدر سرگرم بودن که متوجه ي من نشدن. بیرون رفتم و چمدونمون رو به اتاق آوردم. وسایلمون هنوز توي پذیرایی بود

!چون شاید مجبور می شدم یه نفر رو با تیر بزنم. و از زیر لباس ها اسلحه ي بابا رو برداشتمچمدون رو باز کردم 

می . موقتا اسلحه رو توي کیفم گذاشتم. حس می کردم نقشه ام آنچنان حساب شده نیست. اما هنوز وقتش نبود؛ باید صبر می کردم

. دونستم بابا حاال حاالها سراغش نمیاد

. تصمیم داشتم برم توي زیرزمین و ببینم حالش چطوره. شدیدا سرگرم بودن و حواسشون به من نبود. بقیه نگاه کردم آروم از الي در به

خیلی . حتم داشتم کلید رو دور از چشم بقیه قایم نکردن. کار سختی نبود. می دونستم که در زیرزمین قفله و باید اول کلید رو پیدا کنم

در عین حال دقیق داشتم به همه جا نگاه می کردم تا کلید رو . به بهونه ي آب خوردن رفتم توي آشپزخونه ریلکس از اتاق بیرون اومدم و

. آروم برش داشتم و کلید ها رو محکم توي دستم گرفتم که یه وقت صدا ندن. حین آب خوردن دیدم یه دسته کلید روي اپنه. گیر بیارم

. از اونجا برم زیرزمین دوباره برگشتم توي اتاق و رفتم روي تراس تا

تازه با توجه به تخس ! مگه می شه بدون زد و خورد آورده باشنش. حدس می زدم بنده ي خدا رو ترکونده باشن. بدجوري دلشوره داشتم

. بودنش احتماال خیلی بیشتر کتک خورده

اصال . ر رو باز کردم و بی سرو صدا وارد زیرزمین شدمآروم د. سه چهار تا کلید رو امتحان کردم تا اینکه باالخره تونستم قفل رو باز کنم

حس می کردم اون لحظه باید ببینمش؛ چون شاید نظرم عوض . دوست نداشتم توي اون وضعیت باهاش رو به رو بشم اما دست خودم نبود

!می شد، به هر نحو ممکن

با چسب بسته . جلو بسته بودن و به نظر میومد بیهوش باشهخوشبختانه دستاش رو از . دست و پاش رو بسته بودن و روي زمین افتاده بود

جلوتر رفتم . چون می خواستن بکشنش باز بودن چشماش براشون اهمیتی نداشت. بودنش و دهنش هم بسته بود اما روي چشماش باز بود

خونش دیگه تقریبا روي صورتش  دماغش هم خون اومده بود، اما. بچم چه کتکی خورده بود. دلم به حالش سوخت. و خودمو بهش رسوندم

. تازه آخرش هم می خواستن بکشنش. با اینکه کاري نکرده بود اما این بالها رو سرش آورده بودن. دلم براش می سوخت. خشک شده بود

!آخه حیف نبود اون تن و بدن بره زیر خاك؟. بغض گلومو گرفته بود

وقتی هم که یاد بابام میفتادم دوباره از کمک بهش منصرف می ! این که بیهوش بود .دلم می خواست بازش کنم تا بره، اما فایده اي نداشت

. ولی اگه بهرنگ بمیره حداقل دیوونه می شم. شدم؛ چون اگه اتفاقی براي بابام بیفته منم حتما خودکشی می کنم

. ش هم خودشو بدبخت کرداحساس می کردم از دستش عصبانیم، بس که به این ماجرا گیر داد و پارازیت انداخت، آخر

. تو خیلی عوضی اي، اما من دوستت دارم، جوري که بعضی وقتا هوس می کنم بزنم زیر گوشت -

درشو قفل کردم و سریع برگشتم . براي همین از زیرزمین بیرون اومدم . دیگه اونجا موندن فایده اي نداشت، ممکن بود بقیه متوجه بشن

. ن بذارمتوي خونه تا کلیدها رو سر جاشو
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!گوشه ي اتاق، روي زمین نشسته بودم و داشتم تمام راه هاي احتمالی رو مرور می کردم، اما همشون احمقانه بودن

