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ضای  دیدن با. پرد می با هین بلندی از خواب  شنای  ف  ار اش شده  حبس نفس اطراف، آ

شد  می دراز احتر خیال با و دهد می بیرون شش  به آرامی های زمزمه صدای . ک  می گو

سد  صومه  سر  به چادر قامت دیدن با. گرداند می بر سر  و ر   لبخند خواند می نماز که مع

بهتر بتواند او را ببیند. مثل همیشه ، هر صبحی که او   تا چرخاند می را تنش تمام. زند می

ند فکر می کند او هنگام نماز نورانی      را با این چادر نقش دار درحال نماز خواندن می بی     

دیده می شووود. نه کس دیگری ، فقا اوسووت که هنگام نماز خواندن این گونه دیده می  

 !شود.شاید چون او واقعا معصوم است ، یک معصوم دوست داشتنی

شم باز           سختی چ صومه به  صبح بخیر مع صدای  شوند که با  کم کم پلک هایش گرم می 

 .ش می زند و می گوید: قبول باشهمی کند. لبخندی به روی

 .معصومه در حالی که چادرش را تا می زند می گوید: قبول حق باشه

 .چادر را در کیفش جا می دهد و می گوید: باز خواب می دیدی که

 .ساغر با لبخند می گوید: همون خواب قبلیه نبود. یعنی بود ولی فرق داشت

 معصومه متعجب می پرسد: چه فرقی؟

یوونووکووه لووب بوواز کوونوود صوووودای بوولوونوود اکوورم مووانووعووش مووی شووووود: چووه    قووبوول از ا

 خبرتووووووووووووووووووووووووووووووووووونه؟ سر صبحی رم کردین باز؟

صدایی آرام می        شود و با  صومه مانعش می  ساغر با اخم می خواهد چیزی بگوید که مع

 .گوید: شرمنده حواسمون نبود
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ل می کند: هر روز همینو می گه. خبر    اکرم چرخی روی تختش می زند و مالفه اش را بغ   

 ...مرگش

صدایی آرام لب می زند: چرا            ساغر با  سد.  شود و به گوش نمی ر صدایش آرام تر می 

 ...میذاری سوارت بشن؟ اصال اون کیه که

 !معصومه به میان حرفش می پرد: من فقا حوصله ی دعوا ندارم ساغر

سکوت می کند. معصومه از گو      شود و   ساغر پوفی می کشد و   به شه ی تختش بلند می 

 به و گیرد می اطراف از را اش کالفه نگاه ساغر . افتد می راه به بهداشتی  سرویس  سمت 

زند و زمزمه می کند: یک   می تیکی آبان هفده  مربع روی. دوزد می دیوارش روی تقویم

  .روز دیگه هم گذشت

اند و آه می کشوود:  آهی دیگر می کشوود و نگاهش را بین نهم آبان و هفدهمش می چرخ

  .اینم شد دو هفته و یک روز

 و : باز نشستی روز میشمری مجنون؟

با صوودای آرام و وزوز وار نیلوفر نگاه از تقویمش می گیرد. با دیدن سوور چشه اش که از   

 .باالی تخت آویزان شده لبخند می زند و می گوید: صبح بخیر

 .وم بخیرنیلوفر خمیازه ای می کشد و کشدار می گوید: واس ت

 سوواغر تخت ی گوشووه و  پرد می پایین تخت روی از پله بدون طبق عادت همیشووه اش 

 .این رو زدی غمبرک که باز: گوید می و کند می تقویمش به نگاهی. نشیند می

 .ساغر دوباره آه می کشد و می گوید: دوهفته گذشت. بازهم خبری ازش نیست

  .الد: دلم خیلی شور می زنهنگاه پر اشکش را به نیلوفر می دوزد و می ن
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شانه اش می اندازد و می گوید: آخه چرا انقدر خودتو اذیت می کنی؟      ست دور  نیلوفر د

  .اونکه گفته بود این هفته سرش شلوغه

شکی از گوشه ی چشمش خود را بیرون می کشد و می گوید: گفته بود فقا یک        قطره ا

 .هفته. ولی ببین چقدر گذشته

ساغر  را پشت گوشش می زند و بالحنی دلگرم کننده می گوید: فقا یک     نیلوفر موهای 

  .هفتست. البد کارش طول کشیده دیگه. کار اون که دیر و زود و امروز فردا نمیشناسه

ساغر می خواهد چیزی بگوید که معصومه نزدیکشان می شود: باز که شماها چونه گرم        

 .کردین

: توم که دیگه هیچی. این چند روز نگاهی به صووورت اشووکی سوواغر می کند و می گوید  

ها رو               عه هم همین ادا  گه .اون دف یاد دی با م با هات.  با این آبغوره  پدرمونو در اوردی 

  .اومدی ولی دیدی که تهش چی شد

  .ساغر: این بار فرق داره. دیشب خوابشم دیدم

  همونمعصوووومه مالفه ی به هم ریخته ی سووواغر را بر می دارد و تا می زند: تو که گفتی 

 .خواب قبلیه رو دیدی

سواغر با هیجان نزدیک تر می شوود تا صودایش زیاد باال نرود: آره همون قبلیه بود. من    

  .سر همون ماشینه بودم. ولی اینبار امین اومد

  .می خندد: اون دستگیرم کرد

نیلوفر بی اختیار پقی می زند زیر خنده و معصومه سعی می کند مانع بلند شدن صدایش      

نیلوفر نفسوووی می گیرد و هوووربه ای نثار پشوووت گردن سووواغر می کند: یعنی      شوووود. 
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خووووووووواک توسرت کنم با این عشق عاشقیت. احمق اخه بخوام خوابتو تعبیر هم کنم            

 .نتیجه اش اینه که میاد و خیلی شیک اینجا موندگارت می کنه

گاز بگیر.   معصوووومه مالفه ی مرتب را گوشوووه ی تخت می گذارد و می گوید: زبونتو         

  .خدانکنه

  .و بدون این که اجازه ای برای حرف زدن به آن ها بدهد می گوید: بیاید صبحونه

نیلوفر با خنده می گوید: پاشووو بریم که این غمبرک زدنات و هذیون گفتن هات همش   

 .به خاطر گرسنگیته

شود     صومه  که کوچکی ی سفره  به نیلوفر پای به پا و ساغر از جا بلند می    ای شه وگ مع

  دوروز این مثل  افتدکه   می افروز به  نگاهش  راه وسوووا. شوووود می نزدیک  کرده پهن

هعیتش . کند می نگاه را نامعلوم ای نقطه و کرده بغل را پاهایش ا یاد روزهای اول  ر او و

 حضورش اینجا می اندازد.با صدایی آرام لب می زند: اون چرا اینجوریه؟

یی آرام می گوید: نمیدونم واال. کال آدم عجیبیه.  سوور سووفره می نشووینند و نیلوفر با صوودا

  .این دوروز یک لحظه هم ندیدم چشم رو هم بذاره

  .معصومه باشنیدن حرف هایشان صادقانه می گوید: طفلک هیچی هم نخورده

  :گوید  می جویدنش  حال  نیلوفر لقمه ای نان و پنیر می گیرد و در دهان می گذارد. در     

 .گرده می خوردن و شیکم هوش و حول فقا فکرت که هم تو

شاره ای     :گوید می اخم پر معصومه . کند می معصومه  ی برآمده شکم  به نامحسوس  و ا

 .باشن استخون و پوست نباید تو مثل که همه
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با شروع شدن بحث چاق و الغری بین آن دو ساغر بی حوصله نگاه از آن ها می گیرد و      

او دوخته بود و با دیدن نگاهش سوووربرگرداند.       به افروز می دوزد. نگاه خیره اش را به    

ساغر بی اختیار از جا بلند می شود و به سمتش می رود. مقابلش می ایستد و مودبانه می     

  .گوید: سالم

شم های او لرزش        سردی مردمک چ سرد نگاهش می کند. از  سر بلند می کند و  افروز 

نی فکر کنم. اگه می خواید با می گیرد. من و من کنان می گوید: گشوونتونه...شوواید... یع 

 ...ما

قبل از اینکه جمله اش تمام شووود افروز با لحنی به سووردی یخبندان به میان حرفش می  

 .پرد: میل ندارم. ممنون

ترس عجیبی از چشووم های بی روا افروز به او دسووت می دهد و بدون حرف عقب گرد  

ار که تمام سووولول منتظر    می کند. دقیقه ای بعد اکرم دل از رخت خواب می کند و انگ       

همین بودند ، از جا بلند می شوووند. سووکوت از بین می رود و همهمه ی همیشووگی به راه  

می افتد. زود سوووفره ی کوچکشوووان را جمع می کنند تا مزاحم غذاخوردن اکرم و نوچه        

ساغر بازهم روی تختش جای می گیرد و دفتر کوچکش را از زیر تشک       شوند.  هایش ن

شد.   صفحه ای جدید باز می    بیرون می ک شد و  خودکار را از بین عطف دفتر بیرون می ک

  .کند

  فردا نیاید   هم امروز اگر که  نویسووود می. نیسوووت امین از خبری بازهم  که  می نویسووود 

شوره ی بدی      سد که دل سی با او تماس خواهد گرفت. می نوی بیخیال خجالت و رو در بای

همخت و گ     صدای  ست. با  سلول    گرفته و خیلی نگران ا شدن در بزرگ  وش خراش باز 

دفتر را زیر بالشووش جا می دهد و تمام حواسووش را به تکان لب های نگهبان می دوزد:   

 !غفاری
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آهی می کشووود و ناامید تکیه اش را به دیوار می دهد. فیروزه خمیازه کشوووان خود را به 

 .نگهبان می رساند و او می گوید: مالقاتی داری

دارد و می نویسد: خواب دیدم اون منو دستگیر کرد. یعنی    باری دیگر دفترش را بر می

 ممکنه؟ ممکنه که منو باورم نکنه؟

 و : چته دختر؟ باز تو هشروتی تو؟

شور           شر و  ساغرِ پر  سر بلند می کند.  صدای نحس خدیجه ، یکی از نوچه های اکرم  با 

 ول داده بود که درونش غوغا می کند تا چیزی بگوید اما زود خفه اش می کند. به امین ق        

دیگر دعوا نکند! قول داده بود که امین دیگر او را با سور و صوورت کبود نبیند. عالوه بر   

امین ، معصوووومه هم راسوووت می گفت. او محال بود یک تنه از پس آن تیم غول پیکر         

  .برآید. پس بهترین راه این بود که سکوت کند و چیزی نگوید

  بریدن؟ زبونتو دخی؟ چته: کند می باز لب ساغر سکوت اکرم ناراهی از 

سوواغر با دندان لب هایش را می گیرد تا مبادا باز شووود و بازهم آتش به پا کند. همیشووه  

مادرش می گفت زبانت به تندی نیش مار اسوووت ، می گفت فقا کمی مراعات کن. می           

  !گفت من به درک ، احترام باباتو نگه دار الاقل

سه         صدای خنده های زنانه ی اطرافش  ساالر جان می گیرد: ب صدای  شوند و  گنگ می 

  !آبجی. تو رو به جون من ، به جون صحرا بس کن

داد زده بود: قسوومم نده سوواالر. مگه من آدم نیسووتم؟ مگه من حق ندارم راه زندگی مو  

 انتخاب کنم؟

بازی                 له ی من  با آبروی چند سوووا که  به سووومتش حمله ور شوووده بود:  با داد  پدرش 

 ی؟کنووووووووووو
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مادرش بازهم سووشرش شووده بود و سوواالر التماسووش کرده بود: مرگ من برو اتاقت! تو  

 .آخرش بابارو سکته میدی

 .ساغر بازهم داد زده بود: نترس اون تا منو سکته نده چیزیش نمیشه

ست آن ها نه ، بلکه از حماقت           صبی از د ساغر ع شده و  صدای خنده های زنانه بلند تر 

شده و داد می زند: خفه شووووووووووووووووووو زنیووووووووووکه ی                                   های خودش از جا بلند 

 !پتیوووووووواره

اکرم که انگار منتظر همین اتفاق بوده با خنده می گوید: خوبه که نطقت وا شووود. وگرنه             

 .فکر می کردم الل شدی

سمتش هجوم میبرد و یقه ی باز     ساغر به  و بلند برای حرف بی مزه اش قهقهه می زند. 

سوووش را در مشوووت می گیرد. قبل از اینکه چیزی بگوید دونفر نیرومند تر از خودش  لبا

دست هایش را می گیرند و او بازهم باخت همیشگی اش در این مشاجره را پیشبینی می 

 یم چی ببینم بگو: گوید می و کشوود می سوواغر کند. اکرم با پررویی دسووت روی دهان 

 بگی؟ خواستی

به سمتش می اندازد. ابروهای باریک اکرم به هم نزدیک می با تمام توان آب دهانش را 

 شوند و با لحنی ترسناک می گوید: چه غلطی کردی؟

 ...ساغر با شجاعت می گوید: همونی که حقت بود. تا دیگه دهنتو بیجا واسه من باز

شیند. درد می لرزاندش و        صورتش می ن سیلی محکم اکرم به  شدن حرفش  قبل از تمام 

سوی     ست و دو     ساغر تر سیدن های عمربی درونش را بیدار می کند. بازهم مثل تمام تر

  .ساله اش الل می شود و اکرم مشت بعدی را نثارش می کند

  .خدیجه باخنده می گوید: بس کن اکرم. آدم شد فکر کنم
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اکرم با نیشووخند می گوید: این؟ این آدم بشووه؟ این از این بیشووترهاشووو خورده و آدم   

 ...  نشده

د قهقهه می زند. صووودای نیلوفر نور امیدی به دلش میتاباند: بخدا اگه ادامه بدی               و بلن 

  .همشو به سرگرد می گم

اکرم با خنده به سوومتش برمی گردد و می گوید: عجب! مگه شووماهم با سوورگرد صوونمی  

 داری؟

همه می خندند و نیلوفر بانزدیک شووودن اکرم قدمی به عقب بر می دارد. اما بازهم می            

 !فهمه زدینش دمار از روزگارتون درمیارهگوید: ب

  اکرم بلند می گوید: میبینید چی میگه؟

نیلوفر از پشت به دیوار می خورد و اکرم نزدیک تر می شود. معصومه گوشه ای ایستاده  

و فقا از خدا کمک می خواهد. می داند که اگر بازهم نگهبان را صووودا کند خودش مثل           

  .به دست و پای خدا می افتد تا کمکشان کندبار قبل کتک می خورد. پس فقا 

اکرم موهای کوتاه و طالیی رنگ نیلوفر را در مشوووت می گیرد و از بین دندان های قفل        

وان؟ منو؟ می خوای جنازه             و و و و و شده اش می غرد: منو از اون سرگرده می ترسونی؟ ه

  جفتتونو تحویل همون سرگرده بدم؟

اغر با ترس نگاهشووان می کند. بازهم در دل خود را نیلوفر لب می گزد تا داد نزند و سوو

شیمان از وراجی هایش فکر می کند      صر می داند. بازهم پ به فحش می بندد و خود را مق

 .کاش که الل شده بودم. کاش سکوت کرده بودم

شوند. نه جرات دارد       شوند و کم کم همه به دور نیلوفر جمع می  ست هایش آزاد می  د

ان شود نه می تواند همانجا بایستد و نگاه کند. با دو به سمت در    چیزی بگوید و نزدیکش 
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می دود تا نگهبان را صووودا کند که مهرنوش را مقابل در می بیند.مهرنوش دندان های             

 .زردش را به نمایش می گذارد و می گوید: آدم از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشه که

می کشد. بار قبل معصومه نگهبان را صدا      به یاد داد و فریاد های بار قبلش می افتد و آه 

شوند. همان موقع بود       شیدند تا آدم  سه روز انفرادی ک کرده بود و اکرم و نوچه هایش 

که امین از او قول گرفت جلوی زبان تند و تیزش را بگیرد تا سووالمت بماند. همان موقع  

ار اینطوری  خدا اینببود که امین باخنده گفت: بازنیام ببینم سر و صورتت کبود شده ها! ب   

 .بشه یکی هم خودم می زنم که دلم خنک شه

با صدای داد بلندی از فکر خارج می شود و به سمت نیلوفر می دود. در کمال تعجب می    

بیند که نیلوفر سالم ایستاده و اکرم روی زمین نشسته است. نگاه متعجبش را به نیلوفر        

افروز و اخم تندش افکارش به هم می می دوزد تا مطمئن شووود کار اوسووت اما با دیدن  

ریزد. افروز نگاه سوووردش را بین تک تک محاصوووره کنندگان می چرخاند و می گوید:           

 بیاید جلو دیگه. مگه همینو نمی خواستید؟

سرم       شماها ،  مفصل های دستش را به ترق توروق می اندازد و می گوید: اتفاقا منم مثل 

 !درد می کنه واسه دعوا

می خواهند قدمی به جلو بردارند که اکرم مانعشان می شود. از روی زمین    خدیجه و الله 

 .بلند می شود و رو به افروز می گوید: تقاص این کارتو بد پس میدی

پشت به او می کند و ساغر خون جاری شده از دماغش و یقه ی پاره شده ی لباس اکرم      

شانه افروز می گذارد و می را می بیند. با خلوت شدن دورشان نیلوفر باخنده دست روی   

 .گوید: دمت گرم عجب حرکتی بود! دهنشو سرویس کردی
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و بلند می خندد. افروز بدون کوچک ترین تغییری در حالت چهره اش نگاه به ساغر می 

 .دوزد و می گوید: اگه زورشو نداری ، جلو زبونتو بگیر که گندباالنیاد

سا   د  غر با دهان باز رفتنش را نگاه می کننو بی تفاوت به سمت تختش می رود. نیلوفر و 

 و معصومه متعجب می گوید: چرا همچین کرد؟

شدما. گفتم دیگه دوران        شحال  شد و می گوید: ای بابا. یک لحظه خو نیلوفر پوفی می ک

 .رسید زورگویی اکرم به پایان 

 .و با خنده اهافه می کند: ولی اون با ما نیست

  .: اون اصال باهیچکی نیستمعصومه دنباله ی حرفش را می گیرد

ساغر بدون اینکه نگاه از قامت دور شده ی افروز بگیرد فکر می کند: چشم هاش خالیه!  

هیچ حسووی نداره. مثل یک مرده ، مثل اون... اون جسوود ، با همون چشووم های باز و بی   

  .حس

شب و خاطرات         ب.و.شقبل از اینکه در کا صدای نگهبان از آن  شود  شتناکش گم ب وح

 !دورش می کند: حاتمی تلخ

نیده  که اشووتباه نشوو کاش. گردد می بر سوومتش به و کند می تیز گوش با شوونیدن نامش 

 .باشد. نگهبان بالحن بی تفاوت همیشگی اش می گوید: مالقاتی داری

با شوقی بدون وصف، با خونی که انگار دوباره در جانش به جریان در امده به سمتش می 

 وید: بااین سر و وهع؟رود و نگهبان بااخم می گ

نگاهی به لباس هایش می کند و متوجه بلوز آسووتین کوتاهش می شووود. پر اسووترس می 

 .گوید: یک لحظه ... زود میام
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و به سوومت تختش می دود. پلیور بافت سووفید رنگی که دو بار پیش بخاطر سوورمای هوا  

هبان  می شود و نگ برایش خریده بود را تن می کند و به دنبال شالش می گردد. کالفه تر

 !داد می زند: زود باش دیگه

 دست هایش به لرزه می افتند و نیلوفر به کمکش می آید: دنبال چی هستی؟

 .و : شال... شالم

 .نیلوفر شال سیاه رنگ را از بین لباس هایش بیرون می کشد و می گوید: ایناهاش که

ونی که اون دفعه واسم خریده  ساغر اخم می کند: نه این نه. اون پنبه ای رو می خوام. هم

 .بود

نیلوفر لبخندی می زند و می گوید: حاال این یکبار این رو بشوش دفعه دیگه اونو سوور می 

 .کنی

شته ی گوشه ی            سمت آینه ی ترک بردا سیاه را از دستش می گیرد و به  شال  به ناچار 

را روی   شالشسلول پاتند می کند. نگهبان بی حوصله تر از همیشه صدایش می کند و او 

سرش درست می کند. با دیدن خون روی صورتش زود با آب دهانش گوشه ی شال را       

ست ، قول داده بود دیگر او را در        شوخی که نی خیس می کند و روی پوستش می کشد. 

  .چنین وهعیتی نبیند

با دو خود را به نگهبان می رساند و به همراهش راهی می شود. زن بی حوصله نگاهی به    

 !پایش می کند و می گوید: همچین هول کردی انگار گفتم واست خواستگار اومدهسرتا

از یاد اوری خواسووتگاری خنده ای نرم می کند و چیزی نمی گوید. هربار که یاد آن روز 

حاال وقت مرور         که از شووورمنگی آب شوووود و در زمین فرو برود.  هد  تد می خوا می اف
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ش را جمع حضوووور او می کرد.مقابل اتاقک      خاطرات نیسوووت. حاال باید تمام فکر و ذکر     

  .آشنا می ایستد و نفسی عمیق می کشد. نگهبان در را باز می کند و می گوید: برو تو

بالبخند داخل می شوووود و لب باز می کند تا سوووالم کند اما ، با دیدن فردی که مقابلش                 

شوق و ذوقش ته م        شود. حتی نفس هم نمی تواند بکشد. تمام  شد و   ی کنشسته الل می 

شین ، به        شنش که می گوید ب سرد و خ صدای  آهی عظیم در دلش جا خوش می کند. با

ناچار به پاهایش توان می بخشووود تا جلوتر برود و مقابلش بنشووویند. روی نگاه کردن به 

این چشم ها را ندارد. سر به زیر می اندازد و با صدایی که به سختی می شنود می گوید:       

 .سالم

 ه پاسخ سالمش را بدهد می گوید: خوبی؟مرد به جای اینک

سالم واجب بود. اما حاال ... انگار        شه جواب  سربلند می کند و فکر می کند برای بابا همی

 .حتی اوهم عوض شده. آب دهانش را قورت می دهد و لب باز می کند: خوبم

مرد نگاه دلتنگش را در جزء جزء چهره ی دخترش می چرخاند و با دیدن سمت راست   

 رم کرده اش اخم می کند: دعوا کردی؟و

سوواغر اوهوم کم جانی می گوید. اگر مرد مقابلش امین بود و این سوووال را می پرسووید ، 

قطعا می گفت بخدا تقصوویر من نبود! اما این مرد زیادی غیر قابل پیشووبینی اسووت. مثل    

ق را ل همین حضور عجیبش. مردی که گفته بود دختری به اسم ساغر ندارد و این دندان   

برای همیشه کشیده و دور انداخته. این مرد خیلی چیزها گفته بود. حتی به گفته ی ساالر 

سال و اندی      ساغر را هم در خانه ممنوع اعالم کرده بود. اما حاال ، بعد از یک  آوردن نام 

  .اینجاست و دلیلش را فقا خدا می داند و بس
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ال های زیادی جوالن می دهند و  جرات نمی کند دلیل حضورش را بشرسد. در سرش سو    

دلش بی اندازه برای امین شووور می زند. پدر بغم مردانه اش را در نطفه خفه می کند و  

 .می گوید: یک ماه مونده به آخرین دادگاهت

سرنخ های       شالش بازی می کند و فکر می کند مگر قرار نبود امین بیاید و  سه های  با ری

 جدیدی که پیدا کرده بگوید؟

 .عی می کنند بی گناهیت رو ثابت کنندو : س

به جز امین نمی توانسوووت            ها هیچ کس  جان نگیرد. این آن  تا لبخندش  لب می گزد 

  .باشد

ووو : ولی بدجور تومنجالبی دختر جون. از هر طرف که میرن به بن بست می خورن. با بد 

 .کسایی طرف شدی

لبانش بر می دارد و می  دلش هری می ریزد و سوور بلند می کند. مهر سووکوت را از روی

  گوید: یعنی چی؟

پدرش دسووت هایش را در هم قالب می کند و نگاه خیره اش را به چشوومانش می دوزد:  

سووعی می کنیم اثبات کنیم ارسووالن آبرودی یکی از اعضووای باند بوده. در واقع این قبال   

قتل    برامون ثابت شوووده بود. مدارکش هم داشوووتیم اما ، درسوووت دوروز بعد از جریان       

 .پرونده ی ارسالن دزدیده شد. االنم همه تالشمون رو می کنیم که اون ها رو پیدا کنیم

سوواغر نیم چه لبخندی می زند و فکر می کند که نگفت سووعی می کنند ، گفت سووعی می 

به          کنیم و این یعنی او هم سوووعی می کند. یعنی انقدر ها هم که فکر می کرد نسوووبت 

هایی که می زند را بار ها و بارها از امین شنیده اما باز  وهعیتش بی تفاوت نیست. حرف   

با این صوووالبت           نگ این مرد  که دلت ند  هم گوش می دهد. برای خودش اعتراف می ک
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کالمش شووده بود. اعتراف می کند که دلش عجیب هوای خانواده اش را کرده! دلش می 

مادرش را هم می خو            که دلش  گذارد و بگوید  نار ب لت را ک هد خجا هد. دلش می  خوا ا

  داند  خواهد که لب باز کند و از این مرد قانونمند مقابلش مادرش را بخواهد. خوب می            

  شووورایا تمام پدرش. آمد نخواهد دیدارش به ندهد اجازه سوووی دش تا مطیعش مادر  که 

  .بزند  باید   که  هایی  حرف از و گوید  می بعد  ماه  دادگاه  از. گوید  می برایش را پرونده 

 که اه گذارد و محکم در دادگاه حرف بزند. حرف ب کنار را  ترس باید هک کند می تاکید

  مراقب ی جمله. کند می رفتن عزم و گذارد می سوور بر را اش نظامی کاله شووود می تمام

  ظخداحاف   بی هیچگاه  آقاجانش   کند  می فکر او و برد می بکار  خداحافظی   بجای  را باش 

ستش . کرد نمی ترک را خانه سیده  در به د صدایش می   و دهد می خرج به جاعتش  نر

 !کند: آقاجون

می ایسووتد اما به سوومتش برنمی گردد. سوواغر فکر می کند از دلخوری اسووت اما واقعیت  

بغضی بود که رو به شکستن می رفت. نمی خواست صالبت مردانه اش را مقابل دخترک       

 .بردبسرکشش بشکند. هرکس دیگری بود شاید برمیگشت اما ساغر باید از او حساب 

سووواغر آب دهانش را قورت می دهد و به چیزی که می خواهد بگوید فکر می کند. می        

داند که فقا می تواند یک جمله به زبان اورد و بعدش او رفتنی است. یک دلش مادرش  

را طلب می کند و یک دلش از دلشووووره ی امینش می لرزد. لب تر می کند و می گوید:        

 . ازشون خبردارین؟سرگرد وفایی... چندوقته نیستن

و دلش را توجیح می کند که اگر امین بیاید از او می خواهم با آقاجون حرف بزند. حاال           

دلش نرم شوووده که اینجا آمده دیگر، این بار اگر امین بخواهد حتما اجازه می دهد که            

 .مادرش به دیدنش بیاید. پدرش نفسی می گیرد و با صدایی محکم می گوید: گرفتاره
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سا  شانه           و تا  ساغر با  شود.  سد از اتاقک خارج می  سوالی دیگر بشر غر به خود بجنبد و 

هایی افتاده راهی می شود و آه می کشد. گفته بود یک کار واجب دارد. گفته بود تا آخر    

سر می زند. گفته بود اینبار دست پر می آید و او را از این مخمصه نجات می      هفته به او 

  کجا گرفتار است که نمی آید؟ دهد. پس چرا نمی آید؟ امین

وارد سووولول می شوووود و نیلوفر با دیدن اخم های درهمش می فهمد که حالش برزخی         

  است. ساغر رو تخت می نشیند و نیلوفر خود را می رساند: چی شد؟

  !سربلند می کند و با ناامیدی می گوید: امین نبود

 نیلوفر متعجب می پرسد: پس کی بود؟

  !ند و می گوید: بابامساغر لبخندی می ز

نیلوفر هین بلندی می کشوود و می پرسوود: واو سوورهنگ اومده بود؟ باالخره؟ خوب چی   

 شد؟ چی گفت؟

  .ساغر شانه ای باال می اندازد و می گوید: حالمو پرسید. از پرونده گفت

بازویش می کند و می گوید: این که خوبه خنگ خدا! همچین اخم             نیلوفر مشوووتی نثار 

ه فکر کردم خدایی نکرده خبر بد آوردن واسووت. تو االن باید از خوشووحالی   هات تو هم

 .بال در بیاری نه اینکه اینجوری غمبرک بگیری

سوواغر با صوودایی که سووعی می کند نلرزد می گوید: می دونی... هیچوقت فکر نمی کردم  

اینجوری بشم. هیچوقت فکر نمی کردم دلم واسشون تنگ بشه.وقتی دیدمش ... اولش       

  ...رسیدم ولی بعدشت

 !سربلند می کند و با گریه می گوید: دلم واسش تنگ شده بود
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نیلوفر آهی می کشوود و دسووت دور شووانه اش می اندازد: میفهممت. اونها هیچوقت نمی   

  .تونند بد باشن. یعنی با ما ، با بچه هاشون نمی تونند

 !باشیمساغر آهی می کشد و می گوید: ولی ما نتونستیم بچه های خوبی 

نیلوفر سوورش را کم می کند و می گوید: یعنی تو حاهووری به اون زندگی برگردی؟ اگه  

 .برگردی همونی میشی که بابات می خواد

ساغر باخجالت می گوید: نه خوب. نمیشه. یعنی نمی تونم. باورت میشه یک وقت هایی     

ها نیسوووتم.      گار من از اون خانواده نیسوووتم. اصوووال ان نمی تونم   حس می کنم من از اون 

بفهممشون. ولی خب ، اگه برگردم به اونموقع ، اگه برگردم خونمون دیگه به اون شدت    

  .لم نمی کنم. زیاد اذیتشون نمی کنم

  قبولش کله اب خاستگاریت بیاد امین وقتی اینبار مثال: گوید می و نیلوفر چشمکی می زند 

  .کنی می

رش می کند. با یاد آوری فرصووت خوبی  هردو بلند قهقهه می زنند وسوواغر دیوانه ای نثا

که از دست داده آهی می کشد. کاش می توانست باری دیگر روزها و سال ها را به عقب  

برگرداند و یک بار دیگر کنار باغچه ی پر گل حیاطشوووان با امین بایسوووتد. کاش یکبار          

ل آدم مث دیگر امین از معیار هایش برای ازدواج بشرسوود و او به جای تندگویی و بدزبانی

با او حرف بزند. کاش همان موقع با چشمی باز تر به امین نگاه می کرد. کاش که قبولش  

شم          شت. به چ سی به او ندا شد و فکر می کند آن روز هیچ ح می کرد. آهی دیگر می ک

  .پلیسی خشن و بی احساس نگاهش می کرد که چیزی از زندگی نمی داند

ا نگاهی در سووولول می چرخاند و می پرسووود: پس  برای فرار از فکر ای کاش ها و اگر ه

 معصومه کو؟
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 .و : رفته صف تلفن

 متعجب می پرسد: واسه چی؟

 .نیلوفر با ناراحتی می گوید: دلش واسه علی تنگ شده می خواد ببیندش

 .ساغر با ناراحتی می گوید: طفلکی! دلم خیلی واسش می سوزه

  .چه می سوزه. خیلی نگران آیندشمنیلوفر با ناراحتی می گوید: من دلم واسه اون ب

سوواغر زانوانش را بغل می کند و می گوید: اون که وهووعش بهتره. باز بین یک خانواده   

 .بزرگ میشه. مادر بزرگش که دوستش داره

  .و : آره خب ولی هیچکی واسه آدم مادر نمیشه

ست د      شتر از مادرش دو هی اش را بی ش لب می گزد یاد وقتی می افتد که معلم ریا ت.  ا

چقدر دوست داشت آن زن با آن آرایش ملیح و لباس های شیک و برازنده اش مادرش 

شد و فکر می کند              شد. آه می ک شبیه به او با شت مادرش کمی  ست دا شد. چقدر دو با

 .چقدر دلش مادرش را می خواهد

 .نیلوفر ادامه می دهد: طفلک معصومه. باید کلی التماس و زاری کنه بیارن بچشو ببینه

 .اغر پر درد می گوید: چقد مامان شدن بدهس

و بیاد تمام بد رفتاری های خودش و صووبوری های مادرش آه می کشوود. نیلوفر برای به 

 هم زدن این جو سنگین ازجا بلند می شود: می خوام برم حموم. میای ؟

 و : مگه خالیه؟

  .و : فکر نکنم. ولی صف وایمیستم



                 
 

 

 SEPIDAR*77|  غرق درآتشرمان 

 

 

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

 

19 

 

 .ندارم و : پس بیخیال خودت برو. حوصله صف

 .و : باشه

با رفتن نیلوفر روی تختش دراز می کشد و پتو را روی خود می کشد. فکر می کند شب      

وقتی که صف خلوت تر شد باید به باجه ی تلفن برود. باید با امین تماس بگیرد و حالش  

را بشرسوود. باید بخواهد که زودتر اینجا بیاید وگرنه این احسوواس تنهایی اینجا خفه اش  

د. تنها امیدی که باعث شوووده این روزهای سوووخت را در این زندان طاقت فرسوووا  می کن

تحمل کند حضووور امین اسووت. فقا فکر کردن به روزی اسووت که بتواند باری دیگر با او  

ستد و این بار غد بازی در نیاورد.      شان با او بای مقابل باغچه ی پر گل و خوش عطر خانه 

ی زندگی آینده اش برنامه ریزی کند و از خواسوووته         این بار می خواهد پا به پای او برا     

 .هایش بگوید

*** 

ساغر یک بار دیگر ساعت را چک می کند و با بیچارگی می نالد: زودباش توروخدا. دیر   

  .شد

بیتا خنده اش را قطع می کند و به عقب بر می گردد: انقدر بهش اسوووترس نده. خدایی           

 .نکرده تصادف می کنیما

شد    سینه می زند و         ساغر پوفی می ک ست به  صندلی می دهد. د شتی  و تکیه اش را به پ

زیر لب غرولند می کند: خاک تو سوورت کنم که راه افتادی با این ها رفتی. یکی نیسووت   

 .بگه اونها که قرار نیست سرکوفت بشنون. باز بدبختیش پای من بدبختو می گیره

ری دیگر ساعت را نگاه می  نگاهی به آسمان می کند و از تاریک شدنش آه می کشد. با    

 .کند و گریه اش می گیرد: امشب دیگه منو میکشه
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ساسان با خنده می گوید: چی داری میگی زیر لب دختر؟ بلند تر بگو ببینم.فحشمون می 

 دی؟

سان می دوزد و می          سا شم های فریبنده ی  ضبش را از آینه به چ ساغر نگاه تند و پر غ

  گوید: خیلی دوست داری بشنوی شون؟

ساغر برو بابایی نثار         شم غره می رود.  سان می خندد و بیتا به عقب بر می گردد و چ سا

 .هردو می کند و می گوید: فقا سرعتتو زیاد کن تا دهنمو باز نکردی

سیل         شد. حداقل می تواند او را از  سیده با ساالر هم ر لب می گزد و فکر می کند کاش 

له نزدیک می شوووند و سوواغر می گوید: همینجا  دعوا ها در امان نگه دارد. باالخره به مح

  .نگه دار

  .بیتا می گوید: نترس بابا هیچی نمیشه

سا      سمت کوچه ی مهر پاتند می کند. و شود و به  بدون اینکه جوابش را بدهد پیاده می 

ستد  می افتد می چادرش یاد تازه راه  شد  می بیرون کیف از را چادر. ای  هولکی هول و ک

 !د که صدایی از پشت تنش را می لرزاند: ساغربردار قدمی خواهد یم. کند می سر به

سمتش بر می گردد:       لب می گزد . زود در ذهنش توجیحی مناسب درست می کند و به 

 سالم داداش. خوبی؟

سوواالر با اخم نزدیکش می شووود و فقا پرسووشووگر نگاهش می کند. سوواالر همین بود.    

با همین نگاه و سووکوتش انسووان را به مردن نیز  مواخذه نمی کرد ، دعوا هم نمی کرد اما 

وا میداشت. ساغر باعجله می گوید: کالس فوق العاده داشتم. یکم طول کشید خیابون ها 

  .هم شلوغ شد
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شدن اتو    شلوغ  سوار اتو  ب.و.شمی خواهد از  شدن بگوید اما فکر می   ب.و.شو  بعدی 

با  د: منم دیدم دیر وقتهکند شاید ماشین ساسان را دیده باشد. پس دروغی دیگر می باف     

 .دوستم و داداشش اومدم. یعنی اون ها رسوندنم

ساالر با           شود. اما  صله می گیرد راه نفسش آزاد می  ساالر که از هم فا شت  ابروهای پرپ

 حرفش میخکوبش می کند: چادرتو چرا اینجا سرکردی؟

سش ریخته     شگی  تند لحن با ساغر که تر   شاز دونی می که خودت: گوید می اش همی

 .ت ندارم پیش دوستام بشوشم و آبروم برهدوس. میاد بدم

 .ساالر جلو تر از او راه می افتد و می گوید: هیچکس با چادر آبروش نرفته آبجی خانم

ست اما        سالی از او بزرگتر ا بالبخند پشت سرش راه می افتد و فکر می کند با اینکه پنم 

حس بزرگواری می دهد. خیلی بهتر از   بیشوووتر او را آبجی صووودا می کند و همین به او    

صحرا بود. آقاجون هم که فقا        شماتت  ساغر های پر دختر دختر گفتن های مادرش و 

تو می گفت ، یا درمواقع خیلی هروری و نایاب که کاری با او داشت پرتحکم و با صدایی  

  .بلند میگفت ساغر! اما آبجی گفتن های ساالر حس و حال دیگری داشت

سرش پا به حیاط می         ساالر کلید  شت  ساغر هم پ شود.  را در در می اندازد و داخل می 

گذارد. ساالر از پالستیکی که در دست داشت هندوانه ای بیرون می کشد و در حوض پر  

آب وسووا حیاط می اندازد. مادرش با صوودای آب حوض بیرون می آید و با مهربانی می 

 !گوید: سالم مادر

می زند و با لبخند جواب سووالمش را می دهد. مادر با دیدن سوواالر آسووتین هایش را باال 

 !ساغر اخم می کند و لحنش شماتت بار می شود: علیک سالم خانُم
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ساغر آب دهانش را قورت می دهد و سالم می گوید. نزدیک تر می شود و مادرش می     

 پرسد: کجا بودی تا این وقت شب؟

یز سر کند که ساالر به میان حرفش می  ساغر لب باز می کند دروغ هایش را برای مادر ن 

  .پرد: با من بود. رفتیم یکم واسه خونه خرید کنیم

سووواغر نفس راحتش را بیرون می دهد و دو پله ی کوتاه مقابل در را باال می رود: فقا         

 !منتظر بهونه ای با من دعوا کنی

شود. به محم ورودش به       سرش داخل می  شت  خانه با مادرش الاله اللهی می گوید و پ

صوودای بلند سووالم می کند و در ذهن به دنبال راهی خوب برای جبران کمک سوواالر می  

  .گردد

  به سمت اتاقش می رود که صدای پدر متوقفش می کند: کجا بودی؟

 .به سمتش بر می گردد و با لحنی محکم می گوید: با داداش بودم. رفته بودیم خرید

 .ه میگفت کالس بودیپدر اخمش را غلیظ تر می کند: مادرت ک

سوواغر پوفی می کشوود و بی ادبانه می گوید: خوب کالس بودم. داداش اومد دنبالم. اینجا  

  .که اداره تون نیست بازجویی می کنی

در را باز می کند و داخل می شود. به محم ورودش صحرا در حالی که چادرش را روی    

شم غره ای می رود و می گوید: واقعا      ست می کند چ ساغر. این چه طرز   سرش در که 

  .صحبت کردن با باباست

ساغر زیر لب برو بابایی نثارش می کند و به سمت تخت خودش می رود. کیف کوچکش  

را از میله ی تخت می آویزد و چادر را از سووورش می کند. در کمد را باز می کند و چادر  
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س   ساالر داخل   گوله شده را داخلش می اندازد. در حال باز کردن دکمه های مانتو ا ت که 

می شود. سجاده اش را از روی میز تحریر بر می دارد. با دیدن وهعیت بالتکلیف ساغر     

که دسووت به مانتو مانده از اتاق خارج می شووود و سوواغر با خیال راحت لباس عوض می  

کند. مادرش بارها از این مشترک بودن اتاق دختر ها و ساالر گله کرده و آقاجانش فقا    

.  اسووت کرده سووکوت اجبار به خانم حاج و آورده  گفته. قسووا هایشووان را بیاد ال اله اهلل

شیند  می تخت روی را باز  گرامشتل صفحه  اینکه از قبل. کند می روشن  را تابش لپ و ن

 کند صدای صحرا در گوشش می پیچد: تو نمیخونی؟

 سر   کند وپیام های تازه رسیده از گروه مختلطی که مبینا دعوتش کرده بود را چک می  

  است  مازن منظورش میفهمد سرسجاده   دیدنش با. چیست  منظورش تاببیند کند می بلند

 .نه: گوید می و

و برای اینکه صحرا پند و اندرز گویی را شروع نکند بدون این که نگاه از صفحه لپ تاب 

 .بگیرد می گوید: عادتم

 .دی کهصحرا چادرش را به مالطفت تا می زند و می گوید: هفته پیش بو

سوواغر قهقهه ای به تصووویر مضووحکی که از دختری در مترو گرفته شووده بود می زند و    

  .صحرا گله مند می گوید: واقعا که

سووواغر بی توجه به او موزیک وید وی جدیدی که دانلود کرده بود را پخش می کند و           

ش های  وصدای بلند خواننده در اتاق می پیچد. با ترس صدایش را کم می کند تا مبادا گ 

تیز پدرش صدای خواننده ی خارجی یا به قول آن ها اجنبی را شکار کند. تمام پیام ها را   

چک می کند و بی توجه به صوووحرایی که کتاب به دسوووت گرفته تا مطالعه کند بلند می               

خندد. با صدای شاالپ شولوپی که از حیاط به گوشش می رسد از تخت پایین می آید و        
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پرده را کنار می زند و با دیدن سووواالر که هندوانه را از حوض   به سووومت پنجره می رود.

  !بیرون کشیده تا قاچ قاچش کند لبخند می زند. ساالر بهترین برادر دنیا بود

پرده را کنار می زند و لشتابش را خاموش می کند. باعجله از اتاق خارج می شوووود و از             

د و می گوید: خدا مرگم  سوووالن می گذرد. مادرش با دیدنش چنگی به صوووورتش می زن  

 .بده! این چه وهعیه

  .نگاهی به سرو وهعش می کند تا ببیند ایراد کار چیست

 .و : این چیه پوشیدی جلو بابا و داداشت. برو عوهش کن تا ندیدن

پوفی می کشوود و می فهمد منظورش به تاپ دوبندی اسووت که پوشوویده. غرغر کنان به   

همچین میگه خدا مرگم بده انگار با مایو رفتم . موندم  اتاق باز می گردد: انگار نامحرمن. 

  با تاپ من اون سرهنگه قراره از راه به در بشه یا ساالر؟

بولیزی دکمه دار از روی همان تاپ می پوشووود و در حالی که دکمه هایش را می بندد از  

سی نتواند م       ساند تا ک سریع خود را به در حیاط می ر شود. این بار  ش  انعاتاق خارج می 

ساالر        ساالر را بترساند که  شود. پاورچین پاورچین دو پله را پایین می رود و می خواهد 

 .می گوید: بیا بشین

 پوفی می کشد و نزدیکش می شود: تو پشت سرت هم چشم داری؟

  وشگ دوتا ولی خیر: گوید می بکشد  هندوانه برش از دست  ساالر با خنده بدون این که  

 .شنون می خوب که دارم

 !ساغر کنارش گوشه ی حوض می نشیند و پاهایش را بغل می کند: توم شم پلیسی داریا

 .ساالر نیشخندی می زند و برای این که حرصش را در بیاورد می گوید: اتفاقا تو فکرشم
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شود و گریه اش می          سش حبس می  شده نگاهش می کند. نف شم هایی گرد  ساغر با چ

 د: ر...راست میگی؟گیرد. لب های لرزانش را به هم می زن

 ساالر با همان لحن جدی اش می گوید: مگه شوخی دارم؟

صش را خالی کند اما      ساغر لب باز می کند بد و بی راهی نثارش کند. هی می خواهد حر

نمی تواند. از جا بلند می شووود برود که سوواالر با خنده دسووتش را می گیرد و می گوید:   

 .بشین بابا! چه بغضی هم می کنه

نگاه اشکی اش را به صورت خندانش می دوزد و با خشم دستش را پس می کشد:      ساغر  

 می دونی که چقد بدم میووووووووووووووووواد! چرا همچین میگی؟

  .ساالر هیسی می گوید تا صدایش را بلند نکند و می گوید: شوخی کردم خب

 .چشمکی می زند و ادامه می دهد: خواستم برزخی شی

س    شم چجوری     ساغر با حالت قهر  شیند: خوبه می دونی برزخی می رجای قبلی اش می ن

 میشما! مگه مرض داری؟

 .ساالر با طعنه می گوید: مرض که نه ولی ادب دارم

از جا بلند می شوووود و  رف پر هندوانه را بر می دارد: و می دونم که آدم باید با برادر          

 .بزرگش چجوری صحبت کنه

 !را میگیرد: شوخی کردم خب ساغر زود به سمتش می رود و بازویش

سوواالر می خندد و سوور تکان می دهد. مگر او می توانسووت از دسووت این خواهر شوور و    

 شیطانش ناراحت و دلخور باشد؟
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ه ای روی گونه  ب.و.ش ساغر خوشحال از خنده اش روی نوک انگشتانش بلند می شود و     

 !مرگم بده اش می گذارد. جای مادرش خالی که این صحنه را ببیند و بگوید خدا

 به را حواسووش دانگ شووش پدرش و خورند می میوه سووکوت در مثل همیشووه دور هم 

 چخبرا؟: کند می باز لب کننده خسته و سنگین جو این از حوصله بی. دهد می اخبار

مخاطبش ساالر است. تکه ای از هندوانه که در دهان دارد را قورت می دهد و می گوید:    

 .سالمتی

کفرش می گیرد و می گوید: دانشگاه چطوره؟ امتحاناتت شروع     از مختصر بودن جواب 

 شده؟

 .ساالر با لبخندی ملیح می گوید: فقا میان ترم ها

  انگار با این جمله اش توجه پدرش هم جلب می شود که می پرسد: مشکلی که نداری؟

 .ساالر مودبانه می گوید: نه اصال

ندن های مداومش تعریف می    پدرش خدا رو شوووکری می گوید و مادرش از درس خوا    

کند. از بی جان شدن صحرا در این اواخر بخاطر امتحانات سختش هم می گوید و پدر با 

لبخند برایشان آرزوی موفقیت می کند. پدر رو به ساغر می کند و می پرسد: درس های  

 تو چطوره؟

. این می خواهد چیزی بگوید که مادر به میان حرفش می پرد: می خوام گله کنم سوووی د         

دختر پدر منو در آورده. یک بار ندیدم اون کتاب رو دستش بگیره همش سرش تو اون  

 .گوشی و اون لشتاب المذهبه
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  صالا: گوید می پربغم ساغر.شوند نزدیک هم به روند می درهم ابرو های پرپشت پدر 

  کافیه شوووماها واس صوووحرا و سووواالر همین. نشوووم هیچی خوام می. نخونم خواد می دلم

 ...دیگه

 !پدرش شماتت بار صدایش می کند: دختر جان

  .بی توجه صدایش را باال می برد و مادرش و صحرا به خاطر بی ادبی اش لب می گزند

شم ، نه می       شتید برم بازیگر ب ضش را پس می زند و رو به پدرش داد می زند: نه گذا بغ

رون. دیگه با درس    ذارید لباسوووامو خودم انتخاب کنم ، نه می ذارید با دوسوووتام برم بی        

 خوندن نخوندنم چیکار دارید؟

رو به مادرش می کند . داد می زند: تو به من حسووودیت می شووه. نمی خوای من بخندم.   

 ...واسه همینم

 !پدرش این بار با تهدید صدایش می کند: سووووووووووووووواغر

  !و : ساغر و درد

ترس قدمی به عقب بر می دارد و     اینبار پدرش طغیان می کند و از جا بلند می شوووود. با        

سوواالر مثل همیشووه برای دفاع از او بلند می شووود. پدرش جلوتر می رود: تو ادب نداری  

دختر؟ سووواغر عقب تر می رود و سووواالر بازهم خود را بین این دو نفر می اندازد و می     

 !گوید: برو اتاقت ابجی

که  محضوور خانواده بود. وقتی بازهم می گوید آبجی ، البته این آبجی گفتن ها بیشووتر در

 .خودشان بودند می گفت آبجی خانم. یاهم ساغر خالی

 .پدرش صدا بلند می کند: نه احترام به والدین حالیته ، نه دین و ایمون حالیته
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 ...ساغر که دلش از حضور ساالر گرم می شود لب باز می کند: آره من بد ، اصال من کافر

به سوووختی مانعش می شوووود و داد می زند: برو تو    پدرش حمله ور می شوووود و سووواالر   

 !اتووووووووووووواق

اشووک های جاری شووده روی صووورتش را با دسووت پاک می کند و می گوید: نمیرم. می  

 .خوام بگم و دلم خنک شه

خدا بس           تاق آبجی. تورو  ند تر: خواهش می کنم برو ا ند و سووواالر بل پدرش داد می ز

 .بابارو میدی اش سکته. آبجی کن 

ساغر یاد دعوای بار قبل می افتد. همین را گفته بود و او در جواب گفته بود که بابا تا من 

را سکته ندهد نمی میرد. چقدر ساالر از این حرفش دلگیر و ناراحت شده بود. پس خفه     

خون می گیرد و بدون حرف به اتاقش می رود. برای این که صوووداهای بیرون از اتاق را       

  .ش را در گوشش می گذارد صدای آهنگ را تا آخر بلند می کندنشنود هندزفری های

شنود       ساعتی می گذرد و چند تقه ای به در می خورد. بخاطر صدای بلند آهنگ نمی  نیم 

و ساالر داخل می شود. با دیدنش از حالت دراز کش نیم خیز می شود و هندزفری ها را    

صندلی را بر می دارد       ساالر  شد.  و مقابل تختش می گذارد. نگاه   از گوشش بیرون می ک

 گله مندش را به چشمانش می دوزد و می گوید: چرا همچین می کنی آبجی خانم؟

می خواهد چیزی بگوید که سووواالر به میان حرفش می پرد: می دونم...می دونم. تو بی       

تقصوویری و فقا نمی تونی با اون ها کنار بیای. از افکارشووون بدت میاد. از اعتقاداشووون    

یاد. و برای               بدت   بدت م خدا هم  باعث شووودن تو از خوده  ها  که اون  یاد و معتقدی  م

بارهزارم می گم تو نه سر راهی هستی نه پرورشگاهی. بچه ی همون مرد و همون زنی و  

دلیلی نداره فکر کنی از ما جدایی. یکم عاقالنه فکر کنی می فهمی که بعد دوتابچه دلیلی          
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شگاه بچه بیارن.     شته از پرور این از این. و اما تو و تفکراتت. زندگی که تو می خوای  ندا

ها تو این خونه و این مملکت راه               ید بگم اون با هاییه که می بینی .  یک چیزی بین فیلم 

 .نداره

 ...و : اما

ساالر بازهم به میان حرفش می پرد: اما بیتا با ما فرق داره. سارا با ما فرق داره. مبینا هم   

و مادر اون ها با اون آداب رسوم بزرگ شدن و پدر مادر ماهم با این  با ما فرق داره. پدر

ساغر ، تو چه بخوای        آداب رسوم. تو نمی تونی این وهعیت رو عوهش کنی. پس ببین 

ضو این خانواده ای. به خاطر خودت ، به خاطر ما به خاطر آرامش خودمونم    چه نخوای ع

 !یچ چیز و هیچ جایی نمی رسی ساغرجانکه شده اینو قبولش کن. با دعوا و مرافه به ه

دسوووتی نوازشووووار روی موهایش می کشووود و می گوید: وقتی میگن درس بخون بخاطر 

خودته. چون می خوان به جاهای خوبی برسوووی. چون می خوان تو زندگی خوشوووبخت          

  .باشی

 .لب برمی چیند: من اینجا خوشبخت نیستم

سکوت می کند.     شدم از این      ساالر ال اله اللهی می گوید و  سته  ساغر ادامه می دهد: خ

 ...همه محدودیت. از این همه

  .ساالر پوفی می کشد و از جا بلند می شود: من حرف هامو زدم

 !می خواهد برود که ساغر پربغم صدایش می کند: داداش

ساغر می گوید: من خیلی تنهام. چرا هیچکی     سمتش بر می گردد و نگاهش می کند.  به 

 منو نمیفهمه؟
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ساغر گریه می کند.        گ شد و  شود. او را به آغوش می ک ساالر نزدیک می  ریه می کند و 

 .خودش هم دیگر مانده بود که چطور باید این خواهر چموش و سرکش را رام کند

پیاده می شوووود و در پیاده به راه می افتد. به امتحان فیزیک فردا فکر می         ب.و.شاز اتو

وف رایانه هم باز می خواست برایشان از فواید و کند و آه می کشد. تاریخ هم پرسش ، ا  

هررها تکنولوژی و تهاجم فرهنگی حرف بزند. باید تاشب یک دور هم که شده فیزیک  

را می خواند. یاد قرار دوستانش می افتد و آهی دیگر می کشد. امشب همگی می خواهند  

م و تخم های   در کافه جمع شووووند و بسوووتنی بخورند ، بعد او مجبور اسوووت به خاطر اخ        

  .پدرش به خاطر دعوای دیروز چنین روز خوبی را از دست بدهد

شود. با دیدن پتوهای آویزان از نرده تعجب می   کلید را در قفل می چرخاند و داخل می 

 !کند. مادر باز پتو تکانده؟ اوف این یعنی بازهم مهمان دارند

ا به محم دیدنش با    بدون سوووالم داخل می شوووود و راه اتاق را پیش می گیرد. صوووحر    

شه             صحرای همی شم گرد می کند. چنین حرکتی از  ساغر چ سالم می کند و  شرویی  خو

ستیکی به       ب.و.شع صحرا با خنده پال ست. همین که مانتو را در میاورد  با او غیرممکن ا

  .دستش می دهد و می گوید: بشوش ببین خوشت میاد

 دیگه؟تعجبش چند برابر می شود و لب باز می کند: این چیه 

  .صحرا با لبخند می گوید: یک سارافنه. امروز با مامان رفتیم واست خریدیم

  .باز اخم می کند: منم که برگ چغندرم

سختی لبخند می زند و می گوید: مرگ من یک این بار رو لم نکن. بشوش اگه      صحرا به 

 .خوشت نیومد بریم عوهش کنیم
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د  از پالستیک بیرون می کشد. فکر می کن  متعجب تر از قبل باشه ای می گوید و لباس را  

با این کار می خواهند دعوای دیشوووب را از دلش در بیاورند. یک سوووارافن بلند             حتما 

شد و در دل اعتراف می کند که به او می آید اما به خاطر لم بازی      ستری رنگ. میشو خاک

 .با آن ها اخم می کند و می گوید: خوشم نیومد. بریم عوهش کنیم

ص  صحرا رو به رو  برخالف ت   و جان با صحرا  ، شود  می ورش که فکر می کرد با مخالفت 

  ادد نشان را سرش باالی تابلوی دار مغازه . شود حاهر زود گوید می و کند می قبول دل

  داشووتن نگه از خوشووحال. شووود نمی گرفته پس شووده فروخته جنس که کرد تکرار و

صحرا را مجبور کرد که یک لباس دیگر بر س  صحرا را در آورد  ارافن    و ایش بخرد.پدر 

  .ردک انتخاب را خواست می که لباسی باالخره تا کشاند خود دنبال فروشگاه چند را او

 با رسیدن به خانه تعجبش چندبرابر می شود و متعجب می پرسد: مهمون داریم؟

  .مادرش در حالی که میز تلویزیون را با دستمال پاک می کند می گوید: آره

 ایش را در میاورد و می گوید: حاال کی هستن؟جوراب ه

 !مادرش نگاهی گذرا به او می کند و می گوید: دوست بابات

دکمه های مانتو اش را باز می کند و می گوید: عجب! اونها که خوششون نمیومد کسی از  

 .کارشون سر دربیاره

یک دوش بگیر عزیزم ی            ته می گوید: برو  که گف به حرفی  بدون توجه  دو   کیمادرش 

 .ساعت دیگه می رسن

 .و : بیخیال بابا. من که نمی خوام بیام بیرون

  مادرش اخم می کند: یعنی چی که نمیای بیرون؟
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وووو : یعنی همین. خوب لزومی نداره. بیام چیکار؟ مادرش بازهم زیر لب ذکر می گوید و  

لجبازی درونش   خدا را صوودا می کند. شووانه ای باال می اندازد و به اتاق می رود. عالوه بر

سته از عرقی که به خاطر پیاده روی زیاد     ست. باالخره خ خودش هم دلش حمام می خوا

 .به تنش نشسته بیخیال لجبازی راهی حمام می شود

ساعت هفت شب پدرش هم می رسد و نگاهی دقیق به سرتاپایش می کند و بدون اینکه    

  پس این دختر چادرش کو؟او را مخاطب قرار دهد بلند می گوید: خانووووووووووم. 

سی د.         شان پدرش می دهد: ایناها  سفید و خوش نقشی را ن مادرش می رسد و زود چادر 

 .االن سرش می کنه

بدون این که از او بشرسد و نظرش را بداند چادر را روی سرش می اندازد و با لبخند می   

 !گوید: مثل یک تیکه ماه شدی

ر می کند تا هیچ نگوید. چون سووواالر هنوز    سووواغر به سوووختی زبان تند و تیزش را مها     

نرسیده و این یعنی هر کالمش تبدیل به فاجعه ای می شود که راه در رو از آن را ندارد.    

پس به اجبار چادر سوووفید را روی سووورش تحمل می کند و می خواهد به اتاق برود که             

  .پدرش می گوید: شما تو سالن منتظر مهمون ها می شینی

ا بیرون می دهد و تمام بد و بیراه های دلش را زیر لب نثارمهمان ها          نفس کالفه اش ر 

سینه می زند. انگار که یک           ست به  شیند و د سالن می ن شه ترین مبل  می کند. روی گو

دفعه یادش افتاده باشد با امیدواری از جا بلند می شود و رو به پدرش که کت می پوشد     

  .می گوید: من فردا امتحان دارم

ینه نگاهی به صوووورتش می کند و سووواغر ادامه می دهد: از االن بشوووینم بخونم         پدر از آ 

  .بهتره
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 .پدرش محکم می گوید: فردا نیازی نیست بری

دهانش از تعجب باز می ماند. می خواهد پدرش یک بار دیگر جمله اش را تکرار کند تا             

شت محال بود ا           سید از هرچیزی که می گذ ست.  شنیده ا ست  شود که در جازه  مطمئن 

بدهد مدرسوووه نرود. حتی بیاد دارد که وقتی از درد عادت ماهانه به خود می پیچید پدر              

با بی رحمی    نه  حالی  از پس. کرد می سوووه مدر  راهی را او چگو   و فردا تعطیلی خوشووو

  خوش های مهمان این منتظر و نشوویند می خود جای سوور دوباره  هر دوازده تا خوابیدن

  .ماند می قدم

الر می رسد و با سالمی بلند داخل می شود. با دیدن ساغر روی مبل مقابل     ساعتی بعد سا  

 پدر و مادرش چشم گرد می کند و از پدر می پرسد: چیزی شده؟

  .پدر گلویی صاف می کند و می گوید: برو حاهر شو که مهمون داریم

 ساالر نگاه متعجبش را به ساغری که ساکت نشسته می دوزد و میگوید: کی هستن؟

 .: سرگرد وفایی با خانوادش. دارن میان خاستگاری ساغرو 

 !ساغر با جمله ای که شنید بلند می گوید: چووووووووووووووی؟

پدر جوری با اخم نگاهش می کند که الل می شوووود و گریه اش می گیرد. بازهم در اوج    

 بیچارگی ساالر به دادش می رسد: یعنی چی بابا؟ واسه ی ساغر؟

  .: بله ساغرپدر تایید می کند

ساالر اخمش را غلیظ تر می کند: یعنی چی بابا جان؟ ساغر هنوز بچس. اصال چرا ساغر؟   

 .دختر بزرگ خونه صحراست

 !پدر محکم می گوید: دختر بزرگ من داره درس می خونه و قصد ازدواج نداره



                 
 

 

 SEPIDAR*77|  غرق درآتشرمان 

 

 

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

 

34 

 

 ساالر : خوب ساغر هم درس می خونه! مگه ساغر راهیه؟

ساغر     شکی نگاهش می کند و       و نگاه پرسشگرش را به  ساغر با چشم هایی ا می دوزد. 

 می و گردد می سوورش را به چپ و راسووت تکان می دهد. سوواالر به سوومت پدرش بر    

 پدرت. خوایم نمی رو دختر این بد که ما: شود  می خواهد چیزی بگوید که مادر مانعش 

  .خواد می صالحشو هم

بیه. می دونم که می تونه این دختر  پدرش به دنباله ی حرف او می گوید: امین پسووور خو

 .رو سر به راه کنه

ساالر طغیان می کند و بی اختیار با صدایی بلند می گوید: یعنی چی پدر من؟ من رو شما     

حساب دیگه ای باز کرده بودم. این یعنی چی؟ با یک دعوا رفتین واسه دخترتون شوهر     

 پیدا کردین؟

 از این یاد گرفتی صداتو واسه من بلند کنی؟پدرش اخم می کند و تند می گوید: تو هم 

  .ساالر شرمنده سربه زیر می اندازد و پدرش ادامه می دهد: حرف دیروز و امروز نیست

آهی می کشد و می گوید: کریم زن و بچش به من سشرد و رفت. از روزی که سربازیش     

یا ازدواج  تموم شد مادرش ازمن این وصلت رو خواست. منم گفتم که دخترم فعال شرا     

 .نداره

 !ساالر به میان حرفش می پرد: مگه االن داره؟ اون هفده سالشه بابا

سم            شه. تنها راهیه که وا صیر خود شک می ریزد و پدرش به تندی می گوید: تق ساغر ا

مونده. همتون دیدین چقدر باهاش راه اومدم. ولی دیگه کنترل کردنش از دسوووت من         

 .م کرد که این تصمیم رو واسش بگیرمخارجه. از عاقبتش می ترسم. مجبور
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سوواالر نگاه کالفه اش را بین سوواغر و پدرش می چرخاند از خانه خارج می شووود. سوواغر 

مات و مبهوت می ماند. این یعنی چه؟ این چه معنایی داشووت؟ صوودای کوبیده شوودن در 

ر حیاط آخرین امیدش را هم ناامید می کند و فکر می کند ببین به کجا رسوویدی که سوواال

 .هم پشتت را خالی کرد

پدر                  ما  به هم بزند ا له را  قا  باز کند و این  لب  بازهم برای از دفاع از خود  هد  می خوا

زودتر از او فکرش را می خواند و محکم می گوید: فکر لجبازی رو از سوورت بیرون کن  

 !ساغر! اگه ذره ای بی احترامی به امین و خانواده اش بکنی این بار با خود من طرفی

با او طرف بودن یعنی مجازاتی سووونگین تر از همیشوووه! یعنی که می تواند تمام          و این 

زندگی اش را زیر و رو کند. یعنی پدر این بار می خواهد قدرت نمایی کند. دسوووت به            

  درو می تاریکی به رو که هوا سینه می زند و دندان هایش را پر حرص روی هم میسابد. 

 در او و کند می آشووشزخانه ی روانه را او مادرش. آید می در صوودا به خانه زنگ باالخره

 پرسی های پدر که  احوال و سالم  صدای  اما. باشد  بازگشته  ساالر  که کند می خدا خدا دل

به گوشش می رسد ناامید می شود. صدای مردانه ای به گوشش می رسد و فکر می کند         

ور بی احساس. چادر را  چه صدای همختی! درست مثل پلیس ها! همانطور خشن ، همانط    

از سوور می کَنَد و روی میز می گذارد. در یخچال را باز می کند و سوویبی بر می دارد. گاز  

 !می زند و گوش به حرف های پدرش میدهد: خوشحالمون کردین حاج خانوم

صوودایی محجوب و زنانه ای می گوید: سووعادت برای ماسووت سوورهنگ! خوشووحالم که   

 .باالخره قابل دونستید

نرم می خندند و ساغر با خشونت تمام تکه سیب را در دهان میجود. پدرش با لحنی   همه

 .صمیمی می گوید: امین مثل پسرخودمه
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ساغر ادای عق زدن در می آورد و صدای مردانه دوباره در گوشش می پیچد: شما لطف      

  !دارین

نگار   د که ا فکر می کند سووورگرد و خانواده اش فقا دونفر بوده اند؟ پدر طوری گفته بو     

  .یک ایل و تبار قرار است بیایند

 .صدای زنگ در باعث سکوتی کوتاه می شود و باالخره صدای مادر بلند می شود: ساالره

تا               به جریان می افتد. دسوووت مقابل دهانش می گذارد  خونی دوباره در رگ و پی اش 

االر انه ی سصدای جیغش بیرون نرود. دقیقه ای نگذشته صدای سالم و احوال پرسی مرد

در سالن می پیچد. از گوشه ی در نگاهشان می کند. ساالر با امین دست می دهد و ساغر 

و زیر زیرکی امین را دید می زند. فقا نیم رخش را می تواند ببیند و به محم چرخیدن        

ساالر سرش را داخل می کشد. ساالر که صحنه را شکار کرده بود ریز می خندد و راهی        

 شود که مادرش می پرسد: کجا؟آششزخانه می 

 !مودبانه می گوید: آب بخورم بیام مادرجان

به محم ورودش به آشووشزخانه سوواغر به سوومتش می رود و بالحنی پراهووطراب و بدون  

مکث می گوید: سوواالر یک کاری کن. تو رو خدا. دیگه آدم می شووم. فقا یک کاری کن  

 .برن

می رود. ساغر پا روی زمین می کوبد   ساالر نگاهی زیر چشی می کند و به سمت یخچال   

  !و می نالد: تو رو خدا

 !حرکتی از ساالر نمی بیند و ادامه می دهد: تورو به جون مامان قسم
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دست ساالر از حرکت می ایستد. ساغر دست روی نقطه هعفش گذاشته بود. همه می           

شود: من           ساغر نزدیکش می  ست!  ساس ا ساالر چقدر روی مادرش ح ستند که  نمی  دان

 !خوام ازدواج کنم داداشی

سوواالر تکیه اش را به یخچال می دهد و جر ه ای از آب می نوشوود و لب باز می کند: منم  

  ... نمی خوام. ولی خب

 !نگاه از صورت ساغر می گیرد و سر به زیر می اندازد: امین هم پسر بدی نیست

شووه من نمی خوامش.  سوواغر آتش می گیرد و بدون مالحظه زبان باز می کند: هر چیم با

ساالر! من نمی خوام از          سه  سابی بود یک چیزی. ولی اون پلی ست ح باز اگه یک مرد در

چاله در بیام و برم تو چاه. تنها شووانس من واسووه رفتن از اینجا همین ازدواج کوفتیه بعد 

 تو ازم می خوای باکسی که پلیسه ازدواج کنم؟

ورد و آرام می گوید: خیلی خوب! آروم سوواالر اشوواره می کند تن صوودایش را پایین بیا   

 .باش

 .ساغر پرگله می گوید: حرصم می دی ساالر

  .ساالر می خندد: داداشی بودم که

سوواغر چشووم غره ای می رود و سوواالر ادامه نمی دهد. به نوشوویدن آبش ادامه می دهد و  

  ساغر ناامید می پرسد: یعنی نمی خوای کاری کنی؟

. قوری را از رویش بر می دارد و مشغول ریختن چای در  ساالر به سمت سماور میچرخد   

 فنجان ها می شود: چرا خودت نمی گی که مخالفی؟
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سوواغر پوفی می کشوود و می گوید: دلت خوشووه ها! دیدی که چقدر توپ بابا پر بود. تازه  

شب هر آبروریزی        شتر کنه. تازه گفت ام سیدم محدودیت ها رو بی تهدیدم هم کرد. تر

 .شم خودم می رهبشه دودش تو چ

سمتش بر می گردد: آبرو ریزی     ساالر فنجان ها را از چایی خوش رنگ پر می کند و به 

 .نکن. ولی محترمانه بگو که مخالفی

 ساغر چشم گرد می کند: الووووووان؟ به بابوووووووا؟

  .ساالر می خندد: نه. به امین. اون پسر خوبیه. منطقی باهاش حرف بزنی کوتاه میاد

 تعجب می گوید: صبرکن ببینم تو این پسره رو می شناسی؟ساغر م

ساالر: یادت رفته؟ فکر کردم تا حاال شناختیش. خیلی اومده خونمون. چندسال پیش هم    

  میومد. یادت نیست؟

سوواغر سوورش را به چپ و راسووت تکان می دهد و سوواالر ادامه می دهد: همونی که می   

 .خواست راهیم کنه برم دانشکده افسری

 آهووووووان! یعنی به نظرت اگه بگم قبول می کنه؟ آخه چی بگم بهش؟ و :

شش آه و ناله        سینی آماده را روی میز ناهار خوری می گذارد و می گوید: زیاد پی ساالر 

ستی و      هی به این ازدواج نی نکن. فقا خیلی محترمانه بدون هیچ توهینی بهش بگو که را

 .ونستی تو جمع مخالفتت رو اعالم کنیبه خاطر احترامی که بهشون قا ل هستی نت

 ساغر باترس می گوید: بعدش چی؟ اگه به بابا بگه من مخالف بودم چی؟

سوواالر می خندد: مهم اینه ک امین بدونه تو راهووی نیسووتی بعدش باباهم کاری نمی تونه  

 .بکنه. منم دیگه برم که زشته یک ساعته اینجام
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صدا     ستی ،  شده بر می گردد: را سینی رو بردار بیار. اول برای   قدمی دور ن ت کردن این 

 .بزرگتر ها تعارف کن. یعنی مامان امین. بعدش بابا و مامان. بعد بقیه

ساغر در دل بد و بی راهی نثار رسم و رسومات می کند و روی صندلی می نشیند. دقیقه        

سرش مرتب می        ساغر از جا می پرد. چادر را روی  صدایش می کند و  شته پدر  ای نگذ

ند و سوووینی را به دسوووت می گیرد. نفس عمیقی می کشووود و زمزمه می کند: همه چی        ک

 !درست می شه. نگران هیچ چی نباش

شود و با نگاه به دنبال مادر امین می گردد. به محم دیدنش حرکت می     سالن می  وارد 

ساغر را       سینی را جلو می برد. پیرزن بالبخند اجزای صورت  کند. مقابلش خم می شودو 

  !ظر می گذراند و می گوید: دستت درد نکنه عروس خانماز ن

سمت پدرش می رود. پدرش بدون حرف یک فنجان      ساغر در دل عوقی می گوید و به 

بر می دارد. به سووومت امین می رود. امین بدون این که ذره ای نگاهش کند فنجان را بر 

 می فکر گذراند  می دارد و تشوووکر می کند. سووواغر تمام اجزای چهره اش را از نظر می

  .شد می بهتر اش قیافه نداشت ریش اگه کند

بعد از تمام شدن چایی ها می خواهد راهی آششزخانه شود که پدرش می خواهد کنارش     

بنشووویند. باخجالت به سووومتش می رود و کنارش موذب می نشووویند. پدرش از سووون و          

ند  م ساغر یاد می ک تحصیالت ساغر می گوید. مادر امین با متانت و شوخ طبعی از سن ک    

و اعتراف می کند که فکر می کرد عروس مورد نظرش دانشووجوسووت. مادر سوواغر تایید 

می کند که دختر بزرگش دانشووجوسووت و مادر امین می پرسوود:آهان پس یعنی دختر    

 بزرگتون ازدواج کردن؟

نه. سووورگرم درس و                  باز می کند:  لب  پدرش  خانم چیزی بگوید  فاطمه  بل از اینکه  ق

  .شهدانشگاه
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ستگاری دختر بزرگ آمده بودند نه     شود و فکر می کند که به خوا مادر امین دلخور می 

این دختر بچه. آهی می کشووود و همه چیز را به حکمت الهی نسوووبت می دهد.همین که          

دختر حاج مجید حاتمی بود ،تضوومینی برای یک عمر خوشووبختی پسوورش می شوود. برای  

ی خواهد که جوان ها گوشه ای باهم حرف   شکستن سکوت پیش قدم می شود و اجازه م    

بزنند و سوونگ هایشووان را وا بکنند. پدرش لبخندی پر رهووایت به لب می نشوواند و می   

  .گوید: درسته. ساغر جان!آقا امین رو تا آالچیق حیاطمون راهنمایی کن

سووواغر از جا بلند می شوووود و بدون حرف به سووومت در حیاط راه می افتد. فکر می کند  

شاید وقتی که هنوز    آخرین با ساغر جان کِی بوده؟بچگی هایش...  ری که به او گفته بود 

حجاب برایش الزامی نبود. همان وقتی که می توانست با موهای بلند بافته شده اش با او    

بیرون برود و دسوووتش را بگیرد. وقتی که خنده های بلندش قند در دل پدرش آب می        

  .کرد کرد و مثل حاال اخمش را غلیظ تر نمی

پله ها را پایین می رود و آه می کشد. نمی داند او زیادی عوض شده یا پدرش! شاید تنها  

 !گناهش این است که بزرگ شده و حاال دیگر بلند خندیدنش به خوبی کودکی نیست

قدم های مردانه نزدیک تر می شووووند و کنارش می ایسوووتند. نگاهش را به باغچه ی پر  

سعی می کند جمله ها را در ذهنش مرتب کند. امین سکوت   گل و گیاهشان می دوزد و  

سوواغر را به حسوواب حیا و متانت دخترانه اش می گذارد و لب باز می کند: من بیسووت و   

شووش سووالمه. شووغلم هم فکر کنم بدونید. با مادرم تنها زندگی می کنم و فامیل زیادی    

 !یننداریم. ساغر سربلند می کند و به میان حرفش می پرد: آقا ام

امیننگاه از گل های باغچه می گیرد و نگاهش می کند. سووواغر آب دهانش را قورت می     

 .دهد و با سردرگمی می گوید: من نمی خوام ازدواج کنم
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شما و        ساغر ادامه می دهد: به خاطر احترام به  شم گرد می کند و  امین از تعجب زیاد چ

  .ارتباط نزدیکتون با بابام نتونستم چیزی بگم

هره ای دلگیر و ناراحت سوووربه زیر می اندازد.امین لب می گزد: کاش می گفتین.        و با چ 

ست و بخاطر رو در            هی نی سرهنگ هم را ضیه. فکر کنم خود  شتم به ق شک دا من هم 

 ...بایسی

  .ساغر به میان حرفش می پرد: نه نه اصال. بابام خیلی هم راهیه

صدایش ر    شد و عقب می رود.  ا پایین می آورد: بابام خیلی  از پررویی اش خجالت می ک

 ...شما رو دوست داره. بعدهم... برای همین هم

ما از              ناله نکند. ا باید آه و  حرف سووواالر در ذهنش تکرار می شوووود و فکر می کند که 

 طرفیمی ترسد به خاطر غفلتشو یک جمله ی غلطی که به کار می برد این وصلت سر 

 (1roman.irساخته شده است) یک رماناین کتاب در سایت 

بگیرد و سیاه بخت شود. پس به سیم آخر می زند و می نالد: اصال من بخاطر حرف بابام     

 .مجبور شدم بیام. کلی هم تهدیدم کرد که نباید ردتون کنم و اینا

گوید: چی؟ سووورهنگ تهدیدتون کرده من رو قبول  امین با چشوووم های گرد شوووده می 

 کنید؟

 .ساغر با مظلومیت تمام می گوید: اوهوم. منم مجبور شدم هیچی نگم

شون دارم           شناختی که از ای شد ومی گوید: با  ستی به زیر چانه اش می ک شک د امین با 

  .اصال فکر نمی کنم یک همچین آدمی باشن

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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سووورِ کار آره. اون توی کارش عالیه. یک  سووواغر نیشوووخندی می زند و می گوید: خوب 

سرهنگ و یفه شناس خوب! ولی خوب هیچوقت تو خونه انقدر خوب نبوده. یعنی بوده    

، ولی برای من نبوده. ببخشووید که انقدر رک همه چی رو گفتم ولی واقعا چاره ای ندارم.  

 .تورو خدا شما یک کاری کنید

  ه؟امین پرسشگر نگاهش می کند: من چیکار کنم آخ

شما مخالفید و از         شما بگید... بهش بگید که  سر به زیر می اندازد:  ساغر لب می گزد و 

 .من خوشتون نیومد

  امین اخم می کند: انتظار ندارید که به ایشون دروغ بگم؟

ساغر فحشی در دل نثارشمی کند که انگار با یک دروغ مصلحتی بهشت را می خواهند از  

  گرفته. فحشی دیگر نثار ساالر می کند که گفته بود امین  دستش بگیرند این چنین گارد  

کمکش می کند. سووور بلند می کند و می گوید: خوب پس دروغ نگید بذارید این ازدواج  

 .سر بگیره

 .امین خیلی جدی و قاطع می گوید: باشه

 ساغر متعجب از این جواب مطمئن چشم گرد می کند: واقعا؟

 !و : بله واقعا

  بابا چرا همچین می کنید؟ساغر می نالد: ای 

کالفه می شود و با بیچارگی می گوید: دختر که واسه شما زیاده چه گیری دادین به من؟ 

 .اصال من... من نمی تونم... یعنی شماهم نمی تونید منو تحمل کنید. منو ببین
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اشاره ای به چادر سفید روی سرش می کند: دست خودم بود که اصال سر نمی کردمش.        

صال بی  سرمه ولی واقعیت اینه که     ا سر نمی کنم. یعنی بقیه فکر می کنند همیشه  رون هم 

و این زندگی   وهووعیت نیسووت. اصووال من انگار از این خانواده نیسووتم.من همیشووه از این 

ناراهی بودم و هستم. انتخاب پدر و مادرم دست خودم نبوده ولی این یکی که باخودمه.     

که می خوام رو انتخاب کنم. باور کنید شوووماهم بامن       حداقل می خوام اینبار اون زندگی     

 !باشید نمی سازید. بدبخت میشید ها

 امین کوتاه می خندد و ساغر متعجب می گوید: به چی می خندین؟

امین چشووم از نگاه خیره ی سوواغر می گیرد و سووربه زیر با سوونگی روی زمین بازی می  

 .فتیکند: تو اولین کسی نیستی که این چیز ها رو بهم گ

 ساغر متعجب می گوید: ساالر هم اینجوریه؟

امین بی اختیار می خندد و ساغر متعجب تر می شود. فکر می کند این مرد مسخره اش    

می کند؟ امین خنده اش را به سختی می خورد و می گوید: خیر. ساالر نه ولی توی بیشتر  

 .همین ناسازگاری هابازجویی هام، اولین دلیلشون برای کار خالف همین چیزها بوده. 

سرش لبخندی ملیح می زند و می گوید: فکر کنم        صدای خنده ی پ شنیدن  حاج خانم با 

 !این شیرینی زودتر از چیزی که فکرشومی کنیم خوردنی بشه

همه می خندند و سوواالر نگاه نگرانش را به قاب پنجره می دوزد. سوواغر که مخالف بود ، 

از سووواغر چه دسوووت گلی به آب داده؟ نکند جدی  پس چرا امین اینطور بلند خندیده؟ ب

جدی از امین خوشووش بیاید؟ نکند جدی جدی به تفاهم برسووند و خواهرش با این سوون 

 کم عروس شود؟
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ساغر اخم می کند و گله مند می گوید: یعنی من شبیه یکی از اون مجرم هایی هستم که    

 ازشون ازجویی می کنی؟

ی رسوواند و امین محترمانه می گوید: نه زیاد.  این مفرد شوودن فعل اوج عصووبانیتش را م 

فقا خواسووتم بدونید ریشووهی کارهای بد تو ذات انسووان همین ناشووکری ها و نارهووایتی  

سعی کنید به جای حرکت در خالف جهت رودخونه ، خودتون رو به مسیری که      هاست. 

  .ذرهمیگرود میره بسشارید و با اون جلو برید. اینجوری زندگی هم واستون زیاد سخت ن

به سووومت خانه به راه می افتد و سووواغر بازهم در دل غر می زند انگارخواسوووتم به من             

  مشاوره بده! االن این یعنی گفت مسیر رودخونه ازدواج با اونه؟

 .امین آقا: کند می صدایش.رود می سمتش به دور شدنش را می بیند و 

مقابلش می دوزد. چیزی   امین به سوومتش بر می گردد و نگاه به چشووم های سوویاه دختر

درونش تکان می خورد و او سریع سر به زیر می اندازد و استغفار می گوید. او که چشم      

شخیص      شم های او کند که رنگش را هم ت چران نبود ، بود؟ چرا باید چنین دقتی نثار چ

دهد؟ سووواغر دوباره آقا امین صووودایش می کند و او فکر می کند تا کنون هیچ صووودای       

را به اسووم صوودا نکرده اسووت. هیچ صوودایی به جز مادرش!از زبان غریبه ها نام   لطیفی او

سوورگرد و وفایی برایش آشووناتر اسووت. برای این که دل نگرانی سوواغر را از این بیشووتر  

 .نکند لب باز می کند: حرف ها بین خودمون می مونه

را  و پله هاساغر نفس حبس شده اش را بیرون می دهد و لبخند می زند. امین پشت به ا   

باال می رود.ساغر در دل برای خود پایکوبی می کند و امین فکر می کند اصال از سرهنگ   

چنین انتظاری نداشووت. هیچ وقت فکر نمی کردکه او با تمام دانسووته ها و تجربه هایش  

چنین راه غیر منطقی را برای سر به راه کردن دختر پرشینطتش به کار گیرد. چرا که در 

 .شرارت و پستی ندیده بود. فقا شیطنت بود و بسوجود ساغر 
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ساغر خود را به خانه می رساند. مادر امین به محم        شود و پشت بندش  امین داخل می 

  یشوومپ بشووین دیدن سوواغر لبخندی عمیق به لب می نشوواند و با مهربانی می گوید: بیا  

  !گلم عروس

رش تکرار می کند: بیا دیگه. ساغر نگاه مضطربش را به امین می دوزد تا کاری کند. ماد  

 چرا واستادی عزیز دلم؟

  .امین نزدیک می شود و گلویی صاف می کند: واقعیتش یک چیزی باید بگم

لحن جدی اش همه را مجبور به سووکوت می کند. روی زمین می نشوویند و سوواغر هم با   

وید:  گ فاصله کنارش جای می گیرد. امین سر به زیر می اندازد و خطاب به پدر ساغر می

 ...ساغر خانم دختر شایسته و متینی هستند. فقا...فقا

لب می گزد و ادامه می دهد: فقا سنشون خیلی کمه حاجی. درک درستی از یک زندگی     

مشوووترک ندارن. برای همین اگه صوووالا بدونید به نظرم بهتره که فعال این قضووویه ر به       

  .تعویق بندازیم

 .هم مجید ادامه می دهد: البته اگه راهی باشینسر بلند می کند و با دیدن اخم های در

ساغر نگاه           ساغر می دوزد. سنش می کشد و نگاه دقیقش را به  حاج مجید دستی به محا

شود. قبل از          سراو بلند می  ست از زیر  شود هر چه که ه می دزدد و پدرش مطمئن می 

غه ی  د یک صوویاینکه چیزی بگوید مادر امین لب باز می کند: این که درسووته. اگه بخوای

 .محرمیت بین تون جاری میشه تا ساغر جان هم درسش رو تموم کنه

  .ساغر از ترس به خود می لرزد و امین بازهم به حرف می آید: نمیشه مادر جان

در دل لعنتی نثار خود می کند و می گوید: من فکر نکنم بتونم با ایشون به تفاهم برسم.    

 .حداقل توی این سن نمی تونم
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لب می گزد و اشوواره ای نامحسوووس به حاج مجید می کند. امین سوور به زیر می مادرش 

  .اندازد و می گوید: من واقعا قصد بی احترامی ندارمو امیدوارم که ازمن دلخور نشین

  .ساالر از فرصت استفاده می کند و می گوید: به نظر من هم امین درست میگه

ساالر لبخند می زند    و در نهایت پدرش به اجبار کوتاه می آید. ساغر دل گرم از حمایت 

خانواده اش از    گاه  پدرش  به محم خروج امین و  ندی  ن ند  می او به  ت له  الل و ک   اهلل ا

 می و کند می شووکر را خدا دل در سوواغر. رود می اتاقش سوومت به و گیرد می رو گویان

 !جستم رو اینبار: گوید

*** 

می کند و کالفه پوفی می کشد. برای امید   ساغر باری دیگر صف طوالنی مقابلش را نگاه   

وار کردن خودش هم که شووده شووروع به شوومردن می کند و به عدد دوازده می رسوود.   

 !دوازده را هرب در پنم می کند و می نالد: شصت دقیقه ، اوووف یک سوووواعت

نفسووی عمیق می کشوود و به خود دلداری می دهد که خیلی بهتر از صووف هفته ی پیش    

صفی که معصومه در آن ایستاده بود و ثانیه ها را می شمرد تا نوبتش شود و   است. همان

بتواند لحظه ای صوودای پسوورکش را بشوونود. یک نفر کم می شووود و در ذهن می گوید:   

 .یازده نفر. میشه پنجاه و پنم دقیقه

روسووری سوورش را کمی تکان می دهد تا کمی از گرمای طاقت فرسووای دورش کم کند.  

شدن چیزی نمی         دلش برای مع شود. از مادر  شش کباب می  صومه و حال بد هفته ی پی

دانسوووت ، اما این را خوب می فهمید که دلتنگی چطور می تواند آدم را از پا در بیاورد.         

مثل دلتنگی برای حمایت های مردانه ی سوواالر ، سوواالری که اوایل زیاد به او سوور می زد 

شتر فکر     شده. بی سد که از افراد آن   ولی این اواخر کم پیدا  می کند و به این نتیجه می ر

خانه دلش فقا برای ساالر تنگ شده. دو نفر دیگر از صف کم می شوند و او جلو تر می     
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رود. از دور معصومه را می بیند که نزدیک می شود و لبخند می زند. حتما بازهم به امید    

  رآخ معصومه . خرد یم جان به را طوالنی صف  این در ایستادن  شنیدن صدای پسرکش    

ز همه می ایسووتد و سوواغر به جلو بر می گردد. زندگی غمگین او را باری دیگر در ذهن ا

مرور می کند و به خود می لرزد. معصووومه شووش ماهه باردار بوده که شوووهر معتادش    

نئشووه به خانه آمده و شووروع به داد و هوار کرده.معصووومه تمام تالشووش را کرده تا در   

های      بل کتک  قا جان       م فاع از خود و  ند و در آخر برای د ندگی کودکش را حفظ ک ش ز

  .کودکش شوهرش را با چاقو زخمی کرده

و حاال هیچ دادگاهی بی گناهی و بیچارگش اش را تایید نکرده. تمام قانون ها از خون             

ریخته شووده و قتل عمد دم زدند و هیچکس فکرش راهم نکرد که این زن برای خودش  

ات فرزندش چنین کاری کرده. وکیلش قول هایی از هوا به او داده اما        که نه ، برای نج   

نتیجه دادگاه ها هربار بدتراز قبل پیش می رود و تمام انگشوووت های اتهام به سووومت او  

 .نشانه می رود

شدن افراد مقابلش لبخندی می زند و در      سر بلند می کند. با دیدن کم  شد و  آهی می ک

صووحبت کنند. باالخره بعد از بیسووت دقیقه نوبت به او می  دل خدا خدا می کند که کمتر 

شماره ی حک          شتیاق، تمام  شوق زیاد به لرزه در می آیند و او با ا رسد. دست هایش از 

سوم آهی    شده در ذهنش را می گیرد. بوق اول می خورد. بوق دوم هم همینطور. با بوق 

شد و در دل خدا خدا می کند که جواب دهد. بوق چهارم  سا و       می ک صدای ر شده  تمام ن

مردانه ی امین در گوشووش می پیچد و قلبش مثل یک بسووتنی یخی که زیر آفتاب مانده  

 .نرم نرم آب می شود

 !و : الو

 من و من کنان لب باز می کند: سو...سالم. خوبین آقا امین؟
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  صدای خندان امین گوشش را پر می کند: مرسی ممنون. خودت خوبی؟

 .منم خوبمو : من؟ بله...بله. 

 امین بانگرانی می رسد: مشکلی پیش اومده؟

 .و : اوممم. نه نه. همه چی خوبه

 .و : مطمئنی؟ سابقه نداشته تماس بگیری

سووواغر لب می گزد و چیزی که در دلش می گذرد را صوووادقانه به زبان می آورد: آخه           

 .سابقه نداشت شماهم اینجوری بیخبر بذارید برید

و برای درسووت کردن چیزی که گفته ادامه می دهد: آخه  سووکوت امین آزارش می دهد

 .نگران شدم. ترسیدم اتفاقی افتاده باشه

ووووو : نه مشووکلی نیسووت. همه چی خوبه. فقا یکم سوورم شوولوغ بود نتونسووتم بیام اونجا.   

 !شرمندم

  .ساغر لبخند می زند و با سیم تلفن بازی می کند: نه بابا. دشمنتون شرمنده

همخت وزنانه     شتنی اش را به هم می زند:          صدای  ست دا سه ی دو سر خل شت  ای از پ

 !زودباش دیگه

 .قبل از این که چیزی بگوید امین لب باز می کند: فردا میام. شماهم خیالتون راحت باشه

سووواغر به دنبال حرفی خوب و تاثیر گذار در ذهنش می گردد و امین افکارش را به هم       

 فعال کاری که ندارین؟می ریزد: برید تا مشکلی پیش نیومده. 

 .لب می گزد و می گوید: نه. فعال
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 .تماس قطع می شود و زیرلب زمزمه می کند: فقا کاش زود بیای

تلفن را به دست زن پشت سری می دهد و از صف فاصله می گیرد. از شوق دیدار فردا         

  .دست هایش را به هم می کوبد و به سمت سلولش به راه می افتد

  !از باالی تخت پایین می پرد و می گوید: نیشتو ببند بی جنبهنیلوفر با دیدنش 

 ساغر اخم می کند و نیلوفر پرشیطنت می پرسد: چیوووووووووشد؟

  .ساغر لب می گزد و سر به زیر می اندازد: گفت فردا میاد

 و : نگفت چرا خبری ازش نبود؟

 .و : نه گفت فردا میاد حرف می زنیم. مهم اینه که حالش خوبه

نفس حبس شووده اش را بیرون می دهد. نیلوفر با لحنی شووکاک می گوید: می گما. کم  و 

 .کم دارم به این نتیجه می رسم این دختره اصال آدم نیست

 ساغر متعجب می گوید: کیو می گی؟

نیلوفر ُتن صووودایش را پایین می آورد و می گوید: افروز. با امروز میشوووه پنم روز که        

 .سُر و مُر و گنده هم نشستههیچی نخورده. نگاهش کن. 

 !ساغر زیر چشمی نگاهی به افروز می کند و می گوید: عجب

 اجازه ی کنجکاوی بیشتر را به خود نمی دهد و می گوید: بیخیال. بگو ناهار چی داریم؟

*** 

ساعت دیگرخود را      ساعتش را چک می کند و لب می گزد. باید تا یک  ساغر دل نگران 

ساراو حرف های پرتمسخرش نبود حتما زودتر کافه را ترک می   به خانه می رساند.اگر  
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کرد. مقابل خیابان می ایستد و برای تاکسی سبز رنگی که از جلو می آید دست بلند می      

شود. با گام هایی بلند خیابان را پایین می رود تا      شین بدون توجه به او رد می  کند. اما ما

ی هم وجود نداشت. کاش بامهسا    ب.و.ش اتو تاکسی گیر بیاورد. این اطراف هیچ ایستگاه  

و دوست پسرش می رفت. کاش پیشنهاد آن پسر جلفی که دوست ساسان بود را برای          

شود و از جیب درش        صدای زنگ گوشی اش بلند می  ساندنش به خانه قبول می کرد.  ر

سایلنت می      شی نفس کالفه اش را بیرون می دهد و گوشی را  می آورد. با دیدن نام دادا

. نگاه کالفه اش را در اطراف می چرخاند و روبروی مردی غریبه می ایستد: ببخشید  کند

  !آقا

ساغر می گوید: می خوام برم مترو. می دونید از       مرد جوان پرسشگر نگاهش می کند و 

 !کدوم طرف باید برم؟ مرد متعجب می گوید: دوره

  .و : آخه تاکسی نیست

اره این طرف ها تاکسی نیست. ته خیابون یک     مردنگاهی به اطراف می کند و می گوید:

 .دوراهی هست. بری سمت راستش تاکسی خطی هست واسه مترو

ساغر خوشحال از آدرس می گوید: دستتون درد نکنه. و به سمتی که مرد گفته پاتند می 

ست           سمت را سترده می بیند و  سمت چپ خیابانی گ سد.  کند. باالخره به دوراهی می ر

گفته بود خیابان! نکند راه را اشوووتباه آمده اسوووت؟ دوباره مقابل زنی   یک کوچه. مرد که

میان سووال می ایسووتد و آدرس تاکسووی خطی برای مترو رامیشرسوود. زن همان کوچه را   

نشوووانش می دهد و می گوید: این کوچه رو تا ته بری می رسوووی به خیابون. باالترش            

 .تاکسی هست

کند و نگاهی دیگر به سوواعتش می کند.   خوشووحال از نزدیک بودن به تاکسووی پاتند می

طول مترو تا ایسووتگاه مورد نظرش دوسوواعتی وقت می برد. از آنجا باید با یک تاکسووی   
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دربست خود را به خانه می رساند. و اگر خیلی شانس می آورد ساعت ده و نیم شب می      

  توانسوووت به خانه برسووود. لعنتی دیگرنثار این دورهمی می کند. همه این ها تقصووویر          

صیرخودش هم هست که برای روکم          شنهاد جشن آخر ترمی را داد. تق ست که پی پوریا

شد. کوچه تاریک تر      ستان جدیدش قبول کرد همراهشان با کنی و کم نیاوردن پیش دو

و تاریک تر می شد و ترس دلش بیشتر! دست هایش را در جیب پالتو مشت می کند و       

. ته تهش هم یک چک از آقاجون می می گوید: هیچی نمیشووه... تهش دعوا میشووه دیگه

 .خورم

 تنش از سرما می لرزد و فکر می کند نکنه دیگه نذاره برم دانشگاه؟

بغم میکند و به خود متوپد: تا تو باشووی ترم اولی همچین گندی باال نیاری. یک امشووب  

 !رو نمی رفتی می مردی؟

 .بغضش را پس می زند و می گوید االن باید فقا زودتر برسم خونه

روشنایی کمی به چشمش می خورد. نزدیک تر که می شود متوجه چراغ های ماشین می 

شود. ماشینی سفید که گوشه ی کوچه پارک شده بود. قدم هایش را آرام تر بر می دارد      

تا دقیق تر نگاه کند. تعجبش با دیدن در باز مانده ی ماشووین بیشووتر می شووود. قدمی به 

. شاید حال راننده بد شده که این ماشین اینطور بی در    سمت بی ام وی سفید بر می دارد  

و پیکر اینجا مانده. قدمی دیگر بر می دارد. چیزی درونش نهیب می زند که باید زودتر           

  .به خانه برسی

شین را دزدیده و         سی این ما شاید ک شین راننده اش را نمی بیند و فکر می کند  داخل ما

ی تواند به مترو برسوود. از فکر مسووخره ای که به اینجا رهایش کرده. با ماشووین زودتر م

سوورش زده می خندد و دیوانه ای نثار خود می کند. می خواهد از ماشووین دور شووود که  

متوجه چیزی می شووود. لب می گزد و دوباره نزدیک می شووود. صوودایی از ماشووین به    



                 
 

 

 SEPIDAR*77|  غرق درآتشرمان 

 

 

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

 

52 

 

شد و به راه خود ادامه بد      سد و به خودمی لرزد. می خواهد عقب بک شش می ر هد اما  گو

صوودای هووعیف کمی بلند تر می شووود و می تواند کلمه ی کمک را تشووخیص بدهد. آب 

دهانش را قورت می دهد و نزدیک می شووود. در نیمه باز ماشووین را کامال باز می کند و   

دسووتش را روی سووقف ماشووین می کشوود تا کلید چراغ داخل ماشووین را پیدا کند.صوودای  

به خود نهیب می زند که اینجا چه غلطی   خس خس هووعیف تر می شووود و سوواغر بازهم

شن می کند. با دیدن قامت      ستگی کلید را لمس کرده و چراغ را رو می کند.باالخره برج

پرخونی که کف ماشوووین افتاده هین بلندی می کشووود. مرد جوان با چشوووم هایی باز بی  

 حرکت مانده بود. پیراهن روشووونی که به تن داشوووت پر از لکه های بزرگ خونی بود.         

سوواغر از ترس سووکسووکه می گیرد و به خود می لرزد. مرد به سووختی لببه هم می زند تا  

شم نبند و        ستش را نزدیک تر می بردتا تکانش دهد. تا بگوید چ ساغر د چیزی بگوید. 

بیدار بمان.اما منصرف شده و سرش را از ماشین بیرون می کشد و می گوید: ا...اال...ن...       

 ...برمباید ... مو...من... باید 

باید کاری کند.نمی                    باید چه کند؟  به قدم های لرزانش می دهد و فکر می کند  تکانی 

شووود که این مرد را اینطور اینجا رها کرد. با دسووت لرزانش گوشووی را از جیبش بیرون  

می کشد و به سختی رمزش را می زند. باسیلی از تماس های بی پاسخ روبرو می شود و        

یاد می آورد    تازه ب به خانه برود. خود را توجیح می کند که پای مرگ و              انگار  باید  که 

زندگی وسا است. گوشی در دستش می لرزد و نام داداشی برویش حک می شود. فکر        

می کند بهترین بهانه دسووتش آمده تا از این دیر رسوویدم قِصووِر در برود. می گوید که به 

صل می    شده بماند. تماس را و ساالر     خاطر کمک به این مرد مجبور  صدای فریاد  کند و 

 در گوشش می پیچد: تو کجووووووووووووووووووایی؟

 ...تته پته کنان می گوید: موو....من... من
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سواالر با شونیدن صودای لرزانش یا خدایی می گوید و مالیم تر ادامه می دهد: تو کجایی     

 ساغر؟ تو خوبی؟

 ...و : مو...من... من

کند. اسوترس قدرت تکلمش را احاطه کرده و حتی    لعنتی نثار زبان لکنت گرفته اش می

هعیفی از آژیر پلیس در گوشش می پیچد. می         صدای  ضیه را توهیح دهد.  نمی تواند ق

 .خندد و لب باز می کند: با...با

 ساالر مضطرب می پرسد: چیشده ساغر؟تو خوبی عزیز دلم؟

 ...صدای آژیر نزدیک تر می شود و ساغر زمزمه می کند: میان

مت ماشین می رود و در را باز می کند. رو به مردی که با چشم باز بی حرکت مانده    به س 

 .می گوید: میان... االن... میان

 !ساالر فریاد می زند: محم رهوووووووووووووای خدا بگو کجایی

 .ساغر با دست مرد را تکان می دهد و با صدای لرزانش می گوید: بو...یدار شو. میان

ا می زند و سوواغر متوجه نور های رنگارنگ ماشووین پلیس می شووود.  سوواالر نامش را صوود

برای اولین بار از دیدن این ماشوین خوشوحال می شوود و خدا خدا می کند پدرش از آن     

ماشوووین پیاده شوووود. باری دیگر کلمه ی بابا را زمزمه می کند و سووواالر می گوید: بابا              

  !خونست ساغر.عصبانی هم نیست

 .می شود و ساغر باری دیگر می گوید: بابا بیاد ماشین پلیس نزدیک تر

سبه خود می لرزد و می گوید: می خوای با خودش حرف بزنی خیالت راحت      ساالر از تر

 بشه؟
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صدای پدرش در گوشش           صله  سرمی خورد وهق می زند. بالفا شین  ساغر ناامید کنار ما

 ...می پیچد: ساغر... ساغر دخترم

می شووود. کاش خانه نبود. کاش در آن ماشووین بود. دلش می لرزد و ماشووین نزدیک تر 

در این لحظه نیاز زیادی به حضووور یک آشوونا داشووت. کاش پدرش می آمد تا به او می   

گفت که این مردهنوز نفس می کشد. پدرش صدای آژیر ماشین پلیس را تشخیص می      

 دهد و میگوید:کجایی تو باباجان؟

شوند و افرادش تک    شین های پلیس پارک می  سلحه      ما شوند. مردی ا به تک پیاده می 

  !را به سمتش می گیرد و می گوید: ایووووووست

 !ساغر به خود می لرزد و می گوید: بیا بابا

زنی چادری به سمتش می آید و بلندش می کند. تا به خود بیاید سردی دستبندی فلزی     

ش     ه ود و فقا بدست هایش را احاطه می کند. مثل تمام وقت هایی که می ترسید الل می 

شود. بیرون می       شین را باز می کند و داخل می  شان عمل می کند. مردی در ما گفته های

  .آید و متاسف می گوید: تموم کرده

با کمک یکدیگر جسود مرد را بیرون می کشوند. سواغر را در ماشوینی جای می دهد و با     

کند و همه  نور ماشووین تازه متوجه دسووت های خونی اش می شووود. دوسووت دارد لب باز

چیز را بگوید. می خواهد از خود دفاع کند تا هر چه سووریع تر آن دسووتبند را از دسووت   

هایش باز کنند اما لعنت به ترسووی که بی موقع دامانش را گرفته و امان حرف زدن به او  

 .نمی دهد

*** 

 ...و : ساغر... ساغر پاشو... چیزی نیست دختر خوابه
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رد. معصووومه دسووتیبه صووورتش می کشوود و می گوید:    هین بلند می کشوود و از جا می پ

 .خوابه... خوابه... هیچی نیست

با نوازش های معصوووومه کم کم نفس هایش ریتم طبیعی خود را می گیرند. می خواهد         

لب باز کند و چیزی بگوید اما باز هم الل شوووده. این بار خوابش زیادی واقعی بود. اینبار  

نتی را یکبار دیگراز اول تا آخر دید و لمسووش کرد.  همه چیز را دید. اینبار آن شووب لع

افروز متعجب از این صووجنه از دختری که کنارش ایسووتاده بود و آن ها را نگاهمی کرد  

 می پرسد: مشکلی داره؟

دختر به سووومت افروز بر می گردد و با صووودایی آرام می گوید: فکر کنم. آخه زیاد ین        

 .هب.و.ششکلی میشه. دوست هاش که میگن فقا کا

 نیست؟ ب.و.شافروزمتعجب می رسد: مگه کا

رو ادم یبار می بینه دوبار می بینه. هر دوشب یبار که  ب.و.شووو : خوب معلومه که نه. کا

دید و این شکلی داد و بی داد کرد. من می گم یک مشکل روانی داشته   ب.و.شنمیشه کا

  .البد! الکی که نیست زده دوست پسرشو کشته

ی آورد و به لب سوواغر می رسوواند. خنکی آب آتش درونشوورا    نیلوفر لیوان پر آبی را م

خاموش می کند و به حالت عادی باز می گردد. سوونگینی نگاه تمام افراد سوولول را روی   

سنگین لب باز می کند:       شود. برای به هم زدن این جو  شرمنده می  خود حس می کند و 

 ساعت چنده؟

 .یازده و نیم

 .قدر زیاد خوابیدممتعجب می پرسد: واااقعا؟ واااای چ
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از جا بلند می شووود و نگاهش به نگاه خیره ی افروز می افتد. حق داشووت تعجب کند. او  

های هیسوووتریک واری که گه گاهی به سوووراغش می آمد خبر            ب.و.شهنوز از این کا 

 .نداشت

سرویس      سمت  فکر های بد را از خود دور می کند و فقا به آمدن امین فکر می کند. به 

ست  شورد.     می رود و د صورتش را می  ستادن  امروز شده  که هم امین خاطر به و   در ای

حمام را به جان می خرد و حوله به دسووت منتظر می ماند. دوشووی سووریع    طوالنی صووف

السوویر می گیرد که مبادا این مالقات را به خاطر حمام طوالنی اش ازدسووت بدهد. بافت   

شال قرمز رنگش را دم     شد و این بار  شانه       سفیدش را می پو شغول  ست می گذارد. م د

  !زدن موهایش است که نیلوفر نزدیک می شود و می گوید: کیفت کوکه ها

 ساغر چشمکی می زند و می گوید: مگه میشه نباشم؟

نیلوفر موهایش را به هم میریزد و کثافت خرشانسی نثارش می کند. ساغر جیغ می زند:    

 .بیشعووووووور

ره مشووغول درسووت کردن موهایش می شووود. بعد از    نیلوفر فرار می کند و سوواغر دوبا

سوواعتی مرتب و آماده روی تخت می نشوویند و نگاه منتظرش را به در آهنی سوولول می   

دوزد. از اسووترس زیاد حتی ناهار هم نمی تواند بخورد و تمام وقتش را با شوومردن ثانیه  

نگین افروز  ها می گذراند. در این بین چیزی که بیشووتر ازهمه آزارش می دهد نگاه سوو 

خود را داخل می کشد.    ب.و.شاست که از صبح روی اوست. در باز می شود و نگهبان ع    

ساغر نگاه پرامیدش را به او می دوزد و با نام حاتمی که از بین لب هایش خارج شد مثل    

فنر از جا می پرد و با آخرین سرعت خود را به او می رساند. نگهبان نیشخندی به عجله    

 .گوید: یواش! دنبالت نکردن کهاش می زند و می
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دستبند را به دستش می زند و او را دنبال خود می کشد. دیگر این دستبند سرد و فلزی       

  تواند می او و آمده ها مدت بعداز هم آزارش نمی دهد. مهم فقا امینی است که باالخره 

 .ببیندش

 .نگهبان مقابل در آشنا می ایستد و در را باز می کند: برو تو

ل می شووود و نگهبان پشووت سوورش برای امین احترامی نظامی می گذارد و خارج می داخ

 .شود

نگاهشووورا بین تک تک اجزای چهره ی مرد مقابلش می چرخاند و از ته دل لبخند می          

زند. اما لبخند مصنوعی امین شور بدی را به دلش می اندازد. امین بالحن شوخ همیشگی      

 ؟اش می گوید: زبونتو موش خورده باز

می خندد و خجالت زده سوووالم می کند. حرکتی به پاهای خشوووک شووودهاش می دهد و   

  نزدیک می شود. روی صندلی می نشیند و سربلند می کند. امین لب باز می کند: خوبی؟

  .لبخندی می زند و سر به زیر می اندازد: خوبم

 .امین دست هایش را در هم قفل می کند و می گوید: خیلی نگرانم ساغر

 می کند نامش را چه قدر زیبا و دلنشین صدا می کند! می پرسد: برای چی؟ فکر

شتمه. همشون کنارمن و من         شد و می گوید:همه چی تو م صورتش می ک ستی به  امین د

 .هیچی دستگیرم نمیشه

 ساغر هیچکدام از گفته هایش را متوجه نمی شود و می گوید: یعنی چی؟

هایش می     به چشوووم  گاه خیره اش را  یدم چرا و          امین ن یه. فهم تل ک قا یدم  دوزد: فهم

 .چطوری اونو کشته
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 .ساغر ذوق می کند ولی حرف بعدی امین تمام حسش را از بین می برد

وچ مدرکی! دارم به این نتیجه می رسم که                        و و و و و و و و و و و و و : ولی هیچ مدرکی ندارم. هی

 .نفوذشون ازپلیس هم بیشتره

ته اش پشیمان می شود. امیدوار می گوید: ولی    امین نگاه ترسیده اش را می بیند و از گف 

  .نمی ذارم اینجوری بشه. از قاهی بازم وقت می گیرم

سووواغر اشوووک می ریزد و امین گله مند می گوید: اینجورینباش لطفا! بذار بتونم رک و         

 .پوست کنده واقعیت هارو بهت بگم

حرفی بزند اما  بغضش را قورت می دهد و با دست اشک هایش را می گیرد. می خواهد     

می ترسد بازهم بغضش بشکند و امین دلخور تر شود. پس فقا منتظرنگاهش می کند و  

شه. به تعویق می ندازیمش. توی      شکیل ب امین می گوید: نمی ذارم دادگاه هفته ی بعد ت

  .این مدت همه تالشمو می کنم. قول می دم که به هر قیمتی شده مدرک گیربیارم

باصدایی که سعی می کند نلرزد می گوید: اگه پیدانشه...مو...من...   ساغر لب باز می کند و

 اعدام میشم؟

ند.               ما نمی توا نه محکمی بگوید و خیالش را راحت کند ا هد  لب می گزد. می خوا امین 

  اونجا  به  کار  ذارم نمی: گوید  می محکم بازهم دسوووت هایش را در هم قالب می کند     

 .برسه

 اعدام میشم؟ساغر لجوجانه تکرار می کند: 

امین نگاهشمی کند و فکرمی کند که بچه نیست. به اندازه ی کافی از شرایطش خبردارد  

و نمی توان واقعیت را از اوپنهان کرد.پس سووور به زیر می اندازد و با صووودای آرامی می 

 .گوید: اگه مدرکی پیدانشه ...آره
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شود.      ست چشش جاخوش کرده می  امین ادامه می ساغر متوجه برق حلقه ای که روی د

 .دهد: ولی من نمی ذارم این اتفاق بیفته. بهت قول می دم

برق این حلقه ی سوواده ی نقره ای رنگ مثل خاری در چشوومش می رود. لب باز می کند  

تا چیزی گوید و سوووالی بشرسوود. امین هنوز هم دارد از شوورایا پرونده حرف می زند و   

د. باصدای بلند امین باالخره نگاه از حلقه   ساغر فقا حلقه ی نقره ای رنگ را نگاه می کن 

 می گیرد: حواست هست؟

  بدون توجه به چیزی که گفته اشاره ای به حلقه می کند و می گوید: اون چیه؟

 متعجب می گوید: چی؟

شاره می کند و امین منظورش را می         شده اش به حلقه ا ساغر با دست های به هم وصل 

 !گوید: حلقهفهمد. لبخندی زورکی می زند و می 

  ساغر عصبی تر از همیشه بدون هیچ نرمشی می پرسد: چه حلقه ای؟

امین که این عکس العمل را پیشبینیکرده بود با مالیمت جوابش را می دهد: خودمم فکر  

 .نمی کردم به این زودی بشه! ولی شد دیگه

انم  سوووعی می کند بالحنی شووووخ اخم های سووواغر را کمی بازکند: اینبار دیگه عروس خ

 .بیرونم نکردن.منم تاتنور داغ بود نون رو چسبوندم

و الکی می خندد تا جو سوونگین بین شووان را از بین ببرد. سوواغر بدون کوچکترین عکس  

العملی سوورجای خود مانده و هیچ تکانی نمی خورد. بارها و بارها حرف هایی که شوونیده  

ه با چشووم باز کردن  ی باشوود کب.و.شوورا در ذهن تجزیه تحلیل می کند. دوسووت دارد کا

سال را به امید        سلولش بازگردد و روزهای  ست دارد بازهم به  همه اش از بین برود. دو
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رهایی از این اسارت و رسیدن به امین بشمارد. دوست دارد این حلقه هیچوقتِ هیچوقت  

 .روی انگشت کشیده و مردانه اش جاخوش نکند

اید  ی کند نباید می فهمید.حداقل االن نبامین لعنتی نثار شرایا بین شان می کند و فکر م  

 !می فهمید.چیزی درونشمی گوید آخر که چه؟ آخر باید می فهمید دیگر

 !حال بدش را از چشم هایش می خواند و صدایش می کند: ساغر

سووواغر بلند می خندد. قهقهه می زند تا مبادا امین بفهمد تر شووودن چشووومش به خاطر             

در خوشحالم که برایش اشک شوق هم می ریزم. دست ناراحتی است. بگذار فکر کند انق

 .هایش را مقابل دهانش می گیرد و میگوید: اصو...ال باورم نمیشه

  !به سختی لب هایش را کش می دهد تا طرا لبخند را رویشان حک کند: مبارکه

به          ما راجع  چه می کرد؟ حت قابلش امین نبود دیگر  ند اگر فرد م و در ذهن فکرمی ک

سرش کنجک  سید. پس لب باز    هم سرش می پر اوی می کرد. حتما چیز هایی راجع به هم

  می کند: این عروس خانم کی هست؟ اسمش چیه؟ چرا انقدر عجله ای؟

امین از تغییر ناگهانی رفتارش تعجب می کند و در دل خود را لعنت می کند.خوب می         

ی تواند تظاهر  فهمد سوواغر چقدر تالش می کند همه چیز را عادی جلوه کند. چه خوب م

  .به خوشحالی کند. ولی خوب گول زدن یک پلیس اصال کار آسانی نیست

سووعی می کند مثل او باشوود. حاال که سوواغر خود را به کوچه علی چپ زده ، پس او هم   

خاطر             باشوووه. ولیب ها  به این زودی  چپ می شوووود: واال قرار نبود  راهی کوچه ی علی 

  .ر عقد و عروسی رو یک جا بگیریمماموریتی که دارم تصمیم گرفتیم زودت

باری دیگر در قلبش احسووواس سووونگینی می کند و نفسوووش می گیرد. دامادهم شوووده؟  

شیده و     سش را در آغوش ک ش عرو ست کرده     ب.و. سر در یدتش؟تمام رویاهایی که در 
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بود تک به تک می شووکنند. خرد و خاکشوویر می شوووند و تمام زندگی اش را به سوومت    

  .نابودی می کشانند

 اهش را به شانه ی پهن و ستاره دارش میدوزد و می گوید: چه خووووب! اسمش چیه؟نگ

امین تمام عکس العمل هایش را می بیند و برای تمام شوودن این بحث لحظه شووماری می 

 !کند: زهرا

 ...ساغر زیر لب تکرار می کند: زهرا!... زهرا

 کند که دستش رو تحمل بغضی که گلویش را می فشرد سخت تر می شود. خداخدا می      

 .نشود. از جا بلند می شود و می گوید: من دیگه می رم

مه             باش. خیلی زود ه ید: نگران چیزی ن ند می شوووود و می گو شایش بل پاب امین هم 

 .چیزدرست میشه

و ساغر پوزخند می زند و فکر می کند همه چیز؟ شاید بتوان ثابت کرد که قاتل او نبوده    

شت ولی دیگر هیچ چیززندگی اش نمی تواند به خوبی قبل   ، شاید بتوان به آن خانه بازگ 

باشوود وقتی که او عروسووی دیگر دارد. چرا انقدر امید واهی داشووت؟ چرا فکر می کرد با 

وجود منجالبی که در آن دسوووت و پا می زند امین او را قبول می کند؟ حتی خودش هم      

ود  تگارش ایستاده بود نبدختری که روزی مقابل باغچه ی پرگل خانه شان با اولین خواس

ست فکر کند امین دوستش دارد       شد؟ چرا می خوا شت امین همان آدم با ، چرا انتظار دا

بار هم فکر         یک  ند؟ چرا  که اینطور برای خالص کردنش از این منجالب تالش می ک

 نکرد همه ی این ها می تواند به خاطر رابطه عمیقی باشد که بین او و پدرش وجود دارد؟

 پرسد: کاری نداری؟ امین می
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ساغر نه می گوید و پشت می کند برود لحظه ی آخر بدون اینکه به سمتش برگردد می    

 .گوید: دیگه نیاین اینجا آقا امین

امین می خواهد چیزی بگوید که سووواغر ادامه می دهد: فکر نکنم همسووورتون هم زیاد         

 .خوشش بیاد

 .هاش ندارهامین می گوید: او با شغل من کنار اومده. مشکلی با

 !ساغر به سمتش برمی گردد و می گوید: فقا با شغلتون

دوباره بر می گردد و تقه ای به در می زند. حتی امین هم جوابی پیدا نمی کند. سوواغر به 

همراه نگهبان راهی سلولش می شود و فکر می کند اعدام زیاد هم سخت نیست! خفگی      

به همین بغم سوونگین باشوود که راه   هم همینطور ... شوواید آن طناب قطور چیزی شووبیه

  .نفس کشیدنش را گرفته

شیند        امین در اتاق رابا کلید باز می کند و و داخل می شود. بی حوصله روی صندلی می ن

سقف          صندلی تکیه می دهد و نگاهش را به  شتی  سرشرا به پ و با پا خود را می چرخاند. 

طوری میشووود! چرخی دیگر به  چرخان باالی سووورش می دوزد. زمزمه می کند: نباید این      

 !صندلی می دهد و زمزمه می کند: نباید

 !حال بد ساغر در یادش زنده می شود و بلند تر تکرار می کند: نباید به اینجا می رسید

لعنتی به خود می فرسووتند و چشووم می بندد. چرخ می خورد و زمزمه می کند: نباید می  

 !ستیخندید. باید داد می زد. باید می گفت خیلی پ

 ...نباید به دیدنش می رفتم. نباید می فهمید... نباید می دید

*** 
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وارد سوولول می شووود و قدم های سوونگینش را به دنبال خود می کشوود. صوودای کنجکاو    

  نیلوفر را می شنود که پرسید: چیشد؟

شنود که می گوید: حالش بده انگار. کاریت        صومه راهم می  صدای آرام و زمزمه وار مع

 .ار حالش خوب بشه خودش می گهنباشه بذ

سبیده روی دیوار     شیند و پاهایش را جمع می کند. نگاهش به تقویم چ روی تختش می ن

صورتش می گیرد. تلخ می     شخند می زند. از دیوار جدایش می کند و مقابل  می افتد و نی

 .خندد و می گوید: باالخره اومد! زندست. همین خوبه دیگه

کسووتن می دهد. تقویم را از وسووا پاره اش می کند. بازهم اینبار به بغضووش اجازه ی شوو

شیده حرصش می        شود. تمام خا هایی که روی روزهای گذشته اش ک دلش خنک نمی 

دهد. تمام ثانیه هایی که با فکر کردن به او پشوووت سووور گذاشوووته کفری اش می کند.               

اره کرد.  شوپ تقویمش را ریز ریزمی کند و نیلوفر دل نگران به معصومه می گوید: تقویم 

 .حالش اصال خوب نیست

 معصومه لب می گزد: خدا به خیر کنه. یعنی چی شده؟

 نیلو: نکنه اتفاقی واسه پسره افتاده باشه؟ برم پیشش؟

  .معصومه مردد می گوید: نمی دونم. نمی دونم چه کاری درسته

ود.  رساغر خسته از خرد کردن تکه کاغذ های باقی مانده از تقویم به سمت ساکش می      

ندازد. اکرم ازدور وهوووعیت            ها را بیرون می کشووود و روی زمین می ا باس  تک ل تک 

 غیرعادی اش را نگاه می کند و می گوید: چته دختر؟ به هم زدین؟

سوواغر لبمی گزد تا جوابش را ندهد. دیگر ذره ای از حرف هایش هم عذابش نمی دهد. 

  قره ای است که روی انگشت  تنها چیزی که روی دلش سنگینی میکند برق آن حلقه ی ن 
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امین جاخوش کرده بود.عذاب واقعی همان حلقه بود و بس!نیلوفر نزدیکش می شووود و  

سر بلند می         ساغر  شانه اش می گذارد تا متوجهش کند.  شیند. دست روی  کنارش می ن

هد ازدرد عظیمی که قلبش را          هد برایش تعریف کند. می خوا کند و می خندد. می خوا

وید. می خواهد کمی سوووبک شوووود اما... بازهم الل شوووده. بازهم تمام          گرفته برایش بگ 

قوایش برای حرف زدن ته کشوویده. نیلوفر می خواهد بغلش کند که عقب می کشوود. از   

جا بلند می شوووود تا به سووومت تختش برود اما قدمی جلو نرفته پخش زمین می شوووود.           

بووووووووووووووووووووووووووووووانو خبر کنه.   نیلوفر زود خود را به او می رساند و داد می زند: یکی نگه

 !زووووود

قبوول از اینکووه بووه خود بجنبنوود می بیننوود کووه افروز در را می کوبوود و داد می زنوود:  

 !نگهبوووووووووووان

*** 

 .با تقه ای که به در می خورد سر بلند می کند و می گوید: بیاتو

سر            شستش  صله بعد از ن شستن می خواهد. بالفا شود و اجازه ی ن   هنگامین داخل می 

 امیدوار نگاهش می کند و می گوید: چخبر؟

 .امین محکم می گوید: یک راهی پیدا کردم. ولی ریسکش باالست

 سرهنگ می گوید: خب؟

  .امین لب می گزد و ادامه می دهد: یعنی ممکنه... ممکنه از قاعده ی قانون خارج بشه

سد: یعنی...      سوالش را می پر هرید یک    سرهنگ بازهم خب می گوید و امین مردد  حا

 ...کار غیرقانو
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ساغر بچه ی منه. اگه گناهکار          سر  سرهنگ می گوید: ببین پ شدن حرفش  قبل از تمام 

بود خودم دو دسوووتی تقدیمش می کردم ولی این قتل کار اون نیسوووت! پس بدون برای      

اینکه این رو به همه ثابت کنم هرکوووووووواری می کنم.یعنی هرکاری که آسیبی به کس          

 نزنهدیگه ای 

امین نفس حبس شوووده اش را بیرون می دهد و میخواهد چیزی بگوید که تقه ای به در       

می خورد و سوورهنگ اجازه ی ورود می دهد. سوورگرد شوومس داخل می شووود و احترام   

 نظامی می گذارد. سرهنگ می گوید: چیزی شده؟

  .و : از زندان زنان خبر رسیده. خانم حاتمی حالشون بد شده

 پرند وامین می پرسد: چش شده؟ هردو از جا می

 .و : نمی دونم. فقا فهمیدم منتقلش کردن درمانگاه

  .سرهنگ سوییچ را دست امین می دهد و می گوید: نمی تونم رانندگی کنم

طول راه امین کالفگی اش را می فهمد و برای آرام کردنش می گوید: چیزی نمیشوووه.     

 .انقدر خودتون رو اذیت نکنید

به محم         سووورهنگ چیزی نمی  باری دیگر در دل خود را لعنت می کند.  گوید و امین 

 اینکه رنگ و روی پریده ی ساغر را می بیند رو به پرستار می پرسد: مشکل چیه؟

  .پرستار با خونسردی می گوید: چیزی نیست. فشارش افتاده فقا

به محم           ند.  خدا را شوووکر می ک هد و  پدرش نفس حبس شوووده اش را بیرون می د

 ز اتاق امین بلند می شود و می گوید: چی شده؟خروجش ا

 .و : چیرخاصی نیست.فشارش افتاده بوده
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ستانش می گیرد: من با این دختر چیکار کنم          سرش را بین د شیند و  صندلی می ن روی 

 !خدا

 .امین کنارش می نشیند و دستی به شانه اش می زند. مطمئن می گوید: نجاتش می دیم

*** 

می دهد و صووودای قیو گوش خراشوووش در سوووفره خانه ی کهنه   در چوبی را به جلو هل

سن را       شنای مح ساخت می پیچد. نگاهش را بین افراد می چرخاند و باالخره چهره ی آ

جلوتر می رود و صوووندلی مقابل      .از بین دودی که دورش را گرفته تشوووخیص می دهد   

زند و  محسن را عقب می کشد و رویش جای می گیرد. محسن نیشخندی به رویش می      

 !می گوید: چه عجب

 !سیگارش را روی میز خاموش می کند و ادامه می دهد: یادی از فقیر فقرا کردی

امیرحسین لبخندی به رویش می زند و می گوید: شما خودتو کنار کشیدی داداش.وگرنه  

 .من همیشه پایه ات بودم

م  دی. منمحسوون تلخ می خندد و می گوید: تقصوویر من نیسووت. تو قاطی کله گنده ها شوو 

 !حوصله ی دردسر و نئش کشی ندارم بجون داداش

ند:           ها می چرخید داد می ز که بین مشوووتری  به پسوووری  امیرحسوووین می خندد و رو 

 .ممووووووووووووود! یک چایی بردار بیار

  و رو به محسن می پرسد: چه خبر از کار و بارت؟

 .ی رسهمحسن نیشخندی می زند و می گوید: بدنیست. ولی به پای شما نم
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سین نگاه از پیراهن چهارخانه اش می گیرد و می     شاره می کند. امیرح و به لباس تنش ا

 .گوید: من که گفتم پولش خوبه! خودت حوصله دردسر نداشتی

و موذیانه می خندد.محسوون بی حوصووله می گوید: ول کن این حرف هارو. اصوول مطلبو    

 .بگو

با صووودایی آرام می گوید:     چرا بعد یسوووال و اندی منو اینجا      خود را جلو می کشووود و 

 کشوندی؟

امیر حسووین بالبخند جعبه ی سوویگار را از جیب پیراهنش بیرون می کشوود و می گوید:    

 !کارم گیره

  محسن یک تای ابرویش را باال می دهد و می گوید: خوب؟

امیرحسووین باخونسووردی یک نخ از وینسووتونش را گوشووه ی لبش می گذارد و بافندک   

محسن کالفه می گوید: هنوزم همون خونسردی اعصاب خرد کنت رو    روشنش می کند.  

 !داری

 امیر حسین پکی عمیق به سیگارش می زند و می گوید: مگه قرار بوده عوض بشم؟

 !محسن می خندد: حرفتو بگو پسر

 امیر حسین نگاه به دود سیگارش می دوزد و می گوید: سیامکو یادته؟

 محسن متفکر می گوید: اسی کچل؟

 .حسین می خندد: آره خودشامیر

 و : خوب؟ چیکار به اون بدبخت داری؟
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امیرحسوووین پکی دیگر به سووویگارش می زند: بگو ببینم از این بدبخت چقدر خبرداری         

 حاال؟

ووو : فکر نکنم انقدری زیر دستی باشی که به خاطرخبر دار شدن از اوهاع احوال سیا منو  

 .زندگی فالکت زده اش خبرنداشته باشه اینجا کشونده باشی. تو تهران کسی نمونده از

با رسووویدن محمد سووورمیزشوووان صوووحبت را قطع می کند. محمد فنجان چای را مقابل             

امیرحسوووین می گذارد و می گوید: چه عجب از اینورا! دلمون شووووریده بود واسوووت بی 

 !مرام

  چه : گوید  می باخنده   و امیر حسوووین با دسوووت موهای فرفری محمد را به هم می ریزد     

 تو؟ یادگرفتی کجا از رو سلنبه قلنبه حرفای این! گه می ریمشع

 .محمد می خندد و محسن می گوید: ولش کن بچه رو. بذار بره به کارش برسه

امیر حسین نگاه مهربانش را به محمد می دوزد و می گوید: برو به کارت برس. تموم که 

 .شدی یک قلیون مشتی باهم می زنیم

ی زند. با دور شدنش آهی می کشد و می گوید: چه قدی    و ته حرفش چشمکی برایش م 

 !کشیده! چقدر عوض شده

  .محسن می خندد: همه عوض شدن

امیرحسوووین بیخیال طعنه ی کالمش می گوید: پس اگه یک تهران خبر دارن ، حتما توم   

 .می دونی که زنشو کشتن

سین ادامه می دهد: و می دونی که ی     سر تایید می کند و امیرح سن با  ک دختر یک و  مح

 .نیم ساله داره
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محسوون بازهم با سوورتایید می کند و امیرحسووین خود را جلو می کشوود: اون بچه رو می  

  .خوام

 چشم های محسن تا آخرین حد ممکن گرد می شوند. مردد می پرسد: واسه چی؟

امیرحسووین خود را عقب کشوویده و تکیه اش را به پشووتی صووندلی می دهد: تو به اینش    

  .کاریت نباشه

  !محسن گله مند از جا بلند می شود و می گوید: من نیستم

دست هایش را روی میز می گذارد و به سمتش حایل می شود: درسته یک پست فطرتم.  

ولی هنوز انقدر حیوون نشووودم که زندگی یک بچه رو بازیچه ی دسوووت تو و امثال تو           

  .بکنم

سوورش بیارم. بشووین سوورجات    امیر حسووین با اخم می گوید: منم نگفتم می خوام بالیی

 .حرفمو بزنم

محسن پوفی می کشد و دوباره روی صندلی اش جای می گیرد. امیر حسین خود را جلو      

می کشوود و باصوودای آرامی می گوید: اگه ربطی به باالدسووتیام داشووت واسووه یک کار      

ست        ضیه بوببره. قرار نی سی از این ق کوچیکی مثل این تورو خبر نمی کردم.نمی خوام ک

الیی سوور اون بچه بیاد. اصووال خودت یجا پیدا کن که یمدت نگهش داری خیالتم راحت  ب

باشه کاریش ندارم. فقا یک چیزی هست که باید سیا انجامش بده. جز اون بچه هم راه     

  .دیگه ای برای راهی کردنش ندارم

 محسن مشکوک می پرسد: چه کاری؟

 .گمامیرجدی می گوید: اینو دیگه نشرس که نمی تونم ب
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 محسن کوتاه می آید و می گوید: واسه ی کِی؟

 .و : همین فردا

 ...محسن بازهم متعجب می شود: چرا انقدر زود؟ من باید با برو بچ هماهنگ

  .امیر به میان حرفش می پرد: هیچکس نباید خبر دار بشه

مه می دهد: حتی برو بچ. حتی نزدیک ترین          باال می آورد و تهدیدوار ادا انگشوووتش را 

 .ست. هیچکس نباید از این قضیه بویی ببره محسنک

 محسن پوفی می کشد و می گوید: تو باز قاطی چه گندکاری شدی پسر؟

امیرحسین بدون توجه به حرفی که زد می گوید: تنها کسی که بهش مطمئنم تویی. پس    

 .حلش کن

ی  فقندی در دهان می گذارد و چایش را سر می کشد. محسن بعد از کمی فکر کردن پو   

  ...می کشد و می گوید: باشه. حلش می کنم فقا

امیرسوورش را بلند می کند و محسوون ادامه می دهد: یک ماشووین الزم دارم. یک ماشووین  

 !بدون پالک

 .امیر حسین فنجان خالی را روی میز می گذارد و از جا بلند می شود: حلش می کنم

 .خبرت می کنم سوییچش را بر می دارد و پول چایی را روی میز می گذارد:

محمد بادیدن قامت بلند شووده اش سووریع خود را به اومی رسوواند و گله مند می گوید:     

 داری میری؟
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امیر بازهم موهای فر پسووورک را به هم می ریزد و می گوید: یک کاری پیش اومد. ولی         

  .قول می دم باز سر بزنم بهت

  !محمد می خندد و می گوید: قول دادیا

 !و : قول

ا به سمت خود می کشد و بازهم صدای قیواعصاب خرد کنش در گوشش می      در چوبی ر

ند.کاله        ثار آلودگی اش می ک چد. نفسوووی عمیق از هوای بیرون می کشووود و لعنتی ن پی

ستارت می زند و به محم        سر می گذارد و روی موتور جای می گیرد. ا سکتش را بر  کا

 .صد از منطقه دور می شود روشن شدنش موتور را از جا می کند وبا سرعتی نزدیک به

*** 

سووواغر بازهم پا به سووولول می گذارد و نیشوووخندی نثار خود می کند. اول و آخر جایش  

همین جاست. بدون حرف و بدون توجه به تمام متلک هایی که نثارش می شود به سمت    

جای همیشووگی خود روانه می شووود. حتی جواب خوبی گفتن های نیلوفر را هم نمی دهد 

تش می نشووویند. نگاهش میخ جای خالی تقویمش می شوووود و بغم می کند.        و روی تخ

دیگر هیچ امیدی نیسوووت. نه امیدی برای این زندگی ، نه امیدی برای شووومردن روزها!         

دراز می کشووود و نگاهش را به تخت نم کشووویده ی باالی سووورش می دوزد. بازهم به          

 کی مثال باالی سوورمنبدشووانسووی اش نیشووخند می زند و چشووم می بندد. فکر می کند ال 

سمان         ست. و من می توانم از نگاه کردن به این آ ستاره ا سمان پر بجای این تخت یک ا

لذت ببرم. الکی مثال می توانم به دنبال سووتاره های چشوومک زن بگردم تا از سوواالر جلو   

 .بزنم و ستاره ی چشمک زن بیشتری بشمرم

 و : ساغر؟
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جانی می گوید. معصومه کنارش گوشه ی     صدای آشنای معصومه را می شنود و هوم کم    

 تخت جای می گیرد و می گوید: توچته دخترخوب؟

نگاهش را از تخت باالی سوورش گرفته و به صووورت معصووومه می دوزد. از جا بلند می   

شووود و می نشوویند. دوسووت دارد لب باز کند و از سوونگینی این درد بگوید. دوسووت دارد 

ما نمی تواند کلمات را درسوووت کنارهم بچیند.       باکسوووی حرف بزند. لب به هم می زند ا     

 !دستی به صورتش می کشد و می گوید: انگار... انگار دارم خفه می شم

صدایش بازهم می لرزد. معصومه شانه اش را لمس می کند و ساغر بانگاهی پراز اشک        

 !نگاهش می کند: می خوام بمیرم

یشووتر می شووود:نباید   اشووک هایش بازهم صووورتش را تر می کنند و لرزش صوودایش ب 

 ...اینجوری می شد

 !هق می زند: من دوستش داشتوووووووووووووووم

معصوومه سورش را بغل می کند و سواغر بلند گریه می کند.معصوومه باالخره لب باز می     

 کند: اتفاقی براش افتاده؟

 .ساغر سرش را از روی شانه اش برمی دارد و می گوید: نه... حو...حلقه داره

باال می آورد و انگشتش را نشان می دهد:اینجا... یک حلقه دست کرده.       دست چشش را 

 !گفت... گفت عروسی کرده

 .و دوباره هق می زند
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حتی اکرم هم از فریادهایش متاثر می شووود و در دل برایش متاسووف می شووود. افروز    

  بدون اینکه نگاه سردش را از آن ها بگیرد از سمیرایی که روی زمین نشسته می پرسد:     

  چی شده؟

 !سمیرا درحالی که تکه نانی در دهان می گذارد می گوید: انگار سرگرده ازدواج کرده

 !افروز خود را جلو می کشد و کنارش جای می گیرد. متعجب می پرسد: سرگرده؟

 سمیرا عاقل اندر سفیه نگاهش می کندومی گوید: یعنی خبرنداری؟

ی دهد. سووومیرا متفکر می گوید:  افروز حق به جانب سووورش را به چپ و اسوووت تکان م

 .آهوووووان تو تازه واردی

 .و : بله

لقمه ای دیگر برای خود می گیرد و می گوید: این دختره باباش پلیسه. مسئول پروندشم  

 .رفیق باباشه. تو این مدت انگار یک دل و قلوه ای هم به هم دادن و گرفتن

صوووبرمی کنیم یک وقت مالقات      و مسوووخره می خندد و ادامه می دهد: ماها ماه به ماه         

 !واسمون جورکنند. این هفته ای دوسه بار میره مالقات خصوصی

 !چشمکی می زند و می گوید: همه اش هم اون سرگردس

افروز متعجب می گوید: خب شووواید شووورایا پروندش پیچیدس به این خاطر مالقاتش            

 .زیاد بوده

دبخت االن داره واسوووه من  سووومیرا بازهم عاقل اندرسوووفیه نگاهش می کند: پس این ب         

 اینجوری زار می زنه؟
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و به ساغر اشاره می کند و ادامه می دهد: مردها همه شون سروته یک کرباسن. خوب و       

بد و مومن و کافرهم نداره. اینم از وفایی که خیر سرش پلیس مملکته.سواستفادشو کرد  

 .و بدبختو ول کرد به امون خدا

*** 

از مزدای سووفید پارک می کند و نگاه منتظرش را به در امیرحسووین ماشووین را بافاصووله  

شنای محسن کمی جلوتر پارک          سیکلِت آ شته موتور  شگاه می دوزد. دقیقه ای نگذ فرو

می شود. گوشی را از روی داشبورد بر می دارد و می نویسد: همین که نشست تو ماشین      

 .برو جلو

ناسایی  می کند تا کمتر قابل شکاله اسشورتش را کمی جلوتر می کشد و عینکش را تنظیم 

باشد. هرچند با این کاله گیس و ریش های مصنوعی هیچ شباهتی به امیرحسین نداشت.  

به محم دیدن قامت آشنای سیامک تکیه اش را به پشتی صندلی می دهد و سرش را به 

سوومتی دیگر کم می کند. سوویامک اول در صووندلی جلو را باز می کند و دخترش را روی  

ی گذارد. همین که می خواهد در سمت راننده را باز کند محسن به سمتش می    صندلی م 

 !رود و صدایش می کند: ببخشید آقا

سوویامک به سوومتش برمی گردد و پرسووشووگر نگاهش می کند. محسوون باحالتی ناالن و    

 .درمانده می گوید: دخترم حالش بده. شمارو به جون عزیزت کمکم کن

 ی رود و می گوید: البته! چه کاری از دستم برمیاد؟سیامک متاثر از حال بدش جلو م

 .محسن: یهو ازحال رفت. می خوام برسونمش بیمارستان

 سیامک باگام هایی بلند همراهش می رود و می گوید: کجا افتاده؟

 ...و : تو کوچه است. حالش خیلی بده
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فید ا س به محم دور شدنشان امیرحسین پیاده می شود و ازسمت پیاده رو به سمت مزد      

قدم تند می کند. در راننده را باز می کندو رو به دختر بچه ای که با چشم های گرد شده  

 .نگاهش می کند می گوید: سالم عموجون! بیا بغلم ببینم

صدای        سریع او را به آغوش می کشد. قبل از اینکه  دخترک بغم می کند و امیرحسین 

ستارت م          شودو ا شین می  سوار ما شود  صندلی    گریه اش بلند  ی زند. دخترک را روی 

کمک راننده می گذارد و ماشوووین را حرکت می دهد: گریه نکن عمو می ریم واسوووت           

 .قاقالی لی بخرم

سوار موتورش می        شده و  شین محسن را می بیند که از کوچه خارج  از آینه ی جلوی ما

 !شود. نفس حبس شده اش را بیرون می دهد و زمزمه می کند: خداروشکر

سین درمانده می گوید: یک دیقه زبون به     صدای گریه  شود و امیرح ی بچه بلند تر می 

 .دهن بگیر بچه! ای بابا

شود. فرمان را در پیچ جاده می چرخاند     کودک بابا بابا می گوید و امیرحسین دلگیر می 

 !و زمزمه می کند: تو روا اون بابات که هر چی می کشیم از دست اونه

نَد و به سووومتش می گیرد:     آویز ماشوووین را که به شوووکل ق      لبی قرمز بود را از جا می کَ

 !عموجون ببین اینو. ببین چه خوشگله

ساکت     کودک قلب را از دستش می گیرد و نگاهش می کند. یکبار دیگر خدارا به خاطر 

شوودن بچه شووکر می کند و گوشووی را از روی داشووبورد بر می دارد. برای محسوون می    

  .نویسد: تا هشت شب خودتو برسون

*** 

 !نگهبان در را باز می کند و باصدای بلندی می گوید: حاتموووووووووووی
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نیلوفر نگاهی به چهره ی غرق در خواب سووواغر می کند و به سووومت نگهبان می رود:          

 .خوابه

 .نگهبان سرد می گوید: بیدارش کن. مالقاتی داره

 !و باری دیگر صدایش می کند: حاتموووووووووی

 .: خواهش می کنم. حالش اصال خوب نیستنیلوفر اصرار می کند

 .نگهبان تند می گوید: مگه دست منه آخه؟ بیدارش کن بیاد

نیلوفرنگاه ناامیدش را به معصومه که باالی تخت ساغر ایستاده بود می دوزد و معصومه     

به سمت ساغر می رود. صدایش می کند و آرام تکانش می دهد. ساغر باالخره چشم باز      

 .نامفهومی می گوید. معصومه می گوید: باید بری. مالقاتی داریمی کند و هوم 

 .ساغر تند می گوید: بگو نمی خوام بیام. نمی خوام کسیو ببینم

 .نیلوفر که تازه کنارش رسیده می گوید: خیلی اصرار کردم ولی اجازه نداد. باید بری

باید امروز    سووواغر پوف کالفهای می کشووود و از جا بلند می شوووود. در دل فکر می کند      

تکلیفش را با این سووورگرد زبان نفهم روشووون کند. پلیور رنگ و رو رفته ی نیلوفر را از  

تخت باالیی برمی دارد و به تن می کند. شووال سوویاه و چروک شووده را هم از بین لباس    

هایش بیرون می کشوود و به سوور می کند. بدون اینکه کوچکترین نگاهی به تصووویر خود  

 .مراه می شودبیندازد با نگهبان ه

همین که در باز می شود عطرتلخ و آشنای او ر به مشام می کشد و داخل می شود. فکر        

ندارد                 ید. این عطر تلخ دیگر حق  یا جا ب ید این با قت دیگر ن ند این مرد هیچو می ک

 .احساسات دخترانه اش را به بازی بگیرد
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قفل شده اش را   بدون اینکه نگاهش کند روی صندلی جای می گیرد و دست های به هم  

سرخی که مردمک چشمش را احاطه کرده     روی میز می گذارد. امین دلگیر از رگه های 

 می گوید: خوبی؟

 .ساغر بدون این که سربلند کند با صدای آرامی می گوید: بله

  .امین نگران می گوید: نگرانم کردی دخترخوب! بیشتر موا ب خودت باش

 گوید: منظورتون چیه؟ساغر به اجبار سربلند می کند و می 

عل  از امین  ند  می تعجب  اش شوووده جمع ف فاوت  بی ولی ک   بردنت  دیروز: گوید  می ت

 .اونه منظورم. درمونگاه

  .و : آها

 امین می پرسد: مشکلی نداری؟

سوواغر کالفه می گوید: می شووه این حرف های تکراری رو تموم کنی و بری سوور اصوول    

 مطلب؟

ندش تعجب می     مل ت به        امین از عکس الع یدر درونش حق را  لب میگزد. چیز ند و  ک

سووواغر می دهد و حسوووی دیگر می گوید که این دختر هیچ گاه نباید با او اینطور رفتار           

  !کند.کاش این دختر تا همیشه و همیشه به رویش لبخند بزند

ستم یک خبر خوب       سر به زیر می اندازد: می خوا دست هایش را درهم قالب می کند و 

 .بهت بدم

 کنجکاو می گوید: چی؟ ساغر
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امین نگاه از چشم های دلفریب و خسته ی مقابلش می گیرد و در دل استغفار می گوید.     

فقا در مقابل او بود که اینطور افسووار دلش را از دسووت می داد و در خیاالت خود به هر 

  .سویی کشیده می شد

د قاتل ارسالن   وووو : باالخره وقتش رسید درجریان یسری چیزها قرار بگیری.سیامک زن    

 .آبرودیه

 ...ساغر متعجب می گوید: زند؟ اونکه دوستش بود! همون که... همونی که

امین جمله اش را ادامه می دهد: آره همونی که اومد و شوووهادت داد که تو با ارسوووالن           

  .دوست بودی

 .ساغر می خندد: جالبه. پس تبریک میگم

 ندارم؟ و فکر می کند من باید خوشحال شوم. چرا هیچ حسی

شی.دا ما راجع      شحال می  امین متعجب از لحن پرکنایه اش می گوید: فکر می کردم خو

 .بهش سوال میکردی

 ساغر تلخ می خندد و سر به زیر می اندازد: چرا باید خوشحال بشم؟

امین متعجبتر از قبل می شود و ساغر تلخ ادامه می دهد: اصال گیریم بیگناهیم ثابت شد.  

ی گردم خونمون؟ اصال توی اون خونه کسی منتظر من هست؟ منی      بعدش چی؟ من برم

که تا همین جاشم یک مایه ی ننگ برای اون خانواده بودم از این به بعد از اون هم بدتر  

می شووم. از این به بعد حتی روشووون نمی شووه در و همسووایه منوببینه.چرا؟ چون متهم به 

سرهنگ حا     سرگرد ، دختر  شی ،  قتل بودم. کم چیزی نیست  شی و متهم به قتل ب  تمی با

دختر سووید حاتمی باشووی و نزدیک یک سووال تو زندون بین یک مشووت خالفکار زندگی  

 ...کنی
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  .می خندد و پرتمسخر می گوید: به قول مامان من برکت خونه رو از بین می برم

ته تو سووواغر؟ چرا اینجوری فکر می کنی؟        ید: چ مه تلخی می گو امین دلگیر از این ه

تموم این مدت برای آزادیت دعا می کرد. بابات از جونش مایهگذاشوووت تا این          مادرت  

 ...مشکل رو حل کنه

سووواغر به میان حرفش می پرد: پس چرا نیومدن دیدنم؟ اگه مامان دلش تنگ بود چرا          

نیومد؟ چرا سوواالر از یک روزی به بعد کم تر و کمتر اومد؟ چرا اصووال خبری از صووحرا    

م این مدت فقا یبار به دیدنم اومد؟ چرا وقتی تو درمونگاه بودم نیسووت؟ چرا بابا تو تمو

  و حالم بد بود هیچکس نیومد ببینه من مُردم یا زندم؟

امین لب بازمی کند: مادرت و صحرا نیومدن چون پدرت اجازه نمی ده. ساالر نمیاد چون   

 ...و روه تا تدرگیر پایان نامشه. بابات نمیاد چون تموم زندگی شو وقف این پرونده کرد

ساغر تند می گوید: بس کنتوروخدا.این دروغ ها رو تو گوش کسی بخون که اون ها رو    

نشووونوواسووووه. وصووولووه ی نوواجور اون خووانواده همیشووووه من بودم. هنوزم منم. االنم                

  .بشم کم شون بین از همیشه برای یبار من تا کنار کشیدن خودشونو همشون 

صورتش را تر کرده ر   ا با دست می گیرد و ادامه می دهد: اون بیرون   اشک هایی که باز 

هیچکی منتظر من نیسوووت که بخوام برای آزادیم له له بزنم و خوشوووحالی کنم. تو این        

 .وهعیت چوبه ی دار بیشتر خوشحالم می کنه تا آزادی

ساغر       صندلی می دهد. خیلی وقت بود  شتی  امین نفس عمیقی میکشد و تکیه اش را به پ

کرده بود و دا ما می خندید.نمی داند تفکر منفی این دختر را چطورباید  انقدر منفی بافی ن

عوض کند. نمی داند چیز هایی که دیده را چطور به او بفهماند. سوور بلند می کند و کوتاه  
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می پرسوود: تو که نظرت این نبود ، تو که می گفتی دلت واسووه خونه تون تنگ شووده. تو  

  چت شده ساغر؟

 !و سکوت می کند. امین کالفه می گوید: سوال پرسیدمساغر پوزخندی می زند 

  .ساغر بی تفاوت شانه ای باال می اندازد و می گوید: جوابی ندارم

ساغر تلخ می خندد       شود.  شود و بدون حرف از اتاق خارج می  امین کالفه از جا بلند می 

 و جوابش را زمزمه می کند: چون اون موقع فکر می کردم تو هستی

*** 

را روی میز پرت می کند و روی صندلی می نشیند. برای فرار از تمام افکاری که   سوییچ  

مغزش را احاطه کرده اند پرونده ی روی میز را باز می کند. خودکاری از کشووویی برمی 

  .1370دارد و مشغول خواندنش می شود. هادی خراسانی. متولد بهمن ماه 

سرش می پیچد و تکرار می       ساغر بازهم در  شود:اون بیرون هیچکی منتظر من  صدای 

نیسووت که بخوام برای آزادیم له له بزنم و خوشووحالی کنم. تو این وهووعیت چوبه ی دار 

 .بیشتر خوشحالم می کنه تا آزادی

شاکی آقای رامین    کالفه پرونده را ورق می زند و ادامه اش را می خواند: متهم به دزدی. 

 ...راد

 «...جوابی ندارم»

می زند وتکیه اش را به پشووتی صووندلی می دهد. به گفته های سوواغر فکر  پرونده را کنار 

می کند و به خود لعنت می فرسوووتد. تمام اما و اگرهای ممنوعه را باری دیگر در ذهنش      

 !مرور می کند و بازهم به نتیجه ی همیشگی می رسد. نمیشه
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  مام شرایطی پرونده ی ساغر را از آرشیو بیرون می کشد و مشغول خواندنش می شود. ت     

هی         شت می کند و به حکم قا سیامک بوجود می آید را روی کاغذی یاددا شهادت  که با 

فکر می کند. باشووهادت سوویامک می توان کاری کرد که پریا نیکدل شووهادت غلطش را  

شکالت مالی که     شرایا بد قلب مادرش و م پس بگیرد. می توان اثبات کرد که به خاطر 

سیامک را به وسیله فرزندش تحت فشار بگذاریم تسلیم       داشته شهادت غلا داده. اگر   

 .می شود و تمام شاهدینی که با پول خریده شهادتشان را پس می گیرند

تقه ای به در می خورد و سوور بلند می کند. با دیدن مرتضووی لبخندی می زند و سووالم می 

 کند. مرتضی روی مبل می نشیند و می گوید:چه خبرا؟

  د و از جا بلند می شود: خبرا که دست تو ه. ماموریت چطور بود؟امین پرونده را می بند

مقابلش روی مبل جای می گیرد و مرتضی جواب می دهد: خووووووووب! باالخره گیرش           

 .انداختیم. داشت از مرز رد می شد که گرفتیمش

 امین اخم می کند: مرزکجا؟ مگه قرار نبود توی اردبیل باشه؟

ضیه همین بوده   شونو        وووو :  اهر ق شن. که رد ستن رد ب صل از نخجوان می خوا . ولی درا

 !زدیم. ول کن این حرف هارو. چخبر از خودت؟ شنیدم آستین باالزدی باالخره

 !امین تلخ می خندد و می گوید: خبرها چه زود می پیچه

مرتضوی به سومتش خم می شوود و می گوید: رسومش این نبود پسور! من باید از سویفی       

 ردی؟ داشتیم امین؟بشنوم تو ازدواج ک

امین تکیه اش را به پشوووتی مبل می دهدو می گوید: باور کن یهویی شووود. یک مراسوووم  

 .کوچیک خودمونی گرفتیم و تموم. ولی شیرینی ات پیشم محفو ه
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شی! باور کن وقتی           شبخت ب شمی زند و می گوید: خو صمیم قلبلبخندی به روی ضیاز  مرت

 .ه که باالخره باخودت کنار اومدیشنیدم انگار دنیارو بهم دادن. خیلی خوب

 !امین سر به زیر می اندازد و می گوید:فکر می کردم کنار اومدم. ولی نمیشه مرتضی

 مرتضی اخم می کند: منظورت چیه؟

سردرگم می گوید: نمی دونم. نمی دونم چمه!      ست هایش را از هم باز می کند و  امین د

  .نار نمیام. باخودم کنار نمیامهیچی اونطوری که می خوام پیش نمیره. باهاش ک

  !مرتضی اخمش را غلیظ می کند: بس کن پسر! قبال گفتم بازهم می گم. این محاله

تُن صوودایش را پایین می آورد و ادامه می دهد: دختره متهم به قتله! یک پاش لبِ داره.  

قت ا        مت زدن ولی این ُمهر متهم بودن هیچو هه ، گیریم بهش ته نا   زحاال گیریم بی گ

 .پیشونی اش پاک نمیشه

 ...امین کالفه صورتش را با دست می پوشاند و می گوید: می دونم.می دونم

 و : پس چه مرگته تو؟

دست هایش را کنار می زند و حق به جانب می گوید: دست من نیست. تموم سعیمو می     

باورکن نمیشوووه. فکر کر       ندازه.  دم  کنم. این روزها فقا ازخدا می خوام اونو از سووورم ب

 !ازدواج کنم درست میشه ، ولی نشد مرتضی

و در دل می گوید: نمی فهمی چقدر سوووخته رو تک تک اجزای صوووورت زنت دنبال یک  

 !نشونه ازیکی دیگه باشی

شانه اش می گذارد و می          ست روی  سمتش می رود. د شود و به  ضی از جا بلند می  مرت

.  این حالت پر و بال بدی گوید: خودتو گم نکن. یکم طول میکشووه درسووت ولی نباید به 
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همه به کنار ، تقصووویر اون دختر بیچاره ای که زن تو شوووده چیه؟ اون که از هیچی خبر          

نداره! یادت باشوووه اون دنیا باید بخاطر لحظه به لحظه ای که به اون دختره فکر کردی               

 !جواب پس بدی

 .امین سر به زیر می اندازد و شرمنده می گوید: می دونم

گیت برس. با زنت باش. چه می دونم باهاش برو مسووافرت برو تفریح،  ووووو : پس به زند

 .یکاری کن بهتون خوش گذره. یکاری کن فکرِ اون یک لحظه هم به ذهنت خطور نکنه

 .و : بذار دادگاه این هفته تموم بشه. توفکرشم یک مسافرت بریم

 مرتضی پوفی می کشد و می گوید: یک ساعته یاسین تو گوش خر می خونم؟

مین پرسووشووگر نگاهش می کند و مرتضووی سوورزنشووگر می گوید: پاتو از این پرونده     ا

بکشوووبیرون. یکبار برای همیشوووه اونو از زندگیت بندازبیرون. تا وقتی که تو قعر این         

  .جریاناتی محاله بتونی فراموشش کنی

وووو : نمیشه مرتضی. صبرکن تکلیفشو یک سره کنم. اون بره سر زندگیش بعد منم می         

  .رم

 !و : امیووووون

ووووو : نمی تونم مرتضووی! نمی تونم وسووا راه ولش کنم. من بهش قول دادم. به اون ، به   

سوورهنگ. نمی تونم زیر حرفم بزنم. باید اونو از این جریان بیرون بکشووم. بعدش همه  

 .چی تمومه

مرتضووی تکیه اش را به پشووتی مبل میدهد و می گوید: آخه چیکار می خوای بکنی؟ همه 

 .لیه اونه. هیچ راهی نمونده. توم که هیچ کاری از دستت برنمیاد واسشچی به ع
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امین بدون حرف نگاهش می کند و مرتضی باری دیگر خود را باال می کشد: این نگاهت    

 !یعنی. تو بیکار ننشستی

سد: داری یک کارهایی می     ضی می پر امین نگاه از او می گیرد و به روبرو می دوزد. مرت

 .کنی امین

 !وتش کالفه می شود و می گوید: باتوم امیناز سک

سعیمو می کنم این پرونده رو حلش      سمتش می چرخد و محکم می گوید: فقا  امین به 

 .کنم

  ...و : ولی چشم هات می گه یک چیزی بیشتر از سعیه. این سکوتت

ست رو     شینم د امین به میان حرفش می پرد : من فقا می خوام نجاتش بدم. نمی تونم ب

ذارم تا ببرنش پای چوبه ی دار. بهم حق بده مرتضی. اگه گناهکار بود ، اگه نیمی  دست ب

 .از این جریانات تقصیر اون بود باور کن باهاش کنار می اومدم

آهی می کشووود و ادامه می دهد: ولی اون بی گناهه. نمی تونم. نمی تونم بشوووینم وکاری      

 !نکنم

ز! خودت به درک ، به زنت فکر کن ، مرتضوی نگران می گوید: خودتو توی دردسور نندا  

 .به مادرت که جز تو هیچکسو نداره

ضور زهرا رابطش با مامانه. خیلی    امین لبخندی می زند و می گوید: یکی از خوبی های ح

 .باهم خوبن. همین خیلی خیالمو راحت می کنه

  مرتضوووی تند می توپد: آره خیالتو راحت می کنه تا با پای خودت بری تو دهن شووویر!          

 .خواهش می کنم حماقت نکن امین
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امین تند می شود: من حماقت نمی کنم. این و یفه ی منه. پلیس یعنی چی؟ یعنی همین.   

که فدای مردم بشویم. که حق خورده شوده ی مردم رو بگیریم. من دارم کار درسوت رو    

 !می کنم مرتضی

وست  خیلی د مرتضی نفس حبس شده اش را بیرون می دهد و می گوید: باشه قبول! فقا

 .دارم بدونم چجوری قراره نتیجه دادگاه رو تغییر بدی وقتی که معلومه قراره چی بشه

و بدون حرف دیگری از اتاق خارج می شوووود. امین دوباره روی صوووندلی خود جای می        

گیرد و تکیه اش را به پشتی صندلی می دهد. نفس خسته اش را بیرون می دهد و زمزمه 

 .مه چی می گممی کند: هیچکی نمی فه

*** 

صدای پی در پی زنگ از خواب بیدارش می کند. فحشی نثار فرد پشت در می کند و دل    

سمت آیفون می         سرش به  سته در حال خاراندن  شم های ب از کاناپه می کََند. با همان چ

رود. به زحمت یکی از چشوووم هایش را باز می کند و نگاه به تصوووویر نقش بسوووته روی  

دیدن سووویامک فحشوووی نثارش می کند و دکمه ی در باز کن را می          آیفون می دوزد. با 

  .زند

به سمت کاناپه به راه می افتد و هیرادرا می بیند که از پله ها پایین می آید. از چشم های  

  خمارش می فهمد که او نیزخواب بوده. هیراد می پرسد: کیه؟

راد با خوشوورویی به قبل از اینکه جوابش را بدهد سوویامک هراسووان داخل می شووود. هی 

 ...سمتش می رود: به سلووووووووام

  سیامک به میان حرفش میشرد: هومن کجاست؟

 !مرصاد از اششزخانه جوابش را می دهد: نیست
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 سیامک: یعنی چی نیست؟ کجاست؟

 !و : کیش

سیامک وای بلندی می گوید و سرش را بین دستانش می گیرد. مرصاد نگران می گوید:   

 داری؟چی شده؟ چیکارش 

 !سیامک با حالت زاری می گوید: بدبخت شدم! عسل رو دزدیدن

 هیراد: چووووووووی؟ چطوری؟

 مرصاد: کارکیه؟

سووویامک: نمی دونم. نمی دونم از طرف کیه. ولی می خواد برم شوووهادت بدم. گفتن اگه     

 ...اعتراف نکنم

این  حرفش را ادامه نمی دهد و سوووکوتش قلب هردوشوووان را به درد می آورد. عاقبت       

 !زیاد غیرقابل پیشبینی نبود "اگر"

هیراد برای درست کردن جو حاکم می گوید: زنگ می زنم هومن. می گم سریع خودشو  

  .برسونه

  .مرصاد ناامید می گوید: فکر نکنم بیاد. با خلیل وند رفتن

هیراد چشووم غره ای نثارش می کند و رو به سوویامک می گوید: خودتو نباز پسوور. یک     

 .کنیمکاریش می 

 !سیامک کالفه می گوید: نمی دونم.نمی دونم باید چیکار کنم

 مرصاد: فقا باید سعی کنیم بفهمیم کار کیه. این شهادت به نفع کی می تونه باشه؟
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 .هیراد: خوب اگه این شهادت بده اون دختره کال تبر ه می شه

 مرصاد: تاکی بهت فرصت دادن؟

  .سیامک: سه روز

 ...می کشد و می گوید: سه روز بعد مگه مرصاد دستی زیرچانه اش

  .سیامک به میان حرفش می پرد: دادگاهه

  .هیراد ازجابلندمی شود: باید به هومن خبر بدیم. باید خودشو برسونه

 ...مرصاد سرزنشگر می گوید: می دونی که کار داره. محاله اون مراسم رو ول کنه

م نیووووووووووست! اون به هر قیمتی که            سیامک ازجا بلند می شود و داد می زند: واسم مه

 ...شده باید برگرده. دختر منو بردن. حتی نمی دونم طرف حسابم کیه

 .هیراد: یعنی چی که نمی دونی. شهادت تو فقا به نفع اون دخترست

 .مرصاد: دختره جد اندر جدش پلیسه محاله دست به یک همچین کاری بزنند بابا

تازه قید دختره رو هم   با ه            هیراد:  با به کل زدن. توی این مدت بیشوووتر از یکی دوبار 

 .دیدنش نرفته

  سیامک: پس کار کیه؟

 .هیراد: یکی که می خواد پوزه ی ما رو به خاک بماله

 .سیامک می نالد: فقا هومن از پسش برمیاد

 .مرصاد: یک چیزهایی تو سرمه. اگه نتونستم به هومن خبر می دیم بیاد
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*** 

 !ویو : حاتمووووووووو

خسوووته از جا بلند می شوووود پلیورش را به تن می کند. نگهبان باری دیگر داد می زند:          

 !حاتمووووی

 .شال پرچروکش را سر می کند و به سمتش می رود: اومدم

ستبند فلزی را به دستش می زنند و او فکر می کند گفته بود که دیگر نیاید. در اتاقک      د

دن چهره ی سوورد و همیشووگی وکیل نفس حبس   را باز می کنند و داخل می شووود. با دی

  نبودنش شوووده اش را بیرون می دهد و جلو می رود. حتی خودش هم نمی داند از امین   

  شوومس آقای. کند می سووالم و گیرد می جای صووندلی روی! ناراحت یا اسووت خوشووحال

شنای آبی رنگ را از کیفش بیرون می      جوا محترمانه شه ی آ سالمش را می دهد و پو ب 

ساغر لب می گزد و حرف هایی که در این مدت در ذهن می پروراند را مرور می  کشد.  

کند. آقای شوومس بالحن سووردش شووروع به صووحبت می کند: فقا دوروز وقت داریم.    

  .متاسفانه همه چی به علیه شماست

مه می دهد: یکبار دیگه تموم             بدون هیچ حرفی نگاهش می کند و شووومس ادا سووواغر 

ی کنیم تا برای دادگاه آماده تر باشووویم چون به احتمال زیاد این         ا هاراتتون رو مرور م 

 ...جلسه آخرین جلسه دادگاه تون باشه به همین خاطر

 !ساغر به میان حرفش می پرد: آقای شمس

 شمس پرسشگر نگاهش می کند: بله؟

 ...و : من... من می خوام... می خوام یک چیزی بگم. یعنی
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های شووالش ور می رود. نمی داند تصوومیمی که گرفته   سوور به زیر می اندازد و با ریسووه

درست است یا غلا. نمی داند که با این حرف چه سرنوشتی برای خود رقم می زند. فقا  

دلش می خواهد این روزهای تکراری زودتر تمام شوووند. دلش می خواهد سوور به بیابان  

هد به جز آزادی  بگذارد و جایی برود که کسی را نمی شناسد. دلش هرچیزی را می خوا   

که او را به خانه باز میگرداند. هرچیزی را ترجیح می دهد به این که به چشوووم زندگی              

زناشویی امین را ببیند وحسرت خطاهای گذشته اش را بخورد. شمس صدایش می کند:       

 خانم حاتمی؟

سوور بلند می کند و باری دیگر سووعی می کند نفسووی عمیق بکشوود: من... می خوام ... می 

 ...کهخوام 

 .سر به زیر می اندازد و ادامه می دهد: می خوام ا هاراتمو عوض کنم

*** 

 امین قاشق دوم را در دهان می گذارد و زهرا بلندتر صدایش می کند: امین؟

 امین سر بلند می کند: جانم؟

 .دلش قیلی ویلی می رود و خجول می گوید: خیلی از اینجا خوشم اومد. خیلی قشنگه

گوید قاشقی دیگر در دهان می گذارد. برای آوردنش به این رستوران     امین اوهومی می

ساغر را از خود دور       سازد. تا بتواند فکر  سلیقه به خرج داده بود تا روزی زیبا ب باغ کلی 

کند و حاال در اینجا فقا به عاقبت دادگاه سوواغر فکر می کرد.زهرا باری دیگر صوودایش  

 !می کند: میگم امین

 و : بله؟
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دلگیر می شووود و می گوید: امروز مامانم زنگ زده   "جانم“ر نشوونیدن دوباره ی به خاط

 .بود. می خواست پاگشا دعوتمون کنه

 .و : فعال درگیرم زهرا

ووو : می دونم. می دونم.واسه همین هم بهش گفتم به این زودی ها نمی تونیم بیایم. فقا  

 می گم کی قراره کارت تموم شه؟

 نود و گلهمند می گوید: گوش میدی امین؟جوابی از سوی امین نمی ش

امین سووربلند می کند و کالفه می گوید: شوورمندم زهرا. فکرم خیلی درگیره.بمونه بعدا  

  .راجع بهش صحبت می کنیم

زهرا دلگیر سووور به زیر می اندازد و باشوووه ی آرامی می گوید. امین غذایش را تمام می 

زهرا می دوزد. فکرش حول و هوش  کند و نگاه منتظرش را به غذای نصوووف و نیمه ی      

دادگاه می چرخد و به بیتابی های کودک سیامک فکر می کند. با بلند شدن صدای زنگ     

موبایلش نگاه از بشقاب می گیرد و گوشی را بیرون می کشد. با دیدن نام شمس سریع       

 .ارتباط را وصل می کند: الو

ی هست که فکر کنم بایدباهاتون و : سالم آقای وفایی. شرمنده مزاحم شدم. یک مسئله ا

 .در میون بذارم

 .و : بفرمایید

شون رو مرور کنیم تا برای دادگاه       ستم ا هارات وووو : من پیش خانم حاتمی بودم. می خوا

 ...آماده تر باشیم ولی... ولی ایشون

 خوب؟ امین از سکوتش کالفه می شود: 
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 .و : ایشون می خوان ا هاراتشون رو عوض کنند

 می گوید: یعنی چی؟ امین متعجب

 .و : گفتن که می خوان به قتل ارسالن آبرودی اعتراف کنند

 امین بی اختیار داد می زند: چوووووووووووی؟ اون عقلشو از دست دااااااده؟

 زهرا متعجب حالت های عصبی امین را نگاه می کند و نگران می پرسد: چی شده امین؟

اد می زند: من همین االن باید باهاش صحبت  امین بدون اینکه متوجه صدای زهرا باشد د

 .کنم

 ...و : اما

ووو : اما نداره شمس. همین االن گوشیو ببر بده بهش. من همین االن باید با ساغر صحبت  

 .کنم

ساغر دیگر           ساغر!  شود. در ذهنش تکرار می کند  ساکت می  ساغر  شنیدن نام  زهرا با 

واینطور با صووراحت نامش را به کیسووت که امین اینطور برایش حرص و جوش می خورد

سمتش می رود.      سیده از نفس های بلندش لیوان آبی پر می کند و به  زبان می اورد؟ تر

  امین به محم شنیدن صدای ساغر داد می زند: تو چته سوووووووووووووواغر؟ ها؟

 .ساغر حق به جانب می گوید: دارم کار شما رو آسون می کنم سرگرد

سمتش می گیرد: بیا آب بخور.     امین کالفه موهایش را شد و زهرا لیوان آب را به  می ک

  .امین االن سکته می کنی

  امین بدون اینه متوجهش باشد داد می زند: دردت چیه؟ داری بازی مون میدی؟ هان؟
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  .و : من هیچکس رو بازی نمی دم. فقا تصمیم گرفتم واقعیتو بگم

 ه؟و : آی ساغر. آی ساغرمن با تو چیکار کنم آخ

ساغر بغضش را قورت می دهد و سکوت می کند. می ترسد یک کلمه ی دیگر بگوید و      

شود. زهرا           ست دلش برایش رو  سد چیزی بگوید و د شود. می تر ضش  امین متوجه بغ

شیند و گوش         صندلی اش می ن شت خا روی  صمیمت امین با دختر پ مغموم و گرفته از 

وت لب باز می کند: من االن میام اونجا.  به حرف هایش می سشارد. امین کالفه از این سک  

 می شینیم اساسی باهم حرف می زنیم خوب؟

  ...ساغر دلگیر می گوید: نمی خواد. خانومت

بغضوووش می شوووکند و امین به خوبی این را می فهمد. بدون توجه به چیزی که گفته می        

 .گوید: یک ساعت دیگه اونجام

 .باید بریم تماس را قطع می کند و رو به زهرا می گوید:

 زهرا مغموم از جا بلند می شود و حق به جانب صدایش می کند: امین؟

امین سریع پول غذا ها را روی میز می گذارد و به سمت در خروجی به راه می افتد. زهرا  

 !بدو بدو خود را به او می رساند و دوباره صدایش می کند: باتوم امین

 !گاه از طول جاده بگیرد می گوید: چیه زهراگوشه ی خیابان می ایستد و بدون اینکه ن

 و : ساغر کیه؟

امین برای ماشووینی دسووت بلند می کند و ماشووین می ایسووتد. زهرا تند می گوید: باتوم   

 !امین
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 بدون توجه به او سرخم می کند و رو به راننده می گوید: دربست میری صادقیه؟

 .هد. رو به زهرا می گوید: برو خونهراننده تایید می کند و امین سریع پول کرایه را می د

ضدار روی          شینش پاتند می کند. زهرا بغ سمت ما شد به  و بدون اینکه منتظر جوابش با

شد تا دوتار موی بیرون ریخته      شین جای میگیرد . چادرش را جلو می ک صندلی عقب ما

اش را پنهان کند. ماشوووین حرکت می کند و زهرا باری دیگر ازخود می پرسووود: یعنی        

 غر کیه؟سا

*** 

به محم ورودش، شوومس و سوواغر از جا بلند می شوووند. امین با شوومس احوال پرسووی   

  کوتاهی می کند و می گوید: میشه چند دقیقه ای با ایشون تنها باشم؟

ست به     شمس البته ای می گوید و کیفش را از میز بر میدارد. به محم خروجش امین د

رسووم سوواغرو می خوام که مثل آدم جوابمو  سووینه می زند و می گوید: یکبار سوووال می پ

 !بدی

این روی تند امین را تا کنون ندیده بود. آب دهانش را قورت می دهد و منتظر نگاهش         

سم بیار    سمتش برمی دارد و با لحنی جدی می گوید: یک دلیل وا می کند. امین قدمی به 

 .تا این حماقتتو قبول کنم

سم    ساغر می خواهد لب باز کند که امین تند  به میان حرفش می پرد: به خداوندی خداق

  !یک بار دیگه بخوای از وهعیت خانوادت گله کنی می زنم تو دهنت ساغر

سر به زیر می اندازد و فکرمی کند وقتی عصبانی است چقدر زیاد نامش را تکرار        ساغر 

  می کند! امین قدمی دیگر به سووومتش برمی دارد و می گوید: با تو بودم. چی می خوای      
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ست و پا می زنی تا از یک        شنگ دارم حس می کنم که د ساغر؟ هان؟ چی می خوای؟ ق

 ...چیزی فرار می کنی

برای ادامه ی جمله اش مردد می ماند. تا امروز همه چیز بین شان در خفا بوده. همه چیز  

مثل یک راز بوده که از نگاهش می توانسوووت بخواند و بس! اما حاال اگر چیزی بگوید.          

 ...مرز ممنوعه از بین برود. اگر دستش رو شود اگر این

 !صدای ساغر افکارش را پس می زند: چیزی که می خوام محاله

شانه ای باالمی اندازد و می گوید: نمیشه! هرچقدرهم دست و پابزنم. هرچقدرهم تالش    

 !کنم. درست نمیشه امین

رده  پیشوندی صدا ک و فکر می کند این اولین باری است که نامش را بدون هیچ پسوند و

اسوووت. لب می گزد و تردیدهارا کنار می گذارد. چیزی لجوج از درون وادارش می کند        

این سووووال را بشرسووود. حسوووی کودکانه و بی منطق می خواهد که جواب واقعی را از این 

 .دختر سرکش بگیرد

  و : چی می خوای ساغر؟

ک جایی که هیچکس منو  سووواغر بغضووودار می گوید: می خوام برم. برم یک جای دور. ی

سم. نمی خوام ببینمت. نمی خوام خانواده ای رو           شنا سو ن سه. جایی که منم هیچک شنا ن

 .ببینم که از وجودم شرمنده اند. نمی خوام . من این زندگی رو نمی خوام

شک هایش را نبیند اما هق هق امانش را می برد.       شتر از این ا سر به زیر می اندازد تا بی

دستش را بلند می کند تا شانه اش را بگیرد. تا همانطورکه دلش می خواهد  امین باتردید 

دلداری اش دهد اما برق حلقه ی نقره ای چهره ی معصووووم زهرا را مقابلش پدیدار می        

کند و دستش را پس می کشد. از نفس سرکش شده ی خود می ترسد و قدمی به عقب        
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سووتش را بگیرد. تکیه اش را به میز  می گذارد. اسووتغفار می گوید تا خدا کمکش کند و د

ست             صحبت می کنم.وا سرهنگ  ساغر؟ با شه  ستش می کنم. با می دهد و می گوید: در

یک خونه می گیره ، یا اصوووال می فرسوووتنت خوابگاه! هوم؟ هم درس می خونی هم تنها         

  زندگی می کنی. خوب نیست؟

 ساغر تلخ می خندد: من بچم؟ سرمنو کاله می ذاری؟

وهایش را می کشووود و می گوید: پس بگو چیکار کنم؟ هان؟ چیکار کنم به       امین کالفه م 

  خودت بیای؟ چیکار کنم یکم بهتر به این زندگیِ لعنتی نگاه کنی؟

بازهم نزدیکش می شووود: ازت خواهش می کنم سوواغر! من همه زندگی مو ول کردم و   

شم نمی تونی بکنی که من      ست می کنم. وای خدا حتی فکر شمو وا ست ب  دارم تال ه چه د

 .کارهایی زدم ساغر!سرتو ننداز پایین. باتوم. منو نگاه کن

ساغر سربلند می کند نگاه اشکی اش را به صورت برافروخته ی او می دوزد.امین دست       

نه می گوید: ازت خواهش می کنم سووواغر!          عاجزا هایش را مماس هم قرار می دهد و 

بازی نیسوووت. دار          چه  کار ب نار. این  بذار ک بازی می کنی       بچگی رو  ندگی ات  با ز ی 

 !دخترخوب

سه       ساغر پوزخند می زند: همینو نمی فهمی! من از همین زندگی خسته ام. این زندگی وا

هیچکس مهم نیسووت. بودن نبودن من هیچ فرقی به حال کسووی نداره. فقا خودمم که با 

 ...بودنم بیشتر عذاب می کشم

 !و : وای ساغر واااای

ست          عقب می رود و چند نفس عم شت د ساغر با پ شخود را بازیابد.  شد تا آرام یقمی ک

 !صورت خیسش را پاک می کند و می گوید: من نظرم عوض نمی شه
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ستش را          صورتش می کند. امین د ستش را حایل  ساغر د سمتش می رود و  امین تند به 

تهدیدوار مقابلش تکان می دهد و می گوید: اگه تو می خوای لم کنی منم لم می کنم. تا          

ین فردا یک گواهی پزشووک قانونی جور می کنم که عدم سووالمت روانی ات رو اثبات  هم

  حضووورت به نیازی نکنم فکر دادی شووهادت دادگاه توی هم کافی ی می کنه. به اندازه 

  .باشه

غر آهی می کشد و روی صندلی می   سا . شود  می خارج اتاق از سریع  و و پشت می کند  

  .نون ندیده بودنشیند. این روی تند امین را تاک

افروز مثل همیشووه بی صوودا روی تختش نشووسووته و گوشووه ای را نگاه می کرد که اکرم   

ید:                بااخم می گو ند و  گذرا بت بزرگش را از نظر می  جای گرفت. متعجب هی نارش  ک

 کاری داشتین؟

 .اکرم بالبخند دستی روی مالفه می کشد و می گوید: من کالغ زیاد دارم اون بیرون

نگاهش می کند تا ادامه بدهد. اکرم شال صورتی اش را از روی تخت برمی افروز ساکت 

  .داره باهات کارواجبی دارد و براندازش می کند: کالغ ها خبر آوردن یک نفر 

نگاه افروز جدی می شود واکرم سرش را به سمتش مایل می کند: اسمش مرصاد.گفت        

 .می شناسیش. گفت هرچه سریعتر باهاش تماس بگیر

 ز مشکوک می پرسد: از باجه تلفن؟افرو

 .اکرم جفت ابروهایش را باال می اندازد و زمزمه می کند: نه. با این

یقه ی باز لباسش را کمی کنار می زند و گوشی کوچکی که بین سینه اش پنهان کرده را    

  .نشان می دهد
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مسخر  ا تافروز نگاهی به اطراف می کند تا از پرت بودن حواس بقیه مطمئن شود. اکرم ب 

  !می گوید: البته خرج داره

  افروز جدی می پرسد: چقدر؟

ستی کوچکش را از زیر     ساک د اکرم قیمت باالیی را زمزمه می کند و افروز بدون حرف 

تخت بیرون می کشد. تراولی را بیرون می کشد و زیر زیرکی در دست اکرم می گذارد.     

ذارد. از جا بلند می شووود و  اکرم گوشووی را بین مشووتش می گیرد و زیربالشووتش می گ 

 !تاکید می کند: یک ساعت فقا فرصت داری

افروز یک دست لباس از ساکش بیرون می کشد وبه سمت حمام به راه می افتد. با دیدن 

صووف طوالنی اش پوف بلندی می کشوود و فکر می کند باید خیلی زودتر خود را به حمام  

  .برساند

***  

گاه دقیقش    باری دیگر ن باالخره      امیرحسوووین  به اطراف می دوزد و جلوتر می رود.  را 

مقابل ساختمان کوچکِ کلبه مانندی می ایستد و کیسه های خریدش را زمین می گذارد.  

صدای        شدن در  شد و در قفل می چرخاند. به محم باز  کلیدش را از جیب بیرون می ک

شیمن به     سمت ن تد.  راه می اف گریه ی کودکانه در گوشش می پیچد. در را می بندد و به 

محسن را می بیند که دخترک را بغل گرفته و طول خانه قدم می زند. محسن با دیدنش     

 .نفس عمیقی می کشد و می گوید: چه عجب! باالخره تشریف آوردی

شان می رود: درگیر             سمت شد و به  سه بیرون می ک سکی را از کی سین خرس عرو امیرح

  .بودم شرمنده. وگرنه زودتر می خواستم بیام
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سل جون!             سالم ع صدای کودکانه ای می گوید:  سل میگیرد و با سمت ع سک را به  عرو

 !سالم دختر خوب. ببین منو. اومدم باهات بووووازی کنم

  !محسن پقی می زند زیر خنده وامیر حسین اخم می کند: زهرِمووووووووار

ک را از اخمش عسوول دوباره لب برمی چیند و امیر از ترس گریه ی دوباره اش عروسوو 

  .باال می آورد و با صدای مسخره اش مشغول صحبت می شود

مالفه را روی عسل مرتب می کند و به آرامی دستش را از زیر سر او بیرون می کشد. از      

روی تخت پایین می آید و به سووومت در می رود. باری دیگر برای اطمینان به سووومتش           

به روی چهره ی غرق در خوابش می    زند و فکر می کند چقدر      برمی گردد و لبخندی 

بچه می تواند شوویرین باشوود!چقدر زندگی با وجود یک بچه می تواند قشوونگ و دوسووت   

داشووتنی باشوود! نفس حبس شووده اش را بیرون می دهد و از اتاق خارج می شووود. مقابل  

 محسن که روی پتویی گوشه ی سالن نشسته بود جای می گیرد و می پرسد: چه خبر؟

ی اندازد: هیچ. روز اول خیلی پیگیر می شوود. کلی تهدید و داد و  محسوون شووانه ای باال م 

  .هوار. ولی دیگه خبری ازشون نیست. فکر کنم دارن یک کارهایی می کنند باز

 امیرمشکوک می پرسد: چه کارهایی مثال؟

ووووو : نمی دونم. ولی قانون کار هومن و آدم هاش اینه که در مقابل گرویی که پیشوومون   

 .ی گیرن. بعد هم معامله می کننددارن ، یک گرو م

  .و : ولی اون ها که نمی دونند طرف حسابشون ماییم

شهادت به نفع اون دخترس. به احتمال      ست! خطری واس منو تو نداره. ولی این  وووو : در

 .زیاد به پرو پای اون بشیچن
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شد: خودش که زندانه. خانوادش هم که ...        ستی زیر چانه اش می ک سین نگران د امیرح

  عنی ممکنه بالیی سرشون بیارن؟ی

سمت در خروجی می رود.        شود و به  سن بگیرد از جا بلند می  قبل از اینکه جوابی از مح

گوشی را از جیبش بیرون می کشد و سیمکارت دوم را فعال می کند. شماره ای می گیرد  

و منتظر پاسووخش می ماند. بعد از بوق پنجم صوودای سوورهنگ حاتمی در گوشووش می    

چد.   یان                 پی مال داره ب ند: احت باز می ک لب  به دور می شوووود و  ند از کل هایی بل گام  با 

سووراغتون. بهتره یک مدت حواسووتون به بچه ها باشووه. ممکنه بخوان یکیو بگیرن تا با   

  .عسل معامله اش کنند

سووورهنگ نفس حبس شوووده اش را بیرون می دهد: این ها رو خودماحتمال داده بودم.       

 ساغر چی؟ نکنه اون تو بالیی سرش بیارن؟ حواسم بهشون هست. ولی

وووو : نه فکر نکنم. هراتفاقی که واسه ساغر بیفته االن شک دادگاه رونسبت به خودشون        

 .بیشتر می کنه. پس خیالتون ازبابت اون راحت باشه

*** 

روی نیمکت می نشیند و نگاه سردش را بین افراد حاهر در حیاط می چرخاند. حواسش   

ند سوومیرا و دوسووتانش می رود. صوودای بلند اکرم از گوشووه ای دیگر به پیِ خنده های بل

گوشش می رسد. صدای حرف زدن های یواشکی دو دختری که قدم زنان از مقابلش رد 

 !شدند. پوف کالفه ای می کشد و زمزمه می کند: همش تکراریه

 .و : درسته

رد و نگاهش را به   باصووودای افروز از جا می پرد. افروز کنارش روی نیمکت جای می گی     

 !سه دختر خندان مقابلش می دوزد: حق با تو ه. همه چیزِ اینجاتکراریه
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  .ساغر آهی می کشد و می گوید: خسته کنندست! کاش زودتر تموم بشه

 افروز تلخ می خندد: مگه قراره تموم بشه؟

ست می گیرد: اوهوم. باید تمو         شالش را به د سه های  سربه زیر می اندازد و ری   مساغر 

 ...بشه

 افروز می پرسد: جرمت چیه؟

  !ساغر تلخ می خندد: قتل... قتل عمد

 سربلند می کند و می پرسد: توچی؟

 !افروز می خندد و بالحنی شبیه به خودِ او می گوید: قتل... قتل عمد

 !ساغر بلند می خندد و نگاه از صورتش می گیرد: جالبه

 افروز: جرمم؟ بهم نمیاد؟

 .بیشتر از اون چیز دیگه ای برام جالبه ساغر: نه زیاد. ولی

 و : چی؟

و : اینکه بعد چندروز روزه ی سکوت باالخره تصمیم گرفتی با یکی حرف بزنی. و جالبه   

 .که اون یک نفر منم

افروز لبخند می زند: محیا واسووم غریبسووت. همش حس می کردم یک خوابه که قراره  

اب نیست ومجبورم با اینجا و آدم هاش تموم بشه. ولی خوب به این نتیجه رسیدم که خو 

  .کنار بیام
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  .ساغر: اوهوم. منم روزهای اول واسم سخت بود. طول کشید عادت کنم به این وهعیت

 افروز از سکوت حاکم خسته می شود و لب باز می کند: قدم بزنیم؟

سکوت       شته افروز دوباره  شود. چندقدمی برندا  ساغر اوهومی می گوید و از جا بلند می 

  بین شان را می شکند: ازخودت بگو.چیشدکه کارت به اینجا رسید؟

شب تاریک       شانه ای باال می اندازد و بیتفاوت می گوید: خودم هم نمی دونم. یک  ساغر 

بود ویک دنیا ترس از دیررسیدن به خونه. یک دنیا ترس از ابروهای به هم گره خورده   

 ...ی بابا وقهر کردن های طوالنی ساالر

 !به میان حرفش می پرد و سوالی می پرسد: ساالر؟ افروز

شم.می دونی       ساغر دست هایش را در جیب پلیورش جای می دهد و می گوید: اره. دادا

  .تو این دنیا فقا اونه که دوستم داره

 !آهی می کشد و زمزمه می کند: یک زمانی تنها کسی بود که دوستش داشتم

 یک زمانی؟ افروز یک تای ابرویش را باال می دهد:

  .ساغر لبخندی تلخ می زند: اوهوم

به اون پلیسوووه           افروز نگاه از او می گیرد و می گوید: یک چیزهایی از عشوووق بزرگت 

  !شنیدم

سوواغر باخنده می گوید: خبرنداشووتی عجیب می شوود. یکی از خبرهای داغ اون سوولول     

با امینه. که می شوووینند واسوووه همه تعریف می کنند و یک چ             یزهاییم از   جریانات من 

  .خودشون می بافن
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افروز باخنده می گوید: چون واقعا موهوع جالبیه. فکر نمی کردم یک همچین چیزی رو  

  !تو واقعیت هم ببینم. عشق بین دزد و پلیس

  .ساغر می خندد: دزد واسه فیلمه. عشق ما بین قاتل و پلیسه

می کنم از روز اول خودمو   تلخ ادامه می دهد: البتهنمی دونم شاید من اشتباه کردم. حس

  .گول زدم. هیچی جوری که فکر می کردم نبوده

 و : چون ازدواج کرده این فکر رو می کنی؟

 ساغر می خندد: اطالعاتت که تکمیله. دیگه چرا می پرسی؟

  .و : چون بقول خودت خیلی هاشو ازخودشون بافتن. دوست دارم خودِ داستان رو بدونم

  !و : بیخیال

 ...اگه اذیتت می کنه و : باشه

سوواغر به میان حرفش می پرد: نه نه. اذیتم نمی کنه. فقا... فقا وقتی راجع بهش حرف  

 .می زنم. همه چی میاد جلو چشمم

شونه های پهنش همیشه از بودنش حس خوبی        می ایستد و چشم می بندد: قد بلندش ، 

ه وتازه من براش مهمم.  داشتم. حس اینکه اون هست. اینکه اون بزرگتره ، اون عاقل تر  

مهمم که با تموم وجودش توی دادگاه ازم دفاع می کرد. وقتی دوست های خودم اومدن   

و علیهم شوووهادت دادن. وقتی بابام عاقم کرد. وقتی مامانم روشوووو برگردوند. وقتی همه 

 ...رفتن فقا من و اون موندیم. اون موند و سعی کرد بخندونه. با صدای بم و مردونه اش

  ...سی عمیق می کشد:عطرش.خنده هاشنف
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ستما! فقا نمی دونی... نمی دونی چه     شم باز می کند و با خنده می گوید: من دیوونه نی چ

یاِد وقتی که هنوز متاهل         حس خوبیه وقتی راجع بهش حرف می زنم و یادش می افتم. 

 ...نبود.وقتی که

ت نمی دونم این ها رو می تلخ می خندد: خیلی احمقم که نشستم واسه تویی که هیچی از

  .گم

افروز جدی می گوید: اتفاقا می فهممت. یک وقت هایی یک حرف هایی رو فقا میشوووه           

شنا آدمو اذیت می کنه. یا طرز          ست و آ سیش. گفتنش به دو شنا سی گفت که نمی  به ک

 .فکری که می تونه با این حرف ها نسبت بهت پیدا کنه

 !و : حق باتو ه

ادامه می دهد و افروز می پرسوود: خوب؟ از اون شووب بگو. شووب    دوباره به قدم زدنش 

 ...تاریک و

سواغر می خندد: یک ماشوین بود. توش یک مرد زخمی بود. بادیدنش دسوت و پامو گم     

کردم وتا به خودم بیام کلی ماشوووین پلیس دورم بودن و یک دسوووتبند سووورد فلزی رو        

 .دستم

 تیش؟افروز حالتی متعجب به خود می گیرد:یعنی تو نکش

 .و : نچ

 و : پس چرا اینجایی؟

و : چون انقدر زرنگ بودن که بتونند همه چیز رو علیه من تنظیم کنند. که یک پیرزن از   

سوواکن های همون محله بیاد وشووهادت بده من با ارسووالن آبرودی توی کوچه دعوا می  
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ا گه بکردم و به همین خاطر اون زنگ زده به پلیس خبر داده. که دوسوووت خودم بیاد و ب

ارسوووالن آبرودی مدت زیادی رو دوسوووت بودم. که دوسوووت ارسوووالن آبرودی بیاد و        

 ...ارسالن بگه. از حسادت های من بگه نامردیاز

  .بعدشم که می بینی من هیچی رو نمی تونم ثابت کنم

 ...و : اما اگه... اگه ثابت نشه حُکمت

 .ساغر به میان حرفش می پرد: اعدامه

 ز اعدام نمی ترسی؟ از مرگ؟افروز مردد می پرسد: ا

ساغر شانه ای باال می اندازد: می ترسم. ولی خوب سعی می کنم باهاش کنار بیام. خیلی       

بهتراز حبس ابد و یا حبس طوالنیه. تموم سعی امین اینه که تبر ه بشم و یا حداقل حبس  

خوام.   یبخورم ولی من نمی خوام. بیشتر از این، زندگی تو این سلول تنگ و کثیف رو نم  

شتر که بگذره می فهمی مرگ خیلی      ست که اینجایی. بی می دونی... هنوز مدت زیادی نی

  .بهتره

 افروز باسر تایید می کند و ساغر می پرسد: داستان تو چیه؟

نداشوووتم. از             به خود می گیرد: هیچوقت خونه مون رو دوسوووت  ناراحت  حالتی  افروز 

.. با دوسووت پسوورم. خیلی دوسووتش دارم.  قوانینش بدم میومد. تصوومیم گرفتم فرار کنم.

ولی تو راه چندتا دزد خفتمون کردن با اسلحه. علی باهاشون درگیر شد. اسلحه ی طرف 

 ...افتاد زمین و ... دیدم که دارن علی رو می زنند. منم اسلحه رو برداشتم و

 آهی می کشد و ادامه نمی دهد. ساغر می پرسد: علی االن کجاست؟

 .ششو می کنه منو از این جا ببره بیرون. خانوادم هم که کال قیدمو زدنو : داره همه تال
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 .ساغر تلخ می گوید: خانواده ی منم

افروز: من تن به مرگ نمی دم. هنوز خیلی چیزها هسووت که باید بهشووون برسووم. خیلی   

آرزوها ، خیلی کارها که باید انجامشووون بدم. مگه من بابقیه چه فرقی دارم؟ چرا باید به 

  ندازه اون ها از زندگیم لذت نبرم؟ا

ساغر: ولی خب راه دیگه ای وجود نداره ته تهش واسه خالصی از اینجا مجبوری هرشب      

دعا کنی عزرا یل بیاد سووراغت و ببردت. بهشووت و جهنمش هم دیگه مهم نیسووت.فقا   

 ...بیاد و ببره. فقا از این چهاردیواری خالص بشی

  .ک راه خیلی بهتری هستو : انقدر ناامید نباش. همیشه ی

 !و : بیخیال دختر. هیچ راهی نیست

افروز می ایسووتد: اگه باشووه چی؟ اگه یک راهی به جز مرگ باشووه که بتونه از این چهار  

 دیواری نجاتت بده... قبولش می کنی؟

 ساغر مشکوک می پرسد: چه راهی؟

فکرکن. دور از   وووووو : فکرهاتو بکن. ببین هنوز هم دلت می خواد بری اون بیرون؟ بهتر

اون پسوووره و تموم چیزهایی که ازش تو ذهنته. فکر کن از اول وجود نداشوووته. فکر کن  

اگه نبود ، تو دلت از این زندگی چی ها می خواسوووت؟ ببین تو زندگی چی ها مونده که          

سه اینکه حقتو از زندگی بگیری ریسک          ستی تجربشون کنی. ببین حاهری وا هنوز نتون

 کنی یا نه؟

رف دیگری پاتند می کند و دور می شوووود. لحظه ای به عقب برمی گردد و می        بدون ح 

  .گوید: لطفا بین خودمون بمونه
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و دوباره به راهش ادامه می دهد. دوباره روی تختش جای می گیرد و پاهایش را بغل            

می کند. تمام حرف هایی که افروز گفته را مرور می کند از خود می پرسووود راه سووووم        

ست   شود    چیست؟ خوا شد انگار که از اول نبوده. مگر می  ه هایش از زندگی؟ اگر امین نبا

مهربانی هایش را به همین آسووانی فراموش کرد؟ مگر می توان خنده هایش را به همین 

شد.      سادگی دفن کرد؟ اما اعتراف می کند که اگر امین نبود او به این اندازه ناامید نمی 

ادی از این زندگی داشووت. نیشووخندی به آرزوهای  او قبل از امین خواسووته های خیلی زی

دور ودراز گذشته اش می زند. دوست دارد مرورشان کند. باری دیگر چشم می بندد و       

به آن روزها فکر می کند. وقتی که بدترین حس را به پلیس ها داشوووت. وقتی که معتقد 

شتر     صال به درد زندگی کردن نمی خورد. می خندد و بی شته   بین گذبود پلیس جماعت ا

ها دست و پا می زند. وقتی که به ماشین شاسی بلند سارا حسادت می کرد و می خواست  

یکی از آن ها راداشته باشد. وقتی که دلش می لرزید با دیدن پالتو های پر رنگ و لعاب   

بیتا. وقتی که سووواالر تاکید می کرد زندگی بیتا با او فرق دارد و او لجوجانه می گفت که              

باید او از زندگی لذت ببرد و من نه؟ چرا من نباید مثل بیتا باشوووم؟ آهی می             چرا؟چرا 

کشوود و غرق تر می شووود. دلش لک می زد برای تمام شووهربازی های دنیا. تمام چرخ و  

شدن بر        سوار  شبانه اش  شق هیجانش بودند. یکی از رویاهای  فلک هایی که دخترها عا

سوورهنگش بخاطر قاطی بودن دختر و پسوور  یکی از همان چرخ و فلک هایی بود که پدرِ 

 می لب رسوویده ذهنش به که چیزی از و کند می فکر بیشووتر کمی ممنوعش کرده بود. 

  های دوسووتی همان از. خواسووت می هم پسووری دختر دوسووتی یک ی تجربه دلش. گزد

شقانه  شکی  باهم که عا  می لبد و رد یکدیگر بین کوچک کادوهای و گذارند می قرار یوا

و همیشووه دلش غنم می رفت برای همین ا آمد می بدش متلک از که بیتا رعکسب. کنند

توجه های کم. اما ترس از اخم های پدر سرهنگش لرز به اندامش می انداختو باعث می  

شوود سووربه زیر بیندازد و به راهش ادامه بدهد. شوواید حق داشووت دل ببازد به امینی که  

دکه اجازه داشووت خیره چشوومانش را نگاه  اولین مذکر زندگی اش بوده. اولین کسووی بو
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شد. امین      سی بود که از حرف زدن با او مالمت ن کند و به رویش لبخند بزند.امین تنها ک

اولین مذکری بود که باسلیقه ی خود برایش لباس می خرید و گه گاهی خوراکی هم می  

  آورد. حق داشت دل ببازد دیگر نداشت؟

 !و : حوووواتمووووووووی

صدای ن  همخت      با شود و از جا می پرد. نگهبان ا لحن  گهبان رشته ی تفکراتش پاره می 

 !همیشگی اش می گوید: مالقاتی داری

سر می کند و زیر           سته اش را  ُش شال پرچروک و َن شود.  شد و از جا بلند می  پوفی می ک

لب غر می زند: اون که می خواسوووت گواهی عدم سوووالمت روانی مو درسوووت کنه. حاال          

ی خواد باز این روانی رو ببینه. شایدم باز اون وکیل برج زهرمار رو فرستاده  چیشده که م

یانووووه شایدم سرهنگ حاتمی باز افتخار دادن بیان و دم آخری یک خداحافظی با دختر      

  .دم مرگشون بکنند

به همراه نگهبان به سمت اتاقک آشنای همیشگی به راه می افتد. با باز شدن در و دیدن     

شنای  شود. نگاه او نیز روی تک تک          فرد آ سش حبس می  سته نف ش صندلی ن ی که روی 

اجزای چهره ی ساغر می چرخد. صدای سرد و جدی نگهبان خلسه ی بین شان را به هم 

  !می زند: فقا یک ربع

روی صوندلی فلزی جای میگیرد و به سوختی لب های خشوک شوده اش را به هم میزند:      

 !سالم

د و باصدایی که سعی می کند نلرزد می گوید: سالم آبجی    ساالر لبخندی به رویش می زن 

 !خانم
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سکوت       ساالر  ساغر آب دهانش را قورت می دهد و به دنبال جمله ای خوب می گردد. 

 بین شان را می شکند: سخت می گذره؟

سوواغر می خندد و سوور به زیر می اندازد. چه خوب که مثل امین یا پدرش الکی نشرسووید  

  !د و میگوید: خیلوووویخوبی!سری تکان می ده

ساالر دستش را دراز می کند و روی دستش می گذارد. ساغر دلگیرمی گوید: کجابودی؟  

 چرا نمی اومدی؟

  .ساالر صادقانه می گوید: چون نمی تونستم تو این وهعیت ببینمت و هیچ کاری نکنم

 ؟می شه ساغر لب می گزد و دوباره سر به زیر می اندازد: فکر نکردی دلم واست تنگ

 !ساالر فشار کمی به دستش می دهد: منم دلم تنگ می شد.دلم واست یک ذره شده بود

سوواغر بیخیال تمام دلخوریهایش سووربلند می کندو باخنده میگوید: بیخیال! مهم اینه که 

 !االن اینجایی

  سرش را کم می کند و می گوید: بغلم می کنی؟

جا بلند می شود. او را سخت بین بازوانش    ساالر بغم مردانه اش را قورت می دهد و از  

  .میفشارد و زیر گوشش زمزمه می کند:کله پوکِ من! آبجی بی عقل خودم

 !ساغر می خندد و سرش را بین سینه اش پنهان می کند: داداش بی معرفت خودم

سوواالر باالخره دل می کند و می گوید: بشووین که اگه نگهبانه بیاد پوسووت از کله مون می 

  .کنه

 .ساغر می خندد: نه بابا.امین بهشون سشرده وقتی مالقاتی دارم مزاحم نشن
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 ساالر یک تای ابرویش را باال می دهد و با شیطنت می گوید: منظورت آقا امینه دیگه؟

 .ساغر لب می گزد: همون

ست هایش را در هم قفل میکند: این آقا امین         شیند و د سرجای خود می ن ساالر دوباره 

 .ن بوددیشب خونه مو

سوواغر هری دلش می ریزد. سوواالر با دیدن چشووم های گرد شووده اش می گوید: یک     

  .چیزهایی می گفت

 و : چی؟

ووووو : این که سوواغر عقلشووو از دسووت داده و می خواد اعتراف به کاری بکنه که انجامش  

 .نداده

سوواغر نیشووخندی می زند و فکر می کند پس دلش تنگ نشووده ، فقا به سووفارش امین   

سینه می          اینجا آ ست به  صندلی می دهد و د شتی  صرفم کند. تکیه اش را به پ مده تا من

  .زند: اشتباه گفته. من می خوام باالخره به کاری که انجامش دادم اعتراف کنم

 ...ساالر جدی می گوید: ساغر! من می دونم که تو محاله این کار رو

و هم بفرسوووته اینجا من   سووواغر به میان حرفش می پرد: بهش بگو اگه هزار نفر دیگه ر    

نظرم عوض نمی شه. بگو رو همون برگه جعلی پزشک قانونی کار کنه بهتره.اون بهتر از    

  .این بچه بازی ها جواب می ده

ازجا بلند می شود و به سمت در به راه می افتد که ساالر دلخور صدایش می کند: ساغر!       

 تو چته؟ چرا انقدر عوض شدی؟
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توم اگه یک سووال تموم توی یک سوولول بین کلی آدم   سوواغر به سوومتش برمی گردد: 

 !عجیب زندگی کنی همین قدر یا شایدم بیشتر عوض می شدی

شود. نگاه آخر را به قامت برادرش می کند      ستبه در اتاق می کوبد و نگهبان داخل می  د

و رو می گیرد. حتی اگر به خاطر حرف امین بوده باشد. خوب شد که آمد. خوب شد که    

 !د. چقوووووووودر دلش برای این برادر بی معرفتش تنگ شده بودبغلش کر

گاه           به سووومتش می رود. ن ند می شوووود و  ندلی بل به محم خروجش امین از روی صووو

 پرسشگرش را به چهره ی گرفته اش می دوزد و می گوید: خوب؟

  .ساالر سرش را به چپ و راست تکان می دهد: حتی واینستاد ببینه چی دارم می گم

نفس عمیقی می کشووود و تکیه اش را به دیوار می دهد. سووواالر کالفه دسوووتی به         امین

  موهایش می کشد و می گوید: چی کار باید کنیم؟

 .و : نمی دونم. دیگه هیچی نمی دونم

ساالر تلخ می خندد: گفت بهت بگم رو اون گواهی جعلی که می خوای از پزشک قانونی     

 .می دهبگیری بیشتر فکر کنی. اون بهتر جواب 

 .و : نمی شه. چون جلسه ی آخره حضور خودش اجباریه

  !ساالر آهی می کشد و زمزمه می کند: وای از دست تو ساغر

*** 

نیلوفر کنارش جای می گیرد ودست دور شانه اش حلقه می کند: ای بیشعور دیگه به ما     

 !محل نمی ذاریا
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ش ساغر می خندد و   شید!  ب.و. صال   ه ای روی گونه اش می گذارد: ببخ این روزها حالم ا

 !خوب نیست

نیلوفر اخمی مصووونوعی می کند: حرفشوووم نزن. با اون دختره که خوب فک می زنی بی      

 .مرام

 گی؟ می رو ساغر می خندد: افروز 

 .نیلوفر لب برمی چیند: اوهوم

 .ساغر لشش را می کشد و می گوید: خیالت تخت! هیچکی واسه من نیلو نمی شه که

 .کند و می گوید: آخیش! باز داری آدم می شی نیلوفر محکم بغلش می

جدا می شوووود و با خنده مشوووتی نثار بازویش می کند: باخودم گفتم یا خدا اینم قاطی             

  .افسرده های بدبخت شد و رفت. باز مثل قبل شو بابا. گور بابای همه پسرها

 .ساغر می خندد و تکرار می کند: آره بابا. گور بابای همه شون

 راف می کند و می پرسد: این معصومه کجاست؟نگاهی به اط

 !و : رفته صف تلفن

سواغر پوفی می کشود و باخنده می گوید: خداروشوکر من که دیگ از موندن توی صووف     

  .تلفن راحت شدم

والکی قهقهه می زند. نیلوفردسووتش را می گیرد و می گوید: پاشووو بریم حموم که هم از  

 .تیم یکم تر تمیز بشیمکسلی در بیایم. هم اینکه بوی گوه گرف

 !ساغر می خندد و بلند می شود: فکر خوبیه
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بازهم حرف های افروز ذهنش را مشغول می کند. بازهم به محاالت فکر می کند و پوف  

می کشووود. سووورش را زیر دوش آب می گیرد و فکر می کند اسوووارت تا کی؟ چرا باید  

ت و راه سوم چیزی جز فرار  مرگی را بخواهد که سزاوارش نیست؟ افروز از راه سوم گف

شود از اینجا فرار          ست؟ چطور می  صال مگر ممکن ا شد. اما فرار از اینجا؟ ا نمی تواند با

کرد؟ پس چرا افروز آن طور مطمئن راجع به این قضووویه صوووحبت کرد؟ یعنی او راهی     

  برای فرار از اینجا سراغ دارد؟

ه مگر بچه بازی اسووت ک پوفی دیگر می کشوود و فکر می کند مگر فیلم پلیسووی اسووت؟ 

 بتوان از اینجا فرار کرد؟

برای بار آخر تنش را زیر آب می گیرد و شوویر آب را می بندد. با حوله تنش را خشووک  

می کند و مشووغول لباس پوشوویدن می شووود. بازهم همه چیز را در ذهنش باال پایین می  

سکش با        ست. ری سوم خیلی بهتر ا سد این راه  ست اماب کند و به این نتیجه می ر ازهم  ال

چند درصووودی امید برای آزادی دارد. او که اول و آخرش قرار اسوووت پای چوبه ی دار       

برود. اول و آخر مرگ پیش رویش به انتظار نشووسووته. پس شوواید بدنباشوود این راه را    

امتحان کند و امیدی خیلی کم به یک زندگی جدید و فرار از این زندان نفسووگیر داشووته  

  .باشد

می خواهد به سوومت تخت افروز برود اما نیلو راهش را سوود می کند:   به محم خروجش

 !عافیت باشه

 !باخنده می گوید: چه زود تموم شدی تو

نیلوفر دسوتش را دور بازویش حلقه می کند: من همیشوه فرز تر از تو بودم. امروز غم و    

  .غصه و یک گوشه غمبرک زدن تعطیله! می خوام یک کار خووووووب بکنیم
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وزخند می زند: مثال چه کاری؟ می تونیم بریم یک دوری بزنیم؟ یا نه می تونیم  سووواغر پ

  .خرید کنیم

بد زدن هم ممنوعه. می خوام همین       و تلخ می خندد. نیلوفر اخم می کند: امروز نفوس 

 جا با همین امکانات کم و داغونمون خوشی کنیم. قبوله؟

  و : مگه چاره ای جز قبول کردنش دارم؟

ی خندد و به محم رسیدن کنارتخت دستش را رها می کند: من برم معصومه و     نیلوفر م

 .لیلی رو هم بیارم

ساغر باری دیگر نگاهش را به تخت افروز می دوزد. نگاه خیرهی افروز       شدنش  با دور 

  .را می بیند که به او دوخته شده

 .به سمتش پاتند می کند و کنارش می نشیند: سالم

  .می زند: سالم افروز لبخندی به رویش

 ساغر با صدای آرامی می گوید: گفتی یک راه دیگه. اون راه چیه؟

 افروز نیشخند می زند: تو انتخابتو کردی؟

 ...و : نه.. نمی دونم فقا می خوام

  .افروز به میان حرفش می پرد: پس نیازی نیست که چیزی راجع بهش بدونی

 ...ساغر پوف کالفه ای می کشد: دو دلم. می ترسم

 !و : پس اگه می ترسی نمی تونی این راه رو بیای
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  و : می دونم که منظورت فراره. ولی چجوری؟ چجوری می شه از اینجا فرار کرد؟

شان را کمتر می کند: تو تصمیمتو بگیر. اگه حاهری که باهام بیای،        افروز فاصله ی بین 

 .منم بهت می گم چجوری می شه از اینجا رفت

س      شکوک می پر ضیه رو به    ساغر م سلوله.چرا این ق د: چرا من؟ این همه آدم توی این 

 من گفتی؟

افروز درحالی که سعی می کند اهطرابش را پنهان کند مطمئن می گوید: چون توم یکی   

هسوووتی که اینجا رو نمی خوای. آدم هایی که اون بیرون منتظرت هسوووتن رو هم نمی       

 ...خوای

شود و باخنده می گوید: حس    ست      ساغر قانع می  شتر از اون چیزی که من وا می کنم بی

 .گفتم از زندگی من خبر داری

ستان جالبیه.      صه ی زندگیت اینجا زیاد رو زبون ها می چرخه. دا افروز می خندد: چون ق

  !سرهنگی که دختر خود را به قانون می سشارد

مردن رو وووو : حق باتو ه.من... من این آزادی رو نمی خوام. اون آدم ها رو نمی خوام.من 

 ...هم نمی خوام

شم و بازهم      ستگیر می نگاهش را به چشم های افروز می دوزد: ته تهش اینه که بازهم د

تهش مردنه. فکر کنم می ارزه به این که این راه سووووم رو امتحان کنم. تا شووواید... حتی  

شه از اینجا فرار کرد. اما بعدش چی؟ همه دنبالمون   شاید ب د.  ناگه احتمالش خیلی کمه ... 

 می شیم فراری. با این وهعیت مگه میشه زندگی کرد؟

 .و : این جا نمی شه. ولی می تونیم از ایران بریم
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 ساغر می خندد: با کدوم پول؟ کدوم بودجه؟

  افروز: اگه بگم من همشو درست می کنم چی؟

 .ساغر مردد می گوید: نمی دونم چرا اصال حس خوبی ندارم

 .و : بازهم انتخاب با خودته

سکوتی طوالنی     ههرچ: گوید می و دهد می بیرون را اش شده  حبس نفس ساغر بعد از 

 !باداباد

*** 

خمیازه ای می کشد و نگاه خسته اش را به عقربه های ساعت می دوزد. یک و نیم شب.       

 .چشم هایش را با دست می مالد و دوباره نگاه به برگه های زیر دستش می دوزد

 و : نمی خوای بخوابی؟

 دای زهرا به سمتش برمی گردد و می پرسد: تو هنوز بیداری؟باص

 !زهرا گله مند می گوید: توم بیداری

 .امین صندلی اش را می چرخاند و باخنده می گوید: خوب من کار دارم عزیزم

سه ی خون! نمی تونم ببینم انقدر داری اذیت        شده کا شم هات  زهرا دلگیر می گوید: چ

  .می شی

می آید و نزدیکش می شوووود. تا می خواهد پرونده ها را نگاه کند          از روی تخت پایین   

 امین پرونده را می بندد. زهرا اخم می کند: چرا بستیش؟

 !و : چون محرمانست
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 .و : من زنتم

 !و : می دونوووووووم

 !و : امیووووووووون

شانه ی  ریفش می گذارد:        سرش را روی  ستش را دور کمرش حلقه می کند و  امین د

 .غر نزن! نمی تونم که مسا ل پرونده رو باز کنم بهت بگمانقدر 

 و : خب چرا؟ البد چون بازهم راجع به اون دخترست؟

 امین سرش را بلند می کند و بااخم می گوید: کدوم دختر؟

 !زهرا سربه زیر می اندازد: ساغر

  امین گله مند می گوید: چرا انقدر روی ساغر حساس شدی؟

کرده لب باز می کند و پشت سرهم می گوید: چون تو زیادی   زهرا که زخم دلش سرباز

روش حساسی. چون تو خیلی بهش اهمیت می دی. چون شب و روزت رو درگیر پرونده  

ستی و همین که خبری ازش می     صمیمی ه ی اون دختره کردی. چون که زیادی باهاش 

 .شه منو ول می کنی و میری پیشش

مات و مبهوت نگاهش می کند. ای     ن همه دلخوری از کی در دلش جاخوش کرده    امین 

بود؟ از همین دیروز؟ لب تر می کند تا چیزی بگوید و توجیح کند. نگاه سوورگردانش را 

روی صووورت دلخور زهرا می چرخاند و لب به هم می زند تا چیزی بگوید. اما در نهایت  

هیحی پیدا نمی کند. پس او را در آغ  شد  بازهم حق را به او می دهد و هیچ تو وش می ک

 !و زیرگوشش زمزمه می کند: ببخشید
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زهرا آهی می کشووود و می گوید: نمی خوام ناراحتت کنم ولی خب منم نمی تونم تحمل        

  .کنم

ست ندارم یک لحظه هم تورو بایکی       صورت امین قاب می کند: دو ست هایش را دور  د

 .دیگه شریک بشم

این  نو باکسی شریک بشی.فقا   امین می خندد: اصال قضیه اینطوری نیست. قرار نیست م    

پرونده خیلی حساسه. پس فردا آخرین جلسه دادگاهه. اگه آخر دادگاه همونجوری که    

 .می خوام تموم شه قول می دم تموم این مدت رو واست جبران کنم

زهرا سوورش را به پیشووانی اش تکیه می دهد و می گوید: اگه جوری که می خوای تموم   

 نشه چی؟

  .برای فرار از جواب دادن، لب هایش را شکار می کندامین لب می گزد و 

*** 

صوودای زنگ گوشووی هوشوویارش می کند. نیم خیز می شووود و چشووم هایش را می مالد.   

شی قطع          صدای زنگ گو شد و از تخت پایین می آید.  شانه ی زهرا باال می ک مالفه را تا 

صووبح. نگران به  می شووود و امین نگاهش را به عقربه های سوواعت می دوزد. سووه و نیم 

شتنش دوباره زنگ می     سمت موبایلش که روی میز مانده پاتند می کند و به محم بردا

 .اط را وصل می کند: الوارتب نگران خورد. با دیدن نام آشنای نگهبان سلول ساغر 

 .و : سالم سرگرد. شرمنده بی موقع مزاحم شدم

 و : مشکلی نیست. اتفاقی افتاده؟
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شما         سرافراز من و من کنا  شما خبر بدم تا  سرهنگ به  صالا دیدم قبل از  ن می گوید: 

 ...بهشون بگین. راستش ...راستش

 و : چوووووووووی شده سرافراز؟

از صوودای بلندش زهرا نیز هوشوویار می شووود و چشووم های نیمه بازش را به او می دوزد.  

  .ناقو خوردسرافراز می گوید: خانم حاتمی شب قبل بایکی از زندانی ها درگیر شدن. چ

امین وای بلندی می گوید و دستش را به پیشانی اش می کوبد. یاد جمله ی اول سرافراز     

 می افتد که می خواست خبری را به سرهنگ بدهدو نگران می گوید: ز...زندست؟

 .و : بله خداروشکر. فقا زخمشون عمیقه. خون ریزی شدیدی داره

 !نید درمونگاهامین داد می زند: پس چرا معطلین؟ منتقلش ک

 .و : منتقل کردیم. ولی متاسفانه نه خانم محرابی و نه دکتر علی زاده اونجا نبودن

امین باعجله به سوومت لباس هایش می رود ودرحال آماده شوودن می گوید: یعنی چی که 

 نیووووستن؟ مگه اون خراب شده قانون نداره؟

م محرابی هم از عصر تا بحال   وووو : دکتر علی زاده انگار امروز رو مرخصی رد کردن. خان 

 .نیومده

امین دم دسوووت ترین پیراهنش را به تن می کند و می گوید: همین االن منتقلش کنید       

 .بیمارستان

 ...و : اما... باید مجوز
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سریع       سش بیفته.  شه وقت تلف کرد. نباید اتفاقی وا امین به میان حرفش می پرد: نمی 

 .تش بامن. فقا همین االن زنگ بزنید اورژانستر منتقلش کنید بیمارستان. همه مسئولی

به محم قطع کردن تماس دکمه هایش را می بندد و اسلحه اش را برمی دارد. زهرا نیم   

 خیز می شود و گله مند می پرسد: بازم ساغر؟

 !امین خشمگین می گوید: االن وقتش نیست زهرا بعدا

  .ارج می شودو بدون این که اجازه ی حرف زدن به او بدهد از اتاق خ

 «چندساعت قبل»

ساغر: این... این محاله. مسئول های همینجا هم بلدن بخیه بزنند. حتی گاهی جراحی هم 

 .انجام دادن. محاله بخاطر یک زخم سطحی منتقلمون کنند بیمارستان

افروز یک تای ابرویش را باال می دهد: درمونگاه اینجا فقا دونفر آدم کاربلد داره. بقیه          

د تا کارآموز سوواده اند که فقا صووبح ها میان. اگه این دونفر نباشوون مجبورن   شووون چن

 .منتقلمون کنند

 ساغر نگران می گوید: چجوری قراره اون دونفر شب رو نباشن؟

و : نترس قرار نیست کسی آسیبی ببینه. دکتر علی زاده یک تصادف کوچیک می کنند و   

نه. نگران نباش. و بعد هم مجبوره  مجبور می شوون برن بیمارسووتان. آسوویب جدی نمی بی

ماشووینش رو تحویل تعمیرگاه بده تا برای فردا آماده اش کنندچون که فردا یک سووفر  

خیلی هروری داره. و اما خانم محرابی دکتر بهش زنگ زده و گفته که امشب رو بجاش   

ی مشیفت وایسته و وقتی می خواد اینجابیاد. یک نفر بی هوشش می کنه. وقتی هم بیدار    

سیدگی            هعیت دوتا زخمی ر ست که به و شه.امشب هیچکس اینجا نی شه جلوی در خون

  .کنه
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سووواغر مات و مبهوت می گوید: تو تو این ها رو از کجا می دونی؟ اصوووال... اصوووال توکی      

 هستی؟

افروز جدی می گوید: بهتره زیاد کنجکاوی نکنی سووواغر. تا همین جاش هم نباید بهت           

وی شده و چه نقشه ای               می گفتم ولی خب می دونم  و و و و و و و و که اگه نگم فکر می کنی چو

 !برات دارم

 .ساغر دل نگران زمزمه می کند: خیلی می ترسم

ووو : دیگه وقت ترسیدن نیست. برای یک بار هم که شده سعی کن خودت رو ثابت کنی.  

 .حداقل به خودت ثابت کن می تونی به چیزی که می خوای برسی

*** 

خود را به بیمارستان می رساند. ماشین را گوشه ای پارک کرده و      امین با نهایت سرعت  

پیاده می شوووود. پله ها را دوتا یکی باال می رود و باالخره خود را به پذیرش می رسووواند: 

 .ببخشید

  بخش کدوم رو حاتمی ساغر : گوید می سریع  امین و کند می بلند را سرش  خانم جوان 

 بردن؟

ه دنبال نام سووواغرحاتمی می گردد: متاسوووفم راجع به        نگاهی به مانیتورش می کند و ب      

 ...وهعیت این مریم نمی تونم چیزی رو

امین بالفاصله کارت شناسایی اش را از جیب بیرون می کشد: من سرگرد وفایی هستم          

 .ازبخش آگاهی

 .شرمنده می گوید: ببخشید. بخاطر لباسهاتون فکر نکردم از آگاهی باشید.چند لحظه
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 !وتاه می گوید: هردو منتقل شدن اتاق عملبعد از مکثی ک

 امین متعجب می گوید: مگه دونفر بودن؟ نفر دوم کیه؟

 .و : افروز هیایی

امین نفس حبس شده اش را بیرون می دهد و به سمت آسانسور پاتند می کند. افروز و       

 !ساغر؟ یعنی ساغر هم او را زخمی کرده؟ ساغر؟

اش را به دیوار می دهد. اصوووال حس خوبی به این  مقابل در اتاق عمل می ایسوووتد و تکیه

قضوویه ندارد. درگیری اش با افروز زیادی مشووکوک بود آن هم درسووت دوشووب قبل از   

 .دادگاه. درست وقتی که هیچ خبری هم ازسیامک نبود

آهی می کشد و روی صندلی جای می گیرد. چرا حتی فکرش را هم نکرده بود که افروز    

د؟ چرا احتمالش را ندادکه در ازای عسوول بخواهند آسوویبی به و سوواغر در یک بند باشوون

 خودِ ساغر بزنند؟

 !و : سرگرد

سربلند می کند.تقوایی احترامی نظامی می گذارد و امین          سرباز تقوایی  شنای  صدای آ با

 می گوید: وهعیتشون چطور بود؟ وقتی آوردینش... ازکجا زخمی شدن؟

  .انم هیایی از شکمو : خانم حاتمی ازناحیه ی کلیه شون و خ

 و : ازجز یات درگیری خبرداری؟

و : اونطور که خانم سرافراز گفتن زندانی ها از صدای دادشون بیدار شدن و خانم نیلوفر   

  .قاسمی توی راهروی دستشویی تن خونی شون رو پیدا کردن و به نگهبان خبرداده
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لیه... چطور درگیری می امین دستی زیرچانه اش می کشد و فکر می کند از شکم... از ک    

سته از خود           ساغر هم خوا هربه ی اول را زده؟ حتماافروز. حتما  سی  شد؟ چه ک تواند با

 ... دفاع کند

سرباز بالحنی امیدوار کننده        سرش را بین دستانش می گیرد و پوف کالفه ای می کشد. 

ستراحت مطلق    امال  ک می گوید: خودتونو نگران نکنید. زخمشون جدی نبوده. باچندروز ا

  .خوب میشه

امین سربلند می کند چیزی بگوید که دراتاق عمل باز می شود. هراسان خود را به آن ها 

 می رساند. راه دکتر را سد می کند و می پرسد: حالش خوبه؟

با خارج شوودن تخت از اتاق عمل صووورت رنگ و رو پریده ی افروز را می بیند و نگران   

 می پرسد: پس ساغر کجاست؟

خندی مهربان به رویش می زند: شووومانباید اینجاباشوووید آقا. چه نسوووبتی باخانم                 دکترلب

 حاتمی دارید؟

 .امین کالفه کارت را از جیبش بیرون می کشد: سرگرد وفایی هستم مسئول پرونده

 ...دکتر شرمنده می گوید: متاسفم. به خاطر دل نگرانی تون

 !خانگی اتو در دل اهافه می کند سر و وهع نامرتب و لباس های 

  امین به میان حرفش می پرد: ساغر کجاست؟

  .و : زخم ایشون زیاد جدی نبوده. یک بخیه زدند و منتقلشون کردن بخش

امین خدا را شکری در دل می گوید نفس عمیقی می کشد. دوباره رو به دکتر می پرسد:     

 وهعیت خانم هیایی چطوربود؟
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  .و : زخم عمیقی بود ولی خداروشکر خطررفع شد

امین باری دیگر به پذیرش می رود و شماره اتاق ساغر را می پرسد. گله ای جدی هم از  

  .حواسشرتی اش می کند که اشتباهی گفته هردو در اتاق عمل اند

سربازی که مقابل در اتاق ایستاده بود با دیدنش احترامی نظامی می گذارد و تعجبش را   

سر ووهع نامرتب امین پنهان می کند. ک   شود. مقابل تخت    از  نار می کشد تا امین داخل 

ند. زمزمه می            گاهش را روی چهره ی رنگ و رو پریده اش می چرخا تد و ن می ایسووو

 کند:من با تو چیکار کنم؟

پوفی می کشد و روی صندلی می نشیند. موهای سیاه وپریشانش که روی بالشت ریخته        

می گوید و دلش بازهم بی    دلش را می لرزاند. لب می گزد و نگاه می دزدد. اسوووتغفار     

راهه میرود. دلش می خواهد برای یک بار هم که شوووده دسوووت روی موهای سووویاهش 

بکشد. دلش خیلی چیزها می خواهد و کالفه اش می کند. از جا بلند می شود و طول اتاق    

قدم می زند. این اتفاق یعنی این که سیامک زیادهم بی کارننشسته و نقشه هایی در سر       

 هیچ چیز در این باره به علیه آن ها نیسووت. خیلی عادی سوواغر باکسووی دعوا    دارد. حاال

شتر         شک اش را بی شکم افروز  شده اند. زخم روی  کرده و در این بین هردو زخمی نیز 

ساغر        هربه ای که نثار  ساغر نه ، بلکه خودش خود را زخمی کرده. و  می کند. به اینکه 

به خطر بیندازد. بازهم مقابل تخت می ایسوتد و    کرده نیز انقدر عمیق نبوده که جانش را

بازهم نگاهش می کند. این دختر از او یک آدم دیگر می سوووازد. آدمی که حتی خودش  

هم او را نمی شناسد. کنار او می شد یک پسربچه ی پانزده ساله که دلش شیطنت های         

 ...او زیادی می خواهد. مثل نوازش موهای سیاه او... مثل گرفتن دست های سرد

سی که در وجودش        ستش می گذارد. از ح ستش را بی اختیار جلو تر می برد و روی د د

دویده لبخند می زند و تلخ می خندد. فریاد وجدانش باالخره به گوشوووش می رسووود و           
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دسووتش را عقب می کشوود. یاد اطمینان قلبی سوورهنگ حاتمی می افتد که به او دارد. یاد 

و همه قلبش را به درد می آورند. از خود متنفر می     حرف های صوووادقانه ی زهرا... همه    

شووود و عقب می کشوود. نگاه از صووورت سوواغر میگیرد و به سوومت در پاتند می کند. این 

نفس سوورکش نمی تواند برای امین باشوود. امین به هیچ قیمتی نباید انقدر بدباشوود. نباید  

  ، همان نامردییف بااعتماد سوورهنگ حاتمی و همسوورش بازی کند. نباید درمنجالب کث 

سرهای        شتر درد شه ی بی صحبت کرده و ری چیزی که خودش بارها و بارها راجع بهش 

در  نامردیزندگی دانسوووته غرق شوووود. حتی صووودم ثانیه ای دیگر هم نباید اجازه دهد 

ذهنش جان بگیرد. ازاتاق خارج می شوووود و با گام هایی بلند خود را از آن جا دور می          

رها می گوید تا ملکه ی ذهنش شوووود: من زن دارم. من دیگه زن       کند. زیرلب بارها و با     

 .دارم

درحیاط بیمارستان روی نیمکتی می نشیند و گوشی را از جیبش بیرون می کشد. شماره        

ی سوورهنگ حاتمی را می گیرد. به طوری که نگرانش نکند قضوویه را برایش تعریف می 

قطع تماس شماره ی مرتضی را می  کند و او می گوید که سریع خود را می رساند. بعد از

 اب افروز ارتباط و سوویامک به اش شووک از. کند می تعریف را جریان هم او برای گیرد و 

  مرتضوووی. بدهد   سووواغر به  را حواسوووش تمام  روزی چند  خواهد  می و گوید  می ها  آن

 مگه؟ کجایی خودت: پرسد می مشکوک

جا...        ید: نمی دونم. هر تاه می گو لب می گزد و کو که فقا سوووواغر       امین  جایی  هر

 !اونجانباشه

*** 

سرباز می گوید: بیرون        شود و رو به  سرهنگحاتمی با اقتدار همیشگی اش وارد اتاق می 

 .منتظرباشید
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به محم خروجشووان نزدیکش می شووود. نگاه پرحسوورتش را روی صووورت رنگ و رو   

  پریده اش می چرخاند و آه می کشوود. دسووتش را نوزاشوووار روی صووورتش می کشوود و 

 زمزمه می کند: تو کِی انقدر بزرگ شدی آخه؟

آهی دیگر می کشد و لب می گزد. باید به هر قیمتی که شده دخترش را از این منجالب    

نجات بدهد. باید به هرقیمتی شده زندگی تباه شده اش را به او بازگرداند. خم می شود     

ش و  سنگینش ر       ب.و. ساغر پلک های  شاند.  شانی اش می ن ی ا به هم مه ی عمیقی بر پی

زند و سوووعی می کند چشوووم باز کند. در میان رویاهایش امینی را می بیند که او را در            

آغوش کشیده و اجازه نمی دهد تن خونی افروز را ببیند. لب های خشک شده اش را به    

 .هم می زند و به سختی زمزمه می کند: امو...ین

شحالی نامش را        شد و باخو صدایش عقب می ک شنیدن  ساغر؟     پدرش با  صدا می کند: 

 ساغر بابا خوبی؟ بیدارشدی؟

صویر تاری از چهره ی تکیده         شخیص می دهد و پلک می زند. ت شنای پدر را ت صدای آ

 !اش می بیند و لبخند می زند: با...با

 و : خوبی باباجان؟ درد که نداری؟

 .ساغر به سختی می گوید: خو...بم

د. ساغر لب می گزد و فکر می  ب.و.ش پدرش باری دیگر خم می شود و صورتش را می   

 کندچقدر مهربان شده! چرا حاال؟ چرا حاال که تصمیم گرفتم بروم انقدر خوب شدی؟

پدرش سووریع خود را به دکتر می رسوواند و خبر به هوش آمدن سوواغر را می دهد. دکتر  

شماهم دیگه خیالتون راحت      شکر.  لبخندی به رویش می زند و مهربان می گوید: خدارو

  .باشه
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سرم را از دستش جدا       پدرش باری دیگر به اتاق بازمی گردد و پرستاری را می بیند که 

ستار می ماند. به محم خروجش دوباره نزدیک می رود و این   می کند. منتظر خروج پر

بار بالحن جدی همیشوووگی اش می گوید: دیشوووب چه اتفاقی افتاد؟ چرا با اون دختره            

 درگیر شدی؟

زیر می اندازد. حرف های افروز را باری دیگر درذهنش      سووواغر لب می گزد و سوووربه   

به هیچ وجه جواب سووواالتشووون رو نمی دی. فقا می گی دوسووت نداری  » مرور می کند:

 «.دوباره بیاد بیاری و حالت بد میشه. یا مثال بعدا راجع بهش می خوام صحبت کنم

بت کنم.  پدرش صوودایش می کند و سوواغر محکم می گوید: نمی خوام راجع بهش صووح  

شود. فکر می کند دخترش از لحاظ      شد و از جابلند می  حداقل االن نه!پدرش آهی می ک

روحی داغون شده است! این اتفاقات فراتر از  رفیت اوست. حق دارد سکوت کند. در      

 !یک قدمی دربود که ساغر صدایش می کند: بابا

ن می گوید:  به سوومتش برمی گردد و پرسووشووگر نگاهش می کند. سوواغر من و من کنا  

 سرگردوفایی کجاست؟خبرداره از این قضیه؟

 .پدرش باسر تایید می کند: اوهوم

 ساغر لجوجانه می پرسد: االن کجاست؟

 و : کاری باهاش داری؟

 .ساغر لب می گزد: نه. فقا... فقا می خواستم بدونم کجاست

 ینجا کهو : اوهوم. رفته خونه اش. سرش شلوغه بجای خودش سرگرد فالا رو گذاشته ا 

 .حواسش به اوهاع باشه
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 .پدرانه اهافه می کند: نگران هیچی نباش. موا بتیم

و از اتاق خارج می شووود. سوواغر پوزخندی می زند و نگاهش را به سووقف می دوزد. فکر  

 .می کند همش دارم خودمو گول می زنم. اون دوستم نداره. اون اصال منو نمی بینه.هه

*** 

الن می شود و سینی را مقابلش روی زمین می گذارد. امین    مادرش با سینی چای وارد س  

 گله مند می گوید: چرا خودتو اذیت می کنی مادرمن؟

  .حاج خانم باخنده می گوید: اذیت چیه پسرم؟ بیا بخور کامتو شیرین کن

به چین و چروک های صوووورتش می دوزد و فکر می کند: کِی        امین نگاه پرمحبتش را 

 انقدر پیرشدی؟

 !ر دهان می گذارد و می گوید: یدونه ایقندی د

  جر ه ای چای می نوشد و می گوید: چه خبرها؟ مشکلی که نداری؟

  .مادرش بالبخند می گوید: هیچ مشکلی نیست عزیزم

امین بازهم لبخند می زند و چایش را می نوشد. مادرش دل نگران می پرسد: نمی خوای    

 بگی جریان چیه؟

 ریانی؟امین متعجب می گوید: چه ج

شاش      ست روی زانویش می گذارد و می گوید: مادر حرف دل بچه رو از تو چ مادرش د

می خونه. بگو ببینم چی شووده پنم صووبح بااین سوور و وهووع خونه زندگیت رو ول کردی   

 اومدی اینجا؟
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 امین گله مند می گوید: بده اومدم سربزنم؟

فت چشم که شده کاسه ی خون  و : نه مادر بدنیست. ولی این که با این لباس ها با یک ج 

  .من واسه عجیبه اینجا اومدی 

امین فنجان خالی شووده را داخل سووینی می گذارد و می گوید: چیزی نیسووت. درگیر یک  

پرونده ی پیچیدم. صبح هم دوتا از زندانی ها درگیر شده بودن مجبور شدم زود خودمو     

 ...برسونم. به همین

 مجیده؟ حاج دختر اجب مادرش به میان حرفش می پرد: قضیه ر

ما قبل از او             به دنبال توجیح می گردد. ا امین از حرف مادرش مات می ماند و در ذهن 

مادرش لب باز می کند: هرچی گذشووته دیگه گذشووته با قبلش کار ندارم. ولی االن دیگه 

زن داری مادر! مسووئولیت اون دختر گردن تو ه. هرباری که دلش رو بشووکونی اون دنیا  

 .اب پس می دیبراش جو

امین سر به زیر می اندازد و مادرش دست روی شانه اش می گذارد: من به بچه ی خودم  

باخودت درگیری و        که هیچوقت راه غلا رو نمیری. می دونم چقدر  مطمئنم. می دونم 

ست به          شه. حوا ست به زهرا با سعیتو می کنی اوهاع رو درست کنی. ولی مادر حوا همه 

انگاری هاتدل زنت رو نشووکن مادر اون دختر هم گناه داره. به  رفتارهات باشووه. باسووهل

شب و روزش رو تو اون خونه می گذرونه.خدارو خوش نمیاد خون به دلش    امید تو داره 

 .کنی

 امین اخم می کند: زهرا چیزی گفته؟

و : تو به این هاش کاریت نباشه. مهم نیست چی گفته و چی شنیدم. مهم اینه که نخواسته  

  .رمت بین تون رو بشکنه و از من کمک خواستهحریم ح
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امین پوفی می کشووود و کالفه موهایش را به هم می ریزد: حس بدی دارم. باور کن من       

نمی خوام اذیتش کنم ولی... ولی نمی تونم توی این شوورایا به دلخوری هاش فکر کنم.  

سا       سر و  شه یک  صبرکنه. این پرونده که تموم ب ی به مونبه خودش هم گفتم یک مدت 

 .خونه زندگی مون می دم

مادرش دسووت نوازشووی به روی موهایش می کشوود و مطمئن می گوید: من به تو ایمان    

 !دارم پسر! می دونم که از پس این هم برمیای

امین سوووربه زیر می اندازد و فکر می کند از پس این پرونده شووواید... اما کاش این بار          

 !مبتوانم از پس این دل لعنتی نیز بربیای

وووو : االنم پاشو برو خونه ات. یکم لی لی به الالی اون دختر بذار. یکم با دلش راه بیا بذار 

 !دلخوش بشه. امین! نذار حسودی اش گل کنه که از حسادت زن خود خدا هم می ترسه

امین می خندد و مادرش ادامه می دهد: فکر و خیال اون دختره روهم ازسووورت بیرون        

تم خدارو هزار مرتبه شکر می کنم این وصلت سرنگرفت. خدا      کن. هربار که یادش میف

 .از من نگذره که دستی دستی داشتم بدبختت می کردم

امین تلخ می خندد و مادرش هشوودار می دهد: توم فکروخیالشووو ازسوورت بنداز بیرون.   

 .خدا رو خوش نمیاد زن به اون دسته گلی داشته باشی و فکروخیالت پی دیگرون باشه

 نده چشمی می گوید و از جا بلند می شود. مادرش می پرسد: کجا؟امین باخ

 !و : خودت گفتی برم خونه که

  .مادرش لبخند می زند واز جا بلند می شود: برو مادر. برو خدا به همراهت
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ستارت می زند. بیاد روز اولی که مادرش پی به دلدادگی      شین جای می گیرد و ا داخل ما

خندد. چقدرخوشحال از او سراغ دختر مورد عالقه اش را می اش برده بود می افتد و می 

گرفت و به محم شنیدن نام ساغر دختر کوچک سرهنگ حاتمی چه قشقرقی به پاکرد.  

ماشوووین را از پیچ کوچه خارج می کند و بازهم تلخ می خندد. مادرش گفته بود یکبار             

قتل بودن و حبس در  دیگر نام آن دختر را بیاورد شووویرش را حاللش نمی کند. متهم به    

زندان گمرک زنان زیادی ناخوشووایند به نظر می رسووید. حتی فکرش هم محال و دور به 

 !نظر می رسید که یک متهم به قتل و یک سرگرد درجه سه باهم و کنارهم باشند

*** 

 !و : جناب آقای تقوایی به بخش پذیرش. آقای تقوایی هرچه سریع تر به بخش پذیرش

  .اطراف می کند و می گوید: نمی شه که اینجا رو ول کنم تقوایی نگاهی به

 .در را باز می کند و نگاهی گذرا به چهره ی غرق در خواب ساغر می اندازد

پیم باری دیگر نامش را تکرار می کند. در را می بندد ورو به پرسوووتاری که مقابل اتاق             

 !شید خانمایستاده و در حال نوشتن چیزهایی روی دفتر است می گوید: ببخ

افروز سووربلند می کند و پرسووشووگر نگاهش می کند.تقوایی شوورمنده می گوید: می شووه  

 چندلحظه ای اینجا وایستید من برم وبیام؟

افروز از زیرماسکی که به روی دهانش کشیده لبخند می زند و می گوید: البته. فقا یکم   

 .سریع تر تشریف بیارید چون باید به بیمارهای بخش سربزنم

 .چشم چشم و :
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به محم دور شوودنش داخل می شووود و به سوومتش می رود. با دسووت تکانش می دهد و  

 .صدایش می کند:ساغر! ساغر پاشو

 .باصدای آشنای افروز چشم باز می کند. افروز سریعاز جابلندش می کند: پاشو زودباش

بام گفت عمل                 با ید: تو...توخوبی؟  ند و می گو تاری تنش می ک باس پرسووو به ل گاهی  ن

 ...شدی

افروز سریع به میان حرفش می پرد: بعدا کلی وقت داریم واسه حرف زدن. پاشو بشین      

 .رو این ویلچر

 .ساغر به سختی از روی تخت پایین می آید و نگران می گوید: پشت در سرباز هست

 .افروز ماسک را روی صورتش می کشد و می گوید: دیگه نیست

 .و : آی آی.درد می کنه

هم رو پاهایش می کشووود و می گوید: هیس! هیچی نمی گی فهمیدی؟       مالفه ای سوووفید  

گه گرفتنمون می گی ازهیچی              باز کنی. حتی ا لب  لب از  نداری  تاد حق  فاقیم اف هرات

  .خبرنداشتی و می خواستن بدزدنت

  .و : اوهوم

افروز در را باز می کند و محتاطانه اطراف را از نظرمی گذراند. باندیدن هیچ پلیسوووی در 

هرو به داخل باز می گردد و ویلچر را خارج می کند. تقوایی مقابل پذیرش می ایسووتد  را

 و رو به زن جوانی که نگاه مضطربش را به او دوخته می گوید: بامن کاری داشتین؟

شار می             شت به روی کمرش ف شتر از پ سلحه را بی سعید ا شمی من و منی می کند و  ها

  .فته بودن. باشما کار داشتندهد. زن لب باز می کند: تو...تماس گر
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 تقوایی متعجب می پرسد: کی بود؟

 .و : سو...سرهنگ حاتمی. گفتن همینجا بمونید االن باز تماس می گیرن

سووعید ویبره ی گوشووی را در جیب پیراهنش حس می کند و با دسووت چپ آن را بیرون  

و  « حله» هد. می کشد. با رسیدن پیام جدید از افروز نفس حبس شده اش را بیرون می د   

 .با تن صدای آرامی می گوید: بگو بره

 !هاشمی دوباره لب باز می کند: آقای تقوایی

تقوایی به سمتش برمی گردد و پرسشگر نگاهش می کند. هاشمی لب باز می کند: فکر       

 .کنم... بهتره برید. اگه باز تو..تماس گرفتن. خبرتون می کنم

سلحه را زیر رو      سعید ا شدنش  ست     به محم دور  سفید رنگش مخفی می کند. د پوش 

 .هاشمی را می گیرد و پرتحکم می گوید: دنبالم بیا

 ...خانم هاشمی باترس می گوید: من که کاری که گفتیو انجا

  .سعید بازویش را می گیرد و جدی می گوید: راه بیفت

ه  ساغر نگاه در کل حیاط می چرخاند و در دل خدا خدا می کند برای بار آخر هم که شد  

کاش امین را ببیند. حتی اگر شده از دور! افروز ویلچر را به سمت ایستگاه آمبوالنس ها    

 .می راند و زمزمه می کند: کم مونده

صاد برای باز کردن در      شتی اش می زند. مر ستد و تقه ای به در پ مقابل آمبوالنس می ای

ند و  بیمارستان می ک  پیاده می شود و کمک می کند ویلچر را باال ببرند. نگاهی به ورودی 

  .می گوید: سعید داره می ره. عجله کنید
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در های پشتی را می بندد و به سمت در راننده پاتند میکند. سعید به محم نشستن روی  

موتورش بازوی هاشمی را رها می کند و هاشمی به سمت بیمارستان پاتند می کند. مقابل 

ی گوید: تهدیدم کرد. گفت پیجتون      در ورودی با تقوایی برخورد می کند و هراسوووان م  

  .کنم

 تقوایی پرحرص می گوید: کجاست؟

 !و : رفت

آمبوالنس از حیاط بیمارسووتان خارج می شووود و بالفاصووله تقوایی خود را به نگهبان می   

رساند: به هیووووووووووچ احدالناسی اجازه نمی دید از اینجا خارج بشن. همه جا رو بگردید 

  !همه جا رو

شماره ی سرگرد وفایی را می گیرد و ناامید از جواب دادن به حاتمی زنگ     پشت سرهم  

حاتمی               خانم  ید سووورهنگ. به محم شووونیدن الو می گوید: خودتونو برسوووون می زند. 

 .رودزدیدن

ست روی قلبش می گذارد. فالا نگران نزدیکش    حاج مجید ای وای بلندی می گوید و د

 می شود: چیشد سرهنگ؟ خوبید؟

ساغر        حاج مجید به  سا...غر...  صندلی اش جای می گیرد و زمزمه می کند:  سختی روی 

 .رو بردن

 و : منظورتون چیه؟ چی گفتن؟

گوشی را از دستش می گیرد و الو الو می گوید. باشنیدن صدای تقوایی جدی می گوید:       

  ...چی شده؟ و تقوایی می نالد: باور کنید تقصیر من نبود
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 شده تقوایووووووووووووووووی؟و : چوووووووووووووووووووووی 

 !و : خانم حاتمی رو دزدیدن

مرتضووی نیز ناامید وای می گوید و روی مبل می نشوویند. سوورهنگ به سووختی لب میزند:  

 .امین... به امین زنگ بزن. بگو زووود خودشو برسونه

  .و : باشه ...باشه

 !شماره ی امین را می گیرد و مضطرب می گوید: جواب نمی ده

 .ز جابلند می شود: زودباش. باید بریم بیمارستان. منو برسون بیمارستانسرهنگ ا

  !زهرا با دیدن تماس های پی در پی اخمی میکند و می گوید: اون که گفته مرخصیه

نگاهش را به در سوپر مارکت می دوزد و از نیامدن امین مطمئن می شود. به محم قطع    

ی داشوووبورد قرار می دهد. امین  شووودن تماس صووودای گوشوووی را خاموش می کند و رو

صندلی        شود و زهرا بالبخند نگاهش می کند. روی  ستیکی پر از تنقالت نزدیک می  باپال

راننده جای می گیرد و پالستیک را به سمتش می گیرد: این هم از سفارشات زهرا بانو!       

  امری دیگه ندارید؟

  !زهرا بالبخند پالستیک را از دستش می گیرد و می گوید: مرسی

 امین ماشین را روشن میکند و می گوید: خوب بگو ببینم برنامه ات واسه شمال چیه؟

 .زهرا شانه ای باال می اندازد: نمی دونم. هیچی

یا و خرید و          لب در امین اخم می کند: هیچی؟ اصووووال دخترها تو اینجور موقع می گن 

 .کباب کوبیده ی بختیاری
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  .تاحاال شمال نرفتم زهرا می خندد: خوب من... من نمی دونم.

سه زندگی کردن.     امین مهربان می گوید: شمال جای خوبیه. آب و هواش جون می ده وا

شی      ست. اونجا می تونی از تهِ ته دلت نفس عمیق بک نقطه ی مقابل تهران پردود و دم ما

 .و اکسیون بفرسی به ریه هات نه سرب

 اون چجوریه؟زهرا دستش را زیر سرش می گذارد و می گوید: دریاچی؟ 

 ...امین می خندد: اونو نمی شه تعریف کرد. فقا باید بری و ببینی . باید حسش

صوودای زنگ تلفن حرفش را قطع می کند. صوودا از گوشووی زهرا بود. نگران شووماره ی    

 ناشناس را نگاه می کند و امین می پرسد: کیه؟

 .زهرا: نمی دونم

 .و : جواب بده ببین.شاید کارواجبی دارن

ارتباط را وصل می کند و موبایل را روی گوششمی گذارد. صدای پرتحکم مرتضی        زهرا 

 در گوشش میشیچد: ببخشید. موبایل خانم وفایی؟

 .و : بله. خودمم

 و : امین همراهتونه؟

 .و : بله

 امین نگران می پرسد: کیه؟

 .زهرا گوشی را به سمتش می گیرد: باتو کار دارن
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ی در گوشش می پیچد: تو کجایی؟ می دونی چندبار   به محم الو گفتن صدای تند مرتض  

  بهت زنگ زدم؟

 امین اخم می کند: مطمئنی؟

سیلی از تماس های      شبورد بر می دارد و قفلش را باز می کند. با دیدن  موبایلش را از دا

 بی پاسخ شرمنده می گوید: متوجه نشدم. اتفاقی افتاده؟

 !و : اتفاق؟ بدبخت شدیم امین بدبخت

 ین را گوشه ای پارک می کند و می گوید: چی شده مرتضی؟امین ماش

سرهنگ حاتمی حالش بدشد بردمش بیمارستان.          ساغر رو از بیمارستان دزدیدن.  وووو : 

  .همه چی قاطی پاتی شده امین. دست تنها از پسش برنمیام زودخودتو برسون

ساغر؟ آخه...    سختی زمزمه می کند:  آخه کِی؟   امین آب دهانش را قورت می دهد و به 

 چطوری؟

مرتضی بی توجه به حرفی که زده می گوید: یک بدشانسی بزرگ هم آوردی. همانتش       

رو انگار واس انتقالش به بیمارستان تو کرده بودی و بعد خیلی شیک مرخصی ردکردی     

 .و رفتی. دقیقا همون روز هم ساغر دزدیده شده

 می گی تو؟امین نفس حبس شده اش را بیرون می دهد و می گوید: چی 

 .و : فقا بیا امین. بیا که ازدستت شکارن

تماس را قطع میکند و تماس های از دسوووت رفته اش را نگاه می کند. با دیدن صووودای            

 !سایلنت شده ی گوشی زمزمه می کند: من که هیچوقت سایلنتش نمی کنم
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 ؟وووو هبه سمت زهرا برمی گردد و با دیدن صورت پر اشکش داد می زند: کار توووووووووو

ستم... می      شه. می خوا ستم اینجوری  زهرا میان هق هق اش می گوید: به خدا... نمی خوا

 ...خواستم

 !امین تند می گوید: فقا خفه شو

 ماشین را روشن می کند و دور می زند. زهرا مردد می پرسد: نمی ریم شمال؟

نجا با ه همیامین نگاه پرغضوووبی نثارش می کند و تلخ می گوید: فقا خداتو شوووکر کن ک

 .دست های خودم خفه ات نکردم زهرا

زهرا بلند تر هق می زند و امین تهدیدوار می گوید: به خداوندی خدا قسم یک مو از سر 

 .اون دختر کم بشه مقصرش تویی. بخدا که بد می بینی زهرا

مال                قت شووو چه و خه االن  ند: آ ند و داد می ز مان می ک ثار فر مشووووت محکمش را ن

  د؟ چرا ولش کووووووووووووووووووووردم؟بووووووووووووو

 !زهرا حق به جانب می گوید: تو خودت گفتی که... بو... بریم شمال

  !امین داد می زند: خفووووووووووووووه شو

در دل خوب می داند که مقصوور همه چیز خودش اسووت. خوب می داند که هربالیی سوور 

م های ناگهانی اش! با     سووواغر بیاید مسوووببش فقا و فقا خودش اسوووت با این تصووومی     

 !احساساتی عمل کردنش

*** 

 .ماشین را مقابل بیمارستان پارک می کند و رو به زهرا می گوید: همین جا بمون
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پیاده می شووود و موبایلش را از جیب بیرون می کشوود. به محم الو گفتن مرتضووی می   

 پرسد: کجایی؟

  .و : ما اومدیم بخش کنترل دوربین های مدار بسته

  .شهو : با

به محم ورودش تقوایی ازجابلند شووده و احترامی نظامی می گذارد. امین چشووم غره ی  

تندی نثارش می کند و کنار مرتضوووی جای می گیرد. تقوایی حق به جانب می گوید: باور 

  .کنید تقصیر من نبود سرگرد

 امین که منتظر بهانه ای بود تا حرصوووش را خالی کند به سووومتش بر می گردد و تند می

 گوید: من به تو چی گفته بودم؟ نگفتم از جلوی در جم نمی خوری؟

 ...و : اخه پیجم

امین بافریادی بلند به میان حرفش می پرد: گفتوووووووووووووووم تحت هیووووووووووووووووووچ                

 !شرایطی از جلوی اون در تکون نمی خووووووووری

شانه ی امین می گذارد: آروم تقوایی شرمنده سر به زیر می اندازد و مرتضی دست روی 

 می رو اه این ببین باش! هرکس دیگه ای جای اون بود همین اتفاق می افتاد. بیا بشووین 

 ...شناسی

فیلم اول تصویر ناواهحی از افروز و تقوایی است که باهم صحبت می کنند. امین لب می     

 .گزد: افروز هیایی

 .و : آره. همونی که باهم درگیر شده بودن
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ست. امین لب         فیلم ب شدنش ا سوار موتور  ستان و  سعید از بیمار عدی از لحظه ی خروج 

می گزد و ازبین دندان های قفل شووده اش می غرد: سووعید محمدزاده. یکی از مضوونون   

 .های پرونده ی سارا شاهی

 ...و : خانمی که توی پذیرش بوده رو با اسلحه تهدید کرده که

 .ن بدهامین به میان حرفش می پرد: بعدیو نشو

مرتضوووی فیلم خروج آمبوالنس را نشوووان می دهد و می گوید: هیچ خبری از راننده ی      

 .آمبوالنس نداریم. گوشیش هم خاموشه

 .و : بعدی

وووووو : دیگه هیچ چیز نیسوووت. بجز یکی. توی این فیلم افروز سووواغر رو روی ویلچر می 

  .بره.ولی چیزی که عجیبه اینه ساغر کامال بیدار و هوشیاره

ساغر می دوزد و چشم های بازش را از نظر می گذراند:      امین  صورت  نگاهدقیقش را به 

 .شاید اون هم تهدید کردن

 ...و : ولی هیچ حالت عصبی تو حرکاتش پیدا نیست. من فکر می کنم اون خودش هم

امین خشمگین به میان حرفش می پرد: این محوووووووووووواله! چرا باید باهاشون همدست 

  ان بگیرنش؟بشه تا گروگ

  مرتضی: می شه چند لحظه بیای بیرون حرف بزنیم؟

امین نگاهی کلی به افراد حاهوور در اتاق می کند و بلند می شووود. کمی از در دورتر می  

 شوند و مرتضی می ایستد. امین می گوید: خوب؟
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مرتضی جدی نگاهش می کند: ازت خواهش می کنم احساسات رو کنار بذار. این که چه 

سوواغر داری یا حتی قولی که به سوورهنگ دادی و همه چی... هرچیزی از این   حسووی به

 .دختر که توی گذشت ات بوده رو بریز دور و منطقی روی قضایا فکر کن

 امین می خندد: داری بهم درس می دی؟

وووو : نه. دارم هوشیارت می کنم. تو اون امینی که من می شناختم نیستی. یکم به کارهات 

  !می کنم امیندقت کن. خواهش 

 و : یعنی باید باور کنم ساغر با پای خودش رفته تو دهن شیر؟

ساتت چشم ببندی و رو همه چیز            وووو : نه. اصال قضیه فقا این نیست. می خوام رو احسا

 .منطقی فکر کنی. مثل همون امین سابق

 ...و : من هنوزم همون

ر نبودی.  عصبی و پرخاشگ  مرتضی به میان حرفش می پرد: نیستی امین نیستی! تو انقدر    

 به تاحساس. کردی می حل نفس به اعتماد و تو پیچیده ترین مسئله ها رو با خونسردی 

  اون با ساغر همدستی ببین. شدی دور هم خودت از که کرده کور جوری تورو دختر اون

  .فقا یک فرهیه است. یک احتماله. پس نیازی به این همه پرخاش نداره ها

  !میان موهایش می کشد و می گوید: دارم دیوونه می شم امین کالفه دستی

مرتضووی اخم می کند: یک نگاه به سوور و وهووعت بنداز. تو امینی؟ ها؟ توسوورگردی؟ به  

 !خودت بیاپسر



                 
 

 

 SEPIDAR*77|  غرق درآتشرمان 

 

 

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

 

141 

 

ساالر از انتهای راهرو پدیدار می شود. می خواهد از اوهاع خبری بگیرد و هنوز امیدوار      

داشووته باشوود. بابلند شوودن صوودای امین  اسووت که امین سوورنخی برای پیدا کردن سوواغر 

 .متعجب نگاهشان می کند

 ...و : اگه چیزیش بشه. اگه ات

مرتضی به میان حرفش می پرد و تند می گوید: به درک! یادت باشه تو فقا مسئول این    

ست نمی کنی.    پرونده ای. فقا همین. تو با این رفتارهای عجیب غریبت هیچ چیز رو در

تو اون پیدا نمی شه. فقا با این کارهات داری جار می زنی که ساغر   با داد و بی داد های 

  .رو دوست داری

ساالر می ایستد و متعجب چیزی که شنیده را در ذهن تجزیه تحلیل می کند. امین نفس     

شانه اش می گذارد: می دونم          ست روی  ضی د شده اش را بیرون می دهد و مرت حبس 

ش می کنم به خودت بیا و منطقی به مسووئله  چقدر این وهووعیت برات سووخته. ولی خواه

نگاه کن. حتی تقوایی هم یک بوهایی برده. حتی اونم شک کرده به حساسیت هات روی  

ساغر. نذار بعد یک عمر زندگی سالم اسمت بیفته رو دهن مردم. خودت خووووووب آدم      

های دورمونو می شوووناسوووی. منتظر یک سووووژه اند تا دهن به دهن بچرخوننش. بعدش 

شرمنده می              شه  سرهنگ حاتمی همی شه  شه چه ن ساغر چه پیدا ب شه؟ میدونی چی می 

مونه. خودت بی آبرو می شی. همه با دست نشون می دن و می گن این همون پلیسیه که 

شو به یک قاتل فراری باخته. این همونیه که زن داره و چشمش دنبال یکی دیگست.       دل

بی آبرویی! یعنی یک عمر نمی تونی سووورتو  هیچ می دونی این ها یعنی چی امین؟ یعنی  

 .باالبگیری. چون آبروی رفته رو هیچ جوره نمی شه برش گردون

امین اخم می کند: جوری حرف می زنی که انگار خودت هم بهم شک داری. خدای باالی  

 !سرمون هم شاهده که هیچی بین من و ساغر نیست و نبوده
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ی بقیه چی؟ اون ها می دونی فقا چیو می ووووو : می دونم امین. من تورو می شووناسووم ول  

ها                 بان  به تموم نگه که  قاتش می رفتی. این  ته مال ندروز هف که تو هر چ ند؟ این  بین

سفارشش رو کردی. امین بقیه این ها رو می بینند و خودشون قضاوت می کنند. االن تو      

های             ید رو حرف  تای هات فقا داری ُمهر  ندخویی  تارهای غیرعادی و ت له     با این رف خا

 .زنکی بقیه می زنی

امین مشکوک می گوید: حرف از بعدها نیست . انگاراالنم حرف های زیادی پشت سرم     

 هست.مگه نه؟

 !مرتضی لب می گزد: مهم نیست. مهم اینه که تو ثابت کنی فکرشون کامال غلطه

 .باشه: گوید می خسته و دهد می بیرون را اش امین باری دیگر نفس حبس شده 

تند می کند و از دیدرس آن ها دور می شوووود. نمی داند درمقابل چیزهایی که          سووواالر پا 

صورش هم خنده           ساغر؟ حتی ت شق  شان دهد! امین؟ عا شنیده چه عکس العملی باید ن

ست و یک نمازش را       ضبا. آن امینی که حافظ کل قرآن ا ست. آن مرد مقتدر و من دار ا

فد         ندگی اش را  مام ز که ت ند. امینی  هایش می کرد و اوج     هم قضوووا نمی ک مان  ای آر

احساساتش فقا به خدا می رسید.حاال عاشق ساغر شده است؟ امینی که همیشه پدر از            

سووور به زیری و متانتش می گفت. امینی که اجازه ی دخالت هیچ چیز را به کارش نمی            

داد. شووعارش این بود که زندگی جدا و کارجدا! قهقهه ای می زند و زمزمه می کند: امین  

 ساغر؟و 

حتی تصورش هم از محال ترین محال های ممکن زندگی بود چه برسد به واقعیتی که با   

 ینب مشووهود های تفاوت گوشووهای خود شوونیده بود. باورش سووخت بود که امین با تمام 

 !باشد شده ساغر عاشق شان

*** 
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شود. نگاهی دقیق به اطراف م     شین را داخل کوچه پارک می کند و پیاده می  صاد ما  یمر

کند و به سوومت در عقب آمبوالنس می رود. در را باز می کند و رو به افروز و سوواغر می 

 .گوید: مثل دوتا پرستار عادی اون برانکارد رو برمی دارین و میاین پایین

محم خالی نبودن عریضوووه خودش نیز گوشوووه ای از برانکارد را می گیرد و به سووومت 

وجه کنار رفتن پرده ی یکی از خانه ها می شووود و  انتهای کوچه به راه می افتند. افروز مت

 .زمزمه می کند: یکی داره نگاهمون می کنه. سوتی ندین

شود برانکارد          ساغر خم می  پیچ کوچه را می پیچند و مرصاد دستش را عقب می کشد. 

 .را زمین بگذارد که آخ بلندی می گوید. مرصاد اخم می کند: زودباش

 !و می توپد: درد دارم خب ساغر دست روی زخمش می گذارد

 .مرصاد پوفی می کشد و رو به افروز می گوید: اونو بیارش

  !مرصاد جلوتر می رود و افروز گله مند رو به ساغر می گوید: لطفا عجله کن

ساغر به سختی قدم های بلندی برمی دارد تا خود را به مرصاد برسانند. مرصاد باالخره        

ستد و روی صندلی کمک راننده جای می گیرد. سیامک     مقابل سمند نقره ای رنگی می ای 

 نفس حبس شده اش را بیرون می دهد و می پرسد: آوردینش؟

 .مرصاد به رویش لبخند می زند: مگه میشد دست خالی برگردم

شتی نثار بازویش می کند و می گوید: دمت گرم! فکر نمی کردم بدون هومن     سیامک م

 .ازپسش بربیاین

 ...همچین می گی انگار ما خنگیم و فقا او مرصاد اخم می کند:
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با باز شدن در پشتی ماشین و ورود افروز ادامه نمی دهد. ساغر می نشیند و متعجب می      

 ...پرسد: این دیگه کیه افر

با دیدن چهره ی آشنای سیامک در آینه ی ماشین الل می شود. تمام قوایش تحلیل می      

 احوال خانم حاتمی؟ رود. سیامک می خندد و نیش دار می گوید:

 ...ساغر تته پته کنان به سمت افروز برمی گردد: اون... اون که

  .افروز محکم رو به سیامکمی گوید: راه بیفت

سیامک قفل                 ساندو  ستگیره می ر ستش را به د ساغر د شین  شدن ما شن  به محم رو

 .مرکزی را می زند. رو به افروز داد می زند: من می خوام برم

 !کند و ساغر داد می زند: گفتم می خوام بوووووووووووووووووووووووورم ماشین حرکت می

 .سیامک باخنده می گوید: چه زود خسته شدی خانم! بودیم درخدمتت

  بغم می کند و با صدای لرزانش می پرسد: چی کارم دارین؟

سووویامک جواب نمی دهد و به سووومت افروز بر می گردد: منو کجا می برین؟ چی کارم         

 دارین؟

 از سکوتشان کالفه می شود و داد می زند: چرا هیچی نمی گی؟

افروز را محکم تکووان می دهوود: مگووه بوواتو نیسوووتم؟ واسووووه چی منو کشوووونوودی                   

  اینجووووووووووووووووا؟

 !از تکان های شدید دردش می گیرد و محکم به عقب هلش می دهد: ولم کن
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ه پیادم نکنید انقدر داد می زنم  ساغر داد می زند:تو بهم دروغ گفتی من می خوام برم. اگ

  .که همه ببینند

سلحه اش را بر می       شبورد را باز می کند و ا صاد کالفه از نق نق های بچه گانه اش دا مر

شه         صدات زیاد ب سمتش می گیرد: ببین بچه!  سلحه را به  دارد. به عقب برمی گردد و ا

 ...ه خون بگیریخودم باهمین خفه ات می کنم. پس بهتره خودت مثل بچه آدم خف

 ساغر باترس سرجایش جمع می شود و مرصاد محکم می گوید: فهمیدی؟

سیاه    سلحه ی  حتی توانایی حرکت لبش را در خود نمی بیند. تمام وجودش با دیدن آن ا

 .به لرزه درمیاید. پس سرش را باال پایین می کند و می گوید: اوهوم

هره ی درهم رفته ی افروز می  مرصووواد می خواهد سووورجای خود بازگردد که متوجه چ      

  شود ونگران می پرسد: توخوبی؟

افروز سوورش را باالپایین می کند و مرصوواد می گوید: چی چیو آره؟ زخمت خون ریزی  

 ...کرده

سیامک         شده. رو به  سفیدش پدیدار  شاره به لکه ی قرمزی می کند که روی روپوش  و ا

 .می گوید: نگه دار

 ...اید تا دیر نشده از تهرانسیامک جدی می گوید: نمی شه. ب

  .کرده ریزی خون! بده حالش: گوید می بلند نسبتا صدای با مرصاد 

سیامک اشاره ای به ساعت می کند: تا همین االنش هم دیرمون شده. باید تا تجسس رو      

  .شروع نکردن برسیم ماهدشت
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رسد:  پمرصاد پوفی می کشد و گوشی را از جیبش بیرون می کشد. سیامک مشکوک می   

 چیکار می کنی؟

شت. اونجا به         ستد و می گوید: می گم مهرداد بیاد ماهد سم مهرداد می ای صاد روی ا مر

 .زخمش رسیدگی می کنه

 سیامک نگران می پرسد: ردمون رو نزنن؟

 .و : نه خیالت راحت.حواسم هست

سوواغر گوشووه ی ماشووین جمع شووده و با ترس حرف هایشووان را گوش می دهد. افروز    

ان تکان میخوردو از چهره اش خوب معلوم است که درد می کشد. لبش را به کنارش تک

صدا می زند. کاش پیدایش کنند.      شیمان از حماقتی که کرده خدا را  دندان می گیرد و پ

 .کاش ردشان را بزنند. کاش او را از دست این آدم های عجیب نجات بدهند

شود. حتی نگاه کردن به آن لکه  چند دقیقه ای می گذرد و لکه ی قرمز رنگ بزرگتر می

ی سرخ هم حالش را بد می کند. یاد جسد ارسالن می افتد و چشم می بندد. تمام قوایش  

 .را به کار می گیرد و رو به مرصاد می گوید: حا...حالو...ش بده. خو...خون... زیادمیره

ص       شان برمی گردد و مهربان افروز را نگاه می کند: یکم دیگه  سمت نی می برکمرصاد به 

  .رسیم. فقا یکم دیگه طاقت بیار

 !و رو به سیامکمی توپد: تندتر برو دیگه

 !برم که 120سیامک عاقل اندرسفیه نگاهشم می کند: انتظار نداری با این ابو قراهه با 

 .مرصاد پوفی می کشد و غر غر می کند: گفتم که با ماشین خودت بیا
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سوته     سه  سرگرده االن خودش     وووو : آره. که ردمون رو بزنند و  ستگیرمون کنند. اون  د

 !خوب می دونه از کجا خورده. اولین کسی که میادسراغش منم

 .مرصاد: طرفخیلی مشکوکه. هیچ اسمی ازش نیست

 سیامک مشکوک می پرسد: یعنی چی؟

 .و : دیشب عرفان بعد کلی بدبختی سیستم شون رو هک کرد تا آمار طرف رو گیر بیاره

 و : خب؟

 .سمی ازش نیست! اصال نگار امین وفایی تو اون اداره وجود ندارهو : هیچ ا

 سیامک چشم گرد می کند: مگه می شه؟ یعنی ممکنه اسم دیگه ای داشته باشه؟

  .مرصاد شانه ای باال می اندازد: نمی دونم. ولی خیلی به این قضیه مشکوک شدم

 .و : شاید به این دختره اسم و رسم اشتباهی داده

   داده؟ ها آن به را امین آمار ی گزد و به خود لعنت می فرستد. یعنی افروز ساغر لب م

  .مرصاد: نه. فقا این دختره نیست. افروز هم اسمشو شنیده

 و : کجا؟

وووو : وکیلش بین صحبت هاش یجا پرونده که سرگرد وفایی به این مسئله رسیدگی می      

ت؟ بعدم وکیله خیلی  کنه.افروزهم پرسوویده که مگه مسووئول پروندش جمشوویدی نیسوو  

 .شیک حرف رو پیچوندهو صغری کبری چیده واسش

 !و : جالبه
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مرصوواد به عقب برمی گردد و از سوواغر می پرسوود: مسووئول پروندت امین وفاییه دیگه   

 درسته؟

شود و دست هایش را مشت می کند. مرصاد تند می گوید: باتو         ساغر با ترس جمع می 

 !بودما

شتناک مقابلش می دوزد. به خوبی فهمیده     باترس نگاهش را به مردمک ها سبز و وح ی 

که این آدم ها به دنبال امین هسوووتند و حاال هرچیزی که بگوید می تواند جان او را به              

خطر بیندازد. پس بهترین کار همین اسووت که هیچ اسوومی از امین به میان نیاورد. اما او   

م افروز را نگاه می کند که از  خیلی چیز ها از امین به افروز گفته بود. از گوشووه ی چشوو 

درد به خود می پیچد. مرصوواد هوی بلندی می گوید و سوواغر به سوومتش برمی گردد. به 

 !سختی لب باز می کند و با صدای لرزانش می گوید: نو...نه

 مرصاد متعجب تکرار می کند: نه؟

  فرض چی مارو تو: گوید می مرصوواد و دهد می تکان راسووت و سوواغر سوورش را به چپ 

  االغ؟ دختر؟ کردی

افروز که شوواهد مکالمات بین شووان بوده لب های خشووک شووده اش را به هم می زند:     

 .ترسیده. داره ...چرت... میگه

 مرصاد ولی قانع نمی شود و می پرسد: پس مسئول پروندت کیه؟

ساغر لب هایش را به هم قفل می کند و در ذهنش به دنبال جواب می گردد. مرصاد داد    

 لووووووووووالی؟می زند: 

  .سیامک باخنده می گوید: نترسون بچه رو بابا. راست می گه
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  مرصاد متعجب به سمتش برمی گردد: منظورت چیه؟

سئول پروندش          شنیدم. م صال ن سم این عمویی که می گی رو... امین وفایی... من ا ووووو : ا

 .مرتضی فالحه. توی بیشتر جلسه های دادگاه هم اومده بود

 ابرویش را باال می دهد: یعنی اینی که عاشق این دخترس مرتضی فالحه؟مرصادیک تای 

افروز نگاه مشکوکش را به چشم های ترسیده ی ساغر می دوزد و فکر می کند یعنی به     

من دروغ گفته؟ اما این ممکن نیسووت. اصووال بهش نمیاد انقدر زرنگ باشووه... اگه واقعا    

ی که دورمون زده. یعنی همین االن هم مسئول پروندش کسی بجز امین وفایی باشه یعن    

 .بانقشه اینجاست

باز                 نای  ما حتی  ها را بگوید ا مام این  ند ت تا بتوا بال قوایی می گردد  به دن در وجودش 

 !کردن لبهایش را هم ندارد جه برسد به حرف زدن

شتر دادگاه ها را می آمد.     ساغرتمام دادگاه هایش را مرور می کند. امین که می آمد. بی

ا یک نکته ی جالب بودکه متوجهش نشووده بود. هرباری که سوویامک می آمد خبری از  ام

امین نبود. واقعا چرا؟ نمی آمد اما خیالش را راحت می کرد که دوسوووتش مرتضوووی همه 

سد.وقت هایی که می       شتر فکر می کند تا به نتیجه ای بر ست می کند. کمی بی چیز را در

رونده هارا به مرتضی می سشرد تا در جایگاه    آمد روی یکی از صندلی ها می نشست و پ    

حرف بزند. همیشوووه دادگاه هارا بدون لباس فرم نظامی می آمد. واقعا چرا؟ چرا امین            

روی صندلی های ردیف آخر می نشست؟ چرا وقت هایی که امین از جا بلند شده و از او  

 دفاع کرده بود سیامک درجلسه نبود؟

شین از فکر خارج م    ستادن ما شود و نگاه پرترسش را به محیا اطراف می دوزد.     با ای ی 

  .یک محله ی نسبتا شلوغ و پرجمعیت با خانه هایی کوچک و آجری
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سوویامک پیاده می شووود و به سوومت در کوچک و سووبز رنگ به راه می افتد. مرصوواد در  

پشووتی را باز می کند و افروز ازحال رفته را بیرون می کشوود. بالحنی تند رو به سوواغر می 

 .وید: بیاپایینگ

سووواغر تکانی به تن لرزانش می دهد و به سوووختی پیاده می شوووود. نگاهش را بین افراد  

با             حاهووور در کوچه می چرخاند و فکر می کند اگر داد بزند کسوووی کمکش می کند؟ 

ست به جلو           سیامک باد شتش قرار گرفت ازجا می پرد.  ست مردانه ای که پ ساس د اح

  .هلش می دهد: راه بیفت

شود. حیاط کوچک و دلگیرِ      نگاه  سته می  هر در کوچه می کند و در ب آخر را به افراد حا

سیمانی را پشت سر می گذارند و داخل می شوند. مرصاد با پا بالشتی که روی زمین بود       

سیامک زیپ بارانی اش را باز می کند و    را مرتب می کند و افروز را روی آن می گذارد. 

ع خودته فکر فرار رو از سرت بندازی دور.چون هرچقدر تو  مقابل ساغر می ایستد: به نف  

  .شرایا رو واسمون سختش کنی ماهم زندگی رو اینجا واست سختش می کنیم

 چشمک کثیفی می زند: می فهمی که؟

تمام تنش مور مور می شود و قدمی به عقب برمی دارد. مرصاد دکمه های روپوش افروز  

 ...وید: یبار دیگه زنگ بزن مهرداد. ببین کجارا باز می کند و رو به سیامک می گ

صدای زنگ در خانه حرفش را قطع می کند و از جا می پرد. همانطورکه به     شدن  با بلند 

 .سمت در ورودی می رود می گوید: حواست بهشون باشه

لحظه ی آخر اسوولحه را به سوومت سوویامک می اندازد: از اون اتاق یک پنجره ی بزرگ   

 .هست به بیرون
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هایش را می پوشد و به سمت در می رود.اول در فاصله ی کمی از در می ایستد و        کفش

 می گوید: کیه؟

 .و : مهردادم

باشنیدن صدای آشنای مهرداد نفس راحتی میکشد و در را باز می کند. مهرداد داخل می 

شووود و زیرلب سووالم آرامی زمزمه می کند. باهم به سوومت خانه می روند و مهرداد می   

 حالش خوبه؟پرسد: 

 .مرصادلب می گزد: نه زیاد

ست که        ساغر ا سی را که می بیند  شود. اولین ک کفش هایش را در می آورد و داخل می 

 .گوشه ای جمع شده و چشم های گرد شده اش را به او دوخته

مرصوواد نیشووخندی به روی صووورت ترسوویده اش می زند:چته؟ این شوواخ داره یادم که   

 اینجوری وحشت کردی؟

 .د بی حوصله می گوید: بیخیال االن وقت شوخی کردن نیستمهردا

سش را باال          شیند و لبا شیده می رود. مقابلش می ن شه ای دراز ک سمت افروز که گو و به 

شده. باید دوباره      سی می کند و می گوید: بخیه اش باز  می زند. از زیر بانداژ زخم را وار

  .بخیه بزنم

یازش را روی زمین می چیند. سیامک کنارش جای   کیفش را باز می کند و وسایل مورد ن 

 می گیرد: کمک کنم؟

 مهرداد بدون این که جوابش را بدهد رو به ساغر می گوید: رشته ات داروسازی بود؟

 !ساغر متعجب تر از قبل نگاهش می کند و می گوید: تو ازکجا می دونی؟
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 !مهرداد جدی می گوید: بیا کمک کن

 نداری که این دختره ی دست و پا چلفتی کمکت کنه؟مرصاد اخم می کند: انتظار 

 کنارش جای می گیرد و آستین هایش را باال می زند: بگو ببینم چیکار باید بکنم؟

ها چقدر اطالعات داری          ند: تو از رحم زن  یان ابروانش می نشوووا مهرداد اخم غلیظی م

 دکتر؟

 مرصاد: مگه قراره زایمان کنه؟

وپد: این داره می میره! چیزیش بشوووه خودتون باید     سووویامک می خندد و مهرداد می ت   

 .جواب هومن رو بدید

 .بعد رو به ساغر می کند: بیا اینجا. زودباش

سووواغر تکانی به تن لرزانش می دهد و به سووومتشوووان می رود. مهرداد جدی می گوید:        

  .دورمو خلوت کنید حواسم پرت می شه

به سوومت حیاط به راه می افتند.   مرصوواد پوفی می کشوود و ازجا بلندمی شووود. با سوویامک

باخروجشان ساغر جر تی پیدا می کند و می گوید: من... فقا یک ترم خوندم. چیززیادی  

 .بلدنیستم

مهردادنگاه خیره اش را به صوووورتش می دوزد: ولی می تونی تشوووخیص بدی که این ها 

 !چین

مشووغول باز  و به وسووایل روی زمین اشوواره می کند. سوواغر اوهومی می گوید و مهرداد  

 .کردن دکمه های لباس افروز می شود: پس حله
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 .ساغر تمام جر تش را جمع می کند: ولی اینو که اون آقا هم بلدبودن

مهرداد اخم غلیظی می کند و بدون اینکه دست از کار بکشد می گوید: خیلی زر می زنی.  

  .کارتو بکن

می کند. بانداژ را از روی   ساغر ترسیده از لحن جدی اش باشه می گوید و منتظرنگاهش

 .زخم باز می کند و می گوید:این حوله سفید رو با آب ولرم خیس کن. سریع

 ساغر برش می دارد و می گوید: آب کجاست؟

ششزخانه     شد و آ شانش  را مهردادپوفی می ک   های خون کردن پاک محم به. دهد می ن

 .اژباند این رو بزن رو بتادین  : گوید می پوستش روی شده خشک

صوص بخیه اش را آماده می کند: بزن رو         شود و مهردادنخ های مخ شغول می  ساغر م

 .زخمش. قشنگ هد عفونی اش کن

ساغر نفس راحتی می کشد. لبخندی می زند و فکر می       شود و  باالخره کارشان تمام می 

کند بیشتر کالس هایش را می پیچاند و در آزمایش ها هم حضور نداشت. چون که هیچ    

ای به این رشوووته نداشوووت و همین هم اجباری از سووووی پدرش بود که مجبور           عالقه 

شدقبولش کند. اما امروز برای اولین بار حس کرد که یک کار خوب را بطور موفق آمیز   

انجام داده. همین دو بخیه درنظرش به اندازه ی کسوووب یک مقام بزرگ جهانی باارزش 

شدن مهرداد نگاه از    سید.با بلند  ست     به نظر می ر سد: د افروز می گیرد و مهردادمی پر

 هاتو نمی شوری؟

 .و : می شورم

 .و : پس ببخشید که نمی تونم آب رو بیارم اینجا
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و به سوومت سوورویس به راه می افتد. سوواغر متعجب فکر می کند منظورش چی بود؟ از   

سرش به راه می افتد. از بین تمام افرادی که دیده حس بهتری       شت  شود و پ جابلند می 

نسووبت به این مرد داشووت. حداقلش این بود که آدم حسووابش می کرد و جوابش را می  

شورد. تردید را کنار می گذارد و        ست هایش را ب ستد تا د داد. کنار مهرداد منتظر می ای

 می پرسد: ازکجا می دونید رشته منو؟

  .مهرداد دست هایش را آب می کشد: از همونجایی که می شناسمت

 و : ازکجا؟

 اد آب را می بیندد و به سمتش بر می گردد: پرتی ها! هیچ می دونی چرا اینجایی؟مهرد

 !ساغر سرش را به چپ و راست تکا می دهد و مهرداد می خندد: خنگ

شود و به دنبالش می رود:             سرش خارج می  شت  ساغر پ شود.  سرویس خارج می  و از 

ا چه خبره! شما می دونی  نمی دونم چون هیچکس جواب منو نمی ده! اصال نمی دونم اینج

 من چرا اینجام؟

مهرداد به سووومتش برمی گردد و دسوووت هایش را در جیبش می برد: البد نیازی نبوده       

 !بدونی که نگفتن

 بازهم ترس در چشم های ساغر جمع می شود: می خوان با من چیکار کنند؟

 .مهرداد بی تفاوت شانه ای باال می اندازد: اینو منم نمی دونم

او می کند و به سمت افروز می رود. دمای بدنش را چک می کند و مشغول جمع  پشت به 

 کردن وسایلش می شود. ساغر باترس می پرسد: میرین؟

  مهرداد بدون اینکه سربلند کند اوهوم می گوید و ساغر می نالد: می شه نرید؟
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 مهرداد متعجب سربلند می کند: چرا؟

 .و : آخه... آخه از اون ها می ترسم

  به در حیاط اشاره می کند. مهرداد می خندد: و چی باعث شده که از من نترسی؟و 

  .و : نمی دونم

مهرداد دوباره مشغول جمع کردن وسایلش می شود: هیچوقت بی دلیل و الکی به کسی       

 .اعتماد نکن

 !زیپ کیفش را می بندد و از جابلند می شود: ته اعتماد الکی میشه همین

اره می کند. لب می گزد و فکر می کند راست می گوید. اگر اعتماد  و به محیا اطراف اش 

الکی اش به افروز و حرف هایش نبود ، اگر اینطور احمقانه با او برای فرار همکاری نمی        

 !کرد االن اینجا نبود

 .مهرداد سویی شرتش را می پوشد و می گوید: دست هاتم بشور

ارج می شود. با دیدن مرصاد و سیامک که     و بدون این که منتظر جوابش باشد از اتاق خ 

سیامک تنه اش را از دیوار         شان می رود.  سمت شه ی حیاط تکیه به دیوار داده اند به  گو

 جدا می کند: تموم شد؟

  .و : آره

 مرصاد: خوب میشه دیگه؟

  .و : آره فقا یک مدت باید خوب استراحت کنه. از جاش هم بلند نشه

 چیزها چی بود؟ مرصاد: منظورت از رحم و این
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 می خندد: االن توهیح بدم می فهمی؟

 .مرصاد: بگو شاید فهمیدم

سه. به هیچ وجه        سیب بر شه. ممکنه به رحمش آ وووو : خب لپ کالم... زخم نزدیک رحم

 !نباید بذارید زخمش عفونت کنه وگرنه ممکنه هیچوقت بچه دار نشه

  !م نیست کهمرصاد می خندد: بیخیال پسر! این چیزها واسه امثال ما مه

 ...مهرداد جدی می گوید: شاید واسه تو نباشه... ولی افروز

سه بچه         شه. زندگی ماها به حدی پیچیدست که جایی وا سه اونم نمی تونه مهم با وووو : وا

نیست! حاال افروز که دیگه جای خود دارد.یادت رفته روزای اول نمیذاشت ازیک سانتی     

نمه هم تو بقیه رو به زور تحمل میکنه! دل  اش رد بشین؟ همین االنشم جز هومن و یک  

 !خوشی داری ها... بچه

 مهرداد تلخ می گوید: یعنی تو اصال دلت نمی خواد یک بچه داشته باشی؟

مرصوواد دسووتی به صووورتش می کشوود و می گوید: خوب چرا نخوام. دلم می خواد! ولی    

ه ب »این بدبخت  زندگی من جایی واسوووه بچه نداره. بچه داشوووته باشوووم که چی؟ که مثل            

 ازم گرو کشی کنند؟ که تاوان گوه کاری های منم بچم بده؟« سیامک اشاره می کند

 مهرداد پوفی می کشد و بحث را عوض می کند: بیخیال. ازعسل چه خبر؟

 .سیامک خوشحال می گوید: بهش زنگ زدیم. گفتیم که ساغر پیش ماست

 و : خوب؟
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حرف نزد. اصل کاری اینی نیست که    مرصاد پوفی می کشد و می گوید: درست حسابی     

  .باماحرف می زنه. از یکی دیگه دستور می گیره

  .سیامک: هرکی هم که باشه پیداش می کنم

*** 

از بیمارستان خارج می شود و به سمت ماشینش می رود. سوزهوا لرز به تنش می اندازد.  

در ماشووین مانده بود. مقابل ماشووین می ایسووتد و با دیدن زهرا تازه یادش می افتد که او 

در را باز می کند و سووووار می شوووود. نگاه خیره اش را به چهره ی غرق در خوابش می      

  دوزد و آه می کشد. فکر می کند باتو دیگه چیکار کنم؟

ماشین را روشن می کند و فکر می کند کاش هیچوقت پاتو به این زندگی باز نمی کردم.    

ر می شووود و بادیدنش سووالم می کند. امین به  زهرا با تکان های ماشووین کم کم هوشوویا 

  سختی لبخندی به لب می نشاند و می گوید: گشنت نیست؟

 !زهرا دلخوش از مهربانی اش نیم خیز می شود و صادقانه می گوید: خیلی

ست فودی می گردد. زهرا       ستوران یا ف سرش را تکان می دهد و با نگاه به دنبال ر امین 

 سد: چی شد؟من و من کنان باترس می پر

 !امین پوفی میکشد و زمزمه می کند: هیچی

  و : آخه... چجوری بردنش؟ واسه چی بردنش؟

 .امین ماشین را مقابل رستوران کوچکی پارک می کند و می گوید: پیاده شو

پیاده می شووود و کنارش قدم بر می دارد. گله مند می گوید: چرا هیچی از اون دختره به 

 من نمی گی؟



                 
 

 

 SEPIDAR*77|  غرق درآتشرمان 

 

 

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

 

158 

 

اینکه نگاهش را از روبرو بگیرد می گوید: من راجع به هیچ کدوم از پرونده        امین بدون  

  .گم نمی چیزی کسی به هام 

  .وارد رستوران می شوند و زمزمه می کند: می تونی از مامانی هم بشرسی تا مطمئن شی

شده            شان هم که  شی زندگی  صمیم می گیرد برای حفظ دلخو سکوت می کند وت زهرا 

  .قضیه نشوددیگر پیگیر این 

*** 

سن می گوید: حاال چیکار باید       شده اش را بیرون می دهد و مح سین نفس حبس  امیرح

 کنیم؟

امیرحسین روی مبل می نشیند و سرش را بین دستانش می گیرد: نمی دونم. خودم هم      

  .نمی دونم

 ...و : فقا این بچه رو می خوان. گفت اگه پای پلیس رو بکشیم وسا

 میر حسین سربلند می کند: خوب؟ادامه نمی دهد و ا

 .محسن لب می گزد: یک چرت و پرت هایی گفت دیگه

 و : چووووووووی گفت محسن؟

  .و : خز بالت. فقا می خواست اعصابمو تحریک کنه

نگاه تندامیر حسووین مجورش می کندلب باز کند: گفت دختر خوشووگلیه. از این چرت و  

 !پرت ها
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زند و محسن می گوید: من که می گم بهتره بچه رو  امیرحسین کالفه طول خانه قدم می  

پس بدی. بیخیال شووهادت شووو. دختره رو پس بیار بده به خانوادش بقیش هم بعدا حل  

  .می شه

سمت             شد و ای خدا گویان به  سن پوف می ک شود و مح سل بلند می  صدای گریه ی ع

می قاپد و   اتاق می رود. به محم دور شوودنش امیرحسووین گوشووی نوکیا را از روی میز  

شی اش تماس را قطع می       ساس ویبره ی گو شماره ی خودش را می گیرد. به محم اح

سرجای خود می        شی را دوباره  شماره اش را پاک می کند و گو ست تماس ها  کند. از لی

 .گذارد. به اتاق می رود ورو به محسن می گوید: من می رم

  آرامی می گوید: کجا؟محسن در حالی که عسل را در بغلش تاب می دهد باصدای 

 .و : یکم کار دارم. تا شب میام

 ...و : جواب اون ها رو چی بدم؟ اگه زنگ زدن

و : هنوز تصمیم نگرفتم. اگه زنگ زدن بگوکه می خوای صدای ساغر رو بشنوی. باهاش  

 .حرف بزن و بدون که حالش خوبه

  و : اون که منو نمی شناسه! بگم کیم؟

 .بدون که خوبه یانه!بشرس ببین اذیتش می کنند یانه و : نیازی نیست بگی. فقا

*** 

بی هوا وارد اتاق می شود و با دیدن سرهنگ باچشم هایی گرد شده سرجایش می ماند:       

  !حاجی

 سرهنگ سربلند می کند و امین می پرسد: اینجا چیکار می کنید؟
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د االن  نزدیک تر می شوووود: من که به سووواالر گفتم کارهارو درسوووت می کنم. شووومابای         

 .استراحت کنید

سوورهنگ سووربلند می کند و تلخ می گوید: الزم نکرده. همون دفعه کارهارو دسووت تو   

 !سشردم دیدم چیکار کردی

امین لب می گزد و سووور به زیر می اندازد. تا به امروز یک بار هم با او با این لحن و به            

می  تالشومو کردم و  این تلخی صوحبت نکرده بود. لب باز می کندتا توجیح کند: من همه 

 ...کنم

  سرهنگ به میان حرفش می پرد: واسه همینم مرخصی هفتگی رد کرده بودی؟

امین لب می گزد و سووکوت می کند. این مرد هرچه که می گفت حق داشووت. کاغذی را 

از جیب بیرون می کشوود و روی میز می گذارد. سوورهنگ شووماره ی روی کاغذ را از نظر  

 ین چیه؟می گذراند و می پرسد: ا

وووو : شماره ای که باهاش تماس می گیرن. بهتره بدیمش کنترل. وقتی که زنگ زدن می  

 !تونیم ردشون رو بزنیم و بفهمیم کجان

سرهنگ کاغذ را بر می دارد و ازجا بلند می شود: این خیلی خوبه! باید بریم سریع مجوز  

 ...کنترل بگیریم و

 .د: گرفتمامین کاغدی دیگر روی میزمی گذارد و می گوی

سووورهنگ لبخندی به رویش می زند و مجوز را بر می دارد. قبل از اینکه از اتاق خارج          

شووود امین می گوید: می دونم مقصوورم! کوتاهی از من بود. ولی قول می دم به هر قیمتی  

 .که شده ساغر رو از این مخمصه نجات می دم
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ت ایمان دارم پسوور!  سوورهنگ به سوومتش برمی گردد و به رویش لبخند می زند: من به 

  .ناامیدم نکن

*** 

مرصوواد لقمه ای دیگر در دهان می گذرد و رو به سوواغر که سوور روی زانو گذاشووته می   

 !گوید: هی... تو

  !ساغر متوجهش نمی شود ومرصاد صدایش می کند: دختره

 .ساغر سربلندمی کندو مرصاداشاره ای به سفره می کند: بیابخور

 .مساغر لب می زند: میل ندار

  .و : من حوصله نئش کشی ندارم. بیابخور غش نکنی بمونی رو دستم

به قوطی کوچک پنیرمی دوزد.          سووواغر مردد نزدیک می شوووود و نگاه پر تردیدش را 

 !مرصاد نیشخند می زند: سمی نیست. زهرهم نریختم توش

  برایو لقمه ای دیگر می گیرد و در دهانش می گذارد. ساغر تردید را کنار می گذارد و  

خود لقمه می گیرد. دو لقمه می خورد و باالخره لب باز می کند: منو واسوووه چی آوردین       

  اینجا؟

 !مرصاد بازهم جوابش را نمی دهد و کالفه می گوید: باشمام

  .مرصادبی حوصله می گوید: فک نزن. غذاتو بخور

 !ساغر داد می زند: جوابموووووووووو بده خب

  !و واسه من باال نبرمرصاد خشمگین می گوید: صدات
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سوواغر بی حوصووله به سوویم آخر می زند: سوورمو کاله گذاشووتین. باهام بازی کردین و      

آوردینم اینجا. حتی نمی دونم چی از جونم می خواین و من واسوووه چی اینجام. یکی زده   

یکی دیگه رو کشته من بدبخت جورشو می کشم و متهم شدم. هی از این دادگاه به اون       

وکیل و اون وکیل... زندگی رو واسووم زهر کردین. بازهم بس تون نیسووت.    دادگاه. این 

چووووووووووی از جونم می خواین که منو آوردینم اینجا؟ اصال بازچه نقشه ای تو سرتونه؟            

من بدبخت که دیگه داشووتم تسوولیم می شوودم. من که انقدر خسووته شوودم از این زندگی   

 ...کوفتی که به کار نکرده ام اعتراف کردم و

  مرصاد متعجب به میان حرفش می پرد: تو اعتراف کردی؟

وه. اگه منو نیاوده بودین تو این خونه. اگه انقدر                     و و و و و و و و و و و ساغر سرتکان می دهد: بل

 ...الکی

 و : طفره نرو. یک کالم بگو دقیقا به چی اعتراف کردی تو؟

چیو   ین دادگاه همهوووو : منگفتم که ارسالن آبرودی رو کشتم. به وکیلم هم گفتم که تو ا  

  .می گم

شت دست پاک می کند: دیگه خسته            شده اند را باپ صورتش روان  شک هایی که روی  ا

 !شدم ازاین بازی مسخره

مرصوواد لقمه ای که در دهان دارد را قورت می دهد و نگاه خیره اش را به چشووم هایش 

ضیه کش پیدا   صله ی تو  می دوزد: اوال این که ماهم زیاد دلمون نمی خواد این ق کنه. حو

یکی رو هم اصوال ندارم که بیارمت اینجا صوفاسویتی. اگه اینجایی و بازی خوردی تقصویر      

شدی و اعتماد کردی.        صیرخودته که بادوتا حرف گل و بلبل دار خر  ست. یک تق من نی

 .دوما این که تقصیر دور و بریاته که هی دارن به پر و پامون می پیچن
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ه گرفتن می کند که ساغر می گوید: دور و بری های من؟ سکوت می کند و شروع به لقم

هه... چی کارتون دارن؟ اصال مگه دور و بر من کسی هم مونده؟ همه دوست هامو شماها  

با پول خریدین. خانوادم دیگه اندازه پشوویزی هم واسووم ارزش قا ل نیسووتن. مگه کسووی  

 ...هم

 !ت رفتمرصاد بانیشخند به میان حرفش می پرد: سرگرده رو یاد

سواغر نفس پرحرصوش را بیرون می دهد: اون که دیگه هیچ! اگه من واسوش مهم بودم    

 !هیچوقت ازدواج نمی کرد

 مرصاد یک تای ابرویش را باال می دهد: جالبه! مگه فالا ازدواج کرده؟

با شونیدن نام فالا یاد دروغش می افتد و زبانش را گاز می گیرد. در دل کلی فحش نثار   

ش می کند و برای جمع کردن این گند بزرگ آهی می کشوود و می گوید:   حواس پرتی ا

 !هنوز نه. ولی می خواد ازدواج کنه

 مرصادمشکوک تر از قبل می پرسد: و تو اینو ازکجا می دونی؟

 ...و : خب... خودش گفت. گفت که یک مدت سرش شلوغه. وقتی هم دلیلشو پرسیدم

 !و : آهووووووان

ر خسته لب می زند: حقمه بدونم واسه چی اینجام. می خواین    باز مشغول می شود و ساغ   

 با من چیکار کنید؟

مرصووواد شوووانه ای باال می اندازد و بی تفاوت می گوید: االن فقا حقته این نون پنیر رو        

 .بخوری و شکمتو سیر کنی چون ممکنه دیگه تا یک مدت دستمون به نون و آب نرسه
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شنود حرفش را قطع می کند. مرصاد هراسان به    با صدای زمزمه ای که از پشت سر می    

سنگینش را چندباری به       شیند. افروز پلک های  سمت افروز می رود و باالی سرش می ن

هم می زند تا دیدتارش واهح شود. مرصاد نگران دست روی پیشانی اش می گذارد تا        

 دمای بدنش را چک کند. رو به چشم های باز افروز می گوید: درد داری؟

ز دستش را به زمین می زند و به سختی نیم خیز می شود. از درد نفسشبند می آید       افرو

ولی به روی خود نمی آورد و اطراف را از نظر می گذراند. با دیدن محیا آشووونای خانه           

 می پرسد: خونه ی آرشه؟

 .و : آره

 ...افروز اخم می کند: قراره اینجا بمونیم؟ خیلی دم دستیه که

  .رکن خواب از سرت بشره بعد امر و نهر کن ملکهمرصاد می خندد: صب

 لبخندی به لفظ آشنای ملکه می زند و می پرسد: هومن کجاست؟ اون نیومده؟

ست.          ساغر می کند و رو به افروز می گوید: اینجا نی شه ی چشم نگاهی به  صاد از گو مر

  .خبرنداره ازجریانات

 افروز زمزمه می کند: نمی دونه دستگیر شدم؟

 .نو می دونه. گفت بیاد رسیدگی می کنه... آشنا داره می دونی کهو : او

افروز پوزخندی می زند و تلخ زمزمه می کند: ماسووت مالی اش نکن پسوور! واسووش مهم   

 .نبوده

به سووختی سووعی می کند از جا بلند شووود که مرصوواد زیر بغلش را می گیرد: کجا بلند    

 .میشی؟ استراحت مطلقی خیر سرت
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 .دستشویی که می تونم برمافروز می خندد: 

سوواغر نگاهش را بین هردوشووان می چرخاند و زیر لب باانزجار زمزمه می کند: آشووغال 

 .های پست فطرت

سالم         سمتش برمی گردد: علیک  شکار می کنند و به  صدایش را  گوش های تیز افروز 

 !ساغر خانم

: ازچیزی  سووواغر پرتنفر نگاهش می کند و چیزی نمی گوید. افروز خونسووورد می گوید     

 ناراحتی که انقدر اخم هات تو همه؟

سوواغر تلخ می گوید: نه بابا چه ناراحتی؟ خیلی ازت ممنونم که منو آوردی تو این خرابه  

  !ی بی در و پیکر

 افروز نیشخند می زند: منظورت اینه ممنونی که از اون هلفدونی کشیدمت بیرون؟

دان های قفل شووده اش می غرد:  سوواغر دندان هایش را روی هم می سووابد و از بین دن 

 . ...زنیکه ی

افروز از فحش رکیکش جووا می خورد و مرصوووواد داد می زنوود: حرف دهنتو بفهم                     

 ...پتیوووووووووواره

  .افروز دستش را بند بازویش می کند: بیخیال مرصاد

 ساغر رو به افروز داد می زند: منو واسه چی آوردی اینجا؟

با خونسوووردی اش و ن    بازهم  مت. خودت      افروز  یاورد ند: من ن یش کالمش آتش می ز

 اومدی. یادت رفته مگه؟
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وووندی                                                      و و و و و و و و و و و و و و و ووو کشو و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ساغر از کوره در می رود: چرا من

 !اینوووووووووووووووووووجا؟

قبل از اینکه افروز لب باز کند مرصوواد می گوید: صوودبار پرسوویدی صوودبار گفتم به تو    

 ...چ ربطی ندارههیوووووووووووو

 !افروز به میان حرفش می پرد: نه چرا بهش نمی گی؟ بگو بذار بدونه چرا اینجاست

رو به سووواغرمی کند: امین عزیِز شوووما یک بچه رو دزدیده. یک بچه رو دزدیده و داره            

  .تهدید می کنه سیامک بره شهادت بده. به خاطر خطای اون تو اینجایی

را بوواور نمی کنوود. امین؟ بچووه دزدی؟ این            مووات میمووانوود. چیزی کووه می شووونود        

محووووووووووووووال است! باری دیگر چهره ی مهربانش را بیاد می آورد و خنده اش می                 

  .گیرد. این محال ترین محال ممکن است

سئول پروندش        شتباه می کنی.امینی وجود نداره. م صاد ناامید رو به افروز می گوید: ا مر

  .یکی دیگست

ن که نگاه از چهره ی ترسیده ی ساغر بگیرد لب می زند: اتفاقا شمایی که  افروز بدون ای

 ...اشتباه می کنی. امین وجود داره. و همه چیز هم زیر سر اونه. گول دروغ هاشو نخور

 ...و : بحث فقا حرف این دختره نیست. از این امین وفایی هیچ اسمی نیست

وی کارش              افروز باالخره نگاه از ساغر می گیرد و به او  و و و و و و و و می دوزد: البد چون خیل

 .درسته! اسمی ازش نیست چون اسمشو پاک کردن

 و : منظورت چیه؟
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ووو : اون هایی که پلیس مخفی می شن یا ماموریت های فوق سری دارن اسم و هویتشون  

 .پاک میشه. می دونی چرا؟ برای این که شناسایی نشن

 ...مرصاد اخم می کند: یعنی... منظورت اینه که

وووووو : آره. این امین وفایی هر کی که هسوووت خیلی آدم مهمیه. چون تاحاال به چشوووم          

شناختنش. این یعنی          سلول می  ست. توی  سمش ه شده. ولی ا هیچکدوم از ماها دیده ن

 .این که هست

به چهره ی رنگ و رو پریده ی سووواغرمی کند: واسوووه همینم این برگ          و اشووواره ای 

 !فایی این دختره خیلووووووووووی مهمهبرندست. چون واسه ی اون امین و

ساغر ترسیده از چیزهایی که می شنود می خواهد بشرسد با امینش چه کار دارند. اما لب      

می گزد و خفه خون می گیرد. در دلش فقا تکرار می کند که امین محال اسوووت بچه        

شد. این افروز چه دل خوشی دار        شته با ست او رادوست دا د که دزدی کند. امین محال ا

فکر می کند برگ برنده دارد. کاس می توانست بگوید برگ برنده زهرایی است که نام    

شده ام!          شم او فقا یک دختر بدبخت طرد  شد نه منی که درچ سرش را یدک می ک هم

 !یانه... در چشم او فقا دختر سرهنگ حاتمی هستم و بس

 !مرصاد متعجب می گوید: خیلی مطمئن حرف می زنی افروز

مطمئنم مرصاد. پدرش ولش کرده. ولی اون پسره باتمام وجود درگیر پروندشه.   و : چون

خودت دیدی که چطور زیر و بم مکالمات ارسوووالن رو در اوردن تو دادگاه! این ها کار         

یک آدم یا وکیل ساده نمی تونه باشه. یک نفر سفت و سخت همیشه پشت قضیه بوده.          

 ...یه که دل و ایمونشو به این دختر باختهاون آدمم به احتمال نود درصد همین امین



                 
 

 

 SEPIDAR*77|  غرق درآتشرمان 

 

 

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

 

168 

 

باز می کند: ولی اون ازدوج کرده. درگیر             لب  ند  ته می بی که همه چیز را لو رف سووواغر 

 ...زندگی شه.اگه بقول تو منو دوست داشت

افروزبه میان حرفش می پرد: انقدر بچه گونه فکرنکن. قرار نیسوت عاشوق هرکسوی که    

  !باهاش بری زیر یک سقفباشی زود ازش خواستگاری کنی و 

رو به مرصووواد ادامه می دهد: اون ثابت کرده که واسوووش هرکاری می کنه. پس بازهم           

 .دیوونگی می کنه

حرف افروز چراغی را در ذهنش روشن می کند. صدای آشنای امین در تارو پود ذهنش   

فت:          که می گ فه ترش  یاد می آورد و لحن کال ازت  »جان می گیرد. کالفگی اش را ب

ساغر! من همه زندگی مو ول کردم و دارم تالشمو واست می کنم. وای      خ واهش می کنم 

 «!خدا حتی فکرشم نمی تونی بکنی که من دست به چه کارهایی زدم ساغر

می خندد و باری دیگر مرورش می کند. همین جمله بود دیگر؟ که حتی فکرش هم نمی  

بچه ای را دزدیده تا برای او   کرد برای آزادی اش دسووت به چه کاری زده. بچه دزدی؟

ضیه ربطی به قولی که به     شهادت بخرد؟ تا او را نجات بدهد؟ این بار حتم دارد که این ق

پدرش داده ندارد. اصوووال امین و چنین کاری؟ مگر ممکن اسوووت فقا برای رهوووایت        

سوورهنگ چنین کاری بکند؟ برای رهووایت سوورهنگ فقا می تواند از راه قانونی تالش  

بچه دزدی... بچه دزدی یک حماقت اسوووت! یک دیوانگی. بلندتر می خندد و           کند ولی  

شته.       ستم دارد که بخاطرم خا قرمز ها را زیر پا گذا ستم دارد! انقدر دو فکر می کند دو

پایش را از پلیسوووی و و ایفش فراتر گذاشوووته بچه دزدیده! این برای او یعنی یک امید          

ووودر دلش می خواهد که بازهم بین دیوار های     دوباره... یعنی حس زندگی... چقوووووووو         

آن سلول حبس باشد و انتظار امینش را بکشد. بیخیال آن حلقه ی نقره ای اصال! بیخیال       
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زهرا نامی که در زندگی اش وجود دارد. شاید هم اصال نیست. شاید فقا می خواسته او        

 چل ها می خنده؟ را از خود دلسرد کند. مرصاد متعجب می گوید: این چرا عین خل و

 !افروز باخنده می گوید: عاشقه

شق زیاد دور و برمون دیدیم. ولی      صاد یک تای ابرویش را باال می دهد: واال ما که عا مر

ها نمی خندیدن. فقا داد می زدن و دعوا می کردن.          نه  هیچکدوم اینجوری عین دیوو

 .توووووووووووازه جاش که می رسید رو هم اسلحه هم می کشیدن

 !روز باخنده مشتی نثار بازویش می کند: خفه شووووووووووووواف

*** 

بد: ولی من همین امروز مجوز ممنوع الخروجی ایشوووون رو      گه را روی میز می کو بر

 !گرفتم

سوورهنگ درخشووی خونسوورد می گوید: نیومدی چاله میدون که! صووداتو بیار پایین. تو   

شون دقیقا روز دز    صبح آوردی. ولی ای شدن. یعنی    مجوز رو امروز  شور خارج  دی از ک

 .درست بعد از خروج از بیمارستان رفتن فرودگاه

امین نفس کالفه ای می کشوود و طول اتاق راه می رود. سوورهنگ خشوون می گوید: تاحاال  

 !اینجوری ندیده بودمت

امین دستی به ته ریشش می کشد و مقابل میزش می ایستد: متاسفم. بابت دادم. دست         

 .ونده خیلی حساسهخودم نیست. این پر
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سرهنگ می         شدن ذهن  ضی می افتد و برای جلوگیری از منحرف  صیحت های مرت یادن

ید               با که شوووده  به هر قیمتی  پدری رو برای من تموم کردن.  ید حق  حاج مج ید:  گو

  .دخترشونو پیداکنم

سووورهنگ درخشوووی سوووری تکان می دهد و باالخره اجازه ی خروج می دهد. نگاهی به 

با دیدن عقربه های نزدیک به سووه شووماره ی مرتضووی را می گیرد و  سوواعتش می کند و 

گوش به بوق هایش می سشارد. وقتی که داشت ناامید می شد باالخره صدای مرتضی در       

 .گوشش می پیچد: الو

 و : دادگاه چطور شد؟

 ...و : بیام راجع بهش

 و : چیووووووووووووووووشد مرتضی؟

. حتی قاهی هم با دیدن فیلم ها گفت که ساغر ووو : خراب. ساغر یک فراری شناخته شد

 .بامیل خودش رفته

امین نفس خسوته اش را بیرون می دهد و مرتضوی شورمنده می گوید:یک خسوارتی هم     

شمال یهویی بدجور خراب      شتن. بازپرس خیلی پیگیر دلیل رفتنت بود. با این  پای تو نو

ده. پرونده اش فعال بسووته کردی. باورکن همه تالشوومو کردم. ولی نشوود! سوواغر فرار کر

اعالم شوود. تا وقتی که پیداش کنند. خوبی اش اینه که کلی گروه تجسووس می فرسووتن.   

  .همه ی کشور رو دنبالش می گردن امین. هرجایی هم که باشه پیداش می کنند

در را باز می کند و وارد اتاقش می شووود. هیچ جوابی برای مرتضووی ندارد. پس تماس را 

روی صندلی اش می نشیند. سرش را به پشتی اش تکیه می دهد و صندلی  قطع می کند و 
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را می چرخاند. تمام راه هایی که می رود به بن بست می خورد. صندلی را باز می چرخاند  

 !و زمزمه می کند: کاش یک معجزه بشه

*** 

با خروج مشکوک مرصاد از جا بلند می شود و پشت سرش راه می افتد. مرصاد گوشی           

ی گوشووش می گذارد و منتظر می ماند. صوودای محسوون در گوشووش می پیچد: من  را رو

 .تصمیممو گرفتم

مرصوواد با صوودای در به پشووت بازمی گردد و با دیدن افروز به راهش ادامه می دهد: می 

 .شنوم

 .و : بچه رو میارم. ولی اولش می خوام از سالم بودن ساغر مطمئن بشم

 عسل سالمه یانه؟ مرصاد می خندد: من ازکجا بدونم که

 ...محسن: صبرکن

 ثانیه ای نگذشته صدای محسن را از دور می شنود: خوشمزست عمو؟

 ...و : آله... بازم

  .دوباره صدای محسن در گوشش می پیچد: حاال نوبت تو ه

  .مرصاد پوفی می کشد و داخل می رود

د. مرتضوووی  با صووودای یک هویی باز شووودن در از جا می پرد و نگاه به مرتضوووی می دوز

  .سراسیمه می گوید: بیا... زودباش... دارن ردشو می زنند
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ساند.با      سراغ دارد خود رابه اتاق کنترل می ر سرعتی که ازخود  امین می خندد و با تمام 

شود.        ستگاه نزدیک تر می  سربازی احترام نظامی می گذارد و او بی توجه به د ورودش 

 .اال نوبت تو هاولین چیزی که می شنود صدای محسن است: ح

صووودای نفس بلند مردی غریبه در اتاق می پیچد و دقیقه ای نگذشوووته صووودای لرزان و  

 .آشنای ساغر: ا...الو...و

 بی اراده لب می زند: تو خوبی؟

سن بلند          صدای مح سد.  ست بگوید که نتر شد با او حرف بزند. کاش می توان کاش می 

 می شود: جات خوبه؟ اذیتت که نمی کنند؟

  .. مو...نو : من.

صله   .  گم یم چی ببین کن گوش حاال. که شنیدی : شود  می بلند غریبه مرد صدای  بالفا

 این ررهوو به سووربزنه ازتون که بازی زرنگ هر. بشووه باز قضوویه این به نباید پلیس پای

 رس! می فهمی که؟دخت

 ...و : می دونم. بقیشو بگو

 !دصدای مردی که سر مانیتور نشسته بلند می شود: پیدا ش

 امین به سمتش هجوم می برد: کجوووووووووووووواست؟

  .و : ماهدشتن. طرف های عباس آباد

 !امین نفس حبس شده اش را بیرون می دهد و از ته دل می گوید: خدایا شکرت

 .و : منتظر تماسم باش. بهت می گم بچه رو کجا بیاری
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 مرتضی می گوید: بریم به آدرس؟

می زنه و جای معامله رو تعیین می کنه. اون ها می        امین: نه صوووبرکن. گفت بهش زنگ   

خوان نقل مکان کنند. دونفر از نیروهارو بالباس شوووخصوووی بفرسوووت به این آدرس که         

حواسووشووون بهشووون باشووه. هرجایی هم رفتن تعقیبشووون کنند.ماهم منتظر می مونیم     

 .آدرس بعدی رو اعالم کنند. می ریم اونجا

ا لحن جدی اش رو به مرتضی می گوید: سرهنگ حاتمی    از اتاق خارج می شوند و امین ب 

  .رو خبر کن. اون هم بهتره باشه

*** 

مرصوواد از صووندوق ماشووین کیسووه ای را بر می دارد و به خانه باز می گردد. ذهن سوواغر  

سمت            سه را به  سیده بود. مرصاد کی ست که حالش را پر شنایی ا صدای ناآ هنوز درگیر 

 .ه تو هم اون. این ها رو بشوشیدافروز می گیرد: بگیر. هم واس

  افروز می پرسد: داریم می ریم؟

 .و : هنوز نه. منتظر سیامکم بیاد تصمیم می گیریم

 و : می خوای کجا بچه رو پس بگیری؟

 .مرصاد از گوشه چشم نگاهی به ساغر می کند و می گوید: فعال حاهرشید. بعدا می گم

 ه ساغر می گوید: کدومو می پوشی؟افروزمانتو شلوار را بیرون می کشد و رو ب

سوواغر نگاهش را بین مانتوی سووفید و سوورمه ای می چرخاند. فکرمی کند درشووان دختر  

شبیه همان               سرمه ای  صورتی!  شد. وای بر  شن بشو ست که رنگ رو سرهنگ حاتمی نی
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سرمه ای و           سیاه و  ساالر خریدند. رنگ های تیره.  ست که برای عید با سرمه ای ا مانتو 

 !..افروز خسته می گوید: زودباش دیگهقهوه ای.

 !مصمم لب می زند: سفید

مرصاد در حیاط شماره ی سیامک را می گیرد و به محم شنیدن صدایش تند می گوید:       

  کجوووووووووووایی تو؟

 .و : دادگاه بودم

 .و : منو دست ننداز سیا. دوساعته دادگاه تموم شده

  .و : اومدم ناهار کوفت کنم

 شد؟ و :دادگاه چی

 .و : هیچی. دختره متهم به فراره. فعال مختومه اعالم شده تا دختره پیدابشه

 .و : زودتر بیا

 و : چیزی شده؟

 .و : قبول کردن معامله کنند. دنبال یک جای خوبم واسه قرار

 و : چجوری قبول کردن؟

سه همین دنبال یک جا    شکوکم. نباید بی گدار به آب بزنیم.وا   یووووو : نمی دونم. خیلی م

 .خوبم که اگه دبه در آوردن بتونیم جیم بزنیم

 .و : باشه. من با بچه ها حرف می زنم. دنبال جا میگردیم
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 .و : یکم سریع تر. من گفتم بهشون زنگ می زنم

 .و : خب بزن. بگو برای فردا آماده باشن. آدرس و ساعتش هم همون فردامی گیم

 .و : باشه پس. منتظرم. فعال

 .دد و رو به افروز می گوید: االن حاهر نشو. موند واسه فردابه داخل باز می گر

 افروز پوف کالفه ای می کشد: دقیقا برنامه تون چیه؟

 .مرصادگوشه ای می نشیند: فعال معلوم نیست

عد می گی معلوم          ها توافق کردی ب با اون  ند: معلوم نیسوووت؟ تو  ند می ز افروز پوزخ

 نیست؟

 ...باالنبر مرصاد اخم می کند: صداتو واسه من

وووووو : باال می برم چون حقته! هیچ می دونی داریم چیکار می کنیم؟ یک حماقت کوچیک  

 !همه مونو به فنا می ده

دسووتی به پیشووانی اش می کشوود و کالفه ادامه می دهد: اگه هومن بود هیچ کدوم از این 

 .اتفاق ها نمیفتاد

سرمن نکووووووووووووووب!              مرصاد مشت محکمش را به زمین می کوبد: انقدر هومن رو تو 

 .اگه خیلی واسش مهم بودی االن بجای این که اونور به عشق و حالش برسه اینجا بود

سردی چهره اش را حفظ می کند: من از این که براش مهمه یا نه حرف نزدم.    افروز خون

ندونیم            باشوووه و  که لحظه نود  نه این  گه بود االن تکلیفمون مشوووخص بود  فقا گفتم ا

 .ن چیهتکلیفمو
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مرصاد خسته از این بحث بلند می شود و بیرون می رود. افروز باحرص دکمه های مانتو     

اش را باز می کند و روی زمین می اندازدش. سوواغردوسووت دارد بشرسوود این هومن کیه  

مگه؟ اما برای حفظ آرامش نسووبی که دارد خفه خون می گیرد و بدون حرف دکمه های  

 .مانتو اش را باز می کند

*** 

ساعت کهنه ی گوشه ی دیوار می کند و پوف      هوا رو به تاریکی می رود. افروزنگاهی به 

می کشد. شب شده و هنوز خبری از مرصاد نشده. نگاهی به ساغر می کند که گوشه ای         

مثل جنین در خود جمع شووده و به خواب رفته. دلش می سوووزد و از جا بلند می شووود.    

شوود و سوورجای خود باز می گردد. با صوودای باز رویش را با سووویی شوورت مرصوواد می ک

شود و خود را به در ورودی می رساند. با دیدن مرصاد و        شدن در حیاط دوباره بلند می 

 سیامک گله مند می گوید: کجایین شما؟

 مرصاد همانطور که کفش هایش را از پا در میاورد باکنایه می گوید: مگه فرقی هم داره؟

  .جدت دعوا راه ننداز سیامک خسته می نالد: جان

افروز کنار می کشد و هر دو داخل می شوند. با دیدن بسته های یکبار مصرف غذا لبخند  

می زند و اعتراف می کند که خیلی بیشتر از زیاد گرسنه است. مرصاد باخنده اشاره ای        

 .ساغر می کند: این چه خوش خیاله! گروگانه بعد راحت گرفته خوابیده

ا را بازمی کند و می گوید: ولش کن بابا.خوابیدنش بهتره تااینکه          سووویامک بسوووته ی غذ    

  !پاشه باز مغز آدمو بخوره با سوال هاش

افروز می خندد و  رف خود را جلو می کشوود. بدون تعارف شووروع به خوردن می کند.   

 !مرصاد باخنده می گوید: گشنت بوده ها
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دهد. مرصاد بسته ی چهارم را    افروز چشم غره ای نثارش می کند و به خوردن ادامه می 

سیا ولی مجبورم که بیدارش       سه اون هم خریدم. ببخش  شد و می گوید: وا بیرون می ک

 .کنم

 .سیا می خندد و افروز می گوید: نگه دار بیدار می شه می خوره. اون بدبختم خسته است

 .مرصاد: براوو بانو! چه مهربون بودی و خبر نداشتیم

  .ه خودش رفتار می کنمو : من با هر کس نسبت ب

شم       سیامک می نالد: به خدا بخواین بحث کنید پامی  مرصاد می خواهد چیزی بگوید که 

 !می رما

 !افروز متعجب می گوید: چته تو؟ بی اعصاب شدی

 .و : خیلی می ترسم. هومن با این امر و نهی هاش سر دخترمو به باد نده خوبه

 ؟افروز متعجب می گوید: هومن؟ مگه برگشته

مرصووواد درحالی که قاشوووقی از کباب را در دهان می جود می گوید: نه بابا! ولی از اونور  

  .دستور صادر کردن واسمون

 و : چه دستوری؟

سوویامک نگاهی به چهره ی غرق در خواب سوواغر می کند و باصوودای آرامی می گوید:    

 .سهدنبال یک جای خوب واسه معامله بودیم.می دونی که هومن جا زیاد می شنا

  و : خوب؟

 ...و : خواست جریانو واسش تعریف کنیم تا ببینه جا رو واسه چی می خوایم
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 افروز کالفه می گوید: خوب؟ بعدش؟

 .مرصاد جواب می دهد: آقا امر کردن دختره رو تحویل ندیم

 افروز چشم هایش را تا آخرین حد ممکن گرد می کند: چوووووووی؟ برای چی؟

  .بیاد توهیح می ده. ولی دختره رو تحویل ندین و : نمی دونم. گفت وقتی

 و : اما نمیشه که. پس عسل رو چطوری تحویل بگیریم؟

مرصووواد پوزخند می زند: نترس برنامه ریزی شوووو کرده. بریده و دوخته و منتظره ما          

بشوشیمش. فکر کنم حاال دیگه راهی باشی. هرچی باشه آقا هومنم یک دستی تو جریان       

 ... آورد و

 !ک بلند می گوید: بس کووووووووووووونسیام

شود. باخروجش افروز دل نگران می گوید: برنامه        شد وازجابلند می  صادپوفی می ک مر

 چیه سیا؟ چجوری قراره عسل رو بگیری؟

 .سیا آهی می کشد و به ساغر نگاه می کند: بیا بیرون. ممکنه بشنوه

ا ترس فکر می کند چه به محم خروجشووان سوواغر چشووم باز می کند. لب می گزد و ب  

که همه از او می          بدهند؟ این هومنی  ند؟ چرا نمی خواهند تحویلش  فکری برایش دار

 گویند چه برنامه ای برایش دارد؟

سمت در          شرت رویش را کنار می زند. می خواهد به  سویی  شم  شود و با خ نم خیز می 

ضورش       شود. بخوبی می توانند به ح شه ای بودنش می  شی شت د  برود که متوجه  ر پی  پ

ببرند. بازهم گوشوووه ای می نشووویند و انگشوووت هایش را به دهان می گیرد. با او چکار           

با او چکار دارد؟ از          دارند؟ اگر تحویلش ندهند.اگر او را پیش هومن ببرند. این هومن 
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جا بلند می شود و طول اتاق قدم می زند. اهطراب تمام وجودش را احاطه کرده. لب می   

  ال می گیرد: خدایا باز چه فکری تو سرته؟گزد و سرش را با

موهایش را با دسووت می کشوود و باز هم روی زمین می نشوویند: اصووال برمی گردم خونه    

یا              خدا به امین فکر نمی کنم. گه هم  تاق بیرون نمی ذارم. دی پامو از اون ا گه  مون. دی

  اصووال خودت کمکم کن. قول می دم اگه برگردم آدم می شووم. دیگه اذیتشووون نمی کنم.

 ...خودمو می کشم و همه رو خالص می کنم فقا دست این هومن به من نرسه

ندیده و نشناخته وحشت عجیب ی در دلش نسبت به این هومن حس می کرد! بی دلیل     

 ...نیست که نمی خواهد تحویلش بدهد. حتما یک کاری با او دارد... وای خدا

را در اطراف می چرخاند. متوجه   باصدای ویبره ی گوشی ازجا می پرد و نگاه مضظربش   

خاموش روشن شدن موبایلی تمام لمسی می شود که گوشه ی سفره مانده. آب دهانش         

را قورت می دهد و نزدیک می شود. تماس از یک شماره ی ناشناس است. لبخندی می      

زند و فکر می کند این یک کمک ازسوی خداست؟باری دیگر در ورودی را نگاه می کند  

مدنشوان مطمئن شوود. با دسوت های لرزانش گوشوی را برمی دارد. انگشوتش را      تا از نیا

روی صووفحه می کشوود و با دیدن صووفحه ی بدون قفلش از ته دل لبخند می زند و خدا را 

شوووکر می کند که رمزندارد. صوووفحه ی تماس را باز می کند و باریدیگر بانگاهش در              

با انگشت های لرزانش شماره ی امین  ورودی را می پاید تا از نیامدن کسی مطمئن شود. 

را می گیرد و موبایل را دم گوشوووش می گذارد. بوق اول دلش را مثل بسوووتنی آب می      

شم می بندد و زمزمه می کند:خدایا جواب    کند.بوق دوم تمام تنش را منقبم می کند. چ

 !بده
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ه ن کبوق سوم اشکش را در میاورد و باالخره تماس وصل می شود. باخوشحالی بدون ای      

باز می کند:الو امین... منم سووواغر. امین منو آوردن              به او اجازه ی صوووحبت بدهد لب 

 ...ماهدشت. می خوان منو ببرن واسه یکی به اسم هومن

  متعجب از سکوت پشت خا می گوید: الو؟ می شنوی؟

 و : شما ساغرید؟

و بده گوشی  باشنیدن صدای زنانه ی پشت خا تمام قوایش فرو می ریزد. باعجز می نالد:   

 .امین

 .صدای پشت خا جدی می گوید: حمومه

 .و : تورو خدا بده بهش. من بووووووایدباهاش صحبت کنم

زهرا لب می گزد و مردد به در حمام نگاه می کند. این دختر زیادی صمیمی شوهرش را  

صدا می کند. امین هم او را ساغرِ خالی صدا می کند. ازترس بار قبل که صدای گوشی را      

سمت در    س  شود و به  ایلنت کرده بود و دادبلند امین را به جان خریده بود ازجا بلند می 

 حمام می رود. تقه ای به در می زند و امین می گوید: بله؟

 .و : یکی به گوشیت زنگ زد. همون دختره ساغره انگار

 امین که دقیق نشنیده می گوید: کیه؟

 !و : ساغر

همان سر و صورت کفی گوشی را از دستش می قاپد:       در به شدت باز می شود و امین با  

 ساغر؟
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 !ساغر با شنیدن صدایش هق می زند: امو...ین

 ...امین کامل از حمام خارج می شود و زهرا نگران می گوید: سرما میخوری

  و : تو خوبی ساغر؟ اذیتت کردن؟

  .و : من ماهدشتم. یک... یک محله قدیمی

 ...تموم میشه. قراره بیارنت و : صبرکن ساغر. فردا همه چیز

سووواغر به میان حرفش می پرد: نه دروغه. منو واسوووه معامله نمیارن. یک نفر هسوووت           

 .اسمش... اومدن امین قطع می کنم

سووریع تماس را قطع می کند و گوشووی را پرتاب می کند سوورجای اولش.تکیه اش را به  

شماره را پاک نکرد! وای اگر ب  سرش  دیوار می دهد و فکر می کند  فهمند چه؟ چه بالیی 

 می آورند؟

اولین نفر افروز داخل می شووود و خیلی خونسوورد کنارش جای می گیرد: بیدار شوودی؟    

 !رنگ و روت چه پریده

می ترسوود چیزی بگوید و صوودای لرزانش همه چیز را لو دهد. پس فقا سوورش را تکان  

  .می دهد

شی            صدای ویبره ی گو شینند و  سفره می ن سر  سیامک  صاد و  ساغر     مر شود.  بلند می 

چشم می بندد و از ته دل خدا را صدا می زند. مرصاد متعجب شماره ناشناس را نگاه می      

 کند و سیامک می پرسد: کیه؟

 .و : نمیشناسم
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 ارتباط را وصل می کند و می گوید: الو؟

امین با شنیدن صدای مردانه آب دهانش را قورت می دهد و خونسرد می گوید: ببخشید  

 لیلی؟مهندس خ

 .مرصاد می خندد: نه داداش اشتباه گرفتی

 .و : آهان. شرمنده

 تماس را قطع می کند و سیامک دوباره می پرسد: کی بود؟

  .و : اشتباه گرفته بود

سوواغر نفس حبس شووده اش را بیرون می دهد و فکر می کند به خیر گذشووت. البته اگر  

 .: بیا غذا بخورتماس های قبلی را چک نکند.مرصاد رو به ساغر می کند

سفره         ساغر تکیه اش رااز دیوار می گیرد و به  سمتش هل می دهد.  سته ی غذا را به  و ب

 .نزدیک می شود: ممنون

 امین گوشی را روی میز می گذارد و زهرا نگران می پرسد: چی گفت؟

سرما نخورد.        شانه اش می اندازد تا  شیند و زهرا حوله را روی  امین گوشه ی تخت می ن

حرف هایی که شنیده را باری دیگر مرور می کند و فکر می کند یعنی چه که من را امین 

  ورش می زنند؟د دارند نمی آورند؟ 

سیر می گیرد         سریع ال شی  شود و دوباره حمام می رود. دو هر  و کالفه بلند می   می حا

 می زمزمه نگران آخر ی تالحظه زهرا و شود  می اداره راهی خیس موهای همان با. شود 

 !امین خوری می سرما: کند

*** 
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شد.        شته با سفید رنگ دید دا سرکوچه طوری پارک می کند که کامال به آن در  پیکان را 

شین باری دیگر چهره اش را با آن کاله و عینک دودی از نظر می گذراند و    از آینه ی ما

ینی  سو لبخند می زند. موبایلش را برمی دارد و شوماره ای می گیرد. به محم الو گفتن ح 

 .می گوید: می تونید برید

 .و : چشم قربان

شکند: مطمئنید که نیازی       شان را می  سکوت بین  و تماس راقطع می کند.تقوایی باالخره 

 نیست برید سرقرار؟

یارن. نمی               حاتمی رو ن خانم  که  به  مه می دهد: خیلی عجی گاهش می کند و او ادا امین ن

 .دونم. حس خوبی به این قضیه ندارم

ئن می گوید: باتماس دیشب ورق برگشت. به احتما نود و نه درصد ساغر توی      امین مطم

همین خونه می مونه. و اگه اون یک درصوود احتمالی اتفاق بیفته مرتضووی اونجاسووت. می  

  .تونه ازپسش بربیاد

 هنوز رنگ سووفید در اما کنند می آمد و رفت محله در زیادی افراد سوواعتی می گذرد و 

  ینیحس مطمئنی! دیرکردن: گوید می و کند می اش مچی ساعت به ینگاه امین. بازنشده

 دیگه؟ بوده اینجا رو دیشب تموم

 .تقوایی مطمئن می گوید: بله. محمد اصال آدم بی مسئولیتی نیست

می خواهد چیزی بگوید که در سفید رنگ باز می شود. هیبت مرصاد را می تواند از دور    

ی کند و داخل باز می گردد. ثانیه ای نگذشوووته  تشوووخیص بدهد که در را چهارطاق باز م   

ماشین سمند نقره ای ازدر خارج می شود. امین سرش را پایین می اندازد اما زیرچشمی       

نگاه از آن ها برنمی دارد. تعداد افراد داخل ماشووین را می شوومارد. سوویامک و مرصوواد.   
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شین نزدیک م    شت هم فقا یک دختر... نگاهش را دقیق تر می کند. ما شود و امین پ   ی 

ست از چند         شین در شین نبود! ما ساغر در این ما با دیدن چهره ی افروز لبخند می زند. 

سووانتی متری پیکان عبور می کند و دور می شووود. امین عینک را از چشووم هایش برمی  

  !دارد و خوشحال می گوید: توماشین نبود

 تقوایی مردد می پرسد: االن بریم تو یعنی؟

 .ذار از برنگشتنشون مطمئن بشیمو : نه صبرکن. ب

سلحه        شدن می دهد. ا شین می مانند و امین باالخره رهایت به پیاده  یک ربع تمام در ما

اش را پشت کمرش جاسازی می کند و پیاده می شود. نگاهی به در های دیگر کوچه می 

و   کند و خیالش از خلوتی اش راحت می شوووود. ارتفاع بلند دیوار را از نظر می گذراند        

ازتقوایی می خواهد قالب بگیرد. از سنگینی اش نفس تقوایی بند می آید. امین می خندد  

و پایش را روی لوله گاز می گذارد. دست به دامن آجر ها می شود و باالخره دستش به     

شیند. نگاهی            شه ی دیوار می ن شد و گو سختی تنش را باال می ک سد. به  سر دیوار می ر

مین می پرد. درد در مچ پایش می پیچد اما بی توجه ازجا بلند        کلی به خانه می کند و ز    

می شووود و در را برای تقوایی بازمی کند. اسوولحه اش را به دسووت می گیرد و محتاط به  

سمت در می رود.به آرامی در را باز می کند و درحالی که اسلحه را جلو گرفته داخل می   

سالن متعجب می شود     . به سمت آششزخانه می رود و آنجا    پرد. اما با دیدن فضای خالی 

را هم خالی می بیند. تقوایی به سمت اتاق می رود و امین هم پشت سرش. آنجاهم خالی    

 است. امین بلند می گوید: ساغر؟ اینجایی؟

 !تقوایی: کسی نیست

 .و : ممکنه قایمش کرده باشن. باید خوب بگردیم
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 .رگردو : هیچ جایی برای پنهون شدن تو این خونه نیست س

 !امین پراخم نگاهش می کند و تقوایی مردد می گوید: فکر کنم اشتباه کردیم

امین کالفه می شووود و فکر می کند سوواغر دقیقاچه گفت؟ گفت من را برای معامله نمی   

ساغر با آن        ضی برای همکاری  ست؟ احتماالت مرت برند. همین را گفت دیگر! پس کجا

 !نتی! لعنت به تو و تماستها را بیاد می آورد و لب می گزد. لع

 .رو به تقوایی می گوید: می ریم سرقرار. زودباش وقت نداریم

 ...و : اما

 !داد می زند: اموووووووووووووووا نداره

هه ای که برای تابلو نبودن در این محله اجاره کرده بود می   و با دو خود را به پیکان قرا

ضی را می گیرد. اما بوق ها      شماره ی مرت ساند.  سرهنگ        ر شماره ی  شوند و  قطع نمی 

حاتمی را می گیرد. او هم جواب نمی دهد. مشووت پراز حرصووش را به فرمان می کوبد و  

شد           شت از جوابش ناامید می  ست وقتی که دا ضی را می گیرد. در شماره ی مرت دوباره 

 صدای مرتضی در گوشش می پیچد: الو؟

 .و : محل قرار کجاست؟ آدرسشو می خوام

 ...امین؟ مگه ساغر و : چی شده

 !به میان حرفش می پرد: نه...نه اینجا نیست. آدرس رو بگو مرتضی

 ...و : فکر نکنم بتونی برسی امیوو

 !و : فقا آدرسووووووووو بگو
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 .و : بیا لواسون. دقیقشو برات اس می کنم

گوشی را روی داشبورد پرت می کند و استارت می زند. کاش حداقل می توانست ماشین  

صیبت بود. نگاهی       را ع سان م شت. با این پیکان رفتن به لوا وض کند. کاش کمی وقت دا

به ساعت می کند. نه اصال فرصت رفتن به اداره را نداشت. لب می گزد و بیشتر فکر می      

شود. تقوایی متعجب      شین را پارک می کند و پیاده می  کند. با دیدن یک دفتر آژانس ما

 : چش شد؟رفتنش را نگاه می کند و می گوید

شده می گوید: یک          شت میزش جا سختی پ شود و رو به مرد تشلی که به  امین داخل می 

  .ماشین خوب می خوام

 مرد متعجب نگاهش می کند: بله؟

 .و : یک ماشین می خوام کرایه کنم. هزینش هرچقدر باشه می دم. هروریه

 ...و : نمی شه برادر من. اینجا فقا مسافر کشی می کنیم و

حوصله کارت شناسایی اش را از جیب پشتی شلوارش بیرون می کشد: سرگرد         امین بی

 .وفایی هستم. خیلی هروریه

مرد خود را جمع و جور می کند و بلند می شود: شرمنده جناب. البته البته... صبرکنیدچه     

 ماشینی می خواید؟

 .و : خراب نباشه فقا

. تقه ای به شیشه اش می زند و    سیاه می ایستد   405مرد خارج می شود و مقابل یک پوو  

پسوووری که داخلش به خواب رفته ازجا می پرد. نگاه خمارش را به مرد می دوزد و می         

 گوید چته؟
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  .مرد اشاره می کند در را باز. در باز می شود و مرد می گوید: پیاده شو

 اامین به سمت پیکان می رود و جریان را مختصر برای تقوایی توهیح می دهد. ماشین ر    

قفل می کنند. نزدیکشان می شوند ومرد محترمانه ادامه می دهد: ایشون پلیسن. ماشین       

 .رو می خوان

 ...پسر نگاه بی رهایتش را به امین می دوزد: اما این

  .مرد بازوی الغرش را می گیرد و او را عقب می کشد: بفرمایید جناب سرگرد

  .د: برش می گردونمامین کارت ملی اش را به دست پسر می دهد و می گوی

سریع پشت رل می نشیند و ماشین را از آنجا دور می کند. پسر غر می زند: اینجوری که 

 .این رفت پوکه ی ماشینم هم برنمی گردونه

 !و بعد مشکوک ادامه می دهد: تیشش اصال به پلیس ها نمی خوردا

*** 

نگاهی به عسل می   ساعت هفت و چهل و پنم دقیقه باالخره به محل مورد نظر می رسد.  

کند که روی صندلی به خواب رفته. ماشین را به سختی مقابل تابلوی موردنظر پارک می    

کند و پیاده می شود. شماره ی امیرحسین را می گیرد و باشنیدن صدای زنی که خاموش   

بودن را دسووتگاه را اطالع می دهد پوف می کشوود. این دیگر چه کاری اسووت؟ نگاهی به 

و ساعت گوشی اش را چک می کند. چرا امیرحسین هیچ خبر از خود نمی     جاده می کند 

دهد؟ نکند بالیی به سرش آمده؟ سیگاری آتشمی زند و گوشه ی لبش می گذارد. همه     

چیزبطور عجیبی پیچیده شوووده. امیرحسوووین غیبش زده و از آن ها هم خبری نیسوووت.     

شدش و ا         سریع از جیب بیرون می ک شی  صدای زنگ گو شدن  صل می بابلند  رتباط را و
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شنی          سرد مرصاد درگوشش می پیچد: بچه رو بردار و بیاپایین تر. یک راه  کند. صدای 

  .هست که می رسه به یک طویله. جلوی طویله منتظرم باش

  .و بدون این که به او اجازه ی صحبت بدهد تماس را قطع می کند

 !سیامک مضطرب می گوید: خیلی می ترسم

 .ش می زند: هیچی نمی شه!شماها منتظرباشید. زنگ زدم بیایدمرصاد دستی به شانه ا

و از آن ها دور می شووود. مقابل طویله زیر درخت بزرگی می نشوویند و نگاهش را به راه   

شووونی می دوزد. در تاریکی می تواند سوووایه ی دونفر را تشوووخیص بدهد که نزدیک می 

حسوون به همراه عسوول  شوووند. از جا بلند می شووود و اسوولحه اش را بدسووت می گیرد. م 

نزدیک تر می شوند و مرصاد تمام حواسش راجمع می کند. گوشی را از جیب بیرون می     

 .کشد و شماره ی سیامک را می گیرد. به محم برقراری ارتباط می گوید: بیاین

سایه ای که از زیردرخت بیرون آمد عقب می     سن با دیدن  و قدم به جلو می گذارد. مح

ایسووتد و نگاه دقیقش را به چهره ی عسوول می دوزد. محسوون   رود. مرصوواد مقابلش می

 سکوت را می شکند: دختره کجاست؟

  .مرصاد سرد می گوید: میاد

سته آوردنش          سرتاپای دختری که چشم ب سندو محسن نگاه دقیقش را از  باالخره می ر

صاد می گوید: اول       سی که دیده چیزی بیاد بیاورد. مر سعی می کند از عک می چرخاند و 

 !چهب

 .محسن سرسخت سرجایش می ماند: نه

  .سیامک می گوید: هردو باهم
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  .محسن متفکر می گوید: باشه

 !عسل به محم شنیدن صدایش ذوق می کند: بابوووووووا

محسوون محکم دسووتش را می گیرد تا به سوومت پدرش ندود. محتاط قدم برمی دارد و    

شان می ریزد.تمام ح   شود. باهر قدم چیزی درون سیامک به چشم های    نزدیک می  واس 

پرخنده ی عسووول اسوووت ومی فهمدچقدر دلش برای دخترکش تنگ شوووده بود!در یک  

سمت          شانه ی دختر می گذارد و او را به  ست روی  ستند. محسن د قدمی یکدیگر می ای

سلحه         خودش می کشد. دست عسل را که رها می کند دختر سریع او را هل می دهد و ا

به سمتش می گیرد. محسن می خواهد دست به جیبش       ای که پشتش قایم کرده بود را 

 !ببرد که افروز داد می زند: تکووووووووون نخور

سیاه را        ستمال  ست هایش را باال می گیرد و نگاهش می کند. افروز د سن به ناچار د مح

 !ازچشم هایش باز می کند و محسن می فهمد که اشتباه کرده.این دخترساغرنیست

گرفته و به سوومت جاده می دود. افروز ماشووه را می کشوود  سوویامک عسوول را در آغوش 

 !تاشلیک کند که ناگهان صدای بلندی می گوید: ایست

به سوومت صوودا برمی گردد و هیبت هایی را می بیند که از دل تاریکی های اطراف خارج 

 !می شوند. مرصاد وای می گوید و صدا تکرار می کند: پلیس... ایست

 .ا بدوافروز یک نفس می گوید: فق

و بدون صووبر می دود. مرتضووی باتمام سوورعت خود را می رسوواند و در آخر خود را روی  

 !مرصادی که می دوید می اندازد. داد می زند: برید دنبوووووووووووووووالش

پایش را نشووانه می گیرد و شوولیک می کند. به محم رسوویدن سووربازی بلند می شووود و  

سشارد. باتمام         شان می  ست صاد را به د سمت افروز می دود.   مر قوایی که در تن دارد به 
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باری دیگر مجبور به شلیک می شود و باالخره تیر به ساق پایش می خورد. افروز نگاهی  

شود. پای دردناکش را زمین می گذارد و        سختی ازجا بلند می  سر می کند و به  به پشت 

شتر می کند و افروز خود      سرعتش را بی ضی  را بین درخت   به راهش ادامه می دهد. مرت

ها می اندازد. اینجا پیداکردنش سخت تر است. لنگ زنان جلوتر می رود. صدای روشن      

شدنش تمام امیدش را        صدای دور شنود. امیدوار جلوتر می رود ولی  شدن موتور را می 

ناامید می کند. صدای قدم هایی که به دنبالش آمده را می شنود و پشت درخت قایم می    

اش را می کشد و سرش راکمی خم می کند تا ببیندش.مرتضی بلند  شود. ماشه ی اسلحه

  .می گوید: به نفعته خودتو نشون بدی! هیچ راه فراری نداری

ضی تا به خود بجنبد تیر روی کتفش         شلیک می کند. مرت شانه می گیرد و  شانه اش را ن

ستفاده کرده     هعفش ا ش جای میگیرد و درد را به تنش تزریق می کند. افروز از  روع  و 

به دویدن می کند. جایی که ماشین را پارک کردند را بیاد می آورد و قدم های سنگینش    

صدای قدم ها از            ستد.  شه ای می ای شنود و گو صدای قدم می  شد. بازهم  را باخود می ک

جاده به گوش می رسد. مردد جلوتر می رود و فاصله ای که باماشین دارد را تخمین می    

متوقف می شوند و او نفسش را حبس می کند تا صدایی به گوش      زند. صدی قدم ها نیز 

شت درختی کم جان و         شوند و او بازخود را پ سد. قدم ها نزدیک تر می  شناس نر آن نا

کوچک پنهان می کند. سوونگی برمی دارد و به سوومت عقب تر پرتاب می کند. قدم ها با  

ستفاده می کند      سنگ عقب برمی گردند و افروز ازفرصت ا لو  و با تمام توان به ج صدای 

شین نقره ای را می بیند.            سر می گذرارد و باالخره برق ما شت  شیبی را پ سرا می دود. 

صوودای گام هایی که به دنبالش می آید را به خوبی می شوونود و سوورعتش را بیشووتر می  

کند. به محم رسووویدن به ماشوووین خود را روی صوووندلی پرت می کند و با دسوووت های  

د روشوونش کند. مرد نزدیک تر می شووود و افروز سووریع به عقب   لرزانش سووعی می کن

به طرفش می گیرد         باز می کند و اسووولحه را  که امین در را    افروز برمی گردد. همین 

 .ه سمت عقب می گیرد داد می زند: برو عقب وگرنه می زنمشب را اش اسلحه
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چراغ را روشن   امین که متوجه منظورش نشده خم می شود او را بیرون بکشد که افروز     

صندلی عقب افتاده و باچشم          سته روی  ساغری را می بیند که دست وپاب می کند و امین 

هایی پرازترس نگاهش می کند. افروز بادیدن چهره ی آشووونای امین ماتش میبرد. بی         

  جان زمزمه می کند: تو؟

 !امین جدی می گوید: اسلحتو بیار پایین

  !می زند: می دونی که شوخی ندارم افروز اسلحه را محکم تر می گیرد و لب

 !امین: منم شوخی ندارم

  .ساغر با تمام جانی که دارد تالش می کند دست و پایش را باز کند

 !افروز دستوری می گوید: می زنمش

ماشه را می کشد و امین به اجبار قدمی به عقب برمی دارد و دست هایش را باال می برد.    

  .از زمین. همین االنافروز داد می زند: اسلحتو بند

 !امین لب می گزد و افروز داد می زند: زودباش

 !امین خم می شود اسلحه را زمین بگذارد که افروز می گوید: دور تر

امین پوفی می کشوودو به اجبار اسوولحه را دور تر پرت می کند. افروز پیاده می شووود و    

یا ند. رو به امین می گوید: ببدون این که حواسش را از امین بگیرد در پشتی را باز می ک  

 !دست و پاشو بازکن

شده ی        شه ای دارد؟مقابل در باز  شود و فکر می کند او چه نق امین متعجب نزدیک می 

  !ماشین زانو می زند و چسب دور دهانش را باز می کند. ساغر می نالد: امووووین
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تر می شووود و  افروز متعجب تر نگاهشووان می کند. امین؟ او امین اسووت؟ امین نزدیک  

 .زمزمه می کند: نترس! هیس... هیچی نیست

ست هایش پیچیده را باز کند.      شد تا بتواند گره طنابی که دور د کمی خود را داخل می ک

 !ساغر هق می زند: ببخشید

  امین برای دلداری دادن به او هم که شده می خندد: باز برای چی؟

 !ساغر هق می زند: همه چی

می شوووند. امین کمکش می کند بنشوویند و سوواغر فکر می کند کاش   باالخره گره ها باز 

  !بغلم کند. کاش که یک دل سیر برایش گریه کنم. افروز داد می زند: زودباشید

ست. امین به اجبار چیزی نمی گوید و به کارش ادامه می        شان ا سمت سلحه اش هنوز به  ا

 دهد. زمزمه می کند: اذیتت کردن؟

لرزانش را به هم بچسباند تا صدایش باال نرود. امین درحال   ساغر سعی می کند لب های

بازکردن طنابی که به دور پاهایش پیچیده می گوید: گریه نکن. دیگه تموم شووود. می             

 ...برمت خونه

 !و افروزپوزخند می زند: چه خوش خیال

 .به محم باز شدن پاهایش افروز می گوید: برو پشت فرمون بشین

 .ندو افروز داد می زند:تو نه...ساغرامین متعجب نگاهش می ک

  !ساغرمتعجب نگاهش می کند و افروز می گوید: یاال
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پاهای کرختش را زمین می گذارد و به سووومت در راننده می رود. امین زمزمه می کند:           

 چی تو سرته؟

افروز نگاهش را بین هردوشان می چرخاند و در آخر باخنده می گوید: کار تو تموم شد.  

 !برو عقب

 .امین برخالف گفته اش جلو می آید و افروز عقب می رود: گفتم برو عقووووووووووب

امین نزدیکش می شووود و لگدی نثار شووکمش می کند. افروز خم می شووود و از درد به  

خود می پیچد. امین مقابلش زانو می زندتا دسووت هایش را بگیرد که افروز ماشووه را می 

باال می گیرد و افروز تمام سعیش را می کند آن را   کشد. امین باتمام قدرت سراسلحه را   

پایین بیاورد. سوواغر از عقب تمام این ها را بانگرانی تماشووا می کند و می گوید باید یک   

 .کاری کنم

افروز پای سوووالمش را از زیرش بیرون می آورد و محکم به بین پاهای امین می کوبد.        

جدا می شود و با بدنه ی سنگین اسلحه  دست امین از اسلحه جدا می شود و افروز سریع    

هووربه ای محکم از پشووت به گردنش می زند. امین آخ بلندی می گوید و روی زمین می 

 !افتد. افروز لنگ لنگان خود را به ماشین می رساند و به ساغر می گوید: بشین... زود

 ...ساغر بغضدار می گوید: اون... اون

  !و : گفتم بشیووووووووووووووووووون

به اجبار اطاعت می کند و پشت رل می نشیند. امین تمام سعیش را می کند که بلند شود.  

 .دیدش تارشده و همه چیز را دوتا می بیند. نیم خیز می شود و می تواند ماشین را ببیند

سلحه    و گیرد می جای راننده کمک صندلی  روی افروز   می ساغر  کمر روی را اش سرا

 !زود. کن روشنش: گذارد
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سلحه می دهد: گفتم         س  شاری به ا شن می کند و افروز ف شین را رو اغر هق هق کنان ما

 !زود

امین خود را روی زمین می کشد تا به آن ها برسد ولی ماشین روشن می شود. امین بلند 

شین دورتر و            سد. اما ما شین بر سرگیجه ی بد پاتند می کند تا به ما شود و باهمان  می 

شود. امین روی   ساغر     دور تر می  شت پر حرصش رابه زمین می کوبد.  زمین می افتد م

 باصدای لرزانش می گوید: کو...کجا...برم؟

  .و : فعال مستقیم برو

 ساغر مردد می پرسد: بامن...چو...چیکار دارین؟ چی از...جو...جونم می خواید؟

ن  امیافروز دندان هایش را روی هم می ساید تا از دردی که درتنش پیچیده فریاد نزند. 

سلحه را به دست چشش می         شده اش کوبیده بود. ا هربه اش را درست روی زخم بخیه 

دهد و با دست راست داشبورد را باز می کند. گوشی ساده و درب داغونی را بیرون می       

کشوود و شووماره ای می گیرد. سوواغر لب می زند: باالخره پیدامون می کنند. ببین دیگه...  

 .ون می کنندپلیس اومده... اون ها پیدام

افروز حواسووش را از بوق های ممتد می گیرد و به سووختی می گوید: تو کجایی... احمق؟  

فکر کردی... فقا مارو می گیرن؟ واسووه تو اسووشند دود می کنند؟ احمق توم االن فراری  

 !هستی

 !ساغر بغضدار می گوید: منو دزدیدین

گ       باش! حتی... توی داد قدر...احمق...ن ندد: ان هت هم...گفتن فرار کردی!   افروز می خ ا

  ...پلیس بگیرتمون... توم با ما
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 یم کوبیده برسوورش متک مثل تلخ حقایق نفسووشوواز درد بند می آید و ادامه نمی دهد. 

!  هایش آدم و سولول  آن با اسوت  مسواوی  بازگشوتش  آورد می بیاد تازه که انگار. شووند 

.  ودشووو تبر ه کند کمکش بود داده قول امین! اسوووت قاتل  یک  او که  آورد بیاد  انگارتازه  

 اعالم کرده بود؟ یک قاتل فراری؟ فراری را او دادگاه چه؟ اماحاال! بود دزدیده بچه امین

شش نگه می دارد.     شماره می گیردو موبایل را کنارگو  رمچها سربوق  افروزباری دیگر 

 .الو: شنود می را مهرداد ی خسته صدای باالخره

 ...و : یادته... رفتیم لواسون

 !مهرداد بلند می گوید: افروز؟

 و : بچه ها رفتن... ماعقب موندیم. یادته؟

  و : توکجایی افروز؟

 ...و : ماشینو نگه داشتی... از اون

 .نفسی می کشد و به سختی ادامه می دهد: یک پیرمرده... ازش بالل خریدی

 و : افوووووووووووووروز؟ توکجووووووایی؟

مون مغووازه ی داغون. کنووارجوواده...بیوواهمونجووا...           وووووو : همونجووا. جلوی...همون... ه         

  !همون...جاکه... بالل خوردیم

  و : باشه... باشه میام. تو االن خوبی؟ حالت خوبه؟

 .افروز می خندد: نمیتونم...حرف بزنم. فقا بیا

 .و : باشه... حرف نزن. من میام. زود میام
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شی را بین پاهایش می گذارد    شود و افروز گو شتی تکیه    تماس قطع می  سرش را به پ  .

می دهد وتمام سووعیش را می کند که چشووم هایش را باز نگه دارد. سوواغر بغضوودار می   

 پرسد: واقعا دادگاه گفت من فراری ام؟

 افروز اوهومی می گوید و ساغر ادامه می دهد: حکمی که واسم بریدن رو نگفت؟

ساغر بازهم گریه می     ست تکان می دهد و  کند. بازندگی اش  افروزسرش رابه چپ و را

سی  افروز چه کرده بود؟ قتل؟ فرار؟ حاالباید چه می کرد؟  سان     دا را ک شت که با او لوا

ستی او را     سی به دنبال او می آمد؟ امینی که قطعا دود آمده بود و بالل خورده بود. چه ک

سی قرار بود به      ستبند میزد؟ چه ک ست هایش د تقدیم پلیس می کرد؟ یا پدری که به د

  او بیاید؟سراغ 

نگاهی به افروز می کند که به سووختی چشووم هایش را باز نگه داشووته بود. لب می زند:    

 چقدر دیگه باید جلو برم؟

  .و : برو. زیاد. با..یددورشیم

 .و : من که نمی دونم بالل فروشیه کجاست

سرمی کند و دوباره جلو برمی گردد: بایدپیاده       شت  شود. نگاهی به پ افروز نیم خیز می 

 .شیم

 و : نگه دارم؟

 .و : اوهوم

  !ساغر ماشین را گوشه ای پارک می کند و صادقانه می گوید: حالت بده

 .افروز سعی می کند درد روی لحن صدایش تاثیر نگذارد و جدی می گوید: پیاده شو
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سالنه سالنه خود را از ماشین بیرون می کشد و ساغر هم پیاده می شود. فکر می کند با        

هعیت   سرش می کند.          این و شت  ست. نگاهی به پ سختی نی صال کار افروز فرار کردن ا

 چرا دنبالش نمی آیند؟

 !با دستی که روی بازویش می نشیند ازجا می پرد.افروز لب می زند: فکرشم...نکن

  ساغر اخم می کند: چی ازجونم می خواید آخه؟

 .شیم...دور... دبای: کشد می خود دنبال را او و دارد برمی قدمی لنگان افروزلنگ 

  .ساغر بازویش را ازحصار دستش بیرون می کشد: من نمی خوام بیام

افروز می خواهد اسوولحه اش را باال بیاورد که سوواغر با هووربه ای آن را زمین می اندازد.  

 افروز لب می گزد: برمی گردی... که چی بشه؟

 و : باتو بیام که چی بشه؟

 !ا یک بار مغزتوبه کار بندازو : لم نکن. یبارمحم رهای خدا... فق

 !ساغر می خندد: باز داری گولم می زنی

 ..و : من... گول

سوورفه می کند و زمین می نشوویند. سوواغر بازهم جاده ی پشووت سوورش را نگاه می کند.   

صوودای سوورفه های افروز بلند تر می شووود و سوواغر لب می گزد. افروز اصووال حال خوبی  

ماسووواژ می دهد. افروز بازهم بلند می شوووود:        ندارد. مقابلش می نشووونید و پشوووتش را   

 .باید...بریم

 .و : حالت بده. بذار باماشین بریم



                 
 

 

 SEPIDAR*77|  غرق درآتشرمان 

 

 

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

 

198 

 

 .و : نه... پیدا...مون...می کنند

وووووو : من نمی خوام بیام! اونی هم که گفتی میاد دنبالت. مگه اینجا همون بالل فروشووویه          

 نیست؟

 .و : نه

 ...و : پس

  .پرد: ماشین رو زود می بینند افروز نفسی می گیرد و به میان حرفش می

 !ساغر مصمم می ایستد: من نمیام

ند: یکم... فکر کن. برگردی... چی میشووووه؟ فکر کردی قراره حلوا     افروز اخم می ک

 حلوات... کنند؟

 ...ساغر اخم می کند: هر چی هم باشه

باز      یان حرفش می پرد: قبال...فقا متهم بودی. االن... فراری هم هسوووتی.  به م   افروز 

مویوبورنووت زنوودان. بوواز... بووازدادگوواه...بووازم حوکوم موی دن. حوتوی... هوموون امویون               

 عزیزت...فکرکردی زنشو... ول کرده؟ فکر کردی... همه چی درست می شه؟

 !ساغر گوش هایش را می گیرد و داد می زند: بس کووووووون

 .ربذارو : تو...گوش کن. انقدر... بی عقل...نباش!یبارم که... شده...احساسات رو کنا

 !و : تو بازهم داری گولم می زنی. می خوای یکاری کنی باهات بیام

 .و : من فقا میووووووودونم کهاونجا شرایا خیلی بهتره
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شتره تا پیش این هومنی که ازش دم می زنید و نمی دونم     ووووو : هه. توی زندان امنیتم بی

 !چجور جونوریه

شده...     سنگ هم  پیدات می کنه. زندون که... چیزی  ووووو : ببین. هومن بخوادت... از زیر

 !نیست

 ساغر آب دهانش را قورت می دهد: چیکارم داره؟

 ...و : آدم باش! بامن...بیا

صدای آژیری درگوششان میشیچد. صدا از عقب نبود. افروز لعنتی می گوید و دستش را      

ستد و افروز بالحن جدی اش می        سرجای خود می ای صمم  ساغر م بند بازویش می کند. 

ید: ببین... بخوان ببرنت... به قیمت جون ... تک تک خانوادت هم که شوووده... تورو           گو

 !میبرن! انقدر کله شق نباش

 !ساغر بغضدار می گوید: من نمی خوام بیام

 !افروز با ته مانده ی قوایش اسلحه را روی پهلویش می گذارد: راه...بیفت

زخمیه داره می میره باز زور می   سووواغر به اجبار به دنبالش می رود و در دل می گوید:       

 .گه. ایشاال بمیره برگردم

بازهم او را به طرف درخت های قسووومت های خاکی هل می دهد. تمام توانش را به کار              

 می گیرد تا از ماشین دور شوند. صدای آ

ژیر نزدیک و نزدیک تر می شود و باالخره می توانند بدنه ی سفید آمبوالنسی را ببینند     

ازکنارشووان عبور کرد. سوواغر دل نگران زمزمه می کند: آمبوالنس! نکنه    که به سوورعت

 امین چیزیش شده؟
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به مغز            پایش کم کم  بال خود می کشووود. درد  هایش او را دن ته  به گف افروز بی توجه 

استخوانش هم نفوذ می کند اماباز هم قدم بر می دارد. صدای آژیر دیگری هم به گوش  

سد. این بار آمبوالنس نی  ساغر می خواهد عقب را نگاه کند که افروز تند می    می ر ست. 

 !گوید: زودباش

به هر سختی شده جلوتر می روند. درتاریکی چال بزرگ مقابلش را نمی بیند و زمین می 

خورد. درد پایش تا تارهای عصوووبی مغزش هم می رسووود و آخ بلندی می گوید. چال           

سازی لوله های   شیار برای جا ساغر نگران نگاهش     عمیقی نبود. در حد یک  آب رسانی. 

شانه اش      ستی به  شیند. د می کند. محتاط پایش را داخل چال می گذارد و کنار افروز مین

 می زند: خوبی؟

افروز به سختی تکان می خورد. چشم باز می کند و دستش را از روی زخم سرباز کرده       

ایش می کند:  اش برمی دارد. ساغر دستش را می گیرد و متوجه لزجی اش می شود. صد   

 !افروز

 !افروز لبهای خشک شده اش را به هم می زند: لطفا... برو...پیش هومن

سوواغرمی نالد: می ترسووم! زندگیم رو هواسووت! من هیچی از این آدمی که می گی نمی    

 دونم. اون چیکارم داره آخه؟

  .افروز دستش را می گیرد: اون...خوبه. قول می دم

ل حرف های این دختر را خورده بود. اینبار اعتماد     سووواغر مردد می شوووود. یک بار گو   

 ...کردن به او حماقت محم بود. افروز ادامه می دهد: بهش...بگو... بگوافروز

 !سرفه می کند: بگو... هیچوقت...واسه من...برادرنبود

 ساغر باترس می گوید: منظورت چیه؟
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  .افروز می خندد: من فکر نکنم... تا اونجا...برسم

صدای هیاهو را می     صدای آژی  شود.  شین پلیس در جایی دورتر از اینجا متوقف می  ر ما

 !شنوند و افروز ادامه می دهد: بگو...همه فهمیدن... جزخودش

 ...ساغر می نالد: نباید بمیری...مو...من...من چیکار کنم؟ من

 ...و : فقا...قایم...شو. فقا...برو.مهرداد میاد

 !ساغر گریه می کند: می ترسم

 : بگو... بهش بگو...دوسش دارم. می گی دیگه؟و 

ساغر باترس نگاهش می کند. یک مرگ دیگر...یک جسد دیگر... از تمام مردن ها... از    

 ...تمام خون ها متنفربود! افروز ادامه می دهد: قول بده

 !سرفه می کند: می گی بهش

بود. فقا کافی  سوواغر گوش به صوودای هیاهو می دهد. چند قدمی دور تر از اینجا پلیس  

بود چند قدم بردارد تا به پدرش برسوود. تا بازهم به سوولولش بازگردد. بازهم تنهایی...   

بازهم روزهای بیهوده...این بار بدون هیچ انتظاری برای رسیدن روز موعد! این بار بدون  

به افکارش می زند و فکر می کند هیچ           امین. فکر می کند پدرش اسوووت. نیشوووخندی 

  !بات بی گناهی اش وجود ندارد. یک قاتل فراری استمدرکی برای اث

 .افروز صدایش می کند و ساغر می گوید: باشه... من...میرم

 .افروز می خندد: باالخره...مغزتو...کارانداختی
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سر خورده را کنار می زند. کش مویی را از          سرش  شالیکه از  ستش را بلند می کند و  د

 غر می گیرد. ساغر متعجب می گوید: چیه؟موهای بلندش باز می کند و به سمت سا

 !و : یک... راز!به...هیچکی...نده

 و : یعنی چی؟

 .و : فقا...نگهش دار. جایی که... هیچکی پیداش نکنه

متعجب کش مو را نگاه می کند و افروز تاکید می کند: به هیچ... وجه. به کسی...نگو!اینو   

 .به...هیچکی نگو

اند خونی که از گوشووه ی لبش سوورازیر شووده را ببیند.   سوورفه می کند. درتاریکی می تو

 سووویاه  یک جین  « بازهم سووورفه  »افروز زمزمه می کند: توی دراورم... کشوووویی سووووم.  

 !...جیب پشتی اش... یک تسبیحه. اونو...بده هومنجیبش تو. شده پاره زانوش...که

 ...بازهم سرفه می کند ساغر زمزمه می کند: من می ترسم... من

  یک درخته« بازهم سرفه »برو. برو جلوتر. نزدیک جاده...یک ارتفاع کم هست. وووو : فقا 

  .که... قطع شده.اونجا...منتظرش باش

 ...ساغر اوهوم می گوید و افروز می گوید: برو

 ...ساغر مردد ازجا بلند می شود: پس تو

  ...می خندد: پیدام...می کنند. می رم... آب خنک می خورم

 تو که نمی میری؟ ساغر باترس می پرسد:
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لبخندی به ترس بچه گانه اش می زند و برای آرام کردنش می گوید: نه. سگ جون...تر  

 !از... این حرف هام

ساغر می خندد و افروز برای بار آخر زمزمه می کند: بگو دوسش دارم. بگو... همیشه...     

 ...به تسبیحش حسودیم می شد.بگو که.. که

آورد. لب باز می کند: بگو به...حسووین...اعتمادنکنه! بگو سوورفه می کند و چیزی بیاد می 

 ...اون

 ...صدای افراد نزدیک تر می شود و افروز به اجبار زمزمه می کند: برو...بدو... زود

ساغر پشت به او می کند و با تمام توانش می دود. همه چیز در ذهنش به هم ریخته بود. 

ا غلا! تا دقیقه ای پیش دعا می کرد  حتی نمی دانسووت کاری که می کند درسووت اسووت ی

افروز بمیرد و از دسووتش فرار کند. می خواسووت پیش پدرش... پیش امین بازگردد اما   

حاال... داشت از آن ها فرار می کرد. همیشه همین بوده! همیشه بدون فکر تصمیم گرفته  

.  و بدون فکرتر عمل کرده! همیشووه همین بی فکری دردسوورها را در سوورش آوار کرده

افروز به او گفت فکر کند... افروز! یک بار گولش زده بود. باهمین حرف های فریبنده...  

باهمین دروغ های رنگ و لعاب دار... ازکجا معلوم که بازهم دروغ نگفته باشووود؟ می            

شتباه می رفت. بازهم بی      شت راه را ا ستد و باری دیگر عقب را نگاه می کند. بازهم دا ای

ویی می کند که در دسوووت دارد. چرا باید این را به او بدهد؟ چرا          فکر. نگاهی به کش م  

باید بخواهد که حرف هایش را به هومن برساند؟ هومن را دوست داشته؟ اصال به او چه     

ند                  به لبخ ند.  نه فکر می ک خا به  بازهم  قدمی برمی دارد و  ید برگردد.  با ربطی دارد؟ 

 ...دوست داشتنی ساالر... به آغوش پرمهر ساالر

هق می زند و اخم های پدرش را تصووور می کند. بیشووتر که فکر می کند می بیند باوجود  

آن اخم و تخم... باوجود زورگویی هایش هم دوسوووتش دارد. قدمی دیگر بر می دارد و     
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مادرش را تصووور می کند. تاجایی که بیاد دارد مادرش همیشووه یک روسووری گل دار به  

ل مادر مینا همکالسی دوران دبستانش باشد.     سر دارد. همیشه دوست داشت مادرش مث    

که موهایش را مش بگذارد و شووانه اشووان بزند. دوسووت داشووت فقا یکبار مادرش را    

 !آراسته ببیند. بدون روسری... بدون حجاب! باموهایی بلند و رنگ شده

بازگردد.            به آن خانه  هق هقش بلند تر می شوووود و فکر می کند هنوز هم نمی خواهد 

می خواهد بین دیوار های نفسگیر سلول کثیفش حبس باشد. اما عجیب است       هنوز هم ن

که دلش برای آن ها تنگ شووده! شوواید برای آن ها نه... برای آرامشووش. برای متهم به  

 ...قتل نبودنش

  .صدایی می شنود. قدم هایی نزدیک می شوند

از چه چیز    لب می گزد و دوباره عقب می رود. حتی خودش هم نمی داند در این لحظه      

فرار می کند. از پلیس یا آن ها؟ کدام یک ترسووناک تراسووت؟ روی آوردنش به پلیس   

فقا او را راهی زندان می کند.اماآن ها... آن هومنی که زیادی اسووومش را در این مدت         

شد...           سد.اگر هم نبا شد می تواند به یک زندگی جدید بر شانس با شنیده... اگر خوش 

شتن را می خواهد        تمام تنش از فکری که به شود. دلش برگ سید مور مور می  ذهنش ر

اما در آخر به همسووور ناشوووناخته ی امین و حلقه ی نقره ای اش که فکر می کند نظرش  

عوض می شووود.انگار طبیعت اوسووت که به سوومت تمام ریسووک های پرخطرپرواز کند.   

دیده اند.   صووداهای پشووت سوورش را می شوونود و آرام تر قدم برمی دارد. حتما افروز را 

 .حتما او را می برند. خدارا شکر می کند که افروز نمی میرد

.  دوزد می اطراف به را کنجکاوش نگاه. رسوود می درخت ی شووده باالخره به تنهی قطع 

نیست! نگاهی به اطرافش می کند. پلیس همین اطراف در حال تجسس است و   هیچکس

ق  برگی می نشیند و نفسی عمیممکن است پیدایش کند. پشت درخت بزرگ و پرشاخ و    
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می کشد. باری دیگر مشت دستش را باز می کند و کش مو را نگاه می کند. این چیست       

گارنگ.                های رن با نگین  ندهد؟ یک کش موی فیروزه ای  به هیچکس  که افروز گفت 

شده و هنوز هم خبری       سردش  ستبند به بازویش می بندد و لب می گزد.  کش را مثل د

یسووت!صوودای آژیر بلندی از دور به گوشووش می رسوود. فکر می کند اگر  از این مهرداد ن

 ...پیدایشان کنند

  رو به آسمان می کند و می گوید: خدایا من دارم چیکار می کنم؟

سردرگم بین این دوراهی مانده بود و خودش هم تکلیفش را نمی دانست. ماشین پلیس     

شکم جمع می کن    شد. پاهایش را در شان می گذارد.     هرلحظه نزدیک تر می  سر روی د و 

سووه ماشووین پلیس عبور می کنند و پشووت سوورش آمبوالنس... چرا کسووی دنبالش نمی    

گردد؟ چرا ماشین ها متوقف نشدند؟ آب دهانش را قورت می دهد... ماشین ها دور می 

شووودند. از حرص زیاد خنده اش می گیرد. واقعا چرا هیچکس دنبالش نگشوووت؟ یعنی       

ند؟    یدا کرد ندایی از       افروز را پ ند؟  بال او نمی گرد یعنی مهم فقا افروز بوده؟ چرا دن

شاید چون نمی دونست تو هم هستی. ندایی دیگر تشر می زند: امین        درونش می گوید 

 ...تورو دید. اون می دونست توم هستی

ازسوورما می لرزد وجمع می شووود. یعنی به همین سووادگی بیخیالش شوودند؟ دنبالش نمی  

شاید پیدایش کنند. به امید این که  گردند؟ اعتراف می  کند تمام امیدش به این بوده که 

فردی که افروز خبرش کرده بهتر پیدایش کند خود را پشووت درخت قطع شووده پنهان   

 .می کند. حتما او اطراف این درخت را می گردد

هرلحظه هواسردتر از قبل می شود. کم کم صدای به هم خوردن دندان هایش راهم می    

اشوووین های زیادی رفت و آمد می کنند.تمام تنش از سووورما می لرزد و بازهم شووونود. م

شک          ست های خ ست!برای بار چندم رو د سی که افروز خبرش کرده بود نی خبری از ک
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ست! کم         شده ا سرد  شده اش ها می کند تا کمی از درد انجمادش بکاهد. هوا بی اندازه 

نی امیدوار ازجا بلند شووده و باعبور کم هوا رو به روشوونی می رود وهربار با دیدن ماشووی 

کردنش ناامید سوورجایش نشووسووته بود. شوواید هم سوورنوشووتش همین اسووتکه کنار یک   

درخت قطع شده که اتراق پیرمردهای بالل فروش بوده از سرما یخ بزند. صدای نزدیک  

شدن ماشینی گوشش را پر می کند. این بار ازجا بلند نمی شود تا این یکی هم مثل قبلی      

سربلند        ها صدای ترمزش  ستد. با شین می ای برود و زخم دلش را تازه نکند. اما اینبار ما

می کند و از گوشووه ی درخت جاده را نگاه می کند. یک پرادوی سووفید رنگ! در راننده   

باز می شووود و کفش سووفید اسووشورت اولین چیزی اسووت که می بیند. سووربلند می کند و  

بخیه های افروز را زده بود. خوشحال ازجا بلند می  چهره ی آشنای مردی را می بیند که  

شووود. اما با دیدن فرد دومی که کنارش می ایسووتد نفسووش حبس می شووود. این یکی را 

نمی شووناسوود. مهرداد به محم دیدنش بالبخند نزدیک می شووود و امید وار می گوید:    

 خوبی؟

 نگاهش را به پشت سرش می دوزد: افروز کو؟

الل می شود و نگاه پرترسش را به مرد نا آشنایی که نزدیکشان      ساغر بازهم از استرس   

 ...شده می دوزد. مهرداد بااخم تکانش می دهد: افروز کجاست؟ باتوم

 .باالخره نگاه از مرد ناآشنا می گیرد و لب می زند: اون... اون... تیرخورد

 نگاه مهرداد رنگ می بازد: االن...االن کجاست؟

 .د: پلیس... بردشآب دهانش را قورت می ده
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نگفت که او را نیمه جان رها کرده. ترسید بخاطر نبودن افروز او را بیخیال شوند و اینجا    

رهایش کنند.مهرداد کالفه موهایش را می کشووود و تند می گوید: تیر... تیر به کجاش            

  خورد؟

 .و : پاش

  !مهرداد نفس راحتی می کشد و لب می زند: خدارو شکر

فکر می کند او از سرباز کردن زخمش چیزی نمی داند که اینطوری    ساغر لب می گزد و 

 !خدارا شکر می کند. مرد نا آشنا نگران می گوید: هومن پوست از کله مون می کنه

 مهرداد نگران می گوید: حتما منتقلش کردن بیمارستان. می شه فراریش داد دیگه نه؟

حاال چهارچشوومی از او محافظت  آرش لب می گزد. خوب می داند که با فرار قبلی شووان 

 !خواهند کرد اما برای آرام کردنش می گوید: آره

ساغر برمی گردد و چهره ی رنگ ورو پریده اش را از نظرمی گذراند.      سمت  مهرداد به 

 ساغر ترسیده ازسکوتش لب باز می کند: منو که اینجا ول نمی کنید؟

 ریم؟مهرداد می خندد: مگه می شه سفارش مخصوص هومن رو نب

سوواغر باترس نگاهش می کند. طوری گفته بود سووفارش مخصوووص هومن که انگار به   

سمتش          ستش را به  سفارش داده آمده اند. مهرداد د دنبال پیتزای مخصوصی که هومن 

 .دراز می کند: بیا

مردد دسووت دراز شووده به سوومتش را نگاه می کند. چرا باید دسووتش را بگیرد؟ مهرداد   

شد  شد و باخنده می گوید: یادم رفته بود.    فکر می کند ناراحت  ستش را عقب می ک ه. د

 .شما بچه پلیس هارو این چیزها حساسی
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سوارشو.           سمتش برمی گردد:  شتی را باز می کند و به  شینش می رود و در پ سمت ما به 

  .گروه تجسس هنوز هست

 ساغرمتعجب می پرسد: گروه تجسس؟

ه کلی فراری داشته. یکی اش هم شما.  ووو : بله. دیشب یک عملیات اینجا صورت گرفتهک

 .باکلی دنگ و فنگ خودمو رسوندم. زودبیا

شتی جای          صندلی پ شده اش می دهد و جلو می رود. روی  ساغر تکانی به پاهای خشک 

شد. مهرداد          شده و پردردش را التیام می بخ شک  شین تن خ می گیرد. گرمای داخل ما

 .می زنه ماشین را به حرکت در می آورد: خیلی دلم شور

 .آرش مطمئن می گوید: نترس. هومن نجاتش میده

 ...و : مطمئنی؟ اگه... اگه ازش بازجویی کنند... اگه

وووو : اون هنوز مریضه. اول عملش می کنند. بعد که حالش مساعد شد بازجویی روشروع      

  .می کنند

و  طر لمهرداد کالفه تر فکر می کند اگر هومن قانون همیشوووگی اش را اجرا کند.اگر بخا     

 .رفتنش بخواهد حذفش کند

  .مشت محکمش را روی فرمان می کوبد. قطعا اجازه نمی داد این کار را بکند

*** 

سمتش          ساند و کنارش جای می گیرد. مجید به  سالنه خود را به مجید می ر سالنه  امین 

 !برمی گردد و با دیدنش متعجب می گوید: امین
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د دسوووتی روی شوووانه اش می گذارد: بازی  امین شووورمنده سووور به زیر می اندازد و مجی

 .خوردیم. ساغر تو معامله هم نبوده

 .امین سربلند می کند: می دونم

شرمندتم           مجیدمشکوک نگاهش می کند امین با دست صورتش را می پوشاند: حسابی 

  !حاجی

  .و : این چه حرفیه پسر؟ ما همه تالشمونو کردیم. ولی اون ها بازی مون دادن

 ه در بسته ی عمل می کند: اوهاعش چطوره؟امین نگاهی ب

شتگاه.        هی رو منتقل کردیم بازدا ست نترس! اون عو مجیدلبخند می زند: زیاد وخیم نی

 ...یک ماشین هم پیدا کردیم... اون دختره... افروز

 باشنیدن نامش امین دقیق می شود. مجید آهی می کشد و امین می پرسد: خوب؟

  .و : جنازشو پیدا کردن

امین حبس می شووود. جنازه ی افروز. بامردن او سوواغر هم می توانسووته فرار کند.   نفس 

  !مجید ادامه می دهد: هیچکسونداره دختره. دروغ چرا جیگرم واسش کباب شد

امین نگران تر به سووواغر فکر می کند. دیشوووب به دنبالش گشوووته بود. جاده را بارها           

یح  تماس گرفته بود تا اوهاع را برایش توه باالپایین کرده بود و در آخر ناامید با تقوایی

دهد. مرتضی تیر خورده بود و سیامک به همراه دخترش فرار کرده بود.مرصادومحسن      

 !هم دستگیرشده بودند.حتی آن ها هم از ساغر خبرنداشتند. مردد لب می زند: حاجی

د:  نمجیدپرسووشووگر نگاهش می کند و امین چیزی که می خواهد بگوید را مزه مزه می ک

 چیزه... با...باتقوایی صحبت کردین؟
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 و : نه فرصت نشد. چطور؟ باید چیزی بهم میگفت؟

 ...و : آره... من... من دیروز

شیک می دادی.        شانه اش می گذارد: می دونم جلوی اون خونه ک ست به  حاجی بازهم د

 ...تقصیر تو نیست که

 .امین به میان حرفش می پرد: نه حاجی

امین ادامه می دهد: من اون خونه رو گشووتم. وقتی دیدم کسووی   مجید سووکوت می کند و

 .نیست اومدم اونجا. لواسون

 و : چووووووووی؟ تو دیشب سرمعامله بودی؟

شت.          سیامکو دیدم که مثل برق و باد گذ سیدم. موتور  سربه زیر می اندازد: دیر ر امین 

ن راه  ن... ته سراشیبی بیمی خواستم برم دنبالش ولی افروز رو دیدم... رفتم دنبالش... او

 .خاکی ماشینو پارک کرده بودن. ساغر تو ماشین بود

برق امیدواری در چشووم های مجید روشوون می شووود: خوب؟ سوواغر؟ وای خدا.. خدا رو  

 ...شکر... االن حالش

با دیدن  اهر زار و پالسووویده ی امین حرفش را می خورد: اون... سووواغر کجاسوووت؟ مو  

 ...رده؟

ش  سته       امین نفس حبس  شو ب ست و پا ده اش را بیرون می دهد: نه... یعنی نمی دونم. د

 .بودن. افروز بردش. بعدشو نمی دونم

وت دخترمو بردن و کاری                  و و و و و و و و حاجی بااخم غلیظی ازجابلند می شود: جلوی چشم

  نکردی؟



                 
 

 

 SEPIDAR*77|  غرق درآتشرمان 

 

 

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

 

211 

 

ووو : من... من تالشمو کردم. باور کنید... اسلحه رو طرفش گرفت. وقتی ماشه رو کشید...  

  !تی خواست شلیک کنه... بقرآن دست و پام یخ کرد حاجیوق

مجید دسووتی به صووورتش می کشوود: تو که بی دسووت و پانبودی پسوور بودی؟ من خودم   

جلونیفتادم چون ترسیدم دست و دلم بلرزه. ترسیدم نتونم کارمواززندگیم جداکنم.من      

 !خیالم راحت بود تو هستی

گوید حق دارد. حاجی نگران می پرسووود:    امین شووورمنده سوووربه زیرمی اندازد. هرچه ب     

 حالش خوب بود؟

 امین سرتکان می دهد و حاجی ادامه می دهد: سرو صورتش که زخمی نبود؟ بود؟

 امین سرش را به چپ و راست تکان می دهد و حاجی باز می پرسد: اذیتش که نکردن؟

د:  امین بازسووورش را به چپ و راسوووت تکان می دهد و حاجی روی صوووندلی جای میگیر

 !خدایا خودت هوای دخترمو داشته باش

هع زارش. ناراحت از اینکه         سر و سرخش.  شم های  نگاهش را به امین می دوزد. به چ

 .دلش را شکسته دلجویانه می گوید: تو تالشتو کردی

 !امین چشم می بندد: نکردم

سابمون خیلی قدره. یک وقت هایی عذاب وجدان می گیرم. حس می   ووووو : فقا طرف ح

 .ش بخاطرمنهکنم هم

 .و : اینطور نیست

 و : هست. فکر کردی اون ها واسه چی ساغر رو بردن؟
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آهی می کشووود و ادامه می دهد: می خوان از من باج بگیرن. خوب می دونند انقدر آتو       

 .ازشون دارم که... هی خدا

 امین مشکوک می پرسد: بهت زنگ زدن؟ چیزی گفتن؟

 .زود زنگ می زنندو : نه. یعنی هنوز نه. مطمئنم دیر یا 

 و : بعد شما...شما می خوای چیکار کنی؟

  .حاجی لب می گزد و سربه زیر می اندازد: همون کاری که تاحاال کردم

امین حرفش را در ذهن حالجی می کند. تا حاال؟صوودای حاجی ازسووردرگمی نجاتش می 

 !دهد: نمی تونم امنیت یک مملکت رو فدای جون دخترم بکنم

*** 

سردرگم مقابلش می  پاهایش را  روی کاناپه جمع کرده و نگاهش را به جمعیت نگران و 

دوزد. از شوورایطی که در آن قرار گرفته خنده اش می گیرد. به همراه دو پسوور به خانه   

شان آمده و حاال خانه پر است از پسرهای جورواجور و رنگارنگ. هرچه باچشم میگردد  

 .ردمحم رهای خدا یک دختر هم به چشمش نمی خو

سه پسر سر میز آششزخانه نشسته و غذا می خوردند. پسری که آرش نام داشت روی            

 طول فهکال مهرداد. زند می حرف مبل روبه رویش نشسته و با پسری که کنارش نشسته 

شماره  مدام و زند می قدم را خانه شته  ای دقیقه. گیرد می تماس ای با سر  نگذ ر ی دیگپ

ساغر از خجالت لب می گزد و سر به زیر می      ازپله ها با باال تنه ای برهنه وارد می شود. 

اندازد. تاجایی که بیاد دارد حتی سوواالر را هم درچنین وهووعیتی ندیده بود چه برسوود به 

یک غریبه! همان مرد خواب آلود با دیدن ساغر چرتش می پرد و باخنده می گوید: به... 

 تازه وارد داریم؟
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ند. رهوواپله ها را پایین می آید و مقابل کاناپه می باصوودایش همه به سوومتش بر می گرد

شغول می کند که آرش می گوید: تازه وارد          ساغر ذهنش را م شنای  ستد. چهره ی آ ای

 !نیست

 !رهابه سمتش برمی گردد: من اینو یک جایی دیدمش

سواغر دلخور می شوود. طوری راجع به او صوحبت می کنند که انگار یک درخت خشوک      

 !کند: این اسم دارهشده است. اخم می 

 !رهابه سمتش برمی گردد: خداروشکر زبونم که داری

سوواغر اخمش را غلیظ تر می کند و آرش هشوودار می دهد: وقت مسووخره بازی نیسووت   

 !رها

هامی خندد: ووی           ساغر خود را جمع می کند. ر شیند و  ساغر روی کاناپه می ن هاکنار  ر

 !نترس نخوردمت

 !کند:رهوووووووووووا آرش باز نامش را باتذکر صدا می

 رها خسته می گوید: چته؟

 .و : هیچکی اعصاب درست درمون نداره. لطفا مراعات کن

 نگاهش را روی همه می چرخاند و می گوید: چرا؟ خبریه؟

 .آرش زمزمه می کند: افروز تیرخورده. گرفتنش

 !رهاپاهایش را روی میز دراز می کند و می گوید: اوه شت

 .دد: پس تورو جای افروز آوردنبه سمت ساغر برمیگر
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قبل از این که ساغر چیزی بگوید آرش جوابش را می دهد: نه بابا! سفارش هومنه. گفته    

 .نگهش داریم تاخودش بیاد

شتر در     ساغر آب دهانش را قورت می دهد. ترس عجیبی از این هومن دارد. خود را بی

ش می کشوود تا موهای  کاناپه جمع می کند و شووال پاره شووده اش را بیشووتر روی سوور   

پریشووانش را پنهان کندو فکر می کند جای حاجی خالی... جای سوواالر خالی که او را در  

اینجا ببینند. حاجی بخاطر شووولوغ بودن کافه ازپسووورها اجازه نمی دادبرود. حاال اینجا...         

نیشووخندی به افکارش می زند. انگار که یکی از بزرگ ترین قله های زندگی اش را فتح  

که حاال میان این پسرها نشسته. ترسش را انکار نمی کند اما... عجیب حس برنده       کرده

  .شدن در مقابل حاجی را دارد

رها باری دیگر سرتاپایش را از نظر می گذراند: جووووون پس سفارش هومنه. پس بگی     

 ...پر هومن واس رو نگی قراره جای افروز 

تش یورش می برد و یقه اش را می  مهرداد کالفه از حرف های بی سووورو تهش به سوووم    

 !گیرد: خفووووووووووووووووه شوووووووووو

رهاکه غالفگیرشده بود بی حرکت می ماند. آرش پیشقدم می شود تا جدایشان کند که       

مهرداد بدون توجه به او از بین دندان های قفل شوووده اش می غرد: یک کلمه ی دیگه           

 .نمبگو تا همین جا با دست های خودم خفه ات ک

 !رها می خندد: ببخشید خوب! من چه بدونم جریان چیه

ند             جدا می ک قه اش  های مشوووت شوووده ی مهرداد را از ی به سوووختی دسوووت  آرش 

 !ورهابانیشخند می گوید: من چه بدونم شما دوتا باز باهم عاشق یکی شدید
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ها داد می زند:       شود و رو به ر سمتش حمله کند که آرش مانع می  مهرداد می خواهد به 

 !گمشو باال

سردی اش کفری می           ششزخانه می رود مهرداد از خون سمت آ شد و به  هاپوفی می ک ر

شود و لگدی نثار پایه ی کاناپه می کند. ساغر باترس ازجا می پرد و چهره ی برافروخته  

اش را از نظرمی گذراند. تمام قوای فضولی اش را به کار می گیرد تا ازقضیه سردربیاورد.  

دوتا! یعنی هومن و مهردادعاشووق افروز بودند؟ هردو؟ افروز هم که رهوواگفت باز شووما

ستی ی کاناپه می        سرش را روی د شت. چقدر همه چیز پیچیده بود.  ست دا هومن را دو

گذارد و نگاهشووان می کند. مهرداد قدبلندی داشووت. باپوسووتی سووفید و موهایی مایل به 

شم      سعی می کند رنگ چ شم هایش...  هایش را بیاد بیاورد. دقیق   قهوه ای. بور بود و چ

نگاهش می کند تا رنگ چشووم هایش را ببیند اما با خارج شوودنش از خانه ناامید بقیه را  

شش       شاید هم ته ری شکاری دارد و چهره ای مردانه تر.  نگاه می کند. آرش هیکلی ورز

باعث شوودهاز همه ی آن ها بزرگتر دیده شووود. دوپسووری که حتی نامشووان را هم نمی   

ست   سته     دان ها می گردد. نمی بیندش و خ خدافظی می کنند و می روند. بانگاه به دنبالر

چشم می بندد. اوبرنزه بود. اما باقدی کوتاه تر از مهرداد. وقتی سینه به سینه ی یکدیگر 

ایسووتاده بودند این را فهمید. بین همه ی آن ها نبسووت به مهرداد حس بهتری داشووت.    

ن ترازبقیه است. خیلی بهتر از بقیه است. چشم هایش کم     امروز را فاکتور بگیریم مهربا

کم سوونگین می شوووند و بازهم فکر می کند یعنی هومن چگونه اسووت که افروز او را به  

ست      هطراب و نگرانی اش هم معلوم ا مهردادترجیح داده! مهرداد که خوب بود.از این ا

 .ه خواب می رودکه چقدر افروز را دوست دارد. پلک هایش سنگین تر می شود و ب

هیراد دو تخم مرغ را می شوووکند و در ماهی تابه می اندازد. به سوووالن باز می گردد و           

 ازپشت سرمی گوید: تو غذا می خوری؟

 !مخاطبش ساغر است. باری دیگر صدایش می کند: هوی... دختر
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ساغر می خندد:         صورت غرق در خواب  شی اش بلند می کند و با دیدن  سراز گو آرش 

 !خوابیده

 !هیراد شانه ای باال می اندازد و زمزمه می کند: چه ریلکس

ساغر می زند و فکر می کند: چه خیال        شخندی به  ششزخانه بازمی گردد. آرش نی و به آ

راحتی داره. واقعا خوابیده؟ بین این ولوله؟ عجب دل خجسووته ای داره. یاخیلی شووجاعه  

 .یاخیلی احمق

*** 

می شوووود. نگاهش را درنشووویمن می چرخاند و نمی     کلید را درقفل می چرخاند و داخل      

شیمن می       شی عوض می کند و به ن شی های داخل جاکف بیندش. کفش هایش را با روفر

رود. باصدای  رف و و روف بسمت آششزخانه برمی گردد و زهرا را می بیند که پشت       

ه به او نشووسووته و چیزی می خورد. جلوتر می رود و وارد آشووشزخانه می شووود. نگاهی ب  

 !نیمرو می کند و می گوید: سالم

  .زهرا باترس از جا می پرد و امین شرمنده می گوید: ببخش. نمی خواستم بترسونمت

زهرا موقعیت را تازه درک کرده و لبخند می زند. امین صندلی مقابلش را عقب می کشد  

 و می نشیند: میشه بخورم؟

بدون این که نگاه خیره اش را از چهره ی خسوووته       اش بگیرد می گوید:آره.آره.   زهرا 

 .اصال بشین برم یک چیز بهتر درست کنم

 .قبل از بلند شدنش امین دستش را می گیرد: نیازی نیست. همینو می خوریم دیگه
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زهرا بالبخند می نشوویند: آخه کمه. نمی دونسووتم میای وگرنه یک چیز بهتر درسووت می 

 .کردم

 .و : بیخیال. نیمرو هم غذاست دیگه

 .زند و اهافه می کند: مخصوصا که دستشخت بانو هم باشهچشمکی می 

زهرا دلش می ریزد. این مرد امین اسوووت؟ خودِ خودش؟ کاش امین همیشوووه همینطور  

 ...باشد. با او مشغول خوردن نیمرو می شود و مردد می پرسد: ماموریتت

 ...حرف هایش را در ذهن مزه مزه می کند و لب باز می زند: ساغر

 .ن حرفش می پرد: نمی خوام راجبش حرف بزنمامین به میا

 زهرا زود حرفش را قورت می دهد و می گوید: خودت خوبی؟

امین لبخندی به این تغییر موهوووع ناگهانی اش می زند: اره. توچطوری؟ تنهایی سوووخت  

 نگذشت که؟

زهرا صادقانه می گوید: سخت بود.وقتی نیستی همه چی ترسناکه. صدای باد، تکون های     

 .انگاردیوار ها داشتن سمتم میومدن. وقتی نیستی اینجاخفه می شم پرده،

 .امین دلگیر لب می گزد: گفتم که برو پیش مامان. یا خونه تون

  .زهرا اخم می کند: اینجا راحت ترم

 امین دست روی دستش می گذارد و خیره نگاهش می کند: پشیمونی؟

 زهرا باترس می پرسد: ازچی؟
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انتخاب من. حس می کنم خیلی کمم. زیادی دارم واسوووه زندگی       امین تلخ می خندد: از 

 .مون کم می ذارم

زهرا انگشووت های  ریفش را بین انگشووت های هوومختش جای می دهد: من پشوویمون   

 .نیستم. سعی می کنم باهاش کناربیام

سووربلند می کند: توم سووعی کن کم نذاری. انقدر غریبی نکنی. یک وقت هایی حس می  

 .ندگی رو نمی خوای.حس می کنم بهت تحمیل شدمکنم اصال این ز

امین لب می گزد و سوور به زیر می اندازد. می خواهد بگوید نه اینطور نیسووت. اما امان از  

زبانش که در زندگی مشووترکش به دروغ نمی چرخد. متنفر اسووت از زندگی که بنایش    

سعی می         کنم درستش  دروغ باشد. دست زهرا را در دست می فشارد و لبخند می زند: 

  .کنم

زهرا سووورش را خم می کند: گفته بودی بعداز این پرونده می ریم سوووفر. حاال که تموم         

 ...شد

 .امین جدی می گوید: تموم نشده

 ...زهرا اخم می کند: مگه

امین کالفه می گوید: زندگی مونو جمع و جور می کنم. سووورحرفمم. همه ی روزهایی که 

ودمم هسوووت. می دونی انگار هنوز باور نکردم که    تنها بودیو جبران می کنم. تقصووویرخ 

متاهلم. هنوز بااین شووورایا کنارنیومدم. ولی درسوووتش می کنم. حجم کارهاموکمتر می 

 .کنم. بیشتر میام خونه. قول می دم جبران کنم این مدتو زهرا

ه ای روی دسووت هوومختش می گذارد. امین شوورمنده از    ب.و.شووزهرا لبخند می زند و 

 !دستی روی موهایش می کشد: خیلی خوبی محبت خالصانه اش
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ست دارم. اما بیخیال...      ست. کاش می گفت دو و زهرا فکر می کند این جمله ی خوبی نی

از امین همین جمله هم غنیمت اسووت. امین نگاهی به ماهی تابه ی خالی شووده می کند و   

 !می نالد: من هنوز گشنمه زهرا

 .سه سوته آماده اش می کنمزهرا ازجابلند می شودو با محبت می گوید: 

امین می خندد. دسووت به سووینه می زند و نگاهش می کند. موهای خرمایی اش را باالی    

سوورش بسووته بود. تیشوورتی سووبز به تن داشووت با شوولواری راحتی. زهرا برای برداشووتن  

روغن برمی گردد و لبخندی به رویش می زند. فکر می کند لبخندهایش ملیح اسوت. اما   

زدنی ناخودآگاه دو دندانش نمایان می شد و او در دل لقب دندان خرگوشی  ساغر لبخند 

ند. مهم فقا          تا فکر او را از ذهنش دور ک هد  کان می د به او داده بود. سووورش را ت را 

زهراسووت. همسوورش،شووریک زندگی اش! مهم فقا اوسووت. دوباره روی حرکات زهرا   

ست. ازج    شود. تمام کارهایش آرام و با رافت ا سمتش می    دقیق می  شود و به  ابلند می 

ست هایش را به         شت د صور کند. از پ ساغر فکر کند. نباید چهره اش را ت رود. نباید به 

ند. امین              ند می ز به سووومتش برگردد لبخ که  بدون این  ند و زهرا  قه می ک دورش حل

سوورروی شووانه اش می گذارد و بو می کشوود. تنش بوی خاصووی ندارد. چرا؟ مثال کاش    

 ...شیرینی بوی شیرین بود. به

 زهرا می خندد و امین می گوید: به چی می خندی؟باز هم افکار مزاحم را پس می زند 

زهرا سوورش را به سوومتش کم می کند و بازهم افکار مزاحم امین می گویند چرا چشووم   

 ...هایش سیاه نیست؟ چرا باید انقدر روشن باشد؟ کاش سیاه بود

 !می گزد و باخجالت می گوید: همیشه انقدر مهربون باشزهرا لب 
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امین شرم می کند. ازخودمتنفر می شود و مصنوعی لبخند می زند. می خواهد بگوید قول  

سرقول هایش بماند. دیگر ذرهای هم مثل قبل به    می دم امادیگر امینی نیست که بتواند 

اال تمام زندگی اش پرشووده از  خود اعتماد ندارد.قبل ها هیچوقت اشووتباه نمی کرد اما ح

اشووتباه. روی حاجی را زمین می اندازد.سوواغر را ناامید می کند و زهرا را این وسووا می   

سوزاند. این امین دیگر نمی تواند به قول هایش پایبندباشد.پس لب می زند: سعیمو می    

  .کنم

سینه اش   زهرا می خندد. ماهی تابه را رها کرده و به سمتش برمی گردد. سرش را روی  

شبختی را می چشد. باالخره امین دل به دلش داده.      می گذارد و فکر می کند باالخره خو

 .کاش که امین تاابد همینطور بماند

*** 

ساالر باری دیگر متن مورد نظرش را می خواند. برای بار دوازدهم خودکار قرمز را زیر  

سربلند می کند    متن  تا بدون نگاه به جزوهمتن می کشد تا روی مهم بودنش تاکید کند. 

یاورد. پوفی می کشووود و           یاد ب تا اولین کلمه اش را ب را بگوید. ذهنش را بکار می گیرد 

ناامید دوباره متن را نگاه می کند. کلماتش زیادی برایش آشووناسووت اما هیچ از آن نمی   

فهمد. باری دیگر کلمه به کلمه متن را می خواند و سوووعی می کند در ذهن ثبتش کند.           

باصدای باز شدن درحیاط ازجابلند می شود و خودرا به پنجره می رساند.بادیدن پدرش      

لبخندی عمیق می زند بی درنگ از اتاق خارج می شوووود. مادرش بادیدن خروج ناگهانی           

 اش نگران می گوید:چی شده؟

 .هراسان دمشایی به پامی کند: اومدن

شود ح  سرش می بیند. امیدوار   پله ها را یک جا پایین می پرد و بلند که می  اجی را باالی 

 !لب می زند: حاجی
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 حاجی دستی به شانه اش می زند: آروم پسر. چه خبرته؟

  .ساالر لبخند می زند: خوبم بابا

  نگاهی به پشت سرش می کند و نگران می گوید: نذاشتن بیاریش؟

 حاجی لب می گزد و ساالر ادامه می دهد: مگه نگفتی فقا یک شب میشه؟

سوور او صووحرا و مادرش دوان دوان خود را به حیاط می رسووانند. سوواالرنگاهی به  پشووت 

  چهره ی برافروخته اش می کند و می گوید: بابا؟

حاجی دسوووت مقابل دهانش می گذارد و نفسوووی می گیرد تا مقابلش نشوووکند. تااجازه              

سوورریز شوودن را به اشووک هایش ندهد. مادر سوواغر بانگرانی جلوتر می آید: رسوویدنت   

 .خیر سیدب

 وصحرا ازپشت سرمی گوید: ساغر کو بابا؟

نگاه شرمنده اش را بین اعضای خانواده اش می گرداند.همیشه سرش را باال می گرفت       

شه الگوبود و خود را محق این الگو بودن          سربلندبود. همی شه  شان می کرد. همی و نگاه

ای اولین بار حس  می دانست. برای اولین بار حس یک انسان شکست خورده را دارد. بر    

ساغر را که        شدن  ست! خبر دزدیده  ساخته اند نی می کند قهرمانی که خانواده اش از او 

گفته بود فاطمه خانم مطمئن گفته بود به توایمان دارم سوووید! می دونم که باز دخترمونو            

ندان           مل از ز کا یک روز  جاتش دهد. قول داده بود برای  برمی گردونی. قول داده بودن

ساغر را باخود     برایش مر خصی بگیرد و او را به خانه بیاورد. قول داده بود اینبار که آمد 

 می آورد. ساالر نگران ازچشم های پرشده اش زمزمه می کند: کجاست؟

 .حاجی سربه زیر می اندازد. به سختی لب می زند: نمی دونم
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گذارد.   کنارش می زند. ازمقابل نگاه پراشوووک همسووورش عبور می کند و پابه خانه می            

 ...صدای هق هق صحرا به گوشش می رسد... صدای وای خدا گفتن های همسرش هم

شرمنده راهی اتاق کارش می شود. چرا صدایی از ساالر نشنید؟ در اتاق را نبسته صدای          

به هم کوبیده شدن درحیاط هم به گوشش می رسد. فکر می کند این هم از ساالر. در را     

می دهد. به اشک هایش اجازه ی فرو ریختن می دهد. حتی   می بندد و تکیه اش را به در

برای خودش هم عجیب است. ازخودش، ازتمام دیوار های این اتاق بخاطر این اشک ها   

شده       خجالت می کشد. پشت میزش جای می گیرد و نگاهش را بین پرونده های مرتب 

هوعات  ساغر و    می چرخاند. تمام پرونده های متفرقه را جدا می کند. تمام مو مربوط به 

به                        ید  با ند.  گذار ک قه را وا های متفر نده  مام پرو ید ت با ند.  ند را یکجا می چی با افراد 

هرقیمتی که شووده باری دیگر مقابل خانواده اش سووربلند کند و باسوورافرازی بگوید که  

دخترش رانجات داده. باید به هر قیمتی شوووده بی گناهی اش را ثابت کند و او را به این        

ازگرداند. ازجا بلند می شود و به سمت کمدهایش می رود. سه کتاب قطور را روی  خانه ب

میز می گذارد و دکمه ی کوچک از پشووت کتاب ها دیده می شووود. دکمه را فشوورده و    

تخته عقب می رود. از پشووت آن پوشووه هایی را بیرون می کشوود و روی میز می گذارد.   

صندلی اش می گذارد. خود را روی   لباس فرمش را از تن خارج می کند و روی دست  ه ی 

صندلی جلو می کشد و در دکمه ای پوشه را باز می کند. پرینت های رنگی را از داخلش     

ستخوانی ، گوش هایی تیز        صورتی ا بیرون می کشد و نگاه به عکس پسرجوان می کند. 

  چهره و موهای خرمایی. بامردمک هایی تیره که به لنز دوربین خیره شوووده بود. نگاه از        

 . 1369اش می گیرد و متن زیرش را زمزمه می کند: هومن راد. متولددهم بهمن 

*** 

به محم پاگذاشووت روی زمین دسووته ی چمدان را بلند می کند و جلو می رود. از گیت   

شار می        شد. دکمه ی پاور را ف شی را از جیب پیراهنش بیرون می ک شود و گو خارج می 
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به محم خروج از فرودگاه عینک دودی اش را  دهد و صووفحه ی گوشووی لود می شووود. 

روی چشم می گذارد و جلوتر می رود. مقابل یکی از تاکسی های سبز رنگ می ایستد و      

 می گوید: ولیعصر؟

 راننده با سر تایید می کند. محترمانه می گوید: می شه صندوق رو باز کنید؟

ید و پیاده می شوووود.    راننده که تازه متوجه چمدان کوچکش می شوووود البته ای می گو       

جاسازی چمدان را به راننده می سشارد و روی صندلی عقب ماشین جای می گیرد. ازبوی      

شه را پایین می دهد. عینک را         شی شین پیچیده اخمی می کند و  سیگاری که در ما غلیظ 

روی سورش می زند و قفل گوشوی را باز می کند. صوفحه پسوورد می خواهد. شوش رقم       

می زند و با سوویلی از تماس های بی پاسووخ روبرو می شووود. بجز خاص همیشووگی اش را 

دوتماس بقیه از مهرداد بوده. راننده داخل می نشیند و ماشین را به راه می اندازد. هومن   

شش می گذارد. بعد از دومین         شی را روی گو شد و گو ست روی دکمه ی تماس می ک د

 !بوق صدای مهرداد درگوشش می پیچد: سالم. چه عجب

 .اه می گوید: هواپیمابودمکوت

 ازسکوت مهرداد پی به شرمندگی اش می برد و می گوید: خوب؟

  .و : افروز رو گرفتن. تیرهم خورده

 هومن لب می گزد: خوب؟

 ...و : چون تیرخورده فک کنم بردنش بیمارستان. یعنی... منطورم اینه که

 یم؟هومن به میان حرفش می پرد: انتظار نداری که باز فراریش بد

 !مهرداد جدی می گوید: همینو می خوام
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به لحن تندش می زند: هروقت عقل و منطقت برگشوووت سووورجاش             هومن پوزخندی 

 .صحبت می کنیم

و بدون این که منتظرپاسووخی ازجانبش باشوود تماس را قطع می کند. گوشووی را سووایلنت  

یق می کرده ودرجیب می گذارد. نگاهش را به خیابان های آشووونا می دوزد و نفسوووی عم

کشد. افروز تیرخورده... دستگیر هم شده! مگر تذکر نداده بود؟ مگر نگفت دیگرنباید      

 !گیر بیفتد؟پوفی می کشد و چشم می بندد: خراب کردی افروز

 راننده که متوجه زمزمه اش شده بود می گوید: بله؟

 !هومن سرد می گوید: باشمانبودم

  .و باری دیگر نفس حبس شده اش را بیرون می دهد

  .سرکوچه ی بهار رو به راننده می گوید: همین جا نگه دار

حسوواب می کند و پیاده می شووود. دسووته ی چمدان را می گیرد و وارد کوچه می شووود.   

مقابل در سیاه سفید و زرشکی باطرا های اسلیمی می ایستد. به دنبال دسته کلیدش می       

نده. دسوووت روی          ما خل  یاد می آورد دا با نبودنش ب گذارد و        گردد و  نه می  خا نگ  ز

 میفشارد. صدای آرش در کوچه می پیچد: بله؟

 .و :بازکن

صدای هومن دکمه ی دربازکن را می زند و رو به مهرداد که منتظرنگاهش می     شنیدن  با

  .کند می گوید: هومنه

در ورودی باز می شود و قامت آشنایش پدیدار می شود. نگاهی به سالن خلوت می کند      

 .ود. مهرداد زیرلب سالم می گوید و آرش لب می زند:رسیدن بخیرو نزدیک تر می ش
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ساغری که روی          شیمن می آید. با دیدن  سالن رها می کند و به ن شه ی  چمدانش را گو

 کاناپه به خواب رفته یک تای ابرویش را باال می دهد و متعجب می گوید: جریان چیه؟

 .آرش روی مبل می نشیند: خوابش برده

شه؟ این گروگانه یا اومده اینجا         هومن روی مبل ک هع شیند: این چه و ساغر می ن ناری 

  مهمونی؟

 !اشاره ای به پتوی رویش می کند: خوش خدمتی هم که می کنید

مهرداد لب هایش را محکم به هم می فشوواردتاکنترلش را از دسووت ندهد. هومن دکمه   

 های سرآستینش راباز می کند و خونسردمی گوید: چخبر؟

منتظر همین بود لووب بوواز می کنوود: افروز رو گرفتن. تیرخورده. بردنش  مهرداد کووه 

 .بیمارستان

 !هومن باهمان خونسردی می گوید: اینو که تلفنی گفتی

گم                        ی م نیسووووت؟  هم  م ین  غرد: ا ی م قفوول شووووده اش  ین دنوودان هووای  ب هرداد از  م

 ...گرفتنش.تیرخورده

باید بگه و چی نگه. بچه که             نیسوووت. بهترازمنوتو  وووووو : افروز خوب می دونه که چی 

 .کارشوبلده. پس نیازی به نگرانی نمی بینم

مهردادازجا بلند می شود: تیووووووووووووووووووووووووووووووووورخورده لعنتی! بخاطر تو و سفارش        

 .مخصوصوووووت

صداتو           شتی مبل می دهد:  سردی تکیه اش را به پ شاره می کند. هومن باخون ساغر ا وبه 

  .بیار پایین
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 !ی کشد: داری دیوونم می کنووووووویمهردادکالفه دستی بین موهایش م

باصدای بلندشان ساغر ازخواب می پرد.چندباری پلک می زند تا شرایطش رادرک کند.      

 باصدایی که از باالی سرش شنید مثل فنر ازجا می پرد: دردت چیه االن؟

با حرکت ناگهانی سوواغر حرفش را قطع می کند و نگاهی گذرا به چشووم های گرد شووده  

ند و  بار         اش می ک یارن. ولی فقا خبر! ی هد: می سوووشرم خبرشوووو واسوووم ب مه می د ادا

 .ازسرکوتاهی اش گذشتم و گفتم فرار ولی دیگه نمیشه

 و : یعنی باید اونجا بمونه؟

 !هومن ازجابلند می شود: بله. مجبوره که اونجا بمونه

 !به سمت پله ها به راه می افتد که مهرداد عاجزانه می نالد: هوووووووومن

 ر باشنیدن نام آشنای هومن مشتاق نیم خیز می شود: اِ هومن تویی؟ساغ

هومن با اخم بسوومت صوودای دخترانه ای که شوونیده برمیگردد و پرسووشووگر نگاهش می 

کند. این دختر او را ازکجا می شوووناخت؟ دسوووت هایش را در جیب جینش می گذارد و         

 !نزدیکش می شود: بله

به سرش می کشد و متوجه شال سرخورده       ساغر آب دهانش را قورت می دهد. دستی   

 اش می شود. با دست به دنبالش می گردد که هومن بیحوصله می گوید: خوب؟

سووواغر پاهایش را زمین می گذارد و خجل از موهای بازش سوووربه زیر می اندازد: باید            

  .باهاتون صحبت کنم

 .هومن دست به کمر می زند: می شنوم
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 !کند و رو به هومن می گوید: لطفا تنهاساغر نگاهی به آرش و مهرداد می 

هومن یک تای ابرویش را باال می دهد و متعجب سووورتاپایش را ازنظر می گذراند. این           

ساغر لشش را از داخل گاز می گیرد و باز به      شد؟  شته با دخترچه حرفی می تواند با او دا

سر      سته مبل برش می دارد و روی  شالش می گردد. باالخره از روی د می اندازد.   دنبال 

هومن بی اندازه دلش می خواهد به این حرکت بگوید خسووته نباشووی! دیدنی رو دیدیم   

 .که. اما بی تفاوت پشت به او می کند و لب می زند: دنبالم بیا

ساغر پشت سرش به راه می افتد.پله ها را باال می روند و ساغر در دل تعدادپله ها را می 

می شووند. به راهروی طویلی که مقابلش اسوت نگاهی    شومارد. یک رشوته از پله ها تمام   

سریع پله        ساند  شود. برای این که خود را به او بر می کند که متوجه باالرفتن هومن می 

 ها را باال می رود و خود را کنارش می رساند: میشه...میشه بریم اتاق افروز؟

 چرا؟هومن می ایستد و به سمتش برمی گردد. دیگر نمی تواند سکوت کند: 

 .و : باید یک چیزی رو نشونتون بدم

 هومن اخم می کند: توقبال اینجا اومدی؟

 .ساغر سرش را به چپ و راست تکان می دهد: نه

هومن بیخیال سوال و جواب نفس حبس شده اش را بیرون می دهد و به راه می افتد.یک  

رس  غر باترشته پله ی دیگر را هم پشت سر می گذارند و محیا تاریک ترمی شود. سا      

آب دهانش را قورت می دهد و مردد می شوووود. باچه جر تی با او باال می رفت؟ هومن         

سرآخرین پله به سمتش برمی گردد و منتظر نگاهش می کند. ساغر تردید را کنار زده     

و پله های باقی مانده را طی می کند. هومن مقابل اولین در از راهرو می ایستد و دستگیر    
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نگاه کنجکاو سووواغر روی تابلوهای هنری می چرخد. بلند می گوید:   را پایین می کشووود.