.بابا در اتاق رو باز کرد و اومد داخل

. کار ما تموم شد؛ می تونیم همین االن بریم: بابا

نمی شه بمونیم؟ -

. چرا؟ به نظر من اگه بریم بهتره: بابا

. ن دوست دارم بمونیم؛ حداقل فردا بریمم -

این حرفت دلیل خاصی داره؟: بابا

. نه، فقط حس می کنم خستم -

. باشه، ولی اگه نظرت عوض شد حتما بهم بگو: بابا

. سر راهت به آبتین بگو بیاد اینجا: قبل از اینکه بابا از اتاق بیرون بره گفتم

. باشه بهش می گم: بابا

قضیه رو با بابا در میون بذارم، اما احساس کردم آبتین توي این چند روز بیشتر از همه مخالفت خودش رو با کشتن  اولش می خواستم

. می دونستم که اونم مثل من فکر می کنه. بهرنگ بروز داده

. چند لحظه بعد آبتین اومد توي اتاق و روي تخت نشست

چی کارم داري؟: آبتین

! نمی دونم چه جوري بگم -

چیزي شده؟: آبتین

. نگران به نظر می رسید. رفتم و کنارش روي تخت نشستم

من که هنوز چیزي نگفتم، چرا قیافت این شکلی شد؟ -

بگو دیگه، چی شده؟. نگران شدم: آبتین

تو راضی اي که پلیسه رو بکشن؟ -

!یا پدرام سر هممون رو به باد بدهمی ترسم یا این پلیسه . نه، در عین حال هم اصال دوست ندارم برم زندان: آبتین

!این بدبخت که کاري نکرده -

. می دونم، ولی کاري از دست من و تو برنمیاد: آبتین

. ببین من تفنگ بابامو برداشتم، تو هم که یه دونه داري -

!خب؟ تو مخالف کشتنی، اون وقت می خواي پدرام رو بزنی؟: آبتین

من کی گفتم پدرام رو بزنیم؟ -

!پس چی؟ می خواي تفنگمون رو بدیم پلیسه ما رو بزنه؟: ینآبت

. نه، ما اونو می زنیم -
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پدرام خودش داره این کار رو می کنه، دیگه چه نیازي هست ما بزنیمش؟! یعنی چی؟ من اصال متوجه نمی شم: آبتین

. نیمش دیگه این اتفاق براش نمیفتهاگه پدرام بهش شلیک کنه حتما می میره اما اگه ما بز. همین دیگه، نکته اینجاست -

!چرا؟ گلوله هاي ما مهربون ترن؟: آبتین

! این قدر گیج بازي درنیار -

. بگو ببینم باید چی کار کنیم! باشه قبول؛ گیریم این چیزي که تو می گی عملی باشه. جدي پرسیدم: آبتین

ببینم، کجاي طرفو بزنیم احتمال مردنش کمتره؟. باید جوري برنامه ریزي کنیم که فقط من و تو بهش شلیک کنیم -

البته شاید هم . گذشته از دست و پا که با شلیک بهش خیلی تابلو می شه یارو نمرده؛ فکر کنم اگه به شکمش شلیک کنیم نمیره: آبتین

ه هنوز نمرده، در ضمن پدرام تازه اینم در نظر بگیر که اگه یه گلوله بخوره مشخص می شه ک. بستگی به قدرت بدنی خودش داره! بمیره

!اون وقت مجبوریم حداقل دو سه تا بهش بزنیم، که در اون صورت هم شاید بمیره! هم زیر بار نمی ره که طرف با یه گلوله مرده باشه

. دو بار بهش شلیک می کنیم، بقیش با من -

می خواي تنهایی کولش کنی؟! مه راه تا جاده هستاصال چه جوري می خواي ببریش بیمارستان؟ این ه! چی چیو بقیش با من: آبتین

. خوب شد گفتی، به رفیقت زنگ بزن بگو ماشینو نبره -

. اصال فهمیدي چی گفتم؟ اگه طرف مرد چی؟ اون وقت ما می شیم قاتلش: آبتین

!من کسایی رو می شناسم که گلوله به سرشون خورده و زنده موندن -

!ه با یه گلوله توي کتفشون مردنمنم کسایی رو می شناسم ک: آبتین

. همچین چیزي امکان نداره! چرند نگو -

. ممکنه همچین بالیی سر این پسره هم بیاد. طرف اون قدر خونریزي کرد که مرد. چرا، امکان داره: آبتین