 .بیا

و در را به سمت خود می کشد تا ساغرداخل شود. ساغر مردد داخل می شود و نگاهش         

را دور تادور اتاق می چرخاند. کاغذ دیواری هایش تنالیته ای از خاکستری تیره و روشن  

 .رنگش.اصال شبیه اتاق یک دخترنبودبود. تختی سفید گوشه ی اتاق با درواری هم

 .و : می شنوم

سینه تکیه به در زده و منتظرنگاهش        باصدای هومن به سمتش برمی گردد که دست به 

  .می کند. لب می گزد: افروز تیرخورده بود

انتظار داشت با چهره ی نگرانش روبرو شود اما بی تفاوتی اش متعجبش می کند. ازنگاه    

: حالش بد بود. گفت فکر نکنه دیگه برگرده واسوووه همینم گفت        خیره اش فرار می کند 

 ...بهتون بگم که

 ...باری دیگر به عقب برمی گردد و به سمت دراور می رود: گفت توی کشویی سومش

 ...کشویی را باز می کند: یک جین پاره

ست و        سیاهی که کهنگی اش مشهود ا جین ها را بیرون می کشد و باالخره بادیدن جین 

 ... ه شده دست داخل جیبش می کند. هومن کالفه می گوید: تو داری بازیم میوپار

شود و به           ساغر ازجابلند می  سد.  شنا حرف در دهانش می ما سبیح آ شیدن ت با بیرون ک

 ...سمتش می رود. تسبیح را به سمتش می گیرد: گفت بدمش به شما. گفت بگم که
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رتنش می پیچد. نگاه می دزدد و روی  لب می گزد. خجالت عجیبی ازگفتن آن جمله ها د

دانه های چوبی تسووبیح دقیق می شووود: گفت هیچوقت واسووش برادر نبودی... اینوهمه    

 .فهمیدبجزشما...یعنی تو. گفت دوست داره.گفت به این تسبیح حسودیش می شد

هومن تسووبیح را از دسووتش می گیرد. روی تسووبیح دقیق می شووود. سوواغرحرکت سوویب  

د ببیند. در لحظه ای حتی صدای نفس کشیدنش هم نمی شنود. نگران  گلویش را می توان

 می گوید: خوبید؟

هومن باصوودایش به خود می آید. پشووت به او کرده و از اتاق خارج می شووود. سوواغر می 

خواهد به دنبالش برود که در به رویش قفل می شوووود. چشوووم گرد می کند و به در می        

  کوبد: چرا قفل کردی؟

که از در دور می شووووند را می شووونود و محکم تر به در می کوبد:        صووودای قدم هایی   

باتوووووووووووم! من که دروغ نگفتم. اصال غلا کردم.دیگه هیچی از افروز نمی گم. باز کن       

 ...تورو خدا. من که ندزدیدم تسبیحتو اون دزدیده

ووام                     و و و و و و و و و و و  صدای کوبیده شدن دری را می شنود و بلند تر داد می زند: من میخ

 !بیوووووووووووووام بیووووووووووووووورون

صبی اش پیاده روی می کند. بی توجه به      ساغر روی تار های ع صدای داد و بی داد های 

او در را می بیندد و تکیه اش را به در می دهد. هنوز هم خیره ی تسووبیحی اسووت که در 

ین و  دسوووت دارد. بلندش می کند و دقیق نگاهش می کند. این تسوووبیح دوسوووت چند       

دسووت روی دانه   .چندسوواله اش بود. شووکل وشوومایل تک تک مهره هایش را از بر بود 

سته بود ومثل همه ی فکر کردن         ش شته برمی گردد. روی پله ن شد و به گذ هایش می ک

هایش دانه های تسووبیح را در دسووت می چرخاند. افروز کنارش نشووسووته بود و هومن با 

د. اما او بی پروا دستش را نزدیک کرده  سکوت همیشگی اش می خواست که زودتر برو
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و روی تسووبیح عزیزش دسووت کشوویده بود. هومن نگاه نارهووایتش را به او دوخته بود و  

 افروز سکوت بین شان را شکسته بود: چرا همیشه دستته؟

هومن جوابش را نداده بود و افروز جواب خود را داده بود: یا یک یادگاری از یکیه که         

 ...خیلی دوستش داری

 ادامه نداده بود و هومن مشتاق پرسیده بود: یا؟

که خیلی                هاسوووت  ته  یادگاری از هومن گذشووو یک  یا  افروز خیره نگاهش کرده بود: 

 .دوستش داشتی

 هومن لبخنده زده بود و افروز باخنده گفته بود: درست حدس زدم؟

  سکوت و هومن بدون حرف به روبرو خیره شده و جوابش را نداده بود. افروز که به این

باز کرده بود: بهرحال... بهش       عادت کرده بود تسوووبیح را از دور دسوووتش  بی جوابی 

 !حسودیم می شه

 هومن پرسشگر نگاهش کرده بود: به کی؟

  .افروز تسبیح را باال گرفته بود: به این

 هومن یک تای ابرویش را باال داده بود:چرا؟

  .میشه پیش تو هافروز تسبیح را به دور دست خودپیچیده بود: آخه ه

هومن بازهم سووکوت کرده بود. بازهم سووکوت را به گفتن همه چیز ترجیح داده بود و    

  !افروز به شوخی گفته بود: یک روز می دزدمش
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یک ساعتی می شد که روی تخت نشسته و تسبیح آشنا را نوسان وار تکان می داد. یک          

ساغر را در ذهن تکرار می      شد که تمام حرف های  کرد و به هیچ جایی نمی   ساعتی می 

رسید. افروز تیرخورده بود.دستگیرشده بود. چشم می بندد و بازهم مرور می کند. وقتی  

دسوووتور قتل کامرانکه یکی از خودشوووان بود را صوووادر کرده بود افروز ناراحتگفته بود: 

 ...چطوری دلت میاد؟ اون دوستت بود. جلو چشمت بود

 !ی کردهومن سرسخت گفته بود: نباید خطا م

وووووو : تقصووویر خودش که نبود. هیچکدوم از ما ها نمی خوایم گیر بیفتیم. اون هم نمی       

 ...خواسته ولی

هومن دو دسوووتش را باال آورده بود: بس کن افروز!تو تا چند روز هم این حرف ها رو      

بازهم           ها رو بگن من  یافه بگیرن و این  بزنی. اگه همه آدمهای اون تو بخوان واسوووم ق

 .می شهنظرم عوض ن

پشوووت کرده بود برود که افروز بازویش را گرفته ومانعش شوووده بود: چرا انقدر خود        

  خواهی؟شده تاحاال به یکی جزخودت فکر کنی؟

هومن بازویش را از دسووتش بیرون کشوویده بود و افروز خود را سوود راهش کرده بود:   

  .انقدر فرار نکن. انقدر ساکت نباش! من ازت جواب می خوام

ی خوای؟ چه جوابی؟ همون روز اول گفتم که اینجا حق خطاکردن نداری! مهم  ووو : چی م

ساب میای برای        صیر خودت بوده یانه.وقتی گیر افتادی یعنی یک تهدید به ح ست تق نی

همه ی ما. پس مجبورم واسووه امنیت خودمون ، واسووه باقی موندنمون اونو حذفش کنم.   

 مجبورم این کار رو بکنم این یک قانونه افروز! هرکسی هم گیربیفته من

 افروز بغضش را قورت داده وپرسیده بود: من چی؟ اگه من گیربیفتم؟
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 !تردید را درچشم هایش دیده بود اما زبانش محکم گفته بود: حتی تو

باز خواسته بود برود که افروز بازسدراهش شده بود: یعنی من هیچ فرقی ندارم؟ خودت  

 .گفتی ما دوستیم

ستای منید. حتی کامران هم    هومن لب گزیده بو ستیم. هم تو. هم بقیه همه دو د: اره. دو

 .دوستم بود. پس فرقی نمی کنه. هرکس لوبره من مجبورم حذفش کنم

شیده و به       شته پوف کالفه ای ک شده بود. چندقدم برندا رفته بود و اینبار افروز مانعش ن

 !بود: برو تو هواسردهعقب برگشته بود.افروز هنوز همانجا ایستاده بود. بلندگفته 

سش اخم        صورت خی سمتش رفته بود. بادیدن  هیچ حرکتی ازجانب او ندیده و ناچار به 

 .کرده بود و افروز باخنده گفته بود: مسخرست! نمی خوام این جوری باشه ولی می شه

پوزخندزده بود: تو یک آدم عنق بداخالق مرموزی که حتی سوووختت میاد حرف بزنی.         

 ...بی وجدانی. ولی یک خودخواه عوهی

 !شانه باالانداخته بود: دست خودم نیست که انقدر واسم مهمی

 !هومن ترسیده از حرف های پراحساسش عقب گرد کرده بود: برو خونه هوا سرده

 !و افروز باشجاعت ادامه داده بود: تو از آدم بودن و مثل آدم زندگی کردن می ترسی

شیده بود.      صورتش ک ست به  سمت     هومن کالفه د شنیدن ادامه ی حرف هایش ب برای ن

در خروجی پاتند کرده و نشوونیده بود که افروز گفت: دسووت خودم نیسووت که دوسووت    

 !دارم

ازتخت پایین می آید و لباسش رامرتب می کند. بعد از مدت ها دوباره تسبیح را به دور   

ود.  ش  دستش می پیچد. بعد از پیچ سوم تسبیح کیپ دستش شده و او از اتاق خارج می      
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چنددقیقه ای می شووود که خبری از داد وفریادهای گوش خراش سووواغر نبود. ازمقابل           

اتاقش عبور کرده و وارد سالن می شود. تجمع شان در آششزخانه را می بیند و می فهمد      

 !وقت ناهار است. کسرا با دیدنش صدایش می کند: به سالم! رسیدن بخیر

 ر می خوریم. نمیای؟فقا سرتکان می دهد وکسرا می گوید: ناها

 .مختصرمی گوید: کاردارم

شاند.            شته می ک شی حیاط او را به گذ شی به کا سمت در خروجی پاتند می کند. کا و به 

اعتراف می کند هرچقدر سووعی کند نمی تواند نسووبت به افروز بی تفاوت باشوود. اعتراف  

که یکبار        که خورده. دسوووتگیری اش! او  پاروی   می کند نگرانش شوووده. نگران تیری 

قوانینش گذاشوووته و نقشوووه ی فرارش را کشووویده بود. او که یکبار این خفت را به جان        

خریده بود. چرا باید افروز دوباره گیر می افتاد؟پوفی می کشوود وفکر می کند چطور می 

شود او را بازگرداند؟ شاید بشود بازمعامله کرد. برگ برنده دست او بود. دخترسرهنگ  

شا   ید بتواند مجبورش کند بخاطردخترش افروز را از تمام اتهامات  حاتمی دست او بودو 

مبرا کند. کاری بیشووتر از این از دسووتش بر نمی آمد. نمی تواند دوباره ریسووک کند و    

هویتشوووان را به خطر بیندازد تا او را نجات بدهد.به سووومت پارکینگ می رود و به دنبال  

هم می ریزد تا راهی پیدا کند. و    مزدای سوووفیدش می گردد. تمام معادالت ذهنش را به     

در آخر باز می گوید آخرش که چه؟ نمی شوووود همه ی گروه را فدای یک خطای افروز  

سد        شنا ستد. به حدی خوب او را می  کرد که! خطاکرده پس باید پای تمام مجازاتش بای

که بفهمد تحت هیچ شوورایطی لب از لب بازنمی کند تاچیزی بگوید. پس شوواید نیازی به 

 .ش نباشد. شاید بهتر باشد تاهروقت که دادگاه مشخص کند در زندان بماندمرگ

شین را روشن می کند و باری دیگر تسبیحش را نگاه می کند. لبخند می زند و زمزمه      ما

 .می کند: بازم به هم رسیدیم
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*** 

 .و :سالم

باصوودایش امین ازجابلندمی شووود و دسووتش را به سوومتش دراز می کند. سوواالر مختصوور  

  .ستش را می فشرد و صندلی را برای نشستن عقب می کشدد

امین به رویش لبخند می زند و گارسون می رسد. ساالر باگفتن هیچی او را راهی می کند  

 .و به سمت امین برمی گردد: حتمامی دونی که چرا گفتم بیای

 .امین پرسشگرنگاهش می کند: نه. ازکجابدونم

 !دوزد: راجع به ساغرساالر نگاه خیره اش را به او می 

ساغر در تارو پود زندگی اش     سعی می کند فرار کند بازهم  امین لب می گزد. هرچقدر 

سابی جوابمونو نمی ده. یعنی هیچی        ست و ح ساالر ادامه می دهد: بابادر وول می خورد. 

 ...نمی گه. قرار بود بیارتش ولی

ی  حاجی خیلی داغونه. خیلامین به میان حرفش می پرد: نتونسووتیم نجاتش بدیم سوواالر!  

  !بیشتر از خیلی. جوری بازی خوردیم که خودم هم هنوز تو کف اشم

 ساالرنگران زمزمه می کند: اتفاقی واسش افتاده؟

  .امین مستاصل می گوید: نمی دونم

  ساالرعصبی می خندد: آخه چرا؟ چرابایدبدزدنش؟

شو ثابت کنی      ستیم بی گناهی  ست. می تون صورت اونها   ووووو : دالیل زیادی ه م و در این 

که              ند  فاده کن یک برگ برنده اسوووت گه می خوان ازش بعنوان  حاجی می  تادن.  گیرمیف
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ازمون باج بگیرن. بی راه هم نمی گه. منتظره که تماس بگیرن. شوووایدبتونیم یک ردی         

  .ازشون بگیریم و بهش برسیم

 و : اگه تماس نگیرن چی؟

  !هیچی قدنمیده دیگه امین لب می گزد: نمی دونم. یعنی مغزم به

 .ساالر تلخ می خندد: پشیمونم پلیس نشدم

 امین متعجب می گوید: چرا؟

و : حس می کنم خیلی بی مصرفم. خواهرم نیست و من هیچ کاری از دستم برنمیاد.نباید   

 .اینطوری می شد. کاش یک کاری از دستم برمیومد

ساالر را می گیرد:این فکر رو نکن. حضورت تو      ست  ست.   امین د خونه قوت قلب همه ا

 ...سعی کن نذاری امیدشون ناامید بشه. من مطمئنم که ساغر

لب می گزد و فکر می کند باید می گفت خانم حاتمی! حداقل در حضوووور او.ادامه می             

دهد: اون برمی گرده به خونه. من حاجی... همه داریم تالشوومونو می کنیم. توم خانوادتو  

 .ن. نذار زندگی تون از هم بشاشهیک جاجمع کن. نذار ناامید بش

 ...و : اگه نیادچی؟ اگه هیچوقت دیگه پیداش نکنید

شد. وای که     سر به زیر می اندازد. فکر می کند به اگری که گفته. اگر نیاید. اگر نبا امین 

 !چقدر تصور نبودنش سخت است

 ...امین بدون این که نگاهش کند لب می زند: اونوقت می گیم سرنوشت بوده
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شت اون این نبود که تواوج جوونیش انگ قتل بهش     سا  سرنو الرخشمگین میغرد: نبود! 

 .بزنند. خواهرمن شیطنت زیاد داشت

بایادآوری اش لبخند می زند: پراز انرژی بود. سووواده بود. هیچوقت نمی دونسوووت چه         

حرفی رو کی باید بزنه. همیشه خراب کاری می کرد. ساغر قاتل نبود. ساغر انقدرشجاع      

د که بخواد فرارهم کنه. این سرنوشتش نبود که اینجوری نیست ونابود بشه. اون می     نبو

شه.            ست دکترب شوتموم کرده بود. می خوا شگاه ست زندگی کنه. تازه ترم یک دان خوا

قراربود اون روپوش سفید رو تنش کنه و بعد زبونشو واسه همه دربیاره بگه دیدید منم     

 !به یک دردی خوردم

هایش بغم می کند. امین دلداری می دهد: جوری حرف نزن که انگار        با یادآوریحرف   

 ...مُرده. ساغر

شه.       ساغر حتی اگه برگرده هم دیگه نمی تونه مثل قبل با ساالربه میان حرفش می پرد: 

دیگه هیچوقت نمی خنده. دیگه هیچی ازسووواغرمن نمونده امین! چند روز تموم معلوم        

شرف هاییه. توفکر    ساده ازش می گذرن؟ توفکر کردی اون   نیست پیش چه بی  کردی 

 ها آدمن؟ وجدان دارن که ازکنار ساغر ساده بگذرن؟

شود و ناامید          ساالر ازجابلند می  شود.  صور چیزی که گفته منقبم می  تمام تن امین ازت

 می گوید:ازخواهرمن دیگه هیچی نمونده. ولی... ولی پیداش کن. لطفا

شود و امین را با افکارش   شود   دور می  تنها می گذارد.گفت او دیگر نمی خندد. مگر می 

نخندد؟ یعنی دندان های خرگوشووی اش دیگر قرار نیسووت دیده شوووند؟سوورش را بین  

دست هایش می گیرد. کاش این روزهای نفسگیر تمام شوند. کاش ساغر پیداشود،حتی       

م کاش  دبازهاگر به قول او قرار نیست دیگر بخندد. حتی اگر چیزی از اوباقی نمانده باش

 .پیداشود. کاش که هنوز زنده باشدونفس بکشد
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*** 

ازپشوووت شووویشوووه نگاهش می کند.امین دوباره تکرار می کند: مطمئنید که خودتون می 

 خواید برید؟

 .مجیدمطمئن می گوید: چندبار بگم پسر؛آره

سربلندمی کند و چهره        پوشه ی چرمش را زیربغل می زند و وارد اتاق می شود. مرصاد 

ند. مجیدروی صوووندلی جای می گیرد و خشوووک می         ی ج  اافتاده اش را ازنظرمی گذرا

 .گوید:سرهنگ حاتمی هستم مسئول رسیدگی به پرونده

مرصوواد تکیه اش را به پشووتی صووندلی می دهد و منتظرنگاهش می کند. مجیدبااعتمادبه  

نفس پوشووووه ی چرمش را بوواز می کنوود وشوووروع بووه خوانوودن بوواصوووودای بلنوود می  

. دانشووجوی انصوورافی برق از    1372ا می.فرزندعلی کا می. متولدآذرماهکند:مرصووادک

 !دانشگاه آزادتهران. بدون هیچ سابقه ای

سربلند می کند و نیشخندپررنگ مرصاد را می بیند. پوزخندی به رویش می زند: این از     

 .هویت قالبی ات. می ریم سراغ خودت

  تعجبش را پنهان کند. بابلندشدننگاه مرصاد متعجب می شود و تمام سعیش را می کند 

 .دوباره ی صدای مجید ترس هم درنگاهش النه می کند

  .1372و : علیرهافتح رشاد.فرزند کا م فتح رشاد. متولدآذرماه

پرونده را می بندد و دسوووت هایش را بین هم قفل می کند: بچه ی آخر خانواده که  لم         

شو می خورد تا     شده. کتک های پدرمعتاد سه. فرش     زیادی بهش  سیبی به مادرش نر آ

می بافت تا بدهی های داداش کاله بردارشووصواف کنه. پول مواد باباشوم جور می کردتا     
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باز به جون مادرش نیفته. یک خواهرکوچیکترهم داشوووت که دخترخوش برورویی بود.       

 ...آروم بود.ساده بود

 یک تای ابرویش را باال می دهد و می پرسد: خیلی آشناست مگه نه؟

 !اد بی تفاوت می گوید: قصه ی قشنگیهمرص

ساخت.        شت. یک فیلم  شه ازش کتاب نو مجید هم بی تفاوت ادامه می دهد: اوهوم. می 

واقعا جالب می شووه. مخصوووصووا از این به بعدش که خواهر کوچیکه گول مهربونی های   

پسووریو می خوره که جلو مدرسووه منتظرش می مونده. وای از روزگار بدمون که خواهره  

 .ل می خوره... نمی دونسته طرف بدهکار داداش بزرگه استگو

سئولیت پذیر خونه            سرم شود و مجید ادامه می دهد: پ سته می  صاد برج رگ گردن مر

 .وقتی می فهمه که خیلی دیرشده بود! دخترکوچولوی قصه مون حامله بود

  ایمرصاد دست مشت شده اش را زیرمیز پنهان می کند و مجید می پرسد: واقعامی خو      

 بقیشو بشنوی؟

 مرصاد باخشم ازبین دندان های قفل شده اش میغرد: به چی می خوای برسی؟

 .و : می خوام بدونی بیشتر از چیزی که فکرشو بکنی می دونم

شما. حاال که انقدر زرنگی چرا تاحاال      صاد یک تای ابرویش را باال می دهد: آفرین به  مر

 .دستگیرم کنیدست نگه داشتی؟ زودتر از این می تونستی 

  .و : توفکر کن منتظرفرصت بهتری بودم

  .و : اوم. براوو
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 !مجید لب می زند: فکر کنم االن دیگه حرف واسه گفتن داشته باشی

ستان            همن دا سه گفتن ندارم.در شانه باال می اندازد: نه. هنوزم حرفی وا صادبیخیال  مر

 .مسخره ات رو صدروزهم واسم بخونی بازنظرم عوض نمی شه

 .ید مطمئن می گوید: پس باشه. به حرف های من گوش می دیمج

مرصوواد پوف کالفه ای می کشوود و مجید ادامه می دهد: عموبدهکارپولشووو می خواسووت.  

داداش وسطی هرچی که داشت رو بهش می ده ولی متاسفانه یک دهم از قرهشون هم       

 .هی شده بودصاف نمیشه. داداش بزرگه آب شده بود رفته بود زمین. انگار ساکن دب

جفت ابروهای مرصوواد باال می رود و مجید می خندد: اینجاشووو نمی دونسووتی نه؟ هوم...   

 کجابودیم؟

ست تاپول رو توی یک ماه          سشو ول کرد. از آقای بدهکارفرصت خوا سطی در داداش و

ست می جنبوند. این بار که رفته     ست بدهکاره گروبود. باید زود د جور کنه. خواهرش د

  .اشو جور کنه به ساقیه گفت می خواد واسشون کارکنه. گفت پول الزمهبود مواد باب

مرصووادلحظه شووماری می کندخبری از خواهرش بشوونود.این مرد بیشووتر از چیزی که    

فکرش را می کرد از زندگی اش خبرداشوووت. این مردچگونه فهمیده بود؟ چگونه زیر و  

ت       کارمی گیرد  مام ذهنش را ب ها از      بم زندگی اش را می دانسوووت؟ ت ابفهمد کِی وکجا 

  .گذشته اش گفته است

مجیدادامه می دهد: جالبه که توی دوهفته بیست میلیون جورشد. زیادسخت نبوده انگار     

،ته مایه اش یک ماشه بوده که باید کشیده می شده. و پسرخوش شانس قصه قبول می        

اشووه. بارش ب کنه اون ماشووه رو بکشووه و بیسووت میلیون بگیره. قرار بود اولین و آخرین 

  .قراربود بااین پول خواهرشو برگردونه و زندگی شونو ادامه بده
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آهی می کشووود و ادامه می دهد: ولی امان از بازی روزگار که خواهر کوچولوی علیرهوووا  

  .دیگه برنگشت

تمام تنش ازمرور گذشووته می لرزد و سووعی می کند بی تفاوت باشوود. مجید لب می زند:  

گوشوووه ات بگردی. از این و اون راجع بهش بشووونوی و حتی  خیلی سوووخته. دنبال جیگر  

 ندونی زندگی بهش چطورمی گذره. سخته مگه نه؟

مرصووواد در سوووکوت سووور به زیر می اندازد و مجید ادامه می دهد: علیرهووواهیچوقت          

ازپیداکردن خواهرش ناامید نشد. صدبار دیگه اون ماشه رو کشید و کشید تا باالبره. تا        

  .تونه باالخره دنیارو تومشتش بگیره وخواهرشوپیداکنهقدرت پیداکنه. تاب

مرصووواد درسوووکوت ویالی شووومال را بیاد می آورد. دورهمی اش با بچه ها. وقتی حرف  

ازگذشووته هاشوود. وقتی هرکس از راهی که او را به اینجا رسووانده گفته بود اوهم تک و    

که خواهرش راگم کرده.گ              فت  ماگ نه ا یات  بااین جز  فت.  که    توک چیزی گ فت 

شش        سیده خبرمرگش به گو سالمندان رهاکرد و به یک ماه نر پدرمعتادش را در خانه 

 .رسیده

 .و : تو ناامید نشدی... هیچوقت

باصدایش سربلندمی کند و مجید ادامه می دهد: پس انتظار نداشته باش من از پیداکردن  

 !دخترم دست بکشم

دیریازود قراراست زندگی   مرصادلب می گزد. خوب می داند حکم مرگش صادرشده و    

اش آخرین برگ را ورق بزند و تمام شوووود. مجیدمی پرسووود: بازهم نمی خوای چیزی       

  بگی؟
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سکوت نگاهش می کند و مجیدادامه می دهد:تاوقتی که هیچی نگی هرروز و      صاد در مر

  .هرساعت میام. فکرنکن خسته می شم

 !ها به دخترت نمی رسیازجابلندمی شود برودکه مرصادپوزخند می زند: با این کار

مجیدبه سووومتش برمی گردد و می پرسووود: پس تو می دونی من چجوری به دخترم می     

 رسم؟

مرصووادیک تای ابرویش را باال می دهد: شوواید اگه تو بگی من چطوری می تونم به سووارا 

 !برسم

مجید دوبار روی صندلی می نشیند. دستی به ته ریشش می کشد: پس داری معامله می       

  کنی؟

  .: فکر کن آره و

 .و : من از این که االن کجاست خبرندارم

مرصووادتکیه اش را به پشووتی صووندلی می دهد و دسووت به سووینه می زند: تو که خوب     

  .تونستی ته توی زندگی منو دربیاری. پس اون هم می تونی پیداش کنی

تی  ؟ حووووو : ازکجامطمئن باشووم تاوقتی که من دنبال خواهرتم بالیی سووردخترم میاد یانه

 .همین االن هم معلوم نیست زندست یانه

 مرصادمحکم می گوید: اگه من تضمین کنم که دخترت زندست و زنده می مونه؟

 مجیدبه سمتش خم می شود: و من چرا باید به تو اعتماد کنم؟
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سالم         ضمین نمی کنم که  ست بمیره. ت صاد لبی تر می کند و مطمئن می گوید: قرار نی مر

. ولی مطمئنم زنده می مونه. اون دختر تو ه. دخترسووورهنگ حاتمی!  بمونه و اذیت نشوووه

  .یک برگ برنده ی خوب دست اون هاست. محاله به این آسونی ها از دستش بدن

شد. زیاد هم بی راه نمی گفت. حرفش منطقی        شش می ک ستی به ری مجید باری دیگر د

ددش را روی مردمک چشم  بود امابازهم دلیل کافی برای اعتمادکردن به اونبود. نگاه مر

 !هایش می چرخاند و در آخر ناچار می گوید: قبوله

 .مرصادلبخند می زند و مجید ازجابلندمی شود. مرصاد لب باز می کند: یک چیز دیگه

مجیدپرسشگر نگاهش می کند و او می گوید: به کمک همدیگه نیاز داریم. تو به من من   

 .به تو. منو از بازداشتگاه بیاربیرون

 یداخم می کند: امر دیگه؟مج

  .مرصاد می خندد: نگفتم آزادم کن. توی بند و بازداشتگاه نباشم

 و : چرا؟

و : چون من یک مهره ی سوخته ام که دیریازودمیان سراغم. نمی خوام تا سارا رو ندیدم 

 .بمیرم

صاد ریلکس می گوید: بندازم انفرادی.اینجوری خیلی    مجید متفکر نگاهش می کند و مر

 .ترهبه

  .مجیدسری تکان می دهد و می گوید: تاشب حلش می کنم
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شمال           سانی که در صاد تمام ک شتگاه می برد و مر سمت بازدا باخروجش نگهبان او را به 

بودند را می شووومرد. باری دیگر همه را زیر ذره بین قرار می دهد تا بفهمد کسوووی که         

 !کیست اینطور ماهرانه بین آن هاست و برای پلیس خبرکشی می کند

باورودش به بازداشتگاه نگاه ها روی او می چرخد. بدون حرف گوشه ای می نشیند و به    

شته باشد. لبخندی می زند و            سالی سن دا سارایی که حاال باید بیست  سارا فکر می کند. 

فکر می کند شووش سووال گذشووته. از آن روزهای نحس و پردرد؛از آن روزهای تاریک    

سال گذشته و او بیست و       ساله شده و او           شش  سارایش حاال بیست  سه سال سن دارد. 

هنوز هم نمی داند که کجاست. چه شکلی شده!یعنی حاال که اوگوشه ی بازداشتگاه بوی       

 !گند عرق اطرافیانش را به مشام می کشد سارایش کجاست و چه حالی دارد

سته اش را به امین می دوزد و امین لبخندمی زند: فکر نمی کرد  ری  م اینجومجید نگاه خ

 !پیش بره خیلی خوب بود

 .و : اون که چیزی نگفت

 .و : همین که مطمئنمون کرد سالمه کافیه

ووووو : ازکجامعلوم که راسووت میگه؟ هه... اون هم چه سووالمی. فقا گفت زندسووت.نگفت   

 ...حالش خوبه. نگفت عذابش نمی دن. امین اون ها... اگه

  !ل کن حاجیامین دست به شانه اش می زند: فقا به خداتوک

*** 

گلویش از فریاد زیاد به درد آمده. خسوووته از این وهوووعیت طول اتاق قدم می زند. به             

سوومت پرده های خاکسووتری رفته و کنارش می زند. بادیدن در تمام قد لبخند می زند و  

به فرار فکر می کند. اما فرار به کجا؟ خانه؟ زندان؟ کجابهتربود؟ اینجایازندان؟اعتراف               
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نجابهتر اسوووت. حداقل هنوز! ازفردا و پس فرداهاخبرندارد. دربالکن را باز می     می کندای 

کند و بیرون می رود.هوا رو به تاریکی می رود و او حتی نمی داندسووواعت چنداسوووت.          

جلوتر می رود و دستش را بند سنگ کاری های مسطح می کند. حیاطی بزرگ زیرپایش  

سمت پارکینگ بود و      ست راهی به  سمت را شده.     بود.  سمت چپ دری کوچک و رنگ 

سمت چپ حیاط باغچه ای باریک و طویل وجود داشت که کل سمت راست را پوشانده        

بود. لبخندی به پیچک های صورتی می زند و فکر می کندمامان عاشق این گل ها بود! با   

باز شوودن درحیاط سووریع عقب گرد می کند و به اتاق باز می گردد. به دنبال کلید چراغ   

شدن اتاق نفس      می گ ردد و باالخره پشت کمد نزدیک به در پیدایش می کند. با روشن 

  !عمیقی می کشد و می گوید: آخیش

 !یادجمله ی معروف ساالر می افتد و زمزمه می کند: منو از تاریکی  لمت رهانیدی

کنجکاو به سوومت کمد سووفید می رود و می خواهد درش را باز کند. به سوومت خود می   

ز نمی شود. کمی ور می رود و می فهمد کشویی است. یک تای ابرویش را باال     کشد اما با 

 !می دهد: چه باکالس

ست به دهان می گذارد: وااااااو!      شد و با دیدن لباس های درونش د درش را تاآخر می ک

 !چقووووووووووودرلبوووووووووووواس

شد. مقابل آینه ی    ست دراز می کند و بارانی قرمز را بیرون می ک شت     د تمام قدی که پ

سمت        ستد و آن را جلوی خود می گیرد. لب می گزد و به  سرش مقابل تخت بود می ای

شنود باخیال راحت        در می رود تا از نیامدن کسی مطمئن شود. صدایی که از بیرون نمی 

سوورجای قبلی اش بازمی گردد. مانتوی تنش را در میاورد و از روی تیشوورتش بارانی را  

آینه انواع ژسووت ها را می گیرد و برای خود دلبری می کند. چشوومکی   می پوشوود. مقابل
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برای خود می زند و باصووودای کلفتی می گوید: وای سووواغر جان.چقدر قرمز بهت میاد           

 !دختر

بارانی را روی تخت گذاشووته و به سوومت بقیه لباس ها می رود. مانتوی خردلیرنگ را به  

 !بهم میاد اصالتن می کند و لبخند می زند: اوم! همه رنگی 

 !به تعریفاتش می خندد و برای خود می گوید: اعتماد بنفسم توحلقم

بلند می خندد و فکر می کند ببین با آدم چیکار می کنند که می شووینه باخودش صووحبت  

 .می کنه

مانتوی خردلی را هم کنار بارانی پرت می کند و مقابل کمد دسوووت به کمر می ایسوووتد:            

  !فروزعجب خرشانسی بوده این ا

سه آقا هومن      تاپی گردنی و زرشکی را بیرون می کشد و لبخندمی زند: البد با این هم وا

 .دلبری می کرده

می خندد و تی شوورتش را از تن می کند. تاپ را به تن می کند و مقابل آینه می ایسووتد:   

همه که مثل من بدشووانس نیسووتن! یکی هم مثل این افروز بانو دوتا دوتا عاشووق پیشووه    

  .هدار

شد و می گوید: یکی          صورتش می ک ستی روی  شیند. د شد و روی تخت می ن آهی می ک

  .هم مثل من که عین خر دنبال امین موس موس می کنه تا یک نگاه بهش بندازه

به سمت آینه می رود و مقابلش می ایستد. ژستی می گیرد و نیشخند می زند: خوب منم     

شد. با اون تیپ و قیافه ی داغونم     بااین لباس ها جلوی امین جولون می دادم  شقم می  عا

 !تو زندون... هه چه انتظاراتی دارما



                 
 

 

 SEPIDAR*77|  غرق درآتشرمان 

 

 

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

 

246 

 

رژلب های مقابل آینه را از نظر می گذراند و روی صووندلی چوبی می نشوویند. رژ قرمز را 

شدم. یعنی زهرا             شدم؟ اوم...  شگل  شد: خو شتیاق روی لب هایش می ک شته و با ا بردا

 واسش رژ می زنه؟

 دمغ می گوید: یعنی اون از من خوشگل تره؟ پوفی می کشد و

 !دستی روی گونه اش می کشد: امین می گفت خوشگلم

شم  و ازیادآوری اش لبخند می زند    کی وقتی. بود زده کتکش پدرش وقتی. بندد می چ

  رهچه تا بود پایین سرش  مدت تمام. آمد دیدنش به امین بود کرده ورم صورتش  طرف

 می نگاهش انقدر که هسووت زیرچی اون: بود گفته باشوووخی نامی. نبیند اینطوری را اش

 کنی؟

  !بغضدارجواب داده بود: هیچی

 .و : پس سرتو بلندکن

 !و : نمی خوام

 امین خندیده بود: بچه شدی؟

 .و : نه... فقا...فقا نمی خوام اینجوری ببینید منو

این شوووکلی حتی  امین مهربان گفته بود: خجالت نداره. منم قیافه ام بعدماموریت هام              

 !بدتر هم می شه

به سووختی سووربلند کرده بود و منتظر تغییر نگاهش مانده بود. اما هیچ عکس العملی از   

 سوی او ندیده و خودش پرسیده بود: خیلی زشت شدم؟
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 !امین لبخند زده بود: تو همه جوره خوشگلی

بدنش حس کرده        بود! و دلش هری ریخته بود. تشش قلبش را آن لحظه در جای جای 

  !آن لحظه را باخجالت نگاه دزدیده و ازتهِ تهِ دلش لبخند زده بود

  !چشم باز می کند و نیشخندی به صورت خیس شده اش می زند: احمق! احمقِ بی عقل

باپشووت دسووت اشووک هایش را پاک می کند و ازجابلند می شووود: اصووال به درک.حقته تا  

  !آخر عمرت دنبال من بگردی و از نگرانی بمیری

به سمت کمد می رود و دومانتوی پنبه ای و سفید را بیرون می کشد. تک تک می پوشد       

و از دیدن خود در این تیپ های لذت می برد. بین لباس ها پارچه ای سووواتن نظرش را         

جلب می کند. آن را بیرون می کشد و با دیدنش ذوق می کند: واااااااای! این چقووووووووودر 

 !قشنگووووووووووووه

اس شبی سرمه ای باسنگدوزی هایی  ریق در قسمت یقه و سینه. سریع به سمت آینه  لب

  !می رود و آن را مقابل خود می گیرد: این خیلووووووی خوشگله

سد. تمام تنش          شش می ر صدایی به گو شد تا به تن کند که  ازچوب رختی بیرون می ک

ساند        صدای فریاد بود. خود را به در می ر شود.  شک می  شش را به تنه   ازترس خ و گو

صدا از پایین می آمد. باترس به       صحبت ها بفهمد.  سباند. نمی تواند چیزی از  اش می چ

شان می کند و      سریع کف کمد پرت عقب برمیگردد. تخت به هم ریخته و پرازلباس بود. 

لباس شبی که دستش بود را هم مرتب آویزان می کند. صدای فریادنزدیک تر می شود:  

 !ووووورم دنبالشمن میوووووووو

صدای هومن       صدای مهرداد بود. همان دکترمهربان! چراباید اینطوری فریادبزند؟  صدا 

 .به گوشش می رسد: شما هیچ جایی نمیری
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  .و : بااعصاب من بازی نکن. همین االن میای و اون در رو باز می کنی

کشد. مهرداد  صدای قدم ها نزدیک و نزدیک تر می شود و او خود را گوشه ی دیوار می 

 ...داد می زند: تو رو به خدا قسم! هومن بیا درو بازکن. من باید برم هومن

  .و : می فهمم واست سخته. ولی سعی کن عقلتو به کار بندازی

 .و : چه عقلی پسوووووووور؟ می گی مرده. من می خوام ببینمش

  .شبذار ببینممهرداد گریه می کند. صدایش پر از بغم است: یبار...فقا یبار دیگه 

صوودای پوفی که هومن کشووید را می شوونود: دیدنش هیچ فایده ای نداره. بذار تو ذهنت   

 .همونی بمونه که همیشه بوده.بادیدنش هیچی درست نمی شه

قدم ها دور می شوند و صدای مهرداد نزدیک تر: من بوووووووووووووووایدببینمش! چطور                    

ش کنند؟ چطور می تونی انقدر سووواده از    دلت میاد؟ چطوردلت میاد بی کس و کار خاک      

 آدم ها بگذری؟

صدای بسته شدن دری را می شنود و بعد صدای هق هق مهرداد. تمام تنش ازترس می       

لرزد. گریه ی یک مرد را تاحاال اینطور دیده؟ نه... اصووال ندیده. تمام موهای تنش سوویخ  

ده؟ افروز؟ مگر قرارنبود  شوووده. فکر افروز تمام تار و پود مغزش را به بازی گرفته. مر     

آب خنک بخورد؟ قرار نبودکه بمیرد! بدون این که بخواهد گریه می کند. برای افروزی    

که حرف هایش را به او گفته و راهی اش کرده بود. افروزی که زیاد او را نمی شوووناخت  

  ...اما دیده بودش. یک جسد دیگر

گفته بود هومن را دوست دارد.   لب هایش می لرزد و گوشه ی دیوار سرمی خورد. افروز

حاال هومن خونسووورد مرگش راقبول کرده بود و مهرداد این چنین برایش هق هق می  
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کرد. صدای هربه ای که به در خورد تنش را می لرزاند.دستگیره باال و پایین می شود و      

 او می ترسد. صدای مهرداد را می شنود: این در چرا قفله؟

  !هرداد داد می زند: هوووووووووووووووووووووومنمی خواهد چیزی بگوید که م

 .صدای مردی دیگر را می شنود: بیابریم پایین

مهرداد می نالد: نمیام. بهش بگو بیرون نمی رم. بیاد اینجا رو بازکنه.پوف کالفه ی مرد و  

به دنبالش چند تقه ای که به در دیگری می خورد. ازجابلند می شوووود و با دیدن خود در 

نگار تازه متوجه تاپ گردنی تنش و رژلب قرمزش می شووود. هراسووان به سوومت    آینه ا

کمد می رود و درش را باز می کند. میان لباس ها به دنبال تیشرتش می گردد و مهرداد   

  که صدا را ازاتاق شنیده می پرسد: کی اونجاست؟

 خوای؟ تمام تنش می لرزد. تیشرت را پیدا می کند و صدای هومن را می شنود: چی می

  مهرداد: کی اونجاست؟

شد. در کمد را         شرت را ازروی تاپ می پو سریع تی ساغر  کلید در قفل جای می گیرد و 

 !می بندد و صدای هومن را می شنود: اون دختره... ساغر

 مهردادباپوزخندمی گوید: هه. جای بهتریواسه زندونی کردنش پیدا نکردی؟

 .باز می شود ساغر درکمد را می بندد و همزمان دراتاق

  .هومن: یهویی شد. قرارنبود اینجابمونه

شان لب می           شان می کند. با دیدن نگاه های جدی  ستد و نگاه سیخ می ای شان  با ورود

  !زند: سالم
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 (man.ir1roساخته شده است) یک رماناین کتاب در سایت 

 هومن پوزخندمی زند: بدنگذره یک وقت؟

سمت آینه برمی گردد وبا دیدن لب های         شیدم. به  شرتم را که پو ساغر فکر می کند تی

ساغر را       سرخش وای بلندی می گوید. مهرداد گوشه ی تخت می نشیند و هومن بازوی 

 می گیرد. ساغر باترس می گوید: چیکار می کنی؟

 مهرداد می گوید: حماقت نکن.باشه؟بدون توجه به او رو به 

  مهردادنگاه پراشکش را به او می دوزد: واقعا مرده؟

هومن نفس حبس شووده اش را بیرون می دهد و آرشووی که پشووت سوورش بود میگوید:   

  .بهتره تنهاش بذاریم هومن

هومن باسرتایید می کند و ازاتاق خارج می شود. ساغر را به دنبال خود می کشد و ساغر      

 وید: کجا میبری منو؟می گ

شود: بذار حداقل           شنود و مصمم می ایستد تا به دنبالش کشیده ن سوی او نمی  جوابی از 

 !مانتومو بردارم

هومن پوزخندی نثار چهره ی پراخمش می کند: یک سوواعته این شووکلی واسووتادی تازه   

 یادت افتاده باید مانتو بشوشی؟

 !ن گاو سرتونو انداختین اومدین توساغر خشمگین می گوید: من چیکار کنم شماها عی

  !هومن یک تای ابرویش راباال می دهد: اوه ببخشید مادمازل

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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و دوباره او را به دنبال خود می کشووود. سووواغر جیغ می زند: ولم کن. روانیِ عوهوووی! بی 

 !احساسِ بیشعور. ولم کن.منو بیحجاب میبری بین دوستات گناهش گردن خودته ها

به سووومتش ب    فه  که خیلی دخترخوبی      هومن کال بت کنی؟  ثا رمی گردد: می خوای چیو 

 .هستی؟ تو تنت نمی خارید که خودتواین شکلی نمی کردی

سوواغر بغم می کند. تمام شووخصوویتش را زیر پاله کرده بود. پدرش می گفت رژقرمز    

نزن. می گفت زشت است. می گفت مناسب تو نیست.انگارزیادبی راه نمی گفت. هومن      

ل خودمی کشوود و اومحکم زبان روی لبهایش می کشوود تاپاکشووان کند.    دوباره اورادنبا

لعنت به این رژقرمز! اگربالیی سرش بیاوردچه؟ گفت تنت می خارد. چندپله به نشیمن    

 !مانده لب باز می کند: من تنم نمیخاره

سنگینی تمام نگاه ها      شوند  شیمن که می  هومن بی توجه به راهش ادامه می دهد. وارد ن

شتر از این که تمام این مردها    را روی خ سربه زیرمی اندازد. خفت بی ود حس می کند و 

  او را باتیشرت و جین دیدند؟

سووعی می کند بازویش را از دسووتش بیرون بکشوود. پایش را بند میز می کند تا اوجلوتر   

  نبرد. هومن به سمتش برمی گردد و اومی گوید: کجا می خوای ببریم؟

سته می گوید: ببی  صاب همه خرده. امروز گندترین روز زندگی منه.  هومن خ ن امروز اع

 .یک کاری نکن دق و دلی همه رو سرتوخالی کنم

هیرادباصوودای هومن نگاه ازتلویزیون می گیرد و با دیدن اوهوواع نزدیکشووان می شووود:  

 چیشده؟

 !ساغر به امید کمکی از سوی این مرد به سمتش برمی گردد: نذار منوببره. توروخدا

 پوزخند می زند و هیرادمتعجب لبهای قرمزش را نگاه می کند: جریان چیه؟هومن 
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 !هومن کالفه می گوید: فکر کرده اومده مهمونی. ببین وهعشو

 هیرادسعی می کندجلوی خنده اش رابگیرد: کجامیبریش؟

 .و : پایین

 !هیراداخم می کند: نگاه به بیرون کردی؟ خیلی سرده

به این        ها راجع  ما قا        وووووو : ببینم شووو جای این دقی یه؟  نه؟ چ چی فکر کردین؟ مهمو

  !همونجاست

سوواغر تمام تالشووش را می کند تا بازویش را از دسووت او آزاد کند و هومن کالفه داد می 

 !زند: انقدر وول نخوووووووووووور

شود. هیراد برای آرام کردن جو می       سد و در یک کالم الل می  ساغر می تر از فریادش 

 .ونه. واسه همین فکر کنم بهتر باشه اونجانرهگوید: قراره زنده بم

سراغ          سش  ساغر را رها می کند: توجای بهتری وا شد و بازوی  هومن کالفه نفس می ک

 داری؟

 ...هیراد نگاهش را بین هردو می چرخاند و لبی تر می کند: اتاق افروز خالیه فکر کنم

 .ساغر قبل از هومن می گوید: مهرداداونجاست

رد شده نگاهش می کنند. از ترس نگاهشان من و من کنان به هومن هردوباچشم های گ

 می گوید: نباید می گفتم؟

هومن دیگر نمی تواند جلوی خود را بگیرد و کوتاه می خندد. هیراد خوشوووحال از خنده      

 !اش اشاره ای به ساغر می کندو می گوید: اسکله ها! حیفه بمیره بابا
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ش  یند. هومن خسته می گوید: خودت یکاریش کن!   از کلمه ی مردن لرز به اندامش می ن

 .فقا فرارنکنه

  .هیراد دستی به شانه اش می زند: خیالت راحت

فازغم            ها! مهردادهم از  تاق افروز بهتره  ند: بفرسوووتمش همون ا به سووواغر می ک رو 

 .میادبیرون

 .هومن چشم غره ای می رود: اصال وقت خوبی واسه شوخی نیست

  !نه ی تسلیم باال می برد: باشه باشههیراد دو دستش را به نشا

 !هومن به سمت پله ها می رود و دوباره می گوید: دیگه سفارش نکنما

 .و : بوووووواشه! مشکل فقا فرارشه دیگه؟ نمی ذارم فرارکنه

 هومن ازپله ها باال می رود و هیراد نگاهی به سرتاپایش می کند: حاال باتو چه کنم؟

 وایدمنو کشید؟ساغر باترس می گوید: می خ

  .هیرادمی خندد: نه

 .دستی به چانه اش می کشد: یعنی فعال نه

دست پشتش می گذارد و به جلو هلش می دهد که ساغر خود را کنار می کشدواخم می     

 کند. هیراد متعجب نگاهش می کند:چته؟

 و : چالق که نیستم. میشه راه رو نشونم بدین خودم برم؟

  هیرادمی خندد: خواهر بسیجی؟
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 ساغر که متوجه منظورش نشده می گوید: یعنی چی؟

 .می خندد: هیچی

بانزدیک شدنشان جمع پرسشگر نگاهشان می کنند که هیراد برای عوض کردن جومی       

 .گوید: خواهران حجابتونورعایت کنید که نامحرم میاد

سوواغر که فکر می کند متلکی به او پرانده می گوید: دوسووت وحشووی تون منو کشووون     

  .ورد اینجا.مانتو وشالم موندباالکشون آ

هیراد می خندد و به دنبالش آرش هم قهقهه می زند. حس مسووخره شوودن تمام تنش را 

می لرزاند. ازخود منزجر می شووود و رو به هیراد می گوید: میشووه لباسوواموازاتاق افروز    

 بیاری؟

باز می کند: دیگه دیدیم که خواهر!              لب  په لم داده بود  نا کا فکرکنم   پسوووری که روی 

 .محرم شدیم دیگه

لب می گزد و سربه زیر می اندازد. فکر می کند کاش باهومن به پارکینگ سرد می رفت  

  .خیلی بهتر از تحمل این نگاه های هیز و خیره بود

  .آرش کنار خودبرایش جاباز می کند: بیابشین

 .ساغر قدمی به عقب برمی دارد: نمی خوام

را روی میز دراز می کند: چموش بازی درنیار. بخوای      هیراد آنجا می نشووویند و پاهایش    

  !نخوای حاالحاالها اینجایی.پس...آدم باش

  .ساغر باپشت دست اشک هایش را پاک می کند و صادقانه می گوید: حس بدی دارم
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 عاجزانه می نالد: می شه لباسامو بیارید؟

ششزخ     سرا ازآ سخره بازی در بیاورد ک شود و می  قبل از این که هیراد باز م انه خارج می 

 پرسد: لباسات کجاست؟

باصدای کسرا به سمتش برمی گردد. مردی قدبلند ، باصورتی استخوانی و سه تیغ. اولین  

  .چیزی که از نگاهش حس کردخستگی بود. لب می زند: باال. تواتاق افروز

کسووورا بوواشووووه ای می گویوود و بووه سووومووت پلووه هووا می رود کووه هیراد می گویوود:    

  .جاست.حالش بده مزاحمش نشی بهترهمهرداداون

کسووراپوفی می کشوود و بدون حرف باال می رود. آرش کالفه می گوید: اصووال حوصووله     

 !دعواندارم

 !هیراد پوفی می کشد: نه که ماداریم

 !رها نگاه خیره اش را از صفحه تلویزیون می گیرد: هنوزم باورم نمیشه افروز مرده

 ...هیراد: مهردادحق داره داغون بشه

  .آرش: اوهوم

 .رهاسیگاری آتش می زند و آرش می غرد: گمشوبیرون

 .رها:سرده

هیراد: پس خاموشش کن. رهاکالفه ازجابلندشده وبه سمت در ورودی می رود. همزمان  

 کسرا پایین می آید وبادیدنش می گوید:کجا؟

 .اشاره ای به سیگارش می کند: اینودودکنم
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 د.بادیدن پیراهن ناآشنا اخم می کند: این چیه؟ساغر امیدوار به سمت کسرابرمی گرد

  .و : باالنرفتم. فعال اینوبشوش فردالباساتو از اونجابرمی داری

سوواغر متشووکرمی می گوید وپیراهن مردانه ی آبی را از دسووتش می گیرد. در تنش به  

ست. کسرا رو به هیراد می گوید:         شرت تنگ ا شدت زار می زند اما خیلی بهتر از آن تی

 ره کجابمونه؟قرا

و به سوواغر اشوواره می کند. هیراد متفکر می گوید: خداوکیلی هواخیلی سوورده وگرنه می 

 .فرستادمش پایین

 آرش بانیشخندمی گوید: ازکی تو انقدر دلرحم شدی؟

 !هیراد: گم شووووووو

شبو بمون اتاق من. فردا میری همون          شان می گوید: ام سته ازکل کل بی موقع  سرا خ ک

  .اتاق افروز

 هیراد پرشیطنت می گوید: نه بابا؟بدنگذره یک وقت؟

 .کسرا از بین دندان های قفل شده اش می غرد: من اینجامی خوابم

 .آرش: بابا فداکوووووووووار! چه مهربون شدین شماها

  !کسراکالفه می گوید: اصال شب خوبی واسه خنده و شوخی نیست

 رو به ساغر خشک می گوید: غذا خوردی؟

 .را به چپ و راست می دهد و کسرا می گوید: بیادنبالم ساغر سرش
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و به سمت آششزخانه به راه می افتد. ساغر مردد دنبالش می رود. کسرا صندلی را عقب        

می کشوود و می نشوویند. سوواغرهم مقابلش می نشوویند و نگاهیبه دیس برنم و خورشووت    

اجازه ی فکر   قورمه می کند. دلش لک می زند برای قورمه های مادرش. صوودای کسوورا 

 .کردن به او نمی دهد: بگیر اینو

متعجب به دسووتمالی که به سوومتش گرفته نگاه می کند که کسوورا می گوید: لبهاتو پاک   

 .کن مورد پیش نیاد

شقش می گوید: اون گیس هاتم           شتن قا سرا درحال بردا ستمال را می گیرد و ک ساغر د

 !جمع کن

ستش جاخوش کرده را ب    شی که از دیروز روی د شکر   ک ه موهایش می بندد و زیرلب ت

می کند. لبهایش را هم پاک می کند.کسرا بشقاب را به سمتش هل می دهد: قرار نیست      

 .تعارف کنم که. بخور

 .و : باشه

برای خود غذا می کشد و بعد از مدت زیادیگرسنگی یک دل سیر غذا می خورد. بشقاب 

شد.ک  سربه زیر می اندازد تا متوجه     دوم را تمام می کند و باز برای خود برنم می ک سرا 

خنده اش نشود.ساغر لیوانی آب برای خود پرمی کند و می گوید: مرسی خیلی خوشمزه  

  .بود

 .و : خواهش می کنم. من نشختم

 و : پس کی پخته؟

 .و : هیراد. درمقابل اخالق مزخرفش آششزیش خوبه
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سرا می دهد. انگار بین  ساغر می خندد و در ذهن نمره ی بیشتری نسبت به مهرداد به ک   

شما می دونید می خوان بامن         سربلند می کند:  ست.  شان همین ا این جمع نرمال ترین 

 چیکار کنند؟

 .کسرا شانه ای باال می اندازد: خب گروگانی

ست؟لیوان آبی         سرا متعجب نگاهش می کند. یعنی نمی دان سرفه می افتد و ک ساغر به 

سمتش می گیرد.  سرا          برایش پر می کند و به  شد و ک سرمی ک ساغر آب را یک نفس 

 متعجب می گوید: یعنی نمی دونستی؟

سوواغر سوورش را به چپ و راسووت تکان می دهد و کسوورا می خندد. سوواغر متعجب می  

 گوید:چی شد؟

 .کسرا می گوید: می گم آخه خیلی ریلکسی. اصوال باید تو این وهعیت ازترس بلرزی

 .دیدم. دیگه از این چیزها نمی ترسم ساغر تلخ می خندد: بدتر از این هاش هم

 .و : پس خوبه

 ازجابلند می شود و ساغر مردد می گوید: کجامیرید؟

 .و :  رف هارو می شورم

 ساغر نیز بلند می شود: کمک کنم؟

  .و : نه نیازی نیست

 رف ها را جمع می کند و روی سوووینک می گذارد. باقی مانده ی برنم را در قابلمه می           

 دست زیر چانه اش می زند: شماهم از اون هایید؟ریزد و ساغر 
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 .کسرا بدون این که به سمتش برگردد می گوید: اوهوم

 و : اینجا چیکار می کنید؟

 !کسرامختصرمی گوید: زندگی

 ساغر می خندد: نه. منظورم اینه شغلتون چیه؟

 این بار کسرا می خندد: انتظار داری کس هایی که گروگان گرفتنت چیکاره باشن؟

 ...ساغر مردد می گوید: نمی دونم. البدخالفکار دیگه

 !وبعد انگار که به نتیجه ای رسیده شاد می گوید: معتادین؟

  کسرا بلند قهقهه می زند و ساغر می گوید: خوب چیه؟

  کسرا شیرآب را می بندد و به سمتش برمی گردد: کی گفته خالفکارها معتادن؟

 .اکثرا موادمی فروشن و ایناساغر شانه ای باال می اندازد: خوب 

 و : وهرکس موادبفروشه یعنی معتاده؟

 ساغرکنجکاو می پرسد: یعنی خودتون نمی کشید؟

 کسرا اشاره ای به خود می کند: قیافه ام به معتادها می خوره؟

 !ساغر دستی زیرلبش می کشد: خوووووب... نه

د.سووواغر دوباره می  کسووورا بطری آب را از روی میز برمی دارد و در یخچال می گذار  

 پرسد: یعنی هیچوقت کنجکاو نشدین بکشید؟
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کسرا  رف ها را آب می کشد: عاقبت تلخش رو انقدر دیدم که ترجیح می دم امتحانش  

 .نکنم

 و : آهان.شماهام فراری هستید؟

 .و : نه

 کسرا به سمت بیرون می رود و ساغر مثل فنر ازجا می پرد: کجا؟

 .می کند: دورهمیکسرا اشاره ای به تلویزیون 

 ساغرمشتاق می گوید: مگه جمعه است؟

  .کسرا می خندد: بله

 پشت سرکسرا به راه می افتد و با دیدن سالن خالی می گوید: بقیه کجان؟

 .کسرا روی کاناپه جای می گیرد:البد حیاط

ساغر روی مبل تک نفره ای می نشیند و پاهایش را درشکم جمع می کند. سعی می کند      

به برنامه ی دورهمی بدهداما سوال های ذهنش این اجازه را به او نمی دهند.  حواسش را

 پس دوباره لب باز می کند: مهرداد افروز رو دوست داشت؟

 .کسرا بدون این که نگاه از صفحه ی تلویزیون بگیرد می گوید: اوهوم

 و : هومن هم؟

 .کسرا مردد می گوید: نه...نمی دونم

 !بازی می کند: خیلی عجیبهساغر با انگشت های پایش 
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 کسرا به سمتش برمی گردد: چی؟

ساغر صادقانه می گوید: اینجا زندگی می کرده. االن مرده و بازهم همه دارن زندگی می   

 ...کنند.شوخی می کنند

اشووواره ای به تلویزیون می کند: دور همی می بینند. وقتی بابابزرگم مرد همه ی خونه           

  ...وز همه گریه می کردنمون به هم ریخت. تا دو سه ر

کسوورا تلخ می خندد: اینجا هیچی عادی نیسووت. ماهم انقدر مرگ دوسووت هامونو دیدیم 

 .که دیگه عادی شده

 !و : چه بد

سووواغر نگاه به تلویزیون می دوزد. روزی باسووواالر دور همی می دیدند. یک زمانی با او          

ستند.م      شک شه ای لم می دادند وهمزمان با دیدنش تخمه می  ادرش تذکر می داد که گو

انقدر نزدیک برادرش ننشوویند. چشووم غره می رفت و او برای لجبازی با او دسووت دور   

گردن سوواالر می انداخت. سوواالر متعجب نگاهش می کرد و سوواغر لبخند می زد. سوواالر  

باچشووم و ابرو اشوواره ای به مادر می کرد و سوواغر می غرید: خوب که چی؟ داداشوومی     

 !دیگه

 .: می دونی که خوششون نمیادساالر می گفت

ووووو : بهتراز بغل کردن نامحرمه که!نذاری بغلت کنم میرم نامحرم بغل می کنم میشووینم  

 !بغلش و دورهمی می بینما

 !وساالر باخنده او را بین بازوانش می فشرد:شماغلا می کنی آبجی خانم



                 
 

 

 SEPIDAR*77|  غرق درآتشرمان 

 

 

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

 

262 

 

هم دیدن  بغضوش را قورت می دهد وازجابلند می شوود. وقتی سواالر نبود حتی دورهمی   

 نداشت. رو به کسرا می گوید: من کجابایدبرم؟

 .کسرا ازجابلندمی شود: بیانشونت بدم

به سوومت طبقه دوم می رود و مقابل سووومین در از راهرو می ایسووتد. در را باز می کند و   

سفیدتعجب         سرش می رود وبا دیدن کاغذدیواری های لیمویی و  شت  شود. پ داخل می 

صال   سهایش را از دور و برجمع می     می کند. این اتاق ا سلیقه ی او نمی خورد. کسرالبا به 

شنیدن چرخیدن کلید در قفل       شود. با شب بخیر از اتاق خارج می  کند و در آخر باگفتن 

 متعجب می پرسد: قفل می کنید؟

 .و : بله

 و : تاصبح؟

 .و : بله

 .پوفی می کشد و به ناچار می گوید:باشه

شدن قدم هایش را می     شتم         صدای دور  شویی دا ست شنود و در دل فکر می کند اگه د

 چی؟

*** 

نفسی می کشد و هوای سردرابه ریه اش می کشد. لبخندی به روی برف ها می زند و آه     

ست؟ کاش بود...           شد؟ حالش خوب ا ست با سرد اوکجا می توان شد. دراین هوای  می ک

جان می  کاش بود تا می توانسوووتند باز آدم برفی درسوووت کنند. صووودایش در ذهنش        
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سوواالر تقاص این کارتو پس میدی. باز که قراره برف بیاد! ببین چیکارت می کنم.  »گیرد:

 «!اگه تشکتو پره برف نکردم ساغرنیستم

صدای زنگ گوشی افکارش را به هم می زند. با دیدن نام پدرش پوفی می کشد وتماس     

 .را وصل می کند: سالم

 و : سالم. کجایی؟

 .و : بیرون

 ساعت کردی؟و : نگاه به 

 .صادقانه می گوید: نه

 .مجید نفس حبس شده اش را بیرون می دهد: یازده و نیمه. بیاخونه

 و : بابا؟

 متعجب از لحن صدایش می گوید: بله؟

 و : ساغرزندست؟

  .مجیدنفسی عمیق می کشد: نمی دونم

 ...و : اگه مرده باشه

 .و : امیدوارم اینجوری نباشه

 و : اذیتش می کنند؟

 .یطاقت می شود: بس کن لطفامجیدب
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  ... و : نمی تونم بهش فکر نکنم.اگه...اگه اذیتش کنند. اگه

 .و : اون زندست

 و : مطمئنی؟

 .و : نه

 .و : کاش بمیره

 مجیدتعجب می کند: چرا؟

  .و : مرگش بهتراز اینه که بین یک مشت بی شرف هست و نیستش به بادبره

ولش سخت است اما خودش هم بارها ازخود  مجیدلب می گزد. راست می گفت دیگر! قب

می پرسووود که مرگش بهتر اسوووت یانفس های پردردش؟ آهی می کشووود: حق باتو ه.       

 .حاالبیاخونه

 و :چرا اینجوری شد؟

مجیدسووکوت می کند و سوواالر پردردمیگوید: می ترسووید دیربرسووه دعواش کنی. می    

  .ترسید دیگه نذاری بره دانشگاه. واسه همین از اونجا اومد

 و : چی می گی پسر؟

ووووو : دیگه نمی تونم سوواکت بشووینم.نمی تونم هیچی نگم. اگه انقدر سووخت نمی گرفتی   

 .اینجوری نمی شد

 .و : من سخت نگرفتم خودت هم می دونی ساغر لم می کرد
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 !و : کاش حداقل تولم نمی کردی بابا

 !و :با ای کاش واگر هیچی درست نمیشه پسر

  .و : راست می گی

 .بیرون می دهد: میام خونهنفسش را 

 وتماس راقطع می کند. فاطمه خانم نگران می پرسد: چی گفت؟

 .و : گفت میاد

 !ازجابلندمی شود به اتاقش برود که فاطمه خانم صدایش می کند: سید

مجید پرسووشووگرنگاهش می کند و او می گوید: به دل نگیر. اون هم دلش پره نمی دونه  

 .سرکی خالی کنه

می دهد و به سوومت اتاقش می رود. حرف هایش مثل نیشووتری سوومی  مجیدسووری تکان

درقلبش رفته بود مگر می توانست به دل نگیرد؟ برای اولین بار نسبت به خود مردد می 

 شود و ازخودمی پرسد: یعنی پدر بدی بودم؟

*** 

صدای زنگ گوشی از داخل اتاق به گوشش می رسد. به سختی ازصندلی راحتی اش دل        

شنا می گوید:        کنده و به صدای آ صل می کند و منتظر می ماند.  اتاق می رود. تماس را و

 .همونطور که گفتید،تموم شد

 .و : خوبه. بقیشو صبح واریز می کنم
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وتماس را قطع می کند.دوباره به بالکن باز می گردد و روی صووندلی راحتی اش جای می 

یل لبخند می زند. صوودای هق گیرد. نگاه خیره اش را به آسوومان سوویاه می دوزد و بی دل

هق های مردانه از اتاق بغلی به گوشووش می رسوود. صوودای هومن گفتن های افروز هم   

صبح        ست.هان جابه خواب رفته و سرش می پیچد.انگارکه اوهنوز در اتاق بغلی ا هنوزدر

سبحان اهلل و         صدای ذکر ها  شودو بازهم با محبت هایش کالفه اش کند. ست بیدار قرارا

رش هم درگوشوووش طنین می اندازد. عجیب همه چیز در ذهنش زنده می      الحمدهلل پد  

ستری         سمان را نگاه می کند که کم کم رنگش می پرد. کم کم خاک شب! انقدر آ شود ام

که شباهتی به آبی آسمانی نداشت آسمان را پر می کند. حتی آسمان آدم بزرگ ها هم       

گی و آدم هایش داشووت؟  شووبیه نقاشووی های بچگی نیسووت چه انتظاری می توان از زند 

دوساعتی می شود که خبری از صدای مهرداد نیست. ازجا بلند می شود و کش و قوسی         

  خانه. شووود می راهرو وارد و گذشووته اتاق ازمحیا به بدن خشووک شووده اش می دهد.  

سکوت  سی  و رفته فرو مطلق در شده  بیدار هنوزک .  مچی اش می کند ساعت  به نگاهی. ن

قابل دراتاق افروز می ایستد.چندتقه ای به در می زند و داخل می  هفت و نیم صبح بود. م 

شوووود. با دیدن مهردادی که طاق باز خوابیده و به سوووقف خیره شوووده در را می بندد:           

 نخوابیدی؟

 مهرداد بدون این که نگاه ازسقف بگیردپوزخند می زند: انتظارداشتی بخوابم؟

رش دراز می کشوود: اتاق رو پر از  هومن نه می گوید ونزدیکش می شووود. روی تخت کنا

 !دود کردی

 .و : اوهوم

 .مثل او نگاهش را به سقف می دوزد: خیلی سخته

 .و : اوهوم
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 .و : باورش هم سخته

  مهردادباالخره سرش را به سمتش کم می کند: مگه فرقی هم واسه تو داره؟

 .اینبار هومن است که بدون نگاه گرفتن ازسقف می گوید: اوهوم

 .خندد: کاش بیشتر مراقبش بودم. کاش من می رفتم سرگاوصندوق حشمت مهردادمی

یدم. همیشوووه می        مه می دهد: ازمرگ نمی ترسووو ید و مهرداد ادا هومن چیزی نمی گو

 .خواستم یک روز بمیرم تا دوباره پدرمادرموببینم.ولی االن می ترسم

 هومن سرش را به سمتش کم می کند: چرا؟

 وقتی نتوستم مراقب خواهرم باشم؟ و : چجوری توروشون نگاه کنم

  .هومن تلخ می خندد: تو تالشتو کردی

 .و : ولی مرده. دیگه اینجانیست

  .هومن آه می کشد: به این فکر کن که راحت شد.حداقل اون االن دیگه پیش خانوادشه

ووووو : خیلی بده. خاکش می کنند به یک اسووم دیگه.یک نشووون دیگه. من حتی نمی تونم  

 .شمتومراسمش با

 .و : بعدمراسم می ریم

شنود:               صدای هومن را می  شود.  صدایش بلند ن شرد تا ست روی دهانش می ف ساغر د

 .پاشو.پاشوبریم یک چیزی بخور
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با این حرف سوریع عقب گرد می کند و پله ها را پایین می رود. ازیادآوری کسورایی که   

مبل پرت می کند  گفت در اتاق لباس عوض می کند راهی نشیمن می شود. خود را روی   

و ازگوشوووه چشوووم نگاه به پله می دوزد. دقیقه ای نگذشوووته مهردادوهومن پایین می           

آیند.نگاه دقیقش را روی چهره ی مهردادمی چرخاند تا شوووباهتی به افروز در آن ببیند.  

عاشوووق افروز اسوووت؟ چقدراینجا همه           یعنی برادرش بوده؟ چرا همه فکر می کردند 

 ادیدنش چشم گردمی کند: اینجاچیکار می کنی؟چیزپیچ درپیچ است.هومن ب

شود و می گوید:        شوند، بلندمی  ستانی هایی که به احترام معلم ازجابلند می  مثل بچه دب

  .سالم

 هومن متعجب نگاه به پیرهن تنش می کند و می پرسد: شب کجاخوابیدی؟

 .حق به جانب می گوید: اتاق کسرا

وورا!                     هومن کالفه دندان روی دندان می ساید و و و و و و و و و و و و به سمت پله ها می رود: کسو

 !کسوووووووووووووووووووووووووورا

ستن              سان درحال ب سرا هرا شده بود؟ ک صبانی  ساغر مرددنگاهش می کند. چرانقدرع

 دکمه های پیرهنش پایین می آید: چته؟

ردم هومن اشاره ای به ساغر می کند و دادمی زند: اینجوووووووا چخبووووووره؟من اینو آو               

  که عروسک تخت خوابتون باشه؟ هوووووان؟

سوواغر شووکسووتن سوولول به سوولول غرورش را حس می کند وکسووراچشووم گرد می کند:   

 منظورت چیه؟

 هومن کالفه دستی به صورتش می کشد: باهاش بودی؟
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 .ساغر اشک می ریزدوکسرا می خندد: من به گور بابام خندیدم

 و : پس این چیه تنش؟

ستد: این که لباس من  کسرا پله های باقی   مانده را پایین می آید و طلبکار مقابلش می ای

 تنشه یعنی شبو بامن بوده؟

 .نفس کالفه ای می کشد و ادامه می دهد: من اینجا خوابیدم شبو

هومن بدون حرف راهی آشووشزخانه می شووود. کسوورا برمی گردد به اتاق برود که هیراد  

 خمیازه کشان پایین می آید: چیشده؟

 تنه ای به او می زند و باال می رود. هیرادمتعجب به ساغر نگاه می کند: چخبره؟ کسرا

سووواغر که انگار منتظر جرقه ای برای انفجار بود به خود می آید به سووومت آشوووشزخانه          

  !پاتندمی کند.مقابل هومن می ایستد و یک نفس می گوید: من هرزه نیستم

هی تابه می رود. سوواغر داد می زند:  هومن نیشووخندی می زند و بدون توجه به سوومت ما

  .یبار دیگه بهم توهین کنی بد می بینی

هومن تخم مرغ را داخل ماهی تابه می اندازد و به سووومتش بر می گردد: مثال چیکار می        

 خوای بکنی؟

 !ساغر ازبین دندان های قفل شده اش می غرد: ازت متنفرم

ششزخانه خارج    شد از آ شده      وبدون این که منتظر جوابی با شود. هومن نفس حبس  می 

که قراره بری             ندو بسوووواطتو جمع کن  ند: ب ند داد می ز هد و بل اش را بیرون می د

 .پایین.بعدببینم چجوری می خوای واسه من صداتوبلندکنی
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 !رو به مهرداد ادامه می دهد:همینو کم داشتیم فقا

 !مهردادمی خندد: بیخیال

ششزخانه       شده و وارد آ سرویس خارج  شانه ی مهرداد می      هیراداز  ستی به  شود. د می 

 زند: خوبی پسر؟

مهرداد اوهومی می گوید و بقیه ی آبمیوه اش را می نوشووود. هیراد صوووندلی را عقب می 

 کشد و می نشیند: چه انقالبی کرده بودین سرصبحی؟

 .مهرداد می خندد: هیچی بابا. هومن جوگیرشده بود

 و : راسته این دختره باکسرابوده؟

 .تابه را روی میز می گذارد: نه هومن ماهی

لقمه ای برای خود می گیرد و ادامه می دهد: تقصوویر شووماهاسووت که این اینجوری دور  

شاخ و          سم  ستمش پایین بعد ببینم میتونه باز وا شته. انقدر بهش رو ندین. بذار بفر بردا

 .شونه بکشه

ب هاچقدر هیراد نیز برای خود لقمه می گیرد: انصووافت کجاسووت پسوور؟ هیچ دیدی شوو 

 سرده؟

 .و : مهم نیست

هیرادشانه ای باال می اندازد و به خوردن ادامه می دهد. ساغر دکمه های مانتو اش را می   

بندد و شوووالش را به سووور می کند. لباس های افروز را مرتب کرده و درکمدرا می بندد. 

عق اش  هنوز هم از حرف هایی که شووونیده می لرزد. هنوز از تهمت هایی که به او زدند        

هایش؟               تار نداز بود رف قدر غلا ا ید؟ یعنی ان به نظر می رسووو بد قدر  می گیرد. یعنی ان
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چه لقبی داده بود؟              به او  ند؟  به اوک جازه می داد چنین فکری راجع  به خودا ید  با چرا

شک هایش را پاک می کند.کاش همان متهم به         ست ا شت د سک تخت خواب! باپ عرو

قت این           کاش هیچو ند.  ما باقی می  تل  حالش از آن مرد و      ق ید.  ها را نمی شووون حرف 

شت.        ست دا ساس را دو غرورکاذبش به هم می خورد. بیچاره افروز که آن جانور بی اح

پله ها را پایین می رود و مقابل آشوووشزخانه که حاال همه آنجا بودند می ایسوووتد. آرش با 

 !دیدنش لبخند می زند: علیک سالم خواهر

 .محکم می گوید: منوببرپایین هومن به سمتش برمی گردد و ساغر

هومن یک تای ابرویش را باال می دهد و سووواغر نگاه از صوووورتش نمیگیرد. کسووورا می 

 گوید: چه پایینی؟

                                            .هومن ازجابلند می شود:جایگاه اصلی شو می گه

 .دموبیارمم دسته کلیمقابلش می ایستد: بهترین تصمیم رو گرفتی آفرین!صبرکن بر

 بارفتنش کسرا می پرسد: جریان چیه؟

ستش را تهدیدوار تکان می دهد: همه تون گوش هاتونو باز کنید. من اگه اینجا      ساغر د

اومدم به این معنی نیسوووت که مثل شوووماهام.اگه یک بار دیگه به من توهین کنید بدمی              

 !بینید. خیلی بدمی بینید

 و : مثال می خوای چیکار کنی؟

  .باصدای هومن به عقب برمی گردد: بخوام می تونم همه تونو لو بدم

 !هومن نیشخندمی زند: جالبه. پس لو بده

 ساغر دندان روی دندان می ساید و هومن می گوید:یاال دیگه! چرا منتظری؟
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شد          سی می ک سردی خود را حفظ کند. نف سعی اش را می کند خون   یجلو تا ساغر تمام 

 !موقعش به هم ناو: بگیرد را بغضش

نه.          نه م جا خو جایی. این  ندد:ببین دخترجون. فکرکنم هنوز نمی دونی ک هومن می خ

قلمروی منه. تو اینجایی چون من گفتم می فهمی؟ بخوام می تونم همین جا نفسووتو ببرم 

 ...و هیچکسم نفهمه

 !ساغر به میان حرفش می پرد: اشتباه می کنی آقووووا! من اینجام چون خودم خواستم

 !هومن دست به سینه می زند: چه جالب

ووووو : اگه می خواسووتم می تونسووتم همون وقتی که افروز تیر خورد برگردم برم. خودتم  

یدام          که بخوان دیریازودپ بالم می گردن. این هم می دونی  خوب می دونی االن همه دن

سه من منم منم کنی. چون من اگه اینجام   ا و  فقمی کنند پس این تویی که حق نداری وا

 !فقا بخاطر اینه که خودم خواستم بیام. نه بخاطر اوامر جناب عالی

سو به زبان اورده بود؟   هومن متعجب نگاهش می کند. این همه حرف را همین دختر تر

 مردد تکرار می کند: یعنی توخودت اومدی؟

 .ساغر پیروز نگاهش می کند: بله! می تونی از دوست هات بشرسی

دد و مهرداد را پرسووشووگر نگاهش می کند. مهرداد لب می زند:  هومن به عقب برمی گر

سه همین دیرتر رفتیم ولی این همونجایی          سک کرد. وا شد ری سس می کردن. نمی  تج

ساغر برمی گردد و نگاهش می       سمت  شسته بود. هومن کالفه به  که گفته بودیم منتظرن

ه اینجا آمده اصوووال   کند. این اصوووال جور در نمی آید. این که این دختر باپای خودش ب       

عاقالنه نیسووت! حس می کند به بدترین نحوممکن بازی خورده. جدی می پرسوود: واسووه 

 چی اومدی؟
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 ساغر متعجب نگاهش می کند و هومن داد می زند: چرا اومدی اینجووووووا؟

 !ساغر باترس عقب می رود. هومن جلو تر می رود و بازویش را می گیرد: جوابمو بده

 ...ظار چنین رفتاری نداشت باز ازترس لکنت می گیرد: من...مو...منساغرکه اصال انت

 !و : انقدر فیووووووووووووولم بازی نکووووون

مهردادنگران از وهووعیت موجود به سوومتشووان می رود و دسووت روی شووانه ی هومن می 

 !گذارد: آروم باش

 ؟دیمهومن خشمگین به سمتش برمی گردد:چی چیو آروم باشم؟ نمی فهمی بازی خور

 مهرداد اخم می کند: منظورت چیه؟

ووو : این دختره مرض داره که با پای خودش پاشه بیاد پیش ما؟ هوووووووووووووووووووووان؟ اصال    

ودی بازی            و و و و و گشتینش؟ گشتی ببینی چندتا شنود و ردیاب روش نصب کردن؟ نفهمی

 مون دادن؟

ود؟هومن مهرداد مردد سووواغر را نگاه می کند. چرا اصوووال به این موهووووع فکر نکرده ب

 کالفه می گوید: منو باش دل به کی ها خوش کردم! اصال شماهاعقل دارین؟

بازوی سوواغر را می گیرد وبه دنبال خود می کشوود. سوواغر با ترس راه پله ها را نگاه می  

کند.چرا او راپایین نبرد؟ چرا باز به طبقه ی باال می روند؟ نکند او را بکشد؟ او که اشتباه  

 .که پشت سرش کشیده می شود لب می زند: اشتباه می کنی متوجه شده.همانطور

هومن بدون هیچ عکس العملی دوباره دنبال خود می کشووودش و او ادامه می دهد: من       

 .جاسوس نیستم! بخدا راست می گم
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 .وارد طبقه ی سوم می شوند و ساغر می نالد: داری اشتباه می کنی

اتاق می شوووند. سوواغر باترس می گوید:    ازمقابل در اتاق افروز می گذرند و وارد دومین

 !بخدا من جاسوس نیستم

هومن در را قفل می کند و به سوومتش برمی گردد: برای آخرین بار می پرسووم. بگو چرا  

 اومدی اینجا؟

 ...ساغر باترس عقب عقب می رود: بخدا... د...دروغ نمی گم... من

 !و : جواب منو بده

و...من... نمی خواستم... برم ز    ندان. افروز... افروز داشت می مرد. گفت... گفت بیام و : م

اینجا. پلیس دنبالم بود... دودل بودم. ولی نمی خواسوووتم برگردم. زندان... دادگاه... نمی  

  .خواستم... برگردم

  !هومن نزدیک تر می شود و او به دیوار می چسبد: مو...من دروغ... نمی...گم

 .اور کنمهومن لب می زند: ولی من نمی تونم ب

  و با یک حرکت شالش را از سرش باز می کند. تمام تن ساغر می لرزد: چیکار می کنی؟

سی می           شش را وار شد و با انگشت حفره ی گو شش می ک ست روی الله ی گو هومن د

 .کند. ساغر باز لب می زند: تورو خدا... بو...رو عقب... دیگه الل می شم. قول میدم

دنش می کشووود و سوووراغ گوش بعدی می رود. می   هومن بدون توجه دسوووت روی گر  

خواهداز نبودن هرشنود و ردیابی مطمئن شود.ساغر گریه می کند: تورو خووووووووووودا!             

 ...تورو جون عزیزت
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 !ناامید از هومن داد می زند: کموووووووووک! تورو خووووووووووووووووودا! ولم کوووووووووون

بدون توجه دکمه       باز می کند. سووواغر تمام         هق هق می کند و هومن  مانتو اش را  های 

سعیش را می کند مانعش شود. با دست دوگوشه ی مانتو اش را می گیرد و داد می زند:      

 !ولم کوووووووووون

مهرداد نگران از صدای فریادهای ساغر ازجابلند می شود وکسرا مردد می پرسد: داره        

 چیکار می کنه؟

خانه خارج می شود و بقیه هم به دنبالش به سمت    هیراد جلوتر از همه ی آن ها از آششز 

پله ها می دوند. صدای فریاد های ساغر هنوزهم به گوش می رسد. مهرداد محکم به در    

 می کوبد: هومن... هومن اونجا چخبره؟

ساغر می کوبد: خفه خون بگیر دیگه!      هومن کالفه از این وهعیت دستش را روی دهان 

 ...کاریت ندارم

سته می گوید: فقا می      ساغر هنوز هم  سبیده. هومن خ ست مانتو اش را چ محکم با دود

 .گردمت

صداهایی که از         ست تکان می دهد و هومن بی توجه به او و  سرش را به چپ و را ساغر 

پشوووت در می آید تمام توانش را به کار می گیرد تا او را از زمین بلندکرده و مانتو را از         

ساغر ازترس بالیی   سرگیجه می    تنش خارج کند.  سرش می آمد  که تادقایقی دیگر به 

سریع می       شدنش هومن  شود. با رها  گیرد. چهره ی پراخم هومن تار تر و مبهم تر می 

گیردش تا از زمین خوردنش جلوگیری کند. صوودای نگران کسوورا را می شوونود: حماقت  

 !نکن هومن باز کن درو

 .هم پشیمون بشی صدای مهرداد: هومن باز کن.یک کاری نکن که بعدش خودت
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سوواغر را روی تخت می گذارد و پوف کالفه ای می کشوود. واقعا ازحال رفته بود. نکنداز   

ترس تشوونم کند؟ کالفه به سوومت در می رود و بازش می کند. همه متعجب نگاهش می 

 کنند. در را کامل باز می کند و رو به مهرداد می گوید: بیا ببین چشه؟

تاق پرت می کند و دقیق سووواغر را نگاه می کند. کنارش        مهردادتقریبا خود را داخل ا  

  گوشه ی تخت می نشیند و دست روی پیشانی اش می گذارد: توعقلتو از دست دادی؟

 نبضش را می گیرد و هومن کالفه می گوید: چشه؟

مهرداد دست ساغر را رها می کند و بلند می شود: فشارش افتاده. توکه بی منطق کاری       

 ...نمی کردی

ن به میان حرفش می پرد: فقا می خواستم بگردم ببینم ردیاب یا شنود بهش وصل     هوم

  .کردن یانه

 !دوباره به سمت ساغر می رود و رو به جماعتی که مقابل در ایستاده اند می گوید: بیرون

مهرداد می خواهد یکی لیوانی آب قند بیاورد.با رفتنشووان هومن دوباره مشووغول گشووتن  

با دست باز می کند و می گوید: یک درصد هم فکر نکردی این چرا    می شود. دهانش را  

 !باید خودش بیاد؟ بدون افروز؟ازکجامعلوم که خودش افروز رو تحویل داده باشه

روی تک تک دندان هایش دسووت می کشوود تا ازنبودن ردیاب مطمئن شووود.مانتو را باز 

 !داشته بترسهمی کند و دست روی تنش می کشد. مهرداد کالفه می گوید: حق 

هومن پرسشگر نگاهش می کند و مهرداد می گوید: نیاز به این وحشی گری ها نبود که    

 !یک کلمه می گفتی می خوای بگردیش

  .هومن اخم می کند: من گفتم اون حالیش نمی شد
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متعجب تاپ افروز را که از زیر تیشوووترتش بیرون آمد را نگاه می کند. احمقی نثارش          

 .ایین می کشدکرده و لباسش را پ

با دخترها          به سووومت پایین می رود و مهرداد نگاه می گیرد: هنوزم نمی دونی چجوری 

رفتار کنی. خوب یا بد جاسوس یا نه یک دختره. اینجوری سکته اش می دی که!یجوری    

 !بردیش منم بهت شک کردم

  .هومن تمام شده دکمه لباس هایش را می بندد: بیهوشیش بدهم نشد

 لند می شود و مهردادمی پرسد: خوب؟از روی تخت ب

 .و : هیچی نداره

 و : پس جاسوس نیست؟

 ...و : بازهم نمی شه مطمئن گفت. قضیه خیلی مشکوکه. این که باپای خودش اومده

کسوورابالیوانی آب قند وارد می شووود. مهردادلیوان را گرفته و به سوومت تخت می رود.    

 !رچشمیهومن کالفه می گوید: حواستون بهش باشه.چها

مهرداد دسوووت زیر گردنش می اندازد و سووورش را بلند می کند.هومن ازاتاق خارج می 

شووود و مکثی کوتاه مقابل اتاق افروز می کند. هنوز هم باورش نمی شووودکه افروز دیگر 

 !اینجا نیست

چندقدم رفته را برمی گردد و مقابل اتاق می ایسوووتد. مهرداد به سوووختی آب قند را به             

 .. لب می زند: ببرش اتاق افروز.فعال اونجا می مونهخوردش می داد

 .و بدون اینکه منتظر جوابی از آن هاباشد دور می شود

*** 
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باگام هایی بلند خود را به درمانگاه می رسوواند. با دیدن امین می ایسووتد و صوودایش می  

 کند: جریان چیه؟ چطوری اتفاق افتاده؟

و امین لب می زند: یکی از زندانی ها خواسووته  به همراه امین طول راهرو را جلو می روند 

 .بیدارش کنه. بعد دیده نفس نمی کشه

 و : دکتر چی می گه؟

 .و : به احتمال زیادسیانور!ولی بازهم برای اطمینان بایدکالبدشکافی بشه

 !مجید کالفه شقیقه اش را می فشرد: لعنتی... لعنتی

 .ه انفرادی رو بگیرمامین شرمنده می گوید: صبح تونستم مجوزانتقالش ب

 !مجید آه می کشد: باز به بن بست خوردیم

سفید پوشیده        شوندونگاهش را به جسدی که با مالفه ی  امین هیچ نمی گوید. داخل می 

 شده می دوزد و رو به دکتر می پرسد: چندساعت می گذره؟

 .و : حدودا پنم ساعت. ساعت مرگ چهار ونیم صبح

از تک تک بازداشووت های دیشووب باید بازجویی بشووه مجید به سوومت امین برمی گردد: 

  !بوووووواید

ساغرش       سوی امیدش برای پیداکردن  شود. تنها کور و بدون حرف از اتاقک خارج می 

  .همین پسر بود. بازهم آن ها یک قدم جلوتر بودند. بازهم آنها برنده ی میدان اند

*** 
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ی شود. صدا شبیه هربه های     باصدای تق تق خفیفی که در گوشش می پیچد هوشیار می     

شود. خسته چشم             هح  شیشه می خورد. چندباری پلک می زند تا دیدش وا ست که به  ا

می بندد و آخرین چیزی که بیاد می آورد حمله ی وحشیانه ی هومن است.مثل فنر ازجا    

می پرد و لباس های تنش را وارسی می کند. با دیدن تن لباس پوشش نفس حبس شده     

دهد و دوباره دراز می کشد. تنش از یادآوری لمس دستانش می لرزد.   اش را بیرون می

زیرپتوجمع می شود و خود را بغل می کند. دوست دارد داد بزند و بگوید که از او متنفر    

ست.ازحماقت های پی        هه ی محافظت ازخودش را نداردمتنفر ا ست. ازخودش که عر ا

اردمتنفر اسووت. صوودای هووربه در پی زندگی اش،از لحظه لحظه ای که پشووت سوورمی گذ

شان را بیاد می آورد. یاگل          شم می بندد و حیاط کوچک شود. چ شدید تر می  های باران 

 .هایی که بعد از هر باران پرازقطره می شدند و او ازتک تک شان عکس می گرفت

سرد نیست       سرما می لرزد. هوای اتاق زیاد  از زیر پتو بیرون می خزد و حس می کند از 

تنش احسوواس سوورما می کند. پتو را به دور خود می پیچد و به سوومت بالکن می اما تمام 

رود. درش را باز می کند و مردد قدمی به بیرون می گذارد. از برخورد قطره های باران         

به صوووورتش لرز می کند و به داخل باز می گردد. گوشوووه ای روی زمین می نشووویند و         

ی چرخیدن قفل را می شووونود و نگاه     ازپشوووت در بسوووته بیرون را نگاه می کند. صووودا    

شود. تمام          سش حبس می  شنای هومن نف سش را به در می دوزد. با ورود هیبت آ پرتر

تنش را زیرپتوجمع می کند و نگاه منتظرش را به او می دوزد. هومن چراغ اتاق را روشن  

می کند و نزدیکش می شووود.مقابلش می ایسووتد و سووینی را روی میز می گذارد. سوواغر  

م وجودش را جمع می کند و باترس لب می زند: به خدا من جاسوس نیستم! خواستم     تما

  .حرصتودربیارم واسه همین گفتم لوتون می دم

هومن گوشه ی تخت می نشیند و ساغر ادامه می دهد: توروخداکاریم نداشته باش! اصال       

 ...منوبکش ولی اذیتم نکن
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شتم.ف  شم ردیاب    هومن به میان حرفش می پرد: من کاریت ندا ستم مطمئن ب قا می خوا

  .یا شنودی روت نصب نشده

ستی کالمش را ازچشم های بخواند.اما ازنگاهش هیچ      ساغر دقیق نگاهش می کند تا در

  های چشووم مثل درسووت. وتوخالیسووت چیز نمی فهمد.چشووم هایش مثل حفره ای سوورد 

 را سینی  هومن. کند می راجمع خود بطورخودکار ساغر  و شود  بلندمی ازجا هومن! افروز

 .بیابخور: گذارد می تخت روی و دارد برمی

 به سمت در به راه می افتد و درلحظه ی آخر ساغر باز می پرسد: بامن چیکار دارید؟

هومن می خواهد بدون جواب خارج شود که ساغر می نالد: ازروز اول از هرکی پرسیدم     

ستید منو بیارن      شماخوا سروته تحویلم داده.  شه بگید قراره چی یک جواب بی    اینجا. می

 بشه؟

هومن در دل فکر می کند زبانش چه کوتاه شده! چه لفظ قلم صحبت می کند. به سمتش     

برمی گرددومصوومم می گوید:قرارنیسووت اتفاق خاصووی بیفته.فقا مجبوری بین ما،جوری  

 .که من می خوام زندگی کنی

شود. یعنی چه؟یعنی باید با آن ها     سریع ازاتاق خارج می  زندگی کند؟همین؟اماگفت  و 

آنطور که می خواهند و این یعنی باید منتظرخیلی چیزهاباشوود.مقابل سووینی می نشوویند و  

محتوایش را از نظر می گذراند.سوووپ و ماکارونی. باترشووی و نوشووابه و آب. لبخندی به 

شووام پرمالتش می زند و شووروع به خوردن می کند. کم کم هوا تاریک می شووود. دوباره  

شمک زدن لوازم       قوای خو شد. بیخیال چ سرک می ک د را باز می یابد و کنجکاو در اتاق 

آرایش شووده و شووروع به گشووتن کتابخانه ی کوچکش می کند. پرازکتاب های فلسووفی   

راجع به سوویاسووت و تجارت! اصووال به روحیه اش سووازگار نبود. بیشووتر دلش یک رمان    

ش     سان کند. ک ست تا گذرزمان را برایش آ ویی های دراور را می گردد و  طوالنی می خوا
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چیزخاصی نظرش را جلب نمی کند. روی تخت می نشیند و تکیه اش را به پشتی آن می    

دهد. نگاهش را به آینه ی مقابلش می دوزد و باز ذهنش به دور ترها پر می کشوود. فکر  

می کند حاال که اینجام درخانه مان چخبراست؟ خوشبخت اند؟ حاالکه ساغری نیست تا       

انین خانه شووان سوورپیچی کند و آرامش خانه را به هم بریزد خوشووبختند؟ آرامش    ازقو

با              حاال دیگر هیچکس نیسوووت  نه او بوده؟  خا ند دندان لق آن  قدا دارند؟ هنوزهم معت

آبروی خاندان حاتمی بازی کند. آهی می کشوود و بازهم بی اختیار به سوومت امین پر می 

دگی لذت می برد. او هم خوشبخت است؟    کشد.حتما او هم درخانه کنار همسرش از زن  

حتما هسوووت دیگر. اما نگرانش بود. وقتی دسوووت و پایش را باز می کرد. وقتی افروز        

اسلحه را به سمت او گرفت امین تسلیم شد.لبخند می زند و فکر می کند شاید بی شرمی  

 زاست اما کاش آن لحظه کمی ، فقا کمی بغلم می کرد. خسته از سکوت اطراف چشم با

می کند و ازجابلند می شووود. طول اتاق قدم می زند و برای رفع این بی حوصوولگی دوباره  

مشوووغول زیر و رو کردن کمدها می شوووود.باالخره یک چیز به درد بخورپیدا می کند و          

 !باهیجان لب می زند: آخ جون

دستگاه ام پی تری پلیریک چیزخوب برای شکستن سکوت سنگین این اتاق! روشنش         

و آهنگی به زبان خارجی شوووروع به خواندن می کند. اخم کرده لب می زند: چه     می کند  

سلیقه ای داشتی افروز!چند آهنگی جلو می زند تاباالخره یک موزیک آشنا پیدا می کند.  

خوشووحال صوودایش را باال برده و موزون با ریتمش سوورتکان می دهد. متنش را بیاد می  

 :کند آورد و همزمان باخواننده اش زمزمه می

 برس به زندگیت فکر من نباش و

 یجوری می گذرونه این دلم شب هاشو

 تبربزن به قلبم از دلم جداشو
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 برونگاهم نکن برو

فکر می کند این آهنگ آن زمان هم اینطور فکر و خیالش را به سوومت امین میکشووید؟   

گاهش نکرده بود؟ چرا هیچوقت فکر نمی کرد روزی حرف        عد ن نه.چرا از این ُب   قطعا 

های این آهنگ اینطوری درد و دل هایش را به رخ بکشوود. روی تخت دراز می کشوود و   

  :بلندتر می خواند

 برو یک خطبکش رو اسمم ورویادم

 خیالت هم نباشه زندگیمو دادم

 برای اون نگاه هایی که داد به بادم

 برو صدام نزن برو

  میون این همه درد

 یک روا خسته وسرد

 به عشق توپیله کرد

 زندگیشو تموم

 به پات گذاشت ولی تو

 نفهمیدی چشم های بی رحمت

 چشم هاشو دیوونه کرد
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باپشووت دسووت اشووکهایش را پاک می کند و لب می زند: سوووسووول نونور. زرت و زرت  

 .خیس می شین. بسه دیگه

 حاال چی داری میگی

 مگه ازم چی دیدی

 جز اینکه عاشق شدم

 گناهم عاشقیمه کسی که زندگیمه

 که عاشقم چرا نمی فهمه

هومن کوتاه به زمزمه هایی که از اتاق بغلی می شووونودمیخندد و فکر می کند چرا هیچ          

 !چیزش عادی نیست؟ نه ترسش نه شجاعتش...حاالهم که فازغم گرفته

 من گذشتم از گریه اشکی توی چشم هام نیست

 یک دردلعنتی نشست توسینه ام

 دردبی تفاوتی تو

 خاطرت نموندبه خاطر تو

 وی زندگیم نموندشهیچکی ت

 اشتباهی عاشقت شدم من

 عاشق دیوونگی تو
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هومن بالشت را روی سرش میفشرد تاصدا را نشنوداما بی فایده است. حوصله ی لباس          

شت محکم به دیوار می کوبد که     شیدن وبه اتاقش رفتن راهم درخود نمی بیند. چندم پو

 !ابیمساغر ازجا می پرد. هومن بلند می گوید: مثال داریم می خو

 .ساغر باترس زود آهنگ را قطع می کند و رو به دیوار می گوید:ببخشید

ازترس حتی چراغ هاراهم خاموش می کند و زیرپتویش میخزد.به هیچ وجه نمی خواهد      

 .باری دیگر خشم این مرد را برانگیزد

یک هفته می گذرد. یک هفته ای که خبر مرگ مرصووادبه گوشووشووان رسووید و هیچکدام  

د.دیگر به این قانون خوگرفته بودند که هرکس دسوووتگیرشووود امیدی به شووووکه نشووودن

بازگشتش نیست!آخرهفته برسرقبرافروز ومرصاد می روند و تعجبشان وقتی بیشتر می       

سعید از دبی تماس             شاد! هافتح ر شده بود.علیر صاد به نام واقعی اش دفن  شود که مر

سر  شده و   گرفته وخبراز موقعیتی عالی برای معامله گفته بود.ک سفر    ا و آرش آماده ی 

ساغر در اتاق حبس بود وتنها تنوع روزهایش       شدند. هنوز هم  شور خارج  روزجمعه ازک

غذاهایی بود که به اتاق می بردند.یک روز زرشوووک پلو و یک روز ماکارونی. گاهی هم             

غذاهای حاهری و حتی فست فود. تنها گله اش از بیکاری اش بود و هرروزی که برایش  

ند.                     غذا می  تا بخوا ند  یاور مان برایش ب تاب ر یا ک له  یک مج نا می کرد  ند تم آورد

هیرادخندیده و خواسوووته اش را برای هومن گفته بود. باکمال تعجب هومن قبول کرده          

وروز بعد با شش کتاب رمان به خانه آمده بود. درمقابل تعجبشان مختصر گفته بود این    

یداو           با به هرنحوی  ند و  ما ید اینجاب ند اینجاکنند. طوری که اینجا را برای           دختربا پاب را 

زندگی ترجیح بدهد و فکر فرار به سرش نزند.هنوزهم به اوشک داشت و نمی توانست      

این بی اعتمادی را درسووت کند.هنوزهم باخودش کلنجارمی رفت که این دخترچرا باید 

 باپای خودبه دهان شیربیاید؟

*** 
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سری می دوزد که د  ساندویچ       نگاهش را به دخترو پ سته و  ش سرما روی نیمکت ن ر این 

می خورند. خنده اش می گیرد در این سووورما مگر واجب اسوووت؟نگاه از آن ها گرفته           

وگازی دیگر به سوواندویچش می زند.یک هفته گذشووته بود و بازهم خبری نبود. بازهم  

می  خبری از ساغر نبود. حاجی هنوزهم امیدوار به تماسی از جانب آن هابود.اما او خوب  

دانست وقتی خبری نیست یعنی خبری نخواهد شد. ساغر چه می کرد؟ اصال زنده بود یا      

مرده؟ گازی دیگر به ساندویچش می زند.موبایلش زنگ می خورد. به امید این که زهرا   

شماره ی منزل        شی را بر می دارد اما با دیدن  شد و بخواهد به این قهر پایان بدهد گو با

 .تباط را وصل می کند: الومادرش تعجب می کند. ار

 .و : سالم

 و : سالم مامان جانم.خوبی؟

 و : بدنیستم.خودت چطوری؟

 .و : منم هی می گذرونیم دیگه

 و : کجایی؟

 .و : من بیرونم

 و : یک سرمیای اینجا؟

 و : چیزی شده مامان؟

 .و : نه فقا می خوام ببینمت. توکه سختته یک خبر از مادر پیرت بگیری

شن می کند و می گوید: این چه حرفیه مادرمن؟کارداشتم. سرم شلوغ بود      ماشین را رو 

  .این مدت
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  .و : توم که با این کارت پدر ما رو در آوردی

 می خندد: داشتیم مامان؟

 .و : بیا اینجا حرف هامونو می زنیم. منتظرما

  .و : چشم میام

گر می زند. به هیچ بعداز قطع تماس سوواندویچش را از داشووبورد برمی دارد و گازی دی 

وجه از این شام نصف و نیمه بعد از دوروز نمی خواهد دست بکشد. نشنیده مطمئن است  

که باز زهرا چغلی اش را کرده. حرف هایی که باید بگوید را در ذهنش مرتب می کند.            

  .اینبار دیگر پاپس نمی کشد

 بارانی که نم نم می ماشووین را مقابل در پارک کرده و پیاده می شووود. لبخندی به قطرات

 بارید می زند و زنگ آیفون را می فشرد. صدای مادرش می پیچد: بله؟

 .و : منم مامان

در باتیکی باز می شود و داخل می شود. حیاط کوچکشان را پشت سر می گذارد و وارد        

سینه اش می رسید را در آغوش می کشد و گونه اش       خانه می شود. مادری که قدش تا 

 مقابل پشتی روی زانو می نشیند و می گوید: مشکلی که نداری؟د.ب.و.شرا می 

 .مادرش مقابلش می نشیند: اگه تو جون به لبم نکنی نه. مشکلی ندارم

  .امین ملیح می خندد: من غلا بکنم شمارو جون به لب کنم

مادرش چشووم غره می رود: بسووه انقدرزبون نریزببینم.من زنت نیسووتم بااین حرف ها   

 .خامت بشما
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  !مین دو دستش را به نشانه تسلیم باال می برد: من تسلیما

دستش را مقابل دهانش به نشانه ی بستن زیپ دهانش تکان می دهد: دیگه هیچی نمی     

 .گم

 و : چرا انقدر خون به دل این دختر می کنی؟

 امین جدی می شود: زهرا زنگ زده؟

  دیگه باید باتو بسازه آخه؟و : آره. دختره ی بیچاره رو جون به لبش کردی. آدم چقدر 

امین اخم می کند: مامان روزی که رفتیم خواستگاریش اون دید من پلیسم. همه شرایطم  

 .هم واسش توهیح دادم. دادم یاندادم؟االن دیگه نیازی به این الم شنگه نمی بینم

 .مادرش اخم می کند: اون مشکلی با کارت نداره اینو خودت هم خوب می دونی

ا تامن می گم می خوام برم ماموریت این بچه بازی هارو راه میندازه؟ مگه وووووو : پس چر

خاله بازیه که تایکم بحثمون شووود زنگ بزنه به شوووما و سووویرتاپیازقضووویه رو بذاره کف  

 دستتون؟

  و : دستت دردنکنه حاال دیگه من غریبه شدم؟

ر  ه شما انقدو : نه مادرمن. ولی خب ببین چقدر ناراحت شدی.باورکن چیز جدی نیست ک 

شتر واقعا          شاید بی شاید چندماه  شه.  حرص می خوری.یک ماموریته که یکم طول می ک

 ...نمی دونم چقدر طول می کشه. نمی تونم هم بخاطرزهرا کارمو ول کنم و

 !و : مشکل زهرا کارت نیست امین

 و : پس چیه؟ چراتا گفتم می خوام برم ماموریت جنجال به پاکرد؟
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پاکرد چون نمی تونه بشینه و ببینه شوهرش واسه ی یک دختر غریبه ووو : اون جنجال به 

  .چجوری خودشو به آب و آتیش می زنه

تمام تنش از این جمله منقبم می شووود. مادرش سوورزنش گر ادامه می دهد: هی گفتم   

هیچی بهت نگم. خودت درسووت می شووی. خودت سوورعقل میای ولی نه. حاال فهمیدم که 

 .کن امین. پاتو ازقضیه ی دخترحاج مجیدبکش بیرونشما سرعقل نمیای. بس 

امین سووربه زیر می اندازد: من فقا مسووئول پرونده ی سوواغر حاتمی ام و بیشووتر از این  

صال چی از این جریانات می دونه که این خز بالت رو به   چیزی بین ما وجودنداره. زهرا ا

 خورد شماداده؟

  .ش کجاها پرسه می زنهو : زهرا یک زنه. زن خوب می فهمه فکر شوهر

امین می خندد: باورم نمی شه. وقتی شمایی که مادرمی اینو می گی دیگه چه انتظاری می   

 تونم از بقیه داشته باشم؟

 و : زهرا چه فکری بکنه وقتی تموم زندگی ات رو درگیر این پرونده کردی؟

تر می دونی  ووووو : مامان من سوورپرونده های قبلیم هم اینجوری وقت می ذاشووتم توکه به

 .آخه

 .و : آره ولی تو قبال توخواب حرف نمی زدی. تو توی خواب اسم کسیو صدانمی زدی

 و : منظورتون چیه؟

ووووو : فکر کردی زنت یک شووبه به این نتیجه رسوویده و جنجال کرده؟ هیچ فکر دل اونو  

کردی؟ هربار که میومدوازسواغرمیشرسوید آرومش می کردم که هیچی نیسوت. دوسوت      

مونه. به گردنمون حق دارن.ولی خراب کردی پسووور. وقتی دوشوووب پشوووت      خانوادگی 
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سوورهم توخواب سوواغر سوواغر می کنی از زنت انتظار نداشووته باش آروم باشووه همین که 

 .تاحاال به روی خودش نیاورده خیلیه

  امین لبمی گزد. درخواب؟ درخواب حرف زده بود؟ ساغر گفته را صدا زده بود؟

و می گذارد: امین تو عمرم یکبار هم دسوووت سووومتت دراز مادرش دسوووت روی زانوی ا

نکردم. هیچی هم ازت نخواسوووتم ولی اینبار یک چیز می خوام. فقا یک چیز ازت می     

 .خوام و انتظار دارم قبولش کنی

امین پرسوووشوووگر نگاهش می کند و مادرش مصووومم می گوید:این پرونده رو ول کن         

 .ین نه. انقدر با زندگیت بازی نکنامین!هرپرونده ای می خوای گردن بگیر ولی ا

 .امین لب می گزد. دست مادرش را در دست می گیرد: واسم خیلی عزیزی

ه ای روی دسووتش می گذارد و مادرش امیدوار نگاهش می کند. اما امین مصوومم  ب.و.شوو

 .می گوید: ولی متاسفم.نمی تونم مامان!نمی تونم

سمت در به راه می افتد. صدای  ه ای روی سرش می گذارد و به ب.و.شازجابلند می شود.

مادرش را لحظه ی آخر می شوونود: شوویرمو حاللت نمی کنم! تو داری با اون دختر بد تا   

 .می کنی

نفسش حبس می شود. لبهایش را به دندان می گیرد تا هیچ نگوید. مادرش بلندترجمله    

 .اش راتکرار می کند: شیرمو حاللت نمیکنم امین

شتری         او بی درنگ کفش هایش را می شدت بی شود. باران با  شد و از خانه خارج می  پو

به سر و رویش می ریزد و او خود را به ماشین می رساند. روی صندلیراننده می نشیند و       

ند او از                   قدعلم کن قابلش  یا درم مام دن ند. حتی اگر ت گاه می ک باران را ن های  قطره 
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ه به خودش قول داده که بتصووومیمش برنمی گردد! این را نه به کس دیگری بلکه اینبار 

 .هرقیمتی که شده ساغر را بازگرداند

کلید را در قفل چرخانده و در را به جلو هل می دهد. بادیدن فضای روشن سالن نگاه می 

چرخاندتا زهرا را پیداکند. باصدای سالمش به سمت آششزخانه برمی گردد و باچهره ی      

شود. زهرا      سرخش روبرو می  شم های  شاره     برافروخته و چ شد و ا دماغش را باال می ک

  .ای به میز می کند: شام درست کردم

امین پابه آشووشزخانه می گذاردو در یک قدمی اش می ایسووتد. انگشووت تهدیدوارش را   

مقابل صوووورتش تکان می دهد: زهرا یکبار برای آخرین بارمی گم و انتظار دارم خوب          

شرایطی اتفاقات این  ست مامانم نمیذاری.   بفهمی. دیکه هیچوقت...تحت هیچ  جارو کف د

 توی این خونه قتل هم بشه می خوام بین ما و دیوارهای اینجابمونه. مفهومه؟

لب می گزد و             ندیده بود.  حاال اینطور جدی و خشووومگین او را  زهرا اعتراف می کندتا

 سرش را باال پایین می کند. امین می خواهد خارج شود که زهرا می پرسد: شام خوردی؟

ون این که به سووومتش برگردد اوهوم می گوید و به اتاق خواب می رود.درحال         امین بد 

هد و                به در می د یه اش را  باسوووش زهرا واردمی شوووود. تک های ل مه  بازکردن دک

ندلب می زند:چیزی می خوای           که سوووردرگمی اش را می بی گاهش میکند.امین  منتظرن

 بگی؟

ید: او       نان می گو ندازد و من و من ک گه نمیری    زهراسوووربه زیر می ا کارت...دی ن...اون 

 ماموریت؟

 .امین تیشرت سفید را به تن کرده و بدون این که نگاهش کندمی گوید: می رم

 .زهراناراهی اخم می کند: من دوست ندارم بری
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امین بدون این که جوابش را بدهدروی تخت دراز می کشووود و مجله ی روی دراور را        

 !می شود: باتوم امین برمیدارد و الکی ورق میزند. زهرا نزدیکش

 .امین سربلندمی کند: این چیزی نیست که توبخوای تعیینش کنی

 !زهرا بلنددادمی زند: من زنتوووووووووووووووووووم.بایدبه منم فکرکنی

  اینتکرار نظرم به کردیم بحث راجبش یبار:گوید ومی زند ورقمی را مجله امین خسووته 

  .نداره ای فایده هیچ ها حرف

ت به خرج می دهدتا حرف تکراری نزند.تااینبار حرف دلش را رک و پوست  زهرا شجاع

کنده به زبان بیاورد. چیزی که می خواهدبگوید را مزه مزه می کند ومصمم می گوید:حق  

  .نداری بری دنبال اون دختره

تد. چرافکرمی کرد قرارنیسوووت زهرا دراین مورد مسوووتقیم        کت می ایسووو امین ازحر

 .ق دیگرازمجله می زند و سرد می گوید: اینو تو تعیین نمی کنیبااوصحبت کند؟ یک ور

  .زهرا داد می زند: بسه. نمی خوام بری سراغش. نمی خوام دنبالش بگردی

 .امین باالخره نگاهش می کند و زهرا می نالد: نمی خوام انقدر دوستش داشته باشی

 .امین نگاه می دزدد: من دوستش ندارم

 .و : پس نرو دنبالش

 ...ن مجله را روی تخت می گذارد: این کارمنه. پرونده ی اونامی

  زهرا به میان حرفش می پرد: پرونده رو بده یکی دیگه. مگه قحطی پلیس اومده؟

 .امین اخم می کند: این چیزیه که فقا ازدست من برمیاد
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زهرا دست به کمرزده بانیشخندمی گوید: آره چون هیچکس مثل تو واسش ازجون مایه 

 .ذارهنمی 

 .امین کالفه می غرد: بس کن

 زهرا جری تر ادامه می دهد: بس نمی کنم. تاکی بایدسکوت کنم و حماقت هاتو ببینم؟

 !امین اخم می کند: بس کووووووون

 .و : حتی خانوادشم قیدشوزدن. همه فهمیدن که اون دختر چه مارمولکی بوده بجز تو

شود تا برود و کار دست او ن    شود: چیه؟ انقدر   امین ازجابلندمی  دهد اما زهرامانعش می 

 تلخه شنیدن حقیقت؟

 !امین بادست شقیقه اش را ماساژ می دهد: برو کنار زهرا

 ... و : نمی رم. نمی ذارم اون هرزه ی

شود. هردو مات و متعجب یکدیگر را نگاه می کنند.          ساکن می  ست امین  هربه ی د با 

 قاتل فراری؟ امین او را زده بود؟ بخاطریک دختر؟بخاطریک

 !امین سکوت بین شان را می شکند: هیچوقت ندیده و ندونسته قضاوت نکن

سالن می گذارد. زهرا بازهم به دنبالش می رود.    کتش را از رخت آویز چنگ زده و پابه 

 !عاجزانه می نالد: گفته بودی محاله دست روی یک زن بلندکنی

ند کتش را می پوشووود و زه       گاهش ک که ن بدون این قدر        امین  گه ان هد: ا مه می د را ادا

 دوستش داشتی چرا بامن ازدواج کردی؟

 !امین زیر لب می غرد: بس کن
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می خواهد به سوومت در اصوولی برود که زهرا خود را به او رسووانده ومقابل در می ایسووتد:  

  .بخوای هزاربار دیگه هم سیلی بزنی بزن ولی تاجوابموندادی حق نداری بری

 .زد: بس کن زهرا!داری چرندمی گیامین سر به زیر می اندا

 و : چرند می گم؟ چرند؟ بخاطر چرندیاتم زدی توگوشم؟

  .امین خشمگین نگاهش می کند:بخاطر قضاوت غلطت

 و : مگه غلطه؟ مگه دروغه؟

 !و : زهووووووووووورا

 و : مگه بین زندگی ماها موش نمیدوونه؟مگه تورو اغفال نمی کنه؟

ی چندسانتی از سرش روی درمی کوبد: خفووووووووووووووه امین مشت محکمش را بافاصله 

 !شوووووووووووووووو

ساغر مرده    زهرا هق هق اش را خفه می کند و امین بلند داد می زند: من حتی نمی دونم 

بدبخت از روزی که فهمید                یا زندسوووت! اون موش میدوونه؟ اون اغفال می کنه؟ اون 

  !د چه برسه به اینکه...هه اغفالازدواج کردم دیگه توصورتم هم نگاه نکر

شوهر         هافی این وسا منم نه؟ ببخشید  زهرا لب می زند: آهان...پوووو...پس تقصیرمنه. ا

 .عزیزم. ببخشید که باعث شدم اون دختره دیگه نگاهت نکنه

 !امین کالفه می گوید: برو کنار تایک بالیی سرت نیاوردم زهرا

  .اری بریزهرا مصمم می ایستد: تاجوابمو ندی حق ند

 و : چی می خوای؟ هوووووووووووان؟
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 و : چرابامن ازدواج کردی؟

امین موهایش را به هم می ریزد و فاصله می گیرد. جوابش انقدر تلخ است که حتی نمی    

یاورد.جوابش انقدر سووونگین اسوووت که نمی خواهد اینطوری زهرا را            به زبان ب خواهد 

از تن می کند. روی مبل می نشویند    خردش کند. خشومگین به داخل برگشوته و کتش را  

  که صدای زمزمه ی زهرا را میشنود: از اول دروغ بود...نه؟

سوورش را بین دسووتانش می گیرد وجوابی نمی دهد. زهرا بدون اینکه ازجای خود تکان   

بخورد و نگاه از زمین بگیرد می خندد: همیشووه اونو دوسووت داشووتی...اصووال منودوسووت   

 ت نگفتی دوستم داری، چرامن فکر می کردم دوستم داری؟نداشتی...نداری... هیچوق

امین نفس حبس شده اش را بیرون می دهد و فکر می کند تاصبح اینجا دیوانه می شود.     

حتما دیوانه می شوووود. صووودای بغضووودارش در گوشوووش می پیچد: نرگس جون زورت 

 کردبیای خواستگاریم؟

 .ربلند میکند: برو بخوابصدانزدیک تر می شود. زهرا مقابلش ایستاده بود. س

 زهرابدون توجه به او می نالد: به زورنرگس جون اومدی خواستگاریم؟

 .و : نه

 و : پس چی؟

امین بلند شده و به آششزخانه می رود. شیرآب را باز می کند و لیوان خالی را زیرش می    

سد. دروغ هم ن      سوال هارانشر شد از اینجا فرار کند.کاش زهرا این  گفت  گیرد.کاش می 

به زور مادرش نبود. مادرش فقا تعریف کرد و او درسوووت وقتی که دنبال جایی برای         

فرار از سوواغر می گشووت زهرا را پیدا کرد. درسووت وقتی مادرش ازدختر حاج فتح اهلل    

گفته بود که او باخیال سوواغر درجدال بود.درصوودمی ازثانیه فکرکرده بود شوواید که این  
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ا از سرش دورکند. شایدحضوریک دختر در زندگی اش    دخترحاج فتح اهلل خیال ساغر ر 

نقش سوواغر را کمرنگ تر کند.صوودای هق هق اش را ازپشووت سوورش می شوونود. زهرا   

 بازهم به دنبال جواب بود: چرا اومدی خواستگاریم امین؟

لیوان را روی کابینت گذاشووته و به سوومتش برمی گردد. دلش ریش می شووود برای هق  

؟ چرا او باید به چوب اشتباهاتش می سوخت؟ گناه او جز بله هق هایش.تقصیراو چه بود

ای که به اوگفته چه بود؟ نزدیکش می شووود و بغلش می کند.زهرا بلند هق هق می کند  

 !و امین می گوید: گریه نکن

 زهراتکرار می کند:تو که... خیلی دوستش داری.چرااومدی خواستگاری من؟

سینه اش جداکرده و پی    سرش را از  شانی او تکیه می دهد: همه    امین  شانی اش را به پی

 .چی تو گذشته بودزهرا

 .و : پس نرو دنبالش

 !امین چشم می بندد: نمی تونم

 ...و : اگه بری... دیگه نمیای.مطمئنم.اگه پیداش کنی

 .و : اینطورنیست

 !و : تودوستش داری امین

 ؟امین لب می گزد و زهراباز تکرار می کند: چرابامن ازدواج کردی

 .و : هیچ اجباری درکار نبوده زهرا.من بارهایت کامل اومدم خواستگاریت
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زهراپوزخند می زند: پس می خواسووتی فراموشووش کنی. واسووه فرار از اون بامن ازدواج  

 کردی...نه؟

اینبار زبانش برای گفتن نه نمی چرخد. زهرا تمام واقعیت را به زبان آورده بود. دسوووت 

ی رود. صوودای هق هق زهرا بلند می شووود و او با کوله   هایش را پس می کشوود وعقب م

باری از عذاب وجدان کتش را برداشوووته وازخانه خارج می شوووود. کاش قلم پایش می           

 .شکست وبه خواستگاری اش نمی رفت. کاش او را پاسوزخطاهای خود نمی کرد

دت ازآسووانسووور خارج شووده و به سوومت در می رود. باران هنوز هم میبارید و هوا به شوو

سرد شده بود. ازجیب کت سو یچش را بیرون کشیده و به سمت ماشینش می رود. روی  

صووندلی راننده جای گرفته و صووندلی را می خواباند. نگاهش را به سووقف دوخته و باری  

بازنمی             یت  مامور عداز این  ندب ند. چرا زهرافکر می ک ماتش را مرور می ک دیگرتصووومی

بدهد. اگر باری دیگر سوواغر مقابلش باشوود و   گردد؟ اوفقا می خواهد سوواغر را نجات 

که ازتصووووراو روی لبش می           ند. لبخندی  بار دیگربرایش حرف بز ند. اگر یک لبخندبز

نشیند دست خودش نیست. دست خودش نیست که دلش این طور بی شرمانه برای او          

  .تنگ شده

ا دارد.  امااگر پیدایش هم کند زهرا هست. اوهنوزهم مردمتاهلی است که زندگی خود ر  

زندگی که در آن جایی برای سووواغر نیسوووت.در زندگی اوجایی برای یک متهم به قتل            

فراری نیسووت. آهی می کشوود و چشووم باز می کند.کاش می شوود همه چیز جوردیگری    

اتفاق می افتاد.کاش چندسوووال پیش سووواغر قبولش می کرد. حاالحتما زندگی خوبی می   

م شوهر باشند. می توانستند ناهاروشام را باه      توانستند داشته باشند. می توانستند زن و     

بخورند. بااو قدم بزند و ساغر بالبخندبرایش ازاتفاقات روز بگوید. می توانستند خانواده    

شوووند ، پدر و مادر شوووند.حاالسوواغرقاتلی فراری نبود،اوهم یک مردمتاهل خا ن نبود.    

التش بایاداو زندگی     فقا فیزیکی نیسوووت وقتی او هنوزهم درخیا  نامردی زهراحق دارد.
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یعنی همین ،  نامردیکه شاخ و دم ندارد. نامردیمی کند.  دینامرمی کند به زندگی اش 

که بیتوجه به هق هق همسووورقانونی ات به ماشوووین پناه برده و به لبخند یک دختر فکر             

شده       کنی. به چهره اش...دست هایش...چشم هایش... وای که چقدر دلش برای اوتنگ 

ست. کاش بازهم   شده او     ا شد. کاش یکبار دیگر به هربهانه ای که  در اتاقک بازجویی با

را ببیندکاش بفهمدسالم است.کاش این بیخبری وسردرگمی تمام شود وخبری ازساغر        

شود. جانش را در       شود ،هرکارهم کند نمی تواند بیخیال  صمیمش عوض نمی  پیداکند.ت

 .ی ازساغرپیداکندمشت گرفته و باری دیگر به میان آن ها می رود تانشان

*** 

خسته شده نگاه از تبلتش می گیرد و چشم هایش را ماساژ می دهد. خمیازه ای کشیده        

و نگاه به سوواعت دیواری چوبی که روی دیوارسوومت راسووتش قراردارد می کند. سوواعت  

چهاربعداز  هر شده و او فکر می کند چطورمتوجه گذر زمان نشده؟ صندلی اش را کمی  

صفحه ی مربوط به آخرین اخبار راجع    عقب کشیده و از  پشت میزکارش بیرون می آید.

نظریه های ربوده شوودن دخترسوورهنگ حاتمی را درتبلت می بندد و به سوومت در به راه  

می افتد.مقابل در اتاق افروز می ایسوووتد.برای باز کردنش تردیدمی کند.تااین سووواعت             

شود   شت در      حتماناهارش را داده اند. پس عقب گرد می کند دور  ساغر ازپ صدای  که 

 بلند می شود: ببخشید!میشه یک لحظه بیاین؟

قدم رفته را بازمیگردد و کلید را در قفل می چرخاند. چه چیزباعث شوووده صووودایش               

کند؟در را به سوومت خود می کشوود و نگاهش را به سوواغر می دوزد. هنوزهم بعداز یک   

سر می انداز      سیاه را به  شال  صورت رنگ   هفته و این همه اتفاق این  د. نگاهش را روی 

 پریده اش میچرخاند:چیه؟

 .و : من می خوام برم دستشویی
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سمت ته راهرو می رود و هومن       ساغر به  شد ومی گوید: برو.  هومن خود را عقب می ک

بیخیال راهی پایین می شود. ازسکوت حاکم به خانه متعجب می شود.چرا این وقت روز    

راه کم می کند ومقابل یخچال می ایستد. درش را  هیچکدام نبودند؟ به سمت آششزخانه   

باز می کند و درقفسه هایش به دنبال چیزی خوردنی می گردد. بادیدن جعبه ی پنیراخم  

می کند.فقا چیزی که دوسوووت ندارد در یخچال مانده بود.دریخچال را می بندد و خالی           

 ای نان برمی بودن خانه را به خرید رفتنشووان نسووبت می دهد. ازسووطل نان خشووکی تکه

دارد و درحال خوردنش دوباره باال می رود. باشنیدن صدای هعیف ساغر مقابل در نیمه       

باز اتاق می ایسووتد. ازگوشووه ی درنگاهش می کند که روی تخت دسووت روی شووکمش   

 قالب کرده و به خود می پیچد. قدمی به داخل می رود: چته؟

سیاه را ازکنا      شال  رش چنگ می زند و هومن در دل می ساغر ازجامیشرد. در همان حال 

گوید آخرشووکه چه؟ تار به تار موهایش را یک بار که نه بارها دیده! خسووته ازسووکوتش  

 تکرار می کند:چته؟مریضی؟

 .و :نه.یعنی...یک کم

 ازلشهای گل انداخته اش به حالش پی می برد. لبی تر می کند:چیزی نیازداری؟

هومن برای عوض کردن تصوووورش می سووورسووواغرتاخرخره در یقه اش فرو می رود و 

 ...گوید: مسکّنی چیزی

 .ساغرشرمنده می گوید: اوهوم. مسکّن

هومن باشه ای گفته و پایین برمی گردد. ازکشویی کوچک یخچال پالستیک قرص ها را    

بیرون می کشوود و نگاهشووان می کند.از این قرص ها فقا مهردادسووردر می آورد. کالفه  

شته و راهی با    سه را بردا ساغربرخالف     کی شود.  شود. تقه ای به در زده و داخل می  المی 
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دقایق قبل حاال مرتب با موهایی جمع شوووده زیرشوووالش گوشوووه ی تخت نشوووسوووته             

 .است.پالستیک را به سمتش می گیرد:بیا.ببین کدومش به کارت میاد

وبدون حرف ازاتاق خارج می شوووود.خسوووته دراتاقش را باز میکند و داخل می شوووود.            

اری را پشت سرگذاشته و به سمت تختش می رود. طاق باز رویش دراز می کمدهای دیو

سردرگمی بدی         شکمش قالب می کند. برای اولین بار در  ست هایش را روی  شد و د ک

گیرکرده است.ازطرفی ساغر برایشان برگ برنده ای بود که به هیچ وجه نباید ازدستش  

ت.دختری که در اهرزیادی     می داد. ازیک طرف هم هیچ اعتمادی به این دخترنداشووو     

احمق و ساده لوا بنظرمی رسید اماحسی وادارش می کرد این احتمال را درنظربگیردکه     

سوواغرخیلی ماهرانه فیلم بازی می کند. چشووم می بنددتابهترتمرکزکند. تمام کسووانی که 

زیرسلطه داشت را باحربه هایی شبیه به هم مطیع خودکرده بود. بیشترشان برای اثبات        

اریِ خودکاری غیرقانونی انجام می دادند و او مدارک این کار را بعنوان یک همانت   وفاد

شت.اکثرا ازترس پلیس و قانون به اینجا روی می آوردند      شان نگه می دا برای وفاداری 

شده          ساغر ازنظرقانونی ته خالف بود و همه اش هم ثابت  شوند.حاال شناخته ن تاخالفکار

رام کردنش نمی توانسووت اسووتفاده کند. مثل بچه ها هم نمی  در دادگاه. از این راه برای 

ندگارش کند.چون ممکن بود               ما جا های قشووونگ گولش بزند واین با حرف  خواسوووت 

باکمترین امکاناتی که برای ارتباط بادنیای بیرون به دسوووت آورد پته شوووان را روی آب 

یبندخودشوووان   بریزد. حتی نمی شووود او را ازپلیس و قانون ترسووواند. چطوربایداو را پا       

کند؟اعتمادبی پایه و اساس اصال کار درستی نیست. کاش راهی داشت تابتواند وفاداری        

او را برای خودثابت کند.باچندتقه ای که به درمی خورد نیم خیز می شود و می گوید:بیا.   

باورودسووواغربیادمی آورد هنگام خروج ازاتاقش در را قفل نکرده ودر دل حواس پرتی        

 ی کند اماباچهره ای بی تفاوت و خونسردنسبت به ساغر می گوید:چیه؟اش را سرزنش م
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ساغر نگاهش را از او می دزدد و دست دست می کند. درحالی که نگاهش را روی زمین     

ازگوشه ای به گوشه ای دیگر می چرخاند لب باز می کند:من...من اتاق افروز هم گشتم     

 ...ولی

شرد و هومن متع    شم هایش را به هم می ف ساغر دندان   چ جب حاالتش را نگاه می کند. 

پایینی اش می گذارد و هومن سوووعی می کند             لب  با فشوووار زیادی روی  باالیی اش را 

 .سرازکارهایش در بیاورد.باز لب می زند:اینجاهم هیچ دختری نیست

 متعجب با ابرویی باالرفته نگاهش می کند: خوب؟

لش باز می کند. متعجب کاغذ مچاله  ساغر دل به دریا زده و دست مشت شده اش را مقاب

شده ای که کف دستش است را نگاه می کند. ساغر کاغذ را صاف کرده و روی زانویش       

می گذارد. قبل از اینکه هومن چیزی بگوید سووواغرازاتاق فرارمی کند. هومن کاغذ را           

سفیدش متعجب برش می گرداند      صفحه ی  باتردید از روی زانویش برمی دارد.بادیدن 

 «پد»مه ی نوشته شده باخطی ریز را می بیند.و کل

بی اختیاز می خندد و دسووت مقابل دهانش می گذاردتاصوودابه گوشووش نرسوود. این همه 

رنگ عوض کرده بودتااین را بگوید؟ خا ریزش مصووداق همان شووال سوویاهی اسووت که 

که               ته  غذ را برایش آورده و طوری کوچک نوشووو کا حاال این  ند.  به سووور می ک الکی 

اراسووت بااین خا کوچک نوع خواندن کلمه عوض شووود. گفته بود اتاق افروز را  انگارقر

یدچون افروز هیچوقت            ته.از این حاالت افروز هیچوقت چیزی نفهمیده بود.شوووا گشووو

ید می شوووود.            نده اش تشوووود ندن متن خ باره خوا بادو بروزنمی داد ولی این دختر... 

به اجبار دل از تختش می کند  امروزاصووالحوصووله ی بیرون رفتن را درخود نمی دید اما  

وحاهوور می شووود. بخاطرهوای سوورد بیرون لباسوویگرم به تن می کند.مشووکوک از اینکه 

سووواغربخواهدبازی اش بدهد واز این خلوتی خانه سوووواسوووتفاده کند تمام دوربین های        
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مداربسته ی داخل خانه رافعال کرده و ازاتاقش خارج می شود. دراتاقش را دوقفله کرده  

  محله  سووووپری سووومت  به  و کرده چندقفله   نیز را حیاط  در و می رود.درورودی  و پایین 

شدبرای  امتحان یک هم همین شاید .کند پاتندمی سی  وقتی اوتاببیند با ست  نهدرخا ک   نی

شته  مغازه پابه.کند می چه ستد.مرد فروشندهلب می   دیج ترازوی مقابل و گذا یتال می ای

اهش پی می برد و فکر می کندچطور باید به او  زند: چیزی می خواید؟ انگارتازه به اشووتب

بگویدچه می خواهد؟تاکنون یک بار هم دنبال چنین چیزی نیامده بود و حاال... دسوووتش  

را مشووت می کند و دندان هایش را روی هم می سوواید. فروشوونده متعجب می پرسوود:     

 مشکلی دارید؟

هم چیده شووده ی پد    کالفه نگاهش را در مغازه می چرخاند و با دیدن بسووته های روی 

شاره می کند:          ستش را دراز کردهو به آن ها ا شده اش را بیرون می دهد. د س نفس حب

 !یک بسته... لطفا

شود.خجالتش را به        سال دار بود لبخندی می زند و ازجابلند می  سن و  شنده که  مردفرو

ی متازه دامادی اش نسووبت داده ودرحالی که بسووته ای ازقفسووه پایین می آورد لب باز   

کند:این که خجالت نداره مردحسوووابی.تازه اول زندگی ته. من خودم هم اوایل ازدواجم           

 .صدرنگ عوض می کردم واسه خریدنش. ولی حاال دیگه ماهرشدم

قهقهه ای می زند و بسته را درپالستیکی سیاه قرار می دهد:خیرببینی جوون.منویادجوونی  

 .هام انداختی

ساغر     شی آبدارنثار شخوان می   هومن در دل فح و پرچونگی مرد میکند. پول را روی پی

گذارد.پالسووتیک را برداشووته و زیرلب تشووکرمی کندوخارج می شووود.انگار که تازه به   

وازه داماد...هه!مقابل           و و و و و اکسیون رسیده نفسی عمیق می کشد و خنده اش می گیرد. ت

شو    در می ایستد و کلید را در قفل می اندازد.تمام تالشش را می کندبی    د  سروصدا وارد 
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شته و مقابل در           سرگذا شت  ست ازپاخطاکرده مچ اش را بگیرد.حیاط را پ ساغرد تااگر

ورودی می ایسووتدتا قفلش را باز کند اما با دیدن قفل باز در تعجب می کند. درحیاط که 

قفل بود اینجا چراباز اسووت؟ مطمئن اسووت که هردو را قفل کرده. مردد در را به جلوهل  

می شووود. نگاهش را در نشوویمن می چرخاند و کفش هایش را از پامی کند.  داده و داخل 

متوجه کفش های چرم قهوه ای روی جاکفشی می شود و نفس حبس شده اش را بیرون     

به               پامی کند وداخل می رود.  به  می دهد.پس مهردادبازگشوووته. دمشایی های راحتی را 

ش به تش نبیند اما ازشانس بد سمت پله هاپاتندمی کند تا این پالستیک نحس را در دس   

 محم رسیدن به رشته پله دوم مهرداد مقابلش سبز می شود: سالم.بیرون بودی؟

 و : آره. شماهاکجابودین؟

 ...و : بقیه رو نمی دونم.من رفته بودم

 .سربه زیرانداخته مردد می گوید:سرخاک

 .هومن اخم می کند:زیادنرو.گندش دربیاد خیلی واسمون گرون تموم می شه

ست.لب تر می کنی و منم          سه تو نی سختی که وا شخند می زند:فکر نکنم. کار مهرداد نی

 .مثل مرصادسراززیر همون خاک در می آرم

 .هومن بی تفاوت می گوید: پس اگه انقدردلت می خواد بمیری برو

سد:هنوز              شش می ر سربه گو شت  صدایش از پ شته پله ی دوم می رود که  سمت ر به 

  .می تونی انقدر خونسردازجون دوست هات بگذری واسم عجیبه که چطور

هومن می ایسووتداما به سوومتش برنمی گردد.بازصوودای مهردادبلند می شووود:گفتی راه     

آسووون کشووتن اینه که توچشووم هاش نگاه نکنم.گفتی اگه نگاه پرالتماسووشووو نبینی،اگه   
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شه. توکه          سون می  ست آ شویادت نمونه وا سال  صورت شم  چند   یابهتربگم...هاش توچ

 .بودی کرده نگاه هاشون توچشم

هومن پوزخندی تلخ می زند وفکر می کندسرزنش های افروز تمام شده و مهردادشروع  

به نصوویحت کرده! بدون حرف پله های باقی مانده را باال می رود و جوابش را در دل می 

هایی که دیده را فراموش نمی کند.هیچوقت از زیربار این عذاب               دهد.هیچوقت نگاه 

مان اسوووت و            بیر یده. درده جان خر به  تاآخرعمر  ید.سووونگینی این درد را  ون نمی آ

 .کمترنشده فقا قدرت تحمل اوست که باالرفته و دیگر باهمه ی این دردهامی سازد

مقابل دراتاق افروز می ایسووتد.چندتقه ای به در زده وپالسووتیک را مقابل در می گذارد.   

  .به راه می افتدبدون این که منتظرش بماند به سمت اتاقش 

*** 

 .باصدای چندتقه ای که به در می خورد دست از کار می کشد و بلند می گوید: بیا

از مقابل کمد بلند شووده وپشووت میز می ایسووتد. با ورودمرتضووی لبخندی به رویش می   

زند.نگاه از دستی که به گردنش وصل شده می گیرد وجلو می رود:سالم پسر!چه عجب        

 .زخونهباالخره دل کندی ا

شتم به           صال نیازدا ستراحت. ا سبیداین ا ضی باخنده می گوید: جون داداش خیلی چ مرت

 .یک همچین مرخصی

 .امین چشمکی می زند:پس زیادم واست بدنشده

مرتضوووی روی مبل مشوووکی جای می گیرد:نه زیاد. اتفاقا می خوام ببینم کی زده بود برم 

  .یک تشکر ویوه ازش بکنم
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 ی میز می افتدومتعجب می گوید: این ها چیه؟نگاهش به قوطی های رو

ست هایش را در هم     شیند.بازوانش را به زانو تکیه داده و د امین روی مبل مقابلش می ن

 .قفل می کند:یک سری پرونده و این چیزها

  مرتضیجدی می شود:وسایلتوچرا جمع می کنی؟

  م پرونده هارو یکو : یک ماموریت طوالنی پیش رومه.ترجیح می دم این مدتی که نیست 

 .جای امن و مطمئن بذارم

 و : امن تر از اداره هم هست و ماخبرنداشتیم؟

شبه ازبین پرونده ی اون باندغیب نمی      سالن یک  وووو : اداره اگه امن بودکه پرونده ی ار

  .شد بره هوا

 مرتضی سری تکان می دهد:حق داری.حاالکجا می خوای بذاری شون؟

 .و : فعالتصمیم خاصی نگرفتم

ضی می خندد و خوب می فهمد که نمی خواهد راجع به جای آن ها بگویدپس پیگیر     مرت

 نمی شود و بحث را عوض می کند: دیگه چخبرها؟زندگی چطوره؟

 ...امین آه می کشد: خبرهای خوبی ندارم. ساغردودشده رفته هوا. هیچ سرنخی ندا

 !ووووووووونمرتضی به میان حرفش می پردو سرزنشگرصدایش می کند: امیووو

هاچخبر.گفتم             نده  ید:نگفتم از اداره وپرو بت می شوووود می گو ثا که رویش  گاه امین  ن

 !زندگیت چطوره. زندگی خودت
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به پشوووتی صوووندلی می دهد: اونم می گذره دیگه.مثل             امین لب می گزدو تکیه اش را 

 .همیشهچیزخاصی نیست

قول گرفته تاهراتفاقی که هیچ دوست ندارد ازدعواهایش با زهرابگوید.همانطورکه از او  

شتر       شرط عمل کند.بااینکه بی می افتد پشت دیوارهای خانه بماند بایدخودش هم به این 

اوقات برای او درد ودل می کرد امازندگی زناشووویی فرق می کرد.نمی توانسووت ازحرف  

ضی خدارا           ضی بگوید.مرت ساغر برای مرت سش به  سانی ح های بین خودش و زهرا به آ

بالبخند ادامه می دهد:خوووووووووووووووووب...االن می تونی بگی ازپرونده ی      شکری گفته و 

 ساغرحاتمی چه خبر؟

امین چشوووم غره ای بخاطرلحن پرکنایه اش نثارش می کند و لب باز می کند:مرصووواد و  

صاد قبول کرده بود همکاری           سن لب باز نکرده ولی مر شده بودن.مح ستگیر  سن د مح

سیانور به قتل       سلول با شب تو شتی ها گردن نمی     کنه.همون  سیده. هیچکدوم از بازدا ر

گیرن و هیچ مدرکی ندارم واسه اثبات به قتل رسیدنش جوری که قاهی معتقده خودش     

سووویانور خورده تاخودکشوووی کنه. متن شوووهادتش کال برخالف این بود که اون قصووود         

  خودکشی داشته باشه.حتی به حاجی گفته بود که می خوام قبل ازمرگ خواهرم رو ببینم.   

ست         ضیه ا شی کنه. هنوزم حاجی درگیر این ق شب خودک این آدم نمی تونه دقیقا همون 

 .تابلکه یک کلمه از زیرزبون یکی از بازداشتی هابکشه بیرون و ثابت کنه قتل بوده

افروز هووویایی کسوووی بود که بهت شووولیک کرد. توی یکی ازچاله های آبیاری پیداش             

قبلی اش هم سوووربازکرده بود. انگارمدت  کردن.خون زیادی از دسوووت داده بود و زخم 

زیادی رو اونجا مونده بود و قبل از این که پیداش کنند تموم کرده بوده.سووویامک هم            

سفانه به علیه اش هیچی نداریم.یکی بوده      ست.متا بادخترش فرارکرده و خبری ازش نی

  .که دخترش به ناحق دزدیده شده وحتی توی شکایتش هم اسم ازحاجی برده
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 تعجبمی گوید:واقعا؟چی گفته؟مرتضیم

ووووو : گفته بهش مشووکوکه. ولی خداروشووکرکسووی باورنکرد و یک قضوواوت احسوواسووی    

  .برداشتش کردن

 مرتضی مشکوک میشرسد:پشت این قضیه حاجی که نبود،بود؟

  .امین مصمم می گوید:نبود

هیچ دلش نمی خواهد بیش از این اوهووواع را برای حاجی سوووخت کند.تاهمین جاهم به         

شکلی پیش بیاید ترجیح می       اندا ست م ست. حتی اگر قرار ا شاربوده و ه زه ی کافیزیرف

 .دهد خودش همه راگردن بگیرد.مرتضی : میگم اخه.حاجی آدم قانونه.بقیشوبگو

  .امین آهی می کشد و نگاهش را به میز می دوزد: دیگه هیچی دیگه

 .مرتضی باخنده می پرسد:خانم حاتمی رو یادت رفت بگی

بدو  پاش بسوووته           امین  ن این که نگاهش کند می گوید:دیدمش اون شوووب. دسوووت و 

 .بود.ترسیده بود

 .تلخ می خندد: گفت ببخشید.بابت همه چی

 مرتضی که از این یکی خبرنداشت مشتاق می گوید:خوب؟

امین شانه باال می اندازد:افروز اسلحه رو گرفت طرفش. نتونستم کاری کنم.جلوی چشام  

 .برنیومدبردنش و هیچ کاری ازم 

 .داره خوبی می خندد: این افروز هربه شصت 

 مرتضی چشم گرد می کند: نگوکه از یک زن کتک خوردی؟
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امین می خندد و مرتضووی شووروع به مسووخره کردنش می کند:خجالت بکش امین.ازپس  

 اون دختره برنیومدی؟

 .و : نه که تو ازپسش براومدی

اع می کند:این حسوواب نیسووت.   واشوواره به کتف مجروحش می کند. مرتضووی ازخود دف 

 .منوغافلگیرکرد

ستم کاری             ساغر گرفت. واقعا نتون سمت  سلحه رو  شدم. وقتی ا شوکه  ووووو : خوب منم 

کار رو می کنم. نمی             بازهم همین  ظه من  به اون لح بارهم برگردم  گه یک کنم.حتی ا

 .خواستم صدمه ببینه

 !نیست. نمی تونمشانه ای باال می اندازد و صادقانه ادامه میدهد: دست خودم 

 !مرتضی تلخ می خندد:هیچوقت تو خواب هم نمی دیدم تو این شکلی عاشق بشی پسر

  و : مگه من چمه؟

 !و : نهمنظورم این نبود.توکاملی و ایده آل.فقا این یک قلم بهت نمیاد داداش

امین چشوووم غره می رود و مرتضوووی می خندد.خودش هم هیچوقت فکرش را نمی کرد  

با او و ایده آل هایش تفاوت داشوووت             اینطور درگیر  یک نفرشوووود. یک نفرکه دنیایی 

 .دنیایش را ویران کرده بود "اما"اما...این 

ازجابلند می شووود و دوباره به سوومت کمدپشووت میزش می رود: بیاکمک کن بجای این  

 .حرف ها

 ؟مرتضی بلند شده و مقابل میز می ایستد:انتظارنداری که با این دست علیلم بیام کمک
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امین پرونده ای قطوری را از کمد بیرون می کشوود و بلند می شووود: یک دسووتت علیله    

 .دیگه.دوتاش نه که

پرونده را داخل قوطی جا می دهد ومرتضوووی می پرسووود:حاال این ماموریتت مربوط به           

 ساغره؟

 .امین دوباره مقابل کمد زانو می زند:یک جورهایی اره

مه اش مربوط        ند:ه فه می ک مام این          و در دل اهوووا یت.ت مامور مام این  به اوسوووت.ت

 ریسک.مرتضی بازمی پرسد:تاییدیه اش اومده؟

 .امین خونسرد پرونده ای دیگر را بر می دارد ودرقوطی جامی کند: نه هنوز

 مرتضیچشم گردمی کند:نووووووووووه؟ هنوزتاییدنشده وتوداری بساط می بندی؟

ی بی اهمیت را کنار می زند:مطمئنم  امین باری دیگر مقابل کمد می نشووویند و پرونده ها       

 .قبول می کنند

 .و : بیخیال پسر. ممکنه قبول نکنند توکه میدونی چه دنگ و فنگی داره

امین بدون حرف به کارش ادامه می دهد و مرتضووی مشووکوک می گوید:اگه تایید نکنند  

 چی؟

 !ل کنندامین که بلند شده پرونده ی دستش را روی میز می کوبد:بووووووووووایدقبو

 ...مرتضی متعجب از دادش ابرویی باال می اندازد اما بازهم می پرسد:اگه تایید نکنند
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صدایی         ضی با شیند.مرت سوالش را بدون جواب می گذارد و دوباره مقابل کمد می ن امین 

که به گوش اوهم برسووودپاسوووخ سووووال خودرا می دهد:تو اصوووالمنتظر تا یدیه نیسوووتی.  

 هرطورشده می ری.مگه نه؟

مین نفس حبس شده اش را بیرون می دهد.تمام تالشش را می کند تاخونسردی اش را    ا

ضی نگاه خیره اش را به چهره ی        ستد. مرت شده و مقابل میز می ای حفظ کند. از جا بلند 

 .سردرگمش می دوزد: نگرانتم.داری بی راهه می ری امین

ش می روی شانه ا  امین بازسکوت می کند ومرتضی می فهمداوتصمیمش را گرفته.دستی    

گذارد وامین سربلندمی کند.مرتضی به سختی به رویش لبخند می زند:فقا می تونم بگم  

 !مراقب خودت باش

*** 

سشوار را خاموش کرده و به سمت کمدش می رود. شلواری خاکستری با تیشرتی سفید     

شید      شغول لباس پو شد و روی تخت می اندازد. حوله را از تنش کنده و م   نبیرون می ک

می شووود. خمیازه کشووان از اتاق خارج می شووود و مقابل در قفل نشووده ی اتاق افروز می 

ایستد.امروز این در را قفل نکرده بود و او با این وجود ازاتاق خارج نشده بود تا دوربین   

های مداربسوووته اش چیزی را ثبت کنند.در دل کمی ،فقطکمی نسوووبت به او اعتماد پیدا            

ست. چیزی درحد   سمت در برمی دارد و         کرده ا شایدهم کمتر. قدمی به  صد و  سی در

ساغر را می        شنود و در راباز می کند. هعیفش را می  صدای بله ی  تقه ای به در می زند. 

شن می کند. این       شده . اخم کرده و چراغ را رو شه ی تخت مچاله  بیندکه درتاریکی گو

. هومن سوورجایش می نور ناگهانی چشووم های سوواغر را اذیت می کند و چشووم می بندد 

 ایستد: گرسنه ات نیست؟

 !ساغر چندباری پلک می زند و صادقانه درجواب سوالش می گوید:خیلی
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 .هومن در را کامل باز می کند:بیاپایین

 ساغرچشم گرد می کند:واقعا؟

از این کلمه ی واقعا متنفر است! وقتی چیزی می گوید دیگر واقعا و قطعاوحتما نداردکه.   

ساغرمات و متعجب جای خالی     میگوید بیا ی شود و  عنی بیا!بدون جواب ازاتاق خارج می 

شت        ستور آزادی اش از این حبس را بعداز ه شده د اش را نگاه می کند.چه چیز باعث 

سکنی که خورده دردش را کمتر کرده      صادرکند؟مردد از تخت پایین می آید. دوم روز 

  به سر و وهعش می کند.مانتوی   و زیر دلش به شدت قبل تیر نمی کشد. درآینه نگاهی  

پرچروک تنش را کمی پایین می کشوود و موهایش را با کش امانتی افروز می بندد.هنوز  

نمی داند این کش چیسووت که افروز آن طورتاکیدکردازهمه مخفی بماند.شووال سوویاه را  

روی سوورش مرتب کرده و از اتاق خارج می شووود.هنوز هم به چیزی که دیده و شوونیده  

واقعا گفت بیاپایین؟نکندچیز دیگری گفته باشوود واو اشووتباه متوجه شووده     شووک دارد.

صدای بلند موزیک ترکی خانه را پرکرده      شد؟ باپاهایی لرزان پله ها را پایین می رود. با

صدای قهقهه های بلندمردانه و       شود. صدانیز نزدیک تر می  بود.هرچه پایین تر می رود 

.انگار از اعضای این خانه او را بیشتر از همه صدای صحبت. صدای خنده برای مهردادبود   

می شووناسوود.باالخره به نشوویمن می رسوود و نگاهش را در اطراف می چرخاند.رهووا اولین  

  کسی است که متوجه اش شده و مردد می گوید:اینجاچیکار می کنی؟

درذهن درمانده اش به دنبال جواب می گرددکه صدایی از سمت آششزخانه می گوید:من  

 .یادگفتم ب

 .به سمت صدابرمی گردد. هومن مقابل یخچال ایستاده و به دنبال چیزی می گردد

 و :منظورت چیه؟



                 
 

 

 SEPIDAR*77|  غرق درآتشرمان 

 

 

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

 

311 

 

باصدای رها هومن در یخچال را می بندد و ازپشت دیواری که مرز بین نشیمن و قسمتی  

از آشووشزخانه شووده خارج می شووود. بسووته ای گوشووت مرغ را روی اپن می گذارد و می  

 ید داشته باشم؟گوید: منظورخاصی با

 .و : من چه بدونم.خودت گفته بودی باید تو اون اتاق بمونه و حق نداره بیاد این ورا

سرد روی          ها باترس نگاهش می کند ولی هومن خون شیمن می رود. ر سمت ن هومن به 

 .کاناپه دراز می کشد: و خودم هم االن گفتم آزاده و می تونه بیادپایین

شانه ای باال می اندازد     ها صفحه تلویزیون برمی گردد. هومن بدون     ر سمت  و دوباره به 

 .این که نگاه از تلویزیون بگیرد بلند می گوید: شام امشب باتو

سواغر باری دیگر کل نشویمن را از نظر می گذراند. جزخودش و رهواکسوی در نشویمن       

شت                  سد و پ شش می ر ششزخانه به گو شرآب و تق تق  روف از آ شر صدای  ست.  نی

 !خنده ی دوباره ی مهرداد: چه داغووووووون بندش هم صدای

صوودای بلندهومن ازجا میشراندش: چرا   .شوواید مخاطب هومن هم یکی از همان هاسووت 

 اونجا واستادی؟

 این بار نگاهش هم روی اوست. متعجب می پرسد: با من اید؟

 !هومن دوباره نگاهش را به تلویزیون می دوزد:بله

 متعجب می پرسد:واقعا؟

 .متنفرم!دیگه تکرارش نکن "واقعا"می گوید:من از کلمه ی  هومن کالفه

 ساغر باترس نگاهش می کند. اوکه خوب بود چرا اینطور ناگهانی عصبانی شد؟
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 و : شنیدی؟

شام؟ پس به همین خاطر          ششزخانه به راه می افتد. سمت آ سرتایید می کند و به  ساغر با

خاند.مهرداد روی یکی از صندلی ها  اجازه داده بود بیاید. نگاهش را درآششزخانه می چر 

شنیدن           ست.هندزفری هایی هم که در گوش دارد او را از  شغول ا سته و با تبلتش م ش ن

ست.             ستن  رف ها ش شغول  شت به او م ست. هیراد هم پ صداهامحروم کرده ا همه ی 

اونیز مثل مهرداد هندزفری در گوش دارد. ناامید از آن دونفر پشوووت اپن می ایسوووتد و  

هومن بیرون گذاشووته را وارسووی می کند.حاالچه بشزد؟اصووال تاحاال چه پخته   گوشووتی که

ست          سرخ کرده بود و ناگت. تخم مرغ آب پز را هم به لی سیب زمینی  شد؟ بودکه بلدبا

سرخ کردنی هایش اهافه می کند. زیرلب می نالد:حاال با این مرغ چیکارکنم؟ سعی می     

ی ازصوووحنه هایی که خیلی اتفاقی در خانه        کند کمی ازکارهای مادرش را بیاد بیاورد.یک      

دیده بود گوشت فریز شده داخل آب داغ بوده. پس به سمت هیراد می رود که در این     

حین مهرداد متوجهش می شووود.متعجب هندزفری را از گوشووش می کند: اینجا چیکار   

 می کنی؟

 .ساغرگوشتی که در دست دارد را تکان می دهد:باید شام درست کنم

صوودایشووان هندزفری را ازگوشووش درمیاورد و می خندد: به به. پس از اسوویر به هیراد با

 .آششز تغییر سِمَت پیداکردی

ساغر چشم غره ای می رود و هیراد دست های کفی اش را جلو می گیرد: سگ نشو. به       

 .کارت برس باشه

و دوباره به سوومت سووینک برمی گردد و با رف های کثیفِ چندروزمانده مشووغول می   

 .شود
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سوواغرنگاهی به نشوویمن می کند و بادیدن هومن که کانال عوض می کند قدمی به سوومت 

 .مهرداد بر می دارد: هومن گفته شام بشزم

 .مهرداد می خندد:خوبه

 !ساغر کالفه ازصدای بلندش باصدایی زیرلبی می گوید:من غذا بلدنیستم

  .می شنوه مهرداد بلندقهقهه می زند و ساغر اخم می کند:توروخدایواش! االن

لت بکش از توبیشوووتر زنونگی             قدیم.خجا باخنده می گوید: دخترهم دخترهای  هیراد 

 .بلدم

 !و به  رف ها اشاره می کند. مهرداد باخنده می گوید:آره تو کال کدبانویی عزیز من

 ساغر کالفه می نالد:می شه یکی کمکم کنه؟

سیس سرخ کردنه.از خانم    مهرداد اشاره ای به هیراد می کند:من تخصصم تو املت و سو    

 .خونه کمک بگیر

سمتش برمی گردد:         شد و به  ست هایش را آب می ک شاره می کند.هیراد د و به هیراد ا

 خوب مشکلت چیه؟

 ساغر مرغ را تکان می دهد: اینوچجوری بشزم؟

 .و:خوب بلدنیستی چرامرغ برداشتی؟سوسیس هم داریم

 .و : هومن اینو برداشته.گفت اینوبشزم

 .خندد: باشه حاال گریه نکن یکاریش می کنیمهیردامی 
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 ساغر پرتشرمی گوید:من گریه نمی کنم!می شه جدی باشید؟

شد و از آب گرم پرش می         شده قابلمه ای بیرون می ک سته  ش هیراد از بین  رف های 

  .کند. بعد به سمت ساغر می گیرد و می گوید:مرغ رو بنداز توش

ابلمه را روی اجاق می گذارد و سووواغربه عقب       سووواغر به گفته اش عمل می کند.هیراد ق     

ندنفس عمیقی می کشووود.             نال عوض می ک کا که هنوز  یدن هومنی  با د برمی گردد . 

حتماشنیده. مطمئن است که صدایشان راشنیده اما همین که عکس العملی نشان نداده و        

 .زور نگفته جای شکر دارد.هیراد صدایش می کند:هی دختر

یراد درحالی که درجه ی گاز را تنظیم می کند می گوید: ده        به سووومتش برمی گردد و ه 

دقیقه تو این آب می جوشه تا یخش واشه. حواست بهش باشه.ساغر کنارگاز می ایستد         

و چهارچشوومی مرغی که داخل آبجوش اسووت را نگاه می کند. هیراد شوویرآب را باز می  

 کند و درحال شستن  روف باقی مانده می پرسد:چندسالته؟

 متعجب نگاهش می کند:من؟ساغر 

سالش رو یادم رفته بود       سن و  سفیه نگاهش می کند:نه بامهرداد بودم.  هیرادعاقل اندر

 .خواستم یادآوری کنه

 ساغر اخم می کند: مسخرم می کنید؟

تادی و                گاز واسووو که جلوی  خانمی  قدر حرفو می پیچونی!  با چ با ندد: ای  هیراد می خ

با یک من ماست کره نمیشه خوردش داری نگاهم  چهارچشمی با یک قیافه ی پراخم که 

 می کنی.چندسالته؟

  .ساغر تکیه اش را به کابینت می دهد:بیست...بیست و یک
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 و : دقیقش کدومه؟

  و : نمی دونم. حساب تاریخ از دستم در رفته. امروز چندشنبه است؟چه روزیه؟

 .هیراد می خندد: امروز دوشنبه ششم دی ماه

 .چه زیاد گذشته! پس می شم بیست و یکساغر تلخ می خندد: 

 و : تولدت گذشته؟

 .و : اوهوم

 اینبار مهرداد است که می پرسد:چندمش بوده؟

 .به سمت مهردادسرکم می کند:دو دی ماه

 !مهردادلبخندی به رویش می زند:پساپس مبارک

  .ساغر تلخ می خندد: ممنونم

 هیرادباز می پرسد:دانشجویی؟

 !ند: بووووووودمساغر مرغ را نگاه می ک

 و : حاال دانشجوی چی بوووووووودی؟

 .و فعل بود را مثل خودش می کشد. ساغر می خندد و می گوید:داروسازی

بعدانگارکه چیزی یادش افتاده به سمت مهرداد برمی گردد: شما رشته ی منواز قبل می    

  .دونستید. وقتی بخیه های افروز رو می زدی گفتی

  و ساغر می پرسد: خوب ازکجا می دونستید؟ مهرداد اوهومی می گوید
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 .مهرداد صفحه ی تبلتش را قفل می کند: از همونجایی که می شناسمت

 و : خوب ازکجا؟

 .مهردادمی خندد و هیراد می توپد:حواست به مرغه باشه که اونجا توپالستیکه آبشزنشه

ما             باز می کند: لب  قابلمه برمی گردد و مهرداد  به سووومت  دوسوووت  سووواغر بی حرف 

 .سیامکیم.سرهمین قضیه باتو آشناشدیم و می شناسیمت

 .ساغر گله مند می گوید: ولی اون نمی دونست

هیراد می خندد: منوبااین یکی ندون. رفیق فابریک هومن این .و به هیراداشووواره می کند

 .ناکسه.واسه همینم اطالعاتش ازهمه باالتره

 مهردادمی خندد و ساغر می پرسد:هومن ر یستونه؟

  !مهرداد چشمش را در کاسه می چرخاند:یجووووووورایی

 .هیراد دوباره می گوید: ول کن این سوال هارو. ازخودت بگو

  ساغر شانه باال می اندازد:چی بگم آخه؟

 ...و : همه چی. مثال

 .دست هایش را آب می کشد و می گوید: آخیش باالخره تموم شد

پهلویش را به سووینک تکیه می دهد:از   شوویرآب را قطع کرده و به سوومتش برمی گردد.

 .زندگیت بگو.عالیقت و دوست هات
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ساغربی تفاوت می گوید:یک زندگی معمولی.عالقه به چیزخاصی ندارم.دوست هم که...     

  .دارم،یعنی داشتم ولی هیچکی صمیمی نبود.باهیچکس راحت نبودم

 !هیراد می خندد: تو یک افسرده ی تموم عیاری

 جوری به این نتیجه رسیدی؟ساغر اخم می کند:وچ

هیرادصدایش را نازک می کند:یک زندگی معمولی،عالقه به چیزخاصی هم ندارم،دوستی  

 .هم ندارم

سوواغراخمش را غلیظ تر می کند و مهرداد باخنده می گوید:نه من مخالفم.این افسوورده   

 .نیست بیشترشبیه اون دخترهاییه که فقا جلودماغشون رو می بینند

مرغ برمی گردد:ازمسووخره کردن من چی گیرتون میاد؟منم بخوام می سوواغر به سوومت 

 .تونم مسخرتون کنم

 .هیراد: بیخیال.مافقا شوخی می کنیم اگه بهت برمی خوره باشه دیگه نمی گیم

 .ساغر نگاهش را به دمشایی های او می دوزد:من افسرده نیستم. خودمم نمی گیرم

:باشووه دیگه بهم برنمی خوره. اصووال تو جوابی نمی شوونود وازسووکوتشووان کالفه می شووود

 .خودت چندسالته؟ هیرادبالبخندسربلند می کند:بیست و پنم

 و : رشته ات چیه؟

 .و :گرافیک.البته بود

 و : چرابود؟ادامه ندادید؟

  هیراد اخم می کند: می شه انقدر منو جمع نبندی؟
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 .ساغر لب می گزد:اونجوری راحت نیستم

ت نیسووتم. راحت باش.اینجا همه باهم دوسووتیم و بخوای  ووووو : خب اینجوری هم من راح

 .نخوای این توفیق اجباری نصیبت شده بین ماباشی.پس تعارف نکن

 ...ساغر لبمی گزد:شماها همه تون پسرید ومن

ووووو : خوب افروز هم تنها دختر بین مون بود. ولی واقعا رفتارش جوری بودکه یک وقت  

 !هایی یادم می رفت اون دختره

 .بجای ساغر می گوید: اون افروز بود.ساغر معذبهمهرداد

 .هیراد:بله در این که شکی نیست

آهی می کشووود: هیچکس افروزنمیشوووه. ولی به هرحال خوشوووم نمیاد منوجمع ببندی. و  

  .درجواب سوالت نه نشد ادامه بدم

 .و : حیف!خیلی رشته ی خوبیه که

 و : تو دوست داری؟

 .و : اوهوم

 !خوندی؟ یک دنیا فاصله است بین این دوتا کهو : پس چرا داروسازی 

ساغر شانه ای باال می اندازد و باافسوس می گوید:بابام نذاشت.کال عشق این بودن ازمن       

سازن. دکترهم زورکی نمیشه که.من حالم از خون به هم می خوره بعد    یک خانم دکتر ب

 برم دکتربشم؟

 !هیراد : عجب
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  .مهرداد: فکر کنم مرغه آب پز شد

یراد به سمت قابلمه می رود و شعله را خاموش می کند. رو به ساغرمی گوید: نگاه کن     ه

شوخالی می کنی. بعدپالستیکشو باز می کنی. ته قابلمه یکم روغن می ریزی.       یادبگیر.آب

با یکم ادویه.بعد دوباره روش آب می ریزی و میذاری روی گاز. اینبار شعله اش رو بذار 

 .و هم می ذاری تاقشنگ مغز پخت بشهرو متوسا. در قابلمه ر

ساغر دقیق نگاهش می کند تا کارهایش را به   تمام گفته هایش را دقیق انجام می دهد و 

صال        سشارد.مهرداد دست زیرچانه زده وباخنده نگاهشان می کند.برخالف هومن ا ذهن ب

شت.هیچ طوری درمخیله اش نمی گنجید که این دختر با این حماقت      شک ندا ساغر    به 

های آشکارش جاسوس باشد. خسته از آموزش های آششزی هیراد ازجا بلند می شود و        

 .به نشیمن می رود. مقابل هومن که روی کاناپه دراز کشیده می ایستد:جمع کن خودتو

به کلیپ             هومن کنار می کشووود و مهردادکنارش جای می گیرد.مثل هومن نگاهش را 

 چی شده گذاشتی بیادپایین؟ خارجی که پخش می شود می دوزد و می گوید:

  .هومن بدون این که نگاهش را از تلویزیون بگیردمی گوید: قرارنبودهمیشه اونجابمونه

  و : چه فکری واسش داری؟

  .و:فعال هیچی

 و: یعنی چی؟ قراره همینجور بالتکلیف اینجابمونه؟

  .و : نه

 و : پس چی؟
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بسنجمش. مطمئن بشم مطرحش   و : یک چیزهایی هست که بهش فکر می کنم. ولی باید

 .می کنم

هاش راه              با تا اون موقع  گاهش می کند: گاه از صوووفحه تلویزیون می گیرد ون باالخره ن

  .بیاید.همه تون. نذاراز اینجافراری بشه یابترسه.یک کاری کن از اینجا خوشش بیاد

 مهردادچشم گرد می کند: چی تو سرته؟

م به نمی تونم به بقیه اعتمادکنم. همشو می سشر و : فقا بایدپایبنداینجابشه. می دونی که 

خودت.یک کاری کن باهات رفیق شووه. پای حرفات بشووینه. واسووت حرف بزنه. چه می  

 !دونم. یک کاری کن فقا یک بهونه واسه اینجا موندن داشته باشه

مهرداد چشوووم هایش را باریک می کند: یعنی ازمن می خوای اونو به خودم عالقه مند           

 کنم؟

سبک زندگی عالقه پیداکنه.اگه جواب   وووو :  اول به اینجا. به همه تون. به این خونه و این 

  .نداد،یک کاری کن عاشقت بشه

 !مهردادمی خندد:تو دیوونه شدی

 .و : اون باید اینجا بمونه

به فرش می دوزد: همه        گاهش را  مهردادنفس حبس شوووده اش را بیرون می دهد و ن

 !داشته باشه. ولی عشق و عاشقی نهتالشمو می کنم اینجا رو دوست 

 هومن می خندد و بالحن شوخی می گوید:چرا عشق نه؟

 !مهرداد چشم غره ای نثارش می کند: بقول تو. عشق و عاشقی مال ماهانیست
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 .و : اوهوم

 نگاهی به اطراف می کند:رهاکو؟

 .و:حیاط

 و : سیگار می کشه؟

 .و : اره

 .نه ببین کی گفتمو :اون آخرش ازدودسیگارخودشو خفه می ک

 !هومن به سمتش چشم غره می رود:نه که تو اصال نمی کشی

 .و : می کشم ولی کم

 .و : آره جون خودت

 .و :خداوکیلی هرچقدرهم بکشم به گردپای رها نمی رسم

 .هومن کوتاه می خندد:اینوراست گفتی

 نگاهی گذرا به آششزخانه می کند:این شام کی آماده می شه؟

 ونم واال.دستور مرغ دادی انتظار نداری که سه سوته آماده بشه؟مهرداد : نمی د

 .هومن می خندد:بقول امیرحسین کار دست زنها باشه نشد نداره

 !مهرداد قهقهه می زند:پسره ی ناکس. خیلی وقته خبری ازش نیست

  .و :بار آخر که حرف زدیم گفت کار و بارش خوب تو آلمان گرفته
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 !و :پس موندنی شده

 .ه دیگهو : آر

هومن پوفی می کشوود و بیشووتر درنرمی مبل فرو می رود.هیراد بشووقاب ها را از کابینت   

 .چوبی باالی سینک  رفشویی بیرون می کشد و روی میز می گذارد: این هارو بچین

 ساغر در قابلمه را میگذارد و به سمتش برمی گردد:به نظرت پخته؟

ت زیراوپن بیرون می کشود. سواغر درحال    هیراد اوهومی می گوید و دیس ها را از کابین

 .چیدن بشقاب ها می گوید:مرسی

 هیراد مقابل میز می ایستد و دیس ها را روی میزمی گذارد:بابتِ؟

  .و : غذا

 می خندد: آهان واسه آموزشش؟

ساغر باسرتایید می کند و هیراد به سمت نشیمن می رود: شووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووام 

 !حووووووووووواهوووره

بعد همگی سوورمیز شووام حاهوور بودند. سوواغرنگاهش را به صووندلی های      چنددقیقه ی

 خالیمی دوزد:بقیه نیستن؟

 مهرداد درحالی که برنم می کشد در جوابش می گوید:کدوم بقیه؟

 .ساغر مردد می گوید:آقاکسرا...آرش

  رهابانیشخند می گوید:کسرا آقاست و آرش نه؟
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رای عوض کردن جو می خندد: اینجا  سوواغر لب می گزد و سووربه زیر می اندازد.هیرادب 

  .انقدرهام خلوت نبود. ولی ازشانس تو این اواخر ته کشیدیم

برخالف انتظار بقیه هومن لب باز می کند: به لطف پدر عزیزت و دوسووتانش بیشووتر این 

 .صندلی ها خالی شده!خالی هم می مونه

  ای من؟همه متعجب نگاهش می کنند.ساغرمردد می پرسد:منظورتون چیه؟ باب

باصووودای آرامی می            گذارد و سووواغر از هیراد  هان می  قاشوووقی در د یال  هومن بیخ

 پرسد:دستگیرشدن؟

قبل از هیراد مهرداد نگاه دقیقش را به هومن می دوزد و لب باز می کند: نه. کشته شدن.  

 .یکی هم فراری شده و اون دوتاهم رفتن ماموریت

میز دسوووت روی زانویش می گذارد    سووواغر می خواهد چیزی بگوید که هیراد از زیر    

وساغر متحیر به سمتش برمی گردد.هیرادباچشم و ابرو اشاره می کند که چیزی نگوید       

ست         ستش را نگاه می کند. د ساغر مات و مبهوت جای د ستش را برمی دارد. اما وبعد د

روی زانویش گذاشوووته بود. این پسووور، این مرد که در قواعد خانه ی شوووان نامحرم نام   

دست روی زانویش گذاشته بود.برایش زیادی سنگین بود.هیراد باز برای به هم    داشت  

 زدن این جو سنگین تالش می کند:خوشمزه شده؟

 .درکمال تعجبش باز هومن جواب می دهد: مثل همیشه است

نگاهش را به سوواغر می دوزد:فکر نمی کردم دسووتشختت انقدر شووبیه هیرادباشووه. انتظار  

 .داشتم خوشمزه تر بشه

 هیراد می خندد: یعنی دستشخت من بده دیگه؟
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هومن نگاه پرشوویطنتش را به سوواغر سووربه زیر می دوزد:دسووتشخت توکه به عنوان یک   

 .پسرحرف نداره. ولی خوب انتظاربیشتری از یک خانم تو این زمینه داشتم

هیراد می خندد: ایشوواال از دفعه بعد بهتر میشووه. نه که خانم رو از لحاظ روحی دق مرگ  

 .دادین این مدت. ازاین بیشتر واسه امشب از دستش برنمیومد

هومن عصبی از ساغری که سر به زیرسکوت کرده می گوید: خودش خیلی خسته شده         

 که نمی تونه جوابمو بده؟

 !ساغر باالخره سربلند می کند و هومن می خندد:چه عجب

یش بینی نیسوووت و  سووواغر باترس نگاهش می کند. هیچ کدام از کارهای این مرد قابل پ

نبوده! درذهنش به دنبال حرفی مناسب می گردد تا تحویلش بدهد که صدای هومن بین 

 !افکارش می پرد: توی این خونه سرت همیشه باید باالباشه

 .ساغر بدون این که حتی فکر کند چه گفته لب می زند:چشم

 .هومن بالبخند می گوید:خوبه

زسربه زیر می اندازد. عصبی دستش را محکم     مشغول غذاخوردن می شود که می بیند با  

روی میز می زند. سوواغر هیع می کشوود و از جا میشرد. هومن نگاه خیره اش را به چشووم   

هایش می دوزد: یکبار می گم. سوورت همیشووه باالباشووه. دفعه دیگه این دسووت رو میز    

 !نمیشینه ها... مستقیم میاد رو صورتت

ست او را به اینجاعالقه   همه متعجب نگاهش می کنند. مهرداد فک ر می کند او که می خوا

مند کند چرا اینطور او را می ترسوواند؟ رهووا بی حوصووله می گوید: می شووه این بحث رو  

 بذارید واسه بعد از شام؟
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 .مهرداد سریع می گوید:موافقم

سیده که        ساغر به حدی از تهدیدش تر شوند.  شغول خوردن می  و به همین روال همه م

شقاب را     حین غذاخوردن  سرش را باگردنش رعایت می کند. هومن یک ب صله ی  هم فا

تمام کرده و دیس را به سووومت خود می کشووود تا بشوووقاب دوم را پر کند.باخم کردن           

شمی افتد. هیراد که               ست سرخورده و روی مچ د ستش  ساق د سبیح چوبی از  ستش ت د

ید: اِ   نزدیک تر از همه به او نشوووسوووته سوووریع متوجه اش می شوووود و متعجب می گو        

  !تسبیحت

 نگاهش را به چهره ی خونسردش می دوزد:ازکجاپیداش کردی؟

باحرف او توجه همه به تسووبیح جلب می شووود. حتی سوواغر هم ازکنارهیراد کمی گردن   

می کشووود تا بهتر تسوووبیح را ببیند. هومن بیتفاوت به نگاه های کنجکاوشوووان لب می            

 .زند:دست افروز بوده

 واقعا؟ رهامتحیر می پرسد: افروز؟

می                         پس  فش را  حر کنوود و رهووووا زود  می  خم  قعووا ا لمووه ی وا ک طر  بخووا من  هو

 گیرد:ببخشید،ببخشید. خوب چجوری دست افروز بوده؟چجوری دست تو رسید؟

ستش       سریع از د ساغر متعجب مهره های چوبی اش را از نظرمی گذراند. آن روز انقدر 

ئن بود را دیده بود. مطم گرفت که نتوانست زیاد متوجه خصوصیاتش بشود. این تسبیح      

 .که آن را می شناسد.باصدای هومن نگاه از تسبیح می گیرد: جاشوبه ساغر گفته بود

رها آهانی می گوید و دوباره مشغول غذا خوردنش می شود. ساغر دوباره نگاهش را به     

سبیح می دوزد. کاش بتواند ازنزدیک ببیندش. کاش ببیند همان نقش و نگار های ریز   ت
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هد            رادار تا از او بخوا کاش کمی جر ت داشوووت  ما این چطور ممکن اسوووت؟  نه. ا یا د 

 تسبیحش را از نزدیک ببیند. باصدای هیراد که زمزمه می کند:چیزی می خوای؟

نگاه از تسوووبیح می گیرد و نه می گوید. اما در این بین مهرداد و هومن به خوبی متوجه         

ست د     شده بودند.هومن دو سبیح  شود و     نگاه خیره اش به ت شت علت نگاهش را جویا  ا

مهرداد فکر می کرداگر ساغر جای آن را به هومن نشان داده چرا اینطور متحیر تسبیح     

سشارد و خود راهی         ستن  رف ها را به مهرداد می  ش شام هیراد  را نگاه می کرد؟ بعداز

شیند.مهرداد بدون            صندلی می ن ساغرهم میز را جمع می کند و روی  شود.  شیمن می  ن

 که به سمتش برگردد می گوید: نمیری نشیمن؟ این

 و : چرابرم؟

ووووو : این که هومن اجازه داده بین مون باشووی یعنی حاال حاال پیشوومونی. قرار نیسووت که 

 .همیشه انقدرموذب باشی

شیر آب را قطع می کند و        ست زیر چانه می زند. مهرداد  ساغر نمیدونمی می گوید و د

 جایی کمکم می کنی؟به سمتش برمی گردد:حاال که این

ساغر اوهومی گفته و به سمتش می رود. مهردادبافاصله از او می ایستد: من کفی می کنم  

 .تو آب بکش

 .و : باشه

 .شیرآب را باز می کند و می گوید:باشناختی که ازت دارم دخترساکتی نیستی

 ساغرسربلند کرده و نگاهش می کند.مهردادلبخندمی زند:چراانقدر موذبی؟

 ...نگاه می دزدد:خوب همه تون پسریدساغر 
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مهردادبه میان حرفش می پرد:هم کالسی هات هم پسربودن. ولی باهاشون خیلی راحت  

 .بودی

سوواغر باچشووم هایی گرد شووده نگاهش می کند. چندبار دهان باز می کندتاچیزی بگوید 

سوال تکراری  شود  "اما بیخیال  شه بی جواب مانده.   "از کجا میدونی می  ه سر ب که همی

  .زیر بشقاب کفی را از دستش می گیرد:خودت که گفتی.هم کالسیم بودن

 .مهرداد می خندد: خوب ماهم همخونه اتیم

 ساغر بی اختیار می خندد:همخونه؟

 مهردادنگاهش می کند:پس چی؟

سوواغر صووادقانه می گوید: برنخوره ها. بیشووتر واسووم نقش نگهبان زندان جدیدمو دارید 

 .تاهمخونه

 انقدرخشنیم؟ و :یعنی

 ساغر سربلندمی کند:نیستید؟

 .و : اینجازندان نیست ساغر.ماهم نگهبان نیستیم

ند             ند و فکر می ک خا های سوووبز چشووومش می چر مک  گاهش را روی مرد سووواغر ن

شم هایش را                 سیاهی مطلق چ شد. شم رنگی با شت چ ست دا شه دو شبحالش! همی خو

سه م     شت. نگاه می دزدد و می گوید:اره ولی وا ست ندا ن جز این نبوده. اینجاهم یک  دو

 .زندانه.یکم خوش رنگ و لعاب تر

و:ماخشن نیستیم ساغر.اینجاهم زندان نیست.هرسختی که بوده بخاطررفتار تندی بودکه 

 .روز اول داشتی
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شده.چرا تهدیدم می کنید که اگه     وووو : حاال چی؟حاالکه دیگه بقول خودتون زبونم چیده 

 تم؟سرمو پایین بندازم می زنید توصور

 .و : اوالهومن روقاطی مانکن

 ساغر متعجب می پرسد:یعنی اون ازشماهانیست؟

ووووو : هسووت ولی اون جدی ترین آدم توی این خونه اسووت. هیچوقت رفتارهای اونو به   

حساب ماهاننویس.هومن فرق داره.به بقیه نگاه کن.هیراد،کسرا،آرش...رفتار اون ها رو   

 .درنظربگیر

 .و می کنم که کناربیامو : اوهوم. نمی دونم سعیم

 .و :و اما دوما. اون بخاطر خودت گفت

 و : یعنی چی؟

وووو : چیزبدی نگفت.انقدرسر به زیربودن خوب نیست. اگه قراره یکی ازماهاباشی نباید      

 .انقدرساکت و مظلوم باشی

 ساغرچشم گرد می کند:کی گفته من قراره یکی ازشماهابشم؟

 عنی نفهمیدی؟مهردادیک تای ابرویش راباالمی دهد:ی

 .و : ازکجاباید می فهمیدم؟ هیچکس مثل آدم جوابمونمیده که من برای چی اینجام

مهردادنگاه می گیرد و با رف مشغول می شود:قرارنیست که همیشه بگن.این که هومن 

تورونکشووته.این که االن اینجایی،کنارماغذامیخوری وبامن  رف می شوووری یعنی قراره   

 .یکی ازمابشی
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 !ند می زند: همین که منو نکشته. هه خیلی لطف کردهساغرپوزخ

مهردادجدی می گوید:هومن رو دسوووت کم نگیر.حداقل توی این یک مورد.چیزی که         

 .واسش کمترین ارزش رو داره می تونه جون آدم هاباشه

 ساغر مردد می پرسد: خیلی هارو کشته یعنی؟

به حسووواب     مهردادنفس حبس شوووده اش را بیرون می دهد:اگه واسوووش یک ته       دید 

  .بیای.مطمئن باش یک لحظه هم صبرنمی کنه

به لرزه           از دردی که ناگهان زیر دلش می پیچد اخم می کند.تمام تنش از ترس هومن 

:  گوید مهردادمی به رو و کشیده آب را دستش در می آید. اگر بخواهد او را بکشد چه؟ 

 هست؟ سرویس پایین

 .ه یک در هستمهرداد:آره. بری سمت چپ باچندقدم فاصل

ساغر بدون اینکه منتظر ادامه ی صحبت هایش باشد بیرون می رود و به سرعت خودرا       

به دستشویی می رساند.چندمشت آب به صورتش می زند تاآرامشش را بازیابد. نگاهش  

را به چهره ی نذارش در آینه می دوزد. موهایی چرب،صوووورتی بی رنگ وحال،شوووال          

ه ی لبش که بعد از هشووت روز رو به بهبودی  پرچروک روی سوورش،زخم کوچک گوشوو

صد گشتن تمام تنش را       می رود. دست روی زخمش می کشد. هومن او را زده بود. به ق

وارسوووی کرده بود.به حریمش تعرض کرده بود و باز باخونسوووردی بااو حرف می زد و       

شی ندارد. باز هم تنش می    سکّن می آورد.مهردادگفت جان آدم ها برایش ارز  برایش م

لرزد. گفت اگر برایش تهدید به حساب بیاید...اگر او را بکشد ،اگر بالیی بدتر به سرش 

بیاورد.گفت حساب هومن از آن ها جداست. تاحاال همه با او خوب بودند بجزهومن! آب 

دهانش را قورت می دهد و فکر می کند باید از او بترسم!بعدازدقیقه ای خارج شده و به   
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وم می رسوواند.مسووکنی دیگر با آب باقیمانده از  هرمی خورد و  سووختیخود را به طبقه سوو

روی تخت دراز می کشد. تمام امشب را در ذهنش مرورمی کند. آموزش آششزی هیراد،  

لمس دسووت هیراد،حرف های مهرداد،چشووم های خوش رنگ مهرداد، رفتارهای هوود و  

 !نقیم هومن ،تسبیح هومن

سبیح چوب    شم باز می کند.ت ی با مهره هایی قهوه ای،بانقش و نگارهای  از یادآوری اش چ

سبیح را درجعبه ایمخصوص نگهداری می کرد.می گفت این      شده. پدرش ت ریز قلم کار 

یکیادگاری باارزش اسووت.یک یادگار ازگذشووته. خوب بیاد دارد متعجب مهره هایشوورا  

نگاه کرده بود.این همه ریزه کاری روی مهره های کوچکهنربود واقعا.مخصووووصوووانام          

سالش بود برای اولین       م شده بود. وقتی ده  صومانی که روی مهره هابا  رافت حکاکی  ع

بار آن تسوووبیح رادید.آن روزها هنوز دخترناخلف خانواده نشوووده بود. آن روزهاهنوز         

صومان         شنام مع ستش داده بود و بادقت برای سبیح را به د عزیزدل بابابود.وقتی پدرش ت

سه  «.ص»ول حضرت محمد را گفته بود: این ها به ترتیبه. ا بعدخانم فاطمه زهرا. بعدمی ر

 .به ا مه پاک و مطهر

 متعجب نالیده بود: وای امام ها چه زیادن. همشوحفظی بابا؟

 و :خجالت بکش بچه.مسلمون باشی و امام هاتو نشناسی؟

 .و :خوب زیادن

و : سخت نیست که یادگرفتنش.ببین اول علی شیرخدا. دوم حسن یامجتبی.سوم حسین    

 ...تشنه لب

ازیادآوریشوووعر لبخند می زند.چقدر آن روزها زندگی زیبابود.چقدرپدرش مهربان بود.    

مادرش هم خوش اخالق تر بود. وقتی در هر زمان از روز لقمه ای می گرفت و به دستش  
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می داد:بخور مادر تورو ولت کنم اصال یادت نمی مونه کی باید غذا بخوری که.بخورجون   

 .بگیری

فکر می کند چقدرآن روزها دور به نظر می رسوود.آخرین باری که از دسووت   می خندد و

 مادرش لقمه گرفته بود،آخرین باری که پدر به رویش لبخند زده بود کِی بود؟

مهرداد از آشووشزخانه خارج می شووود و نگاهش را در نشوویمن می چرخاند. متعجب می   

 پرسد:پس ساغر کو؟

 ه پیش تو نبود؟هیراد سرش را کم می کند تاببیندش:مگ

 .مهردادمقابل در بسته ی دستشویی می ایستد:گفت میره دستشویی

 چند تقه به در می زند:اینجایی؟

 .هومن لب می زند:رفت باال

 هیراد متعجب نگاهش می کند: مطمئنی؟

  .و : آره چنددقیقه پیش دیدمش

ه  دارمهردادنفس آسوده ای می کشد و کنارشان جای می گیرد: این پشت سرشم چشم        

 .بابا!دست کم نگیرش

 .هومن لبخندکمرنگی می زندوهیراد می گوید: ساکت برنامه رو ببینیم

 هومن تلویزیون راخاموش می کند و هیراد غر می زند: چه مرگته؟

 .هومن جدی می گوید: باید حرف بزنم. باهمه تون
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سیبی که در دهان می جوید را قورت می دهد و منتظر نگاهش می کند.    ها تکه  هومن  ر

شان           سمت  شده و به  ساغر آن باال مطمئن  سمت پله ها می رود. ازنبودن  شده و به  بلند 

ست به کمر می زند: این دختر باید اینجابمونه. تاکید می       ستاده و د شان ای می رود. مقابل

  !کنم زنده و سالم

  شنگاهش را به رها می دوزد: کافیه نوک انگشتت بهش بخوره تا کل دستتو از بیخ قطع

  وس ه کنم. فقا یبار می گم رهوووا و دیگه هم تکرارشووونمی کنم.سووواغر رو تو میدون     

 .نمیاری بازیات

یادی                 مادنکن. آزادی ز باش ولی اعت هاش صووومیمی  با ند: و تو.  به هیراد می ک رو 

دراختیارش نده. ممکنه نباشوووم و فقا پیش شوووماهابمونه نمی خوام پاشوووو از این خونه         

سیله ارت  س    بیرون بذاره. هیچ و ه. باطی مثل گوشی لشتاب تبلت و تلفن نباید به دستش بر

  !به هیچ وجه هیراد

رو به مهرداد می کند: به توهم که گفتم. باتو خیلی راحته.اونو اینجاموندگارش می کنی            

  !مهردادطوری که وقتی گفتم اینجامیمونی یانه باید اینجارو انتخاب کنه

*** 

شوووروع به نواختن می کند. گارسوووون مقابل با تمام شووودن موزیک قبلی آهنگ جدیدی 

میزش می ایسووتد و منو را به سوومتش می گیرد. امین بدون این که نگاهی به منو بندازد   

 .می گوید:شیشلیک

 و :فقا یکی؟

 .و : بله

 .قبل از اینکه گارسون راهش را کم کند دوباره می گوید:ببخشید
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 یشه...موزیکی که قبل از این گارسون پرسشگر نگاهش می کند و امین مردد می گوید:م   

 پخش می شد رو یبار دیگه بذارید؟

 .گارسون لبخندمی زند. البته. االن می گم بهشون

با دورشدنش امین تکیه به پشتی صندلی می دهد و شیشه ی بخار گرفته رانگاه می کند.       

هعیتی که دارد خنده اش        شود و امین لبخند می زند.از و ضاپخش می  شنا درف موزیک آ

گیرد. پلیسووی که در رسووتوران درخواسووت آهنگ می دهد. آهنگی که بطور عجیبی   می 

 .آرامش می کند

 باید تورو پیداکنم شاید هنوزم دیرنیست

 توساده دل کندی ولی تقدیر بی تقصیرنیست

 بااینکه بی تاب منی بازهم منو خا می زنی

 باید تورو پیداکنم توباخودت هم دشمنی

گاهش را از پ   مد از        آه می کشووود و ن بدش می آ به رومیزی می دوزد.  ته و  نجره گرف

مردهایی که از خانه و زندگی شوووان فراری اند.متنفربود از مردانی که بیرون را به خانه             

وزندگی شووان ترجیح می دادند. چقدر رقت انگیر بود وهووعیتش وقتی تبدیل به چیزی    

 !خوبی های زهراشده بود که روزی از آن متنفر بود! لعنت به یادساغر. لعنت به 

 کی بایک جمله مثل من می تونه آرومت کنه

 اون لحظه های آخراز رفتن پشیمونت کنه

 دلگیرم از این شهرسرداین کوچه های بی عبور
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 وقتی به من فکر می کنی حس می کنم از راه دور

کاش می شد پاک کنی داشت تا با آن هرچه که از ساغر در ذهنش بود را پاک کند.کاش  

ساغر  ست تمام زندگی اش را پر از زهرا و خوبی هایش    هیچ  شت تا می توان ی وجود ندا

های خوشووومزه                 غذا هایش. زهرا و  عذرخواهی  هایش.زهرا و  لت  جا ند. زهرا و خ ک

اش.زهرا که چیزی کم نداشووت، داشووت؟هرطور و از هرزاویه ای که نگاه می کرد زهرا  

صوراتش ازهمسرآینده اش   هیچ ایرادی نداشت.زهرا تمام آن چیزی بود که روزی در ت 

شده بود؟چرا بعد از آن دعوای لعنتی زهرا       ضورش فراری  شت.چرا انقدر از ح انتظار دا

بجای بیشووترجبهه گرفتن مظلوم تر شووده بود؟ چرا اینطور کوتاه آمده و او را شوورمنده   

 !کرده بود؟آه که ای کاش ساغر نبود

 آخر یک شب این گریه ها سوی چشامو می بره

 از پیرهنی که جاگذاشتی می پرهعطرت داره 

 باید تورو پیداکنم هرروز تنهاترنشی

 راهی به بامن بودنت حتی از این کمتر نشی

فکر سوواغری که حاال نیسووت و معلوم نیسووت کجاسووت تمام زندگی اش را احاطه کرده    

ست باید        ست ، اگرهنوز ه ست یانه؟ اگر زنده ا ست یانه؟خوب ا بود.فکر این که زنده ا

ن    یدایش ک بالش بروی دیگر        پ به دن فت اگر  فت. زهرا گ یادهم بی راه نمی گ د. زهرا ز

برنمی گردی. شاید دروغ هم نمی گفت. وقتی هنوز هیچ نشده درخواب هایش ساغر را    

دست و پابسته پیدا می کرد و او را به اغوش می کشید. معلوم نیست اگر واقعا پیدایش       

ذارد  را ببیند شوواید این بار را باخدایش قراربگکند.اگر یکبار ، فقا یکبار دیگر بتواند او 
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تا گناهش را نادیده بگیرد. که این یکبار را ببخشووود و او بتواند سووواغر را برای اولین و          

 .آخرین بار به آغوش بکشد

 پیدات کنم حتی اگه پروازمو پرپرکنی

 محکم بگیرم دستتو احساسموباورکنی

 بایدتورو پیداکنم شاید هنوزهم دیر نیست

 اده دل کندی ولی تقدیر بی تقصیرنیستتوس

گارسون غذا را می آورد و او تشکرمی کند. قاشق چنگال را به دست می گیرد و نگاهش  

را به شووویشووولیک خوش رنگ و بوی مقابلش می دوزد.وقتیکه اداره بود تمام وجودش         

شلیک درخود نمی دید.       شی سنگی را فریادمی زد اماحاال هیچ میلی برای خوردن این  گر

بیشووتر دلش آن موزیک را می خواسووت. آن متنی که زیادی حرف دلش را به زبان می  

غذایش می خورد.             قاشوووقی از  ند که شوووده چ به زور هم  ند.  آورد و آهنگین می خوا

دیگررویش نمی شود دوباره آهنگ درخواست بدهد.چندقاشق نخورده کنار می کشد و      

سووت مرد می دهد و بعداز گفتن  برای حسوواب به پیشووخوان می رود. عابر بانک را به د 

 .رمزش لب می زند:ببخشید

مردپرسووشووگرنگاهش می کند و او می گوید:این موزیکی که دوبار پخش شوود. قبل از    

 این.اسم آهنگ چی بود؟

 .مرد نگاهی به لشتاب مقابلش می کند و می گوید:تقدیرازعقیلی

 .و : آهان.ممنونم
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ی نشیند. گوشه ی پیاده رو شروع به     به محم خروج از رستوران سرمای هوا به تنش م  

صدای زنگ موبایل افکارش را به هم می زند.      شته  قدم زدن می کند. چند دقیقه ای نگذ

گوشووی را از جیب پالتویش بیرون کشوویده و بادیدن نام زهرا آهی می کشوودوتماس را   

 .وصل می کند:الو

 و: سالم.خوبی؟

 و :مرسی. توخوبی؟

  .و :نه

 و :چیزی شده؟

 م.کی میای؟و :تنها

 ...و : راستش من

  قبل از تمام شدن حرفش زهرا دلخورمی گوید:امشب هم نمیای؟

 .و :یکم کار دارم

 .و :هفته بعدهم میری ماموریت

 .و :اوهوم

 !و : امین

 و :هوم؟

 و:بیا.هروقت که کارت تموم شد.هرچقدر هم دیر،ولی بیا باشه؟
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 .می کنم زودتر تمومش کنم امین نفس حبس شده اش را بیرون می دهد:باشه. سعی

 .و : پس منتظرتم

 .و :نه زهرا.توبخواب

 .و : تانیای نمی تونم.منتظرتم.فعال

یب می           ند. امین گوشوووی را درج باشوووودقطع می ک که منتظرجواب امین  بدون این  و

شده. تمام کاری که امشب دارد را مرور      گذارد.نگاهش را به آسمانی می دوزد که ابری 

ونده ی سوورمد را می خواند تا ایرادی نداشووته باشوود.باید برای مهر  می کند. فقا بایدپر

مختومه آن را به سووورهنگ می داد. کار زیادوقت گیرینبود اما وقتی که اینطور در دلش          

ند.هیچ نمی            نه برود و زهرا را ببی خا به  جدال می کرد هیچ دلش نمی خواسوووت  باخود 

ست با رفتارهای هدونقیضش او را بیازارد و انت     شد نه      خوا ساغر با شته باشدکه او  ظار دا

ساله ای که رویاهایش را در توهماتش به تصویر        زهرا! شده بودمثل پسربچه ی دوازده 

می کشید. پسری که دوست داشت وقتی کلید را در قفل می چرخاند و پابه آن خانه می      

ش قنم  لگذارد دختری باموهای بلند مشکی به استقبالش بیاید. برایش لبخند بزند و او د

 !برود برای دندان های خرگوشی اش

که فقا خودش بشووونود زمزمه می           ندتر برمی دارد و زیرلب بطوری  هایش را بل قدم 

 کند:پیدات کنم حتی اگه پروازموپرپرکنی

 محکم بگیرم دستتواحساسموباورکنی

*** 

باتمام شووودن کلیپ فارسوووی کانال را عوض می کند و باالخره با دیدن چهره ی زیبای               

ننده ی مرد خوش چهره ای که چشوووم بسوووته و از ته دل می خواند، لبخند می زند و  خوا
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ما چهره اش را              ند ا بانی دارد می خوا به چه ز ند  ند. حتی نمی دا ما روی آن شوووبکه می 

سشارد.از آزادی مطلقی که بین دیوارهای این خانه        صدایش می  ست دارد و گوش به  دو

ستفاده را می کند.ماه      شده تمام ا صیبش  شید و       ن سرتش را می ک سال ها ح واره ای که 

تعریف سریال ها و برنامه هایش را از بقیه می شنید حاال دراختیارش بود. این برایش به   

مان           ندگی اش بود. یکی از ه های ز نای براورده شوووودن یکی از بزرگترین آرزو مع

که در آغوش           خل  رفی حاجی منعش کرده بود. شوووکالتی دیگر از دا که  هایی  آرزو

دبرمی دارد و بازش می کند.درکلیپ اسووشانیایی جدیدی که پخش می شووود زنان به  دار

طور خیلی زیبایی می رقصووند. دوسووت دارد حاال مهرداد و هیراد در خانه نباشووندتابتواند  

  .بلند شود و حرکات آن ها را تکرار کند

رهوووا کنارش روی کاناپه می نشووویند و او متعجب نگاهش می کند. رهوووادسوووتش را به 

 .سمتش دراز می کند:کنترل

شود. هیچ حس خوبی به       ستش می دهد و ازجابلند می  ساغر بدون حرف کنترل را به د

این رهووووا نوودارد. بووه سووومووت آشوووشزخووانووه می رود و بووا نوودیوودن مهرداد بلنوودمی   

 گوید:مهردادکجاست؟

 .رها بدون این که به سمتش برگرددمی گوید:رفت

 و : کی میاد؟

 .بدونمرهاکالفه می گوید:من چه 

سوواغر از پشووت سووربرایش دهن کجی می کند و به سوومت پله ها می رود. پوفی کالفه از  

طوالنی بودن پله ها می کشوود وفکر می کند کاش اتاقش در طبقه ی دوم بود. باالخره به 

اتاقش می رسوود و شووال را ازسوورش بیرون می کشوود.مقابل آینه می ایسووتد و فکر می    
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شده باید ب  ه حمام برود.دکمه های مانتو اش را باز می کند و لب می کندامروز را هرطور 

 .زند:اول مهردادبیاد. ازاون بشرسم بهتره. حواسشم به بقیه میده یکوقت نیان توحموم

مانتو را گوشووه ی تخت میگذارد و خودش هم رویش می نشوویند. انقدر خوابیده که حتی  

ها! لذتش فقا واسوووه     خوابش هم نمی آید. لب می زند: زندگی بی کار هم مشوووکلیه         

  .چندروزه

  !می خندد:ببین به کجا رسیدم دلم هوای درس خوندن کرده

صداهایی از حیاط به گوشش می رسد و به سمت بالکن می رود. بادیدن ماشین سفید و          

 !بزرگی که وارد حیاط می شود می گوید:هومن سلطان واردمی شود

ی کارشوووون چیه؟نصوووف روز   پشوووت سووورش را می خاراند و به داخل بازمی گردد:یعن      

 .رونیستن

مقابل آینه می ایستد و چهره اش را از نظر می گذراند: چه داغووووووون شدم. وای کاش         

 .امروز بشه حموم برم. بوی گندگرفتم

باچندتقه ای که به در می خورد ازجا می پرد. تا به خودبجنبد هومن اخل می شود و سالم 

برود که هومن کالفه می گوید: االن من موهاتو  می کند. ساغر می خواهد به سمت شالش

 دیدم. تنت هم دیدم.دقیقا چرا می خوای باز اون شال رو سرکنی؟

بال توجیح می گردد که هومن          به دن سووواغر مات و مبهوت نگاهش می کند.در ذهنش 

شرتی که تنته       شیند:مطمئن باش من با موهای تو و این تی شه ی تختش می ن بیتفاوت گو

 .شمتحریک نمی 

ساغر سرخ می شود و سر به زیر می اندازد.باز صدای هومن در گوشش می پیچد:بشین         

 .باهات حرف دارم
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ساغر صندلی چوبی را کمی جلو می کشد و رویش می نشیند. انگشت های دستش را در       

هم قفل می کند و فکر می کند چرا شوووال به سووور می کرد؟ تاموهایش را نبینند. چون           

 .انع می کردکه هومن می گوید: سرتو بیار باالنامحرمند. خود را ق

سوواغر سووربلند می کند و نگاهش را به یقیه ی پیرهن سووفیدش می دوزد. هومن باز می  

 !گوید: وقتی باهات حرف می زنم توچشم هام نگاه کن

اعتراف می کندجر ت چشم در چشم شدن با او را در خود نمی بیند.اما از ترس خشمش  

ش می دوزد. به مردمک هایی که به رنگ عسووول بودند. انگار           نگاهش را به چشوووم های   

ند هم           ند.فکر می ک گاه می ک که اینطور دقیق دارد چهره اش را ن بار اسووووت  اولین 

مهردادچشم رنگی است و هم او ، حتی به چشم های او هم حسادت می کند. هومن لب       

 هاچیه؟باز می کند: مدتیه که اینجایی. نظرت راجع به اینجا ، راجع به ما

سووواغر دوسوووت دارد نگاه بدزدد و حرف بزند. اینطوری اصوووال نمی تواند لب باز کند.           

  .کلماتش گم می شوند

 !هومن نفس حبس شده اش را بیرون می دهد: سوال سختی نشرسیدم

 ...و :من...من راهیم. یعنی اینجا خوبه. ولی خوب... خوب

 و : دوست داری برگردی؟

 کجا؟ساغرباترس چشم گرد می کند:

وووو : همون جاییکه بودی.مطمئنا برگردی نمی برنت خونه. باز میری زندان و منتظرحکم  

حل کنیم. نمی خوام             تاهرمشوووکلی هسوووت  جا  مدم این  هت می مونی. امروز او گا داد

شم که کی و چطوری قراره فرار کنی. اگه می خوای      شی و من تاآخر نگران این با اینجابا

 .حویلت می دیمبرگردی حرفی نیست همین امروز ت
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سراغ دارد را به کار می گیرد:اگه قرار بود منو تحویلی        شجاعتی که از خود  ساغر تمام 

 بدین چه اصراری داشتید منوبیارن اینجا؟

هومن لب می گزد ولی مطمئن می گوید:چون یک تصفیه حسابی با پدرت داشتم که باید 

 .ی خواستیم قضیه لو برهمیاوردمت اینجا. چون سیامک داشت به خطر می افتاد و نم

سوواغرپوزخند می زند: آره باید قاتل بودن من ثابت بشووه تا سوویامک عزیزتون قِصووِردر   

 .بره

جا می              به اون جای تو که  ندون.اون شوووب هرکسوووی  مارو مقصووور ند:  هومن اخم می ک

شب بین چندمیلیون آدمی          سه ماهم عجیب بود که اون  شد.وا رسیدسرنوشتش این می 

ن تو رفتی سوومت اون ماشووین. اسوومشووو هرچی که می خوای     که توی این شووهر هسووت 

بذار.تقدیر یاسرنوشت،هرچی که بوده باعث شده تا اینجای راه رو بیای.منم آدمی نبودم  

از همچین فرصتی ساده چشم پوشی کنم و بیخیال دخترحاتمی بشم. االن هم تو اینجایی.  

   .ی خودته تااینجاش انتخاب با تو نبود ولی از این به بعدش به عهده

شود و نگاهش را به آن می      ساغر ناخودآگاه متوجه تسبیحی که روی مچش می افتدمی 

 دوزد: چه تصفیه حسابی با بابام داشتید؟

 .و : نمی تونم بگم

سبیح را دقیق تر نگاه می کند. دقیقا همان نقش و نگارها.نام      ساغر اوهومی می گوید و ت

ببیند و مطمئن می شووود این عین همان تسووبیح   رهووا را می تواند روی یکی از مهره ها 

  است. صدای هومن باعث می شود سربلندکند:خوب؟ تصمیمت چیه؟میخوای برگردی؟

سوواغر مردد می شووود. تااینجای راه حق انتخاب را از او گرفتند. همین آدمی که مقابلش  

ایش هنشسته و برایش حرف می زند باعث شده او یک قاتل شناخته شود. تمام بدبختی      
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زیرسووور این آدم اسوووت و حاال لطف کرده و به او حق انتخاب داده. حق انتخاب این که       

پشت میله های زندان اسیر شود یا بین دیوارهای این خانه.لب می زند:من...راستش نه.       

 نمی دونم. خیلی گیجم. می شه بیشتر فکر کنم؟

 .تبرخالف انتظارش هومن می گوید:نه. همین االن جواب میخوام از

سوواغر لب می گزد و دوباره تسووبیح را نگاه می کند. اینجابهتر از زندان اسووت. هرچند    

سر     صله اش  پرخطرتر.اما می تواند غذایی که می خواهد را بخورد. می تواندهروقت حو

رفت به بالکن برود. می تواند لباس های رنگارنگی که در کمد افروز مانده را بشوشووود.               

ست.هرچند باید بین تمام کسانی زندگی کند که حق انتخاب را اینجاخیلی بهتراز زندان ا

شته را عوض      شود گذ از او گرفتند. خیلی ماهرانه او را قاتل جلوه دادند. اما بقول او نمی 

کرد. تنها حقی که دارد این است که اینجا را انتخاب کندیازندان را. آن بیرون نه خانواده  

نه امی    ته اش هیچ کس      ای دیگر انتظارش را می کشووود و  گذشووو های  نی. در بین آدم 

انتظارش را نمی کشد. نه پدری که مایه ی سرافکندگی اش شده و نه مادری.حتی صحرا      

هم منتظرش نیسوووت و این اتفاقات راعذاب الهی و نتیجه ی گناهانش می داند. در این         

ه دیدنش  ببین شاید ساالر هنوز منتظرش باشد.فقا و فقا ساالر! اما وقتی که زندان بود     

شده بود و با حرف امین بعد از مدت ها به دیدنش امد. آه که   نیامد. آن اواخر بیخیالش 

امین هم ، حتی امین هم دیگر انتظارش را نمی کشوووید!امین هم درخانه اش باهمسووور       

 .عزیزش زندگی اش را می کند دیگر.پس سربلند می کند:من...من نمی خوام برگردم

 ینجا بمونی؟و : پس تصمیمت اینه که ا

 .و : نمی دونم. یعنی می خوام ولی اینجوری نه

هومن کالفه از نگاه سوواغر به تسووبیح می گوید: میشووه بجای این تسووبیح منو نگاه کنی و  

 حرفتو بزنی؟
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 ساغر سربلند می کند و مردد می پرسد: این تسبیح رو ازکجاآوردین؟

مردد ادامه می دهد: هومن متعجب از سوووالی که پرسوویده چشووم گرد می کند. سوواغر    

 دزدیدینش؟

 هومن اخم می کند: چرا من باید این تسبیح رو دزدیده باشم؟

  .و : آخه... من مثل اینو دیدم

 هومن متعجب می پرسد:کجا؟

 .و : بابام یکی از این ها داشت. یک لحظه فکر کردم اونو دزدیدین

هنش رسووویده هومن نگاهش را به تسوووبیح می دوزد.سووورهنگ حاتمی؟ازچیزی که به ذ

 لبخند می زند و ساغر می پرسد:یعنی این اون تسبیح نیست؟

هومن تسبیحش را به زیر آستین لباسش هل می دهد و دست هایش را در هم قفل می      

  .کند: من نیومدم اینجا راجع به تسبیح من صحبت کنیم

سوواغر ببخشوویدی می گوید و هومن کالفه لب می زند:منتظرجوابتم. آخرش که چی؟می  

 ونی یا می ری؟م

  .و : من... می خوام که بمونم. ولی اینجوری نه. چجوری بگم؟راحت نیستم

ووو : خوب این مشکل رو خودت درست کردی. وقتی کناره گیری می کنی. باشال و مانتو  

 ...توی خونه می گردی

 (1roman.irساخته شده است) یک رماناین کتاب در سایت 

 ...و : خوب همه تون پسرید

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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هومن می خندد: بیخیال. االن که عصووور قجرنیسوووت. اگه تو واقعا آدم مومن و معتقدی         

هستی حتی اون چندتار مویی که از زیر شالت بیرون میاد رو هم نباید بذاری ببینیم. اگه    

وم اعتقاداتی که تاحاال داشووتی بگذری. قرار نیسووت اینجا  می خوای اینجابمونی باید از تم

 همش بخوری و بخوابی. یک راه خیلی طوالنی در پیش داری می فهمی چی میگم؟

 و : یعنی من چیکار باید بکنم؟

  .هومن خود را عقب می کشد: اولین کار اینه که بیخیال اون شال و مانتو بشی

شود؟ بی    ن همه ی آن ها؟ به مانتوهای کوتاهی فکر  ساغر مکث می کند. بیخیال حجاب 

می کند که دور از چشم حاجی می پوشید... به موهایی که از زیر مقنعه بیرون می ریخت   

تا دیده شوووند. حق با هومن بود. او پایبند اعتقاداتش نبود که حاال باشوود.سووخت بود اما   

 .د:قبولهباید می پذیرفت. باید قبول می کرد تا اینجابماند. سربلند می کن

هومن لبخند می زند: دو، بیخیال تموم گذشووته ات می شووی. هرچیزی که بوده.هرچیزی  

 .که بودی. همشو میندازی دور

اولین چیزی که به ذهنش می رسوود امین اسووت. او که همین را می خواسووت. مجبور بود  

س    ساالر چه؟ خانواده اش...  االر را دیر یا زود خاطرات یک مرد متاهل را دور بریزد. اما 

مگر می توانسوووت فراموش کند؟اما با این حال به خاطر این جا ماندن می گوید: باشوووه.              