. بقیش رو دیگه خدا کمک کنه. ما هر کاري از دستمون بربیاد انجام می دیم -

. گیریم هم که فراریش دادیم، بعدش چی؟ می ره هممون رو لو می ده: آبتین

. فقط یادت نره، یکی از ما می زنیمش. تا اون موقع ما فرار می کنیم -

. باشه؛ من سعی خودمو می کنم، اما هیچ قولی نمی دم: آبتین

!از موهام کنده شد، همش تقصیر توئهچند تا ! اه: آبتین چنگی به موهاش کشید، بعد به دستاش نگاه کرد و گفت

!اصال تو چرا این قدر استرس داري؟ کارمون رو خراب می کنی ها! به من چه؟ -

. این کار اساسا ایراد داره: آبتین

!تو فقط قراره دو سه تا تیر بهش بزنی، کار سختی نیست -

اگه اشتباهی زدم توي قلبش چی؟ ! نه اصال: آبتین

!اصال شاید خودم زدمش. تمرکز کن، نگران بقیش نباشتو فقط روي کارت  -

. ترجیح می دم خودم این کار رو بکنم، وگرنه تو طرف رو از همین جا می فرستی سینه ي قبرستون: آبتین

!مرسی، فقط یادت نره به دوستت خبر بدي -
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.باید برم نزدیک روستا. البته اینجا نمی شه چون آنتن نمی ده. باشه: آبتین

. االن دیگه می رسن: پدرام به ساعتش نگاه کرد و گفت. توي پذیرایی نشسته بودیم و هیچ کس حرفی نمی زدهمه 

کسی قراره بیاد اینجا؟: بابا

. با این پسره یه کم حرف می زنیم و بعد می ریم. آره، دو سه تا از بچه ها: پدرام

کجا می خواي بري؟: بابا

. باید حتما برمامشب یه کار کوچیکی دارم، : پدرام

اما چاره اي نبود، باید ! می ترسیدم کارمون رو خراب کنن. وقتی شنیدم یه سري از نوچه هاي پدرام قراره بیان اونجا حسابی بهم ریختم

. تمام تالشمو می کردم

. که اطراف دانشگاه پرسه می زد فقط اونی رو می شناختم. چند دقیقه بعد، زنگ به صدا در اومد و دو نفر از رفقاي پدرام بهمون ملحق شدن

. دونستنش برام اصال اهمیتی نداشت! اسمش پیمان بود؛ شاید هم پژمان

به نظر می رسید پدرام هم براي رفتن عجله ! مشخص بود که بابا و عمو عالقه اي به گپ زدن با اون دو نفر ندارن و اصال تحویلشون نگرفتن

. د و بهشون گفت که بیارنش اینجادسته کلید رو براي یکیشون پرت کر. داره

می خواي چی کار کنی؟: عمو

. می خوام ازش حرف بکشم و قائله رو ختم کنم: پدرام

اگه چیزي نگفت چی؟: عمو

. هیچی، در اون صورت دیگه کاري از دستم برنمیاد: پدرام

رفتم توي اتاق، مانتوم رو پوشیدم و تفنگ بابا رو . فهمیدم که وقتشه. آبتین تفنگش رو از روي میز برداشت و داشت باهاش ور می رفت

حس می کردم خودم نمی تونم شلیک ! استرسی گرفته بودم که نگو. اگه دستم می گرفتم ممکن بود بابا بهم گیر بده. توي جیبم گذاشتم

. همه ي امیدم به آبتین بود. کنم

. داشتن و روي زانوهاش نشوندنشچسب روي دهنش رو بر. طولی نکشید که اون دو نفر بهرنگ رو آوردن

بگو ببینم، غیر از تو کی از این مدارك خبر داره؟: پدرام

اگه بگم منو نمی کشی؟: بهرنگ خندید و گفت

. نه، ولی قول می دم در حقت لطف کنم و راحت تر برات انجامش بدم: پدرام

. در هر صورت نتیجش براي من یکیه؛ هر کاري الزمه بکن: بهرنگ

. باشه، خودت خواستی: پدرام

می خواد چی کار کنه؟: من که نزدیک عمو بودم، آروم ازش پرسیدم. بعد یکی از اون دو نفر رفت توي آشپزخونه و یه نایلون بزرگ آورد

!نمی دونم: عمو

. حسابی دست پاچه شده بودم .یارو اون نایلون بزرگو روي زمین، جلوي بهرنگ پهن کرد و اون یکی یه چاقوي بزرگ از روي اپن برداشت