 ...فقا

بالم می            به چشوووم هایش می دوزد: من فراری ام. همه دن بدون اجبار نگاهش را  اینبار 

 ...گردن. آخرش چی میشه؟اگه پیدام کنند

  .هومن به میان حرفش می پرد:کسی نمی تونه پیدات کنه

 یعنی من باید تاابد توی این خونه زندانی باشم؟ و :
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  .و : نه.قرار نیست کسی پیدات کنه چون کاری می کنیم که دیگی کسی دنبالت نگرده

 ساغر متعجب می گوید:یعنی چی؟

هومن از جابلند می شود و به سمت کمد افروز می رود. پیرهنی شطرنجی به رنگ سفید     

شویی کمد    شد و از ک سمتش می      قرمز بیرون می ک سیاه برمی دارد و به  شلواری نرم و 

ستاده می دوزد. هومن دولباس را در     ساغر نگاه متعجبش را به اویی که مقابلش ای رود. 

آغوشش می اندازد: لباس هاتو عوض می کنی.هرچیزی که تنته رو بده به من.حتی لباس  

 !زیر

ش          ست به دراور ا شود و نگاه می دزدد که هومن باد سرخ می  اره می کند: لباس  ساغر 

 .زیرها توی کشویی دوم اند.تموم شدی بیارشون اتاقم

و بدون این که منتظر جوابش باشد از اتاق خارج می شود. ساغر متعجب جای خالی اش    

را نگاه می کند. این مرد بالباس های او چکار داشووت؟چرا کمکش می کرد؟نکند کاسووه 

شد؟ چرا اینطور بی دلیل    سه اش با صال چرا باید او را بین     ای زیرنیم کا سد؟ا از او می تر

شت        شد زمزمه می کند:خوب بود حاال یک تفنگ می ذا شان نگه دارد؟ پوفی می ک خود

 رو سرت و خالصت می کرد؟

ازجابلند شووده و طبق گفته ی او لباس هایش را عوض می کند. مقابل آینه می ایسووتد و    

های افروِز مُرده ب          باس  بال ید  با ند یعنی  ندگی اش را سوووشری    فکر می ک عد از این ز

کند؟لباس هایی که در آورده را مرتب تا می زند و لباس زیرها را البالیشوووان پنهان می           

سمت اتاقش می رود. با یادآوری بار     شود و با قدم هایی لرزان به  کند. از اتاق خارج می 

اتاق   آخری که اینجا بوده تمام موهای تنش سووویخ می شوووود.کاش این باال جز اتاق او          

دیگری هم بود. کاش انقدر با او اینجا تنها نبود. چندتقه ای به در می زند و صووودایش را 

 .می شنود:بیاتو
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دسووتگیره ی در را پایین می کشوود و در دل می گوید: من بنده ی خیلی بدیم می دونم.   

 .ولی خودت هوامو داشته باش

  یز هایی را در لشتاب تایپوارد اتاق می شود و او را می بیند که پشت میزش نشسته و چ    

می کند. در را نیمه باز می گذارد و جلو می رود. مقابل میزش می ایسووتد و لباس ها را به 

  .سمتش می گیرد: آوردم

 .هومن نگاه از صفحه ی لشتاب می گیرد:خوبه

 ساغر می خواهد دور شود که دوباره صدایش می کند: از چه اسمی خوشت میاد؟

کند تامطمئن شود مخاطبش او بوده. بادیدن نگاه هومن که به  ساغر متعجب نگاهش می

 صفحه ی لشتاب دوخته شده مردد می گوید: بامن اید؟

 و : جزتو کس دیگه ای هم اینجاست؟

 ساغر لب میگزد و هومن سوالش را تکرار می کند: از چه اسمی خوشت میاد؟

 ساغر نزدیک می شود و مقابل میز می ایستد: چه اسمی؟

 تر و پسر. اگه انتخاب با خودت بود دوست داشتی چه اسمی داشته باشی؟و : دخ

 ...ساغر کمی فکر می کند: نمی دونم. بهش فکر نکردم

  و : اگه پسر بودی چی؟

 .اینبار بدون مکث می گوید: ساالر

 هومن اخم می کند: اسم برادرت؟
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ا سووووالی که  سووواغر بازتعجب می کند که اینطور از جز یات زندگی اش خبردارند. ام          

  .همیشه بی جواب مانده را به زبان نمی آورد و می گوید: اوهوم. دوستش دارم

 .و : نمیشه. یک اسم دیگه

 .ساغر کمی فکر می کند و باالخره می گوید: سینا

 هومن چیزی در لشتاب تایپ می کند و بدون این که نگاهش کند می پرسد: دختر چی؟

 .و : نمی دونم. ساغر رو دوست دارم

 و : فکر کن یک روز بچه دار بشی. می خوای اسمشو چی بذاری؟

 و : ببخشید می شه بدونم برای چی این ها رو می پرسید؟

 .و : بله می شه

 و :خوب؟

 !هومن می خندد:خوب می تونی بشرسی

ساغر کالفه می شود و فکر می کند چرا امروز انقدر حالش خوب است؟ لب می زند: چرا  

 ؟این ها رو می پرسید

هومن دسوووتش را زیرچانه اش می زند و خیره نگاهش می کند: برای این که فرداپس         

 .فردا نگی از اسم جدیدت خوشت نمیاد

شنیده را در ذهنش تجزیه تحلیل می کند: یعنی... یعنی     ساغر ماتش می برد. چیزی که 

 .چی اسم جدید؟ من نمی فهمم
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  !و : هوف.چقدر گیجی

یزی نمی گوید.هومن باز چیزی در لشتابش تایپ می کند  از توهینش دلخور می شود اماچ

 .و می گوید: ساره. ساره ی رهنما

 !چشم به نگاه پرسشگر ساغر می دوزد: اسم جدیدته خانم حاتمی

ساغر         سمت  شود و چیزی را از داخل جاخودکاری برمی دارد. به  شت میز بلند می  از پ

 نی دیگه؟می رود ومقابلشمی ایستد:پس کامال از تصمیمت مطمئ

 .و :مطمئنم

 .هومن لبخند می زند:بهترین تصمیم رو گرفتی. دستت رو بده من

 ساغر باترس قدمی به عقب می رود:واسه چی؟

ستش را می گیرد وچیزی که از      ساند. د هومن می خندد و باگامی بلند خود را به او می ر

ساغر با دیدن کاتر مرگ را به   شته را باال می آورد.  ر  چشم می بیند.فک  جاخودکاری بردا

می کند گول خورده؟این مرد با او چه کار دارد؟ تمام سوووعیش را می کند دسوووتش را از  

شد. هومن کالفه می گوید: یک دیقه وول نخور          شده اش بیرون بک سفت  شتان  بین انگ

 .ببینم

سوواغر می نالد: دسووتمو ول کن. چیکارم داری؟اصووال غلا کردم...من برمی گردم برمی   

 ...گردم زندا

باسوزشی که روی پوست دستش می پیچد بلند آخ می گوید. مچ دستش ازحصار دست        

های او خارج می شووود. بادیدن خونی که درصوودم ثانیه تمام دسووتش را می گیرد تته پته  

 ...کنان می گوید:چو..چیکار...کردی
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هومن از بین لباس هایی که روی میزش گذاشووته بود تیشوورتش را بیرون می کشوود و به 

 می رود. بادیدن چهره ی رنگ و رو پریده اش می خندد:ازخون می ترسی؟ سمتش

ساغر متعجب نگاهش می کند. این مرد دیوانه است؟ دستش را آش و الش کرده و حاال  

 !می خندد؟ مچ دستش باز اسیر می شود و بی اراده داد می زند:ولم کوووووووووووون

 هومن متعجب سربلند می کند:چته؟

شرا   شین رو تخت.       دست زخمی ا روی قسمت باالیی تیشرت قرارمی دهد و می گوید: ب

 .دستتم تکون نمیدی.بذار همینجوری بمونه

 ساغر دستش را نگاه می کند که روی تیشرت مانده و مرددلب می زند: چو...چرا؟

 هومن کاتر خونینرا با دستمال تمیز می کند:چی چرا؟

 دی؟ تو دیوونه ای؟ساغر عصبی می شود: دستم... چرا این کارو کر

 !و : نه. فقا ساغر حاتمی رو کشتم

ستش می چرخاند.منظورش چه       شم گرد می کند و و نگاهش را بین هومن و د ساغر چ

بود؟ نکند آن کاتر زهری بوده باشد؟ هیچ کدام از گفته های این مرد را درک نمی کرد.  

سر  درگمی اش پی می چرا این مرد انقدر حرف هایش را در هم گره میزد؟هومن که به 

برد مقابلش می ایستد و دست هایش را در جیب شلوار راحتی اش فرو می برد:بهش می 

 ...گن صحنه سازی. اگه باتیر بزنمت

انگشتش را روی قفسه ی سینه ی او می کوبد: دقیقا اینجا،قلبت داغون می شه و احتمال       

 !زنده موندنت صفر درصد
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بیند و ادامه می دهد:پیرهنت دقیقا از این       بازهم عالمت سووووال را در چشوووم هایش می   

سوراخ. گزارش دی ان ای ثابت می         سمت  شه. بعدش هم از همین ق سمت خونی می  ق

کنه این خون برای سوواغر حاتمیه. و با شووواهد موجود معلوم می شووه که سوواغرحاتمی     

 .باهرب گلوله به قتل رسیده

 ؟ساغر لب های لرزانش را به هم می زند: مسخرست. جسدچی

شه. فکر          سنه با شمال می تونه پر از موجودات گر شانه ای باال می اندازد: دریای  هومن 

 .نکنم بذارن چیزی از جسد ساغرحاتمی بمونه

سوواغر باز نگاهش را به دسووتش می دوزد و هومن اهووافه می کند: یک تیشوورت پاره ی   

  .خونی! بایک لنگه کفش که توساحل پیداشده

 ساغر لب می زند:دریا؟شمال؟

  .و : اوهوم

 ساغرعصبی می خندد: ازکجا می خوان بدونند من اونجام؟

شی یکی از            ستفاده کرده و گو سوا صت  ساغر حاتمی بازهم از فر ووووو : از اون جایی که 

اونهایی که گرفتنش رو کش رفته تابهشون زنگ بزنه.دفعهشیش باگوشی مرصادبه یک      

 !شماره ای زنگ زده بودی که پدرت هم نبود

شد. هنوزهم از        ساغر تعجب  شته با ضیه هم خبر دا می کند.هیچ فکر نمی کرد از این ق

شماره          شی او با  سی که از گو صاد متوجه تما یادآوری اش به خود می لرزد.وقتی که مر

شت         ساغر انکار کرد اوباپ شد و داد و بیداد به راه انداخت. وقتی  شده بود  غریبه گرفته 

هربه ای به دهانش زد. وقتی افروز     ست  ست و مثل     د ست و پایش را محکم باطناب ب د

 .یک تکه گوشت بی ارزش او را در ماشین جای کردند



                 
 

 

 SEPIDAR*77|  غرق درآتشرمان 

 

 

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

 

351 

 

  هومن چهره ی متفکرش را می بیند و می پرسد: به کی زنگ زده بودی؟

ساغر باترس نگاهش می کند. هیچ دلش نمی خواهد چیزی از امین بگوید. اصال دوست      

به هم بز      تل فراری        ندارد زندگی آرام و نوپای او را  قا که این  ند. تقصووویراو چیسوووت 

  .دوستش دارد؟اوتازه ازدواج کرده، او زندگی خودش را دارد

  هومن تکرار می کند:به کی زنگ زده بودی؟

سم           سیمکارت به ا سر به زیر می اندازد. هومن ادامه می دهد:  سکوت می کند و  ساغر 

 .امین وفایی بود

حس می کند و سربه زیر می اندازد. هومن ساغر عرق سردی که به پشتش می نشیند را 

 می پرسد: دوست پسرته؟

سوواغر منتظر اسووت ازپلیس بودنش چیزی بگوید. از دوسووت پسووری که پلیس بود. یا   

اسومی که بین کارمندان اداره ثبت نشوده. فقا مرصواد و افروز قضویه ی امین را فهمیده      

زارش تماسش را به او داده   بودند. اما فردایش افروز فوت شد و مرصاد دستگیر.وقتی گ   

به خطر            ید و امین را  ند دیگر!می ترسووود چیزی بگو ته بود ما از امین هم گف ند حت بود

 .بیندازد

هومن کالفه نفس حبس شووده اش را بیرون می دهد: من بابات نیسووتم که برای دوسووت  

ستت کنم. پس نیازی به این همه ترس نیست! تو دفعه پیش به اون        شتن بازخوا سر دا پ

زدی. یعنی بیشووتر از خانوادت به اون مطمئن بودی. می خوام دلیل این اطمینان رو  زنگ

 .بدونم

ساغر لب های لرزانش را به هم می زند:من... من فقا...فقا شماره بابامویادم نبود.واسه     

 ...همین هم
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 و : این امین کیه؟

ش را سوواغر می خواهدچیزی بگوید که هومن کالفه دسووت زیرچانه اش می زند و سوور  

 !بلند می کند: االن حرف بزن

 .ساغر آب دهنش را قورت می دهد: امین...امین ... دوست داداشمه

 هومن یک تای ابرویش را باال می دهد:و دوست پسرت؟

 .و : نه...یعنی...بود. دوست پسرم نه فقا... فقا دوستش داشتم

  !و : پس باورکنم که یک عشق یک طرفه بوده

 .کند چانه اش را از زیر دستش بیرون بکشد: اوهوم ساغر تمام سعیش را می

هومن اما بدون توجه به تقالیش فشار دستش را بیشتر می کند: و اون به پلیس خبر داد     

 که برن به اون خونه؟

ساغر تمام سلول های مغزش را به کار می گیرد تافکر کند.تابه نتیجه ای برسد. گفت به 

  ممکن است خبر نداشته باشد؟ پلیس خبر داد. نمی داند پلیس است؟

 .و : آره

 .هومن باالخره چانه اش را رها می کند:خوبه.پس بازهم به اون زنگ می زنی

 !ساغر سریع می گوید:نه...نه

 هومن مشکوک نگاهش می کند:چرا؟

  .و :آخه... آخه نمیشه
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سراغ داردمی گوید:ازدواج کرده.       سی که ازخود  اون   سربه زیر می اندازد و باتمام احسا

منو نخواسووت. حتی اون روز هم وقتی منو شووناخت می خواسووت قطع کنه.بهش گفتم به  

 .بابام خبر بده بیان دنبالم. اون هم گفت دیگه مزاحمش نشم

هومن تمام حرکاتش را دقیق ازنظرمی گذراند. حرفش را قبول می کند و نگاهش را به         

را از زیر دسووتش به نرمی  دسووتش می دوزد. لباس به اندازه کافی خونی شووده. تیشوورت 

بیرون می کشد و ساغر منتظر است تاببیند حرفش را باور کرده یانه. دستش را وارسی       

 .می کند و می گوید: االن مهرداد بیاد بخیه اش می زنه

و با تیشرت خونی به سمت میزش می رود. با دور شدنش ساغرنفس حبس شده اش را      

نگارتازه سوزشش را احساس می کند. لب می    بیرون می دهد و دستش را نگاه می کند.ا 

 گزد و می گوید:مهردادکی میاد؟

 قبل از تمام شدن جمله اش صدای هومن را می شنود: کجایی؟

به سوومتش برمی گردد و موبایلی که مقابل گوشووش گرفته را می بیند. پشووت میزش می 

 ...نشیند:زودخودتو برسون. یک بخیه باید بزنی

 .وزد: نترس جدی نیست.ساغر...فقا دستشو بریده.باشهنگاهش را به ساغر می د

یک ساعت می گذرد و صدای فریادهای ساغر به نشیمن هم می رسد. هیراد نفس کالفه       

 !اش را بیرون می دهد: ای بابا چه خبرشه

رها باز نیشخند می زند و خطاب به هومنی که با لشتابش ور می رود می گوید: تومطمئنی    

 اری بین خودمون؟که اینو می خوای بی

 هومن بدون ااین که نگاه از صفحه ی لشتاب بگیرد می گوید: بله. مشکلیه؟



                 
 

 

 SEPIDAR*77|  غرق درآتشرمان 

 

 

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

 

354 

 

وووو : این که واسه دوتابخیه انقدر داد و هوار راه انداخته. یک جو عقل درست حسابی هم 

  .نداره

  !هیراد دنباله ی حرفش را می گیرد: زیادی ساده است

 و کاربلدبودین؟هومن: مگه شماها از روزاول انقدر خبره 

 .هیراد می خندد: اینو خوب گفتی.هنوز هم یاد اون روز ها میفتم ازخودم شرمم می شه

  !هومن باطعنه می گوید:تازه رهارو ندیدی

سته هرو ین تموم        سه دادن یک ب ها می دوزد و ادامه می دهد: وا نگاه خیره اش را به ر

 .بدنش می لرزید.می گفتم النه که خودشو خیس کنه

 !جدی می گوید:خفه شو رها

 !هومن می خندد: فقا محم یادآوری گفتم

 صدای ساغر قطع می شود و هیراد می گوید:یعنی تموم شد؟

ید: خودش قبول         ید. هیراد خود را هومن می کشووود و می گو یدونمی می گو رهوووا نم

 کرده؟مطمئنی پاپس نمی کشه؟

رده زندان پاپس نمی    هومن بدون این که نگاهش کند لب می زند:از ترس اینکه برنگ        

  .کشه

وووو : هنوز نمی فهمم چرا داری این ریسک رو می کنی. حتی وجودش هم اینجا یک خا    

بزرگه. اسووومش شوووده عنوان همه روزنامه ها. مهم ترین خبر همه مجله ها. یک نگاه به 

 .صفحه حوادث روزنامه انداختی؟ اونجا حتی عکسش هم زدن
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  .تونم ولش کنمهومن لب می گزد: می دونم. ولی نمی 

نگاهش را به چشوووم های هیراد می دوزد:تاوقتی پیش ما باشوووه امنیت مون تضووومین            

شووودسوووت. حتی اگه لوبریم هم باوجود اون راه در رو داریم. واسوووه همین نمی خوام از  

 .دستش بدیم

وووووو : ولی داری برای مرگش صووحنه سووازی می کنی. گیریم که یک روز گیر افتادیم و   

 اده کنیم. چجوری باید ثابت کنیم دروغ نمی گیم؟خواستیم ازش استف

هومن لبخند می زند: این اثبات دروغه که سوووخته.فعال باید بتونیم مرگشوووو ثابت کنیم.      

 .وگرنه اثبات واقعیتی که وجود داره یکی ازآسون ترین کارهای ممکنه

 با پایین آمدن مهرداد رها میشرسد: چی شد؟

 .ی رود می گوید:ازحال رفتمهرداد درحالی که به سمت سرویس م

 .هیراد می خندد و رها باز طعنه می زند: هه! حاال پاشین ازش قهرمان بسازین

شنوند داد می زند: کم کاری هم نبود.         ست هایش بطوری که ب شستن د مهرداد در حال 

 .هشت تابخیه خورد دستش. بدون هیچ دارو و بی حس کننده ای

می رود: واسه اونیکه تن و بدنش یک بخیه هم  از سرویس خارج می شود و به سمتشان     

 !تاحاال نخورده شاهکار بود تحملش

 کنارهومن جای می گیرد و می گوید: تصمیمت جدیه؟

 هومن بالبخند صفحه ی لشتاب را به سمتش می گیرد: ببین چطوره؟
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سته می دوزد. دقیق         صفحه نقش ب سرجوان که روی  صویری از پ مهرداد نگاهش را به ت

 د و متعجب می گوید:این...این ساغره؟تر می شو

 هومن می خندد: ساغر نه. سینارهنما.بهش میاد؟

  !مهرداد دقیق تر نگاهش می کند و می خندد: این... این عووووووووووالیه

 هیراد خود را نزدیکشان می کند:جریان چیه؟

 !مهردادباهیجان می گوید:حتی به عقل جن هم نمی رسه

ه سووومت هیراد می چرخاند: این یکی کارتو ه. باید بتونی          هومن صوووفحه ی لشتاب را ب    

 !گریمش کنی. دقیقا این شکلی

 .هیراد دستی زیرچانه اش می کشد:وقت می بره. جای کارزیاد داره

  .و : هرچی که الزم باشه بخر.فقا می خوام کار بی نقص باشه

ری اسووت ته دوباره نگاهش را به چهره ی تغییر یافته ی سوواغر می دوزد. عکس از پسوو

شت تر بتوان         شاید با ابروهایی پرپ ساغر را دارد.  شم و دماغ و لب های  ریش دار که چ

این شوووباهت را کمتر کرد. همین نکته را برای فرد مورد نظرش تایپ می کند و او قبول  

  .می کند تا شب ابروهایش را پرپشت تر کند

تصوووویری از خود   روی عکس دومی که برایش ارسوووال شوووده کلیک می کند. این بار     

سوواغرباچشووم هایی خاکسووتری و چندتار موی زیتونی رنگ که از زیرمقنعه اش بیرون    

ساغر واقعی دارد.     زده. با این گونه های برجسته و لب های باریک تفاوت های بارزی با 

 .اما بازهم می توان به شباهت عمیق بین شان پی برد

*** 
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شود.  سرمی گذارد و       کلید را در قفل می چرخاند و داخل می  شت  شی های حیاط را پ کا

نیم نگاهی هم به رزهای خشکیده ی باغچه می اندازد. انگار که دیگر نه فاطمه خانم و نه 

صحرا حوصله ی رسیدگی به این باغچه را ندارند که این رزها اینطور پومرده و خشکیده  

  صدای  باورودش. دآور می در در مقابل را هایش کفش و رود می باال را شده اند.دوپله  

ه خانم در گوشوووش می پیچد. به دنبال صووودا می رود و به نشووویمن می        فاطم   هوووعیف

سرسجاده اش نشسته و قرآن به دست گرفته           رسد.فاطمه خانم مثل تمام این چند روز 

اسووت. صوودای زمزمه هایش که آیات قرآن را می خوند فضووای خانه را خاص و معنوی    

 .کرده است

 !و : خوش اومدین بابا

باصوودای صووحرا به عقب برمی گردد. به سووختی لبخندی به روی دخترش می زند:سووالم 

 دخترم.خوبی باباجان؟

 و : مرسی خوبم. خسته نباشید.چیزی می خورید بیارم؟

وووو : نه مرسی.فقا می خوام بخوابم خسته ام. بجاش فردا صبح اول وقت واسم یک چایی  

 خوب دم می کنی؟

 .صحرا لبخند می زند:چشم بابا

با رفتنش به اتاق صوووحرا نیز به اتاق برمی گردد. سووواالر بازهم کنارپنجره دسوووتش را         

زیرچانه اش زده و بیرون را نگاه می کند. صووحرا به سوومتش می رود.صووندلی کنارش را 

شد و         ساالر به درازا می ک شیند. انتظارش برای حرف زدن  شد و رویش می ن عقب می ک

 !یهخود سکوت را می شکند: جاش خیلی خال
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ساالر هیچ عکس العملی نشان نمی دهد و او ادامه می دهد: مسخرست ولی... دلم واسه       

 .غرغرهاش هم تنگ شده.واسه داد و بیداد هاش. واسه همه چیش

سوواالر آهی می کشوود و لب باز می کند: می نشووسووت گوشووه ی اون حوض،می گفت نمی  

 .خوام پلیس بشی

ی کند:آهنگ های خارجی باز صووحراباپشووت دسووت صووورت خیس شووده اش را پاک م  

 .کنه...همون ها که حتی نمی فهمم چی می گن

ساالر دستش را روی شیشه ی پنجره می کشد: می گفت یک روزی درسمو ول می کنم         

 .و بازیگر می شم

 .صحرا میان هق هق اش می گوید: می گفت فرار می کنم

حرا باز می سوواالربغضوومردانه اش را قورت می دهد تاپیش خواهرش رسوووانشووود. صوو   

 !گوید:کاش فقا یبار دیگه ببینمش

 !ساالر در دلش تکرار می کندکووووووواش

صووودای زنگ تلفن خانه بلند می شوووود. سووواالر می گوید:کار بدی هم نمی کرد. ولی            

  .سرکوفت زیاد می شنید

 .می خندد:هرچی ماسمالی می کردم باز یک گند تازه ای می زد

 !ش داشتیصحرا می خندد: همیشه بیشتر دوست

 ساالر باالخره نگاه از بیرون می گیرد و سرش را می چرخاند: حسودی؟

 !صحرا می خندد:یکم
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 .صدای بلند پدرش را می شنوند:یکی اون تلفن رو جواب بده

 .صحرا به سختی دل از صندلی می کند:برم ببینم کیه

 چندثانیه بعد صدای بلندش به گوش همه می رسد: سووووووووووووووووواغر؟

سوواالر از جا می پرد و بادو خود را به نشوویمن می رسوواند. پدرش را می بیند که سووریع    

 .گوشی را از دست صحرا می قاپد:الو...ساغر

 !صدای لرزان ساغر درگوشش می پیچد:بابا

 و :جانم بابا؟ توخوبی؟

بغم ساالر باال می آید و اشکی از گوشه ی چشمش پایین می چکد.یعنی باورکند کسی        

خا است ساغر است؟خوده خودِ ساغر؟ فاطمه خانم بلند بلند خدارا شکر می       که پشت  

وید.ساغر                      و و و و و و و و و کند. مجید کالفه از سرو صداها داد می زند: یک دیقه ساکت ش

 جان؟خوبی؟

 .و : من... من نه. بابا می ترسم

باش               مد:آروم  تا چیزی بفه هد  پدرش می د های  به حرف  مام توجه اش را  صوووحرا ت

 وکجایی؟باباجان.ت

  .و : نمی دونم. دقیق نمی دونم. گفتن شمال

 از صدای لرزانش آتش می گیرد و نگرانمی پرسد : چجوری زنگ زدی؟

 .و : با...باگلدون زدم توسرش.گوشی اونه. بابا می ترسووووووووم. می ترسم بمیره

 .و : نترس. به خودت مسلا باش.هرجا که هستی از اونجا برو بیرون تاکسی نیومده
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 ...ساغر هق می زند: بابا درها قفله

 ...و : ازپنجره

 .و : میله داره

مجید وایی می گوید و تکیه اش را به دیوار می دهد: من خودمو می رسوووونم. زودمیام         

 شمال. از راه هاش چیزی یادت نیست؟

  .و : یک...یک ماهی فروشه. اسمش...اسمش خلیله. اینجا خونه ی اونه

 و :ازکجامی دونی؟

شووونیدم.گفتن خونه خلیل. گفتن تابیاد،باید توووووو..تمومش کنیم. بابا... می خوان             وووووو : 

 منوبکشن؟

 ...و : نه. نمی ذارم ساغر. نمی ذارم این

 صدای بوق اشغال درگوشش می پیچد و ناامید می نالد:ساغر؟ ساغر؟

 ساالر قبل از همه می پرسد: چی گفت؟

 .و : شمالن.باید بریم شمال

سریع شماره ی امین را می گیرد و گوشی را روی        سریع به اتاق می رو  د تا حاهر شود. 

ایفون می گذارد تالباس بشوشوود. به محم شوونیدن الوی امین گوشووی را از روی میز می  

  .قاپد: امین... ساغر رو پیدا کردم بیاکه پیداش کردم

صدای بدی روی زمین            سرمی خورد و با  شتانش  شت از بین انگ ست دا لیوانی که در د

 ه تکه می شود:چی؟تک
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زهرا نگران نگاهش می کند.صووودای حاجی در گوشوووش می پیچد:شووومال. خونه ی یک  

ماهی فروش به اسووم خلیل. بردنش اونجا...باید بریم شوومال امین.باید خونه ی این خلیل  

 .رو پیدا کنیم

 .و : باشه باشه. من همین االن خودمو می رسونم

 .می تونن ردی ازش بزنند و : امین شماره رو واست می فرستم. ببین

 .و : باشه باشه

سووریع تماس را قطع می کند و به سوومت اتاقش می دود. زهرا مشووغول جمع کردن تکه  

 های خرد شده ی لیوان می شود و بلند می پرسد:پیداش کردن؟

  .صدای امین را از اتاق می شنود: انگار آره. باید زودخودمونو برسونیم

ش کنند دیگر نیازی نیست به ماموریت برود؟ پس کاش که زهرا فکر می کند اگر پیدای

 .پیدایش بشود!کاش اینطوری امین بیخیال این ماموریت پرخطر چندماهه شود

 !صدای بسته شدن در را می شنود و پوزخند می زند. حتی خداحافظی هم نکرد

 !هومن سیمکارت را از گوشی خارج می کند و بالبخند می گوید: خوب بود

 ان می پرسد:االن...االن چی می شه؟ساغر نگر

 .هومن بیتفاوت می گوید: االن بایدهرچه زودتر بریم تا واسه فردا آماده بشی

صحرا بغم        صدای  صدای پدرش لرزیده بود.  شه می کند.  درد بدی در دل و جانش ری

 .داشت. نامش را باکلی احساس زمزمه کرده بودند

 دسر بشه؟و : این خلیلی که گفتید... نکنه واسش در
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هومن نگاهش می کند و سوواغر مصوومم می گوید:هیچ دوسووت ندارم یک نفر دیگه الکی  

 .قاطی این جریانات بشه

 .هومن لبخند می زند: نترس نمی شه.خلیل یک ماهی می شه که فوت شده

 ...و : اما...گفتی تا اون بیاد

 .بیا زودباش االنم! باشیم اون و : خب قرارنیست چون ماتو خونه ی خلیلیم منتظر 

سوواغرپشووت سوورش از کلبه ی کوچک روسووتایی خارج می شووود و اطراف را از نظر می  

گذراند.صدای موج های آب از دور به گوشش می رسد.همیشه دوست داشت به شمال           

بیاید و دریا را ببیند.دل بی عقلش می خواهد که از هومن خواهش کند او را به دریا ببرد     

شود و    اما بقول هومن باید حماقت  سته های بی عقل دلش می  را کنار بگذارد.بیخیال خوا

 می پرسد:مهردادنمیاد؟

 .و : اون تو ماشینه. منتظرماست

ساغر مصمم قدم برمی دارد و هومن فکر می کند که زیادی به مهرداد اعتماد دارد.انقدر    

ساغر کالفه از قدم های بلندش می دود ت     ساس ناامنی می کند.  ست اح به  اکه وقتی او نی

 او برسد: می شه یکم یواش بری منم برسم؟

هومن می خندد و سووواغر می پرسووود: خوب الزم نبود که من این همه راه رو بیام. می       

 .تونستیم از همونجا زنگ بزنیم این ها رو بگم

 .و : نمی شد. چون اگه رد یابی کنند می فهمن تماس از داخل تهران بوده

 !و : آهان
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سووند. به محم نشووسووتنش روی صووندلی عقب مهرداد از جلو به باالخره به ماشووین می ر

 سمتش برمی گردد: خوبی؟ چطور شد؟

 .ساغر شانه ای باال می اندازد:خوب. فقا... سخت بود

 هومن نیز روی صندلی راننده جای می گیرد:چیش سخت بود؟

  ...و : صدای نگران بابا. خداروشکر گفتن های مامان

م.من قراره زندگی کنم و اون ها غصوووه بخورن.برای    آه می کشووود: عذاب وجدان گرفت  

 !اولین بار حس کردم خیلی دوستم داره

شونو کردن و توغصه       شین را به حرکت می اندازد: یک عمر هم اون ها زندگی  هومن ما

 .خوردی. این به اون در

گاهش می         نه ن به بیرون می دوزد.هومن از آی گاهش را  سوووواغر آهی می کشوووود و ن

 .کند:عینکتو بزن

ساغر عینک دودی را از پشت صندلی ها برمی دارد و به چشم می زند: عینک نباشه هم      

ستم. باری دیگر خودش را در آینه ی         شبیه خودم نی صال  سخره من ا با این کاله گیس م

ماشین وارسی می کند. موهای چتری طالیی که روی پیشانی اش ریخته با شالی صورتی.      

ت تر از همیشووه شووده بود هیچ شووباهتی به سوواغر   بالب هایی که به کمک خا لب درشوو

صدای نگران پدرش          شه تکیه می دهد.  شی سرش را به  شت!چشم می بندد و  حاتمی ندا

 .باری دیگر در سرش می پیچد و فکر می کند نگرانم بود! واقعا نگرانم بود

 هومن از مهرداد می پرسد:مطمئنی پیداشون می کنند دیگه؟
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شو می گیرن و می      ووووو : آره خیالت راحت. لنگه  ست. مطمئنادنبال شه نزدیکی خونه ا کف

 .رسن به چیزی که می خوایم

 !هومن نفس حبس شده اش را بیرون می دهد:امیدوارم

*** 

 .هیراد رهایتمند لبخند می زند: به نظرم دیگه مشکلی نموند

 درو به کسرایی که روزنامه به دست گرفته و حوادث این چند روز اخیر را مطالعه می کن 

 می گوید:ببین نظرت چیه؟

سمت         ساغر اخم می کند و دوباره به  سربلند می کند و با دیدنش قهقهه می زند.  سرا  ک

 !آینه برمی گردد: زشت شدم

ستی؟            شگلی ه شتی خو شانه اش می زند:یعنی االن تو به فکر ز ستی به  هیراد باخنده د

 !برو خداتو شکر کن که شبیه ساغر نیستی

 .مصنوعی اش می کشد: اذیتم می کنه. حس بدی دارم ساغر دستش به ته ریش

 .هیراد از کنارش بلند می شود: یکم بگذره عادت می کنی

شوی بدترکیب        سر ری ساغر باترس نگاهش می کند:یعنی من قراره تاآخر عمرم یک پ

 بمونم؟

ید از هومن             با گه  ید: نمی دونم واال اینو دی ند و هیراد می گو هه می ز ند قهق کسووورا بل

 .بشرسی

 !قیچی را از بین ابزارش بیرون می کشد و نزدیکش می شود:حاال نوبت موهاته
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سوواغر دسووت روی موهای بازش می کشوود. باید کوتاهشووان می کرد؟موهایی که مدت   

شده       ساالر بافته  زیادی برای بلندی اش تالش کرده بود ، موهایی که چندباری به دست 

ه گی اش بود.نگاه از تصویر داخل آینه  بود. موهایی که درنظرش زیباترین عضو دختران 

می دزدد تا دسووت دلش نلرزد. تا بقول هومن باز بی راهه نرود و حماقت نکند.تکیه اش 

را به پشتی صندلی می دهد و چشم می بندد.حرکت شانه ی خیس را بین موهایش حس      

می کند. بغضش می گیرد از کم شد موهایش!صدای خرچ اولی که در موهایش زده شد      

غضش را می شکند و صورتش خیسمی شود.در دل اعتراف می کند موهایش را دوست        ب

ساغر بودن و دختر          سین لحظه های  شت! در این واپ ست دا ست بگوید دو دارد،یا بهتر ا

سری نمی تواند       شاید چون هیچ پ ست. بودنش اعتراف می کند دختر بودن زیاد هم بدنی

ش لذت ببرد. هیچ پسری نمی تواند وقتی   دامنی چین دار بشوشد و از تکان های آن درتن 

دلش از تمام دنیا گرفته ناخن هایش را الک بزند و با دیدن خوش رنگی شان دردهایش 

سری نمی تواند بغم کند،مردها حق گریه کردن ندارند.حاال که       شود.هیچ پ سبک تر ب

ر به یکی از بزرگترین و محال ترین آرزویش می رسووود،حاال که می خواهد مدتی را د        

نقش سوووینا رهنما زندگی کند دلش عجیب دخترانه می خواهد. دخترانه هایی از جنس            

 !تمام یواشکی های ساغر حاتمی

پلک هایش را محکم روی هم فشوووار می دهد تا اشوووک هایش بند بیایند. دیگر سووواغر 

سری که نباید          شد. پ سر می  ست گریه کند.حاال باید یک پ حاتمی نبود که هر وقت خوا

شباهتی ساغر حاتمی داشته باشد.باالخره صدای خرچ خرچ قطع می شود         کوچک ترین 

و باری دیگر نرمی شانه بین موهایش فرو می رود.سبک شدن سرش را خوب حس می      

کند. می ترسووود چشوووم باز کند و با دیدن تصوووویر جدیدش در آینه موهای سووواغر را           

  .بخواهد

 !و : خوب تموم شد
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زپشت اشک هایی که دیدش را تار کرده تصویرنقش  باصدای هیراد مردد پلک می زند. ا

بسوووته روی آینه را نگاه می کند. نمی داند باید بخندد یاگریه کند. اما تصوووویری که در               

آینه نقش بسته ، تصویری از یک پسر ریز نقش است که آدم را یاد بچه های دبیرستانی  

یی پرپشووت و چشووم  می اندازد. یک پسوور با صووورت اسووتخوانی و ته ریش کوتاه. ابروها

هایی که او را یادسوواغر می اندازد. لبخندی می زند و فکر می کند تنها نکته ی اشووتراک   

 .این چهره با ساغر می تواند همین چشم ها باشد

با چند تقه ای که به در می خورد نگاه از آینه می گیرد و عقب می چرخد. مهرداد با یک            

شووود و نگاهش را بین هر سووه شووان می  دسووت لباس که روی بازویش انداخته وارد می

چرخاند. با دیدن ساغر مات چهره ی جدید و متفاوتش می شود.یک تای ابرویش را باال    

می دهد و پرشووویطنت می گوید: این آقاپسووورجنتلمن چقدرمنو یاد یک دختر دسوووت و  

 !پاچلفتی می اندازه

 شدم؟ ساغر اخم می کند و هیراد قهقهه می زند. ساغر می پرسد: خیلی بد

 !مهرداد نزدیکش می شود و با دست موهایش را به هم می ریزد: عالی شدی داداچ

  .لباس ها را به سمتش می گیرد: این ها رم بشوشی عالی تر می شی

سوواغر لباس ها را از دسووتش می گیرد. یک جین سووورمه ای با یک پیرهن چهارخانه ی  

 .مردانه

 ...و : فقا یک چیزی

سربلندم     صدایش  سرا و      ساغر با سشگرنگاهش می کند. مهرداد نگاهی به ک ی کند و پر

 !هیراد می کند و دوباره نگاه به او می دوزد: باید باالتنه ات رو یکاریش بکنی
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ساغر تابناگوش سرخ شده و سرش را تاخرخره زیر می اندازد. دوست دارد تمام فحش       

شنیده را نثار او کند که اینطور بی محابا چن  شزد هایی که طول عمر    ین چیزی را به او گو

 .کرده. آن هم نه تنهایی ،کنارهیراد وکسرا

 .هیراد می خندد: نمی شه که حذفش کرد داداچ

مهرداد به سمتش چشم غره می رود و بالحنی بی تفاوتی رو به ساغر می گوید:کاپشنت       

بادیه فکر نکنم زیاد مشوووخص بشوووه ولی محم احتیاط الزمه یک کاری کنی. امم کش          

 .کر کنم به کارت بیاد مونده پایین می تونی از اون استفاده کنیخریدم.ف

انگار به خجالت بیش از اندازه اش پی می برد که بحث را عوض می کند: ولی گل کاشتی  

 .هیراد! خیلی تغییرکرده

 هیراد پشت چشمی نازک می کند: پس چی؟ هنرمدتون رو دست کم گرفتی؟

و هوووربه ای به شوووانه ی هیراد می زند: جو   کسووورا باالخره از روی تخت بلند می شوووود

 .نگیرتت بابا. بیا یک چیزی درست کن کوفت کنیم. مردیم از گرسنگی

باخروج آن دو مهرداد لب باز می کند: من وسوووایل هاموجمع کردم.هنوز جاداره.چیزی          

 هست که بخوای ببری؟

 !ساغر شانه ای باال می اندازد: من هیچی ندارم

 .کافیه رد شیم. اونور هرچی که بخوای می خریممهردادلبخند می زند: 

 ساغرلبخند می زند: اونجا خونه داریم؟

 .و : آره
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 ذوق زده می گوید:هرجا که بخوایم می ریم؟

 .مهرداد دست هایش را در جیب فرو می کند: اوهوم

شدن.          سر  شه.ترکیه... حتی پ ساغر دست هایش را به هم می کوبد: هنوزهم باورم نمی 

 .حال ترین آرزوهام بودنهمشون از م

به جز            نداره  یا وجود  به رویش می زند:هیچ غیرممکنی تو این دن مهرداد لبخندمهربانی 

 !مرگ

ستی بیا کش      شده اش را بیرون می دهد: من می رم پایین. توم هروقت خوا نفس حبس 

 .رو بگیر

  سوواغررفتنش را بدرقه می کند. به محم خروجش به سوومت آینه برمی گردد و دوباره 

ست زیادی تغییر کرده بود. از      سی می کند. واقعاخودش بود؟ حق بامهرداد ا خود را وار

فکر اقامت در ترکیهدلش قنم می رود ازخوشی! انقدر برای اینسفرمشتاق و هیجان زده     

شود. حاال که فکر می کند می بیند     ست که ذهنش کمتر درگیر خانواده اش و امین می  ا

شدنش هم       شاید فراموش کردن امین زیاد  شناخته  هم سخت نباشد!حاال حتی از مجرم 

ناراهی نیست. شایدحکمت تمام این جریانات این بوده که او به تمام آرزوهایش برسد!     

 !به تمامشان

*** 

امین هنوز بالنگه کفشووی که در دسووت دارد ور می رود. دوسووت دارد نشووانی پیدا کند.    

 .چیزی که ثابت کند این کفش برای ساغر نیست

 !:جناب سرگردو 
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باصوودای یکی از غریق نجات هایی که نزدیکش می شووود لنگه کفش را کنار می گذارد   

ونگاهش را به چیزی که در دسوووت دارد می دوزد. شوووبیه یک تکه لباس اسوووت. غریق  

نجات تیشورت پاره و پوره را مقابلش صواف می گیرد و جای سووراخ و خون قرمزی که    

 .و پیداکردیمدورش را گرفته دیده می شود: این

امین آب دهانش را قورت می دهد. تمام تالشووش را می کند صوودایش نلرزد: بفرسووتید  

 .برای آزمایش

و برای بارهزارم آرزو می کند که این لباس برای سوواغر نباشوود. به سوومتی که سوورهنگ  

حاتمی نشسته می رود و مقابلش می ایستد.پیرمرد با دست صورتش را پوشانده و عمیق        

ش  سربلند می کند        نفس می ک صدایش مجید  شود. با صاف می کند تا متوجهش  د.گلویی 

 ولب می زند: چیزی پیدا شد؟

امین چندباری دهانش را باز و بسته می کندتا چیزی بگوید.مجیداز روی صندلی بلند می   

 شود ونگران می پرسد: چیزی شده؟

 .امین نگاه می دزدد:نه نه نگران نباشید.یک...یک پیرهن پیداکردن

 .چشم می بندد: یک پیرهن خونی

صوودای وای بلند مجید وافتادنش درگوشووش می پیچد و چشووم باز می کند:خودتون رو  

 !نگران نکنید. هنوز که چیزی معلوم نیست

حتی یک درصووود هم به چیزی که گفته ایمان ندارد. مگرچند نفر می توانند در یگ روز         

 !به قتل برسند؟ در یک ناحیه،نزدیک یک خانه

 .به شانه ی لرزان مجید می زند: به خداتوکل کنید دستی
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از او دور می شود و دوباره به سمت دریا می رود. نگاهش را به موج ها می دوزد و زمزمه 

 !می کند: کاش که اون نباشه

*** 

سشورتش را        سایی و پا شنا سته ی چمدانش را می گیرد و جلو می رود. مدارک  مهرداد د

زن نگاه گذرایی به صورتش و عکس روی پاسشورت می کند    مقابل پیشخوان می گذارد.  

 .و می گوید: بفرمایید

پشت سرش ساغر جلو می رود. با دست های لرزانش پاسشورت و مدارک شناسایی اش        

را روی پیشوووخوان می گذارد. زن باهمان نگاه گذرایش مدارک را چک می کند و اجازه           

ن می دهد و شانه به شانه ی مهرداد  ی عبور می دهد. ساغر نفس حبس شده اش را بیرو

 .قدم برمی دارد: دلم ریخت

 مهرداد می خندد: کجاریخت؟

 !ساغر اخم می کند: مسخره

مقابل شیشه چهره اش را می بیند و باخنده می گوید:جای خالی شال یا روسری روعجیب  

 .حس می کنم.همش حس می کنم یک چیزی رو سرم کمه

برای بار چندم تکرار می کند:من تا آخر عمرم قراره  مهرداد بی صوودا می خندد و سوواغر 

 پسربمونم؟

مهرداد شانه ای باال می اندازد و ساغر پوف می کشد. حتی اگر بتواند این ریخت و قیافه     

و این ریش های مزاحم را تحمل کند، اصال تحمل کش سفتی که تمام باالتنه اش را جمع    

  .کرده را ندارد
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هواپیمای بزرگ می دوزد و لبخند می زند. مهردادزمزمه  از پشووت شوویشووه نگاهش را به 

 می کند:پشیمون که نیستی؟

سووواغرشوووانه ای باال می اندازد:نمی دونم. اگه اون شوووب من تو اون کوچه بودم یعنی         

سرنوشته. و چه بخوام           سرنوشتمه. بعد از این هم  سرنوشتم بوده. اگه االن اینجام یعنی 

 .چه نه داره منو می بره

می که برمی دارد چیزی روی دلش سنگینی می کند. چیزی مثل خاطرات کودکی  باهر قد

اش،باغچه ی پرگل و گیاه حیاطشووان، رز های خوشووبو.چیزی مثل نیلوفر و معصووومه.آن  

هایی که حتی نمی داند چه بر سرشان آمده. مقابل صف طویل مردم می ایستند و آه می      

س   اغر بوده را فراموش کند، حتی خانواده  کشد. هومن گفت باید تمام چیزهایی که برای 

 !اش! حتی دوستانش

 !و حتی عشقش

*** 

ستش ور می رود. جر ت باز کردنش را   چند دقیقه ای می گذرد و او هنوز هم با پاکت د

ست.اما بازهم چیزی در دلش    در خود نمی بیند. یکجورهایی انگار از نتیجه اش مطمئن ا

پاکت را باز می کند. لب می گزد و برگه را بیرون         این حقیقت را انکار می کند. باالخره    

می کشوود. اینبار با خود درگیر اسووت که تای این برگه را باز کند یانه. چطور باید با این  

حقیقت روبرو شووود؟ دسووتی به ته ریش بلند شووده اش می کشوود و برگه را باز می کند.   

ی  ینطور بغم نکند. دمشت محکمش را روی دهانش می کوبد تا صدایش بلند نشود. تاا   

ان ای مربوطه نود ونه و نود ونه درصوود مطابق با دی ان ای سوواغر حاتمی بود! و این فقا  

ساغر مرده بود. برگه را روی میز رها می کند و از جا        شته باشد. یک معنا می توانست دا

شده و قدرت تنفس را از او گرفته.        سیون اتاق تمام  شود. حس می کند تمام اک بلند می 
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دون قفل کردن در از اتاق خارج می شوووود و باگام هایی بلند خود را از اداره بیرون می        ب 

کشد. روی نیمکتی که گوشه ی حیاط است می نشیند و سعی می کند نفس بکشد. سعی        

می کند با این دم و بازدم ها بغم لعنتی که راه تنفسوووش را گرفته پایین بفرسوووتد. یاد           

صدای       ساغر...  سرش پیچ و تاب می خورند.     ساغر، خنده های  ساغر... همه و همه در 

ازجا بلند می شووود و با شووانه هایی افتاده به سوومت ماشووینش می رود. پشووت فرمان می  

شود.        ستارت می زند،کجامی رود را خودش هم نمی داند فقا می خواهد دور  شیند و ا ن

 ند. کاش باریوحشووتاک فرار ک ب.و.شاز این خفگی، از این هوا ، کاش بتواند از این کا

دیگر بین دیوار های ان اتاقک تنگ و تاریک بایسووتد و سوواغر مقابلش بنشوویند. کاش     

سوواغر یک بار ...فقا یکبار دیگر مقابلش باشوود تا بتواند دسووت هایش را بگیرد. کاش    

بتواند بگوید که برخالف تصوراو اصال شجاع نیست بلکه خیلی ترسو و بزدل است. کاش     

دارد.مشووت محکمش را بر دهانش می کوبد تا صوودایش باال    اعتراف کند که دوسووتش

شه ای پارک          شین راگو شدن دیدش ما شان ندهد. باتار  هعف ن نرود. تا اینطور از خود 

صدا      شک هایش اجازه ی ریزش می دهد و کم  سرروی فرمان می گذارد. به ا می کند و 

یگر مگر نه؟   بود د ب.و.شهق می زند. سووواغر مرده بود؟ نود و نه و نودنه درصووود؟ کا     

شتباه باشد کاش که همه ی این ها فقا یک کا       شتباه شده، کاش که ا   .و.شبشاید هم ا

شد. یک کا  شد.کاش که مرگ          ب.و.شبا شده با شم تمام  شتناک که با باز کردن چ وح

 !باشد ب.و.شساغر،نبودن ساغر فقا و فقا کا

  ا پشت صدای روهه تمام حیاط را فراگرفته است. آهی می کشد و قدم های خسته اش ر     

خود می کشوود. زهرا بی صوودا به دنبالش می رود و زیرچشوومی محیا حیاط را از نظر می 

ست می دهد. امین          ستقبال می آید و مردانه با امین د ساالر برای ا شان  گذراند. با ورود

محترمانه تسوولیت میگوید و به سوومت جمع مردانه به راه می افتد. زهرا با صووحراسووالم    

روی زمین می نشوویند.نگاهش را در کل خانه می چرخاند و   علیکی می کند و گوشووه ای

نگاهش روی قاب عکسی که گوشه اش به روبان سیاه مزین شده می ایستد. دقیق چهره  
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ی خندانش را از نظر می گذراند. این عکس را در سوووفربه قم سووواالر گرفته بود. تک به 

سد     سه می کند و از خود می پر ست؟با   تک اجزای چهره اش را باخودمقای که او زیباتر ا

سوووینیشرخرمایی که صوووحرا مقابلش می گیرد نگاه از عکس می کَند و خرما برمی دارد . 

زیرلب تشکر می کند و به محم دور شدنش دوباره عکس ساغر را نگاه می کند. صدای  

سمت زن ها. نگاهش را به       صدای هق هق از  روهه از بخش مردانه به گوش می رسد و 

چادر را روی صورتش کشیده و شانه هایش می لرزد. آهی می کشد      مادری می دوزد که

و فکر می کند به اینطور مردنش هم راهوووی نبود!اما اعتراف می کند از نبودن از این به      

بعدش راهووی اسووت.خوب اسووت که امین دیگر دلیلی برای رفتن به ماموریت چندماهه   

شنود       شی را می  صدای پیامک گو شد.   ندارد. بعد از چنددقیقه  و از کیف بیرونش می ک

 «خیلی زوده که»بااخم تایپ می کند«خداحافظی کن بریم.»پیامی از امین

 «حیاط منتظرم»بعد از مکثی کوتاه جواب می رسد

سلیتی به فاطمه خانم و صحرا می گوید و        شود. ت پوف کالفه ای می کشد و از جابلند می 

دن امین که به ماشین تکیه داده اخم   بعد از تعارفات معمول از خانه خارج می شود. با دی 

 !می کند: زشت شد

شود. دلگیر از این بی تفاوتی اش      سوار می  شین را باز می کند و  امین بدون حرف در ما

روی صووندلی کمک راننده جای می گیرد و غر می زند:یجوری واسووم قیافه گرفتی انگار  

 ...من کُشتو

 !وووووووووووووووووووه شوباصدای داد امن حرف در دهانش می ماسد: خفووو

زهر باترس نگاهش می کند. انتظار این برخورد را از او نداشووت. تکیه اش را به پشووتی   

صوووندلی می دهد و بیرون را نگاه می کند. چرا فکر می کرد بامرگش همه چیز تمام می        

 شود؟چرا حتی بعد از مرگش هم دست از سر زندگی اش برنمی دارد؟
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ین را می راند تا سریع تر به خانه برسند. بعد از ساعتی ماشین       امین با تمام سرعت ماش  

 .را مقابل ساختمان پارک می کندو لب می زند:برو

 زهرا به خودجر ت می دهد و می پرسد: نمیای؟

 .و : نه

بدون مخالفت پیاده می شود و به سمت خانه به راه می افتد. امین ماشین را به حرکت در 

م سوونگینی که چندسوواعتی اسووت در سووینه اش مانده باال می میاورد و دور می شووود. بغ

آید. حالش از این هعف خود به هم می خورد. چرا این مرگ را باور نمی کند؟چرا دلش  

باز امید واهی به او می دهد که شوواید سوواغر زنده باشوود. حالش از این زندگی که برای    

می کند و با دسوووت    خود و زهرا سووواخته به هم می خورد.ماشوووین را گوشوووه ای پارک      

باشوود! کاش بااین  ب.و.شصووورتش را پاک می کند. مراسووم... خرما... کاش که فقا کا

بارها در ذهن مرور می کند.               ها و  بار  ید.لحظه ی مرگش را  یا نبودن همیشوووگی کنار ب

سدی        شده؟ یعنی چطور تمام کرده؟ کاش ج سد یعنی چقدر اذیت  هربار از خود می پر

شد.کاش می فهمید   ست این حقیقت       پیدا می  ساغر آمده.کاش می توان سر  چه بالهایی 

زشت را باور کند. کاش باز هم مثل سابق شود. مثل همان امینی که هیچ چیزی او را از پا  

در نمی آورد. آهی می کشووود و نگاهش را به خیابان می دوزد. کاش بازهمه چیز مثل           

ش        ساغر بر روی زندگی اش برای همی شود. کاش نقش پررنگ  شه پاک   سابق  ه و همی

 .شود

*** 

زهرا آخرین پیرهن را هم تا می زند و داخل چمدان قرار می دهد. نگاهش را به امینی          

می دوزد که در حال اصالا صورتش است. آهی میکشدو در دل از او می پرسد: مطمئنی       

صالا می کنی؟ موکوتاه می کنی؟ منو خر      سه ماموریت ا می خوای بری ماموریت؟ هه وا
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مادریغ از             فرض می ک تا چیزی بگوید ا به هم می زند  نی امین؟ چندباری لب هایش را 

یک کلمه. چرا نمی تواند حرف های تلخش را نثارش کند؟ امین درحال خشوووک کردن         

صورتش از سرویس خارج می شود. از روی تخت پیراهن شطرنجی اش را برداشته و به      

 چیه؟ تن می کند. بااحساس سنگینی نگاه زهرا سربلندمیکند:

  زهرا تلخ می خندد و شانه باال می اندازد: چی بگم؟

 .امین به سمتش می چرخد:همونی که تو دلته

 .زهرا نیشخند می زند: چیزی که تو دلمه رو صدبار گفتم. ولی نه شنیدی نه فهمیدی

و بدون این که منتظر جوابش باشد از اتاق خارج می شود.امین پوف کالفه ای می کشد و  

 !ی رود: زهراپشت سرش م

 زهرا در آششزخانه بدون این که به سمتش برگردد می گوید:هوم؟

 ...امین پشت سرش تکیه به سنگ اپن می دهد: من باید

 !زهرا بشقابی که در دست دارد را روی سینک می کوبد: هیچی نگووووو

ید:تو              ند نلرزد می گو که سوووعی می ک باصوووودایی  هد و  هانش را قورت می د آب د

 .بری دنبال کسی که همه حکم مرگشو امضا کردنمجبورنیستی 

 به سمتش برمی گردد:تومجبور نیستی بری دنبال کسی که مرده. که چی بشه؟

 امین نفس عمیقی می کشد تا آرامشش را بازیابد: چندبار دیگه بگم زهرا؟

هه... نمی خوام بگی. نمی خوام الکی توجیح کنی.من می فهمم امین.من دردتو    وووووو : 

 .می خونمازچشمهات 
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 ... قدمی به سمتش برمی دارد و در یک قدمی اش می ایستد: تو میری پیداش کنی. که

امین خسووته به میان حرفش می پرد: سوواغر فوت شووده زهرا! چرا داری خیال بافی می   

 کنی؟

زهرا بدون حرف ازکنارش رد می شووود و به دسووتشووویی پناه می برد. امین باری دیگر  

رفتن دلش را نشوووکند. به اتاق می رود و برای بار آخر        نفسوووی عمیق می کشووود تا دم  

چمدانش را چک می کند. زیشش را می بندد و مقابل آینه می ایسوووتد. دسوووتی به یقه ی             

پیرهن شووطرنجی اش می کشوود. لبخندی تصوونعی به لب می نشوواند و دو دکمه ی باالی   

به سوووالن می رود. ن           ند می کند و  باز می کند. چمدانش را بل باسوووش را  به در   ل گاهی 

شده برایش حرف          شد. در این چند روز با هرزبانی که  شویی می اندازد و آه می ک ست د

شود. در یک قدمی در می ایستد و تقه ای می زند: من دارم می      شود اما... نمی  زد تاقانع 

 .رم

شود. امین          صدای هق هق اش بلند ن شارد تا  شت محکمش را روی دهانش می ف زهرا م

می گوید: باشوووه فهمیدم. شووواید حق داری. حق داری از من بدت بیاد.        ناامید از جوابش   

 .خدافظ

و بدون حرف دیگری به سوومت در خروجی می رود. به محم شوونیدن صوودای تق بسووته 

شووودن در ورودی زهرا نفس حبس شوووده اش را آزاد می کند و باصووودای بلند هق می     

د زیادی حسووواس    زند.هیچکس حرفش را نمی فهمید. حتی مادر خودش هم معتقد بو     

شووده و امین فقا به یک ماموریت می رود. کسووی نمی فهمید چه حس بدی از این رفتنِ  

امین در دلش پیچیده هیچکس نمی فهمید. تکیه اش را به دیوار سووورامیکی پشوووت می      

 !دهد و دادمی زند: ازت بدم نمیووووووووووواد! لعنت به من که ازتو بدم نمیاد

*** 
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شدن در های آهن  شوند. مهرداد کلیدی از جیب کتش      با باز  سور هردو پیاده می  سان ی آ

بیرون می کشوود و در قفل می اندازد. سوواغر چمدانش را به دنبال خود می کشوود و داخل  

می شوووود. نگاهش را دور تا دور چهار دیواری مقابلش می چرخاند و اخم می کند: اینجا    

 !که خیلی کوچیکه

ذارد و به سوومت آشووشزخانه می رود: واسووه دو نفر  مهرداد چمدانش را مقابل کاناپه می گ

 !کافیه

ساغر به سمت راهروی سمت راست می رود و در اولی را باز می کند. با دیدن دو اتاق با     

 !دکور های یکسان دوباره به سالن باز می گردد و روی مبل می نشیند: اونجا بهتر بود

 جا رو می گی؟ مریخ؟مهرداد بطری آب را سر می کشد و روی اپن می گذارد: ک

ساغر چشم غره ای می رود و مهرداد قهقهه می زند. ساغر به سمتش می رود می گوید:      

  !قرار نیست که تا آخر اینو تو سرم بکوبی

 !مهرداد شانه ای باال می اندازد: دست خودم نیست خوب

  .ساغر اخمش را غلیظ تر می کند:فراموشش کن

شی      شد و پر سرش را جلو می ک طنت می گوید: ولی من هیچوقت یادم نمیره که مهرداد 

 !یک نفر به مونیخ گفت مریخ

سوواغر پوفی می کشوود و مهرداد عقب می رود. از آشووشزخانه خارج می شووود و درحال     

 !برداشتن چمدانش می گوید:نترس. اینجاهم به اندازه ی مریخ بهت خوش می گذره

یگر تمام خانه را از نظر می گذراند.  ساغر بانگاه دنبالش می کند و لبخند می زند. باری د 

سالنی کوچک با مبل های سیاه چرم. با ال سی دی بزرگ نصب شده روی دیوار و پرده        
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های خاکستری و سفید پشتش. بقول مهرداد شاید برای زندگی دونفر زیادهم بدنباشد.        

درش  تنه اش را از سنگ اپن جدامی کند و به سمت راهرو می رود. مقابل اتاق دومی که  

 باز است می ایستد و می گوید: ماچندوقت قراره اینجاباشیم؟

به سووومتش برمی          ها ازچمدان می کشووود و  باس  مهرداد دسوووت از بیرون کشووویدن ل

 .گردد.جدی می گوید: ساغر منوتوحاالحاالها قراره اینجا باشیم

 ساغر تکیه اش را به چهارچوب در می دهد: مثال چقدر؟

 !ایی رو که الزمه رو یادگرفته باشیو : هروقت که تو تموم چیزه

 و : من قراره چی ها یادبگیرم؟

مهرداد به او پشت می کند و لباس هایش را از چمدان روی تخت بیرون می کشد: خیلی    

 .چیزها. به مرور می فهمی

سووواغر نزدیکش می شوووود. کنارش می ایسوووتد و می گوید: خوب تقریبا چقدر طول می 

 کشه؟

 می کشد: می شه انقدر گیرندی؟مهرداد بی حوصله پوف 

سرانه            ستی به موهای باز پ شود. د شت می کند و با آینه مواجه می  ساغر دلخور به او پ

اش می کشد و با دیدن ریش های مصنوعی اش انگار که چیزی بیاد آورده باشد دوباره      

 .به سمتش برمی گردد:گفته بودی بریم ترکیه دیگه الزم نیست پسرباشم

 .ین که دست از کار بکشد می گوید: اوهوممهرداد بدون ا

 ساغر باشادی می گوید: یعنی می تونم این ها رو بکنم؟
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  .مهرداد لباسی را به کمدش می آویزد: آره

به سووومت چمدانش می رود و از بین پوشوووه ای پر برگ و کاغذ ،دفترچه ای بیرون می        

 ین دیگه چیه؟کشد و به سمتش می گیرد. ساغر دفترچه را از دستش می گیرد: ا

 .با باز کردن صفحه ی اول و دیدن چهره اش متعجب می گوید: وا. این منم

 چشم گرد می کند: ساره رهنما؟ اینم منم؟

مهرداد باز مشغول چیدن لباس هایش می شود: بله.ساره رهنما. خواهر سینا رهنما. پدر     

درس خوندی.سینا برادر ایرانی و مادری از ترکیه داشتی. آنکارا به دنیا اومدی و همونجا 

دو قلوته. پدرتون رو توی سوون کم از دسووت دادین و فقا مادری رو داشووتید که چندماه  

  .پیش براثر بیماری قلبی فوت کرد

 دستی به چانه اش می کشد: تا اینجاشو فهمیدی دیگه؟

ند و اوهوم           گذرا ته از چهره اش را از نظر می  یاف مات و مبهوت عکس تغییر  سووواغر 

می گوید. مهرداد ادامه می دهد:باید عادت کنی. به این که تو سووواره ای نه              نامفهومی 

سیدن اولین چیزی که به ذهنت خطور می کنه          صیاتتوپر صو ساغر! این که وقتی ازت خ

 !چیزهایی باشه که ساره دوست داره نه ساغر

 ساره؟ هم ساغر نگاه از تصویرش می کند و به مهرداد می دوزد:یعنی من هم سینام 

 .: تو فقا ساره ای. ولی فقا برای رفتن به ایران باید سینا باشی و

 !ساغر لب می گزد: اینجا زندگی کردن، ساره بودن چقدر باورش سخته

مهرداد دستی به شانه اش می زند: نبایدهم باورکنی چون ساره شدن سخته. راه طوالنی        

 .پیش رو داری
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 و : بعدش چی؟ قراره چی بشه؟

رویش را باال می دهد: تو فعال سووعی کن سوواره بشووی. بقیشووو بعدا می مهرداد یک تای اب

 .فهمی

سووواغر چهره ی جدیدیش را در شوووناسووونامه ی سووواره رهنما نگاه می کند. موهایی              

 .بلوند،چشم هایی رنگی... چقدر این چهره ی جدید به صورتش می آید

ص       ساغر بودنش فا شود.باید از  ساره  ساره  له بگیرد تلبخند می زند و فکر می کند باید  ا 

 شود. بدون این که نگاه از عکسش بگیرد می گوید: چجوری باید ساره بشم؟

صووودای مهرداد در گوشوووش می پیچد: درس اول... هیچوقت نذار که ببازی. چون اینجا  

 .فرصتی واسه خطا کردن نداری. اینجا با اولین خطا حذف می شی

*** 

 چهارسال بعد

به مرد میانسالی که پشت به او مشغول است به ترکی می مقابل پیشخوان می ایستد و رو 

  .گوید: دوتاپیراشکی. با چهارتا قهوه ترک. یکی بی شکر

آقامراد به سوومتش برمی گردد و بالبخند می گوید: دسووت تنهام دختر. یک دیقه صووبر   

 .کن

سووواره به کمکش می رود. پیراشوووکی های آماده را سوووریع به میز دوم می رسووواند و به 

شخو  سال به دورش     پی سمت میز پنجم که چهار زن میان سکافه ها را به  ان برمی گردد. ن

شده اش را بیرون می دهد و روی        سته اند می برد. با دیدن خلوتی کافه نفس حبس  ش ن

سفید وقرمز رنگش بیرون        شیند. موبایلش را از جیب یونی فرم  صندلی ها می ن یکی از 
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قفل صفحه را باز می کند. هردو از مهرداد.    می کشد و با دیدن دوتماس بی پاسخ مشتاق   

شووماره اش را می گیرد و به سوومت خروجی کافه می رود. به محم پیچیدن صوودای الو   

 !گفتنش لب میزند: سالم بر بی مرام ترینِ آدم ها

 مهرداد پشت خا می خندد: علیک بامرام.چخبر؟

.  گوید: هیچی. کافه.زبانساره تکیه اش را به دیوار کاهگلی ساختمان کافه می دهد و می   

 ...همون کارهای همیشه

 !و : پس اتفاق خاصی نیفتاده این مدت

 .ساره اخم می کند: چرا یک اتفاق خیلی مهم افتاده

 مهردادمشتاق می پرسد: چی؟

 !و : حوصله ام سررفته

مهرداد قهقهه می زند. سووواره می خواهد چیزی بگوید که صووودای آشووونای هیراد را می 

 ز؟شنود: چته با

 .صدای ریز مهرداد را می شنود که می گوید: ساره است

 !صدای هیراد در گوشش می پیچد: سالم پسر

 ساره به شوخی می گوید: سالم داداچ! خوبی؟

 و : خوب که نمیشه گفت. می گذره. خودت درچه حالی؟ خوش می گذره؟

  .و : هی بد نیست. می گذره
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 و : خوب می گذره یابد؟

 !و : خوووووووب

 ...خداروشکر. شنیدم قراره به آغوش گرم خانواده برگردی گنجیشک غربتی و :

 ساره از شنیدن جمله ی آخر ماتش می برد. به چیزی که شنیده شک می کند. خانواده؟

 و : الووووووو؟ هستی؟

 ساره نفسی عمیق می کشد تا خونسردی اش را پیدا کند: چه خانواده ای؟ منظورت چیه؟

 و : ا... خبرنداری؟

 .صدای مهرداد را می شنود: خره االن نه

 ...مهرداد گوشی را بدست می گیرد: الو ساره

 و : اون چی می گه مهرداد؟

  .و : چرت گفت بابا. نمیشناسیش؟ حرف زدن بلدنیست

سرد میگوید: خوب منظورش        شقیقه هایش را می مالد و با همان لحن خون ست  با یک د

 چی بود؟

  .ردی ایرانو : منظورش اینه ممکنه برگ

  ساغر مردد می گوید: پیش خانوادم؟

 .و : نه دیوونه. منظورش اینه بیای اینجا

 ساره نفس حبس شده اش را بیرون می دهد و می پرسد: چرا؟ چیزی شده؟
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  .و : خوشحال باش بابا. سلطان باالخره رهایت داده

 یعنی . پرشوویطنت اهووافه می کند: کارای رسووولی عالی پیش رفت. هومن ازت راهوویه   

 .شد راهی باالخره

 ساره پر صدا می خندد: واقعوووووووووا؟! مطمئنی؟

 .و : پس چی؟ مطمئن نبودم که خبرت نمی کردم

 !ساره اخم می کند: اگه هیراد نمی گفت قرار نبود بفهمم

 .م دنبالت باهم برگردیم.یک کار بزرگ پیش رو داریمبیا خواستم می خودم چون و : نه 

 ار چی؟و : خوب؟ این ب

 !و : از خرده کاری هایی که تااالن کردی خبری نیست ها

 !و : دستت درد نکنه دیگه. کارای من شد خرده کاریدیگه؟

 .و : اینطوری نمیشه راجع بهش صحبت کرد. میام رو در رو حرف می زنیم

 .ساره آهی می کشد و نگاهش را به کوچه می دوزد: دلم واسه اینجاتنگ می شه

سمت پجره ی  سته اند و بلند قهقهه می     به  ش کافه می رود و به چند زنی که به دور میز ن

 .زنند نگاه می کند: بقول هیراد غربتی ام اینجا ولی ... آرامش اینجا رو دوست دارم

 ... و : دیگه غرغر نکن که. تا همین هفته پیش هی آه و ناله می کردی االن دم رفتنی

  .نساره به میان حرفش می پرد: مسخره نک

 و : باشه. یادم رفته بود بدتون میاد جناب.کاری نداری من برم؟
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 و : کی میای؟ من وسایلمو جمع کنم؟

ساک        سایلتو جمع کن. زیاد  ست. یک روزی تا آخر هفته. ولی و ووووو : کی میام معلوم نی

  .نبندیا. ما باز قراره برگردیم اونجا

 ؟ساغر از پنجره فاصله می گیرد: باشه. باشه. امر دیگه

 .و : هیچی دیگه. به سالمت

 .و : مراقب خودت باش

 .و : چشم. فعال

 .و : فعال

تماس را قطع می کند و وارد کافه می شوووود. دلش نمی آید از االن با اینجا خداحافظی             

کند. دلش نمی خواهد انقدر زود این فصووول خوش رنگ و روی زندگی اش تمام شوووود.  

دارد و مقابل پیشخوان می ایستد: من میرم     کیفش را از رخت آویز گوشه ی دیوار برمی 

 عمو جون. کاری ندارید دیگه؟

 .مرد لبخندی به رویش می زند: نه عزیزم.برو به سالمت

روی موتور زرد رنگش جای می گیرد و کالهش را به سوور می گذارد.اسووتارت می زند و  

قت می              به چشووومش می خورد د که  هایی  مام چیز به ت تد. طول راه  ند.   به راه می اف ک

سرعتش را می کاهد تا بهتر بتواند نگاه کند. یاد روز های اولش می افتد. همان روزهایی 

که باچشوووم هایی مشوووتاق همه چیز را نگاه می کرد.همان روزهایی که همه چیز اینجا               

ودر نزدیک به نظر می رسید آن                         و و و و و و و و و ودر دور و چق و و و و و برایش تازگی داشت. چق

 .روزها
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موتور را پارک می کند و پیاده می شود. داخل مغازه می شود و رو به   مقابل سوپرمارکت  

زن فروشنده بالبخندی گرم سالم می دهد. زهراخانم مثل همیشه صمیمی جوابش را می     

ید:                ندازد و می گو باال می ا نه ای  یال شوووا حالش را می پرسووود. سووواره بیخ هد و  د

 .بدنیست!میگذره

 نیست گفتن های تو بشه خوب؟زهرا خانم می خندد: کِی می شه این بد

لیسوووت خریدی که در موبایلش ذخیره کرده بود را باز می کند ومی گوید: نمی دونم          

 .خاله جون

شان          ضای سمت آب میوه ها می رود. تاریخ انق سته ای گوشت از فریزر برمی دارد و به  ب

مغازه  را چک می کند و در پالسووتیکش می اندازد. بعد از حسوواب کردن تمام خرید ها از

شود.           سوار می  ستگیره ی موتورش آویزان می کند و  ستیک را به د شود. پال خارج می 

یک کوچه پایین تر از سوووپر مقابل سوواختمان چهارطبقه ای موتورش را پارک می کند و  

پیاده می شووود.پله ها را باال می رود و برای بار هزارم طول هفته از خرابی آسووانسووور غر 

فس زنان به طبقه ی چهارم می رسوود و دسووته کلیدش را از کیف  می زند. باالخره نفس ن

کوچک دسووتی اش بیرون می کشوود. در را باز می کند و داخل می شووود.کیسووه ی خرید  

سمت یخچال می رود. بطری آب رابرمی دارد و برای    هایش را روی اپن می گذارد و به 

را روی اپن می خود یک لیوان آب می ریزد. بابلندشووودن صووودای زنگ موبایلش بطری 

شناس مردد تماس را         شماره ی نا شد.با دیدن  شی را از جیبش بیرون می ک گذارد و گو

سی        صدای دخترانه ای به فار شت خا می ماند.  صل می کند و منتظر حرف زدن فرد پ و

 می گوید: ساقی؟

ساره تکیه اش را به اپن می دهد و نگاهش را به لوستر توپی شکل آششزخانه می دوزد:       

 شما؟
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  .و : من... من یاسم. شمارو معرفی کردن

 از تته پته اش می فهمد تازه کار است. نفس حبس شده اش را بیرون می دهد:خوب؟

  .و : شمارو شراره معرفی کرد

در سوووکوت لیوان آبش را برمی دارد و جر ه ای می نوشووود. دختر ادامه می دهد: ماری   

 .جوانا می خوام

 قدری؟ساره باالخره لب باز می کند: چ

 ...و : نمی دونم. زیاد

 نیشخندی به تازه کاری اش می زند و می گوید: پول چقدر داری؟

 و : من... من... شما چقدر می خواید؟

اپن را دورمی زند و به سوومت سووالن می رود: من بسووتگی به مقدارش قیمت تعیین می   

 .کنم. چون نمی شناسمت نمی دونم بودجه ات چقدره

 .و ساره روی کاناپه جای می گیرد: اوکی. خبرت می کنم دختر مقداری می گوید

و بدون این که منتظرجوابش باشوود تماس راقطع می کند. شووماره ی شووراره را می گیرد  

ومنتظرمی ماند. خسووته از جواب ندادنش پیامی می نویسوود و ارسووال می کند. گوشووی را 

می کند و مثل هرروز   روی میز می گذارد و کنترل را برمی دارد. تلویزیونش را روشووون  

بی هدف کانال هایش را عوض می کند. برای پرکردن سووکوت و تنهایی که تمام خانه را 

صدا رابلندتر می کند و       سی می ماندو  سریالی ترکیه ای بادوبله ی فار فراگرفته باز روی 

چشوووم می بندد. گوش به مکالمه ی بین بازیگر های می دوزد و چشوووم هایش گرم می         
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گر بالحنی عاشووقانه زمزمه می کند: من تموم این مدت منتظرت بودم. من شووود. مردبازی

 !دوستت دارم

 .صدای زنانه تند می گوید: راه منوتو خیلی وقته ازهم جداشده

 .خواب پلک هایش را سنگین تر می کند و دیگر از ادامه اش چیزی نمی فهمد

. 

. 

. 

ا دنبال گوشووی می گردد. ب باصوودای زنگ آشوونای موبایلش چشووم باز می کند وبانگاه به

دیدنش روی میز سوووریع برش می دارد و بادیدن نام شوووراره ارتباط را وصووول می کند.  

 .شراره مثل همیشه باخوشرویی می گوید: سالم عزیزم زنگ زده بودی

  .ساره تکیه اش را به پشتی مبل می دهد: یکی به اسم یاس

  .س خوب بده بهششراره: آره درسته. از اون دست و دلبازهاست. یک جن

 .و : ایرانی بود

وووووو : آره. دوسووالی می شووه اقامت اینجا رو گرفتن. سوواره جنس خوب بدیا. نره دیگه    

 .برنگرده

  ساره ازجابلند شده و به سمت آششزخانه می رود: چند وقته می کِشه؟

 .و : زیاد نیست. تازه راهش انداختم

 .البطری آب را از یخچال بیرون می کشد و می گوید: فع
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شگی       شد. وز وز های ادامه دار و همی سر می ک تماس را قطع می کند و آب را یک نفس 

وجدانش را خفه می کند و به اتاقش می رود. چمدان بزرگش را به سوووختی از روی کمد      

پایین می آورد و روی تخت قرارش می دهد. بایادآوری روز اولی که بااین چمدان پا به           

خ به لب می نشاند.چقدر دلتنگ ساغری کردن های احمقانه    اینجا گذاشته بود لبخندی تل 

اش بود! سری تکان می دهد تا این افکار را از ذهنش دور کند. در کمدش را باز می کند  

و تک و توکی از لباس هایش را بر می دارد و در چمدان می گذارد. به یاسوووی فکر می         

ش دا ما از دیدن مشوووتری های  کند که شوووراره او را تازه راه انداخته.اوایل سووواقی بودن

خوش رو و جوانش تعجب می کرد. چون در ناخودآگاه ذهنش با شوونیدن کلمه ی معتاد  

شان روی         شه ی کوچه  شر فقیر جامعه رابیاد می آورد. یا مثال پیرمردی که گو شه ق همی

کارتنی می خوابید. همان پیرمردی که پدرش او را به کمپ ترک اعتیاد منتقل کرد.اما              

کنندگان اینجا متعجبش می کردند. همه خوش بر و رو بودند. همه ثروتمند            مصووورف 

بودند و از همه مهم تر، همه شوووان فرزند یک کله گنده بودند. کله گنده ای که یا رقیب  

به حسوواب می آمد و یا مخالف راه کسووی بود و دشوومن شووان در سووکوت و زیرپوسووتی   

ساخت بی درو پیکر.   که چه شود؟ در آخر یک معامله ی    زندگی را برایشان جهنمی می 

شده بازنده           سی که درگیراعتیاد فرزند نازنینش  شود و ک شان تمام  سود به نفع یکی  پر

 هب نگاهی. شووود می پر باالخره چمدانش باشوود.تهِ ته ِ تمامشووان همین بود. فقا همین.  

  دیلبخن روز آن یادآوری با. اندازد می اسووت دراور روی که شووان نفره پنم عکس قاب

 این. کند می نگاهشووان دقیق و نشوویند می تخت ی گوشووه.  دارد برمی را قاب و زند می

ا ده بودند. هیراد ب  پرکر را اش زندگی  های  نبودن تمام  جای  انگار . بودند  خوب نفر پنم

خنده های بی پایانش،مهرداد با نشوووان دادن راه و چاه های مقابلش... مهرداد! مهرداد           

دگی اش انگار که همه چیز و همه کس شووده بود. پدری بود که خوب بود. مهرداد در زن

راه را نشانش می داد. برادری بود که در این راه کمکش می کرد. دوستی بود که ساعت    

ها پای حرف هایش می نشوووسوووت و آرامش می کرد. می گفت که گذشوووته ها را کنار            
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وانی  می گردد اما می تبگذارد و به آینده فکر کند. مهرداد هربار میگفت که گذشووته برن

 .آینده ات را بسازی. پس به آینده فکرکن

سیر شده بود و می خندید. بعد از او       نفر سوم عکس خودش بود که بین بازوان مهرداد ا

کسرا، مثل همیشه ساکت و متین بالبخندی کمرنگ در عکس خودنمایی می کرد. کسرا       

سووواکتی که عناوین درس را پای  همیشوووه او را یادمعلم ها می انداخت. همان معلم های 

تخته می نویسند و شروع به توهیح دادنشان می کنند.کسرا زیادی منضبا بود. زیادی          

قاطی دختر بازی های هیراد و رهووانمی شوود.   وفادار، زیادی سوواکت و زیادی بچه مثبت!

هیچ لبخندی به لنز دوربین خیره شوووده  بعد از کسووورا هومن ، با نگاهی تند و تیز بدون      

بود. بین تمام شان فقا هومن بود که هنوز هم او را می ترساند. فقا هومن بود که هنوز   

شدن        ساغر وارانه را در دلش زنده می کرد. با بلند  شه های ترس را ، ترس های  هم ری

  پیام از صووودای پیامک موبایلش نگاه از عکس می گیرد و موبایلش را برمی دارد. یک        

مهرداد:)من شووب می رسووم. دلم می خواد با یک الزانیای گرم و خوشوومزه ازم اسووتقبال   

 (.کنی

 (ساره می خندد و می نویسد : ) امر دیگه؟

بعد از انتظاری طوالنی از رسیدن جواب ناامید شده و بلند می شود. قاب عکس را هم به    

به ی زیور آالتش کلیدی  همراه وسووایل هووروری در چمدانش جای می دهد و از بین جع

را بر می داردو از اتاق خارج می شوووود. پیامکی برای تعیین سووواعت قرارش با یاس می       

نویسوود و برایش ارسووال می کند. مقابل کتابخانه ی کوچکی که گوشووه ای از سووالن را    

گرفته می ایستد. دو کتاب روان شناسی با جلد قرمز را کنار می زند و تخته ی پشتش را     

ل می دهد. با پدیدار شدن دکمه ی سیاه رنگ دست روی آن می گذارد. با باال      به چپ ه

ساره با دست کمدرا به      رفتن پایه های کمد که به زمین وصلش کرده اند باال می روند و 

چپ هل می دهد. در آهنی که مقابلش پدیدارشوووده را باکلیدی که دارد باز می کند و                
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دیوار سمت راست می کشدوبالمس کلید برق  داخل می شود. در تاریکی دستش را روی 

چراغ ها روشن می شوند.بین تمام کارتن های زیادی که جاسازی شده اند مقابل کارتن       

سفید رنگ را برمی دارد و          سته ها حاوی پودر  ستد و زانو می زند. یکی از ب شه می ای شی

  .کافیهوارسی اش می کند. سه بسته دیگر هم اهافه می کند و لب می زند: همین 

از جا بلند می شود و از اتاقک خارج می شود. در را چهار قفله می کند و کمد را به سختی  

سووورجای اولش باز می گرداند. دکمه ی سووویاه رنگ را برای ثابت کردن پایه هایش می 

زند و تخته چوبی را به راست می کشد. با چیدن کتاب ها و مثل قبل شدن دکور لبخندی     

خانه می رود. از کشویی کابینت یکی از بسته های چیشس خورده شده     می زند و به آششز 

را برمی دارد و پالسووتیک های مواد را درونش جاسووازی می کند. آسوووده از مشووکوک    

نبودنش آن را در کیفش جای می دهدو به اتاق می رود تا حاهوور شووود. بنابه تیشوورت    

لبهایش می کشووود.    صوووورتی که به تن کرده رژلب صوووورتی اش را برمی دارد و روی    

لبخندی تلخ نثار چهره اش می کند و از اتاق خارج می شووود. کیفش را از روی اپن برمی 

دارد و از خانه خارج می شوووود. با دیدن در آسوووانسوووور باز بد و بیراهش نثار خرابی بی 

موقعش می کند و پله ها را پایین می رود. در البی مردی جوان با دیدنش سووالم می کند  

 .کی می گوید: عصربخیر ساره جانو به تر

 مقابلش می ایستدو لبخندی به رویش می زند: عصرتوم بخیر باریش. خوبی؟

 باریش لبخند می زند: خوبم. جایی می ری؟

  .و : بله یکم کار دارم

 .و : پس مزاحمت نمی شم. فعال

 .و :فعال
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سرعت برق   ازساختمان خارج می شود و روی موتورش می نشیند. استارت می زند و به     

 .و بادازآنجادور می شود

اخمی بین ابروان باریکش می نشوواند و بدون اینکه بایسووتد می گوید: میشووه انقدر تابلو   

  نباشی؟

 ...یاس تته پته کنان می گوید: من... من تابلو نیستم فقا

  .روی نیمکتی می نشیند و می گوید: بشین

 .چرخاند: اینجا کهخیلی شلوغهیاس کنارش جای می گیرد و نگاهش را در اطراف می 

 ساره نفس حبس شده اش را بیرون می دهد و می گوید: چیشس می خوری؟

یاس با چشووم هایی گرد شووده نگاهش می کند. از کیفش پالسووتیک چیشس را بیرون می 

 .آورد و به طرفش می گیرد: بفرما

گ از  نیاس متعجب از ریلکسی اش دست درون پالستیک می کند و با لمس محتوایش ر   

ستش می         ستیک را به د ساره فحش نثارکار نابلدی اش می کند و پال صورتش می پرد. 

دهد. ازجا بلند می شود و می گوید: شماره کارت و مبلغی که می خوایم هم توش هست.  

 .هرچه زودترواریزش کن

بدون این که منتظر جوابش باشوود از او دور می شووود. اگر مهرداد امشووب نمی آمد هیچ 

ی خواست راهی خانه شود و در سکوتش خفقان بگیرد. دوشی سریع السیر می        دلش نم

گیرد وبعد از خشک کردن موهایش، پیرهن حریر خاکستری اش را با ساپورتی مشکی     

سبت به        شد. ن ستی روی موهای کوتاهش می ک ستد و د به تن می کند. مقابل آینه می ای

ر ، یابهتر بگوید به بلندی موهای سوواغروز اول خیلی بلند شووده بودند اما مثل قبل نبودند

سیاهی         شه ی موهایش به  شان می کند و رنگشان را از نظر می گذراند. ری شانه  نبودند. 
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قبل شده بود و از فرق سربه پایین زیتونی بودند. چقدر روز اول از رنگ جدید موهایش    

 ذوق کرده بود. چقدر برای رنگ شوودن موهای مشووکی اش خوشووحال بود! مادرش می  

گفت خوب نیست دختر موهایش را رنگ کند.می گفت قباحت دارد دختر قبل از ازدواج  

موهایش را رنگ کند. صووحرا همیشووه معتقد بود رنگ طبیعی موها خیلی بهتر اسووت و    

شنگی رو با رنگ و این آت     ساالر... غر نمی زد، فقا می گفت دلت میاد موهای به این ق

  آشغاال خراب کنی؟

ای فرار از این فکرها ازآینه فاصله می گیرد. لباس های کثیف سبد را   آهی می کشد و بر 

در ماشین لباسشویی می ریزد و روشنش می کند. وسایل مورد نیاز برای درست کردن         

الزانیا را بیرون می کشود و پیشوبندش را می بندد. موسویقی الیتی را از موبایلش پلی می    

ست کردن الزانیای مورد عال    شغول در شود. بعد از چیدن میز   کند و م قه ی مهرداد می 

دوباره به حمام پناه می برد. به عاقبت بازگشتش فکر می کند. به این که بعد از این چند   

سال ایران چگونه می تواند شده باشد. این که بعد از چهارسال خیابان هایش چه رنگ و      

ه رد قدرتش را ببویی به خود گرفته اند. دوسوووت دارد یکبار دیگر بازگردد. دوسوووت دا

تمام کسانی که او را نمی دیدند نشان بدهد. می خواهد بداند خانواده ی سابقش بدون او     

چگونه سوورکرده اند و به چه رسوویدند. دوسووت دارد بداند حاال که هیچکس نیسووت تا با  

آبروی خانواده ی حاتمی بازی کند زندگی شووان چگونه اسووت؟ حاال که دیگر نه دعوایی  

 ایی.حاال دیگر باخیال راحت زندگی می کنند؟هست و نه رسو

با تقه ای که به در حمام می خورد هینی می کشوود و از جامی پرد. صوودای خندان مهرداد  

  .به گوشش می رسد:نترس منم

 .می خندد: خوش اومدی! چه زود

  .و : من زود نیومدم کامال به وقتش رسیدم
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 .و : پس من حواسم نبوده

 .تونم منتظر فس فس اومدنت باشم. رفتم شام. زود بیاو : زودبیا که من نمی 

سووواره باخنده شوووکمویی زمزمه میکند و دوش را باز می کند. بعد از حمام بدون این که 

موهایش را خشک کند لباس هایش را تن می زند و به سالن می رود. با دیدنش که تکیه 

ر آغوشوش فرو می رود.   اش را به سونگ اپن داده به سومتش پاتند می کند و بی محابا د  

دست های مهرداد به دورش حلقه می شود و بوی خوش شامشو را به مشامش می کشد.        

 .ساره از او فاصله می گیرد و می گوید: خوش اومدی

مهرداد یک تای ابرویش را باال می دهد: یعنی باور کنم که انقدر دلت واسووم تنگ شووده  

 بوده؟

مت آشووشزخانه می رود: بیا شووام بخور. مگه سوواره چشووم غره ای نثارش می کند و به سوو

 گشنه ات نبود؟

 !مهرداد گله مند می گوید: باز موهاتو خشک نکردی

  .سارهششت میز جای می گیرد: خوب فرصت نشد. بیا بشین دیگه

 مهرداد به سمت اتاق می رود و ساره بلند می گوید: ای بابا.کجا رفتی؟

که مهرد         بالش برود  به دن ند می شوووود  جابل با         از خارج می شوووود.  تاق  له از ا با حو اد 

 !دیدنشلبخندی می زند و حوله را روی سرش می گذارد: تو آدم نمی شی

شد: به خدا خشک می کنم. این بار         ست او بیرون می ک سرش را از زیر د ساره با خنده 

 .عجله ای اومدم نشد

 حوله را روی موهایش محکم می بندد: حاال خوب شد؟
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 !خوب شد مهرداد لبخندمی زند:

و به سوومت آشووشزخانه می رود. هردو پشووت میز جای می گیرند و سوواره هیجان زدهمی  

 گوید: چه خبر؟ چیکارا کردین؟

صف         شون کردیم ن هی  شد: باکلی دنگ و فنگ را مهرداد تکه ای الزانیا برای خود می ک

 .قیمت اسلحه ها رو بفروشن

 چطوری راهی شدن؟ساره متحیر می گوید: نصف قیمت؟باورم نمیوووووووشه! 

مهرداد چشوومکی می زند: هیراد کم زبون نریخت. هومن هم به هیچ وجه حرفشووو پس   

 .نگرفت. گفت اگه به این قیمت ندن میریم سراغ یکی دیگه

 ساره دست هایش را درهم قالب می کندو مشتاق می گوید: خوب؟ بعدش؟

رار بر معامله ی دوطرفه     مهرداد تکه الزانیایی که در دهان می جوید را قورت می دهد: ق      

شد. که اون ها اسلحه هارو نصف قیمت بدن و در ازاش ما محموله هامونو بانصف قیمت       

 .بهشون بفروشیم

 ساغر چشم گرد می کند: محموله؟ واقعا راهی شدن؟

 و : پس چی؟ محموله مون کم چیزی نبود.  

 و : همونی که تو ساختیش؟

 !هرداد چشمکی می زند: دقیقا همونم

 .ساره تکیه اش را به پشتی صندلی می دهد: باورم نمی شه. این عالیه

  .و : حاال غذاتو بخور
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ست من برگردم؟ اون کاری          شد که هومن خوا شد: چی  ساره برای خودش الزانیا می ک

 ...که می گفتی بزرگه

 .توم به اندازه کافی کارتو بلدی مهرداد به میان حرفش می پرد:بهت نیاز داریم اونجا.

 و : یعنی قراره اونجاهم به ساقی بودنم ادامه بدم؟

 .و : ساقی بودنو اره. ولی کارهای دیگه ای هم هست

 و : چه کارهایی؟

 .و :فعال بذار اینوبخوریم. کلی وقت هست راجبشون حرف بزنیم

شود.مهرداد        شغول خوردن می  شه ای می گوید و بدون حرف م یک لیوان آب  ساره با

 ...برای خود می ریزد و باخنده می گوید: راستی

 !ساره پرسشگر نگاهش می کند و مهرداد ادامه می دهد: هیرادعاشق شده

سوواره پقی می زند زیر خنده و مهرداد پابه پایش قهقهه می زند. سوواره به سووختی میان    

  یه؟خنده اش بریده بریده می گوید: آخه... آخه مسخرست. حاال دختره ک

سال          ست که دو شد: دختره کارمند بانکه. جالبیش اونجا سرمی ک مهرداد لیوان آبش را 

 .هم ازخودش بزرگتره

ساره مات و مبهوت نگاهش می کند: نووووووووووووووووه! هیراد؟ وای خدا اصال باورم نمی                    

 .شه. اون عقلشو از دست داده

 و : منم همینو بهش گفتم. ولی کو گوش شنوا؟
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سینه می زند:آخرین چیزی که بهش        تکیه اش ر ست به  صندلی می دهد و د شتی  ا به پ

  .فکر می کردم عاشق شدن هیراد بود

 و : یعنی واقعا دختره رو می خواد؟

 .و : اوهوم

ساره لبخندی می زند و به غذا خوردنش ادامه می دهد. ناگهان با یادآوری چیزی لب باز 

 ...می کند: راستی مهرداد

 ...نگاهش می کند و ساره ادامه می دهد: اونجایی که گفوته بودم برمهرداد مستقیم 

 .قبل از تمام شدن حرفش مهرداد از جابلند می شود: نه

 ساره پرحرص قاشقش را روی میز می کوبد: چرا نوووووووووه؟

مهرداد بشووقابش را داخل ماشووین  رفشووویی می گذارد و بدون این که نگاهش کند می 

 ...هیح دادمگوید: صدبارواست تو

  .ساره ازجابلند می شود و سینه به سینه اش می ایستد: منم گفتم که نمی تونم

مهرداد می خواهد کنارش بزند که سوواره باز راهش را سوود می کند: بهت گفتم که کاری  

 ...بهشون ندارم. نگاهم کن مهرداد

شته رو       صمم نگاهش می کند: این پیوندت با گذ سربلند می کند و م زود   دیر یامهرداد 

  .باید قطعش کنی

  ساره باصدای نسبتا بلندی می گوید: مگه قطع نکوووووردم؟
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شون می گردی یعنی هنوزم بین     شون از ووووو : نه نکردی. وقتی بازهم دنبال یک خبر و ن

  .اون ها سیر می کنی

ها سووویر می کنم؟من؟ من که دیگه کوچکترین          یای اون  سووواره دلگیرمی گوید: تو دن

سته ام اینه بدونم چطورن. دارن چیکار می    شباهتی به گ  شته ام ندارم مهرداد. تنها خوا ذ

  کنند.من فقا همینو ازت می خوام مهرداد.خواسته ی زیادیه؟

مهردادبدون حرف نگاهش می کند و ساره تلخ می گوید: باشه نمی دونستم انقدر واست  

 .زمسخته. از این به بعد خودم پیگیر می شم. توم به زحمت نمی ندا

می خواهد از کنارش عبورکند که مهردادبازویش را می گیرد: سووواره من بخاطر خودت        

 .می گم. وگرنه هیچ سختی برام نداره

سوواره بازویش را از حصووار دسووتانش آزاد می کند و به سوومت اتاقش می رود. مهرداد     

 دستی به صورتش می کشد و زمزمه می کند: اخه چجوری بهش بگم؟

 !ی میز می کند و می گوید: لعنتیلگدی نثار پایه ها

مطمئن است که اگرباخبربشود به هم می ریزد.در این شرایطی که بیشتر از همیشه به او  

به هم بریزد. میز را جمع می کند و            با چنین خبری روحیه اش را  ند  یاز دارند نمی توا ن

صبح رزر      صد ایران تهران را برای  شود. اولین پرواز به بامق   و می کند وراهی اتاقش می 

از اتاق خارج می شود. مقابل اتاق ساره می ایستد و تقه ای به در می زند. باشنیدن صدای  

سته و با لپ تابش کار می          ش ساره روی تخت ن شود.  هعیفش که گفت بیا تو داخل می 

 .کند. مقابلش می ایستد و می گوید: فردا ساعت نه پروازه. آماده باش

 می پرسد: نگفتی... من اونجا قراره چیکار کنم؟می خواهد خارج بشود که ساره 

 .مهردادنفس حبس شده اش را بیرون می دهد: هومن برات توهیح میده
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 .ساره مصمم می گوید:االن من از تو پرسیدم!نه هومن

ید برای هرچیزی و              با ته بودم.  که گف هت  گاه می دزدد: ب ند و ن مهرداد لبی تر می ک

  .هرکاری آماده باشی

 را به زبان می آورد: قراره مقابل پدرم باشم.درسته؟ساره ترسش 

مهرداد دسووت هایش را در جیب شوولوارش جای می دهد: تو... یعنی ما... همیشووه مقابل 

  .پدرت هستیم. اینو یادت نره. ولی خوشبختانه فعال پای پلیس به قضیه باز نشده

 و : فعال؟! یعنی قراره باز بشه؟

  .چوقت پای پلیس باز نمیشهو : اگه محتاطانه عمل کنیم هی

و بدون حرف دیگری از اتاق خارج می شووود.سوواره نفس حبس شووده اش را بیرون می  

دهد و نگاهش را به پیام های تازه رسووویده اش می دوزد: ) یکم درگیر بودیم. به این           

 (خاطر نبودم شرمنده. خودت خوبی؟

ر  ن خوبم عزیزم. درگیساره شکلک لبخند را می گذارد و پشت بندش تایپ می کند: )م   

 (.چی بودی؟ نگرانت شده بودم

 (.بعداز دوثانیه پاسخ می رسد: )مادرم بیمارستان بستری شده. درگیر اون بودیم

  خیلی) ماتش می برد. مادرش؟ می خواهد چیزی تایپ کند که پیامی جدید می رسووود:            

 (.سرپانمیشه هیچوقت دیگه خونه این بدیم دست از اونم اگه. نگرانشم

اره لب می گزد. دوسووت دارد بداند مادرش چرا بسووتری شووده؟ چرا برادرش انقدر   سوو

نگران است. دوست دارد بیماری او را بداند اما اول از در دلداری وارد می شود: )به خدا      

 (توکل کن. ایشاال که هرچه سریع تر خوب بشن. می تونم بشرسم چرا بستری شده؟
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 (.و : )سکته کرده

نش منقبم می شود. سکته؟ سکته کرده بود؟ بی مهابا تایپ می کند:  تمام ماهیچه های ت

 ()االن خوبه؟ دکترها چی گفتن؟ خوب می شه؟

پیام تازه رسووویده وجودش را به آتش می کشووود: )حالش خوب نیسوووت. هنوز به هوش 

بار دیگه می تونم               یک  نه! نمی دونم  یا باز کنه  بازهم قراره چشوووم  نیومده. نمی دونم 

 (.ببینمش یانه

 (.با دست های لرزانش به سختی می نویسد: )امیدوارم خوب بشه

به سوورعت از صووفحه ی تلگرامش خارج می شووود و اینترنت را قطع می کند. به سوومت    

سوورویس هجوم می برد و آب یخ را مشووت مشووت به صووورتش می کوبد. نگاهش را به  

به او دهن کجی می کند می دوزد و          نه  زمزمه می کند:    رنگ و روی پریده ای که از آی

 !نباید اینجوری بشه... نه نه نه... نباید خودمو ببازم

 .محکم دست روی چشم هایش می کشد: نباید گریه کنم!نباید ببازم

لب می گزد و تصور می کند اگر مادرش هم برود چه؟ اگر مادرش برود.چقدر تصورش   

 !وحشتناک است

شود و به اتاقش می رود. پنجره     سرویس خارج می    سرد  هوای و کند می باز را اش از 

 مهزمز و دوزد می پرستاره و صاف آسمان به را نگاهش. کشد می هایش ریه به را بیرون

  !بمیره نباید اون: کند می

جمله ی سووواالر را پر درد برای خود تکرار می کند: اگه اونم بره. اون خونه به کل از هم  

  !می پاشه
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ر غریبه ی مجازی نباشد. کاش فقا همین یک   کاش می توانست یک امروز را برای ساال  

 .روز برای او خودِ خودِ ساغر باشد تا بتواند آرامش کند

ستش            ستانش می گیرد. کاش کاری از د سرش را بین د شیند و  شه ی تختش می ن گو

برمی آمد. نگاهش را به آسوومانی که در قاب پنجره دیده می شووود می دوزد. کاش روی  

شت. ک    صدایش کند اما... دیگر برای خودِ خدا هم    صدا زدن خدا را دا ست  اش می توان

  !مهره ای سوخته بود

*** 

ند را             قاب پنجره عبور می کن که از  هایی  مام منظره  هایی حریص و دلتنگ ت باچشوووم 

تماشووامی کند. بی دلیل لبخند می زند و فکر می کند این شووهر عوض نشووده!همان آدم   

دون ابر... حتی دسوووت فروش ها هم هنوز های پرهیاهو، همان آسووومان خاکسوووتری و ب

با               ما، او زیادی تغییر کرده بود.  بل ا قامثل ق بودند. همه چیزسووورجای خودش بود.دقی

می                  پیوواده  کنوود و پشووووت سوووراو  می  یش را رهووا  کرهووا ف ین  ایسوووتووادن موواشووو

شود.مهردادوکسراچمدان را از صندوق ماشین پایین می آورند. کسرا ریموت ماشین را        

 !زمزمه می کند: اوف.متنفرم از ترافیک می زند و مهرداد

 .کسرا مثل همیشه صبورانه لبخند می زند:بیخیال!مهم اینه که رسیدیم

باهمه شوووان خوش و بش می کند. مثل دوسوووتی صووومیمی به بازوی هیراد می زند و از           

عشقش می پرسد.هیرادچشم غره ای به مهرداد می رود و کسرا برای ختم قا له بحث را 

بان می آورد:          عوض می کند.  به ز کاود و در آخر سووووالش را  گاهش اطراف را می  بان

 هومن نیست؟

به خود می       ید و مهرداد چهره ای نگران و متفکر  بت دوروزه اش می گو هیراد از غی

گیرد. باورودش به اتاق ناخودآگاه لبخند می زند. اتاقِ افروز،دیگر هیچ شووباهتی به اتاق  
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د و کمدهایش خالی... اینطوری خیلی بهتر بود و  افروز نداشووت. دکورش عوض شووده بو

هرشوووب بافکر حضوووور روا افروز دراینجا به خواب نمی رفت. لباس عوض می کند و         

ریش هایش را می کَنَد. با برداشتن کاله موهای نیمه بلندش پریشان می شود. حوله اش    

می کرد.   را از چمدان برمی دارد و راه حمام را پیش می گیرد. چقدر احسووواس غریبی    

چقدر خانه ی کوچک و دونفره اش آن سر دنیا را بیشتر دوست داشت! چقدر هوای این   

  .شهر، هوای آشنای ادم هایش او را مضطرب می کرد

ساغری هایش   لباس هایش را می کند و به زیر دوش پناه می برد. چقدر اینجا همه چیز 

به دور از چشم پدر و به بهانه  را به رخ اش می کشد. مثال پاساژ های ولیعصر که همیشه     

با پولی که تمام ماه جمع کرده بود یک لباس از              به آن جا می رفت و  ی کالس تقویتی 

همان رنگ و مدلی که دوسوووت داشوووت می خرید. مانتوی بیچاره را مچاله می کرد و در 

کوله اش جا می داد تا مبادا مادر حساسش آن را ببیند. درکمدش هم همیشه در سوراخ     

به ای پنهانش می کرد. وقتی بیتا از دورهمی های دوسوووتانه اش می گفت و او را          سوووم

دعوت می کرد، ترسش را از فهمیدن پدرش مخفی می کرد و قبول میکرد همراهی شان  

شده بود را اتو می کرد و تن می زد. برای مخفی        شتنی که مچاله  ست دا کند. مانتوی دو

سوغات کربالی   سیاهی که  سرمی کرد و ازخانه بیرون    کردنش چادر ملی  پدرش بود را 

  .می زد

لبخندهایش تلخ و نفسوووش تنگ تر می شوووود. به دسوووت فروش هایی فکر می کندکه          

سرراهش دید. همان هایی که همیشه و همیشه احساساتش را... نه،احساسات ساغر را           

ر از  پبرانگیخته می کردند. وقتی بچه ای نگاه پرخواهشووش را به او می دوخت و بالحنی 

التماس می گفت یک فال می خرید؟ نمی توانست خود را کنترل کند. حتی اگر فقا یک   

 ار ازمشوکالتش  ای گوشوه  دادتا می کودک به را آن داشوت  اسوکناس هزاری ته کیفش  

  کمک ها بچه این تمام به آورد دسووت به زیادی پول که روزی داشووت دوسووت. کند حل
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ز چشم های تمام آن بچه ها برای همیشه پاک کند.    ود بتواند غم را اب این آرزویش. کند

 موهایش را کفی می کند و لب می زند:ساغر که خیلی هم بدنبود،بود؟

باالخره دل از حمام می کند و به رختکن می رود. به خاطر حضور پسرها مجبور می شود     

لباس هایش را به تن خیسووش بشوشوود. خانه ی دونفره شووان خیلی بهتر بود. خیلی خوب  

ماد               بل اعت قا که مهرداد  مامی داشوووت. خیلی خوب بود  تاق برای خود ح که هر ا بود 

بود.ازحمام خارج می شود و پله ها را باال می رود. با دیدن پاهایی دمشایه پوش که همگام  

بااو پله هارا پایین می آیند سوووربلند می کند. رهوووابادیدنش لبخندی می زند و یک تای  

 ...اومدین. بی صدا...بی خبر ابرویش را باالمی دهد: خوش

ستم به این زودی قراره بیام. یک دفعه       شانه ای باال می اندازد: خودم هم نمی دون ساره 

  .ای شد

ازکنارش عبور می کند وپله ها را باال می رود. مقابل راهروی طبقه دوم می ایسووتد. دلش  

. فقا کمی  می خواهدکمی بامهردادصوووحبت کند،کمی از اهوووطرابش بگوید و او کمی..      

باجمله های جادویی اش آرامش کند. جلوتر می رود و مقابل در اتاقش می ایسوووتد. تقه           

ای به در می زند و جوابی نمی شوونود. دسووتگیره را پایین می کشوود و در را باز می کند.    

شود. به اتاقش،      شده اش را بیرون می دهد و از آنجاهم دور می  آنجا نبود. نفس حبس 

میبرد. لباس های خیسووش را عوض می کندو زیرپتو می خزد. بیادمی  اتاق جدیدش پناه 

آورد کهمهردادتاکید کرده باید موهایش را خشک کند اما، قبل از هرتصمیمی خواب به   

 .سراغش می آید و چشم می بندد

  .و :سوووووووواغر... پاشو دیگه دیر شد

 صدای آشنای مادر را می شنود: پس این دختر کجاموند؟
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 !را که می گوید: بیدار نمی شه مامانصدای صح

  و : ای بابا یعنی چی که بیدار نمیشه؟

صدای قدم ها نزدیک می شود و درست مقابلش می ایستد. صدای بلندش را می شنود:         

 .پاشو دختر... پاشو خیلی دیرشد

 !بادست تکانش می دهد: ساغر پاشو مادر بازجامیمونیا

انگار از ته چاه خارج می شووود می گوید: خوابم  به سووختی پلک می زند و با صوودایی که  

 !میوووووووووواد

شب بیدار می مونی            صف  شنود:وقتی تان سرزنش گرصحرا را می  صدای  قبل از مادرش 

 .همین می شه دیگه

 مادرش اخم می کند: چرا بیدار بود؟

  .او نیم خیز می شود و صحرا جواب می دهد: باز داشت فیلم می دید

می گوید و دسوووتش را بند بازوی نحیفش می کند: پاشوووو...پاشوووو          مادراسوووتغفراللهی  

 .بروسرصورتتو بشور. پاشو ساغر

به سختی او را به سمت سرویس می برد. او را به داخل هل می دهد: زود حاهرشو. پنم        

 !دیقه ای میام دنبالتا

و در را می کوبد و می رود. صوودای پدرش ازپشووت در به گوشووش می رسوود: پس این    

 حاهر نشد خانوووووووم؟صبحونه 
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صورتش می کوبد تا این خواب آلودگی            سرد به  شتی آب شویی می رود و م سمت رو به 

ساغر        شود.  سرش بشرد. چشم که باز می کند از دیدن چهره ی داخل آینه متحیر می  از

نبود، چشوووم هایش هم دیگر سووویاه نبود. دختری باموهای بلوند و چشوووم هایی رنگی         

 !یه ساغر بودو چقدر شبیه ساغر نبودنگاهش می کرد.چقدر شب

باهینی از خواب می پرد و اولین چیزی که می بیند تصووویر چهره ی رنگ پریده اش در 

هایش اینطور بی   ب.و.شآینه اسوووت. باید جای این آینه را عوض کند تا دیگر بعداز کا         

  .رحمانه باخودش مواجه نشود

می رساند. به محم باز شدن در اولین    ازتخت پایین می آید و سالنه سالنه خود را به در   

شدن در       سمت اتاقش می رفت اما با باز  ست. هومن به  چیزی که می بیند قامت هومن ا

اتاق سرجای خود می ایستد. نگاهش را به صورت رنگ پریده ی اومی دوزد وزمزمه می    

 کند:خوبی؟

شود. هومن نگاهش ر      سرش را باالپایین می کند و از اتاق خارج می  ا از تن بدون  ساره 

حجابش می گیرد و درحالی که به سووومت در اتاق می رود زمزمه می کند:بهتره قبل از            

 .رفتن یک چیزبهترتنت کنی

باحرف هومن سووورجای خود می ایسوووتد و نگاهی به لباسوووش می کند. یک تاب بندی             

لیمویی!لب می گزد و سوورخ می شووود از اینکه هومن او را اینطور دیده. به محم بسووته  

سی پوشیده به تن می کند.پله ها را دوتایکی     شدن  در اتاق هومن به اتاقش می رود و لبا

پایین می رود و بدون توجه به بقیه به سوورویس پناه می برد. صوودای پرخنده ی هیراد از  

شویی می             ست صف عمرش رو توی د شتر از ن سد:این دختر بی شت در به گوشش می ر پ

 .گذرونه
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ی کند. دسووت هایش را زیرآب یخ می گیرد و صوودای   لب می گزد و شوویر آب را باز م

  .کسرا را می شنود: نگو یوقت ناراحت می شه

مشتش را پر از آب می کند و به صورتش می کوبد. بازهم صدای خنده می شنود. بازهم     

صدای آن ها... مشت هایش را محکم تر به صورتش می کوبد. انگارکه می خواهد خواب  

ند. باهوووربه هایش می خواهد روحش را بیدار کند یاشووواید              را نه،بلکه روحش را بشرا  

شده اش چهره اش را از نظرمی گذراند و زمزمه     شت پلک های خیس  وجدانش را. از پ

  !می کند: سکته کرده

لب می گزد و این صدا در سرش اکو می شود. سکته... سکته... سکته! چقدر باورنکردنی  

بعد از چنددقیقه اثرمی کند،انگار داغ   به نظر می رسوود. درسووت مثل داروی مسووکن که  

خبر تلخی که از مادرش شوونیده تازه اثرمی کند. انگار سوولول های عصووبی مغزش تازه    

هضوووم می کنند این جمله را، این واقعه را...و انگار برای اولین بار می فهمد چه قدر تلخ          

صور نبودنش! او که تاهمین امروز هم نبود، تاهمین امروز،بعداز     ست ت چندسال دوری.   ا

بعد از چندسوووال دسوووت و پازدن برای فرار از سووواغر و حماقت هایش یک جمله تمام            

نه ها را بیدار می کند.                  ناقابل تمام سووواغرا به هم می ریزد. یک جمله ی  معادالتش را 

سوواغری که انگار از اعماق وجودش درسووت مثل نوزادی چندروزه گریه سوورمی دهد و   

در به بودنش فکر نکرده بود؟ چرا حاال که حرف رفتن و     مادرش را می خواهد. چرا انق   

نبودن پیش آمده، او تازه یادش آمده به لحظه های بودنش فکر کند؟ موهایش را محکم  

 .می کشد و زمزمه می کند: بسه... بسوووووووووه

 باچندتقه ای که به در می خورد ازجا می پرد. صدای کسرا را می شنود: خوبی ساره؟
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شان ازهم می     خوب بود؟ نه سکته کرده، خانه  شد. مادرش  ... عالی بود. بهتر از این نمی 

پاشووود و برادرش برای غریبه درد و دل می کند. برای غریبه می گوید که کاش سووواغر  

 !بود، کاش بود و این اتفاق ها نمی افتاد

 و : ساره می شنوی صدامو؟

می  ابل نگاه متحیر کسرا اخ دستش را به دستگیره می رساند و آن را پایین می کشد. مق     

غلیظ به صووورتش می نشوواند: چه خبرتونه؟ اینجا دسووتشووویی هم نمیشووه باخیال راحت   

  رفت؟

 .کسرا قدمی به عقب می گذارد: نمی خواستم ناراحتت کنم.فقا نگرانت شدم

باصدایی که بی اختیاربلند شده داد می زند: نمووووووووووووووووووی خوام! نمی خوام نگرانم                     

 . مگه من گفتم نگرانم شو؟بشی

شانه ای          شاره از هیراد می پرسد چشه؟ و هیراد  همه متعجب نگاهش می کنند. رها با ا

ساره بدون نگاه به آن ها از کنار کسرا عبور می کند و       به معنای ندانستن باال می اندازد. 

 !مدبه سمت پله ها پرواز می کند. کسرامتحیر به سمتشان برمیگردد: من حرف بدی نز

رهوووا می خندد: فکر کنم وقت ماهانه اش بود. نشووونیدی میگن از حیوون وحشوووی هم        

 وحشی تر می شن؟

 !کسرا اخم می کند و هیراد باخنده می گوید:خفه شو

سوواره به محم به اتاق در را به هم می کوبد و به بالکن پناه می برد. دسووت هایش را به 

صله ای که از زمین   طاقچه ی مقابلش تکیه می دهد و نگاهش را به پ ایین می دوزد، به فا

دارد.قلبش به حدی بی تابی می کند که صووودایش را به گوش می شووونود. دوسوووت دارد 

سته بود. وقتی مهرداد        سش را ب شد اما نمی تواند،انگار که چیزی بزرگ راه تنف نفس بک
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دن  ریادش می داد گریه اش را کنترل کند، وقتی بغضش را بزرگتر می کرد و از گریه ک 

منعش می کرد می گفت فقا باید نفس بکشی. باید تموم هوای اطرافتو مثل آب ببلعی و  

شان را امتحان می کند و کم کم می تواند نفس رفته     ضتو توی خودت خفه کنی. تمام  بغ

سته از       شیند و نگاهش رابه پاهایش می دوزد. خ شه ی بالکن می ن اش را باز گرداند. گو

می کند و نگاه به آسووومان می دوزد. بادیدن آسووومان            این تصوووویر تکراری سوووربلند 

خاکستری باالی سرش نیشخندی می زند وفکر می کندسکته کرده. سکته چگونه است؟  

وقتی که چشم می بندد و همه انتظار بهوش آمدنش را می کشند روا او کجاها پرسه می 

بش  هووعیت او قلزند؟ممکن اسووت اینجاباشوود؟ اینجاباشوود و او را ببیند؟ نکند با دیدن و

 بیشتر درد بگیرد و دلش هوای رفتن سربدهد؟

 و : انقدر زود وا دادی؟

باصوودایی که می شوونود از جا می پرد.روی پابلند می شووود وهومنی را می بیند که روی    

بالکن کناری دسووت به سووینه ایسووتاده و نگاهش می کند. چیزی که گفته را در ذهنش    

 !: من وا ندادمتجزیه تحلیل می کند و مردد می گوید

 !هومن نیشخندی می زند و تلخ می گوید: معلومه

و بادست به سرتاپایش اشاره می کند. ساره ازپشت تکیه اش را به طاقچه ی سنگی می        

 !دهد: قرار نیست آدم همیشه حالش خوب باشه که

هومن یکی از دانه های تسبیحش را باانگشت رد می کند و توجه ساره جلب او می شود.      

ش را می شنود: درسته. مخصوصا وقتی مادرت رو تخت بیمارستان بامرگ دست و        صدای 

 !پنجه نرم کنه
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به          ماهیچه های تنش منقبم می شوووود. او ازکجا خبر داشوووت؟ این خبر را حتی  تمام 

 مهرداد هم نگفته بود؟ هومن چطور خبردار شده؟ به سختی می نالد: چی؟

  گردد و ساره تند می گوید: کجا میری؟هومن بدون هیچ حرف دیگری به اتاقش بازمی 

شود. خود را به در             سرعت از بالکن خارج می  شنود و به  شدن در را می  سته  صدای ب

اتاقش می رسوواند و محکم به در می زند. صوودایی از سوومتش نمی شوونود و دسووتش را به 

  !سمت دستگیره می برد اما با قفل بودنش آهی می کشد و می نالد: بازکن لطفا

 صدایی نمی شنود و ناامید می نالد: به خاطر خدا! فقا بگو حالش خوبه؟هیچ 

هیچ صدایی از پشت در به گوشش نمی رسد.پیشانی داغش را به در تکیه می دهد و می      

 !نالد: هومن

صدا زده بود، نامش را! اولین باری       شوند. او را هومن  سته اش از هم باز می  پلک های ب

ق نامش را به زبان می آورد. هوم بی جانی می گوید اما       بود که این دختر احمق کله شووو  

 گوش های ساره شکارش می کنند و التماس وارمی گویند: ازش خبر داری؟

 .هومن کوتاه و خالصه می گوید: ثابته.به هوش نیومده

سوواره آهی می کشوود و بدون حرف به سوومت اتاقش می رود. تمام ذهنش پر از عالمت  

رای پرسیدنشان در خود نمی بیند وقتی که می داندپاسخ هومن سوال شده اما هیچ نایی ب

 !فقا سکوت است و بس

*** 

 و : هیچ حواست به منه؟
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صدای مهرداد نگاه از طرا های رومیزی می گیرد و به او می دوزد. هومن اخم غلیظی    با 

 !می کند و از پشت میز بلند می شود: لعنت به تو

یا! این      سووواره متعجب نگاهش می کند و مهرداد      نالد: خواهش می کنم به خودت ب می 

شرایا          شتیم تورو بااین  شخص قابل اعتمادی دا ساره. باورکن اگه  مهمونی خیلی مهمه 

 .نمی فرستادیم

سوواره دسووت زیرچانه اش می زند و می گوید: خوب خیلی واجبه که اون پارتنر داشووته    

 .ام بدمباشه؟هرجور فکر می کنم می بینم هیچ کارخاصی قرار نیست انج

 .مهرداد چشم غره ای می رود: االن داشت راجع به همین ها می گفت

 و : راجع به چی؟

وووو : این که باید به بهونه پاک کردن لباست باال بری و از راهروش با گردنبندی که بهت 

می دیم عکس بگیری. این که یک تابلو توی اون اتاق هسوووت که متعلق به دختر آقای          

  .ز اون هم عکس بگیری و بیاریفردوسیه و تو باید ا

 .ساره متفکر می گوید: که اینطور

 !مهرداد دست روی دستش می گذارد: بهت قول می دم حال مادرت خوب میشه

 ...ساره نیشخند می زند: آره حتما. وقتی من دارم اینجا تاخرخره توی لجن فرو می رم

 نمی خووووووووووووواستی؟صدای داد بلند هومن حرفش را قطع می کند: مگه خودت همینو 

سمتش برمی گردد و نگاهش می کند. هومن چاقویی از بین دکوراتیو های      شت به  باوح

آشووشزخانه برمیدارد و نزدیکش می شووود. مهرداد ازجابلند می شووود تا مانعش شووود اما  
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محکم پس اش می زند. یقه ی سووواره را چسوووبیده و از زمین بلندش می کند. مهرداد از  

 را می کشد: چته پسر؟ دیوونه شدی؟ پشت آستینش

هومن بدون توجه به اوچاقو را زیرگلویش می گذارد و می گوید: ببین دوتا راه داری. یا         

همینجا خالصوووت می کنم تا بیشوووتر از این توی این لجنزاری که می گی فرو نری ، یا به 

م ازت بشرسووو این زندگی االنت ادامه می دی و اگه یکبار دیگه گله کنی قبل از این که           

 .بادست های خودم خفه ات می کنم

ساره وحشت زده چشم هایش را نگاه می کند. این مرد می توانست خود عزرا یل باشد.       

نگ. گزارش            لده و زر کارب به هومن.  ند: اون خو یل! مهرداد تقال می ک خوِد خوِد عزرا 

 ...کارهاشو که داری فقا وهعیت مادرش مضطربش کرده و

 !ند: خفه شووووووووووووو مهردادو هومن داد می ز

دوباره نگاه به چشم های ترسیده ی او می دوزد: خسته شدم از بس یاسین توگوش خر       

  .خوندم. من تورو چهار سال نفرستادم اونور تا گوساله تر از قبل تحویلت بگیرم

سووواره لب های لرزانش را به هم می زند تا چیزی بگوید اما مثل ماهی که از آب بیرون            

افتاده فقا می تواند نفس نفس بزند. هومن بالحنی ترسوووناک تر از همیشوووه زمزمه می        

 کند: برای بار آخر می پرسم!می خوای بمیری؟ هوم؟

ساره سرش را به چپ و راست تکان می دهد و هومن رهایش می کند.چاقو را روی میز     

ششزخانه بالحنی آرام و بی تفاوت می گو  ساعت     می اندازد و درحال خروج از آ شب  ید: 

 !نه آماده باش
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به محم بسته شدن در اصلی که از رفتنش مطمئن می شود خشمش فوران می کند. پابه 

زمین می کوبد و رو به مهرداد می توپد: چرا باید من برم؟ زیادکار سووختی نیسووت که ،  

 این همه آدم تو این خونه هست چرامن؟

ن ما ها پسووریم و هیچ بهونه ای برای  مهرداد تکیه اش را به اپن می دهد و می گوید: چو

 ...رفتن به مهمونی که اون خصوصی دعوت شده نداریم ولی تو

باانگشت به او اشاره می کند: یک دختری و می تونی به عنوان دوست دختر ،پارتنر یاهر 

 !چی باهاش به اون مهمونی کوفتی بری

 !ن دختر به دنیا اومدمساره روی صندلی می نشنی و می نالد: لعنت به اون روزی که م

*** 

از ماشین پیاده می شوند ونگاهش را به ساختمان بزرگ ویالیی مقابلش می دوزد. صدای  

شرشر آبی که در حوض وسا حیاط جاری است به گوشش می رسد. هومن که کنارش         

می ایسووتد نگاه از سوواختمان می گیرد. دسووتش را بند بازویش می کند و همگام با او به  

می دارد. طول حیاط را طی می کنند و به پله ها می رسووند. به سووختی با کفش  جلوقدم بر

های قرمز پاشوونه بلندش پله هارا باال می رود و فکر می کند سووال ها هم از این کفش ها 

شکنجه گر واقعی بودند. مقابل     شد باز به ان عادت نخواهد کرد. این کفش های یک  بشو

ایستند. به تقلید از هومنی که روپوشش را به دست     در ورودی که چهار طابق باز بود می 

مرد مسووتخدم می دهد مانتوی پاییزی اش را از تن می کند و به مسووتخدم می سووشارد.    

هنگام عبور از راهرو نگاهی گذرا به تصوووویر خود در آینه تمام قد می اندازد و فکر می          

و را متفاوت تر از همیشه  کند این لباس قرمز به او می آید. این لباس قرمز، این آرایش ا

شیده بود هم اینطور به       سلیقه ی او لباس پو ست مهرداد که به  کرده. حتی روز تولد دو

شان برمی           سمت سالم احوال پرسی می کند به  صدای هومن که بامردی  چشم نمی آمد.با
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سعت می دهد: معرفی نمی کنید هومن       ساره لبخندش را و سال با دیدن  گردد. مردمیان

 جان؟

ساره         هومن  ستانم،  ست می گیرد و رو به مرد می گوید: یکی از دو ساره را در د ست  د

 .رهنما

 !مرد دستش را به سمت ساره دراز می کند: از آشنایی تون خوشحالم بانو

ساره دستش را در دست مرد می گذارد و بالبخند جوابش را می دهد: من هم همینطور      

 ...جنابِ

 .هستممرد خود را معرفی می کند: فرهمند 

باالخره از مردِ چرب زبان فاصووله می گیرند و وارد سووالن بزرگ می شوووند.باچند نفری   

شوند احساس غرور می        سی می کنند و از احترامی که برایش قا ل می  سالم و احوال پر

کند.فکر می کند مهمانی های خانه شان چقدر بی سرو صدا و ساکت بود. چقدر خشک و    

شووان با این مهمانی متفاوت بود! نه نه... امشووب وقت فکر  رسوومی بود. چقدر مهمانی های

کردن به گذشووته نبود. امشووب وقت مقایسووه نبود. امشووب فقا باید به عالی ترین شووکل 

ممکن ساره باشد. به همراه هومن به سمت یک میز شلوغ کشیده می شود. کنارش روی       

سی می کند. پی    سالم و احوال پر سی   مبل جای می گیرد و باز بالبخند  نی  شخدمت با یک 

نوشیدنی سرخ مقابلشان خم می شود و ساره به اجبار یکی از جام های پایه بلند را برمی      

دارد. هیچ دوسووت نداشووت یک بار دیگر طعم تلخ آن را بچشوود و تمام پته اش را روی   

آب بریزد. هیچ نمی خواهد شووبی که در اثر خوردن این نوشوویدنی به عشووق ممنوعه و    

شود. برای مهرداد از امینی گفته بود  خنده دارش پیش  مهرداد اعتراف کرده بود تکرار 

که ازدواج کرده، امینی که دریک برهه ی خاص زمانی تنها پناه او بود. چقدر خوب که             

 !چیزی از پلیس بودنش نگفته بود
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بین تمام فیلم های و داسووتان هایی که دیده و خوانده بود شووخصوویت اول وقتی از خانه و  

ش دور می شد تغییرمی کرد وبه نحو احسنت می تواست خاطرات را دور بریزد زندگی ا

اما برای خودش اینطور نبود. نمیداند باید چندسال بگذرد تادیگرسبک زندگی االنش را   

  .با گذشته مقایسه نکند

 و : بانو رو معرفی نمی کنی هومن جان؟

 !ن از دوستان نزدیکهومن بالبخند جواب مرد جوان مقابلش را می دهد: ساره جا

شان را     شبختی می کنند و او بالبخند جواب جمع چندین نفره ی مقابلش به نوبت ابراز خو

شیدنی اش را از روی میز برمی دارد. رو     شد و نو می دهد. هومن کمی خود را جلو می ک

 .به مرد بوری که روی مبل مقابلش نشسته می گوید: فکر نمی کردم دوباره اینجا ببینمت

شتباه فکر کردی. روزبه حاال حاال     مرد  شیدنی اش می خورد: ا بور بالبخند جر ه ای از نو

 !ها پاپس نمی کشه

 ...هومن یک تای ابرویش را باال می دهد: ولی برات خطر داره مخصوصا حاال

 .چشمکی چاشنی حرفش می کند: حاال که خیلی ها روزبه رو می شناسن

ساره به حرف های م  سان    مرد بور می خندد و  هرداد فکر می کند. گفته بود خنده ها یک

نیسووتند. خنده ها می توانند معانی مختلفی داشووته باشووند. یکی می خندد برای شووادی     

کردن،برای خنده دار بودن چیزی که شووونیده اما... یکی تلخ می خندد به حال و روز بد.         

وی  گریه جوابگنامش خنده ی تلخ است. خنده ای که بجای گریه می آید. وقتی که دیگر 

موجی از احساسات بد آدم نتواند باشد،آن فرد زیادی می خندد. بعضی ها هم می ترسند 

و می خندد، درسوووت مثل این مرد که ترس را در نی نی چشوووم هایش می بیند. وقتی         

سان در قاب چشمش جاعوض می کند یعنی ترسیده!وقتی        مردمک چشمش اینطور هرا
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یعنی چیزی را پنهان می کند.فکر می کند می خواهد       اینطور بی حس ولی بلند می خندد  

با این خنده هوووعفش را پنهان کند. می خواهد وانمود کند که حالش خوب اسوووت اما             

 !اهطراب ازچشم هایش شعله می کشد

 .و : این چیزها منو از پادر نمیاره هومن خان

  .رمهدی گهومن لبخندی معنادار می زند: خوبه که انقدر پشتت به کسی که تکیه کر

 .چهره ی مرد وا می رود و هومن ازجابلندمی شود: فعال

شنیده را درذهن         ساره چیز هایی که  شوند.  ساره را می گیرد و از آنجا دور می  و دست 

تجزیه تحلیل می کند و به محم دور شوودنشووان لب باز می کند: پشووتش به کی گرمه؟   

ای خود پر می کند و بدون    هومن مقابل آشوووشزخانه ی اپن خانه می ایسوووتد. جامی بر          

  .بلندکردن سرش می گوید: نمی دونم

 !ساره کنارش تکیه به سنگ می دهد و دست به سینه می زند: ولی اون ترسید

هومن جام نیمه پر شووده اش را برمی دارد و درحال نوشوویدن نگاهش را به او می دوزد:   

 !چون مثل تو، فکر کرد من می دونم پشتش به کی گرمه

ظر سوواره را که می بیند بالبخند ادامه می دهد: روزبه یکی از واسووطه های ماهر  نگاه منت

بود. واسووه خودش خوب کسووب درآمد می کرد. دسووتشووم تو هیچ کاری نبود ولی خب   

 .باالخره سر یک معامله ای که به هم خورد همه یقه ی اونو گرفتن

حاالچطور و چجوری           نگ اپن می دهد:  به سووو نار سووواره تکیه اش را  نمی دونم ولی  ک

  .پروندش رفته زیر دست پلیس
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صله ی چندسانتی گوشش زمزمه می کند: بابات چندماهی        سرش را خم می کند و در فا

 !می شه که در به در دنبالشه

باشووونیدن این جمله اخم می کند و نگاه می دزدد. کالفه از نیشوووخند اعصووواب خرد کن   

م به دنبال بطری می گردد و هومن هومن به عقب برمی گردد و جامی برمی دارد. باچشوو

 !باخنده می گوید:سمت چپ

 !لحنش به خودی خود این جمله را القا کرد که مگه کوری؟ جلوته

 .بطری را برمی دارد و سرش را به سمت جام پایه دارش خم می کند

 !و : به ببین کی اینجووووووووووووووووواست

شود. نگاهش          سست می  شنا  صدای آ شنیدن  میخ نقطه ی نامفهوم مقابلش   تمام تنش با

صدای بلند آهنگ و جیغ و داد بقیه         شده؟ مابین  شنید مگرنه؟ خیاالتی  شتباه  شود. ا می 

بعید هم نیسوووت. حتما اشوووتباه شووونیده. اما صووودای پرخنده ی هومن خطی قرمز روی         

 !افکارش می کشد: امیر حسووووین!نمی دونستم توم دعوتی

شش طنین می      شنا باز در گو صدای آ شو نمی      و  سر؟واال خودمم فکر اندازد: چطوری پ

 .کردم اومدنم یهویی شد

صله ی              ست که از فا صدایی ا سش به  شود و او تمام حوا سرازیر می  شیدنی ازجامش  نو

کمی به گوشش می رسد. می ترسد عقب برگردد و او را با روپوشی سبز رنگ و اسلحه        

  .به دست ببیند

 .عد معامله الوارها ندیدمتو : که اینطور. چه خبر از کارهات؟ ب
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سری کارها ایران            صدایی که می گوید: بخاطر ی شت بندش  ست وپ صدای هومن ا این 

  .نبودم

ست به او           صدا فقا می توان صدای بم و گیرا... این  صدا، این  شتباه نمی کرد. این  نه نه ا

  !تعلق داشته باشد

 .ه برنمی گرده این سمتو : خانم رو معرفی نمی کنی؟ انگار حواسش جایی دیگه است ک

 هومن دستش را نرم روی شانه ی لختش می گذارد : حواست کجاست ساره؟

شده را از دستش می       شده از جا می پرد. هومن بطری خم  صدای هومن که نزدیکش  با 

 !گیرد: هشروتی تو؟ گند زدی دختر

  را تمیزپر از ترس چشوم های هومن را نگاه می کند. هومن بدون توجه با دسوتمالی اپن   

شش را نوازش می کند: تو هنوز         صله ای خیلی کم گو شنای امین از فا صدای آ می کند. 

 !بلدنیستی بادخترها چجوری صحبت کنی

بازویش را می گیرد و او را می        بدون این که نظرسووواغر را بشرسووود  هومن می خنددو 

  .چرخاند:چون لزومی ندیدم یاد بگیرمش. ایشون ساره یکی از دوستان هستن

 !و به ساره می گوید:ایشون هم یکی از دوست های قدیمی ام امیرحسینر

شنای مقابلش می بیند. همه چیز      شم های مرد آ حیرت و تعجب را همزمان در نی نی چ

ساره        صدمی از یک ثانیه. شاید هم  در یک لحظه اتفاق می افتد، یک لحظه یایک ثانیه... 

ا دیدن چشووم های آشوونای او تمام  ترس را باتمام سوولول های تنش احسوواس می کند و ب

سیون اطرافش تمام می       صدمی از ثانیه تمام اک شود. در یک  ماهیچه هایش منقبم می 

از   ب.و.شهایش می بیند. کا ب.و.ششووود و هرلحظه در مغزش تصووویری آشوونا ازکا  

ست هایش می بندد. امین چندباری پلک می زند تا        سرد فلزی را به د ستبند  امینی که د
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نکرده. تا بفهمد این زن با این آرایش ، با این موهای رنگ شوووده و         مطمئن شوووود خطا  

چشم هایی که عجیب حالت چشم های او را دارند برای خود ساغر هستند! ساغر خیلی        

سریع تر از از او خود را جمع و جور می کند. لبخندی به عنوان نقاب به صورتش می زند    

  ن خوشبختم. بابت نوشیدنش شرمندم   و دستش را به سمتش دراز می کند: از آشنایی تو   

 .حواسم پرت شد

امیرحسین با صدایش به خود می آید. نقاب لبخند را درست مثل او به صورتش می زند       

 .و دستش را در دست می گیرد: من هم همینطور

بانگاه جسووتجوگرش سوورتاپای او را از نظر می گذراند و صوومیمی می پرسوود: قبال افتخار  

 .داشتمآشنایی باهاتون رو ن

 !قبل از ساره هومن جوابش را می دهد: مدتی ایران نبود

ساره جزء به جزء چهره اش را از نظر می     امیرحسین یک تای ابرویش را باال می دهد و 

 !گذراند:جالبه!هیچوقت راجع بهش چیزی نگفته بودی

 .هومن: از بچه های جدیده. سه چهارسالی می شه بهمون اهافه شده

سرانه ی        این مرد با این   شده، با این موهای ژل خورده و این پیراهن پ سه تیغ  صورت 

شووطرنجی نمی تواند امین باشوود. نمی تواند آن سوورگرد وفایی باشوود که با سووری به زیر 

افتاده و لحنی خجول خبر ازدواجش را به او داده بود. این مرد محال بود امین وفایی که      

شد اما... این چهره، این چ    شناخت با ستگی کوچکش...       او می  شک شم ها، همین بینی با 

همه ی این ها زیادی تناسبات چهره ی امین وفایی را تداعی می کرد. هومن کالفه از این 

 ارتباط چشمی بین شان می گوید: چتونه؟

 امیر حسین نگاه از ساره می گیرد: چمونه؟
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سر به زیرانداخته می گیرد        سریعا  ساره ای که  شکوکش را از  :  و می گویدهومن نگاه م

 !حس کردم همو می شناسین

 !ساره باترس سربلند می کند و امیرحسین برخالف انتظار او جواب می دهد: درسته

هومن پرسشگر نگاهش می کند و ساره باترس. امیرحسین دستی زیرچانه اش می کشد  

  !و متفکر می گوید: چهره شون زیادی برام آشناست

میرحسین باخونسردی از هومن می پرسد: گفتی     ساره آب دهانش را قورت می دهد و ا 

 چندوقته اومده بین بچه ها؟

  .هومن خونسرد کمی از نوشیدنی اش می نوشد: گفتم سه چهار سالی می شه

 !امیرحسین باز نگاه خیره اش را به ساره می دوزد: جالبه

ش         ست که ناپدید  سال ا سه چهار  ساغر حاتمی  ه.  دو این جالبه یعنی خیلی چیزها. یعنی 

یعنی تو با وجود این تغییرات فاحش بازهم زیادی شوووبیه سووواغر حاتمی هسوووتی. این         

 !یعنی که گیرت آوردم خانم حاتمی "جالبه"

 و : به نظر میاد شماهم منو می شناسید. درسته؟

سووواره موهوووع خود را رها نمی کند و بی تفاوت شوووانه باال می اندازد: شووواید جایی همو  

 .اطر نمیارم.امه ته چهرتون برام آشناستدیدیم.من چیز زیادی به خ

امین به جمله بندی هایش فکر می کند. به کلماتی که هیچگاه از دهان سوواغر خارج نمی  

شوود.هومن تمام حرف هایش را شوویوه ای برای زدن مخ سوواره پیش بینی می کند و بی   

 حوصله میان بحثشان می پرد: کی برمی گردی آلمان امیر؟
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ه نگاه خیره اش را از سوواره بگیرد لب می زند: فکر نکنم دیگه امیرحسووین بدون این ک

 .برگردم

 .هومن لبخند می زند: خوبه پس! می دونستم زیاد دووم نمیاری

موزیک حاکم برفضووا عوض می شووود و آهنگی با ریتم مالیم شووروع به نواختن می کند.  

  هم اهل رقصامیرحسین لبخندی به روی هومن می زند و پرشیطنت می پرسد: تو هنوز    

  نیستی؟

 هومن شانه ای باال می اندازد و بی تفاوت می گوید: مگه قرار بود عوض بشم؟

شیطنتش می گوید:پس عیبی          ساره برمی گردد وبا همان لحن پر  سمت  سین به  امیرح

 نداره خانوم رو برای چند دقیقه ازت قرض بگیرم؟

ای اکتفا می کند. سوواره هومن نگاهش را بین هردویشووان می چرخاند و به گفتن باشووه  

تمام ترسش را پشت لب های لرزانی که به سختی لبخند می زنند پنهان می کند، دستش  

را در دسووتی که به سوومتش دراز شووده می گذارد و با او به سوومت جمعیتی که وسووا می 

شانه         رقصند می رود. امیرحسین دست روی کمرش می گذارد و او دست لرزانش را به 

امیرحسووین حتی یک ثانیه هم نگاه از چشووم هایش نمی گیرد.وقتی به ی او می رسوواند. 

مهرداد گفته بود رقص بلد نیسوووت آهنگی مالیم پلی کرده بود و گفته بود زیاد سوووخت 

نیست.آن روز را کلی ادا داده بودند و در نهایت ساره رقص را تاحدودی یاد گرفته بود.   

ه بود، از این نگاه خیره... ازدسووتی  همگام با حرکت او خود را تکان می دهد.موذب شوود

صحنه را فقا در خواب          شان!این  صله ی کم بین  شسته بود و از ین فا که روی کمرش ن

هایش می توانست ببیند. این مرد همیشه برایش ممنوعه بود. همیشه عشقی محال بود.      

تمام حقی که از این مرد داشووت فاصووله ی یک میز بازجویی بود. یک فاصووله ی معین و   

فقا صوودایش... نگاهش... تمام حقش از او همیشووه همین بود!اما حاال این فاصووله ی کم،  
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زیادی محال به نظر می رسووید.کاش می توانسووت لب باز کند و به او بگوید انقدر نگاهم   

نکن! درنگاه خیره اش حرف های زیادی می بیند. سرزنش بین مردمک هایش غوغا می 

سربه زیر     ساره برای فرار  شان را می      کند و  سکوت بین  سین  می اندازد.باالخره امیرح

 شکند: شنیدی می گن هر آدمی یک همسان تو دنیا داره؟

بله ی آرامی می گوید و امیرحسووین ادامه می دهد: فکر کنم تو همسووان یکی هسووتی که 

 !میشناسمش

  سووواره به زور خود را وادار به خندیدن می کند. نگاهش را به یقه ی پیراهنش می دوزد: 

 .آهان

 امیرحسین مشکوک می پرسد: نمی خوای بشرسی کی؟

کند   تثاب رفتارش سوواره بخاطر بی تفاوتی اش خود را سوورزنش می کند. باید این را در 

که ساره نیست.باید مشتاق از او بشرسد این کیست که ادعا دارد زیادی شبیه اوست.شانه  

 !ای باال می اندازد: اگه بخوای میگی خب

 رفیه! می دونی جالبیش کجاست؟و : این هم ح

سوواره پرسووشووگرنگاهش می کند و امیر ادامه می دهد: دقیقا سووه سووال و نه ماه پیش،     

 !همسان تو ناپدید شد

 ساره چهره ای متعجب به خود می گیرد: عجب! چطوری؟

  .و : خیلی ها گفتن مرده

 .و : خدابیامرزه

 !امیرحسین می خندد:ولی من باور نمی کنم مرده باشه
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اره خداخدا می کند این لحظات دردناک و خفقان آور سریع تمام شوند. هیچ تمرکزی    س 

سد که     شان بدهد تا مرد مقابلش به این باور بر ندارد و نمی داند باید چه عکس العملی ن

 .او فقا یک همسان از ساغر حاتمی است

 امیرحسین باز با آن لحن مچ گیرش می پرسد: نمی خوای بشرسی چرا؟

 !بی شانه ای باال می اندازد: به من چه اصالساره عص

امیرحسین می خندد. این حرف از زبان ساغر بود. همان چنددرصد شکی که به او داشت  

به یقین تبدیل می شود و میفهمد اشتباهی در کار نیست. این زن خودِساغر حاتمی است!  

ند اما    آهنگ تمام می شوووود و سووواره می خواهد از حصوووار دسوووتانش خود را خارج ک       

سیم           شترمی کند:کجا؟ تازه داریم به جاهای خوب می ر ستانش را بی شارد سین ف امیرح

 !که

 .ساره تندمی گوید: من خسته شدم.می خوام برم

شدن           سته  سه خ سخر زمزمه می کند: وا سین اخمی می کند و با لحنی تلخ و پرتم امیرح

 زود نیست خانم حاتمی؟

 نمی بازد و منکر می شود: ببخشید؟ رنگ از روی ساره می پرد اما باز خود را

بازی کردن جلوی من یکم... یکم       امیرحسوووین سووورش را نزدیک تر می کند: واسوووه 

 !نابلدی!تازه کاری

ساره زبانی که می لرزد را پشت لب های بسته اش پنهان می کند و امیرحسین با صدایی       

تی  نه ی کالس تقویآرام طوری که فقا خود او بشنود زمزمه می کند:وقتی که شما به بهو  

شاهکارت پیجوندن خانوادت بود. من اینجا بودم خانم     با دوست هات می رفتی بیرون و 

 !حاتمی
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فایی         نده می لرزد. این مرد امین و گاه سووووزان مام وجودش ازترس این لحن و این ن ت

سین لبخندی به     سی هم بود امین نبود!امین که انقدر بی رحم نبود، بود؟امیرح نبود،هرک

 نشاند و می پرسد: اینجا چیکار می کنی؟ لب می

حس آدمی را دارد که از نزدیک ترین فرد زندگی اش زخم خورده. حس همان روزی      

را دارد که همکالسووی اش، بهترین دوسووتش در دادگاه به علیه او شووهادت داد و گفت    

  یشاهد دوستی بین او و ارسالن آبرودی بوده. همان حس این بار باغلظتی بیشتر و تلخ     

سوووزاننده تر به سووراغش می آید. امین... تمام باور هایش نسووبت به این اسووم فرو می   

ریزد. وقتی که بزرگترین مشوووکالت او در پیچاندن خانواده و کالس تقویتی اش بوده،       

شته     امین اینجا و بین این آدم ها بود. این یعنی چه؟ این جمله چه معنایی می توانست دا

سختی قوای تحلیل   شد؟به  رفته اش را بازمی یابد و لب های لرزانش را به هم می زند:   با

 تو... تو باید بگی اینجا چیکار می کنی؟

 !و با پوزخند زمزمه می کند: سرگردوفایی

 .امیرباخنده نگاهش را به دور پیرامونشان می چرخاند: چه خوب! یادت اومد

های او می دوزد: بهتر نیسووووت اول          به چشوووم  گاه خیره اش را  توبگی مرحوم  بازن

 ساغرحاتمی اینجا داره چیکار می کنه؟

ساره لبخندی به رویش می زند: خودت که گفتی.مرحوم ساغر حاتمی! من ساره رهنمام    

 .و االن با دوستم اومدم مهمونی

امیر باخنده نگاه می گیرد: پس منم امیرحسوووینم و با دعوت یکی از دوسوووت هام اومدم  

 !مهمونی

 ...کردی!تو... تو نامردیپلیس نیستی. به اون ها  ساره پوزخند می زند: تو
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  .امیر به میان حرفش می پرد: تو هم نمردی. خانوادتو بازی دادی

 !و در دل اهافه می کند: حتی منم بازی دادی

سوواره نفس حبس شووده اش رابیرون می دهد و سووربه زیر می اندازد. هردو به یربه یر  

ان می کند. چه بحثی می تواند بین دونفری  شوودند. هومن تمام این مدت از دور نگاهشوو 

که تازه باهم اشنا شده اند وجود داشته باشد؟ چه بحثی که اینطور ساره را می ترساند و         

امیر را عصووبانی میکند؟ کاش کسوورا اینجا بود و لبخوانی می کرد تا بفهمد آن ها چه می 

جا؟هنوز جواب منو   گویند.سووواره برای جداشووودن از او تقال می کند و امیر می غرد: ک     

 !ندادی

 !ساره بدون این که نگاهش کند لب می زند: من هیچ حرفی برای گفتن ندارم

 امیریک تای ابرویش را باال می دهد:مطمئنی؟

 .و : مطمئنم. حاالهم ولم کن

امیر بدون توجه به گفته اش فاصوله شوان را کم می کند: پدرت خیلی خوشوحال می شوه     

 !اگه بفهمه زنده ای

صبی مغزش به هم می پیچند.     ساره   سلول های ع به معنای واقعی خود را می بازد. تمام 

این مرد که بود؟ طرف پلیس بود یا آن ها؟ یک پلیس چرا باید بین آن ها باشد؟ هومن  

یت              ها قدیمی و خودش گفت از وقتی تو در حال پیچوندن کالس  گفت یک دوسوووت 

یا      آن ها؟ سووووالی که تمام ذهنش را     بودی... این ها یعنی چه؟ او طرف پلیس اسوووت 

  درگیرکرده را به زبان می آورد: تو طرف کی هستی؟

 امیر می خنددو باز سوال خود را تکرار می کند: توچرا اینجایی؟
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 .ساره پوفی می کشد و می نالد: ولم کن برم

 و : تو جواب منو ندادی؟

ن که گفتم حرفی  سوواره زیرچشوومی هومنی که نگاهشووان می کند را از نظر می گذراند:م

 .ندارم

  و : منم گفتم پدرت چقدر خوشحال میشه اگه بفهمه زنده ای؟

 اینبار اخم می کندو پرازخشم می توپد: چی از جونم می خوای؟

 امیرحسین باز تکرار می کند:اینجاچیکار می کنی؟

 .و : زندگی.دارم زندگی می کنم

 بهم "چرا"ر می کشوود: کلی امیرحسووین باالخره قفل دسووت هایش را باز می کند و کنا 

 !بدهکاری. همشو باید جواب بدی...همشو

ستاده و            سرجای خود ای ساره  شود.  شت می کند و دور می  بدون حرف دیگری به او پ

نگاهش می کند. تمام مغزش این سووووال را فریاد می زند که او اینجا چه می کند؟ او که    

 خوب بود، او بین این آدم ها چکار می کرد؟

ست و کجا      باالخره صله می گیرد. یادش رفته که کجا تکانی به تنش می دهد و ازآنجا فا

باید برود. بانگاهش به دنبال هومن می گردد و با دیدنش که هنوز تکیه به سووونگ اپن               

داده به سوومتش قدم برمی دارد. جامی که سوواعتی پیش پرش کرده بود هنوز آنجا قرار   

 هومن هشدار می دهد داشت. برش می دارد و جر ه ای می نوشد.

بانیشوووخندمی گوید: چته؟ خوش              بی حوصوووله جام را سووورجایش می گذارد و هومن 

 نگذشت؟
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و با چشم اشاره ای به پیست رقص می کند. ساره بی تفاوت شانه ای باال می اندازد: آدم       

 !نچسبی بود

 ...ی همینهومن یک تای ابرویش را باال می دهد و می گوید: عجب! البد برا

نگاهی به سوواعت مچی اش می کند: بیسووت و چند دقیقه ی تمام باهاش گل می گفتی و   

 !گل می شنیدی

بعد از تمام فشووار عصووبی که وجودش را گرفته بود تحمل مسووخره بازی های هومن را   

  اصال نداشت. بی حوصله می گوید: من کی باید برم باال؟

 .شه خودم می گمهومن به قالب جدی خود برمی گردد:وقتش ب

ساره پوفی می کشد و به سمت مبل ها می رود. روی کاناپه ای جای می گیرد و پاروی پا     

می اندازد.بانگاه به دنبال امین یاامیرحسووین می گردد. این اسووم را شوونیده بود. مطمئن   

است که شنیده بود. او را می بیند که گوشه ای با یک دختر و پسرجوان ایستاده و حرف      

. چیزی تعریف می کند و ناگهان هرسووه قهقهه می زنند. این مرد که اینطور بلند می زند

می خندد امین بود؟ همان امین سووواکت و سوووربه زیر؟ همانی که گفته بود مامان برایم            

سر و               ست که او اینطور با این  هی ا سرش را ست؟ هم سرش کجا ستین باال زده؟ هم آ

رقصود،دسوت روی کمرش بگذارد و    وهوع اینجاباشود؟ او راهوی اسوت همسورش با او ب     

 !بعد...لعنتی

شتند       او اینجا چه می کرد؟ او اینجا بین این آدم هایی که فرسنگ ها با دنیای اوفاصله دا

چه می کرد؟گفته بود تصوووورش را هم نمی کنی برای نجاتت دسوووت به چه کارهایی می 

ها را خوب می  زنم. گفته بود او را از این مخمصوووه نجات می دهد. گفته بود این آدم       

شناسد. وکیلش می گفت سرگرد وفایی بیشتر اطالعات را برای پرونده به دست آورده.       
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سوورگرد وفایی هم همه چیز را می دانسووت و به دنبال مدرکی برای اثباتش می گشووت.   

قاتل             ما سووورگرد وفایی... او از همان اول می دانسوووت  باورش نکرد ا حتی پدرش هم 

ست! چرا انقدر رویای    ضاوت کرده بود؟ چرا فکر می کرد به او عالقه دارد که  ساغرنی ی ق

اینطور باورش دارد؟ چرا یک درصوود هم فکر نکرد که شوواید چون او قاتل واقعی را می 

شناسد،او همه چیز را می دانست و به همین خاطر باورش داشت. چون خوب می دانست  

ه یی که سشری می کرد تا ب او قاتل نیست. نیشخندی به رویاهایش می زند. به تمام روزها  

سرگرد جوان، این مرد متین و حامی اعتراف به       سد. تا یک روز این  سرگرد جوانش بر

احساسش بکند.وای که چقدر خطاکرده بود! انگار که سلولهای مغزش به کار می افتند و     

ضیه از چه قرار بوده. افروز      شته می زنند. انگار که تازه می فهمد ق فلش بک هایی از گذ

ا دیدنش او را شوووناخت، او را شوووناخت و بعد از فرارشوووان گفت به هومن بگویدکه به  ب

حسین اعتمادنکن! وای که چقدر دیر همه چیز را به یادآورد. چرا هیچوقت از امیرحسین  

عد از گرفتن          ته بود؟ چرا هومن لعنتی ب یادش رف نام لعنتی را  چیزی نگفت؟ چرا این 

الی برای گفتن نام امیرحسووین نداده بود؟مرصوواد گفته  تسووبیح بیرون زده بود و به او مج

بود هیچ اسووومی از امین وفایی وجود ندارد و افروز مطمئن گفته بود شووواید چون کارش 

درسووت اسووت!حاال امیرحسووین نیز ازآن فاصووله نگاهش می کند. حاال انگار تمام معما ها 

شه بوده، بین این آدم ها بو     سین همی شود. امیر ح سمش هم در  درذهنش حل می  ده و ا

لیست آگاهی به عنوان یکی از سرگردها ثبت نشده بود. چون کارش درست بود، چون       

او ماموری بوده که نباید شوووناخته میشووود! به جوابی که می خواسوووت رسوووید. امین یا               

امیرحسووین، هنوزهم پلیس اسووت. هنوز هم همان مرد و یفه شووناسووی اسووت که خود را 

س و این تیپ متفاوت پوشووشووی اسووت برای شووناسووایی    فدای مردمش می کند. این لبا

شان             شد. تابین  شته با شان جایی دا شده بوده تا بین  شدن، امین همرنگ این جماعت  ن

باشد و در آخر همه را به نابودی بکشاند. تمام موهای تنش سیخ می شود و از نگاه خیره  

به نابودی بکشاند. او    اش به معنای واقعی می ترسد. این مرد اینجابود تاهمه ی آن ها را 
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را ،نه فقا او را بلکه همه شان را روانه ی زندان می کرد. اینبار دیگر هیچ چیزی نجاتش   

نمی داد. اینبار واقعا مجرم بود!این بار خودِ سرگرد وفایی هم نمی توانست برای نجاتش  

کاری بکند. با سووورمایی که یکدفعه به رویش می نشووویند ازجا می پرد. هومن سوووریع             

  !مقابلش زانو می زند: شرمنده حواسم نبود

 !دستی روی دامن خیسش می کشد: لباست کثیف شده

لباسش کثیف شده بود، هومن مقابلش بود و این یعنی... حاال وقتشه! وقت چه بود؟ باید    

  چه می کرد؟

هومن به کمکش می آید: فکر کنم باال بتونی لباسووتو تمیز کنی. مسووتخدمی را صوودا می  

ساره او با       کند و ا شدن  شت بند بلند  ساره را تا باال همراهی کند. پ ز او خواهش می کند 

مردی که تازه به جمع شووان پیوسووته خوش و بش می کند. نگاه گذرایش را از چهره ی   

آشنای مرد می گیرد و پشت سر مستخدم قدم برمی دارد. این مرد فردوسی بود،صاحب  

س    شان! همان ک شت اعتمادش را جلب     این خانه و طرف معامله ی  سعی دا ی که هومن 

کند و برایش کار کنند.اما در قانون آن ها احتیاط شووورط اول اسوووت. برای جلوگیری از         

ی از سمت او باید آتویی از او داشته باشند. نفطه هعفی که به محم شانه        نامردیهرنوع 

  .خالی کردن با آن مجبورش کنند پای حرفش بماند و وفادار باشد

راهروی طویلی که پشت سرمی گذارند با گردنبند عجیب وکروی شکل اش  ازجای جای

عکس می گیرد. وارد اتاق بزرگ می شوووود و بانگاه به دنبال تابلوی عکسوووی که هومن         

گفته بود می گردد. هیچ عکس و نشووانی از تک دختر فردوسووی که در سووو د درس می 

ه  علق به فردوسی ها بوده و نقش  خواند پیدا نکرده بودند. این خانه از خیلی وقت پیش مت

ساختش را خود او طراحی کرده بود. طبقه پایین هیچ اتاقی وجود نداشت و این یعنی    ی 

تمام اتاق ها در طبقه باال بود. بعداز مرگ همسووورش اتاق دونفره شوووان قفل شوووده و            
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هیچکس جز خودش اجازه ورود به آن جا را نداشته. پس فقا اتاق دخترش می توانست  

ای او با لباس کثیفش باشد. حاال در این اتاق به دنبال عکسی از آن دختر می گردد.  پذیر

مهرداد از یک تابلوی بزرگ گفته بود اما دیوار های اینجا خالی از هرگونه تابلویی بود.           

دوست داشت نگاهی هم به کشویی های دروار بیندازد اما ترس وجود یک دوربین مدار    

نطور که با دسوووتمال خیس سوووعی در پاک کردن لکه ی  بسوووته منصووورفش می کند. هما

لباسووش دارد نگاهش را هم در اطراف می چرخاند. از گوشووه ی در باز مانده سوورویس   

نگاهش به چیزهایی می افتد. ازجا بلند می شووود و به سوومت سوورویس می رود. مطمئنا    

دیدن یک   اینجادیگر دوربین مدار بسوووته نداشوووت! کرکره ی حمام را کنار می زند و با          

شده بود لبخندمی زند و نزدیک تر می         شی های جای گذاری  شه ای که بین کا شی کمد 

شود. مجسمه هایی کوچک و دوست داشتنی، در البالیشان هم قاب عکس هایی از چهره  

ی دختری جوان با موهای خرمایی! درعکسووی دیگر به همراه پدرش و یک عکس سووه  

یشووان متفاوت تراز حاال بود. بعد از تمام شوودن   نفره از خانواده شووان که آنجا چهره ها

کارش پایین می رود و به دنبال هومن می گردد. در آخر ناامید از پیدا کردنش در این         

شلوغی گوشه ای می نشیند و پاروی پا می اندازد.تابه این لحظه شب پرماجرایی را پشت  

ز امین می ترسد. از   سرگذاشته و هنوز در شوک اتفاقات امشب است. به معنای واقعی ا      

امینی که باز برایش میله های زندان را رقم می زند،سوولولی که همیشووه ی خدابوی گند   

  ...می دهد و

سرش را بین دستانش می گیرد. کاش امین او را نمیشناخت. کاش امشب او را نمی دید. 

شدید می کن      سردردش را ت صدای بلند آهنگ که    دکاش به ایران بازنمیگشت. کالفه از 

سختی از بین ازدحام جمعیت      شود و به دنبال درب خروجی می گردد. به  از جا بلند می 

سد. پله ها را به آرامی پایین می رود و روی      خود را بیرون می کشد وبه هوای آزاد می ر

یکی مانده به آخری می نشوویند. امیرحسووین که از بین جمعیت دنبالش کرده بود پشووت  

ش می کند. این دختر با زندگی اش چه کرده بود؟ به سوورش بافاصووله می ایسووتدونگاه 
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کجا رسووویده بود؟ با زندگی او چه کرده بود؟ تمام این سوووال ها را به دنبالش گشوووته              

ضی گفته بود     هعیت؟چرا اینطوری؟ چرا وقتی مرت بودتاپیدایش کند و حاال...چرا بااین و

کرد او این سووال ها را او خودش با آن ها همکاری می کند باور نکرده بود؟ چرافکر می 

 سختی کشیده؟ چرا کور شد و ندید همه ی آتش ها از گور خود او بلند می شود؟

چندپله ی باقی مانده را پایین می آید و کنارش می نشویند. سواره با احسواس حضوورش      

سین مایوس نگاهش می کند، این       شود. امیرح سربلند می کند و با دیدنش متعجب می 

ها... چرا این چ  حاال همه چیز         چشوووم  که  ند؟ وقتی  ها هنوزهم برایش معصووووم شوووم 

  گناهکاری اش را اثبات می کنند،چرا چشم هایش هنوزهم معصومند؟

یاها حرف برای گفتن دارند و لب            هردو خیره یکدیگر را از نظر می گذرانند. هردو دن

ر ن ساغباز نمی کنند. هردو در این سکوت می خواهند این واقعه را هضم کنند. زنده بود

و اینجا بودن امین... در این ارتباط چشوومی طوالنی و در این سووکوت سوونگین هردو می  

خواهند به این باور برسووند که خواب و رویا نیسووت،هردوی آن ها در این لحظه کنارهم  

  .قرارگرفته اند

*** 

سفیدش را مقابل کافه ی مورد نظر پارک می کند. عینک دودی اش را      شش  ست و  دوی

رش می زند و برای بار آخر خود را درآینه نگاه می کند. دسووتی روی ابروهای  باالی سوو

باریکش می کشوود و آینه را باال می زند. نفس حبس شووده اش را بیرون می دهد و پیاده  

ساره رهنما خیلی کمترآرایش کرده. در چوبی            سبت به  شب و ن سبت به دی شود. ن می 

اش می شوووود که با نقوش هندسوووی تز ین  کافه را باز می کند و وارد محیا نیمه سووونتی

شووده. نقش و نگارهای روی کفشوش او را یاد پارچه های اصووفهان می اندازد. مثل همان   

صفهانش آورده بود. نگاه از کفشوش ها می گیرد و نگاهش         سفر ا ساالر از  سفره ای که 

سفید مر    دانه رویرا بین میز ها می چرخاند. بین تمام زوج های دونفره مردی با پیرهن 
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یکی از میز های نزدیک دیوار به چشووومش می خورد. به سووومتش قدم برمی دارد و با        

اسووتشوومام عطرتلخش لبخند می زند. امین یا امیرحسووین، هردو عطرتلخی می زنند که   

زیادی به مشام ساره یاساغر آشناست.مقابلش می ایستد وامیرحسین ازجابلندمی شود.           

ی کند و ساره نیز مثل او آرام جواب می دهد. صندلی را   سالم را با صدای آرامی زمزمه م  

شکر می           شان منو می آورد و ت شخدمت برای شیند. پی شد و می ن برای خود بیرون می ک

 کند. رو به او که منو را نگاه می کند می پرسد: چیزی سفارش ندادی؟

 .امیرحسین بدون این که نگاهش کند لب می زند: نه منتظربودم

و منوی مقابلش را برمی دارد. یک شیک گالسه سفارش می دهد و امیر     لبخندی می زند 

یک قهوه ی ترک! لبخندی به این عدم تفاهمشوووان می زند و سووور به زیر می اندازد.             

زیرچشوومی دسووت چشش که روی میز قرار دارد را ازنظرمیگذراند و به دنبال حلقه نقره   

سکوت    ای رنگش می گردد.با دیدن جای خالی اش بی دلیل لبخن سین  د می زند. امیر ح

 !بین شان را می شکند: عوض شدی

شالی که             شن،  شاره می کند: مانتوی رو سرتاپایش ا ست به  سربلند می کند و امیر با د

 .تانصف سرت هم نمی رسه و موهایی که بیشترش بیرونه

 پوزخند می زند: خودتو به این ها فروختی؟

 .اخم می کند: من خودمو نفروختم

  ست هایش را در هم قفل می کند: پس اسم این کارتو چی می ذاری؟امیرحسین د

ست هایش را در هم قفل می کند: تو هیچی از این مدت     سربه زیر می اندازد و مثل او د

 .نمی دونی

 !امیرحسین بدون مکث می گوید: پس بگو تا بدونم
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ز بقیه ا نیشووخندی تلخ می زند وسووکوت می کند. امیرحسووین کالفه لب باز می کند: هیچ

 !خبر داری؟ از خونه تون! خانوادت

سووواره آب دهانش را قورت می دهد و به دنبال توجیح می گردد. به دنبال جمله ای که          

بتواند تمام این چندسووال را توصوویف کند. امیرحسووین ادامه می دهد: تو هیچ می دونی با 

  ...اون ها

با من چیکار کردی؟ می دونی چندت            فه می کند: به هم زدی    باتردید اهوووا ا زندگی رو 

سووواغر؟ سووورتو بلند کن سووواغر. خودتو به اون راه نزن. انقدر ادای آدم های مظلوم رو  

 !درنیار

بااخمی غلیظ سوووربلند می کند و قبل از اینکه لب باز کند امیر حسوووین ادامه می دهد:             

شتیم. یک بچه ی بی گناه رو دزدیدیم تا پدرش بیاد    بخاطر تو پا روی چهارچوب ها گذا

  شهادت بده. می فهمی این یعنی چی؟ می فهمی چقدر سخت بود؟

 عصبی از سکوتش باصدای بلندی می گوید: اصال می شنوی چی میگم؟

  !ساره باالخره سکوتش را می شکند: داد نزن

شده اش را بیرون می دهد و دستی به موهایش می کشد.        امیرحسین کالفه نفس حبس 

م ترک نکرده. امیرحسووین باز گله می کند: هیچ می سوواره فکر می کند این عادتش را ه

تاد وقتی اون پیرهن خونی رو دید؟ هیچ می دونی برادرت          چه روزی اف به  بات  با دونی 

توی یک روز اندازه چندسووال پیرشوود؟ باور کن دیدم. شووونه هاشووو که افتاد، چینی که   

و قسووم  گوشووه ی چشوومش افتاد. همشووو دیدم سوواغر!دیدم و خواسووتم کمک کنم. دیدم 

  .خوردم پیدات کنم. اما...اما فکر نمی کردم. فکر نمی کردم این شکلی پیدات کنم
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ستاده بودن. رفتم        سراغ تموم دخترهایی که به دبی فر شد: رفتم  خود را کمی جلو می ک

سراغ تک تک خریدار ها تا ببینم تورو به کی فروختن. تموم اعضای بدنی که قاچاق می   

سد     کردن رو دادم آزمایش، ب شه! دنبال ج ه امید اینکه ببینم کدومش می تونه برای تو با

 ...گمشده ات بودم! از همه ی زندگیم گذشتم تا پیدات کنم و االن

 !دست به سینه تکیه به پشتی صندلی می دهد: تو همدست شون بودی

 !و : نبودم

به          مه می دهد: من آسوووون  امیرحسوووین نیشوووخندش را غلیظ تر می کند و سووواره ادا

 .جانرسیدماین

امیرحسووین تلخ می خندد: درسووته. سووخت بود البد. یک هفته مونده به دادگاه شووهادت  

  !دروغت، نقشه ی فرارت،فیلم بازی کردنت

 !و : من فیلم بازی نکردم

ستش را روی میز می کوبد: پس چرا دقیقا یک هفته مونده به دادگاهت به     سین د امیرح

سموم کردن ذهن من  قتلی که نکرده بودی اعتراف کردی؟ ها؟  چه دلیل دیگه ای جز م

  می تونست داشته باشه؟

 ساره فکر می کند مسموم کردن ذهنش؟ او چه می گوید؟

 و : چی؟ من چرا باید ذهن تورو مسموم کنم؟

  !و : خودتو به اون راه نزن

  .و : من خودمو به هیچ راهی نزدم. تو ندونسته داری همه چیز رو میبری و میدوزی
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 !بگو. حرف بزن تابفهمم قضیه ازچه قرار بودهو : پس 

ساره نیشخندی می زند: می خوام حرف بزنم ولیتو همین االنش هم هیچ اعتمادی به من   

 نداری. چرا باید حرف بزنم وقتی ته اش قراره منکر همه اش بشی؟

سد. به محم             شان می ر شات سفار شخدمت با  سین می خواهد چیزی بگوید که پی امیرح

اره نگاه خیره اش را به چشم او می دوزد و امیرحسین نگاه می دزدد. این دور شدنش س 

باز راه را بی راهه              تاثیرقرار بگیرد نباید  دختر فقا می خواهد گولش بزند.نباید تحت 

 برود. جر ه ای از قهوه اش می نوشد و ساره می پرسد: چند وقته که بین اون آدم هایی؟

 .امیرحسین می گوید: خیلی وقته

 : چقدر؟و 

 و : مهمه؟

 !و : البدهست که می پرسم

  !امیرحسین بعداز مکثی طوالنی جواب می دهد: نه سال و خرده ای

مغزش سووووت می کشووود. این همه سوووال؟ خیلی قبل ها،حتی قبل از این که به عنوان          

خواسوووتگار پا به خانه شوووان بگذارد. آهی می کشووود و باز نگاهش را به انگشوووت بدون  

د. این هم می تواند به خاطر امیرحسووین بودنش باشوود،امیرحسووین   انگشووترش می دوز

مجرد نمی تواند حلقه ی امین متاهل را به دست کند. بدون این که نگاه از دستش بگیرد  

  می پرسد: می خوای بهشون بگی زنده ام؟

  و : انتظار داری نگم؟
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شم هایش می دوزد: انتظار نه. هیچ انتظاری ندارم ول    ی ازت خواهش می ساره نگاه به چ

 !کنم که نگی

 !امیرحسین پوزخند می زند: به همین سادگی؟ تو یک خواهش می کنی و منم نباید بگم

 خود را کمی جلو می کشد: یک دلیل واسم بیار که چرا نباید بگم؟

ووو : چون دوستشون داری. پدرم، برادرم... بخاطر اون ها هم که شده بهتره سکوت کنی.  

که نبودنم رو قبول کردن خیلی بده یهو یک سووواغر از آسووومون      بعد از این همه سوووال  

 .براشون بیفته که یک دنیا فرق داره با کسی که اون ها می شناسن

 .و : درسته. مردنت خیلی بهتر از این بود. این که االن ، این طوری بخوان ببیننت

زبانش  هیچ دلش نمی خواسوووت که امین اینطوری خردش کند. اخم می کند و اما جلوی    

 .را می گیرد تا گندی باال نیاورد

ووووو : میدونی چیه؟ خوب یادگرفتی باکلمه ها بازی کنی ولی متاسووفم! من یک پلیسووم و   

و یفمه اسوووم و هویت تموم کسوووایی که تو این ماموریت باهاشوووون روبرو می شوووم رو 

  .گزارش بدم

می خواست او   ساره لب می گزد. این مرد همیشه طرف حق بوده و است. چقدر احمقانه    

را با حرف هایش مجاب کند! امیرحسوووین بی رحمانه ادامه می دهد: و متاسوووفم خانم              

باند رو هم گزارش                با اون  نه تنها زنده بودنت بلکه مجبورم همکاری ات  حاتمی.چون 

 .بدم

 !از جابلند می شود: روز خوبی داشته باشید
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ساره با لحنی بی تفاوت      شد  صندلی را عقب بک ومن می گوید: فکرنکنم ه قبل ازاین که 

 اگه بفهمه دوست قدیمی اش یک سرگرد بوده خوشحال بشه. اینطور نیست؟

امیرحسوووین متعجب نگاهش می کند و او باخیال راحت یک قاشوووق از گالسوووه اش می          

خورد. امیر حسوووین روی صوووندلی اش جای می گیرد:و من خیلی دوسوووت دارم بدونم      

 !یچطوری می خوای این قضیه رو اثباتش کن

ساره موبایلش را از جیب مانتویش بیرون می کشد و صفحه ی روشنش که بیانگر هبا        

صداست را نشانش می دهد. رنگ از روی امیرحسین می پرد و ساره حس می کند برای       

اولین بار طول روزمی تواند ترس را در نی نی چشووم های او ببیند. امیرحسووین تکیه اش 

 .راه افتادیرا به پشتی صندلی می دهد: خوبه! 

 !ساره دکمه ی قطع هبا صدا را می زند و سرد می گوید: پاتو از این قضیه بیرون بکش

 !امیرحسین یک تای ابرویش را باال می دهد: متوجه نمیشم

 .و : برو. برو و به زندگیت برس. زنت، مادرت.اینجا داری خودتو تلف می کنی

 و : و چی باعث شده فکر کنی دارم تلف می شم؟

خوب یک نگاه به خودت بنداز. تو هیچ شووباهتی به امین نداری. تموم زندگیتو پای   ووووو :

سنت از          شده و  سفید  شتی. یهو چشم باز می کنی و می بینی که موهات  این پرونده گذا

اونی که باید گذشته. یهو می بینی هیچ فرصتی برات نمونده و تو هنوز هیچی از زندگیت  

  .نفهمیدی

زند: واقعا ممنونم که انقدر به فکر من وآیندمی. ولی من راهمو        امیرحسوووین پوزخند می 

انتخاب کردم. و کسووی که داره تلف میشووه تویی نه من. چون من به چیزی که می خوام   

 !می رسم ولی تو...هه، حتی بعید می دونم تو بدونی از زندگیت چی می خوای
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سوزد. امین کی انقدر بی ر  شاید از     تمام قلبش از تلخی حرف هایش می  شده بود؟  حم 

همان روزی که با بی رحمی خبر ازدواجش را به او داد. اسوووتارت سووووزاندن قلبش را از  

همان روز زد و حاال... انگار تاقلب بیچاره اش را جزغاله نکرده دسووت برنمی دارد. برای  

شخند می زند: من خوب می دونم که چی       شده به رویش نی شامل حالش  تالفی تلخی که 

و چرا اینجام. مطمئن باش اگه تو اینجا نباشووی من تلف نمی شووم. پس با زبون    می خوام

 !خوش می گم. به نفعته که باور کنی ساغر حاتمی خیلی وقته مرده

 و : داری تهدیدم می کنی؟

و : نه. دارم برای بار آخر ازت خواهش می کنم که بین گزارشاتت اسمی از ساغر حاتمی   

 !نبری

همیدی کی هستی و کجا قرار داری! من با یک گزارش می تونم همه و : فکر کنم هنوز نف 

 .تونو روونه ی زندون کنم

ساره تلخ می گوید: من هم با یک کلمه حرف و این صدای هبا شده ات می تونم تورو       

 !روونه ی اون دنیا بکنم

 امیرحسین بلندقهقهه می زند و ساره اخم می کند: خنده دار بود؟

سختی خ    سین به  شه می گوید: تو  امیرح نده اش را قطع می کندوبالحنی جدی تر از همی

می تونی تموم تالشوووت رو برای زمین زدن من بکنی!ولی بدون اگه این ماموریت بخاطر      

 !حماقت تو خراب بشه،من تورو هم باخودم تا ته چاه می کشم

 ساره نیشخند می زند: مثال چطوری؟

بامن توی کافه قرار میذاری و راپورت اون ها ووو : مثال می تونم ثابت کنم به هوای خرید 

  .رو به من میدی
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 !لبخندش را عمق می دهد: منم که طبق گفته ی شما پلیس... خا ن درجه ی یک

 خود را کمی جلو می کشد:کاش این یک تیکه رو هم هبا می کردی. مگه نه؟

شان را روی میز می گذارد. بدون هیچ ح       شات سفار شود و پول  رف دیگری  از جابلند می 

ست و پا می        شتی د ساره بانگاه بدرقه اش می کند. در چه گنداب ز شود و  از او دور می 

زد! در چه شوورایا بدی گیر کرده بود!امیرحسووین سوووار مزدای سوویاهش می شووود و     

شه پنجره را پایین می کشد تا از این خفگی نجات پیدا       ستارت می زند. کالفه تر از همی ا

شین را به حرکت   ساغر؟ او چه هیوالیی بوده      کند. ما ساره؟  شود.  در می آورد ودور می 

شین را روشن           صوت ما هبا  سیاه او برده بود.  شت! چقدر دیر پی به باطن  و او خبر ندا

می کند و اولین جمله ای که در ماشین می پیچد داغ دلش را تازه می کند: باید تورو پیدا  

 کنم شاید هنوز هم دیر نیست

س    شمش را بر  ست     تمام خ شش می کند. می خوا ردکمه ی بیچاره خالی می کند و خامو

پیدایش کند. هرروز به دسووت و پای خدایش می افتاد تا سوواغر را زنده به دسووت شووان   

برسوواند و حاال... سوواغر داشووت تهدیدش می کرد؟ او را تهدید به مرگ می کرد؟ باید   

را از سوورراه خود برمی هرچه سووریع تر راه حلی برای این مشووکل پیدا می کرد. باید او 

ساله اش را فدای حماقت های آن دختر دیوانه ی        ست تمام تالش چند شت. نمی توان دا

 .چندشخصیتی بکند. آری چند شخصیتی، این لقب زیادی برازنده ی اوست

با قرمز شووودن چراغ مشوووت محکمش را روی فرمان می کوبد و به اجبار ترمز می کند.         

شین کناری در حال خندیدن بودند می دوزد. بانفرت   نگاهش را به زن و مردی که در  ما

لب می زند: لعنت به تو.لعنت به تو که گند زدی به زندگی من! لعنت به من که بخاطر                 

 ...تو
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شین          شش را باز یابد. نگاه گله مندش را به آینه ی بغل ما شد تا آرام سی عمیق می ک نف

 می دوزد و می نالد: تو چیکار کردی پسر!؟

*** 

ی خریدش را روی زمین می گذارد و در کیف به دنبال کلیدش می گردد. کالفه   کیسوووه 

  مامت باید باز. دهد می بیرون را اش شووده حبس کلیدنفس شوودن گم از شوولوغی کیف و 

صله  بی. کند پیدا را کلید تا بریزد زمین را محتویاتش ش  می را کیف زیپ حو   دکمه و دک

باز می شووود و او بعد از برداشووتن کیسووه     در طوالنی مکثی از بعد. زند می را اف اف ی

هایش پابه حیاط می گذارد. حوض را پشووت سوورمی گذارد و نگاهی گذرا هم به درخت   

  و دکشوو می راپایین دسووتگیره. اندازد می اند گرفته خود به پاییز هوای و هایی که حال 

. با تکان  دشوونو می را رهووا بلندباالی سووالم صوودای ورودش با. دهد می هل جلو به را در

صدای مهرداد در گوشش می پیچد:          شود.  سرجوابش را می دهد و راهی آششزخانه می 

 !علیک سالم

لبخند خسووته ای نثارش می کند و مقابل یخچال می ایسووتد. مهرداد کنارش می ایسووتد:   

 خرید بودی؟

 !درحال خالی کردن میوه ها در جامیوه ای یخچال لب می زند: آره

 .دن محتویات کیسه ها می گوید: کاش می گفتی باهم می رفتیممهرداد در حال چک کر

سوواره یکی از گیالس های زرد را در دهان می گذارد و دیگری را به سوومت مهرداد می  

وس کرده بودم. گفتم تاچندوقت دیگه هم تموم میشوووه بزار       گیرد: یادم نبود.گیالس ه 

  .تاتموم نشده بخرم

 .کردی. منم دلم می خواستمهرداد لبخندی به رویش می زند: خوب 
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 .در یخچال را می بیندد و فریزر را باز می کند: گوشت مرغ هم تموم شده بود

 !و : رسیدن بخیربانو

 .باصدای پرطعنه ی هومن به سمت سالن برمی گردد: ممنونم

 هومن مقابل اپن خم می شود: خوش گذشت؟

بندد: بدک نبود. هواسردتر  بعد از این که گوشت تازه را در فریزرمی گذارد درش را می 

  .شده باید لباس گرم بخرم

مهرداد روی صووندلی می نشوویند: آره تاچندروز دیگه باد و بارون شووروع می شووه. اینبار   

 .دیگه باهم می ریم منم می خوام بارونی بخرم

هومن وارد آشووشزخانه می شووود. دریخچال را باز می کند و در حال برداشووتن بطری آب 

 !سین اومده بودمی گوید: امیرح

تمام موهای تنش با شنیدن نام او سیخ می شود اما چهره ای بی تفاوت به خود می گیرد.     

ساره هیچ هشداری به کارش نمی دهد.         شه  شد و برخالف همی سرمی ک هومن بطری را 

تمام حواسوووش پی این اسوووت که امیر حسوووین چرا اینجا بوده؟ چرا مسوووتقیم ازکافه به 

را روی میز می گذارد و از جیبش کلیدی را بیرون میکشوود و به اینجاآمده؟هومن بطری 

 !سمتش می گیرد: اینو پیشش جاگذاشتی. هرچقدر هم زنگ زده جواب ندادی

رنگ از صوووورتش می پردولی همچنان سوووعی دارد نقاب بی تفاوتی اش را حفظ کند.         

ست بار ها م      سی با او نگرفته.مطمئن ا ست که بعد از رفتنش هیچ تما ایلش را وبمطمئن ا

چک کرده بود و خبری از پیام و تماسووی از سوووی اونبوده! این کار یعنی چه؟کلیدش را  

کِی و چطور برداشته بود؟ با دستی که سعی می کند نلرزد کلید را از دستش می گیرد و      

 صدای پرسرزنش مهرداد در گوشش می پیچد: تو با امیر بودی؟
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  .می دوزد: راستش... یهویی شد نگاهش را به ابروهای درهم رفته ی مهرداد

کلید را از دسووتش می گیرد وصوودای پوزخند هومن را درحال خروج از آشووشزخانه می   

 !شود: هه. یهویی سراز خونه اش در آوردی

خانه اش؟ گفته بود به خانه اش آمده؟ این ها یعنی چه؟ او جنگ را شوووروع کرده بود؟           

د: ساره! تو هنوز یک روز کامل هم نشده    صدای شماتت بار مهرداد او را به خود می آور  

 ...باهاش آشنا شدی

نگاه به چشوووم های مهرداد می دوزد. چطور باید توهووویح می داد؟ باید می گفت که در         

سین دروغ می       ست ثابت کند که امیرح شت. می توان خانه اش نبوده، حتی مدرک هم دا

ین که باعث مرگ او بشود گوید اما ازخشم هومن می ترسید. از قوانینش می ترسید. از ا

 !می ترسید. مهرداد لب می زند: ساره

سوواره سوور به زیرمی اندازد و مهرداد کالفه از کنارش بلند می شووود. مقابلش سوورپا می  

ایسوووتد و هشووودار می دهد: امیر آدم خوبی نیسوووت!حداقل برای تو نه. خام حرف هاش 

 شدی؟

.. یک چیزی هست بین منو اون که  بااخم سربلند می کند: من خام اون نشدم فقا...فقا.  

 .باید حل می شد

ازپشووت سوورمهرداد صوودای هومن را می شوونود: دوسووت دارم بدونم چی می تونه بین    

 .دونفری که تازه باهم آشناشدن وجود داشته باشه که نیاز به حل کردن هم داشته

را به  اش سرش را از شانه ی مهردادخم می کند تا او را ببیند. هومن دست به سینه تکیه    

دیوار داده و منتظرنگاهش می کند. سووواره نگاه سوووردرگمش را بین هردویشوووان می      
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چرخاند و در آخر اخمی می کند و بالحنی محکم می گوید: فکر نمی کنم زندگی شخصی  

 !من ربطی به شماها داشته باشه

ظه ی آخر هومن     نار مهرداد رد می شوووود. لح کیفش را از روی میز برمی دارد و از ک

ساره باترس آب دهانش را       ب شده اند و شتناک  ازویش را می گیرد. چشم هایش باز وح

 !قورت می دهد: ولم کن

 هومن لب می زند: یک بار می پرسم و می خوام جواب بگیرم.باشه؟

به سختی سرش را باالپایین می کند و منتظرسوالش می ماند. هومن فاصله شان را کمتر        

شناختید. حاال باید بگی کی و چطوری باهاش   می کند: خوب می دونم که از قبل همو می 

 !آشنا شدی

آب دهانش را قورت می دهد. نگاه خیره اش را به چشوووم های او می دوزد و بدون فکر  

چیزهایی پشت سرهم میبافد. اما قاطع نگاهش می کند تا یک درصد هم به گفته هایش     

  .شک نکند: قبال ها،خیلی وقت پیشش باهم دوست بودیم

 : قبال یعنی چقدر؟ چندسال قبل؟ و

چشووم می بندد تا مغزش بهتر کار کند. اولین باری که با او آشوونا شووده بود هفده سووال    

  .داشت. پلکی می زند ولب باز می کند: دقیق یادم نیست چندسال پیش. هفده سالم بود

 هومن یک تای ابرویش را باالمی دهد: خوب؟

 !گذاشت و رفت. دیگه ندیدمش تا همین دیشب ساره شانه ای باال می اندازد: قالم

هومن: تو می گفتی عاشوووق یشسوووری هسوووتی که ازدواج کرده و رفته. اونموقع ها که با        

 موبایل مرصاد بهش زنگ زده بودی...امااسم اون امیرحسین نبود بود؟
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 ساغر: اون یکی دیگه بود. مگه من گفتم فقا یک دوستشسر داشتم؟

بدون حرف از آششزخانه خارج می شود. نگاهش در چشم های  بازویش را رها می کند و 

غمگین مهرداد قفل می شووود. دوسووت دارد چیزی بگوید و از دلش در بیاورد. دوسووت   

دارد گره بین ابروانش را از بین ببرد. قدمی به سوومتش برمی دارد: من... من فقا هفدم 

 ...سالم بود. عقلم کا

 !د: روابا شخصی تو هیچ ربطی به من ندارهمهرداد باپوزخند به میان حرفش می پر

ساره به دنبالش          شود. ششزخانه خارج می  شد از آ و بدون این که منتظر توجیح هایش با

پاتند می کندو صدایش می زند. مقابل در راهش را سد می کند و مهرداد سردمی گوید:     

 !بکش کنار لطفا

 !و : مهرداد ازم ناراحت نباش

 !و : بکش کنار ساره

 !می نالد: توحق نداری از من ناراحت باشی ساره

 ...مهردادپوزخند می زند: نه! من حق ندارم تو روابا شخصی تو

 !ساره با صدایی بغضدار به میان حرفش می پرد: من اینجاجزتو کسی رو ندارم

ضش را          شد تا بغ سی عمیق می ک ساره نف شود اما باز چیزی نمی گوید.  نگاهش نرم می 

بدهد: من فقا   یاد. از فکر         قورت  بدم م قاطی کردم. از سووووال جواب  یک لحظه  ...فقا 

 ...کردن به گذشته

مهرداد نفس حبس شده اش رابیرون می دهد و قطره اشکی از گوشه چشم ساره پایین        

  می آید: منو می بخشی؟
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شد. مثل        شان را پر می کند و او را در آغوش می ک صله ی بین  مهرداد به جای جواب فا

سال   ها قلبش آرام می گیرد.واقعیت همین بود، او بین تمام آن ها فقا مهرداد  تمام این 

را داشت. فقا به او اعتماد داشت و فقا او را دوست داشت! دست هایش را به دور کمر       

 !مهرداد می پیچد و باززمزمه می کند: ببخشید مهرداد

  .رانتممهرداد زیر گوشش زمزمه می کند: من ازت ناراحت نیستم فقا... فقا نگ

او را از تنش جدا می کند. صووورتش را بین قاب دسووتانش می گیرد و می گوید: تو اونو   

نمی شووناسووی!امیر آدم خوبی نیسووت. حداقل برا تو نیسووت! برای اون دخترها فقا یک    

 !تفریحن. دوست ندارم توطعمه ی تفریحاتش بشی.نمی خوام اتفاقی واست بیفته ساره

حسووین گفته به خنده می افتد. مهرداد متعجب می گوید: به  ازچیز هایی که راجع به امیر

 چی می خندی؟

 .ساره با پشت دست صورتش را پاک می کند و می گوید: هیچی

صوودای نچ نچ رهووا به گوشووشووان می رسوود و زمزمه ی فیلم هندی گفتنش به خنده می  

 .اندازدشان

 !بودامهردادچشم غره ای به ساره می رود: اون خنده ی تو برای هیچی ن

 دستش را به حالت گارد باال می آورد: می گی یا وارد عمل بشم؟

 !ساره بلند می خندد: وای نه مهرداد

می خواهد از زیر دسووتش فرار کند اما مهرداد اجازه نمی دهد وقلقلکش می دهد. سوواره 

قهقهه می زند و تمام قوایش را به کار می گیردتا از دستش فرار کند. از صدای بلندخنده  

ایشوووان هومن چندپله ای پایین می آید و از باال نگاهشوووان می کند. تااین لحظه خوب          ه 
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فهمیده بود که مهرداد چقدر دوسووتش دارد و رویش حسوواس اسووت، هروقت که سوووال  

شانه خالی می      سش  پیچش می کرد مهرداد با گفتن جای افروز رو برام پرکرده از احسا

رابطه ی او با امیرحسین ثابت کرد که حسش    کرد اما امروز... امروز با حساسیتش روی   

چیزی فراتر از حس خواهر برادری است. ساره باالخره با فنی که از خود او آموخته بود   

از خود دفاع می کند و از زیر دستش در می رود و به سمت سالن می دود. پشت رهایی      

ن می که بالشتاب مشوووغول اسوووت سووونگر می گیرد و رهوووا تشووور می زند: برو کنار اال       

 !پوووووووووره

ششزخانه پناه می برد. هومن پله ها را باال می رود و به     شت او نیز فرار می کند و به آ از پ

دیشب فکر می کند. به نگاهی که آن دو به یکدیگر داشتند. هیچ دوست نداشت مهرداد   

 .وارد مثلثی عشقی بشود اما حاال... مهرداد ساغر را دوست داشت و ساغر امیرحسین را        

 !وامیر حسین هم که آدم عاشقی نبود، یک سرداشت و هزار سودا

*** 

  .لیست را به دست می گیرد و رو به فرزانه می گوید: این یکیو من می رم

 ...فرزانه نگاه از پرونده ای که در دست دارد می گیرد: کدومش؟ آی سی یو یا

 .مون. خانم حاتمیقبل از تمام شدن حرفش ماه منیر به میان حرفش می پرد: اره ه

  .فرزانه در پیچ راهرو راهش را کم می کند: پس باشه تموم شدی بیا استیشن

ماه منیربدون این که متوجه منظورش شووده باشوود به سوومت آی سووی یوپاتند می کند. با 

سردش را به نقطه ای نامعلوم         سته و نگاه  ش صندلی ن دیدن او که مثل این چندروز روی 

فس حبس شوووده اش را بیرون می دهد و قدم هایش را آرام تر     دوخته لبخندمی زند. ن   

 .برمی دارد. مقابلش می ایستد و می گوید: شماکه بازاینجایید
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سوواالر باصوودایش سووربلند می کندو بادیدنش لبخندمی زند.مثل همیشووه زود نگاه می    

 .دزدد:صبح رفتم خونه. چندساعتی می شه که برگشتم

 .. این استراحت برای خودتون هم الزم بودو : ممنون که به حرفم گوش دادین

 ساالرازجابلند می شود: میشه بازم برم تو دیگه؟

 !ماه منیر نگاهش را در راهروی خلوت می چرخاند و می گوید: البته

شود.               سی یو می  سر او وارد آی  شت  سریع لباس های مخصوص را می پوشد وپ ساالر 

یشووتر می توانسووت مادرش را ببیند.  سووه روزی می شوود که به کمک این پرسووتار جوان ب

کنارش می ایستد و دست سردش را در دست می گیرد. ماه منیر بعد از چک دستگاه ها 

 .می گوید: بیرون منتظرم

ساالر به گوشش می رسد: خونمون           و به سمت در می رود. لحظه ی آخر صدای هعیف 

 .شدم ویرون شده. سوت و کوره. صدات تو سرمه مامان!حس می کنم دیوونه

سرجایش       شتر به حرف هایش گوش بدهد.پس در را نیمه باز می کند و  ست دارد بی دو

طوری می ایستد که باز صدایش را بشنود: چشم که می بندم صدای تو رو می شنوم. بعد       

سووواغری که بیدارم می کنه ببرمش بیرون. خونه شوووده چهاردیواری ارواا. نمی خوای        

 !دیوونه می شم چشم هاتو باز کنی مامان؟ من دارم

 .دلش می لرزد برای صدای بغضدار و مردانه ی او

و : بابا بازسرش توکاره. صحرابا بنیامین.همه یکجوری مشغولن ولی من چی؟ من دردامو  

  به کی بگم مامان؟
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دوسووت دارد باشووجاعت مقابلش بایسووتد و بگوید به من بگو! دسووت خودش نیسووت این 

نشووسووته بود.دلش می خواسووت کمی پررو بود و  چند روز مهر این پسوور عجیب به دلش 

  ببینی؟ منو میشه گفت می و ایستاد می او مقابل بعد کمی شجاع 

از اتاق خارج می شود و منتظر خارج شدن او می ماند. ساالر بعد از دقایقی طوالنی دل از     

  هآن جا می کند و خارج می شود. مثل دم موش به دنبالش روانه می شود. ساالر بدون نگا

به او زیر لب تشووکر می کند و روی صووندلی اش جای می گیرد. مقابلش می ایسووتد و در 

ذهنش به دنبال جمله ای می گردد تا این سووکوت را از بین ببرد و سووربحث را باز کند.   

  ساالر پی به کالفگی او می برد و می پرسد: چیزی شده؟

 ...و : راستش... نه فقا

 ...که بی ادبانه نباشد. او را آرام کند و بعد دوست داشت حرفی خوب بزند. حرفی

 و : مشکلی پیش اومده خانم؟

ناگهان چیزی به ذهنش می رسد و سریع لب می زند:می گم خاله تون خیلی نگران بود.   

 .طفلک اون هم ناراحته

سوواالر باتعجب چشووم گرد می کند و او ادامه می دهد: من تو بخش بودم تماس گرفتن.  

ز دا م سووراغ مادرتون رو می گرفتن. گفتم شوواید... شوواید بهتر باشووه طفلک این چند رو

  .اوممم... باهاشون صحبت کنید

 .و : مطمئنید خاله من بودن؟فکر کنم اشتباهی شده

شون فاطمه حاتمی          شمارو گرفتن. مگه ای سراغ مادر  شتباهی؟ خوب یادمه  ووووو : نه چه ا

 نیستن؟
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 .هوع اینه که من خاله ای ندارمساالر از جایش بلند می شود: درسته اما مو

 ماه منیر چشم گرد می کند و ساالر می پرسد: مطمئنی گفت خاله؟

نشوووود: مطمئنم. خوب   "تو"به "شوووما"انقدر مضوووطرب شوووده که متوجه تبدیل شووودن 

 .یادمه.چون سه یا چهاربار تماس گرفتن

 و : امشب چی؟ امشب زنگ زده؟

  .نبودم فقا شیفت شب رو دارم امروزو : نه. یعنی نمی دونم. من امروز از صبح 

  ساالر دستی به ته ریشش می کشد: می شه اون شماره رو پیداکرد؟

 .و : نو...نمیدونم

 .ساالر ازمقابلش رد می شود: بایدپیداش کنید...باید

*** 

ستد. لبخندی می زند و زمزمه     سیگارش می زند و دودش را به هوا می فر پکی عمیق به 

 .وقتی که سیزده سالم بودکشیدم می کند: اولین بار

سوواره روی تخت چوبی غلتی می خورد و به سوومتش برمی گردد. مهرداد پکی دیگر می 

زند و دودش را به هوا می فرسووتد:یبار افروز مچمو توپشووت بوم خونه گرفت.اون موقع   

هشووت سووالش بود. یادمه یک هیع بلند کشووید و گفت )صوودایش را نازک می کند(اون    

 اره؟سیووووووووگ

تلخ می خندد و ادامه می دهد: منم دیدم نمیشوووه درسوووتش کرد گفتم اره. ولی چیزبدی  

 .نیست. ببین از توش ابر میاد بیرون
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 ساره می خندد: باور کرد؟

پکی دیگر می زند و می گوید: اره. از اون به بعد همیشه می نشست و به ابرهایی که می    

م. اسووم بنویسووم.بادودنقاشووی می سوواختم نگاه می کرد.می خواسووت واسووش قلب بسوواز

 !کشیدم

ساره دستش را تکیه گاه سرش می کند:خاطراتی که آدم هاش دیگه نیستن.مثل آتیش      

 .می مونه

مهرداد نگاه از آسووومان می گیرد و به او می دوزد: یاهم مثل سووویگار. مثل دود.که می           

 !بینیش ولی تا دست دراز می کنی بگیریش،پوووف ناپدیدمیشه

 ...ی کشد و می گوید:بازهم نمی خوای بگی اسم تو وساره آهی م

 مهرداد بااخم به میان حرفش می پرد: بارهاگفتم نه.چراباز تکرارش می کنی؟

شود: چه           سمتو بدونم!مهرداد نیم خیز می  ست دارم ا سرکم می کند: دو ساره بالبخند 

 .فرقی داره؟ اون آدم تموم شده رفته. حاال یامهرداد یاهرچیزدیگه

طاق باز دراز می کشوود و پاهایش را تکان می دهد. مهردادتکیه اش را به پشووتی   سوواره 

 .تخت فلزی بالکن می دهد و می گوید: پاشو برو اتاقت ساره

 .ساره نچی می کند و مهرداد ادامه می دهد:به خاطرخودت می گم

 .ساره بدون نگاه گرفتن از آسمان لب می زند:من اینجا خوبم

 .و :ولی من نیستم

 .ور نیم خیز می شود و مهردادمچ دستش را می گیرد:نگفتم که قهرکنیدلخ
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 .ساره تشر می زند: ولم کن

 .مهرداد می خندد:بچه نشو. من بخاطرتو می گم. نمی خوام حرفی پشتمون باشه

ساره پوفی می کشد و دوباره روی تخت می نشیند: برام مهم نیست. چرا واسه تو انقدر        

  .ه می خواد بگنمهمه؟ بزار دلشون هرچی ک

مهردادلبخند می زند و سوواره دوباره دراز می کشوود.نگاه به آسوومان می دوزد: به نظرت   

 مامانم خوب می شه؟

 ...مهرداد کنارش دراز می کشد: می دونی چندمین باره که

 !ساره با اخم به سمتش سرکم می کند: این که دیگه اسمت نیست نتونی بگی

 !شه. نزنمهرداد لبخند می زند: باشه با

دستش را تکیه گاه سرش می کند و با دست دیگر موهایش را کنار می زند تا صورتش       

را بهتر ببیند: مرگ و زندگی دست مانیست. ماتعین اش نمی کنیم. یک نفر صبح حالش     

خوبِ خوبه و شبش سکته می کنه می میره. یک نفر هم به فجیع ترین شکل تصادف می     

  .می مونه کنه ولی تاسال ها بعدش زنده

سوواره لب می زند: خیلی می ترسووم. از مرگ، ازمردن کسووی...من چیزهای زیادی رو از   

هام.من همه رو از دسوووت دادم ولی          خانوادمو، آبرومو،اعتمادم،دوسوووت  دسوووت دادم.

هیچکس نمرده. هنوز هم تهِ ته دلم یک امیدی به دیدنشون دارم.ولی مرگ... تصور این 

  .که کال نباشه وحشتناکه

 .رداد باز لبخند می زند: وقتی که هنوز داره نفس می کشه به مردنش فکرنکنمه
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وووو : چجوری فکر نکنم وقتی تموم ذهنم درگیرشه؟ از یک طرف اون، از یک طرف امیر  

 !حسین. از لحظه ای که اومدم هی داره بدبختی سرم می باره

زی بگی؟ من مهرداد ابرویش راپرشووویطنت باال می دهد: نمی خوای از امیرحسوووین چی    

 !هنوز کنجکاوم بدونم که چی بین تون بوده

 .چشمکی می زند: یادمه عاشق یک اسطوره ای بودی که ازدواج کرده بود

 !ساره مشتی به بازویش می کوبد: هی انقدر منو مسخره نکن

 .مهردادمی خندد: واقعیتو گفتم!حاال بحثو عوض نکن. من سراپاگوشم

 .ط دارمساره پرشیطنت لبخند می زند: شر

 و : چه شرطی؟

  .و : اگه اسمتو بهم بگی،منم داستان امیر حسینو واست تعریف می کنم

مهرداد اخم می کند و سووواره می گوید: اخم نکن دیگه. مهرداد نگاه می دزدد و به گل         

 .های پتوی زیرسرش نگاه می کند. کوتاه و آرام زمزمه می کند: سام

 ساره باهیجان تکرار می کند: سام؟

 رداد می خندد: هی یواش! نباید کسی بفهمه. فقا بین خودمون می مونه. اوکی؟مه

 !ساره چشمک می زند: اوکی

  .نگاهی دقیق به چشم هایش می کند: بهت میاد. سام بیشتر بهت میاد

 .مهردادتلخ می خندد و بحث را عوض می کند: خوب من گفتم.حاالنوبت تو ه
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دوسووت نداشووت به او دروغ بگوید اماحیف که   سوواره لب می گزد و نگاه می دزدد. هیچ

 .مجبور بود. لب باز می کند: وقتی اولین بار دیدمش ازش بدم میومد

 مهردادمتعجب می پرسد: چرا؟

سربه     ست بگوید چون پلیس بود و همکار پدرش؟ چون زیادی بچه مثبت بود و  می توان

د: نمی دونم. زیادی بزرگ زیر؟ قطعا نمی توانست. پس می خندد و شانه ای باال می انداز

  .بود. من اون موقع عاشق بچه ژیگول های موفرفری بودم

 .انگشتش را در دهانش می گذارد: یک چیزی تو مایه های هیراد ایده آل من بود

 .مهرداد بلند می خندد و ساره تشر می زند: یواش! ملت خوابن

 .و : خیلی خوب. بقیشو بگو

 ...ونم رفت ولی وقتی همهو : بعد بهش گفتم نمی خوامش. ا

نه نمی توانست بگوید وقتی همه پشتش را خالی کرده بودند. نمی توانست بگوید بعد از     

سالگی اش     سالن آبرودی چون بلند جلوی او به هومن گفته بود که او را در هفده  قتل ار

قال گذاشوووته. پس لبی تر می کند:وقتی که همه ناامیدم کردن. وقتی حس کردم خیلی           

 ...ام وهیچکسو ندارم اون اومد. پای حرف هام نشست،کمکم کرد.بعدتنه

نمی تواند بگوید من ماه ها در زندان رویابافی کردم و انتظارش را کشووویدم.نمی تواند از  

 .رویاهایش بگوید

 .و : ما دوست شدیم. همه چی خوب بود. حس خوبی داشتم

د،وقتی شووووخی می کرد. می از یادآوری روزهای بودنش لبخند می زند: وقتی می خندی      

تونستم ساعت ها بدون پلک زدن نگاهش کنم. وقتی که نبود همش حس می کردم یک  



                 
 

 

 SEPIDAR*77|  غرق درآتشرمان 

 

 

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

 

452 

 

چیزی گم شووده. روزها رو می شوومردم برای دیدنش. کار به جایی رسووید که گاهی ثانیه  

 .هارو هم می شمردم

ش  لنگاه از نقطه ی نامعلومی که خیره اش بود می گیرد و به چشووم های سووبزرنگ مقاب 

می دوزد:هیچکس نمی تونه بفهمه چقدر دوسووتش داشووتم.هیچکس نمی دونه چه حس   

 .بدیه که تموم این حس های قشنگی که داشتی به روت نیشخند بزنه

 مهرداداخم می کند: بعدش چی شد؟ اونی که می گفتی ازدواج کرده امیرحسین بوده؟

ه همین سادگی! اره اون بود  ساره شانه ای باال می اندازد: یکی دیگه رو خواست و رفت.ب   

 .ولی خوب اون موقع بهم دروغ گفته بود. یعنی گفته ازدواج کرده تا منواز سربازکنه

 مهرداد مردد می پرسد:اتفاقی هم بین تون افتاده بود؟

ساره لب می گزد و سرخ می شود. نه کوتاهی می گوید و مهردادنفس حبس شده اش را 

باز دراز می کشووود.تو اولین دختری نیسوووتی که این   بیرون می دهد.غلتی می زند وطاق    

 .کاررو باهاش کرده، آخری هم نخواهی بود

ساره چشم گرد می کند و مهرداد ادامه می دهد: امیرحسین همینه.دخترها براش حکم      

 .زیرشلوارشو دارن. میخره میشوشه کهنه که شد عوهش می کنه

  سرگرد وفایی می چسباند؟ساره باز به خنده می افتد. این صفات حسنه را به 

 مهرداد مردد می گوید: توچرا می خندی؟

 ساره می گوید: به جمله ات. شلوار... یعنی واقعا دختربازه؟
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مهردادآهی می کشوووود: کوواش فقا دختربوواز بود. خونووه خراب کنووه. درعجبم چطور  

سیو ول کنه. خ     شته!آخه محاله مجانی ک لی  یتورو...ببخشیدا،موندم چطورباهات رابطه ندا

 توگوشش کری خوندم که نکن این کارهارونکن ولی کوگوش شنوا؟

ساتتو فراموش کنی. که می دونم        شیند: تو هم بهتره تموم احسا شود و می ن نیم خیز می 

صال           سعی کن دفنش کنی. امیرحسین آدم عشق و عاشقی نیست. ا فراموش نمیشه ولی 

 !آدم زندگی کردم نیست

 می شناسیش؟ساره مردد می پرسد: خیلی وقته 

ووو : آره از وقتی که اومدم اون هم بود. رفیق فابریک هومنه. هومن بیشتر از چشم هاش  

 .به اون اعتماد داره

 و : وا. مگه نمی گی آدم بدیه؟

ووو : نه با ماها. با دخترها بدتا می کنه فقا. اینم دیدم که می گم.جلوی چشم خودم ماهی 

 .که...ای بابا.بیخیالیک دوست دختر عوض می کرد.این اواخر هم 

 ساره کنجکاو راجع به چیزی که او نیم خیز می شود: این اواخر چی؟

 .و : بیخیال ساره. نمی تونم بگم

 !ساره مشتاق تر می شود و چهره ای مظلوم به خود می گیرد: حقمه بدونم مهرداد

 و : اونوقت چرا؟

 !مصمم لب می زند: چون هنوزهم دوستش دارم

  .د و ساره ادامه می دهد: پس لطفا بگومهرداد اخم می کن
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 .و : فقا می تونم بگم به این دوست داشتن احمقانه ات پایان بده

می خواهد قدمی بردارد که سوواره مانعش می شووود. نگاه ملتمس اش را به چشووم هایش 

می دوزد:لطفامهرداد!اگه اون قضووویه خیلی جدیه باید بدونم. باید یک دلیل برای این                

سات لعن   شته       احسا شن. باید یکجوری ازش متنفربشم که دوستش ندا تیم بیارم تا خفه ب

 .باشم

خودش هم تعجب می کند از تمام شعرهای عاشقانه ای که گفته. مهرداد کالفه دستی به    

شته              شه. اون تازه برگ سال پی سه  شد و در آخر زمزمه می کند: مال دو  صورتش می ک

 دلش نمی خواست کسی از اومدنش باخبر    بود. به من خبر داد. بخاطریک قضیه ای فعال 

 .بشه

ساره کنجکاو می شود بداند چه قضیه ای اما سکوت می کند تا او ادامه بدهد. مهرداد تن    

 .صدایش را آرام تر می کند: تو خونه اش که بودم یک دختری اومد. ازش حامله بود

سرش        شود. این یکی دیگر زیادی غیرقابل باوربود.  ست می  س فین  را به طرتمام تنش 

 !تکان می دهد و می نالد: محاله

مهردادمی خندد: چرامحاله؟ توهیچ شوووناختی از اون نداری به همین خاطرمی گم ازش          

 .فاصله بگیر

 آب دهانش خشک شده، به سختی زبانش را تکان می دهد: اون... اون بچه... چیشد؟

 .مهرداد پوفی می کشد: مجبورش کردسقطش کنه

 ...و : اون دختره

 .مهردادشانه ای باال می اندازد: دیگه نمی دونم
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از کنارش رد می شووود و به اتاق می رود. صوودایش به بالکن می رسوود: دیگه پاشووو برو   

 .اتاقت که جدی می خوام بخوابم

به سووختی پاهای خشووک شووده اش را تکان می دهد تا از آنجا دور شووود.لحظه ی آخر    

  .کنصدای مهرداد را می شنود: انقدربهش فکر ن

ساره پوخندی می زند که او نمی بیند. در را باز می کند برود که مهردادصدایش می کند.  