می خوان سرشو ببرن؟: دوباره آروم از عمو پرسیدم
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. نه، فقط ژستشه: عمو

. هر لحظه استرس من هم بیشتر می شد. چاقو رو گذاشت روي شاهرگش. اون مرد با چاقو رفت سمتش و روي نایلون خمش کرد

!ولی انگار دارن می برن -

. مطمئن باش فقط ژستشه: عمو

. پدرام دوباره سوالش رو تکرار کرد، اما بهرنگ جوابی نداد!  به نظر نمیومد حرکتشون شوخی باشهاصال

ببرم؟: مردي که توي دستش چاقو بود از پدرام پرسید

!چی کار می کنی؟ قرارمون این نبود: پدرام هنوز جوابی نداده بود که بابا گفت

. من قرار رو عوض می کنم: پدرام

!ظه بهش مهلت بدهیه لح: آبتین

. وقت نداریم، کارتو بکن: پدرام

!می گم. باشه باشه: قبل از اینکه شروع به بریدن کنه بهرنگ گفت

. بذار حرف بزنه! این شد: پدرام

وضعیت نشستنش جوري بود که من و آبتین به راحتی می تونستیم نقشمون رو پیاده کنیم؛ . اون مرد ولش کرد و بهرنگ دوباره نشست

!بته اگه اون یارو بی خیال سر بریدن می شدال

. همشون دست خودم بودن. همه ي مدارك همین چیزاییه که می بینی: بهرنگ

چه جوري حرفاتو باور کنم؟: پدرام

. جدي می گم، هیچ کس خبر نداره: بهرنگ

اما اینا ناقصن؟: پدرام

. من فقط همینا رو گیر آوردم: بهرنگ

. تو مرد محترمی هستی. تممنون از همکاری: پدرام

. زود تصمیمتو بگیر، باید بریم: مردي که نزدیک بهرنگ بود ازش فاصله گرفت و گفت

. واقعا نمی دونم با این احمق چی کار کنم: پدرام خندید و گفت

!پدرام زود باش، چه غلطی می کنی؟: اون یکی در حالی که داشت اسلحشو پر می کرد گفت

. تازه داره بهم خوش می گذره! خفه شو: پدرام

. بسه دیگه، خودم تمومش می کنم: اسلحش رو کشید و گفت. همین لحظه آبتین دست به کار شد 

. ضرب گلوله باعث شد کمی عقب بره و به دیوار بچسبه. و دو بار به بهرنگ شلیک کرد

البته منم با اینکه می دونستم قراره چه اتفاقی بیفته ولی بازم . و حسابی جا خوردن بابا و عمو اصال انتظار همچین حرکتی رو از آبتین نداشتن

!خیلی حرکتش یهویی و جوگیرانه بود. جا خوردم

. امیدوارم بودم بهرنگ زنده باشه و در عین حال تکون نخوره که باعث بشه کس دیگه اي بهش شلیک کنه
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؟پیمان ببین مرد. تیراندازي قشنگی بود: پدرام

تفنگ رو از جیبم بیرون آوردم و به سمت اون یارو پیمان گرفتم و بهش اشاره کردم که . دیگه نوبت خودم بود، باید دست به کار می شدم

. من چک می کنم: جلو رفتم و گفتم. اگه اون نبضش رو می گرفت بیچاره می شدیم. بره کنار

!نمی دونست که من گیر و گور عشقی دارم. جاع و خفنیمپدرام هم یه جوري نگاه می کرد که انگار من چه دختر ش

. فکر کنم به خاطر ناگهانی بودن اتفاقات قفل کرده بود. خدا رو شکر توي اون لحظه بابا مانعم نشد

و تا اون موقع هیچ وقت نبض کسی رو نگرفته بودم، چون اصال نمی دونستم نبض گردن. رفتم کنار بهرنگ و دستمو گذاشتم روي گردنش

! چه جوري باید گرفت

. مرده: به صورت نمادین نبضشو گرفتم و گفتم

. زودباشین اینجاها رو تمیز کنید تا راه بیفتیم: پدرام به نوچه هاش گفت

. من خودم ردیفش می کنم، شما برید: آبتین خیلی خونسرد گفت

مطمئنی از پسش برمیاي؟: پدرام

سخت تر باشه؟ فکر می کنی از کاري که االن کردم: آبتین

. ما جمع و جورش می کنیم. راست می گه، تو برو: عمو

. باشه، هر جور راحتین: پدرام

. آبتین سریع به سمت در رفت تا مطمئن بشه دارن می رن. کتش رو از روي مبل برداشت و سه تایی از خونه بیرون رفتن

!شما دو تا دارین چه غلطی می کنین؟: بابا

. شتیم بکشنشنباید می ذا: آبتین

!مگه هنوز زنده ست؟: عمو اومد پیش من و گفت

. فقط باید عجله کنیم. آره -

. اول می بریمش بیمارستان، بعدم خودمون فلنگو می بندیم: آبتین

اگه گیر بیفتیم چی؟: عمو

. گیر نمیفتیم؛ تا پلیس به خودش بیاد ما فرار کردیم: آبتین

!هماهنگ می کردینباشه؛ اما باید قبلش با من : بابا

. وقت نشد؛ حاال هم بهتره سریع تر بریم: آبتین

. من و آبتین میاریمش؛ شما هم وسایلو بردارین: عمو

زورت می رسه؟: آبتین

.آره بابا، تقریبا هیکل هامون یکیه: عمو

. فقط یه جوري برو که به پدرام اینا برنخوري. من وسایلو میارم؛ شادي تو برو سراغ ماشین: بابا

. فقط توي راه سعی کنید نکشیدش. حواسم هست -
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!زودباش برو دیگه. باشه، سوییچو از توي اتاق، روي میز بردار: آبتین

چون . ممکن بود دیده بشم. دم اما از مسیري که همیشه میومدیم نرفتمسوییچ رو برداشتم و با سرعت هر چه تمام تر از خونه بیرون اوم

. پدرام و رفیق هاش هم عجله داشتن، احتمالش کم بود که توي راه ببینمشون و دردسر بشن

واظب بودم مدام به اطراف نگاه می کردم و م. به روستا که رسیدم سوار ماشین شدم و تا جایی که می تونستم به مسیر خونه نزدیکش کردم

. که کسی منو اون طرفا نبینه

دوست داشتم سرمو بکوبم به فرمون اما می دونستم که فایده اي نداره چون مشکل جاي . زمان به طرز اعصاب خردکنی دیر می گذشت

. دیگه بود

. پیاده شدم و در عقب رو براشون باز کردم. بعد از چند دقیقه باالخره رسیدن

. شما برید، منم می رم خونه؛ باید یه چیزایی رو بردارم. رافهماشین من همین اط: عمو

!ممکنه بگیرنت -

قول می دم قبل اینکه شما به . تا به خودشون بجنبن ما در رفتیم. هنوز یه روز هم از نبودش نگذشته، فکر نمی کنم خبردار شده باشن: عمو

. بیمارستان برسین کار من تموم شده باشه

.ودتر بروباشه، پس ز: آبتین

منم . بابا پشت فرمون نشست و آبتین هم روي صندلی شاگرد بود. ما هم سوار ماشین شدیم و راه افتادیم. عمو با سرعت از ما جدا شد

. خودمو کنار صندلی عقب جا کرده بودم؛ البته کار سختی نبود

حاال چه جوري ببریمش بیمارستان؟: بابا

ي بیمارستان؛ من فورا می رم یه برانکارد میارم و می ذاریمش روي برانکارد؛ بعدم سریع می شینم ماشینو می بریم داخل محوطه : آبتین

!توي ماشین و فرار می کنیم

!مطمئنی این نقشه شدنیه؟: بابا

!یه وقت ماشینو خاموش نکنی. فقط تو از پشت فرمون تکون نخور. نه: آبتین

بریش؟زورت می رسه تنهایی ب. باشه، حواسم هست: بابا

!دیگه قحط الرجال که نیومده. اما یه پرستار با خودم میارم. آره، چون زیاد طول نمی کشه: آبتین

اگه نتونیم از بیمارستان بیرون بیایم چی؟: بابا

ما در تا اونا بفهمن طرف گلوله خورده . چرا نتونیم؟ فکر کردي می بندنمون به مسلسل؟ مطمئن باش دو دقیقه هم طول نمی کشه: آبتین