خسته به سمتش برمی گردد. مهردادنزدیکش می ایستد.مردد دستش را باال می آورد و      

 !او نگاهش می کند. مهرداد دستش را می اندازد و بالبخند می گوید: خوب بخوابی

د که باالآمد و پایین رفت.جلو آمد و عقب کشید. دستش می و ساره به دستی فکر می کن

  خواست چه کند؟

از اتاق خارج می شود. به دست مهرداد فکر می کند و به لبخندش... به امین فکرمی کند    

ند؟ اگر امین واقعی بود        کدامشوووان واقعی بود یاامیرحسوووین؟  باردار! امین  و دخترک 

کاری نمی کرد پ     قت چنین  قت... هیچو به     هیچو ندی  س...امین قالبی اسوووت. نیشوووخ

احساساتش می زند.پس احساساتش هم قالبی است. مقابل در اتاقش می ایستد و بازش       

می کند. امین قالبی اسوت و وجودندارد. او امینی را دوسوت داشوته که وجود ندارد. امین     

 چدختربازی اسوووت که دختر باردار را مجبور به سوووقا کرده! امین مردی بوده که از هی     

دختری بدون رابطه نمی گذشوووته. او عاشوووق چنین مردی بود؟ قطعا نه. روی تختش می 

نشیند و به تصویر تکیده اش در آینه خیره می شود.کاش که دروغ باشد. به دنبال دلیلی   

برای دروغ بودنش می گردد،شوواید همه اش نقشووه باشوود. نقشووه ای برای این که امین    

ساتش کالهی     بتواندامیرحسین بودنش را ثابت کن  د اما...دخترک باردار چه؟برسر احسا

گذاشوته اند به اندازه دنیا!در بین تمام این دل مشوغولی ها... گوشوه ای از ذهنش باز می    

 پرسدیعنی مامانم زنده می مونه یانه؟
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*** 

باصوودای فریادهومن پلک های سوونگینش را هم می زند و میان خمیازه ای که می کشوود  

 می گوید: چته؟

 ست به کمر می زند: اون دختره کجاست؟هومن د

 مهردادکش و قوسی به بدنش می دهد و نیم خیز می شود: چه دختری؟

 هومن کالفه می شود. قدمی به سمتش برمی دارد: ساره کجاست مهرداد؟

 مهردادشانه ای باال می اندازد: من باید بدونم اون کجاست؟

 .و : اون دیشب رو تاصبح تو اتاق توبود

ک تای ابرویش را باال می دهد:خوب تو که دیشووب تاصووبح زاغ سوویاه منوچوب  مهرداد ی

 ..زدی. االن ازمن می پرسی کجا

ون!وقت مسخره بازی                       و و و و و و و و و و و و و هومن با دادی بلند به میان حرفش می پرد: بس ک

  .نیست

 مهردادنگران می شود: چیزی شده؟

اون دختره ی احمق همه چیو به و : هه. تازه می پرسی چیزی شده؟ به گو*ا رفتیم رفیق!   

 .گند کشیده

 مهرداد از روی تخت بلند می شود و مقابلش می ایستد: مگه چیکار کرده؟

وووو : بایک شماره ای زنگ می زده بیمارستان. پلیس فهمیده. دارن رد اون شماره رو می     

 .زنند پیداش کنند
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 !رنگ از روی مهردادمی پرد: وای

 ت؟و : حاالمثل آدم بگو اون کجاس

 .و : باورکن خبرندارم.از دیشب که رفت دیگه ندیدمش. بهش زنگ بزن خوب

 .هومن نیشخند می زند: زدم جواب نمی ده. وای به حالش اگه دستم بهش برسه

 پشت به او می خواهدازاتاق خارج بشود که مهردادمی پرسد:کجامیری بااین حالت؟

 .رو درست کنم دیگه هومن تند جوابش را می دهد: بایدیکجوری گندی که زده

از اتاق خارج می شووود و مهردادنفس حبس شووده اش را بیرون می دهد. موبایلش را از   

  .روی پاتختی برمی دارد و شماره اش را می گیرد

صووودای موبایل برای بار چندم بلند می شوووود و امیرحسوووین می گوید:نمی خوای جواب  

 بدی؟

 .زند:نه ساره بدون این که نگاه از بیرون بگیرد لب می

 .امیرحسین شانه ای باال می اندازد و می گوید: هرطورراحتی

فرمان را به سووومتی می چرخاند و ماشوووین را پارک می کند: خوب این هم از یک جای            

 .خلوت

 .دست به سینه می زند: می شنوم

ساره بدون نگاه کردن موبایلش را خاموش می       شود و  صدای پیامک موبایلش بلند می 

شین اش      کند تادیگر م سوارما شوند. برای اولین بار طول مدتی که  زاحم این لحظاتش ن
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شده نگاهش می کند.حرف هایی که بارها مزه مزه شان کرده را مرور می کند و لب می   

 زند: تو کی هستی؟

 امیرحسین می خندد: باز هبا صوت آوردی؟

 .ساره کالفه می شود: من شوخی ندارم

سمت    سین نگاه خیره اش را به او    صفحه ی خاموش موبایلش را به  اومی گیرد و امیرح

 ...می دوزد: سوالت مسخرست.تموم روزمنو اینجا

شه توهیچی نگو. بذار من بگم. تو منوتهدید می کنی که    ساره به میان حرفش می پرد: با

 .می خوای به پلیس لوم بدی

 .ونیامیرحسین دستش را تکیه گاه سرش می کندو ساره ادامه می دهد: ولی نمی ت

 امیرحسین نیشخندمی زند: و چی شد که به این نتیجه رسیدی؟

ووو : چون تو خودتم همینجاغرق شدی. بین همین آدم ها... حتی تو هم خودتو، وجدانتو،   

 !نفس تو به این زندگی پرتجمل فروختی

 !و : نمی فهمم چی می گی

ستی. به بهونه ی ماموریت قاطی این    شی    ساره می خندد: بازیگر خوبی هم ه آدم ها می 

ولی خودت بیشتر از همه لذت می بری.امین وفایی سربه زیر کجا و امیرحسین دخترباز     

 کجا؟

 امین باز متوجه حرف هایش نمی شود: به چی می خوای برسی؟
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شده.             سم رو ستت وا شانه اش کم می کند: فقا می خوام بدونی د سرش را روی  ساره 

 .زمینی که می تونه وجود داشته باشهیک زمانی فکر می کردم توبهترین مرد روی 

سعی می کند لبخندش را قورت بدهد.        شته  شحال از نظری که قبل ها دا سین خو امیرح

 لب باز می کند: وچی باعث شده که االن نظرت عوض بشه؟

سووواره نگاه از چشوووم هایش می گیرد. لعنت به ان چشوووم ها، لعنت به این حس. حق با 

 .کند مهرداداست.باید این حس را دفن

 !و :ساغر

سربلندمی کند. باز نگاهش می کند و باز اراده اش سست می شود. آخر این        باصدایش 

 مرد چطور می توانست انقدر بدباشد؟

 لب می زند: تو کی هستی؟ از کدوم دسته ای؟ خوب یابد؟

 .امیرحسین باز زمزمه می کند:من نمی فهمم منظورتو

ی دنده شکل هایی نامعلوم می کشد: امین خوب  ساره باز نگاه می دزدد. باز با دستش رو

 !بود ولی امیرحسین...همه باورهام زیرسوال رفته

 !و : امین بدشده شایدچون باهاش بدتاکردن

سوواره تلخ می خندد: ولی امین تحت هیچ شوورایطی از ادم ها سووواسووتفاده نمی کرد.امین  

  .دختربازی نمی کرد که بخواد دختریو مجبور به سقا بچه اش کنه

 !امیرحسین لبخندمی زند: پس قضیه اینه
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دیگر از توپ و تفنگی که روز قبل به سمت یکدیگر گرفته بودند خبری نبود.فقا حرف   

 می زدند و حرف!ساره سربلندمی کند:تو واقعا این کار رو کردی؟

 و : االن بگم نه باور می کنی؟

  .برخالف انتظارش ساره می گوید:آره.بگو نه تاباور کنم

رحسووین ماتش می برد و سوواره فکر می کند من تمام دیشووب را برای این نه گفتن تو امی

شد که       ضیه آن چیزی نبا هیح بدهی.برای این که ق دعا کردم.برای اینکه انکار کنی و تو

 .مهردادگفته به دست و پای خدا افتاده ام

صمم و منتظر         شم های م شده اش را بیرون می دهد ونگاه به چ سحبس  سین نف و  اامیرح

 ...می دوزد: اونی که مهرداد دید دوست دخترم نبود

 !دستی به چانه اش می کشد و نگاه می دزدد: زنم بود

نه ی                 خا جا در  ما آن باردار بوده؟ ا ماتش می برد.زنش؟ زنش  یده  که شووون ازچیزی 

  امیرحسین چه می کرده؟

 لب بازمی کند: یعنی صیغه؟

من بود.یادت رفته بهت گفته بودم  امیرحسووین تلخ می خندد: نه.همسوورشوورعی و قانونی

 ازدواج کردم؟

مگر می شوود یادش برود؟ مگر می توانسووت فاجعه ی زندگی اش و آن حلقه ی نقره ای  

را فراموش کند. سووورش را به چپ و راسوووت تکان می دهد و امیر لب باز می کند:قرار           

  .نبودبیاداونجا.قرارنبودمهرداد اونو ببینه

 و : پس چرا اونجابود؟
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ر باز دسوووت به سوووینه می زند یک وری تکیه به پشوووتی صوووندلی می دهد: بعداز               امی

سال قبل        شتم بین اون آدم ها. قرارنبودبرگردم چون چند شدن تومن دوباره برگ ناپدید

به خاطر یک مسووا لی ریسووک موندنم خیلی باال رفت و من نتونسووتم بمونم.مجبورشوودم   

ی شووناختن گفتم برای تحصوویالت میرم   پرونده رو ول کنم و به تموم آدم هایی که منو م

شناختم مهردادمنطقی تراز بقیه بود. به اون خبردادم که     سایی که می  خارج. بین تموم ک

اومدم ولی گفتم فعالنمی خوام قاطی کارهابشووم.فقا می خواسووتم از زیرزبونش بکشووم   

 .ببینم چه اتفاقهایی افتاده.که از توخبرداره یانه

شیم خاموش بود.بهش گفته   توی این مدت زهرا خیلی با هام تماس گرفته بوده و من گو

بودم که خودم هروقت بتونم زنگ می زنم اما اون... میره اداره وخیلی زیرکانه ازپدرت        

ته آدرس رو           یادم رف جاو یاد این گار من بهش گفتم ب که ان آدرس خونمومیگیره.جوری 

ه بره اداره.پدرت  دقیق بدم.خاموش بودن گوشووویم هم یک دلیل موجه شوووده برای اینک

اونو راهی خونه ی من میکنه و درسووت وقتی که مهردادتوسووالن خونه نشووسووته بود زهرا  

 !درمی زنه.با دیدنش خواستم دک اش کنم ولی اون داد زدمن حامله ام

  .لبخندی به چهره ی مات مانده ی ساره می زند: و این تموم اون قضیه بود

زهرا؟ حاالچقدر از آن زمان گذشته؟بچه؟امین  ساره پلکی می زند.همسرش باردار بوده؟

و بچه؟ امین اش پدر شووده؟ به قلبش می توپدخجالت نمی کشووی؟روت می شووه انقدر    

  بلنداونو صداکنی؟ اونی که االن بابا شده؟

امیرحسووین ماشووین را روشوون می کند و سوواره باالخره لب می زند: بچه ات...بچه تون     

 ...االن

 شاند:بزرگ شده نه؟ چندسالشه؟لبخندی مصنوعی به لب می ن
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 .امیرحسین نگاه از صورتش می گیرد و ماشین را به حرکت در می آورد:نه

 ساره تعجب می کند:چرا؟پس...پس چی؟

 .ماشین را از کوچه خارج می کند:تو ماه چهارم از دستش دادیم

شبیه به او را در ذهنش تجسم کند همه         شت چهره ی کودکی  سعی دا ست وقتی که  در

 می شود. باز می پرسد:چرا؟ دود

امیرحسووین بی اختیار از نگفته هایش می گوید. برای اویی که اصووال قابل اعتماد نیسووت   

اما...تمام این سال ها برای او درد و دل کرده بود.برای روحی که فکر می کرد به آسمان    

شکی که در دلش به زنده بودن او داشت،وقتی از تنها      ی  یپرکشیده. برای ان یک گوشه 

به تنگنا می آمد و دلش می گرفت. وقتی که دردها او را به مرز خفه گی می رسووواند او            

باخته می گفت ودرآخر می            به پای او  برای سووواغر حرف می زد. از تمام چیزهایی که 

صله ای اندازه ی          شنوی چی می گم؟حاال او مقابلش بود، به فا صالمی  پرسیدچرانیستی؟ا

ساغر همینجابود و     صندلی.  ست تمام حرف هایی که در دلش مانده را به  یک  او می توان

 .او بگوید،حاالهرچقدرهم که اوغیرقابل اعتمادباشد او باز ساغر است

 .بعداز سکوتی طوالنی لب باز می کند:چون زهراخودکشی کرد

سد: آخه...چرا؟ االن،یعنی        شددو این بار بلندتر می پر ساغر بی اختیار هیع بلندی می ک

 شدن؟همسرتون فوت 

نه                 ید: بان بگیردمی گو یا گاه از خ که ن بدون این هد و  کا امیرحسوووین از سووورعتش می 

 .خداروشکر

وووووو : آخه... آخه نمی فهمم. چطورممکنه؟چراباید یک زن،اونم بایک بچه ی چهارماهه               

 خودکشی کنه؟
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امیرحسووین پشووت چراغ قرمز ماشووین را نگه می دارد و به سوومتش برمی گردد:دوسووت  

 .وریت بیامنداشت به این مام

شه آدم            شه؟این که دلیل نمی  ست. مگه می سخر شوکه می خندد: اما این م ساره تلخ و 

  .خودشو بچشو بکشه

 ...امیرحسین نگاه به او می دوزد:منم همین فکر رو می کردم. وقتی ازش پرسیدم چرا

تا          کار روکرده  پدرخوبی نبودم.برای همین این  آهی می کشووود و می گوید: گفت من 

 .و از شرزندگی بامن خالص کنههردوشون

 !ساره باز تعجب می کند:اما...اما این نمیشه.محاله

 امیرحسین می پرسد:چی محاله؟

 .ساره باتمام وجودش می گوید: تو پدرخیلی خوبی می شی

 امیرحسین می خندد:و چرا به این نتیجه رسیدی؟

 .از لحن پرشیطنت اوخجالت می کشد ونگاه می دزدد:همینجوری

بزمی شوووود و پاروی گاز می گذارد:ولی من بهش حق می دم.من بازهراخوب      چراغ سووو

  .نبودم

 و :چرا؟

 خوردی اومدی؟ "چرا"امیرحسین می خندد:امروز قرص 

سوواره لب می گزد و نگاه می دزدد.دوسووت دارد بشرسوود همسوورت االن کجاسووت؟ این   

 !؟زهرایی که تو با او بد بودی و او معتقدبودپدرخوبی نیستی حاالکجاست
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امیرحسوووین نگاهش می کند و لبخند می زند. می توانسوووت بگوید به خاطر تو من همه          

چیزم را باختم؟ می توانسوووت بگوید تو باعث و بانی تمام این هایی؟می توانسوووت بگوید 

 زهرا به خاطرتو انقدر از من متنفربودکه دست به این کارزد؟

 لب می زند:کجابرم؟

یرحسین در دل اعتراف می کند نمی خواهد این لحظه ها  ساره شانه ای باال می اندازد وام  

تمام شوووند.نمی خواهداو به این زودی هابرود. پس دور میدان ماشووین را می چرخاند و   

 خود می گوید: می رم همون کافه دیروزی. موافقی؟

سکوت چنددقیقه ای بین         شترمی کند.  سرعتش را بی ساره بالبخندسرتکان می دهد واو 

 .ین می شکند:به همین خاطر نمی تونم دست از این پرونده بکشمشان را امیرحس

سووواره سوووربلند می کند و او ادامه می دهد:من همه چیزمو سوووراین پرونده از دسوووت         

 .دادم.بچم، همسرم،زندگیم.انقدر از زندگیم غافل شدم که مادرم هم از دست دادم

ه تمام زندگی اش را برای اولین بار حس می کند دلش برای او می سوووزد.برای مردی ک

ندتلخ و           مادرچقدرمی توا ند مرگ  مادرش! این روزهاخوب می دا از دسوووت داده حتی 

وحشووتناک باشوود.خوب بیاد دارد که پدرش می گفت امین کسووی را جزمادرش ندارد!    

 .ساره لب باز می کند:متاسفم.بابت...بابت همه شون

 .چون نمی تونم امیرحسین نگاهش می کند:لطفا دیگه ازم نخواه پاپس بکشم

ساره از خود شرم می کند.سربه زیرمی اندازد: من فقا نمی خوام برگردم.نمی خوام باز     

شب اکرم با چاقوش            شتم بذارم که نکنه ام سرروی بال شبها باترس  شم،بازهم  زندانی ب

 !بیادسراغم.بازهم بشینم و گریه های معصومه برای بچشوببینم.نمی خوام برگردم اونجا
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سه خالصی ازش نکردی؟ چرا یک هفته     وووو : اگه انق دراز اونجابدت میومدچرا تالشی وا

 مونده به دادگاهت شهادت دروغ دادی؟

 .ساره لب می گزد: چون می خواستم بمیرم

 امیرحسین باز پافشاری می کند:چرا؟

ست اما باز می       صد از دلیلش مطمئن ا ست دارد از او اعتراف بگیرد.با این که نود در دو

.می خواهد از زبان خودش بشنود.آن روزها بانگاه درچشم هایش مطمئن    خواهد بشرسد 

ست داردبداند          شده. دو سی به او دارد اما حاالخیلی چیزهاعوض  شد که این دختر ح می

 هنوزهم حسی داردیانه؟

حاال دیگر نمی تواند احسوواسووات او را ازچشووم هایش بخواند.حاال فقا می تواند از زیر   

 می پرسد:نمی خوای بگی چرا؟ زبان اوحرف بکشد.دوباره

 .ساره آرام زمزمه می کند:نمی تونم بگم

شدکه        ست برنمی دارد:ولی من می خوام بدونم. می خوام بدونم چی باعث  سین د امیرح

 .تویهوچنین تصمیمی بگیری

ماشووین را مقابل کافه پارک می کند وسوواره می گوید:هرآدمی یک رازی تو زندگی اش  

 .می تونم بگمداره.این هم رازمنه و ن

 .امیرحسین می خندد:ولی این انصاف نیست،من تموم رازهامو به تو گفتم

 .ساره نگاهش می کند و لبخندمی زند:شایدیک روزی بگم. ولی االن نه

 و : چرا االن نه؟
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شانه به           شین را می زند و  سرش. قفل ما شود و او هم پشت  ساره بدون حرف پیاده می 

 !من منتظرجوابمشانه ی ساره قدم برمی دارد:

 .ساره در چوبی را به جلوهل می دهد: حاالحاالهابایدمنتظربمونی

ساره        شخدمت منو می آورد. شت یکی از میزهای کنارپنجره جای می گیرند وپی اینبار پ

به خاطرگرسنگی که ناشی از صبحانه نخوردنش بود کیک باشیرکاکا وسفارش می دهد       

صدای    سین مثل روز قبل یک قهوه.با شی که از میزکناری به گوش می     وامیرح شخرا گو

سربلند می کنند.     سد  ست  به ویالون یکی که دودختر ر واختن  عی در نس  و بود گرفته د

آهنگی داشووت. تابلوبود که زیادی ناشووی اسووت.سوواره لبخندی می زند وامیرحسووین می  

 پرسد:ویالون دوست داری؟

 !اشتمساره بدون این که نگاه از دخترهابگیردلب می زند:دوست د

 امیر یک تای ابرویش راباالمی دهد:یعنی دیگه دوست نداری؟

 .ساره به سمتش برمی گردد:یعنی دیگه ساغرنیستم که ویالون دوست داشته باشم

 امیر دستش را زیرچانه اش می زند:مطمئنی؟

 ساره اخم می کند:ازچی؟

 !و :از این که توساغر نیستی

 .دهد:مطمئنم ساره دست به سینه تکیه به پشتی صندلی می

امیرحسین لبخند می زند: شایدتو موهاتورنگ کرده باشی،چشم هاتو لنزگذاشته باشی و        

تیشت رو عوض کرده باشووی.ولی بازهم همون سوواغری هسووتی که تعجب کردنی چشووم   
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شاید         شم هات  شدنی لبهاتو جمع می کنی.چ شه و ناراحت  هات بیش از اندازه گرد می 

 .هت بازهم همونهیک رنگ دیگه شده باشه ولی نگا

ساده بود نبود؟چراقلبش اینطوربی محابا خود را به در و دیوار وجودش    جمله هایش که 

می کوبید؟این مرد که چیزی نگفته بود. فقا از رنگ موهایش و تیپ عوض شوووده اش        

ساغر گذشته هاگفته بود ولی اوحس دختری را      شباهت هایش به  حرف زده بود.فقا از 

ن جمله ها را شنیده باشد.این انصاف نبودکه او به تنهایی تمام این    داشت که عاشقانه تری  

احسووواسوووات را به دوش بکشووود.نباید دوباره در گردابی از رویاهای خام خود را غرق          

کند.قبالهم از حرف های او برداشووت های عاشووقانه ای کرده بود ودرآخر باآن حلقه ی  

نمی شد! پیشخدمت سفارشاتشان         نقره ای روبروشده بود. او ازیک سوراخ دوبارگزیده  

سین جر ه ای از        شروع به خوردن کیکش می کند.امیرح ساره بی تعارف  را می آورد و 

قهوه اش را می نوشد و باز برای شکستن سکوت بین شان تالش می کند:خوب ساغر که 

 ویالون دوست داشت چرا هیچوقت سعی نکرد یادش بگیره؟

 .قورت می دهد:چون باباش اجازه نمی دادساره تکه کیکی که در دهان دارد را 

 .امیرحسین اخم می کند:حاجی آدم بی منطقی نیست.حتمایک دلیلی داشته

 .ساره شانه باال می اندازد: شرط گذاشت معدلم بیست بشه

 و :خوب؟

وووووو :من اون سووال خیلی درس خوندم.دوم راهنمایی بود.معدلم شوود هجده و نیم.خیلی   

تااالن دونمره پیشرفت کردم.وقتی باخوشحالی کارنامه مو   خوشحال شدم که از ترم قبل   

نشونش دادم تا جایزه مو بگیرم،اون ها معدل نوزده خرده ای صحرا رو تو سرم کوبیدن     
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که از من هم بزرگتر بود و درسوووهاش سوووخت تر، ولی بهتر از من درس خونده بود و       

  .نمرش هم بهتر از من بود

 بشی؟و :چراتالش نکردی از اون هم بهتر

ووو :چون فایده ای نداشت. وقتی هم من نوزده می گرفتم صحراالبدبیست می گرفت وباز  

 .توسرمن می کوبیدنش

 امیرتلخ می خندد:یک چیزی که از زندگیت فهمیدم می دونی چی بوده؟

سوواره پرسووشووگر نگاهش می کند و او ادامه می دهد:مشووکالت کوچیک رو انقدر برای    

 .غده پراز کینه و نفرتخودت بزرگش کردی که شده یک 

سوواره شووانه ای باال می اندازد: تو هیچوقت منونمی فهمی.چون توم پسوورخوب خانوادت   

  .بودی که مایه افتخارشون بود

 و :خوب توم می تونستی دختر خوب خانوادت باشی چرا تالش نکردی؟

 .و : چون خوب بودن در نظر اون ها با چیزی که من فکر می کردم فرق داشت

 ه فرقی؟ در نظرتو خوب بودن یعنی چی؟و : چ

سوواره کمی از شوویرکاکا واش می نوشوود:من... خوب من اگه یک دختر مثل دختر خودم   

داشووتم،اجازه می دادم خودش تصوومیم بگیره.اجازه می دادم قرمز بشوشووه تاوقتی که این 

رنگ دل خودشوووو بزنه. هیچوقت به خاطرحرف مردم به بچم گیر نمی دادم.هیچوقت           

ردم رو توی زندگیم مالک قرار نمی دادم.اصوووال یک تابلوی بزرگ با خا خوب      حرف م

توی خونه ام نصووب می کردم که توش نوشووته بیخیال حرف مردم،فقا برای خودزندگی  

  !کنید
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شود. لبخند می زند و ادامه می دهد:هروقت        صور می  شنگ ت انگار که رویایش زیادی ق

نم و سوورش دادنمیزنم که تا داداشووت  خوشووگل بشووه حتی اگه باارایش تحسووینش می ک

غل                  ندهموب که می تون قدر  یدم دختر و پسووورم هرچ جازه م پاکشوووون کن. ا مده  نیو

 .کنند.بهشون یادمیدم که هیچ برادری نمی تونه نگاه بدبه خواهرش داشته باشه

باالخره سوووربلندمی کند و نگاه به چشوووم های او می دوزد:من نمی ذارم بچه هام باکلی            

ز و درشووت بزرگ بشوون و تاابدحسوورت پدرومادربقیه رو بخورن. به قول    عقده های ری

که برای خودم سووواختم همش               ندگی  نام. این ز مام مع به ت قده ای  یک ع خودت،من 

عقدسوت.عقده ی آزادی، عقده ی خودم بودن.ازسواغری که هیچوقت نتونسوت خودش     

ساغرعقده نداشت یواشکی بادوست هاش بیرون نمی رفت       قانون   . اگهباشه متنفرم.اگه 

سیدن به خونه         سیدکه برای زود ر سید، انقدر نمی تر ساغر انقدر نمی تر های خونه نبود 

از اون کوچه ی لعنتی بره و اون ماشین رو ببینه. اگه ساغر نمی ترسید این اتفاق ها نمی     

شونمی               شت هیچوقت به حدی زندگی  شو دا سات سا هه ی گفتن اح ساغر عر افتاد.اگه 

  .رده اش اعتراف بکنهباخت که به قتل نک

قده ی           یک چیز مسوووخره شووووده بود ع ندان می گیرد: به د گاه می دزدد و لبش را  ن

 .ساغر!نقطه هعف ساغر

حتی افروز هم از این نقطه هووعف اسووتفاده کرد.وقتی از آزادی گفت دلمو لرزوند. یک   

 .زندگی که توش فقا خودم تصمیم بگیرم،تونست خرم کنه و منوببره

قتش می زند:من به هوای آزادی بااون رفتم ولی،با سررفته بودم تودهن پوزخندی به حما

 .شیر. من خودم برای گروگان گرفته شدنم کمکشون کردم

 امیرحسین اخم می کند:یعنی نمی دونستی قراره چی بشه؟
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شود:من...من            ست تکان می دهد و امیرحسین مضطرب می  سرش را به چپ و را ساره 

 ...ودی.فکر کردمفکر کردم همشو همدستشون ب

 .ساره نیشخندمی زند:بهت که گفتم تو هیچی نمی دونی و اشتباه قضاوت می کنی

 امیرحسین وایی می گوید و خود را جلو می کشد: اون ها... اذیتت کردن ساغر؟

ستگی داره        شانه ای باال می اندازد:ب ساغر گفتن هایش حس خوبی در دلش می پیچد. از

 اذیت رو چی ببینی؟

تانجاتم               روزی را  ته بود.تلخ می خندد:بهت زنگ زدم  بااو تماس گرف که  یادمی آورد  ب

بدی.انقدربی عرهووه بودم که نتونسووتم شووماره رو پاک کنم.دسووتم رو شوودوکلی کتک    

 .خوردم

امیرحسین شرمنده می گوید:پس فهمیدن توزنگ زدی!برای همین هم برنامه رو عوض    

 .کردن و اون خونه رو خالی کردن

می دهد و او می گوید:من همه نیروها رو فرسووتادم لواسووون ولی خودم  سوواره سوورتکان 

 .رفتم اون خونه.مطمئن بودم اونجایی

 .تلخ می خندد:اولین باری بود که همچین اشتباهی بزرگی کردم

سوواره لبخندی به حمایتش در روزهای قبل می زند. نفس حبس شووده اش را بیرون می  

 .دهد:بیخیال.دیگه گذشته ها مهم نیست

 .و : ولی هست

لبی تر می کند:من...من متاسفم.بابت تموم اون روز. اگه من یکم بهترفکر می کردم و به  

 .نتیجه ی درست می رسیدم، اون روز نجاتت می دادم و االن اینجانبودی
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 ...ساره نیشخندمی زند:آره.البدکنم زندون پوسیده بودم. شایدم سرم باالی دار رفته بود

ستم    بی گناهیتو ثابت کنم.فقا یک قدم دیگه مونده بود.توبافرارت همه وووو : من می تون

 .چیز رو خراب کردی

ساره سربه زیر می اندازد. بعدانگار که چیزی یادش افتاده باشد لب باز می کند:تو واقعا     

 اون بچه رو برای اعتراف سیامک دزدیده بودی؟

 .امیرسری تکان می دهد وساره می خندد:پس کارتوبوده

منده می شووود: من فقا می خواسووتم اوهوواع خوب پیش بره. اون چندروزخوب  امیرشوور

 .ازش مراقبت کردیم

و : می دونم. به هرحال ازت ممنونم.بابت همه چی و متاسفم که...که باعث شدم همه چی   

 .به هم بریزه ومنوتواالن اینجاباشیم

 !و : اگه بخوای می تونی جبران کنی

شگرنگاهش می کند و و ا      س صت داری که برگردی.   ساره پر دامه می دهد: توهنوزم فر

 .فرصت داری باعث افتخار خانوادت بشی و به چیزهایی که تااالن نتونستی برسی

 ساره مشکوک می شود:منظورت چیه؟

امیرمصوومم نگاهش می کند:حاهووری واسووه برگشووتن پیش خانواده ات،واسووه ی دوباره  

 .خودت می خوایساغر شدنت تالش کنی؟اینبارمیشی همون ساغری که 

در نی نی نگاهش تمام حرف ها را می خواند. تلخ از او روی می گیرد:اگه قرارباشوووه به         

 .کنم نه نامردیآدم هایی که تاامروزکمکم کردن 
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 امیرحسین تلخ می خندد: اون آدم ها کمکت کردن؟چه کمکی؟

 .و : همون موقع می تونستن منو بکشن

عت داشتی.چون بعنوان یک برگ برنده نگهت  ووو :اون ها تورو نکشتن چون براشون منف

  .داشته تا هروقت به آخرخا رسیدن تورو رو کنه و یک راه واسه فرار داشته باشه

شکنجه نگهم دارن. خودت هم خوب می        سال ها با  ستن این  ساره اخم می کند: می تون

 .نمک نامردیدونی چه بالهایی می تونست سرم بیادونیومد.من نمی خوام به اعتمادشون 

  .کنی ولی به اونها نه نامردیامیرحسین نیشخندمی زند:جالبه که می تونی به ما

ساره کالفه می شود:دوست ندارم باز دعواکنیم.تو یک پیشنهادی دادی و منم محترمانه       

 .ردش کردم

شمنم        سفانه با رد کردنش مقابلم قرارمی گیری و من مجبورم که به چشم د وووو :ولی متا

 ی اینو؟نگاهت کنم. می فهم

عاجزانه می نالد:تو به ناحق توی این بازی کشیده شدی.به ناحق حبس کشیدی ولی االن     

 .توم مقصری. به اندازه تموم اون ادمها جرم داری و من دیگه نمی تونم کاری برات بکنم

 .ساره پوزخند می زند:پس توهم فقا می خوای از من به نفع خودت استفاده کنی

نکن. من دارم آخرین راهی که مونده رونشونت میدم.تو تموم پل  ووو : نه اشتباه برداشت 

های پشوووت سووورتو خراب کردی و این تنها روزنه ای هسوووت که من برای برگشوووتنت  

  .پیداکردم

 !و : تو می خوای من باپاهای خودم باز برگردم به زندان
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یا  وووووو : نه من ازت می خوام به جای اینکه محکوم به حبس ابد یا اعدام بشوووی،دوسوووال

ساغر این منجالبی که توش    شایدهم کمتر،حبس رو به جون بخری و خودتو نجات بدی.

ته            نذار  بده، به روز بیشوووتر تورو توی خودش غرق می کنه. خودتو نجات  تادی روز  اف

 .مونده ی وجدانی که تو وجودت مونده هم نابودبشه

هش را به سووواره عمیق تر به حرف هایش فکر می کند.دوسوووال حبس و بعدآزادی؟ نگا

انگشت بدون حلقه ی او می دوزد. به آینده ی خود فکر می کند و به خانواده ای که فکر   

 می کنند او مرده. به راستی پدر و مادرش طاقت روبرویی با این ساغر جدیدرا داشتند؟

 .چیزی که در ذهنش بود را به زبان می آورد: اون ها دیگه قبولم نمی کنند

سین اخم می کند:خا  ساختی؟چرا یک   امیرح نواده ات؟ چرا از اون ها برای خودت هیوال 

  درصد هم به این فکر نمی کنی که اون ها دوستت دارن؟

 !ساره نیشخند می زند:چون تو هیچوقت رفتار اون ها روبامن ندیدی

وووو : تو هم حال و روزشون رو بعد از رفتنت ندیدی. بابات،همون پدری که فکر می کنی   

شتر   صه خورد. باورکن اون عذاب وجدان داره.خودش رو  ازت متنفره بی از همه برات غ

مقصوورمی دونه. تموم پدرانه هاشووو زیرسوووال میبره و درآخر میگه من پدر خوبی براش 

نبودم. من تاماه ها هروقت که رفتم خونه تون مادرت سورسوجاده بود و برای تو دعا می   

 .ای خالی تورو می دیدهکرد. صحرا روز عروسیش فقا گریه می کرده چون دا م ج

 سار متعجب به میان حرفش می پرد:صحرا ازدواج کرده؟

 .امیرحسین می خندد:آره. سه ماهی می شه

 ساره فکر می کند چرا ساالر چیزی از عروسی خواهرش نگفته بود؟
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 و : تو توی مراسمشون بودی؟ صحرا... خوشگل شده بود؟

  .گفت و : من تو مراسم نبودم. این هارو هم پدرت می

سوواره اهانی می گوید و در فکر فرو می رود.امیرحسووین خوشووحال از تاثیرگذاری حرف  

هایش ادامه می دهد:هنوز دیرنشووده سوواغر!اون ها قبولت می کنند.باور کن اگه بفهمن  

 .زنده ای،تموم کدورت ها رو دور می ریزن

شم مایه ی ننگ خونه.    شتم  رنگی مانتو یک فقا قبال ووووو : می انم  ،مامتند القاخ یک و دا

میگفت من جواب کدوم گناهشوووم و بابامی گفت مایه ی ننگ خانواده ام. بعد تو انتظار               

سابقه دارحبس کشیده برگردم       داری برگردم.بایک پرونده ی کت و کلفت،به اسم یک 

 تواون خونه،فکر می کنی بشه اونجا زندگی کرد؟

 .لت نمی خواد برگردیو : من فکر می کنم تو به این زندگی خو گرفتی و هیچ د

و : راجع به من قضاوت نکن. من خو گرفتم؟ من خو گرفتم به این زندگی؟ منی که هنوز  

هم شوووبو روز خواب اون خونه یلعنتی رو می بینم. منی که خودمو به هر دری می زنم تا      

 ...بتونم یک خبر کوچیک از خانواده ام بگیرم

یان حرفش می پرد: پس چراهیچ     به م تالشوووی نمی کنی؟ چرا نمی خوای  امیرحسوووین 

که              ندازه خواهر و برادرت بل به ا نه  باشوووی؟ ید  بت کنی تو هم می تونی مف ثا بهشوووون 

بیشتر.تو تونستی از بین تموم اون مشکالت جون سالم به در ببری. توفکر کردی فرار از  

زندان آسونه؟ باورکن نیست. هیچکسی نتونسته همچین ریسکی بکنه اون هم از زندان        

ن ولی تو...وجهه ی کارت درست نیست ولی خیلی سخت بود. تو که تونستی از زندان  زنا

فرار کنی و تاامروز دووم بیاری یعنی خیلی بیشووتر از خواهر و برادرهات و خیلی بیشووتر  

  !از تموم دخترهایی که میشناسم قابلیت داری. خودتو حروم نکن ساغر



                 
 

 

 SEPIDAR*77|  غرق درآتشرمان 

 

 

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

 

475 

 

به هم می پیچد. چقدرگوش هایش دلتنگ  باهربارساغر گفتنش تمام دل و معده ی او را  

ساغر شنیدن بوده و او نمی دانست! لب باز می کند:تو می گی من چیکار کنم؟این راهی     

 ...که می گی

  .و : کمکم کن مدارکمو تکمیل کنم

 و : چجوری؟

 و : این که می پرسی یعنی قبول کردی؟

 .و : نه.نمی دونم

 .بهت می گم باید چیکارکنیو : پس هروقت که تصمیمت رو گرفتی من هم 

  .و : من نمی خوام آسیبی به اون ها بزنم

 و : اون ها یعنی کی؟

  .ساره لب می گزد و سربه زیر می اندازد:مهرداد،هیراد،کسرا حتی هومن همه ی اون ها

ته فکر می                که گف هایی  یب اسوووم  به ترت ند و  نه می ز به سوووی امیراخم کرده دسوووت 

. بووالحنی پر از ترس و اهوووطراب و بعوود هیراد و           کنوود.مهردادرا اول از همووه گفووت     

با پیشووووند       نام هومن را  بامکثی طوالنی هم  به زبان آورده بود.دسوووتی    "حتی"کسووورا.

 زیرچانه اش می کشد:اگه هدف اون ها هم شبیه من باشه چی؟

 ساره می خندد: مسخره می کنی؟

 .و : کامال جدی ام

 .ساره چشم گرد می کند:اما...اما این محاله
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 : آره. ولی حاال که شده.اگه ثابت کنم،قول می دی کمکم کنی؟ و

وووووو : من... من نمی فهمم. تو می خوای ثووابووت کنی کووه هوودفتون یکیووه. این...این                      

 .مسخرست.انگارکه می گی همه اون ها پلیسن

 و : نه درست متوجه نشدی. ببین، شماها مگه از هومن اطاعت نمی کنید؟

سرش را باالپایین می کن   د واو ادامه می دهد:اگه بهت ثابت کنم هدف من و هومن ساره 

 یکیه.کمکم می کنی؟

سووواره مردد نگاهش می کند. در چشوووم هایش هیچ اثری از دروغ نمی بیند اما باور این 

مورد محال اسووت. هومن؟ چرا بایدهدف او با هومن یکی باشوود؟ ناخودآگاه به تسووبیح    

سبیحی که هنوز هم رو  سربلند می کند   هومن فکر می کند. به ت ی مچ او جاخوش کرده. 

یه                 باهومن یک فت  هد که  بت کنی  ثا گه بهم  ند:ا گاه می ک و دقیق تر امیرحسوووین را ن

 .باشه!ولی اگووووووه ثابت کنی. من مدرک می خوام

 !امیرحسین دستی زیرچانه اش می کشد و بعدازمکثی طوالنی می گوید:قبوله

 .یی هست که باید نشونت بدمموبایلش را از جیب بیرون می کشد:یک چیزها

با روشوون شوودن صووفحه ی موبایل چشووم گرد می کند. نزدیک به پنجاه تماس بی پاسووخ  

داشت. همه از هومن و مهرداد!دل نگران می گوید: کسی که به گوشیت زنگ می زد کی  

 بود که خاموش کردی؟

 ساره متعجب از سوال ناگهانی اش می گوید: چطور؟

ماس را برقرا  گذارد: هومن و        امیرحسوووین ت یل را روی گوشوووش می  با ند و مو رمی ک

 .مهردادخیلی زنگ زدن.فکرکنم اتفاقی افتاده
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ساره دل نگران موبایلش را از کیف بیرون می کشد و روشنش می کند. قبل از لود شدن      

ساره؟آره                 سایلنت بود. شید سالم.ببخ شود:الو... سین بلند می  صدای امیرح صفحه اش 

 .ووووووی؟باشه باشه... االن میایمپیش منه.چی شده مگه؟چوو

 .تماس را قطع می کند و رو به ساره می گوید: پاشو. باید بریم

 از پشت میز بلند می شود وساره می گوید:چی شده؟

 و : به بیمارستان زنگ می زدی؟ بایک شماره ای؟

  .ساره آره ای می گوید و امیر دواسکناس روی میز می گذارد:پلیس ردتو زده

سم تو        رنگ از  شماره به ا شانس آوردی  ساره می پرد و امیرحسین ادامه می دهد: روی 

 نبوده!ولی خیلی پیگیرشدن.شماره های کی بود؟

 .ساره لب می زند:غریبه. بیرون ازشون گرفتم.گفتم یک تماس بگیرم

 !امیرحسین لبخندی به رویش می زند:حرکت زیرکانه ای بوده

سین    شدیدا روی    ساره پرغرور لبخند می زند وامیرح تکرار می کند:زودبریم که هومن 

 !سگ اش باالاومده

*** 

 !با ورودشان به سالن مهرداد اخم می کند و هیراد از جابلند می شود:خوش اومدی پسر

 مردانه با امیرحسین دست می دهد وساره نگران می پرسد:چی شد؟ هومن کجاست؟

می گوید: رفت سوووراغ زنی که مهرداد بدون این که نگاه از صوووفحه ی تلویزیون بگیرد 

  .بردنش واسه شناسایی چهره
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 ساره آب دهانش را باترس قورت می دهد: منظورت چیه؟

شی                ست نگران با ساره!نیازی نی شین  شت می گوید: ب صله ی کمی از پ سین بافا امیرح

 .هومن حل اش می کنه

ی          با ریختن خون  به سووومت شوووان برمی گردد:آره حل اش می کنه.  با اخم  ک  مهرداد 

 .بدبخت بی گناه که قربونی سهل انگاری یکی دیگه شده

  !ساره دست روی دهانش می کوبد: نه

مهرداد ازجا بلند می شوووود. مقابلش می ایسوووتد و بالحنی تند می گوید:اگه به خودت             

 .زحمت می دادی اون گوشی کوفتیو زودتر جواب بدی کار به اینجا نمی رسید

رود. ساره سرش را میان دستانش می گیرد. به خاطراو  و از کنارش رد می شود و باال می 

سریع          سی  شان بود؟ کدام یک از چندنفری که به بهانه ی تما شد؟ کدام شته می  یکی ک

موبایلشووان را گفته بود،قرار بود امشووب قربانی شووود؟به زن میان سووالی فکر می کند که 

بابارانی چرمش           در ایسوووتگاه مترو    بادخترجوانش به خرید آمده بود. یا زن جوانی که 

نشسته بود و از ترافیک خیابان ها غر می زد. دخترک جوان را بگو!همان که تماسش را     

شکلی پیش       ستت دارم قطع کرد و رو به او گفت م شت خطش باجمله ی منم دو با فرد پ

 اومده خانم؟

امیرحسوووین کنارش جای می گیرد. دوسوووت دارد به گونه ای دلداری اش دهد اما هیچ         

شه          حرفی پی ستاده می گوید:می  شان ای سینه مقابل ست به  دا نمی کندو روبه هیراد که د

 یک لیوان آب بیاری؟

هیراد بدون حرف روانه ی آشووشزخانه می شووود و امیرحسووین زیرگوشووش زمزمه می    

 !کند:تقصیرتونبود
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سوواره پوزخندی می زند.سوورش را بلندمی کند و می نالد:می تونی کاری بکنی؟ می تونی  

 ی؟جلوشوبگیر

 .امیرحسین لب می گزد:وقتی هومن تصمیمی بگیره،خودِخداهم نمی تونه منصرفش کنه

 ...و : منصرفش نکن. برو جلوشو بگیر... یکیوبفرست

 !امیرحسین به میان حرفش می پرد: نمیشه

سرمی          ساره لیوان آبش را یک نفس  شان را قطع می کنند.  شدن هیراد حرف با نزدیک 

شد و می خواهد باز چیزی   سد. از       ک شش می ر صدای چرخش کلید در به گو بگوید که 

جا بلند می شود و با سرعت خود را به در می رساند. هومن پا به داخل می گذارد و ساره     

 شهای کفش کشیدن  بیرون حال در لباس های سرتاپاسیاه او را ازنظرمی گذراند.هومن   

 لب باز می کند:چی شد؟ و ساره کند می راست را قامتش. بیند می مقابلش را او پاهای

هومن بدون این که تغییری در چهره ی سوووردش ایجاد کند دسوووتش را باال می آورد و     

سیلی محکمی به صورت او می کوبد. صورت ساره به سمت راست مایل می شود،شوکه            

از هووربه ای که نصوویبش شووده سووربلند می کند. هومن لب باز می کند:اینو زدم تا یادت 

 ...ی گندباالبیاریباشه،دیگه حق ندار

شود.          ست که به روی گونه ی چشش کوبیده می  ساره ا ست  شدن حرفش د قبل از تمام 

هیچ انتظار این رفتار را از او نداشت. به او سیلی زده بود؟ یقه ی مانتو اش را می گیرد و    

 او را به دیوار پشت سر خود می کوبد: چه غلطی کردی؟

شیدن به او        ساره را به حدی باال برده که یقه ی   سش اجازه ی نفس ک شده ی لبا شت  م

نمی دهد. ساره نیشخند ی به رویش می زند و به سختی می گوید: زدم...تا بفهمی... حق     

 !نداری دست رو من...بلندکنی
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 هومن باری دیگر سرش را به دیوار می کوبد: تو فکر کردی کی هستی؟ هان؟

 .ت می کنمباری دیگر سرش را می کوبد:من بخوام همینجا تموم

و باز سوورش را به دیوار می کوبد:تموم زندگی تو دسووت منه. بعدرومن دسووت بلند می   

 کنی؟

 !صدای خشمگین امیرحسین را از پشت سرمی شنود:ولش کن هومن

 .بدون توجه به او رو به ساغر داد می زند: بگوغلا کردم تا ولت کنم

ان می کند. سوواره به امیرحسووین هشوودارگونه صوودایش می کند و هیراد نگران نگاهشوو 

 .سختی لب می زند:نه

 هومن بی توجه به آن ها باز سر او را به دیوارمی کوبد:حاالچی؟

سووواره چشوووم می بندد تا درد زیادی که در سووورش پیچیده را فراموش کند. صووودای          

امیرحسوووین را می شووونود و باز صووودای هومن را... صووودای مهرداد نیز به گوشوووش می 

 رسد:چیکار داری می کنی؟

هومن می غرد:تا نگی ولت نمی کنم!توفکر کردی دست رومن بلندکردن آسونه؟تو فکر  

 کردی کی هستی؟

 !ساره پلک های بسته اش را به سختی بازمی کند:تو...توهیچی...نیستی.هیچی

سین مانعش می       ست قدرتمندامیرح سرش را به دیوار بکوبد د قبل از این که هومن باز 

زند و قدرتش تحلیل می رود. مهرداد او را عقب می  شود هربه ای به پشت گردنش می   

ساره ای که روی زمین افتاده می رود. او را بلند می کند و          سمت  سین به  شد و امیرح ک
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چندهربه ای به صورتش می زند تا چشم هایش را باز کند:ساره؟ ساره خوبی؟می شنوی  

 صدامو؟

  ن رو به مهرداد دادمی زند:ساره پلک های سنگینش را به سختی باز می کند و امیرحسی    

 !مهرداد کمکم کن

هومن باخشم از روی زمین بلند می شود.دستی پشت گردنش می کشد و می گوید:اون        

 !دیگه جایی بین مانداره

 !به سمت امیرحسین برمی گردد:تو هم یکی طلبت

ط  او بدون حرف دیگری روانه ی پله ها می شود. مهرداد مقابل ساره زانو می زند و بااحتی

شالش را کنار می زند           شد. سین بیرون می ک ست های امیرح  بین از سرش را از بین د

 ته؟شکس:پرسد می نگران امیرحسین. کشد می سرش روی آرامی به را دستش موهایش

 .مهرداد با سرتایید می کند و امیرحسین می گوید: بایدببریمش بیمارستان

 .کنممهرداد:نیازی نیست. میبرمش باال. خودم حلش می 

می خواهد دسووت زیر زانوان او بیندازد که امیرحسووین مانعش می شووود.سوور سوواره را   

 .بااحتیاط ازبین دستانش بیرون بکشد:خودم میارمش

مهردادچندلحظه ای نگاهش می کند. خوب فهمید که امیرحسووین اجازه نداد او به سوواره 

 !یرتی نبودیدست بزند.نیشخندی به رویش می زند و از جابلند می شود: تو که غ

 .امیرحسین دست زیر زانوان او می اندازد:هرآدمی عوض می شه

و بعد از در آغوش کشیدنش از جابلند می شود و بااحتیاط پله ها راباال می رود. نگاهش   

را به صووورت او می دوزد و لبخندمی زند. سوواغر وقتی سوویلی می خورد بغم می کرد،    
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سوویلی زد او لبهایش را جمع کرد و سووربه  خوب بیاد دارد روزی که حاجی به صووورتش 

ستش را بند بازوی او        شت او پناه گرفت و د ساغر پ زیرانداخت. وقتی پدرش داد میزد 

کرد.سوواغر بزرگ تر شووده بود! بزرگتر، نترس تر، پر قدرت تر! سوواغری که امروز با   

 !پشت دست به صورت هومن کوبید ساغری که او می شناخت نبود

سرش می کند او تکیه به دیوار می دهد    بعد از این که مهرد شروع به معاینه ی دقیق  اد 

صدای        شده! با ساره  و اتاق را از نظرمی گذراند.اینجامتعلق به افروز بود و حاال متعلق به 

 مهردادنگاه از در و دیوار اتاق می گیرد:چیشدیک دفعه؟هومن چش بود؟

رش را می زند:زدتوگوش   نگاه به مهردادی می دوزد که باقیچی قسووومتی از موهای سووو      

  .ساره،ساره هم زدتو گوش اون

 مهرداد دستمالی را آغشته به بتادین می کند: کجابودین ازصبح؟

 .و : بیرون

 و : کجا؟

 و :بایدجواب بدم؟

مهرداد دسووت ازکارمی کشوود و به سوومتش برمی گردد:وقتی می پرسووم البد می خوام     

 .جواب بگیرم

 یدارشد ب وقتی تونی می بدونی اگه خیلی دوست داری  امیرحسین شانه ای باالمی اندازد:  

 .بشرسی ازش

به سمت در میرود و دستگیره را پایین می کشد.صدای مهرداد به گوشش می رسد:دور        

 !ساره رو خا بکش امیر
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  بدون این که به سمتش برگردد لب می زند:چراباید این کار روبکنم؟

 .و : چون حق نداری اونم بازیچه خودت بگی

 رحسین می خندد:چه ربطی به تو داره؟امی

سمتش برمی گردد. مهرداد درحالی که با نخ های بخیه اش ور می رود لب می زند:    و به 

 .توهرجوردوست داری برداشت کن ولی دوست ندارم دور و برش باشی

 .و : من خودم خوب می دونم چیکار بایدبکنم و چیکارنکنم

 .و : تو اونو خوب نمی شناسی

 !پوزخندمی زند:البدتوخوب میشناسیش امیرحسین

 !و :وقتی چهارسال و اندی تموم باهاش زندگی کردم،حتمابهترازتو می شناسمش

سال          سال بااو زندگی کرده بود؟ تمام این چهار شود. چهار سین کیش و مات می  امیرح

را؟بدون حرف از اتاق خارج می شود ومهرداد برای پیروزی زیرپوستی که نصیبش شده  

  .ی زندلبخندم

سد و       ستد وتقه ای به در می زند.جوابی به گوش نمی ر سین مقابل اتاق هومنمی ای امیرح

سمت درباز بالکن        صورتش می خورد به  سردی که به  سوز  خودش در را باز می کند. با

بالکن می                به  پا کان می خوردند را کنار می زند و  بادت که توسوووا  هایی  می رود. پرده 

سیگار دود می کند.       گذارد. هومن را می بیند  ستاده و  سنگ کاری های بلند ای که مقابل 

گاه از روبرویش               که ن بدون این  تد.هومن  نارش می ایسووو گذارد وک به جلو می  قدمی 

 بگیردلب می زند:خوبه؟
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شه ی            ست برمی دارد و گو سنگ کاری ها سیگار از پاکتی که روی  سین یک نخ  امیرح

 لبش می گذارد: چطورخوبی مثال؟

 .ی دارد و سیگارش را روشن می کند:زندست.سرشم داره بخیه می خورهفندک را برم

 پکی به سیگارش می زند و می پرسد: زنه رو چیکارکردی؟

 .هومن سیگار کوچک شده اش را روی سنگ خاموش می کند: باماشین زدم بهش

امیرحسین اوهومی می گوید و پکی عمیق به سیگارش می زند. هومن دستی به گونه اش 

 .:بایدولم می کردی تا بکشمشمی کشد

  امیرحسین می خندد:چون زده تو گوشِت؟

 .هومن سیگاری تازه آتش می زند:چون پاشو از گلیمش دراز تر کرده

سنگ خاموش می کند: احمق نباش.نمی تونی به      سیگارش را روی  امیرحسین می خندد.

 .خاطریک توگوشی برگ برنده تو از دست بدی

به سوومتش می چرخد وامیرحسووین لبخندمی زند. تمام   هومن باچشووم هایی گردشووده  

عالمت سوووال های روشوون شووده در نگاهش را می بیند و لب می زند.هومن لب باز می   

 کند:ازکی شنیدی؟

 امیرحسین می خندد: من تموم فکرهای تورو می خونم. یادت رفته؟

  ن که دنیامونهومن تلخ می خندد:اون واسه وقتی بود که برای همه چی باهم بودیم.نه اال

 .ازهم جداشده
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شانه ی او می گذارد:صدسال هم بگذره و فرسنگ ها ازهم دور          امیرحسین دست روی 

 !باشیم هم،من باز می تونم فکرهای تورو بخونم پسر. توم می تونی.فقا کافیه که بخوای

کمی از او فاصوووله می گیرد و عقب گرد می کند.اما باصووودای هومن از حرکت باز می           

  .ی جدیدا فهمیدنت برام سخت شدهایستد:ول

 و : از چه لحاظ؟

هومن کوتاه می گوید:سوواره. عکس العمل های جدیدی ازت سوورمی زنه بخاطر اون. هه 

 !نگران میشی

سراز خاک            ساب وجدانی که یهو  شد:بذار به ح ستی به زیرچانه اش می ک سین د امیرح

 .بیرون آورده

به سووومتش برمی گردد:درهووومن     باره  بل سووواره خشوووونت و       لحظه ی آخر دو قا ،درم

 .اجبارجواب نمیده

 هومن دست به سینه می زند:انقدرخوب میشناسیش که اینومیگی؟

 .امیرحسین می خندد: فقا چیزی که ازش برداشت کردموگفتم

ستد و         ساره می ای شود. مقابل اتاق  شت به او می کند و ازبالکن و هم از اتاق خارج می  پ

د را می بیند که روی تخت با فاصله از اوطاق باز دراز بدون در زدن داخل می شود. مهردا

کشوویده و دسووت هایش را روی شووکمش به هم وصوول کرده.اخمی می کند و نزدیک می 

که                   باز مهرداد های  به چشوووم  ندپیچی شوووده بود.رو  با نداژ با با  شوووود. سووور سووواره 

 پرسشگرنگاهش می کنند لب می زند:چرا اینجایی؟

  .و : چون ممکنه حالش بدبشه
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یرحسین نگاهش را بین هردوشان می چرخاند و در آخربدون حرف از اتاق خارج می   ام

شود. به تمام چهارسالی که آن دو باهم زندگی کرده اند فکر می کند و از خود می پرسد 

 این چهارسال راباهم روی یک تخت می خوابیدند؟

*** 

 باصدای بلندمی خندد:اینجا دیگه کجاست امین؟

می اندازد و او را به جلو هل می دهد. نگاهش را دورتادورخانه   امین دست پشت کمرش  

 ی ساده می چرخاند:اینجاکجاست؟

 .امین می خندد:می فهمی

 .مقابل دری چوبی می ایستند و امین پرشیطنت نگاهش می کند:اول چشم هاتو ببند

 !ساغرپاروی زمین می کوبد:اِ اذیت نکن

 .نمی کنمامین می خندد:تانبندی من این در رو باز 

 .ساغر دوچشمش را می بندد و می گوید:خوب؟بستم

صدای باز شدن در را می شنود و پشت بندش دست گرم امین روی کمرش می نشیند و        

او را به جلو هل می دهد. صدای بسته شدن در را می شنود و بعد صدای امین که بافاصله      

 .ی کمی زیرگوشش لب می زند:حاال بازکن

گاه کنجکاوش را دور تا دور اتاق می چرخاند. با دیوار هایی سفید و   چشم باز می کند و ن 

کمدهایی خاکسوووتری و پراز کتاب. گوشوووه ای ازاتاق هم یک تخت تک نفره باروتختی  

 ...خاکستری و سفید به چشم می خورد. متعجب لب می زند: اینجا
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سرش ر         شود.  شت به دورش حلقه می  ست های او از پ شدن حرفش د وی  قبل از تمام 

شووانه اش قرار می گیرد و صوودای مردانه اش گوشووش را نوازش می دهد:اینجاخونه ی   

  .منه.خونه ی خودِ من

ست هایش به دور او تنگ         ساغر را قلقلک می دهد. د شانه ی  شد  نفس عمیقی که می ک

سشری        سرش به گوش او نزدیک تر:من بهترین روزهای زندگی مو اینجا شود و  تر می 

مین خونه ساعت ها تو حیاطش توپ بازی کردم. چه شب هایی که   کردم. همینجا،توی ه

توی این اتاق من تاصبح درس خوندم و نخوابیدم.من توی این خونه امین شدم.اینجاواسم  

 .پره از خاطرات خوب و قشنگ.دوست دارم اینجا زندگی کنیم

و  رسوواغر به سوومتش برمی گردد. بادسووت یقه ی لباسووش را به بازی می گیرد:اگه اینجا 

 ...دوست داری

 .سربلندمی کند و به رویش لبخندمی زند:همینجا زندگی می کنیم

سرمی دهد:میدونم          شده اش می کند و کش مویش را  سته  ستش را بندموهای ب امین د

کوچیکه،می دونم قدیمیه. بنّامیارم نمارو عوض کنیم. طبقه ی باالرو هم درسووت می کنم.  

 .هامون هم اتاق داشته باشیمدوتا اتاق کافی نیست.باید برای بچه 

دست هایش را به دور گردن او حلقه می   ازتصوربچه هایشان قنددر دلش آب می شود.   

 .ا رو عوض می کنیم. همه چی رو درست می کنیم ساغرخونه رو رنگ می کنیم. اینجزند 

 .پیشانی اش را به پیشانی ساغر تکیه می دهد:تو تموم زندگی منی

سوواغرلبخند می زند وچشووم می بندد:انگارخوابه.انگار همش رویاسووت.کاش هیچوقت    

 !بیدار نشم امین
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صدایش   ددوچشم که باز می کند سقف سفید باالی سرش را می بیند. دوباره چشم می بن

 !می کند:امین

صدای امین را نمی شنود و باز چشم باز می کند. اینبار طرا های آشنای روتختی اش را      

می بیندوباز چشووم می بندد.تمام تالشووش را می کند تا دوباره آن لحظه را تجسووم کند.   

امین را، آن اتاق سووواده را... اما بی فایده بود. چشوووم باز می کند و نیم خیزمی شوووود.          

ردبدی در سرش می پیچد و دوباره چشم می بندد. صدای آشنای مهرداد در گوشش         د

 می پیچد:خوبی؟

 !دستش را به سرش می گیرد: آی سرم

 .مهرداد گوشه ی تخت می نشیند: عادیه. تا چندروز باید تحملش کنی

 ...درحالی که چشم هایش را می مالد لب می زند:مرتیکه حروم زا

 ...و :هی هی هی

 !می کند:زهرمار چشم باز

سرت             هربه ای که به  شد: شده اش می ک سرباندپیچی  ستی روی  مهرداد می خندد. د

 !خورده بددهنت کرده

سوواره چشووم غره ای نثارش می کند: آره انقدرهم کاری بوده که می تونم با دسووت هام  

 !یکیو بکشم

 !مهردادمی خندد:مطمئنا اون آدم من نیستم

االمی برد. ساره پاهایش را از گوشه تخت آویزان می   ودست هایش را به نشانه تسلیم ب   

 کند و درحال بلندشدن می گوید:چندساعته خوابم؟
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 .و :یک شونزد ساعتی میشه

روی پاهایش می ایسووتد و باز سوورگیجه می گیرد. مهرداد نزدیکش می شووود و دسووت   

 !زیربغلش می اندازد:معلومه خوب خوابیدی ها! رویاهای خوبیم می دیدی

 جایش می ایستد و متعجب نگاهش می کند: چی؟من...من چیزی گفتم؟ساره سر

مهردادچهره ای ناراحت به خود می گیرد و باصووودایی نازک می گوید:کاش هیچوقت            

 !بیدارنشم امیووووور

سوواره مشووتی به بازوی او می کوبدو مهردادبلندقهقهه می زند.سوواره قدمی به جلو برمی  

  .کنی دارد:این قضیه رو همین جا دفنش می

باالمی              تای ابرویش را  باز همراهی اش می کندتازمین نخوردیک  که  حالی  مهرداد در 

 !دهد:و اگه دفنش نکنم؟

  .ساره پراخم نگاهش می کند:خودتو دفنت می کنم

 مهرداد در را باز می کند:چقدرخشن شدی تو. حاال هلک هلک کجا داری می ری؟

 .و : دستشویی

 .از او جدامی کند:بسه دیگه می تونممهرداد می خندد.ساره تنش را 

  .مهرداد دستش را در دست می گیرد:ادا نده که بازحوصله نعش کشی ندارم

باالخره راهی دستشویی می شود. مقابل آینه می ایستد و صورت رنگ پریده اش رانگاه       

شنگی بود!چشم می      می کند. دستش را به گردنش می زند و لبخند می زند. چه خواب ق

دسوووتش را روی گردنش حرکت می دهد. به صوووورتش می رسووود و یادموهایی        بندد و  



                 
 

 

 SEPIDAR*77|  غرق درآتشرمان 

 

 

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

 

490 

 

میفتدکه پشوووت گوشوووش زده بود. موهایش را لمس می کند و بی دلیل می خندد. کاش  

  .خواب نبود،کاش بیدارنمی شد

چندتقه ای که به در می خورداو را ازجامیشراند وپشت بندش صدای مهردادکه می گوید:    

 مُردی اون تو؟

 .نده امو : نه ز

شود. مهرداد باز می خواهد       شد و خارج می  ستش  سیفون را می ک  ساغر  که رابگیرد د

  .در مثل یک مریم بامن رفتار نکن من که چالغ نیستمانق هی:کشد می خودراعقب

 .مهردادمی خندد:باشه باشه

شتن یک کیک          ششزخانه می رود. دریخچال را بازمی کند و بعد از بردا سمت آ ساره به 

به سووومت سوووالن می رود.روی کاناپه می نشووویند و رو به مهردادی که گوشوووه ای  طغرا 

 !ایستاده ونگاهش می کند می گوید:بیابشین

ند و مهرداد می           باز می ک جای می گیرد. سووواره کیکش را  بل  قابلش روی م مهردادم

 پرسد:سرگیجه نداری دیگه؟حالت تهوع؟

 !ساره گازی به کیکش می زند:فقا گشنمه

 !دد وبعد از اندکی سکوت لب باز می کند: یک خبرخوبمهردادمی خن

 !ساره پرسشگرنگاهش می کند و مهردادبالبخند می گوید:بایدموده گونی بدیا

 !ساره سرش را باالپایین می کند و مهرداد می گوید:مادرت دیشب به هوش اومد
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سرمی خورد و زمین می            شده اش  ست  س شتان  ست دارد ازبین انگ تکه کیکی که در د

 فتد. لب می زند:واقعا؟ا

مهردادسووورش را بوواالپووایین می کنوود. دسوووتش رامقووابوول دهووانش می گیرد و می                 

 .خندد:وای...وای خدا

مهرداد ازجابلند می شودو به سمتشمی رود.مقابلش زانومی زند و دستش را دردست می     

گیرد.نگاه خیره اش را به چشم های خیس او می دوزد:از روزی که اومدیم پشت سرهم 

ش  سین و رابطه ای که قبال         م شنابودنت باامیرح شد.حال مادرت،ا سرت نازل  کل بود که 

بین تون بوده... همه و همه تورو ازخودت دور کرد. ساره همه معتقدن که تو اصال عوض  

 .نشدی و همون دخترهعیفی هستی که ازایران رفت

شد به خودت بیا.به       ست  ستش وارد می کند:حاال که همه چیزدر شاری به د ت شون ثاب ف

 !کن که توهعیف نیستی

لبخندش راعمیق ترمی کند:دیشووب بااینکه ازت ناراحت بودم.بااین که دوسووت نداشووتم  

شم اومد. هومن        شمکی میزند(ولی خو شاره می کندو چ سرش ا این اتفاق برات بیفته)به 

 .تااخرعمرش دیگه جر ت نمی کنه دست روی توبلندکنه

 !می دهد:و یک چیز دیگهساره لبخندی می زند ومهرداد ادامه 

ساره پرسشگرنگاهش می کند و مهردادنگاه می دزدد. انگشتش را نوازشوار روی دست 

 .او حرکت می دهد:عشق آدموسست می کنه، هعیف می کنه

 !سربلندمی کند و نگاهش را به چشم او می دوزد:نذار این حس ریشه کنه تو دلت

 !ق نشدمساره لب باز می کند:تو اشتباه می کنی من عاش
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شه        ستی که خواب نبا سم اونو می گفتی.می خوا مهردادتلخ لبخند می زند:ولی توخواب ا

 .ولی بود!چون امیرِواقعی چیزی که تو فکرمی کنی نیست

 .و :بیخیال مهرداد.من...من فقا خواب دیدم

بااون بودی گوشووویتو روی          مام دیروز رو چون  یان حرفش می پرد:وت به م مهردادقاطع 

 .ردیماهاخاموش ک

 .ساره لب می گزد و مهردادازجابلندمی شود:تصمیم باتو ه

شده اش می گیرد و          سمان  سرپان ستد.نگاهش را از  مقابل آینه ی تمام قد اتاقش می ای

ست روی خا های افقی که روی بازوی چشش          ست را سش را باالمی دهد.با د ستین لبا ا

تیغ را از روی میز برمی قراردارد دست می کشد.خا هارا می شمارد و به هفت می رسد.    

دارد و یاد روزی می افتد که به مهردادازخسووته شوودنش گفته بود.نمی توانسووت حرکات  

شه           هربات او ازخود دفاع کند. بعد گو ست درمقابل  صی رایادبگیرد،نمی توان شخ دفاع 

شست و گریه می کرد.وقتی مهردادتیغ را مقابلش گرفت او ترسید و مهرداد با      ای می ن

روی بازوی او انداخت. ساره متحیر خون جاری شده از بازویش رانگاه کرد   ارامش خطی

 ولب زد:چرا این کار رو کردی؟

مهردادبیخیال شووانه ای باالانداخت:اسوومش چوب خا خطاهاسووت.توحق نداری خودتو    

 .ببازی،و اگه ببازی من این شکلی تنبیهت میکنم

 .تنبیه میکنمبعداستین لباس خود را باال داده بود:من حتی خودمم 

یاد!برای چی              ها... این همه ز ند:این  گذرا بازویش را از نظر  یاد روی  متعجب خطوط ز

 بودن؟
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سه کسی که مال من نیست،دلتنگی         شترش دلتنگی بود. دلتنگی وا وووو : برای خطاهام. بی

 !برای خانواده ای که دیگه متعلق به من نیست. یاخونه ای که دیگه خونه ی من نیست

ستش قرار می دهد. بیاد می آورد که دوتا از خا های باال   ساره تیغ را   پایین خا هفتم د

به خاطر دلتنگی برای ساالر بود. سه تای دیگر به خاطرگریه کردن بی موقعش بود.گریه 

برای امینی که آن روزهافکرمی کردزن دارد وحاالحتماصووواحب چندفرزندی هم شوووده.  

با آدم می کرد و     گریه برای خانه ای که دیگر خانه ی او نبو        د!دلتنگی کارهای عجیبی 

سوزشش او          شد، خطی روی بازویش به یادگار می گذاشت تا  ساره هربارکه دلتنگ می 

را بزرگ کند. تا عبرتی برایش شووود و بخاطر نچشوویدن آن حس سوووزش هم که شووده  

 !دیگر دلتنگ نشود

شم.     امانِ  نگران مچشم می بندد و تیغ را روی پوستش حرکت می کند:دیگه نگران نمی 

 .ساغر نمی شم

و فکر می کندبخاطرمادرش به حدی هووعیف خود را جلوه داده که همه او را به تمسووخر  

 .گرفتند و هومن این جر ت را به خود داد که دست روی اوبلند کند

  توکه :زند  می زخم خود به  باز  و بندد  می دهد،چشوووم  می قرار اش تازه  زیرزخم تیغ را 

ه نگیر.برای امین خوشووحال  دلهر امین برای. نیسووتی احمق ونا مثل توکه.سوواغرنیسووتی

 .نباش. خوابش رو نبین

 !چشم باز می کند و لب می زند:دوستش نداشته باش

باز تیغ را پایین می کشووود و اینبار زخمی عمیق تر ایجاد می کند.این هم بخاطرکشوووته         

شد. این زخم درمقابل زخمی ک    ه به خانواده ی  شدن اون زن. زنی که قربانی حماقت من 

او خورده هیچ نبود!اماهمین که اینجا بین چوب خا هایش باشوود خوب اسووت. باید بیاد   



                 
 

 

 SEPIDAR*77|  غرق درآتشرمان 

 

 

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

 

494 

 

داشته باشد دهمی زخمی عمیق است،یک قتل به خاطر او!بایدیادش بماند که یک روزی     

ها                مدت  عداز هد. ب ناه را پس می د ته شووودن خون آن بی گ قاص ریخ جایی او ت یک 

د.بازهیرادباشوخی هایش لب ها را به خنده باز می کند و   بازهمگی سریک میز می نشینن  

شم غره می رود.باز آرش         سرا به او چ ست دخترجدیدش بد می گویدو ک ها ازدو باز ر

باسووورتایید می کند. در این بین              به تیتر اول روزنامه ها حرف می زند و مهرداد  راجع 

انطورکه پیداسوووت    هیرادخبر تجدیدفراش سووویامک را می دهد و همه قهقهه می زنند.          

سوویامک دیگر قصوودبازگشووت را ندارد،همانطور که سووعید هم خبری از خود نمی دهد و  

آلمان سوواکن شووده. در این بین دل سوواره هوای خانه کوچک و دونفره شووان را می کند،  

دلش برای عمومراد و مشتری های همیشگی آن کافه دوست داشتنی تنگ می شود. بین 

ساره و هومن ف  ست       تمام افراد  ساره به حدی در افکارش غرق ا سکوت کرده اند و  قا 

که متوجه نگاه خیره ی هومن به خودنمی شود. با صدای زنگ خانه همه ساکت می شوند  

ومهرداد به سمت اف اف می رود. بله ای می گوید و بالفاصله ی دکمه ی درباز کن رامی   

 زند. هومن سکوت را می شکند: کی بود؟

 .نشیند:امیرحسین مهرداد سرجای خود می

ساره می             هابا پوزخندی نگاه خیره اش را به  شود. ر شیارمی  شنیدن نامش هو ساره با

 !دوزد: تا مخ اینو نزنه ول کن معامله نیست انگار

 .مهردادخیلی خونسرد در حال غذا خوردن می گوید:مخ هرکیم بزنه ساره رو نمی تونه

 دوزد:مگه نه؟نگاه مطمئنش را به ساره ایکه مقابلش نشسته می 

ساره مطمئن سرتکان می دهد و صدای بازشدن درورودی به گوششان می رسد.بالفاصله 

 صدای بلند امیرحسین که می گوید:اهالی؟نیستید؟
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صدای رها که می گوید اینجاییم اورا به آششزخانه می کشد.چینی به دماغش می دهد و       

 .می گوید:چه بوی خوبی!خوب موقع اومدم

سالمش  صندلی کنار مهرداد را عقب      همه جواب  سین بدون تعارف  را می دهند و امیرح

می کشوود و می نشوویند.هومن لب باز می کند:چه عجب!این روزها زیاد اینورهاآفتابی می 

 .شی

سربه         ساره ی  ست زیرچانه اش می گذارد و نگاه خیره اش را به  سین بالبخند د امیرح

 زیرمی دوزد:بده که میام؟

 .ید:نه فقا عجیبههومن بی تفاوت می گو

مه ی خوش بر ورویی.             چه قور عادت کن. ندازد:پس  باال می ا نه ای  امیرحسوووین شوووا

 !هیرادپیشرفت کردی

 .هیرادباخنده می گوید:کارمن نیست.ساره پخته

امیرحسووین یک تای ابرویش را باالمی دهد و پرشوویطنت به سوواره که خونسوورد درحال   

 .داره خوردن غذایش است می گوید:پس این غذا خوردن

ازجابلند می شوووود و از کابینت بشوووقاب و قاشوووقی برای خودمی آورد. رو به سووواره می 

 .گوید:ساره میشه دیس برنم رو بدی

 ساره بدون حرف دیس را به سمتش می گیرد و امیرحسین باز می گوید: زبونتوخوردن؟

  یسساره به رویش اخم می کندومهرداد خشنوداز حرکت او لبخندمی زند. امیرحسین د   

 !را می گیرد و باهمان لحن شوخ می گوید:کسی که سرتو شکسته من نیستما

 اینبار هم هومن اخم می کند و هم ساره بااخم لب باز می کند:چطور؟
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 .و :جوری واسم قیافه گرفتی انگار ارث باباتوخوردم

این نوع حرف زدن زیادی در دهان امین نامناسووب به نظر می رسووید اما،باید عادت می  

صله         کرد شانه ای باال می اندازد:فقا حو شود.  ستندامین می  که این مردفقا وقتی تنهاه

 .ندارم

 آرش رو به امیر حسین می گوید: بیخیال پسر.ازخودت بگو.درستو تموم کردی؟

امیرحسین قاشقی در دهان می گذارد و بعد از جویدنش می گوید:آره یکی دوسالی می     

  .شه

 و : االن به کاری مشغولی؟

یرحسووین می خندد:کی حال و حوصووله ی کار کردن داره!من همینجوریش از زندگیم   ام

 .راهیم

 !هومن سکوت را می شکند:شنیدم ور دست ایرج کار می کنی

شو کار             سم سرد می گوید:آره ا شود خون شت او خبردار  سین که انتظار این را دا امیرح

 .نمیشه گذاشت.من فقا مسافرهاشو جابجا می کنم

 !می زند:آره مسافرهای مخصوصشهومن نیشخند 

امیرحسین چشمک می زند:پس چی؟صدقه سرهمون مسافرهای مخصوصش مابه نوایی          

 .می رسیم

شقی            سینک می برد. امیرحسین قا سمت  شقابش را به  ساره غذایش را تمام می کند و ب

 !دیگر از غذایش می خورد و صدایش می کند:راستی ساره
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هومی می گوید.امیرحسووین یک لیوان آب برای   سوواره بدون این که به سوومتش برگردد

 .خودمی ریزد:کارت تموم شد حاهرشوبریم

 ساره باچشم هایی گردشده به سمتش برمی گردد:ببخشید؟

 امیرحسین می خندد: قراربود دیشب بریم ولی نشد. یادت رفته؟

 سوواره بایادآوری مدارکی که گفته بود باید نشووانش دهد سوورتکان می دهد. گفته بود به

اوثابت می کند که یک هدف برابر باهومن دارد. مهرداد نگاه حرصی اش را به ساره می   

دوزد تاجوابی دندان شوووکن به امیر بدهد اما برخالف انتظار او سووواره خونسوووردلب می   

 .زند:صبرکن این هارو بشورم بعد

 !هیرادیک تای ابرویش را باال می دهد و پرشیطنت می گوید: انگاریک خبرایی هست

 !ها بازطعنه می زند:ماروباش چی فکر می کردیمر

 امیرحسین از رهامی پرسد: چی فکر می کردید؟

 !رها:فکر کردیم می خوای مخ شو بزنی. نگومخه رو زدی

 وبلندقهقهه می زند:کی بود گفت مخ اینو نمیشه زد؟

ند؟              کار نمی ک ید؟چرا ان ند. چراسووواره هیچ نمی گو قب می ز قابش را ع مهرداد بشووو

ساعت       مگرهمی سین را حذف می کند؟پس چرا باید حاال، صبح نگفته بود امیرح ن امروز 

ازپشووت میز بلندمی شووود و آشووشزخانه را ترک می کند. فقا   ده شووب بااو بیرون برود؟

 جامهرداد؟هومن متوجه برخورد تندش می شود و بلند می گوید:ک

 !صدای دادش را می شنود:سیرشدم
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امیرحسوووین باالخره بشوووقابش را خالی می کند و ازجابلند می شوووود. کنار سووواره می          

 .ایستد:بقیشو من می شورم توبرو حاهرشو

شه         شد.زیرلب با شود و خود را عقب می ک ساره چندلحظه ای به چشم هایش خیره می 

ه محم این که از باال رفتنش مطمئن می ای می گوید و از آشوووشزخانه خارج می شوووود.ب

شانش            شتش را به عالمت الیک ن سین انگ ها رو به امیر ح شوند همه قهقهه می زنند. ر

 !می دهد و می گوید: دمت گرم پسر! جدی جدی مخ اینم زدی

هیراد بین خنده هایش می گوید:خوشوووم میاد بی چون و چرا هم قبول کرد.بگوچجوری  

تی کارم گیرش باشه خودموجرواجر می کنم که لجبازی شو   رامش کردی ناموسا؟من وق 

 .بذاره کنار

 !آرش می خندد:امیرو دست کم گرفتینا

کسرالبخندی به امیرحسین می زند: اینم از راه به در کردی ولی به گوه نکشش. ساره از  

 !اون هایی که دور و برت می پلکن نیست

 امیر حسین می پرسد:مگه چجوریه؟

ال می اندازد و ازپشت میز بلندمی شود. هیچ دوست نداشت ساره بازیچه کسرا شانه ای با

ی او بشوووود اما انگارسووواره انتخابش را کرده بود.مهرداد تقه ای به در اتاقش می زند و          

بدون این که جوابی بشنود داخل می شودو حتی یادش می رود در نیمه باز را ببندد.ساره  

رمی گردد.مهردادنزدیکش می شوووود و بی درحال بسوووتم دکمه های مانتوبه سووومتش ب   

 .مقدمه می گوید:توگفتی اونو حذفش می کنی!گفتی بهش فکر نمی کنی

بازوی چشش را در دست می فشارد:تو حتی چوب خطت هم کشیدی که دیگه بهش فکر     

 .نکنی
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 !ساره اخم می کند:سرمن داد نزن

واقت               مهردادجری تر می شود و بلندتر می گوید:داد می زنم چون تو دا و و و و و و و و ری حمو

 !می کنووووووووی.تو قول دادی ساره

 ...ساره پوفی می کشد: من سرقولم هستم. االنم فقا

 و :پس االن این موقع شب چرابااون میری بیرون؟

 .ساره نگاه می دزدد:یک چیزهایی هست که نمی تونم برات توهیح بدم

 .م ساره.بگوتابدونممهرداد شانه هایش را می گیرد:می خوام اون چیزهارو بدون

 .ساره لب می گزد:متاسفم ولی نمی تونم

ووووو : چرا نمی تونی؟چرا؟مگه تابه امروز رازهاتو نگه نداشووتم؟مگه شووده ازچیزهایی که 

 گفتی سواستفاده کنم؟

سوواره شوورمنده می شووود:اینطور نیسووت.باورکن راسووت می گم فقا...فقا نمیشووه.این     

 .یکیونمی تونم بگم

صال اون آدمی که فکر می کنی       مهرداد تکانش می ده سین ا ساره.امیرح د:به خودت بیا 

نیسوووت.کافیه لب ترکنی من آمار تموم گوه کاریاشوووو برات میارم.تموم دخترهایی که            

 .باهاشون بوده رو واسه به صف می کشم فقا اگه بدونم تو نظرتوعوض می کنی

ن  ر می شود و بالح ساره می خواهدچیزی بگوید که ازپشت در نیمه باز امیرحسین پدیدا   

 بدی می گوید:توچرا جلز و ولز می کنی؟
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مهرداد ساره را رها می کند و به سمتش برمی گردد.محکم لب می زند:دور ساره رو خا  

 !می کشی

گه؟فکر کن ببین خرده                با؟امر دی با نه  هد: باالمی د تای ابرویش را  یک  امیرحسوووین 

 ...فرمایشات دیگه

تمام می گذارد و صورتش را به سمت راست پرت      مشت ناگهانی مهرداد حرفش را نیمه 

می کند.ساره هیع بلندی می کشد و قدمی به سمتشان برمی دارد.امیرحسین خونی که از       

گوشووه ی لبش جاری شووده را باخونسووردی پاک می کند و یک دفعه به سوومت مهرداد    

شت می گی        ست موهای او را در م ساره داد می زندو مهرداد با د شود. رد و  حمله ور می 

سعیش را می کند       ساره تمام  امیرحسین زانویش را بین پاهای او می کوبد. در این حین 

که آن دو را از یکدیگر جدا کند.مهرداد از درد فریاد می کشووود و امیر حسوووین او را به       

عقب هل می دهد.قبل از این که ساره به سمتش برود امیر حسین محکم دست او را در      

ساره خشمگین می گوید:ولم کن.     دست می گیرد و به دنبال  خود از اتاق خارج می کند. 

 .اون حالش بده

 !امیر حسین پاروی اولین پله گذاشته وغضباک به سمتش برمی گردد:فقا خفه شو

 .ساره اخم می کند:دستمو ول کن

 !و : تو بامن میای

نده  رسا و باز او را پشت سرخود می کشد.هومن که باشنیدن صدای مهرداد خود را به باال

 بود با دیدنشان می گوید:چه خبره؟
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ساره مال     سین بلندتر می گوید:اینو هم تو گوش اون و هم تو گوش بقیه فروکن.  امیرح

منه!چون من می خوام،چون دلم می خوادکه بامن باشه.هرکاریم که عشقم بکشه باهاش    

 .می کنم و هرجابخوام می برمش

وووووووی نیومده. هرکس بخواد از این بعد         صدایش راباالتر می برد:فضولیش به هیچکسو 

 !خز بالت توگوشش بخونه بامن طرفه

و دوباره پله ها را پایین می رود و او را پشت سر خود می کشد. ساره با وجود دل نگرانی  

اش برای مهرداد دوسووت ندارد مانع او بشووودچون تاکنون او را انقدر عصووبی ندیده بود. 

ست او به      اعتراف می کند که از این رو ستش که بین د سیده! نگاه به د ی امین وفایی تر

دام افتاده می کند و دلش می لرزد. تاکنون دستش را گرفته بود؟نه... این چه حسی بود   

 که زیرپوستی در دلش پیچ و تاب می خورد؟

امیرحسووین از خانه خارج می شووود و ریموت ماشووینش را می زند. در جلو را باز می کند  

  .ساره را رها می کند و محکم می گوید:بشین وباالخره دست

 ساره بدون این که بنشیند می گوید:چرا این کار رو کردی؟

 !امیر دستش را روی سقف ماشین می گذارد:چون الزم بود

 .ساره اخم می کند:الزم نبودآبروی منو ببری. االن همه فکر می کنند چیزی بین مونه

چی میشووه مگه؟ به هووررته؟بده که نتونن بهت امیرحسووین تلخ می شووود:بذار فکر کنند.

 چشم داشته باشن؟

 !ساره اخمش را غلیظ تر می کند:حرف دهنتو بفهم.هیچکس اون تو به من چشم نداره
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شین بریم        سینه چاک میداد. ب شت  امیرحسین می خندد:هه آره.البد مهرداد برای من دا

 .ساغر حوصله بحث ندارم

گیرد.به نام سووواره ای فکر می کند که باز در      پوفی می کشووود و روی صوووندلی جای می   

 .زبانش ساغر شده بود

اسوووتارت می زند و می گوید:اینجوری خیالم راحت تره.بذارفکرکنند بامن عیاش خوش  

 .گذرون ریختی روهم،همین که اونجاامنیت داشته باشی کافیه

ر من ماشوووین را به حرکت در میاورد و سووواره پوزخند می زند:یجوی حرف می زنی انگا

هایی که          ید از خودم مراقبت کنم.محم اطالعت تموم این سوووال  با نمی دونم چطوری 

به من آسووویب نمی زنه،           عالی نبودی من خودم از خودم مراقبت کردم. مهرداد  جناب 

مهرداد اذیتم نمی کنه من چهارسوووال تموم باهاش زندگی کردم و اون یبارهم یک نگاه           

 .چپ بهم ننداخته

ی زند:هه نگاه چپ؟ پس توباید خیلی احمق باشووی که معنی نگاه   امیرحسووین پوزخند م 

 !های اونو نفهمی

 و :منظورت چیه؟

و : واهحه.من فقا چندروزه که دوباره وارد اون خونه شدم و فهمیدم اوهاع ازچه قراره.   

 !فهمیدم نگاه کی نسبت به توچطوریه ولی تو بقول خودت بعدچهارسال هنوز نفهمیدی

 .گاه تو همه ی اون ها به من چشم دارن و مهردادهم که سردستشونهو :عجب!پس توی ن

سینه می زند و به سمت پنجره برمی گردد:توم عین بابامی. البدخودت به عالم       دست به 

 .و آدم چشم داری که به همه مشکوکی
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 امیرحسین ترمز می کند و تندمی گوید:چی گفتی؟

به سووومتش برمی گردد:گفتم توم عی    بدون ترس  بامی. عین اون خودخواه    سووواره  با ن 

سبونید.         شتید آدم خوبه و به همه انگ بدبودن می چ سم خودتونو گذا شکر! ا وازخود مت

تویی که انقدر سوواده به معنی نگاه ها پی میبری معلوم نیسووت خودت چندنفرو زیر نگاه  

  .هیزت گرفتی که حاال به عالم و آدم شک داری

و می گوید:پس تو راجع به من اینطوری فکر  امیر دستی به زخم گوشه ی لبش می کشد    

 !می کنی

سوواره سووکوت می کند و امیرحسووین فرمان را می چرخاند. سوواره می پرسوود:چیکار می  

 کنی؟

امیرحسووین بدون توجه به او سوورعتش را زیاد می کند و باز واردکوچه می شووود.ماشووین  

 .راپارک می کندومی گوید:پیاده شو

 ...شنیدن واقعیت نداری و قهر ساره اخم می کند:بچه شدی؟ تاب

 !امیرحسین دادمی زند: فقا بووووووووورو ساغر

چهره اش را زیرنورچراغی که خیابان را روشن کرده می بیند و متوجه خون جاری شده    

 !از گوشه لبش می شود. لب باز می کند:لبت

یزِ هامیرحسووین باپوزخندنگاهش می کند:االن یهویی نگران لب من شوودی؟منِ دختربازِ 

 از خودمتشکر؟

ساره اخم می کند. دستمالی از روی جعبه ی داشبور بیرون می کشد و به سمتش می رود 

 !که امیرسرش را عقب می کشد:فقا برو ساره



                 
 

 

 SEPIDAR*77|  غرق درآتشرمان 

 

 

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

 

504 

 

 !ساره آب دهانش را قورت می دهد:نمی خواستم بگم توهیزی

 !امیرحسین تلخ می خندد:ولی گفتی

صی      شده اش را بیرون می دهد:تق رخودته.تو مهرداد رو زدی. من اونو  ساره نفس حبس 

 .دوستش دارم

چشووم هایش گرد می شووود و سوواره ادامه می دهد:نمی خواسووتم توهین کنم ولی یک     

 .لحظه،از این که به اون توهین کردی دلخور شدم.دوست ندارم کسی راجع بهش بدبگه

 امیرحسین جدی ترو خشک تر از همیشه زمزمه می کند:دوستش داری؟

جانب می گوید:آره خوب. از روز اولی که اومدم اون کمکم کرد. اون راه و  سوواره حق به 

چاه رو نشووونم داد. اون منو به اینجارسوووند. من چهارسووال و اندی تمام باهاش زیریک   

سقف زندگی کردم،ولی هیچ وقت بدی ازش ندیدم.اون اگه می خواست همون موقع می   

 .تونست ازمن سواستفاده کنه

یزار می شود. از مهردادی که ساره اینطور شجاع به دوست داشتن او       امیرحسین ازخود ب 

سال پیش او را      ست دارد؟مگر چند شود.حاالدیگر مهرداد را دو اعتراف کرده متنفر می 

شمایید؟مگر به اونگفته      شقانه نگاه نمی کرد؟ مگر نمی گفت تنها امیدم  آنطور گرم و عا

ما  د که یکبارگفته بود کاش پدرم مثل شبود شمابهترین مرد زمین هستید؟خوب بیاد دار

بود.کاش همه ی پلیس ها مثل شوووما بودند. و در جواب چرایش گفته بود چون شوووما            

 بهترین مرد روی زمین اید.حاالدیگر بهترین مردش مهردادشده بود؟

 .و :منم نگفتم اون می خواد ازتو سواستفاده بکنه

 .اه های اون به خودم نشدمو :چرا دقیقا همینو گفتی. تو گفتی من متوجه نگ
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شده      ست و تو باید تاحاال متوجهش  ووووو :آره. نگفتم نگاهش به تو هیزه.گفتم یجور دیگ

 .باشی!اون دوستت داره

 .نیشخندمی زند:و انگار که توم اونو دوستش داری

  و : خوب آره. مگه مشکلی داره؟

 !داشته باشیامیرحسین رو می گیرد:نه. تو حق داری هرکسی که می خوای رو دوست 

باز دنده عوض می کند و ماشین را از کوچه خارج می کند.ساره پی به ناراحتی او می برد   

 .و لب می زند:چیزی که توفکر می کنی نیست

امیرحسووین بدون این که نگاهش کند: تو عاشووقشووی و این هم به من ربطی نداره. پس    

 .بیخیال

هی هی هی... توبدبرداشت کردی.من  ساره دودستش را به نشانه ی ایست باال می آورد:    

 .مهرداد رو اونطوری که فکر می کنی دوستش ندرام. مثل بهترین دوستم،مثل یک برادر

ساغرحق به       شمانش بخواند. سین نگاهش می کند تا بتواند واقعیت را در نی نی چ امیرح

 !جانب می گوید:راست میگم

که همه چیز در عرض    امیرحسوووین نفس حبس شوووده اش را بیرون می دهد. باور کند     

شد؟چه کا    شت       ب.و.شهمین چندصدم ثانیه تمام  سین لحظاتش پ وحشتناکی را در واپ

شه ولی حس            شاید این با شود:حس تو  شته بود!لبخند می زند و مهربان تر می  سرگذا

 !مهرداداینطور نیست

 و :چرا این فکر رو می کنی؟

  .ی کردو :چون اگه حسش برادرانه بود امشب همچین قشقرقی به پانم
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وووو :رفتارش ربطی به اینی که می گی نداشت.اون تورو یک مردببخشیدا،دخترباز دله ی     

بی وجدان میشووناسووه که تفریحت بازی با دخترهاسووت. به همین خاطر سووعی می کردم   

به عشوووق و این             مه همین،ربطی  له نرم توقعرجهنم. اون فقا نگران باک تا  نه  منعم ک

 .چیزهانداره

ند:با اینکه نمی تونم باورکنم ولی قانعم کردی قبوله.تو درسووت  امیرحسووین لبخند می ز

 ...می گی.حاال بریم یا اگه خیلی نگرانشی برو داخل بعدا

سوواره دسووتمالی که در دسووت دارد را به سوومتش می گیرد: لطفا اول اینو بذار روزخمت.  

 .ممکنه هوا بکشه وعفونت کنه

 .رگش نکن بابا.یک زخم سادستامیرحسین بالبخنددستمال را ازدستش می گیرد:بز

دسوووتمال را گوشوووه ی لبش می گذارد و فکر می کند خداراشوووکر که مهرداد را بعنوان  

برادردوست دارد.خداراشکر که عاشق مهرداد نیست!بی شرمانه برای خود اعتراف می       

 ...کند این چشم هافقا باید عاشق من باشند!این لب ها فقا باید

شرمنده از   شرم  نگاه می دزدد و  خداوندش طلب توبه می کند. خدایاببخش که انقدربی 

ست!         شین ا شدم.ببخش نگاهم کم رفت اما...اعتراف می کنم خیال آغوشش عجیب دلن

مثل همان شووبی که در آن لباس قرمر می درخشووید. مثل لحظه ای که دسووتش را روی    

شتنی دارد! باز از خدایش ط       ست دا ساغر چه آغوش دو شت و فکر کرد  لب کمرش گذا

 .آمرزش می کند و صدای ساره را می شنود: بریم. فردا می تونم از دلش دربیارم

باعث              ندارد لحظه ای ترددش  ندازد.هیچ دوسوووت  به راه می ا ماشوووین را بدون حرف 

منصوورف شوودن اوبشووود. ماشووین را از کوچه خارج می کند و می گوید:اگه واقعا دوسووت  

 ...نداری فکرکنندچیزی بین مون هست
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 .میان حرفش می پرد:دیگه مهم نیستساره به 

ضای بیرون می گیرد و به او می دوزد: بعداز این ممکنه زیادحرف بزنیم    نگاه از پنجره ف

 .و زیادبیرون بریم.شاید این موجه ترین دلیل برای باهم بودن هامون بتونه باشه

امن رو  بامیرحسین یک تای ابرویش را باال می دهد:این یعنی این که توپیشنهادهمکاری 

 قبول کردی؟

سووواره لبخندی پرشووویطنت می زند:نه.این یعنی این که اگه مدارکت ثابت کنه هدفت با 

 .هومن یکیه،من برای رسیدن به این هدف کمکت می کنم

به خاطر             که حمایتم کردی، مدتی  گاه می دزدد:در ازای تموم  باره ن تعللی می کند و دو

 .تموم دینی که بهت دارم

 !زند:فکر می کردم اون روزها رو یادت رفته امیرحسین لبخندمی

 ساره سربلندمی کند:چرا؟

شبیه اونم          شاید چون دیگه هیچکدوممون  شانه ای باال می اندازد:نمی دونم. سین  امیرح

 .موقع ها نیستیم

 .ساره تلخ می خندد:حق باتو ه!عوض شدیم. ولی من اون روزها رویادم نمیره

 و :چرا؟

 .ارگرفته شکلی می کشد:شایدچون روزهای خوبی بودنساره بادست روی شیشه ی بخ

به             حت  یال را باخ ندگی اش بود.وقتی  های ز ند،بهترین روز و در دل اصوووالحش می ک

مردمک های سیاهش خیره می شد و در مقابل سربه زیری اش قهقهه می زد. شایدچون     
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بت                بامح به روی او  نداشوووت و می توانسوووت  هدی  قه ی تع ها امین هیچ حل آن روز

ندبزند.چقدراحمقانه امیدوار بودکه امین روزی مرد او شوووود، مرد رویاهای او. همان          لبخ

 !شاهزاده ی معروف سوار بر اسب

  .امیرحسین سکوت بین شان را می شکند: درسته.روزهای خوبی بودن

برای این که منظورش را به او برسوواند،برای این که گوشووه ای از حسووش را به او منتقل   

مه می دهد    بازجویی بتونه بخشوووی از بهترین      کندادا تاق  :من هیچوقت فکر نمی کردم ا

 !خاطراتم باشه

شه می زند:منم هیچوقت فکر نمی کردم           شی صویر ناواهحش روی  ساره نیشخندی به ت

 .دلم برای زندان و اون اتاق بازجویی تنگ بشه

شکر که او نیز دلش تنگ       شکر می کند.خدارا  شد و خدارا   امیرحسین نفس راحتی می ک

 !شده،خداراشکر که اومهردادرا فقا مثل برادرش دوست دارد

سووکوتی چند دقیقه ای بین شووان حاکم می شووود.انگارکه هیچکدام دوسووت نداشووتنداین  

شب باید می         ساره زیرچشمی نگاهش می کرد و اوحرف هایی که ام شکنند. سکوت را ب

 ...د:همسرتگفت را در ذهن مرتب می کرد.ساره باالخره سکوت بین شان را می شکن

امیرحسوووین بااخم کمرنگی نگاهش می کند تا ادامه بدهد.سووواره نگاه می دزدد:یعنی            

 همسرسابقت،بعدطالقتون خبری ازش داری؟

 و :چطور؟

ست داد،بنظرم          شی ناموفقش و بچه ای که ازد شانه ای باال می اندازد:بعداز خودک ساره 

 .خیلی سخت بوده واسش
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شیمون بود. گفت که بخاطریک   امیرحسین باز نگاه به خیابان روب  رویش می دوزد:زهراپ

سووری احسوواسووات ناگهانی چنین تصوومیمی گرفت و بعد...خودش هم دوسووت نداشووت   

 .اینجوری بشه

 ساره باز کنجکاوی می کند:یعنی ازطالقتون هم پشیمونه؟

 .و :نه. ازمردن بچه پشیمونه

 و :چطوری خودکشی کرده بود؟

 .و :قرص

رد یکی از دوراهی های مقابلش می شوووود:من بعدیک هفته       فرمان را می چرخاند و وا   

 .باخبرشدم و رفتم. اون منومقصرهمه ی این ها می دونست

آهی می کشد و ادامه می دهد:همه خانوادش علیهم بودن.پدرش واسه زهرچشم گرفتن  

ازمن حرف طالقوپیش کشووید،ولی من گفتم اگه نمی تونه منو با شووغلم و شوورایطم قبول  

 .ماست طالق بهترین کارهکنه حق باش

 ساره مردد می پرسد: بعدش چی؟سخت نبود؟

 و :چی سخت نبود؟

ساره با دست راست الک ناخن های دست چشش را پاک می کند: طالق.جدایی بعد یک       

 .مدت زندگی

امیرحسین درفکر فرو می رود. سخت بود اما نه نبودن زهرا،بیشتر عذاب وجدان بود که 

  .که از این پس زندگی زهرا چه می شودعذابش می داد.فکر این 
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ووو :عذاب وجدان داشتم. هنوزهم دارم. من عامل تموم سختی های زندگیشم.این بود که 

 .عذابم می داد.اوف. اون بیگناه به این بازی کشیده شد

 و : چه بازی؟

 !امیرحسین شانه باالمی اندازد:همین بازی. بازی زندگی من

ستش         سد دو ست دارد بشر شد؟ دل دل می    ساره دو شتی؟دلت چه؟برایش تنگ می  دا

 کندو در آخرمی پرسد:دلت براش تنگ میشه؟

امیرحسین خیره نگاهش می کند. جواب این سوال را چه باید می داد؟ درمقابل این نگاه    

ست لب باز کند و بگوید تمام وقت هایی که او را     شت که بگوید؟می توان منتظرش چه دا

دندان هایی خرگوشووی در بیاورد و چشووم هایش سوویاه    درآغوش می گرفتم منتظربودم

شود؟ می توانست بگوید گاهی میان خواب و رویا زنش را شبیه او می دید؟ نه قطعا نمی   

توانست این هارا به زبان بیاورد. پس سکوت را به جواب ترجیح می دهد و چشم از نگاه  

نداصوووال نبایدچنین  منتظراو می گیرد.سووواره درآخربیخیال جواب می شوووود و فکر می ک

چیزی می پرسید.معلوم است که دلش تنگ می شود! شوخی که نیست همسرش بوده!         

اما او شووغلش را به همسوورش ترجیح داده.نیشووخندی می زند وفکر می کندباچه خیال    

خامی در زندان از او انتظار عشق داشت!اویی که شغلش را به همسرش هم ترجیح داده      

ر و پرسابقه!مهرداد راست گفت عشق و احساسات الکی او        بود چه برسد به ساغر تبهکا  

  .را هعیف می کند،باید دور این احساسات مزخرفش را یک خا قرمز پررنگ بکشد

شه ی بخار گرفته می کشد تا بهتر بیرون را ببیند.        شی برای فرار از افکارش دستی روی 

ن،خانه قبلی شووان  با دیدن مسوویرآشوونای انقالب لبخندی تلخ به لب می آورد. خانه شووا 

شب به دنبال نام کوچه ی مهر می گردد.همان تابلوی    جایی همین حوالی بود. درتاریکی 

شه ی          شد گو شده بود و فقا می  شاخه های درخت تنومند گم  درب و داغونی که زیر 



                 
 

 

 SEPIDAR*77|  غرق درآتشرمان 

 

 

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

 

511 

 

نا می خکوب می            چه ی آشووو گاهش روی کو ماشوووین ن باچرخش  ید.  آبی رنگش را د

 ی گرددو می گوید:کجا داری می ری؟شود.باترس به سمت امیرحسین برم

 .امیرحسین ماشین را باسرعت کمتری وارد کوچه می کند:مدارک دست پدرته

 ساره بی اختیار داد می زند:تومنومسخره کردی؟

 چرا داد می زنی؟: و

 .ساره دستش را به دستگیره می گیرد:من پیاده می شم

 .ی شمبا دیدن قفل بودن در بیشتر دادمی زند:بازکن پیاده م

 امیرحسین ماشین را نگه می دارد:چته؟

ووو :تومنوچی فرض کردی؟مگه پشت گوش هام مخملیه؟به بهونه ی چندتامدرک کوفتی  

منو کشووووندی اینجا که چی بشوووه؟ که لوم بدی؟از همون اول حماقت کردم بهت اعتماد  

 ...کردم

  .و :هی هی هی...یک دیقه آروم باش و گوش به من بده

 .ندو جدی می گوید:من نزدیک اون خونه نمی شمساره نگاهش می ک

 .و :منم ازت نخواستم بیای اونجا.اصال بشین همین جامن می رم و میام

 .و : توتمام امروز رووقت داشتی بیای اینجا ومدارکوبگیری

 .و :درسته و اومدم و گرفتم



                 
 

 

 SEPIDAR*77|  غرق درآتشرمان 

 

 

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

 

512 

 

ی م در داشووبورد را باز می کند و یک پوشووه آبی رنگ از آن بیرون می کشوود. به طرفش

گیرد و می گوید:این یک کشی از تموم چیزهاییه که تومی خوای. ولی برای اثبات یک           

نداشوووت و          چیزی مجبورم یک چیزی از اون خونه بگیرم. چیزی که پدرت توی اداره 

  .گفت شب بیام بگیرم

نفس حبس شده اش را بیرون می دهد:ساعت های کاریشو که یادته!تا نیم ساعت پیش      

 .گفت ساعت یازده به بعدبیامپدرت خونه نبود.

سوواره پلک می زند. دوسووت داشووت حرف هایش را باور کنداما نمی توانسووت. نگاهی به 

  .پوشه می کندو می گوید:من بیرون از ماشین منتظرمی مونم

امیرحسین دستی به صورتش می کشد.تحمل این همه بی اعتمادی را نداشت اما به ناچار     

 .ید:باشهقفل مرکزی را می زند و می گو

و ازماشین پیاده می شود. پشت سرش ساره نیز پیاده می شود.شانه به شانه ی امین جلو        

 می رود و امین می گوید:کجامیای؟

 .به سمت تیرچراغ برقی که مقابلشان بود می رود:من اینجام

 .نگاهش را به درخانه شان می دوزد و می گوید:برو دیگه

می ایستدو زنگ می زند.ساره پشت تیرچراغ منتظر      امیرحسین به راه می افتد. مقابل در 

می ماند تا اگر کوچک ترین حرکت مشوووکوکی دید سوووریعا فرارکند.صووودای بله گفتن  

صدای             شده بود!  شود. چقدر دلش برای او تنگ  سش حبس می  شنود و نف ساالر رامی 

 امیرحسین رامی شنود:امینم. بازمی کنی؟

سین     شود. امیرح صدای تیکی باز می  نگاه آخر را به تیرچراغ برق می دوزد ووقتی   در با

ساره نفس       شود ودر را می بندد.  شخیص دهد واردخانه می  نمی توانداو را بین تاریکی ت
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شان همان       سرش را کمی خم می کند تابهتر ببیند.در شده اش رابیرون می دهد و حبس 

روزی   رنگ بود و کوچه همان کوچه. چقدر از خودش دور شده!کسی فکرش را می کرد  

پشت این تیرچراغ برق بایستد و حسرت آن خانه رابخورد؟خانه ای که همیشه دوست        

داشووت از آنجافرارکند حاال انگار یکی ازمحال ترین رویاهایش شووده بود!پشووت به در   

سم می کند که می         ساالر را در ذهنش تج صدای  شم می بندد. تکیه به تیر می دهد و چ

کاش صووودایش را درخو      خانم! به آن گوش      گفت آبجی  گداری  گه  دحبس می کرد و 

میسووشرد. کاش صوودای ذکرهای مادرش راحبس می کرد.پدرش! باصوودای باز شوودن در 

خود را جمع می کند.اینجا ایستاده که هرحرکت مشکوکی دید فرار کند.صدای خوش و     

سرخم کند و            ست دارد  شخیص می دهد. دو صدای پدرش را ت شنود و  شان را می  بش 

بدوز    به او  یانه!امیرحسوووین می گفت پدرش پیرتر          نگاه  د. ببیند پدرش تغییری کرده 

شنود دلش هوای او را         سال ها دوباره می  صدای مردانه اش را بعد از  شده،حاال که تن 

هم می کند. صدای بسته شدن در را می شنود و نفس حبس شده اش را بیرون می دهد.      

میرحسوووین مقابلش می  قدم های امیرحسوووین که نزدیکش می شووووند را می شووونود. ا     

 !ایستد:دیدی قرار نیست دستگیرت کنم

 .تصنعی می خندد و امیرحسین می گوید:بریم سرده

وجلوتر از او به راه می افتد. سووواره باری دیگر عقب برمی گردد و در خانه را نگاه می         

کند،آهی می کشوود و پشووت سوورامیرحسووین می رود. روی صووندلی جلوجای می گیرد و   

 .زنشستن امیرحسین می گوید:خوب حاال دیگه بگوبالفاصله بعد ا

 .امیرحسین می خندد:عجله نکن

 .استارت می زند:بذار اول از اینجابریم

 .ازجیب پیراهنش چیزی بیرون می کشد و به سمتش می گیرد:فعالاینو داشته باش
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 ساره دست دراز می کند و با لمس مهره های آشنای تسبیح ماتش می برد:این؟

ش را به اویی که به عقب برگشته تابادنده عقب ماشین را از کوچه خارج کند  نگاه خیره ا

  !لب می زند:این که دست هومن بود

 !امیرحسین یک تای ابرویش را باال می دهد:پس دیدیش

 .ساره تکیه اش را به پشتی صندلی می دهد:اوهوم

ستش بلندمی کند و دقیق تر نگاهش می کند. امیرحسین ما     سبیح را در د را طول  شین ت

به حرکت در می آورد:یکیش دسوووت هومن بود و اون یکی دسوووت دسوووت          بان  یا خ

شروع کنیم.حاج مجیدحاتمی،کریم وفایی و فتاا پورمهر. از     پدرت.بذار از همین تسبیح 

 .اول دبیرستان باهم همکالس بودند و باهم وارد دانشکده افسری شدن

شد و پارک می کند.ب      شه ای کنار می ک شین را گو سمت نگاه گنگش برمی گردد و   ما ه 

  !ادامه می دهد:پدرتو،پدرمن و پدرهومن

 چشم هایش ازتعجب گرد می شود.پدر هرسه نفرشان؟هومن؟

 .امیرحسین دستی زیرچانه اش می کشد:یابهتربگم،پدرِعلی پورمهر

اینبارتعجب نمی کند چون خوب می دانست همه ی آن ها اسم های شان راعوض کردند  

ومن هم نامی بجز هومن داشوووته!اما علی؟چقدر زیاد این اسوووم به او نمی         و مطمئن بوده

آمد.امیرحسین چراغ باالی سرشان را روشن و پوشه ی آبی رنگ را باز می کند. درحالی  

هداف                 گه بودن. ا مدی یک ه فابر ید: رفیق  یاتش را بیرون می ریزد می گو که محتو

ستن توی این راه به باالترین     شتن ومی خوا شترکی دا سونند. زبرو    م شونو بر   درجه خود

یادمی گرفت.             زرنگشوووون فتاا بوده،حاج مجیدمی گه خیلی زودترازبقیه تمرین هارو 

  .خیلی از فرزتر از بقیه شون بوده وخیلی زودتر از اون ها درجه شو گرفته
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باالخره کاغذی که می خواست راپیدامی کندو به سمتش می گیرد:دوتاپسرداشته و یک       

ه محمد پورمهر و پسروسطی علی.یک دخترچهارساله هم به اسم فاطمه      دختر. پسربزرگ 

  .داشته

سوواره یک دسووته کاغذ را از دسووتش می گیرد. اولی چهره ی مردی میان سووال با موهای  

خاکسووتری بود،زیرعکس نام فتاا پورمهر درج شووده بود باسووال تولد و تاریخ فوتش.    

سال پیش. صدای ا       میرحسین بلندمی شود:تنهاچیزی  تاریخ فوتش برمی گشت به هفده 

که توی این ماموریت به ذهنم نمی رسوووید این بود که پسووورحاج فتاا رو پیداکنم.می             

صوص        ستنی میوه ای مخ شناختمش،بهش می گفتم عمو و هربار میومد خونه مون یک ب

برام می خرید. پسوورتخسووشووو یادمه. یبار عید اومدن خونه مون و یادمه پسوورکوچیکه     

توهم بود. پسربزرگه ولی سرزبون داربود. اولین بار که اون تسبیح رو     تاآخر اخم هاش

 .دست هومن دیدم ماتم برد

سوواره فکرمی کندمن نیز ماتم برد و تاچندروز به آن تسووبیح لعنتی فکرکردم اما بخاطر  

ترس از هومن دنباله اش را نگرفتم.کاغذ بعدی تصووویری از یک زن میانسووال و خوش   

ر آشوونا بود.لبخندمی زند و فکر می کند مادر هومن!این چشووم   چهره،چشووم هایش انگا

هازیادی شووبیه چشووم های هومن اسووت. صوودای امیرحسووین را می شوونود:توی یکی از    

امام رها. بعدزیارت رفتن بازار رها    .شب.واردوهای مدرسه به مشهد سه نفره رفتن پا   

 .و اونجا یک پیرمردی دیدن که اشیاچوبی می ساخت

 .گوش به او می دهد برگه ی سوم را برمی دارد. محمدپورمهرساره همزمان که 

و : این تسبیح هارو سه تایی سفارش می دن و دوروز بعدتحویلش می گیرن. یک یادگار  

از دوستی بین شون بوده. ازاین تسبیح فقا سه تاوجودداره،البته اگه پیرمرده واسه کس      
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سبیح اولین چ       شه!بادیدن این ت ساخته با شون ن سرح   دیگه از سید پ اج  یزی که به ذهنم ر

 .فتاا بود.پسرگمشده ی حاج فتاا

 ساره نگاه از چهره ی محمدمی گیرد و سربلندمی کند:گمشده؟

امیرحسوووین باافسووووس سووورتکان می دهد:آره گمشوووده.هفده سوووال پیش حاج فتاا و  

خانوادشو به قتل می رسونند. ماشین شون می ترکه وهمه فوت می شن. خیلی وحشتناک  

تازه وارد               بود،بر یادمه. هفده سوووالم بود و  یادولی من  ای پدرت،پدرم!شوووایدتویادت ن

دانشکده افسری شده بودم تا فوت فن کاررویادبگیرم.یادمه تاچندروزبابام نتونست لب      

به غذا بزنه.یادمه همه برای تنهاپسوورحاج فتاا که توماشووین نبوده دل می سوووزندن.اون  

علی االن سی و خرده ای ساله نیست!امسال وارد      موقع فقا دوازده سالش بوده. هومن یا 

شین           شتن چیزی برگشته بوده خونه و تابرگرده ما شده تازه.علی برای بردا سالش  سی 

رفته بود هوا.بابامیگفت بچه الم تاکام حرف نمیزنه.حتی گریه هم نمی کنه.می خواسوووت  

کردایراد از  بیارتش خونه مون اما عمش پیشوووش مونده و اجازه نداده. تحقیقات تایید           

باک ماشین بوده و ریزش بنزین باعث مرگشون شده. بابام دیوونه شد.مطمئن بود یک       

رنیم کاسه است. می گفت فتاا یک چیزهایی پیداکرده بوده که می تونست     کاسه ای زی 

به خاطر اون مدرک همه شوووونو کشوووتن.حتی                ند روزمین بزنه.می گفت  با باالدسوووتی 

جارو می           مه  ند و ه مه رو بیهوش می کن ندنفر می ریزن خونشوووون. ع عدش چ دوروزب

جهش شووودن و ازش  گردن،ولی علی اون ها رودیده.اون مردهایی که نقاب داشوووتن متو

شون بده. علی ازترس اونشب تشنم کرد.عمه اش به محم           شون ستن اتاق پدرشو ن خوا

این که به هوش اومده تن بی جون علی رو پیدامی کنه و زنگ میزنه آمبوالنس. یجورایی 

شتم. من با پدرم و پدرتو. یک        سمی که توش فعالیت دا شد اولین پرونده ر این پرونده 

س خونه سرهنگ فتاا رو دادیم تابتونیم بفهمیم اون آدم ها دنبال   بار دیگه دستور تجس  

چی بودن.بابا می گفت فتاا این اواخر ریسک زیادی می کرد و یک منبع خوب پیداکرده  
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بل از نوبت                  ته ق یک هف بده و  تاتحویل دادگاه  تاا پروندشووووتکمیل کرده بود بوده. ف

و هیچی پیدانکردیم. درسوووت وقتی   دادگاهش این اتفاق افتاده. ولی خوب بی فایده بود      

داشووتیم مطمئن می شوودیم چیزی که دنبالشوویم توی اون خونه نیسووت،علی بایک سوواک 

ازخونه غیبش زد و دیگه پیداش نشد.دوتافرهیه راجع بهش داشتیم.اینکه کشتنش و با      

قضیه ساک و لباس ها خواستن جوری نشون بدن که اون فرارکرده.فرهیه دوم هم این       

آدم ها علی رو باخودشووون بردن چون یک پسووربچه ی دوازده سوواله تنهایی   بود که اون

اونم با اون وهووعیت روحی که داشووت نمی تونسووت جایی برای خودش پیداکنه.ولی می  

تونسوووت برای اون ها طعمه ی خوبی باشوووه.یک طعمه خوب برای باجگیری از ماها،ولی  

سراغ تک تک دو    شد.من رفتم  شناها. به    خوب خبری از باج گیری هم ن ست هاش و آ

با            فت توزمین. بازهم هیچی... علی آب شووود ر هاش رفتیم و  نه تموم همکالسوووی  خو

ستمی             سی صبش به هر شده بود با ن صی که رو رم اطالعاتی حاج ففتاا کار  سی خا کدنوی

یک هشدار برای حاج مجید ارسال می شد. اون هشدار یک روز فعال شد و وقتی پی اش 

فی نت باز شده و مغازه دار شهادت داد کسی که رم همراهش     رو گرفتن رم توی یک کا

بوده یک پسووربچه دوازده سوواله بود. و حتی مشووخصوواتی که از چهرش گفت هم دقیقا    

مطابق چهره هومن بود.ولی خوب به هر دری زدیم انگاری که آب شووود و رفت زمن که 

کل فراموش کرده بود           به  نده ی اونو  ندسووووال پرو عدازچ یداش نکردیم. ب پدرم   پ یم.

تاا                   تل ف قا به  تا  بال کرد  نده رو دن تاآخرین لحظه این پرو هیچوقت بیخیال نشووود و 

برسووه.آخرش هم سوور یک دزدی عتیقه که تونسووته بودمحل معامله رو شووناسووایی کنه   

 ...تیرخورد و

 .آهی می کشد:یک هفته توکما موند و بعدش رفت. دیگه بیدارنشد

به موهایش می کشووود و سووواره خوب می      لب می        دسوووتی  بدی دارد.  حال  چه  فهمد 

  .زند:متاسفم.برای...برای پدرت
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 .و :ممنون

 ...نفسی تازه می کند:چندسالی گذشت و

 ...ساره به میان حرفش می پرد:اگه سختته

ست. توحقته این هارو بدونی.بایدبفهمی و انتخاب کنی. من بعدچندسال دست        وووو :نه نی

اطرهمین اسووومی از من توی آگاهی ثبت   آموز پدرتو بودم که وارد این باند شووودم. بخ      

نشووودتابتونم بعنوان یک نفوذی کارکنم. من اون تسوووبیح رو دسوووت هومن دیدم و باز       

پرونده ی علی پورمهر باز شد.اولین چیزی که به ذهنم رسید پسراخموی حاج فتاا بود.    

ست بوده،هومن        سمون در ستادیم فهمیدیم که حد شو برای دی ان ای فر وقتی نمونه مو

پورمهربود.کسوووی که حاال برای خودش یک گروهک زیرزمینی داره.سوووعی کردم       علی

بهش نزدیک بشووم ولی اون یک دژمحکم دور خودش داشووت که به هیچکس اجازه ی   

لب            پای جونم برای ج تا بت کنم و  ثا فاداری مو بهش  نزدیکی نمی داد.سوووعی کردم و

کردم.خوب سووخت اعتمادش جلورفتم. وقتی نزدیک بودتیربخوره من خودموسووشراون 

بود و اولین تیری بود که خوردم ولی می ارزید به این که هومن دیوار های دورشوووو به        

 .روی من بازکنه

شد و برگه ی بعدی را نگاه می کند. خودش بود،هومن یا علی... قلبش      ساره آهی می ک

درد می گیرد از چیزهایی که شوونیده!هومن تمام خانواده اش را در یک پلک به هم زدن  

شود.او          شت!دیدش به کل عوض می  سال دا ست داده بود.آن هم وقتی که دوازده  از د

اصووال مغرور و ازخودمتشووکرنبوده فقا...یک تنهای بدبخت بوده.یک تنهای منزوی.یک  

 بی خانواده!لب باز می کند:یعنی االن به تو اعتماد داره؟
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م مجبور شوودم امیرحسووین لب می زند:آره خب.برای این که از زیر زبونش حرف بکشوو

اول ازخودم بگم. یک سناریوی ساختگی ازخانواده ی نداشته ام.طول کشید ولی باالخره       

 .لب باز کرد و گفت

 .ساره نگران می گوید:چه قدر بد!چه قدرسخته

 .امیرحسین آهی می کشد:آره زندگی سختی داشته

ماد  ا بهش اعتساره پوزخند می زند:منظورم اون نبود.چقدر بده تنهاکسی که بعداز سال ه

 !کرده هم دوستش نیست

امیرحسوووین اخم می کنوود:فکرمی کنی من خوشوووم میوواد از این کووار؟ولی خوب                        

مجبورم.میدونی چندصودنفر از جوون های این مملکت قربانی این باندهامی شون؟هومن   

 .داره راه رو غلا میره.می تونست قانونی اقدام کنه

قانونی پیگیر قتل خانوادش بودین و      سووواره پوزخند می زند:شوووماها تاهمین االنش هم      

 .کاری نتونستین بکنید

ووووو :اگه نتونسووته بودیم این همه اطالعات نداشووتیم.مافقا می خوایم محتاط عمل کنیم.   

وگرنه ریختن به اون خونه و دستگیر کردنشون کار دو دیقه است. ولی با دستگیری اون     

بازی جدید و یک سری قربانی  ها چیزی عوض نمی شه.بازهم جایگزین میاد.باز هم یک 

 .جدید. من دنبال باال دستیام،چیزی که حاج فتاا پیداکرده بوده و ناپدید شده

 ساره مردد می پرسد:یعنی چی که ناپدید شده؟

ووووو :یعنی همین.یک چیزهایی مشوخص شوده بود. ولی فرصوت اثباتشوو پیدانکرد.پدرم      

وده.ولی خوب هیچکس نمی دونه  مطمن بود که اون حتی باالدستی هارم شناسایی کرده ب

 .اون مدارک کجاست
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 و :حتی هومن؟

و :نمی دونم. این تنهاچیزیه که هیچوقت نتونستم راجع بهش مطمئن بشم. هومن می گه  

که خبرنداره ولی من حس می کنم اون می دونه. یاحداقل دیده و بعدا گمش کرده.دقیق  

 .نمی دونم این فقا یک حدسه

ین کاغذی که در دسووت دارد را نگاه می کند. چهره ی یک  سوواره آهی می کشوود و آخر

شان حالش را بد می            شدن سوخته  صور  صویر را برمی گرداند. ت سریع ت دختر بچه بود. 

ستش می گیرد:این فقا زندگی هومن بود. تموم اون آدم     سین کاغذهارا از د کند.امیرح

ون. به همین ها یک زندگی نامه دارن.یک اسووم واقعی،یک شووخصوویت متفاوت بااالنشوو  

خاطرمی گم اونجاامنیت نداری.شووایدتوروت بخندن و مسووخره بازی در بیارن.شووایدبه   

 !نظرخیلی هم مهربون برسن ولی اون ها همه جانی اند. جنایت کارن و حتی قاتل

ست او آلوده به       شان؟حتی مهرداد؟ ممکن بود د ساره لب می گزد ونگاه می دزدد.همه 

 !ش نابغه ای بود که بیراهه رفته بودهمینخون شده باشد؟ مهرداد در نظر

امیرحسووین بی توجه به حال گرفته اش چند برگه ی به هم میخکوب شووده رابه سوومتش  

می گیرد.انگار از چشووومانش دردش را می خواند و می خواهد ثابت کند که تصووووراتش  

 .غلا است

امیرحسین   ساره برگه ها را از دستش می گیرد و نگاهش میخ چهره ی مهرداد می شود.

 .لب باز می کند:سام مصطفوی

ساره گوشه ی لباسش را در دست مشت می کند. برای امشبش قصه ی تلخ هومن کافی         

شد. به قول مهرداد       شنید. باید پوست کلفت تر از این حرف ها می  بود،نبود؟اماباید می 

به وجودش راه           ند هوووعف را  که هیچ چیزی نتوا ید  ید دور خودش دیواری می کشووو با
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ه  به ی پنم           د هد:رت مه می د ند و امیرحسوووین ادا گه ی دوم را رو می ک د.خودش بر

کنکورتجربی بوده. باخواهرومادرش توی یکی از روستاهای کرمانشاه زندگی می کردن.  

  .1370اصالتا کُرده. متولد دوم بهمن ماه سال

. دسوواره برگه های آزمایش راباال پایین می کند. به عکسووی چهارنفره و قدیمی می رسوو  

پسرکوچک باچشم های روشنش برای او آشنا بود. دست زنی را گرفته بود و دخترکی        

  .باموهای خرگوشی درآغوش مرد قدبلندکنارزن قرارگرفته بود

وووو : اون دختربچه افروزه. یاهمون سمانه ی مصطفوی.اماخیلی بعدتر از مهرداد پاش به    

 .اونجابازشد و هیچکس نفهمید خواهر برادرن

 ورت ساره نمی بیند و می پرسد:اینو می دونستی؟تعجبی درص

سواره سورش را باالپایین می کند و امیرحسوین بایشوخندی معنادار می گوید:پس زیادم     

 .غافل نیستی

 .ساره بی حوصله لب می زند:بقیشو بگو. لطفا

شگاه        شده اش را بیرون می دهد: مهرداد تو یکی از بهترین دان سین نفس حبس  امیرح

ستادهاش قرار           های تهران در شه موردتحسین ا شم بود. همی شو می خوند.خیلی توچ س

سرکارگربوده و مادرش       شون زیادخوب نبود.پدرش  هاع مالی خونه  می گرفت. ولی او

هارم                  که توی ترم چ ید جوری  باالتری رسووو جات  به در نه دار سووواده.کم کم  خا یک 

برای   اشت ودانشگاهش یک پروژه خیلی بزرگ و پرسودبهش پیشنهادشد. پول خوبی د

اونی که تمام هوووغفش فقرشوووون بود بهترین گزینه بود. باموفقیت چشووومگیرش توی        

شت         سرزبون ها افتاد. لقب دکتر رفت پ سمش  درست کردن یک داروی خاص گیاهی ا

اسوومش ولی... سووام طمع کرد. پروژه های بیشووتر، پول بیشووتر. یک پروژه مخفی بهش  
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ی از این همکاری بویی نبره و در ازاش  پیشوونهاد شوود که یکی از شوورایطش این بود کسوو

دوبرابر پولی که می گرفت بهش داده میشوووه. بدون فکر قبول می کنه و باسووورمی ره        

شه که          سی. وقتی می خواد کنار بک سیا شریک جرم یک عده اختاللگر شه  تومنجالب. می

شون همکاری می کنه.      شاره میتونند راهی زندون بکننش. پس باها دیگه دیره و با یک ا

ولی کم کم بحث خطرناک تر می شوووه. ازش سووواخت یک داروی خاص می خوان. یک         

مرگ خاموشووی که نشووون بده طرف باسووکته قلبی مرده. مهرداد تااینجاش توکار روان   

گردان هابود ولی این زیادی بود. تمام فکرشو می کنه و در آخر بهشون می گه من دیگه 

شه و توی این دربه دری به پُ    ستم. ناپدیدمی سام فقا مغزخوبی     نی ست هومن می خوره.

داشووت ولی قدرت نداشووت. هیچ راهی برای دفاع ازخودش نداشووت. یک مشووت دزد    

خیابونی که خفتش کردن و همه چیشووو باالکشوویدن.هومن تو پارک پیداش می کنه وکم  

 .کم می فهمه شرایطشو. بعداز کلی آزمون پس دادن مهردادم توگروه میاره

 :پس افروز؟باسکوتش ساره می پرسد

امیرحسووین می گوید:به خاطر ناپدیدشوودنش خانوادشووو تحت فشووار می ذارن و درآخر   

سمانه رو می          سونند و  شو به قتل می ر سام از لونه موش پدرومادر شیدن  برای بیرون ک

سام به کمک هومن ویک واسطه ازباالدستی ها افروز رو نجات می ده و بعد چند       دزدن. 

  .ازه وارد قاطی اون آدم ها میشهروز سمانه هم بعنوان یک ت

ده  شت.جا.وزدستی زیرچانه اش می کشد و به سختی می گوید:حال خوبی نداشت.بهش  

بود. مهردادسوووعی کرد مراقبش باشوووه و حالشوووو خوب کنه ولی افروز دیگه مثل قبلش  

نشووود،افروز دل سووونگ تر از برادرش شووود و بهتر از او جلو رفت.اولین کاریم که انجام  

  .ن گرفت کشیدن ماشه رو مغز یک بیگناه بوددادنشوگرد
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ساره از درون آتش می گیرد. هنوز بیاد دارد روزی را که هومن به سمتش حمله ور شد     

چه حسی به او دست داد. هنوزهم تنش از یادآوری آن لحظه مور مور می شد چه برسد     

ه د را بکامل شووود. نتوانسووت یک لحظه هم خو  ت.جا.وزبه اینکه آن زجر تبدیل به یک 

دور می کند:محبت   ت.جا.وزجای اوتصوووور کند. صووودای امیرحسوووین ذهنش را کمی از 

مهرداد به افروز باعث شد همه فکر کنند دوستش داره ولی فقا هومن می دونست اون      

ها خواهر برادرن.همون اواخر که بودم حس کردم افروز یک حسوووی به هومن داره ولی  

  .نامعلومشو به هومن بفهممخوب انقدری نموندم تاسرو ته اون حس 

 .نیشخندی می زند:هومن خوب می دونست ولی خودش پسش می زد

سووواره بغم می کند. حرف های آخر افروز در گوشوووش زنگ می خورد و او آتش می     

گیرد. چه  لمی به او شووده بود! پس بگو چرا ته نگاهش همیشووه خالی بود!چقدر بد که  

 ...اخته بود کهبین تمام آن آدم ها دلش رابه هومنی ب

ضای      شود و با دیدن ف کلید را در قفل می چرخاند و در به آرامی هل می دهد. داخل می 

تاریک سالن با دست به دنبال کلید چراغ می گردد. همین که پیدایش می کند صدایی او  

 .را ازجامی پراند:روشن نکن

ن را شناخته   آب دهانش را قورت می دهد و دستش را پایین می آورد. صدای سرد هوم   

بود. کفش هایش را از پامی کند و پابه سووالن می گذارد.کم کم چشووم هایش به تاریکی 

سمت مبل ها می چرخد. تن دراز       ستد و به  سرجای خودمی ای عادت می کند. بی اختیار 

کش اش را روی کاناپه می بیند و دلش می لرزد. این مرد روزهای سوووختی را پشوووت         

شته بود.قدمی به جلو     ست،خانواده اش را    سرگذا شوخی که نی برمی دارد وفکرمی کند 

شاید بین تمام آن     سوزانده بودند. قدمی دیگر به جلو برمی دارد و فکر می کند  مقابلش 

ها خوش شانس ترین کس خودش بود. حاال می فهمید که دردهایش در مقابل دردهایی 
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سخره به نظر می ر       ضحک و م شیده اند چقدر م ضای این خانه ک سد. مقابلش روی   که اع

 !مبل تک نفره می شیند و لب می زند:بیداری

 هومن بدون این که نگاه از سقف باالی سرش بگیرد پوزخند می زند:که چی؟

ساره تکیه اش را به پشتی مبل می دهد و آه می کشد. از همه شان بیچاره تر هومن بود.     

شان مقاوم تر بو      سختی کشیده بود و حاال از همه  شتر  شاید نقطه   ازهمه بی د و خودش... 

مقابل او بود. خوش شووانس ترین و هووعیف ترین فرد بین شووان بود. همیشووه از هووعف  

بدش می آمد اما امشوووب خداراشوووکر می کند که بدبختی هایش کمتر از آن ها بوده.             

  .امشب از این کم بودنش در مقابل آن ها کمی خوشحال است

شه ا      ساره برخالف همی شود و شم     هومن نیم خیز می  سد.خوب بیاد دارد چ ز او نمی تر

شود چشم هایش درشت تر         سمتش نزدیک  های ترسیده ی او را که باهر قدمی که به 

 می شوند اما امشب،این دختر از اونمی ترسید!اخم می کند:چته تو؟

 ساره شانه ای باال می اندازد:هیچی. قراره چیزی بشه؟

  هومن تلخ می شود:چرا اومدی اینجا نشستی؟

 .جازه ندارم؟اینجاخونه منم هستو :ا

  .هومن جدی می شود:نترس بودنت. این عادی نیست

 ساره چشم گرد می کند:مگه قبال ازت می ترسیدم؟

تونه   یهومن باتکان سوورتایید می کند و سوواره باخنده می گوید:آدمی که ازت بترسووه نم

 !باپشت دست بخوابونه رو صورتت پسر
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شمت        ستم بک ساره می خندد و هومن اخم می کند: می تون اینبار هومن تعجب می کند. 

 بعد تو سیلی تو به رخم می کشی؟

 .و : بیخیال. انقدرعاشق جنگ و دعوانباش

 هومن از جیب شلوار راحتی اش پاکتی بیرون می کشد:عاشق چشم ابروی توباشم خوبه؟

ین اندازه تلخی او دلش را می زند. حیف که دلش می خواسوووت یک جوری به این مرد      ا

ست       شود برود که د سوخته بود. ازجابلند می  کمک کند. حیف که دلش زیادی برای او 

مردانه ی او مچش را اسیر می کند. بااخم به سمتش برمی گردد چیزی بگوید که هومن   

 !آمرانه لب می زند:بشین

جمله ای به زبان آورد که هومن با دسووت او را هل می دهد و روی مبل  سوواره می خواهد

 .می افتد. باترس نگاهش می کند و هومن می خندد:حاال دیگه خودت شدی

 !ساره نیم خیز می شود و درست می نشیند:تو دیوونه ای! خوشت میاد ازت بترسن

  او می گیرد وهومن سیگاری آتش می زند و گوشه ی لبش می گذارد.پاکت را به سمت    

 .می گوید:بردار

ساره مردد دست دراز شده اش رانگاه می کند و هومن اهافه می کند: تو که واسه آروم      

شی، باید بگم این         صحبت کردن بامن آروم  ستتو کم کردی اومدی اینجا با شدن راه را

  .بهتراز من بلده آرومت کنه

 .ساره اخم می کند:من ناراحت نیستم

  عث شد رفتن به اتاق گرمتو به اینجانشستن ترجیح بدی؟و :پس چه دلیلی با
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ساره بازمردد پاکت مقابلش را نگاه می کند و هومن می خندد: اشتباه ازمن بود که تورو    

بامهرداد راهی ات کردم. زیادی بچه مثبت بارت آورده،تورو رهووا باید ازنو می کوبید و  

 .می ساخت

امه می دهد: اونوقت واسووه یک نخ سوویگار   سوواره اخمش را غلیظ تر می کند و هومن اد

 .واسه من یک قل دوقل نمی کردی

سوواره مردد دسووتش را دراز می کند و نخی سوویگار بیرون می کشوود: من ترسووی از این  

  .سیگار ندارم.فقا خوشم نمیاد وابسته چیزی بشم

  تهومن پکی عمیق به سیگارش می زند: اون که بله!تو وابستگی به آدم هارو بیشتر دوس

  .داری

ساره درسکوت با نخ سیگارش ور می رود و فکر می کند او راست گفت. همیشه وابسته        

آدم ها بوده!چرا هیچ کاری را به تنهایی نمی تواند انجام دهد؟چرا همیشووه باید وابسووته   

باشوود؟ وابسووته ی امین،وابسووته ی مهرداد،وابسووته ی اجازه ی پدر... چرا او هیچ منیتی    

در آغوشش پرت می شود افکارش به هم می پاشد. فندک نقره ای      نداشت؟ باچیزی که 

را برمی دارد و فشارش می دهد.نگاهش را معطوف شعله ی زرد و نارنجی اش می کند،    

آبی کمی میان آن دو رنگ سووووزان سوووعی برخودنمایی داشوووت اماسووورخی ها اجازه ی  

نم! سووویگارش را پیشوووروی به او نمی دادند.فکر می کند من شوووبیه آن رنگ آبی بی جا

روشن می کند و دوباره فندک می زندتاشعله اش را نگاه کند. امین امشب زیادی هوایی    

اش کرد. زیادی قول های قشوونگ به او داد. گفت سوواغر باید خود را به همه ثابت کند.   

گفت ساغر باید به همه بفهماند که چه قدرت و هوشی دارد. ساغر می تواند تمام سیاهی     

ست      ها را زمین  شنیدن این حرف هامی توان ساغر با بزند و خودش را به همه ثابت کند. 

ذوق مرگ شوووود و به رویای خوب آزادی فکر کند.به روزی که پدرش باافتخارنگاهش           
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ساغر نبود،نمی توانست باور       ساره  کند و مادرش بفهمد او مایه ی ننگ نیست. اما خوب 

می شووود تالش امین به خاطر او باشووود.     کند امین این حرف ها را برای او زده. باورش ن   

شانه          ستاره های  ستاره ی دیگر به  ست پرونده اش را تکمیل کند و یک  اوفقا می خوا

  .اش اهافه کند

 و : چته تو؟

 !باصدای هومن فندک را خاموش و به سمتش می اندازد:هیچی

ک  هومن نگاه دقیقشوورا به چشووم های او می دوزدو سوواره لب می زند:کاش می شوود به ی

 !جواب درست رسید

هومن سیگارش را درجاسیگاری شیشه ای خاموش می کند و دست به سینه می زند:مثال        

 چه جوابی؟

 ساره میشرسد: تو افروز رو دوست داشتی؟

 هومن می خندد:سوالت این بود؟

شم هایش می خواند چون         سوال واقعی را از چ سرتکان می دهدو هومن انگار که  ساره 

و را می دهد: جواب این که کسی تورو دوست داره یانه رو فقا باید   جواب سوال واقعی ا 

 .خودت بفهمی

سووواره ازجواب او ماتش می برد و فکر می کند او می تواند به مغز آدم رسووووخ کند؟ اما  

 ...بابی تفاوتی می گوید:من راجع به افروز پرسیدم

ن  نی امیرحسوویهومن دسووت به سووینه تکیه به پشووتی کاناپه می دهد:اگه می خوای بدو  

 ...دوستت داره یانه باید بگم
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مکثی می کند و وقتی نگاه منتظرش را می بیند می خندد: دیدی گفتم سووووالت راجع به         

 !افروز نبود

ست گذار موفق           سیا ستی یک  ستی که خورده آتش می گیرد: تو می تون ساره از یک د

  !باشی

  !ستمهومن یک تای ابرویش را باال می دهد:شاید همین االنشم ه

سوواره بی حوصووله ازجابلند می شووود. حرف زدن بااین مرد سووخت ترین کار دنیا بود.    

سوویگار پک نزده اش را روی جاسوویگاری خاموش می کند و یک قدم دورنشووده صوودای  

 .هومنرا می شنود:الاقل بمون و جواب سوالتوبگیر

فهمه  نه ب سووواره بالبخندی پیروزمندانه نگاهش می کند:بقول خودت،فقا خودآدم می تو      

 !اون آدم دوست داره یانه

 !هومن نیشخند می زند:ولی تو اگه می فهمیدی االن اینو از من نمی پرسیدی

 !ساره شانه ای باال می اندازد:شاید چون هنوز زوده واسه فهمیدنش

 .هومن می خندد:شایدهم تو گیراییت پایینه

ذت می برد. دسووت سوواره از خنده اش حس می کند این مرد از سووربه سوورگذاشووتن او ل

  .هایش را به نشانه تسلیم باال می آورد: دیگه بسه. من می رم بخوابم

  .و : من فقا امشب حاهرم جواب سوالت رو بدم

 .ساره باز به سمتش برمی گردد: من نیازی به اون جواب ندارم

  .و :پس برو. شبت بخیر و خوب بخوابی
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ردد نگاهش می کند. چرا او انقدر  و خودش نیز دراز می کشوود و چشووم می بندد.سوواره م

به          گذرد؟فقا راجع  چه در سووورش می  قدر خوب فهمید  مطمئن حرف می زند؟چرا ان

افروز نشرسیده بود مگر؟چرا انقدر تیز حرفیکه روی دلش مانده بود را فهمید؟ قدم رفته 

چه                 باز می شوووود: به لبخندی  های هومن  لب  تد. قابلش می ایسووو باز می گردد و م را 

 !شدی زودپشیمون

سات          سا ست دارم بدونم چطور انقدر مطمئن راجع به اح ساره محکم می گوید: فقا دو

  .یکی دیگه داری نظر می دی

هومن چشم باز می کند و ساره ادامه می دهد: توهرچقدرهم تیزباشی و زرنگ نمی تونی  

 !به احساسات آدم ها پی ببری

  احمق باشی که نتونی احساسات   هومن نیم خیز می شود: ولیبه نظرمن تو خیلی می تونی  

 .طرف مقابلتو از توی چشم هاش بخونی

ساره گر می گیرد. از حرف او، از اطمینان او. دست به کمر می زند:تو زیادکارشاقی نمی     

کنی. همه آدم های این خونه امیرحسوووین رو مثل کف دسوووت می شوووناسووون. فهمیدن          

 !زرنگ نزاراحساسش نسبت به من هم زیاد سخت نیست، پس اسم خودتو 

هومن نیشخندش را عمیق تر می کند: یعنی همه یک دور راجع به حس اون نسبت به تو   

 .قضاوت کردن

شد و منتظرنگاهش می کند.          سرمی ک شالش را از  ساره کالفه روی مبل جای می گیرد. 

هومن باز نخی سوویگار از پاکتش بیرون می کشوود: ترجیح می دم زیاد تو روابا بین آدم 

 ...کنم ولی امیرها دخالت ن
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روشنش می کند وگوشه ی لبش می گذارد:من بقیه نیستم و از روز  واهر قضاوت نمی       

 .کنم

پکی عمیق به سیگارش می زند و می گوید: ممکنه قبل تو با کلی دختر بوده باشه ولی تو   

 !واسه او بابقیه دخترها فرق داری

 یجه رسیدی؟ساره یک تای ابرویش را باالمی دهد: و چطوری به این نت

هومن پوکه ی سووویگارش را در جاسووویگاری می ریزد ونگاهش را به دود پررنگش در        

 .تاریکی می دوزد: چون اون هیچکس رو اونجوری که به تو نگاه می کنه، نگاه نمی کنه

سوواره اخم می کند. مسووخره اش می کرد؟نگاه امیرحسووین یا سوورگرد وفایی؟ این مرد  

 باز می کند:مگه چجوری نگاهم می کنه؟برای خود چه میبافت دیگر؟ لب 

که نمی دونی اون          ند: و تو خیلی احمقی  خارج می ک گارش را از دهان  هومن دود سوووی

  .چطوری نگاهت می کنه

ساره نیشخندی می زند و تکیه اش را به پشتی مبل می دهد. صادقانه می گوید: منم قبال      

شتبا  ست    ها حس می کردم منو یجور دیگه نگاه می کنه ولی ا سیو که دو ه کردم. آدم ک

 .داره ول نمی کنه بره

  .و : گاهی آدم چون کسیو دوست داره ولش می کنه تا در امان باشه

سوواره به فکر فرومی رود. بخاطر امنیتش؟ روزهایی که در آن زندان به سوورمی برد تنها  

  ستی از حامی اش او بود. تنها امنیتی که داشت به خاطر حضور اوبود و او خودش را دو د  

ست برای هومن   او گرفته بود. خودش را تقدیم دیگری کرده بود. این ها را که نمی توان

توهوویح دهد. نفس حبس شووده اش را بیرون می دهد و هومن سووردرگمی را از نگاهش  

 .می خواهند. سیگارش را خاموش می کند و ازجابلندمی شود: شبخوش
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می گذارد. ساره تکیه اش را به مبل می دهد  می رود و ساره را در دنیایی از ابهامات تنها  

ته ی                گذشووو به  ته ی هومن فکر می کند،  گذشووو به  به سوووقف می دوزد.  گاهش را  و ن

مهرداد،گذشووته ی رهووا و آرش... گذشووته تک تک آن آدم ها را باری دیگر مرور می   

ند و دخترک             ها می ک خانواده اش دختر مورد عالقه اش را ر به زور  که  ند. هیرادی  ک

ردی دیگر می شووود. هیرادی که خانواده اش را رها می کند تامسووتقل شووود.    همسوورم

دیدو در آخر حتی نتوانسووت فرزند دوماهه اش را برای   نامردیرهووایی که ازهمسوورش 

خود داشووته باشوود. قانون خام پول های پدر کارخانه دار همسوورش شوود و او حتی حق     

ذاشت تا زن ها را زمین بزند.  گ نامردیحضانت فرزندش را هم نتوانست بگیرد. او بنای   

گفت که رها ازتمام زن ها متنفر است. به مرصادی فکر می کند که او را گروگان گرفته     

بود.هنوز کتک هایی را که از او خورده بیاد دارد. هنوز دسوووت سووونگینش را بیاد دارد و  

سین ای      شده اش که امیرح سین از تلخی زندگی اش گفته بود. از خواهرگم  نحاال امیرح

چهارسوووال را به دنبالش گشوووته و در آخر بین رقاص های کاباره ای در دبی پیدا کرده.  

دختری که حاالبانبود خانواده اش راهی نشد دست از این لجنزار بکشد و برگردد چون      

  .برای آن ها بازگشت معنایی نداشت

که طعم   جا.وز دلش آتش می گیرد برای افروزی  یده.   ت. جا.وز چشووو در چند روز   ت.

راد مختلف.چه چیزی بدتر از این می تواند برای یک دختر وجود داشوووته باشووود؟          بااف 

درست مثل کاغذ هایی که در ماشین کنار می زد و صفحه ای جدید باز می کرد، دفترچه     

ی باز شده در مغزش را ورق می زند و به کسرا می رسد. کسرایی که باپای خود از روی     

سی به این راه آمده. یک بچه ی پ  سالگی بیرونش کردند     بی ک شگاهی که در هجده  رور

تامسوووتقل شوووود و او بعداز کلی تالش فهمید اینجاموفق شووودن یک خانواده و پناه می           

خواهد. یک حساب پرپول و یک پارتی کلفت!کسراباپای خود به اینجا نیامده بودبلکه به   

یدانکرده بود. آرش     هاد آرش فکر کرده و در آخر هیچ راهی جز اینجا پ مردی   پیشووون
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مغازه دار و زرنگ که بخاطر کالهبرداری رفیقش ورشووکسووت شووده و برای جور کردن   

 .قرض هایش و راهی زندان نشدن به این خانه آمده بود

سووورش از هجوم تمام این اطالعات ناگهانی رو به انفجار اسوووت و بین همه ی این ها به           

به او قول داد      ندکمکش  می اش همکاری  ازای در هدف امیرحسوووین فکر می کند.    توا

. رسد ب سال  دوسه  به سال  بیست  ده از حبسش  و کند تر سبک  را جرمش تواند می. کند

  تازه. بود کرده هویت جعل و بود شووده سوواقی باشوود؟ سووادگی همین به بود مگرممکن

دی هم کرده بود. به راستی بهای خطاهایش می توانست    دز هومن دستور  به ازگاوندوقی

ودشود؟ بهای زندگی تمام جوان هایی که گولشان زد و بسته به یک و دوسال حبس محد

شد؟ غلتی می زند و باز به             سادگی با شت می تواند به همین  شان گذا شت سفید را در م

به او چطور بود مگر؟        گاه امین  امین فکر می کند. چرا هومن چرت وپرت می گفت؟ ن

سین می زدند هومن     شرفی و رذلی امیرح از نگاه های متفاوتش  چرا وقتی همه دم از بی 

گفت؟ چرا با این حرف سووردرگمش کرد؟ امین که حسووی ندارد. اگر داشووت چندسووال  

پیش زن نمی گرفت. اگر دوستش داشت بایادآوری همسرسابقش آه نمی کشید. اصال          

همه ی این ها به کنار،کدام پلیس احمقی عاشق یک تبهکار میشد که او دومی باشد؟قبال     

مام               ها بیگناه بود و متهم   بات فایی  حال امین و به هر  ناه بود. حاال پراز گ ما  شوووده بود ا

شه کن        سال ها از خود و زندگی اش برای ری سبت به خاک وطنش دارد و  وفاداری که ن

کردن فساد در این مملکت گذشته نمی تواند او را دوست داشته باشد. هومن هرچه که       

  نداشت. راجع به امیرحسین فکر  گفت راجع به امیرحسین بود،او که از امین بودنش خبر 

 .کردن به عشق و عاشقی زیاد سخت نیست اما امین... تصورش هم محال است

چشم باز می کند و هوای مه آلود اطرافش را می بیند.در نقطه ی باالیی قرار داشت،نقطه    

ای که از آن پایین همه نگاهش می کردند. صدایی بلندتر توجهش را جلب می کند و می 

ربچرخاند که متوجه طناب دور گردنش می شووود. هین بلندی می کشوود و می خواهد سوو
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سمت جلو برمی گردد و پاهایش را می       شود. به  ستی مانعش می  خواهد عقب بروداما د

سرمی          سختی  صدایی ازبلندگوبه گوشش می رسد.به  شده.  بیند که هنوز در هوا معلق ن

ص سبز رنگش ایستاده بود. او    چرخاند و هیبت امین را تشخیص می دهد. با فرم مخصو  

را نمی دید و تمام توجهش به روبرو بود. نامش را صووودا زد شووواید او را ببیند و نجاتش         

بدهد. اما امین بدون توجه به او لبخند می زد.مردی مقابلش ایسوووتاد و سووواره چشوووم             

نه ی امین زد و             به شوووا که چیزی را  پدرش بود  پدرش بود.  تا بهتر ببیندش.  ریزکرد 

 !ایه ی افتخارمی پسرمگفت:م

 !چهار پایه زیرپایش تکانی خورد و داد زد:بوووابوووووووووووووووا

بافریادش همه سووورها به سووومتش چرخید. هم امین و هم پدرش بالبخند نگاهش می             

کردند.انگار فهمید که کمکش نمی کنند. ته نگاهشوووان پر از شوووادی بود. دسوووت های           

شده بود         شده اش هم باعث  سته  شت ب سرش را به عقب مایل    ازپ شی بکند.  نتواند تال

  .کرد:توروخدا... توروخداکنید. من می ترسم

اما چهار پایه می رود و زیرپایش خالی می شوووود. تمام نفسوووش می رود و او تکان می           

 .خورد. صدای آشنایی زیرگوشش می گوید:حقته. تو باید تاوان پس بدی

صد            ست  ست. مگر می توان شنا ست زیادی آ شنا ست و پا      صدا آ سد؟ د شنا ای امین را ن

سش می رود و روی خا آخر زندگی اش بی      شود. نف سیاه می  میزند و در آخر نگاهش 

  .حرکت می ماند

 .و :ساره...ساره پاشو. ساره

های نگران مهرداد گره می خورد.         گاهش درچشوووم  ندی از خواب می پردو ن باهین بل

 ی؟مهرداد دستی به صورتش می کشد:خوبی؟صدامو می شنو
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 .و : بیا بده بخوره

شم می          ساره چ ستش می گیرد.  سرا برمی گردد و لیوان آب را از د سمت ک مهرداد به 

سی عمیق        ساند و نف ستش را به گردنش می ر بندد. خواب بوده. همه اش خواب بوده. د

نداخته بود. مهرداد          به گردنش نی می کشووود. نمرده بود و زنده بود. امین طناب دار را 

  .لبانش تکیه می دهد: یکم بخورلیوان را به 

 ساره آب را یک نفس می نوشد و مهرداد شانه اش را ماساژ می دهد:بهتری؟

سوواره با فشووردن پلک هایش به هم تایید می کند و سوورش را به پشووتی مبل تکیه می    

 دهد.مهردادموهای پریشان او را پشت گوشش می زند:اینجا چرا خوابیدی؟

باز       که چشوووم  بدون این  قه می کند. از         سووواره  به دور خود حل هایش را  کند دسوووت 

ورگ!مهرداد باز می پرسد: چی                   ب.و.شکا و و و و و و و و و و ش تاحدمرگ ترسیده بود. تاحدم

 دیدی که انقدر به همت ریخت؟

سوواره هیچ نمی گوید و سوورش را بین زانوان جمع شووده اش پنهان می کند. مهرداد باز   

غضش بشکند. دست های مهرداد به    صدایش می کندوساره می ترسد کلمه ای بگوید و ب   

شش را بازیابد. تمام تنش می          شدتا آرام سی عمیق می ک ساره نف شود.  دورش حلقه می 

 .لرزد. مهرداد لب می زند: قراربود باهات قهر باشم ولی ببین چیکار می کنی

 ...ساره سرش را محکم تر به سینه اش می فشارد: می ترسم. از همه چی

 ا بیشتر می کند: مگه چی شده؟مهردادفشار دست هایش ر

 !ساره باالخره هق می زند: خفه می شووووووووودم
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مهرداد اخم می کند. فکرش به سمت دیشب می رود. به امیرحسینی که او را باخودبرده     

بود. چه برسر این دختر آورده بود؟ ازفکری که به سرش زده اخمش غلیظ تر می شود:  

 اق؟می خوای یکم استراحت کنی؟ بریم ات

سوواره خود را از آغوشووش جدا می کند. صووورتش را پاک می کند و تازه متوجه هیراد و   

رهایی می شود که نگاهشان می کنند. سعی می کند خود را جمع و جور کند.از روی مبل  

 .پایین می آید: نه نیازی نیست

  .لحنش را مثل همیشه محکم می کند:امروز کار زیاده

قدمی بردارد     که  بل از این  جدی می پرسووود: دیشوووب     ق مهرداد مچش را می گیرد و 

 کجابودی؟

 و : چه ربطی داره؟

 ...و : ساره مثل آدم جوابمو می دی. دیشب

 !ساره مچش را از دست او بیرون می کشد: مهرداد انقدر منو اذیتم نکن

مهرداد از جابلند می شوووود و مقابلش می ایسوووتد: من اذیتت می کنم یا اون مرتیکه ی          

 ه؟حروم زاد

 .ساره اخم می کند: حرف دهنتو بفهم

مهرداد کالفه می شووود: چرا نمی فهمی من نگرانتم؟ دیشووب کدوم جهنم دره ای بردت  

 که این حال وروزته؟

که در ذهن آماده کرده را مرور می کند. مهرداد          هایی  گاه می دزدد و حرف  سووواره ن

 !تکانش می دهد:جواب بده ساره
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  !منو امیردخالت نکن مهرداد لطفا ساره نگاهش می کند: تو روابا

 ...مهرداد پوزخندمی زند:دیروز همین موقع و همین جا گفتی حذفش می کنی

 .ساره به میان حرفش می پرد: نظرم عوض شد

 ...و : ساره تواونو

  .و : می شناسمش. می دونم که فکر می کنی می خوادباهام بازی کنه ولی این طور نیست

گیرد و مالیم تر از قبل می گوید: دوستش دارم مهرداد.دیشب  دست های مهرداد را می 

 .فهمیدم که اون هم نسبت به من یک حس هایی داره

مهرداد تلخ می خندد و دستش را از بین دست هایش بیرون می کشد: پای هرمردی رو    

  .به به تختت باز کنی نطقش خوب به کار میفته

درون می شووکند و دم نمی زند. باید به  و بدون حرف به سوومت پله ها می رود. سوواره از

این زخم زبان ها و این نوع تصوووورشوووان عادت کند. هیچ توجیح دیگری برای جیک تو 

 .جیک شدنش باامیرحسین نمی تواند داشته باشد جز به دوش کشیدن این رابطه

*** 

 !و : خوب من منتظرجوابم

 فارش می دی؟ساره جر ه ای قهوه اش می نوشد و لب می زند: همیشه تلخ س

 امیرحسین لبخند می زند:اغلب آره. می خوای بگم شکر بیارن؟

  .ساره جر ه ای دیگر می نوشد:نیازی نیست

  امیرحسین دست به سینه تکیه به پشتی صندلی می دهد: خوب؟
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  .ساره است که به جای او می گوید:فهمیدم. منتظرجوابی

هوه اش را تمام می کند و دور امیرحسووین سوورشوورا برای تایید تکان می دهد. سوواره ق   

دهانش را با دسوووتمال پاک می کند. کالفگی امیرحسوووین را از نفس های بلندی که می          

صندلی می دهد و       شتی  شد می فهمد و از این حرص خوردنش لذت می برد. تکیه به پ ک

لب می زند:خوب یک راسووت میرم سووراصوول مطلب. من هنوزهم بهت اعتماد کافی رو   

منتظرم دست بند خوشگلت رو در بیاری و اسیرم کنی ولی خب با همه     ندارم و هرلحظه 

این ها چاره ای به جز اعتماد به تو ندارم.شرطم رو دیشب هم گفتم ، فقا نمی خوام فعال 

 .کسی از زنده بودن من باخبر باشه

 ...و : آخه چرا؟ یک خبر کوچیک از زنده بودنت اگه به خانوادت

 !به هیچ وجه ساره به میان حرفش می پرد:

 .و : این شرظ تو منو بد دل می کنه

 و : به چی بددل می کنه؟

ووو : این که قراره آخر قضیه همه بفهمن تو زنده ای ولی بااین مخالفت شدیدت حس می 

 .کنم تو برنامه ی جدایی داری

سرت کاله      ساره تلخ لبخند می زند. با فنجان خالی مقابلش بازی می کند: من نمی خوام 

و دورت بزنم. تنها دلیلم اینه که نمی خوام باز بعنوان یک شووکسووت خورده ی به   بذارم

 .درد نخور به اون خونه برگردم

سربلند می کند:توگفتی می تونم خودمو بهشون ثابت کنم ولی من می ترسم نتونم. نمی     

خوام االن بفهمن زندم.می خوام فقا وقتی بفهمن زندم که من برنده شووده باشووم و بتونم  

  .اافتخارجلوشون وایسمب
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امیرحسین مردد می پرسد:ساره با همه ی این ها،تو یک مجازات کوچیکی قراره داشته       

 !باشی

سوواره می خندد: نترس سوورگرد من از تو انتظار پارتی بازی ندارم. هرچقدرهم حبسووم    

 .باشه می کشم ولی االن نه! هوف تو نمی فهمی من چی می گم

 .درسته نمی فهممامیرحسین صادقانه می گوید: 

 و : پس بیخیال دالیل من باش. فقا بگو قبول می کنی یانه؟

ه بزرگی ب نامردیامیرحسووین دسووتی به ته ریشووش می کشوود: مرددم. این پنهون کاری 

شه،انگشت اتهام همه      ساب میاد. کافیه یک نفر از زنده بودن توزودتر از موعد باخبرب ح

 .به سمت من برمی گرده

فکر این یکی را نکرده بود. لب می زند: اگه همچین اتفاقی بیفته من سوواره اخم می کند. 

 .می گم تو بیتقصیری و من تهدیدت کرده بودم

 امیرحسین می خندد: مثال چجوری تهدیدم کردی که ساکت موندم؟

  ساره دست زیرچانه اش می زند: مثال توسا همسر سابقت. اسمش زهرا بود درسته؟

مع می شوووود. اخم می کنوود:همونطور کووه گفتی اون      خنووده از لبهووای امیرحسوووین ج       

 .همسرسابقمه. دلیلی نداره با اون تهدید بشم

ساب            هعف برای تو به ح سابقته ولی بازهم یک نقطه  سر ساره می خندد: آره خب هم

 میاد.مگه نه؟

 .امیرحسین اخمش را غلیظ تر می کند:هیچ دوست ندارم پای زهرا به این قضایا باز بشه
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ست دارد! با تمام دلگیری      ساره دلگیرم  سرش را دو شود. امیرثابت کرد هنوز هم هم ی 

 .اش لحنش را شوخ می کند:قرارنیست زهراخانومتو بدزدم نترس

امیرحسوووین حرفش را بدون جواب می گذارد و سووواره می گوید:خوب االن همکار به        

 حساب میایم تقریبا. بگو نقشه چیه؟

ند: دقیقا همین سووواعت که ما اینجاییم  امیرحسوووین دسوووت هایش را در هم قالب می ک

 .هومن توی رستوران )...( توی منطقه ی تجریش داره قراردادمی بنده

 راردادی؟ق چه و 

سابق این مورد جدید رو معرفی کرده و هومن     شتری های  ووووو : انتقال اجناس.یکی از م

توی   .خیلی وقته منتظر فرصووتیه تا اعتماد این مرد رو جلب کنه. اسوومش حاتم فردوسووی

 ...مهمونی اون شب

مکث می کند: همون شوووبی که برای اولین بار همو دیدیم،اون شوووب هومن بافردوسوووی  

درباره کارحرف زد و امروز،فردوسوووی بعد یک تحقیق کلی بدش نیومد یک امتحانی            

ازش بگیره. و اگه کارها خوب پیش بره فردوسووی بازهم کارهاشووو به هومن میسووشره.    

ضیه ط  سابش هومنه. کار خوب پیش بره هومن مورد اعتمادش   درواقع توی این ق رف ح

 ...واقع میشه و اگه خوب پیش نره

 مکث می کند و ساره می پرسد:چی میشه؟

ووو :خوش بینانه ترین حالتش اینه که دیگه کاریو به هومن نمیسشاره ولی بدترین حالتش  

ب می لیه هومن مرتاینه که تالفی می کنه. وحتی اگه قضیه لو بره فردوسی همه چیز رو ع

  .کنه تامتهم بشه

 ساره متفکر می پرسد:حاالماباید چیکارکنیم؟این کار بایدخوب انجام بشه یابد؟
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وووو :خوب! چون ما هم می خوایم هومن به اون آدم ها نزدیک بشه و متعاقب بااون،ماهم   

نزدیک تر می شوویم. فردوسووی آدم کمی نیسووت. همه ی این آدم ها می تونند مثل یک   

 .یره عمل کنند و مارو به کسی که می خوایم برسونندزنج

 !و :اوهوم. یک سوال

 .و :بشرس

ووووو : همونطور که گفتی االن هومن برای اون قرارداد رفته و حتی طرف حسووابشووون هم 

هومنه. تو توی این چندسال می تونستی برای خودت یک داردسته مثل هومن جور کنی      

 ار رو نکردی؟و واسه خودت اربابی باشی. چرا این ک

 .امیرحسین لبخند می زند: از نوع سوالت معلومه توجوابت رو می دونی

 و : اگه می دونم چرا باید ازت بشرسم؟

ساره تلخ می خندد: تو داری ازهومن به عنوان یک طعمه       سکوت می کند و  سین  امیرح

 .استفاده می کنی که حتی اگه کارهات درست پیش نرفت دودش فقا توچشم اون بره

وووو : تو زیادی منفی نگاه کردی.اصل ماجرا اینه من نمی خوام به سادگی از میدون شوت    

 .بشم

ووووو : اصوول و فرعش همینه که تو بعنوان یک دوسووت مثال خوب هومن رو میفرسووتی تو  

 .شیکم اژدها

امیرحسین اخم می کند:به من طعنه نزن. من فقا بخاطرشغلم اینجام ساره از من انتظار      

  .باشدلسوزی نداشته 
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ساره آهی می کشد: من هیچ انتظاری ازتو ندارم. فقا یادت باشه هومنم یک آدمه، یک      

 .آدم

 امیرحسین کالفه می شود:میشه تمومش کنی؟

هره.             شه حی و حا سرگرد همی سه،  صیحت کردن که می ر شخند می زند:وقت ن ساره نی

 حاال که من می خوام چندتا حرف آموزنده بگم سرت درد میاد سرگرد؟

میرحسووین دسووتیبه صووورتش می کشوود و سوواره می خندد: باشووه باشووه اعصوواب خودتو   ا

 خردنکن.فقا بگو امشب باید چیکار کنیم؟

امیرحسووین چشووم غره ای به او می رود: این طعنه های امروزت رو یادت بمونه. امشووب  

سلحه،بدترین حالت ممکنش    هومن راجع به جنس ها می گه. به احتمال زیاد یا مواده یا ا

 .م اینه که اعضای بدن باشهه

 و :خوب؟

 .و :باید دنبال یک راه خوب باشیم تا بتونیم ازمرز ردشون کنیم

 ساره متفکرمی گوید: و اگه محموله این چیزهایی که گفتی نباشه چی؟

 و : مثال چی باشه؟

*** 

 .هومن:دختر

 !ساره بی اختیار باصدای بلندی می گوید:چووووووووووی؟

 ش برمی گردد:چرا داد می زنی؟هومن بااخم به سمت
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 امیرحسین باخونسردی می گوید:از اونور میاریم اینور یا باید ردشون کنیم اونور؟

هومن نگاهش را بین تک تک شان می چرخاند و روی ساره ثابت می ماند: باید بفرستیم  

 .دوبی

  مهرداد است که می پرسد: دخترا از کدوم دسته اند؟خودشون میان یا دزدی اند؟

 .هومن شانه ای باال می اندازد: نمی دونم. قرارشده یکی به اسم کوروش بیاردشون

 .کسرا لب می زند:کارسختیه. مخصوصا اگه دخترها دزدی باشن

 .آرش: حق با اونه. کم پیش میاد دخترها خودشون برای رفتن راهی باشن

ر  در فکسوواره نگاه نگرانش را به امیرحسووینی می دوزد که کنارش سوواکت نشووسووته و    

 فرورفته. آرام لب می زند:بایدچیکارکنیم؟

 .امیرحسین به سمتش می چرخد:حلش می کنم

 .صدای هیراد توجهشان را جلب می کند: حاال این کوروش خان کی قراره بیارتشون

  .هومن باخونسردی می گوید:فردا

  این بار امیرحسین معترض می شود: چرا انقدر عجله ای؟

سووی کار به ماسووشرده. به نظرمن که می خواد خوب بسوونجه ببینه   هومن:اولین باره فردو

توی این تایم کم،بایک سوووری دختر چموش و سووورسوووخت،چجوری قراره کاررو پیش  

 .ببریم. یجورهایی سخت ترین شرایا رو جلو پامون گذاشته تا آزمایش کنه
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  یو حواسووتون رو جمع کنید. این کار برای من خیلی مهمه. هیچکس کوچک ترین خطای

شو کنار            شو نداره همین االن خود سی که حس می کنه آمادگی  شه. هرک شته با نباید دا

  .بکشه،چون من توی این یک مورد کوچک ترین خطارو هم قبول نمی کنم

 .نگاهش را بین همگی شان می چرخاند: من جدی گفتم. هرکس آمادگی شو نداره بگه

  .هیراد از جابلند می شود:من نیستم

بدون حر  یه ی          هومن  ند می شوووود:توی قضووو بل بل ند. کسووورا از روی م لک می ز ف پ

 .دخترهاهیچوقت نبودم. خودت که می دونی

شان می چرخاند        ششزخانه به راه می افتد. هومن نگاهش را باری دیگر بین  سمت آ و به 

و روی مهرداد ثابت می شووود. مهردادی که تمام حواسووش را به امیرحسووین وسوواره ای   

 !باهم حرف می زنند. صدایش می کند:مهرداددوخته که زیرزیرکی 

 مهرداد سرمیچرخاند و پرسشگرنگاهش می کند:تو مطمئنی که می خوای باشی؟

 و : چرا نباید باشم؟

 .و : چون حس می کنم این روزها خوب نیستی

 .مهرداد نیشخند می زند: نه خیالت راحت من کامال خوبم

هد. هومن روی مبل کنار مهردادمی  و دسوووت به سوووینه تکیه اش را به پشوووتی مبل می د

 .نشیند: پس حله. فردا از ده صبح همه اینجا باشید

 .امیرحسین ازجا بلند می شود:پس می بینمت

 .رو به ساره می کند:حاهرشوبریم
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شارد.      ست زانویش را می ف مهرداد اخم می کند و می خواهد چیزی بگوید که هومن با د

بلند می گوید: هرشوووب هر شوووب که نمیشوووه      مهرداد طلبکار نگاهش می کند و هومن    

 .مهمون رفت

سوواره و امیرحسووین متعجب به سوومتش برمیگردند و هومن باخونسووردی می گوید:من   

 همین االن گفتم فردا روز مهمیه و کلی کار داریم. بعد شماباربندیل می بندین برین؟

 .امیرحسین مصمم می گوید: ماسرساعت اینجاییم تو خیالت راحت

دان روی هم می سابد و تمام تالشش را می کند تا خروجشان حرف نامربوطی     مهرداد دن

نزند. چنددقیقه ای می گذرد و سووواره باالخره حاهووور و آماده پایین می آید.خداحافظی  

مختصری می کنند و خارج می شوند. به محم بسته شدن در مهرداد از جا بلند می شود.  

 !هومن صدایش می کند:مهرداد

 .تش برمی گردد: دارم دیوونه می شممهرداد به سم

شان می کنند می اندازد و        شمی نگاه شود. نگاهی به بقیه که چهارچ هومن از جابلند می 

  .می گوید:بریم باال

مهرداد نفس عمیقی می کشوود و بدون حرف پشووت سوورش به راه می افتد. وارد اتاق می 

 .شوند و هومن اشاره به مبل می زند:بشین

و هومن صووندلی پشووت میز رابرمی دارد و مقابلش می گذارد. روی   مهرداد می نشوویند 

  .صندلی جای می گیرد و می گوید:طفره نمی رم و یک راست اصل مطلبو می گم

 .مهرداد خیره نگاهش می کند و او لب می زند:باید بری

 مهرداد اخم می کند:کجا؟
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  .می کنی و : اول باید بری دبی. تو تحویلشون می گیری و معامله رو تمومش

 و : خوب بعدش؟

 .و :بعدش برو ترکیه. یمدت اینجا نباش تا خودتو پیداکنی

  .مهردادپوزخند می زند: من نیازی به فرار ندارم هومن

 و : پس این چه حال و روزیه که واسه خودت ساختی؟

شه. اونم      ست هایش را درهم قالب می کند: من فقا نمی خوام اینجوری تباه ب مهرداد د

 .می مثل اونپای آد

 .هومن لبخند می زند:خودتو شاید بتونی گول بزنی ولی منو نمی تونی

مهرداد اخم می کند و نگاه می دزدد. هومن دست روی شانه اش می گذارد: من از هیچی  

خبرندارم نه احسوواس تو نه احسوواس اون ها. فقا می دونم از دسووت دادن سووخته. و تو  

 .ی از دستش می دیاینجوری فکر می کنی که ذره ذره دار

شد و هومن بی رحمانه ادامه می دهد: ولی باید بگم اون هیچوقت مال   مهرداد آهی می ک

 !تو نبوده

  .مهرداد سرش را بین دستانش می گیرد و هومن ادامه می دهد: فقا دوستش بمون

مهرداد سوووربلندمی کند: من همین االن هم بعنوان دوسوووتش می خوام که از اون مرد     

ره. من و همه احساساتم به درک،تو که امیرو می شناسی. من نمی خوام ساره       فاصله بگی 

 .بازیچه دستش بشه
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ازجابلند می شوووود و طول اتاق قدم می زند. هومن می گوید: خوب بهش بگو. هرچیزی        

 .که راجع به امیر می دونی رو بهش بگو

 .مهرداد لب می زند: گفتم

  .باچشم باز انتخابشو کردههومن یک تای ابرویش را باال می دهد: پس 

 .مهرداد می ایستد: باچشم باز نیست! امیرباحرف هاش کورش کرده

هاشوووه یعنی        با که هنوز  هومن خونسووورد می گوید: خوب تو واقعیتو بهش گفتی. این 

  .باهمین شرایا هم قبولش کرده

  .مهرداد کالفه تر می شود و هومن می غرد: خودتو الکی نابود نکن

 .یصال می گوید: همه چی خوب بود هومن. اگه اون نمیومدمهرداد بااست

هومن دسوووت به سوووینه می زند: حتی نمیومد هم اون چیزی که تو منتظرشوووی هیچوقت  

  .اتفاق نمی افتاد

 .و : من نگرانشم هومن بفهم

 .و : ولی نباش. اگه نگران اینی که بازیچه بشه من تضمین می کنم این اتفاق نمی افته

 کند: منظورت چیه؟ مهرداد اخم می

هومن لبخند می زند:به اندازه تموم سوووال هایی که با امیر بودم و می شوووناسووومش،این            

 .تضمین رو می کنم ساره واسش بازیچه نیست

 و :ازکجاانقدر مطمئنی؟
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 .هومن می خندد:از اون جایی که من امیر رو خوب می شناسم

*** 

 .می شدامیرحسین پنجره را پایین می دهد: نباید اینطوری 

 ساره: حاال برنامه عوض میشه؟

امیر از اینه بغل ماشووین های پشووتی را نگاه می کند و سوورش را برای تایید باالپایین می  

شود: چرا آخه؟ مگه نگفتی باید این      ستش را مقابل بخاری می گیرد تاگرم  ساره د کند. 

 .کار رو خوب تموم کنیم تااعتماد فردوسی جلب بشه

می چرخاند:میشد مواد و اسلحه و هرکوفت دیگه ای رو فدای جلب    امیرحسین فرمان را  

 .اعتماد اون کرد ولی آدم ها رو نه، نمیشه از زندگی اون دخترها گذشت

سازی         شی و باکمک پلیس  اهر شته با ساره متفکر می گوید: تو می تونی نفوذ زیادی دا

که انگار ما کارمون   کنید. یجوری که از مرز رد بشوون و اونور دخترها رو لو بدی. جوری

 ...رو درست انجام دادیم

 .امیرحسین به میان حرفش می پرد: نمیشه

 ...ساره اخم می کند: چرانشه؟ ریسک داره ولی می اره به خراب کردنِ

 .امیرحسین بلند تر می گوید: نمیوووووووووشه ساره نمیشه

 .از توجلوتره ساره دلخور رو برمی گرداند: تو اهل ریسک نیستی. برای همین هومن

امیرحسووین اخم می کند: من اهل ریسووک نیسووتم چون نمی خوام خودخواهانه بازندگی   

  .اون دخترهابازی کنم
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جوابی از سوواره ای که پشووت به او کرده نمی شوونود و باز می گوید: من قبال این راه رو   

 .امتحان کردم

 : خوب؟ساره متعجب به سمتش برمی گردد. سکوتش را که می بیند لب می زند

امیرحسین ماشین را به سمت چپ هدایت می کند: یک سال و اندی پیش بود. دنبال تو      

ستم قبل از          سینا مظاهری بود. هرچقدر تالش کردم نتون سم  سطه یکی به ا می گشتم. وا

بدون               تا  با سووورهنگ هماهنگ کردم  کارهای عبور از مرز رو  رفتن دخترهارو ببینم. 

  .یم دخترهارو دیدم و بازهم بین شون نبودیدردسرتموم بشه. اونور که رسید

شده اش را بیرون می دهد: تاشب قرار بود دخترها رو برگردونیم. قراربود     نفس حبس 

 ...پلیس بیاد ولی تا اون ساعت

کالفه دسووتی به صووورتش می کشوود و مشووتش را مقابل دهانش نگه می دارد. سوواره می  

 پرسد:چی شد؟

: یکی توی حموم خودکشی کرده بود. یکی فروخته   امیرحسین سرعتش را کمتر می کند  

 ...شده بود وپیداش نکردیم. اون یکی

  .شده بود ت.جا.وزآه می کشد: بهش 

ساره مات و مبهوت می ماند و امیرحسین ادامه می دهد: بقیه سالم رسیدن ولی اون سه       

  .نفر،عذاب وجدانش تا آخر عمر رو دوشمه

چون به دنبال او می گشت؟ وقتی او بامهرداد   . فقات.جا.وزساره لب می گزد. خودکشی 

در ترکیه زندگی می کرد، شب و روزش را به سادگی سشری می کرد چند زندگی بخاطر 

 او فدا شده بود؟
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با دسووت صووورتش را می پوشوواند و امیر حسووین می گوید: به خاطر همین نمی خوام این 

 .اشتباه رو تکرار کنم

 .ببخشیدصدای هعیف ساره به گوشش می رسد: 

 به سمتش برمی گردد و با دیدن قامت خم شده اش می گوید: خوبی؟

 !ساره دست هایش را کنار می زند و نگاهش می کند: تقصیرمنه. اون ها... وای خدا

شه. کمکم        شین را کنار می زند و پارک می کند: فقا نباید بذاریم تکرار ب سین ما امیرح

 می کنی؟

 و : چجوری؟

هنوز نمی دونم. باید یک فکر اساسی بکنیم. بذار با پدرت صحبت     وووو : نمی دونم. یعنی 

 .کنم ببینم اون چه نظری داره

  ساره لبخند می زندوامیرحسین متعجب می پرسد:چیز خنده داری گفتم؟

ساره دست به سینه می زند: نه فقا دارم فکر می کنم از شغل بابام متنفرم بودم. از تموم  

ن. اون پرونده های نامرتب که یک سره رومیزش بود و  پچ چ های یواشکی اش توی تلف 

اتاقی که هیچکس حق نداشووت حتی مرتبش کنه. از این چیزها بدم میومد و االن وسووا  

  .همون قا له ام

 .امیرحسین لبخندمی زند: شغل ما بدنیست. به مرور زمان شیفته اش می شی

با خودِ پلیس بودن   سوواره آه می کشوود:من فقا دوسووت داشووتم خانوادمون عادی باشووه.

سختی هاش     شترک بودن رو گرفته ،تموم  کاری ندارم. فقا نمی خوام زندگی که لقب م

 .رو دوش یک نفر بیفته
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 .و : بی انصاف نباش ساغر.حاجی تموم تالششو می کردشماها چیزی کم نداشته باشین

  .نداشتیمساره پوزخندمی زند: آره ما همه چی داشتیم. خونه،پول غذا فقا بابامون رو 

امیرحسین دیگر چیزی نمی گوید و ساره درسکوت به ساغری که از زبان او شنیده فکر  

می کند. باز سوواغر وارانه عمل کرده بود که او اینطور بی محابا سوواغر صوودایش زد؟این   

سوال زیادی ذهنش را درگیر می کند و لب باز می کند: چرا گاهی می گی ساغر و گاهی    

 ساره؟

خندد: چون وقتی تنهانیسوووتیم مجبورم سووواره صووودات کنم ولی وقتی     امیرحسوووین می 

 .خودمونیم ترجیح می دم ساغر ببینمت تاساره

سووواره رو می گیرد تا امیر لبخندش را نبیند.امیرحسوووین حرفش را مزه مزه می کند و       

نه            ند: دوسوووت دارم تو هم وقتی خودمونیم منو امین ببینی  یا می ز به در باالخره دل 

  .امیرحسین

سوواره باصوودا می خندد و امیرپرسووشووگرنگاهش می کند. سوواره به سوومتش برمی گردد:  

 .واقعیتش نمیشه

 امیرحسین اخم می کند: چرا؟

سرگرد وفایی نمی         شانه اش کم می کند: چون من هیچوقت پیش  سرش را روی  ساره 

ا بتونم راحت بگم بخندم دادبزنم. نمی دونم، قبال ها خیلی ازت حسووواب می بردم و االن 

 .این روی امیرحسینی ات باهات راحت تر از قبلم

صاف نباش من هیچوقت درمقابل تو جدی نبودم. حتی خودم      سین می خندد: بی ان امیرح

 .گاهی برای خندوندن تو پیش قدم می شدم
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شم های او می دوزد: ولی اون موقع هیچوقت      ساره لب می گزد ونگاه خیره اش را به چ

 .دیانقدرطوالنی نگاهم نمی کر

امیرحسووین بدون حرف مات چشووم هایش می ماند. چشووم هایی که رنگ خاکسووتری و   

سیاهی            شد،میان  شاید هم دلیلش همین با سیاهی های قبال ها نبودند.  شبیه  سلی اش  ع

مطلقشووان گم می شوود که نمی توانسووت نگاه کند اما حاال... نگاه می گیرد و چیزی نمی    

ی کند. ماشوووین را روشووون می کند و سووواره     گوید. یعنی هیچ حرفی برای گفتن پیدانم  

 .میگوید:چرا از اینور؟دور میشه تا ولیعصر

گه نمی تونی برگردی.             ند: دی لب می ز گاه از جلو بگیرد  که ن بدون این  امیرحسوووین 

 .زودبرگشتن هات ممکنه مشکوکشون کنه

  و : پس کجامی ریم؟

 .و : نمی دونم. متاسفانه بخاطر قولمون نمی تونم ببرمت خونه

 ساره پرسشگر نگاهش می کند: یعنی چی؟

امیرحسوووین فرمان را می چرخاند:خوب خونه من تحت مراقبته. اگه بریم و ببیننت فردا  

  .باید یک گزارش کامل از هویتت و نقشت توی باند تحویل مافوقم بدم

 .و : آهان

صندلی تکیه می دهد و نگاهش را به او می دوزد.قلبش به تالطم      شتی  ی م سرش را به پ

افتد وچشم می بنددتااحساساتش را پس بزند.فکر می کند آخرجایی پیدامی کند دیگر.     

  .پلک هایش سنگین می شود و نمی فهمد خواب چگونه به سراغش می آید
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شین را در یکی از نواحی خلوت      شود. باالخره ما بعد از چند دقیقه متوجه خوابیدنش می 

شوود. از صوندوق ماشوین پتویی مسوافرتی       گوشوه ی کوچه ای پارک می کند و پیاده می 

برمی دارد و در سووومت او را باز می کند. پتو را روی او می کشووود و سووواره بااحسووواس       

حضورکسی در نزدیکی اش باوحشت از جا می پرد. امیرحسین نگاه به چشم های گرد         

 .شده اش می دوزد:نترس منم

 ساره نگاهی به اطراف می کند: کجاییم؟

 .: یک گوشه از تهران. تاصبح اینجا بخوابیم کسی کارمون ندارهامیرحسین می خندد

در را می بندد و به سمت در راننده می رود. سرجای خود جای می گیرد و صندلی را می    

 .خواباند. غلتی می زند و پشت به او می کند: شبخوش

  ساره از وهعیتشان خنده اش می گیرد. خیابان خواب نشده بود که آن هم شد. صندلی       

اش را می خواباند و باخیال راحت چشووم می بندد اما امیرحسووین تاصووبح پلک روی هم  

به              بدون آسووویبی  ندزندگی آن دخترها را  تا بتوا نمی گذارد وبه راه حلی فکر می کند 

 .ماموریت شان از نجات بدهد

از روی مبل بلند می شوووود و خانه ی خالی را از نظر می گذراند. صووودای وزوز واری در         

تکرار می شود. دنباله ی صدا را می گیرد و به در خروجی می رسد. در را باز می گوشش 

کند و صدای فریاد هومن بهتر به گوشش می رسد. پله ها را پایین می رود. صدا نزدیک      

تر می شود و نگاهش به در نیمه باز انباری می افتد. بیاد می آورد اینجا همان جایی است  

جا پرتش کنند. هیراد گفت خیلی سوورد اسووت و هومن...    که روز اول می خواسووتند آن

هیراد گفت یاکسوورا؟سووری تکان می دهد تا افکارش را پس بزند. پله ها را مردد پایین  

شنود: تو باخودت چی فکر کردی؟ تو منو       هح تر می  صدای هومن را وا می رود و اینبار 

 چی فرض کردی؟



                 
 

 

 SEPIDAR*77|  غرق درآتشرمان 

 

 

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

 

553 

 

سرک می کشد تا ببیند هوم   سرچه کسی داد می زند؟    از میان در نیمه باز  ن اینطور بلند 

ازپشوووت سووورقامت هومن را می بیند و می تواند هیبت مردی که مقابلش نشوووسوووته را     

صدای                  شت بندش  شنود پ سلحه را می  شه ی ا شدن ما شیده  صدای ک شخص بدهد.  ت

 .هومن که می گوید: خیلی وقت پیش باید این کار رو می کردم

  .مین می کند: بامردن من هیچی عوض نمیشهصدای آشنای مرد پاهایش را میخکوب ز

صدای امین بود. خودش بود. ترسش را کنار می گذارد و داخل می شود. صورت زخمی       

 !او را می بیند و نگاهش بهسمت اسلحه می چرخد. لب می زند:امین

هومن دسووتش را تکانی می دهد و سوواغر به سوومتش پاتند می کند تا مانعش شووود. در   

شش           عرض یک پلک برهم سلحه در گو شلیک ا صدای  شود اما  زدن هومن ناپدید می 

 .اکو می شود. بلند تر صدایش می کند: امین! من نمی بینمت

به دور خود می چرخد و بین تاریکی ها روشنایی ماشین سفیدی چشمش را می زند. بی      

شود. انگار که طبق غریزه دارد کاری که تعیین       شیده می  سمت ک اختیار پاهایش به آن 

شوووده را انجام می دهد. در عقب ماشوووین را باز و چراغش را روشووون می کند. نگاهش          

شم های باز              سد با چ ست. ج شین ا صندلی عقب ما شود که روی  سدی می  میخکوب ج

خیره نگاهش می کرد اما نگاهش رنگی نبود،جسووود ارسوووالن نبود،بلکه امین بود که با        

 .چشم های سرد و بازمانده نگاهش می کرد

صدای ا  سته         با شم های ب سمتش برمیگردد. با دیدن چ شود و به  مین گفتنش بیدار می 

 اش می گوید: چیزی شده؟

 !ساره باز زمزمه می کند: امین
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به         خنده اش می گیرد. دخترک خوابش را می دید؟ سووواره تکانی می خورد و نگاهش 

د:  نقطره های عرق روی پیشانی اش می افتد. ساره تکان می خورد و امین صدایش می ک   

  .خواب می بینی ساغر

ساره          صدایش می کند.  شود و بلند تر  صرف می  ست تکانش دهد اما من می خواهد با د

شدن      شم هایش را تا آخرین حد باز می کند، از این بیدار باری دیگر امین می گوید و چ

ناگهانی اش امیرحسین ازجامی پرد. ساره نگاهش را با مکث از او می گیرد و در اطراف    

یده پی می برد و نفس حبس                می چر که د قایعی  به خواب بودن و تازه  گار  ند. ان خا

 شدهاش را بیرون می دهد. امیرحسین می پرسد: خواب بد دیدی؟

سوواره سوورش را باال پایین می کند. امیرحسووین در داشووبورد به دنبال آب می گردد و با  

سمت چهره ی رنگ و رو پریده اش ب    شد. به  رمی گردد و  دیدن بطری خالی آهی می ک

 می گوید: بهتری؟

  .ساره دستی به پیشانی اش می کشد: من خوبم

 .چشم هایش را با دست می مالد: نمی دونم چمه این روزها زیاد خواب می بینم

 امیر بالحن شوخی می گوید: تو همشون من هم هستم؟

سین قهقهه می زند: پس            سمتش برمی گردد و امیرح شده به  شم هایی گرد  ساره باچ

 !م تو هدفزد

  ساره لب می گزد و امیر حسین ماشین را روشن می کند: حاال چی می دیدی؟

 .ساره به سمت صندلی اش برمی گردد تا باالتر بکشدش: تو اول بگو چی ها شنیدی

 .امیر حسین ماشین را به راه می اندازد: من فقا اسم خودمو شنیدم. چیز دیگه ای نگفتی
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 .ی گوید: نمی خوای بگی؟ من منتظرمساره لب می گزد و امیرحسین م

  .ساره شانه ای باال می اندازد: زیاد یادم نیست

امیرحسوووین می فهمد میلی برای تعریف کردن ندارد و اصووورار نمی کند. خمیازه ای می 

 کشد و ساعت را نگاه می کند: صبحونه چی می خوری؟

شد و در این حال به هم نگ      شت بند او خمیازه ای می ک اه می کنند و پقی زیر ساره نیزپ

 .خنده می زنند. ساره می گوید: دروغ نیست پس میگن خمیازه مرض مسریه

 .و : آره منم شنیده بودم. ولی این شکلی تجربه اش نکرده بودم

شم از نگاه خیره ی او می گیرد: من کیک       ست که چ ساره ا هردو کوتاه می خندند و باز 

 .می خورم با شیرکاکا و

  .کند: ولی من فکر بهتری دارم امیرحسین اخم می

  منتظرسووفارشووشووان و نشووسووته میزی پشووت قدیمی پزی کله یک در چند دقیقه ی بعد 

 توجه . کرد می نگاه  را پنجره کنار  های  گلدان  و زده اش زیرچانه   دسوووت سووواره. بودند 

  نمی. ندداشت  خردسال  کودکی و بودند نشسته   ساره  سر  پشت  که بود زوججوانی به امین

برای دخترک روی میز در می آورد که او   ادایی چه نشووسووته او به پشووت که یمرد داند

ازته دل می خندد و دو دندان تازه در آمده اش نمایان می شوووود.لبخند تلخی می زند و            

خاطرات بارداری زهرا مقابل چشوومش پدیدار می شووود. ماه سوووم بود که با کلی سووختی 

ا به زهراسووربزند. دسووت روی شووکمی که   آپارتمانش را رها کرده و به خانه اش آمد ت

برآمدگی کمی داشوووت گذاشوووته بود تا کودکش را حس کند. زهرالبخند زده بود و با          

  .صدای کودکانه ای گفته بود:خیلی کم میای بابایی. من دیلم بابایی مو می خواد
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ساره متوجه نگاه غمزده اش می شود و با صدای بلند خنده ی کودک می فهمد توجهش     

جلب شوووده. دسوووت روی گلبرگ های نازک گل کاغذی می کشووود و برای پرت     به چه  

 .کردن حواسش می گوید: چقدر مراقبت از این گل ها سخته

امیرحسین نگاه از کودک می گیرد و به او می دوزد. ساره دست روی برگ سبز رنگش       

  .می کشد و بدون این که نگاهش کند می گوید: انقدر باحسرت بچه ها رو نگاه نکن

امیرحسووین اخم می کند و سوواره به سوومت کودکی که پشووت سوورشووان نشووسووته برمی   

یادی         های خرگوشوووی ز ید و قرمزش و آن مو با پیرهنچین چینی سوووف گردد.دخترک 

خواسووتنی به نظر می رسووید.دوباره به جلو برمی گردد و می گوید: دوسووت داری بغلش  

 کنی؟

  .امیرحسین می خندد: بی خیال ساره

سته         ساره ولی از جا  سی از کوچیک ترین خوا ست چون پلی شود: تو که قرار نی بلند می 

 .هاتم بگذری

 ...امیرحسین چشم گرد می کند: چه ربطی به پلیس بودن

قبل از تمام شدن حرفش ساره پشت به او به سمت میز آن ها می رود. دقیق نگاهش می 

کند او را چند   کند که باخنده دستی روی سر دختر می کشد و از مادرش درخواست می     

دقیقه ای سرمیزخودشان ببرد. مادرش بالبخند قبول می کند و ساره دخترک را بغل می    

کند و برمی گردد. سوورجایش می نشوویند و کودک را روی میز می گذارد: به عمو سووالم  

 .کن. هستی خانم. ببین عمو امین رو

 .هستی زیرچشمی امین را نگاه می کند و می گوید: دَدَ
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ه ای به گونه ی کودک می گذارد و امین لبخند می زند. این      ب.و.شوووندد.  سووواره می خ

صحنه می توانست تابلوی زیبایی شود. ساغر و این کودک... دست دراز می کند وهستی        

را به سوومت خود می کشوود.هسووتی باترس نگاهش می کند و امین لب می زند: سووالم.    

 خوبی؟

شان می کند. وقت        سینه می زند ونگاه ست به  سرت آن    ساره د ی آن طور غمزده و باح

ها              به بچه  بچه را نگاه می کرد دلش آتش گرفته بود. خودش چندان عالقه ی زیادی 

ند.             چه تالش ک لت غمگین این مرد مجبورش کرد برای آوردن آن ب حا ما  نداشوووت ا

نگاهش را به لب های کش آمده اش می دوزد و لبخندمی زند. امین چه خوب لبخند می          

  .خندد و چه زیبا شاد می شود زند، چه خوب می

به دلش قول می دهد از این بعد هروقت که خودشانند او را امین صداکند نه امیرحسین.     

حتی قول می دهد در دلش هم به او فکر کردنی نام امین را مرور کند. امیرحسین را باید 

 !حذف کند چون این مرد با این پاکی درونی اش فقا باید امین باشد

شروع به خوردن می           با آوردن ستی را به خانواده اش پس می دهند و  شان ه شات سفار

 .کنند. امین باالخره سکوت بین شان را می شکند: ممنونم

 .ساره لبخند می زند: کاری نکردم

امین موهعش را عوض می کند و جدی می شود: دیشب خیلی فکر کردم. یک نقشه ای      

 .دارم که نمی دونم بگیره یانه

ز خوردن می کشد و پرسشگر نگاهش می کند. امین ادامه می دهد: ولی به    ساره دست ا  

 .کمک پلیس هم نیاز داریم

 و : یعنی چی؟
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 .و : یعنی پدرت. باید نقشه رو به اونم بگیم

 و : حتی منو؟

 .و : اوهوم. مجبوریم. من دست تنها از پسش برنمیام

 ساره عقب می کشد: خب اول بگوببینم چی تو سرته؟

*** 

محم ورودشووان نگاهش روی چمدان جلوی در ثابت می ماند. مگر می توانسووت این به 

چمدان رااز یادببرد؟کفش هایش را می کند و پشت امیرحسین داخل می شود.مهرداد و     

آرش و رها هر سه روی کاناپه بودند. امیرحسین سالمی می کند وهرسه جوابش را می       

 وید: کجامی خوای بری؟دهند. ساره جلو می رود و رو به مهردادمی گ

  .مهرداد سربلند می کند و بی تفاوت می گوید:دبی

 امیرحسین روی مبل جای می گیرد: تنها میری؟

مهرداد برای چشم توچشم نشدن بااو صفحه موبایلش را روشن می کند: نه احتماال یک        

 .نفر دیگه هم بیاد

  ین نگاه از تیشرت تنگشساره مانتو اش را می کند و روی دسته مبل می گذارد. امیرحس

شش او عادت کند.حق دخالت در این یکی را   می گیرد و فکر می کند باید به این نوع پو

  .دیگر نداشت

ساعت دیگه کوروش دخترها رو میاره. رها        سربلند می کنند: تانیم  صدای هومن همه  با

 .تو می ری کمکش تا شر به پانشه و توانباری پایین مستقرشون کن
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ی که دیده می افتد. امین آنجا بود و ان اسووولحه... با زمزمه ی فقا  ب.و.شووواسووواره یاد ک

خواب بود خود را آرام می کند و هومن رو به مهرداد می گوید:توم یک سووور دیگه به        

 .شوفاژهای اونجابنداز ببین کارمی کنه یانه. هیچکدومشون نباید مریم بشن

گیریم. خوب ببینشوووون و   رو بووه مهرداد می کنوود: مووا دوازده تووا دختر تحویوول می           

 .مشخصاتشونو یادت باشه. تویی که باید اونها رو تحویل بگیری

به سمت سامسونتی که گوشه ی مبل گذاشته می رود و چند برگه از آن بیرون می کشد        

 .و به سمت مهرداد می گیرد: اینم کارت هتلی که باید بری. همه چی هماهنگ شدست

 هم باید با مهرداد بره. کی می خواد بره؟رو به بقیه می گوید:یک نفر دیگه 

سات دخترانه اش         سا ستد. بخاطراح ساره می ای نگاهش را بین همه می چرخاند و روی 

 ممکن بود با دیدن آن دخترها پاپس بکشد. لب می زند: تو می خوای بری؟

سوواره نگاه متعجبش را بین هومن و مهرداد می چرخاند و به سوومت امیرحسووین برمی   

داد پوزخنوود می زنوود:منتظر اجووازه ای؟قبوول از این کووه سوووواره چیزی                 گردد. مهر   

 .بگویدامیرحسین سریع دست دور شانه ی ساره می اندازد: اینجا بیشتر بهش نیاز داریم

از تماس دسوووت او سووواره یخ می کند.تا کنون انقدر نزدیکش نبود به جز شوووبی که می  

اجبار رقصوویدند هم بود.این   خواسووت او را از دسووت افروز نجات بدهد.شووبی که باهم به

سنگینی دست... باید باور می کرد کنار امین است؟ همان سرگردی          فاصله ی کم و این 

که معتقد بود سهمش از او تاابد فاصله ای به اندازه ی پناوری میز بازجویی است. هومن    

 .سری تکان می دهد وبدون حرف دیگری به سمت آرش برمی گردد:توباهاش برو

می کند و امیرحسووین دسووتش را به ارامی از روی شووانه ی او سوورمی دهد و   آرش قبول 

 .طوری که فقا خودش بشنود لب می زند: ببخشید
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 .ساره نگاه می دزدد: مهم نیست

  .هومن مقابلشان می ایستد: و شمادوتا

 .نگاه به امیرحسین می دوزد: یادمه یک دوستی داشتی که تو کارحمل و نقل بود

 .می زند و بعداز کمی فکر کردن می گوید:آهان صادقدست زیرچانه اش 

 .امیرحسین قبل از این که او چیزی بگوید تا ته خا را می خواند: حله خبرش می کنم

 .و : خوبه

با دور شدنش ساره لبخندمی زند و زیرگوشش زمزمه می کند:به پیشگویی ات از بیست  

 .بیست وپنم می دم

 .ی گوید: منو دست کم گرفتیامیرحسین لبخند می زندو پرشیطنت م

مهرداد مدارکش را چک می کند و برای دور شوودن از آن ها به آشووشزخانه پناه می برد. 

این دیگر چه مصوویبتی بود که در این گیر و دار به سوورشووان آمد؟ چرا انقدر مطمئن بود 

سش انقدر تعلل          سا ست و می ماند؟چرا برای گفتن اح شرط برای او ساره بی قید و  که 

ا یکی مثل امیرحسین سربرسد و یک شبه او را از چنگش بیرون بکشد؟بطری آب      کردت

را از یخچال بیرون می کشوود و در لیوان می ریزد.چرا امیرحسووین را دسووت کم گرفت؟  

ساره نگفته بود در          ست دارد؟ مگر سین دو شتر از امیرح ساره اورا بی چرا فکر می کرد 

ندارد؟مگ      ها کسوووی     زندگی جدیدش هیچکس را جز او قبول  ته بودتو تن ر خودش نگف

هستی که من دارم؟پس این ادعاهایش کجاست؟حاال که اینطور باامیرحسین خوب است  

 و ادعای عاشقی می کند، ساره ای که می گفت توتنها کس منی کجاست؟



                 
 

 

 SEPIDAR*77|  غرق درآتشرمان 

 

 

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

 

561 

 

ساعت به           سه  سرجای خود می گذارد. شد و بطری را سرمی ک لیوان آبش را یک نفس 

ن دو می گیرد و به سوومت پله ها روانه می شووود. شوواید حق  پروازش مانده بود. نگاه از آ

شش را بازیابد.این        شد تا بتواندآرام شدنش از این جا بهترین کاربا شد و دور  باهومن با

موهووووع فقا چون زیادی غیرمنتظره بود اینطورسوووردرگمش کرده مطمئنا باگذر زمان  

شرایا کنار خواهدآمد. در مقابل تمام بدبخ  شته اش این که خیلی خوب با این   تی هایگذ

چیزی نیسووت.وقتی درعرض یک روز خواهرش را به خاک سووشرد و نتوانسووت بااو وداع  

کند،وقتی خانواده اش را از دست داده... از دست دادن ساره ای که نسبتی با او ندارد که 

ست که بعداز مدت ها قلب یخ زده اش را کمی نرم تر کرده       سی ا ست. فقا ح چیزی نی

 .باید باز مثل سابق یاحتی بدتر از قبل سنگش کندبود وحاال 

با سوورو صوودای زیادی که از پایین به گوش می رسوود سوواره به سوومت پنجره می رود.     

شین مردی هیکلی از روی            ستادن ما شوند و به محم ای سیاه وارد حیاط می  شین  دوما

ند و چیزی برمی             باز می ک ماشوووین را قب  پایین می پرد. در ع نده  ندلی کمک ران  صووو

دارد.سوواره دقیق می شووود و با دیدن شووالی رنگی می فهمد چیزی که مثل کیسووه روی    

 !دوشش انداخته و به سمت انباری میبرد یک دختر است

 ...متحیربه سمت امیری که پشتش ایستاده برمی گردد: اون ها

  .ادامه نمی دهد و امیر می گوید: بی هوششون کردن

 ...کاریه؟ ممکنه کسی ببینه وساره باز به جلو برمی گردد: این چه 

  و : به دیوار های حیاط دقت نکردی؟

ساره متعجببه سمتش برمی گردد و امیرحسین ادامه می دهد: ارتفاعش خیلی بلندتر از      

 .خود ساختمونه. نمی ذاره محوطه حیاط دیده بشه
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سوواره دخترهایی را نگاه می کند که روی دوش مردها حمل می شوودند. قلبش به دردمی 

شدند؟ این دیگر چطور عدالتی       آ شتند که اینطور مجازات می  صیری دا ید. آن ها چه نق

سه   بود؟ برای یک لحظه حالش از خودش و تمام آدم های اطرافش به هم می خورد. به 

دختری فکر می کند که امیر گفته بود. یکی که خودکشوووی کرده و دیگری که فروخته         

 ...ها مرگ باشد اما کسی که عملی اش کردهشده. شایددر این لحظه آرزوی همه ی آن 

سری تکان می دهد و برای کاری که می خواهد انجام دهد مصمم تر می شود.امیربدون      

 که ریبطو زیرگوشووش این که به دگرگونی حال او پی ببرد فاصووله اش را کمترمی کند 

  ه این جوریک هسووتند دختر چندتا هرسووال دونی می:کند می بشوونودزمزمه خودش فقا

نابود می شووون؟ می دونی چندتا خانواده هرسوووال به خاطرحماقت های بچه گانه این                

 دخترها ازهم پاشیده می شه؟

 ساره مردد می پرسد:چه حماقتی؟

امیرحسووین نگاه از منظره ی بیرون می گیرد و به چشووم هایش می دوزد: کسووی که بی  

ا دونفر که   هوشوووشوووون کرده غریبه نبود. یک یا دوهفته روشوووون کارمی شوووه. یک ی         

 ...دخترهای ساده رو اینجوری اغفال می کنند و بعد

با دسوووت به بیرون اشووواره می کند: این هم نتیجه اعتماد بی جا به غریبه ایه که هیچ              

  .شناختی ازش نداری

سووواره از پنجره فاصوووله می گیرد. چرا تا آن ها را ندیده بود اینطور به هم نریخته بود؟ 

فکر نکرده بود؟دسووتی به گلویش می کشوود و فکر می کند    چرا انقدرجدی به اینقضوویه

اوهم روزی دزدیده شد. اوهم همینجابود و مثل اسیرها با او رفتار شد.چرا خواستند او را 

یکی مثل خودشان کنند؟ وقتی به آسانی می توانستند از شر اش خالص شوند چرا انقدر       

م ها را شوووناخته بود که بفهمد       روی او کارکردند؟ حاال بعداز چهار سوووال انقدر این آد       
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دلیلش نمی تواند دلسوزی باشد. هومن گفته بود به او یک فرصت می دهد و حاال بعد از     

چهارسال و دیدن این دخترها ساره از خود می پرسد چرا من یکی از آن ها نشدم؟ چرا      

شند،چر    ستند مثل همین دخترها من را به قیمت خوبی مثل یک برده بفرو   اوقتی می توان

باید این همه سال روی من کار می کردند؟ چرا هیچ وقت صدمه ای جدی به من نزدند؟    

عالمت سوووال ها هرلحظه بیشووتراز قبل می شووود و فکر می کند امشووب هم باید با امین   

به سووومتش هجوم آورده را از او               با او برود و تمام سووووال های ناگهانی که  باید  برود. 