. رفتیم

شادي، ببین هنوز زنده ست؟: بابا

!آره ولی فکر کنم به زور داره نفس می کشه -

!اگه پدرام بفهمه بیچارمون می کنه: بابا

!فقط چه جوري از بانک پول بگیریم؟ حتما حساب هامون رو مسدود می کنن. اون حاال حاالها متوجه نمی شه: آبتین
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. پول هامو توي بانک نگه نمی دارم که هر آن دولت بتونه مصادرش کنهتو رو نمی دونم ولی من : بابا

بابا و آبتین سخت سرگرم کشیدن نقشه ي فرار بودن و مدام از اینکه پدرام از قضیه مطلع بشه اظهار نگرانی می کردن؛ اما من فقط نگران 

تنها کاري که . اصال نمی دونستم باید چی کار کنم. وله بودتمام پیراهنش خونی شده بود و دستش روي جاي گل. این بودم که بهرنگ بمیره

. از دستم برمیومد این بود که دستمو روي دستش فشار بدم تا کمی از شدت خونریزي کم بشه

 هیچ وقت قبول. آرزوم این بود که توي شرایط دیگه اي با هم آشنا می شدیم؛ البته در اون صورت هم فرقی نمی کرد چون اون پلیس بود

. نمی کرد با ما هم صحبت بشه

.متوجه شدم وضعیتش هر لحظه داره بدتر می شه

!از دهنش داره خون میاد؛ پس کی می رسیم؟ -

. سعی کن بیدارش کنی. دیگه نزدیک شدیم: آبتین

آخه چه جوري؟ -

. محکم بزن تو گوشش! چه می دونم: آبتین

چقدر محکم؟ -

. نه خیلی: آبتین

. ولی فکر نمی کنم فایده اي داشته باشه. آهان، فهمیدم -

. اجبارا چند بار به صورتش زدم؛ البته نه خیلی محکم

چی شد؟: بابا

چقدر مونده برسیم؟. فعال که هیچی -

. دو دقیقه دیگه اونجاییم: بابا

ت آورده اما نه اون قدر که چشماش رو باز متوجه شدم کمی هوشیاریش رو به دس. یه لحظه احساس کردم دستش زیر دستم حرکت کرد

. این منو امیدوار می کرد. کنه

. نگهبان بیمارستان، سرشو از پنجره ي اتاق نگهبانی بیرون آورد و گفت که نمی تونید ماشینو ببرین داخل. خیلی زود به بیمارستان رسیدیم

. که خیلی زود ماشین رو میاریم بیرون و به راحتی تونست قانعش کنهبابا بهش گفت . خوشبختانه نگهبان زیاد به داخل ماشین دید نداشت

. اونم قول داد که میله ي جلوي در رو باال نگه داره تا زود ماشین رو بیرون ببریم

چند . بابا هم ماشینو روشن نگه داشت. وقتی به در ورودي بیمارستان رسیدیم آبتین سریع از ماشین پیاده شد و وارد بخش اورژانس شد

اون لحظه من اون قدر استرس گرفته بودم که نزدیک بود غش کنم، ولی خدا رو . ثانیه بعد آبتین با یه پرستار مرد و یه برانکارد برگشت

پرستاره جلوتر می رفت؛ آبتین کمی همراهش رفت و سه . آبتین و اون پرستار بهرنگ رو روي برانکارد گذاشتن و راه افتادن! شکر نکردم

. د توي ماشینسوته پری

اون قدر ضربتی رانندگی می کرد که هر لحظه می ترسیدم یکی رو زیر کنیم یا به در . بابا پاشو گذاشت روي گاز و با سرعت حرکت کردیم

!و دیوار بخوریم
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می خواستم این اتفاق اصال ن. با اینکه تونسته بودیم زنده به بیمارستان برسونیمش اما خیلی ناراحت بودم؛ چون دیگه نمی تونستم ببینمش

. دعا می کردم یه وقت توي بیمارستان نمیره و بتونن کاري واسش کنن، این از همه چیز مهم تر بود. بیفته

***

بغل ها و پشتش رو کوتاه کوتاه کرده بود . بابا این مدل رو براي عید واسم پیاده کرده بود. توي اتاق بودم و داشتم موهامو درست می کردم

. خیلی شیطانی شده بود؛ حسابی باهاش حال می کردم. یه تیکه هاییش هم مش قرمز زده بودم. و جلوي موهام نسبتا بلندتر بود و وسطش

. البته من هیچ وقت موهامو توي صورتم نمی ریزم چون عین پخمه ها می شم

من عاشق این خونم؛ : ز از پله ها پایین نیومده بودم که گفتماز اتاق بیرون رفتم، هنو. وقتی کارم با موهام تموم شد بابا از پذیرایی صدام کرد

. جون می ده واسه اینکه توي سالنش با بابام برقصم

. بابا بدون اینکه نشانه اي از لبخند توي صورتش باشه با نگاه بهم گفت که خفه شم

. نگاه باحالی بود؛ براي همین خندم گرفت

. حاضر بودم یه سال از عمرم کم بشه ولی توي همچین خونه اي زندگی کنم. تممن همیشه عقده ي خونه ي دوبلکس داش -

. زیاد امیدوار نباش، چون قراردادمون چند ماهه ست: بابا

راستی موهام خوب شده؟. اصال مهم نیست، مهم اینه که االن اینجاییم -

. اوهوم: بابا که محو تلویزیون بود صرفا براي رفع تکلیف گفت

!خب بگو دیگه: نشستم و گفتم

چی بگم؟: بابا

چی کار داري؟. من توي اتاق بودم، تو صدام کردي -

. این روزا یه کم حواسم پرته. آهان، یادم رفت: بابا

.بگو. اشکال نداره! آره فقط یه کم -

. امشب عموت و آبتین میان اینجا، واسه ي شام: بابا

!جدي؟ مگه برگشتن؟ -

!ه دارن میان دیگهبرگشتن ک: بابا

. باشه، چرا عصبی می شی؟ خب بیان، خوش اومدن -

تو می خواستی بري براي خودت خرید کنی، نه؟: بابا

آره، چطور؟ -

. منم شام درست می کنم. تو برو براي شب خرید کن. هیچی دیگه، تقسیم وظایف می کنیم: بابا

فکر نمی کنی این جوري من ضرر می کنم؟ -
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!دیگه خود دانی. تازه اگه تو بري خرید، به خریدهاي خودت هم می رسی. گه، تو زیاد بلد نیستی در ابعاد وسیع آشپزي کنینه دی: بابا

. باشه، معامله ي خوبیه، قبول -

. آمارشو دارم! برو از توي کشو پول بردار، منتها زیاد برنداري ها. آفرین: بابا

حاال چی باید بخرم؟ -

 .میوه، گوشت: بابا

. باشه -

فقط بدیش این بود که کمتر می . از وقتی اومده بودیم تبریز عمو و آبتین هر چند هفته یه بار می رفتن مسافرت؛ البته کامال کاري بود

. آخرین بار که رفتن قول دادن که براي عید حتما برگردن؛ ظاهرا به قولشون وفا کردن. دیدمشون

داشتم از پله ها . بعد از اینکه آماده شدم رفتم توي اتاق بابا و از داخل کشو یه مقدار پول برداشتم. دوباره برگشتم توي اتاق تا حاضر بشم

. حاال که داري می ري بیرون، برگشتنی از خونه ي عموت لپ تاپشو براي من بیار: پایین میومدم که بابا گفت

مگه من دارم می رم اونجا؟ -

. نه، ولی سر راهته: بابا

!یگه داري دبه در میاريببین، د -

. اگه این کار رو بکنی اجازه می دم ماشینو ببري: بابا

. زورم نمی رسه! در هر صورت باید ماشینو بهم بدي، نمی تونم که میوه و گوشتو بگیرم دستم -

حاال می ري برام بیاري یا نه؟! راست می گی، به این فکر نکرده بودم: بابا

. باشه، جهنم و ضرر، می رم -

تصمیم گرفتم اول خریدها . ساعت تقریبا پنج بعد از ظهر بود. بابا سوییچ ماشین و دسته کلیدي که توي دستش بود رو بهم داد و راه افتادم

. رو انجام بدم و آخر سر هم برم خونه ي عمو

فقط . این قدر وضعیت اعصاب خرد کن شده بود که دیگه براي خرید هاي خودم حوصله نداشتم. دم عید بود و خیابون ها خیلی شلوغ بودن

. سریع سفارش هاي بابا رو خریدم و راهی خونه ي عمو شدم

دوست نداشتم وقتی هوا . یک شده بودمدت زیادي توي شلوغی و ترافیک موندم براي همین وقتی به خونه ي عمو رسیدم هوا تقریبا تار