رست به این سردرگمی اش بدهد. با صدای کشیده شدن       بشرسد،شاید او بتواند پاسخی د   

 چرخ های چمدان سربلند می کندوآرش را می بیند. از جابلند م شود: دارید می رید؟

 .آرش موبایش را در جیبش جای می دهد: آره

 ساره نگاهی به پشت سراو می اندازد:پس مهرداد کو؟

 .و : بیرون منتظرمه. فعال خداحافظ

خور می شووود. مهرداد از او خداحافظی نکرده بود! کاش حیاط انقدر   می رود و سوواره دل 

شلوغ نبود تا بتواند پایین برود ومقابل مهرداد بایستد. از او بخاطر کتک هایی که از امیر    

خورده عذرخواهیکندتا این دلخوری پیش آمده تمام شووود.سوورجای خود برمی گردد و   

ماره اش را می گیرد و صووودای   موبایلش را از جیب شووولوارش بیرون می کشووود. شووو   

 امیرحسین را ازپشت سرش می شنود:به کی زنگ میزنی؟

 .ساره به سمتش برمی گردد:مهرداد

 صدای الوگفتن مهرداد را می شنود و می گوید: بی خداحافظی؟

  .مهرداد سرد می گوید: بیخیال ساره
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ستم        شب... من نمی خوا شم؟ باور کن دی ش ساره اخم می کند: چیو بیخیال ب ه اینجوری ب

 .مهرداد

ووو : هه. واسه همینم زنگ زدی حالمو پرسیدی و ابراز نگرانی کردی؟ساره توحتی زنگ   

 .هم نزدی ببینی مردم یازنده ام

شقیقه اش را می مالد: تو که انقدر بی رحم نبودی. من... من فقا       ساره چشم می بندد و 

 .گفتم نمی تونم دوستش نداشته باشم

یرحسین می شود و نگاه می دزدد. بعداز مکثی طوالنی مهرداد می   متوجه نگاه سنگین ام 

 .گوید:منم دیگه هیچ انتظاری ازت ندارم

تامی خواهد چیزی بگویدصدای بوق اشغال درگوشش می پیچد. باری دیگر شماره اش      

را می گیرد وباشوونیدن صوودای زنی که خاموش بودن دسووتگاه را خبر می دهد کفری می 

 رسد:چی می گه؟شود. امیرحسین می پ

سیتش نسبت به مهرداد می افتد و می گوید: هیچی. فقا        ساره نگاهش می کند. یادحسا

 .دلخوره

قبل از این که امیر سوال دیگری بشرسد ساره لب باز می کند: ما تاکی قراره اینجابی کار     

 بشینیم؟

  .و : تا وقتی کارشون اون پایین تموم بشه

 سراغ صادق؟و : اوهوم. بهترنیست زودتربریم 

 .و : می ریم عجله نکن
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بعداز چنددقیقه در ورودی باز می شود و هومن به همراه سه مرد غریبه داخل می شود.     

پشت سرشان رها با صورتی خیس از عرق داخل می شود و در را پشت سرش می بندد. 

 ساره و امیرحسین ازجابلندمی شوند.هومن کنار امیرحسین می ایستد و رو به مردها می     

 .گوید: بشینید

سرتاپای       ساره می زند و نگاهش را از  شخندی به روی  مردی که قدبلندتر از بقیه بود نی

شده         شتش مخفی می کند و نفس حبس  شت محکمش را پ سین م او می چرخاند. امیرح

اش را بیرون می دهد تا کسی پی به خشمش نبرد. به خود قول می دهد دندان های این   

شم ناپاک هیز را د  شینند و هومن لب باز می کند:   مردچ ر دهانش خرد کند. همگی می ن

 .من تا پنم روز دیگه می تونم ردشون کنم

 مرد جدی و قدکوتاهی که کوروش نام داشت می گوید: یکم زودتر نمی شه؟

 .هومن محکم می گوید: من قبال حرف هامو با ر یست زدم. قرارنبود برنامه عوض بشه

  .نیست فقا هرچه زودتر باشه بهترهکوروش لبخندمی زند: مشکلی 

شون دخترهارو          شب ای ساره می دوزد: بهتره تاام سینا نام دارد نگاه به  مرد قدبلبند که 

 .معاینه کنند و یک لیست کامل از آمار دستمون بیاد

 ساره متعجب مرد را نگاه می کند و هومن به سمتش برمی گردد: می تونی؟

 .م نمی شهساره لب می زند: من چیز زیادی سر

کوروش و همراهانش قهقهه می زنند و سوووینا با وقاحت می گوید:یعنی از دم دسوووتگاه           

 خودتم سردرنمیاری شما؟



                 
 

 

 SEPIDAR*77|  غرق درآتشرمان 

 

 

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

 

566 

 

رگ گردن امیرحسووین ورم می کند از شوودت خشووم!هومن از وقاحت مرد بدش می آید 

اما خونسوووردی خود را حفظ می کند و رو به سووواره میگوید:معاینه ی بکارت.می خوایم          

 دنفرشون باکره است. می تونی؟بدونیم چن

سوواره سوورخ می شووود. این دیگر چه حرفی بود، آن هم بین این جمع پر ازمرد. اخم می 

 .کند: نمی تونم

 .هومن به سمت کوروش برمی گردد:پس خودتون یکی رو برای معاینه بیارید

ی ن ماینبار مرد سووووم که کامبیزنام دارد هم لب باز می کند: آب در کوزه و ماتشووونه لبا

 .گردیم

امیرحسوووین از جابلند می شوووود و رو به هومن می گوید: اگه کاری نمونده مابریم دنبال  

 .صادق

 .هومن نگاهش را بین هردوشان می چرخاند و می گوید: اره برید

سرش به راه می افتد.            شت  سته پ شاره می کند و او هم از خدا خوا ساره ا سین به  امیرح

مبل برمی دارد و درحالی که از آن ها فاصووله می گیرد  مانتو و شووالش را از روی دسووته  

مانتو اش را به تن می کند. صوودای سووینا را میشوونود: نگفته بودی تو جمعتون لعبت هم   

 !دارین پسر. فکر می کردم همه پسرن

هومن جدی می گوید: تازه وارده. ولی به پروپاش نشیچی به نفعته.چون اونوقت با امیر             

 .طرفی

ایش را می پوشد و رو به ساره ای که در حال سرکردن شالش است        امیرحسین کفش ه 

 .می توپد:بجنب دیگه
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 .ساره از لحن تندش جا می خورد: باشه اومدم

کفش هایش را به پامی کند و پشت سر او از خانه خارج می شود. هیچ انتظار نداشت در     

دی که...   چنین بحث وقیحانه ای او را مخاطب قرار بدهند آن هم بین یک مشوووت مر          

نگاهش به در قفل شوووده ی انبار می افتد ودلش برای دخترهایی که آن جا اسووویرند می 

 .سوزند

شود. باترس           صله ازجاکنده می  شین بالفا شین جای می گیرد و ما صندلی جلوی ما روی 

صورت پراخم امیرحسین را نگاه می کند. باز یادحرف های آن مردها می افتد و لب می   

فکری راجع به او می کرد؟ وقتی که هومن هم آنطورباخونسوووردی       گزد. حاال امین چه  

رفتار کرد انگار که این حرف ها از نقل و نبات های همیشوووگی بین شوووان بوده. مردک         

باز درگیر هومن             تد.  به خودش لعنت می فرسووو باز بان را در دل فحش می دهد و  بدز

د هومن خواسوووته که    وعجیبی اش می شوووود. همه از روز اول از هومن گفتند. همه گفتن    

شین را حین رانندگی باز می کند و بدون این که      شبورد ما سین دا دختره را ببریم.امیرح

 .نگاه از خیابان مقابلش بگیرد دستش را بین محتویاتش می چرخاند

سوواره به هومنی فکر می کند که او را به آن خانه کشووانده بود.امیرحسووین باالخره کیف   

بیرون می کشد.همانطور باکیفی که در دست دارد فرمان را به    پولی قهوه ای و پاره پوره

سمتی می چرخاند و مقابل چراغ قرمز می ایستد. ساره زیرچشمی تقالهایش را نگاه می      

کند تا ببیند دنبال چیسوووت. حتی این مرد هم مشوووکوک اسوووت!این سوووکوت ناگهانی          

خاطر            به  ند فقا  که نمی توا ها  های درهم اش. این  بی ادبی آن مرد اش...این اخم 

باشوود.امین از بین یکی ازدرزهای کیف پول کهنه سوویمکارتی بیرون می کشوود وکیف را  

شین را به راه می اندازد و موبایلش         شدن چراغ ما سبز  شبورد می گذارد. با دوباره در دا

ساره می گیرد:             سمت  سیم کارت را به  شی و  شد. گو شلوارش بیرون می ک را از جیب 

 .دوم اینو بنداز جای سیم
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سوواره بدون حرف از دسووتش می گیرد و مشووغول می شووود.فکر می کند این چه سوویمی  

اسووت؟ با دیدن همراه اول بودنش یادشووماره اش می افتد. همان شووماره ای که تک تک  

اعدادش را از بر بود.لبخندی تلخ بیاد آن روزها می زندو فکر می کند خوابش راهم می       

شین بخوابد و         دید که روزی با او اینطور و در ا شب درما شد؟ که با او یک  شرایا با ین 

صووبحش کله پاچه بخورند؟ با تکان های دلش اخم می کند و افسووار دلش را دسووت می  

  خرهباال امیر گیرد تا به این احساسات دفن شده ای که باز سربرآورده اند میدان ندهد.     

شمش  به کمی تواند می سلا  خ شد  تند کند می سعی  که بالحنی و شود  م :  ویدگ می نبا

 شی؟ می کارا این قاطی بارچندمته

 ساره دست از کار می کشد: منظورت چیه؟

امیر در ترافیک مقابلشان ماشین را نگه می دارد و به سمتش برمی گردد: این چهارسال     

 .رو چیکارها کردی ساره؟یعنی کارهای غیرقانونی

ود. امین تند می شووود:  سوواره سوور به زیر می اندازد و با سوویمکارت و گوشووی ور می ر   

 !باتوبودم

صابش از او به هم می      سیمکارت را جا می اندازد و باطری موبایل را برمی دارد. اع ساره 

 .ریزد و ناخودآگاه لحنش تند می شود: قبال یبار اینو پرسیدی

 .و : و تو جواب درست حسابی به من ندادی

زم همونه. من باجعل  پشوووت گوشوووی را می بندد و به سووومتش می گیرد: جواب من هنو 

  .هویت از اینجا رفتم و چهارسال اونجابامهرداد توی خونه ی کوچیکی زندگی کردم
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امیر می خواهد لب باز کندکه باز به میان حرفش می پرد: دیروز بعداز این که نقشووه تو 

گفتی سووووال پیچم کردی و منم گفتم وقتش برسوووه خودم همه چیو می گم. چرا هی   

 تکرارش می کنی؟

 : دلیل پنهون کاریات چیه؟ و

سووواره نگاه می دزدد و لعنتی نثار قلبش می کند. لعنتی نثار مغز پوک خودش و اصووورار  

شتش را روی بدنه ی      ستن کارهای غیرقانونی اش می کند. انگ های این مرد راجع به دان

  .چرمی ماشین می کشد: کاراز محکم کاری عیب نمی کنه

 همکاری می کنی؟و : چه محکم کاری؟تومگه نگفتی 

مردد ادامه می دهد:مگه قرار نیسوووت برای دسوووتگیری تموم آدم های اون باند کمکم         

 کنی؟

 !ساره نیشخند می زند وفکر می کند همه ی آدم هایباندیعنی خودش هم

سبت به اعتمادی که     سین ادامه می دهد: ولی هیچی از خودت نمی گی.داری منو ن امیرح

 .بهت کردم مردد می کنی

با این جمله به حدانفجار می رسدو به سمتش برمی گردد: من تاجایی که قول دادم    ساره  

 .کمکت میکنم.ولی راجع به آخرش تو تصمیم نمی گیری

سرم جا می       شانه باال می اندازد: نگفتنمو بذار به حساب یک تیکه از پل خرابی که پشت 

 .ذارم تا یک راهی برای خودم داشته باشم

 !لبه.یعنی تو قراره فرار کنیامیرحرصی می خندد:جا

 .و : ببین من هیچ تصمیم مشخصی در اون باره نگرفتم
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سین بی اختیار داد می زند:و بین گزینه های مقابلت به فرار فکر می کنی. به بازی    امیرح

 !دادن من

که بهت دارم کمکت می کنم. قرار نشووود خودموزندگی         وووووو :من گفتم در ازای دینی 

 .کنمموچهاردستی تسلیم تو ب

 امیرحسین ازخشم کبود می شود: توی الف بچه داری منو بازی می دی؟

با صوودای بوق بلندی به اجبار ماشووینش را حرکت می دهد و دوباره می ایسووتد: جوابمو    

 .بده

  ساره می نالد: چی شد یهو یاد این موهوع افتادی و روش قفل کردی؟

به  به زبان بیاورد. نمی تواند امیرحسین دستی به صورتش می کشد. نمی تواند دردش را    

ند                  تا چه حدی از انفجار رسووویده. نمی توا با حرف های وقیحانه ی آن مرد  او بفهماند 

بگوید کنجکاو شوووده بداند در این مدت چندنفر دیگر جز آن مرد اینطور برایش قیمت      

سه انگیز نگاهش کردند نمی تواند به او بفهماند       سو سیله ای و شم و   تعیین کردند وبه چ

ست که در این      بیشتر از این که به دنبال گرفتن آتویی از او باشد به دنبال فهمیدن این ا

چندسال چه ها کرده و چه برسرش آمده! باهربار حرف زدنشان چیزهای جدیدی از او      

می شنید و می دانست این قصه سردراز دارد. شاید هزارها بار دیگر پای صحبت گذشته  

 .ی جدید از او می شنیدها می نشستند باز حرف های

سیمکارت تازه فعال        صفحه ی موبایلش را روشن می کند.با شین را به راه می اندازد و  ما

صدای زمزمه ی          صل کند  شماره ای می گیرد و قبل از این که دکمه ی ارتباط را و شده 

 .آرام ساره را می شنود: من ساقی بودم

 ه چی؟خوشحال از به حرف آمدنش سرعت را کم می کند: دیگ
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به چی فکر می کنم وقتی          به سووومتش برمی گردد:می دونی  ند و ند می ز سووواره پوزخ

 اینجوری پاپی جنایت های من می شی؟

 امیرحسین نگاه کوتاهی به صورتش می اندازد:چی؟

ساره تلخ می خندد. دست به سینه تکیه به پشتی صندلی می دهد: به گزارش هایی که از      

مثالهومن راد،نام واقعی علی پورمهر.جلوی چشمم یک   آدم های دور و برم نشون دادی.

عکس کامل از خودم میاد با قیافه قبلیم و بعد یک عکس جدید از االن. سووواره رهنما،نام  

 .واقعی ساغر حاتمی فرزند مجیدحاتمی

 ...13می خندد: در سال 

و ر امیرحسین به میان حرفش می پرد: چرا انقدر بی اعتمادی؟ چرافکرمی کنی من بد تو

  می خوام و دنبال لو دادنتم؟

شده با انگشت هایش بازی می کند:         سبت به او هم دلچرکین  ساره که با حرف هایش ن

 .توبگوچراباید باور کنم از رو حسن نیت می خوای کمکم کنی

 !امیرحسین پوفی می کشد:باز که برگشتیم سرخونه اول ساره

د وقتی خودشووان اند دوسووت دارد پوزخند می زند و فکر می کند همین دیشووب گفته بو

امین باشد و او ساغر. همین دیشب از خودشان بودن گفتن بود و حاال باز ساره صدایش         

می زد!همین برای این بی اعتمادی کافی نبود؟ تمام تفکراتش به هم ریخته بود و به همه 

ی چیز مشکوک شده بود. با دیدن آن دخترهای بی جان که روی شانه ی مرد ها حمل م    

شدند به خود لرزیده بود، تلنگری عجیب خورده بود. انگار از خوابی خرگوشی چشم باز 

کرده بود و حاال روی دیگر قضووایارا می دید. که هومن نه از سووردلسوووزی بلکه باهدفی  

خاص این پیشوونهاد را به او داد تا دلش را بلرزاند. اراده اش را با نداشووته هایش لرزانده  
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ناسوونامه جدید به وجد آورده بود.وقتی دیگر دختر سوورهنگ حاتمی  بود و او را بایک شوو

نبود دیگر آبروی سووورهنگ حاتمی و خانواده اش هم با خواسوووته های او به خطر نمی          

افتاد. از یک زندگی جدید در گوشوووش خوانده بودند و با مهرداد او را راهی ناکجاآباد              

می پرسووود وقتی انقدر بی رحم  کرده بودند.مهرداد دوسوووت بود یا نگهبان؟ دا م ازخود 

هسووتند که آن دخترها را راهی مرگی خاموشووی کنند چرا انقدر در قبال او اسووتثنا قا ل    

شدند؟چرا باید همگی به او توجه می کردند؟چرا او بین آن دخترها نبود؟مگر امین سال 

  رها پیش بین این دخترها به دنبالش نگشووته بود؟ شوواید مغز او خیلی بهتر از خودش کا

می کرد. حتی او هم فهمیده بود که سوواغر یا باید مرده باشوود یا باید به دسووت عرب ها  

برسد. ساغر چرا حاال اینجا و در این نقطه بود؟ مهره های بازی را چطور چیده بودند که   

شامی که دورش را گرفته او چه       شک نکرد؟ امین چه؟ بین این بازار  صد هم  او یک در

ی کم یابش،این محبت های دیده نشده اش... این مرد چرا باز  نقشی دارد؟ این لبخندها 

پابه زندگی اش گذاشته؟ چرا ادعای کمک به او را دارد درحالی که باید دشمنش باشد؟     

چرا شووخصوویتش بارفتارهایش نمی خواند؟ هومن گفت امیرحسووین هیچکس را مثل تو  

شقی بود نامی به پرر      ست، اگر ع شقی ه شان چه نگاه نمی کند. اما اگر ع  نگی زهرا بین 

می کرد؟ آن زن و وجودش درگذشته ی امین تمام معادالتش را به هم می ریزد. امین و   

حسوورتش برای کودک از دسووت رفته اش همه چیزرا به آتش میکشوود.امین کیسووت که 

ست یا برای او هم فیلم بازی می     شده؟ واقعا ناجی ا حاال درنقش یک ناجی به او نزدیک 

ونش نجوا می دهد که امین وقتی توانسوووته هومن زبرو زرنگ را گول      کند؟ چیزی از در 

بزند و بهترین دوستش باشد گول زدن ساغر پخمه با کلی احساس ناکام مانده در دلش      

که چیزی نیسووت.سوورش از هجوم این افکار رو به انفجار می رود. تهِ تهِ فکرهایش یکی 

 داشت به یقین می رسید. وقتی  دو درصد به دروغ بودن حرف هایش فکر می کرد و حاال

دا ما از جرم هایش می پرسوود،یعنی می خواهد گزارشووش را کامل کند. بین تمام برگه  

های آن پوشووه ی آبی رنگ می خواسووت نام او را هم با چند برگ آچهار اهووافه کند. به  
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باید بفهمد چه درسووورش می           نیم رخ جدی او چشوووم می دوزد و فکر می کند چگونه 

روی لب های خشوووک شوووده اش می کشووود: وقتی همه ی اون آدم ها رو       گذرد؟زبانی  

تونستی گول بزنی. وقتی تونستی بهترین دوست هومنی بشی که هوشش زبون زد همه       

  .است، ازم نخواه فکرنکنم منم بازی نمی دی

امیرحسوووین بااخم به سووومتش می چرخد: تو که این تصوووور رو ازمن داشوووتی چرا قبول  

 کردی؟

ینم. دروغ چرا به حرفهات فکرهم کردم. به این که بتونم خودمو به خانوادم  وو : بخاطر دِ 

ثابت کنم. به این که با سربلندی برگردم ولی...می دونی چشم که بستم چی دیدم؟سرم     

باالی دار بود. تو به افتخار رسووویدی و من به جزای کارهام. تو تونسوووتی آدم بد هارو            

شون ب  سیو من یک مجرم. بعد    تحویل قانون بدی و به جزای کار سونی.تو فقا یک پلی ر

بامن جوری مهربون برخورد می کنی که به خودم شوووک می کنم. به شوووناختی که از تو        

یا داره وارونه می چرخه. تو... توکه انقدر خوب            به این که چرا دن دارم شوووک می کنم. 

  الننبودی چرا یهو خوب شوودی؟ تو که نمی تونسووتی تو چشووم های من نگاه کنی چرا ا  

 همش خیره ی من می شی؟

ساره ادامه می دهد: تو داری بازیم می دی.همونطور       شود و اخم امیرحسین غلیظ تر می 

که واسه هومن رفتی تو جلد یک مرد زخم خورده و مرهمش شدی تا ازش حرف بکشی 

شه       شق پی ست کنی حاال هم برای من رفتی تو جلد یک عا و یک پرونده کلفت براش در

 ...ی

ص    سوزش  صورت او       با ستش را نگاه می کند و  سین د ورتش ماتش می برد. خودامیر ح

شین را        شنید ناگهان ما صدای بوق بلندی که از جلو  ست روی او بلند کرده بود؟ با  را. د

شنود و لب         سی اش می کند را می  صدای مردی که بد و بیراه نثار بی حوا کنار می کشد.
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بلند کرده بود؟نگاهش می کند که می گزد. دسووت بلند کرده بود؟ روی سوواغر دسووت   

ست دارد چیزی بگوید       شته و متحیرنگاهش می کند. دو ست روی گونه اش گذا هنوز د

اما جمالت تلخ او در سوورش جوالن می دهند. حق اش نبود این ها را بشوونود. از زندگی   

اش ساده برای او نگذشته بود که حاال این حرف ها را از او بشنود. چشم های متحیرش       

را یاد نگاه ترسوویده اش می اندازد وقتی که پشووتش پناه می گرفت تا از هووربه های    او 

پدرش در امان باشووود. همان دختر بود!همان دختر با کمی.. یا نه با کلی تغییر!سووواره              

 ...دستش را سرمی دهد و لب می زند:پس بازیه!یک ادعای مسخره که

 .وووووروسارهتحملش برای شنیدن تمام می شود و می گوید: فقا بووو

ساره نیشخندمی زند ودستش را به دستگیره می رساند. با قوایی تحلیل رفته قدمی برمی 

دارد و در را می بندد. انتظار دارد حاال که دورتر می شووود او به دنبالش بیاید و صوودایش  

کند. بعد برای سوویلی ناعادالنه ای که زده عذرخواهی کند و بگوید بیخیال همه ی این ها 

. بیا بریم کله پاچه بخوریم و با بچه های دیگران بازی کنیم. هیچ صدایی نمی شنود.  باش

 !نه صدای قدمی و نه صدای نفسی!او نمی آمد

تمام وجودش درد گرفته و از خود می پرسد که چه شد یکدفعه؟مگر همین امروز صبح     

  بااوکله پاچه نخورده بود؟

ب     مه ی دیگر وجودش جواب می دهد: خوردی.  چه خوردی و دیشوووب       نی پا له  هاش ک ا

باهاش توی یک ماشووین خوابیدی. امروز وقتی دسووت روی شووونه ات گذاشووت و تورو    

  ...لرزوند

ستی که       شو. تو فقا یک آدم موجی روانی ه ساغر. بیخیال  نیمه اول داد می زند:بیخیال 

 زود قاطی می کنی. االن چت بود؟ چت شد؟
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دخترها رو رد می کنند. اون ها تو کار فروش       و باز نیمه ی دوم اسوووت که می نالد: اون      

دخترهم هسوووتن. می تونسوووتن سووورمنم زیراب کنند و نکردن. چرا هیچوقت ازخودت  

 نشرسیدی این همه خوش خدمتی بادآورده برای چیه؟

ووو : االنم که چیزی نشده فقا تو همه چیو بزرگش کردی. تا همین چندساعت پیش همه 

 .چی خوب بود

سیده بود.مگه دیروز بهش  ووووو : آره همه چی خ وب بود تا وقتی که امین از جرم هام نشر

شه حتی به     سی از زنده بودنم باخبرب نگفتم که نمی خوام چیزی بگم؟ مگه نگفتم نباید ک

قیمت این ماموریت؟ وقتی گفت من تنها کسیم که می تونم همراهش باشم من پیشنهاد     

 .و او چشم گرد کردتغییر چهره رو دادم.ازچهره ی سینا رهنما گفتم 

 !و : تو که نقشه شو شنیدی و گفتی خوبه

ووووو : آره ولی اون از این چهارسووال پرسووید. من گفتم االن نه و اون قبول کرد. اما امروز   

 .بازهم پرسید

ووووو : چون می خواد گزارشووش رو کامل کنه و توی پروندهات بذاره. می خواد به پدرت 

ش    ساغر اینجا جانی  ساغر با مهرداد گاو     زنگ بزنه و بگه که  ساغر مواد حمل کرده، ده. 

صندوق یک خونه رو خالی کرده،ساغر سفته دزدیده،ساغر از دیوار مردم باال رفته،ساغر    

 بعد میگه حاجی ریش وقیچی دست خودت. ببین چقدر حبس براش ببری خوبه؟

ش  شنوه عکس العملش چیه؟ اگه بفهمه با یک   می خندد و فکر می کند اگه امین همه  و ب

پسرموبورچشم رنگی تو کاباره رقصیده چیکار می کنه؟اگه بفهمه مواد رو تو مشت خیلیا  

  ...گذاشتهتا بکشن برن فضا،زندگی شون و آینده شون رو بفرستن هوا
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رج خا وووو : نه نه... اون که همشو نمی دونه. اون فقا فهمید تو به اسم سینا رهنما ازکشور  

 .شدی

 .بازخود را توجیح می کند: اون انقدرهام بدنیست

و : ولی برای هومن فیلم بازی کرده.برای تو نکنه؟ وقتی تونسته اونو گول بزنه گول زدن  

 .تو که دیگه چیزی نیست

راهش را به سوومت پاسوواژی کم می کند و بی دلیل مقابل مغازه ها قدم می زند. چرا یهو 

 گه صبح همه چی خوب نبود؟همه چی به هم ریخت؟ م

ووووو: کاش زندگی توی همون صووبح وایمیسووتاد. کاشووتا آخر عمر توی اون کله پزی می   

موندیم و امین با هسووتی بازی می کرد. یا نه. کاش دیشووب توی همون ماشووین زندگی    

سال نمی پرسید.کاش          شتم!کاش انقدر از این چهار شکی بهش ندا ستاد.کاش هیچ  وایمی

سلول   انقدر پابند اعتقاد اتش نبود.کاش زهرایی نبودتا بتونم مثل همون موقع ها که توی 

روزمی شووومردم برای اومدنش، االنم ثانیه بشووومرم برای دیدنش. کاش به اندازه همون      

  .موقع مطمئن باشم دوستم داره

مقابل یکی از مغازه هامی ایسوووتد و نگاهش رابه تابلوی بزرگ ان یکاد می دوزد. بخاطر     

ساز بودنش   قیمت خیلی باالیی خورده بود. نگاهش را بین آیه هایش می چرخاند   دست 

و فکر می کند اگرخداهسوووت ،پس کجاسوووت؟ مگر نمی گویند همه چیز را می داند و          

برهمه چیزتواناست؟ می شود گوشه چشمی به این بنده گناهکار نشان بدهد تا راهش را 

 انتخاب کند؟

د و فکر می کند فقا یک نشانه که او را  مغازه ی وسایل دست ساز را پشت سرمی گذار     

از این سردرگمی نجات بدهد. در این بازار شامی که همه در نظرش مشکوک بودند باید 



                 
 

 

 SEPIDAR*77|  غرق درآتشرمان 

 

 

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

 

577 

 

چه می کرد؟باید به کدامشووان اعتماد می کرد؟اما یک چیز را خوب می دانسووت، به هر  

جازه  . اقیمتی نمی گذاشووت دخترهایی که حاال در انباری خانه جمع بودند فروخته شوووند

نمی داد زندگی شان سرقماری به خاطرحماقت از بین برود. هرکدامشان مثل یک ساغر     

بودند که به هوای کنجکاوی به ماشوووین سوووفید نزدیک شوووده اند،حاال هرکدام باخطای          

خود.یکی به ماشین نزدیک شده و یکی به مردی...همه اش یک معنا دارد.حماقت!مقابل    

نگاهش را به نقشو نگارهای شال قرمز می دوزد و فکر  مغازه ی روسری شال می ایستد. 

می کند کدامشوووان قابل اعتماد ترند؟ کدامشوووان برایش نقشوووه ندارند؟امین او را برای  

هیچکس به خاطر خودش  .زندانش می خواهد و هومن... هومن هم یک چیزی می خواهد

 .دستش را نگرفته، همه برایش نقشه داشتند

شماره      صدای زنگ موبایلش را می   شنود. بی رمق از کیف بیرون می کشدش و با دیدن 

ای که به نام امیرحسوووین سووویو شوووده تعجب می کند. چرا زنگ زده؟ مگر نگفت برو؟        

صفحه ی گوشی          ساغر بدون این که نگاه از  شود و  سیلی نزد؟ تماس قطع می  مگربه او 

نبار تماس را بگیرد به جلو قدم برمی دارد. باز صووفحه اش روشوون خاموش می شووود و ای

وصوول می کند. موبایل را کنار گوشووش نگه می دارد و صوودای نفس هایش را می شوونود.  

لعنت به نفس هایت مرد، لعنت به تو و صودایت که اینطور اراده ام را سوسوت می کنی و     

 !چشم هایم را کور

امین از جواب دادنش ناامید می شووود و خود دسووت به کار می شووود:من تو جلدیک آدم 

  .پیشه نرفتمعاشق 

شود.        ضیه چطوری ثابت می  ست دارد بگوید ثابت کن اما خودش هم نمی داند این ق دو

مگر این که سینه اش را بشکافد و قلبش را بیرون بکشد. می توانست این کار را بکند؟      

صوودای پردرد امین گوشووش را نوازش می کند: من بازی ات نمی دم. هیچوقت بدتورو  

  .نخواستم
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و ادامه می دهد:من هیچوقت بدتورو نخواسوووتم.هیچوقت برام درحاشووویه   مکثی می کند

 .نبودی که االن بخوام بخاطر منافع خودم نزدیکت بشم

حرفش زیادی دوپهلو بود. وقتی برایش در حاشووویه نبوده یعنی مهم بوده!سووواغرزبانی       

روی لب های خشووک شووده اش می کشوود. باور نمی کند، دسووت خودش نیسووت که این 

سرش می رود      حرف ها ر شان ریتم می گیرد وهوش از  شنیدن ا باور نمی کندو قلبش با 

به خاطر این               ند قبول کند.گفته بود زن و زندگی اش را  باز نمی توا تِه وجودش  ته  ما  ا

پرونده از دست داده، نگفت به خاطر تو ساغر گفت به خاطر این پرونده. وقتی برای این 

ی گذرد. از اعتماد او هم می گذرد و بازی اش پرونده از همسوورش گذشووته از او حتما م 

 .می دهد

 .و : می دونم که می شنوی. یک چیزی بگو

  .و : من به همه مشکوکم امین

وووو : به چی مشکوکی؟ دقیقا مشکلت بامن چیه ساغر؟تاصبح که همه چی خوب بود. چرا      

 یهو به هم ریختی؟

 و : چرا تو دوباره از گذشته پرسیدی؟

ه می شدم. چون اون مرد تموم باور منو زیرسوال برد. چون تو زیادی  و : چون داشتم خف 

خونسرد از حرف های اون مرد رد شدی. تموم ذهنم پر از عالمت سوال شد. که تو توی      

این سوووال ها چیکارهاکردی. توی  اهر همون آدمی انگار. بار اول که دیدمت و بعدش            

ندیدم و فکر کردم خوبه که همون      تهدیدت رو فاکتور بگیری من تغییر زیادی توی تو     

  .آدمی. ولی االن دارم یک روی جدید می بینم. نمی تونم هضمش کنم
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سوواغر مقابل ویترین مانتو ها می ایسووتد و نیشووخندمی زند: توی کتاب هایی که خوندم،   

نقش اول بعد یک شووکسووت بزرگ رفت و بعدچندسووال با یک شووخصوویت قوی و جدید 

رف با جراحی پالستیک تبدیل به یک آدم دیگه شد.یک چهره  اومد.یامثال توی فیلم ها ط

جدید و حتی صدای جدید. منم سعی کردم عوض بشم و قوی تر ،ولی اینبار کتاب نبود.      

 .آسون نبود. من همین قدر تونستم عوض بشم

 .و : یک لحظه ساغری و یک لحظه یکی که نمی شناسم.نمی فهممت

  .ی که نمی شناسمو : توم یک لحظه امینی و یک لحظه کس

 .صدای بازدم عمیق امین ازپشت گوشی نیز مورمورش می کند

 !و : من درمقابل تو همیشه ثابت بودم ساغر

سوواغر می خندد و قدم های رفته اش را بازمی گردد. مغازه هاراپشووت سوورمی گذارد و   

 !مقابل ان یکان می ایستد:نبودی

شنود: توبگو چه    نگاه می چرخاند و در تابلویی دیگر چهارقل را م صدایش را می  ی بیند.

 تغییری بوده که باعث شده راجع به من بدفکرکنی؟من قبال هم باتو خوب بودم ،نبودم؟

سووواغر روی تابلوبی کوچک و چوبی کنده کاری آیت الکرسوووی را می بیند. ناخودآگاه           

 !بانگاهش اولین آیه را می خواند و همزمان صدای امین در گوشش می پیچد:ساغر

ی داند این شهامت از آن یک آیه بود که در دلش ریخت یا ازلحن ساغر گفتن او بود   نم

 .که لب هایش را باز کرد:امین دوستم نداشت. ولی اینی که االن هست انگار دوستم داره

 .تلخ می خندد:وانمود می کنه دوستم داره
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پنجره را نفس از ریه های امین می رود. اکسوویون بین فضووای ماشووین تمام می شووودکه  

پایین می کشووود اما باز نگاهش به اوسوووت که جایی ایسوووتاده و گوشوووی را به دسوووت              

گرفته.لرزش پاهایش را از این فاصله هم حس می کند انگار.چیزی که شنیده را حالجی    

 .می کند و باالخره سکوت بین شان را می شکند:شاید وانمود نمی کنه

 .دامین همیشه دوستت داشتهساغر باز می خندد و امین ادامه می دهد: شای

ساتش بازی کند. عادالنه نبود که      ساره بغم می کند.این عادالنه نبود که اینطور با احسا

شید. آیه ی پنجم          سوی رویاها می ک ست گرفته بود و قلبش را به  هعفش را به د نقطه 

شکی که دیدش را تارکرده می خواند و لب می زند:       شت قطره ا سی راهم از پ آیت الکر

 !اشتند

 و : مگه ازش پرسیدی که انقدر مطمئنی؟

  .و : اگه داشت ازدواج نمی کرد

لب های امین به لبخندی از هم باز می شود. او را می بیند که سرش را به شیشه ای تکیه     

داده.تمام نگفته ها داشت به زبان می آمد. لب می زند:شایدبه خاطرتوازدواج کرد. شاید    

 .داشت ازت فرار می کرد

ر خشنود از رسیدن به جواب سوال هایی که در دلش انباشته شده لب می زند: چرا        ساغ 

 ازمن فرار می کرد؟

 .و : چون دوستت داشت

صوووورتش از اشوووک های پی در پی اش خیس می شوووود. آیه ی هفتم را می خواند و در 

شت!چون ازت فرار می کرد!هومن همین را       ستت دا شاید چون دو دلش تکرار می کند 

 !د، گفته بود گاهی چون کسی را دوست داری از او دور می شویگفته بو
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 باصدایی که سعی می کند لرزش اش را پنهان کندمی پرسد: چرافرارمی کرد؟

امین لرزش صدایش را می فهمد، لرزش شانه هایش را هم می بیند و تاب نمی آورد. در 

باز می کند و می گوید:چون همه علیه توبودن.چون امین         یک پلیس بود و    ماشوووین را 

 .تویک متهم به قتل

ست او را مرگ دهد؟        سوزاند؟ می خوا ست او را ب ساغر این بار آتش می گیرد. می خوا

 ...به خاطر متهم به قتل بودنش از او فرار کرده و حاال

رو از آیه های آیت الکرسوووی می گیرد و فکر می کند داشوووتم به معجزه ات ایمان می        

صحرا. خدای      آوردم، اما باز حال دلم ر ساالر و  سوزاندیخدای امین و بابا.خدای مامان و  ا 

همه بجزمن. تکیه اش را به دیوار خالی می دهد: چرا االن این ها رو می گی؟ من اگه قبال  

  .متهم به قتل بودم االن فقا متهم نیستم،من خودِ مجرمم

کنی بازیت نمی  امین قفل ماشووین را می زند و وارد پاسوواژ می شووود: چون می خوام باور  

 .دم

همه ی کسانی که از مقابلش رد می شدند یکبار روی صورت خیس از اشکش مکث می      

کنند و رد می شوووند. با پشووت دسووت صووورتش را پاک می کند.باید باور می کرد یا این  

 هاهم فیلم بود؟ این مرد می تواند به این ماهری بازی اش دهد؟ ممکن است؟

 !و : ساغر

اش می کند و موبایل را پایین سرمی دهد.تماس را قطع می کند و به صدایش بی تاب تر 

پاهایش جانی میبخشوود تا از فضووای خفقان آور پاسوواژ وموزیک الیت و سوووزناکش فرار  

کند.باید از آن آیت الکرسوووی و آیه هایش فرار می کرد. خدا معجزه کردیانه؟ حرف             

 هایش بازی بود یامعجزه؟



                 
 

 

 SEPIDAR*77|  غرق درآتشرمان 

 

 

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

 

582 

 

م دوم را برنداشته با سر به سینهای محکم برخورد می کند.  قدمی به جلو برمی دارد و قد

 ...سربلند می کند: ببخو

بادیدن چهره ی آشووونای او حرف در دهانش می ماسووود. او اینجا بوده؟امین لبخند می         

زند.جلو می رود و مقابل اولین مغازه ی پشووت سوواغر می ایسووتد. نگاهش را بین وسووایل 

مش انقدری چشووومتوگرفته بود که یک سووواعته        ویترین می چرخاند و می گوید: کدو     

 نگاهش می کردی؟

سوواغر مات و مبهوت نگاهش می کند. خونسوورد بود؟ شوووخی می کرد؟ نکند باز خواب   

دیده و توهم زده بود؟ نکند رویا بوده؟ اما به یاد دارد که موبایلش زنگ خورد. صدایش  

شش زنگ می زد و حاال این مقدار از      شی در گو شت گو بی تفاوتی او، دلش را  هنوز از پ

یت              تابلوی کوچک آ به  گاهش را  به سووومتش برمی دارد و ن قدمی  به درد می آورد. 

الکرسی می دوزد. امین دنباله ی نگاهش را می گیرد و به آیت الکرسی می دوزد. لبخند    

 .می زند:قرار نبود زبون باز کنم.خودم هم تو شوک حرفهام موندم

سد امین از جلد     ساغر جر ت نمی کند نگاه از آی  سی بگیرد و به او بدوزد. می تر ت الکر

 !جدیدش خارج شود و باخنده بگوید شمامقابل دوربین مخفی قرارگرفته اید

چند آیه ی باقی مانده را با نگاه دنبال می کند وباز صدای امین را می شنود: پس وردشو     

 !خوندی و معجزه کردی

به معجزه اعتقاد داشووت و خودش از خدا  سوواغر با شوونیدن معجزه ماتش می برد. او هم 

معجزه خواسوووته بود. تمام آب دهانش تمام شوووده و کلمات زیر زبانش نمی چرخد.می         

ست.      شده چرا تو از متهم به قتل فرار کردی؟ این که معجزه نی خواهد بداند اگرمعجزه 

ست. بازتا این لحظه خود را تنها می دید اما حاال    سیاهی ها د او می گوی این باالتر از تمام 

ست، اینطوری که تنهاتر         شرایا از او فرار کرده. این که بدتر ا شته وبخاطر  ستش دا دو
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اسوت.کاش بگوید این چطور معجزه ای اسوت برای دق دادن من؟ چرا وقتی از من فرار    

می کنی باید بفهمم حسی داری؟ امین انگار تمام عالمت سوال ها را از نگاه خیسی که به    

شد  سان تر می کند: هرآدمی تو زندگی اش خطایی   تابلو دوخته  ه می خواندو کارش را آ

 .داره.خطای منم فرارم بود

دستش را باال می آورد و با موجی از تردید نزدیکش می شود. وجدانش فریاد می زند تا    

محرم و نامحرمی را بیادش بیاورد. دسووتش را عقب می کشوود اما قطره اشووکی که روی   

د مصمم اش می کند و انگشتش گونه ی او را لمس می کند و  صورت ساغر جاری می شو

شده          شم هایی گرد  ساغر مثل آدمی برق گرفته ازجامی پرد و باچ شکش را می گیرد. ا

نگاهش می کند. امین با پشووت دسووت گونه ی راسووتش را هم لمس می کند تا خیسووی    

وام  گه نمی خاشکش را بگیرد. نگاه به سرخی جای سیلی می دوزد و لب می گزد: ولی دی

  .فرار کنم

ست مثل روزی که خود        شده. در ساغر آب دهانش را قورت می دهد. حتما بازخوابزده 

 .را در آغوش او دیده بود. حتما خواب است

با برخوردی که تنش را تکان می دهد باز می پرد وصوودای غرغر زنی غریبه به گوشووش  

 هلل خونه رو ازتون گرفتن؟می رسد: چتونه راه رو سد کردین مردم حسابی؟ استغفرا

هنوز متحیربه چهره ی شووواداب امین نگاه می کند که دسوووتی بازویش را می گیرد: بیا        

 .ببینیم این چنده

و او را باخود به داخل مغازه می کشوود. هنوز تمام حواسووش پی پنم انگشووت مردانه ای    

نده  به فروش است که بازوی نحیفش را در برگرفته. صدای مردانه اش را می شنود که رو

 می گوید: آقا آیت الکرسی توی ویترین چنده؟

*** 
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صوودای زنگ ممتد سوواعت خواب شوویرینش را به هم می زند. بدون این که پلک باز کند  

ستش را باال         شه ای از پلک را سمت دراورمی برد تاموبایلش را بردارد. گو ستش را به  د

صفحه ی موبایل را ببیندوزنگ هشدارش راخاموش    شود و      می دهد تا صداقطع می  کند. 

ا امشب اش ر  ب.و.شدوباره چشم می بندد. پشت پلک های بسته اش سعی می کند کا     

بیاد بیاورد.باپشت دست چشم هایش را می مالدو غلتی به سمت دروار می زند.چشم باز      

.  ست ا الکرسی  آیت ی می کند و اولین چیزی که می بیند قاب کوچک کنده کاری شده  

  کند می لمس را کلماتش فرورفتگی. کند می دراز سمتش رابه ستشد و زند می لبخندی

ندیده بود،حتی رویایی هم ندیده بود.شووواید چون   ب.و.شو لبخندمی زند. امشوووب را کا

صر دیروز ازخدا گرفته بود.رویایی که هنوز به واقعی بودنش      سهم خواب امروزش را ع

کند. قاب آیت الکرسی    شک داشت. نیم خیز می شود و پاهایش را از تخت آویزان می    

را برمی دارد و نگاهش را بین آیاتش می چرخاند. امین گفته بود ورد این آیات معجزه        

ها برای              مدت  که او  ته بود  هایی گف خدا برای او معجزه کرده بود!امین چیز کرده. 

فراموش کردنشووان باخود جنگیده بود. حاال می فهمد که اشووتباه نکرده، حاال میفهمد که 

روزهای تاریک در اتاق بازجویی،فقا دل او نه بلکه دل امین هم لرزیده بود. قاب  در آن 

سرش را نگاه می      سفید باالی  سقف  را بغل می کند و دوباره طاق باز روی تخت می افتد.

کند و لبخند می زند.خدااو را دیده بود. لب می زند:حاال دیگه خدای منم به حسووواب                

 میای؟

اره نیم خیز می شود و قاب را سرجایش می گذارد. صفحه      باصدای پیامک موبایلش دوب 

موبایلش را باز می کند و با دیدن نام امیرحسین خون به صورتش می دود. بادست هایی    

که از شدت هیجان می لرزند بارها رمز موبایل را اشتباه می زند و باالخره تصحیحش می 

 (.می کند: )صبح بخیرخانمکند. پیامک را باز می کند و متنش را برای خود زمزمه 
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صدای کوبش های قلبش به حدی بلند است که به گوش خود آن را می شنود. تایپ می    

 ...کند:صبح شماهم بخیر

 .منصرف می شود و پاکش می کند. دوباره می نویسد: صبح توام بخیر آقا

باز خوشووش نمی آید و کلمه ی آقا را پاک می کند. مردمک چشوومش را در کاسووه می   

شد.       چرخا صبح توم بخیرعزیزم... اوه نه لوس  صبح توم بخیر امین.نه...  ند و می گوید: 

  .صبح بخیر،صبح توهم بخیر

صبح         صمیم نهایی را می گیرد: ) صفحه موبایلش را نگاه می کند و باالخره ت سردرگمی  با

 (.توم بخیر

ش     شدن پیام لبش را به دندان می گیرد تا نیش باز  شدار تحویل داده  ه اش دبه محم ه

را جمع کند.نگاهی به ساعت می اندازد و با دیدن ساعت نه نفس راحتی می کشد. هومن    

گفته بود ازساعتده صبح پایین برود و دخترها را برای معاینه آماده کند. بایدصبحانه ای     

ساغر اخم می کند.          هعف نکنند. جوابی از امین نمی رسد و  شان ببرد تا  مختصرهم برای

ند     خت بل یامش را           از روی ت ما هنوز پ مدش می رود. حت مت ک به سووو می شوووود و 

ساپورت سفیدش.اما یاد اخم های دیروز امین می      ندیده.تیشرتی برمی دارد و به همراه 

افتد و حرفی که زده بود. گفته بود از نگاه هیز آن مرد بیزار اسوووت. به این فکر کرده        

 .بوده که قبال هم اینطور به او توهین شده یانه

ا سوورجای خود برمی گرداند و به دنبال لباسووی پوشوویده تر می گردد. باالخره  تیشوورت ر

سووارافنی بلند با اسووتین های خفاشووی پیدا می کند و برای امتحان تن می زند. از بلندی و  

صفحه موبایلش را       شود و در میاورد تا به حمام برود. باری دیگر  هی می  گشادی اش را

پیام فکر می کند همین صووبح بخیر هم برای کسووی  چک می کند و با دیدن باک خالی از 

مثل امین زیاد اسووت. نباید انقدر زود انتظاراتش را از او باالببرد.چون امین امین اسووت،   
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بارفتار های مردانه ی مختص امین بودنش!باز لب هایش کش می آید و بی جنبه ای نثار        

یح می دهد. دوشی سریع می خود می کند. به خاطر شلوغی طبقه پایین ، حمام باال را ترج

شه که با حوله اش به اتاقش می رود این بار تنش را خشک می کند      گیرد وبرخالف همی

ند و از انتخابش           بادا امین او را در چنین وهوووعیتی ببی هایش را می پوشووود. م باس  و ل

منصوورفش شووود.مبادا فکر بدی راجع به او بکند.وارد اتاق می شووود و باز اولین کاری که 

ند چک کردن موبایلش است. باز با باک خالی از پیام روبرومی شود ومقابل آینه ی    می ک

تمام قد اتاقش می ایستد. موهای خیس اش را شانه می زند و فکر می کند بلند شده اند.     

به حدی که می تواند با کشی آن ها را ببندد. ازفکری که به سرش زده کشویی را باز می 

گردد. با دیدن سووشوووار یاد سووفارش های همیشووگی مهرداد  کند و به دنبال کش مو می 

شیده بود.        سشوار ک برای خشک کردن موهایش می افتد. یکبار او خودش موهای او را 

سشوار را بیرون می کشد و سیمش را به برق می زند. نگاه به چهره ی بدون آرایش اش 

به غیراز   در آینه می دوزد و فکر می کند یعنی امین درسوووت میگوید؟مهرداد ح     سوووی 

 دوستی بین شان به او دارد؟

قبال ها مطمئن به این سووووال نه می گفت اما حاال همه چیز تغییرکرده و مهرداد،مهرداد          

صه ی مهرداد را می           شن می کند و غ شوار را رو س ست.  این روزها زیادی تغییر کرده ا

از رفتار های  خورد. نکند با نزدیکی اش به او باعث ایجاد این حس شووده؟ نکند مهرداد 

او طور دیگری برداشت کرده؟ نکندمقصر این سردرگمی مهردادخودش باشد؟ اما خود      

را توجیح می کند که من هیچکس را نداشوووتم. نمی شووود در آن چهاردیواری روزه ی        

سووکوت گرفت که! یاد شوویطنت هایشووان می افتد. وقتی که نمی توانسووت از پس مرتب   

و را کدبانوی شوولخته صوودا می زد. لبخندی تلخ روی  کردن آشووشزخانه بربیاید ومهرداد ا

لب هایش می نشیند. سشوار را خاموش می کند و باز بین کشویی ها به دنبال کش مویی 

گردد. یعنی به عنوان یک دختر یک کش موهم برای بسوووتن موهایش نداشوووت؟ کش        

ه ت آن را بموی یادگاری افروز را بیادمی آورد. هنوز برایش سوال بود که چرا افروز گف 
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سفیدش را برمی دارد و از بین جازیشی اش کش مو       ستی  ست هیچکس ندهد. کیف د د

را بیرون می کشد. موهای نیمه خشکش را با شانه به سختی باالی سرش جمع می کند و       

باکش می بندد. راهوووی از چهره ی جدیدش موبایلش را برمی دارد و اتاق را ترک می        

غول خوردن صبحانه است باورود او متعجب نگاهش می   کند. هیراد که در آششزخانه مش  

 کند. رها سوتی می کشد و هیراد می گوید: خبریه؟

 رها طعنه می زند:نکنه توم قراره بادخترها بفرستن اونور؟

 .ساره اخمیغلیا بین ابروهایش می نشاند: حرف دهنتو بفهم

ارد و روی میز می به سووومت یخچال می رود و درش را باز می کند.  رف پنیررا برمی د     

 گذارد. هیراد بامهربانی می گوید:بهت میاد!تاحاال چرا نمی بستی؟

سوواره پشووت میز جای می گیرد و یک نان از جانانی کنار دسووت رهووا برمی دارد: خب    

 .کوتاهشون می کردم. تازگیا داره بلند می شه

  .ونههیراد لقمه اش را می جود و می گوید: دیگه کوتاه نکن بذارهمینجوری بم

شده اش را کنار می گذارد. نانی دیگر برمی دارد و     ساره لبخند می زند و لقمه ی گرفته 

 رها می پرسد: چیکارمی کنی؟

صبحونه آماده می           سه اون دخترها  شد می گوید: وا ست از کاربک ساره بدون این که د

 .کنم

 !رها تکیه اش را به پشتی صندلی می دهد:بیخیال بابا. نیومدن که هتل

که نمی توانسووت یک آدم را انقدر تلخ و غیرقابل تحمل   نامردیره اخم می کند. یک سووا

  دیده اند یعنی همه مثل رها انقدر تلخ هستند؟ نامردیکند. این همه آدم 
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*** 

شه          سرن شان می کند و می گوید: یوقت درد ضی نگاهی به تک و توک میز پر اطراف مرت

 برات؟

د: ای بابا من که می گم حواسووم جمعه. اینجاهم  امین باخیال راحت قهوه اش را می نوشوو

  .انقدری دور و پرت هست که هیچکدومشون این ورا پیداشون نشه

 .و : بازهم احتیاط شرط عقله

 و : بیخیال این حرف ها.با سرهنگ حرف زدی؟

  .مرتضی تکیه اش را به پشتی صندلی می دهد: کارسختیه امین!ریسکش باالست

  .می کشد: ولی این تنها راهیه که داریمامین دستی زیرچانه اش 

 !و : سرهنگ نگرانته.دست تنها از پسش برنمیای

تانوک زبانش می آید که بگوید دسووت تنها نیسووت اما به خاطر قولی که به سوواغر داده    

سکوت می کند. مرتضی ادامه می دهد: کامیون آمادست. می تونی امشب بری از صادق       

 !چرا نمی خوای صادق بیاد تحویل بگیری. هنوزم نمی دونم

امین نگاهش را به فنجانش می دوزد: به من اعتماد کن.همه چی درسوووت و طبق برنامه           

  .پیش میره

 !و : امیدوارم

نده قهوه اش را می نوشووود. مرتضوووی می گوید:          ما باقی  امین فنجانش را برمی دارد و 

 .سرهنگ حاتمی گفت بگم دخترهاروچک کنی
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 چی؟ امین چشم ریزمی کند:برای

 .مرتضی آهی می کشد: هنوزهم امید داره دخترشو پیداکنه.گفت شاید بین شون باشه

امین آب دهووانش را قورت می دهوود. اگر می فهمیوود کووه از سوووواغرخبردارد و لووب  

 .بازنکرده...سری تکان می دهد و می گوید:باشه چک می کنم

واسش.مرد بیچاره    مرتضی که انگارداغ دلشتازه شده ادامه می دهد: خیلی دلم میسوزه     

در به در دنبالشووه. همین پرونده ای که االن دسووتشووه راجع به قتل یک دختره. طرفای    

شووومال جنازه رو پیداکردن. جنازش سووووخته و هیچ ردی از صوووورتش نمونده. دوهفته  

  .منتظرجواب آزمایش هاش بود و آخرهم معلوم شد ساغر نبوده

ور آن ها را عذاب بدهد؟کاش می امین عصووبی می شووود.چراسوواغر دوسووت دارد اینط   

توانسوووت یک خبر به او بدهد. کمی فکر می کندوبه مرتضوووی می گوید: بهش بگو امین      

 .گفت این ماموریت تموم بشه باخبرهای خوبی میام پیشش

 مرتضی مشکوک می شود:چه خبری؟

شیده ولش نمی    ضی بویی ببرد تا تمام ماجرا را از زیر زبانش نک   امین خوب می داند مرت

عد         که. ب ند می شوووود و سووووییچش را از روی میر برمی دارد: گفتم  جا بل ند پس از  ک

 .ماموریت

 و :راجع به ساغره؟

 .امین لبخندی به رویش می زند: فعال بایدبرم

 قدمی برنداشته مرتضی بازویش را می گیرد و سوالش را تکرار می کند:راجع به ساغره؟

 .امین نگاه می دزدد:فکرکن آره
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  فشاری می کند: چرا درست درمون جواب نمیدی؟مرتضی پا

امین دسووتش را از بین بازوی او بیرون می کشوود: گفتم که بذار این کار تموم بشووه. همه 

 .چیو می گم

 ...و : امین اون مرد گناه داره. اگه چیزی می دونی

امین کالفه می شووود: می دونم. می دونم واسووشووون سووخته ولی این همه سووال دندون رو 

 !گذاشتن. چندروزهم روش. این بار نمی خوام شکست بخوریم مرتضی جیگر

*** 

سه قفل       شد. در  سینی را مقابل در روی زمین می گذارد و کلید را از جیبش بیرون می ک

شود. از        سینی را برمی دارد و داخل می  شده را باز می کند و در را به جلو هل می دهد. 

ی خواهد سووالمی بگوید و که هووربه ی   سووکوت و نگاه متحیرشووان تعجب می کند و م 

سنگینی به سرش می خورد و پخش زمین می شود. اما به قدری محکم نبود که هوش از     

سرش ببرد،سریع از جا می پرد و به سمت دختری که بیرون دویده می رود.روی پله ی     

سوم دستش را بند مانتوی بلندش می کند و او را پایین می کشد. با زمین خوردن دختر      

آخ بلندش به هوا می رود. به سمت جمع دخترهایی که مقابل در ایستاده اند داد می زند:  

 !برین داخووووووووووول

ند                  ند.اعتراف می ک به جلو می آی قدمی دیگر  ند و  کدیگر می کن به ی گاهی  هان دختر

ازهجوم این تعداداز دخترهامی ترسووود.لب می زند:مثل آدم می گم برین تو. درهاهمه         

 .ارها هم انقدری بلندهست که تا یک آجر باالرفتید بیان و جلوتونو بگیرنقفله. دیو

ته ی          از حماقتش متنفر می شوووود و فکرمی کند کاش هیراد هم می آمد.صووودای گرف

 دختری را از بین شان می شنود: از ما چی می خواین؟
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سی که زمین افتاده را می گی    شود و بازوی ک ا  رد تنمی داند جوابش را چه بدهد. خم می 

ست          شد.هیچ دو ستش بیرون می ک شم بازویش را از بین د بلندش کند.اما دخترک باخ

نداشت از اسلحه ای که رها به دستش داد استفاده کند اما به خاطر هجوم دخترها دست 

به کمرش می برد و اسوولحه اش را بیرون می کشوود. به سوومتشووان می گیرد و می گوید:   

 .برین داخل

شان     شمان شود و بدون حرف داخل می روند.دختری که زمین     اینبار ترس چ شتر می  بی

خورده سعی می کند روی پا بایستد که ساره بازویش را می گیرد و بدون توجه به صدای  

 آخ گفتنش او را دنبال خود می کشد. دختر را به جلو هل می دهد و در را قفل

زمین شوووده را  می کند. کلید را در جیب جینش می گذارد و محتویات سوووینی که پخش

  .جمع می کند و مقابلشان می گذارد:حتما گشنتونه

بلند می شوود و جلوی در می رود. کیفی که با آن به سورشوکوبیده بودند را برمی دارد و     

زیشش را باز می کند. دولشتاب را روی هم گذاشووته بودند تاسوونگین شووود. نیشووخندی به 

 ال کیه؟تصمیمشان می زند و کیف را به سمتشان می گیرد:م

 .صدایی از پشت سر می آید:من

قدمی دیگر جلو می رود تادختری که پشت نشسته را ببیند. کیف را به سمتش می گیرد      

و می گوید: حاال من بودم که زمین خوردم. اینو توسووور یکی از مردها می کوبیدی آخ       

 .شونم بلند نمی شد

نشووسووته و در خود می  و کیف را در آغوشووش می اندازد. به سوومت دختری که کنار او  

 پیچید قدمی برمی دارد:درد داری؟
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دخترجوابش را نمی دهد و او بیخیال عقب می رود: بخورید می خوام سووینی رو ببرم. دو  

سال دختر خوش رویی     سن و  نفر بدون حرف لقمه ای برمی دارند. نگاه به چهره ی کم 

ند. ازهمه مدل انجا      می کند و دلش به رحم می آید. نگاهش را بین همه شوووان می چرخا      

بودند. دو دختر موبور و چشووم عسوولی که زیادی شووبیه یکدیگر بودند باعث شوود حدس  

سیاهش فقا به چشم می      سربه زیر انداخته بود موهای  بزند هردو خواهرند.دختری که 

خورد او را یاد موهای خود که نه، موهای سوویاه سوواغر می اندازد. فکر می کند اینبار باید 

شتر دوست دارد زنده اش        موهایش را  ساغر بودنش بیزارنیست و بی سیاه کند.دیگر از 

کند. البته نه ساغر هعیف و حماقت هایش را، می خواهد ساغری شود که امین دوستش       

 !داشت

ند                  با آن ها چکار دارند؟نمی توا کم کم زبان باز می کنند و همه می پرسوووند که اینجا 

تک لقمه ی باقی مانده در سینی می افتد و می  جوابی بدهد و سکوت می کند. نگاهش به  

  گوید: کی انقدر سیربوده که نخوره؟

نگاهش را بین همه می چرخاند و باز روی دختری که به سووورش کوبیده بود ثابت می             

 ...ماند. لب می زند: تو

ساره می خواهد لب باز       شگر نگاهش می کند.  س دختر که نگاه پر کینه اش به او بود پر

صاد می         کند و چیز ست افروز ومر سارتش د شود. یاد دوران ا صرف می  ی بگوید که من

افتد و حق می دهد حاال از خودش متنفر باشد. خم می شود ولقمه را از سینی برمی دارد.     

 .به سمتش می گیرد: بیابخور

  .دخترنیشخند می زند: من از گشنگی بمیرم هم لب به اون لقمه ی حروم نمی زنم

زی اش کفری می شود و دستش را عقب می کشد. به درکی می گوید و  ساره از زبان درا 

 .خودش به لقمه گاز می زند
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سینه می زند:امروز یک دکتر میاد        سلحه اش را پشت کمرش جای می دهد و دست به  ا

 .معاینه تون کنه

همه دست از خوردن می کشند و پرسشگر نگاهش می کنند. ساره نفس حبس شده اش 

و نگاهش را به چشووم های سوویاه دخترک کم سوون و سووال که باترس   را بیرون می دهد 

  .نگاهش می کند می دوزد:ببین من دشمن تون نیستم.نمی خوام هم آسیبی بهتون برسه

شنود و لب می گزد: می دونم مسخره به نظرمی رسه ولی واقعیت        صدای پوزخندی می 

 .هاینه. پس لطفا باهام راه بیاین تا همه چی بدون مشکل طی بش

 .و : که آسون بتونید به خواسته تون برسید

  .ساره شانه باال می اندازد:من حرف هامو زدم دیگه باورکنیدیانه به عهده خودتونه

شیند. موبایلش را از جیب بیرون می کشد و با    عقب می رود و جلوی در روی زمین می ن

  .روشن شدن صفحه از رسیدن پیامی از امین ناامید می شود

 !مو : خان

باصدای نازک دخترک سربلند می کند. دخترچشم سیاهی که کم سن و سال تر از بقیه        

شگر نگاهش می کند که دخترک می نالد:بابام        س سد دلش را می لرزاند. پر به نظر می ر

 .مریضه. تااالن حتما خیلی نگرانم شدن

 ساره آهی می کشد:چی شد که اینجا آوردنت؟

صورتش را با   ستی اش می گوید:      دخترک هق می زند و  شاند. دختر بغل د ست می پو د

 توخبر نداری یعنی؟

 .ساره حق به جانب می گوید: نه
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دخترک دقیق سووواره را نگاه می کند. برایش سوووخت بود حرفش را باور کند. لب می         

 زند:مگه همدستشون نیستی؟

د. هسوواره نگاه می دزدد و فکر می کند نباید با آن ها حرف بزند. نباید آتودسووتشووان بد

صوودای پرکینه ی دختری که در ذهنش ماندگار شووده گوشووش را پرمی کند: داره همه  

  .مونو با رفتاراش بازی می ده حرف هاشو باورنکنید

ساره نفس عمیقی می کشد تاخشمش را کنترل کند. نمی داند چه پدرکشتگی با او دارد      

 تیز می کند. با   که انقدر نیش اش می زند. با سووورو صووودایی که از بیرون می آید گوش       

رسووویدن پیامی از جانب رهوووا که آمدن دکتر را خبر داده کلید را از جیبش بیرون می         

کشد. هیچ دوست نداشت بماند و آن صحنه ها را ببیند اما زنی که به نام دکتر پا به آنجا      

گذاشووته بود مجبورش می کند کمکش کند. صوودای داد و گریه ی دخترها سوورش را به 

نداشووت!مثل   ت.جا.وزاز طرفی به همه شووان حق می دهد. این کار کم از درد می آورد و 

شان      شته بود تا ردیابی پیداکند. انگار با این کار از همه  همان روزی که هومن تنش را گ

شده بودند.         صدایی از هیچکدام در نمی آمد و همه الل  شد که دیگر  زهرچشمی گرفته 

بحث بین رهووا و هومن حالت تهوع می بین دوزاده نفرشووان هشووت نفرباکره بودند. از  

گیرد. داشووتند برسوور دخترها قیمت می گذاشووتند و این آخر فاجعه بود. برای اولین بار 

حس می کند حالش از تمام آدم هایی که دورش را گرفته اند به هم می خورد. دوسوووت       

ترس  در دس دارد به امین زنگ بزند و بگوید فقا بیا. بیا و این تهوع را از من دور کن. اما

نبودن موبایلش او را یادکارهایش می اندازد. هومن او را مسوووئول گرفتن کامیون کرده        

بود. آهی می کشد و برای فرار از فضای خفقان آور اطراف به اتاقش پناه می برد. گوشه     

ی تختش می نشیند و تابلوی آیت الکرسی را به دست می گیرد و کلماتش را زمزمه می   

باز معجزه می کنند که دلش آرام می گیرد و تمام تهوع و        کند.انگار این ک   لمات عربی 
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تنفرش تبدیل به بی تفاوتی می شوووود. ناخودآگاه باز پایین می رود و باوجود مخالفت               

 .های هومن باز راه انباری را پیش می گیرد

صدایشان خیلی کمتر از صبح بود. دوسه نفری هم گوشه ای دراز کشیده و خواب بودند.  

سرش   در دل فکر می کند چه خوب که هومن اینجا را موکت کرد. دختری که باکیف به 

شت بشرسد چه         شسته بود و نگاهش می کرد. دوست دا کوبیده بود حاال جلوتر از همه ن

مشووکلی بامن داری که انقدر پرتنفرنگاهم می کنی!دختر از جا بلندمی شووود و قدمی به   

ببیند بازچه نقشه ای در سر دارد. دست به     سمتش برمی دارد. متعجب نگاهش می کند  

کمر می برد اسلحه اش را بردارد که دختر می خندد و مقابلش می نشیند. ساره اخم می    

 کند:چی می خوای؟

 .خندد:نترس من سالا سرد ندارم می باز دختر 

ستم باهات حرف         سمتش برمی گردد: فقا می خوا سرش می کند و به  شت  نگاهی به پ

  .بزنم

 تو چه حرفیمی تونیم باهم داشته باشیم؟و :منو

  .دخترمی خندد: زیووووووووواد! انقدر که نمی تونی فکرشم بکنی

ساره دقیق تر نگاهش می کند. چشم هایی ساده و بدون آرایش. ابروهایی پرو دخترانه      

با لب و دماغی کوچک.حجابش انقدر کامل بود که نتواند رنگ موهایش را تشوووخیص                

ه ی زن و چموش بازی هایش می افتد و جوابی که متعجب ترش کرده        دهد. یاد معاین    

بود. بین آن ها تنها کسی که فکرش را نمی کرد باکره نباشد او باچهره ی ساده اش بود. 

  .دستش هم حلقه ای نداشت که فکر کند متاهل است

 و : توصورتم دنبال چیزی می گردی؟
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ت فروختم که ازصوووبحه مثل بدهکارها       سووواره لب می زند: دنبال اینم چه هیزم تری به     

 .نگاهم می کنی

 دختر می خندد و می پرسد:اینجا زندگی می کنی؟

 ساره اخم می کند: چه فرقی داره؟

دختر نگاه خیره اش را به چشووم هایش می دوزد. دسووتش را دراز می کند و زانویش را  

 ی کنی؟لمس می کندو ساره کمی خود را عقب می کشد:می شه بگی داری چیکاری م

من مجلس    .دختر می خندد: هیچی فقا خواسووتم ببینم روا سوواغره جلوم نشووسووته یانه

  .ختمشو اشتباهی رفته بودم و برای یکی دیگه بوده

رنگ از روی ساره می پرد چشم هایش گرد می شود. دقیق ترنگاهش می کند تا چیزی     

شناسد. حتی یک بار هم او     از چهره اش بیاد بیاورد. اما به اطمینان می رسد که او را نمی 

  را ندیده بود تا چهره اش را بیاد داشته باشد. لب می زند:تودیگه کی هستی؟

 !دختر می خندد:تو منو نمی شناسی.اما من خیلی خوب می شناسمت ساغرحاتمی

ساره می ترسد ولی بالحنی که هنوز سعی دارد بی تفاوتی اش را حفظ کندمی گوید: فقا     

 رسم.تو کی هستی؟یک بار دیگه می پ

 .دختر لبخندمی زند: مشکل اینه من خودمو معرفی هم کنم فکرنکنم منو بشناسی

ساره با دست یقه اش را می گیرد و او را به سمت خود می کشد. از بین دندان های قفل      

 شده اش می غرد: پس کی هستی؟

ساره کالفه ا     ز خونسردی دختر از آتشی که درونش برپاکرده لذت می برد و می خندد. 

او اسووولحه اش را بیرون می کشووود و زیر چانه ی او قرار می دهد. دختر آب دهانش را       
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قورت می دهد و چشم هایش را نگاه می کند:پس زیادم بی تقصیرنبودی. الکی واسه بی    

 .گناهیت جلزولزمی کردن. تو واقعا یک قاتلی

شان می    سمتش      ساره او را عقب هل می دهد و بقیه هم پی به دعوای بین ساره به  برند. 

 خم می شود و اسلحه اش را درست روی سینه ی او قرار می دهد: کی هستی؟

دختر می خندد و سوواره قبل از این که چیزی بگویددختری به سوورعت به سوومتشووان می 

 .آید: توروخدا ولش کن. تورو خدا

 .ساره اخم می کند: برو کنار! گفتم برو عقب

ا کمی عقب می کشوود. دختری که تازه آمده خود را دخترک نیم خیز می شووود و خود ر

  .سشر دوستش می کند: منو بزن ولی بااون کاری نداشته باش

ساره نگاهش را بین آن دو نفر می چرخاند و روی دختری که با شجاعت مقابل دوستش  

 ایستاده و گریه می کند ثابت می ماند: دوستشی؟

پس بهش بگو زبون باز کنه. وگرنه هر  او با گریه سووورتکان می دهد و سووواره می گوید:

 .اتفاقیم اینجا بیفته دودش اول ازهمه تو چشم اون و بعد بقیه میره

 دختر به سمت دوستش برمی گردد: این چی می گه زهرا؟

با شوونیدن نامش سوواره ماتش می برد. زهرا؟ هیچ زهرایی نمی شووناخت به جز یکی... به 

ساغر را   ساغر را ندیده بود.دختری که    جز یک زهرا که... اما او که  شناخت. او که  نمی 

جان جدت هرچی می خواد بگو بهش               لد:  نا به زهرا می  با گریه رو  نام دارد  نه  افسوووا

 زهرا.بذار دست از سرمون برداره. زهرا می شنوی صدامو؟
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زهرا زهرا گفتن هایش مته روی مغز سووواره می کشووود. عقب عقب می رود و به در می       

نوز به او بود. انگار در این ارتباط چشمی حرف های زیادی بین شان    چسبد. نگاه زهرا ه 

شم هایش       شته را از چ شود. انگار زهرا تمام گالیه ای که از زندگی اش دا رد و بدل می 

به او منتقل می کند و ساره می ترسد. در این چهار سال و اندی از هیچ چیز به این اندازه     

. نگاهی که به او هشدار می داد. امین تنها کلمه ای بود  ، به اندازه ی نگاه او نترسیده بود 

سلحه اش را پایین می آورد و کلید را از جیبش        شد. ا سرش تکرار می  که آونگ وار در

شد. امین و زهرا!زهرای امین اینجا بود؟در را باز می کند و با تمام قوایی که   بیرون می ک

همان جا گوشوووه ی دیوار روی زمین     در تنش مانده بیرون می رود. در را قفل می کند و    

صال این چطور ممکن                 شده. ا سوتفاهمی  شاید  شد،  شاید او نبا صال  شیند. زهرا؟ ا می ن

اسووت؟ هزار زهرا روی این کره خاکی می تواند وجود داشووته باشوود.زهرای امین محال   

سب           صل و ن شان کرده بودحتما مذهبی و ا شد.زهرایی که مادرش برایش ن ست اینجابا ا

ت. زهرایی که مادر امین انتخاب کرده نمی تواند جایی بین این آدم ها داشوووته         دار اسووو

باشد. مگر رها نگفت همه ی دختر ها با حربه ی عاشقی به اینجا کشیده شده اند؟ مگر        

نگفت با مردی قرارداشووتند که حاال اینجاهسووتند. مردی به اسووم کوروش که دخترها را  

اغفال قرارگرفته؟باهربار مرورنامش تنش به لرزه        اغفال کرده بود،یعنی زهرا هم مورد  

در می آید. از جا بلند می شود و سالنه سالنه خود را از پله ها باال می کشد. نکند باز پس      

زده شووود؟نکندحاال که زهرا هسووت امین دوسووت داشووتنش را فراموش کند؟ خدایا بی  

رد د،با ساندویچ س  انصافی است. نکند سهمش از امین فقا چند ساعت عصر دیروز باش       

 اما دلنشینی که خوردند. نکند سهمش از امین فقا خاطره ای کوتاه باشد؟

ستد.       ششزخانه می رفت با دیدنش می ای شود. هومن که به آ در راباز می کند و داخل می 

 با دیدن حال نذارش اخم می کند: چته؟
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ه آخر با یاد امینی  سوواره شووانه باال می اندازد و بدون حرف به سوومت پله ها می رود. لحظ

 .که فقا یک نیم روز را امینش شده بود به عقب برمی گردد و صدایش می کند:هومن

هومن که به سومت آشوشزخانه می رفت به سومتش برمی گردد و پرسوشوگرنگاهش می      

 کند. ساره لب می زند: امیرکی میاد؟

 .و : نمی دونم. قرار بود کامیون رو تحویل بگیره

سری تکان می د    صدا    ساره  صدای هومن که نامش را  هد و پاروی پله اول می گذارد. با

 زده می ایستد و به سمتش برمی گردد. هومن جدی می پرسد: چیزی شده؟

ساره سردرگم می شود. نگاه می دزددو فکر می کند کاش بازهم بگویی امیرحسین من      

را به  را دوسووت دارد و فقا من را جور دیگری نگاه می کند. لب های خشووک شووده اش

هم می زند و هومن نزدیکش می شود: حالت خوب نیست انگار. چیزی شده؟ اون پایین   

 اذیتت کردن؟

سوواره یک پله ای که باال رفته را پایین می آید و مقابلش می ایسووتد. سووربلند می کند و   

 نگاه به چشم های متعجب او می دوزد: توگفتی امیردوستم داره یادته؟

 هومن اخم می کند: خب؟

 .اره لب می گزد: خودشم گفت دوستم دارهس

 هومن می خندد: خب؟ اومدی واسه پیشگویی درستم جایزه بدی؟

هومن شووووخی کردن هم بلد بوده و رونمی کرده؟ حاال بعداز شووونیدن زندگی نامه ی           

تلخش اولین کلمه ای که بادیدنش در ذهنش نقش می گیرد درد است. نگاه به صورتش  

 کسی نیست سواالمو ازش بشرسم. تو جوابمو می دی؟ می دوزد:مهرداد رفته و



                 
 

 

 SEPIDAR*77|  غرق درآتشرمان 

 

 

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

 

600 

 

 هومن دست به سینه می زند: چه سوالی؟

 ساره نگاهش را به پاهای برهنه اش می دوزد: چجوری می شه ترس رو دور کرد؟

 و : ترس از چی؟

 ساره با دست های بازی می کند: هرچیزی... چجوری میشه ازش فرار کرد؟

انه ی او می کند وسوورش را باال می گیرد. خیره چشووم  هومن می خندد. دسووتش را بند چ

هایش را نگاه می کند و لب می زند: اشووتباهت همونجاییه که می خوای از ترسووت فرار   

 .کنی. از ترس نباید فرار کرد. باهاش مقابله کن،یا تو می بری یا اون

شود اما نمی توا        شتر کند و دور  شان را بی صله کم بین   که ند.حاالساره می خواهد این فا

اینطور ازچشوووم های جدی او می ترسووود نباید از او فرار کند.باید با او مقابله کند.خیره              

  نگاهش می کند:اگه ترس ببره چی می شه؟

شه.هرروز هرشب حتی توی خوابتم      وووو : اونوقت تااخر عمرت اون ترس برات مرور می

  .ترست رو می بینی

ش را نشووان می دهند پس. ترس از  سوواره می خندد و فکر می کند خواب هایش ترسوو 

زندان،ترس از یک رسووووایی دیگر و ترس از آن طناب دار... هومن چانه اش را رها می 

کند و دور می شوووود. اگر مهرداد بود حتما سووووال پیچش می کرد تابفهمد ترسوووش از       

شت و       سعی می کرد آرامش کند اما هومن او را بادنیایی از ترس تنها گذا ست و بعد  چی

او را یکه و تنها به میدان جنگ راهی کرد و خود دسوووت به سوووینه زد تااین نبر را  رفت.  

تماشووا کند. به سوومت پله هابرمی گردد و باال می رود. فکر می کند با ترس نبودن امین   

چطور می شووود مقابله کرد؟ باترس حضووور زهرایی که چشووم های معصووومی دارد چه؟  

ر دلش ریخته چگونه باید مقابله کند؟ اگر  باتمام ترسووی که در یک چشووم به هم زدن د 
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امین بفهمد زهرا اینجاسووت چه می کند؟به اتاقش می رسوود و روی تخت می نشوویند. باز 

شود. باز این کلمات عربی       شوره اش آرام می  سی می خواند و فقا کمی از دل آیت الکر

شماره ی امین را بگیرد و گوش به بوق های ممتدش     شجاعت می بخشند تا  دهد. ب به او 

درست وقتی می خواهد ناامید شود صدای جانم گفتن امین درگوشش می پیچد.اگر یک      

ساعت قبل بود از این جانمی که شنیده تمام سلول های تنش جشن و پایکوبی می کردند  

شکش روان. نکند بعد از دیدن       شود و ا سست می  اما حاال...با این جانم تمام قوای تنش 

  ثار او کند؟زهرا باز جانم هایش را ن

 و : الو ساغر؟

 آب دهانش را قورت می دهد تابغضش رو نشود. لب می زند: کجایی؟

 امین انقدر زرنگ هست که پی به لرزش صدای او ببرد.نگران می شود: چیزی شده؟

سوواغر نفس عمیقی می کشوود و نگاهش را با قاب یادگاری اش می دوزد و فکر می کند   

 !ی امین باشد؟ صدایش می کند: امیننکند این اولین وآخرین یادگار

امین می خندد. دخترک بازی اش گرفته؟ می خواهد جانمی دیگر بشووونود که اینطور ناز  

می کند؟کلمه ی بله ای که تانوک زبانش آمده را کنار می زند و پاروی غرور بیخودی              

 !که سراغش آمده می گذارد. دوباره لب می زند: جانم

ی می شود و امین نگران تر می پرسد: اتفاقی افتاده؟ساغر  اشکی دیگر ازچشم ساغر راه

 خوبی؟

 ساغر لب می زند: اگه... اگه بازهم زهرا رو ببینی چیکار می کنی امین؟

امین اخم می کند. از پیش کشوویدن گذشووته ها متنفر بود. لب می زند: سوواغر بدم میاد    

 ...راجع به گذشته حرف بزنیم.هرچی که بوده گذشته و
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 ...گذشته امین. اگه... اگه االن باشه. اگه االن ببینیشو : نه ن

 امین مردد می شود: منظورت چیه؟

 صدای گریه ی ساغر بلند می شود و امین دلواپس تر:اونجاچخبرشده؟

سووواغر بازآب دهانش را قورت می دهد تا این هوووعف لعنتی را از خود دور کند: زهرا        

 .اینجاست امین. یعنی...فکر می کنم اینجاست

دست و پای امین سست می شود. فکر می کند ساغر کجاست که زهرا را دیده؟سوالش         

 را می پرسد:توکجایی؟

  .و : خونه ام

 و : پس زهرا توی اون خونه چه غلطی می خواد بکنه که فکر می کنی اونجاست؟

سووواغر از فریادش به خود می لرزد. می بینی هنوز فقا اسووومش آمده و جانم های امین  

رفته هوا. هنوز فقا اسمش را شنیده. لب می زند: بین اون دخترهاست...همون   دود شده

 ......همون هایی که

 .قبل از تمام شدن حرفش امین می گوید:من االن میام

شد و       ساغرروی تخت دراز می ک شود و او حتی خداحافظی هم نمی کند.  تماس قطع می 

رفته می بیند. امینش باز از دستش   در خود جمع می شود. امین را از همین حاال از دست   

پریده بود. و باز خودش مانده بود و کوله باری ازدوسوووتت دارم هایی که نه توانسوووت              

 .بگوید،و نه توانست یک دل سیربشنود

نمی داند چندساعت گذشته و چندقطره اشک را بی صدا از دست داده که چندتقه به در      

گوید. نیم خیز می شود و صورتش را    می خورد و پشت بندش صدای او که نامش را می  
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پاک می کند تااثری از اشک نماند و به سمت در می رود. به محم باز شدن در امین می    

  .گوید: میای بریم پایین؟ هومن رفت بیرون گفت کلید دست تو ه

سووواغر بدون حرف سووورتکان می دهد و جلوتر از او به راه می افتد. صووودای امین را می 

با عقل جور در نمیاد. زهرا اونم بین اون        شووونود: تومطمئنی که اون زهرا بوده؟ اصوووال 

 .دخترهایی که دوست دختر کوروش بودن

 .کالفه دستی بین موهایش می کشد: یک اشتباهی شده

ساغر با اخم به سمتش برمی گردد: من حتی یبارهم اون دختره رو ندیدم ولی اون خوب  

 ...ی کرد کهمنو می شناخت. یجوری باتنفر بهم نگاه م

سرش می رود. هوا     شت  لعنتی می گوید و دوباره به راه می افتد. امین هم بدون حرف پ

تازمین نخورد.امین پشوووت               پایین می رود  ها را  له  یاط پ بااحت تاریکی می رود و  به  رو 

  .درانباری می ایستد و می گوید:تو برو و بیارش

. نگاهش را بین دخترها می   سووواغر سوووری تکان می دهد و کلید را در قفل می چرخاند       

چرخاند و با دیدن اویی که یک گوشووه نشووسووته و خیره نگاهش می کند به سوومتش می  

 .رود. مقابلش می ایستدو می گوید:بامن بیا

 زهرا می پرسد:برای چی؟

 !افسانه بازویش را می گیرد: نرو

 .ساغر کالفه می شود: کاریت ندارم.فقا باید به چندتا سوال جواب بدی

مردد نگاهش می کند. هیچ دلیلی برای اعتماد به این دختر نمی دید.پس تکیه اش        زهرا

  .را محکم به دیوار پشتش می دهد: هرسوالی داری همین جا بشرس
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ساغر نفس عمیقی می کشد تا آرامشش را حفظ کند. خم می شود وبازویش را می گیرد.  

  .زهرا داد می زند: ولم کن

ارباشه بالیی سرت بیارم همین جاهم می تونم. پس انقدر    ساغر بی حوصله می گوید: قر  

 .احمق نباش و دنبالم بیا

 !زهرا سخت خود را به دیوار می چسباند: من از این جاجم نمی خورم

سوواغر خسووته می شووود وبه سوومت در می رود. در را باز می کند و به امینی که با دیدنش  

  .تکیه از دیوار گرفته می گوید: بیا تو ببیندت

امین آب دهانش را قورت می دهد و مردد جلو می رود. اول سووواغر داخل می شوووود و      

پشت سرش امین. زهرا که چهارچشمی در را می پاییدبا دیدن امین تمام قوایش تحلیل      

نه                  باور کند چیزی که می بیند واقعیت دارد. افسوووا تا  می رود. چندباری پلک می زند 

ون مرده رو اورده تورو ببره. زهرا من می ترسووم  باترس بازویش را می گیرد: وای خدا ا

 ...اگه بالیی سرت بیاد

 .امین باالی سرشان می ایستد: بیا بیرون

زهرا آب خشوووک شوووده ی دهانش را قورت می دهد. بازهم پلک می زند تا هیبتی که         

مقابلش ایستاده دود شود و به هوا برود. اما نمی شود، امین محو نمی شود و صدایش باال      

 !می رود: بیا بیرون تر

زهرا تکانی به تن سووسووت شووده اش می دهد و بلند می شووود. افسووانه تالحظه ی آخر     

صله به راه         سر امین بایک قدم فا شت  سش می کند که نرود و او بدون توجه به او پ التما

سلحه        می افتد.در انباری که بسته می شود زهرا کامال خود را سمت امین می کشد تا از ا

ساغر در  سرتاپایش را نگاه می کند تا از خوب بودنش مطمئن     ی  شد. امین دقیق  امان با
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ساغر پله ها را باال می رود و نگاهی به اطراف می اندازد. دوباره پایین برمی گردد      شود. 

 .و می گوید: یکم برو سمت چپ تومعرض دوربین ها نباشی

تر از همیشووه موهای   خودش هم روی پله می نشوویند و تماشووایشووان می کند. امین کالفه

 سرش را به هم می ریزد و نگاه به او می دوزد: تو اینجا چیکارمی کنی؟

 زهرا به جای جواب دادن می پرسد: تو چرا اینجایی؟

 ...امین بی حوصله می شود: جواب منو بده. لطفا زهرا.تو، اینجا بین اون آدم ها

 ودت چیکارکردی دختر؟سرش را بین دستانش می گیرد و می نالد: وای خدا!تو باخ

 .زهرا بغم می کند: من خطایی نکردم

 امین باصدای نسبتا بلندی داد می زند: پس اینجا چه غلطی می کنی تو؟

زهرا از گوشه چشم به ساغر نگاه می کند و به سمتش برمی گردد:من خطایی نکردم. با     

ال یادم پارک، اصوو دوسووتم بیرون بودم.قرار شوود یکیو ببینه و بعد بریم خونه ما. ولی توی

سی کرد یکی            سالم احوال پر سره رو دید و باهاش  سانه اون پ شد.فقا تا اف ست چی  نی

 ...دهنمو گرفت و

امین آهی می کشوود و باری دیگرسوورتاپایش را از نظرمی گذراند: االن خوبی؟اذیتت که  

 نکردن؟

س       شانی از اح شود. درونش اتش ف سات ساغر از این توجه او آتش می گیرد و خفه می    ا

برپاسووت که هرکدام متنظرتلنگری اسووت تاخودرا نشووان بدهد. زهرا گوشووه چشوومی به 

  .ساغر نگاه می کند:تنها کسی که اذیتم کرد اونه
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سووواغر باچشوووم های گرد شوووده نگاهش می کند و از جا بلند می شوووود. امین اخم می         

 کند:منظورت چیه؟

 .وم اسلحه کشیدزهرا نگاه دقیقش را به ساغر می دوزد:اینجاهلم داد. ر

 !ساغر داد می زند: خفه شو عوهی دروغگو. تو داشتی فرار می کردی

به سوومت امین برمی گردد: با دوتا لشتاب کوبیدن سوورم که فرار کنند. مینشووسووتم عین   

 بزنگاهش می کردم؟

امین بیش از همه شوووان تعجب می کند. این روی سووواغر را هیچوقت ندیده بود.فحش         

هرا بابغم به امین نگاه می کند: توروخدامنو از این دیوونه خونه         دادنش راندیده بود! ز  

  .ببربیرون

  .امین نگاهش را بین آن دو می چرخاند: یواش یواش

 .رو به ساغر می گوید: لطفا دادنزن ممکنه واسمون دردسربشه

 ...و رو به زهرا می گوید:االن هیچ کاری از دست من برنمیاد زهرا باید صبرکنی

 ...کممل پلیس تو ین می شود: یعنی چی که کاری از دستت برنمیاد؟ مگه زهرا خشمگ

جا           ظه گی نکن. زهرا این خدا بی مالح گذارد: تورو هانش می  امین دسوووتش را روی د

  .هیچکس نمی دونه من چیکارم و نباید هم بدونند

 .دستش را کنار می زند: قول می دم نجات پیدامی کنی ولی االن نه

ن هردوی آن هووا می چرخووانوود و رو بووه امین می گویوود: یعنی            زهرا نگوواهش را بی     

 !کِی؟تاتوبخوای دست به کار شی مامان بابای من سه تا سکته رد می کنند امین
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صدایی آرام لب می زند: نگران نباش من بهشون خبر می دم خوبه؟فقا توسعی      امین با 

 .کن خوب باشی

ک می کند و سوواغر خداخدامی  زهرا اشووک هایی که از گوشووه چشوومش پایین آمده را پا

کند این صوووحبت زودتمام شوووود.بعد از این یکبار هم اجازه نمی دهد آن دو یکدیگر را 

 .ببینند و اینطور احساساتی شوند

شخندی می زند و           ساغر می چرخاند. نی سمت  سرش را به  سری تکان می دهد و  زهرا 

 می گوید: ماموریتی که می گفتی این بود؟

ر می کندوسرمی چرخاند. نگاه خیره اش را به امین می دوزد: واسه   پوزخندش را غلیظ ت

  همین نمی تونستی از اینجا دل بکنی و بیای خونه ات؟

 ...و : نه اینطور نو

 ...و : واسه همین پیشنهاد طالقو باکله قبول کردی؟ که شبو روزتو با اون

  !زهووووووووووووورا : و

ن نگاهی به چهره ی گنک سوواغر می اندازد و  باصوودای بلند امین سووکوت می کند و امی 

دوباره به زهرا نگاه می دوزد:هیچکس هنوز از زنده بودن سوواغر خبرنداره. من هم تازه  

 ...پیداش کردم و نباید

 !زهرا تلخ می خندد: پس تبریک می گم. گمشده تو باالخره پیدا کردی

  یک جانی هفت تیرکش   نگاه پرحقارتش را نثار سووواغر می کند:فکر نمی کردم به خاطر       

 ...قیدمنو زندگی مونو

 !و : زهوووووووووورا
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 !و : بچه مونو

امین عصووبی می شووود: کسوویکه قید اون بچه رو زد من نبودم اینو خودت هم خوب می   

 !دونی

زهراباوجودپشووویمانی و حسووورتی که هنوز از یادبچه اش در دلش زنده می شووود برای         

ست همون بهتر که نیاد و    سوزاندن دل امین می گوید: : بچه ای که  پدرش پی یکی دیگ

  .بدبختی های زندگیو نبینه

 .امین دستی به صورتش می کشد و می گوید: از این حرف هادیگه گذشته

ووووو : آره گذشوته. تو گمشوده تو پیدا کردی دیگه. بقیه خر کین؟ گور بابای زهرا و بچه   

 .اش

که زهرا       بدون حرف از کنارش عبور می کند برود  بالش می رود و      امین  به دن باترس 

بازویش را می گیرد. امین با اخم به سوومتش برمی گردد و زهراحرف هایش را پس می 

 .گیرد: باشه دیگه نمی گم فقا تو نرو.من اینجا هیچکسو ندارم خیلی می ترسم

امین نفس حبس شووده اش را بیرون می دهد. فکر می کند باهمین قضوواوت های غلطش  

 ...نم کشاندو حاالزندگی شان را به جه

دسوووت روی شوووانه اش می گذارد: نمی ذارم اتفاقی برات بیفته. فقا دوروز دیگه تحمل  

 .کن

 زهرا سرش را تکان می دهد: بعدش چی می شه؟ منو می بری؟

ووو : اوهوم. فقا دندون رو جیگر بذار.درباره من هم لطفا به هیچکس حتی نزدیک ترین 

 .دوستت هم چیزی نگو
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 .ی دهدوبه سمت ساغر برمی گردد: در رو باز کن بره داخلو دستش را سرم

سووواغر سوووری تکان می دهد و بدون حرف زهرا را روانه ی انجا می کند. بدون توجه به 

 امینی که در حیاط ایستاده می خواهد برود که امین صدایش می کند: نمی مونی؟

شانه ای باال می اندازد و بدون این که       سمتش برمیگردد. شم هایش  ساغر به  نگاه به چ

 .کندمی گوید: فکر کردم نیاز داری تنهاباشی

امین قدمی به سوومتش برمی دارد و دقیق چشووم های گریزانش را نگاه می کند:نه. فقا   

 .نیاز دارم پیشم باشی

بااین حرف آب روی آتش وجودش ریخته بود. سووواغر یک پله ای که باال رفته را پایین     

ین لبخندی به سوورافتاده اش می زند و می گوید: سوورت می آید و مقابلش می ایسووتد. ام

 چرا پایینه؟

شند. نمی تواند بگوید می       شک هایم باز بجو سم نگاهت کنم و ا نمی تواند بگوید می تر

هایم کنی و            خاطر همین زهرا ر به  نت خوش کنم و درآخر  به بود یادی دل  ترسوووم ز

  .بروی

لش می خواهددیروز را تکرار کنداما  امین دلش می لرزد که باز گونه اش را لمس کند. د

سیب        شب در مقابل خدایش توبه کرده بود که دیگر به  سد. همین دی از خدایش می تر

بهشتی و ممنوعه اش نزدیک نشود.دست هایش را پشتش قالب می کند تا حرف دلش       

را زمین بیندازد و باعقل جلو برود. اما باخدایش قرار گذاشوووته بود که دیدنش را منع             

سکوت بین      نکند شدنی هایش می خواهد فقا نگاهش کند. برای شکستن  . بجای تمام ن

 .شان لب باز می کند: فردا شب راه می افتیم

 ساغر سربلند می کند و او ادامه می دهد:نمی ترسی که؟
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سوواغر سوورش را به چپ و راسووت تکان می دهد وفکر می کند تمام ترس من از نبودن    

ست که      ست هایی ا ست. از این د ست بمانم. با         تو شود و من بی د سهم زهرا  شاید باز 

نبودنت من اینبار بی همه چیز می مانم. بی دل،بی حس، بی دست، بی پشت،بی امین،من    

بدون این امین یک بی همه چیز می مانم. امین لبخندمی زند:خوبه. درهوومن،حرف های   

 .زهرا رو به دل نگیر

 .ساغر اخم می کند: قولی نمی دم

 .کشد: بهش حق بده.تموم مدت زندگی مون تورو رقیب خودش دیدامین آه می 

 .می خندد: جلوی چشمم بارها به تو لعنت فرستاد

 ساغر چشم گرد می کند:من که اون موقع نبودم!چه پدرکشتگی بامن داشت؟

امین نمی تواند جلوی دسوووت هایش را بگیرد. باز توبه می شوووکند و تارمویی که از روی  

شانی اش پایین آ  شش می زند: من بارها مهم ترین لحظات زندگیمو     پی شت گو مده را پ

به خاطرت ول کردم و اومدم دنبالت. اونم اسوومتو شوونید،یکم پرس و جوکرد و آخرش   

دنیارو ول کرد و باتو طرف شووود. هرباری که من نبودم به پای بودنم باتو می نوشوووت.          

 .هرباری که ساکت بودم فکرمو به پای مرورکردن تو می نوشت

قلب سووواغر می لرزد ازاین حرف. دوسوووت دارد بداند فقا زهرا اینطور فکر می کرده      

 یاواقعیت هم همین بوده؟ سوالش را به زبان می آورد: حاال اینطور بود یانه؟

شتش گونه ی او را لمس می           شود و نوک انگ سه می  سو شتر و امین می خندد. دلش بی

باهاش بیرو      بار خواسوووتم  ن غذا بخورم، زنگ زدن گفتن حالت       کند: وقتی برای اولین 

 .بدشده. یادم نیست چطوری خودمورسوندم اونجا

 و : زهرا چی شد؟
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 .و : سوار تاکسی کردمش و اومدم پیشت

دلش برای زهرا می سوووزد. دردش را خوب می فهمد، درسووت مثل امروز و دسووتی که   

روز روی شووانه ی زهرا نشووسووت و دلش را به آتش کشووید. چقدر بداسووت این حس هر

برایت تکرار شود! ازلمس نوک انگشت های مردانه اش خون به صورتش می دود و باز     

 می پرسد: پشیمونی؟

 و : ازچی؟

ساغر تمام دقتش را به چشم های او می دوزد تا اگر دروغی هم گفت واقعیت را از چشم  

 !هایش بخواند: از اینکه به اون ترجیحم دادی

 .و :پشیمونم

رد و قوایش تحلیل می رود. امین پشیمان بود؟حق داشت دیگر   رنگ از روی ساغر می پ 

نداشووت؟سوواغر پر از خطاهای ریز و درشووت، سوواغر جانی کجا و زهرای پاک و بی خطا   

 کجا؟

 !و : ولی نه بخاطر تو

 .باصدای امین تمام وجودش پر از امید می شود تااو حرفش را پس بگیرد

  کند:پشیمونم که پای اونو به زندگیم  امین نیمی از صورتش را با دست بزرگش قاب می  

  .باز کردم

شو به        شصتش را روی گونه اش حرکت می دهد: اگه برای فراراز واقعیت ها پا انگشت 

 .زندگیم نمی کشیدم االن اینجانبودیم ساغر!خیلی پشیمونم
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سووواغر نگاه به زیر می اندازد. به پشووویمانی های خودش فکر می کند و لب می زند: منم  

همیشوووه به این فکر می کنم،اگه تو حیاط خونمون.کنار اون گل محمدی های  پشووویمونم.

 !صورتی.اگه اون روز بله می گفتم االن زندگیم چقدر می تونست قشنگ باشه

امین می خندد. بی اختیار لب هایش را به پیشانی او می چسباند و تمام وجود ساغر نبم     

سات جدید. امین       سا شور و حرارت این اح صله ی کم لب می زند:   می زند از  از همان فا

 !برای اون بله هیچوقت دیرنیست

سوواغر لب می گزد و امین فاصووله می گیرد. چوب خا گناهانش را برای امشووب تکمیل   

شتر ماندنش هم در این       سمت در می رود، یک دقیقه بی صله می گیرد و به  کرده بود. فا

حیر سوواغر می زند:برو باال  محیا مشووکل سوواز بود. برمی گردد و لبخندی به چهره ی مت

  .سرده

شود جمله ات را باری دیگر        ست دارد بگوید می  سمتش برمی دارد. دو ساغر قدمی به 

تکرار کنی؟ می شود یکبار دیگر بشرسی تا من بفهمم خواب نبوده؟اما به جای همه شان      

 می گوید: کی میای؟

  .امین می خندد. قفل در را باز می کند و می گوید: فردا

 .ه کوچه می گذارد واز نیمه ی باز در نگاهش می کند:بروتوپاب

  .ساغر لبخند می زند:اول تو برو منم می رم

شینش می رود      سمت ما امین پرشور می خندد. خداحافظی می گوید و در را می بندد. به 

و دکمه ی باالی پیراهنش را باز می کند. در این سووورمای سووووزدار تمام وجودش آتش  

رمای بیشتری طلب می کرد. روی صندلی راننده می نشیند و پنجره ها را    گرفته بود و س 

شین را به راه می اندازد و بی دلیل می خندد. دلش قهقهه ای بلند می     شد. ما پایین می ک



                 
 

 

 SEPIDAR*77|  غرق درآتشرمان 

 

 

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

 

613 

 

خواهد تا تمام سوونیگنی که روی دلش مانده را خالی کند. دلش به حدی شوواد اسووت که  

ی هفده سووواله ای که اولین تجربه ی      رقص و پایکوبی می خواهد. دلش مثل پسوووربچه     

شته خود را به در و دیوار وجودش می کوبد.دلش امشب زیادی حماقت های       عشق را دا

کودکانه می خواهد. انقدر که مقابل کودک دسووت فروشووی که از او خواهش می کند گل  

ه ای هم به گونه ی  ب.و.شوووبخرد، تمام پولی که در جیب دارد را به دسوووتش می دهد و 

رک می گذارد. همه ی گل ها را روی صووندلی عقب می گذارد ودربزرگراه گاز  زبر پسوو

می دهد. پشووت ترافیک صوودای موزیکش را بلند می کند.دلش گونه ی گرم و نرمش را 

می خواهد و لب های باریکش را که مدام بین دندان هایش می کشید. دلش امشب چیز    

و هیجان نشسته در تنش را چطور     های نشدنی زیادی را می خواهد و نمی داند این شور  

و چگونه باید تخلیه کند. نمی داند چطور می شووود که راهش به سوومت قبرسووتان کم می 

شود.نمی داند چطور ردیف هایی را عقب و جلو می رود تا باالخره مقابل سنگ قبری می   

نشوویند و دسووت روی تن خاک گرفته اش می کشوود. با دسووتمالی که در جیب دارد روی  

 !ا پاک می کند و می گوید:سالم باباسنگ ر

دسووت روی نام حک شووده اش می کشوود و لب می زند: حق داری ازم روبگیری.انقدری   

ازتون غافل شووودم که غبار گرفته دل هاتونو.هرچقدرهم با دسوووتمال و آب و گالب این 

  .خاک هارو پاک کنم دلت صاف نمیشه

به خاطر اینجا آمده می خ           با یادآوری چیزی که  باکلی خبر خوب     باز  ندد:این دفعه رو 

  .اومدم

شدم؟ یادته گفتم           سرگردون  شد:یادته گفتم گمش کردمو  شته ها می ک ست روی نو د

ست      ستم؟خیلی خطاها کردم ولی اینبار،اینبار دارم راه رو در شو دون بعد از نبودنش قدر

  .می رم بابا
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  .هیچوقت نبودهدست به سینه اش می زند: این بار عجیب اینجا آرومه. یجوری که 

 لب می گزد:توم دیدیش. حتما یادته.یادته بچه که بود چقدر خواستنی بود؟

با یادآوری آن روز می خندد: با اون دامن چین چینی اش واسمون شیرینی آورد و همشو  

  .ریخت رومن

  .بلندتر می خندد: واسم زبون درازی کرد و دوید رفت اتاقشون

وسووش رو تو تو دلم   د: رفیق نیمه راه شوودی دیگه. هاز یادآوری نبود پدرآهی می کشوو

  .انداختی و بعد رفتی پشت سرتم نگاه نکردی

بیاد می آورد که وقتی به خاطر کار او خندیده بود پدرش همان روز دم گوشوووش زمزمه 

 .کرده بود: این دختر رو یروز واست می گیرم

شووتر شوواهد قهقهه های  امین چشووم گرد کرده بود و پدرش گفته بود: شوواید اینجوری بی

 !جناب عالی باشیم تااخم و تخمت

یا جلوروم            یک دن بذارم  پاپیش  یادآوری اش آهی می کشووود و می گوید: می دونم  از 

 .واستاده که مانعم بشه

  .سه شاخه گل را روی سنگ می چیند: ولی این بار رو پاپس نمی کشم

شووب به دنبال ردیف های    فاتحه ای برایش می خواند واز جابلند می شووود و در تاریکی

سالم می کند. خوب         شرمندگی  شیند و با  سنگ قبر مادرش می ن جلویی می رود. مقابل 

شیده. مادرش او را       ست و هنوز او را نبخ شم به دنیا ب می داند مادرش دلچرکین از او چ

تاهمیشووه مدیون زهرا می بیند و حتما رهووایتی هم به بودن سوواغر ندارد. اما برایش از    

 .ی گوید، از خوبی های ساغر،از حس خوبش کنار ساغرساغر م
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در آخر دسوووته ای گل کنارش می گذارد و طلب حاللیت می کند. از او خواهش می کند          

  .حاللش کند تا بتواند ناخوش احوالی ها را کنار بگذارد و به سمت خوشبختی برود

ند. این همه سوواغر تا سوورشووب ده ها بارآیت الکرسووی را می خواند و خدارا شووکر می ک 

شنیده را      سی در عرض یک روز در مخیله اش نمی گنجد.جمله ای که ازامین  شان خوش 

بارها و بارهاتکرار می کند تا هضوومش کند. تا به این باور برسوود که امین از او انتظار بله 

دارد. این بله برای چه بود؟یک دوسوووتی؟یک رابطه یا ازدواج؟ این محال ترین محال            

ین آسانی بر زبان او جاری شده بود؟حتی باوجود دیروز و اعترافش باز   ممکن چطور به ا

به ازدواج فکر نکرده بود. تمام فکرش حول مدتی می گشت که امین برای اوست و بعد   

شاید به هر دلیلی او را پس بزند و دوباره به راه زندگی خودش برود    از این مدت معین 

ری کرده بود؟ نکند زیادی رویایی فکر کند و از      اما ازدواج... یعنی واقعا از او خواسوووتگا   

 جمالتش برداشتی دیگر داشته باشد؟نکند منظورش فقا دوستی بوده؟

 وای بی خیال ساغر، امین و دوستی؟ اصال مگر ممکن است؟

 کنمم غیر جوون سوورگرد این از دیگه عملی نیمه ی دیگرش باز زبان باز می کند: هیچ 

  قرمزهایش خا تمام پاروی بود یدهب.و.شوو را اش یپیشووان امروز سوورگردیکه. نیسووت

 .بعیدنبود کاری هیچ انجام دیگه مرد این از. بود گذاشته

ی  ب.و.شبا کلی فکر های خوب و با یک قاب چوبی در بغل به خواب می رود وباز هیچ کا

خواب آرامش را به هم نمی زند.یکی از راحت ترین خواب هایش را تاصوووبح تجربه می       

 .کند

ن را مقابل سوواختمان تک واحده بانمای آجری پارک می کند. حرف هایی که امین ماشووی

باید بزند را در ذهن مرور می کند وپیاده می شوووود. با دسوووت زنگ را می زند و منتظر           
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جوابشان می ماند.ساعت از دوازده شب گذشته و خوب می داند زیادی برای این آمدن       

 آیفون می پیچد:بله؟ سرزده وقت نامناسبی است. صدای آشنای زنی در

 .آب دهانش را قورت می ده: سالم مامان جان

زن مردد می شود. شک دارد درست شنیده باشد و امین که پی به تردیدش می برد می       

 گوید:امینم. می شه در رو باز کنید؟

بامکثی طوالنی در باز می شوووود و امین داخل می رود.راهروی باریک را پشوووت سووورمی 

یاد روزی می افتد که به همراه مادرش پابه اینجاگذاشوووته بود.آمده              گذارد و ناخودآگاه   

بود تا دختر انتخابی مادرش را ببیند،دختری نجیب و سوووربه زیرکه دل مادرش را برده           

  .بود.دختری که مادرش قول داده بود با دیدنش هزاردل عاشقش می شود

د با اخم هایی در درچوبی باز می شوووود ومردی که روزی نام پدرزنش رایدک می کشوووی

شفتگی را       سالمی می گوید و مرد زیرلب جوابش را می دهد. آ ستد. امین  مقابلش می ای

می تواند ازبین رگه های سرخی که دورچشمش را گرفته ببیند. برخالف انتظارش عقب    

 !می رود و می گوید:بیا داخل

سربه زیر می اندازد:ممنون    شرمنده بود.  شم.    در مقابل این خانواده زیادی  مزاحم نمی 

 .راستش اومدم یک خبری بهتون بدم

 !دست دست می کند و با دست ته ریش چندروزه اش را لمس می کند:راجع به زهرا

سرش خود را جلو می         شت هم شش را خراش می دهد که با داد از پ صدا ناله ی زن گو

ززهرا  کشووود. از دیدن حال زار او دلش می لرزد. طیبه خانم عاجزانه نگاهش می کند:ا          

 خبری شده؟ پیداش کردین؟
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با زبان لبش را تر می کند تا جمله ای مناسوووب به زبان بیاورد: اون حالش خوبه                 امین 

 .خیالتون راحت

می بیند که هاشم خان چه نفس سنگینی را از نفسش بیرون می دهد. مادرش می گوید:     

  خداروشکر. خدایا صدهزار مرتبه شکرت.دختره ی خیرسراومده پیش تو؟

امین لب می گزد: حالش خوبه فقا ممکنه تا فردا نیاد. یعنی قضووویه جوری نیسوووت که           

 .بتونم براتون توهیحش بدم

 پدرش لب باز می کند:یعنی چی؟ چه قضیه ای؟

وووووو : باورکنید حالش خوبه و اومدنم به اینجا فقا برای رفع دل نگرانی شووماها بود.قول  

 .لش بگیریدشرف می دم فردا این ساعت صحیح و سالم تحوی

مادرش می پرسوود:مگه کجاسووت که االن نمی تونه بیاد؟ توروخدا راهوویش کن بیاد. بگو 

صد           شماها باز ق ستم  شون می کنم برن.من چه می دون صال رد مادرت گفت غلا کردم. ا

 ...دارید

 !همسرش به میان حرفش می پرد:بس کن طیبه

 امین که کنجکاو شده می پرسد:قضیه چیه؟

 د: زهرا کجاست؟چرا تافردا نمی تونه بیاد؟پدرش جدی می گوی

امین موهایش را با دسووت می کشوود:باور کنید مسووئولیت سوونگینی دارم. مربوط به یک    

 .پرونده ی امنیتیه و من همین االنش هم اشتباه کردم این خبر رو بهتون دادم

مادرش چنگی به صوووورتش می زند:خدامرگم بده. چه پرونده ای؟ این دختر قاطی چه           

 ری شده مگه؟کا
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ووو : زهراخانم قاطی هیچ کاری نشده خیالتون راحت. فقا ازتون خواهش می کنم تا فردا  

 .دندون رو جیگر بذارید تامن بتونم همه چیو حل کنم

سوووکوت می کنند چون هیچ چاره ای جز قبول کردنش نداشوووتند. به محم رفتن امین        

کند تا حافظ و نگهدار   طیبه سوورسووجاده اش بازمیگردد و دسووت به سوومت خدا دراز می 

دخترش باشووود. به خود و خدایش قول می دهد دیگر روی ازدواج مجددش پافشووواری         

نکند. پای همه ی خواسوووتگار ها را از این خانه می َکَند تا دخترش دیگر اینطور ناپدید               

 .نشود و خون به جگرش نکند

*** 

ه رنگ روی سر سارتمام مدتی که هیراد مشغول درست کردن کاله گیس سیاه و شرابی 

است امیرحسین دست به سینه نگاهش می کند. از این شوخی های لمسی و فیزیکی بین       

 .شان هیچ خوشش نمی آید

هومن دا ما در حال خروج و ورود به خانه است و تمام مدتی که در خانه است هم وقتش  

پای حرف زدن باتلفن صووورف می شوووود. در آخر نفس راحتی می کشووود و رهوووایت       

کشووتی را اعالم می کند. امیرحسووین با دیدن چهره ی جدید سوواره باوجوددلخوری  باربر

اش ناخودآگاه لبخند می زند و هیراد باز از کار خودش تعریف می کند. سووواره مقابل             

که روی              با موهای چتری  بادیدن خود خنده اش می گیرد.این زن  تد و  نه می ایسووو آی

با آن عینک گرد و بزرگ روی    پیشوووانی اش ریخته و فرم ابروهایش را پنهان ک     رده، 

شم هایش می         ساره ندارد.بعداز مدت ها دل از لنز های رنگین چ شباهتی به  صورتش 

کند و امیرحسووین از این اتفاق کامال راهووی به نظر می رسوود. حاال که چشووم هایش باز   

سوویاهی قبل خود را به دسووت آورده اند دوسووت دارد سوواعت ها بنشوویند و نگاهش کند.  

سووت و پنجه نرم کردن با این افکار وسوووسووه انگیزبدون حرف از اتاق خارج می  برای د
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هایتی         سمت آینه برمی گردد تا بفهمد کدام کارش باعث نار ساره باری دیگربه  شود و 

 .او شده

سی که امیر          ست و پای دخترها پایین می روند. اولین ک ستن د ها و امیرحسین برای ب ر

ست.ح   سمتش می رود زهرا ستن دست هایش پشت گوشش زمزمه می      باطناب به  ین ب

 .کند:نترس.همه چی درست می شه

ها مانعش           ضور ر ست و پایمان را می بندید؟ اما ح سد پس چرا د ست دارد بشر زهرا دو

می شود و لب می بندد. دخترهازیادی چموش بازی در می آورند و رها با زدن سیلی به    

تیرمی کشد از این همه رذلی او    صورت یکی شان همه را ساکت می کند. دل امیرحسین    

سنگین در             سکوتی  سب  شان با چ شدن دهان های سته  و به اجبار چیزی نمی گوید. با ب

صر راهی پایین می          شامی مخت شب بعد از خوردن  شدن  شود. با تاریک  انبار حاکم می 

شت طوری مقابل در خانه نگه می دارد که از خانه های       سین کامیون را از پ شوند. امیرح

 .اف دید نداشته باشداطر

هومن و رهوووا باهم دخترها را تاپشوووت کامیون می کشوووند و ورق های چوبی را طوری        

مقابلشوان می چینند که دیده نشووند. آخر از همه سواره باال می رود و کنار دخترها جای     

می گیرد.امیرحسووین با چندپتوی مسووافرتی در پالسووتیک باال می رود و آن ها را جایی    

ساره می کند:شب بکش روشون.خودتم موا ب        نزدیک به دست  شان می گذارد.رو به 

 .خودت باش

سوواره سووری تکان می دهد و امیرحسووین باالخره نگاه می گیرد و پایین می رود. هنگام   

بستن درها لب می زند:مراقب خودت باش. با بسته شدن در ها فضای تاریک می شود و       

مهم امینی اسوووت که این ماشوووین را خوف عجیبی در دلش می نشووویند. اما مهم نیسوووت،

سته. همین هم دلش را آرام می       ش صله ای کمتر از یک متر از او ن هدایت می کند و با فا
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کند و نفس راحتی می کشووود.کم کم چشوووم هایش به تاریکی عادت می کند و می تواند  

هاله ای از چهره هایشووان ببیند.ماشووین روشوون می شووود و باصوودای هوومختی به راه می  

ا بلندمی شووود پرسووشووگر نگاهش می کند. زهرا با زهر از که نامفهومی اصوووات با  افتد.

 چشم به دهانش اشاره می کند و ساغرمی گوید: چیزی می خوای بگی؟

شود. چسب دهانش را می کند و زهرا       ساره مردد نزدیکش می  زهرا اوهومی می کند و 

 می گوید: کجامی ریم؟

  .ری داریساره اخم می کند:فکر کردم کارمهم ت

باز می خواهد چسووب را به دهانش بچسووباند که زهرا می گوید: توروخدا اونو نبند. قول   

 .می دم زیاد سروصدا نکنم

همه دخترهامتعجب نگاهشان می کنند. ساره نگاه بین شان می چرخاند و ازچیزی که به    

 .ذهنش رسیده منصرف می شود. رو به زهرا می گوید: نمی تونم شرمنده

  .گوید: دهن اونها رو هم باز کن زهرا می

ضمین کنی. باهرخطایی      ساره اخم می کند: بیخیال. تو که نمی تونی تک تک اون ها رو ت

 .ممکنه همه چی خراب بشه

 .زهرا لب می گزد: می شه فقا یک ساعت دهنم بازباشه؟ می خوام باهات حرف بزنم

 .ساره مردد نگاهش می کند و در آخر می گوید: قبوله

شد و تکیه به ورق چوبی می        زهرا سته کمی خود را جلو می ک ست و پای ب سختی با د به 

دهدتا بین صدای موتور ماشین او صدایش را بشنود..حرف هایش را در ذهن مرتب می     
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کند ونگاه به زیر می اندازد.می ترسوود نگاهش کند و نتواند آرامش  اهری اش را حفظ  

 .کند

 ...و :شماها...تو و امین

 !ن حرفش می پرد: امیرحسینساره بی

و نامحسوس باگوشه چشم به دختر ها اشاره می زند. زهرا متعجب می گوید: اون ها که     

صدامون              ست که چیززیادی از  صدای موتور هم انقدری بلنده ستن! سی نی سوس ک جا

 نشنون

 ساره پوفی می کشد: به هرحال احتیاط کنیم بهتره.خب منو امیرچی؟

 و :ازدواج کردین؟

 .تلخ می خندد: نه باباساره 

زهرا سووربلندمی کندو با چشووم هایی ریزشووده می گوید:نمی دونم قراره چی بشووه و چه 

 .اتفاقی بیفته ولی اینو می دونم احتمالش خیلی کمه بتونم دوباره تورو ببینم

ساره دست به سینه تکیه به بدنه ی فلزی ماشین می دهد. زهرا ادامه می دهد:یک سری   

ه هیچوقت نتونستم فراموششون کنم. یک سوال هایی که اگه جوابش      حرف ها هستن ک 

 !رو نگیرم نمی تونم آرامش داشته باشم. این دودلی،این اما و اگرها منو می خوره

سوالیه که انتظار داری من جوابشوبدم.برخالف تصورتو        ساره لب می زند: نمی دونم چه 

 .بودم نه بیشتر وقتی امیرهمسرتوبودمن فقا یکی از مضنونین پروندش

 زهرا نگاه خیره اش را به چشم او می دوزد:چندوقته پیدات کرده؟
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 .ساره لبخند می زند:کمتر از یک ماهه

 !زهرا اخم می کند: دروغ می گی

 .ساره خونسرد می گوید: دلیلی ندارم برای دروغ گفتن اگه بخوای می تونی باورنکنی

 .چی شد که االن اینجایی؟و : تومرده بودی. یعنی اینطوری به نظر رسید

ساره بالحنی مالیم می گوید:متاسفم ولی این چیزهارو نمی تونم بگم. هرسوالی راجع به     

 .منواون باشه رو جواب می دم

 زهرا ادامه می دهد:توهم دوستش داری؟

سووواره متحیرمی ماند چه جوابش را بدهد. نگاهی گذرا به دخترها می کندکه با چشوووم               

 .ن می کنند. خنده اش می گیرد و به زهرا نگاه می کند: ارههایی کنجکاو نگاهشا

 ...زهرا آب دهانش را قورت می دهد: از کی شروع شد؟یعنی چیشد اصال

شد. چطوری          شروع  سواله که این عشق کی و چطوری  سم  تلخ به حال خود می خندد:وا

 .بود که بخاطرش امین هیچوقت نتونست منوقبول کنه

لیکه او را دیده لبخند می زند و نگاه خیره اش را به کفش های        سووواره از یادآوری بار او  

اسشرت سفیدش می دوزد:هفت هشت سالی می شه. اونموقع ولی چیزی شروع نشد. اون  

 .خواستگاری کرد و من رد کردم

از جز یات باغچه و گل های محمدی می گذرد و ادامه می دهد:برای اون نمی دونم ولی           

شد که   شروع  با یک پرونده کت و کلفت توی اتاق بازجویی منتظرم بود.  برای من وقتی 

 ...دونم می گفت اون و نیستم قاتل وقتی مثل تموم اون چندروزنالیدم 
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 .می خندد: فقا اون بود که باورم کرد.فقا اون تالش کردثابتش کنه

آهی می کشوود: توی اون مدتی که اون تو بودم هیچکس جز اون به من اهمیت نمی داد.  

  .فراموشم کردن به جز اونهمه 

زهرابغم می کند برای محبت های همسوورش که سووهم زن مقابلش شووده و خودش نه! 

سووواره لب می زند:ولی باورکن از روزی که فهمیدم ازدواج کرده بیخیالش شووودم.حتی         

 .نخواستم ببینمش

زهرانیشوووخندمی زند:ولی اون توروبیخیال نشووود.دا م دنبالت میومد. بدشووودن حالت تو 

ان وچاقوخوردنت و بعدش هم که فرارمشوووکوکت.یکبارهم که تماس گرفتی و من          زند 

 .جواب دادم. اون موقع به  اهر دزدیده بودنت

 !ساره می خندد: زیادهم بی خبر نیستی

زهرا شانه ای باال می اندازد:من تو مرکز اتفاقات بودم. تموم حالت هاشو ، کالفگی هاشو     

 .من می دیدم

نم می رود و لب می گزد. درمقابل این زن درد دیده نباید خوشحالی  بی اختیار دل ساره ق

  .اش را بروز بدهد

 زهرادوباره می پرسد:اون قتل،واقعا کارتونبود؟

سوواره لبخندمی زند:اوهوواع یجوری شوود که خودمم داشووت باورم می شوود اون آدمو من  

ردم  دشک ک کشتم.وقتی یکی از نزدیک ترین دوست هام پاشد و به علیه من شهادت دا    

که چیزی بین من و اون مرد بوده باشوووه ولی واقعیت نداشوووت.من حتی یک بار هم اون  

 .مردی که اتهام قتلش رو بهم زدن رو ندیده بودم
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زهرا آهی می کشووود و می گوید: حاللم کن. همیشوووه فکر می کردم تو اونو از راه می   

 .کشی.یعنی هیچوقت حس نکردم نیستی

 .دی بدرقه راهت کردم. حاللم کنمی خندد: لعن و نفرین زیا

ساره نزدیک می شود،دست روی شانه اش می گذرد:کسی که باید ببخشه تویی. توهیچ       

 .دینی گردن من نداری

 .و : ولی برای توم سخت بوده

 .و :اما مقصرسختی های من تونبودی

 .زهراشانه ای باال می اندازد:قسمت بوده. هیچ کارخدا بی حکمت نیست

ه سوواره چیزی بگوید زهرا برای فرار از این حال ناخوشووی که گریبانش را  قبل از این ک

 گرفته بحث را عوض می کند: کی می رسیم؟

 .ساره ناامید آهی می کشد:خیلی دیر.احتماال دوروز بعد

زهرا پوفی می کشووود و سووواره از جابلند می شوووود. پالسوووتیک پتوهای مسوووافرتی را که 

را برمی دارد و برمی گردد. به سووختی جای  امیرحسووین برایشووان گوشووه ای گذاشووته   

سرمای زیاد          شان می کشدتا از  شان درست می کند و پتویی روی تک تک  سبی برای منا

در امان باشوووند.پتویی هم به دور خود می پیچد و دراز می کشووود. بازویش راتکیه گاه           

  سرش می کندو موبایلش را از جیب پالتوی هخیمش بیرون می کشد.دوست دارد پیامی

به اوبدهداما به خاطررانندگی اش بیخیال می شووود. گالری عکس هایش را باز می کند و  

بی هدف عکس هارا مرور می کند. عکس هایش بامهرداد را کنار می زند تا پیش از این         

سته        شه هامی رود را نکند.خ شق پی دلش هوای آن رفیق نیمه راهی که دارد در نقش عا

م می بندد. دلش هوای آیت الکرسووی اش را می صووفحه اش را خاموش می کند و چشوو 
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سقف     شکالت نجاتش دهد. نگاهش را به  کندتا دلش را آرام کند.تاباز معجزه کند و ازم

سووویاه باالی سووورش می دوزد و فکر می کند:خدایاهمه چیز به کنار،اما برای او اتفاقی              

 !نیفتد

مک م              خداک باز از  ند و ند فکر می ک که پیش رو دار کار پرخطری  که    به  هد.  ی خوا

 !مباداهومن بویی از این توطئه ببرد.مبادا هومن بخواهد از صفحه روزگارحذفشان کند

از گوشووه چشووم نگاه به تن جمع شووده ی زهرا زیرپتویش می کند و فکر می کند خدایا   

 !برای او هم اتفاقی نیفتد

ناس  ش با بلند شدن صدای زنگ موبایلی که روی داشبورد است سرخم می کند. شماره نا      

بود و اسوومی نداشووت، می خواهد بی خیالش بشووود اما بادیدن سووه رقم آخرش مات می 

ماند. یک بار دیگر خیابان مقابلش را نگاه می کند و از سوورعتش می کاهد.تماسووقطع می 

شود و امیرحسین ماشین را گوشه ی جاده ی خلوت پارک می کند. خوب می داند همین 

ن توقف را بداند، پس زودتر از او دسوووت به کار می      حاال هومن زنگ می زند تا علت ای     

 می و کند می رابهانه چشوومش خسووتگی شووود و زنگ می زند. به محم برقراری تماس 

ستراحتش قبول   چن گوید ددقیقه ای همین جا می ماند.هومن نیز با تاکید بر کوتاه بودن ا

سر را نگاه       شت  شین پ ای  می کند و تیوتکرده و تماس را قطع می کند. ازآینه ی بغل ما

سیمکارت دوم را باخود نیاورده            شود. صله از او پارک می  شان را می بیند که با فا سیاه 

بود و به اجبار باهمین شووماره تماس می گیرد. او تمام قرارهارا گذاشووته بود و همه چیز   

 !تمام شده بود،نمی داند این تماس بی موقع از سرهنگ برای چه می تواند باشد

دوم تماس برقرار می شود. با سکوت پشت خا به احتیاط همیشگی سرهنگ       بعداز بوق 

 آفرینی در دل می گوید و لب می زند: سالم حاجی. چیزی شده؟

 و :سالم پسر. بموقع که زنگ نزدم؟تنهایی؟
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 و : بله تنهام. چیزی شده؟

 !و :پسرتو که حواس پرت نبودی

رهارو چک کنی. سوواغر بین شووون   امین اخم می کند و حاجی ادامه میدهد:قرار بود دخت

 هست یانه؟

بایادآوری قولی که به مرتضی داده بود دستی به پیشانی اش می کشد:ببخشید یادم رفت  

 ...خبر بدم. همه چی جوری قاطی پاتی شد که

 حاجی به میان حرفش می پرد:هست یانه؟

به او بگوید و د        یاد می آورد و از دلش می گذرد واقعیت را  لش را حضوووورسووواغر را ب

شوووادکند اما بایادآوری قولی که داده آهی می کشووود و همه چیز را به بعد از این کار             

موکول می کند. به محم بازگشت شان او را برای دیدن خانواده اش راهی می کرد. لب  

 !می زند: نه نبود

 .مجید آهی می کشد و می گوید:باشه. به کارت برس. خدا به همراهت پسرم

د و عذاب وجدان می گیرد. ساغر چرا این کار را می کرد؟کاش یک  تماس را قطع می کن

بار صووودای پراز عجز و ناتوانی پدرش را می شووونید،مطمئنا از این شووورط احمقانه اش          

منصووورف می شووود. برای رهایی از این کالفگی به دنبال منبع آرامش این روزهایش می     

 .رود و شماره اش را می گیرد

ه درجیب دارد ازخواب می پرد. به سووختی موبایلش را از  بااحسوواس ویبره ی موبایلی ک

جیب بیرون می کشوود و از بین پلک های نیمه بازش نام امیرحسووین را می خواند. بدون   

 .درنگ تماس را وصل می کند و موبایل را به گوشش تکیه می دهد:الو
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 امیرحسین لبخندی به صدای گرفته اش می زند: خواب بودی؟

خیز می شوووود. متوجه سوووکون ماشوووین می شوووود و نگران می     سووواره می خندد و نیم 

 پرسد:چیزی شده؟

 و :نه. مگه چیزی باید بشه که زنگ بزنم؟

ساده،برای        شین وای شوند:نه.ما صدایش را پایین می آورد تا بقیه بیدار ن می خندد و ولوم 

 .همین نگران شدم

 .و :نه چیزی نیست فقا خسته شدم. گفتم یک استراحتی بکنم

 .میازه ای می کشد و می گوید: یکم بخواب. سرحال می شیساره خ

 .امیرحسین می خندد:همین االنش هم دارم سرحال می شم

که او را می            باه فکر می کرد  قدراشوووت ند. چ جب می ک نت او تع از این روی پرشووویط

شووناسوود!تازگی ها می فهمداین مرد هزارشووخصوویت رنگارنگ زیرپوسووت دارد که هر   

 .می کند ازگاهی یکی شان را رو

 .و :انگارخسته ای. بخواب

 .و : نه نیستم

 .و :ولی ساکتی.واین یعنی داره خوابت می گیره

 .ساره تکیه اش را به تنه سرد و فلزی پشتش می دهد: ساکتم چون دارم فکر می کنم

 و : به چی؟
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 !از شیطنت کالم او ساره نیز رک می شود:به تو

 اره می خندد:حاالتوخوابت برد؟اینبار امیرحسین است که سکوت می کند و س

  .امیرمی خندد:نه.دارم فکر می کنم

 و ساره درست مثل خود او می پرسد:به چی؟

 .امیرحسین نیزحرف او را تکرار می کند:به تو

 اماساره سکوت نمی کندو می پرسد:چه فکری؟

  .امیرمی خندد و لب می زند:به این که کم کم دارم ازت می ترسم

 چرا؟ساره اخم می کند:

 !امیرحسین لحنش را نرم می کند:چون داری با دین و ایمون من بازی می کنی

دلش قنم می رود از جمله اش و لب می گزد.کاش می توانسوووت برای خالی کردن این      

سکوتش را می بیند و می گوید: یک قولی بهم       سین  شتیاق دادی بلند بزند. امیرح همه ا

 .بده

دهد و باز روی موکت همختی که کف ماشین را   ساره کمز خشک شده اش را تکانی می   

 پوشانده دراز می کشد:چه قولی؟

امیرحسین دستی به لب خشک شده اش می کشد و پوسته ی خشکش را سعی می کند           

 بکَنَد: بعداز این که برگشتیم،دیگه باحرف من پیش می ریم؟

 ساره مردد می شود:یعنی چی؟
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سد چیزی به      شود. می تر سین کالفه می  شود. می   امیرح زبان بیاورد و همه چیز خراب 

ترسد او یک نه کوبنده به زبان اورد و همه چیز را خراب کند. لب می زند: دوتاچیز ازت  

 .می خوام و نمی خوام نه بشنوم

ساره اخم می کند. از باید و نباید ها متنفراست،از این که حق انتخاب نداشته باشد بدش     

 .می آید

 .ارم. نمی تونم ندونسته قولی بدمو : ولی من حق انتخاب د

 امیرحسین پوفی می کشد و ساره می پرسد: مگه چی می خوای؟

 .و :بیخیال. هروقت برگشتیم راجع بهش حرف می زنیم

 .ساره باوجودکنجکاوی زیادی که دارد بیخیال کل کل می شود و قبول می کند:باشه

 .و : بروبخواب. منم ماشینو راه بندازم دیگه

 .یکم استراحت کنی.خواب الود باشی خدایی نکرده تصادف می کنیم و : بهتره

 .و : نه بابا.من به این بیداری ها عادت دارم. تو باخیال راحت بخواب

 !و فکر می کندتا توپشت این ماشین نشسته ای من محال است ریسکی بکنم

 .ساره لبخند می زند: مراقب خودت باش

 .و : توهم همینطور

کنند و سوواره باخیالی راحت چشووم می بندد. یک روز با سووختی زیادی  تماس را قطع می 

می گذرد و او تمام مدت خود را موبایلش مشوووغول می کند.دیگر خبری از امیرحسوووین  

نمی شود و ساره این را به ذهن پرمشغله ی اوربا می دهد. باوجودگرسنگی زیادهمگی      
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سرش       شکم     شان کاری از دستش برنمی آیدو فقا تحمل می کند. تا صدای قار و قور  ب 

همگی شان بلند شده بود. ساعت یک شب بود و همه از شدت گرسنگی به خواب رفته        

شه ی              شود. خود را از گو ضطرب می  شنود م صداهایی که می  شین و  ست ما بودند. باای

ورق تخته ای جمع می کند تا زیاد به چشم نخورد. با باز شدن در نوری به داخل می تابد   

ساره نفس ح  سین را می          و  شنای امیرح صدای آ شود.  سر ن صدایش درد بس می کند تا 

 .شنود: وسایل چوبی و یک سری ورقه.باید ببرم بندر

با باز شدن چشم های دختری که مقابلش است می ترسد سر و صدا کند. دخترک تکانی  

به خود می دهد تا صدایی ایجاد کند،اما باتاریک شدن فضا نفس عمیقی می کشد و اخم       

شین بکوبد    غلی سعی می کند با پا به بدنه ی ما ظش را نثار آن دختر می کند.دخترک باز 

و صدایی ایجادکند. ساره خشمگین می شود و دوپای بسته شده اش را می گیرد. کم کم        

اکثرشان چشم باز می کنند و ساره می ترسد که از پس شان برنیاید. اما با روشن شدن          

ی دخترک را رها می کند:حاال هرچقدرمی خوای      ماشوووین نفس عمیقی می کشووود و پاها   

 .خودتو به در و دیوار بکوب

دخترک بیصدا هق می زند و صورتش خیس از اشک می شود. با این که دلش به حال او      

می سوووزد اما چهره ی خونسووردش را حفظ می کند و سوورجای خود بازمی گردد. با این 

شده      سی می تواند حدس بزند که نزدیک  ست و بازر شم نمی بندد تا به   ای اند. دیگر چ

خواب نرود.بایدبیدار بماند وهوشیار باشد.باری دیگر نقشه شان را مرور می کند و تنش      

سد؟ نکنداتفاقی برای امین بیفتد؟نکندهومنی که     شنا به لرز می افتد. نکند پدرش او را ب

شا            ضیه ببرد و همه  شکوک بودن ق شان می آید پی به م سر شت  شینی دیگر پ را  نبا ما

قتل عام کند؟با دست صورتش را میشوشاند و خود را دلداری می دهد. نباید اتفاقی بیفتد،  

شود. کاش آیت الکرسی اش را      هومن نمی فهمد و همه چیز به خوبی و خوشی تمام می 

هطرابش را آرام         سا وجود پرا سمانی و معجزه آ شت تا باخواندن آن کلمات آ همراه دا
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ایلش هم باطری تمام کرده و به کارش نمی آید. پس دست کند.چندساعتی است که موب  

هایش را به دور خود می پیچد و حافظه اش را به کار می گیردتا چیزهایی از آن آیت              

ست. مادرش       الکرسی را بیاد بیاورد. مادرش می گفت آیت الکرسی فرشته نجات آدم ا

می کرد و او باز  می گفت و او حرف هایش را به سخره می گرفت. صحرا به رویش اخم  

می خندید تا کفری شوووان کند. مادرش اما باهمان جدیت ادامه می داد که اگر یک بار                 

بخوانی خداوند یک فرشووته اش را همراهت می کند،اگر دوبار بخوانی دو فرشووته و اگر   

  .سه بار بخوانی خودِخدا همراهت می شود

ک کلمه از آن حرف هاهم   ازتحولی که درونش رخ داده خنده اش می گیرد. روزی به ی    

اعتقاد نداشووت و حاال،چطورشوود که خدارا باورکرد؟شوواید همان روز مقابل آن مغازه با   

دیدن آن قاب کوچک!شایدهم خیلی قبل تر،شاید وقتی که دلش برای خانواده اش تنگ  

شد فهمید آن باال خدایی هست که او را اینطور با نفس خود مجازات کند. شایدهم وقتی     

 !ورد که امین اعتراف کرد دوستش داردایمان آ

باایسووتادن ماشووین افکارش را پس می زند و نگران به در های بسووته زل می زند. کاش   

آیت الکرسی راحفظ بود،کاش می توانست خدا را همراه امین کندتا اتفاقی برایش نیفتد.  

چیزی به ذهنش می رسووود و به سووومت زهرا برمی گردد. با دیدن چشوووم های بازش          

  شحال می شود و سرش را به اونزدیک می کند:می شه آیت الکرسی بخونی؟خو

 .زهرا چشم گرد می کندوساره عاجزانه می گوید: سه بار! سه بار بخونش

با باز شدن در نفسش حبس می شود. هیبت ناآشنا و بزرگ مردی را می بیند که نزدیک  

ستد. مرد با دیدن دست و      شود و می ای شود. ازجابلند می  پای بازش می فهمد که او   می 

سمت بقیه دخترها می رود و با یک       ست. پس به  ست که گفته بودند جدا همان دختری ا

شود اما    حرکت اولی را بلند می کند. دخترک باتمام وجودتقال می کند تا از آغوش اورها 
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 هدر مقابل بدن تنومند مرد مثل هربه های مورچه ای به بدن فیل بود.ساره نگاه آخر را ب

چشم های مضطرب و پرترس زهرا می کند و رو می گیرد،پشت سرمرد از ماشین پایین  

صدای دریا دلش را می لرزاند، طوری       سین می گردد.  شم به دنبال امیرح می رود و باچ

با چشوووم              یای بزرگ را  یک تر برود و این در هد نزد یک لحظه دلش می خوا که در 

را می بیند که ماشووین بافاصووله کمی از آن  ببیند.ماشووین را دور می زند و کشووتی بزرگی 

شود. خوب می داند      ستاده. چندین مرد غریبه درحال رفت و آمد می بیند ونگران می  ای

شان                سریع به کمک  شد  ستاده اند تا اگر چیزی  صله ای سرشان بافا هومن و رها پشت 

  بیایند. هومن می گفت فقا محم احتیاط و نمی دانسوووت که قرار اسوووت چطورهمه چیز

خراب شود! با نبودن امیرحسین اهطرابش بیشتر می شود. دخترها دوتا سه تا درآغوش 

مردها حمل می شوند و امیر حسین نیست!به دور خود کالفه می چرخد و با صدایی که از  

سمتش پاتند می کند. امیرحسین           پشت ماشین صدایش زده نفس راحتی می کشد و به 

 می کند: خوبی؟ نگاهی به چهره ی رنگ و رو پریده اش

سوواره بدون حرف سوورتکان می دهد و باز سوورمی چرخاند تا ببیند پلیس هاکجا پنهان    

 !شده اند

امیرحسین او را به جلو هدایت می کند و سرجای قبلی شان، یعنی مقابل درباز بخش بار    

ماشووین می ایسووتند.با پول می شوود همه چیز را خرید!مثل این مردهایی که حاال به بردن  

خترها کمک می کردند!مثل تکه ای پارچه روی دسوووت ها حمل می شووودند و در             این د

  .بخش باربری کشتی جای می گرفتند

 و : آماده ای؟

باصدای امیرحسین می خواهد از ترس و اهطرابش بگوید کهنور شدیدی فضای تاریک       

 !ساطراف را روشن می کند و صدای همخت مردی که داد می زند: ایووووووووووووووست!پلی
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ساره می         سر  سلحه اش را روی  سین بی درنگ ا شود و امیرح همه ی نفس هابریده می 

باز ترس در                ند  ناریو را مرورکرده ا ها این سووو بار ند روز  که طی این چ بااین  گذارد.

وجودش می نشیند. چشم میبیندد تا مرد های سیاه پوشی که از گوشه و کناری که پنهان  

س    شانه          شده بودند بیرون می آیند و همه  شان ن سمت  شان را به  سلحه   را روند می را

  .نبیند

 !صدای فریاد هابلند تر می شود: هیچکس از جاش تکون نخوره! همه وایسن

صووودای قدم هایی که روی زمین کوبیده می شووووند و صووودای نفس های تند شوووده ی          

ستهو دیگری            ش سین روی کمرش ن ست امیر ح شش می پیچد.یک د سین در گو امیرح

وی شووقیقه اش گذاشووته. اولین جایی که پلیس ها می روند به سوومت کشووتی  اسوولحه را ر

است و در همین حین امیرحسین او را به پشت ماشین هدایت می کند. با گام هایی بلند      

سین حرکت می کند،هنوز      شت درختچه هاعبور می کنند و اوپابه پای حرکت امیرح از پ

مردی اسلحه به دست مقابلشان در    کسی متوجه حرکتشان ازپشت نشده بود اما ناگهان     

 !می آید و قبل از این که چیزی بگوید امیرحسین لب می زند: برین عقب وگرنه می زنم

انقدر جدی می گوید که خود ساره برای لحظه ای از کشیده شدن آن ماشه ترس برش      

سین بدون      سیاه پوش نگاه مرددش را بین آن دونفر می چرخاند و امیرح می دارد. مرد 

 !س جلو می رود: عقب...برو عقبتر

باصدایشان دو نفردیگر به مرد سیاه پوش اهافه می شوند و اسلحه هایشان را به سمت           

آن ها نشوووانه می روند. برای این که این ترس حجیم را در خود کم کند به گفته های او  

ست    شود!گفته بود هیچ اتفاقی نمی افتد. در قتی  و فکر می کند، گفته بود تیراندازی نمی 

دلش را مطمئن می کرد صووودای شووولیکی می آیدو یکی از مردها روی زمین می افتد.      

دومرد دیگر به پشت برمی گردند و صدای شلیک های مداوم گلوله سکوت شب رابطور 
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سرعت هرچه تمام او را به دنبال خود می کشد        وحشتناکی از بین می برد. امیرحسین با 

 !ر همان حین لب می زند: فقا بدوو از کنار مرد ها عبور می کند. د

ندازی زیادشوووده     ندازی      امیرحسوووی و تیرا به این فکر می کرد که قرارنبود تیرا ن فقا 

شود!تیر اول را هومن ازپشت به پلیس زده بود.فاصله اش را با ساره به صفر می رساند         

بل  قو دستش را به بازوی او بند می کند تامراقبش باشد.صدای شلیک هرلحظه بیشتر از      

می شود و امیرحسین سعی می کند از گوشه ترین جاهاعبور کنند تا مورد اصابت گلوله        

ها قرارنگیرند. سووواره به نفس نفس می افتد و سووورعتش کم می شوووود. پاهایش دیگر        

کششی ندارند و امیرحسین واردارش می کند باز قدم بردارد. صدای کوبش پاهابرزمین      

پشووت شووانه اش می زند: برو سوواره االن وقت  نزدیک تر می شووود و امیرحسووین دسووت 

 .جازدن نیست!نفستو حبس کن، دهنتو باز نکن

ساره به گفته هایش عمل می کند و ته مانده ی نیرویش را در پاهایش می ریزد تا بدود.   

سوزشی در ساق پای امیرحسین می پیچد و زمین می خورد. ساره با شنیدن آخ بلندش        

نبد سوومت چپ بدنش از درد می سوووزد و زمین می افتد.  عقب برمی گردد و تابه خودبج

سربلند می کند. با دیدن تن زمین افتاده اش بلند می      امیرحسین با صدای داد او باترس 

سبیده و روی             ست چ شکمش را با دود ساره  ساند.  شود ولنگ لنگان خود را به او می ر

اری شوووده از بین زمین خم شوووده که امیرحسوووین او را بلندش می کند. با دیدن خون ج

ساره کم       شود و لب می زند:باید بریم. کم مونده  انگشت های  ریف او دلش ریش می 

 !مونده

 !ساره هق می زند: می سوووووزم

امیردسوووت زیرشوووانه ی او می اندازد وبلندش می کند. دو قدم جلو نرفته مردی غریبه          

 !ن می گیرد:ایستباهمان لباس های سیاه سد راهشان می شود و اسلحه را به سمت شا
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شد هویتش را لو بدهد تا این        شاید مجبور با ستد،متحیرمانده چه کند.  سین می ای امیرح

مرد راه را برایشووان باز کند! مرد نزدیکشووان می شووود که ناگهان باصوودای شوولیکی مرد 

مقابل پایشوان می افتد.سواره باترس نگاهش می کند و امیرحسوین باز تمام قوایش را به    

تا او را به دنبال خود بکشوود.هیبت آشوونای هومن از بین تاریکی مقابلشووان   کار می گیرد

شد می گوید:        ست از تیر اندازی بک شود.بدون این که د بیرون می اید و نزدیک تر می 

برین تو ماشووین.یاال چند قدم بیشووتر نمونده. امیرحسووین چندقدمی به همراهش جلومی  

 .نترسرود:کم مونده. زود می رسیم. باهم می رسیم 

ش کند که صدای رها را می بلند را او خواهد می. شود می زمین پخش ساره ناگهان که  

 .شنود:برو تو ماشین من میارمش! یالوووووووا

سوواره از درد روی زمین به خود می پیچد و از بین چشووم های نیمه بازش چهره ی مردد  

صدای ممتد   شلیک ها روانش را به هم  او را می بیند.درد تمام تنش را احاطه کرده بود. 

ها امینش را برای همیشوووه از او بگیرد. از ترس تیر     می ریزد ومی ترسووود یکی از آن 

 .بووووووووورو... برو: گیرد می کار به را قوایش خوردن امیرحسین 

رها مقابل ساره می نشیند و دست زیر زانوی او می اندازد.با نزدیک شدن مرد ها هومن 

شینی می کندتا   سرجای خود       عقب ن ساند، با دیدن امیری که هنوز  شین بر خود را به ما

ساره کمک کندبازویش را می گیرد و به اجبار او را به دنبال خود می کشد.       ایستاده تابه 

امیرحسین لحظه ای نگاه از پشت سرنمی گیرد تا از رسیدن ساره مطمئن شود. هومن او     

لی راننده می رساند. استارت می زند    را روی صندلی عقب پرت می کند و خود را به صند  

شین می       سمت ما سختی تن او را بلند می کند و به  واز آینه به عقب نگاه می کند.رها به 

دود. با شلیک هایی که می شود امین در دل همه رالعنت می کند و فکر می کند قرارنبود  

مین می ش زتیراندازی شود! رها در یک قدمی ماشین پایش به سنگی گیر می کند و پخ

شوووود. هومن بیش ازاین تعلل را جایز نمیداند و ماشوووین را به راه می اندازد. با حرکت            
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ماشین رها نیم خیز می شود و نگاه مرددش را از ساره می گیرد. باتمام توانی که در تن     

دارد به سووومت ماشوووین می دود. هومن او را می بیند و کمی از سووورعتش می کاهد. در        

کند و رها با تمام توان خود را به ماشین می رساند. به محم نشستنش       جلویی را باز می 

سین با       شودو امیرح شین ازجا کنده می  هومن باتمام توان پاروی پدالگاز می گذارد و ما

 دیدن دست های خالی رها می نالد: پس ساره؟

 !رها بدون این که عقب برگردد لب می زند:جاموند. نتونستم بیارمش

ی گیرد:یعنی چی که نتوووووووووووووووووووووووووووووووووونستی؟ اون تیر خورده بود امیرحسین آتش م

 !لعنتوووووووووووووووووی

  .رها بااخم به سمتش برمی گردد:من همه سعیمو کردم. نمی شد دیگه مرد حسابی

 .امیرحسین دستش را به دستگیره می رساند: نگه دار من پیاده می شم

م هندیا نیا که دک و پوزتو میارم        هومن عصوووبی لب می زند: امیرواسوووه من از این فیل   

 !پایین

امیرحسین داد می زند: اون توووووووووووووویرخورد عوهی. پست فطرت بی وجدان من به                

 !خیال شماها ولش کردم

هومن فرمان را می چرخاند و با چشه شدن ماشین همه شان تکان می خورند. امیرحسین      

به جل         ند.  ند چیزی ببی ندازی ر باز عقب برمی گرددتا بتوا و و برمی گردد: لعنتی تو تیرا

 !شروع کردی

  هومن می گوید: وایمیستادم بگیرنتون؟

 .مشت محکمش را به فرمان می کوبد: گند زدیووووون!کودن های احمق
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ید سوووربه سووورش          با بانی اسوووت و ن ها یعنی هومن بیش از  رفیتش عصووو این فحش 

شاند و چندباری           صورتش را می پو ست  سین با د شت!امیرح ساغر  گذا وای می گوید. 

ساغر را   تیرخورده بود، دو تیرخورده بود و او رهایش کرده بود. حاجی آنجا بود و حتما 

 .می دید

وای دیگری می گوید و موهای سرش را می کشد. رها به عقب برمی گردد:انقدرخودتو     

ا هعذاب نده. به این فکر کن میاوردیمش معلوم نبود جون سووالم به در ببره یانه.بازاون 

 .بی قید و شرطراهی بیمارستان می کنندش

ست می            شان ا صله زیاد دنبال شینی که بافا شدوهومن با دیدن ما سین پوفی می ک امیرح

 .گوید:هنوز دنبالمونند

سرعتش را بیشتر می کند و امیرحسین تکیه به پشتی صندلی می دهد. همه چیز خراب        

ده بود! او را تک و تنها رها کرده  شده بود. ساغر تیرخورده بود و او هیچکار برایش نکر  

بود و حاال...نکند دیگر او را نبیند؟ نکندساغر خوب نشود؟ ازافکاری که یکجا به سرش     

ستد.      هجوم آورده اند به خود می لرزد و خودش را بخاطرسهل انگاری اش لعنت می فر

 حاج مجیدبادیدنش قراربودچه فکری کند؟

و در خود جمع می شود. تمام تنش از شدت     ساره صدای دور شدن ماشین را می شنود      

درد می سوزد،درعمرش چنین سوزش وحشتناکی را حس نکرده بود. بی اخیار بلند هق    

سربازها     ضی تمام منطقه را با احتیاط چک می کند و مجید به همراه یکی از  می زند. مرت

سمت ون می برند. با دیدن رنگ و     ست و پای دخترها را باز می کنند و به  ه  روی پریدد

تن لرزان دختری که دست هایش را باز می کرد لب می زند: نترسید.هیچی نیست تموم     

 .شد
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دلش ریش می شووود برای حال آن ها، بیشووتر از همه به درد خانواده هایشووان فکر می   

کند. خوب می فهمد چه قدر تلخ اسوووت بی خبری از فرزند! دلش ریشووومی شوووود برای  

شوواید او هم یک روز مثل همین دخترها دسووت و  سوواغرش که معلوم نیسووت کجاسووت! 

 ...پابسته راهی کشوری غریب شده و

از فکرهای همیشگی اش آهی می کشد و در سکوت دست و پای دخترها را باز می کند.     

زهرا که حاج مجید را خوب می شووناسوود با تکان های زیاد و اصووواتی که از پشووتدهان     

ه اش را جلب کند. مجید به سوومتش   چسووب خورده اش در میاورد، سووعی می کند توج  

 برمی گردد و نور چراغ قوه را به سمتش می گیرد:چیزی شده دختر؟

زهرا باز صداهایی از خود درمی آورد و مجید به سمتش می رود. به محم کندن چسب     

 ...دهانش زهرا می گوید:ساغر اینجاست حاجی! بین اون آدم ها بود. امین هم بود

ست اما     مجید متعجب نگاهش می ک شنا ند، چهره ی دخترک در این تاریکی به نظرش آ

شیده و آن ها را         ست از کار ک ست هم د سربازی که همراهش ا باز بیاد نمی آورد.حتی 

 نگاه می کند.مجید لب می زند:توکی هستی؟

 ...و : زهرام. همسرامین

  .شرمنده سربه به زیر می اندازد:یعنی همسرسابقش

 را مرور می کند و لب می زند:ساغر؟ مجید باری دیگر شنیده هایش

 .و : بله حاجی

 و : تو مطمئنی؟

 .و : مطمئنم. باهاش حرف هم زدم. خودش بود
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 و : بین دخترهابود؟

  .و : نه گروگان نبود. همراه امین بود

 .مجید بدون درنگ از جابلندمی شود و رو به سرباز می گوید: بقیش باتو

و به سمت ماشین ها می رود. آمار تمام دستگیر      باتمام سرعت از کشتی خارج می شود     

شده ها را از نقوی می پرسد و می فهمد دختری بین شان نبوده. کالفه دنبال مرتضی می     

گردد و به سمت راهی که نیروهایش رفته بودند می دود. صدای آژیر آمبوالنس سکوت 

ساختمان های ک     شت  اهگلی بیرون می شب را به هم می زند. چند نفر تیر خورده را از پ

آورند و مجید به محم دیدن شووان چراغ قوه اش را روشوون می کند و به آن سوومت می 

 .دود تا زخمی ها را چک کند

مرتضوووی بین تاریکی افراد تیرخورده را به همراهانش نشوووان می دهد تا به آمبوالنس         

ی  رد:کس برسانند.صدای ناله هایی را می شنود و نور چراغ قوه اش را به آن سمت می گی    

 اونجاست؟

سد. نباید پیدایش         صدایش به او نر ست خونی اش را روی دهانش می گذارد تا  ساغر د

می کردند، حتی اگر تا روزبعد همینجا از درد جان می داد خیلی بهتر از پیدا شدنش بود. 

خیلی بهتر از تحمل دوباره ی سووورکوفت هایی بود که قرار بود از پدرش بشووونود، هیچ        

وباره لقب مایه ی ننگ خانواده ی حاتمی بودن را به دوش بکشووود.  دوسوووت نداشوووت د 

خداخدامی کند که او را نبینند اما مرتضووی نزدیک تر می شووود و باالخره بانور چراغ قوه  

تن مچاله شده ی او را روی زمین می بیند. خم می شود و رد خون روی لباسش را دنبال     

سلحه اش را پشت کمرش می گذارد    می کند. تیر به جایی نزدیک شکمش خورده بود.  ا

ساغر       صدای داد  ست زیر زانویش می اندازد بلندش کند که  وچرغ قوه اش را زمین. د

 !هوا می رود.متوجه کتف خونی او می شود و لب می زند:داغونت کردن که دختر
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ازجابلند می شووود و از بیسوویم به مجید خبرمی دهد یک نفر زخمی را نزدیک جاده پیدا  

 رانکارد بیاورند.مجید به محم شنیدن صدایش می پرسد: دختره یاپسر؟کرده و ب

 .و : دختره

مجید نمی داند با چه سوورعتی به سوومت جاده می دود. باالخره پشووت درختی بی شوواخ و   

برگ نوری می بیند وبا دنبال کردنش به نور چراغ قوه ی مرتضی می رسد. مرتضی برای  

را آنجا گذاشته بود. مجید مقابل تن کم جان دختر  راهنمایی کردن برانکاردرفته و چراغ 

می نشیند و نور چراغ را به صورتش می تاباند. ساغر از شدت نور چشم هایش را محکم       

به هم می فشوووارد و مجیدموهای چتری اش را کنار می زند تا چهره اش را بهتر ببیند. با 

ا دقیق تر چهره اش ر شل شدن موها و عقب رفتنشان پی به مصنوعی بودنشان می برد و     

نگاه می کند. مگر می توانست دخترش را نشناسد؟ مگر این چهره را می توانست از یاد     

  !ببرد؟ بغضی حجیم به گلویش چنگ می اندازد و باصدایی لرزان می گوید:ساغر

ساغر با شنیدن صدای آشنای پدر پلک های سنگینش را به هم می زند تا واهح تر او را       

دسووتش را باال می آورد و سوواغر از ترس سوویلی که قرار اسووت به صووورتش  ببیند. مجید 

شمی گذارد و لب می زند: خودتی         صورت ست روی  شیند خود را جمع می کند. مجید د بن

 باباجان؟

ساغر چشم گرد می کند، برای لحظه تعجبتمام دردها را از یادش می برد و فقا پدرش    

شن هوا نگاه می کند. مجید  صورتش را     را بین تاریک رو شود و  ش خم می  ه باران  ب.و.

 !می کند: خودتی دخترم. خودتی!خدایا شکرت. خدارو صدهزارمرتبه شکر

ساغر هنوز مات و مبهوت نگاهش می کند. نمی داند این صحنه ها واقعیست یاباز توهم      

زده! شووواید هم مرده و ... نه نه... این دردی که تمام تنش را احاطه کرده نمی تواند یک       
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سد: منو             رویا شود و می پر صه دار می  شده اش غ شم های گرد  شد. مجید با دیدن چ با

 نمی شناسی؟

بانوری که نزدیک شووان می شووود عقب برمی گردد. مرتضووی به همراه چند پرسووتار و    

برانکارد نزدیک شووان می شووود. مجید به سوومتش برمی گردد: همه چی درسووت میشووه   

  .دخترم. همه چی درست می شه

سمتشان می آیند و مرتضی با دیدن مجید مردد می گوید: اینجا چیکار می      پرستارها به 

 کنید سرهنگ؟

ساغر رو     ساغرکه روی برانکارد جای می گیرد می دوزد و لب می زند:  مجیدنگاه به تن 

 !پیدا کردم

سد. یعنی آن دختر       ساغرمی ر ضی مات و مبهوت دنباله ی نگاهش را می گیرد و به  مرت

ه دنبالشان می دود و بعد از برانکارد سوار آمبوالنس می شود. ساغر      ساغر بوده؟ مجید ب 

 ...از درد ناله می کند و پرستار بااخم به مجید می گوید: بهتره پیاده بشید آقا ماقراره

 .و : من پدرشم. باید اینجاباشم

پرسووتار نگاه متعجبش را بین هردویشووان می چرخاند و بدون حرف مشووغول باز کردن  

مانتو اش می شود. مجید سمت چشش خود را جای می دهد و باز صدایش می    دکمه های 

  کند: ساغر صدامو می شنوی؟

شده اش را به کار می گیرد تاچیزی بگوید. باید       شک  ساغر پلکی می زند و لب های خ

باور می کرد این مرد بااین لحن پرعاطفه و این حرف های پرمحبت پدرش اسوووت؟ لب  

 !می زند: با...با
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خوشحال از این که ساغر او را شناخته دست خونی اش را در دست می گیرد: جان   مجید

 !بابا؟ جوری غریب نگاهم می کردی گفتم منو نمی شناسی دختر

 !شدی... عوض... آخه: پیچد می تنش در ساغر تلخ می خندد ودرد 

شود        شیند با داد نیم خیز می  ستار که روی زخمش می ن ست پر   .سرفه ای می کند و باد

مجید کمکش می کند دوباره دراز بکشد. پرستار ماسک اکسیونی روی دهانش قرار می     

 ...دهد و ساغر باز ادامه می دهد: بابا

شارد:دووم بیارباباجان تحمل کن. همه چی زودتموم می      ست می ف ستش را در د مجید د

 .شه

 .نخونموبا دستی موهای کوتاه ریخته روی پیشانی اش را کنار می زند: برمی گردیم 

ازخیال خوب حرف هایش ساغر چشم می بندد و از تصورش شاد می شود.دوست دارد        

از سوواالر بشرسوود،از صووحرا و همسوورش. دوسووت دارد بگوید من را ببخش که هیچوقت   

طوری که می خواسوووتید نشووودم. ببخشوووید که مایه ی ننگ خانواده تان شووودم و آبروی  

حرکت دسوووت پرسوووتار و بتادینی که روی   چندین و چندسووواله تان را به تاراج بردم. با    

زخمش می نشوویند دادش به هوا می رود و مجید دسووتش را در دسووت می فشوورد:آروم   

 .باش ساغر.... آروم باش جون دلم

ساغر نگاه کم سویش را به چشم هایش می دوزد. می ترسد برای همیشه چشم ببندد و        

 .هیچوقت...خوب نبودمحرف هایش نگفته بماند. لب می زند: ببخو...شید. من...

شد.          شتم به منم... افتخارکنید. همش... حسودیم می  سرفه ای می کند: فقا...دوست دا

 ...صحرا... عالی بود... واسش جایزه

 !باز سرفه می کند و مجید به میان حرفش می پرد: من پدر خوبی نبودم
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 ...ساغر لب می زند: ببخشید... نتونستم... نشد... بهم افتخار

اهد بگوید که دوسوووت داشوووتم به من هم افتخار کنید. می خواهد بگوید من فقا  می خو

خیلی حسووود بودم و تورا فقا برای خودم می خواسووتم. وقتی سوواالر را بیشووتر از همه    

ست بگوید        صحرا را برای من الگو می کردی آتش می گرفتم. می خوا شتی و  ست دا دو

من را ندیدی و من برای همیشه تو را   دلم می خواست تمام تو برای من باشد و نشد! تو    

به دو فرزند دیگرت واگذارکردم. حاال که همه چیز را برای خودش تمام شوووده می دید         

دلش خیلی حرف ها برای زدن داشووت و زبانش یاری نمی کرد. پلک هایش سوونگین تر 

می شووود و چشووم می بندد به روی هق هق مردانه ی پدرش که التماسووش می کرد دوام  

 .دبیاور

هومن باالخره بعد از ساعتی رانندگی ماشین را گوشه ای خلوت پارک می کند. کوله ای      

که روی صندلی عقب مانده را برمیدارد و محتویات داشبورد را خالی می کند. امیرحسین  

 لب می زند:چیکار می کنی؟

 .هومن بدون این که دست ازکار بکشد می گوید:ماشینو شناختن. نمیشه بااین رفت

  .ا می گوید: ماشین دیگه ای نیاوردیم کهره

 .و : می دونم. فعال نمی شه برگشت. باید یجایی برای موندن پیدا کنیم

زیپ کوله را می بندد و در بطری که از زیرپا برداشوووته را باز می کند. امیرحسوووین می          

  گوید: جایی داریم واسه رفتن؟

 .یین. حواستون باشه چیزی جانذاریدهومن در را باز می کند و پیاده می شود: بیاین پا
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شود.            شین می  شغول پاک کردن داخل ما ستمال خیس م شان با د شدن  به محم پیاده 

نباید هیچ اثرانگشتی بماند. بعد از تمام شدن کارش مقابل آن دو می ایستد: اینجا فک و     

 فامیلی چیزی ندارین شماها؟

 امیرحسین:چه طور؟

کند: پلیس دنبالمونه. لو رفتیم و فردوسووی به عنش  هومن دسووت هایش را از هم باز می 

هم نیسووت چی به سوورماها میاد. هرمهمون خونه و هتلی بریم سووه سوووته ردمون رو می  

زنند. حاال حاالهام نمیشووه راهی شوود، یک خراب شووده پیدا کنید که چند روزی بتونیم     

 .اونجا بمونیم

هووا دسووتی زیرچانه اش می بادیدن خشووم زیادش امیرحسووین نه کوتاهی می گوید اما ر

 .کشدو مردد می گوید:من یک نفررو می شناسم. نمی دونم هنوز هم اینجا هستن یانه

هومن باالخره بعد از چندسووواعت اخم لبخندی می زند: باز بهتر ازهیچیه.آدرسوووش رو          

 یادته؟

 .و : آره

هومن طول جاده شوووروع به قدم زدن می کند و هردو آنها پشوووت سووورش. هومن می        

 حاال طرف چیکارته؟پرسد:

 .و : یکی از فامیل ها دور

هومن به سووومتش برمی گردد ودرحالی که عقب عقب می رود می گوید: لو مون نده؟          

 بهش مطمئنی؟

 .رها بی درنگ می گوید: مطمئنم
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هومن اوهومی می گوید و به جلو برمی گردد. امیرحسین هنوز به ساغر و وهعیتش فکر  

د پایش تیرمی کشووود و از این درد چهره اش درهم می  می کند.باهرقدمی که برمی دار    

 .شود. دلرها می سوزد و می گوید:امیرنمی تونه راه بیاد بهتره یک تاکسی بگیریم

 .هومن : صبرکن از ماشین دوربشیم. بعد تاکسی میگیریم

 .رها می گوید: فقا یک چیزی. اونجا زیاد ازکار و بار و اوهاعمون چیزی نگید

 ش برمی گردد: مگه نگفتی طرف مطمئنه؟هومن باز به سمت

سری چیزها        سلومون نده.ولی یک  ست که اگه بفهمه هم به پلی ووووو : اونقدری مطمئن ه

 ...هست که

 دستی به صورتش می کشد و هومن می ایستد:چیکارته؟

 !رها نگاه می دزدد:برادر زن سابقمه

 .مون بدههومن می خندد: تو چه دل خجسته ای داری که انتظار داری اون راه

رهوووا اخم می کند:منو حامد قبل از ازدواجم باهم دوسوووت بودیم. بعدطالق هم بخاطر          

 .خواهرش مجبورشدیم قیدهمو بزنیم. وگرنه هیچوقت بدی ازش ندیدم

هومن به جلو برمی گردد و قدم برمی دارد: انقدری از خواهرش دیدی که اونها مدیونتن.  

 .بران دِینشون به توهم نباشهفکر کنم چندشبی توخونه اش موندن نصف ج

 رهاسکوت می کند و هومن ادامه می دهد:حاال متاهله یامجرد؟

 .و :متاهله. دوتاهم بچه داره

 و : هوم. بعد اینجا چیکار می کنه؟ مگه زنت ازتهران نبود؟
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  .و : برای کار اومد اینجا و موندگارشد

 اربیاد اینجا؟و : پدرزنت که مایه دار بود.چطئر راهی شده پسرش واسه ک

 .و :حامد از همون اول دوست داشت رو پای خودش وایسه

 امیرحسین می ایستد و خم می شود. رها نگران به سمتش می رود:چت شد؟

 .و: هیچی... االن میام

ست        ست ا شماره ی مهرداد را می گیرد. نمی داند کارش در شان هومن  با به راه افتادن 

وردن ساغر دیوانه بازی می کرد. امانمی شد روی    یاغلا. مهرداد به محم فهمیدن تیرخ

سین و منحل            صه برای مهرداد تیرخوردن امیرح ست. خال شم ب سین هم چ زخم امیرح

شووودن بار کشوووتی را توهووویح می دهد و از او می خواهد زودخود را به چابهار برسووواند. 

ساره  مهردادنگران سراغ ساره را می گیرد و در کمال تعجب همه شان هومن می گوید:    

 .هم خوبه. فقا دل نگران امیره. بهتره زودتر خودتوبرسونی

شدن تماس         ساند. با قطع  سرع وقت خود را می ر شد و می گوید در ا مهرداد آهی می ک

 امیرحسین می پرسد: چرا دروغ گفتی؟

هومن پشوت به او می کند باز جلو میرود:چون انقدریکله خرهسوت که بفهمه چیزی اش   

  .رپا وبره دنبالششده عقلشو بذاره زی

  امیرحسین مردد می پرسد: ساغر قراره چی بشه؟

وووو : دعا کن بفهمم غوغای امشب کار کی بوده. اگه بفهمم یک گوشه کوچیک این خبر     

  .چینی ها زیرسر اون بوده، با کل بیمارستان آتیش اش می زنم
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ه  کرد موبه تن امیرحسووین سوویخ می شووود: منظورت چیه دیگه؟ اون چراباید خبرچینی  

 باشه؟

هومن به سمتشان برمی گردد: فقا تو و رها و ساغر همراه من بودین و نقشه رو دقیق        

می دونستید. اون پلیسها بااستخاره اونجانبودن. یک نفر ساعت و مکان دقیق رو بهشون       

 !گفته بود

که االن            کار سووواغر بود  گه  هد:احمق نشوووو ا هانش را قورت می د امیرحسوووین آب د

  .ین که بادوتا تیر بیفته رو تخت بیمارستاناینجابود!نه ا

  یهقض  این تهتوی اگه نیستم  هومن من: ریزد می هومن کالفه می شود و موهایش رابهم  

 .درنیارم رو

انگشووتش را تهدیدوار مقابلشووان تکان می دهد: اگه یکی از شووماهام تو این کاردسووت   

 .داشته باشید،نابودتون می کنم

*** 

ی اتاق عمل قدم می زند و از خداطلب کمک می کند.توجهی به ساعت ها پشت در بسته    

ضی            شین را به مرت شاری کرده بود. دوما ضی نکرده و روی ماندنش پاف صرارهای مرت ا

شتگاه منتقل کند.        شود و باربر هارا به بازدا سشرده بودتا پیگیر انتقال دخترها به تهران 

ان دخترش ریسوووک کند. به این بار نمی توانسوووت به کس دیگری اعتماد کند و سووورج

خودش قول داده بود لحظه ای از کنار ساغرش جم نخورد. خسته از راه رفتن روی یکی   

از صوووندلی ها جای می گیرد و صوووورتش را با دسوووتهایش می پوشووواند. هنوز برایش          

باورپذیرنیسووت که سوواغر را پیدا کرده، بعد از چهارسووال باالخره تالش هایش ثمرداده   

 .نده پیداکرده بودبود و ساغر را ز
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که گفته بود سووواغر همراه امین اسوووت. برای           یاد حرف زهرا می افتد  برای لحظه ای 

اطمینووان بوواری دیگر بوواامین تموواس گرفتووه بود و او مطمئن گفتووه بود سوووواغر بین  

 !دخترهانیست

کالفه شده و دوباره ازجابلند می شود. مورد اطمینان ترین فرد زندگی اش امین بود،حتی  

تر از همسرو فرزاندنش. امین را باتمام وجود باور داشت و نمی توانست ذره ای      مطمئن

شک را نسبت به او به دلش راه بدهداما هرطور فکر می کند دلیل خوبی برای این پنهان    

ساغر را از او مخفی کند؟چه دلیلی داشوت      کاری پیدا نمی کند. امین چراباید زنده بودن 

 سوالش نه بگوید؟ که امین آنطور مطمئن درجواب

شده پاتندمی         سفید از آنجاخارج  سمت مردی که باروپوش  شدن در اتاق عمل به  با باز 

 کند. مقابلش می ایستدو بالحن نگرانی می گوید: حالش چطوره؟

دکترلباس فرم او و درجه هایش را از نظر می گذراند و به چشم های نگرانش می رسد.   

ت انقدر نگران کسووی شووود. می پرسوود:نسووبتی  یک پلیس بدون هیچ نسووبتی نمی توانسوو

 بابیمار دارید؟

  .و : بله پدرشم

 ... و : دخترتون خون زیادی از دست داده. اگه گروه خونی تون یکی باشه

 .قبل از تمام شدن حرفش مجید لب باز می کند:بله،بله. گروه خونی مون یکیه

 .قال خون همراهم بیایندکتر لبخندی می زند: پس خوبه. معطل هم نمی شیم.برای انت

*** 
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هومن کرایه تاکسوووی را حسووواب می کند و پیاده می شوووود. رهوووا هم پیاده شوووده وبه   

امیرحسووین کمک می کند تا پیاده بشووود. هومن نگاه بین خانه های قدیم سوواخت کوچه  

 !می چرخاند و می گوید: خانه سازمانی اند انگار

ه        شود ور سی دنده عقب ازکوچه خارج می  شین تاک شانه ی     ما ست زیر  ا درحالی که د

 .امیرحسین انداخته و به همراهش قدم برمی دارد می گوید: آره فکر کنم

 هومن که جلوتر از آن ها می رود می گوید:خب کدوم یکیه؟

ست. اون موقع درش         سومین در از آخرکوچکه ا شاره ای به جلو می کند: ست ا ها با د ر

 .سفید و زرشکی بود االن دیگه نمی دونم

  .من مقابل در سفید وزرشکی می ایستد:هنوزهم همونههو

 .رها می رسد و مردد نگاهی به ساعت روی مچش می کند: پنم و نیم صبحه

 .هومن می خندد: اگه دین و ایمون سرشون بشه االن باید واسه نمازبیدارشده باشن

باشوووه              خت هرچیم  لت ت یا ند و جلوتر می رود: خ ثارش می ک رهووواچشوووم غره ای ن

  .زمنوتودین و ایمون سرشون می شهبیشترا

زنگ در را می فشارد و تکیه به دیوار می دهد.نگاه به چهره ی درهم امیرحسین می کند  

 .و می گوید: رنگ و روت خیلی پریده

 صدای  ریف دخترانه ای در آیفون می پیچد:بله؟

 رها به سمت آیفون برمی گردد: سالم.شرمنده منزل آقای رستمی؟

 .و : بله
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  .مکثی می کند:با حامدرستمی کارداشتم.می شه بگین بیاد دم دررها 

 و :کیه؟

 !صدای مردانه را می شنود و پشت بندش صدای دخترک که می گوید: باتوکاردارن بابا

صدای حامد در آیفون       صدا برای کدام دختر حامد بوده؟  ها باال می پرد. این  ابروهای ر

 می پیچد:بله؟

 ...و : سالم

 .در ذهنش گم می کند و بی مقدمه می گوید:رهامکلمات را گم 

شود او میلی برایباز کردن در ندارد. خود            ها مطمئن می  شود و ر سنگینی می  سکوت 

 .راعقب می کشد: فکرکنم نباید مزاحم تو می شدم

ها نگاه مرددش      شود. ر سمت هومن برمی گردد چیزی بگوید که در با تیکی باز می  به 

باز می دوزد و   به در  که هومن زمزمه می کند: می دونم نمی         را  هد عقب برود  می خوا

 .خوای خردبشی،ولی چاره ای نداریم رها!این یک بار رو کوتاه بیا

در نیمه باز کامال باز می شووود و هیبت مردانه ی حامد پدیدار می شووود. رهووابه سوومتش  

 می برمی گردد. نگاه به صووورت تکیده اش می دوزد و به موهای یک درمیان سووفیدش 

شانه ی او می          ست روی  ها برمی دارد و د سمت ر شده بود! حامد قدمی به  دوزد. اوپیر

 !گذارد. لبخندی به رویش می زند: خوش اومدی

 ...رها شرمنده می شود:نمی خواستم مزاحم تو و خانواده ات بشم فقا

ی  یحامد او را در آغوش می کشد و امیرحسین متاثراین صحنه را نگاه می کند. از چیزها   

که بین آن دو اتفاق افتاده کم و بیش چیزهایی می دانسووت. هومن اما لحظه شووماری می 
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سوز            سرمای جان شوند تا در  شود و راهی خانه  سی زودتر تمام  کند این بازی های احسا

 .بیرون یخ نزده اند. ازهم جدا می شوند و حامد مهربان می گوید: بیاید داخل

 .ومد و نتونستیم جاپیداکنیمرها موذب می شود: یک مشکلی پیش ا

 ...و : مگه من مُردم پسر؟ این حرف هاچیه می زنی؟ بیا

 .رو به هومن و امیرحسین می کند:بفرمایید داخل. قدم همه تون روچشم

جلومی رود وبقیه پشت سرشان داخل می شوند.حامد در را می بندد و از آن سه جلو می      

در می ایسوووتد و بلندمی گوید:یاهلل.      زند.حیاط کوچک را پشوووت سووورمی گذارد ومقابل        

 .مهمون داریم خانم

 .صدای  ریفی به گوششان می رسد:بفرمایید داخل

باز کردن بند کفش هایش می            به همراه حامد داخل می رود و هومن مشوووغول  رهوووا 

شود و زخمش تیر می         سختی برای از پاکندن کفش هایش خم می  سین به  شود.امیرح

 .مقابلش زانو می زند: خم نشو. بذار کمک کنم کشد.هومن به سمتش می رود و

دست به پاشنه ی کفشش می رساند و امیرحسین پایش را باال می برد. کفش دوم را هم      

شود و دست پشت          سختی می کند و امیرحسین کوتاه می خندد. هومن از جابلند می  به 

 کمرش می گذارد.شوخ می گوید: مسخره مون کردی؟ حاالم هرهرمی خندی؟

 .رحسین پابه داخل می گذارد و باخنده می گوید:نه. فقا یادمامانم افتادمامی

لبخندهومن جمع می شود و بادیدن غمی که نگاه امیرحسین را پوشانده سعی می کندبه      

حالت شوووخ خود بازگردد:حاال ته ریشووم شووبیه مامانت بود یا زور و بازوم؟ باز یاد بابات 

 .میفتادی یچیزی
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از راهرو می گذرند و وارد سووالن پذیرایی می شوووند.زنی چادری  امیرحسووین می خندد، 

ازپشووت اپن با یک سووینی پرازفنجان چای داخل می شووود و رو به هومن و امیرحسووین    

 !خوش آمدمی گوید. حامد متوجه پای لنگان امیرحسین می شود و می گوید:خدابدنده

 .امیرحسین لب می گزد ورها می گوید:یک حادثه کوچیک بود

  حسین به کمک هومن روی مبل جای می گیرد و حامدمی گوید: چرا دکترنرفتین؟امیر

هومن فنجان چایی را از سووینی که مقابلشووان خم شووده برمی دارد: زیاد جدی نیسوووت     

 !بااستراحت خوب می شه

و لحنش به قدری جدی اسوووت که حامد بیش از این نتواند دخالت کند.امیرحسوووین به             

کندو مرهیه خانم باسینی چای دورمی شود. منزل شان فضای        گفتن میل ندارم اکتفا می 

شلوارجینش می دوزد و        شت اما عجیببوی زندگی می داد! نگاه به پاچه های  ساده ای دا

  .لبخندمی زند. اگررنگش چنددرجه ای روشن تر بود رد خون رویش آشکار می شد

اری  بزند. حامد از تکررها از کار وبار حامدمی پرسد تاسکوت سنگین بین شان را به هم 

سالن دختری قدبلندبافرم      شدن یکی از در های  بودن همان کارهای قبل می گوید.با باز 

ها می                مان  گاه دقیقش را بین مه خارج می شوووود. ن تاق  مدرسووووه ازا مه ای  سووور

 چرخاندوبلندسالم می گوید.رهابه سمتش برمی گردد و بالبخند می گوید: فاطیماست؟

 .ها می گوید:ماشاال چقدر بزرگ شدهحامدتایید می کند و ر

 .فاطیمالبخندی به لب می نشاند و نزدیک می شود:سالم عمورها

 !و : چقدربزرگ شدی عمو
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هومن نگاهش را روی تن دخترک می چرخاند و فکر می کند این که زیادی ریزه میزه         

اسوووت!برای کدام بزرگ شووودن اش اینطور ذوق کرده بودند؟ بعداز خوش و بش های       

 .لی،فاطیما کوله اش را یکوری روی شانه می اندازد: من دیگه برم. هرمی بینمتونمعمو

سری برایش تکان می          شود و ناخودآگاه  شم می  شم در چ سرچرخاندنش باهومن چ با 

دهد وسوووالمی زمزمه می کند.بعد به راهش ادامه می دهد. امیرحسوووین ریز می خندد و       

 !سالم خورده بودزیرگوش هومن می گوید:به دل نگیر. کال قرص 

هی می گم اتاق دخترها رو براتون آماده      ها می کند: به مر باخروج فاطیما حامد رو به ر

 .کنه. باز کم و کسری باشه ببخش داداش

 !و :نه بابا چحرفیه؟ازسرمونم زیاده

این روی مودب رهوووا زیادی برای هومن وامیرتازگی داشوووت.این بارحامداسوووت که از      

رها شانه باال می اندازد: توی یک شرکت کوچیک کامشیوتری     رهاشغلش را می پرسد و    

 .مشغولم

حامدخدارا شوووکریمی گوید و نفس حبس شوووده اش را بیرون می دهد: واال از تو چه          

پنهون، یک سووری خز بالت راجع بهت به گوشووم خورد،داشووتم ازتعجب شوواخ درمی     

  .آوردم

ی من توروخوب می دسووت روی دسووت رهووا که روی زانویش قرارداشووت می گذارد: ول

 !شناسم. بهش هم گفتم رها اهل این چیرهانیست

شته          ست که او را باور دا سی ه هالبخندی تلخ می زندو فکر می کند چه خوب هنوز ک ر

سخت نبود. لب          صال  سانده ا سی که این خز بالت را به گوش حامدر شد!حدس زدن ک با
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نیار. نمی خوام بخاطر من می زند:بیخیال. از این به بعدهم چیزی شوونیدی اصووال به روت 

 .اعتبار خودتو ازدست بدی

 !و : این حرف ها چیه پسر؟اعتبار به چه کارم میاد وقتی شرف برادرمو زیرسوال می برن

رها آهی دیگر می کشد و دست روی شانه اش می زند:این همه سال چرا یک سراغ از         

 این داداشت نگرفتی تو؟

نش به دنبال توجیح می گردد که رها زودتر  حامدآب دهانش را قورت می دهد و در ذه

که جیگرم آتیش می      فاقتو درحق من تموم کردی پسووور. ولی نگو داداش  ید: ر می گو

 !گیره. چون اگه من داداش بودم،تو حرف منو باور می کردی نه ریحانه رو

 !حامدشرمنده سربه زیرمی اندازد: حق بده بهم. خواهرم بود و ناموسم

 د؟مگه دیگه نیست؟رها می خندد:چرا بو

 !حامدآهی می کشد و تکیه به پشتی مبل می دهد:دیگه نیست

هومن خسته از بحثی که هیچ نقشی درآن ندارد رو به امیرحسین که دقیق به آن ها نگاه    

 ...می کند می گوید:نگفتی حاال

 امیرحسین سرمی چرخاند و پرسشگرنگاهش می کند:چی؟

 وری شد منو شبیه مامانت دیدی؟هومن تن صدایش را پایین می آورد: چج

های رهوووا می دوزدو می            لب  به حرکت آرام  گاه  امیرحسوووین لبخندتلخی می زند و ن

 .گوید:آخه آخرین کسی که بندکفش هامو بسته بود،مادرم بود
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لبخندهومن جمع می شود،نه برای امیرحسین. برای آخرین تصویری که از مادرش بیاد      

سته بود و         ش شین ن شت ما بافاطمه بازی می کرد. فاطمه لپ هایش را باد می می آورد.پ

داد و علی با دو انگشت به صورتش می زد تا باد دهانش خالش شود و این وسا صدایی       

ناهنجار هم از خودمی داد. محمد کالفه از صوودای آن دو کتابی که در دسووت دارد را تند  

هایتی اش بکند. اماعلی بی ت  وجه به او همراه با فاطمه  ورق می زند تا آن ها را متوجه نار

از دهانش صوودا در می آورد.فتاا پوفی می کشوود و رو به علی می گوید:برو ببین مادرت 

 .کجاموند.دیرشد زشته بخدا

 .علی فاطمه را روی صندلی می گذارد:االن می رم

اما قبل از این که دستش به دستگیره برسد قامت چادرپوش مادرش از بین در نیمه باز     

 .ود و علی بالبخند می گوید:اومدپیدا می ش

صندلی کمک       شین را باز می کند و روی  شکری می گوید. نرگس خانم در ما فتاا خدارا

راننده جای می گیرد. فتاا بالحنی شوخ غر می زند:خانم کجابودی شما؟ حاهرمی شدی      

 یا یک نرگس خانم دیگه می ساختی؟

  .م یوقت کم و کسری نباشهنرگس خانم ملیح می خندد: ساک فاطمه رو چک می کرد

سته کلیدش می افتد. وایی می گوید و رو       شن کندکه یاد د شین را رو فتاا می خواهد ما

 .به علی می کند: علی پسر. بدو برو دسته کلیدمو از رومیز بردار بیار

 .نرگس خانم می گوید: دیره فتاا بمونه بعدازبرگشتن. من کلید دارم بچه هام دارن

فش می پرد:نه. میخوام اداره هم برم. یک سوووری پرونده رو هم باید       فتاا به میان حر   

  .دست کریم برسونم

 .دوباره سربلند می کند و از اینه نگاه به علی می دوزد: بدوعلی. روی میز ناهارخوریه
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یا                      مد لدی او ند:َج ید می ک تاک تاا  ند. ف باز می ک ید و در را  باشووووه ای می گو علی 

 .پسر!منتظرتیم

می دهد وپیاده می شووود. کلید را از زیپ جلویی کیف بیرون می کشوود  علی سووری تکان 

ودر قفل می اندازد. با دوبوقی که از ماشین بلند می شود سرعت عمل به خرج می دهد و     

سته کلید را برمی دارد. تا قدمی       ساند و د شود. خود را به میزناهارخوری می ر داخل می 

صدای انفجار مهیبی تمام خ  شده که    به عقب می چرخد  شوکه  انه را می لرزاند. به حدی 

نمی داند چه شووونیده و چه شوووده!گلدانی که بالرزش سوووتون خانه روی اپن تق و لق می 

ستاده و به     شود و روی زمین می افتد. علی هنوز مقابل میز ای خورد،باانفجار دوم چشه می 

  د. صدای جیغ دسته کلید نگاه می کند. دندان هایش از ترس می لرزند و به هم می خورن 

شده اش می دهد. مغزش هیچ         شک  صدای فریادهایی غریب.تکانی به تن خ شنود، می 

فرمانیصوووادر نمی کند و حتی نمی داند قراراسوووت چه کند. باسووورخوردن کلید ازبین            

انگشتانش و صدای بدی که از زمین خوردنش ایجادشده ازجامی پرد. نگاهی به کلید می 

سته کلید راببرد،گفت      کند و انگار تازه بیادمی آورد  شد د سته بود. قرار پدرش کلید خوا

به                     های لرزانش را  قدم  ند.  له اش برو خا نه ی  خا به  تا  ند  که دیرنکند. منتظرش بود

شلوغتر از      ساند. در را باز می کند و کوچه را  جلوبرمی دارد و خود را به در ورودی می ر

خورد و او سرمی چرخاند.  حالت معمول می بیند. گرمایی از سمت راست به صورتش می 

جای ماشین شان را شعله های آتش گرفته بود.ماشینی نبود و بعد از آن خانواده ای هم     

بدون او                ند.  ند ما ند و منتظرش ن بدقولی کرد مادرش،برادر و خواهرش  پدر و  نبود. 

رفتند،اما نه به خانه ی خاله توران!علی را در دنیای سووویاه زمینی ها جاگذاشوووتند و به                   

 .ن پرکشیدندآسما



                 
 

 

 SEPIDAR*77|  غرق درآتشرمان 

 

 

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

 

657 

 

هایشووووان چیزی              تااز حرف  مد داده  حا به رهووووا و  مام حواسوووش را  امیرحسوووین ت

به هومن و                 گاهی گذرا  مد ن نه می پرسووود،حا به ریحا یاورد.وقتی رهوووا راجع  سوووردرب

 .امیرحسین می اندازد و می گوید: بمونه ان شاهلل بعدا راجع به همش حرف می زنیم

 .ا از دهن نیفتادهرو به هومن می کند: چایی تونو بخورید ت

نگاه خیره ی هومن به نقش های قالی ذره ای تکان نمی خورد و رهووا متعجب صوودایش  

 !می کند:هومن؟

هومن تکانی می خورد و خیال شوووعله های آتش را از سووورش دور می کند. هوووعفش را 

هارانگاه می             شگی اش پنهان می کند و پرسشگرر سخت و خشک همی شت چهره ی  پ

واس پرتی او می شوووودمی گوید: حامدباشوووماسوووت. میگه چایی   کند. رهووواکه متوجه ح

  .توبخور

 .حامداهافه می کند:فکر کنم سرد شده بهتره عوهش کنیم

  .ولی هومن فنجان چای اش را برمی دارد و می گوید:نیازی نیست ممنونم

 .وهیچکس جزامیرحسین پی به لرزش نامحسوس صدای او نمی برد

*** 

س    ساغر به بخش نف شت آن اتاق کنار     باانتقال  شد اما بازهم نمی تواند از پ ی راحت می ک

شت پنجره ی          ساعت ها پ ساغرش را ببرند.  سد لحظه ای غفلت کند و باز  برود. می تر

شیشه ای قدم می زند و انتظار بازشدن چشم هایش را می کشد. بارها شماره ی منزل را       

ی           با بانی  چه ز با ند چطور و  ند. نمی دا تا آن      می گیرد و قطع می ک هد  بد د این خبر را 

هاشووووکه نشووووند. بارهاجمله هایی که بایدبگوید را در ذهنش باالپایین می کند. فکرمی  

کند باید بامالیمت بگوید موده بدهید که ته تغاری خانه پیداشوووده،یاباید بگوید سووواغر                 
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زنده است!صحرا باردار است و همسرش بعد از سکته ای که ازسرگذراند با فیزیوتراپی        

سبی         ه ست بدنش را دوباره به کار بگیرد. تنها فرد منا سمت را سعی می کند  ای مداوم 

که می توانسووت این خبر را به او بدهد سوواالر بود، اما می ترسوویدبازامیدوارشووان کند و    

شرمنده ی نگاه های        سرقولش بماند.می ترسد بازهم دست خالی به خانه برود و  نتواند 

شود. مقابل پنجره       شان ب شتاق  ستد و به چهره ی بی رنگ و روی       م شه ای می ای شی ی 

ساغرهنوز           شد و  شت تمام می  شید نگاه می کند. روز دا ستگاه نفس می ک ساغر که با د

نه اش لبخندزده و گفته بود           پدرا با مهربانی برای نگرانی  باز نکرده بود. دکتر  چشوووم 

ه رش می کوبید کاثرمورفین هاسووت.اما دل بی قرارش باز آرام نگرفته بود و دا م برسوو

اگرچشووم بازنکند چه؟وقت نماز اسووت ودلش هوای عبادت می کند. اما این بار دخترش  

را به هیچ سربازی نمی تواند بسشارد.این باررا از خدایش طلب بخشش می کند و نمازش  

شیند و باز انتظار می       شت در اتاق می ن ضا موکول می کند. بدون حرف پ را به وعده ی ق

 !می گوید،به امید این که ساغرش باری دیگر چشم بازکندکشد.زیرلبذکری 

*** 

تاق                ند. ا یارشوووان قرارداده بود های صوووورتی را در اخت غذ دیواری  کا با  تاقی بزرگ  ا

دخترهاتوسوووا این مهمانان ناخوانده غضوووب شوووده بود و هومن بایادآوری اخم و تخم      

.همین که دیگر مثل   دختری که وارد اتاق شوووده بود تا کتاب هایش را بردارد می خندد       

صبح سه بار که هیچ،یکبار هم سالم نداده بود یعنی زیادی عصبانی بود.امیرحسین هنوز      

شماره ی مهردادرا می گرفت تابگوید هر         سرهم  شت  هاپ از درد به خود می پیچیدو ر

چه سووریع ترخودت را برسووان.اما مهرداد در دسووترس نبود و همین همه شووان را کالفه  

ز ناله هایامیرحسوین بی طاقت می شوود و از رهوا می خواهدکه پارچه     ترمی کرد.هومن ا

شود واز به مرهیه        ای تمیز با بتادین و قیچی بیاورد.رها بارودروایسی از اتاق خارج می 

ته را می                  که هومن گف هایی  نه مشوووغول بود چیز خا چادرش در اشوووشر با  که  خانم 
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را در اختیارش قرار می  خواهد.مرهوویه باوجود کنجکاوی اش چیزی نمی پرسوود و همه 

سرخی خون خشک       شلوارامیر را با قیچی پاره می کند و با دیدن  دهد. هومن پاچه های 

صال عاقبت       شده ماتش می برد.خون زیادی از دست داده بود و این رنگ و روی پریده ا

با             گذارد. امیر تادین می ریزد وروی زخم امیرمی  به ب که ای پن نداشوووت.روی ت خوبی 

ی که از زخمش نشات گرفت و در تمام بدنش پیچید فریادی بلندمی زند.   سوزش ناگهان 

فاطیما باترس سووراز کتابش بلند می کند و روبه مادرش که مات مانده می گوید: اون تو 

 چه خبره مامان؟

مرهوویه اخم می کند: یک جوعقل تو کله ی اون بابات نیسووت!باسووه تامردمارو گذاشووته   

 .رفته

قاب کثیف را ز    نه و     باحرص بشووو ند:خودشوووم هیچکس  یر اب می گیرد و کف می ز

رهوووا،خانواده ی خودشوووم ولش کردن به امون خدا بعد خونه ی منِ بدبخت شوووده پناه  

 !شون. معلوم نیست چه گندایی باال آوردن که...هوف ال اله اهلل

کالفه شوووماره ی حامد را می گیرد و از او می خواهد سوووریع خودش را برسووواند.حامد            

سین          دلنگران از  شتر از دادوبیداد امیرح هیه با پیازداغی بی سید و مر هاع خانه می پر او

می گوید. حامد دل آشوووبه می گیرد و برای گرفتن مرخصووی به اتاق مدیر شوورکت می  

رود.صدای نق نق کردن های نیوشا روی اعصابش راه می رود.کالفه کتابش را می بندد و  

 بخونم آخه؟می گوید: اه توی این سروصدا من چجوری درس 

  .مرهیه اخم می کند: پاشو برو حیاط،بروپشت بوم

ووام. اونور حیاط که یک اتاق خالی             و و و و و و فاطیماپوفی می کشدو می نالد:من اتاقمو می خ

 .هست می بردینشون اونجا
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 و : منظورت انباریه دیگه؟

اق منم  تو : خب وسایلشو بریزیم بیرون و یک پتو بندازیم کف اش اتاق می شه. تازه از ا 

 .بزرگتر

وووو : ایشاال که فقا امشب باشن و فردا برن. غیر اینم شد تو می دونی و بابات من چیزی      

 .نمی تونم بگم

صدا در می آید وخوب     فاطیما پوفی می کشد و دوباره کتابش را باز می کند. زنگ در به 

ت  ممی داند جواب آیفون رادادن فقا و یفه ی اوسوووت.پس کتابش را می بندد و به سووو

آیفون می رود. گوشی را روی گوشش می گذارد و بله ای می گوید.صدای مردانه ای در    

 گوشش می پیچد: منزل آقای رستمی؟

 .و : بله

 و :می شه در رو باز کنید؟

 و :شما؟

سم هومن را می آورد        شه ا ست مثل همی ست و خانه ی کی مهرداد که نمی داند اینجاکجا

شوورایطی فقا کافیسووت نامی از هومن ببرد تا   تا مشووکلش حل بشووود. همیشووه در چنین

 .ناکجاآباد هم راهش بدهند. پس لب می زند: از دوست های هومنم

 فاطیماکمی تندمی شود:هومن دیگه کیه؟

 مهرداد مردد می شود: ببینم مگه اینجاخونه ی حامدرستمی نیست؟

 .و : هست ولی اینجا هومن نداریم
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ما می         فاطی هایش می کشووود و  به مو های     دسوووتی  نه منظورتون دوسوووت  پرسووود: نک

 عمورهاست؟

 .باشنیدن کلمه ی عمو رها تعجب می کند و می گوید:فکر کنم اره

 و : شما اسمتون چیه؟

 !از سوال و جواب هایش کالفه می شود: مهرداد

 به محم گذاشتن آیفون مرهیه می پرسد: کیه؟

 .و : انگار یکی دیگه از دوست های عمورهاست

رود و مقابل در می ایسووتد.شووال روی سوورش را مرتب می کند و    به سوومت اتاقش می 

سارافنش را پایین می کشد،تقه ای به در می زند و بدون این که منتظر جواب باشد در را 

باز می کند. رهوووا و هومن از جا می پرند و عقب برمی گردند. نگاه فاطیما از چهره ی             

رحسووین می شووود. با دیدن سوواق هومن به رهووا می رود و بعد متوجه قامت درازکش امی

 !پایش که پر از خون شده هینی می کشد و هومن تلخ می گوید:امرتون

انقدر ازدیدن زخم متاثر شده که زبانش بندمی آید. رها تکه ای پارچه را روی زخم می   

  کشد تا دیده نشود:چی شده فاطی؟

و تا آرامش اش فاطیمامردمک های لرزانش را به رها می دوزد و نفسی عمیق می کشد     

را بازیابد. هومن در دل فحش هایی آبدار نثار ورود بی موقع اش می کندو فاطیما باالخره  

 به حرف می آید: اینجاهومن هست؟

 قبل از رها هومن می گوید: بله چطور؟

 .و : یکی هست به اسم مهرداد. گفت دوست شماست
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 .ر بیادگل از گل هومن می شکفد و باشادی می گوید: آره آره. بذا

باخروج فاطیما به سمت امیرحسین که دیگر نایی برای ناله کردن هم ندارد برمی گردد:   

  .االن مهرداد میاد و همه چیو درست می کنه

رهوووانگاه مردد اش را به صوووورت بی حرکت امیرحسوووین می دوزد و خود را جلو می     

.یک  کرکشد.دست روی گردنش می گذاردو بااحساس نبم هعیفش می گوید: خداروش

 !لحظه فکرکردم مرده

شم غره ای به او می رود و نگاه منتظرش را به در می دوزد. فاطیما بدون حرف    هومن چ

دکمه ی در باز کن را می زند وبرای اسوووتقابل از مهمان جدید می رود. مهرداد با دیدن            

دخترکم سوون و سووال مقابلش سووالمی می دهد وسووراغ هومن را می گیرد. سووالم علیکی  

شود. به محم ورودش    سرسری    هم با مرهیه می کند و به همراه فاطیما راهی اتاق می 

  .به اتاق هومن نگاه به فاطیمایی که پشت در ایستاده می دوزد و می گوید: درو ببند

 (1roman.irساخته شده است) یک رماناین کتاب در سایت 

مهردادبدون این که متوجه فاطیما باشوود در را می بندد و مقابل امیرحسووین زانو می زند.  

شانی اش می زند و می گوید:       ستی به پی ضش را می گیرد و زخمش را چک می کند. د نب

 !بی هوش شده

 هومن می پرسد:می تونی کاری براش بکنی؟

دوزد: من امکانات زیادی ندارم هومن. این     مهرداد نگاه خیره اش رابه صوووورت او می   

 ...هعف و بی هوشیش هم که

 .لب می گزد: سعیمو می کنم

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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به همراه            باز می کند. از رهوووا می خواهد کاسوووه ای اب ولرم  یه اش را  کیف لوازم اول

دستمال بیاورد. رهاباز با شرمندگی سراغ مرهیه می رود و با کاسه ای آب ولرم برمی         

زخم را از خون های خشوووک شوووده پاک می کند و با بتادین زخم را     گردد. مهرداد دور

شود. نکند دیگر      هدعفونی می کند. هومن با دیدن بی حرکتی امیرحسین نگران تر می 

چشوووم باز نکند؟ نکند در این خانه جان بدهدو بعد... افکارش را پس می زند وبه کمک         

 اتاق می چسباند و وقتی صدایی  مهراد می شتابد. فاطیما با کنجکاوی گوشش را به درب   

نشوونیدسووعی می کند از سوووراخ قفل در چیزهایی ببیند. به سوومت آسووشزخانه می دود و   

 !مضطرب می گوید: مامان...مامان

مرهووویه پرسوووشوووگرنگاهش می کند و فاطیماتن صووودایش را پایین می آورد:فهمیدم           

  .چیکارمی کنند. اون مرده تیرخورده،دارن جراحی اش می کنند

از روی مرهووویه می پرد و باز حامد را بخاطر این اعتماد احمقانه اش به سوووه مرد           رنگ  

غریبه و آن رهووای طردشووده لعنت می کند. بعد از دوسوواعت مهرداد باالخره موفق به   

بیرون کشوویدن گلوله ی کوچک می شووود،اما خون امیرحسووین بند نمی شووود و همین    

ساس درماندگی م          ها اح ساند. ر شان را می تر سه  ی کند و هومن دلش می ریزد از  هر

نبودن امیرحسووین!خودش خوب می داند که امیر برایش فراتر از برادراسووت.جای تمام   

 ...خانواده نداشته اش را زمانی پرکرده بود و حاال

مشوووتش را مقابل دهانش نگه می دارد نگاه به صوووورت رنگ و رو پریده اش می دوزد.  

دنیست، شاید هم بلد بود و خودش خواسته     دست خودش نیست که زیاد ابراز محبت بل  

فراموش کند. درست از همان لحظه ای که یکی از اعضای خانواده اش هم در آن ماشین    

با مرگ تک تک             ندند،وقتی که برای گرفتن آن فلش لعنتی  ما آتشوووگرفته منتظرش ن

شته شدن ترسید و بعد          شتن و دوست دا عزیزانش تهدیدش کردند،هومن از دوست دا

ست هایی که به      از آن  سش برای عزیزانش بی تفاوتی بود و بس.مهرداد با د سا تمام اح
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وهوا می لرزید زخم شکافته شده را بخیه می زد و رها آیه ی یأس می خواند و از االن      

برای مرگی که اتفاق نیفتاده بود عزاداری می کرد.دوسوووت دارد دسوووت به شوووانه های         

بلندشووو و به این رهووای کودن نشووان بده  امیربگیرد و تکانش دهد، سوورش داد بزندکه

اشووتباه می کند. بلندشووو و نگذارمهرداد از خودش ناامیدشووود و تاعمری عذاب وجدان   

ستش          ست دارد کاری کند و هیچ کاری از د شد. دو ستانش را به دوش بک مرگت زیرد

هاومهرداد به حدی درگیر       سمت در می رود. ر شود و به  برنمی آید. کالفه از جابلندمی 

امیرحسین هستند که حتی متوجه بلندشدنش نشوند. دستش را به دستگیره می رساند و  

سنگینی که ناگهان روی        سمت خود می کشد. باجسم  بدون درنگ باز می کندو در را به 

تنه اش افتاداز جامی پرد.فاطیما بطور غریزی دستش را بند اولین ریسمان کرده تازمین    

صله ای زیر   سربلندمی کند و       نیفتد و حاال با فا شده بود.  صفر بند یقه ی لباس این مرد 

بادیدن اخم های درهم هومن سریع خودرا عقب می کشد.لشهایش از شدت شرم گل می 

اندازد و هرلحظه منتظر است بخاطر این فوهولی و فالگوش وایستادن سرش داد بزند.       

خارج می شود و در  اما هومن درکمال تعجب او یقه ی لباسش را درست می کند،از اتاق   

 ...را می بندد.فاطیما سرش را تاخرخره در یقه اش فرو می برد:من عذر

قبل از تمام شووودن حرفش هومن مثل وزیدن بادی شووودید از کنارش عبور می کندوبه           

حیاط می رود.بی دلیل بغضش از این بی توجهی می شکند و صورتشخیس می شود،نمی        

ن انتظارداد و بیدادداشت نه این همه بیتفاوتی که  داند چرا اینطور دلش گرفته. شاید چو 

تمام شووخصوویتش را زیرپاله کرد. انگار باسووکوتش تلنگری به وجودش زد.انگارباهمین   

صرفی!انقدر خودت را        ضول و کولی بی م شدنش داد زد که تو یک دختر ف سکوت و رد 

 .خرد نکن

یخیال  وش ایسوووتادن را ببی دلیل بغم کرده بود و بی دلیل تر گریه می کرد. دیگر فالگ

سالن می رود،مقابل کتاب بسته اش می نشیند و باوجود نق نق های         می شود و به سمت 
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شود و انقدر         سرش گرم  شروع به درس خواندن می کند. تا اینطور  ساله اش، خواهر دو

 !راجع به ان مهمان های ناخوانده ی مرموز کنجکاوی نکند

*** 

د و حرف هایی که باید بزند را مرور می کند.  سوواعت ها گوشووی را در دسووت می چرخان 

صدای آرام نفس       شود و لبخندمی زند.  ساغر خیره می  بارها به چهره ی غرق در خواب 

سینه           شکست. باهربار باالپایین رفتن  سکوت اتاق را می  صدایی بود که  ساغر تنها های 

بود  هاش خداراشوووکرمیکند که باری دیگر داغ دخترش را بر دلش نگذاشوووت!دکترگفت

خدارحم کرده،اگرتیرکمی پایین تر اصوووابت می کرد قطعا دخترتان یک کلیه اش را از          

دسووت می داد. نفس عمیقی می کشوود و ازجابلندمی شووود.طول اتاق قدم می زند و باز به 

گفتن این خبرفکر می کند. با این که ساغر جان سالم به در برده و حاالاینطور آرام نفس  

رسد. انگار تمام اتفاق هایی که پشت سرهم افتاد و ساغر را از      می کشد،دلش هنوز می ت 

ست.        شدن جسم مقابلش ا او گرفت طوری از اوزهرچشم گرفته که هرلحظه منتظردود 

می ترسووود باز بدقولی کنداما،سووواغرزنده اسوووت و می توانداورا به خانه ببرد. قدمی به              

گوسوووفندی به پای     سووومتش برمی دارد و دسوووتی بین موهای لخت او می کشووود. باید      

دخترکش قربانی می کرد.باید تمام دوسووت و آشوونا را در شووادی پیداکردن سوواغرش    

هطراب او را        ست و این ا سی که دردلش النه کرده ازبین رفتنی نی سهیم می کرد.اما تر

از پا در می آورد. عقب می رود و روی صندلی چرمی گوشه ی اتاق جای می گیرد.توکلی  

 .ره شماره ی ساالر را می گیردبه خدامی کند و باالخ

ساالر بادوساندویچ برمی گردد و روی صندلی راننده جای می گیرد.سهم او را به سمتش  

 !می گیرد:بفرما خانُم
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ستیکش را       ستش می گیرد. بدون تعارف پال ساندویچ را از د ماه منیرلبخندی می زند و 

سس مایونز     ساالر باخنده  سمتش می گیرد: بیا باز می کند و گازی بزرگ می زند.   را به 

 سس رو یادت رفت!مگه دنبالت کردن؟

جای من            هد:هی تو  هان دارد را قورت می د که درد مه ای  ند و لق ماه منیراخمی می ک

صبح و یک تیکه نون خشک هم نمی خوردی ، االن با دوتا         ستادی تاکله ی  شیفت وایمی

 .گاز سروته ساندویچه رو هم اورده بودی

ساندویچ خودرا باز می کند:ببین من هرچقدر هم تالش کنم    ساالر می خندد و   پالستیک 

 .و بزرگ ترین گاز رو به غذام بزنم،بازهم نمیشه بادوگاز تمومش کرد

ماه منیر شوووانه ای باال می اندازد و بدون حرف به خودنش ادامه میدهد. سووواالر درحال             

هان                  های د کان  به ت ند.  گاه می ک به او ن بالبخند  غذایش  یدن   صوووورت کوچکش جو

  ماه و دخند می. بود گذاشته  نمایش به اش لپ روی را لقمه برجستگی  که اش استخوانی 

ستی  اش،متعجب پرخنده چهرهی دیدن منیربا شه  د شد  می لبش ی گو   دور:میگوید و ک

 کثیفه؟  دهنم

 .نه و 

 

 و : پس چرا همچین نیگا می کنی؟

 می کنم؟ساالر یک تای ابرویش را باال می دهد:چطوری نگاهت 

سیرک نمایش ببینند. چه بدونم.انگار داری از خنده می    وووو : عینهو آدم هایی که اومدن 

  .ترکی و روت نمی شه بخندی
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ساالر بلندمی خندد.اخالق ساده و بی ریای این دختررا دوست دارد. این حرف زدن های     

شاید همین  بی پروایش عجیب او را یاد ساغر می انداخت و غم های دلش را پر می داد،  

بود که باعث شد پای او را به زندگی اش باز کند وبعداز مدت هابتواندازتهِ دلش بخندد.   