. ماشینو جلوي در پارك کردم و سریع وارد ساختمون شدم. تاریکه، تنهایی بیرون باشم، براي همین سعی می کردم زود کارمو تموم کنم

وم آدم هاي ساکتی از قرار معل. هیچ وقت ندیده بودمشون. همسایه هاي خوبی هم داشت. خونه ي عمو طبقه دوم یه آپارتمان سه طبقه بود

. بودن

چون می دونستم کارم چند ثانیه بیشتر طول نمی . می دونستم عمو لپ تاپشو روي میز اتاقش می ذاره. کلید انداختم و وارد آپارتمان شدم

ما ترسیدم از می خواستم با خودمم ببرمش ا. رفتم توي اتاق و دیدم مثل همیشه لپ تاپ روي میزه. کشه دیگه در ورودي آپارتمانو نبستم

. به فکرم رسید بگردم و کیفشو پیدا کنم. دستم بیفته و کتلت بشه
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هنوز به . لپ تاپو توي کیفش گذاشتم و از اتاق بیرون اومدم. کارم دو دقیقه هم طول نکشید. داخل کمد دیواري رو گشتم و پیداش کردم

قبل اینکه فرصت بشه حرکتی کنم یه نفر منو از پشت محکم به . هفهمیدم که یه نفر وارد خونه شد. در نرسیده بودم که دیدم بسته ست

فقط به . شک نداشتم یه مرده، کامال مشخص بود. یه دستش روي دهنم بود و دست دیگش رو دورم حلقه کرده بود. سمت خودش کشید

. توي این چند ماه همیشه نگران این بودیم که پیدامون کنن. پدرام و اطرفیانش فکر می کردم

ولت می کنم، فقط : لحظه اي بعد یه نفر با صدایی آشنا گفت. ی خواستم جیغ و داد راه بندازم، اما می ترسیدم منجر به کتک خوردنم بشهم

!جیغ نزن

حسابی تعجب کرده بودم، ولی . برگشتم و بهش نگاه کردم. سریع ازش جدا شدم. سرمو به نشونه ي موافقت تکون دادم و اون هم ولم کرد

. ن حال از اینکه می دیدم از اطرافیان پدرام نیست، خوشحال بودمدر عی

!اینجا چه غلطی می کنی؟ چه جوري پیدامون کردي؟ -

. به سختی، اما باید می دیدمت: بهرنگ

بون تر نشده با اینکه اون قیافه ي تخس و اخموش حتی یه ذره هم مهر. از دیدنش شدیدا ذوق زده بودم. برام مهم نبود به چه دلیلی اومده

. بود

!اصال دوستانه نبود. می تونستیم یه جایی قرار بذاریم، نه اینکه این جوري -

. تازه بدون اجازه هم اومدم اینجا، نباید کسی می فهمید. یهو پیش اومد، چاره ي دیگه اي نداشتم. مجبور شدم این جوري بیام: بهرنگ

بدون اجازه ي کی؟ -

. من روي پروندتون کار می کنم. هنوز خونتون رو پیدا نکردن اما می دونن تبریز زندگی می کنید. سراغتون بزودي میان. مافوقم: بهرنگ

. جدي؟ تو هنوز بی خیال نشدي؟ باور کن ما اصال از قضیه ي پدرت خبر نداشتیم -

. جبران کنم فقط احساس می کردم باید کاري که برام کردین رو. دوست ندارم در این مورد حرف بزنم: بهرنگ

. ممنون که اومدي -

اگه حتی ذره . چهرش چیزي به جز این رو نشون نمی داد. دلم نمی خواست باور کنم که فقط براي همین اومده بود، اما حقیقت همین بود

بود که از معدود مواردي . اي حس می کردم که این حرکت ضایع نیست، می پریدم و گونشو بوس می کردم، ولی حیف که ضایع بود

. احساس می کردم خجالت می کشم

. فقط یادت نره، از اینجا برید. من دیگه می رم: حدودا چند ثانیه، خیلی کوتاه به هم نگاه کردیم و بعد بهرنگ سرشو پایین انداخت و گفت

. ون دادمفقط به نشونه ي تایید سرمو تک. چون از رفتنش ناراحت بودم و بغض گلومو گرفته بود نتونستم چیزي بگم

. چند لحظه بعد بهرنگ رفت و من آرزو می کردم که اي کاش هیچ وقت ندیده بودمش

91بهمن : پایان 

  92 آبان: انتشار
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