وقتی که ماه منیربود همه ی غصه ها پر می کشید،حضورکمرنگ پدرش،مادر زمین گیر      

ساغری که نبودنش مثل زخمی کهنه روی دلش مانده،همه و همه بابودن ماه     شده اش و 

شوند   صورت ماه      منیرکمرنگ می  صدای زنگ موبایلش نگاه از  شم نمی آیند. با  و به چ

منیر می گیرد وموبایل را از روی داشبورد برمی دارد.با دیدن شماره ی پدرش ارتباط را   

 .وصل می کند:الو

 و :سالم باباجان.خوبی؟

ساالر اززیرچشم نگاهی به ماه منیرمی کند و دست به دستگیره می برد:مرسی شکرخدا.  

ی؟ پیاده می شود و در را می بندد. تکیه اش را به تنه ی ماشین می دهد و صدای  شماخوب

 پدر را می شنود:من هم خوبم. کجایی؟

 .لب می گزد:بیرونم

 و : خوبه. یک چیزی هست که باید راجع بهش حرف بزنیم. وقت داری؟

 و : آره آقاجون. چیزی شده؟

  مجیدنگران می پرسد:پشت فرمون که نیستی؟

 لشوره می گیرد:نه بابا. خیالت راحت. چیزی شده؟ساالرد

مجید دسوووتی زیر چانه اش می کشووود:چیزی که واال...یکی دوروزی باهات کار دارم.این  

 هفته مشغله زیادی نداری؟
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به کالس فوق العاده ای فکر می کند که قراردادش را در فرهنگسرا بسته و پشت بندآن  

کرده بود.اما کارپدرش انقدر مهم بوده که از        اسوووتادی که برای هفته بعد امتحانی معین     

 .او کمک خواسته. لب می زند:نه کارخاصی ندارم

وووو : می خوام بلیا بگیری برای چابهار.خودت و مادرت و صحراهم اگه شوهرش راهی     

 .بشه

 و :چیزی شده؟چراباید بیایم اونجا؟

 !مجید پی به اهطراب او می برد: دل نگرون نکن خودتو. خیره پسر

 ...: آخه انقدر یهویی،چی شده که و

ادامه نمی دهد و مجید حرف هایش را مزه مزه می کند:یک معامله اینجاشوووده بود. که             

 .چندتادختردزدیده شده رو میفرستادن دبی

دانه های عرق روی پیشووانی سوواالر می نشوویند و برای شووکسووتن سووکوت پدرش لب می 

 زند:خب؟

 !:ساغر روپیداکردممجید نفس حبس شده اش را بیرون می دهد

نفس سووواالر می رود. تمام قوای تنش می رود و بازانو روی زمین می افتد. به چیزی که       

شوونیده شووک دارد،سوواغر؟مجیدادامه می دهد:شوووکه شوودی. حق داری، ولی کمکم کن   

سوندکه        شه این خبر رو به مادرت ر سرکه چشم امیدم به تو ه. نمی دونم چجوری می  پ

  .که بچه داره و... نمی دونم پسر حالش بدنشه،یا صحرایی

ساالر        سمت  شود. به  شود و باالخره در را باز می کند و پیاده می  ماه منیر دل نگران می 

 می رودو مقابلش خم می شود:خوبی ساالر؟
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.  شود  نمی پدرش منیرتوسا  ماه صدای  شدن  شنیده  نگران که ریخته هم به انقدر ساالر  

 می تعجب زده صوودا را پسوورش صوومیمانه ینطورا که دخترانه صوودای مجیدازشوونیدن

 بابا؟ خوبه حالش...ساغر:زند می هم رابه لرزانش های ساالرلب.کند

ساغر همان خواهر ناپدیدشده اش         ساغر چشم گرد می کند. مگر شنیدن نام  ماه منیر با

نبود؟مجید نگاه به چهره ی غرق در خواب سووواغر و سوووینه ای که باالپایین می رودمی          

  .خوبهدوزد:آره 

سوواالرنمی توانسووت باورکند. بعداز چهارسووال پیدایش کرده اند،آن هم بین یک مشووت   

دختر فراری که داشتند به دبی قاچاق می شدند.ساغرش نمی توانست مثل قبل باشد اما        

 !زنده بودنش هم معجزه ای بود! دستی به صورتش می کشد:وای باورم نمی شه

شه.  سم        مجیدلبخند می زند:منم باورم نمی  شه.می تر شممه و هنوز باورم نمی  جلوی چ

 .یک پلک بزنم و دودبشه بره هوا

سوواالر نگاه به چشووم های نگران ماه منیر می دوزد. پی به دل آشوووبه اش می برد وپلکی  

آرام می زند. این پلک زدنش یعنی نترس چیزی نیسووت!یعنی اینطور باچشووم های گرد  

  .وبم،فقا تو اینطور نگران نشوشده نگاه نکن که دلم می ریزد،من خوبِ خ

  لب می زند:بهشون بگم یاخودت می گی؟

  .و : نمی دونم. نمی دونم کدومش درست تره

  .ساالر باالخره لب به خنده باز می کند: خبر بدی نیست که. بفهمن خوشحال می شن

مجیدسکوت می کند. در خودش توان گفتن این خبر را نمی دید. انگار ساالر از سکوتش  

 .پی به حرف دلش میبرد که می گوید:خودم بهشون می گم
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 !و : مراقب باش. مالحظه ی حال مادرتو بکنیا

 .ساالر می خندد:چشم

بعداز خداحافظی مختصووری تماس را قطع می کند و بالفاصووله ماه منیر می پرسوود:وای     

 ساغر پیدا شده؟

ل کند. دوسووت دارد انقدر هیجان زه شووده که دوسووت دارد این دختر را باتمام وجود بغ

انقدر دادبزند تا تمام شوووادی اش را بروز بدهد.بالبخند سووورش را تکان می دهدوماه                

 منیرهیجان زده می پرسد:وای چه خووووووووووووب!چطوری شده؟کجاپیداش کردن؟

 !برای پیش روی نکردن تفکراتش از جابلندمی شود:بدو بریم که کلی کارهست 

ی روی صوووندلی کمک راننده جای می گیرد.سووواالر به      ماه منیر بلندمی شوووود وبادلخور   

سرعت پشت رل می نشیند و ماشین را روشن می کند.ماه منیر به سمتش برمی گردد و         

 صدایش می کند. ساالر پا از روی پدال گاز برمی دارد: جانم؟

که            که...تو ید: تو ندازد و مردد می گو به زیر می ا جانم گفتنش. سووور دلش می ریزد از

 ...عداز اینقرارنیست ب

 سکوت می کند و سربه زیر می اندازد. ساالر می پرسد:بعداز این چی؟

بان می            به ز جا  یک  های روی دلش را  مام حرف  ماه منیر نفس عمیقی می کشووود و ت

 ...آورد:گفتی تورویادخواهرت می ندازم. حاال که پیدا شده

 .ادامه نمی دهد و ساالر می خندد: دختره ی دیوونه

 .: یعنی اینجوریمظلوم می شی می خوام تو بغلم بچلونمتچشمکی می زند
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ماشوووین را به راه می اندازد و نگاه به روبرو می دوزد. دسوووتش را به سووومتش می برد و  

دست چپ او را از بین انگشت های دست راستش بیرون می کشد.محکم دستش را در        

ه ایی کند:درسووتدسووت می فشووارد ولی نگاه از بیرون نمی گیردتا مبادا باحرف دلش خط

  .که رفتارت شبیه اونه، ولی تونه ساغری و نه خواهر من

ه ای روی انگشووت  ریفش می گذارد: به این چیز های  ب.و.شوودسووتش را باال می برد و 

مسخره فکرنکن!من اگه تااینجارو اومدم،یعنی مصمم. یعنی می خوام باهات زندگی کنم.  

 .تی توهستی من غصه ی هیچیو نمی خورمربطی نداره شبیه ساغر باشی یانه،مهم اینه وق

ماه منیرلبخندش را قورت می دهد و سوور به زیر می اندازد. قلبش باتمام توان خود را به 

در و دیوار وجودش می کوبد و او بالب گزیدن سووعی می کند آرامش کند. سوواالر بدون   

ن  اینکه دسوووتش را رها کند دسوووتش را روی دنده می گذارد و به سووومتش می چرخد:م

 !هنوزهم باورم نمی شه ساغر پیدا شده. حس می کنم دارم خواب می بینم ماهی

ماه منیر برای آرام کردن اوهم که شوووده از الک سوووکوتش بیرون می آید: برو ببینش.     

اینجوری می فهمی زندگی گاهی می تونه اندازه یک خواب قشنگ باشه.اونجوری باورت 

 .می شه

ی فشارد.اما دل نگرانی رهایش نمی کند،دل نگرانی از   ساالر لبخند می زند و دستش را م  

 چهارسال  این دیدن ساغری که نمی داند چه هارا از سرگذرانده.اتفاقات پشت پرده ی     

شان  از که شد،  هیچکدام سازد که کوچک ترین     باخبرن سی را ب می تواند از خواهرش ک

 !شباهتی به ساغر نداشته باشد

*** 

شب حامد باالخ    هیه باکم ترین    ساعت ده و نیم  ساند. مر ره می تواند خودرا به خانه بر

سین      صدای ممکن بدون وقفه حرف می زند. از اتفاقات داخل آن اتاق و ازحال بد امیرح
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می گوید. گالیه می کنداز اعتماد بی جایشوووان به آن هایی که هیچ شوووناختی از آن ها             

متی که شوووده تاروز   ندارند. حامدسووور تکان می دهد و مرهووویه تاکید می کند به هرقی            

  .بعدازاین خانه بروند

شاره می کندواو       سر به رها ا حامد تقه ای به در می زند و منتظرجواب می ماند. هومن با 

بلند می شود. در را بازمی کند و بادیدن حامد سالم می کند. حامدسعی می کند از پشت       

 .داشتم شانه های پهن رها سرکی به داخل اتاق بکشد:راستش یک کاری باهات

  .رهاکه پی به نگاه های او می برداز اتاق خارج شده و در را می بندد: باشه درخدمتم 

حامدنفس کالفه ای ازبسته شدن در می کشد.نه روی توهین به رفیق چندین و چندساله      

اش را داشت و نه می توانست بیخیال حرف های مرهیه بشود. از اول هم آمدن ناگهانی      

 .ک به نظرمی رسید. لبی تر می کند:بریم حیاط؟یکم صحبت کنیمرهابادوستانش مشکو

رهاقبول می کند وباهم به حیاط می روند.حامدبا دیدن فاطیما که با کتابی طول حیاط راه   

 می رودلب می زند:باباجان می ری داخل؟

فاطیما نگاهش را بین هردوشوووان می چرخاند و به اجبار کتابش را می بندد و به داخل               

شیند      برمی گر سمت انباری می خورد،حامدروی پله می ن سمت دیگر حیاط دوپله به  دد. 

شیند. رها کنارش جای می گیرد و نگاه        و بادست به کنارش می زند تارهانیزکنارش بن

سال      شان ازهمان اول برای همه عجیب بود، ده  ستی  به نیم رخ چهره ی او می دوزد. دو

شتند و این در چشم بقیه خ      سنی دا صله ی  سوپرمارکت     فا سید. در  یلی زیاد به نظرمی ر

نزدیک مدرسه اش باهم آشناشدند،همان وقتی که از اهطراب دو واحدپاس نشده اش       

صمیم گرفت کمکش کند. معدل         شنید وت سوپری این را  شاگرد ستش می نالید، برای دو

سلطه ی حکومت         شیدن خود از زیر  ستقالل و کنار ک شت اما بخاطر پیداکردن ا باالیی دا

شده بود. گه گاهی از باید نباید های پدرش گله     پد شغول به کار  سوپرمارکت م رش در 
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می کرد و رهوواسووعی می کرد دلداری اش بدهدتا قدر پدرش را بداند.طی همین رفت و  

آمدها بود که رهووا دل به خواهر کوچک او باخت وآخر قا له به ازدواج این دوجوان کم  

در صد آن پدر ریحانه بود اما عشق جوانی به   سن و سال رسید.ازدواچی که مخالف صد      

حدی ریحانه را کور کرده بود که پاروی باید نباید های پدرش بگذارد وبا رهووواتاپای                  

شده رهایت به این ازدواج     فرار هم پیش برود.باالخره پدرش از ترس آبرویش هم که 

ب             ه زندگی   داده بود و آن دوباهم در خانه ای که پدر ریحانه برایشوووان خرید شوووروع 

کردند.کاش ازهمان روز اول می فهمید برای ریحانه و خواسووته هایش زیادی کم اسووت   

شکند:خب می      شان را می  سکوت بین  و... ازیادآوری روزعروس لبخندی تلخ می زند و 

 !شنوم

حامد به سوومتش رو برمی گرداند. دسووت روی زانوی او می گذارد: باهات رودروایسووی   

 .حرفمو می زنمندارم پس رک و پوست کنده 

لب گوشوووتی اشووورا به دندان می گیرد:دارید چیکار می کنید؟قاطی چه کاری شوووده که           

 رفیقت تیرخورده و فراری شدین؟

رهانیشخندی تلخ به لب می نشاند: فکر می کردم تویکی قبولم داری.همین امروز صبح      

 !گفتی حرف هایی که پشتم هست رو باور نکردی

  .کاشی های کف حیاط می دوزد:ولی خب حق داریسری تکان می دهد و نگاه به 

  .ازجا بلندمی شود و حامد دستش را می گیرد:بیابشین ببینم

اورا عقب می کشوود و مجبور به نشووسووتن می کند. رهووانگاه می دزدد و حامد دسووتش را 

سمت خودش برمی گرداند ومی گوید:ازمن      صورتش را کامالبه  زیرچانه اش می اندازد.

 .ر دلخورمی شمرو نگیرکه بدجو
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 .رها نیشخندش را عمق می دهد و حامد می گوید:من فقا نگرانم

 ...رها از کنارش بلند می شود:پس بیشتر از این خودتو نگران نکن. ما همین فردا

یاد بیهوشووی امیرحسووین می افتد و کالفه می شووود. دسووتی بین موهایش می کند و می    

ن که بیدار بشه از این جا می ریم. هیچ  گوید:خبرهارو که شنیدی!دوستم حالش بده،همی  

 .مزاحمتی هم برای تو و خانوادت ایجاد نمی کنیم

تافردا                تاق دخترت هم نمی خوایم. ید:ا تد ومی گو مد می اف حا به در پشوووت  گاهش  ن

 ...همینجا

 !و :رهووووووووووا

ستد:من نگفتم از این جا              شود. حامدمقابل اش می ای ساکت می  شش  سرزن صدای پر با

 !برین

:چرا دقیقا همین رو می خوای. و می دونم چقدر این اومدن یهویی من توخونه ات      وووووو

 ...برات دردسرسازشده و صدای خانواده تو در آورده

حامدباز نامش را صوودا می کند و رهووا بی توجه ادامه می دهد:فقا یک شووب دیگه،توی   

 .همین حیاط یا هرجایی که بشه،یک شب دیگه بمونیم تافردا می ریم

 !د کالفه می شود:من فقا یک سوال پرسیدم پسرحام

  .و : و من هم نمی خوام جواب بدم

ست        سوالت انقدری خوب نی ها ادامه می دهد:مطمئن باش جواب  حامداخم می کند و ر

که خیالتوراحت کنه. حق با بقیه اسوووت، باریحانه...حق با همه بود و تو اشوووتباه کردی                 
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ها درسووت گفتن. من آدمی شوودم که دیگه خودمم  حامد!تونباید منو باورمی کردی. اون 

 ...نمی شناسمش. با اون آدمی که دیده بودیش فرسنگ ها فاصله دارم و

ضاوت کنید. حداقل تویکی نباید از اینی      سمتش برمی دارد:ولی نمی تونید منوق قدمی به 

 !که هستم بدت بیاد.چون این آدم رو خواهرتوساخت.خواهرتو

برای گفتن ندارد و رهووا دلگیرمی شووود از غصووه ای که    حامد سووکوت می کند. حرفی

مهمان چشم های او کرده است. کالفه گی امانش را می برد و حامد باالخره به حرف می   

 .آید:اون فقا تورونابودنکرد

ست         سر به زیرافتاده ی اومی دوزد.ازلحظه ی اول می خوا سربلندمی کند و نگاه به  ها ر

سدونتو  ست یک خبر از دخترک کوچکی که    راجع به حال ریحانه بشر سته بود. می خوا ان

سربحث را باز کرده بیخیالش       سال دارد بگیرد.اما حاال که حامد  حتی نمی داند حاال چند

 نمی شود: منظورت چیه؟

حامد دست روی شانه ی او می گذارد:ریحانه با اشتباهاتش آتیش به جون خونه وزندگی  

  .نانداخت که همه مون سوختیم رها!همه مو

صر او نبود؟ مگر ریحانه او را         شنود. مگر مق ست دارد ادامه ی حرف هایش را ب هادو ر

ستند و حاال حامد...راجع به     ستی با همکارش نکرده بود؟همه همین را می دان متهم به دو

ضانت فرزندش        سخن می گفت؟ همان موقع ها هم بخاطر جیب خالی اش ح شت  چه دا

ه آب و آتش زد تا جیبش را به اندازه میالد و امثالش  را از دسووتش گرفتند و او خود را ب

شد و حساب های بانکی اش پرتر، دیگر روی بازگشت را      پرکند. وقتی جیب هایش پر 

در خود نمی دید. دیگر خودش هم می دانسوووت با این سوووابقه ی خراب نمی تواند پدر       

ست تا آخرعمر برای هومن کارکند    شد وقتی مجبور ا آن هم چه  خوبی برای دخترش با

 !کاری
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ضیه چیه.        سری به زیرافتاده می گوید:من خیلی دیرفهمیدم ق سی می گیرد و با  حامد نف

 .ریحانه آتیشی به جونمون زد که تا عمردارم یادم نمیره

دوسووت دارد بشرسوود ریحانه کجاسووت؟ االن کجاسووت و چه می کند؟به میالد عزیزش    

  رسیده؟ازدواج کرده یانه؟

ه جوری حرف می زد که همه باورکردن تومواد می کشووی. جای  ووووو :من متاسووفم. ریحان

شد رو گفته هاش. مادرم     سیلی که روزآخر زده بودی مُهر تایید  کبودی های رو تنش و 

داشووت جلوچشوومم از غم دخترش آب می شوود و ریحانه کوتاه بیا نبود. من مجبورشوودم  

کر نمی کردم دروغ  پشت اون دربیام و واسطه ی این طالق بشم. باورکن یک درصدهم ف

  .گفته باشه

 سکوت می کند و اینبار رها می خواهد ادامه بدهد:خوب؟

شده بود.مامان خبرم کرد که       شکوک  شد: رفت وآمدهاش یک مدت م حامد آهی می ک

جلوشووووبگیرم.دیرخبرم کرد،ریحانه کتک خورده بوده. مامان فکرمی کردتو باز می ری 

  ...سراغش ولی

شه ی پله می       شرم می کند از گفتن چی  شده. گو شان دفن  شته تاریک  زهایی که در گذ

شود و مقابلش زانو می           ها بی تاب تر می  ستانش می گیرد. ر سرش را بین د شیند و  ن

 زند: کتکش زده بود؟یعنی چی؟

شتند. اما       شان خبرندا حامد نگاهش می کند و رها لب می گزد.آن ها که از اتفاقات بین 

آخرین چیزی کووه گفووت اسوووم توبود. گفووت کووه          حووامووددلش را بووه درد می آورد:   

 ...مقصرنبودی،گفت که با یکی دیگه
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نفس حبس شووده اش را بیرون می دهد و رهووا متعجب گفته اش را مرور می کند. گفت  

 آخرین چیزی که ریحانه گفته بود! این یعنی چه؟ لب می زند:ریحانه االن کجاست؟

له بو             حام ند:ازپسوووره  بادسوووت می پوشوووا مدصوووورتش را  ده. پسوووره ولش کرد  حا

 ...ورفت...ریحانه

آهی می کشد:خودشو از پشت بوم خونه پایین انداخت. وقتی رسیدم که داشتن خاکش        

  .می کردن

رنگ از روی رهووا می پرد و زانوهای تاشووده اش به زمین اصووابت می کند.ریحانه مرده   

یک   فرنبود؟مگربود؟ بامیالد نبود؟کتک خورده بود و حامله... مگر ریحانه ازبچه ها متن         

سال تمام درمقابل عالقه اش به بچه دارشدن سخت و محکم نایستاده بود؟مگر از همان       

 اول راهی به سقا کودکشان نبود؟از آن مردک باردار بوده؟خودکشی کرده؟

حال ریحانه را هرطوری تصووور می کرد جز مرگ!همیشووه به خوشووبختی اوبامیالدی فکر  

سفره خا    شان را در  سرش با    می کردکه مچ  سال ها به خنده های هم نه گرفته بود. تمام 

آن مرد فکرکرده بود. همان روزها با سوووردی های زیاد ریحانه به این نتیجه رسووویدکه             

خسته شده. همان روزها بود که ریحانه دلش لباس های آن چنانی می خواست و ماشین      

هیچی نیسوووتی و   های مدل باال!در همان روزهای تلخ و کشووونده بود که ریحانه گفت تو          

حاال...مرده بود؟مگرنگفت میالد را دوسووت دارد ومیالدهم عاشووقش اسووت؟مگر نگفته    

بودتنها مانع بین ما توهستی؟ریحانه مرده بود؟ وای بلندی از حنجره اش خارج می شود.  

همیشه اورا خوشبخت تصور می کرد و سعی می کرد خود را به خوشبختی،یانه حداقل به 

انه می خواسوووت برسووواند.می خواسوووت به خودش ثابت کند که می         تمام چیزی که ریح   

تواندبهتر از پسرک بیست ساله ای باشد که باپول پدرش و خریدهای آنچنانی که جیب      

 .رها از پسش برنمی آمد،توانسته بود دل همسرش را ببرد،باشد
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  ود؟ب حاال که توانسته بود یکی چنددرجه باالتر از از آن پسرژیگول باشد،ریحانه مرده

درتمام این سووال ها هرچه بیشووتر در منجالب زندگی اش غرق تر می شوود به ریحانه ای  

فکر می کرد که بایکبار دیدنش می تواند پشیمان شود.می فهمد که رهاهم می تواند به     

 ...اندازه میالدپول داشته باشد. باترس لب باز می کند:پس... پس ثمین

صورتش را ب    شد و  ها تکرار می کند:ثمین      حامدنفس عمیقی می ک شاند. ر ست می پو ا د

 چی شد؟

سختشون بود ولی حاال دیگه       سربه زیر لب باز می کند: پیش مامان باباست. اوایل  حامد 

 .جای خالی ریحانه رو واسشون پرکرده

از روی زمین بلندمی شووود و بدون حرف قدم های سووسووتش را به دنبال خود می کشوود.  

از نظرمی گذراند و فکرمی کند اوباز جوابش را      حامد ازپشوووت قامت شوووکسوووته اش را      

نداد!بازهم نفهمیدچه چیزی باعث شووده که در چنین شوورایا بدی گیرکند و بایک مرد  

تیرخورده به خانه اش پناه بیاورد.آهی می کشد و ازجابلندمی شود،شایدبهتربود مرهیه     

 .را راهی می کردچندروزی بادخترهابه خانه ی مادرش بروند

قدم فقا به دختری فکر کرد که صورت گردش را هنوز بیاد دارد. دخترکی که رها باهر

شت. دلش        ست و روی رفتن ندا شبیه او بود، دلش دخترش را می خوا شتر از مادرش  بی

دخترش را می خواسوووت اما در آن دادگاه ناعادل بخاطر جیب های خالی اش حق پدری  

اجت های ریحانه بود. بخاطر حس  را از او سوولب کردند و این وسووا همه چیز بخاطر لج

  .مادرانه اش که دیر به غلغل افتاده بود

*** 



                 
 

 

 SEPIDAR*77|  غرق درآتشرمان 

 

 

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

 

679 

 

ستاری به تخت نزدیک می         سنگینش را باز می کند. پر شدن درپلک های  صدای باز  با 

 شود و قبل از این که دستش به سرم برسد مجید ازجابلندمی شود:چیکار میکنید؟

م های درهمش می گوید:سوورمشووو پرسووتارمتعجب به سوومتش برمی گرددو با دیدن اخ

 !چک می کنم

 .مجید باالی سرش می ایستد:کارتون رو بکنید

پرسووتار هنوز درتعجب رفتارش مانده. مشووغول چک کردنسوورم و دمای بدن سوواغر می 

شده.            شکوک  ست به اوم شاید چون پلیس ا سش فکر می کند و این که  شود. به فرم لبا

سراین بیما  شتن دمای نرمال بدنش دفترچه   البدفکر کرده می خواهدبالیی  ر بیاورد!با نو

 را می بندد و مجیدمی پرسد:حالش چطوره؟

پرستار بی تفاوت می گوید:خوبه. هربانش ریتم عادی خودشو گرفته و دمای بدنش هم    

 .مناسبه

 .باری دیگر دستی به پیشانی ساغر می کشد:کم کم به هوش میاد نگران نباشید

رج می شود. مجید دست روی پیشانی ساغر میگذارد و       و بدون حرف دیگری از اتاق خا

صله می گیردو چشم هایش را با انگشت های       نفس راحتش را بیرون می دهد.ازتخت فا

ست که امانش را بریده،دیگر         سردردی ا صل بیداری این مدت  ست می مالد. حا یک د

ضی گزارشی کامل از      عترافات  امثل قبل ها نمی توانداز پس بیخوابی بربیاید.دیشب مرت

آن دوازده دختررا برایش فرسووتاده بود و از زورخسووتگی نتوانسووته بود یکی اش را هم  

جا                       به این تا  ته بود  گاهی شوووهرخواسووو ماهر هم از آ لد و  کارب باز ند.دوسووور مام ک ت

بفرسووتند،تامحم احتیاط هم شووده امنیت سوواغر را باالببرد. روی صووندلی اش جای می  

ی کشووود. ایمیل های دریافتی اش را باز می کند و        گیرد و موبایلش را از جیب بیرون م  
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سانی افتاده بود. این       شان اتفاقات یک شروع به خواندن می کند. یکجورهایی برای همه 

که در یک قرارعاشقانه درپارک یاماشین و کوچه ای خلوت بیهوش شده اند و چشم که     

سوووه مرد را  باز کردندخود را در اتاقک کوچکی دیدند. نتیجه چهره شوووناسوووی چهره ی

نشوان داده بود. سوه مرد که یکی رهوا بود و بقیه ناشوناس! بین تمام اعترافات ، اعتراف      

دختری به اسووم زهرامتفاوت تر ازبقیه بود. زهرا به همراه دوسووتش به پارک رفته بود.  

طبق گفته اش افسانه قراربوده یک امانتی به کسی بدهد و از آنجا راهی خانه زهرابشوند  

ساغر        اما در آن سیدند. زهرا از دیدن  شدند و به آن اتاقک ر شان بیهوش  پارک هردوی

شانی مجید      سرهنگ حاتمی بین آن آدم ها گفته بوده. دانه های عرق به پی حاتمی،دختر 

شد و ادامه اش را می          شقیقه های دردناکش می ک شانی خیس و  ست به پی شیند. د می ن

سم ختمی که برا    ساغر را در مرا سی  خواند. چهره ی  یش ترتیب داده بودند درقاب عک

دیده بوده و از روی آن توانسووته او را به خوبی شووناسووایی کند.طبق گفته ی زهرا سوواغر 

شود و        صدا می زدند. نفسِ مجید تنگ می  ساره  جز ی از آن باند و افرادش بوده و اورا 

ساره بوده       ساغرجزء باندبوده؟ نامش  ست،   ؟نگاهو گوشی را کنار می گذارد. این محال ا

ساغرنبایدجزء آن         ست، ساغرمی دوزد. این محال ا صوم و غرق درخواب  به چهره ی مع

باندباشوود. سوواغر نمی تواند انقدر بدشووده باشوود!دخترش از اول هم فقا قربانی بوده و    

 ...حاال

ذهن آشفته و پرسوالش اجازه ی ندانستن را به او نمی دهدو دوباره صفحه خاموش شده  

ندتا ادامه مطالب را بخواند. زهرا مدعی شووده همسوورسووابقش که موبایل را روشوون می ک

سوورگرددرجه دوبوده را هم بین آن آدم ها دیده و تنها چیزی که از جانبش شوونیده این 

شود.این ماموریت         شفته تر می  شود. مجیدآ ست که هیچکس از هویت اونباید خبردارب ا

سی به آن پی می برد اما حاال با این     صریح راجع به امین و   سرّی بود و نبایدک اعترافات 

سوواغر همه چیز خراب می شوود. به مرتضووی زنگ می زند و به محم جواب دادنش از او  

می خواهد اعترافات زهرا را اصالا کنند. هیچکس نباید به وجودامین درآن باندپی ببرد  
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و این قضیه درهیچ دادگاهی حق بازگوشدن را ندارد.مرتضی مردد از گفته هایش راجع      

ساغر می پرسد و مجید نگاه به ساغر می دوزد. این کارش جرم بود دیگر نبود؟اینبار      به

سال دیگر بایدچشم انتظار آزادی او       سال حبس بخورد؟چند قراربود برای دخترش چند

جات                 تا دخترش را از این مخمصووووه ن ید تالش می کرد  با قدر دیگر  ند؟چ ند ما می 

شی دی    صال ازکجامعلوم که این هم پاپو شد؟کالفگی امانش را    بدهد؟ا ساغر نبا گر برای 

می برد و درآخر می گوید:فعال کسووی چیزی نفهمه. نه راجع به امین نه سوواغر!هیچکس   

نمی خوام بویی از این قضووایاببره تاوقتی که این پرونده به یک جایی برسووه و باالدسووتی   

 .دستگیربشه.بعدش توی دادگاه مطرحش می کنیم

شده، اما نمی تو    ضی دو دل  سرهنگ بیاورد و قبول می کند. باقطع   مرت اند نه روی حرف 

شده و این یعنی امین       شدن تماس، مجید بقیه گزارش را می خواند. ازحضور امین گفته 

تمام این مدت را کنار سووواغربوده. از سووواغرخبرداشوووته وچیزی به اونگفته.اگر تماس           

 موش کردنش رباآخرش باامین نبود می توانسووت این قضوویه را به حواس پرتی یا فرا  

قاطعی که در آخرین تماسش با امین،او به زبان آورده بودتمام باورهایش    "نه"بدهد اما 

 .را زیرسوال می برد و هزاران چرای دیگر به سواالت ذهنش اهافه می شود

تقه ای به در می خورد و پشت بندش سرباز جوان داخل می شود. مجیدبه سمتش برمی     

می می گذارد:سرهنگ دونفر اینجان گفتن خانوادتون هستن و    گردد و سرباز احترام نظا 

 .می خوان بیان داخل

مجید از روی صندل بلند می شود و به سمت در می رود. در را باز می کند وبادیدن ساالر 

 .وفاطمه ای که روی ویلچرنشسته لبخندی می زند و در را کامل باز می کند:بیاین داخل

ی کشوود و عذرخواهی می کند. سوواالر باپدرش دسووت می سووربازجلوی در خود را کنار م

دهد و ویلچر را به جلوهدایت می کند.چهارچشوومی به دنبال سوواغر می گردد و بادیدن  
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ستد. نگاه خیره اش     سم دراز کش او روی تخت می ای   چرخاند می اش چهره روی را ج

 یم هم به را اتاق سوووکوت دارش لکنت صووودای. شوووود بلندمی فاطمه هق هق وصووودای

  .چم...بو:زند

سوواالر آب دهانش را قورت می دهد تا بغضووی که راه تنفسووش را بسووته پایین بفرسووتد. 

قدمی دیگر به جلو برمی دارد و ویلچر را هم هدایت می کند. مقابل تخت می ایسوووتد            

وازپشت ویلچرکنار می رود،نزدیک تر می شود ودر یک قدمی تخت می ایستد. نگاهش  

صو  ست         را روی تک تک اجزای  ست!د ساغر ا شود که خود رتش می چرخاندتامطمئن 

لرزانش را باال می آورد و روی صورتش می کشد. بغم مردانه اش بی صدا می شکند و       

ه ی نمناکش را نثار  ب.و.شوواشووکی ازگوشووه ی چشوومش بیرون می چکد.خم می شووود و 

 .پیشانی اومی کند:پاشو ببینم ابجی خانم. پاشو ببین کی اومده

شمام عط     ست صورتش را      از ا شود و  سیرنمی  رتن خواهرش که مدت ها از او دور بوده 

 .ه باران می کند:پاشو بازم زبون بریز.پاشو دخترکه جون به لبمون کردیب.و.ش

شود:چی به          صدای گریه اش بلند ن سباند و لب می گزد تا  سراو می چ شانی اش را به  پی

 روزت آوردن ساغرمن؟

ساغر نزدیکش بود و نفس می کشید.      خواهرش اینجاست، دقیقا کنارش،بعداز    سال ها 

ه ای دیگر روی پیشانی اش می گذارد و عقب می کشد. فاطمه بادست چپ دست ب.و.ش

سوواغر را در دسووت می گیرد و پشووت سووکوت لب هایش خداراشووکر می گوید برای      

شد و لب می           صورتش می ک ستی به  ساالر د ضی که دربدن دخترش جریان دارد.  هرنب

 .ی شهزند:هنوزباورم نم

ساغر را نوازش می کند:         ستدو نگاه به همسرش می دوزد که دست  مجید کنارش می ای

 .هیچکس باورش نمی شه
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ساغر          شان می شود. باز دست روی صورت  ساالر دوری را تاب نمی آورد و باز نزدیک 

 می کشد و رو به پدرمی کند: کی بهوش میاد؟

  .کم کم باید بیدار بشه مجید شانه ای باالمی اندازد:نمی دونم. ولی دیگه

سمت صورتش می          ساغر را به  فاطمه با یک دستی که هنوز کارایی قبل را داشت دست 

شتانش را می   ش برد و تک تک انگ سته ی        ب.و. شک سینه جمع درهم  ست به  د. مجید د

خانواده اش را بعداز سوووال ها باهم می بیند ولبخندی تلخ به لب می نشووواند. هرچقدر              

ساالر از ته     سخت و هرچقدر طوالن  شان بود.  شدن  ی،هنوز هم امیدی برای یک جا جمع 

ضور واقعی           شوق این ح سرمی گذارد واز  شت  شوک دیدنش را کم کم پ دل می خندد. 

د و زمزمه می  ب.و.شوووسووواغر در پوسوووت خود نمی گنجد. باز پیشوووانی سووواغر را می    

  .کند:زودبیدارشو ساغر!زودچشم باز کن

*** 

شود که بدن امی    ساعتی می  سته       یک  سیده و مهرداد توان سین به دمای نرمال خود ر رح

پلک روی هم بگذاردتاکمی خسوووتگی درکند.هومن از بین تمام محتویات کوله باالخره           

موبایلی که دنبالش می گشووت را پیدا می کند. بلندمی شووود و به سوومت رهووایی که از     

ا  می زند. ره دیشب تاحاال گوشه ای کز کرده می رود.مقابلش می نشیندو نامش را صدا     

نگاه بی حسووش را به اومی دوزد و هومن باالخره نگرانی اش را باکلمه ای سووردبروز می 

 دهد:چته؟

 .رها تلخ می شود:هیچی. ولم کن

 هومن موبایل را به سمتش می گیرد.رهانگاهی به موبایل می کند و می گوید:این چیه؟

  .و :موبایل ساره. می خوام قفلشو بازکنی
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 ویش را باالمی دهد:تو اینو ازکجاآوردی؟رها یک تای ابر

 ...و :اون شب زمین افتاد. منم توی یک لحظه برش داشتم تا بهش بدم،ولی خوب

رهوووا موبایل را از دسوووتش می گیرد و قفل صوووفحه را باز می کند. رمزی ترسووویمی می 

خواسووت. هیچوقت به موبایلش دقیق نشووده بودتارمزش را بفهمد. لب می زند:فکرکنم   

 .د بدونه، یاامیرحسین نیازی به هک نیستمهردا

 .هومن تن صدایش را پایین می آورد:ولی دوست ندارم از اون ها بشرسم

 رهامشکوک می پرسد:چرا؟

هومن ازگوشووه چشووم نگاهی به چهره های غرق درخواب آن دو می کند و به سوومتش    

ستمه.اگه به احتمال یک در      شی اون د صد هم  سرمی چرخاند:چون نمی خوام بفهمن گو

ستن که می خوان              سایی ه شه،مطمئن باش اون دوتا اولین ک سوس با ساره جا شده  که 

 .ازش درمقابل من و تصمیمم محافظت کنند

 !رها می خندد:چه بازی لیلی ومجنونی راه افتاده

سریع تر قفل اینو برام بازش       ست. باید هرچه  سخره بازی نی هومن اخم می کند:وقت م

  .کنی

 .به سیستم نیاز دارم با دوتا برنامه مخصوص و : ولی نمی شه. من

هومن کالفه دسووتی به صووورتش می کشوود:تو این خونه فوقش یک کامشیوتر پیدامیشووه   

  .دیگه. مودم هم که دارن. می تونی برنامه اش رو دانلود کنی

رهووا پوفی می کشوود و تکیه اش را به پشووتی دیوارمی دهد:همینجوریشووم نگاهم کردنی  

  .یدن. سربار اهافی شدیم رو خونه ی ملتباچشم بهم فحش م
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یاد راهوووی نیسووووت و از              مدهم ز حا هد:خود مه می د ند و رهوووواادا هومن اخم می ک

 سررودروایسی نمی تونه به روش بیاره. بعدپاشم ازشون سیستم هم بخوام؟

هومن جدی می گوید:هوووروریه.امیربهوش بیادجمع می کنیم می ریم ولی این کار خیلی  

 ...رفتن هروریه حداقل قبل

 .رها به میان حرفش می پرد:کارمن نیست. اگه خیلی هروریه خودت برو ازشون بخواه

 هومن اخم می کند:من چیکارشونم آخه؟

 !و :نه که من فامیل درجه یک شون به حساب میام

 ...و :لم نکن رها

و : لم نمی کنم هومن.کامال جدی گفتم،من دیگه روی نگاه کردن توچشم این آدم ها رو  

 .دارمن

 ...رو تو کردی یا اون نامردیو :

 !و :خفه شو

ستفاده کرده وادامه می         سکوت هومن ا ها از  صدای بلندش هومن تعجب می کند. ر از 

دهد:دیگه یک کلمه هم نمی خوام راجع به گذشووته ازت بشوونوم.تمومش کن. کامشیوترم  

ی خودمون  خیلی می خوای خودت برو بخواه. نمی تونی هم بمونه رفتیم سرخراب شده   

 .درست می کنم

و گوشه زمین دراز می کشد و چشم می بندد. هومن ازجابلند می شود و لگدی به کمرش  

 می زند که رها به خاطر ناگهانی بودنش ازجا می پرد:چته وحشووووووووی؟
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 !هومن پوزخندی می زند: یادت می مونه دیگه صداتو برای من بلندنکنی 

ا در سووالن خالی می چرخاند. مرهوویه خانم باید طبق  از اتاق خارج می شووود و نگاهش ر

معمول در آششزخانه می بوداما نبود. پوفی می کشد و عقب برمی گردد. به سمت پنجره     

سته و          ش سردر حیاط روی زیراندازی ن هیه خانم را می بیند که چادربه  ها می رود و مر

رد.  بازی می ک سبزی پاک می کند. دخترک سه ساله هم مقابلش نشسته بود و عروسک      

پاهایش          لبخندی می زند و روی حرکات دخترک دقیق می شوووود. عروسوووک را روی 

گذاشوووته بود تاب می داد. مادرش هم فاطمه را روی پاهایش تاب می داد. باصووودای باز 

شده         شتی خارج  سرویس بهدا شدن دری به عقب برمی گردد و فاطیما را می بیند که از 

ر فرورفته بودکه هنوز متوجه اونشوووده بود. سوووعی می     وبه سوووالن می آید. انقدر در فک   

سرکه بلندمی         شود و  سالن می  صدایش کند. فاطیما وارد کندنام دخترک را بیادبیاوردتا

کند بادیدن او هینی می کشوود. هومن سووالمی می کند و در ذهنش کلمات خوبی را کنار   

می خواهد از    هم می چیندتا بتواندتاثیرگذارباشووود.فاطیماجواب سوووالمش را می دهدو           

 .کنارش رد بشود که هومن می گوید: دخترخانم

سرچیزی جزاخم          سمتش برمی گردد. این مدتاز این پ شده به  شم های گرد  فاطیماباچ

وتخم ندیده بود و حاال این لحن نرم و خوب را مدیون چه چیزی بود؟ترس در دلش می 

ن یک کارخیلی    افتد از تنهایی شوووان و لب می گزد.هومن کمی نزدیکش می شوووود: م    

هوووروری برام پیش اومده که نیاز به سووویسوووتم دارم. می تونی کامشیوتر یالشتابی چیزی   

 تاچندساعت بهم بدی کارمو راه بندازم؟

فاطیما مرددنگاهش می کند و هومن در دل به خودلعنت می فرستدکه باید ناز این دختر  

و بدمش   ه،اگه بخواید بیامرابکشوود!فاطیما کمی خودراعقب می کشوود:البته.لشتابم تو اتاقم

 .بهتون
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 .هومن نفس راحتی می کشد: ممنونم

به سوومت اتاق راه می افتد و فاطیماهم پشووت سوورش می رود. هومن در را باز می کند و   

کنار می کشد تا او داخل شود.نگاهش بین سه مرد خوابیده می چرخد و معذب به سمت      

ن می کشوود و به سوومتش میگیرد.   کمدش می رود. ازکشووویی دراور کیف لشتاب را بیرو

باز می             که هومن  هد برود  مامی خوا فاطی ند. هومن کیف را می گیردو تشوووکر می ک

 ...گوید:راستی

باصوودایش چرت رهووا پاره می شووود و نچی می کند.فاطیمانگاهش می کند و هومن می  

 گوید:میشه رمز وایفای روهم بگی؟

 .. به التین. البته 77و :فاطیما

ا ناخودآگاه یادخواهرش فاطمه می اندازد. شاید اگر زنده می ماند حاال هم نام فاطیما او ر

سن و سال این دختر می شد.فاطیمااز نگاه خیره ی هومن معذب می شود وسریع بیرون       

می رود. به محم بستن در دست روی قلبش می گذارد و نفس حبس شده اش را بیرون  

 می دهد. ازخودمی پرسدچرا اینطوری نگاهم کرد؟

رهارابیدار می کند و لشتاب را به دستش می دهد. رها چشم هایش را می مالد و بدوبی      

راهی نثارهومن می کند. هومن خود را کنار او می کشووود و بازتن صووودایش را پایین می     

 آورد:چقدر طول می کشه؟

 .و :بستگی به سرعت نت داره.حداقلش یکی دوساعتی می شه،زیادعجله نکن

شود:من چندجایی کار دارم. می رم و برمی گردم. تا   هومن پوفی می کشد   و ازجابلندمی 

 !میام تمومش کرده باشیا

 رها چشم غره ای می رود:امر دیگه؟
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هومن روی زمین خم می شود و موبایل خود را برمی دارد:همینو راه بنداز.بقیشم بعدامی 

 .گم

 و :حاالکجامی ری؟گیرنیفتی یوقت؟

 .ز می کند:من گیرنمی فتمهومن می خندد و دراتاق را با

و ازاتاق خارج می شووود و در را می بندد. رهووا زیرلب ازخودمتشووکری نثارش می کند و  

بالشتاب مشوووغول می شوووود. امیرحسوووین تکانی به پلک های بسوووته اش می دهد و کمی  

ساغر می گردد.         شمی به دنبال موبایل  ها را زیرنظرمی گیرد و زیرچ شان می کند. ر باز

که بداند با برداشتن موبایل از بین سمت چشش و وصل آن با سیم رابا به  رها بدون این 

لشتاب کمکش می کند. حاال چیزی که می خواست در دسترس بود اما مشکل رمز گوشی   

شم هایش ادامه          ستن چ شت. پس به ب صور دقیقی از آن ندا بود.رمزی که خودش هم ت

شدیدی      می دهد و منتظربازشدن قفل گوشی می ماند.آب دهانش    شده و تمایل  خشک 

به خوردن آب دارد اما تحمل می کند تا کسووی بویی از بیداری اش نبرد. کمی سوورش را 

می چرخاند و صوووورت غرق در خواب مهرداد را کنار خود می بیند.کاش تا لحظه ای که  

می خواهد خواب بماند یاهم بیدار شود و از اتاق خارج شود. نور دویده ازپنجره به داخل  

و گرمای نسوووبی هوا  هر بودن را نشوووان می دهد. حتی نمی داند چندسووواعت یا          اتاق 

چندروز از این خواب غفلتش گذشووته،چندوقت گذشووته و او نتوانسووته خبری از خود به  

سوورهنگ برسوواند،حتی ازسوواغر و وهووعیتش هم خبری ندارد!نفس عمیقی می کشوود تا   

ا دارد که روی هیچ کدام از  آرامش خود را بازیابد.تمام تنش کرخت شدهو حس فلجی ر

اندامش کنترلی ندارد. حاال به خاطر موبایل سووواغر مجبوربود تاوقتی رهوووا راهی برای            

بازکردن قفل پیدانکرده در این وهعیت باقی بماند و این خیلی عذاب آوربود. صدای پچ  

پچ شان را شنیده بود و شک نداشت که هومن به هردو آن ها مشکوک است،حتی راجع        

هاهم مردد شده اما بیشترین شک اش به او و ساغر است.تاجایی که بیاد دارد پیام         به ر
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مشووکوکی بین شووان رد و بدل نشووده و پیام های اول شووان را هم سوواغر خود پاک کرده  

هبا          ساغر  صدایی که  شان در گوشی بود و از همه بدتر  بود.فقا تماس های پی در پی 

وان آتو از او بدسوووت بگیرد و خودانقدر    کرده بود. همان صووودایی که می خواسوووت بعن  

شی            شده نگیرد.کاش در گو هبا  صدای  سراغی از آن  شده بود که دیگر  حواس پرت 

شتن می             شان را به ک شدهردوی  شدکه اگربا شی نبا صدای لعنتی درگو شد،کاش آن  نبا

دهد.خشم هومن را دیده و اعتراف می کند ازروبرو شدن بااومی ترسد،از این که دستش  

ومن ،آن هم درچنین موقعیتی روشودمی ترسد.باید در اولین فرصت با سرهنگ      برای ه

تماس بگیرد و گزارشووی کامل از این مدت دراختیارش قراربدهد.حاال که سوواغر راپیدا   

کرده اند حتما نسوبت به صوداقت او هم مردد شوده اند. تالحظه ی آخر حضوورسواغر را      

درجریان اتفاقات بگذارد،می خواست خود    انکار کرده بود تا در فرصتی مناسب تر او را  

ساغر را هم راهی به دیدن خانواده اش کند.می خواست همه چیز را قدم به قدم درست     

کند و حاال همه اتفاقات دسووت به دسووت هم داده بودند تا همه چیز زیرو رو شووود. و در 

ص         ساغر  شتر از همه خودش و سید و بی ست می ر صورمی کرد به بن ب مه دهرحالتی که ت

می دید! سووواغر... کاش که یک خبر کوچک از او به دسوووتش می رسوووید. کاش فقا می 

 !فهمید زنده است یانه

ساعت می گذرد و هرلحظه پلک هایش سنگین تر از قبل می شود،اماتمام قدرتش را به    

کار می گیرد تاباسووسووتی که درجانش می نشوویند مقابله کند و به خواب نرود. هنوز هم  

به تن       زیرچشووومی رهوووا ر ا می پاید.بیش از این بی حرکتی را تاب نمی آورد و تکانی 

پایش تیرمی کشووود واو لبش را بین دندانش می        خشوووک شوووده اش می دهد.سووواق 

فشاردتاصدای بلندی ازحنجره اش خارج نشود. رهامتوجه حرکت اومی شود و نگاهش        

نفس  کند می کند،امیرحسین چشم می بندد وتن منقبم شده اش رارهامی کند.سعی می    

یداربودنش نبرد.                 به ب عادی ازدماغش خارج کندتا رهووواپی  باریتم  هایش را مرتب و 

رهووامطمئن ازخواب بودنش به کارخود ادامه می دهد.رهووا باالخره بعد از ده دقیقه قفل  
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را باز می کند و بشکنی درهوا می زند. اگربه خاطرسرعت اینرنت نبودقبل تر از این هم   

باز می کند.             موفق می شووود. گوشوووی را   هایش را  یام  از لشتاب جدا می کندوصوووفحه پ

امیرحسووین که از باز شوودن قفل مطمئن می شووود،شووروع به سوورفه کردن می کند.رهووا   

باصووودایش ازجامی پرد و نگاهش می کند. لشتاب را کناری می گذارد و به سووومتش می          

ی رود. دسوووت زیرشوووانه اش می اندازد و بلندش می کند،چندهوووربه ای به پشوووتش م        

زند.تمام تن امین از باالپایین شووودن بدنش درد می گیرد اما به اجبار به این سووورفه ها             

ادامه می دهدتا باالخره رهوووااتاق را برای آوردن آب ترک کند. بدون این که صووودای           

سرفه هایش را قطع کند خود را روی زمین می کشد و به کنار لشتاب می رساند.گوشی را    

صفحه ی روشنش خداراشکرمی کند. سریع باک صداهای         به دست می گیرد و با دیدن 

هارا         صدای پاهای ر شده را باز می کند و همه ی موارد را عالمت گذاری می کند.  هبا 

می شووونود و سوووریع عالمت حذف را می زند. موبایل را سووورجایش رها می کند و می           

شود.   خواهدسرجای خودبرگردد که با تن نیم خیز ونگاه بهت زده ی مهرداد روبر  و می 

ها بالیوانی پرآب        سرفه های دروغین اش هم ادامه نمی دهد. ر سش می رود و حتی  نف

می رسوود و با دیدن امیرحسووین نفس راحتی می کشوود و کنارش می نشوویند:ترسوووندیم   

 !دیوونه

ست کم            سمتش می چرخد. با د شتناک بیرون می آید و به  سه ای وح صدای او از خل با

به        جانش لیوان را از دسوووتش می   به آرامی می نوشووود.درحال نوشووویدن نگاه  گیرد و 

مهردادمی دوزد که اینبار باچشم هایی ریزشده او را در نظرگرفته.انقدرحواسش را جمع   

رهوواکرده بودکه متوجه بیدارشوودن مهرداد نشووود!لیوان آب را پایین می آورد و رهووا   

 دست به شانه اش می گذارد:بهتری؟

 !ی گوید:ازجات چرا بلندشدی؟آبو می آوردم دیگهسری تکان می دهد و رهاباخنده م



                 
 

 

 SEPIDAR*77|  غرق درآتشرمان 

 

 

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

 

691 

 

این هم یک فاجعه ی دیگر،یک ردپای دیگر ازجنایت اش!درجواب رهوووافقا لبخندمی         

شم هایش       شد و به جای قبلی اش بازگردد. چ سعی می کند خود راروی زمین بک زند و 

 .هنوز از بلندشدن ناگهانی اش بعدازساعت ها دودومی زد

شتاب روی زمین و موبایلی که به آن وصوول شووده می دوزد و رو به  مهردادنگاهش را به ل

 رها می گوید:اون ها چیه؟

تاب را روی زانویش قرار می           هد و لش به پشوووتی دیوار می د یه اش را  باز تک رهووووا 

 !دهد:چیزمهمی نیست

 !مهردادنگاه خیره اش را به چشم هایش می دوزد:رها

ب می داند که اگر روی چیزی قفل کند  رها از سوال و جواب های مهرداد می ترسد،خو   

هاکالفه می         صدایش می کند و ر سد. مهرداد دوباره  ست برنمی دارد تا به جوابش بر د

 گوید:بیخیال شو خوب؟

مهرداد نگاه دقیقش را به موبایل می دوزد و رها دست روی صفحه ی موبایل می گذارد     

الالتی پیدا کرده که   تا ازمعرض دید او دورش کند:چیزمهمی نیسوووت مهرداد!یک اخت      

 ...باید

مهرداد سریعازجابلندمی شود و به سمتش می رود.رها کالفه نگاهش می کند و مهرداد      

سین        هامقاومت می کند،امیرح ستش را کنار بزند و ر مقابلش زانو می زند. می خواهد د

 هتمام این صووحنه هارا می بیند و نمی داند باید چه کاری انجام بدهد. مهم صوودایی بود ک

پاکش کرده بود، اما مهرداد او را دیده بود و فقا باید به دنبال یک توجیح خوب برای           

این کارش می گشووت. مهرداد بی حوصووله رهووارانگاه می کند و لب می زند:اون موبایل  

 !مال ساره است
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تادتش تهران؟پس           گه هومن نگفت فرسووو ید:م گاه می دزدد و مهرداد می گو رهوووا ن

 ه؟گوشیش اینجاچیکار می کن

 رها لب می گزد و سربه زیر می اندازد.مهرداد تند می شود:ساره کجاست رها؟

رهووا نگاه به چشووم های منتظرش می دوزد و بالحنی شوورمنده می گوید:متاسووفم،هومن   

 ...خواسته بودخبرنداشته باشی چون ممکنه حماقت کنی و

 !هووووووا؟مهرداد با دادی بلند به میان حرف اش می پرد:ساره کجووووووووواست ر

 .رها نگاه می دزدد و سربه زیر می اندازد:گرفتنش

ساره را گرفته          شده اش را آزاد می کند.  شود و نفس حبس  شانه های مهرداد خم می 

 ...بودند و این موبایل

شت.لب می زند:موبایلش...        ها رویش قرارندا ست ر نگاه به موبایلی می دوزد که حاال د

 ...برای چی

ست   شو از هومن بشرس        موبایل را به د ستش می قاپد:بقی شی را از د ها گو می گیرد و ر

 .مهرداد.من نمی تونم چیزی بگم

شم خفته ی مهرداد را تحریک نکندمی        سعی داردخ شد و بالحنی که  نفس عمیقی می ک

 .گوید:لطفا یکم برو عقب بذار کارمو بکنم

 اده؟ه اتفاقی افتمهرداد به سمت امیرحسین برمی گردد و می پرسد:تو اونجابودی،بگوچ

ند:سوووواره               باز می ک لب  ند و  خا گاهش را بین مهردادورهووووامی چر امیرحسوووین ن

 ...تیرخورد.قرارشد رهابیارتش ولی
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 رها باخشم به میان حرفش می پرد:چرا منومقصرجلوه می دی؟

نگاه به مهرداد می دوزد:من تالشووومو کردم بیارمش،پلیس ها دنبالمون بودن. هومن و        

شتن می رفت  ساره رو بذارم و خودمو به اون     امیردا شدم  ن و فقا من مونده بودم،مجبور 

 .ها برسونم

مهرداد به سووومت امیرحسوووین برمی گردد: تیربه کجاش خورد؟االن خوبه؟خبری ازش  

 داری؟

 .امیرحسین باناراحتی می گوید:یک تیربه شکمش خورد،یک تیرهم از پشت

ه بی اندازه ی مهرداد به سوواغر دسووتی به موهای به هم ریخته اش می کشوود.از این توج

خون اش به جوش آمده اما این لحظه این توجه به نفعش اسوووت وباید تاجایی که می               

تواندبه آن دامن بزند.بایدخبری ازحال سووواغر بگیرد و هرطورشوووده از این خانه بیرون  

ست دارم یکخبری ازش            شد.می نالد:خیلی دو شته با سرهنگ حاتمی دا سی با بزندتاتما

  .ی نمی شهبگیرم ول

مهرداداز جابلند می شود و قبل از رسیدنش به در رها مانع اش می شود. مهرداد پراخم      

 !نگاهش می کند:بکش کنار

 !رها دست روی شانه اش می گذارد:حماقت نکن

مهرداد سعی می کند او را از سر راهش کنار بزند و رها مقاومت می کند:صبرکن هومن     

 ...بیاد، اون می تونه ازش

داددسووت از تقال برمی دارد و تلخ می گوید: صووبرکنم هومن بیاد؟که چی بشووه؟که   مهر

 اینبارهم برای همه تصمیم بگیره؟که این بار هم ماشه رو روی سرساره بکشه؟آره رها؟
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رهووا سووکوت می کند و مهرداد ادامه می دهد:خودتم می دونی که عاقبتش چی می شووه  

شه. نمی خوام ساره رو به خاطر یک مشت   رها،نمی خوام ساره هم قربونی ترس هومن ب  

  .هدف مسخره ای که توسرش هست قربونی کنه

 ...رها می گوید:داری زودقضاوت می کنی شاید اصال

مهردادباصدایی بلندبه میان حرف اش می پرد:هووووووویچ شایدی وجودنداره رها!همیشه  

  .شدیمهمین فکررو کردیم وهربار باجنازه کسی که ازخودمون بوده روبرو

شتی ولی ببین چه خوب یادت رفته!این هم می       شوبه دا سر افروز هم انقدر دل آ وووو :تو 

 ...گذره. نمی تونیم به خاطر یک نفر زندگی همه مون رو

تن صدای مهرداد از کنترلش خارج می شود:من افروز رو یادم رفتووووووووووه؟تو از من             

سم شر و ور می گی؟تو از ا   فروز چی می دونی؟اصال هومن کیه   چی می دونی که داری وا

 که بخوادبرای مرگ و زندگی ماها تصمیم بگیوووووره؟

هاع به هم ریخته می       سین از این او شیند و امیرح از فریادمهرداد لرزی به اندامش می ن

ترسووود،اما بی حرکت سووورجای خودمی ایسوووتدچون ترجیح می دهد مهردادراهی برای  

ه اش درسوووت اسوووت و هومن دیر یا زودبرای  نجات سووواغر پیداکند.خوب می داند گفت

شدت خشم نفس نفس می زند:حاال مثل بچه         سراغش می رود. مهرداد از  ساغر  شتن  ک

 !ی آدم بکش کنار رها

 ...و :بازندگیت بازی نکن! اون دخترارزش این که خودت رو فدای اون بکنی

ه او نمی  مهرداد نامش را بالحنی هشوودارگونه صوودا می زند و رهووا اجازه ی صووحبت ب    

شه       شد؟مگه امیری که دوروز نمی شغال از روت رد  دهد:مگه ندیدی چجوری مثل یک آ

 باهاش آشنا شده رو به توترجیح نداد؟
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مهرداد به اوج خشوووم خود می رسووود و دسوووت مشوووت شوووده اش را به صوووورتش می   

شتی              ها مثل م شکل اش واقعیتی بود که بالحن تند و تیز ر ها نبود،م شر شکل ا کوبد،م

تمام وجودش کوبیده شوود. مشووکل اش خرد شوودن خودش زیر آوار واقعیت    محکم بر

 .هایی بود که از آن فرار می کرد

شای بغم کردهرا بغل          هیه باترس نیو سد و مر شان به حیاط می ر صدای داد و فریاد 

می کند:نترس عزیز مامان!نترس دخترم،ببین مامان اینجاسوووت.مامان نمی ذاره چیزی           

 .بشه

ی فشوووارد و غر می زند:خدابگم چیکارت کنه حامد،بااین خیرخواهی   نیوشوووارا در بغل م 

  .های بی جات آخر زندگی مونو به آتیش می کشی

 بادیدن فاطیمایی که به در ورودی نزدیک می شود بلندمی گوید:کجامیری فاطیما؟

 .فاطیما به سمتش می چرخدوباصدایی آرام لب می زند:می خوام بشنوم چی می گن

 !ه،دختره ی ذلیل شده بیا اینور تا نگرفتنت. فاطیمووووواو : الزم نکرد

فاطیماسووورش را از بین در نیمه باز شوووده داخل خانه می کند و مرهووویه می نالد:خدامنو  

بکشه ازدست شماها. اون از بابای احمق ات که به یک مشت جانی تو خونه پناه داده،این  

 .هم از توی بی عقل

ت فاطیما می رود. از پشت پارچه ی لباسش را در مشت  نیوشارا زمین می گذارد و به سم

 !می گیرد و اورا عقب می کشد. سرفاطیما به در اصابت می کند و می نالد:مامووووووووووان

مرهیه درحالی که اورا دنبال خودمی کشد می گوید:زهرمارمامان!بیابرو تا واسه من شر      

 .درست نکردی
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رسوود و می ایسووتند. مرهوویه دل نگران می صوودای فریاد بلند مهردادبه گوش شووان می 

  .گوید:خدابخیرکنه معلوم نیست تو خونه ام چه آتیشی به پاکردن. همو نکشن خوبه

 .فاطیما را به جلو هل می دهد و می گوید:نیوشارو بردار برید خونه ی خانم افشاری

 و :پس توچی؟

سریع در  رف می      سبزی هایش را   هعره  که اباتب:گوید می ریزد مرهیه درحالی که 

 .کنم می خونه از هارو این شر و زنم می زنگ پلیس به امروز همین نداشت،خودم شو

باتو             پارچه ی روی زمین را هم جمع می کند:مگه  یه  فاطیما هیعی می کشووود و مرهووو

 !نبودم؟د برین دیگه

سش به           شد. به خاطرمهمان ها لبا شالش را جلومی ک شا را می گیرد و  ست نیو فاطیما د

ندبود که مناسووب بیرون رفتن هم باشوود. به عقب برمی گردد و بادیدن مادرش  حدی بل

که به دنبال موبایلش می گردد لب می گزد. حس غریبی داشت،حسی عجیب از دستگیر  

های عزیزکودکی هایش بود. نگاهش      شدن این مهمان های ناخوانده که یکی هم عمور

رهیه کالفه دستی به روسری اش می    را درحیاط می چرخاندتا موبایل مادرش را ببیند. م

کشووود و بیاد می آورد موبایلش درآشوووشزخانه روی اپن مانده. به عقب برمی گردد و            

 .بادیدن فاطیما و نیوشادادمی زند:چرا برو برمنو نیگامی کنی؟د برو دیگه

  .و :مامان توم بیابریم. من می ترسم

ز می شوووود و مرهووویه   مرهووویه می خواهدچیزی بگویدکه در ورودی با صووودای بدی با       

ناخودآگاه چندقدمی عقب می رود. مهرداد با قدم هایی بلند از مقابل شووان عبور می کند  

شا باز         سه ازجامی پرند و نیو شدن در حیاط هر شود،باکوبیده  و از حیاط خانه خارج می 
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شو اون بچه رم        سته به فاطیما می گوید:پا هیه بالحنی بی جان و خ سرمی دهد. مر گریه 

  .رین خونه خانم افشاری!حرف گوش کن دختربردار ب

 ...و :ما

 .قبل از تمام شدن حرفش مرهیه می گوید:گوشیمو بردارم میام

نیوشووارا بغل می کند و قربان صوودقه اش می رودتاگریه اش بندبیاید. در حیاط را باز می 

 .کند و بیرون می رود.قبل از این که در را ببینددصدایی ازپشت سرمی گوید:نبند

زجامی پرد و با چرخش سوورش هومن را می بیند.هومن زیرلب سووالمی می گوید و می  ا

 !خواهد وارد خانه شود که فاطیما می گوید:آقا

شگر نگاهش می کند. فاطیمانگاه می دزدد و من من       س سمتش می چرخد و پر هومن به 

 کنان می گوید:میشه...میشه زودتر از اینجا برید؟

ما م      فاطی ند و  هد:من...من حتی نمی دونم دارم    هومن اخم می ک مه می د ضوووطرب ادا

 ...چیکارمی کنم.نمی دونم درسته یاغلا

گه            باش ا نگ کردیم مطمئن  جاتونو ت له می شوووود:ببین می دونم  هومن بی حوصووو

 ...مجبورنبودم...به هرحال یک چندروزهم بگذره

من فاطیمااز بین درنیمه باز سووورکی به داخل می کشووود و به سووومتش می چرخد:نه نه.            

 .باشمامشکل ندارم فقا،دوست هاتون دعواکردن ومامانم عصبانیه. ممکنه پلیس خبرکنه

دسووتی به صووورتش می کشوود:من نمی خوام اتفاقی برای کسووی بیفته.برای همین می گم  

 !زودتراز این جا برین

 هومن بهت زده می گوید:مادرت پلیس خبرکرده؟
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 .و :نه. یعنی... هنوز نه

گاهی به سوورکوچه می اندازد. هیچ جایی برای رفتن نداشووتند و  هومن کالفه می شووود ون

درچنین شووورایطی نمی توانسوووتند به تهران برگردند. کمی مغزش را به کار می گیرد و       

باشووونیدن صووودای پایی که از حیاط به گوش می رسووود سوووریع به سووومت فاطیما می              

 .چرخد:شمارتوبده

 !از جیب بیرون می کشد:زود زودفاطیماچشم گرد می کند و هومن باعجله موبایلش را 

صدای قدم          شدن  شماره اش را زمزمه می کند و به محم نزدیک  صدایی آرام  فاطیمابا

های مادرش،به سمت مخالف خانه پاتند می کند. مرهیه به محم باز کردن در با هیبت    

هومن مقابل می شوووود وباترس عقب می رود.هومن بالحنی مودب از او عذرخواهی می        

شورمندگی فرومی رود و کلی بابت مزاحمت شوان در خانه طلب بخشوش می    کند.درجلد

کندتاکمی عاطفه ی زنانه اش راتحریک کند و از زنگ زدن به پلیس منصووورفش کند. از  

مادر مریضش می نالد و پدری که سال هاست فوت شده،حرف فاطیما را پیش می کشد        

رمی شووود،کمی بابت و از خواهری که هم سوون و سووال اوسووت می گوید. مرهوویه متاث   

قضاوت غلطش پشیمان می شود اما هنوز از داد و بیدادی که درخانه اش راه انداخته اند     

شده خشمش را پنهان          سرمقابلش هم که  ست،بااین حال به خاطرلحن محزون پ شاکی ا

می کند ونصوویحتش می کند.درآخر می گوید که تابع راه خداباش تا به هرچیزی که می 

سرخانواده ات کم نکند.بارفتن مرهیه خودش      خواهی برسی و خدا  سایه ات را از باالی 

هم از چیزهایی که پشت سرهم به بافته و به زبان آورده خنده اش می گیرد.درحالی که   

باقدم هایی آرام به سووومت خانه می رود برای فاطیما پیامی می نویسووود)لطفا اگه مادرت 

 (.خواست به پلیس خبربده بهم بگو
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ها و امیرحسین که مغموم و       تقه ای به در شود. نگاهش را بین ر اتاق می زند و وارد می 

 گرفته گوشه ای نشسته بودند می چرخاند و میشرسد: چی شده؟

 .رهانگاهش می کند و امیرحسین لب باز می کند:مهرداد فهمیدساره دستگیرشده

 هومن یک تای ابرویش را باالمی دهد:خوب؟

 !رها ادامه می دهد:هیچی...رفت

هومن در را می بندد و مقابلشووان می نشوویند. نگاه دقیقی به امیرحسووین می دوزد و می   

 گوید:خوبی؟

 !امیرحسین شانه ای باالمی اندازد:بدنیستم

 !رها:نمی خوای کاری بکنی؟مهردادرفته دنبال ساره

باز می کند:هیچ کاری ازش                  به موبایل اش را  تازه رسووویده  هومن می خندد و پیامک 

 .ریازود خودش برمی گردهبرنمیاد.دی

 امیرحسین دل آشوبه می گیرد:منظورت چیه؟تو از ساره خبری داری؟

شما چی به خورد مامانم دادین که انقدر نظرش      سیده ازفاطیمارامی خواند: ) هومن پیام ر

 (عوض شد؟

می خندد و امیرحسووین سوووالش را تکرار می کند. هومن سووربلندمی کند:یک چیزهای    

  .کمی

 و :زندست؟
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هومن لبخندمی زند:زندسوووت. و تموم بیمارسوووتان رو براش پر از بادیگاردکردن.از روز 

  .اول تااالن هم بابا ه ازاتاقش تکون نخورده

امیرحسین نفس راحتی می کشد. ساغرش هنوز نفس می کشید و این می توانست بخش  

کنوود: )فکرکن یووک                           می  هومن تووایووپ  کنوود. نی هووایش را آرام  نگرا عظیمی از دل

 (.جادوییاکسیر

  رهامی پرسد:حاال چی می شه؟می خوای چیکار کنی؟

 هومن سربلندمی کند:کاری که بهت سشرده بودم رو انجام دادی؟

رهووا اوهومی می گوید و ازجابلندمی شووود.از روی میز موبایل را برمی دارد وبه دسووت    

وال  هومن می دهد. هومن موبایل را در جیبش قرار می دهد و ازاتاق خارج می شووود. سوو

 رها را این بار امیرحسین ازخود می پرسد،که هومن می خواهدباساغر چه کند؟

صدای بسته شدن درحیاط هم به گوش شان می رسد و اهطراب در دل امیرحسین النه          

 می کند. ازجابلندمی شود و رهامی پرسد:کجا؟

ون  ادرحالی که لنگ لنگان خود را به سوومت در می کشوود می گوید:پوکیدم این تو.بریم 

 .بیرون بشینیم

و به دنبال بهانه ای می گرددتابتواند رهوووارا به دنبال نخودسووویاهی راهی کند و خودبا               

نه می              سووورهنگ تماس بگیرد. روی مبل جای می گیرد و نگاهش را در جای جای خا

 .چرخاند،بادیدن تلفن روی میزلبخندی می زند و نقشه ای برای دک کردن رهامی کشد

نان ازکو   قدم ز ند.          هومن  های سووواره را می خوا یام  خارج می شوووود و یکی یکی پ چه 

چیزخاصی به جز قرارمدارهایش باامیر و سوال هایش ازمهردادبه چشم اش نمی خورد.     

باک تماس هایش را باز می کند و در این حین به سرخیابان می رسد. نگاهی به دور و بر 
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زرنگی که نزدیک می شووود  و رفت امد کم تردد ماشووین ها می اندازد. برای تاکسووی سووب

 !دست بلند می کند و می گوید:دربست

ماشووین مقابل پای اش ترمز می کند،سوورش را به سوومت پنجره ی باز شووده خم می کند  

وآدرس موردنظرش را می گوید.راننده دسوووتی به سووویبیل پرپشوووتش می کشووود:دوره  

 !داداش. گرونه ها

 .:مشکلی نیستهومن درعقب را بازمی کند و روی صندلی جای می گیرد

با به راه افتادن ماشین دوباره صفحه ی موبایل را روشن می کند و نگاهش را بین تماس      

هایش می چرخاند.هیچ شووماره ناشووناسووی پیدانمی کند و کالفه می شووود،حس عجیبی     

ست اماوقتی که مدرکی برعلیه         ساره ا سرخود  شت که همه ی این هازیر درونش باوردا

ز عالمت سووووال می شووود،باهمه ی این ها بازهم به اوزیادی  اش پیدانمی کرد ذهنش پرا

 !شک داشت. بین رهاو امیرو ساره، فقا ساره می توانست خا ن باشد

شود. از خیابان         سند، کرایه را حساب می کند و پیاده می  صد می ر بعد از ده دقیقه به مق

  خانه های عریم عبور می کند و آن سو تر وارد کوچه ای تنگ می شود. نگاهش را بین  

خشوووتی می چرخاند و لبخند می زند. این محله هنوز هم  اهر قدیمی خودرا حفظ کرده  

بود.ته کوچه ی بن بست مقابل ساختمانی آجری می ایستد. زنگ قدیمی را دوبار ممتد و     

بار سوووم را کوتاه می فشووارد.مکثی می کند و وقتی جوابی نمی شوونود دوباره زنگ را به  

د. صووودای پاهای دمشایی پوشوووش که لخ لخ کنان طول حیاط می      همان مدل خاص می زن    

دوند را می شوونود و باالخره در با صوودای چیلیکی باز می شووود. برخالف انتظارش هیبت  

مردانه ی حشمت خان نه،بلکه تن تشل و چادرپوش نازی بانو را می بیندکه متحیرنگاهش  

 !ارد:سالم نازمامانمی کند. لبخندی به رویش می زند و قدمی به سمتش برمی د

*** 
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حضووورحامد در خانه کارش را دشوووارترکرده بود.مقابل اش بارهووا نشووسووته بودند و      

ازخاطرات قدیمی ای شووان برای یکدیگرنقل می کردند.دوسوواعت تمام تالش کرده بود 

که                  غذایی  ندپرس  باچ مد  حا ند و در آخر  هار راهی بیرون ک نا ید  رهوووا را برای خر

ا نقشووه برآب کرده بود.حاال هردونشووسووته بودند و امیرنمی   رسووید،تمام نقشووه هایش ر

شان از آن           شود. باید قبل از خروج  شده نزدیک  سم  ست چطور باید به آن تلفن طل دان

خانه به هرقیمتی شوووده باسووورهنگ تماس می گرفت،پای علیل اش هم مانع خروجش             

و می و آن دازخانه می شد. دستی به صورتش می کشد و نگاه سرگردانش را بین تلفن       

چرخاند.درهمین لحظه حامدباخنده به سمتش می چرخد و باخنده از خاطرات مشترکش  

بارهووامی گوید. انقدر حواس اش پی تلفن و بهانه های رنگارنگ برای دور کردنشووان از  

اینجاست که فقا لبخندمی زند و متوجه یک کلمه از گفته هایش هم نمی شود.در همین   

در می آید و حامد باببخشووویدی حرفش راقطع می کند تاتلفن  لحظه تلفن خانه به صووودا 

راجواب بدهد. بعداز سالم احوال پرسی های معمولی از رفتن همسرو فرزندانش به خانه  

پدری می گوید. شاخک های امیرحسین فعال می شود،وقتی به خانه پدری رفته اند یعنی 

سی جزحامدبه خانه نمی آی  د. هومن پی کاری نامعلوم رفته تازمانی که اینجا ماندگارند ک

و مهردادباحالی خراب از خانه بیرون زده. بااین حسوواب تا یکی دوسوواعتی فقا رهووا و    

 ...حامداین جاهستند و اگر بتواند این دونفر را به نحوی از خانه دور کند

دستی به چانه اش می کشد وفکر می کند چطورمی شود این دو را از این سالن دورکرد.      

 جای خود بازمی گردد و می گوید:خب چی می گفتم؟حامد سر

 ...رها:از اون دوچرخه آبیه

ووووو : آهان آره. خالصووه که شوورط بسووتیم هرکی باخت باید اون دوچرخه را برای طرف  

 .مقابلش بخره
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سرش زده می زند و بالبخند می گوید:چه       شکنی در ذهنش از فکری که به  امیرحسین ب

 ین؟جالب!از این دوران عکسی هم دار

 رها می گوید: وای عکس!حامد توهنوز اون آلبومه رو داری؟

 و : مگه می شه نداشته باشم اش پسر؟

امیرحسووین لبی تر می کند:چه جالب. خیلی دوسووت دارم ببینم.اینطور که می گید خیلی   

 .روزهای خوبی بوده

  .حامدآهی می کشد:آره روزهای قشنگی بودن

شد گفتی آقا ام    شود:خوب  صال تو ذهنم نبودش. من برم آلبوم رو بیارم  ازجابلندمی  یر. ا

  .باهم ببینیم

 ...امرحسین چهره ای شرمنده به خود می گیرد:وای اگه دم دست نیست

 .و : نه بابا جای سختی نیست. تو انباری اونور حیاطه.سه سوته میارمش

دای  صامیرحسین در ذهنش بهانه ی بعدی را برای بیرون فرستادن رها جور می کند که 

ها،اونجا چراغ نداره می تونی بیای چراغ قوه رو نگه         ستی ر سد:را حامد به گوشش می ر

 .داری؟ بایداز تو صندوقچه پیداش کنم

سته روی لبش را          ش سختی لبخند ن سین به  ها باکمال میل به دنبالش می رود و امیرح ر

 !جمع می کند، کور از خدا چی می خواهد؟یک جفت چشم بینا

ن در صدای قدم های شان را می شمرد. همین که صدا جرجر ناواهح       به محم بسته شد  

دری باز شده را می شنود می فهمد وارد انبار شده اند و مثل فنر از جابلندمی شود. لنگ       

  .زنان خودرا به تلفن می رساند وسریع شماره ی سرهنگ را می گیرد
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*** 

واب گیرکردم و نمی تونم  ووو : خیلی عجیبه ماهی.حس می کنم رو هوام،انگار توی یک خ

 .بیداربشم. اصال هیچ رقمه باورم نمی شه

ماه منیرمی خندد: خداروشوووکر کن. به این فکر کن این همون معجزه ایه که ازخدامی          

 .خواستی

سوواالرنگاه به چهره ی سوواغر می دوزد:آره حق باتو ه. انگر یک معجزه شووده و من نمی  

 .تونم اینو هضمش کنم

به این فکر کن تموم چیزی که رویات بوده االن واقعیه. می تونی  وووو :باید هضمش کنی.   

تموم ای کاش هایی که همیشوووه می گفتی رو انجام بدی. می تونی نفس کشووویدنشوووو          

ببینی،می تونی بهش بگی که چقدر دوسوووتش داری، می تونی یک بار دیگه مثل قبالها          

ر کسووی همچین  بغلش کنی و حسوورت نبودنش رو نخوری. این خیلی خوبه سوواالر،کمت 

چیزی رو تجربه می کنه. خیلی ها تاآخر عمر باحسووورت این ای کاش هاسووورمی کنند.           

باخیال یکبار دیگه بغل کردن کسوووی که از دسوووت دادن سووورمی کنند و              تاآخر عمر 

 .هیچوقت نمی تونندحرف هایی که رو دلشون مونده روبهشون بگن

تواند قوی تر از قوی ترین  ازحرف های قشنگی که می زند دلش می لرزد،این دختر می 

مسکن های دنیا باشد!لبخندی میزند و می گوید: حق باتو ه!حس می کنم ایراد از ما آدم  

تا نثار مرده ی عزیزهامون بکنیم.             هاسوووت. که تموم خوبی های دنیارو نگه می داریم 

 .کاش قبل از این که خیلی دیربشه همه ی گفتنی هارو بگیم

اری از کلمه ی کاش استفاده کنی! بجای کاش بگو باید قبل از  ووو : هی هی... دیگه حق ند

این که خیلی دیربشوووه همه ی گفتنی هاروبگی. نه تنها به خواهرت،مادرت پدرت همه و  



                 
 

 

 SEPIDAR*77|  غرق درآتشرمان 

 

 

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

 

705 

 

شی توی          شون داری بگو حس ات رو. نذار دیگه ای کا ست سایی که دو همه... به تموم ک

 .زندگیت شکل بگیره

 ساالر لبخندی عمیق می زند:ماهی؟

 .بلهو :

 !لب می گزد و ادامه می دهد:خیلی خوبه که توهستی دختر

ماه منیر از شدت شرم و خوشحالی سرخ می شود.ساالر می خواهد چیزبگوید که صدایی      

هعیف توجه اش را جلب می کند. حرکت سرساغر را می بیند و لب می زند:بیدار... داره  

 .بیدار می شه

شقان  شود و     ماه منیر که هنوز درحال و هوای عا سیرمی کند متوجه منظورش نمی  ه اش 

 .ساالر باعجله می گوید:بعدا زنگ می زنم ماهی

سختی پلک می زند وزبان         ساغر به  ساند.  ساغر می ر تماس را قطع می کند و خود را به 

سووسووت شووده اش را به کار می گیرد تاچیزی بگوید. صوودای آشوونایی درگوشووش می    

 پیچد:خوبی؟

شت نگاه تارش می توا  ست یخ      از پ ست گرمی د شخیص بدهد. د ندهیبت مردانه ای رات

زده اش را لمس می کند وپشووت بندش صوودای نگرانی که می گوید: خوبی سوواغر؟می   

 شنوی صدامو؟

شش خورده یاد امین می افتد. فقا        ساغری که به گو هح نمی بیند اما از  چهره اش را وا

د کم جانی روی لب های  اوسووت که وقتی خودشووان اند او را سوواغر صوودای می کند. لبخن

خشک شده اش می نشاند و انگشت های کرختش را تکانی می دهد تا دست مردانه ی        

 !روی دستش را بین انگشتانش اسیرکند. مداوم پلک می زند و زمزمه می کند:امیو...ن
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شتش را            صدازده بود؟ انگ ساغر امین را  شک می کند،امین؟  شنیده  ساالربه چیزی که 

 ت ساغر می کشدو می گوید: منویادت نیست؟نوازش وار روی دس

تصویر تیره و تار مقابلش کم کم واهح می شود و چهره ی کشیده ی ساالر را می بیند.        

تمام تنش برای لحظه ای از حرکت می ایسووتد. باری دیگر پلک می زند تا مطمئن شووود  

ساالر بادلخوری دستش را نوازش وار روی گونه اش می      شده.  کشد و   دچارخطای دید ن

  می گوید:امین رو یادته و منونه؟

نگاه گنگ ساغر ذره ای تغییرنمی کند و همین ساالر را می ترساند:درد داری؟می خوای     

 دکترخبرکنم؟

سرمی چرخاندو تا آخرین لحظه          ساغر  سمت در می دود.  صله می گیرد و به  ازتخت فا

ی  ز مقابل درمی خواهد دکتربانگاه دنبالش می کند. ساالر در را نیمه باز می کندو ازسربا  

راخبرکند. پدرش تاکید کرده بود به هیچ قیمتی اتاق را ترک نکند.سووواغر باری دیگر           

شت رویامی       شده بود؟باز به چه خوابی رفته بود که دا سیر پلک می زند،باز درکدام رویاا

  یدید؟ذهنش را بکار می گیرد تا چیزهایی را بیاد بیاورد،دویدنش باامین بود و بعد درد         

که درتنش پیچیده بود. کم کم تصاویر آن روز مقابل چشمش پدیدار می شود و پدرش    

یاد می آورد. امین نبود و پدرش...دردی مرگ آور درتنش پیچیده بود و بعداز آن        را ب

  !فقا سیاهی مطلق بود

ساالر به سمتش برمی گردد و دست روی پیشانی اش می گذارد تا دمای بدنش را چک       

 .ه گنگش می ترسد و می گوید:االن دکترمیاد. االن میادکند، از نگا

ساغر      ساالر باورود دکتر از  ساغر نگاهش را بین تک تک اجزای چهره اش می چرخاند.

فاصووله می گیرد. سوواغر چهارچشوومی اورا می پاید و دکتر نبضووش را می گیرد،هووربان    
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ارین خانم   قلبش را چک می کند.نگاه دقیق اش را به صوووورت سووواغر می دوزد:درد د     

 حاتمی؟

ساغر هنوز هم ساالر را نگاه می کند و دکتر دوباره صدایش می کند:خانم حاتمی! صدامو  

  می شنوید؟

سووواغر نگاه از سووواالر می گیرد و رو به دکتر لب های خشوووک شوووده اش را به هم می       

 .زند:خوبم

دکترلبخندی می زندو می گوید:خداروشووکر مشووکلی نیسووت و بدنش داره ریتم عادی    

 .خودشو می گیره. یکم تشش قلب داره که خوب می شه

 .رو به ساالر می کند:بااجازه!مشکلی بود خبرم کنید

از اتاق خارج می شووود و سوواالر به سوومت سوواغر می رود. باالی سوورش می ایسووتد و می  

 .گوید:علیک سالم آبجی خانم

سد:         شود و میشر ساالرباز مردد می  ساغرالنه می کند. سنگینی درگلوی  ه واقعا  نکنبغم 

 منو یادت نمیاد؟

مگر می توانست او را از یادببرد؟اصال مگر ساالرفراموش شدنی بود؟ساالر بامحبت های       

به هم می          های خشوووک شوووده اش را  لب  نه اش مگر فراموش می شووود؟  ناب برادرا

 زند:مگه...میشه؟

سمت          شود. به  ساالر پراز امید می  سته تمام وجود  شک ست و پا   شباهمین یک جمله ی د

ه ای عمیق به روی پیشانی اش می گذارد. بغم ساغر می شکند و     ب.و.ش خم می شود و  

صورت او را قاب می            ست های مردانه اش  ساالر باد شود.  شک خیس می  صورتش از ا

 !کند و لب می زند:دلم واست تنگ شده بود...بی فکر من
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ون  ه ای به گونه ی خیس از اشووک اش می گذارد:حواس پرت من! دیدی باهام ب.و.شوو 

 چیکار کردی تو دختر؟دیدی خونه خراب شدیم ساغر؟

 !ندیدی که وقتی نبودی چجوری شکستیم آبجی خانم

از لفظ آبجی خانم شووورو شوووقی در تنش می دود. نگاه به چشووم های خیس سوواالر می  

می ترسووم بازهم یکی بیدارم کنه و همه دوزد:انقدر خواب دیدم... انقدر ازخواب پریدم. 

 .چی تموم بشه

 !سرش را به چپ و راست تکان می دهد:دیگه نمی خوام بیداربشم

  .ساالر موهایش را نوازش می کند:دیگه خواب نیست

  .می خندد:دیگه قرار نیست کسی بیدارمون کنه

سا           ساغر را پاک می کند. شک های  شت ا صله می گیرد. باانگ ست ساالر کم کم فا  غر د

چشش را روی دست او می گذارد. نگاه می دزدد و لب می گزد. ساالر دست کوچکش را    

 .در دست می گیرد:دیگه پیشمونی. دیگه یک لحظه هم چشم ازت برنمی دارم

 .باانگشت شصت دستش را نوازش می کند:باالخره همه چی درست می شه

 !زد صدایش می کند:ساالرساغر بغضش را قورت می دهد و باصدایی که به وهوا می لر

 جانِ ساالر؟:ساالر لبخندمی زند

 لب می گزد:من میرم زندان؟

لبخنداز روی لبهای سووواالر پرمی کشووود. ابروهایش به هم نزدیک می شووووند ولب می         

 زند:نه.چراباید بری زندان؟
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دستش را در دست می فشارد: به این چیزهافکرنکن.فقا زودخوب شوبرمیگردیم خونه  

 .مون

آب دهانش را قورت می دهدونگاه می دزدد.پدرش چیزی نگفته بود؟ یا نه،ممکن  ساغر 

شت دروغ می        ساالر دا شایدهم  شد؟یانه..  بود پدرش هنوز چیزی راجع به او نفهمیده با

شود حین همکاری برای قاچاق چندین      شاید فقا می خواهد آرامش کند.مگرمی  گفت. 

ثل چراغ سووبزی در ذهنش چشوومک می دختره دسووتگیرشووود و زندان نرود؟ نام امین م

مل کرده؟یعنی            به قولش ع باشووود؟یعنی  مک کرده  ند. یعنی ممکن اسوووت امین ک ز

 ...بخاطرهمکای باپلیس حکمش سبک تر شده و... اما امین گفته بود یکی دوسال حبس

شود و لب می         شوند کالفه می  شن می  سوال هایی که یکی یکی در ذهنش رو ازعالمت 

 ی امین کجاست؟زند:امین...می دون

 ...ساالر اخم می کند:منظورت امین خودمونه یا کس دیگه

 .و :آره. امین وفایی

 ساالر:خبرندارم.چطورمگه؟

 !ساغر لب می گزد وچشم می بندد. ساالر صدایش می کند:ساغر

ساالر حرف هایش را مزه مزه می           شگرنگاهش می کند. س شم باز می کند وپر ساغر چ

باید به محم چشم باز کردن نام امین را صدابزنی؟چراباید  کند. دوست دارد بشرسد چرا

 سراغ امین رابگیری؟اصال مگرامین کیست؟

  .بجای تمام این سواالت می گوید: خودتو اذیت نکن. همه چی درست می شه
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شد:می دونی...هیچوقت فکر          ستی روی موهایش می ک ساالر د ساغر لبخندی می زند و 

 !هنمی کردم نبودنت انقدر سخت باش

 ...ساغر لب می زند:منم

 !شرمنده نگاه می دزدد:فکر نمی کردم یک روزی دلم برای اون خونه تنگ بشه

شه اتفاقات یکنواخت اون        شم نمی کردم یک روزی تموم رویام ب صدایش می لرزد:فکر

  .خونه

 ...ساالر تلخ می خندد:می گفتی از اونجا بدت میاد!می خواستی بهترزندگی

می پرد:نشوود!هیچ زندگی نتونسووت به قشوونگی زندگی توی اون    سوواغر به میان حرفس

 !خونه باشه

 ساالر می خندد:پس دیگه فکر نمی کنی بچه سرراهی هستی؟

 .ساغر اشک می ریزد:نه. دیگه می دونم که چقدر خانوادمو دوست داشتم و نمی دونستم

سووواالر تلخ و پرحسووورت می خندد. صوووورتش را نوازش می کند و می پرسووود:چی به      

 سرخواهرکوچولوم آوردن که انقدر عاقل شده؟

سوواغرآهی می کشوود و نگاه می دزدد. از چیزی که برسوورش آمده نمی توانسووت چیزی   

بگوید. نمی توانست از خطاهای بیشمارش برای برادری بگوید که باتموم وجود دوستش  

شم یک خطاکاررذل نگاهش کند،نمی خواهد بازهم مای      ساالر به چ ست ندارد  ه دارد. دو

ی ننگ خانواده اش شوووود. قراربود امین کمک اش کند،قراربود دسوووت پربه آغوش        

ست اینطوری       سرافکندگی و گناه!نمی خوا شتی پر از  خانواده اش برگردد نه اینطور با م

  .برگردد، کاش بااین اوهاع برنمی گشت
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چشم می بندد و باز اشک است که ازگوشه ی چشمش روان می شود. نمی خواهدگذشته  

رارشووود،نمی خواهد بازهم تنفر را در نی نی نگاه پدرش ببیند. نمی خواهد باز مایه ی  تک

 .شرمندگی باشد. عضو اهافی خانواده بودن را نمی خواهد.نمی خواهد

از چهره ی گرفته ی سووواغر دلش می گیرد. دسوووتش را در دسوووت می فشوووارد و می    

 ...گوید:ساغر

د و سوواالرباالخره سوووالی که زیادی  سوواغر از پشووت چشووم اشووک گرفته نگاه اش می کن

 ذهنش را درگیره کردهرامی پرسد: خیلی اذیتت کردن؟

ساغر به این فکر می کند           شود. اما  شیمان می  ساالر ازگفته اش پ ساغر تلخ می خندد و 

که سوووالش درسووت نبود،بایدمی پرسووید خیلی هارا اذیت کردی خواهرمن؟ چندنفر را  

 خانه را ویران کردی ساغر جان؟خانه خراب کردی عزیزمن؟بگو چند

سعی        شده و هیچ حدس خوبی راجع به این مدت نمی زند، ساالر که نگران روحیه ی او 

می کند آرامش کند.دست نوازشی به سرش می کشد: مهم نیست چی شده و چه اتفاقی         

 افتاده. مهم فقا بعداز اینه.فقا به همین فکر کن. باشه؟

شده الکی لبخندمی زند و     ساغر لبخندی تلخ می زند.برای ما  ساالرهم که  ندگاری لبخند

ادعای خوب بودن می کند.اما فقا خدامی داند که درونش چه غوغایی برپاسوووت. فقا             

  .خود خدامی داند چقدر از آینده ای که انتظارش را می کشد می ترسد

*** 

نازی بانو با یک سوووینی چای به همراه شووویرینی و میوه وارد سوووالن کوچک خانه می             

شووود.هومن با دیدنش تکیه از پشووتی می گیرد و بلند می شووود. سووینی را از دسووتش می 

 گیرد:ای بابا مگه نگفتم چیزی نیار؟
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بانوبه سوووختی زانوان          سوووینی را روی زمین می گذارد و خودش نیز می نشووویند. نازی 

دردناکش را جمع می کندو می نشوویند.هومن متوجه جمع شوودن چهره اش می شووود و    

 ید:زانوهات هنوزم درد می کنه؟دلگیرمی گو

ست. بعد اون داروهایی که     سرم دیگه مثل قبل نی نازی بانو لبخندی به لب می آورد:نه پ

 .فرستادی خیلی بهتر شدم

هومن لبخندی می زند و فنجان چایی اش را برمی دارد. مثل همیشووه یک نفس سوورمی   

ی بازهم نفهمیدی  کشوود و نازبانو اخم می کند:سوورنکش پسوور. مرد به این گندگی شوود 

 چقدر هرر داره؟

بانو پرمحبت نگاهش می               ناز لب می آورد.  به  یادقدیم لبخندی تلخ  هومن می خندد وب

 !کند:چه مردی شدی واسه خودت

 !هومن دست به زانوی او می گذارد:من همه چی مو ازصدقه سری شماهادارم

ا چشمش ر چشمه ی اشک نازبانو می جوشد و باگوشه ی روسری سفید گل دارش،اشک

 .می گیرد:خدابیامرزحاج حشمت خیلی منتظر این روزهابود

هومن آهی می کشوود وسووربه زیرمی اندازد:قراربود عصووای دسووت تون بشووم ولی بی    

 ...لیاقتیم

نازبانو تشوورزنان به میان حرفش می پرد:به خودت وصووله نکن این القاب رو پسوور. می  

 .دونی که حاجی هم بدش می اومد

ی دهد و نازبانو دسوووت پیر و لرزانش را روی موهای لخت وچرب  هومن سوووری تکان م

شده ی هومن می کشد:توهمین االنش هم عصای دست منی.قبال هم گفتم که نمی خوام       

 !پای ماها جوونی توفدا کنی
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هومن آهی می کشوود و نازبانو ادامه می دهد:این منم که دار و ندارمو از صوودقه سووری    

  .زحمت های تو دارم

ش  شکلی       آهی می ک ست ولی تو این  هانی د و ادامه می دهد: دل منم به این دوربودنت ر

  .موفق تری!خوشبختی تو خوشحالی منم هست

هومن دست روی دست پرچروک و گرم نازانو می گذارد:دلم لک زده واسه این خونه و     

  .آرامش اش

  ...تلخ می خندد: واسه لواشک های مشتی ات،واسه دستفروشی سرکوچه ی شلوغ مون

صبرکن این کار لعنتیو تموم کنم.        ست نازبانو می آورد و با لبخندمی گوید: شاری به د ف

 .برمی گردم ور دل خودت

عقل و منطقش نهیب می زند تا انقدر رویابافی نکند،خودش هم خوب می داند رهایی از            

باتالقی که در آن فرورفته محال ترین محال ممکن اسووت اما محم دلخوشووی خودش و  

انش هم که شده امیدوار می شود،شایدبه احتمال یک درصدهم که شده این روزها نازمام

 .با پایانی خوب به سر شوند

 (چندسال قبل)

که برای             مه اش اسوووت  ها کم می شوووود و درآخر فقا ع مان  نه از ترددمه خا کم کم 

تمیزکردن خانه مانده. بشوووقاب هارامی شوووورد و فنجان ها را در وایتکس می گذارد تا            

چایی که سووفیدی اش را کدر کرده را از بین ببرد. علی هنوز روی مبل نشووسووته و   زردی

شود و با دیدن اش         سالن می  سته وارد  شکم جمع کرده بود. عمه مهال خ پاهایش را در

آهی می کشوود.کنارش جای می گیرد و دسووت روی شووانه اش می گذارد. هیچ حرکتی    

 !ازجانب او نمی بیند و لب باز می کند:علی
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به سوومتش سوورمی چرخاندو نگاه بی حس اش را به صووورتش می دوزد. عمه مهال   علی 

ادامه می دهد:می دونم که خیلی برات سووخته.خیلی سووخته باهاش کناربیای ولی زندگی   

 !ادامه داره.نمی تونی تاابداینجوری توخودت بمونی که

فرداهای    علی هیچ عکس العملی نشوووان نمی دهد و او ادامه می دهد:زندگی ادامه داره.     

 !زیادی هست. نباید اینجوری خودتو ببازی گل پسر

علی بازهم چیزی نمی گوید و مهال ناامید ازجا بلندمی شوووود:پاشوووو،پاشوووو برو اتاقت               

  .بخواب

تاقش می رود. مهال آهی از            به سووومت ا ندمی شوووود و  بدون حرف دیگری ازجابل علی 

سربچه ای فکر می        کند که زودتر چشم به  سرحسرت می کشد و به آینده ی نامعلوم پ

 .واقعیت های تلخ زندگی باز کرده است

مثل تمام این سووه شووبی که سووایه ی سوویاه نبودن خانواده ای برسووردلش سوونگینی می    

کرد،باچشم باز سقف باالی سرشرا نگاه می کند. سکوت خانه بعد از چنددقیقه به خواب       

هایی آرام در گوشش می  رفتن مهال را نشان می دهد.چندساعتی می گذرد و صدای قدم    

پیچد. سوووکوت محم خانه صووودای قدم هارا رعب آورتر جلوه می دهد.به خیال این که 

عمه بیدارشده و به دستشویی می رود کاری نمی کند،اما بانزدیک شدن صدای قدم ها و       

عبورشووان ازمقابل در ترسووی در دلش می نشوویند. این راهرو فقا به دواتاق منتهی می   

دش و یکی اتاق کارپدرش! وقتی به اتاق او نیامده،یعنی به سوومت اتاق  شوود،یکی اتاق خو

 پدرش می رود. اما عمه چراباید به اتاق کارقفل شده ی پدرش برود؟

صووودای تق وتق زیاد می شوووود و پشوووت بندش صووودای ناله ی خفیف زنانه ای باالخره    

 در اتاق می رساند وادارش می کند از روی تخت پایین بیاید. باقدم هایی مردد خود را به

و دسووت روی دسووتگیره می گذارد،صوودای انفجار در گوشووش زنگ می زند و بغم می  
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کند. از باز شووودن درها می ترسووود و این را به هیچکس نمی گوید،از بازکردن دری که         

بازممکن اسووت پشووت آن بمبی باشوود و همه چیزرا به اتش بکشوود می ترسوود. باالخره    

دهد ودستگیره را پایین می کشد. سرش را از بین در    حرکتی به دست های لرزانش می  

یاه پوش                   له ای از دوتن سووو ها ند  که می بی هاچیزی  ند.تن به بیرون خم می ک باز مه  نی

درتاریکی است. سریع خود را به داخل اتاق می کشد و در را می بندد. صدای مردانه ای       

 به گوشش می رسد:کی بود؟

 .و :نمی دونم. برو ببین

ک شوودن قدم های مردانه را می شوونود وباترس دنبال جایی برای قایم  علی صوودای نزدی

شوودن می گردد. به محم چرخش دسووتگیره هیچ جایی به جز رخت آویز اسووتوانه ی    

پشوووت در پیدانمی کند و خودرا زیرلباس ها پنهان می کند.دسوووتش را باتمام توان روی  

ارد اتاق می شود. علی  دهانش می فشارد تا صدایش به گوش مرد نرسد.مرد محتاطانه و   

ازپشت لباس هامی تواند برق اسلحه ای که در دست دارد را ببیند. مرد زیرتخت را نگاه  

سمت در علی چشم می بندد      شدنش به  می کند وداخل کمدهارا چک می کند. بانزدیک 

 !و مرد ار اتاق خارج می شود. صدای مرد را می شنود:کسی نبود

صدای تق و تق    شت بندش بازهم  سید.      وپ شدن دری بود که به گوشش ر و در آخر باز 

در اتاق کار پدرش را باز کرده بودند.تمام اتاق را برای پیداکردن مموری موردنظرشووان  

صندوق پیدامی کنند      شویی دراور و دومموری هم ازگاو به هم می ریزند. چندین رم از ک

 .هازهمین ها باش و ازاتاق خارج می شوند.صدایشان به گوش علی می رسد:فکرکنم یکی

 .و :آره بهتره زودتربریم

 و : اگه مموری که می خوایم هیچکدوم از این ها نباشه چی؟
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و :من که فکر نکنم. ولی اگه هم اینطور باشه مجبوریم دوباره بیایم.همچین چیزی رو دم  

شتیم. علی      صندوق بردا ست نمی ذاره که. من مطمئنم یکی از همین هاییه که از تو گاو د

همد چیزی که به دنبالش آمده اند یک مموری اسوووت. یک مموری که باعث شوووده  می ف

خانواده اش را یک جا به قتل برسووانند و حاال... نگاهش را به تلفن روی میزش می دوزد  

و فکر میکندبایدهرچه سوووریع تر به پلیس خبر بدهد. ممکن اسوووت بالیی سووورعمه اش 

اندباز گوشوووه ای بایسوووتد و مرگ  بیاورند،ممکن اسوووت هردوشوووان رابکشوووند و نمی تو

راتماشووواکند.پاورچین پاورچین به سووومت میز می روداما بین راه در تاریکیمحم پایش  

رابه گوشوووه ی تخت می کوبد و ناخودآگاه آخ بلندی می گوید. باترس دهانش را می            

 .گیرد و صدای مردانه را می شنود:یک صدایی اومد

دند و علی بی حرکت سورجای خودماند.   پشوت بندش صودای قدم هایی که وارد اتاق شو   

خانواده اش ببرد.مردی       تا دسوووتش را بگیرد و او راهم پیش  هرلحظه منتظرمرگ بود 

سراسلحه را به سمتش می گیرد و علی قدمی به عقب برمی دارد. باصدایی لرزان لب می   

شانه ی مرد می گذارد و رو به علی می       شت دست روی  زند:نوووو...نزن. مرد دیگری از پ

 .وید:نترس کسی کاری بهت ندارهگ

 !و به مرد دیگر تشرمی زند:دستور رو یادت رفته؟خونی نباید بریزه

مرد دیگر اشوواره ای به علی می کند:مارودیده. باز زنه رو می شووه سوواکت کرد ولی اینو   

 چی؟

شانه اش       ستی به  شود و علی باترس عقب می رود. مرد د مرد دیگر به علی نزدیک می 

تانه می گوید:ببین اگه بچه خوبی باشی کسی کاری بهت نداره. مافقا یک    می زند و دوس 

 .امانتی دست بابات داشتیم که باید می گرفتیمش
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شه؟اگه         شد با شب چی سی نمیگی ام علی آب دهانش را قورت و مرد ادامه می دهد:به ک

 ...یک نفربفهمه ما امشب اینجابودیم،تو تقاصشو میدی

ی کشد:تو که نمی خوای عمت هم مثل بقیه توی آتیش   دستی به موهای کم پشت علی م  

 بسوزه؟

اشکی صورتش را ترمی کند وسرش را به چپ وراست تکان می دهد. مرد لحنش را نرم  

 !می کند:پس ساکت بمون

 .از او فاصله می گیرد و رو به بقیه می گوید:بریم

  زه. برایبه سمت علی می چرخد:علی پسرخوبیه. مگه نه؟دلش نمی خواد عمش هم بسو   

شده و هیچ اتفاقی نیفتاده از خانه          صدا،انگار که هیچی ن سرو  ساکت می مونه. بی  همین 

خارج می شوووند. علی به سووالن می رود و با دیدن عمه ی دسووت و پابسووته هاش باگریه  

طناب دور دسوووتانش را باز می کند. عمه را بی هوش کرده بودند و علی از ترس این که 

آب و آتش میزد. می خواست به کریم یامجیدزنگ بزند اما می   مرده باشد خودش را به 

شم باز           سرعمه بیدار ماند تاچ ساعتی را باالی  سید. چند سید. از تهدید مردها می تر تر

کند.عمه می خواست به پلیس زنگ بزنداما علی با داد و گریه مانعش شد. وقتی دی عمه 

ند،تلفن را از روی میز برداشووووت و زمین ک   ندهق می زد و می    توجهی می ک ید. بل وب

نالید:دیگه نمی خوام... آتیش نمی خوام. زنگ نزن عمه. گفتن پلیس بفهمه بازهم آتیش  

 !می زنن. همه مون می سوزیم عمه

برای عمه گفته ی های مرد را تکرار می کند و عمه بعداز ساعت ها فکر کدن تصمیم می 

ته کلیدی که آخرین امانت پدرش گیرد از آن خانه بروند.علی همه چیز رابه همراه دسوو

شود. هیچکس نفهمید       شان می  شتی اش جای می دهد و باعمه راهی خانه  بود در کوله پ

که آن مموری باآن اطالعات کشووونده اش مابین جاکلیدی فندک مانندی جای دارد که               
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حاال داخل کوله پشتی علی حمل می شد.شب آن روز در تب و لرز شدیدی تشنم کرد و       

ن بستری شد.باهرروزی که می گذشت علی ساکت تر و سردتر می شد. غافل         بیمارستا 

از او عمه خانم قضووایای اتفاق افتاده را برای سوورهنگ مجید در یک نامه تعریف کرده و  

از او خواسته بود در اداره پلیس مطرحش نکنند چون جانشان درخطر است اما کمکشان    

. سوووکوتش همه را آزارمی داد و همه کنند. چندروزی را درخانه ی پدری عمه سووورکرد  

سووعی می کردند به نحوی دلداری اش بدهند. اما تمام فکر وذکر علی پی آن مردهابود.  

ست اما علی     صندوق ا مردهایی که به دنبال یک مموری بودند.مرد گفته بود حتما درگاو

شم می       شان هم پاک کن را جایی مقابل چ شناخت،حتی دربازی های پدرش را خوب می 

اشت تا پیدایش کنند و آن ها همیشه عمیق ترین نقاط خانه رامی گشتند،غافل از این    گذ

 .که پاک کن روی جداره ی پنجره جای گرفته بود

شت فندکش را        سعی دا سته کلید پدرش ور می رفت،وقتی  سرگرمی با د وقتی که برای 

شکل ف      ست!بلکه جعبه ای کوچک به  شن کند فهمید که این جاکلیدی فندک نی دک  نرو

اسووت. جعبه ای که داخلش یک مموری کوچک اندازه بندانگشووت را در خود جای داده   

بود. نه روزبعداز سووکونت اش درخانه ی پدربزرگ،بطور اتفاقی پی به وجود آن مموری  

برد و صوودای مردهای غریبه ای که خانه شووان را زیرورو کرده بودند در گوشووش زنگ  

شت،مطمئن     می خورد. مردها به دنبال یک مموری ب ست دا ودند و این رمی که حاال در د

بودهمان چیزی است که آن مردها به دنبالش هستند. دوست داشت بفهمد این مموری       

چه دارد که انقدر مهم است،مگر این مموری چیست که باید بخاطرش اینطور بی رحمانه  

ی  روبروم خانواده اش آتش می گرفتند؟مموری را به لشتابش می زند و باهارد خالی اش        

شووود.اما ایمان دارد که همه ی این ها از محافظه کاری های پدرش اسووت و این مموری   

شینی باالخره عزم بیرون رفتن می کند       شه ن شد. بعداز چندین روز گو نمی تواند خالی با

و عمه باخوشووحالی از این کارش اسووتقبال می کند. به بهانه ی قدم زدن خانه راترک می  

رگذاشوووتن یک خیابان کلوبی کامشیوتری پیدامی کند و وارد می کند و بعداز پشوووت سووو
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شوووود. از مغازه دار می خواهد هارد این مموری را برایش ریکاوری کند. مرد مموری را      

به سیستم وصل می کندومشغول می شود؛غافل از این که مموری با برنامه نویسی خاصی         

سی      ضبازگردانی اطالعاتش، شده بود تابه مح س   برنامه ریزی  سد و تو ا  گنالی به مودم بر

شماره ی مورد نظر          شود.  سال  شماره ی مورد نظر ار ارتباط جاری اینترنت،پیامی برای 

متعلق به کسووی جز مجیدحاتمی و کریم وفایی نبود!از این برنامه ی فتاا خبرداشووتند و   

فتاا هشوودارداده بود که خیلی ها قرار اسووت برای از بین بردن این اطالعات دسووت به   

شود این پیام بامضمون )اطالعات بازگردانی می     کا رشوند،هرگاه اطالعات رم بازگردانی 

شووود( از طریق شووماره ای غیررسوومی برایتان ارسووال می شووود. با بازگردانی اطالعات    

ردیاب جاسوووازی شوووده در بدنه ی فندک مانند جاکلیدی فعال می شوووود و می توانید با 

ه مموری آنجاسوت برسوید. مجید درگیربررسوی    ردیابی شوماره ی مورد نظر به مکانی ک 

پرونده ای جدید راجع به قتل زنی سووی و دو سوواله بود و توجهی به پیام تازه رسوویده به  

موبایلش نشووان نداد اما کریم پیام را می خواند و سووریع افراد را برای ردیابی شووماره ی  

 .مورد نظراعزام می کند

 گوید:تموم نمی شه؟علی از کش آمدن زمان کالفه می شود و می 

مرد مغازه دار نگاه از صوووفحه ی موبایل اش می گیردو چشوووم به صوووفحه ی مانیتور می 

  .دوزد:نه هنوز. انگار هاردسنگینی داشته خیلی دیرآپلودمی شه

علی اوهومی می گوید و تکیه به پشتی صندلی اش می دهد. دوباره از در شیشه ای مغازه  

سوومت خیابان مردی را می بیند که به این سوومت می آید. نگاه به بیرون می دوزد. از آن 

شود و می گوید:نمی خوام. نمی      ست چهره ی اورا از یادببرد،مثل فنر ازجابلندمی  محال ا

 .خوام آپلودشه. مموری رو بده

 ...مغازه دارمتعجب می گوید:یکم دیگه هم صبرکنی
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می زنوود:ز                   یرد داد  گ ب مرد  هره ی آشوووونووای  چ نگوواه از  ین کووه  ودبوواش  بوودون ا

 .زودبوووووووووووواش!باید برم

 ...مرد مغازه بی حوصله می گوید:ممکنه اطالعاتش بشو

 .و : مهم نیوووووووووووست!فقا باید برم

سمتش       شتر می لرزد. مغازه دار رم را به  شود تنش بی باهرقدمی که آن مرد نزدیک می 

ه دسته کلید را  پرت می کند و علی مموری کوچک را در مشت می فشارد و بدون این ک  

سراغ دارد         شود.باتمام توانی که از خود سرعت از مغازه خارج می  شد به  شته با به یاد دا

ست از تظاهر به آرامش برمی دارد     شنا با دیدن دویدنش د طول پیاده رو می دود،مرد آ

و به دنبالش می دود. علی زنان و مردان را کنار می زند و باتمام قوا می دود.از آن مرد         

سی که      بی ا شده بود. همان ک سد،همان مردی که مرگ عزیزانش را یادآور ندازه می تر

بالحنی دوستانه تهدیدش کرده بود تا لب باز نکند،که ساکت بماند تا دیگر شاهدسوختن  

عزیزانش نباشد. مرد غریبه که مسئول مراقبت از این بچه در چندین روز اخیربود،امروز  

د و مطمئن بود این بچه صوواحب همان چیزی اسووت که باالخره حرکتی غیرعادی از او دی

همه در به در به دنبالش هستند. علی با دیدن پاساژی کنارش و صدای قدم های بلند آن  

مرد که از پشت سربه گوش می رسید،طی حرکتی ناگهانی داخل پاساژمی رود. پله برقی  

رد. انقدر می پیچد  را دوان دوان پایین می رود و راه پیچ و خم اش را پشووت سوورمی گذا

که شاید آن مرد گم اش کند. باالخره رگالی پر از لباس مردانه می بیند و وارد مغازه می 

شود. هدفش فقا پنهان شدن بود اما با دیدن دری که به سمت خیابان باز شده بود ازته      

دل خداراشوووکر می کند و باتمام توان خود را از مغازه به بیرون پرت می کند. صووودای          

رماشووین پلیس را می شوونود ونفس حبس شووده اش را بیرون می دهد. قدم زنان از   آژی

مغازه دور می شووود و خود را به سوومت دیگر خیابان می کشوود. وارد کافه ای سوونتی می  

شود و سعی می کند مثل یک مشتری عادی رفتار کند.روی صندلی حصیری می نشیند و        
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شدن  شده        پیش خدمت برایش منو می آورد. به محم دور  شت  ست م پیش خدمت، د

اش را باز می کند و مموری یک وجبی را از نظرمی گذارند،صووودای آژیر ماشوووین پلیس  

بالش می           به دن نه وار  نا آن مرد غریبه هنوز هم دیوا به نظرمی رسوووید و مطمئ هنوزهم 

گشت. همه ی این ها فقا به خاطر این رم یک وجبی بود!اصال آن مرد چطور سر از انجا     

پلیس چگونه فهمید؟ شوواید نشووان دادن این مموری به پلیس بهترین کار بود. درآورد؟ 

می توانسووت به همکاران پدرش کمک کند و آن مرد های غریبه دسووتگیرشوووند،اما در  

این بین از آتش می ترسید. از مرگ می ترسید. از آتش گرفتن تنها عزیزانی که برایش  

یی پنهان کند،باید دسوووت هیچکس به آن  باقی مانده می ترسوووید. باید این مموری را جا

نرسوود تا دیگر کسووی آتش نگیرد. اما اطالعاتش چه؟با وجود سوون کم اش این را خوب  

بدسوووت آوردن این ها تالش کرده، پدر برای همه ی چیزیکه             می فهمد که پدر برای 

 !درون این مموری است زحمت کشیده و این عادالنه نیست که مموری را نابودکند

دنابودش کند. این مموری حتما تنه ای پر از شووواخه های پردار وبرگ اسوووت.         نمی توان 

انقدری مهم هست که همه به دنبالش می گردند و حاال...چقدر سخت است که برای این    

  .مموری تصمیم بگیرد

 !پلیس وارد مغازه می شود واسلحه اش را به سمت پسرجوان می گیرد:ایست

  ییدقربان.چیزی شده؟پسر متعجب نگاهشان می کند:بفرما

سر                شود. از پ سرشان کریم وارد می  شت  ستم هایش می روند و پ سی سر  سرباز به  دو 

راجع به ریکاوری مموری خاصی می پرسند و او از پسربچه ای می گوید که تانیم ساعت      

سرتالحظه ی آخر از بیگناهی         ستش می زنند و پ ستبندبه د سربازها د پیش همینجا بود. 

لد. کر   نا ند و برش می دارد.         اش می  غازه می بی ید را روی میز کوچک م ته کل یم دسووو

خودش اسوووت،همان دسوووته کلید... درفندک را باز می کند وبادیدن محتوای خالی اش           
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سته کلید را آورده می            سی که این د شخصات ک سرک راجع به م شود.ازپ خشمگین می 

با موهای     پرسووود و او تته پته کنان می گوید:یک بچه بود قربان. یک بچه ی               قدبلند، 

 .خرمایی. نمی دونم چیشدیهو عین جن زده ها پاشد رم رو گرفت و رفت

کریم با چیزهایی که شوونیده فقا به پسوورکوچک فتاا می رسوود،اما باز هم اطمینانی به   

هاهم می            یه ی نیرو بازداشوووتش را می دهد. ازبق ندارد و دسوووتور  های این مرد  ته  گف

  .ل پسربچه ای بامشخصات علی بگردندخواهدتمام این نواحی را به دنبا

سترس به آن لب هم نمی        شدت ا سفارش اش برایش آب هویم می آورند و او از  طبق 

زند. تمام فکر و ذکرش درگیر این رم و اطالعات درونش اسووت. درکافه باز می شووود و  

علی می تواندهیبت ترسناک مردی که دنبالش می گشت را ببیند. این جا دیگر آخر خا  

ست بدهد.       بو ساده از د صل تالش پدرش را اینطور  ست این مموری را،حا د اما نمی توان

با           به میز می دوزد.  ناگهان مموری در دهان می گذارد و نگاه خیره اش را  طی حرکتی 

نوک زبان مموری را به سووومت فک باال،بین لب و دندان هایش هل می دهد. خداخدامی              

ستی روی    شد. د سیخ       کند رد مموری معلوم نبا شیند و تمام موهای تنش  شانه اش می ن

 .می شود. صدای آشنای مرد زیر گوشش زمزمه می کند:بایدبریم آقا پسر

علی می خواهدحرکتی کند که مرد فشوووار دسوووتانش را روی شوووانه ی او بیشوووترمی          

 که؟ کند:قرارمونو یادت نرفته 

ست خوب باهم از  علی آب دهانش را قورت می دهد و مرد بالبخندمی گوید:مثل دوتادو

 اینجا می ریم. فهمیدی؟

شود.مرد دست کوچک او را می      سرش را تکان می دهد و باحرف مرد ازجابلندمی  علی 

گیرد و وقتی به سوومت درخروجی می روند کسووی صوودایشووان می کند. علی خداخدامی    

ساب را              صفیه ح شان کرده فقا ت صدای سی که  شود و نجاتش دهداما ک سی پیدا  کندک
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،مرد باکمال میل پول آب هویم را حساب می کند و از کافه خارج می شوند.    یادآور شده 

او را دنبال خود می کشووود و سووووار پراید نوک مدادی اش می کند. دسوووت و پای علی       

ازشوودت ترس می لرزد و مرد باسوورعت ماشووین را از آن منطقه دور می کند:خوب. حاال  

 !ردیوقتشه که بگی توی اون مغازه چه غلطی داشتی می ک

علی چیزی نمی گوید و مرد سورد می گوید:من سووالو یبار می پرسوم پسورجون!باردوم      

 ...کاری می کنم که مجبوربشی

 .علی مموری را بین لب و دندانش محکم می کند و لب می زند:می خواستم فیلم بخرم

شبیه           صال  سته بودی!کاریم نمی کردی. اوممم. ا ش شخندمی زند:ولی اونجا بیکار ن مردنی

 .ی که بخواد فیلم بخره نبودیکس

علی آب دهانش را قورت می دهد و دست هایش را در هم قفل می کند:آخه.. فیلمی که  

  .می خواستم رو نداشتن.داشت دانلودش می کرد

  .مرد می خندد: که اینطور

  .فرمان را می چرخاند:بذار برسیم،همه چی معلوم می شه

ساعت ها می گذرد و هواتاریک تر     و علی خداخدامی کند که هرگز به این مق صدنرسند!

می شووود. باالخره ماشووین مقابل خانه ای کوچک پارک می شووود و مرد غریبه علی را به  

دنبال خود تاداخل خانه می کشوود.تمام تن علی از ترس بالیی که قرار اسووت به سوورش   

  به پنجره بیاید می لرزد. وارد اتاقکی می شوووندو در آن جا مردی چاق را می بیند که رو 

بازوی نحیفش را رهامی کند و می            باالخره  نشوووسوووته و پیپ می کشووود. مرد کنارش 

 .گوید:آوردمش قربان
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مرد چاق سوورمی چرخاند و علی می تواند نیم رخ سوووخته ی صووورتش را ببیند. باترس   

 قدمی به عقب برمی دارد و مردنشسته به رویش نیشخندمی زند:خیلی ترسناکم نه؟

و مرد چاق ازجا بلندمی شوووود،باطمانینه نزدیک اش می شوووود و به           علی هیچ نمی گوید 

کمک نور اندکه که از پشوووت پنجره اتاق را روشووون کرده چهره ی کودکانه اش را از           

 نظرمی گذارند:می دونی کی منو انقدر ترسناک کرده؟

 !علی از شدت ترس سکسکه اش می گیرد و مرد می گوید:بابای تو

لی می کشد و می گوید:حتی توی چشم قشنگ هم...      دست همختش را روی صورت ع    

 .توم اگه یکی از این ها روی صورتت داشته باشی خیلی ترسناک میشی

کمر راسووت می کند و رو به مردی که علی را آورده می گوید:خوب بگردش!سووعی کن   

 .مموریو پیداش کنی

صندلی اش می رود که مرد دیگر می گوید      سمت  شت به آن ها می کند و به  ود  :اگه نبپ

 چی؟

مرد نیمه سوووخته به سوومتشووان می چرخد. بالبخندی کثیف سوورتاپای علی را ازنظرمی     

 گذراند و می گوید:می دونی خوش شانسی زندگیت چی بوده بچه؟

شتی،می      ساس رو ندا علی چیزی نمی گوید و مرد باخنده ادامه می دهد: اگه اون نقطه ح

 !فرستادم ور دل حوری های عرب

می زند. علی برای از بین بردن ترسوووش چشوووم می بندد تا چهره ی کریه     و بلند قهقهه  

شانس آوردی تو این مورد به      صدای مرد دوباره درگوشش می پیچد:ولی  مرد را نبیند. 

 .کارمون نمیای
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  .رو به مرد کنار علی می کند:بفرستش پیش جنس های خشایار

  می کند،او را باخود می کشد  مرد باشه ای می گوید و باز دستش را بندبازوی نحیف علی  

و از اتاق خارج می کند. وارد سووالنی کوچک و بی اسوواسوویه می شووود. مرد بدون مقدمه   

دسوووت به دکمه های لباسوووش می برد و علی باترس عقب می رود. مردبیحوصوووله می          

 گوید:کاریت ندارم،فقا می گردمت.پس جفتک ننداز و واسم دردسردرست نکن باشه؟

بازسوووکوت می کن   باز می کند:نترس خیلی طول نمی        علی  د و مرد دکمه های بعدی را 

  .کشه

حق با او بود،زیاد طول نکشووید اما درد حقارتی که آن شووب به جانش نشووسووت تا آخر    

عمریادش نرفت،تمام تنش از لمس دسوووت های مردانه ی او مور مور شووود و دم نزد. تا  

شد،برای همی      شه از رابطه های بیحرمت بیزار  شه و همی شدن و لمس      همی شه از لمس 

  !کردن بیزارشد. تابه همیشه ی همیشه

شایاری که               سد.خ شایاربر ست خ شد تا به د شینی تاریک حمل  شت ما دوروز بعد را پ

سوخته که هنوزهم         ست. آن مرد نیمه  ضای بدن ا سئول خریدو فروش اع بعدهافهمید م

اش کند. این خشووایار  نمی داند چه نام دارد، او را برای خشووایارفرسووتاده بودتا تکه تکه 

بچه ها را وارد دبی می کرد و آن جا برسر اندام هایشان قیمت می گذاشت. بعضی ها را      

برده ی همجنس بازی دیگران می کرد و بعضی ها را طعمه ی قدرت طلبی کسانی که به 

دنبال نوکری حلقه به گوش بودند. اما آن مرد نیمه سوووخته سووفارش مخصوووص علی را  

  .فقا برای تکه تکه شدن به دست خشایار سشرده می شد نه چیز دیگریکرده بود،علی 

اورا به همراه چندبارِ مواد سوووار کشووتی کردندتا روانه ی دبی کنند،اما باخوش شووانسووی  

سررسیده بود،علی را         شده بود و مردی که برای تعمیر کشتی  علی موتور کشتی خراب 

بود اینجاچه می کنی پسوورجان، علی  پیدا کرد.وقتی با لهجه ی خاص اش ازعلی پرسوویده
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  وزیرکی شووجاعت با خان حشوومت. ازاینجاببرد و التماسووش کرده بود او را نجات بدهد 

  هک  خاص  ابزاری آوردن ی بهانه   به  وقتی و بود کرده خارج  باربری  بخش از را علی تمام 

د.آن  خارج شد، علی را همراه خود به خانه بر  کشتی  از بود شده  خراب موتور درد دوای

صدمی از ثانیه با        سان تر!در عرض  سکله بود و رفت و آمدش آ شان نزدیک ا زمان منزل

جعبه ای برگشوووته و موتور کشوووتی را درسوووت کرده بود. بدون این که از غیبت علی        

باخبرشووووند رفته بودند و هیچکس نفهمید که علی تمام آن سوووال ها را نزد حشووومت             

  .وهمسرنازایش،نازبانوزندگی کرده

*** 

: تمام روز رو منتظرت بودیم،بابامطمئن بود که موفق می شوون. می گفت عصوور تورو   ووووو

 .میاره خونه. قراربود یک مرخصی مصلحتی برات رد کنند و چندروزی رو خونه بمونی

دست های در هم قفل شده اش را از هم باز می کند و تکیه به پشتی صندلی می دهد:ولی  

  .تنها برگشت

می دهد:هیچوقت تو زندگی شووورمنده ندیده بودمش ولی اون         آهی می کشووود و ادامه  

 ...شب

نگاه خیره اشوورا به چشووم های منتظر سوواغر می دوزد:به اندازه ی تمام زندگی اش اون   

 .شب شرمنده بود

سکوت می کند وساغر لب می گزد. چرا هیچوقت به قضیه اینطورنگاه نکرده بود؟ساالر     

پیدات می کنه. دیگه به ندرت تو خونه می         ادامه می دهد:گفت به هر قیمتی که شوووده      

 ...دیدمش. ساغر اون روزها خونه خودِجهنم بود. همه ی فکرم،فکرم
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از ادامه ی حرفش منصوورف می شووود: بعدخبرمرگت همه شوووکه شوودیم. هیچوقت نمی  

  .تونستم نبودنت رو باور کنم

 !دست ساغر را در دست می گیرد:خوشحالم که زنده ای

ندی پرم   لک زده        سووواغر لبخ نه ی او ند،دلش برای حضوووور برادرا به رویش می ز هر 

شود. گوشی را ازجیب بیرون می کشد و با دیدن         ساالربلند می  صدای زنگ موبایل  بود!

ساالر           ساغر کنجکاونگاهش می کند.  شی لب می گزد.  صفحه ی گو شده روی  نام حک 

ست به خاطر یک تم      صله می گیرد،نمی توان شود و کمی فا رک اس اتاق را تازجا بلندمی 

حاال                 تا  گذارد وقتی از دیروز  پاسوووخ ب ماهی را بی  ماس  مد ت ما دلش هم نمی آ ند ا ک

 .بارهاجویای حال خودش و ساغر شده

 .رو به در می چرخد و تماس را وصل می کند:الو

 .و :سالم

 و :سالم.خوبی؟

 و :مرسی فدا خوبم. خودت چطوری؟چخبر؟ به هوش اومد؟

  .اغرنگاه می کند و بالبخندزمزمه می کند:آرهساالر از گوشه چشم به س

 و :اوف خداروشکر.حالش بهتره؟درد که نداره؟

 .ساالر می خندد:نمی دونم،فکر نکنم

سانی می          سکوت اتاق به ا ساالر خنده اش می گیرد، در  صورت گل انداخته ی  ساغر از 

از این  رتواند صوودای دخترانه ی پشووت تلفن را تشووخیص بدهد. نگاه می گیرد تا بیشووت 
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شریک کرده؟چرا از          سی را برای زندگی اش  ساالر ک شود. پس  باعث موذب بودنش ن

 این موهوع به دوست مجازی اش چیزی نگفته بود؟

 .ماه منیر:خیی خوشحالم براتون. خیلی حس جالبیه حتما!سالم منو بهش برسون

 .و :چشم حتما

 ؟و :بیشتر از این مزاحم نمی شم. فقا ساالر،کی برمی گردین

 ...و : نمی دونم ماهی

ساغر می چرخد.اما با دیدن نگاه        سمت  شود و به  متوجه نامی که از زبانش در رفته می 

ساغر زیرلب        کم شده اش به سمت پنجره فکر می کند حواسش پرت بوده،درحالی که 

نام ماهی را زمزمه کرده و سوووعی می کند چهره ی دختری که سووواالر انتخاب کرده را        

 .تصورکند

 .ولی سعیمونو می کنیم زودتر برگردیمو : 

 .و :که اینطور. موا ب خودت باش عزیزم

 .و : توم همینطور. فعال روزخوش

 .و :روزخوش

ساالر را غافل گیر می کند.        ساغر سرمی چرخاند و بانگاهش  به محم قطع شدن تماس 

 هسوواالر لبخند خجلی می زند ولب می گزد.سوواغر می خندد و سوواالر متعجب می گوید:ب 

 چی می خندی؟

 .ساغر لب می زند:هیچی. همین جوری
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ساالر کمی دست دست می کند و نگاهش را به کفش هایش می دوزد:اسمش ماه منیره.      

 .پرستاره

 ساغر می خندد و صمیمانه می پرسد:چه اسم قشنگی! کجاآشنا شدین؟

سکته   انساالر بابرخورد صمیمانه ی او کمی راحت تر می شود:توی بیمارستان. وقتی مام    

 ...کرده

و بازهم بر دهان لق اش لعنتی می فرسووتد که بی موقع باز شووده. توهوویح می دهد:زیاد  

 .شدیدنبود. االن حالش خوبه

 .ساغر لبخندتلخی می زند:می دونم

 ساالر چشم ریزمی کند:می دونی؟

 .ساغرنگاه می دزدد:اوهوم

خاله   زده بود، خودشو  ساالر دستی به زیرچانه اش می کشد:کسی که به بیمارستان زنگ     

 ...ی من معرفی کرده بود

  .ساغر لبخندمی زند:اوهوم. من بودم

ساالر دوست دارد بیشتر بشرسد،دوست دارد ازشرایا زندگی اش در این مدت بشرسد.          

 مردد لب می زند:اگه می دونستی چرا نیومدی؟

 .مساغر نگاه میخش را به چشم های او می دوزد:چون نمی شد. من ساغر نبود

 و :نمی فهمم. منظورت چیه؟

 .ساغر سرد می گوید:چیزبیشتری نشرس



                 
 

 

 SEPIDAR*77|  غرق درآتشرمان 

 

 

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

 

730 

 

چشووم می بندد:نمی خوام...نمی خوام بدونی. می دونم بازجویی می شووه،می دونم بازهم  

 .راهی زندان می شم و بازمایه ی ننگ ولی تو نشنو. هیچکدومو نفهم

 .از صدای بغضدار ساغر دلش می گیرد

 !شته باشیو : تو همیشه باید دوستم دا

ساالر دستی به سرش می کشد:آروم باش. آروم. من همیشه و تحت هرشرایطی دوستت  

 دارم دیوونه. این ها چیه که می گی؟

ساالر           صورتش را پاک می کند.  شک  ستش را باال می آورد و نیمه ی خیس از ا ساغرد

 رو برای عوض کردن حال و هوای گرفته ی بین شان می گوید:می خوای عکس ماه منیر

 ببینی؟

سووواغر لبخندمی زندو سووورش را برای تایید تکان می دهد. سووواالر از بین گالری اش          

شان را باز می کند. روی چهره ی مقنعه پوش ماه منیر زوم می      سلفی از دونفر صویری  ت

کند و موبایل را به سووومت سووواغر می گیرد. سووواغر بالبخندچهره ی بیبی فیس دختر را 

 !ند:ماه منیربراندازمی کند و لبخندمی ز

تصویر راازحالت زوم خارج می کند و و با دیدن ساالر که کنارش روی نیمکت نشسته و       

به روی لنز دوربین لبخند می زند،می خندد:چشم حاج مجید روشن که ببینه پسرش چه    

 .بی مالحظه کناردخترمردم نشسته

ساغر چشمکی می زند:خوب چشم منم دور دیدی از راه ب      شدیا!تو   ساالر می خندد و  در 

 .اهل دختربازی نبودی

 .ساالر خجالتزده می گوید:دختربازی چیه بابا؟واقعا می خوامش
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 ساغر لب برمی چیند و سرش را روی شانه خم می کند:بیشتر ازمن؟

 ساالر یک تای ابرویش را باالمی دهد:خواهرشوهر بازی؟

باز می شووود. با  سوواغر می خندد و می خواهد چیزی بگوید که تقه ای به در می خورد و

کنار رفتن سوواالر می تواند ویلچری که وارد اتاق شووده راببیند.بادیدن چهره ی تکیده ی  

مادر،لبخندش جمع می شوووود و ماتش می برد. با داخل شووودن ویلچر،هیبت مردانه ی           

پدرش هم پدیدار می شووود. نگاهش بین هردویشووان می چرخد. سوواالر برای شووکسووتن 

 .م. چقدر دیرکردینسکوت پیش قدم می شود:سال

 .پدرش نگاه از صورت متعجب ساغر می گیرد:ترافیک بود

ویلچر را به جلو هل می دهد و نزدیک می شووود. لبخندی به روی سوواغر می زند:سووالم   

 باباجان. خوبی؟

 .ساغر آب دهانش را قورت می دهد و نگاه به صورت پدرش می دوزد:سالم

شک می ریزد و مجید ویلچر     صدا ا ست پیر و   مادرش بی  را نزدیک تر می برد. فاطمه د

تکیده اش را روی دسووت سوواغر می گذارد. لب های لرزانش را به هم می زند تا چیزی   

ساغر نیم خیز        شود.  صوات نامفهومی از حنجره اش خارج نمی  بگوید اما هیچ چیز جز ا

می شووود و در یک حرکت دسووت دور شووانه های او می اندازد،زخمش تیرمی کشوود و     

ام وجودش را احاطه می کند اما همه را به جان می خرد تا بعد از مدت ها مادرش             دردتم 

  .را در آغوش بگیرد

*** 

سمت دیگر خیابان می رود. کالفه از        شد و به  سختی دنبال خود می ک پای لنگانش را به 

گرمای ناجورهوا دستی به پیشانی اش می کشد و دانه های عرق را پاک می کند. باز هم    
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اه مردی می شووود و نشووانی یک باجه تلفن یاکیوسووک در این اطراف را از او می   مانع ر

 .گیرد. مرد شانه ای باال می اندازد و می گوید که این اطراف کیوسکی ندیده

نفس حبس شوده اش را بیرون می دهد و گوشوه ای می ایسوتد. یک سواعت تمام با پای      

یک کیوسوووک گز           یداکردن  ید پ به ام ها را  بان  ماسوووی       لنگش خیا ندت تابتوا کرده بود 

بگیرد.سرهنگ تماسش را جواب نداده بود و دیگر نمی توانست رها و حامد را از سرباز 

کند. از مشوووغولیت شوووان اسوووتفاده کرده و از خانه بیرون زده بود. باید چیزی را برای          

  .خروجش ازخانه بهانه می کرد

فسووه برمی دارد. روی  وارد اولین سوووپری سوورراهش می شووود و چیشسووی از از داخل ق 

پیشووخوان می گذارد و روبه پیرمردی که مشووغول حرف زدن باتلفن اسووت می گوید:می  

 شه اینو حساب کنی برام حاجی؟

 .مرد لحظه ای دهانه ی گوشی را می گیرد:هزارو پونصد

شخوان می گذارد. مرد دوباره با          شد و روی پی شلوارش بیرون می ک سی از جیب  سکنا ا

  .فعال مشتری دارم بعدا زنگ می زنمتلفن حرف می زند:

تماس اش را قطع می کند و از کشوووویی اسوووکناسوووی پانصووودتومانی برمی دارد و روی        

پیشوووخوان می گذارد.امین نگاهش را بین تلفن و مرد می چرخاند. نمی داند این کار می 

سی        شماره ی این مغازه دارنمی تواند تحت کنترل ک شد یانه اما مطمئنا  ست با   تواند در

 !باشد،مشکوک هم نیست

 و :چیز دیگه ای می خوای پسر؟

 و :می تونم یک تماسی باتلفن تون بگیرم؟

 .مرد دستی به سبیلش می کشد: کوتاه باشه مشکلی نیست
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 .امین لبخندی می زند:چشم حتما

مرد سیم تلفن را کمی جلو می کشد و به دست امین می دهد. اول شماره ی سرهنگ را       

تماس اش بی پاسخ می ماند. کالفه می شود و باری دیگر شانس اش     می گیرد،اما بازهم

سایلنتش         شی  سته و هیچ توجهی به گو ش را امتحان می کند. اما مجید بین خانواده اش ن

نمی کند. امین شوووماره ی مرتضوووی را باتردید می گیرد.نمی داند که او از چنددرصووود           

می اندازد.بعد از سوووومین بوق   جریانات خبردارد اما بازهم تیری اسوووت که در تاریکی       

 .صدای رسای مرتضی در گوشش می پیچد و امین نفس راحتی می کشد:الو مرتضی

 مرتضی بعد از مکث کوتاهی می گوید:امین؟

  .و : آره خودمم. مرتضی یکاری دارم. از ساغر خبرمی خوام

 مرتضی کمی از جمع فاصله می گیرد:چی می گی تو؟االن کجایی؟

بدم. فقا بگو     امین نگاه از چشووو  های کنجکاومرد می گیرد:نمی تونم دقیق توهووویح  م 

ازسووواغر چه خبری داری؟می دونم که توی چابهار توی بیمارسوووتانی بسوووتریه. اسوووم          

  .بیمارستانه رو می خوام

 ...مرتضی:امین من

 .و :مرتضی جواب سوالم فقا یک کلمه است

 .ن می دیمرتضی پوفی می کشد: تو آخرش خودتو سر این دختره به کشت

 !و :مرتضووووووووووووی

 .(...)و :بیمارستان
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 .و : باشه ممنونم

بدون حرف دیگری تماس راقطع می کند و جمله ی مراقب خودت باش مرتضووی را نمی  

شنود.از مغازه دار تشکرمی کند وآدرس بیمارستان را می پرسد. مرد که روزهای زیادی  

مسوورش در آن بیمارسووتان می گوید.  را به آنجا گذر داشووته آهی می کشوود و از فوت ه

امین وقت کافی برای شنیدن درد و دل های مرد نداشت پس دوباره آدرس را می پرسد 

و مرد دقیق برایش آدرس را می گوید. از مغازه خارج می شووود و مقابل اولین تاکسوووی   

  .دست بلندمی کند، دربست سوار می شود تاهرچه زودتربه بیمارستان برسد

ان می ایسووتد و شووماره اتاق سوواغر حاتمی را می پرسوود،دخترک نگاهی به مقابل پیشووخو

لیست می کند و می گوید:مالقاتش ممنوعه. تحت نظر پلیسه و هیچکس جز خانواده اش 

 .حق دیدنش رو نداره

 .امین پوفی می کشد: اما اون منو می شناسه

 .و : به هرحال این دستوریه که به ما دادن کاری از دستم برنمیاد

 .و :حداقل بگین کدوم اتاقه

 .و :میگم تحت نظر پلیسه جناب!برید هم داخل راهتون نمی دن

 .و : شما بگین شماره اتاق رو بقیه اش به عهده خودم

ووو :متاسفم ولی نمی تونم. مسئولیت بیمارهای اینجا به عهده ماست و این دستوریه که به 

 .ما دادن

 همراهش هست؟امین دستی بین موهایش می کشد:االن کسی 

 دختر اخم می کند:چرا الکی اصرار می کنید؟
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 .و :اصرارنکردم که فقا سوال پرسیدم

 .دخترپشت چشمی برای زبان درازی او نازک می کند:بله همه خانوادش پیششن

 !و : پس بهشون خبر بدین امین وفایی اومده. لطفا

شوووو برو چیزی که   دختر پوف کالفه ای می کشووود و رو به دختر کناری اش می گوید:پا     

  .گفت رو بهشون بگو.ببین سرهنگ اجازه می دن یانه

به محم راه افتادن دختر امین با قدم هایی بلند پشووت سوورش می رود. پله ها را باال می 

روند و بعد از پشووت سوورگذاشووتن راهرویی طویل می تواند دوسووربازی که مقابل دری    

سرباز می      ستاده اند را ببیند. پرستار مقابل  سرب  ای ستد و می خواهدچیزی بگوید که  از ای

 !سلطانی برای امین احترام نظامی می گذارد:سالم سرگرد

شان می چرخاند و امین پیروزمندانه لبخند می زند.      ستار نگاه متعجبش را بین هردوی پر

 رو به سلطانی می کند:سرهنگ حاتمی داخل هستن؟

 .و :بله قربان

 و :می شه بهش خبر بدین من اومدم؟

 .: چشم البتهو 

 با رفتنش سرباز دیگر نگاهی به پرستار بالتکلیف می کند: کاری داشتین؟

دخترک سووری به معنای نه تکان می دهد و رو به امین می کند:من عذر می خوام ما خبر  

 .نداشتیم

 !و:مسئله ای نیست. اتفاقا خوبه که انقدر مسئولیت پذیرهستید
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با تقه ای که به در می خورد مجید به عقب می پرسووتار لبخندی می زند و دور می شووود. 

چرخد و اجازه ی ورودمی دهد. سوورباز سوولطانی وارد می شووود و مقابل در می ایسووتد:    

 .سرهنگ، سرگرد وفایی اومدن ازتون اجازه ی ورود می خوان

چشووم های سوواغر باشوونیدن نام وفایی چراغان می شووود. مجید ازجابلندمی شووود بیرون   

 !می زند:بابابرود که ساغر لب 

 مجید به سمتش می چرخد و ساغر عاجزانه می نالد:می شه بیاد داخل؟

شد       سعی می کندمالیم با ست با او تندی کندپس بالحنی که  مجید لب می گزد. نمی توان

 .می گوید:یک سری حرف هابین خودمونه

ست همین. ل       سالم ا ست دارم فقا ببینمش!فقا ببینم که  ساغر نمی تواند بگوید دو   بو 

 .می زند:این مدت خیلی کمکم کرده. اونروز هم تیرخورد،می خوام ازشون تشکرکنم

مجید به فکر فرو می رود. امین کمکش کرده بود؟ نمی توانست دخترش را با سوال پیچ  

کردن ناراحت و نگران کند،پس کوله بار سوووواالتش را برای امین نگه می دارد و رو به         

 .و بزنیم،بعدش می گم بیاد داخلساغر بالبخندمی گوید:حرف هامون

از اتاق خارج می شووود و سوواالر نگاه نگرانش را کند و کاو می کند. می پرسوود: این مدت 

 رو امین همراهت بود؟

 .ساغر نگاهش می کند:نه. یعنی همه این مدت رو نه. یک ماهی می شه که پیداش کردم

او را پیداکرده نه امین ساغر  و ساالر به فعل آخر جمله اش فکر می کند، به این که ساغر

را! در این چهارسال گذشته چه ها گذشته بود؟چراباید خواهرش انقدر دل نگران امینی      

ساغر هنوز متهم به          شت؟چرا وقتی  صله دا سنگ ها با معیارهایش فا شد که روزی فر با
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قتل بود امین برای دوستش از عشق به ساغر گفته بود؟ چرخه ی عجیبی بین شان بود و     

 .زرگ ترین عالمت سوال حضور این دونفرکناریکدیگربودب

*** 

به محم خروج مجید امین از روی صندلی بلند می شود. مجید بانگاهی گذرا سرتاپایش     

 .را ازنظرمی گذارند و درحالی که به جلوقدم برمی دارد لب می زند:دنبالم بیا

افتد. خوب می امین نفس حبس شووده اش را بیرون می دهد و پشووت سوورش به راه می  

داندکه باید انتظارهرنوع واکنشی از او داشته باشد. از سالن بیمارستان خارج می شوند و        

ستادن مجید ،امین نیز در یک         ستان می روند. باای شه ی حیاط بیمار سمت نیمکتی گو به 

قدمی او می ایستد. مجید به سمتش می چرخد ونگاه خیره اش را به او می دوزد:فکر می   

 !می شناسمت پسر کردم خوب

سر؟ تو طرف کی      ستی پ امین خجات زده نگاه می دزدد و مجید ادامه می دهد: تو کی ه

 هستی؟

 ...و : حاجو

وو بازی دادی بچه!خودت دیدی                و و و و و و و و و مجید بی هوا تن صدایش را باال می برد: تو من

 ووووودی؟که این سال ها رو چطور در به در دنبال دخترم بودم! دیدی یا ندیوووووووووو

 .و : باورکنید می خواستم خبر بدم

 .مجید پوزخندمی زند:آره می خواستی خبر بدی!وقتی فرستادنش اونور آب و فروختنش

 ...امین آب دهانش را قورت می دهد:اینطور نیست

 ...دستی به موهایش می کشد:براتون توهیح می دم، فقا آروم باشید و
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ه می دهد:و خواهش می کنم اینجوری،به چشوووم    لبش را تر می کند و بالحنی مردد ادام   

 ...یک نمک نشناس خا ن نگاهم نکنید. من

سووربه زیرمی اندازد:می دونم خطاکردم ولی باورکنید هیچوقت کاری به علیه شووماانجام  

 .ندادم که االن سزاوار این برخورد باشم

شت بندش آهی     شده اش را بیرون می دهد وپ شد  می مجیدنفس حبس    حرف امین. ک

.  دیدمش  که  نیسوووت زیادی  مدت  من: کند  می باز  لب  و کرده مزه مزه ذهنش در را ها 

 .دیدمش بود داده ترتیب فردوسی که مهمونی توی. ماه یک حدود شاید

رنگ از رخ مجید می پرد اما باز سوووعی می کند خونسوووردی را در چهارچوب چهره اش 

 .حفظ کند

ته ی سووواغر راهم برای او طوری روی  امین دوسوووت ندارد دروغ بگوید،اما نمی خواهد پ

ساغر مجبور بوده       صالا می کند:  شود. پس حرفش راا دایره بریزد که از دخترش بیزار 

براشووون کار کنه و حاالپشوویمونه. از زندان می ترسووه،ازبی آبرویی و از همه بیشووتر از     

 !عکس العمل شماحاجی

 مجید متعجب تکرار می کند:من؟

سید برگرده   ست       وووو :اوهوم. می تر شه. نمی خوا شما و خانواده تون با و بازمایه ی ننگ 

برگرده و ازمن می خواسووت خبر زنده بودنش رو به کسووی نگم. سووعی کردم متقاعدش 

کنم که شووومادوسوووتش دارین و... به سوووختی تونسوووتم راهوووی اش کنم باهام همکاری   

کرد به  لکنه.گفتم که اگه کمکم کنه می تونم برای حکمش تخفیفی از قاهی بگیرم. قبو 

شووورطی که من تااخرکارخبرزنده بودن اش رو به شوووماندم. منم چون بهش قول دادم           

  .مجبور شدم روی حرفم بمونم
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سیلی        شده ی مجید می دوزد و منتظر عکس العملش می ماند،با  سرخ  نگاه به چشمهای 

محکمی که صووورتش را یکوری کرده برق از سوورش می پرد. انتظار هرحرفی را داشووت  

ی نه... این سوویلی تاوان کدام خطایش بود؟باچشووم هایی گرد شووده مجید را می اما سوویل

 ...نگرد که نفس نفس زنان می گوید:تو...تو امین... وای خدا

ستی بین اون         صورتش می کشد:تو زندگی دخترمنو به خطر انداختی!ازش خوا ستی به  د

 !الشخور هاباشه اونوقت به چه قیمتووووووووووی؟

به تو          امین حیرت زده ن باالمی برد: من  گاهش می کند و مجید ناخوداگاه صووودایش را 

 مطمئن بودم. من به تو ایمان داشتم و تو... تو باجون دختر من بازی کردی؟

 .و : فکر کنم سوتفاهمی شده. هیچ چیز طوری که فکر می کنید نیست

ی  ی دیگه اوووو : پس چطوریه؟ یک دلیل برای من بیار تا باورت کنم. این کار تو چه معنا

 می تونه داشته باشه؟

بغم می کند و صوودایش می لرزد: دخترمن این همه سووال رو به دور از چشووم م معلوم  

نیست زیربارچه خفت هایی رفته و تو بجای بیرون کشیدنش از اون جهنم براش شرط و  

 ...شروط گذاشتووووووووووی؟ تو

سعی داشتم برش گردونم    امین به میان حرفش می پرد: من نه، اون شرط گذاشت. من   

ولی اون قبول نکرد.من به هردری زدم تامتقاعدش کنم. این بی انصوووافی رو در حق من     

نکنید حاجی که بد دلم می شوکنه، من همه سوعیمو برای اوردنش کردم ولی قبول نکرد.    

چون می ترسووید. از شووما و آبروتون، از این که سووربارتون بشووه می ترسووید. از اینکه    

همه چی شووو ببازه. اون می خواسووت باسووربلندی برگرده، می خواسووت     طردش کنید و

محکم جلوتون وایسووه و افتخار رو تو چشوومتون ببینه. اون خسووته شووده از بس خفت و    
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خواری به دامنش بسووتن. خسووته شووده از بس سوونگینی گناه نکرده رو رو دوشووش حمل  

  .هکرده. فقا می خواست باسربلندی برگرده و مایه ننگ شماها نباش

نفسی می گیرد وشمرده تر ادامه می دهد: قضیه فقا همینه. اون از ترس شما نخواست        

 !برگرده

مجید آهی می کشووود و قدمی به عقب می رود. روی زمین که می نشووویند امین سوووریع        

 مقابلش زانو می زند: حالتون خوبه حاجی؟ دکتر خبر کنم؟

به چشووم های نگران امین می مجید سوورش را کم جان تکان می دهد. نگاه خیره اش را 

 دوزد و می گوید:یعنی من انقدر پدر بدیم؟

سناکم که ترجیح       بین داده صدایش می لرزد:انقدر بدم که بچم ازم می ترسه؟ انقدر تر

 ... و بمونه ها آدم اون

ستید فقا... فقا این بچه       شما پدرخوبی ه ست.  امین به میان حرفش می پرد: اینطور نی

شون  شما دونفر حرف های همو متوجه      هان که تفکرات شکل فقا اینه  باماها فرق داره. م

  .نشدین و هرکس برای خودش قضاوت کرد

 !دست روی شانه ی مجید می گذارد:شما پدرخیلی خوبی هستی حاجی

 !مجید آهی دیگر می کشد: چقدر روسیاهم من. چقدر بدتا کردم بابچم

شکی خود را ازگوشه چشمش بیرون می چکد:م     سمت اون ادم     قطره ا ستی  ن بچمو دود

 .ها هل دادم. من مسبب همه بدبختاییم که به سرمون اومده

امین سووواعت ها حرف می زند و حرف می زند تا کمی او را آرامش کند. باالخره باهم            

راهی آبدارخانه می شوند و مجیدآبی به صورتش می زند. امین که از حال ساغر خیالش      
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شده و گفتنی ها راهم به  صرار      راحت  صد رفتن می کند. مجید یادا مجید گزارش داده ق

ساغر برای دیدن امین می افتد و از او می خواهد سری به ساغر بزند. می گوید که ساغر 

سته قبول می کند و به همراهش راهی اتاق      شکر کند و امین ازخدا خوا می خواهد از او ت

 .ساغر می شود

با            ند و  های لنگش می ک قدم  به  گاهی  ید ن پات        مج ید: نه و نگرانش می گو پدرا لحن 

 چطوره؟

  .امین لبخندمی زند: خوبه خداروشکر

 و : اینجا اومدنت دردسرنشه برات؟

  .امین لب می گزد: خیالتون راحت حواسم هست

مقابل در می ایستند و دو سرباز کنار می کشند. مجید تقه ای به در می زند و نیم تنه اش  

می کند. نگاهی به موهای آزاد سواغر می کند و می گوید:   را از الی باز شوده ی در داخل  

 .روسری تو سرکن. مهمون داریم

ساغر که بی صبرانه انتظار دیدن امین را می کشد، سریع روسری صورتی بیمارستان را          

از گوشووه ی تخت برداشووته و به سوورمی کشوود. مجید تمام در را باز می کند وداخل می   

اب در  اهر می شووود، لبخندی عمیق مهمان لب های  شووود. هیبت آشوونای امین که در ق

سواغر می شوود. امین نگاهی به سورتاپایش می کند و به اجبار چشوم می دزدد. با سواالر      

سالم احوال پرسی می کند و سالمی هم به مادر ساغر عرض می کند. ساالر یک صندلی          

 .مقابل اش می گذارد و می گوید: بیابشین

 .صندلی می رساند:دستت دردنکنهامین لنگ زنان خود را به 
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سانی که       شود و دل نگران، بدون توجه به تمام ک ساغر متوجه پای لنگش می  نگاه مات 

 دیده؟ در اتاق حضور دارند لب می زند:خوبی؟ پات چطوره؟ خیلی صدمه 

شکرخدا       سمی می گوید: ممنونم. بله  امین از خجالت حضور بقیه لب می گزد و بالحنی ر

 .تمشکل خاصی نیس

 !ساغر شرمنده می گوید:ببخشید. تقصیرمن شد

امین دستی به دانه های عرق نشسته روی پیشانی اش می کشد و می گوید:کسی که باید    

  .عذرخواهی کنه منم

سفم که       ست های درهم گره خورده ی او می دوزد:متا سربلندمی کند و نگاهش را به د

 ...اون شب سهل انگاری کردم و

 به تدس ساالر. شود می حاکم اتاق فضای بر سنگین دهد و سکوتی حرفش را ادامه نمی 

 ن. می شوووهبودی دوتاکنارهم شوووما که جالبه:زند می لب و دهد می دیوار به تکیه  سوووینه 

  بدونم چرا به ماچیزی از این قضیه نگفته بودی؟

 !مجید بالحنی شماتت بار اورا صدا می زند: ساالر

شید می دونم که دخالت بیجا  سی از      ووووو : ببخ سواله!چرا تاامروز ک کردم ولی واقعا برام 

شاره می کند( تو جریان همه      ساغر چیزی به مانگفته بود؟ ایشون)و به امین ا زنده بودن 

اتفاقات زندگی ما بودن. می دونست چه روزهای سختی رو گذروندیم و بااین که از زنده  

 ...بودن ساغر خبرداشت خبری به ما

رد: خوب چون نیازی نبوده شووماتو جریان چیزی باشووید. مهم  مجیدبه میان حرفش می پ

 .االنه که ساغر اینجاست و همه چیز امن و امانه
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 ساالرچشم ریز می کند:شما از این قضیه خبرداشتید؟

 !قدمی به جلو برمی دارد: همه ی این مدت... شما می دونستید ساغر زندست آقاجون؟

دسووتانش می گیرد و امین نگران نگاهش  سوواغرکالفه از بحث پیش آمده سوورش را بین 

می کند. کاش می توانست کنارش باشد و آرامش کند. کاش تمام حرف هایی که در سر 

ساالر می گوید:          شود و دلخور رو به  ست به زبان بیاورد! ازجا بلندمی  شت را می توان دا

به می دونم چقدر عصبی و دلخور هستی و حق داری! ولی خواهش می کنم این بحث رو   

  .وقت دیگه ای موکول کنید

شته تا                 سرگذا شت  سختی رو پ شرایا  ساغر!اون  ساغر می کند: به خاطر  شاره ای به  ا

 .اینجا برسه

همه سووواکت می شووووند و فاطمه خانم بالبخندامین را نگاه می کند. هنوز هم مادر بود و              

که این مرد نقش           ند،خوب فهمید  ها را بخوا گاه  خیلی  هنوز هم می توانسوووت معنای ن

پررنگی در زندگی دخترش دارد و همینطور دل نگرانی اش برای ساغر نشان از اهمیتی    

  .است که به او می دهد

امین بعداز دقایقی با همه خداحافظی می کند و به همراه مجید از اتاق خارج می شووود، از  

او   مجید می خواهدکه سووواغر را به جای امنی منتقل کنند چون که هومن دیر یازود برای

شود.مجید تمام       صری می کند و راهی خانه می  سر راهش خرید مخت کمین خواهد کرد. 

شوووب را فکر کرده و باالخره چندنیروی ماهر و کاربلد را برای انتقال سووواغر به تهران          

اعزام می کند. صووبح روز بعد، سوواعت چهار بامداد با تیوتای سوویاه،سوواغر در ماشووینی به 

ی تهران می شود. برخالف تصورهمه هومن هیچ واکنشی  همراه دوسربازدیگرومجید راه

ساغر با اتو    شان نمی دهد.دوروز بعداز انتقال  ش ن شوند و چیزی   ب.و. ی راهی تهران می 
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که در ذهن هومن ماندگار شووده،نگاه آخر دخترک چموش فاطیماسووت. طوری مغموم و  

  !بغضدار خیره اش شده بود که برای لحظه ای دلش برایش سوخته بود

جای گرفته و گرمای طاقت فرسوووای هوا را به جان            ب.و.شروی صوووندلی لق اتو  حاال 

خریده بودند تا به تهران برسووند. هرچقدر هم مهرداد برای هواپیما اصوورار کرد هومن  

  .راهی نشد تا هیچ مدرکی برای این خروج و ورودشان از تهران به جای نماند

شته بود، خ      سال ها دوباره به خانه برگ انه ای که باغچه اش پرگل تر از قبل  ساغر بعداز 

سید. دوست          شی هایش فرسوده تر. خانه ای که برایش رویایی بنظرمی ر شده بود و کا

  د.صحراب.و.شداشت دست هایش را باز کند و آجر آجر این خانه را به آغوش بکشدو ب

باشوووکم نیمه برآمده اش به اسوووتقبالش آمد و خواهرانه او را در آغوش کشوووید. مردی  

ه باالخره او را از ساغر جداکرد و ساغر متعجب عضوجدید خانه را نگاه کرد. ساالر     غریب

  !برای معرفی پیش قدم شد و گفت که همسر صحرا بنیامین

خوب خانه تغییرکرده بود. همان دیوار و همان کاشووی ها بود اما، خواهرش متاهل شووده  

االر... ساالر در  اهر مثل   بود و فرزندی در راه داشت. مادرش ویلچرنشین شده بود و س    

قبل بود اما از باطن! حاال مردی شده بود که گاه بی گاه ، گوشی به دست بیصدالبخندمی      

زند. سوواالر تماس هایش را باپچ پچ جواب می دهد و هرروز حداقل یک بار باید از خانه  

 !خارج شود! حتی روزهای جمعه

دگی در این خانه نصوویبش شووده بود، با همه ی این ها این فرصووت دوباره ای که برای زن

لذت بخش بود. مثل رویایی بود که واقعی شووده و حاال هر شووبی که چشووم می بندد می  

ترسوود روز بعد جایی دیگر چشووم باز کند و بفهمد که باز خواب دیده.حاال برگشووت به   

سال پناهگاهش بوده، تبدیل به کا  ش خانه ای که چند  ست    ب.و. شده بود. ترس از د ش 
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شی را بر او حرام می کرد و بدتر از همه ترس از عاقبتش      دادن چیز شت خو هایی که دا

  .بود. چیزی که هر طور به آن نگاه می کرد چندسالی حبس را برای خودش می دید

شت، پیش خود اعتراف می کند که پول،آزادی      ست دا باهمه ی این ها این زندگی را دو

ت. اعتراف می کند که این خانه و      و تجمالت وقتی خانواده ای نباشووود لذت بخش نیسووو   

خانواده اش به همه ی آزادی های دنیا می ارزید و او چه احمقانه راه اشوووتباه را پیش              

 .گرفته بود

دلش برای امین تنگ شده بود و نمی توانست چیزی از او به زبان بیاورد. گه گاهی راجع  

های صوووورتش را  به حالش از مجید می پرسوووید و مجید درحال جواب دادن تمام حالت

زیرنظرمی گرفت. پلیس کارکشووته ای بود و از آن مهم تر پدری بود که می توانسووت از  

نی نی نگاهش حرف های زیادی را بخواند. طی این مدت کوتاه خوب به احسووواس بین         

شه        شد یاناراحت! همی ست باید از این بابت خوشحال با آن دو نفرپی برده بود و نمی دان

دوسوووت داشوووت و آرزویش بود که او دامادش شوووود. اما باتمام   امین را مثل پسووورخود

اتفاقاتی که پشت سرگذشته اند معتقد است ساغر و امین نمی توانند باهم سازش داشته         

باشووند. البته نمی داند سوواغر،دخترک پر شووورش هنوز هم شوویطنت های قبل را دارد    

ا فقا  با قبل دا می است ی یانه.نمی داند این سکوت ساغر،این رفتارهای متین و متفاوتش

ساالر خوش خدمتی می کند و       سبت به خانه دارد.  ست که ن بخاطر حس غریبه گی اش ا

برایشان غذا آماده می کند، ساغر از ته دل می خندد و از کدبانویی اش تعریف می کند.    

گاهی کنارپنجره می نشینند و ساالر محکم دستش را در دست می فشارد و از روز های        

ش تعریف می کند. از سوووختی روزهایی که در این خانه نبود. از سوووکوت خفقان         نبودن

ضورش در خانه لک زده بود.   آورخانه... اعتراف می کند نه فقا خودش دل همه برای ح

مادرش هر از گاهی با دسووت سووالمش موهای کوتاهش را نوازش می کرد و سووعی می   
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در اصوووات نافهومش خالصووه می  کرد حرف های دلش را به زبا آورد اما تمام تالشووش 

 .شدو دل ساغر را ریش می کرد

دو هفته می گذرد، زخم امین خیلی بهتر شوووده و می تواند مثل قبل راه برود. اما در این       

دوهفته ذره ای از بیتابی مهرداد کم نمی شووود. سووکوت هومن همه را ترسووانده و حدس  

له ی زمانی کوتاهی قراراست  زدن فکر هایش کارسختی نیست. همه می دانند که در فاص

ساغر به گوششان برسد. امیرحسین هرشب باهومن حرف می زند،هرشب             خبر مرگ 

ستی         ساغر راه در شتن  سعیش را به کار می گیرد تا با دالیلی منطقی قانعش کند ک تمام 

برای حل مشوووکالت نیسوووت. با دلیل و برهان های منطقی به او ثابت می کند که در این       

کز توجه است وکشتنش فقا نشان بیشتری است که از خود به جای می       روزها ساغرمر 

ها            به آن  که سوووواغر  یل می آورد  ند.دل ند و چیزی را لو نمی    نامردی گذار نمی ک

دهد.درهمین حین مجید امنیت خانه را تا حد عالی تامین می کند. سه سرباز و دو سروان  

بیشووتر وقتش را درخانه و   کارکشووته را مسووئول مراقبت از خانه قرار داده و خودش هم

  .دراتاق کارش سشری می کند

همه چیز خوب پیش می رفت تا اینکه شبی،ساعت از یازده گذشته زنگ خانه به صدا در     

آمد. سووواالر از خواب پریده و نگاهی به چهره ی غرق در خواب سووواغر می کند. بخاطر 

سنگین تر از حالت معمول است        و باهرصدایی  مسکن هایی که مصرف می کند خوابش 

بیدار نمی شووود. مردد به سوومت در اتاق می رود و بازش می کند. مجید را می بیند و که  

 !هراسان خود را به آیفون می رساند: بله

شما          شدم قربان. یک آقایی اینجا با شت در لب می زند:ببخشید بدموقع مزاحم  صدای پ

 .کاردارن. اسمشون هم امین وفایی

  .و دکمه ی در بازکن را می زند: بذاربیاد داخلمجید نفس راحتی می کشد 
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گوشی آیفون را سرجایش می گذارد و به سمت چوب رختی می رود تا لباس مناسبی به     

 تن کند. ساالر دل نگران می پرسد: کیه؟

  .و : امینه. تو برو داخل پیش خواهرت باش. من تو حیاط باهاش صحبت می کنم

شه ای می گوید و وارد ات    شم های     ساالر با شود. در تاریکی اتاق تن نیم خیز و چ اق می 

 !باز ساغر رامی بیند. لبخندی به رویش می زند:بیدار شدی

ساغر        ساالر به کمکش می شتابد و  ساغر سعی می کند پاهایش را از تخت آویزان کند. 

  دست دور گردنش می اندازد. ساالر لب می زند: چیزی می خوای؟

 .می دارد:می خوام برم اونجاساغر قدم به سمت پنجره بر

 ساالر درحالی که کمکش می کند لب می زند:برای چی؟

  .و : مگه نشنیدی؟ امین اومده! حتما یچیزی شده که اومده اینجا

سووواالر عمدا برای این که سووور به سووورش بگذارد لب می زند:خوب این چه ربطی به تو 

 داره؟

 !می گوید: باشه حاال اخم و تخم نکنساغر چشم غره ای نثارش می کند و ساالر باخنده 

مجید پله ها را پشت سرمی گذارد و واردحیاط می شود. امین قدمی به جلو برمی دارد و     

  سالم می کند. مجید جوابش را می دهد و می گوید: میای داخل؟

 .و : نه نیازی نیست. می خواستم اگه بشه بیرون صحبت کنیم

 مجید مردد می شود: چرا؟ چیزی شده؟

 .و : نه. فقا... فقا می خوام خصوصی حرف بزنیم
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و اشوواره ای نامحسوووس به پنجره ی اتاق سوواغر می کند. مجید منظورش را می فهمد و   

 .سری تکان می دهد:باشه پس صبرکن. آماده بشم بیام

با رفتنش امین سووربلندمی کند وسوواغر را در قابل پنجره می بیند. روی سوواغر لبخندمی   

 زند و باتکان سرمی پرسد: چی شده؟زند. ساغر لب می 

امین از حرکت لبهایش منظورش را می فهمد و لبخند گرمی به رویش می پاشووود.پلکی         

  .می زند و می گوید: هیچی

ساغر بی طاقت می شود و پنجره را باز می کند. ساالر دست به سینه پشت دیوار ایستاده  

 .و نگاهش می کند،لب می زند: ساغر ممکنه بابا ببینه

  .ساغر لب می زند: مهم نیست

و سوورش را کمی ازقاب پنجره بیرون می برد. سوواالر به سووربیحجاب و تیشوورت تنش     

 فکرمی کند و چیزی نمی گوید.ساغر باصدای آرامی می پرسد:چیزی شده؟

 !امین می خندد: گفتم که نه

 و : پس چرا اینجایی؟

  .و : با بابات کار دارم

هنش وول می خورد را به زبان می آورد: هومن می خواد  ساغر مهم ترین سوالی که در ذ

 منو بکشه؟

تا بیش از این نگرانش          بال جوابی می گردد  ناخودآگاه جمع می شوووود. دن لبخند امین 

نکند. اما قبل از این که لب باز کند مجید وارد حیاط می شووود و سوواغر سووریع پنجره ی   
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بال می کند که صدای ساالر او را به خود    اتاق را می بندد. بانگاه خروج مجید و امین را دن

 می آورد:هومن کیه؟

ساغر به سمتش می چرخد و نگاهش می کند. نمی داند جوابش را چه بدهد و ساالر تلخ    

می خندد: اینجوری نگاه نکن. یادبابا میفتم وقتی که توکاراش سرک می کشیدم تاچیزی    

 .کاری به این چیزها داشته باشم سردربیارم و اون طوری نگاهم می کرد که بفهمم نباید

  .ساغر لبخندمی زند:منظور من این نبود

وووو : ولی دقیقا داری همین کار رو می کنی. تو بابا امین، همه می دونند توی این مدت که 

شم به درک نکردن        سم متهم می  شده ولی من نه! هروقت هم چیزی می پر نبودی چی 

 !تو

 ..... منساغر دلگیرسربه زیر می اندازد: من.

 ساالر به میان حرفش می پرد:تو این سالها کجابودی؟

 !ساغر لب می گزد و نگاه می دزدد: نمی شه... نمی تونم بگم

سووواالر پوفی می کشووود و دلگیرمی گوید: پس حاال دیگه من غریبم؟ امین می تونه از        

 اتفاقات زندگی توباخبربشه ولی من نه؟ من انقدر غریبه ام یعنی؟

 ...ور نیست فقاو : نه اینط

ساغر لب می زند: این جریان پیچیدست. هرچه کمتر ازش بدونی       ساالرتلخ می خندد و 

  .بیشتر به نفعته

سوواالر کالفه دسووتی به صووورتش می کشوود: من می خوام بدونم این هومنی که االن گفتی  

 کیه؟ چرا باید تو فکر کنی اون میخواد توروبکشووه؟ چراتویی که زنده ای این همه سووال
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با زنده بودن تورو از ما پنهون کرده؟ اینجا چه               با به ما ندادی؟ چرا یک خبر از خودت 

  خبره ساغر؟

ساغرآهی می کشد و قدمی به سمتش برمی دارد. دست روی شانه ی ساالر می گذارد و        

نگاه خیره اش را به چشووم های اومی دوزد: مهم اینه که االن اینجام. یعنی برای من مهم  

ست بدم.    همینه و نمی  ستش آوردم رو به هیچ قیمتی از د خوام این زندگی که دوباره بد

نمی خوام این زندگیو از دسوووت بدم، نمی خوام با گفتن چیزهایی که می دونم این خونه        

ازهم بشاشه. من اگه لب باز کنم این خونه کنف یکن می شه. همه چی زیر و رو می شه و     

 .کردم. همه مونو بخاک سیاه می شوننداون... اون ها کافیه بفهمن من لب باز 

 .نیشخندتلخی می زند: همین االنش هم خیلی عجیبه که سراغم نیومدن

وووووو : بخاطر اینه که خونه داره محا ت می شوووه. تو در امانی و الکی داری خودتو می          

 .ترسونی

سربازی که جلوی          سی. فکر کردی این دوتا  شنا ساغر تلخ می خندد: تو اون ها را نمی 

 می تونه ازمن محافظت کنه؟ فکر کردی اون ها می تونند جلوی هومن رو بگیرن؟ دره

سوورش را به چپ و راسووت تکان می دهد: این که نیومده یعنی خودش نخواسووته! هومن 

 !بخواد کاری کنه خود خداهم نمی تونه جلوشو بگیره

*** 

ید نگرا             ند. مج نه دورترمی شوووو خا ند و از  نان راه می رو قدم ز چه  لب می  طول کو ن 

 زند:خوب حاال بگو چی شده؟

شنش فرو می برد و بدون این که نگاه از زمین بگیرد      ست هایش را در جیب کاپ امین د

  .لب می زند: هومن تصمیم شو گرفته. به هرقیمتی شده وارد اون خونه می شه
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 ...و : پس یعنی باید جای ساغر رو

ن سردنیا هم برین اون دست برنمی  امین به میان حرفش می پرد: نه حاجی نه. حتی تا او

 .داره

باالخره سوووربلند می کند و نگاه به چشوووم های مجید می دوزد: من همه سوووعیمو کردم          

 .منصرفش کنم

 سکوت می کند و مجید می پرسد:خوب؟

 .امین کالفه دستی به صورتش می کشد: فقا یک راه داریم و... ومن قبولش کردم

 و : چیو؟

و شووورمنده می گوید: گفت فقا وقتی از جونش می گذره که       امین بازهم نگاه می دزدد  

 ...بشه برش گردوند. من... من

کلمات در دهانش نمی چرخند:منو سوواغر اونجا،یعنی بخاطر رفت و آمد زیادی که باهم 

 ...داشتیم اونها فکر می کردن چیزی بین مونه. یعنی

 .مقدم هایش هم کندتر می شوند: یعنی فکر می کردن ماعاشق همی

نفسوووش بند می آید تا بتواند جمله اش را تمام کندومجید باز لب می زند: خوب این ها              

 یعنی چی؟

ساغر رو از اون        ستد و یک نفس می گوید: یعنی من قول دادم  سرجای خود می ای امین 

 !خونه بیرون بکشم و ببرمش. یعنی برگردونمش اونجا
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دهد: این بهترین راهیه که داریم     نگاه مات مجید را که می بیند بامالیمت توهووویح می         

وگرنه هومن به هردری می زنه تا اونو بکشووه. اگه برش گردونم اونجا ازش مراقبت می 

کنم.تا آخر این ماموریت چهارچشوومی حواسوومو بهش میدم ونمی ذارم یک مو ازسوورش  

  .کم بشه.اینو قول می دم

ست   ستمش ت مجید باالخره لب باز می کند: من چطوری یکبار دیگه با د و خودم اونو بفر

دهن شوویر؟ ازکجامعلوم که اونجا اذیتش نکنند؟ازمن انتظار داری بذارم دسووت دخترمو  

 .بگیری و بعنوان دوست دخترت ببریش بین آدم هایی که... الاله اهلل

و : نه من یک همچین چیزی نمی خوام. می خواستم... می خواستم اگه اجازه بدین... اگه   

 ...موافق باشین

رب دستی بین موهایش می کشد و ته ریشش را لمس می کند: اگه جسارت نباشه        مضظ 

 .می خواستم ساغر رو ازتون خواستگاری کنم

مجیدسوووکوت می کند و امین منتظر می ماند. بعداز مکثی طوالنی مجید لب می زند: من          

 !نمی تونم دخترمو مجبور به ازدواج سوری کنم

هایش می کند و دوباره به سووومت مجید برمی        امین کالفه لب می گزد. دسوووتی بین مو  

 ...گردد: اگه

کلمات را گم می کند، نمی داند چطور و با چه زبانی باید خواسوووته اش را به او بگوید.              

 مجید کالفه گی اش را حس می کند:چی می خوای بگی پسر؟چرا دست دست می کنی؟

 .نمی خوام سوری باشهامین نگاهش را به زمین می دوزد: می خواستم بگم که... که من 

شده ی مجید می دوزد: یعنی منظورم اینه که       شم های گرد  سربلند می کندو نگاه به چ

 ...اگه راهی باشید، من می خوام... می خوام
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سوری        ستگاری کنم.  ساغر رو ازتون خوا شد و لب می زند: می خوام  نفس عمیقی می ک

 !نه، واقعی

سرجای خود باقی می ماند و حتی  شه می     مجید مات  صبوری پی پلک هم نمی زند. امین 

کند و منتظر واکنش مجید می ماند. بعداز درنگی طوالنی باالخره مجید سکوت بین شان    

 .رامی شکند: نمی تونم بخاطر این ماموریت با زندگی ساغر بازی کنم

 ...و : نه...نه اشتباه نکنید حاجی. این پیشنهادمن ربطی به ماموریت نداره. یعنی... یعنی

 .بازهم موهایش را بین مشت می فشارد: من از صمیم قلبم دارم اینو می گم

مجید دقیق حرکاتش را وارسوووی می کند. این دسوووتشاچگی اش او را یاد پسوووربچه های   

دبیرسووتانی می اندازد.دسووتی زیرچانه اش می کشوودو لب می زند: موندم چی بگم! االن    

 .ا نیستاوهاع پیچیدست و وقت مناسبی برای این حرف ه

ته دل امین از این جواب سربسته ی حاجی خالی می شود. فکر می کند مجید می خواهد     

او را مودبانه ازسووورباز کند. اما با دوباره لب باز کردن مجید همه چیز تغییرمی کند: من              

حرفی ندارم پسوور! اگه بامن باشووه که کی بهترازتو؟با دسووت های خودم بزرگت کردم و  

 .هام برام عزیزیاندازه تک تک بچه 

 (1roman.irساخته شده است) یک رماناین کتاب در سایت 

امین نفس راحتی می کشووود و در دل خداراشوووکر می کند، اما مجید ادامه می دهد: ولی         

خوام واسه ساغر تعین تکلیف کنم. باخودش  دیگه نمی خوام همون آدم قدیم باشم. نمی 

 .حرف بزن، منم تابع نظر اونم

 .آهی می کشد: این زندگی برای اونه و من نباید دخالت کنم

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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 .آرام تر زمزمه می کند: ازهمون اول نباید دخالت می کردم

شووووقی بی نهایت در دل امین می پیچد، همین که حاج مجید رهوووایت داده بود دنیاها            

د که مجید دستش را عقب می کشد و    ب.و.ش . خم می شود دست مجید را ب  ارزش داشت 

 .اخم می کند: این کارها چیه مرد؟ هنوز چیزی نشده که. تصمیم آخر با ساغره

 !امین می خندد: همین رهایت شما برام اندازه دنیا ارزش داشت حاجی

رش می مجید لبخندمهربانی به رویش می زند و آهی می کشووود. از آخر و عاقبت دخت         

 .ترسید، از عاقبت امین هم همینطور... سالمتی عزیزانش را فقا ازخدامی خواست وبس

*** 

اینبار همه چیز فرق داشت. ساغر با وجود دردی که هنوز در بدنش جریان داشت جارو     

شعف آورده       ستگاری امین به حدی او را به  بدست می گیرد تا گردگیری کند. خبر خوا

شسته و با       بود که دیگر هیچ دردی  را احساس نکند. مادرش گوشه ای روی ویلچرش ن

ساند و با        سرعت خود را به خانه ر سش با تمام  ساالر بعد از کال لبخند نگاهش می کرد. 

ساغر که میزهارا پاک می کرد اخم کرده بود:نباید کارکنی دختر        ست  ستمال د دیدن د

 !زخمت هنوز کامل خوب نشده

شوخی گفته بود    سایل که به        ساغر خندیده وبا سته رو و ش شد بااین گرد و خاک ن :نمی 

 !استقبال خواستگار رفت

شماها نمی      شمکی زده و ادامه داده بود:بعد عمری مغز یکیو خرخورده بیاد منوبگیره  چ

 ذارید؟

شوهر میومد         سم  شیدن. ا ساالر قهقهه زده و گفته بود: قدیما دخترها یکم خجالت می ک

 !رنگ به رنگ می شدن
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  .دزده بود:خودت که می گی دخترهای قدیمساغر نیشخن

مدش را برای             جان و دل کمک کرده و وقتی سووواغر ک با نه  خا سووواالر در گردگیری 

 پیداکردن لباس های قدیمی اش زیر و رو می کردپرسیده بود:تو واقعا راهی هستی؟

سمتش چرخیده بود. لبخندی خجول زده و          شیده و به  ست از کند و کاو کمد ک ساغر د

 !یر انداخته بود: ازهیچ چیزی تو زندگیم انقدر مطمئن نبودمسربه ز

 و : می دونی که قبال یبار ازدواج کرده؟

ساغر نزدیکش می شود وکنارش گوشه ی تخت جای می گیرد. دست هایش را در هم      

قفوول می کنوود و نگوواه بووه قوول هووای قووالی می دوزد:اون روزهووایی کووه توحبس بودم، 

شتید. هیچکس اندازه اون کمکم نکرد. وقتی تموم   هیچکدومتون به اندازه اون ه وامو ندا

یاد                گه ب بار ا بار،این تا این خداکردم آزاد شوووم  ناکردم و خدا آرزوهامو رو حضوووور اون ب

 .خونمون و باهاش برم سنگ وابکنم،بهونه نیارم و از پلیس بودنش ایراد نگیرم

ساالر می دوزد:قبال       شم های خیره ی   یبار باحماقت و بچگیسربلندمی کند و نگاه به چ

خودم از دسوووتش دادم. یک بار هم با یک حلقه ی نقره که رو انگشوووتش جاخوش کرد         

ویک دسووتبند فلزی که رو دسووتهای من بود، دیگه به هیچ قیمتی نمی خوام از دسووتش    

 !بدم

 !ساالر لبخند تلخی می زند و موهایش را نوازش می کند: خیلی بزرگ شدی ساغر

الخره همان سارافنی که در هفده سالگی اش خریده بود را پیدا می بعد از کلی جستجو با

ستگاری         سم خوا سرخود برایش خریده بودند تا در مرا صحرا و مادرش  کند. همانی که 

اش بشوشوود. همان را به تن می کند و شووالی همرنگش هم به سوور می کند. مقابل ویلچر   

 مادرش ایستاده و می گوید:ببین خوب شدم مامان؟
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 .د:دیگه همونی رو وشیدم که دوست داشتیدب.و.شش زانو می زند و دستش را می مقابل

بغضووش را کنار می زند و باصوودایی که سووعی می کند نلرزدمی گوید:دیگه هرکاری که  

 !بخواید رو انجام میدم فقا...فقا بازهم باهام حرف بزن مامانی

 می شود و با دست  مادرش سعی می کند بین اصوات نامفهموش چیزی بگوید اما موفق ن  

سالمش دست او را در دست می گیرد و به سمت دهانش می برد. لب های خشک شده         

اش را روی دسووت دخترکش می چسووباند و تمام حس و مادرانه هایشوورا به او منتقل می 

کند. با صوودای باز شوودن در با رویی باز به اسووتقبال پدرش می رود و مجید وقتی اینطور   

د.  ب.و.شووبی اختیار او را در آغوش کشوویده و سوورش را می   شوواد و خندان می بیندش

شده نگاهش می          شم هایی گرد  شود و فقا باچ شوکه می  ساغر از جرکت ناگهانی اش 

 کند. مجید لبخندی پرمهر به صورت می زند:درد که نداری باباجان؟ خوبی دیگه؟

 .ساغر به خود می اید و لبخندمی زند: آره. خوبم... خوبم

 ی کشد و حرفی که باید می گفت را به زبان می آورد:چایی بیارم؟دستی به سرش م

 !مجید از ته دل لبخندمی زند:اگه از دست ساغر خانم باشه چرا که نه

ساغر با شوقی وصف نشدنی به آششزخانه می رود تا برای پدرش چای آماده کند. نفسی        

چیزی که دلش را  عمیق می کشوود و خدارا برای تمام این معجزه ها شووکر می کند. تنها 

شور انداخته بازگشتش به آن خانه است،بازگشتی موقتی اما وحشتناک! ولی باید به خود       

و خانواده اش ثابت کند ساغر آدم هعیفی نیست. باید بعداز سال ها سرکشی و نافرمانی  

سفیدی اتو می کند         شال  ساغر  خود را به خانواده ثابت کند. شب باالخره فرا می رسد و 

بکند. هرکای می کند نمی تواندچادر دسووت و پاگیر را تحمل کند و محترمانه از  تا سوور 

پدرش می پرسوود مشووکلی ندارد در مراسووم امشووب چادر به سوور نداشووته باشوود؟ مجید   



                 
 

 

 SEPIDAR*77|  غرق درآتشرمان 

 

 

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

 

757 

 

بالبخندی پدرانه عیبی ندارد را زمزمه کرده و در دل قربان صدقه ی قد و باالی دخترش   

 !رایش عزم رفتن گرفته بودرفته بود. دختری که نیامده باز سرنوشت ب

با بلند شدن صدای زنگ ساغر باری دیگر خود را در آینه چک کرده و از اتاق خارج می    

سالم می کند. با مجید دست می دهد و          شود و  شود. امین با دسته گلی بزرگ داخل می 

شود و دسته گل را به         ساغر که می رسد امین قدمی نزدیک اش می  ساالر،نوبت به  بعد 

 !می گیرد:سالم ساغر خانم سمتش

ساغر دسته گل را از دستش گرفتنی خیلی کوتاه انگشت ها مردانه اش را لمس می کند      

 !و لبخند می زند:خیلی خوبم

همگی راهی سووالن می شووود و امین محترمانه سووالمی هم به مادر سوواغر عرض می کند.  

سال قب        ششزخانه می رود و ناخودآگاه چندین  سته گل به آ ل را بیاد می آورد.  ساغر باد

همان وقتی که برای اولین بار صوودایش را شوونیده بود. از چهارچوب آشووشزخانه سوورکی   

شیده ونیم رخش را دیده بود. می خندد و فکر می کند آن روز فکر کرده بود اگر این   ک

شت به واقعی بودن           شک دا ست اما امروز...هنوز  شد جذاب تر ا شته با مرد ته ریش ندا

ی توانسووت این همه اتفاق خوب را یک جا هضووم کند! دسووته گلش را در  امروز!هنوز نم

گلدانی قرار می دهد و دسووت روی گلبرگ های سووفید رز ها می کشوود. امین آمده بود،  

آمده بودتایکبار برای همیشوووه مرد او شوووود. دیگر نه حلقه ای بود و نه زهرایی... بعداز 

 !ینشاین حلقه شان متعلق به خودشان بود. خودش و ام

بالبخند از گل فاصووله گرفته و سوورکی به سووالن خانه می کشوود. با دیدن همه شووان یک   

جا،سوواالر و امین. پدرش و مادرش... دلش به شووعف می آید از این تابلوی خوشووبختی و  

 !سرش را می دزدد. کاش که این تابلوی خوشبختی ابدی و همیشگی بود
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ه می کند و نه بی میل،اینبار با تمام دلش  سووینی چای را اینبار سوواالر نه بلکه خودش آماد

ستد تا        سالن خانه می گذارد. بالبخند مقابل پدرش می ای شده و پا به  از آششزخانه خارج 

فنجانی بردارد. دردش تیر می کشود اما به روی خود نمی آورد. سواالر مالحظه ی حالش    

سرباز م        ساغرجان زخمت  شین  ستش می گیرد:توب سینی را از د   ی کنه خداییرا کرده و

 .نکرده

  .و :نه من خوبم

 .امین نیز نگران تر لب باز می کند:حق بااونه

ساالر       سینی را به دست  ساغر را واردار می کند  همین یک جمله و نگاهی پر از خواهش 

شالش بازی می کند و گوش        سه های  سر به زیر با ری سشرد و کنار پدرش جای بگیرد.  ب

 .به حرف هایشان می سشرد

شرایا حاکم مجبورمون       مجید: شو داره. ولی خوب  سنت پیغمبره و مراحل خود ازدواج 

کرده سریع تراز رو مسا ل جز ی بگذریم. توم جای ساالر منی، امین و امانتدارم بودی و     

هسووتی.قرارباشووه یکنفر رو اسووم ببرم که از همه نظرمورد تاییدم باشووه اون تویی. ولی    

 ...خوب

ست      ساغر که روی زانویش ا ست  سربلندمی        د ساغر متعجب  ست می گیرد و  را در د

  .کند. مجید ادامه می دهد:ولی تصمیم نهایی با دخترمه و هرچی بگه نه نمی تونم بیارم

ساغر پر از حسی خوب می شود. دلش می لرزد برای در آغوش کشیدن پدرش. دوست  

بار محبت     دارد محکم او را در آغوش بگیرد و باتمام وجود عذر خواهی کند. با صووودها       

شامل        سالها به خاطر انتخاب و قضاوت غلطش  هم نمی تواند سختی و زجری که در این 

 .حال خانواده اش کرده را جبران می کند
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مجید کمی نرمش قاطی لحن خشوووکش می کند: حاال دیگه پاشوووید برید حرف هاتونو             

 !بزنید. بقیش بستگی به خودت داره که بله رو از دردونه ی من بگیری یانه

  .ساغر از لفظ دردونه لبخندی عمیق می زند و از جا بلندمی شود

شانه به شانه ی یک دیگر از دوپله پایین می روند و باهم به سمت باغچه ی ته حیاط می    

روند. ساغر با دیدن ساقه های خشکیده ی گل ها آهی می کشد و امین لب باز می کند:       

 .بالشون ریختهبازهم رشد می کنند،به خاطر زمستونه که پرو 

چد. امین نگران می            به دور خود می پی هایش را  ند و دسوووت  ندی می ز سووواغر لبخ

 !گوید:سردته؟ ساغر بالبخند سربلند می کند:نه زیاد

 ...و : اگه اذیت می شی

 .ساغر لبخندش را عمق می دهد:نه خوبم. همینجا خوبه

زند: چقدر سفید بهت  امین نگاه خیره اش را بین اجزای چهره اش می چرخاند و لب می 

 .میاد

سووواغر لبخندکمرنگی به لب می آورد و تشوووکر می کند. امین مردد می پرسووود: خوبی       

 ساغر؟

ساغر نگاه به چشمانش می دوزد و صادقانه می گوید: خوبم. یعنی عالیم. همه چیز خیلی     

خوب داره پیش میره و می ترسم. توعمرم انقدر خوب نبودم. انقدر خوشبخت نبودم که   

ه چیز رو تموم چیزی که از خدامی خوام رو یکجا داشووته باشووم. می ترسووم هرلحظه   هم

 ...یک صدایی بیاد و یک دستی تکونم بده و بعدش
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ست  خواب. نده اش ادامه امین به میان حرفش می پرد:هی هی    چند تا هم من. ساغر  نی

رد.  تم می کصویر نبودن این چندسال میومد جلو چشمم و اذی   ت کردنت نگاه باهربار روز

اجازه نده بازیچه ی زمان بشووی. گذشووته گذشووته و آینده... آینده مبهمه. منوتو با حاال    

 .میتونیم آینده رو بسازیم

دسووت دراز می کند و ریسووه ی سووفید شووالش را بین انگشووت های مردانه اش بازی می 

 !دهد:مابیداریم. رویانیست

 !دم ها می ترسمساغر دل نگران زمزمه می کند:از برگشتن بین اون آ

امین دلگیر می شود، دستی به ته ریشش می کشد و می گوید: هیچ اتفاق بدی قرارنیست  

  .بیفته

و : من... من نمی دونستم این خونه رو انقدر دوست دارم. هیچوقت دوستش نداشتم ولی  

شم... من           سم خواب با شون بدم. می تر ست سم از د ساعتی که اینجام می تر االن... با هر 

 ! می فهمم چقدر خانوادمو دوست دارمحاال

وووو : پس براشون بجنگ! قرارمون رو یادت رفته؟ قراربود باهم تالش کنیم، توخودتو به 

 ...خانوادت ثابت کنی

 .ساغر سکوت می کند و امین ادامه می دهد: قرار نیست اونجا اتفاقی برات بیفته

شان ر        سعی می کند جو دلگیر بین  شد و امین  سم   ساغر آه می ک ا عوض کند: مثال مرا

 خواستگاریه. شما نمی خوای راجع به معیارهات بگی خانم حاتمی؟

سوواغر می خندد و شووانه ای باال می اندازد. امین حالتی جدی به خود می گیرد: ما باید به  

  !تفاهم برسیم یانه؟ باید حرف بزنیم دیگه
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 .ساغر بازشانه باال می اندازد: من هیچ حرفی ندارم

 م می کند:مطمئنی؟هیچی؟ یعنی انقدر نقشم بی فایدست؟امین اخ

 .و : نه نه اصال. خواسته ای ندارم چون تو... تو تموم چیزی هستی که خواستم و می خوام

به رویش می زند: و هیچ انتظار دیگه ای ازت ندارم. فقا همیشوووه همنجوری           لبخندی 

 .باش، همینجوری بمون

برمی دارد: ولی من یک خواهش هایی ازت  سوووکوت که می کند امین قدمی به سووومتش 

 .دارم

 ساغریک تای ابرویش را باال می دهد: خوب؟

ووو : مراقب خودت باش، تحت هرشرایا و زمانی. دیگه هیچوقت هیچ اتفاقی نباید برات 

 .بیفته

  .ساغر لبخندمی زند: تا تو پیشم باشی هیچ اتفاقی برای من نمی افته

پاشوود. درسووکوت نگاه هایشووان عشووقبازی می کنند و   امین لبخندمهربانی به رویش می 

  .ساقه های خشکیده ی باغچه حال و هوای بهاری به خود می گیرند

امین سووکوت بین شووان را می شووکند: اونروز که توی ماشووین بودی بهت گفتم دوتا چیز  

  .ازت می خوام

زودتر  سووواغر مشوووتاق تر نگاهش می کند و امین ادامه می دهد:یکی این بود که هرچه         

 ...رهایت بدی به خانوادت خبرزنده بودنت رو بدم و خبر دوم

 !لب می گزد و نگاه می دزدد:وقتی ازت خواستم شریک زندگیم بشی نه نیاری
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 !ساغر خجول سربه زیر می اندازد و امین ادامه می دهد:خیلی دوستت دارم ساغر

تا امروز انقدر به برای لحظه ای خونی که در تنش جریان داشووت از حرکت می ایسووتد.  

صراحت این جمله را نشنیده بود و حاال... بازهم دلش دوستت دارم می خواست. بیشتر        

سالها امروز رو توی روام        شم های پرحرف امین می دوزد: من... من  شتر. نگاه به چ و بی

 .ساخته بودم

 امین می خندد: االن این جمله یعنی توم دوستم داری دیگه درسته؟

دزدد و امین در دل قربان صدقه ی خجالتش می رود:دوست داشتم امروز   ساغر نگاه می

باحلقه بیام. خیلی رسمی و شیک ولی خوب به این فکر کردم که اگه برگردیم مجبوریم    

اون حلقه هارو دربیاریم. پس تصووومیم گرفتم روزی که باهم سوووربلنداین ماموریت رو          

ریم مثل تموم عروس داماد های  تموم کردیم و به زندگی اصووولی خودمون برگشوووتیم، ب

 .عادی حلقه ببینیم و لباس عروس بخریم

شد: یک چیزی      ساغر لبخندمی زند و امین مردد حرفی که در دلش مانده را پیش می ک

 .هست که باید بگم، می دونم که ناراحتت می کنه

ساغر منتظرنگاهش می کند و امین باالخره جان در مشت می گیرد و حرفش را به زبان    

ندارم تو         ماموریت احتماال یکی دوسوووالی حبس بخوری! دوسوووت  می آورد: بعداز این 

سی و من تموم این مدت رو       شجاعانه پای خطاهات وای شنوم، باید  دادگاه دروغی ازت ب

 .کنارتم، منتظرت هم می مونم

سالی هم قراره            سابقه داری که چند  ست با یک آدم  ست عار نی شد: وا ساغر آهی می ک

 زدواج کنی؟حبس بکشه ا
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امین لبخند می زند. دلش قیلی ویلی می رود دوتار موی بیرون زده از شوووال اورا لمس      

کند اما خود را کنترل می کند و لب می زند: من افتخارمی کنم که همسوورم بتونه از پس   

به خوم              جدیدمون رو بسوووازیم.  باهم زندگی  تا یاد و برگرده  تموم این مشوووکالت برب

باال     که  خارمی کنم  خار خواهم        افت به تو افت یارم.و  به زبون ب خره تونسوووتم حرف دلمو 

 !کرداگه بتونی از پس همه ی این مشکالت بربیای

 و : اگه نتونم چی؟

گه نتونم         ند: ا ندمی ز گاه می دزدد و سوووواغر پوزخ چیزی در دل امین فرو می ریزد.ن

 کنارگذاشته می شم؟

ست     ست تکان می دهد:اگه به خوا سرش را به چپ و را سال پیش   امین  ه من بود من چند

 .باید فراموشت می کردم

  .شانه باال می اندازد: ولی تو فراموش نشدی، بعداز این هم نمی شی

ساغر می خندد. قدمی نزدیکش می شود و آهسته لب می زند: حتی با وجود این احتمال     

 مکه ممکنه از پس اش برنیام... من این ریسوووکو می کنم تا برای چندروز هم شوووده باه

  .زندگی کنیم. تا بعدا بتونم یک خاطره خوب برای مرور تو داشته باشم

 ؟"بله"امین لبخندش را عمیق تر می کند: االن این یعنی 

سوواغر سوورش را به باال و پایین تکان می دهد و امین اخمی مصوونوعی می کند: من جواب  

 !می خوام خانم

 !ساغر لب باز می کند: بله
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صورتش می چرخاند: چی می شد اگه االن می تونستم بغلت      امین نگاهش را بین اجزای

  کنم؟

ست های در هم         ست دراز می کند و د سربه زیرمی اندازد. امین د ساغر لب می گزد و 

قفل شده ی ساغر را از هم باز می کند. دست چشش را در دست می گیرد و باال می آورد  

 .ه ای روی دستش می گذاردب.و.ش

*** 

خیلی بی سوور و صوودا در دفتر یکی از دوسووتان مجید به عقد دا م   به خاطر شوورایا حاکم

یک دیگر در می آیند. نه حلقه ای بود و نه لباسووی، نه جشوونی و نه پایکوبی. جمعی هفت 

که برای زوج جوان آرزوی خوشوووبختی و سوووالمتی کردند و مجید بعنوان         نفره بودند 

با    ی کند. گردنبندی طالیی  پدرسووواغر نه بلکه پدر امین،زیرلفظی دخترش را تقدیمش م     

پالکی که نام اهلل روی آن حک شوووده بود. بعد از خروج از دفتر همگی روانه ی خانه می        

ساک کوچکی که             ساغر در  سایل  شغول جمع کردن و صحرا در اتاق باگریه م شوند و 

صدی پیش می            سته و بدون هیچ مق ش شین ن ساغر در ما شود. امین و  مجید خریده می 

تباط بین شووان دسووت های در هم قفل شووده شووان بود. باور این پیوند، این رفتند. تنها ار

ساغر بالبخندی ملیح نیم رخ جدی اش را نگاه        سخت بود.  شان  باهم بودن برای هردوی

ست باز می   می کرد و امین درحال رانندگی به آینده فکر می کرد، به فردایی که نمی دان

ش بود در این ماشوووین بنشوووینند و اینطور    تواند اینطور آرام با دختری که حاال همسووور    

ساغر           شته باشد. نمی دانست فردا برایشان چه برنامه هایی دارد! دستش را در دست دا

باالخره خسوووته از این سوووکوت لب باز می کند:انقدر زودپشووویمون شووودی که غمبرک   

 گرفتی؟

یمون  شامین لبخندی به لب می نشاند و به سمتش برمی گردد: من هیچوقت از این کار پ  

 .نمی شم. اینو یادت بمونه
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شد و روی پی خود قرار          سمت خود می ک ست مردانه ی او را به  ساغرلبخند می زند. د

می دهد. با دست دیگری روی دستش را نوازش می کند و لب می زند: دستات... دستات 

 ...دیگه مال من شد. یک زمانی رویا بود. وقتی پشت اون میز بازجویی

 .ستش وارد می کند: از گذشته حرف نزن. مهم فقا االنه که باهمیمامین فشاری به د

ستش را بلند کرده       سربلندکرده و لبخند می زند. امین برای بار چندم طول روز د ساغر 

ش و می  سعی می کند جو       ب.و. سربه زیر می اندازد. امین  ساغر خجل لب می گزد و  د. 

 ندارن بریم؟بین شان را عوض کند: عروس خانم جای خاصی رو مدنظر 

ساغر نگاه خیره اش را به چشم های پرشیطنت اش می دوزد و می گوید:اگه بگم بریم     

 خونه ناراحت می شی؟

 امین لبخند می زند:نه. چراباید ناراحت بشم؟

 ...ساغر شانه باال می اندازد:نمی دونم شاید بخوای امشبو

خوام. پیش بسووووی  امین به میان حرف اش می پرد:من همونی که شوووما بخوای رو می      

 !خونه ی پدر زن

شوره اش را درک می کند و می     ساغر می خندد و امین لبخند می زند. دل از لفظ پدر زن 

داند چقوووووووووووودر برایش سخت است باز دست از خانواده اش کشیده و به زمان ساره    

  .بودنش برگردد

از شام اندکی که در جمع خانوادگی شان امین دلگیر هوای پدر و مادرش را می کند. بعد 

می خورد عزم رفتن می کند. ساغر ناراحت از رفتنش ، از این جدایی چندساعته از او می 

خواهد همیاجا بماند. امین درگوشووش طوری که خودش بشوونود زمزمه می کند:امشووب    

 .روپیش خانوادت باش. از فردا همه شو باهمیم
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می ماند و چشم های نمناک پدر می رود و ساغر می ماند بادنیایی ترس و دلشوره. ساغر 

و مادرش و دلِ بیتاب سوواالر. نیروی پلیس تمام محله را در نظرگرفته بودند تا طول این 

رفت و آمد امین هیچکس از افراد هومن مچ اش را نگیرد. بخاطر این قضوویه تمام مدت 

ست وقتی هومن     شین دیگر به آن جا رفت و آمد می کرد. اما خوب می دان   اورا بایک ما

ست که کس دیگری را پی        ساغر کرده انقدری به او مطمئن ا سئول مراقبت از خانه  را م

این داستان نفرستد. در پارکینگ هتل ماشینش را عوض می کند و با ماشین امیرحسین        

 .راهی خانه ی امیرحسین می شود

ت وساغر و ساالر روی پشت بام خانه دراز کشیده و آسمان سیاه باالی سرشان را در سک

 !نگاه می کنند. ساالر برای بار سوم آهی می کشد و ساغر گله می کند: انقدر آه نکش

سرش بگیرد میگوید:هیچوقت فکر نمی کردم        سمان باالی  ساالر بدون این که نگاه از آ

 .به اینجا برسیم

شکی عروس بشی. و دقیقا فردای اون بری، رفتنی که معلوم نیست       تلخ می خندد:که یوا

 !ه یانهبرگشتی دار

ساغر!نباید با        ساغر می دوزد:نباید قبول می کردی  شم های  سرمی چرخاند و نگاه به چ

 ...پای خودت برگردی اونجایی که... اونجایی که حتی معلوم نیست

سووواغر به میان حرفش می پرد:اگه نرم این قا له هم تموم نمیشوووه سووواالر. هرروز ده تا  

ه می شه. با هر یک نفرشون یک خانواده به هم   معتاد دیگه به معتادهای این جامعه اهاف 

وانواده ساالر! می دونی چقدر بده بچت خواهرت برادرت عزیزت!          و و و و می ریزه. یک خو

تو دام اعتیاد بیفته، جلوی چشوومت ذره ذره آب بشووه و تو هیچکاری نتونی براش بکنی  

 چقدر سخته؟
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شد و ادامه می دهد: می دونی چندین نفر گول اون   ها رو می خورن و دزدیده آهی می ک

  .می شن؟ می رن و هیچ ردی هم ازشون پیدانمی شه

 ساغر لبخندتلخی می زند: و تو داری خودت رو فدا می کنی تا اون هارو نجات بدی؟

سوواغر آب دهانش را قورت می دهد و نگاه می دزدد:اسوومش رو هرچی می خوای بذار  

م ها، نمی تونم این کار رو دریغ کنم.    ولی وقتی می بینم کاری ازم برمیاد واسوووه اون آد  

 ...برای جبران اشتباهاتمم که شده

 ساالر:چه اشتباهی؟

ساغر باز دست هایش را روی شکم اش قالب می کند و نگاه به آسمان می دوزد:من تو      

این چند سووال آدم خوبی نبودم داداشووی!باید جبران کنم... باید بجای تموم اون خانواده   

 !اه نشوندمشون... آدم هارو نجات بدمهایی که به خاک سی

سواالر لب می زند:اگه اشوتباهی هم کردی حتما مجبور بودی. تو سواغری و سواغر خیلی      

 !کله شقه، خیلی اشتباه می کنه اما بدی نه

ساغر بغم می کند وساالر باخنده اهافه می کند:یک زمانی از پلیسی بدت می اومد. می     

مملکتو نجات میده. می خوام چیکار؟ چرا نمیاد خانواده   گفتی بابا از ماها گذشووته و داره

 !خودشو از این بی محبتی نجات بده

ساغر از یادآوری حرف هایش لبخندی می زند و ساالر ادامه می دهد: داری همون راهی 

رو می ری که بابا رفت، امین رفت. توم خودتو فدا می کنی تا بقیه به آرامش برسن. پس   

 ن تاکس باید چشم انتظار بمونم تا خواهرم برگرده ساغر؟حق ما چی می شه؟ م
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شیند. راه پدرش را می رفت؟ لب می گزد. چقدر بی رحمانه        شده و می ن ساغر نیم خیز 

در گذشووته پدرش راه قضوواوت می کرد. سوواالر هم نیم خیز می شووود و صوودایش می     

 !کند:ساغر

 یک قولی بهم می دی؟ ساغر سرمی چرخاند و نگاه اشکی اش را به ساالر می دوزد:

سووواالر منتظر نگاهش می کند و سووواغر ادامه می دهد:اگه برگردم، اگه برم دادگاه و            

 !شهادت بدم. قول بده بعدش از من رو نگیری

 ...ساالر:مگه تو این چندسال چه خبر بوده؟ چرا انقدر

دخواهیه  و : فقا قول ساالر. نمی خوام یک بار دیگه برادرم رو از دست بدم. می دونم خو 

 ...ولی

سوواالر دسووتش را می گیرد: من تا آخرین نفسووی که می کشووم از تو رو نمی گیرم آبجی 

 !خانم

سوواغر لبخندی از ته دل می زند و خدارا می کند.سوواالر لب می زند: از اون آدم هایی که 

 ...می ری بین شون می ترسم. اون ها آدم های خوبی نیستنو می ترسم یوقت

 .می پرد: نه ساالر اینطور نیست ساغر به میان حرفش

ساغر نگاه می دزدد و لب می زند:اون ها آدم های بدی     ساالر متعجب نگاهش می کند. 

نیستن. خوب هم نیستن. می دونی... تو این مدت یک چیزی که خوب یادگرفتم اینه که   

آدم بد وجود نداره!همه خاکسووترین. بعضووی ها تیره تر و بعضووی ها روشوون تر. سوویاهی 

لق وجود نداره همونطوری که سوووفیدی مطلق وجود نداره. هر آدمی یک بدی هایی         مط

 !داره و یک خوبی هایی هم داره
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سوواالر متعجب نگاهش می کند. این حرف های قلنبه سوولمبه و این درک عمیق... این ها 

قبال در ساغر نبود و حاال زیادی عجیب به نظر می رسید. ساغر آهی می کشد و ادامه می     

این دنیا اصووال قاهووی خوبی نداره. هیچکس منصووفانه قضوواوت نمی شووه. من و تو و   دهد:

بار نشوووده از خودمون              تاحاال یک  همه، یک آدمی رو می بینیم که دزدی می کنه ولی 

 بشرسیم که اون آدم چرا باید دزدی کنه؟

ساالر دست به سینه تکیه اش را بع سکوی پشت سرش می دهد و ساغر ادامه می دهد:         

ها زخم می خورن و با هر زخم تیره تر می شووون. بدتر می شووون. اونی که اسووولحه        آدم

دسووتش می گیره و آسووون تر از بقیه آدم می کشووه و بی هیچ دلیلی زندگی آدم ها رو   

ازشوووون می گیره، از همه زخم خورده تره. کافیه یکبار از خودت بشرسوووی اون آدم چرا  

بکشه؟ مگه قلبش چقووووووووودر سیاه شده که آدم می کشه؟ چرا باید بتونه اون ماشه رو 

می تونه این کار رو بکنه؟ آدم هایی که من دیدم آدم بودن. می خندیدن، شوووادی می           

کردن ولی همیشه ی خداته نگاهشون غصه بود. اون ها مُرده هایی هستن که تالش می      

تی که قکنند نفس بکشوون. اون ها بد نیسووتن بلکه بدشوودن. بدسووت من تو و امثال ما! و  

سمون رو می پوشیم و بیرون می ریم به اونهایی که پول ندارن فکرنمی کنیم.      بهترین لبا

به اقتصاد بد این جامعه فکر نمی کنیم. بچه ای که از لباس منوتو خوشش میاد از پدرش   

پول می خواد. از پدرش زندگی می خواد و اون پدر شووورمنده می شوووه. بعدش مجبوره،     

کردن انتظارات بچش دزدی کنه. از منو تو دزدی می کنه تا چشم    مجبوره برای براورده

بچش دنبال منوتو نباشووه. خودش رو سوویاه می کنه تابچش سووفید باقی بمونه! می فهمی   

سایی که یکبار         ست. پر از ک شهر همه پر از آدم های درد دیده ا ساالر؟ این دنیا... این 

 .... سیاه تر میشنمُردن، بازهم می میرن و بازهم و با هربار مردن

نگاه خیره اش را به چشووم های سوواالر می دوزد: مرگ فقا نفس کشوویدن نیسووت. اون    

بنظرمن راحت شووودنه. مرگ واقعی اونه که نفس بکشوووی ولی دیگه نتونی زندگی کنی.         
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دیگه نتونی بخندی. آدم هایی که بین شون بودن زنده بودن ولی زندگی نمی کردن.همه   

  !یک گمشدهیک ازدست داده داشتن. 

آهی می کشووود:یکی خواهرش گمشوووده بود و تا آخرین لحظه مرگش چشوووم انتظارش  

بوده. یکی مرگ خواهرشودید و نتونست صداشو در بیاره. کسی بود که همه خانوادشو         

ست داده بود و هیچکاری ازش برنیومده بود. می فهمی      شم به هم زدن از د توی یک چ

. اون فقا دوازده سالش بوده. کسی بود که بخاطر ساالر؟ همه خانوادش... تک تکشونو..

کرده بود. بازهم بخاطرنداشووتن این پول دادگاه اون   نامردیجیب خالی اش زنش بهش 

رو پدرناشووایسووتی برای بچه دونسووته بود و حضووانت بچش رو به اون زن داده بود. زنی   

ستن فقا روزگار جو    ساالر همش درده. اون آدم ها بدنی ری چرخیده  که... هووف درده 

سیم ولی اونها       شنا که اون ها بد به نظر برسن. که همه ی ما اونها رو دزد و جانی و قاتل ب

  .فقا تنهان! همین و بس

سواالرلبخند تلخی می زند:چقدر بزرگ شودی سواغر! توم االن... االن خاکسوتری هسوتی      

  مگه نه؟

شد      شتم می  سربه زیر می اندازد:من دا م. هرروز تیره تر از  ساغر لبخند تلخی می زند و 

شت تو این       شد. امین نذا شرمم  سیاهی  قبل ولی... امین نجاتم داد.با دیدنش از این همه 

 .سیاهی غرق بشم

 .ساالر لبخندمیز ند:اون دوستت داره. می دونم که خوشبختت می کنه

سمان ها در جایگاه حق        شانه ی برادرش داده و از خدایی که آن باال در آ ساغرتکیه به 

شس    شان می کند، می خواهد که امروز را برایش آخرین رقم نزند و بازهم به  ن ته و نگاه

ست     ست لرزان مادرش را در د این خانه بازگردد. بازهم بتواند به برادرش تکیه کند، د
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صت را       شته اش چایی بیاورد. کاش یکبار دیگر این فر سرکار برگ بگیرد و برای پدر از 

 .می پا در این خانه بگذاردداشته باشد تا بعنوان ساغر حات

*** 

سیر در آغوش کشیدنش عزم رفتن می کند. طوری      صبح روز بعد مجید بعد از یک دل 

برنامه می چینند که از این رفتن فقا و فقا خانواده اش و امین باخبر شووووند و همه باید 

باور کنند سوواغر دزدیده شووده. سوواغر مثل هرروز یک سووینی پرمالت برای صووبحانه ی   

چایشوووان مورفین می ریزد. طی خوردن            نگه بار در فنجان  ها آماده می کندو این  بان 

سر می کند و به            ساده ای هم به  شال  ساغربا دلی گرفته لباس می پوشد.  شان  صبحانه 

اتاق مادرش می رود. گوشه ی تخت جای می گیرد و دست پیر و رنجورش را در دست     

 !می زند:برام دعا کن مامانه ای روی دستش می گذارد و لب ب.و.شمی گیرد. 

مادرش پلک باز کرده و به سختی به سمتش سرمی چرخاند. لب می زند تا صدایش کند      

و ساغر دستش را به صورتش می چسباند:ببخشید که دختر خوبی ندارم!سعیمو می کنم        

 !خوب باشم. سعیمو می کنم به بقیه کمک می کنم. دعا کن برگردم مامان

ساغر از جا بلندمی شود. می ترسد کمی بیشتر بماند و از رفتن      مادرش اشک می ریزد و  

ه ای روی صووورت مادرش می گذارد: دوسووتت دارم مامان! دعا ب.و.شوومنصوورف شووود. 

  .کن... دعا کن بازهم برگردم

از اتاق خارج می شود و با دیدن قامت ایستاده ی ساالر تعجب می کند. او هم باید بعداز    

 ...اماپدرش از خانه خارج می شد 

 ...قدمی به سمتش برمی دارد:پس چرا
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شانه هایش را       شود. لرزش  سیر می  شدن حرفش بین بازوهای مردانه اش ا قبل از تمام 

می بیند و دلش می ریزد. برادرش داشووت گریه می کرد! دسووت هایش را به دور سوواالر 

تم  العنحلقه می کند و سوورش را به سووینه اش می چسووباند: خدا لعنتم کنه داداشووی... خد

 ...کنه که

 .ساالر از او جدا می شودو دتش را قاب صورت او می کند: نگو اینو. نگو

 ساغر هق می زند: من با این خونه چیکار کردم ساالر؟

سالم برگرد تا دوباره این       سالم برگرد.  ساالر باری دیگر او را در آغوش می کشد: فقا 

 .خونه سرپا بشه

گذارد:من بعداز این دیگه تحمل نبودنت تو ه ای روی شوووقیقه ی خواهرش می ب.و.شووو

 !این خونه رو ندارم. اگه نیای بعید نیست سربه بیابون بذارم

  .ساغر لب می زند: برمیگردم. تمام سعیمو می کنم که برگردم

باخروجش از خانه ساغر ساکش را برمی دارد و برای بار آخر به آششزخانه می رود. زیر    

سبزی که پخته را به مشام     گاز را خاموش می کند و با ب شتن درب قابلمه عطر قورمه  ردا

ساالربا فست        می کشد. لبخندی می زند و فکر می کند پدرش وقتی آمد گرسنه نماند و 

فود معده اش را ناراحت نکند. از آشووشزخانه خارج می شووود و نگاه آخر را در دیوار به   

ه این خانه گذاشووته و اینجا را دیوار خانه می چرخاند. یعنی می توانسووت یکبار دیگر پاب

 !ببیند؟کاش که بشود

از خانه خارج شوووده و کفش هایش را به پا می کند. دوپله را پایین می آید و به سووومت               

شاخه ها می کشد و لب می زند: اگه برگردم         ستی به  باغچه ی خشکیده خانه می رود. د

 !از اینجا گلستون می سازم
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ش برای توبیخی که قرار است برایشان رد شود می    با دیدن سربازهای به خواب رفته دل 

سوووز اما فکر می کند همه ی این ها، توبیخ این سوورباز ها و دور شوودنش از خانه همه و   

همه می ارزد به نجات جوان هایی که هرکدام سوواغری سوورکش درون خود دارند. باید  

آخر این راه را  جلوی اشتباهات ساغر وارانه را از این پس می گرفت! حاال که خودش تا  

رفته خوب می داند هیچکس نمیتواند به اندازه پدر و مادر انسان را دوست داشته باشد.       

ثل چهاردیواری               ند م که بهترینو مجلل ترین قصووورها هم نمی توا ند  حاال خوب می دا

کوچک خانه ای که خانواده دارد لذت بخش باشووود. حاال خوب می داند که خوشوووبختی            

سوووفرهای خارجه و ماشوووین های مدل باال نمی خواهد، فقا و فقا     لباس های رنگارنگ،     

خانواده می خواهد! از درب خانه خارج می شوووود و نگاه آخر را در فضوووای حیاط می           

چرخاند. کم کم در را می بندد و به سوومت کوچه می چرخد. با دیدن ماشووین سوویاهی که 

  .دنبال خود می کشد امین راجع بهش گفته بود قدم های مرددش را به سمت ماشین به

ضور پررنگ امین در زندگی اش   خداوند آرزوهای محالش را برآورده کرده بود، این ح

سلول        جزمعجزه چیزدیگری نمی توانست باشد. امین همان سرگردی بود که ماه ها در 

دلگیر زندان بایادش شووب ها سووحر می کرد و روزها رادر تقویم برای دیدنش خا می  

 .زد

شد.          محکم قدم برمی شی تمام خواهد  سد،همه چیز به خوبی و خو شین بر دارد تا به ما

بعداز این اتفاق همه به او افتخار خواهندکرد. پدرش باسووربلندی نگاهش خواهد کرد و  

 .امین... امین... امین فقا کنارش باشد همه سختی ها آسان می شود

. به سوومت امین می در صووندلی کمک راننده را باز می کند و روی صووندلی جای می گیرد

چرخد و با دیدن لباس هایش لبخندی تلخ می زند، این مرد باز تبدیل به امیرحسوووین               

  .شده بود
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شین را به راه می اندازد و لب       ساکش را بغل می گیرد و درب را می بندد. امیرحسین ما

 می زند:مشکلی که پیش نیومد؟ همه چی روبراهه؟

درختانی که هریک در عرض ثانیه ای از مقابل         سووواغر اوهومی می گوید و نگاهش را به    

چشوومش دور می شوووند می دوزد. گرمای دسووتی که دسووتش را می گیرد تمام جانش را 

ستش می دهد در       شاری که به د سین باف احاطه می کند. بی اختیار لبخندمی زند و امیرح

سوووکوت حرف های زیادی به او می گوید. به او می فهماند که همراهش اسوووت،کنارش  

 .خواهد ماند و تا وقتی من هستم تو حق ترسیدن از هیچ چیز را نداری

شکند: خونه رو          شان را می  سکوت بین  شان را می بیند باالخره  سیرمتفاوت  وقتی که م

 !رد کردی

  .امین لبخندی به رویش می زند: اونجارو خالی کردن

داندچرا هومن  سوواغر لبخندتلخی می زند و به زیرکی هومن فکر می کند. هنوز هم نمی

رهوووایت به زنده بودنش داده، هنوزهم چیزی درونش هشووودار می دهد که هیچ چیز         

 !طوری که به نظر می رسد نیست

درمناطق جنوبی تهران، دریک محله ی کم تردد و خلوت مقابل ساختمانی کوچک و یک  

.  دطبقه ماشین پارک می شود.امیرحسین پیاده می شود و در سمت ساره راهم باز می کن      

شود. بانگاه تمام خانه های        ساکش محکم تر می کند و پیاده می  ساره دستش را به دور 

آن اطراف را از نظرمی گذراند.امیرحسووین درب ماشووین را می بندد،دسووت پشووت کمر   

اومی گذارد و به جلو هدایتش می کند. مقابل در کوچک خاکسووتری رنگ می ایسووتند و   

ن می کشووود . در را باز می کند و باهم وارد  امیرحسوووین کلیدی از جیب شووولوارش بیرو

راهروی تنگ وتاریکی می شوووند. امیرحسووین درب را می بندد و دسووتش را روی دیوار 
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حرکت می دهد تا کلید چراغ را پیداکند. با روشوون شوودن ناگهانی محیا سوواره لحظه ای  

  .چشم می بندد و مداوم پلک می زند

ای گرفته و او را به جلوهدایت می بازهم دسوووت امیرحسوووین اسوووت که روی کمرش ج

شوند.             سنتی می  سالنی با فضای  شته و وارد  سرگذا کند.باالخره راهروی طویل را پشت 

سین را از              سرد امیرح صدای  شم دوخته اند. سته و به آن دو چ ش سالن ن همه دورتادور 

 .پشت سرمی شنود: آوردمش

ست       سردی بی انتهایی ا شتی داده  و در نگاه مهرداد و هیراد  درنگاه هومن که تکیه به پ

سمتش می        شده و به  سی که از جابلند  ستند.اولین ک نگرانی!بقیه به طور عجیبی خنثی ه

ساره متعجب نگاهش می کند چون نمی داند انتظار چه عکس العملی     ست.  آید مهرداد ا

 .راباید از او داشته باشد

می چرخاند. ساره   مهرداد در یک قدمی اش می ایستد و نگاهش را بین اجزای صورتش  

به خود اعتراف می کند دلتنگ او شوووده! دلتنگ او باتمام خوبی های بی منتش!تا به خود  

بیاید بین بازوان مهرداد جای گرفته و هیچ عکس العملی هم نمی تواند نشووان دهد. اگر  

قبل ها بود می توانسوووت دسوووتش را به دور او حلقه کند اما حاال همه چیز فرق می کرد،  

مسوورامین وفایی تلقی می شوود. حاال متعهد به مردی بود که دقیقا پشووت سوورش   حاال ه

صله گرفتن از مهرداد پیش قدم می         هی بود. برای فا شرایا نارا ستاده و قطعا از این  ای

 .شود و مهرداد با صدایی پرمحبت لب می زند: خوشحالم که برگشتی

:  هومن برجو حاکم می شودساره لبخندی مصنوعی به لب می نشاند و باالخره صدای بلند   

 .بیابشین
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صورت هومن گرفته و         ساره نگاه از  شاره می کند.  ست به جایی دقیقا مقابل خود ا و با د

به سوومت امین می چرخد، تایید راکه در نگاهش می بیند بدون حرف به سوومت جایی که 

 .هومن گفته راه می افتد و مقابلش جای می گیرد

 از نظرمی گذراند و نیشخند می زند: خوش گذشت؟ هومن بانگاهی دقیق سرتاپایش را

ساره فقا درسکوت نگاهش می کند، هومن نگاهش را بین او و امیرحسین می چرخاند      

  .و لب می زند: تموم وسیله هات اتاق هیراده

بدون حرف دیگری ازجابلندمی شود ودرحالی که به سمت راهرو می رود بلندمی گوید:    

 !امیر

  !کردنش یعنی که بیادنبالم و این طور امیر صدا

با رفتن امیرحسین احساس ناامنی می کند.از تک تک افرادی که کنارش هستند و روزی  

با آن ها هم خانه بود وحشت دارد!می ترسد هرلحظه ای که امیرنیست یکی بلند شود و      

 .با گلوله ای او را راهی دنیایی دیگر کند

 !و : واو تو معجزه کردی دختر

مت هیرادکه این جمله را گفته برمی گردد. رهوووا دنباله ی حرفش را می متعجب به سووو

 !گیرد:هنوزهم باورم نمی شه رهایت داده برگردی

 !مهرداد لبخندمی زند: شوک بزرگی بود برام

خود را به سوواره نزدیک تر می کند:خیلی نگرانت بودم! خیلی می ترسوویدم توروهم ازم   

 !بگیره

 .ونگی به خرج دادهیراد: هومن این یبار رو مرد
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 !کسراباپوزخند: ثابت کرد که هنوز آدمه

سووواره حتی فکرش راهم نمی کرد این آدم ها طرف او باشوووند اما... از گفته هایشوووان          

پیدابود که همه ی افراد حاهوووردراین جمع دل نگرانش بوده اند. لبخند تلخی می زند و         

  .می گوید: هنوز باورم نمیشه برگشتم

ن     یدا می ک بدی پ خانواده اش بود و امین، این     حس  یک طرف  گانگی، دوراهی...  د، دو

سووومت تمام این غریبه هایی بودند که از زنده بودنش ابراز خوشوووحالی می کردند و              

 .مهرداد... مهرداد هنوزهم مثل قدیم مهربان تر از همه نگاهش می کرد

 خوب می پابشای یکدیگرطول کوچه قدم می زنند، باالخره هومن سووکوت را می شووکند: 

 .دونی که برام خیلی سخته قبول کردنش! من پاروی قوانین خودم گذاشتم

سین می دوزد: کوچک         شم های امیرح ستد و نگاه خیره اش را به چ سرجای خود می ای

  .ترین خطایی ازش ببینم، کارش تمومه

تمام عکس العمل های امیرحسوووین را زیرنظرمی گیرد و او درحالی که سوووعی می کند         

 !ش را حفظ کندلب می زند:حواسم به همه چیزهستآرامش ا

صدای مهرداد را از        سایلش را در بردارد نگاه می کند و  ساره به دو چمدان بزرگی که و

هروری رو             سعی کردم تموم چیزهای  شتیم.  شنود:جا برای همه چیزندا سرمی  شت  پ

 ...جمع کنم.یک نگاه بهشون بکن اگه کم و کسری بود

  .نونم واقعاساره لبخندمی زند: مم

مهرداد در نیمه باز را کامل می بندد و قدمی به سمتش برمی دارد: من... من بابت رفتارم   

 !متاسفم
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ساره سربه زیرمی اندازد.جمله هایی که باید بگوید را در ذهنش مرتب می کند و درست 

لحظه ای که مهرداد لب باز می کند چیزی بگوید لب می زند: خوشوووحالم که باالخره                

 !ضور امیرحسین توی زندگیم کناراومدیباح

صورتش را حفظ می کند و      شیند اما بااین حال لبخندروی  زخم بدی برجان مهرداد می ن

می گوید: فکر می کردم بودنت با اون برام سوخت ترین شورایا رو رقم می زنه اما... اما    

لحظه   روقتی این همه مدت ازت بیخبر بودم. وقتی فتن تیر خوردی، وقتی برگشوووتیم ه  

 ...منتظر بودم هومن کاری کنه. حاا فهمیدم نبودنت سخت تر از بودنت با اونه و

سعی می کند لرزش صدایش را پنهان می کند:خوشحالم برگشتی. آب ها که از آسیاب       

 ...بیفته به احتمال زیاد از ایران بریم و یک مدتی رو

صله می گیرد. د    ساره از مهرداد فا سین     تقه ای به در می خورد و  شود و امیرح ر باز می 

وارد می شوووود. نگاهش را بین آن دو می چرخاند و روی سووواره ثابت می ماند: همه چی  

 روبراهه؟

 ...و : آره فقا

 .اشاره ای به چمدان ها می کند:باید این هارو بچینم

 .امیرحسین نزدیک تر می شود: کمکت می کنم

  .نمرو به مهرداد می کند: بابت جمع کردن این ها ممنو

 .و : خواهش می کنم کار خاصی نکردم

ساس مزاا بودن می کند وبدون حرف دیگری از اتاق      سکوت حاکم اح مهرداد با دیدن 

  .خارج شده و در را می بندد
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به محم بسته شدن در ساره نزدیکش می شود، دست او را بین دو دستش می گیرد و         

 !لب می زند: ببخشید

: می بخشووم، تقصوویرتو نبود. ولی سووعی کن دیگه   امیرحسووین لبخند به رویش می زند

 !تکرارنشه

. از او فاصووله گرفته و اشوواره ای به چمدان ها می کند: بنظرم بهتره  سوواره لبخند می زند

 .این ها رو ببریم خونه تو من که قرار نیست اینجا بمونم

هد     هانش را قورت می د و چمدان را بصوووورت افقا روی زمین می  امیرحسووون آب د

 !گذارد:قرار بودبریم خونه من زندگی کنی

از می . لب ب"بود"زیپ چمدان را باز می کند و سوواغر به فعلی که بکار برده فکر می کند

کند چیزی بگوید که امیرحسووین ادامه می دهد:شوورایا پیچیده شووده و هومن می خواد   

 .همنیجا بمونی

 ش جای می گیرد و زمزمه می کند:یعنی چی؟ساغر می ترسد. مقابل

امیرحین دسوووتش را در دسوووت می گیرد: نترس. منم یک دلیلی پیدا می کنم تابیام و       

 .اینجابمونم. نمی ذارم اتفاقی بیفته

ساعت هاباهم لباس هارا درکمد می چینند.امیرحسین برای پیداکردن چیزی خوردنی از    

ه می دهد. جعبه ی لوازم آرایش اش را از    اتاق خارج می شوووود و سووواره به کارش ادام      

داخل چمدان بیرون می کشوود و در کشووویی کمدجای می دهد. بخاطر کم بودن فضووای   

 .کمدها مجبورمی شود خیلی چیزهارا روی هم تلنبار کند تاجابرای بقیه باز شود

دوباره به سوومت چمدان می رود، نسووبتا خالی شووده و کف آن کش مویی به چشووم می    

س  ت دراز می کند و برش می دارد،کش موی افروز! آن را روی زمین می گذارد  خورد. د
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و دسووتش را به سوومت کمد دراز می کند تا جعبه ی لوازم آرایش اش را بردارد.باالخره   

موفق می شوووود و به سووومت کش موبرمی گرددتا برش دارد اما برق عجیبی توجه اش       

  .راجلب می کند

با دیوار وارد اتاق شوووده بود و روی کش مو تابیده      نور آفتاب ازبین شووویارکوچک پرده    

بانور برق می زد. متعجب کش       بود، نقطه ی کوچکی از کش موی مخملی بطور عجیبی 

سمت پنجره می رود، پرده را کنار می زند و نور تمام اتاق رافرامی    مو را برمی دارد و به 

و ببیند. انگشووتش را گیرد. به خوبی می تواند نقطه ی درخشووان را روی پارچه ی کش م

ستطیلی               سخت و م سمی  ساس می کند. ج سختی را اح سم  شد و ج روی آن نقطه می ک

سی           شد! هیجان زده،مثل ک ست با شت هم نمی توان شکل که طول آن اندازه یک بندانگ

به دنبال چیز نوک تیزی می گردد        که گنجی مخفی را پیدا کرده بین لوازم آرایش اش 

ی کش مو ایجاد کند. همیشووه می دانسووت این کش مو یک  که بتواند شووکافی در پارچه 

شد که افروز لحظه های آخر زندگی اش آن را به       ست و باید چیز مهمی با ساده نی کش 

 .او سشرده بود

امیرحسینبعدازخارجشدنازآششزخانه،درحالیکهظرفشرازمیوهایدردستانخوددارد؛بهسمتاتا     

قسوووووووووووووووارهووووووووووووراهووووووووووووموووووووووووویووووووووووووافووووووووووووتوووووووووووود.     

رمیشودوصدایش،امیرحسینراازرفتنبهسمتاتاقساره      قامتمهرداددرچهارچوبآششزخانهظاه 

اموویوورحسووووویوون،هوووموونووتووویوواتوواقشوووووموونووتووظوورتووه.              -مووتوووقووفووموویووکوونوود:      

امیرحسیندرجایخودمیایستدوبدوناینکهبهسمتمهردادبرگرددونیمنگاهیحوالهاشکند،میپ    

 -رسووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووود:

نگفتچیکارداره؟مهردادباچندقدمخودرابهامیرحسینمیرساندودرحالیکهظرفمیوهراازدستا   

  .نگفتچیکارداره،ولیگفتکارشخیلیواجبهوهمیناالنبایدبریبهاتاقش -ومیگیردپاسخمیدهد:
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سوووشسوووبوودونووآنکهمنتظرعکسووووالعمالمیرحسوووینبمووانوود،بهسووومتوواتوواقسووووارهمیرود.                           

امیرحسینرفتنرابهماندنترجیحمیدهدودرحالیکهسعیمیکندخونسردجلوهکندبهسمتاتاقهو    

مووووووووووووونوووووووووووووراهووووووووووووومووووووووووووویوووووووووووووافوووووووووووووتووووووووووووود.       

مامحرفهایشخصیتتهومنسعیمیکندتمامحواسشرابهحرفهایشخصششتتلفنمعطوفکندوباجد

راتاییدمیکند: من می گم اشتباه از ما نبوده. جناب فردوسی من طبق قرارمون پیش رفتم  

و این که پلیس ها مثل اجل معلق اونجا  اهر شوودن...بله. بله درسووته. همین امروز برش 

 ....گردوندیم. اگه این چیزیه که می خواید

شتن دختر      شت خا بالحنی مرموز می گوید: دا سعادت کمی      صدای پ سرهنگ حاتمی 

 .نیست. میشهازوجودایندختراستفادههایمفیدیکرد

  .هومن آب دهانش را قورت می دهد: درسته

 .و : درصورتی از خسارت وارده چشم می پوشم که اون دختر رو به ما برسونی

هومنی دستی روی لب هایش می کشد: این عادالنه نیست. بقول شما استفاده زیادی می       

 .دختر کرد. من با دوماه صبرمی تونم خسارتی که گفتید رو جبران کنم شه از این

 و : پس یعنی راهی به این معامله نیستی؟

  !و : نه

  .منبعداباهاتتماسمیگیرم. خداحافظ-تقهایبهدرمیخوردوامیرحسینداخلمیشود. :

  .وبیات-هومنتماسراقطعمیکندوبالبخندیدوستانهازامیرحسیناستقبالمیکند. :

سی  شگرانهاش،نگاههومنرامیکاود       امیرح س شیند. نگاهشر نروییکمبلچرمیروبهرویهومنمین

 مهردادگفتبامنکارمهمی داری -:
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 .دارم باهات آره. میخواستمببینمامشبوقتداریبریمبیرون؟یک سری حرف 

 امیرحسن: راجع به چی؟

 .و : امشب راجع بهش صحبت می کنم

کرد:                   ل ل ع ت ی م ک ن ی یرحسووو م ینووداشووو                  -ا بکووار هیووامشووو مواسووو ن ک ی م کر هبوواشوووم.      ف ت

 .خوبه. پسساعتهشتشبحاهرباش -لبخندیرویلبهایهومنمینشیند:

یرود.                              هم متوواتوواقسووووار بهسووو قخووارجمیشوووودو گریووازاتووا حرفوودی ن نبوودو ی یرحسووو م ا

سارهبدونهیچحرفیکنجاتاقنشستهاستوشئکوچکیدردستدارد؛فکروخیاالورابهجاییدورازا        

یوووووووونوووووووواتوووووووواقوووووووووخووووووووانووووووووهووووووووبووووووووردهوووووووواسووووووووووت.       

رشوومیگیردوپیشوواومینشوویند.   امیرحسووینبهطرفسووارهمیرودوهمزماننگاهاز رفمیوهیکنا 

سووووارهووهوومووچوونووانووبووهووچوویووزیووکووهوودردسووووتوودارد،خوویوورهشوووودهوواسووووت.                 

 یهکشمو؟-دستانامیرحسینانگشتانظریفسارهرالمسمیکند:

سارهقسمتیازکشمورابازمیکندوقطعهیبراقوکوچکیراازآنبیرونمیآورد. امیرحسین متعجب      

 رم کوچک را نگاه می کندک این دیگه چیه؟

  .یم شدم. نمی دونمساغر بالحنی مردد می گوید: خیلی گ

 و : از کجا آوردیش؟

 !و : توی این کش

 و : اینو ازکجا آوردی؟

 .و : افروز... دست افروز بود. اون روزی که می رفتیم اینو بهم داد
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 .امیرحسن چشم گرد می کند: افروز؟ واهح بگو ببینم

ی  دست کس  وووو : روزی که با افروز فرارکردیم. وقتی تیر خورد اینو بهم داد. گفت نذارم 

مه ولی           یک چیز مه یل فکر می کردم  یک کش مو ه. یعنی اوا برسوووه. فکر می کردم 

 ...بعدش حس کردم یک یک یادگاریه و

 امیر حسین ناخودآگاه تند می شود: توهمچین چیزمهمی رو از من پنهون کرده بودی؟

 .و : من پنهون نکردم فقا... فقا حس نکردم مهم باشه

ساره این اگ     ساره ... شه یعنی... یعنی دقیقا همون چیزیه که    ووووو :  ست افروز بوده با ه د

  .هومن دنبالشه.همون چیزی که ما دنبالش بودیم

*** 

سوووووویوویووچووراموویووچوورخووانوودوخووودروبوواصووووودایووآراموویووروشووووونووموویشوووووود.              

توومووامووافووکووارشووووبووهوویووکووبووارهوونووزدسووووارهوووحوورفووهووایشووووشوورموویووکشوووود.                

شبهیکنقطهینامعلوم،رنگوبویکنجکاویبهخودمیگیردوذهنشسعیمیکندآنج     مس نگاهخیرها

کووووووووووووچوووووووووووکوووووووووووراآنوووووووووووالووووووووووویوووووووووووزکووووووووووونووووووووووود.     

شایدهم       شایدآنجسمکوچکتمامآنچیزیباشدکهبرایبهدستآوردنهمهچیز،بهآناحتیاجدارند؛

بوووووووورایووووووووازدسووووووووووتوووووووودادنووووووووهوووووووومووووووووهووووووووچوووووووویووووووووز...      

بابازوبستهشدندرخودرو،امیرحسیننگاهازعابراندرحالحرکتمیگیردوبهسمتصندلیکمکران     

 .ندهکهحاالهومنرویآننشستهاست،برمیگردد

  .و :مثلهمیشه،درستراسساعت

ازسررهایتوغروربرلبانهومننقشمیبندد. امیرحسین کالفه از سکوت هومن لب باز      لبخندی

 .می کند:قضیه چیه؟ یهویی یک قرار محرمانه تو همچین جایی
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 .و :همچنینچندتاسواالزتدارمکهبایدبهشونشاسخبدی

  .هرکمکیکهازدستمبربیادانجاممیدم-:

ه این بگم باورم نمی شووود ب   هومنباکنجکاویوتعجبیکتایابرویشوووراباالمیاندازد:واقعیت رو        

آسوووونی بتونی برش گردونی. کار آسوووونی نبود سووووگلی حاتمی رو از اون خونه بیرون  

 کشیدن

 .امیرحسین لبخند می زند: من که گفتم از پسش برمیام

 و : آره درسته. اینم می دونم این کار رو کردی تا اون جون سالم به در ببره. مگه نه؟

اچگی اش را پنهان کند: اون هم یکی از دالیلم بود.   امیرحسوووین سوووعی می کند دسوووتش   

یل بود. می دونی که هیچ دلم نمی خواد بعد        سوووالمت خودمون و گیرنیفتادنمون هم دل

 .کنیم سقوط سال ها تالشمون با یک خطای کوچیک 

  و : پرواز چی؟ حاهری با یک حرکت کوچیک تا خود آسمون باالبریم؟

 نظورت چیه؟امیرحسین متعجب نگاهش می کند:م

هومن دستی به ته ریش چندروزه اش می کشد: کسی که مقابلم نشسته تویی امیرحسین  

سمت که بدونم        شنا شه عقل و منفعتمون بوده. انقدری می  و می دونم اولویت برات همی

اون دختر چقدر برات مهمه. رک بگم که تو اگه مهرداد بودی االن دنبال یک کار الک           

ستادمت چند روزی   شم. ولی تو    می فر شتی من کارمو کرده با از ایران بری و وقتی برگ

تویی امیر. می دونم که با احسووواسوووت نه با عقلت تصووومیم می گیری. االن هم می خوام  

 .هرحسی که داری و داشتی رو بریزی دور و به پیشرفتمون فکر کنی

 امیرحسین مضطرب می شود: ه پیشرفتی؟ چه تصمیمی باید بگیرم؟
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ره را پایین می کشوود و بازویش را از پنجره بیرون می گذارد: هوا باز هومن شوویشووه پنج

داره سرد میشه. اولین باری که باهات همه چیز رو در میون گذاشتم یک همچین روزی     

 .بود

 امیرحسین از طفره رفتن هایش کالفه می شود: موهوع چیه هومن؟

رشوووو نمی کردم  هون نگاه خیره اش را به چشوووم های امیرحسوووین می دوزد: هیچ فک    

 .اینجوری بشه.من سال ها تالش کردم تا به مظفری ها برسم

امیرحسووین پرسووشووگر نگاهش می کند و هومن ادامه می دهد: االن فقا یک قدم مونده  

  .تابهشون برسم

 !نگاه دقیقش را به امیرحسین می دوزد: و اون یک قدم ساره است

ره ی بیتفاوت خود را حفظ کند:  رنگ از روی امیرحسوون می پرد و باز سووعی می کند چه

 یعنی چی که اون یک قدم ساره است؟ ساره چه ربطی به مظفری ها داره؟

هومن می خندد: هرطوری که خودمو جای اون می ذارم نمی تونم این تصوومیم رو بگیرم  

شتنش... قطعا          سرمو انتخاب کنم. و برگ ست پ سرخالفکارم،دو ستش که بین خانوادم و دو

 .که احتماال بکشمش. نمی تونم بهش اعتماد کنمبه این فکر کرده 

وووووو : منظورت چیه؟ تو گفتی اگه برگرده کاریش نداره. تو گفتی برش گردونم و االن،       

 اصال این چه ربطی به مظفری ها داره؟

ووووو : نه ببین... تو می دونی و من می دونم که قرار نیسووت بالیی سوورش بیارم. ولی اون    

بیعی ترین حالتش همینه. اون نباید باورکنه ولی اون االن        خودش نباید باورکنه. یعنی ط    

برگشووته و بین ماسووت و این مزخرفه. خیلی عجیب تر از عجیبه. یک کاسووه ای زیرنیم   

 .کاسشونه
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سمت            سایت خبری به  صویری از یک  شن می کند و ت صفحه موبایلش را رو امیرحسین 

ردن. کل کالنتریو به هم   هومن می گیرد: پدرش کل نیروهاشوووو اعزام کرده دنبالش بگ    

 .ریخته و مادرش دوباره بستری شده. اگه نقشه ای بودهرگز چنین اتفاقاتی نمیفتاد

هومن دسوووتی زیرچانه اش می کشووود و متن خبر را دقیق می خواند. نفس کالفه اش را      

 هومن؟ سوورته تو چی: کند می پارک ای گوشووه را ماشووین امیرحسووین بیرون می دهد و 

 داره؟ ها مظفری هب ربطی چه ساره

امیرحسووین منتظرنگاهش می کند. هومن پنجره اش را پایین می کشوود و آرنجش را به  

قاب آن تکیه می دهد:مامیتونیمدرازایتحویلساره،اونچیزیروکهمیخوایمبهدستبیاریم. می   

 .تونم بعد سال ها دوباره با اون مرد روبرو بشم

ه می دهد: اون مرد ساره رو می خواد،   امیرحسینباکنجکاویهومنرانگاهمیکند و هومن ادام 

 .یابهتر بگم. ساغر حاتمی دختر سرهنگ حاتمی رو. در ازاش بامن وارد معامله می شه

ساره       امیرحسن اخم می کند: این ریسکه. ازکجا معلوم گولت بزنند؟ چی قراره در ازای 

 ازشون بگیری مگه؟

شتان  تکیه پاهایش به را آرنجش هومن ستش  میدهدوباانگ شرا  شقیقه  د ساژمید ا هد.  ما

 .نفسعمیقیمیکشد :برات از رمی گفته بودم که سرهنگ فتاا پای اون جونشو گذاشت

امیرحسن چشم گرد می کند و هومن می گوید: اون رم دست مظفریه. تموم این سال ها     

یداش         تاقش رو زیر و رو کردم و پ عد مرگش ا فکر می کردم دسوووت افروز مونده و ب

سووت مظفریه. چطوری شووون نمی دونم. همه اش به اون   نکردم. امروز فهمیدم اون رم د

روزی می رسه که من تیر خوردم و افروز منو رسوند خونه. شاید باافروز معامله کردن و     
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شووواید هم ازش دزدیدن. نمی دونم ولی اون مرد مطمئنهاون رم رو داره. اگه سووواره رو     

 .ببرم سر معامله می تونم بفهمم اون رم خودشه یانه

ی خندد: اگه اون نباشوووه چی؟ تو هیچ می دونی با کی طرفی؟ داری با پای        امیرحسووون م

شکارن و       سرهنگ حاتمی  شیر. خوب می دونی که باالییا چقدر از  خودت میری تو دهن 

 ...دنبال یک آتویی ازش هستن. اونها خیلی شیک گولت می زنند و

  اون رم دسووتم هومن به میان حرفش می پرد: تویک درصوود فکر کن اینطور نباشووه. اگه

ست میارم و هم با اونها        شونه، هم رم رو بد سه همه کار می تونم بکنم. با یک تیر دون بر

شون جاپامو محکم کنم و        صانه به شم. می تونم با یک مدت خدمت خال وارد معامله می 

برسم به اون تخت پادشاهی کثیفشون که بوی خون میده. می تونم همه شونو ریشه کن       

  !کنم امیر

 ...اگه دروغ باشهو : 

ووو : دروغ نیست امیر دروغ نیست چون خیلی از اطالعاتی که از اون رم کوفتی بهم گفت   

 !درست بوده

ووو : یعنی تو... می خوای ساغر رو با اون مرتیکه معامله کنی؟ این نامردیه هومن!نامردی  

 .محضه

ساغر      صتی نداریم.  ست ولی مافر سه و      وووو : من اون رم رو می خوام. تو حالیت نی سو جا

سمون رو جمع    تاچندروزدیگه پته هممون رو آبه. باید تو همین چند روز اخیر جول و پال

  .کنیم و د بدو که رفتیم

ستم         سه؟ هومن اون بامن اومد چون دو سو سین اخم می کند:چرا فکر می کنی جا امیرح

 ...داره
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ه کجای زندگی  و : توروخدا تو یکی مثل مهرداد واسم از این مزخرفات نگو. احساسات ب 

پای اومدنش               تا که سووور به اونی  ماد می کنی  ته اعت هاان؟ چرا چشوووم بسووو می خوره؟ 

مشووکوکه؟فقا یک دلیل برام بیار که باور کنم سوواغر جاسوووس نیسووت! فقا یک دلیل    

 !امیرحسین

امیرحسین لب می گزد و چشم می بندد. تمام ذهنش را بکار می گیرد و لب می زند:اون    

 .ش دارمدوستم داره. من دوست

 .هومن می خندد: چرت نگو پسر. گفتم یک دلیل منطقی

و : اون هیچوقت احساس تعلقی به خانواده اش نداشت و نداره. من... من بهش قول دادم  

 .که زندگی خوبی واسش بسازم

 نگاه سردهومن دلسردش می کند: تو منوباور نداری؟

 !و : تورو باوردارم ولی ساغر رو نه

ی کندچیزی بگوید که صووودای زنگ موبایلی بلندمی شوووود. کالفه  امیرحسوووین لب باز م

دست در جیبش می کند و موبایلش را بیرون می کشد. با دیدن صفحه ی خاموشش نگاه  

به هومن می دوزد. هومن چشووم ریزمی کند. امیرحسووین بایادآوری موبایل کوچکش در 

من دنباله ی  داشووبورد آب دهانش را قورت می دهد و سووعی می کندخونسووردباشوود.هو 

صداراگرفته و درداشبورد را بازمی کند. موبایل کوچک را در دست می گیرد و شماره ی  

  !حک شده روی صفحه را از نظرمی گذراند: سه نقطه

 باپوزخندامیرحسین را نگاه می کند:شخص خاصیه که براش موبایل مجزا داری؟

 .امیرحسین موبایل را از دستش می گیرد:واسه کارهای شخصیمه
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 .هومن یک تای ابرویش را باالمی دهد:جالبه

به بیرون می دوزد.         گاه  هد و ن حث را کش نمی د برخالف تصوووورامیرحسوووین هومن ب

امیرحسوووین موبایل را خاموش می کند و لب می زند: بنظرم راجع به سووواغر عجله نکن.  

  ت وداری عجوالنه قضاوت می کنی. من نمیگم بهش باور دارم ولی این هم می دونم جر 

سی که باهاش طرفی مظفریه. می دونی که چقدر      سی کردن رو نداره. ک سو جربزه ی جا

 خوب بلده بازی کردن رو؟

هومن سری تکان می دهد و از حرف هایی که به او زده در دل ابراز پشیمانی می کند. با   

به او            بار  دیدن آن موبایل و این عکس العمل های غیرطبیعی امیرحسوووین برای اولین 

سیده که به تک تک        شک م  شد. کارش به جایی ر صورتش می ک ستی به  ی کند. کالفه د

 .اطرافیانش شک دارد و در این بین نمی داند به کدامیک باید اعتمادکند

*** 

هواکووامالتوواریکشوووودهوواسوووتوسوووفیوودیموواهبهوهووووحوودرونووآسووومووانخودنموواییمیکنوود.     

باتلفن    خودش آینه  جلوی درحالیکه   درونآپارتمان،امیرحسوووین     ندازمیکند؛   راههم رابرا

درهممیشوکند:اوهواع به هم    خودش صودای  فقا اشورا  خانه میکند. سوکوت  نیزصوحبت 

ریخته. نمی خوام نگرانتون کنم ولی باید هرچه سووریع تر سوواغر رو از اون خونه بکشووم  

 .بیرون

 ...مجید دل نگران می گوید:چرا آخه؟ نکنه بالیی

 .نببینمتو و : نه. یعنی هنوزنه. هوف نمی تونم پشت تلفن بگم باید در اسرع وقت

 .و : همین االن. همین االن باید ببینمت پسر. نمی تونم این قضیه رو به تعویق بندازم

 .و : سر چهار راه طالقانی باشید. خودمو تا یک ساعت بعد می رسونم
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 .و : حواست به خودت باشه. اومدنی هم مطمئن شو کسی تعقیبت نمی کنه

  .م...خدانگهدارو : پس باشه. منتانیمساعتدیگهخودمرومیرسون

تلفنهمراهشراداخلجیبشمیگذاردولباس هایش را ازچوب لباسی برمی دارد. دلش بدجور    

شووور می زند و خداخدامی کند هرچه سووریع تر بتواند سوواغر را از آن خانه خارج کند.    

 .متفاوت تر از همیشه لباس تن می زند و برای احتیاط کالهی هم بر سر می گذارد

ندرماشیننشستهاست؛اوماشینراجاییشارککردهاستکهازنگاهامیرحس      درتاریکیخیابان،هوم

هبوواشوووود.                                ت هخوبیووآپووارتمووانوواورازیرنظرداشووو توانوودب ب ن یهوم ینوودوربوواشوووودوازطرف

هومننگاهیبهسووواعتشووومیاندازد،نزدیکبهدوسووواعتاسوووتکهتویماشووویننشوووسوووتهاسوووت.        

کمکمقانعمیشودکهحرکاتامیرحسینچیزیجزیکواکنشمعمولینبودهاستوخطریدرکارنیست     

وز خوب فهمیده بود که امیرحسووین حسووی فراتر ازدوسووت داشووتن معمولی به ؛تا به امر

شب خودش هم با وجود          ست. دی ساغر ا ساغر دارد و قطعا نگرانی هایش فقا به خاطر

هوع را بااو درمیان بگذارد            شت این مو ست دا ساغر دو سین به  ساس امیرح اطالع ازاح

 فاداری به دوستانش را! اما آن موبایل تاببیند او کدامیکی را انتخاب می کند. ساغر را یا و 

لعنتی هنوزهم برایش مبهم بود. چراباید او یک موبایل دیگر برای اموری دیگر داشوووته     

باشد؟آن شماره ای که روی صفحه حک شده بود. تک تک رقم هایش را به خاطرسشرده  

شماره را درمیاورد تاببیند مخاطب امیرحسین چ     صبح باید ته توی آن  کسی    هبود و اول 

 .بوده

درحقیقتامیرحسوووینچیزیجزیکرفیقبرایهومننبود؛اونبایدبهدوسوووتخودشوووکمیکرد اما این 

اواخوور بووه عووالووم وآدم شووووک داشووووت و نوومووی توووانسووووت بووی تووفوواوت           

بووواشووووود.نوووفسوووووعووومووویوووقووویووومووویوووکشووووودوسووووورتوووکوووانووومووویووودهووود.               

انگشتانشسرمایسوییچماشینرالمسمیکندتابهخانهبرگردد.استارتماشینهمزمانمیشودبابیر          
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آپارتمانهومنبهسرعتماشینراخاموشمیکندتامباداامیرحسینمتوجهحضور     ونآمدنامیرحسیناز 

شدرانخیابانبشود. چهره ی تغییر یافته اش با آن کاله بافت طوری است که در لحظه اول  

نمی توان چهره اش را تشوووخیص دادو سوووباهت زیاد بین ا و امیرحسوووین دید اما هومن 

رکووت بعوودی او می   خوب می توانوود قوود و هیکلش را تشوووخیص بوودهوود و منظر ح               

ماند.درمیانتاریکیقامتامیرحسینرامیبیندکهمنتظراستوبهساعتشنگاهمیکند؛بهوهوحمیبیند     

کهشوویوهیلباسووشوشوویدنشووبادیگراوقاتتفاوتدارد. همانلحظهیکتاکسوویواردخیابانمیشووود.     

ازجلویموواشوووینهومنعبورمیکنوودوچنوودمترآنطرفتر،جلویووامیرحسوووینتوقفمیکنوود.                                             

الشهو بیاندازدسوارماشینمیشود؛ماشینراهمیافتدوبهدنب    امیرحسینبدوناینکهنگاهیبهاطرافش  

شین را خاموش می کند            سیمیرود.چراغ های ما شنمیکندوبهدنبالتاک شینرارو سریعما من

وبافاصله ی زیاد پشت سرماشین می رود.درراه،هومنسعیمیکندخونسردیاشراحفظکند.           

یرحسین   ام دستانشازشدتکنجکاویواهطراب،گوییمیخواهندفرمانماشینراازجادربیاورند.      

نگاهی به پشووت سوورمی کندتا از تحت تعقیب نبودنش مطمئن شووود. اما هومن محتاط و  

 .بافاصله رانندگی می کند و باوجودفاصله ی زیادش امین متوجه ماشینش نمی شود

با پارک ماشووین مقابل چهار راه طالقانی امیرحسووین پیاده شووده و دسووت در جیب های    

دم می زند. هومن از ماشوووین پیاده شوووده و از سووومت  شووولوار می کند و طول پیاده رو ق

سمت          سین روی نیمکتی هومن این  ستن امیر ح ش مخلفش طول خیابان راه می رود. با ن

بان می ایسوووتد.چشوووم ریز می کند و مردی دیگر را هم می بیند که روی نیمکت             خیا

سعی می کند          شلوغی خیابان خیلی سخت می توانست ان دو را ببیند.  می  کنشسته. بین 

فاصوله بگیرد و بعد به آن سومت خیابان برود. محتاط از خیابان رد می شوود و پابه پیاده     

سعی          شان قدم برمی دارد. هرچه  سر شت  صله از نیمکت مورد نظر پ رو می گذارد. بافا

می کند نمی تواند فاصوله اش را با آن دو کمتر کند اما خوب می فهمد که امیر حسوین با   

می کند. به خود قول می دهد در اسوورع وقت روز بعد باید ته آن مرد میانسووال صووحبت 

 .توی شماره ی حک شده روی موبایل او را در بیاورد
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هیات می تونه    امین:همه چیز بطور عجیبی به هم گره خورده. نمی دونم چقدر از این فر

 !درست باشه ولی... اعتراف می کنم ترسیدم

باش. اگه اون تصمیم گرفته که ساغر رو    مجید باجدیت می گوید: هوای ساغر رو داشته  

باید هرچه زودتر از                 تایید تو نمی مونه.  معامله کنه... پس این کار رو می کنه و منتظر 

 .اونجابیاریش بیرون

شیم،          شانس آورده با سون. باید یک نگاهی بهش بندازیم و اگه  ستم بر اون رم رو به د

ودیم و اگه به دسووتمون برسووه خیلی  اون می تونه همون چیزی باشووه که مدتها دنبالش ب

سره ی          ساخت و به اون پ شه به یک بدل ازش  سر. حتی می شه پ گره ها از کارمون بازمی

شق ثابت کرد که گولش زدن و دارن بازی اش می دن. خوب می دونم درد مظفری    کله 

ست مظفری           شیم بیرون که اگه د صه بک ساغر رو از این مخم سریع تر  چیه. باید هرچه 

 .سه بدبخت میشیمبهش بر

 .امین لب می گزد: تقصیرمنه. نباید از اول هم به هومن اعتماد می کردم

مجید آهی می کشووود: همه مون خطا کردیم. ولی نجاتش می دیم.یک خبر خوبی هم که 

 دارم اینه.سیامک زند خودشو تحویل آگاهی داده. امین متعجب می پرسد:سیامک؟

شه. دست مرتضی درد نکنه که زود جریان رو فهمیده  و : بله. متاسفانه یاخوشبختانه خود 

 .و نذاشته خبرش پخش بشه

  و : اما چطورممکنه؟

 !و: اعتراف کرده. به مرگ آبرودی اعتراف کرده...به... به کالهبرداری... به همش

مجید آهی می کشووود: دخترش سووورطان گرفته. توی یکی از بیمارسوووتان های بلویک          

 .میشه بستریه و داره شیمی درمانی
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تاده            نه ی دور اف خا که در آن  یاد دارد وقتی  نه اش را ب دخترک؟ خوب چهره ی کودکا

بامحسووون از او نگهداری می کردند. نفسوووش حبس می شوووود و مجید ادامه می دهد:به  

هیچی امیدی نداره. خودش مدعیه عامل بیماری دخترش کثافت کاریای خودشوووه و به              

  .همین خاطراومده اعتراف کنه

رش رابین دسوووتانش می گیرد. چهره ی دخترک یک لحظه هم از ذهنش کنار  امین سووو

 .نمی رودد

                                            **** 

انگشتاندستشرویشیشهیمیزتکانمیخورد؛بادقتبهکامشیوترشخیرهمیشودوباسردیزمزمهم         

  .منوبهکامشیوترشمتصلکن-یکند:

لحنیمرموزخطوو                              تکهبووا قبههومنوواسووو عل مت ینصوووودا میگویوود.                   ا ینجملهرا بهرهوووواا ب ا

  رهانگاهازمانیتورمیگیردوپرسشگرانههومنرانگاهمیکند:دلیلخاصیداره؟ کاری کرده؟

  -هومنبووابیوواعتنوواییمیگویوود:بهتومربوطنیسووووت. وسوووشسوووبوواقوواطعیتووادامهمیوودهوود:                               

مشیوترشوووروالزموودارم.                                   تموواموواطالعوواتووداخلکووا مشیوترشووومتصووولکن!  هکووا فقطمنوب

 ...ی. اینممثلبقیهفکرکنمتاحاالسیستمایزیادیروهککردهباش

سردرگمیوکنجکاویبردیگراحساسرها،ازقبیلحساطاعتوسرپیچینکردنازخواستهیهومنغلبه     

 ...میکند:ولیامیرحسینازخودماست. حاال یهو و بی مقدمه

  .هومنبابیصبریحرفشراقطعمیکند: ورور نکن رها! فقا کمکم کن

برمی                  یتور  ن برد و بوودون حرف بووه سووومووت مووا رهوووواپی بووه درمووانوودگی اش می 

شمیخواهدازهجومافکارمختلف،منفجر     ست؛هرلحظهذهن شدها گردد.هومنبهنقطهایخیره

شووود. هرچهفکرمیکندنمیتوانددلیلقانعکنندهایبرایحضووورامیرحسوویندرشووبقبل روی ان    
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نیمکت و کنار مردی غریبه پیداکند. نمی تواند قبول کند بین تمام افرادش کسوووی که از    

ست!دوست دارد بدان     ست که امیرحسین برعلیه   آن نارو خورد امیرحسین ا د چندوقت ا

شان شده. مطمئن است همه چیز به ساغر برمی گردد. شاید ساغر از همان اول جاسوس  

پدرش بوده و بعد به نحوی امیرحسین را گول زده. امیرحسین بخاطر احساسی که به او      

  ...دارد پاروی عقلش گذاشته و

  .هکش کنم و : آفالینه. باید کامشیوترش روشن باشه تابتونم

هافه می کند: من با این برنامه فقا می تونم باکس تلگرام       هومن پوفی می کشد و رها ا

 .و ایمیلش رو هک کنم. دسترسی به هاردش نمی تونم داشته باشم

 .و : فعال همین هارو هم ببینی برام کافیه

سوووین  بازهم سوووکوت می شوووود و هومن فکر می کند. از روز اول... از روز اول از امیرح

خوشوووش می آمد. چرایش را خودش هم نمی داند اما بیشوووتر از بقیه قبولش داشوووت.       

  .ساغر... باید هرچه سریع ترجلوی او را بگیرد

تقه ای به در می خورد و هیراد به همراه آرش داخل می شوند: کاری داشتی؟ کسراگفت  

 .بیایم پیشت

 .هم بگوبیادهومن ازپشت صندلی بلندمی شود و می گوید: به خود کسرا 

 آرش برای صداکردن کسرا بیرون می رود و هیراد قدمی به جلو می آید:چیزی شده؟

سالن می چرخاند       سرا نگاهش را در سمت در می رود و بعد از ورود آرش و ک هومن به 

و داخل می شووود. از مهردادخواسووته بود سوواغر را برای هواخوری بیرون ببرد و تاکید    

شد کسی     ستد و نگاهش را بین     کرده بود مراقب با سا اتاق می ای ساغر را باخودنبرد. و

  همه شان می چرخاند و می گوید: کدومتون دوست نزدیک امیره؟
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همه چشووومگرد می کنند و هومن ادامه می دهد: منظورم اینه کدومتون باهاش صووومیمی  

 ترین؟

 !هیراد می خندد: ازهمه بیشتر رفیق فاب خودته که

ی شووود. روی صووندلی جای می گیرد و کسوورا دل دسووت هومن ازشوودت خشووم مشووت م

 نگران می گوید: موهوع چیه؟ گوسفندقربونی جدید امیره که باید دخلشو بیاری؟

 هومن اخمی غلیظ می کند: منظورت چیه؟

کسرا شانه ای باال می اندازد:واهحه. باراول نیست داری نقشه قتل یکی از بین خودمون        

 ...شکلیه... همون حالتی رو داره که حکم مرگرومی کشی. االنم چشات دقیقا همون 

 !و : خفووووووووووووووووووووووووووووووووووه شو

سردی خود را حفظ کند.        سعی می کند خون صدای فریادش همه ازجا می پرند. هومن  با

دسووتی به صووورتش می کشوود واز جابلندمی شووود. قدمی به سوومت کسوورا برمی دارد و    

یسووتم که حکم مرگ کسوویو صووادر می کنم. اونه که حکم  مقابلش می ایسووتد: اینبار من ن

 .جلب تک تکمونو داره جور می کنه تا چی؟ تک به تکمون روونه ی هلفدونی بشیم

 هیراد جدی می گوید: یعنی چی؟

 .و : یعنی همین

دست هایش را از هم باز می کند: یعنی گول خوردیم. یکی این وسا داره زیر آبمون رو 

 .ه یا امیرحسین... یاهم دوتاشونمی زنه. اون یا ساغر

 آرش: چیشده که چنین فکری کردی؟
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هومن برگه ای نشووان اش می دهد: این شووماره سووند نداره! شووماره ای که باهاش تماس  

گرفته شوده هم سوند نداره! کل تماس های این سویم بین این دوشوماره بوده. می فهمی      

 .دادهیعنی چی؟ یعنی تموم این مدت آمارمون رو به یکی می 

  .هرسه ماتشان می برد و در این لحظه رها باخوشحالی می گوید: وصل شد وصل شد

شدت          ها درحالی که از  شود. ر شیرجه می زند و روی مانیتور خم می  سمتش  هومن به 

اهووطراب دکمه های کیبورد را محکم تر می زند می گوید:آنالینه می تونم دسووتگاهش   

 ...رو ببینم ولی

 د: ولی چی؟هومن مضطرب می گوی

  .و : ولی کدنویسی داره

سووراز مانیتور بلندمی کند و رو به هومن می گوید: یعنی نمی شووه به همین سووادگی وارد  

 .سیستمش شد. وقت می بره

 !هومن پوفی می کشد و کالفه می گوید: من خیلی سریع اون اطالعاتو الزم دارم

 !ک دروازه بلند و محکمهو : سعیمو می کنم. بازنگاه به مانیتور می دوزد: مثل ی

 .و : هرکوفتی که می خواد باشه.به هرقیمتی شده پیداش کن

رهووا که به جدیت قضوویه پی برده می گوید: باشووه من سووعیمو می کنم.یکم ممکنه زمان  

 .ببره... ولی پیداش می کنم

*** 

 و : کجایی؟
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 .و :من بامهرداد اومدم بیرون

 و : االن پیشته؟

 مهرداد که پشت رل نشسته می کند:آره. چیزی شده؟ساره زیرچشمی نگاهش به 

 .و : نه. فقا بهش بگو بیارتت آپارتمان من

 .ساره باشه ای زمزمه می کند و امیر حسین می گوید: هروریه. هرطور شده بیا

 .و :باشه

 تماس را قطع می کند و رو به مهردادمی گوید:می شه منو ببری آپارتمان امیر؟

شکارا اخم می   ستی به چانه اش می    مهرداد آ سعی می کندخود را کنترل کند. د کند اما 

 .کشد: باید ازهومن بشرسم

 ساره که از بدقلقی هومن خبر دارد می گوید:چه لزومی داره آخه؟ مگه من اسیرم؟

 .مهرداد شانه ای باال می اندازد: بخوای نخوای فعال اوهاع همینه

هیح می دهد.     شماره ی هومن را می گیرد و به محم جواب دادنش  ضیه را برایش تو ق

 .هومن کالفه می گوید: به هیچ وجه. به هیچ وجه نمیبریش اونجا

 .مهرداد از خداخواسته قبول می کند و بعداز قطع تماس می گوید:گفت نمیشه

ساره که صدای فریادهای هومن را از پشت خا شنیده بود مردد و ترسیده به فکر فرو        

 مکی می نویسد:هومن اجازه نداد. قضیه چیه؟می رود و برای امیرحسین پیا

 .بعد از چند دقیقه باالخره جوابش رسید: نرو خونه. بیرون باش
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ساره تعجب می کند اما پیگیر نمی شود و رو به مهرداد می گوید: حوصله ام سررفته می     

 شه بریم یجای خوب؟

 و : کجا مثال؟

  .ساره شانه باالمی اندازد: هرجایی

 .خطرناکه. ممکنه کسی بشناستت و : می دونی که

سوواره عاقل اندر سووفیح نگاهش می کند: با این تیپ و قیافه ای که هیراد واسووم سوواخته   

 .دیگه خودم هم خودمو نمی شناسم

 !تان الله عوض می کند: بداخالق شدیاب.و.شمهرداد می خندد و مسیر را به سمت 

 .یگهساره چیزی نمی گوید و مهرداد ادامه می دهد: اخم نکن د

 .ساره لبخندی مصنوعی میزند:من خوبم فقا... خیلی بالتکلیفم

 و : از چه لحاظ؟

 .و : رو هوام. اومدم که بین شماها باشم. مثل قبل ولی ... حتی شماهام مثل قبل نیستید

*** 

شسته. رها هنوز باتمام قوا دارد            چهارساعت گذشته و هومن خسته و کالفه گوشه ای ن

  .بیصبرانه انتظار می کشدتایپ می کند و هومن 

امیرحسین در ایمیل های ارسالی اش برای سرهنگ حاتمی راجع به سیامک می پرسد و       

شت پرده بماند تا بتوانند به افراد باالتر      ست همه چیز پ در آخر تاکید می کند فعال بهترا

شده و می خواهد           ست  ساغر ه ست  ست پیدا کنند. تمام ذهنش درگیر رمی که د هم د
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باالقوز شوووده و در     هرچه سووو  بدخلقی هومن هم قوز  ریعتر آن را بگیرد وچکش کند. 

خیالش همه چیز را به زنگ آن موبایل در شب قبل ربا می دهد. مطمئنا هومن بیخیالش  

سندبود که هیچ جایی           سیم بدون  سیمکارت مورد نظر یک  شود.  شده و پیگیرش می  ن

 .ثبت نشده و هومن با ان شماره به جایی نمیرسید

می دانست حاال که هومن از طریق آن شماره به نتیجه مطلوب نرسیده بیخیال قضیه می     ن

 !شود یاقدمی دیگر برمی دارد

 .رها بلند ازسر شادی دادمی زند: خودشه خودشه

ها . شود  می نزدیکش هومن ازجامی پرد   رو کد تونم می برنامه این با: دهد می ادامه ر

  .ما... اما زمان کمی داریمد سیستمش بشم اوار تونم می. بشکنم

ستمه. در عرض          سی سر  شم های هومن می دوزد:االن آنالینه و به احتمال زیاد نگاه به چ

شه می         ستم اون ارور می ده و اگه تواین زمینه باتجربه با سی شایدهم کمتر  پنم دقیقه یا

سرشو گرم کنه تامن باکس پیام           شده. باید توی این فرصت یکی  سیستمش هک  فهمه 

  .رو هاردم کشی کنم هاشو

سین را می گیرد:           شماره ی امیرح شد و  سریع موبایلش را از جیب بیرون می ک هومن 

 .من حلش می کنم

با احساس ویبره ی موبایل روی میز نگاه از صفحه ی لشتاب می گیرد و موبایلش را نگاه    

 می کند. با دیدن نام هومن ارتباط را وصل می کند: الو؟

 و : سالم.کجایی؟

 : من خونه ام. چطور؟ و
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 .و : من یک تصمیمی گرفتم. یعنی می خواستم بیشتر باهات صحبت کنم

امیرحسین با یک دست موبایل را می گیرد و با یک دست روی کیبورد پیام مورد نظرش  

 را برای مرتضی تایپ می کند: درچه موردی؟

  .و : راجع به ساغر

 .ت نکرده باشیامیرحسین لب می گزد: امیدوارم عجوالنه قضاو

شتر روش فکر کنم و        صمیم قطعی نگرفتم. باید بی ست. یعنی فعال ت ووووو : نه. عجوالنه نی

 .بسنجمش

شده و با دید امیرحسین به قضیه نگاه            سات دور  سعی می کند کمی از احسا امیرحسین 

کند: حتی منطقی نگاهش کنی می بینی توخودت می تونی از این فرصووت اسووتفاده کنی.   

گه سووواغر بع   تت            ا حاتمی رو تومشووو باشوووه می تونی  تت  نده دسووو یک برگ بر نوان 

شه وبخواد ناجوان         ستش نبا شه به اون مرد اعتماد کرد. ممکنه رم د همن نمی بگیری.در

 .مردانه بازیت بده. بهت که گفتم

  .هومن نفس حبس شده اش را بیرون می دهد: روش فکر می کنم

  سرعت اینترنتش می شود. پیامیامیرحسین می خواهدچیزی بگوید که متوجه کندشدن 

که در تلگرام ارسووال کرده بود هنوز آپلود نشووده. باری دیگر پیام را ارسووال می کند و    

  .کادری برای هشدار روی صفحه پدیدار می شود

یای           باز می کند: می تونی امروز یک سووور ب باز برای پرت کردن حواسوووش لب  هومن 

 اینورها؟

 ...ود: نمی دونم. شایدامیرحسین مردد با سیستم ور می ر
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صفحه ناگهان تمام           شدن  سفید شود و با  صفحه اش پدیدار می  باری دیگر کادر برروی 

پیام هایش به نقطه اول بازمی گردد. یعنی اولین پیامی که به آیدی مرتضی فرستاده بود. 

 .نفسش حبس می شود و سریع می گوید: من بعدا تماس می گیرم

ند و سریع تر از حدمعمول موس را حرکت می دهد. فلش  موبایل را روی تخت رها می ک

حرکتی نمی کند و دست روی دکمه ی پاور می گذارد تا سیستم را خاموش کند. صفحه       

بی حرکت مانده و امیرحسین کالفه تر از همیشه داد می زند: خاموش شو... خاموش شو      

 .لعنتی.. لعنتی

  تنه ی لشتاب جدامی کند. باالخره صووفحه لشتاب را چشه می کند و با تمام توانش باطری را

خاموش می شووود وامیرحسووین نفس حبس شووده اش را بیرون می دهد. سوورش را بین  

دسووتانش می گیرد و فکرش را به کار می اندازد. چه کسووی توانسووته بود تااین حدپیش   

برود و سوویسووتمش را با آن کدهای امنیتی هک کند؟ کارهرکسووی نبود شووکسووتن این   

  ...مرز

ها دومین      سرب  ها را زمزمه می کند. بعد از علیرها در دفتر آگاهی ،ر لندمی کند و نام ر

کسی بود که به قدرتش درتکنولوژی ایمان داشت. آب دهانش را قورت می دهد و نگاه    

  .مرددش را به موبایل رها شده روی تشک تخت می دوزد

شان    هومن با او تماس گرفت و حرف زد اما هیچ چیز جدیدی نگفت. حرف های روزقبل

  .را مرور کرد و... و فقا وقت تلف کرد

مثل فنر از جا می پرد و موبایلش را از روی تخت می قاپد. شماره ی ساغر را می گیرد و    

درحالی که به سووومت کمد می رود تا لباسوووهایش را بردارد لب می زند:جواب بده. لطفا             

 !جواب بده
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ش را روی سرش می زند. لبخندی تلخ می ساغر ازماشین پیاده می شود و عینک دودی ا

 .زند و نگاهش را بین درختان پاییزی می چرخاند: خیلی وقت بود اینجانیومده بودم

 .مهرداد لبخندی می زند و نزدیک تر می شود: منم همینطور

می خواهد دسووتش را بگیرد که سوواغر خود را عقب می کشوود. مهرداد اخم می کند: این 

  کاراچیه؟

انش را قورت می دهد و اولین چیزی که به ذهنش رسووویده را می گوید:  سووواغر آب ده

 .متاسفم ولی قول دادم

 مهردادنیشخندمی زند: قول دادی؟ که دست منو نگیری؟

 !ساغر بدون حرف جلوتر می رود:بحث نکنیم. میخوام یکم آرامش داشته باشم فقا

زمینی چمنی می مهردادبدون حرف پشوووت سووورش راه می افتد. سووواغر باالخره مقابل       

 ایستد:بریم اونجابشینیم؟

مهرداد باشوووه ای می گوید وباهم بسووومت زمین می روند. روی زمین جای می گیرند و          

سال پیش بود که اینجاآمده      ساغر از ته دل لبخندمی زند. حتی بیادندارد آخرین بارچند

  بود. گاهی باساالر می آمد و...آخ ساالر! یعنی حاال چه می کند؟

موبایل را زیردسووتش که روی کیف قرار دارد حس می کند و از فکر خارج می  ویبره ی

سریع تماس را وصل           شماره ی امیرحسین  شود. موبایلش را بیرون می کشد و با دیدن 

 .می کند: الو

 و : سالم. کجایی االن؟

 .تان اللهب.و.شو : 
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 و : اون پیشته؟

 دوزد: اره. چیزی شده؟ ساره نگاه به مهرداد که چهارچشمی او را می پایید می

 .و : خونسردی تو حفظ کن و لبخندبزن

سوواره به گفته اش عمل می کند و بالبخندی مصوونوعی لحنش را صوومیمی می کند: چشووم  

  !حتما

وووووو : من میام دنبالت. از خروجی سووومت بلوار کشووواورز بیابیرون. نذار مهرداد بفهمه.          

 .یجورایی دکش کن و فرار کن

اما سووعی می کند لبخندش را حفظ کند: منم همینطور عزیزم. سوواره دل نگران می شووود 

 پس امشب می بینمت.فقا مشکلی پیش اومده؟

و : من سعیمو می کنم سریع تر برسم. بیا سمت بلوار کشاورز. فقا فرار کن پیدات نکنه   

  .باشه؟به هیچکدوم اعتماد نکنه

 .و : باشه حتما. فعال خداحافظ

با کنایه می گوید: هیچوقت فکر نمی کردم تو یک روزی        تماس را قطع می کند ومهرداد   

 !بااون باشی

سووواره آب دهانش را قورت می دهد و به راهی برای فرار فکر می کند. مهرداد دلخور       

سته میری         شم ب شناختیش و داری چ ست ن ادامه می دهد: توهیچی از اون نمی دونی. در

 .تو گودال

رد می شووود و سوواره بانگاه دنبالش می   مردی باصوودای بلند بسووتنی گویان ازکنارشووان 

کند.یعنی چه شووده بود؟ چرا امین مضووطرب بود؟ چرا فرار؟ چرا همه چیز بطرز عجیبی  
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به هم پیچ خورده بود؟ گفت اعتماد نکن ، به هیچکدامشوووان. نگاه دقیقش را به مهرداد          

را می دوزد. یعنی این آدم ها دیگر دوسووتش نداشووتند؟ گولش زدند؟ مهردادکمی خود 

 ...جلو می کشد: ما باهم خوب بودیم ساره. منو تو

سووواره تند به میان حرفش می پرد: بااین حرف ها نمی تونی اوهووواع رو تغییرش بدی        

  .مهرداد. لطفا کشش نده

 بعد نگاه به مرد بستنی فروشی که دور شده می کند: می شه بستنی بخری؟

 !لبخندی به لب می آورد: مثل همیشه وانیل شکالتی

  .هردادپوفی می کشد و ازجابلندمی شود: یک روزی خودت پشیمون می شی سارهم

 .آهی می کشد: من تااون روز منتظرمی مونم

بدون حرف دیگری با قدم هایی کند و افتاده به دنبال مرد بسوووتنی فروش می رود. به            

  .محم دور شدنش ساره ازجابلند می شود و باتمام توان برخالف مسیر رفتن او می دود    

  .بقدری آنجا پیچ در پیچ و بزرگ بود که بتواند خود را گم و گور کند

بدون هیچ دغدغه ای می               که  ند  هایی را می بی ها جوان  نار نیمکت  حین عبورش از ک

خندند.سه دختر که باصدای بلند قهقهه می زنند. دخترو پسری که با فاصله ی کمی کنار      

سته و عمیق یکدیگر را نگاه می کنند.    ش شود و فکر        هم ن شان رد می  سرعت از کنار با 

شته و از ته دل    می کند خوشبختی همین خنده ها بوده. همان روزهایی که دغدغه ای ندا

شتر... همان روزهایی     می خندید. حضورش درخانه پدری و دلخوری اش برای آزادی بی

 اییکه می توانسووت به رویاهای دخترانه اش پرو بال بدهد خوشووبخت بوده! همان روزه

که می توانسوووت باخیال راحت نفس بکشووود و نیازی نبود فرار کند... خوشوووبختی همان  
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روزها بوده و او چه ساده و بی منت چوب حراج به خوشبختی اش زد و زندگی اش را به   

 .باد داد

باالخره از محوطه پارک خارج می شوود. گوشوه ای می ایسوتد و پشوت سورهم نفس می      

ویدن می تواند هربان قلبش را حس کند. موبایلش را از   کشد. ازشدت اهطراب و تند د   

کیف بیرون می کشوود و شووماره ی امیرحسووین را می گیرد. به بوق دوم نرسوویده ارتباط   

 .برقرار می شود: الو

 و : سالم. کجایی؟

 و : دارم می رسم. توکجایی؟

 .و : من... اومدم بیرون

 .االن می رسم و : یک دکه روزنامه فروشی هست. اونو بیا باال منم

تماس قطع می شود و ساره شروع به راه رفتن در مسیری که گفته می کند.باهرقدمی که 

برمی دارد ترس تمام تنش را می لرزاند. نمی داند چه شوووده و چه اتفاقی افتاده اما حس  

صدای فریاد هومن که گفته بود به       ضطرب امین و  صدای م خوبی به این اتفاقات ندارد. 

ید نزد امین برود. دو دقیقه بعد صووودای بوق های بلندی می شووونود و به         هیچ وجه نبا  

سووومتش برمی گردد. با دیدن چهره ی امین نفس راحتی می کشووود و مثل کودکی که      

مادرش را گم کرده بود به ماشوووین پناه می برد. به محم جای گرفتنش روی صوووندلی         

  یشده؟ماشین ازجا کنده می شود. ساغر با صدایی لرزان می پرسد: چ

سعی            ستمم رو هک کردن.  سی شک کرده.  ست می گیرد: هومن  ستش را در د امین د

 .کردم جلوشونو بگیرم ولی مطمئنم حداقلی از اطالعاتو تونستن کشی کنند

 رنگ از روی ساغر می پرد: حاال چی میشه؟
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  .و : نمی دونم. فعال باید جایی مخفی بشیم که پیدامون نکنند

 .می کند: پیاده شو ماشین را گوشه ای پارک

تمام داشبورد را در کیف دستی کوچکش خالی می کند و از ماشین پیاده می شود.دست        

دور بازوی سوواغر می اندازد و او به دنبال خود می کشوود. سوواغر می پرسوود: کجامی ریم  

 االن؟

 .و : یجای امن. باماشین پیدامون می کنند. بعد از اینو باید پیاده بریم

 ...ردد: مطمئنی چیزی بهت وصل نکردن؟ چیزی بهت بدن یابه سمتش برمی گ

  .ساغر مردد نگاهی به سرتاپایش می کند: نمی دونم

با نگاه اطراف را می کاود و به سووومت کافه ای به راه می افتد: بریم اونجا. میری               امین 

 .دستشویی و خودتو خوب می گردی باشه؟ دقیق و بادقت

کافه می روند. پیشووخدمت خوش آمد می گوید و   سوواغر سووری تکان می دهد و باهم به

صله            شویی می رود و در این فا ست ساغر به د صنوعی به رویش می زند.  امین لبخندی م

 .پیشخدمت به امین می گوید: نمی شینید؟ االن همکارم منو رو براتون میاره

  .و : نه ممنونم

خره از سوورویس  پیشووخدمت بدون حرف از او دور می شووود. چند دقیقه بعد سوواغر باال 

  .خارج می شود و می گوید: چیزی نبود

امین دستش را می گیرد و باهم به سمت درخروجی می روند. ساغر لحظه ی آخر فضای  

کافه را از نظر می گذراند و آهی می کشد. دست امین را محکم تر در دستش می فشارد   

م شووود باید با امین به و فکر می کند اگر زنده ماندند، اگر روزی تمام این مشوووکالت تما
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اینجا بیاید. باید بگوید از فضوووای این کافه خوشوووش آمده تابیایند و اینجا یک بسوووتنی             

بخورند.باید برای یک روز هم که شوووده مثل انسوووان های معمولی زندگی کنند. به کافه  

بیایند و باهم قدم بزنند. دسوووت هم را بگیرند و فرار نه... فقا طول این خیابان را قدم             

نند و حرف های عاشوووقانه در گوش یکدیگر نجوا کنند. باید به امین بگوید که دلش               بز

برای یک روز عادی و یک زندگی عادی تنگ شوووده. باید بگوید دلش هوای یکنواختی            

 !های زندگی اش را کرده

سته کلیدی        شوند. امین از جیبش د ساعت دویدن باالخره وارد کوچه ای می  بعد از نیم 

ش  ستد و کلید را در    را بیرون می ک سرعت قدم هایش می کاهد. مقابل دری می ای د و از 

 قفلش می اندازد. ساغر نمای خانه را ازنظرمی گذراند:اینجاکجاست؟

امین در را باز می کند و وارد حیاط بزرگی می شووووند. امین دسوووتش را در دسوووت می      

شده. بین پیام هام هم چیز    شارد: هویت امین وفایی تو اداره ثبت ن ضیه نب ف ود  ی از این ق

 .که بخوان از طریق سیستم بهش برسن

 ...ساغر مقابل در شیشه ای می ایستد و متعجب نگاهش می کند: یعنی... یعنی

 ...امین لبخندمی زند: یعنی خیالت راحت باشه. جامون اینجا

 !چشمکی می زند: خونه ی امین وفایی امنه

کشد: به خونه محقر ماخوش اومدی.خیلی  در را به جلو هل می دهد و او را پشت خود می 

 .وقته کسی اینجا نبوده ممکنه کثیف و گردو خاک گرفته باشه

چراخ ها را روشووون می کند و در نظراول نگاه به پشوووتی های روی زمین می دوزد.تنش  

 .سست می شودو آهی می کشد: مامان همیشه اونجا مینشست

  .می کند: بساط چایی اش همیشه بشا بودبالبخندی تلخ اشاره به سماور ذغالی کنم خانه 
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ساغر نگاهش را در تمام خانه می چرخاند. پشتی ها و فرش رنگ و رو رفته. گلدان های    

بدون گل روی طاقچه. همه و همه فضوووای یک خانه سووونتی را سووواخته بودند. حاال دیگر 

 .دمدلش کافه ی سنتی را نمی خواهد،ناگهان باصدای بلندمی خندد:من اینجا رو دی

 امین متعجب نگاهش می کند: یعنی قبال اومدی؟

سوواغر دسووت امین را رها می کند و به سوومت درب چوبی ته سووالن می رود. اینجارا قبال   

دیده بود. چشووم می بندد تا همه چیز را دقیق تر بیاد بیاورد. امین نزدیک تر می شووود:   

 .من یادم نیست ولی ممکنه بچه که بودی اومده باشی

به سووومت امین می چرخد: بچه نه...             سووواغر کم ک باخنده  م رویایش را بیاد می آورد. 

 .توخواب دیدم. من اینجا رو توخواب دیدم

  .به سمت درب چوبی برمی گردد: اتاقته

بیشتر فکر می کند: سفید خاکستری... تختت گوشه ی راست اتاقه. یک تخت تک نفره        

 .با روتختی خاکستری

 .می کند: من همشو یادمهباهیجان به سمت امین سربلند

امین بالبخند نگاهش می کند. همه چیز انقدر سوووریع اتفاق افتادکه هنوز در باورش نمی    

گنجد همسرش است!دست چپ او را بلندمی کند و با دیدن انگشت خالی از انگشترش        

 .لب می زند: این روزهاتموم بشه باید بریم حلقه بخریم

میاورد که سوواغر متاثرمی شووود. دیگر هیچکدامشووان   انقدر ناگهانی این جمله را به زبان

صله    نگران مهرداد و هومن و باند و... نبودند. انگار تمام دنیا در این چهاردیواری و در فا

ی کم بین آن دو خالصه شده بود. انگار در آن لحظه تنها مشکل شان نداشتن حلقه بود.      
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می کنی بری تو؟ بریم ببینیم  ه ای به روی دسووتش می زند: چرا در رو باز نب.و.شووامین 

 چقدر از خوابت واقعی بوده. هوم؟

ساغر بالبخند سرش را برای تایید تکان می دهد. امین دست پشت کمرش قرار می دهد 

و بادسووت دیگر درب اتاق را باز می کند.باهم وارد اتاق می شوووند و امین کلید چراغ را  

 .می زند

 .می چرخاند و می خندد: خودشه ساغر نگاه کنجکاوش را دور تا دور اتاق 

شش زمزمه       صدای آرامی زیرگو ستش را به دور او تنگ تر می کند و با  امین حلقه ی د

 می کند: توخواب چی دیده بودی؟

سی اش می تواند         شم پلی شرمزده لب می گزد و امین می خندد.  ساغر از یادآوری اش 

صله         شکار کند. پس فا سته را  شکل ب صاویری که در ذهن او  شان را کمتر می  ت  ی بین 

 !کند: پس تو خواب منو می دیدی؟ خودشم توی خونه؟ ازتو بعیده دختر حاجی

ساغر اخم  ریفی می کند و امین     شمکی ته حرفش می زند.  ش و چ ه ای روی گونه  ب.و.

اش می گذارد. دست نوازشش را روی صورتش می کشد و یک لحظه نگاه از چشم های       

 اورکنم االن تومال منی؟ساغر برنمی دارد:یعنی باید ب

 .ساغر لب می زند: من همش فکر می کنم خوابم. می ترسم بیدارشم

یدم. از          امین می خندد: میوه ی ممنوعه ی زندگیم بودی. از آوردن اسووومت می ترسووو

 ...فکرکردن بهت هراس داشتم

  !ساغر را به سینه اش می چسباند:آخ که نمی دونی چی ها کشیدم ساغر
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ا باتردید باال می آورد و به دور اوحلقه می کند: مهم اینه که گذشته.  ساغر دست هایش ر

 .االن باهمیم

 ساغر که متوجه حرفش نشده می گوید:چی؟امین لبخندی می زند 

سرش می گوید: ای     شالش از روی  صله می گیرد. در حال باز کردن    ن خونهامین کمی فا

 رو دوست داری؟

 !ساغر لبخندی از اعماق دلش می زند: خیلی زیاد

نه اش گوشوووش را نوازش می      باز او را در آغوش می کشوووود و صوووودای مردا امین 

  .دهد:اینجاخونه ی منه.خونه ی خودِ من

ست هایش به دور او تنگ         ساغر را قلقلک می دهد. د شانه ی  شد  نفس عمیقی که می ک

سرش به    شود و  سشری    تر می  گوش او نزدیک تر:من بهترین روزهای زندگی مو اینجا

کردم. همینجا،توی همین خونه ساعت ها تو حیاطش توپ بازی کردم. چه شب هایی که   

توی این اتاق من تاصبح درس خوندم و نخوابیدم.من توی این خونه امین شدم.اینجاواسم  

 .پره از خاطرات خوب و قشنگ.دوست دارم اینجا زندگی کنیم

سوواغر به سوومتش برمی گردد. بادسووت یقه ی لباسووش را به بازی می گیرد:اگه اینجارو   

 ...دوست داری

 .سربلندمی کند و به رویش لبخندمی زند:همینجا زندگی می کنیم

سرمی دهد:میدونم          شده اش می کند و کش مویش را  سته  ستش را بندموهای ب امین د

کنیم. طبقه ی باالرو هم درسووت می کنم.   کوچیکه،می دونم قدیمیه. بنّامیارم نمارو عوض

 .دوتا اتاق کافی نیست.باید برای بچه هامون هم اتاق داشته باشیم
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پیشانی اش را به پیشانی ساغر تکیه     ساغرازتصوربچه هایشان قنددر دلش آب می شود.    

 .می دهد:تو تموم زندگی منی

.کاش هیچوقت  سوواغرلبخند می زند وچشووم می بندد:انگارخوابه.انگار همش رویاسووت  

 .بیدار نشم امین

 .امین لبخندی می زند و زمزمه می کند: ولی یک قولی بهم می دی

سبت به ثانیه          شد و بالحنی جدی تر ن سشگرنگاهش می کند و امین آهی می ک ساغر پر

شه و نمی     سرراهمون قرار داره. نمی دونم فردا چی می  ای قبل می گوید: نمی دونم چی 

 ...زنده ام یانه دونم همین یک ساعت بعد

با صدایی پر از ترس و وحشت می گوید: نمی دونم تو زنده ای یانه. خیلی اتفاق ها پیش    

 .رومونه

سینه ی اوپنهان می کند. تصور نبودن امین وحشتناک است. لب می          ساغر سرش را در 

 .زند: بیدارم نکن امین!از این خواب قشنگ بیدارم نکن

 .وی رویام غرق بشم... تموم بشممی خوام برای یکبارهم که شده ت

سربلندمی کند و نگاه به چشم های امین می دوزد. دستش را بلندمی کند و روی صورت      

 !امین می گذارد: اگه قراره فردا نباشی...یانباشم.بیا امروز رو خرابش نکنیم

امین لبخندی می زند وفاصووله ی بین شووان را از بین می برد، بعد از تمام پسووتی بلندی    

یی که سرراهشان بود. بعداز تمام انتظاری که برای یکدیگر کشیدند باالخره سهم هم     ها

شدند و اولین قدم را برای زندگی نوپای شان برداشتند. اولین عاشقانه ها را باهم تجربه     

کردند و همه چیز مثل رویایی شوویرین بنظرمی رسووید. تمام سوواعاتی که درکنارهم و در 
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ظه ای نبودن یکدیگر فکر می کردند و تشوونه تر برای لمس  آغوش یکدیگر بودند،به لح

  .حضور هم می شدند

هیچکس نمی دانسووت در پس طلوع آفتاب فردا چه اتفاقاتی برایشووان رقم می خورد اما  

 .آن ها اولین رویای واقعی شده ی مابودنشان را باهم تجربه کردند

*** 

ای می کشد. با پشت دست      عقربه های ساعت روی یک می ایستند و هومن نفس کالفه  

چشوووم هایش را می مالد و دوباره نگاه به صوووفحه ی لشتاب می دوزد. تاکنون چهار دور            

تمام پیام های امیرحسووین را دور کرده تا پی به هدف او از این جاسوووسووی ببرد. با قطع   

شوودن ارتباط نتوانسووته بودند تمام پیام هارا بدسووت بیاورند و تاریخ اولین پیامی که در   

دسووت داشووتند به تیرماه میرسووید. یعنی حتی قبل تر از وقتی که امیرحسووین و سوواره     

سطه های مواد بود     سین حتی اطالعات ایرج که یکی از وا یکدیگر را مالقات کنند. امیرح

و مدتی را امیربرای اوکار می کرد هم منتقل کرده بود. اتاق ساره و تمام وسایلش را زیر 

پیداکند. تا بفهمد این امیرحسین واقعاکیست و چرا به پلیس  ورو کرده بود تا یک سرنخ 

کمک کرده! اماعجیب ترازهمه این بود که بین پیام هایش باساره یک پیام مشکوک هم   

  .به چشم نمی خورد

 از پشت میز بلندمی شود و به سمت رها می رود: هنوز پیدانکردی؟

  .نه هنوزرها بدون این که سراز صفحه مانیتور بلندکندمی گوید:

هومن پوفی می کشد و به سمت در اتاق می رود. غیب شدن ساره دومفهوم می توانست        

داشته باشد. یا با امیرحسین همکاری می کرده و باهم فرارکردند ویاهم امیرحسین او را 

شاید تمام          ست.  ضیه همین ا شاید هم ق دزدیده! بین معادله ی مزخرفی گیرکرده بود، 

شان باز  سته وارد این       این مدت همه  شته و نادان ساغر هم خبرندا شاید خود ی خوردند، 
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سرهنگ حاتمی دخترش را وارد باندمی      شده. همه اش باعقل جور درمی آید،  جریانات 

سین          شد. حاال این امیرح شته با سین می خواهد هوای دخترش را دا کند و بعد از امیرح

س     سبتی باحاتمی دارد را بعدا می فهمد، امیرح ست و چه ن شق     کی ساغر نقش عا ین برای 

 ...پیشه هارا بازی کرده و

اما امیرحسووین سووال ها بعد از ورود سوواغر به گروه بااو روبرو شوود. هنوزهم نگاه مات و  

 .مبهوتش را وقتی که برای اولین بار ساغر را دید بیاد دارد

طول سوووالن کوچک خانه راه می رود و فکر می کند. سووورش از شووودت هجوم این همه 

ستانش می گیرد.           معادله  سرش را بین د شیند و  شه ی دیوار می ن ست.گو روبه انفجارا

 ...چشم می بندد و لب می زند: من چیکار کنم خدا

صدا      شود. خدا؟ واقعا خدا را  ناگهان خودش هم از چیزی که به زبان آورده متعجب می 

دد و سعی  زده بود؟ آن هم بعداز سال ها دوری از تمام گفته های خداوند... چشم می بن  

می کند چادر گل دار نازمامان را بیاد بیاورد. وقتی که قامت می بسوووت و نماز می خواند.    

همیشوووه سوووه نفره نماز هایشوووان را می خواندند. همه چیز خوب بود تا وقتی که با مانی  

دوست شد. مانی مهندس کامشیوتر بود، کمکش کرد قفل رم را باز کنند طوری که دیگر   

اره ی پلیس برسد و نه دشمنان پدرش. این کار نزدیک نیم سال طول    گزارشش نه به اد 

کشید و باالخره موفق شدند. از روزی که اطالعات درون رم را خواند، از روزی که چهره    

ی تک تک آن تصاویر را به ذهنش سشرد، از روزی که نام قاتل را به روی تک تک شان     

رد... دیگر از راه راسووتی که خداوند  گذاشووت وتصوومیم گرفت انتقام خانواده اش را بگی 

سرراهش گذاشته بود جدا شد. رفت تا هومنی بشود که زندگی هیچ انسانی برایش مهم       

نباشوود، مثل تمام آن هایی که زندگی او و خانواده اش برایشووان مهم نبود و نابودشووان    

می  کردند. از آن روز بود که دیگر خود را الیق نمازخواندن هم ندانسووت. خودش خوب

دانست دارد چه غول بی شاخ و دمی از خود می سازد، خودش تمام امروزش را دیده بود 
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و می دانسووت روزی به جایی می رسوود که دلش برای علی بودن... برای علی و خدایش   

  .تنگ خواهد شد

سربلند می کند و از جابلندمی شود. این غول بی شاخ و دم که ریشه در وجودش دوانده      

آخرش را می کشووود. باید دسوووت بجنباند و آخرین قدم را هم بردارد.         دارد نفس های 

دیگر وقتی برای معطلی نمانده، باید به هرقیمتی شوووده آن رم نفرین شوووده را بدسوووت  

ساغر را پیداکند.      شاه غول ها برود. برای این کار اول از همه باید  بیاورد و به مالقات پاد

سر او بیاورد، ساغر را با رم معاوهه می     دیگر مهم نیست آن مرد ممکن است چه بالیی  

کند و خودش حرکت آخر این شووطرنم بی رحمانه را انجام می دهد.یکبار برای همیشووه 

 !کیش و مات

با دیدن رهوووایی که دسوووت ازکارکشووویده متعجب می             دوباره وارد اتاق می شوووود و 

 گوید:چیشد؟ پیداشون کردی؟

 .د: نه. موبایل ساره هم خاموش شدرها ناامید سرش را به چپ و راست تکان می ده

 !شانه باال می اندازد: دیگه راهی نمونده

هومن خشمگین می شود و مشت محکمش را بر دیوار کناری می کوبد. از صدای دادش      

سووتون های خانه به لرزه در می آیند. باصوودای بلندی که به گوش همه برسوود فریاد می 

 !ه اون دوتا رو برام پیدا کنیووووووووووووووودزند: برام مهم نیست چجوری، از زیرسنگم شد

*** 

بانورخورشیدی که در چشمش تابیده پلک هایش از هم باز می شود. چندباری پلک می    

سرمامی کند. نیم خیز        شود. غلتی می زند وباکنار رفتن پتو احساس  هح  زندتا دیدش وا

هایش را باپشووت   می شووود و خجالتزده دوباره پتو را روی نیم تنه اش می کشوود. چشووم
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دست می مالد و خمیازه ای می کشد. گوش تیزمی کند تا صدایی بشنود و ازحضور امین       

سکوت خانه ترس بر دلش می اندازد. آب دهانش را قورت می     شود اما  درخانه مطمئن 

 دهد و بلند می گوید: امین؟

 جوابی نمی شنود و بلندتر تکرار می کند: امیووووووووون؟ هستی؟

شده      وقتی که  ضطرب  شتزده از تخت پایین می آید، انقدر م جوابی نمی گیرد هول و وح

سریع لباس به تن می کند و از اتاق خارج می       ساس نمی کند.  صال اح که دردکمرش را ا

شووود. به تمام اتاق های خانه سوورک می کشوود و پابرهنه به حیاط می دود. باتمام نایی که 

صدا می زند و جو  ضدار به خانه برمی    درجانش مانده نامش را  شنود.مغموم و بغ ابی نمی 

گردد و به اتاق می رود. کالفه با دسووت موهایش را کنار می زند و به دنبال کیف اش می 

گردد. لباس های روی زمین راکنار می زند و از زیر مانتوپیدایش می کند. با دست هایی  

 فه تر جیب های مانتو اش    لرزان زیشش را باز می کند. اما موبایلش را پیدا نمی کند. کال       

را می گردد امابازهم موبایلش را پیدانمی کند. دلگیر و نگران پاهایش را درشوووکم جمع  

می کند. درهمین حین نگاهش به برجسووتگی کوچکی روی دراور می افتد. مثل فنر ازجا  

ما متوجه               با او تماس بگیرد ا تا  با دیدن موبایلش خوشوووحال برش می دارد  می پرد و 

دیگر روی دراور می شوووود که متعلق به امین اسوووت. بازهم اسوووترس به جانش         موبایل  

 تزریق می شود و می نالد: توکجایی امین؟

سالن راهم        شود.  شی امین رها می کند و دوباره از اتاق خارج می  موبایل اش را کنار گو

  پشوووت سووورمی گذارد و به حیاط می رود. باری دیگر با دقت همه چیز رانگاه می کند تا

شان کرده اند پس چرا فقا امین      شانی پیداکند. نکند هومن او را برده؟ اگر پیدای ردی ن

شیند و سرش را بین دستانش           شته اند؟ گوشه ی حیاط می ن نیست؟ چرا کاری به او ندا

می گیرد.دستش را روی گلویش فشار می دهد تا بغم سنگینی که راه تنفس را بسته را 

ای از دیشووب در ذهنش جان می گیرد و لب می گزد.   آرام کند. بالمس گردنش خاطره
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لبخندی شوورمگین می زند قطره اشووکی از گوشووه ی چشوومش به بیرون راه پیدامی کند:  

 توکجایی؟

سربلندمی کند. باترس         ساغر  همین لحظه صدای چرخش کلیدی به گوشش می رسد و 

هد. اطراف  دری که درحال باز شوودن اسووت را نگاه می کند و آب دهانش را قورت می د

سالحی برای دفاع از خود پیدا کند،همان لحظه قامت امین از پشت در    را نگاه می کند تا 

 !پدیدار می شود و ساغر با دیدنش نفس حبس شده اش را بیرون می دهد: امین

امین با دو دسووت پرپالسووتیک نمی تواند در را ببیندد و با پاهلش می دهد. سوواغر یک    

و با تمام وجود به آغوشوووش پناه می برد. امین که انتظار         جفت پای دیگر قرض می کند   

 چنین حرکتی را از اونداشت متعجب صدایش می کند: ساغر؟! خوبی؟

ساغر دستهایش را که به دورگردنش حلقه کرده محکم تر می کند و سر روی سینه اش   

 می گذارد. امین دست پرپالستیکش را روی کمرش قرار می دهد:خوبی؟ چیزی شده؟

شم های خیس اش متعجب      سا  سینه اش جدامی کند و امین بادیدن چ سراز  غر باالخره 

  تر می شود: چیزی شده؟

شکهایش را            ست ا شت د سربه زیر باپ ستانش را از دور گردن او باز می کند و  ساغر د

 پاک می کند. امین صدایش می کند:ساغر؟

 !می گوید:شکستنساغر نگاه به تخم مرغ های شکسته ی درون پالستیک می دوزد و 

فدای سووورت.               ید: ها می گو یدن تخم مرغ  با د گاهش را می گیرد و  له ی ن با امین دن

 ساغر؟میشه نگاهم کنی؟
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ساغر سربلندمی کند و با دیدن چشم هایش لبخندمی زند. امین پالستیک هارا زمین می     

 گذارد و قدمی به سمتش برمیدارد. دستش را نوازشوار رو گونه اش می کشد:چرا گریه    

 کردی؟

سووواغر باز شووورمزده سوووربه زیرمی اندازد: بیدار شووودم نبودی. گوشووویتم رو دراوربود.  

 .ترسیدم. فکرکردم بردنت

 امین می خندد و او را در آغوش می کشد: دیوونه. بردنم؟ مگه من بچه ام؟

 !با دست به خود اشاره می کند: انقدری بزرگ و سنگین هستم که زورشون بهم نرسه

 !لحن شوخ اش می زند: دیگه هیچوقت بیخبرنرولطفا ساغر لبخندی به

  .ه ای بروی گونه اش می گذارد:چشم. ببخشید که ترسوندمتب.و.شامین 

از اوفاصووله می گیرد و خم می شووود تا پالسووتیک هارا بردارد: توخونه هیچی نبود واسووه  

 .خوردن. رفتم یکم مواد غذایی بخرم

  رمی دارد: دستت دردنکنه. حاال که فکر ساغر هم به کمکش می شتابد و چندپالستیک ب   

 .می کنم می بینم خیلی گرسنمه

و باهم به خانه می روند. امین یخچال را به برق می زند و سوواغر تخم مرغ های سووالم را  

سالن پهنش می       جدامی کند. امین از کابینت سفره ای پارچه ای بیرون می کشد و وسا 

  .ه قرار می دهد و امین  رف مربا راکند. ساغر نان و جعبه ی پنیر را روی سفر

 .ساغر لبخندی به سفره می زند و زمزمه می کند: زندگی ما. زندگی مون

ستمی گوید: چه وردی می گی زیر لب دختر؟می     شربت ا امین که در حال آوردن بطری 

 خوای جادوکنی؟
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 .ساغر به سمتش می چرخد و لبخندمی زند: کاش یک قدرت جادویی داشتم

 ش جای می گیرد و باخنده می گوید: که چیکار کنی؟امین کنار

ساغر آهی می کشد و نگاه به چشم های او می دوزد: که این لحظه هارو تاآخر عمر کش  

 .می دادم

امین لبخندی به لب می آورد و نگاه می دزدد: دوسوووت داشوووتم االن مطمئن دسوووتت رو 

 .بگیرم و بهت قول بدم من تا آخرش هستم

سووت می گیرد: خیلی دوسووت داشووتم بگم ترس هات الکیه و ما تا  دسووت سوواغر را در د

 .همیشه باهمیم

 .نگاه از دستش می گیرد و به چشم هایش می دوزد: ولی حتی من هم می ترسم

  .لبش را تر می کند: می ترسم ساغر... این اولین باره که انقدر از فردا ها می ترسم

می دهد. امین او را در آغوش می سوواغر نزدیک تر می شووود و سوور به شووانه اش تکیه   

  فشرد: صبحونه بخوریم. باشه؟

شکل        شه ای زیر لب می گوید. امین تکه نانی برمی دارد و به  سربلند می کند و با ساغر 

 لقمه درست می کند: از کدومش؟

 .و : مربا

  !و : چشووووووووووووووووم

قمه را به سمت ساغر می   باحوصله مربا را روی نان می مالد و لقمه ای درست مس کند. ل  

ستش را می گیرد و       ستش گرفته و د ساغر لقمه را از د ش گیرد.  ه ای روی آن می ب.و.
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سمت خود می برد و می      ساغر را به  ش گذارد. امین لبخند می زند و همان دست  د.  ب.و.

 .دستش را رها می کنداما نگاه از چشم هایش برنمی دارد:بخور. رنگ به روت نمونده

 .ه مربا می کند: خودت هم بخورساغر اشاره ای ب

  .امین می خندد:چشم

و لقمه ای دیگر برای خودمی گیرد. آرامش عجیبی بین شان بود، آرامشی پر از سکوتی     

 .دوست داشتنی. هردویشان حس می کردند که این آرامش، آرامش قبل از طوفان است

سرعت برق و باد می گذرند و برای هوم    ساغر و امین به  شنده...   روزها برای  ن کند و ک

امین به ساغر تاکید می کند که تحت هیچ شرایطی موبایلش را روشن نکند چون مطمئن     

شان          شماره های شان هومن به هردری می زند و اولین کار رد یابی  ست برای پیداکردن ا

است. سیم کارتهایشان را نابود می کنند و بازهم به آرامش زندگی شان ادامه می دهند.     

اولین بار بهترین روزهای زندگی شان را باهم پشت سرمی گذارند. ساغر از      هردو برای 

 ارب اولین برای که احساسی   از باخنده امین و گوید می او دیدن برای زندان در انتظارش 

م روی دایره می ریزند و به باه را ها ناگفته تمام. گوید می بود شووده ور شووعله درونش

ل هسووتند از این که تمام آن روز ها را پشووت   سووختی های زندگی می خندند، خوشووحا 

سوورگذاشووته اند و حال کنار یکدیگرند. اما ترس از جدایی لحظه ای رهایشووان نمی کند.  

ساغر مغموم و گرفته راجع به حکمی که ممکن است قاهی برایش صادر کندمی پرسد و  

د. ریز به امین در قالب جدی خود فرو می رود و مراحل قانونی را برایش توهوویح می ده

ریز جرم هایی که انجام داده را روی دایره می ریزد و محاسوووبه می کند و در آخر می        

گوید: چنددرصدی تخفیف برای همکاریت باپلیس می گیری. اجبارت برای ورود به اون  

 !گروه هم بی تاثیر نیست. حداکثرش پنم سال و حداقل دوسال
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ان می گوید: من این بیرون منتظرت می لبخند از لب های ساغر پر می کشد و امین مهرب

مونم. یک تقویم می خرم و هرروزی که می گذره رو خا می زنم تا روزی که این جدایی  

 !تموم بشه و توبیای

وال! خیلی وحشتناکه.                 و و و و و و و و و ساغر لبخندی مصنوعی می زند و زمزمه می کند: پنم س

شبها برای بچه اش گریه می کنه    بازهم اون سلول... بازهم اون آدم ها. بازهم مادری که 

 .وزنی که شوهر تریاکی شو کشته. بازهم تقویم... بازهم دعوا و کتک

امین انگشت روی لبش می گذارد: نمی ذارم سخت بگذره. هرکاری ازدستم بربیاد انجام  

 !می دم و نمیذارم اذیتت کنند. هرروز میام مالقاتت

ارد بجای این جمالت از او بشنود اجازه   ساغر نیشخندمی زند و نگاه می دزدد. دوست د    

نمیدم زندان بری! تو دیگه نباید از من دورباشوی... اما انتظار بیجایی اسوت و خودش هم   

می داند. خطایی است که با آگاهی کامل انجامش داده و حاال باید جورش را بکشد.خوب  

  .داتش بگذاردمی داند امین در شغلش جدی است و محال است به خاطر او پاروی اعتقا

هومن به هر دری می زند تا ردی از امین و سووواغر پیداکند. تمام سوووایت ها را به همراه   

رهووا به هم می ریزد تا چیزی راجع به هویت امیرحسووین بدسووت آورد و بفهمد او واقعا  

سینی که مدعا بود پدر و             شود. امیرح سین هم می  صیت امیرح شخ ست. حتی پیگیر  کی

از دسووت داده و درخانه ی خاله ی ناتنی بزرگ شووده. به دنبال   مادرش را در سوون کمی 

خانواده ی امیرحسوووین می گردد و در آخر به آتش سووووزی بزرگی در شوووهر مرند می 

سینی           شده بودند و امیرح سوزی فوت  سین و خانواده اش همه براثر آتش  سد. امیرح ر

ا  جدی پیگیر این قضای  وجودنداشته! هزاران بار خود را لعنت می کند که چرا قبال اینطور 

نبوده؟ چرا آن موقع که راجع به او تحقیق می کرد همه ی گفته هایش درست از آب در 

می آمد و حتی مغازه دار محله هم ادعای آشونایی با امیرحسوین را داشوت! سوراغ همان      
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سال مغازه را اداره می کرد و        سن و  سری کم  مغازه دار می رود اما حاال بجای خودش پ

  .ت شده بودپدرش فو

خسووته و ناامید از این سووفر یک روزه اش برمی گردد و با هیجان رهووا روبرو می شووود.  

  .بعد از پنم روز باالخره توانسته بود اطالعاتی از امیرحسین به دست بیاورد

کنارش روی صووندلی جای می گیرد و رهووا توهوویح می دهد: باعکسووش تو سوویسووتم      

ش      سنامه و کارت  شنا سایی ثبت نشده براش ولی حدودا   جستجوکردیم. هیچ   هفته دو نا

 ...پیش

باز می کند: توی یکی از دفترخونه های متروک کرج یک ازدواجی             صوووفحه ای جدید 

 .صورت گرفته و ثبت شده

ساغر حاتمی و         ساغر روی صفحه  اهر می شود: ازدواج بین  سه در چهار امین و  عکس 

ازدواج با رهووایت کامل پدر دختر  امین حاتمی صووورت گرفته. و جالب تر اونجاسووت که 

 ...صورت گرفته و این یعنی

  .هومن به میان حرف اش می پرد: دست همه شون توی یک کاسه است

تمام سووعی اش را می کند تا آرامش خود را حفظ کند. وفایی؟ این فامیلی را هنوز هم به 

سری که بار         شنیده بود. همان پ سارغر  شت. یکبار از زبان  اس  اول بااو تمخوبی بیاد دا

نه              خا مان همیشوووگی  پدرش بود و مه یک نفر دیگر هم بود.دوسوووت  ما  ته بود. ا گرف

شووان.چشووم می بندد و سووعی می کند چهره ی پسوور سوورهنگ را بیادبیاورد. حافظه اش 

یاری اش نمی کند. هیچوقت توجهی به چهره ی اونکرده بود تا حاال بتواند به درسوووتی          

م از قد بلند آن پسوور رابا بیاد دارد وبس.خوب می داند اگر  بیاد بیاورد. فقا هاله ای مبه



                 
 

 

 SEPIDAR*77|  غرق درآتشرمان 

 

 

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

 

822 

 

در این لحظه امیرحسین یا ساغر کنارش بودند قطعا استخوان هایشان را از شدت خشم        

 خرد می کرد.از بین دندان های قفل شده اش می غرد: همین؟

سرهنگ درجه یک        سم پدرش رو گرفتم. کریم وفایی  سمش و ا ووووو : نه. من دنباله ی ا

اهی بوده که چندسووال پیش شووهید شووده. دوتا ملک به اسووم پدرش وجود داره، یکی آگ

یک زمین زارعی طرفای لواسوووونه و اون یکی توی تهران. نزدیک چهار راه طالقانی که          

شده. بعد فوت همسرش هم         سم همسرش و پسرش امین وفایی  این ها بعد فوتش به ا

 .مین وفاییههمه ی این ها از لحاظ قانونی االن متعلق به ا

سایه یکم پرس و جو کردیم و        شون. از در و هم سراغ خونه ی تهران  منو هیراد رفتیم 

فهمیدیم خیلی وقته کسی اونجا زندگی نمی کرده ولی چندشبیه چراغ های خونه شب ها    

  .روشن می شه

 ...هومن از جابلند می شود. مضطرب می گوید: باید سریع تر بریم و

 .پرد: صبرکنرها به میان حرفش می 

 ...و : وقت نداریم رها... باید سریع تر

 .رها به میان حرف اش می پرد: یک چیز مهمی مونده که بهتره ازش مطلع بشی

هومن قدم رفته اش را برمی گردد و رهوووا چرخی به صوووندلی می دهد تا مقابلش قرار          

.. اون از  بگیرد: راجع به امین وفایی و شوووغلش از همسوووایه ها پرس و جو کردیم. اون.     

 ...هجده سالگی اش به آگاهی رفته و

خوب می داند هومن عکس العمل شدیدی با شنیدنش نشان خواهد داد. لبی تر می کند      

 .و ادامه می دهد: امین وفایی االن سرگرد درجه سه آگاهیه
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برخالف انتظارش هومن هیچ نمی گوید. فریاد هم نمی زند. فقا دهانش را دوبار باز و          

 .ند و در آخر بدون هیچ حرفی از اتاق خارج می شودبسته می ک

در را می بندد و تکیه اش را به در می دهد. کوبش های قلبش به حدی بلند اسووت که به 

خوبی صدایش را می شنود. چشم می بندد و خاطرات زیادی روی دور تند از پشت پلک      

ی بزرگ و یک  های بسووته اش رد می شوووند. همه یک جا جمع بودند.پدرش با دسووته گل

قوطی شیرینی وارد خانه شده بود، خبر تولد دختر دوستش را داده بود. همه باهم حاهر  

سری بی مو و چهره ای گرفته        ست پدرش رفته بودند. دخترک با  شده و به خانه ی دو

در گهواره بود و همه راجع به شباهتش به پدرش می گفتند. انقدر گفتند که کنجکاو شد    

بیندازد، با دیدن کله ی بی مو و ابروهای کم پشوووتش خندیده بود و          نگاهی به دخترک   

  فکر کرده بود کجای این بچه شبیه به دوست پدرش است؟

محمد که از او بزرگتر بود با شوووقی زیاد دسووت به لپ دختربچه زده بود و گفته بود:چه  

 !نرمه

ش    سر کریم وفایی هم از روی مبل پایین آمده و به گهواره نزدیک  ست تک پ  ده بود. د

 .نزده بود و فقا از دور به بچه نگاه کرده بود

چشم هایش را بیشتر می فشارد تا چهره ی امین وفایی را دقیق تربیاد بیاورد... شلواری      

شت و          سفید... چهره اش... از چهره اش هیچ بیاد ندا شت باپیراهنی  سرمه ای به تن دا

  ...حاال

یدار می شووود. آهی کشوویده و بالحنی  چهره ی خندان امیرحسووین پشووت چشوومانش پد 

  .پراندوه گفته بود: می فهممت! توی چشم هات می خونم چقدر کینه داری
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شته بود: مرگ پدر و مادر وحشتناک ترین اتفاقیه که می تونه        شانه اش گذا دست روی 

 .برای یک آدم بیفته

 شانه اش را فشرده بود: ولی می دونی وحشتناک ترش چیه؟

 !اهش کرده بود و اولب زده بود: مرگ بچه اتهومن پرسشگر نگ

اشاره ای به آسمان کرده بود: اون ها اون باالن و دارن مارو می بینند. تو هرچقدر خودتو  

بیشووتر عذاب بدی و خودتو نابود کنی اون ها بیشووتر عذاب می کشوون. سووعی کن بخاطر 

 !این کینه پا روی خودت نذاری

ی گیرد. دسووتش از شوودتخشوومی که درونش می چشووم باز کرده و از خاطرات فاصووله م

از همه ی افراد دورش را داشت اما امیرحسین نه!    نامردیجوشید مشت می شود.انتظار    

آن لعنتی از همه به او نزدیک تر بود! آن لعنتی بهترین دوسووتش بود. هضووم این قضوویه  

داده.   اش برایش سخت تر از سخت بود... فکر این که چطور او را به بازی گرفته و بازی

فکر این که از روز اول امیرحسووینی وجود نداشووته و همه اش هنر پیشووگی امین وفایی    

وراد،                         و و و و و و و و و و و و و و بوده او را تا مرز انفجار می رساند و با صدای بلند داد می زند: هی

 .مهوووووووووورداد، رهوووووووووا همه گی بیاین بیوووووووووووووورون

شود و متعجب          تکیه اش را از در می گیرد ستد. رها از اتاق خارج می  سالن می ای وسا 

 نگاهش می کند: چیشده؟

رو به رها می کند: سریع اولین بلیا برای ترکیه، دبی... هرجایی که باشه. برای تک تک   

 .تون رزرو می کنی و با اولین پرواز از ایران می رین

 چیشده؟مهرداد وهیراد که تازه وارد سالن شدند متعجب می پرسند: 

 .هومن رو به آن دو می کند: تموم وسایل هروری تون رو جمع کنید
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سیم         شوند و هومن رو به آن دو ادامه می دهد: داریم روی  هافه می  سرا و آرش هم ا ک

  .نازکی راه می ریم که هرلحظه ممکنه پاره بشه و همه بریم ته دره

 .باید از این جا برید رو به رها می کند: سریع بلیا ها رو رزرو کن. تاعصرامروز

 مهرداد قدمی به جلو برمی دارد:ساره چی؟

  .هومن دست هایش را مشت می کند چشم می بندد تا او را همینجا حلق آویز اش نکند

رها که پی به اوهاع می برد رو به مهردادمی گوید: امیر و ساره جاسوس اند. امیرحسین  

 ...پلیسه و اسمش امینه. باهم همدست بودن و االن

بار دیگه حرفمو تکرار می کنم. امروز همه         به میان حرف اش می پرد: فقا یک  هومن 

تون از ایران می رید و تا مدت نامعلومی حتی شووواید تاهمیشوووه اونور اب بمونیدتا آبا از  

 آسیاب بیفته و دوباره یجا جمع بشیم. حاال کسی هست که مخالف این حرف باشه؟

من باورم نمیشوه. آخه... آخه چطور ممکنه؟ من خودم اونو    مهرداد لب باز می کند: من...

 ...پیداش کردم. اون شب که پشت درخته نشسته بود. اون شبی که

 هومن فریاد می زند: میری یا نه مووووووووووهرداد؟

 .و : تا همه چیز برام روشن نشه من هیچ جا نمی رم

 .هومن سری تکان می دهد: هوم. خوبه

شت به آن ها وارد   شویی      پ شه اتاق زانو می زند و ک شود. مقابل کمدکوچک گو اتاق می 

دوم اش را باز می کند. کلت نقره ای اش را بیرون می کشووود وبه سووومت در می رود. به 

سمت مهرداد می         سلحه را به  شان می برد. ا سلحه مات  محم خروجش همه با دیدن ا

 داری؟گیرد: خوب پس باتو زودتر از همه خداحافظی می کنیم. حرفی 



                 
 

 

 SEPIDAR*77|  غرق درآتشرمان 

 

 

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

 

826 

 

 !مهرداد که هنوز از چیزهایی که شنیده شوکه است متعجب نامش را صدا می زند:هومن

کسووورا مداخله می کند و بازوی مهرداد را می گیرد تا اورا عقب بکشووود: دیوونه بازی            

 ...درنیار پسر

هومن باصوودایی آرام اما بالحنی جدی می گوید: برای بار آخر می گم... با اون ها می ری 

  یانه؟

 مهرداد آب دهانش را قورت می دهد: می خوای بکشیش؟

هومن از بین دندان های قفل شوووده اش می غرد: انقدری باهاش کار دارم که حاالحاالها       

 .به کشتنش فکر نکنم

 مهرداد:پس توبامانمیای درسته؟

 و : یک سوال پرسیدم ازت و فقا یک جواب داره. میری یانه؟

 ...و : می خوام

 .شود: آره اون باما میادکسرا مانعش می 

 ...و : اما

کسووورا برسووورش داد می زند: دیگه اما و اگر نداره. بس کن این لیلی مجنون بازی رو.       

 سرهمه مون داره به باد میره می فهمی؟

هومن سووراسوولحه اش را پایین می آورد و رو به کسوورا می گوید: اینو میسووشرم به تو.     

 .نذارحماقت کنه
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لحظه ی آخر چیزی بیاد می آورد. راه رفته را برمی گردد و     به سووومت اتاق می رود و     

مقابل مهرداد که مات و مبهوت خیره ی زمین شده می ایستد: می دونی از کجا فهمیدیم    

 قضیه رو؟

مهرداد سووربلندمی کند و پرسووشووگر نگاهش می کند.هومن دسووت روی شووانه اش می  

س    سمی ازش تو ثبت احوال نبود. ولی ازدواجش با شده بود! می  گذارد: ا اغر حاتمی ثبت 

 .فهمی اینو؟ اون ها ازدواج کردن. ساغر تصمیم شو گرفته و رفته پی چیزی که می خواد

شانه اش را در دست می فشارد: واسه کسی بمیرکه برات تب کنه. زندگیتو فدای کسی         

 !نکن که براش زنده و مرده ی تومهم نیست

ود.مهرداد را هربه فنی کرده بود و خودش  شانه اش را رها می کند و به سمت اتاق می ر

هم می دانسووت چه زخمی به او زده، اما برای مهرداد الزم بود چنین هووربه ای تااو را از   

خواب خرگوشووی بیدار می کند. اسوولحه اش را روی میز می گذارد و به سوومت کمد می  

شوووه ی  رود. جعبه ی چوبی کهنه ای از کمد بیرون می کشووود و روی میز می گذارد. گو    

اتاق، فرش را باال می دهد و از زیرموکت کلیدی برمی دارد. به سمت جعبه می رود و در  

ند و برش می دارد. دقیق           به روی بطری کوچک می ز باز می کند. نیشوووخندی  اش را 

شقمی چیند.      شه ای خوب برای گرفتن دوموش خا نِ عا نگاهش می کند و در ذهنش نق

شود و باترس      با تقه ای که به در می خورد بطری ها داخل می  را روی میز می گذارد. ر

 جلو می آید. هومن خشک می پرسد:چیه؟

  .و : یک مسئله ای هست که باید راجع بهش باهات صحبت کنم

 .و : می شنوم
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وووووو : من... من... خونه حامد که بودیم فهمیدم ریحانه مرده. یعنی خودکشووی کرده و...   

بت خرده. ثمین، دخترم رو می خوام باخودم    خالصوووه اش می کنم چون می دونم اعصوووا

 .ببرم

 .هومن پوفی می کشد و خسته می گوید: اون که نمی شناستت

 .و : ولی پدرشم

سا بچه            ها! خیلی زیاد. این و سته ام ر شد: من خیلی خ صورتش می ک ستی به  هومن د

 .دزدی توم میشه قوز باالقوز تا زودتر گیربیفتیم

 .ارم پای شماها به قضیه بازشهو : تنها میرم دنبالش. نمی ذ

و : عقتو بکار بنداز رها. اون بچه االن کمِ کم ده سال رو داره. بعد ده سال می خوای بری  

 بهش چی بگی؟ که من باباتم؟ که بیا بریم؟ فکر کردی اونم باهات میاد؟

 !و : اما اون بچه ی منه

 .و : ولی نمیشناستت رها

دست دادم. فقا بخاطر پول. حاال من پول دارم، می  و : من یکبار فرصت پدر شدنم رو از 

 .خوام دخترمو پیش خودم ببرم

و : اگه از من می پرسی... اگه دوستش داری بذار همونجوری که تااالن زندگی شو کرده   

شور       ها. ببریش تو ک ست ر به همین روال هم ادامه بده. فردای منو تو و امثال ما معلو نی

ش بیاد. توخودتم دیگه نمی تونی ایران بمونی و اون هم غریب، صوودجور بال ممکنه سوور

زبون اونجارو بلدنیست. تورو نمیشناسه. مشکل یکی دوتانیست رها، بیخیالش شو.اگه           

 .واقعا دوستش داری بذار مثل آدم زندگی شو بکنه و وارد باتالق زندگیت نکنش
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*** 

نه             خا که از آشوووشز حالی  ندد و در ید در یخچال را می ب ناام خارج می شوووود می   امین 

 !گوید:نمونده

 .ساغر دست از خرد کردن تربچه ها می کشد:بیخیال. بیا همینجوری می خوریم دیگه

تا برای خرد کردن سوووبزی        چاقوی دوم را برمی دارد  جای می گیرد و  قابلش  امین م

 کمکش کند:همینجوری؟ بدون نون ساالد رو بعنوان شام بخوریم؟

 .بی داره؟ سختی های زندگیه دیگهساغر تلخ می خندد: خوب چه عی

شی ولی برای من این حکم یک لیوان         سیرب شاید با این چیزها  شما  امین لبخند می زند: 

  .آب رو داره

نگاهی ازپنجره ی بزرگ خانه به بیرون می کند و ازجابلندمی شوووود: هوا هنوز تاریک            

  .نشده

 .بیرون ساغر چشم غره می رود و تند می گوید:حتی فکرش هم نکن بری

 !امین می خندد: چه خشن!خوب گشنمه ساغر

سووواغر چاقو را زمین می گذارد:پس منم همراهت میام. همون پریشوووب تا بیای برسوووی 

 !مردم و زنده شدم امین

امین دست نوازش روی گونه اش می کشد: من حواسم به خودم هست. به خاطر توم که     

 .شده نمی ذارم آقا گرگه منو بگیره ببره

لفظ آقا گرگه خنده اش می گیرد و قهقهه می زند. امین از خوشووورویی اش       سووواغر از 

هر        شود و به اتاق می رود. دقیقه ای بعدحا سرعت جت از جابلندمی  ستفاده کرده و به  ا
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ساغر را که می بیند نزدیکش می     شود. چهره ی اخم کرده ی  و آماده از اتاق خارج می 

رش می زند: یک ربعه برمی گردم. قول  ه ای روی سب.و.ششود. مقابلش زانو می زند و  

 .می دم

  .ساغر لبخندی به رویش می زند: منتظرم

امین ازجابلندمی شوووود و به سووومت درب خروجی می رود. از دور نگاهی به سووواغر که         

شکرمی            شتنش  شده می کند و در دل خدا را برای دا سبزی ها  شغول خرد کردن  بازم

گاه دقیق         خارج می شوووود و ن نه  خا یدی نوک       کند. از  ند. پرا اش را درکوچه می چرخا

مدادی درکوچه پارک بود و بدون سووورنشوووین. رو به در می کند و کلید را در قفل می           

اندازد. سه دور می چرخاند و از محکم بسته شدن اش که مطمئن می شود کلید را بیرون  

می کشد. صدای موتوری به گوشش می رسد. موتور سرکوچه متوقف می شود. کلید را        

شین موتور پیاده می         سرن سرکوچه به راه می افتد.  سمت  سرمی دهد و به  در جیب اش 

سر کوچه می چرخاند. حالت عادی اش این بود که بعد از پیاده        سرتا شود و نگاهش را 

شووودن کاله کاسوووکتش را در بیاورد اما او بدون حرکت کنار موتورش می ایسوووتد. امین  

برمی دارد. با یک نظر هیکلش را از نظرمی  مشووکوک می شووود و قدم بعدی را مردد تر 

گذراند اما در تاریک روشن هوانمی تواند چیزی تشخیص بدهد. انگار موتورسوار پی به    

تردیدش می برد که قدمی به سمتش برمی دارد. امین از رفتن منصرف می شود و قدمی     

سمت کلت       شود و امین دست به  سوار نزدیک تر می  ی اش مبه عقب برمی دارد.موتور 

برد. موتور سوار در یک قدمی اش می ایستد وباصدایی مالیم می پرسد: کوچه مرتضوی       

 رو می شناسید؟

صدا آشنا نبود، اما به طور ماهرنه ای تغییر داده شده بود. می توانست بفهمد صدای خود  

فرد نیست و دارد تو دماغی صحبت می کند. می خواهد قدم بعدی را به عقب بردارد که   

ر سووووار خود را روی او پرت می کند، از آنجایی که انتظار این حرکت را نداشوووت         موتو
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هردو روی زمین می افتند. دستمالی روی دهانش قرار می گیرد و امین نفسش را حبس    

می کند تا چیزی ازآن دستمال استشمام نکند. تقال می کنند و امین سعی می کند دستش       

می برد و دسووتش را می گیرد. امین به شوودت  را به کلت برسوواند. هومن پی به قصوودش 

تکان می خورد و سعی می کند او را از روی خودکنار بزند. به محله ی خلوت شان لعنتی    

می فرسووتد که در این سوواعت کسووی نیسووت کمک شووان کند. زانویش را باال می آوردتا   

و  کم اهووربه ای به میان پایش بزند اما هومن پی به هدف اش می برد و جفت پا روی شوو

جمع می شووود. تعادل امین از دسووت می رود و نیم نفسووی می کشوود. تقال می کند از بین 

شب       دست هایش خود را رها کند و او را ا روی خود کنار بزند. چشم هایش در تاریکی 

ساغر داده بود را به خود یادآوری می کند.به خاطر اوهم که   دو دو می زند و قولی که به 

شود      سلیم  شار می دهد و     شده نباید ت ستمال را روی دماغش ف . هومن با تمام توانش د

شیار بماند،به         شود و باتمام تالشی که می کرد هو شیاری امین کم و کمتر می  باالخره هو

شود،کاله       شود از روی او بلند می  خواب می رود. هومن از بی هوشی اش که مطمئن می 

می کند تا مطمئن شود کسی آن ها کاسکتش را در می آورد و باری دیگر اطراف را نگاه 

شانه های امین می اندازد و او را به      سختی به زیر ست که کاله دارد به  را ندیده. با یک د

ست وارد        شد. در این حین پیرمردی نان به د سمت پراید نوک مدادی روی زمین می ک

کوچه می شوووود و متعجب نگاهشوووان می کند. هومن لب می گزد و بالحنی نگران می         

 .د: دوستم حالش بد شده. باید سریع تر برسونمش بیمارستانگوی

 پیرمرد نزدیک تر می شود: چرا زنگ نزدی آمبوالنس باباجان؟

 .و : زنگ زدم. ولی هنوز خبری ازشون نشده

 و : ای بابا. کمکی ازدست من برمیاد؟
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 هومن امین را باتمام توان بلندمی کند و به سوووختی روی صوووندلی کمک راننده جای می         

 .دهد: نه دیگه ممنونم

 پیرمرد نگاهی به چهره ی امین می کند: چرا حالش بدشده؟

  .و : یکم مشکل قلبی داره

 .پشت رل می نشیند: فعال بااجازه تون

شین بود و کاله          سرک راننده ما شود و پیرمرد فکر می کند پ شین ازکوچه خارج می  ما

 !موتور بر دست داشت

فته بود می گذرد و ساغر نگران می شود. لب می گزد و  ده دقیقه از یک ربعی که امین گ

دلش را به دیرکردنش خوش می کند. به این که شووواید خرید هایش سووونگین اسوووت و  

شاید رفته ساندویچی هم برای خود بخرد. با صدای چرخش کلید در قفل هیجان زده به    

شود و بامکثی      شود. در باز می  طوالنی قامتی   سمت در می دود و پابرهنه وارد حیاط می 

از پشت در پدیدار می شود. اما او امین نبود و این را از کفش های سفید و اسشرتش می      

فهمد. باترس قدمی به عقب برمی دارد و همان لحظه هومن وارد حیاط می شووود و در را 

می بندد. نگاه خیره اش را به چشم های ترسیده ی ساغر می دوزد و جدی می گوید: به    

  .ثل بچه آدم همراهم بیای. وگرنه برای خودت سخت می شهنفع خودته م

ساغر عقب می رود و آب دهانش را قورت می دهد. تمام      شود. و قدمی نزدیک اش می 

ذهنش را به کار می گیرد تا راه فراری پیدا کند. موبایل های خاموش شووان داخل دراور  

  .را بیاد می آورد و لب می زند: کاریم نداشته باش. میام

 .: خوبه و

 .و : فو...فقا... باید حاهربشم
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هومن تازه متوجه تیشوورت تنگ سووفید تنش می شووود. جلوتر می آید و می گوید: باشووه 

 .بریم. منتظرمی مونم حاهربشی

ساغر سری تکان می دهد و پاهای لرزانش را به دنبال خود می کشد. هومن زیرچشمی       

اربسته ندارد. ساغر وارد اتاق می شود     خانه را از نظرمی گذراند تامطمئن شو دوربین مد 

 .و هومن می خواهد داخل شود که ساغر می گوید: می خوام حاهربشم

  .هومن جدی می گوید: همینجا می ایستم تاحاهربشی

 .بالحنی بی تفاوت ادامه می دهد: نگاهت نمی کنم

یز و به سوومت پنجره ی اتاق می رود. سوواغر آب دهانش را قورت می دهد و از رخت آو

سد: امیرحسین... اونم      مانتو اش را چنگ می زند. درحالی که آن را به تن می کند می پر

 باهاته؟

شخندی می زند و بدون این که نگاه از قاب پنجره بگیرد لب می زند: منظورت    هومن نی

 امینه؟

ستن دکمه های مانتوی روی        شود و چیزی نمی گوید. بعداز ب ساغر دوچندان می  ترس 

شی  شی ء        زمین می ن شتن آن  صدای بردا شویی دراور را باز می کند. برای این که  ند و ک

 سخت را گم کند باز لب باز می کند: می خوای ما رو بکشی؟

سش         شت به هومن، موبایل را از یقه ی لبا شود. پ موبایل را در مشت می گیرد وبلند می 

سیاه اش را از روی ر    شال  خت آویز برمی رد می کند و بین لباس زیرش جای می دهد. 

 .دارد و به سمتش برمی گردد:بریم
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هومن نزدیک اش می شووود و دسووت به بازویش بند می کند. فاصووله اش را با او کم می  

کند و از بین دندان های قفل شده اش می غرد: نمی کشم! یکاری می کنم التماسم کنید      

 !جونتون رو بگیرم

شدن او را پشت خود می کشد و از  تنش از شدت سرمای کلمات او یخ می کند. هومن با 

ساغر میخ سبزی های خرد شده اش می ماند و       خانه خارج می کند. تالحظه ی آخر نگاه 

شان را یکجا      ش سیدند آمده بود و تمام آرام بغم اش می گیرد. طوفانی که از آن می تر

ست طول کوچه      سالمت امین مطمئن بود، آنوقت می توان درخود حل کرده بود. کاش از 

داد بزند و کمک بخواهد یا فرار کند. اماخوب می دانسووت دیرکردن امین هیچ دلیلی   را

به جز هومن نمی تواند داشته باشد. سرکوچه به سمت خیابان می پیچند و ساغر را روی       

صووندلی عقب پراید نوک مدادی پرت می کند. سوواغر متوجه چهره ی به خواب رفته ی   

شد.     شود و خود را جلو می ک صدایی لرزان تکانش می  امین می  بازویش را می گیرد و با

 دهد: امین! امین صدامو می شنوی؟

ساغر داد می زند: چیکارش         شن می کند.  شین را رو شت رل جای می گیرد و ما هومن پ

 !کردی لعنتوووووووووووی؟

 .هومن دستمالش را از جیبش در می آورد: نترس فقا خوابیده

باز هم تقال می کند تا امین را بیدار کند. هومن     سووواغر بدون توجه به چیزی که شووونیده      

نگاهش می کند و در یک حرکت دقیق صوووورت او را در دسوووت می گیرد و با دسوووت        

شیاری       شارد. خیلی زودتر از امین از پا در می آید و هو ستمال را به دماغش می ف دیگرد

خود   اش را از دست می دهد. تن بی حس اش روی صندلی عقب دراز می کند و سرجای

 .جای می گیرد. دنده را عوض می کند و با سرعتی آرام شروع به رانندگی می کند

*** 
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هجوم بچه مدرسوووه ای ها با یونی فرم آبی سوووفید لبخند تلخی را مهمان لبانش می کند.  

صووبح به خانه ی مادر ریحانه رفته بود تا سووراغی از ثمین بگیرد. ثمینی که حاال ده سووال 

س      ستی ده  شت. به را شب یک ثانیه هم از فکر حرف ای هومن    دا شته بود؟تمام  ال گذ

خارج نشووده بود. حقیقتی تلخ و انکار نشوودنی را به صووورتش کوبیده بود. دخترش او را  

نمی شناخت و از آن بدتر این بود که او بازهم پدرخوب و شایسته ای نمی توانست برای  

خواسوووته بود. از تمام تهمت   دخترش باشووود. مادر ریحانه برایش زار زده بود و حاللیت     

هایی که بی جا و به دروغ دخترشان به این پسر زده بودند شرمنده بود. عکسی از ثمین      

شانش داده و جانش را آتش کشیده بود. حاال با دیدن چهره ی دوست داتنی دخترش       ن

دل کندن سووخت تر هم شووده بود اما بازهم حرف های هومن درسوورش قدم می زدند و  

ردند که تو در باتالقی! زندگی باتالق و پرمنجالب تو جایی برای دخترک تو       تاکید می ک  

ندارد. شاید تنها کمکی که از پسش بربیایی همان پول باشد! کمک مالی.شماره کارتی از      

مادر ریحانه گرفته بود. حسوووابی که به نام دخترش بود. تمام مهریه ای که برای ریحانه              

شتر کار      واریز می کرده به حساب دخترش ر  شتر و بی شده بود. از این پس باید بی یخته 

  .می کرد تا بتواند هزینه زندگ دخترش را فراهم کند

کار می کند. نوع راه رفتنش          نای دخترش را شووو باالخره چهره ی آشووو از بین دخترها 

شووباهت عجیبی به ریحانه و ادا اطوار هایش داشووت. ریحانه ی مقنعه به سوور را بیاد می  

شده بود.دلش      آورد وقتی که شده و با او روبرو  برای بار اول بی هوا وارد اتاق برادرش 

لک می زند برای همسر خا نش و دخترک ده ساله ای که شباهت زیادی به او داشت. با     

بغضوووی سووونگین و شوووانه هایی افتاده تکیه از تیر چراغ برق می گیرد. دخترش سووووار  

و  ایریال شاید یک صدمی از ثانیه ا  شده از پشت شیشه ی غبار گرفته لحظه      ب.و.شمینی

که          کد از غصوووه ی نبود دخترش! از این گاه می گیرد. دلش می تر عد ن ند و ب را می بی

شت به او به راه می افتد تا به فرودگاه برود. تا به منجالب        سد. پ شنا دخترش او را نمی 
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  کرد. حاالخود بازگردد و به زندگی ننگین اش ادامه بدهد اما حاال اوهوواع خیلی فرق می 

 !عکسی کوچک از چهره ی دخترکی در دست دارد که زیادی شبیه ریحانه است

*** 

به سختی سرسنگین شده اش را تکان می دهد و کم کم چشم باز می کند. اولین چیزی        

که می بیند در بزرگ و سفیدی است که دیوار مقابل اش را پرکرده. پلکی دیگر می زند    

بیاد می آورد. بانگاهی دقیق اطرافش را ازنظرمی      و آخرین تصووواویرهوشووویاری اش را  

گذراند. چهار دیواری وسووویعی که بوی مطبوعی داشوووت. بویی مثل میوه های تازه. بوی     

سوورسووبزی. عمیق تر بو می کشوود تا بفهمد بوی چیسووت که این چهاردیواری نمناک را   

سته اش می برد. ر    ست و پای ب ص فراگرفته. می خواهد حرکتی کند که پی به د ندلی  وی 

فلزی بسووته شووده بود. نگاهش را در اطراف می چرخاند و با دیدن تن دراز کش سوواغر 

 !روی زمین با دستو پای بسته دل نگران صدایش می کند:ساغر

سوواغر حرکتی نمی کند و امین نفس حبس شووده اش رابیرون می دهد. کاش پای لعنتی  

عث و بانی این اتفاق می داند.  اش می شووکسووت و ازخانه بیرون نمی رفت.تماما خود را با

شود. بادیدن           شنای هومن پدیدار می  شود و قامت آ شی باز می  صدای گوش خرا در با

 .چشم های باز امین نیشخندی می زند و نزدیک می شود:به به!جناب سرگردبیدار شدن

امین بدون هیچ حرفی نگاهش می کند و هومن مقابلش می ایستد. دست به کمر می زند    

ی امین را از نظرمی گذراند:ولی واقعا دسوووت مریزاد پسووور. بنظر درجه ی       و سووورتاپا  

  .سرگردی برات خیلی کمه

کمرخم می کند و رخ به رخ او می ایسووتد: هیچ پلیسووی تا حاال نتونسووته بود به قشوونگی    

 !تودروغ بگه
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کمر راسوووت می کند و برایش کف می زند:خندم می گیره وقتی یادم میاد چطوری بهت       

 !شتم. به تک تک اون آدم ها مشکوک بودم ولی تو نهاعتماد دا

 !امین لب باز می کند: من دشمن تونیستم

  !هومن قهقهه می زند: اوه آره. ممنون که یادآوری کردی دوست من

دسووت روی شووانه ی امین می گذارد و بالحنی دلخور می گوید: توبهترین دوسووت منی و  

شانسی       پلیس ها یکم با وجود من مشکل دارن.   شانسی پلیس از آب دراومدی. و خیلی 

 !و جالب تر اینجاست که تواصال امیرحسین نیستی

با دست چانه ی امین را در دست می گیرد و سرش را بلندمی کند: اوم نسبت به اونموقع  

های خیلی بزرگ شوودی!تعریفت زیاد توخونمون می پیچید پسوورحاج کریم! تک پسوور   

  ...تیزهوش حاج کریم

ها می کند و شوووروع به قدم زدن طول محوطه می کند. مقابل تن دراز کش  چانه اش را ر

 !ساغر می ایستد و با پا تکانش می دهد:زن خوش خوابی داری

خون در رگ های امین به جوش می آید از اینکه با کف کفش اش سووواغر را لمس می       

ه ی بکند اما خودرا کنترل می کند تا آتو دسوووت هومن ندهد. خوب می داند کافیسوووت پ

صله                ساغر فا شان را عذاب بدهد. هومن از ساغر ببرد تا هردوی سبت به  سیتش ن سا ح

گرفته و دوباره مقابل امین می ایسوووتد: تصووومیم داشوووتم تالفی بازی که راه انداختی رو          

تاوان خیلی                باهومن  بازی کردن  یادتون بمونه که  باید  یارم.  بدجور سووورهردوتون درب

  .سنگینی داره

ر می شود و صداهای اطراف را می شنود. با تشخیص صدای هومن       ساغر کم کم هوشیا  

 .چشم باز می کند. چندباری پلک می زند تا دید تارش واهح شود
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هومن دسووتی به سوورامین می کشوود: ولی باید خدات روشووکر کنی که وقت کافی برای    

 .شکنجه اتون ندارم و باید هرچه سریع تر کارهارو یکسره کنم

رار می دهد و ادای فکر کردن در می آورد: خیلی فکرکردم   دسوووت زیرچانه ی خود ق   

ببینم چی می تونه حال همه تونویجابگیره تا یادتون بمونه دیگه با من وارد بازی نشوووید.  

البته،همه اش هم منظورم به شوومادوتا نیسووت. قاعدتا توی این برنامه سوورهنگ حاتمی    

  .راس جریانات قرار داره

طول سالن قدم می زند. ساغر سعی می کند نیم خیز شوداما       پشت به امین می کند و باز  

دسووت و پای بسووته اش این اجازه را به او نمی دهند. هومن باخنده به سوومت امین برمی 

 .گردد: چه قدرخوب!همسرگرامی تون باالخره بیدارشد

صندلی        شده ی امین به  سته  ساغرنگاه گنگ اش رابین آن دومی چرخاند و بادیدن تن ب

ساغر می کند:چه به موقع بیدارشدی. همین االن قرار       دلش ریش شود. هومن رو به  می 

 .بود راجع به تو بگم

سه حاتمی      صورتش قراربگیرد:فکرکنم وا باز مقابل امین کمر خم می کند تا دقیق مقابل 

خیلی سخت باشه وقتی هرروز یک فیلم جدید از هنرنمایی های دخترش براش بفرستیم  

 هوم؟نظرتوچیه؟

شد. هومن می     امین سلا با لب هایش را بین دندان می گیرد تا چیزی نگوید و به خود م

 !خندد:ادای آدم های خونسرد رو در نیار امیر... البته امین

 .و تلخ می خندد: ببخشید هنوزبه این شخصیت جدیدت عادت نکردم پسر

سلحه ای بیرون می کشد. دستش را نوازش         ست می کند و از پشت کمرش ا ار  وکمر را

شته باشی.عشق               سلحه می کشد:نیازی نیست بامن رودروایسی دا سیاه وسرد ا روی تن 
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بزرگی باید بوده باشه که باعث شده یک سرگرد و یفه شناس باقاتل سابقه دارعقدکنه.       

 .پس حتما خیلی سخته برات که آینده ی عروسکت رو ببینی

 علی؟تن ساغر به لرزه در می آید و امین لب می زند:چی می خوی 

این بار تن هومن اسوووت که به لرزه درمی آید. سوووالهای زیادی بود به این اسوووم خطاب  

نشوووده بود و حاال...حس بدی در تمام رگ و پی اش جریان می یابد. چندنفس عمیق می 

کشد تابه خودمسلا شود:اینو می بینی؟)به اسلحه اشاره می کند(این کمک خیلی بزرگی      

  .به تو و امثال تو می کنه

اشوووه اش را می کشووود:اگه یکی از این هارو روی سووورمن بذاری و بنگ... تو می شوووی  م

قهرمان!می شوووی بتمن و همه بهت افتخار می کنند. ولی خوب این همه خیلی محدوده.          

فقطیکی دوروز اسوومت توی روزنامه ها چاپ می شووه و یک مصوواحبه ی تلویزیونی هم   

تو مملکتشووونو نجات دادی و بازهم برات ترتیب می دن و بعدش تمومه. یادشووون میره 

 .همه به گه کاریای خودشون ادامه می دن

 سراسلحه را روی سرامین قرارمی دهد و ساغر جیغ می زند:چیکار داری می کنی؟

شه رو      ساغر می زند و دوباره رو به امین می کند: ولی اگه من این ما هومن نیشخندی به 

شی      شون میمونی. می شم. تو تا آخر عمر یاد سمت        بک شی مردِمردان!ا شهید مملکت. می

می شوووه اسوووم کوچه تون. همیشوووه ی همیشوووه قراره رو زبونها بچرخی، شوووهید امین       

وفایی!ندیدی حاج فتاا چقدر معروف شد؟ راستی کوچه ی مارو یادته؟ قدیم ها اسمش     

 !الله ی پنم بود. االن شده کوچه ی شهید فتاا پورمهر

با            بلندقهقهه می زند و امین تلخ می گ    تاحاالفکرکردی  یادته! وید:خوبه که هنوز پدرتو 

 دیدن این کارهات اون چقدر ازدستت دلخورمیشه؟
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بازی             به این فکرکرده بود که بخاطرقهرمان  ها  هومن جدی می شوووود: مگه اون موقع 

 هاش ممکنه تموم خانواده رو به کشتن بده؟

به رهوووایت اون فکر  تن صووودایش بلندتر می شوووود: مگه اون به مافکرکرد که منم حاال 

 کنم؟ مگوووووووووووه اون به بی کس موندن من فکر کرده بووووووووووود؟

 !امین لب می گزد:پدرت مرد بزرگ بود

  .و : هه برای این مملکت اره ولی برای من نه! برای مانه

سووواغر که تاینجافقا شووونونده بود باالخره لب باز می کند:منم همیشوووهاین فکر رو می           

 .کردم

به سوومتش برمی گردد و سوواغر با صوودایی لرزان می گوید: همیشووه از کاربابام    هومن 

شه فکر می کردم کارش رو به           شت. همی ست دا شتر دو شو ازمابی متنفربودم. چون کار

 ...ماترجیح می ده ولی

هومن به میان حرفش می پرد: پدرتو یک درصووود از دیوونه بازی های پدرمن رو نداره           

کارشوووو می کنه ولی پدر من...پدرمن با کله می رفت توقعر         دختر!پدرتو فقا پلیسوووه و  

جریانات تامقصووررو پیداکنه. براش هم مهم نبود راهش قانونیه یانه. فقا سووعی می کرد  

 .به جواب برسه

سرش می فشرد: پدر من         سلحه را محکم تر روی  سمت امین می چرخانده و ا سربه  باز 

 !بیشترشبیه شوهرته تاپدرت

سه پک رو           ست  شانه اش خم می کند: کی فکرشو می کرد کسی که تون سرش را روی 

 یجاباالبره سرگرد باشه؟
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امین لب می گزد: باکشووتن من قهقهه هایش بلندتر می شووود: هیزبازیات. دختربازیات. 

 !ی شههیچی درست نم

باافتخار می گم که          بازی کثیفت بیفتم  یاد  وووووو : ولی دل من آروم می گیره و هرموقع 

 .کشتمش

اشواره ای به سواغر می کند: زنش هم باخودم گرو بردم که اون دنیا هم آرامش نداشوته     

 !باشه

امین تلخ می خندد: بچه نشو هومن!با کشتن من و بردن ساغر به جایی نمی رسی. بجای       

ستگیرش کنیم. کمک کن      این لجبازی سیم و د بیا کمک کن. کمک کن به اون باالیی بر

 .عدالت رو اجراکنیم تاروا پدرت هم به آرامش برسه

سوواغر سووعی می کند خود را روی زمین بکشوود و به آن دونزدیک تر بشووود. آتشووی که 

سد.خوب می دانداین هومن        شده را به خوبی می بیند و می تر شن  شم هایهومن رو درچ

فی نکند دست از سرشان برنمی دارد. غلت می زند و نزدیک تر می شود و فکر می     تاتال

کند که چکارباید بکند. باید چه کار کند که هومن آن ماشووه را نکشوود!کاش آتویی از او   

در دسووت داشووت. کاش کاری از دسووتش برمی آمد تا بتواند سووالمتی امینش را تضوومین  

 .کند

با این       باز می کند:منو  لب  های نمی تونی گول بزنی. دیگه بعداز این نمی      هومن  حرف 

 !ذارم منو بازیچه ی دست خودت و نقشه هات بکنی... هه جناب سرگرد

 !دست روی ماشه می گذارد و ساغر دادمی زند:صبرکن

 ...هومن بدون اینکه نگاه از صورت امین بگیرد لب می زند:تاوان بازی با هومن

 .می که دنبالشی دست منهساغر به میان حرفش می پرد: اون ر
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ست           ساغر ادامه می دهد: اون رم د ساغر برمی گردد.  سمت  شان ناگهان به  سر هردوی

 ...منه

آب دهانش را قورت می دهد و ادامه می دهد: دسوووت افروز بود. وقتی داشوووت می مرد 

  .همراه اون تسبیح بهم دادش. گفت نباید دست کسی بهش برسه

ب      ند و  ها می ک قدم برمی دارد. امین در دل لعنتی     هومن امین را ر مت سوووواغر  ه سووو

 نثارحماقت ساغرمی کند. هومن مقابل ساغر زانو می زند: انتظار داری حرفتوباورکنم؟

 !و : می تونم اثباتش کنم

 .هومن می خندد:جالبه. رم دست تو ه و یکی می خواد او رم رو باتومعاوهه کنم

وغ می گه. می تونی امتحانش کنی و  ساغر خونسرد می گوید: هرکسی که هست داره در   

 .به جواب برسی

بااین که خودش هم مطمئن نبودرمی که دردسووت دارد همان رم اسووت یانه اماسووعی می 

 .کرد  اهرش را حفظ کند. بایدبه هر قیمتی شده امین رانجات می داد

هومن به فکر فرو می رود. رم را درماموریتی که زخمی شووود گم کرد. گردنبند نقره ای      

که همیشووه رم را در آن نگهداری می کرد آنجا بود که گم شوود. افروز تنهاکسووی بود که 

می دانسوووت رم داخل مروارید تقلبی گردنبند جای دارد و حاال...همه چیززباعقل جوردر 

می آمد. اما بازهم نمی توانسوووت به او اعتماد کند پس لب می زند: تو ثابت کن. اون رم           

 .رو بهم نشون بده

 .می زند: معامله می کنیم ساغر لب

 هومن یک تای ابرویش را باالمی دهد:جالبه!چه معامله ای؟
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 .ساغر نگاه به امین می کند: اونو آزادکن. من هم رمو بهت می دم.هم پیشت می مونم

 !هومن قهقهه می زند و امین نامش را متحیرزمزمه می کند:ساغر

تونی باورنکنی و اونو بکشوووی... و من سووواغر نگاه از امین می گیرد:انتخاب باخودته. می 

سرمعامله ات با اون آدم بری       تاآخرین نفسی که می کشم لب باز نمی کنم. تو می تونی 

و بعدش بفهمی گول خوردی. ولی اون موقع خیلی دیره چون اگه فقا یک تارمو از امین      

 .کم بشه من دیگه لب از لب بازنمی کنم

 هومن نیشخندمی زند: مطمئنی؟

 !مئنمو : مط

 !امین داد می زند: حماقت نکن ساغر

شتن اون        شم های هومن می دوزد: باک ساغر بدون توجه به امین نگاه خیره اش را به چ

به هیچی نمی رسی. تو یک آتو می خوای فقا...می تونی ازمن استفاده کنی. اونو آزادکن  

نبالش بودی  و بجاش هرکاری که می خوای بامن بکن. درازاش من هم چیزی که سالها د

 .رو بهت می دم

تنش از تصور بالهایی که ممکن است به سرش بیاید می لرزد اما نمی تواند پاپس بکشد     

شد. امینی که در این چند روز طعم آغوشش را چشیده بود و نمی        شاهد مرگ امین با و 

توانسوت یک لحظه هم به مرگش فکرکند. مرگ امین مرگ خودش محسووب می شود،     

ره گرمرگ عزیزش باشووود. امین باصووودای بلندی می گوید: نیازی به نمی توانسوووت نظا

  .معامله نیست. رم توی یک کش مو ه. بین وسایل ساغر توهمون ساختمانی که بودین

ساغر می دوزد:توحق نداری تنهایی برای      سمت امین می چرخد و امین نگاه به  هومن به 

 !این زندگی تصمیم بگیری
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 !ن برهرو به هومن می کند: بذار او

 .ساغر لب بازمی کند: اونجانیست. دیگه داخل اون کش موهم نیست

 .امین: دوروز پیش ازت پرسیدم اون رم کجاست و توگفتی توی اون خونه مونده

سووواغر لبخندتلخی می زند:نگفتم چون بااون جون همه به خطرمیفته. تموم این اتفاق ها         

  . نمی خواستم توم تولیست قربانی  بخاطر اون رم افتاده و کلی ادم بخاطرش کشته شدن  

 .های اون اطالعات باشی

هومن می خندد:جالبه!یک لحظه حس کردم دارم یکی از فیلم های درام عاشوووقانه ی             

 .ترکیه رو می بینم

  .ازجابلندمی شود: بابت راهنمایی هاتون ممنونم

به سوومت در می رود و لحظه ی آخر به سوومت شووان برمی گردد: می تونید حرف های    

 !آخرتون رو تو این فاصله ای که نیستم به هم بزنید چون بعدش معلوم نیست که بشه

از آنجاخارج می شود و دررا پشت سرش قفل می کند. به محم بسته شدن در امین به       

سمت ساغر برمی گرددوگله مندمی گوید: هیچ فکر کردی داری چیکار می کنی؟ هومن 

 ی دونی ممکنه چه بالهایی سرت بیاره؟زخم خوردست و کینه به دل گرفته. هیچ م

 .ساغر نگاه می دزدد:هرچی هم باشه بهترازاینه که بشینم و مردنت رو به چشم ببینم

صووودای امین باال می رود:مردن من به جهنم. تو داری خودتو ماسوووماسوووک دسوووت اون  

وونم؟ می خوام صدسال سیاه نباشم... نباشم                و و و و و و و و و   ومرتیکه می کنی که من زنده بم

 ..نبینم

 !صدایش می لرزد:من دوستت دارم ساغر
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 .ساغر سربه زیرمی اندازد:منم چون دوستت دارم می خوام این کار رو بکنم

ووو : حماقت نکن. ساغر برای من ته تهش مرگه. یک شلیک می کنه وخالص ولی توچی؟  

یدی منظورش ازفیلم چی بود؟ تومی           هایی برات داره؟ فهم مه  نا چه بر هیچ می دونی 

همی داری باخودت چیکارمی کنی لعنتی؟هه فکرکردی اون باهات معامله می کنه؟ اون  ف

 !حتی اگه شده گولت می زنه و پشت سر،سرمنو زیرآب می کنه. چقدرتوساده ای ساغر

وووووو : من می دونم چی می گی. می دونم ولی... نمی تونم امین. نمی خوام. بسوومه هرچی   

 .دن رو چشیدمتاامروز کشیدم.من باتو طعم زندگی کر

سرش را به چپ و راست تکان می دهد:اگه قراره تونباشی منم دیگه این زندگی رو نمی   

 .خوام

امین نفس حبس شوووده اش را بیرون می دهد و نگاه از صوووورت گرفته ی او می گیرد.      

تقالیی می کند تا دسوووت هایش را از بین طناب گره خورده بیرون بکشووود. پاهایش را        

وفق نمی شود. ساغر که پی به هدف اش می برد کامالروی زمین دراز تکان می دهد اما م

می کشد و قل می خورد تا به او نزدیک تر شود. امین بادیدن حرکتش آفرینی در دل به 

صندلی می دهد.             شت تکیه به  شود وازپ صندلی نیم خیز می  شت  ساغر پ او می گوید. 

ه سد:کمکت می کنم.امین پی ب کمی دست هایش را بلندمی کند تا به دست های امین بر  

 .ارتفاع بلندصندلی می برد و می گوید:صبرکن. درستش کنم

 !تکانی می خورد و صندلی را تاب می دهد:برو کنار

تاب سوووم را که می خورد رو به جلو زمین می افتد و امین به شوودت چشووم هایش را می 

  ن می افتد. امینبندد.صووندلی بازهم تعادلش را حفظ نمی کند و به سوومت چپ روی زمی 

  .چشم باز می کند و با دیدن ساغر می گوید:حاال آسون تره.بیانزدیک تر
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 .ساغر نزدیک می شود و نگاه به پیشانی هرب خورده اش می کند: زخمی شدی

 .امین لبخندمی زند:مهم نیست. برو پشت سرم و سعی کن طناب رو باز کنی

ا دست های بسته شده اش سعی می      ساغر مقابل دست های بسته ی امین می ایستد و ب     

 کند گره طناب ها را شل کند:اگه دستاتو بازکنم. فرارمی کنیم؟

 .و : آره

 .و :درکه قفله

 .و : منتظرمی مونیم بیاد

 .و :می ترسم... از اخر امروز می ترسم

 .و : نمی ذارم آسیبی بهت برسه

 .سمو : من از خودم نمی ترسم امین از این که تو چیزیت بشه می تر

من بووایوود                  نبوواشوووی... می کشوووود:اگووه  تش  نگشووو نوازش وار روی ا تش را  نگشووو ا

 چیکارکنم؟چندروز...چندماه...چندسال باید تواون خونه چشم انتظارتوبشینم؟

 .و : مرگ بازگشتی نداره!ولی خوبی اش اینه که همیشه می تونم پیشت باشم

 ...و : آره ولی من دیگه نمی تونم ببینمت،لمست کنم،بغلت کنم

 .مین:بیامثبت فکرکنیم. بیاتالحظه ی آخر امیدمون رو از دست ندیما

سوواغر اوهومی می گوید و به تالشووش برای باز کردن گره ها ادامه می دهد. بعد از چند  

دقیقه راهی به ذهنش می رسووود و خم می شوووود. روی زمین دراز می کشووود و از دندان  
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سختی می تواندیکی از گره ها  شادی     هایش کمک می گیرد. به  ستش را باز کند و با ی د

 !می گوید:باز شد بووووووووازشد

*** 

سایل        شان بودبرمی گردد. تمام و ساختمانی که محل اقامت صله هومن محتاط به  دراین فا

سووواغر را زیر و رو می کندو کوچکترین سووووراخ سووونبه هارابرای پیداکردن آن رم می 

رومی کندامابازهم به چیزی که می  گردد. بیخیال اتاق سوواغر شووده و تمام خانه را زیر و

شود و این بارراه       شدن هوا باالخره ازساختمان خارج می  خواهد نمی رسد.بعداز تاریک 

خانه ی هومن را پیش می گیرد. هنوزکلیدی که ازجیب امین برداشوووته بودرا دارد پس         

بی دردسووروارد خانه می شووود و تمام سوووراخ سوومبه هایش را می گردد. تک تک کش   

ی ساغر راچک می کنداما بازهم به رم نمی رسد. درآخرناامید گوشه ای چمشاته می    موها

ساغر راگول       ستانش می گیرد. بایدراه حلی پیداکند،باید به نحوی  سرش را بین د زند و 

بزند و از زیرزبانش جای رم را بکشوود. باید ریسووک کند اما به هیچ وجه راهووی به ازاد    

وی ماهرانه سوواغر را گول بزند و به رمی که می گوید کردن امین نمی شووود. باید به نح

برسد.حسی درونش دادمی زندکه ساغردروغ گفته و رم دست اونیست. اما چیزهایی که      

گفت شواهدی عینی محسوب میشود. فقا افروز از ان رم خبرداشت و فقا خودش می      

بودهم  هدانست که افروز از این قضیه خبردارد.تسبیحی که توسا ساغر بدستش رسید        

می توانسووت مدرکی دیگر باشوود. همه چیز او را قانع می کرد که این ریسووک را بکند و   

سبیحی که هنوز روی مچ اش بود رو       شود،هرچندناجوان مردانه! ت ساغر وارد معامله ب با

 .لمس کرده و از جا بلند می شود

*** 

سوییچ را در         شود.  ساختمان پارک می کند و پیاده می  شین را مقابل  شلوارش   ما جیب 

شاد های بلندعبور می کند و      شم قرار می دهد و قدم زنان راهی را جلومی رود. از البالی 
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شود. رو به    سمت اتاقک کوچک کنار انباری می رود. تقه ای به درمی زند و داخل می  به 

 !اوکه روی صندلی جای گرفته می گوید:بیداری

 .مخاطبش سربلندمی کند:اوهوم

 !او جای می گیرد و نفس عمیقی می کشد:خسته شدم هومن روی صندلی کنار

 !مهرداد تلخ می خندد:عجیبه

 و : چی عجیبه؟

 !و : خسته شدن تو

صورتش می کشد و نگاه خیره اش رابه چشم های اوکه درتاریکی برق       هومن دستی به 

 می زند می دوزد.مهرداد می پرسد:به چی داری فکرمی کنی؟

 !کنی نامردیو :به این که توکِی قراره بهم 

 .مهرداد می خندد و هومن ادامه می دهد:یامثالتو می تونی سرگرد درجه چندباشی

 !مهرداد بلندقهقهه می زند و هومن آه می کشد:کاش مُردن آسون بود

مهردادشانه ای باال می اندازد:زیادهم سخت نیست! حداقل واسه تو،واسه من. واسه امثال  

 .مامرگ آسون ترین کاره

سه هم  شخورها       ووووو : وا سون بگذرم و برم. نمی تونم برم و اون ال سخته. نمی تونم آ ینم 

 .بازهم ادامه بدن

  و : کدوم الشخور ها؟
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سین می گفت. این حرف هایش را     شه با امیرح هومن تلخ می خندد. این حرف هارا همی

فقا اومی فهمید و حاال... بعدازسووالهاسووکوت به جایی رسوویده بود که فقا می خواسووت   

نوود. فقا یووک جفووت گوش می خواسووووت تووا برایش حرف بزنوود و حرف               حرف بز  

 بزند.ازجابلندمی شود و می گوید:سروصدانکردن؟

  .و :نه

 .و : عجیبه

 می خواهد برود که مهردادمی پرسد:منظورت ازالشخور کی بود؟

 .و : هیچکی

مجالی به او نمی دهد و خارج می شوووود. نگاهی به آسووومان غبارگرفته می کند و باز به               

سته کلیدش را از جیب بیرون      ستد و د راهش ادامه می دهد. مقابل دربزرگ آهنی می ای

می کشووود. قفل در را باز می کند و در را محتاط به جلو هل می دهد. یک پابه داخل می             

گذارد و با دست به دنبال کلیدچراغ می گردد،کمی بیشتر خود را داخل می کشد و چراغ  

شن می کند. چشمش از هجو    صدای نفس          را رو شود اما گوشش  سته می  شدید ب م نور 

ساس       سمتش هجوم می آورد را اح شکار می کند و حرکت چیزی که به  های کنارش را 

می کند و سووریع خود را عقب می کشوود. امین دسووت از تالش نمی کشوود و باری دیگر   

چوب را به سمتش می برد و به شکم اش می کوبد. با زمین خوردن اش امین می خواهد    

ربه ی بعد را نثار گردنش کند که هومن با پا هووربه ای به سوواق پای می زند و امین   هوو

ستد     سعی می کند از زمین خوردن اش جلوگیری کند. هومن روی پامی ای تلوتلو خوران 

صورتش می کوبد. امین را از یقه می گیرد و      شت محکم اش را به  و تا او به خود بیاید م

بعدی را نثارش کند امین زانویش را میان پاهایش می        به دیوار می کوبد. تا هوووربه ی      

کوبد، هومن فریادی می کشد اما تعادلش را حفظ می کند و مشت بعدی را محکم تر به    
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صوووورت اش می کوبد.پاهای امین را بین پاهایش اسووویرمی کندو دسوووت اش را باال می 

ش سیاهی می  بردهربه ی بعدی را بزند که ناگهان درد در سرش می پیچد. چشم های ا  

ساغر را میله به       شود. بازمین خوردنش امین  شل می  رود و دستانش از دور یقه ی امین 

دسووت می بیند که باترس نگاهش می کند. قدمی به سوومتش برمی دارد و از روی هومن 

 رد می شود. ساغر با صدایی لرزان می پرسد:مُو...مرده؟

 .امین دستش را می گیرد:نه نترس. فقا بی هوشه

 .له را از دستش می گیرد و زمین می اندازد:باید سریع تر بریممی

 هنوز یک قدم برنداشته صدایی ازپشت سرشان می گوید:زودنیست واسه رفتن؟

باصدای آشنای مهرداد هردو سرجای شان می ایستند. مهرداد نزدیک تر می شود و می       

 !گوید: مرغ عشق های فراری

لحه به دست پشت سرشان می بیند. دست ساغر        امین سری می چرخاند و مهرداد را اس  

 !ر محکم تر در دست می فشارد و می گوید:آروم باش

سلحه را می            شه ی ا ستد.ما شان می ای شوند و دقیقا روبروی  شان رد می  مهرداد ازکنار

  .کشد و می گوید: انگیزه ی زیادی واسه کشتن دوتاتون دارم

های سووواغر می دوزد:پ      به چشوووم  گاه خیره اش را  به نفع خودتونه مثل بچه آدم      ن س 

 ...برگردین به لونه تون

 !باتمسخر اهافه می کند:مرغ عشق های بیچاره

 .امین سرش را به معنای قبول کردن تکان می دهد:باشه قبوله. برمی گردیم
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مهردادچشم ریزمی کند: چه زودتسلیم شدی!این یعنی یک نقشه ای داری هوم؟ همیشه  

ذار طرفت فکرکنه کوتاه اومدی،ولی درسووت لحظه ای که تواین شوورایا سووکوت کن و ب

  .انتظارش رو نداره هربه ات رو بهش بزن

  .باخنده نزدیک تر می شود:آموزش هاتون و یادمه قربان

دسووتش را بندبازوی سوواغر می کند و امین ازبین دندن های قفل شووده اش میغرد:اونو    

 .ولش کن

ندارم. ازکجا معلوم تیم دونفره تون من رو وووو :نمیشه. من به این جناب سرگرداعتمادی   

 هم مثل اون بدبخت نفله نکنه؟

امین پوفی می کشوود و مهرداد تکرار می کند: به نفعته ولش کنی. کاریش ندارم فقا می 

 !خوام افسارتورو دست بگیرم که حماقت نکنی

ست لحظه ای      ساغر را رها می کند،در سرتکان می دهد و به آرامی بازوی  که به امین باز

سلحه دار مهرداد می زند.       ست ا هربه ای به د عقب برمی گردد ناگهان پابلند می کند و 

ست           سلحه هجوم می برند. امین اول د سمت ا شان به  سلحه هردوی شدن ا به محم رها 

روی اسلحه می گذارد و مهرداد مچ دستش را محکم می گیرد.هردو تمام توانشان را به     

لب شوووندو اسوولحه را به دسووت بگیرند. امین روی مهرداد  کار می گیرند تا به دیگری غا

سوار می شود و تمام تالشش را به کار می گیرد. اسلحه بین دست هردویشان گیرافتاده        

و هردو در تالشند سرش را به سمت دیگری بگیرند. ساغر هراسان به سمت میله ای که 

می شوووود میله را بردارد که   زمین انداخته بودند می رود تا باآن کمکی به امین کند. خم        

صدای شلیک بلندی در فضا می پیچد و سکوت را می شکند. ساغر هیع بلندی می کشد          

سنگین را       سوار بودند. میله ی  سرش را نگاه می کند. دومرد هنوز هم روی هم  و پشت 

روی زمین رهامی کند و باتمام توانش به سمت شان می دود. امین را می بیند که خود را   
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گاهش را بین هردویشوووان        از رو ند. ن ی مهردادکنار می کشووود و روی زمین می نشوووی

ست امین را می بیند که روی کمرش جای می       شده. د شان زخمی  میچرخاندتاببیندکدام

گیرد و می نالد. با دو خودرا به اومی رساند و کنارش می نشیند: چی شدی؟ امین خوبی؟    

 امین؟

ته می گذارد:زخمی شوودی. بذار ببینم  دسووت روی دسووت امین که کمرش را محکم گرف

 .امین

 .امین به سختی لب می زند:خو...بم

مهرداد اسوولحه به دسووت باالی سوورشووان می ایسووتد:حاال پاشووین برین اون تو. سوواغر به 

 سمتش دادمی زند:تو چطور تونستی؟

 .مهرداد پوزخندمی زند:همونجوری که تو تونستی! حاال پاشین

می گذارد و بلندمی شود. ساغر بلندمی شود و سعی می     امین به سختی دست روی زمین   

 .کند زخم امین را وارسی کند. مهردادجدی لب می زند:برین داخل

ساغر دست امین را می گیرد و کمکش می کند قدم بردارد. امین زیرگوش ساغر زمزمه 

 .می کند:اگه برگردیم. دیگه هیچ راهی واسه رفتنمون نیست

 .یرون می دهد:می دونم. ولی نمی خوام جون توخطربیفتهساغرنفس حبس شده اش را ب

 .امین تلخ می خندد:ما توقعرخطریم ساغر

آخی می گوید و دستش رامحکم تر روی کمرش می فشارد. باهم وارد آن فضای نمناک     

می شوند ومهرداد در را به رویشان قفل می کند. ساغر به امین کمک می کند روی زمین     

شد،باتوده ی ط  سرش را روی آن      دراز بک ست می کند تا  شتکی در ناب هاهم برایش بال
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بگذارد. دکمه های لباسوووش را از می کند و بادیدن خونریزی زخم امین هیع بلندی می          

 !کشد:این... این خیلی بده

 .نگاهش را به امین می دوزد:باید یکاری کنیم. نمی شه تاصبح اینجوری بمونی

می گیرد. نگاهش را روی تک تک اجزای     میخواهدازجابلندشوووود که امین دسوووتش را     

 !صورت ساغر می چرخاند و لب می زند:من دوستت دارم

بغم ساغر از لحن پراحساسش می شکند. دست خونین او را به سمت صورتش می برد        

 .د.امین ادامه می دهد:ساغر تهش برای من مرگه.من از مردن نمی ترسمب.و.شو می 

 .و :ولی من از نبودن تو می ترسم

ن دست او را در دست می فشارد:منم از چیزهایی که توسرشونه می ترسم. می خوان        امی

 ...تورو بایکی معامله کنند. مثل یک جنس می فروشنت و

 .چشم می بندد:حتی نمی خوام تصورش کنم.اینجوری عذابم نده

ساغر سربه زیرمی اندازد. خودش هم می داند چیز خوبی درانتظارشان نیست. خوب می 

ه به بن بسوووت رسووویده اند. لب می زند:یک راه...فقا یک راه دیگه برای زنده             داند ک  

 .موندنت نشونم بده تااین کار رو نکنم

 !و :ساغر اونها بازیت می دن. بااین کارت من زنده نمی مونم

سوورد و تلخ لب می زند:اون تصوومیمشووو گرفته و هیچکی جلودارش نیسووت مگه اینکه   

 .قبلش پدرت پیدامون کنه

 هیجانزده می گوید:چجوری خبرش کنم؟ ساغر
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امین اشووواره ای به گوشوووش می کند:من ردیاب داشوووتم. ولی هومن درش اورده و فقا  

شه پدرت می فهمه اتفاقی برامون افتاده ولی      ست. اگه خرابش کرده با خدامی دونه کجا

هومن ردیاب رو سوووالم دراورده و مطمئنا برش گردونده حوالی خونه تاپلیس فکرکنه         

 .توهنوزم توی اون خونه پناه گرفتیممنو

 .ساغر آه می کشد: منم گوشی همراهم داشتم ولی االن نیست

وووو :میدونم .من اونو بهتر از هرکسی می شناسم. می تونم تموم حرکت هاشو پیش بینی       

  .کنم و االن... ساغربهر قیمتی که شده منو می کشه ولی به تو نیاز داره

یه اش ر   نه اش می      نیم خیز می شوووود و تک هد. دسوووتش را روی گو به دیوار می د ا 

 !گذارد:نذار ازت سواستفاده کنند. لطفا فرار کن ساغر

ستش را نوازش وار           صدا هق می زند. امین د شانه اش تکیه می دهد و بی  سر به  ساغر 

شبو       شدم.  شتم دیوونه می  بین موهای او می چرخاند: وقتی نبودی...وقتی گمت کردم دا

م چه بالهایی ممکنه سوورت بیارن!من نمی خوام یبار دیگه اون حس رو روز فکر می کرد

 .تجربه اش کنم. نمی خوام بازهم دنبالت بگردم

ساغر دست دیگرش      درد امانش را بریده اما تمام تالشش را می کند چیزی بروز ندهد. 

 !را در دست می گیرد:منم دیگه نمی خوام نباشی

 .قع ها... یجا یک آهنگی شنیدمامین چشم می بندد و لب می زند:اونمو

  .تلخ می خندد:من زیاد اهل آهنگ گوش کردن نبودم ولی اون... اون منویادتو مینداخت

 .ساغر:چه آهنگی بود
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امین چشم باز می کند:اسمشو یادم نیست. تموم اون سالها بهش گوش می کردم. گاهی        

نبالش می گشووتم و   از زهراخجالت می کشوویدم و پاکش می کردم ولی بازهم دربه در د 

 .پیداش می کردم

سووواغر سووورش را بلندمی کند تا صوووورتش راببیند. امین نگاه خیره اش را به صوووورت       

سوواغرمی دوزد و با دسووت موهایش را از روی صووورتش کنار می زند: باید توروپیداکنم   

 .شاید هنوزهم دیرنیست.تو ساده دل کندی ولی تقدیر بی تقصیرنیست

ش    ضدار دنباله اش را می خواند:کی بایک جمله مثل    ساغر که متن آهنگ را  نیده بود بغ

 .من می تونه آرومت کنه

دسووتش راروی صووورت امین، چشووم هایش و ابروانش می کشوود:اون لحظه های آخر از  

به         های بی عبور... وقتی  رفتن پشووویمونت کنه.دلگیرم از این شوووهر سووورد این کوچه 

 .من...فو...کر می کنی حس می کنم از راه دور

 .ساغر سرش را به چپ و راست تکان می دهد:من نمی تونم...نمی تونم ولت کنم

 .امین آهی می کشد:تو حق نداری تنهایی برای زندگی مون تصمیم بگیری

 !و : توم همینطور

 !امین تلخ می خندد: یکدنده ای

 .و : من فقا حقمو می خوام امین

 امین یک تای ابرویش را باال می دهد:حق تو چیه؟

 .: من تموم سالهارو زندگی کردم به توبرسم. حق من تویی،پس ساده از دست نمیدمت و
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امین آهی می کشد و باز صورتش را نوازش می کند:دلگیرم از این شهرسرد این کوچه       

 .های بی عبور وقتی به من فکر می کنی حس می کنم از راه دور

د. امین می پرسد:کجامی   ساغر کم کم خود را از آغوشش بیرون می کشد و بلندمی شو     

 ری؟

 .و :باید باهاشون حرف بزنم. مهرداد می تونه زخمتو بهتر کنه

به سمت درب فلزی می رود و مشت های بی جانش را به در می کوبد. جوابی نمی شنود     

و بلندتر می زند تا به گوشوووشوووان برسووود. باصووودای بلند نام مهرداد را صووودا می کند و  

بیاید. هومن که تازه به هوش آمده پوفی می کشوود:برو  التماسووش می کند به کمکشووان  

 .ببین چی میگه

 .مهرداد درحال بستن سرش می گوید:صبرکن این تموم بشه

سته مقابل هومن بود.هومن نیشخندی به چهره ی        ساغر با دست های ب ده دقیقه ی بعد 

 !مصمم اش می زند:این شجاعت ها به تونمیاد

ن رم رو بهت برسووونم. همه چیز حل می شووه، تو به سوواغر لب می زند:من قول می دم او

 .خواسته ات می رسی و همه چی درست می شه

 و :ازکجابفهمم بازیم نمی دی؟

 ساغر تلخ خندی می زند:دارم سرزندگیم قمار می کنم.این برای اثباتش کافی نیست؟

به خدا   قدمی جلوتر می آید:من قول می دم. قسم می خورم... اگه به خدا اعتقاد داری من

 .قسم می خورم که دروغ نمی گم
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باهات هرجاکه بگی میام و              مه می دهد:اون رمو بهت می دم.  شووومرده شووومرده تر ادا

 .هرکاری که بخواید انجام می دم.فقا بذار اون بره

شه ی آرامی می       شکند و با سکوت را می  هومن باز به فکر فرو می رود. بعداز دو دقیقه 

را به نفع خود می بیند شرایطش را به زبان می آورد:باهم می  گوید. ساغر که حاال اوهاع  

 .رسونیمش بیمارستان. بعدمیریم

 هومن یک تای ابرویش را باال می دهد:باهم؟

ووو :متاسفم ولی بهتون اطمینان ندارم.باید باچشم خودم ببینم که رفت بیمارستان و بعد... 

 .باهم می ریم سراغ رم

 چیزیه که من دنبالشم؟اگه بازیم داده باشی چی؟ و :من ازکجابفهمم اون رم همون

 ...و :اگه اینطور باشه

لب می گزد و مردد ادامه می دهد:هرکاری که خواسوووتی بامن بکن. تهدید بابام، گرفتن        

اطالعات و هرچی... فقا بذار امینو به بیمارسووتان برسووونیم. امین گفت که می خواید منو  

فکرکن رمی که دسووت منه اونیکه تو دنبالشووی   با یک رم معاوهووه کنید. تو یک درصوود 

 .نباشه بازهم با معامله کردن من میتونی به چیزی که می خوای برسی. پس کلید منم

 و : و اگه قبول نکنم چی میشه؟

 .و : فکر نکنم مُرده ی من به درد پدرم یا اون کسی که منو می خواد بخوره

می شود و بادیدن امین که گوشه ای    دوباره وارد اتاقک مرطوب که قفسی برایشان شده    

جای می گیرد. امین            نارش  لب می گزد. نزدیکش می شوووود و ک چد  به خود می پی

 سربلندمی کند:کجارفتی تو؟
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ساغر دستی به سرامین می کشد و نگاهش می کند. امین نامش را تکرار می کند و ساغر 

د. امین نگران  ب.و.شبازهم بدون این که جوابش را بدهد خم می شود و صورتش را می  

 لب می زند:چی شده؟

سوواغر دسووت امین را در دسووت می گیرد و با انگشووت های مردانه اش بازی می کند:     

 .همیشه بهش فکر کردم... به اینکه اگه همون اول اجبازی نمی کردم

چشووم از دسووت های امین می گیرد و به صووورتش می دوزد:اگه وقتی هفده سووالم بود   

 .وقت کاربه اینجانمی رسیدازدواج می کردیم...هیچ

صورتش اومی گذارد:اونوقت انقدر که االن همو     ستش را روی  امین لبخندی می زند و د

  .دوست داریم، همو دوست نداشتیم

سووواغر بغضوووش را قورت می دهد نفس عمیقی می کشووود. امین دل نگران زمزمه می    

 کند:چیکارمی خوای بکنی ساغر؟

سربه زیرمی گوید: من باهاشون می رم. تورو می    ساغر نگاه از چشم هایش می دزدد و  

 ...رسونیم بیمارستان و بعد

امین بالحنی تند به میان حرفش می پرد:تو حق این کار رو نداری. اون ها دارن بازیت             

 ...می دن باورکن قرار نیست من زنده بمونم.چه بااونهابری و چه نری

د و امیدوار لب می زند: من اینبار سوواغر اسووت که محکم دسووتش را در دسووت می گیر  

خودم هم قراره بیام. تابیمارستان میام تامطمئن بشم سالم می رسی.شنیدم که بقیه همه       

رفتن و فقا مهرداد و هومن مونده. دیگه به هیچکس اعتماد نداره،هیچکسوووو نمی تونه         

  .بفرسته سروقتت

  !و : ساغر من نگران خودم نیستم. نگران توام
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 .یدم تاجایی که درتوانمه مقاومت کنمو : من خوبم!قول م

دسووتش را در دسووت می فشووارد:تسوولیم نمی شووم. تاپای جونم می رم ولی دیگه قاطی     

  .کارهای خالف شون نمی شم. قول می دم

 امین کالفه لب می زند:ساغر کارخالف نه... تو...تو هیچ می دونی چی قراره سرت بیاد؟

ستفاده کنند.   ساغر باصدایی لرزان زمزمه می کند:می دو   نم. می خوان بعنوان طعمه ازم ا

وبعدش شاید منو بفروشن و شاید بخوان بازهم باهاشون کارکنم. قول می دم آبها که از      

 !آسیاب بیفته فرارمی کنم. به هرقیمتی که شده

 ...و :من اجازه نمی دم

 ...ساغر از جابلندمی شود:منو ببخش... نمی تونم بذارم اتفاقی برات بیفته

 ...:ساغرو 

سمت درب خروجی می دود. امین تمام توانش را به کار می     ساغر بدون هیچ توجهی به 

ساغر از اتاقک خارج می       شده و  گیردتاازجابلندشوداما قبل از این که به او برسد در باز 

  .شود

  .تمام تنش از شدت درد می لرزد و نمی داند درچنین شرایطی باید چه کند

بیجان امین را روی صوندلی عقب ماشوین قرار می دهند. مهرداد     سواعت چهاربامداد، تن 

شت            صندلی پ ساغر روی  ست نکند.  سردر شان درد مورفین به خوردش داده بود تابرای

نشسته و آخرین لحظاتش را با او پشت سرمی گذاشت.دست سردش را در دست می           

قابل خره ماشین را مفشرد و در دل خداخدامی کرد اتفاقی برایش نیفتد و سالم بماند. باال

بیمارسووتان پارک می کنند. مهرداد پیاده می شووود و سوواغر دسووتشاچه ،برای آخرین بار  
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د و او را به خدامی سووشارد. در کسووری از ثانیه...دیگر از امین  ب.و.شوودسووت امین را می 

دور می شوووود!مهرداد تن بی جانش را جایی کنار پله ها قرار می دهد و از زنی غریبه          

هد تابه پرسوووتار خبر بدهد. به محم داخل شووودن زن مهرداد به سووومت      کمک می خوا 

ماشوووین می دود و روی صوووندلی کمک راننده جای می گیرد. ماشوووین حرکت می کند و  

به همین سووووادگی... دیگر امین را         گاه از امین نمی گیرد.  ظه ی آخر ن تالح سوووواغر 

ست چه عاقبتی نزد این آ    شت!دیگر کنارش نبود و حاال نمی دان دم های زخم خورده  ندا

 .انتظارش را می کشد

 هومن نگاهش را از آینه ی جلو به صورت مغموم او می دوزد:حاال کجابرم؟

 .ساغر پرسشگرنگاهش می کندو هومن می گوید:رم کجاست

ساختمونی که       شد و نگاهش را از پنجره به بیرون می دوزد:برو همون  ساغر آهی می ک

 .توش بودیم.ساختمون خودتون

 ...کل اونجارو گشتمو :من 

شاید خوب نگشتی که پیداش         ساغر نیشخندی به تصویرش در آینه ی کوچک می زند:

 !نکردی

  !هومن جدی زمزمه می کند:به نفعته بازی مون نداده باشی

سیر خانه را پیش می گیرد.هوا کم کم        سکوت می کند و هومن هم بدون حرف م ساغر

سرعتش را بیشتر می ک      شود و هومن  ند تا قبل از روشنی هوا به آنجابرسند.    روشن می 

ماشین را مقابل ساختمان پارک می کند و حین پیاده شدن می گوید:سریع باش تا دور و      

 .برشلوغ نشده بریم
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وارد خانه می شوند و ساغر راه اتاق چندروزه اش را پیش می گیرد. با دیدن سر و وهع      

  رو فقا می گشتی؟ به هم ریخته اش چشم گرد می کند: تو مطمئنی اینجا

بسمت تخت می رود و مالفه را برمی دارد. هومن و مهرداد دقیق نگاهش می کنند. ساغر 

بالشووتش را از زیرمالفه ی به هم ریخته پیدا می کند و روی تخت می نشوویند. با دسووت   

روکش بالشووت را باز می کند و بریدگی کوچکی که داشووت را پاره می کند. دسووتش را  

چرخاند و در آخر کش موی کوچکی را از داخلش بیرون می کشد. رم  داخل بالشت می  

را از داخل کش برمی دارد و به سووومت هومن می گیرد. هومن نزدیک اش می شوووود و      

 .رمی که در دست دارد را وارسی می کند. رم را در مشتش می فشارد و می گوید:بریم

ساغر از آن خبرندارد حرکت می کند      ساغر باتمام وجود    ماشین به سمت مقصدی که  و 

خداراصدا می کند تا به دادش برسد و امین را نجات بدهد. هومن رم را به سیستم وصل       

کرده و بعد از کدبازی های مفصلی باالخره موفق به باز کردن قفلش می شود. اطالعاتش  

را زیر و رو می کند و درنهایت لبخندمی زند. به چیزی که می خواست رسیده بود و حاال    

  .گر نیازی به معامله با آن مردک دقل بازنبوددی

 مهرداد که لبخند عریضش را می بیند می گوید:خودشه؟

شه ای بنام     سرتکان می دهد و پو سفندیاری  حشمت  هومن بدون حرف فقا   یم باز را ا

ست  از بوده، خانواده دوم کند،فرزند می چک را اطالعاتش. کند سالگی  و بی   اندب وارد دو

ود که بخاطرش ب کسووی او.شووود می محسوووب مظفری به فرد ترین زدیکن حاال و شووده

سی بود که پدرش باپیگیری پرونده      ست داد. داریوش مظفریک تمام خانواده اش را از د

شه منتظربود تابه      شته بود و همی سال های زیادی گذ اش خود و خانواده اش را فدا کرد.

و شود. ان مقامی که می خواست را   قدرت زیادی دست پیدا کند و بتواند با آن مرد روبر 

بدست نیاورد و نتوانست جانشین مظفری شود،اما می تواند با این رم به مالقات حشمت        
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سفندیاری برود.می تواند از او قرار مالقات با مظفری را بخواهد. می تواند انتقام پدرش   ا

سالهاست    که زندگی  مادرش... برادر عزیزش و فاطمه ی کوچکس را از آن مرد بگیرد. 

اش، رویاها و آرزوهایش را هم به همراه جسد بیجان خانواده اش به خاک سشرده است     

وداریوش مظفری هنوز زنده است. او باهرروزی که پشت سرگذاشته یکبار جان داده و       

ست...         شم باز می کند. این عادالنه نی صبح ها چ شبها می خوابد و  آن مرد باخیال راحت 

ند بیش از این  خانواده اش           نمی توا به همراه  باشووودتا چند علی دیگر  خدا منتظرچوب 

  .قربانی کثیف بازی های این مرد و امثال او شوند

بلیطی برای مهرداد رزرو می کند و خیلی جدی از او می خواهد برود. تاکید می کند که         

ما  ااینبار مثل بار قبل هیچ ارفاقی قا ل نمی شود. مهرداد تا لحظه ی آخرمخالفت می کند  

در آخر زیربار اجبار هومن می رود و هنگام وداع فقا می خواهد مراقب ساغر باشد و او  

راهم باخودبیاورد... هومن تلخ می خندد و امین را یادآوری می کند. امینی که هنوزهم         

همسوور سوواغر محسوووب می شووود و مهرداد لب می زند:می دونم. فقا می خوام پیشووم    

 !برام کافیه باشه...جلو چشمم... همین هم

ساغر و       هومن دیگر دست از نصیحت کردنش برمی دارد و روانه اش می کند. حاال فقا 

شت و        شدند. در خانه ای درند ستاهای تهران می  هومن بودند که باهم راهی یکی از رو

ها تعلق گرفت و سووواغر هنوز نمی            به آن  به ی محقر و نموری  هالی،کل تاده از ا دوراف

سرش بیاید،بارفتن مهرداد ترسش چندین برابرشده بود و حتی  دانست چه قرار است بر

شت تلفنی            ساعتی بود که هومن بیرون از خانه دا سد. دو سوالی از او بشر سید که  می تر

صووحبت می کرد. به خاطرفاصووله ی زیادش از در نمی توانسووت واهووح حرف هایش را   

ین مرد حاال که باا بشنود و می ترسید فال گوش بایستد و هومن بدجور شکنجه اش کند.

 .تنها مانده بود حتی از صدای نفس های خودش هم می ترسید
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باتاریک شدن هوا هومن بازمی گردد و نگاهی به تن مچاله شده ی ساغر گوشه ی اتاق       

می کند. پتویی از کمدبزرگ چوبی بیرون می کشوود و به سوومتش می گیرد. سوواغر بدون  

خ زده اش را می پوشوواند. هومن مقابلش روی  حرف دیگری پتو را از او می گیرد و تن ی

زمین می نشووویند و سووویگاری برای خود روشووون می کند. بدون اینکه نگاه از نقطه ی           

روبرویش بگیردزمزمه می کند:فردا یکم خرت و پرت پیدامی کنم واسوووه خوردن فعال    

 .اینجا هیچی نیست

ی.  من بیای بریم جایسوواغر باز هیچ نمی گوید و هومن پکی به سوویگارش می زند:باید با 

  .میگم باهم چون نمی تونم تنهابرم

باالخره نگاه از نقطه ی نامعلوم روبرویش می گیرد و به صوووورت یخ زده ی سووواغر می       

دوزد:خیلی دوست دارن یک آتویی ازسرهنگ حاتمی داشته باشن. منم برای جور شدن       

 .این مالقات مجبورم ازتو استفاده کنم

که          سووواغر آب دهانش را قورت    که هومن می گوید  هایی  می دهد و فکرمی کند آن 

شکنجه          ست  سرهنگ حاتمی می خواهند یعنی قرارا ستند؟وقتی می گوید یک آتو از  ه

 .شود...زجربکشد تا پدرش تسلیم شود

با لب زدن هومن افکارش پرمی کشند: ولی این فقا  اهر قضیه است. توم همراه من از     

  .خونه میای بیرون

شووده اش را بیرون می دهد و باالخره مُهرسووکوت را ازلبانش برمی  سوواغر نفس حبس 

 دارد:بعدش چی؟

هومن بازنگاه می گیرد و به نقطه ی نامعلوم مقابل اش خیره می شود: برمی گردی پیش   

 .خانواده ات
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سووواغر به چیزی که شووونیده شوووک می کند. دوسوووت دارد بگوید یکبار دیگر حرفت را 

شووتباه شوونیدم. قطعا جواب هومن چیزی که گفت نمی  تکرارکن. من نشوونیدم،شووایدهم ا

  .تواندباشد

ساغر لب          ستش خاموش می کند.  شده اش را روی کتابچه ی کنار د سیگار تمام  هومن 

 می زند: یعنی قراره برگردم؟

 .هومن نگاه به چشم های گرد شده ی ساغرمی دوزد:آره برمی گردی

ی خوای سوواکت نگهم داری  سوواغر آب دهانش را قورت می دهد:مسووخرم کردی؟ یام 

 واست دردسردرست نکنم؟

 و : مگه تا همین االنش جرات کردی برام دردسر درست کنی که بعدش بتونی؟

 !ساغر می خندد:آخه...آخه خیلی عجیبه

هومن ازجا بلند می شووودکه سوواغر بلندمی گوید:نمی فهمم. وقتی می تونی بی دردسوور   

بدی از اونجا؟ یا اگه...اگه نجاتم می دی برای         منوتحویل اونابدی چراباید دوباره فراریم      

 چیه؟

 .هومن می خندد: تو واقعا احمقی

ستم. نمی              شود:احمق نی ساغر مانع اش می  صدای  سمت در می رود که  شت به او به  پ

 ...خوام آسیبی به خانوادم برسه... اگه قراره در ازای برگشتن من

:بازی تموم شووده سوواغر. دیگه هومن به سوومتش می چرخد و به میان حرف اش می پرد

 !دلیلی ندارم باتو یا خانواده ات رو در رو بشم

 و : پس چرا االن اینجام؟ چرا نذاشتی منم باامین برم؟
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ی  نامردیامین رو سوورش تالفی کنم.  نامردیهومن پوزخندمی زند: تو فکرکن خواسووتم 

 .که تاعمر دارم هربه اش رو یادم نمی ره

 !من فقا دوست نبود،برادرم بود قدمی جلو می آید: اون برای

 !ساغر مردد می پرسد: ولی تو می خواستی اونو بکشی

وووو : آره چون ریسک بزرگی برام بود و هست. ولی االن تو اینجایی، بخاطر توم که شده     

 .نمی تونه کاری بکنه

سووواغر تلخ می گوید:پس فقا برای تالفی نیسوووت. منو نگه داشوووتی که اون دسوووت ازپا  

 .خطانکنه

 .: درستهو 

دوباره راه بیرون را پیش می گیرد و در دل فکر می کند بازهم همین نیست. ساغر سشر     

 !بالی او مقابل پلیس می شود و رمز عبورش از دروازه ی مظفری

بعد از دود کردن سوویگاری به داخل باز می گردد ودر را قفل می کند. تشووک هایی را از  

ند. سوواغر مردد تشووک ها را نگاه می کند.  کمد بیرون می کشوود و روی زمین پهن می ک

هومن بدون هیچ حرفی زیرپتو می خزد و چشووم می بندد. پشووت پلک های بسووته اش   

هزارها هزار خیال رفت و آمد می کند و هومن سوووعی اش را می کند در رویاهای واهی           

  .اش غرق نشود

ساغر     شیر تهیه می کند تا بخورند. اما  سر لقمه ی دوم   روز بعد هومن کمی تخم مرغ و 

دل زده می شووود و کنار می کشوود. هومن بعد از چندین تماس تلفنی کالفه و خسووته به   

 .داخل باز می گردد و می گوید که یک هفته ای را مجبورنداینجا سشری کنند
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هر روز سخت تر از روز قبل پشت سرگذاشته می شودوساغر تمام ساعات به حال امین          

عت ها باخداحرف می زند و از زندگی می گوید، از امین  و خانواده اش فکر می کند. سووا

می گویدودر آخر خواهش می کند امین سوووالم باشووود. نمی داند باید به قولی که هومن          

داده دل ببندد یانه اماحسی عجیب درونش غوغا می کند و اجازه نمی دهد امیدوار شود.    

مثل قبل شود. دلهره لحظه  انگار چیزی از درونش فریاد می زند که هیچ چیز قرار نیست 

ای دسووت از سوورش برنمی دارد و تمام فکرها مثل خوره دروجودش وول می خورند. به 

این فکرمی کند که اگر هرگز برنگردد امین چه می شووود... یا اگر برگردد و ببیند امین  

نیسووت.حال سوواالر و خانواده اش حال چطور بود؟ پدرش تاچندسووال دیگر مجبور بود    

 پرونده و آدم های مرموزش باشد؟پیگیر این 

سری تکان می دهد و ازجا بلندمی شود. طول خانه ی کوچک قدم می زند و فکر می کند  

سبت به غذاها می     شد؟هرروز بی میل تر از روز قبل ن آخر عاقبت این جریان چه خواهد

  سشود و هومن بانیشخند به نازپرورده بودنش طعنه می زند. هومن بیشتر روز را با تما   

های مشووکوک و بودار مشووغول اسووت و سوواغر کنم اتاقک با افکارش ور می رود. روز    

ساغر              شب میگذرد و  شت  ساعت از ه شان درآن خانه بود.  شم، آخرین روز اقامت  ش

دوسوواعتی اسووت که طول اتاق قدم می زند. هومن باالخره کالفه می شووود و اعتراض می  

  .کند:من بجای تو سرگیجه گرفتم بشین دیگه

  .اغر بدون حرف مقابل اش جای می گیرد و می گوید: من خیلی می ترسمس

 !هومن نگاه خیره اش را به چشم های اش می دوزد:اگه نمی ترسیدی جای سوال داشت

 !ساغر اخم می کند: برو خودتومسخره کن

 .و :مسخره نکردم جدی گفتم
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سد:       ساغر می پر شتی می دهد.  شد و تکیه اش را به دیوار پ شه    آهی می ک چجوری همی

 انقدر آرومی؟

 هومن پوزخند می زند:چیه حاال می خوای پارو جاپای من بذاری؟

ووو : نه فقا می خوام آروم بشم. دلشیچه گرفتم،سردرد امونمو بریده... ولی توعین خیالتم  

 .نیست فردا داری میری تو دهن اژدها

:ترس وقتی معنی  هومن پوزخندی تلخ به رویش می زند و نگاه به چشم هایش می دوزد 

  .داره که چیزی برای ازدست دادن داشته باشی

 .دست هایش را ازهم باز می کند:االن من هیچی ندارم برای ازدست دادنش بترسم

 .بلندمی خندد:و اینجوریه که آرومم

شیدم...        شیدنی هارو ک شد و نگاه به زمین می دوزد:چون دیدنی هارو دیدم.ک آهی می ک

 .می ترسم چه برسه به اون اژدهایی که تو ازش می گیدیگه ازخودابلیس هم ن

سوواغر ته نگاهش ترس را می بیند. هومن برخالف گفته هایش از فردا می ترسووید.نه از  

این که کشووته شووود از این که نتواند انتقامی که سووالهابرایش تالش کرده رابگیرد. می   

که در این سووال ها ترسووید از روبرو شوودن باپدرش و دیدن نگاه غم زده اش!کارهایی  

انجام داده به هیچ وجه باب میل پدرش نیسوووت و نبوده اما خشوووم انتقام به قدری در             

وجودش ریشه دوانده بود که نتوانست وقایع تلخی که پشت سرگذاشته را فراموش کند    

سر تکیه میدهد و به       سرش را به دیوار پشت  و به زندگی اش بدون دردسرادامه بدهد. 

ست      فکر فرو می رود.  شیمان بودیانه؟ دو ستی حاال و در این نقطه از کرده هایش پ به را

شاید اگر        شته برگردد و به زندگی اش روی ریتم یکنواختش ادامه بدهد؟ شت به گذ دا

جایی برای              ند. دیگر  هارا ازخود دور ک ما تا این اگر و ا هد  کان می د ...اگر...سوووری ت
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شووطرنم ناعادالنه مانده بود و او نمی   پشوویمانی نمانده بود. یک قدم به خانه ی آخر این 

توانسووت با این این کاش ها و آرزوهای محال دسووتِ دلش را بلرزاند و پاپس بکشوود.با   

 دیدن نگاه خیره ی ساغر می پرسد:چیه؟

 .ساغر شانه ای باال می اندازد:دارم فکر می کنم

گاه خیره اش  و به نگاه خیره اش به هومن ادامه می دهد. هومن کالفه از این سووونگینی ن      

 می گوید: میشه به یک نقطه دیگه خیره شی و به فکرهات ادامه بدی؟

 .و : دارم به تو فکرمیکنم

هومن که در این سکوت مرگ آوربدش نمی آمد با حرف زدن کمی خود را مشغول کند  

 پرسید:به چیِ من فکر می کنی؟

همه  لم... که چی  سوواغر صووادقانه می گوید:تاحاال پشوویمون نشوودی؟ از این راه از این   

  بشه؟که فقا اون آدم رو بکشی؟ مگه قراره باکشتن اون آدم خانواده ات برگردن؟

هومن از اینکه دخترک دقیقا به هدف زده و تمام فکرهای دقیقه ای پیش اش را به زبان          

آورده اخم می کند. اما طولی نمی کشوود که این سووکوت را می شووکند. آرنجش را روی   

شده اش ق  شت تا این  زانوی تا رارمی دهد و بالبخندی تلخ می گوید:فقا یک نفر حق دا

 .حد وارد حریم خصوصی زندگی من بشه

 ساغر:کی؟

 جوابی که ازهومن نمی شنود می گوید:مهرداد؟

 !هومن میخندد:امیرحسین
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ساغر لب می گزد. درد را از لحن صدایش احساس می کند و سعی می کند کمی آرامش   

خواسوووت. می گفت هدف تون مشوووترکه. فقا تو می ری تو دل      کند:امین بد تورو نمی  

 .دردسر و خودت رو ازبین می بری

به          مه می دهد:من... من حاهووورنبودم  چشوووم های هومن گرد می شوووود و سووواغر ادا

 .کنم نامردیشماها

دسووت هایش را در هم قفل و با انگشووت هایش بازی می کند:هرچندتو خیلی خشووک و   

و اون خونه اذیتم می کردی... ولی بهم پناه دادین... یک    جدی بودی و بیشوووتر از همه ت  

 ...زندگی جدید دادین

شه حسرتش         سه و من همی شنگ به نظرمی ر تلخ می خندد:اون زندگی از بیرون خیلی ق

رو می خوردم ولی بعدا... بعدکه واردش شدم دلم همون زندگی بی شیله پیله ی گذشته     

 .هارو خواست

شاید اگه     سی چه می دونه؟ شت هم  ک این همه اتفاق نمی افتاد و این مهره ها اینجوری پ

چیده نمی شد من هنوزهم بارویاهای پوچم زندگی می کردم. شاید هم بابارو سکته داده    

 ...بودم و

یادسووکته ی مادرش می افتد و نگاه به گل های قالی می دوزد:االنم مامانمو سووکته دادم.   

 ...پدرموپیرکردم و برادرمو

و سررشته کالمش را عوض می کند:اگه من به جرم قتل دستگیرنمی شدم  آهی می کشد  

 !هیچوقت عاشق امین وفایی نمی شدم

هومن لبخندی زده و لب به سووخن باز می کند:امیرحسووینی که من می شووناختم یک مرد 

خوش گذرون بود. ولی اعتقاداتی هم داشت. ممکن بود با پنم تا دختر توی یک مهمونی   
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لی به دختری که توخیابون سوورش توکار خودشووه و مزاحمش شوودن  بچرخه و برقصووه و

ست خوبی برام          شتی. امیر دو شم دا شون می ده و کمکش می کنه.بدون هیچ چ غیرت ن

 بود ولی این امینی که میگی... چجور آدمیه؟

 ...ساغر لبخندمی زند: امین... امین

 !سربه زیرمی اندازد: اون خیلی مرده... خیلی زیاد

 !ه برق چشمانش می کند و می خندد:من فکر می کردم زنههومن نگاه ب

شوخی های از مردمقابل اش زیادی بعید بود.هومن     ساغر متعجب نگاهش می کند. این 

انگار فکرش را می خواند که باخنده می گوید: فردا این موقع معلوم نیسوووت کدوم مون         

 !مرده ایم و کدوم مون زنده. پس یک امشب رو بیخیال باش

می خندد و رویی دیگر و جدیداز مرد مقابل اش را تماشووا می کند.شوواید هومن  سوواغر 

همین یک شوووب آخر را می خواهد نقاب هومن را کنار بگذارد و بعد از مدت ها لحظه            

 .هایش را علی وارانه پشت سربگذارد

هومن سوووالی که سوواغر از او پرسوویده بود را ازخودش می پرسوود:توپشوویمون شوودی      

  درسته؟

 !ش را به معنای مثبت تکان می دهد و هومن ادامه می دهد: منمساغر سر

همین... نووه کلمووه ای کمتر و نووه بیشوووتر. سوووواغر لووب می زنوود:راجع بووه فردا...                     

 .بیشترفکرکن!منوتو تنهایی یک تنه از پساون ها برنمیایم

 هومن بالبخندی تلخ نگاهش می کند:منوتو؟مگه توهم توسنگرمنی؟
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ال می اندازد:شاید اگه رفتن به اونجا یک پیشنهاد بود من ردش   ساغر می خندد و شانه با  

می کردم و می گفتم به ریسوووک اش نمی ارزه. ولی االن یک توفیق اجباریه و منم همراه  

 .تومیام. منم تو سنگرتوم

شد و متفکر می گوید:اگه همین االن در این خونه رو به     ستی زیرچانه اش می ک هومن د

 ی؟بازهم می مونی یامی ری؟روت بازکنم و بگم بروچ

شروطی در را          شرط و  شک می کند. اورا رهاکند؟بدون هیچ  شنیده  ساغر به چیزی که 

ند             حال امینش بگیرد. می توا ند برود و خبری از  تابرود؟ قطعا می توا ند  باز ک برایش 

شتم.بعد        ساالر می رود و می گوید دیدی برگ سراغ  پیش خانواده اش بازگردد و بعد... 

پشت دادگاه است که انتظارش را می کشد.این بار دیگر بیگناه نیست و گفته ی        دادگاه

ست!اینبار بایدازجز یات کارهایی که کرده        شهود فقا من بیگناهم نی سکوی  های روی 

بگوید. برای همه، برای پدر و برادرش،برای امین... چگونه باید از کرده هایش بگوید؟از  

ن و سووال. از برق چشوومان شووان که هربار به   حمل مواد برای دختروپسوورهای کم سوو 

سووراغش می آمدند،کم سوووتر از قبل می شوود. چگونه باید از وقتی بگوید که بایک کاله  

تاکیف          جایی نزدیکش شووووده بود  تاه درنقش دختری هر باسوووی کو گیس طالیی و ل

شین اش کش برود. چگونه باید این ها را به زبان بیاورد وقتی که      سونت اش را ازما سام

زیزانش مسووتقیم و پرامید نگاهش می کنند؟آیا ابرازپشوویمانی کافیسووت؟گفتن غلا   ع

کردم چه؟می تواند نوع نگاه عزیزانش را به روی اوتغییردهد؟در صووودمی از ثانیه دلش  

لک می زند برای آغوش امین اش! آخر مردن را شرافتمند تر از شهادت گناه هایش در 

ه اش و امین... از دوباره تنها شدن اش ترسید   دادگاه دید،از طردشدن اش توسا خانواد  

و مرگ را ترجیح داد. باتصوووور مرگ و تمام شووودن دفتر زندگی اش در روز بعد دلش       

 !خواست یکبار دیگر عطرتن امین اش را حس کند

 ...ساغر سربلندمی کند:گفته بودی برای رفتن به اونجا منوالزم داری. یک آتو از
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 :من اون هارو حل می کنم. توبگو حاهری بری یانه؟هومن به میان حرف اش می پرد

ساغر باصدایی گرفته می گوید:من بیشتر از اینکه از فردا و اون آدم ها بترسم. از دادگاه  

می ترسووم. از روزی که بخوام تموم خطاهامو به زبون بیارم و اون هابانفرت نگاهم کنند.  

 !از اینکه طردم کنند می ترسم

احسووواس همدردی می کند لب می زند:منم از همین می ترسوووم. از       هومن که حاال با او    

 .اوندنیا. از اینکه منو ببینند و ازم روبگیرن. هووف

هردو باچشووم هایی پرحرف یکدیگر را نگاه می کنند و تصوومیم شووان را از نگاه هم می  

خوانند. فردا برای هردویشوووان قیامت بزرگی بود که آخر و عاقبت شوووان را تعیین می        

فردا برایشووان روز بزرگی بود. سوواغر باز نگاه به گل های قالی می دوزد و فکر می  کرد.

به                 باشووود.  یان زندگی او  پا هد دید؟خانواده اش چه؟اگر فردا  کند امین را دوباره خوا

به دل اژدها           یا اعتراف در دادگاه؟ فردا قراربود  ناک تر اسوووت  راسوووتی مرگ ترسووو

هومن سوواکت دوخت و اعتراف کرد دلش برای  بروندوجنگ نابرابری بود.نگاهش را به 

شم دیدن          شید. به چ شد و زود طعم درد راچ سرکی که زود بزرگ  سوزد. برای پ او می 

خاکسووتر شوودن خانواده قطعا غول راهم از پا در می آورد. چه برسوود به پسوورک دوازده  

ین  د.اسوواله ای مثل او؟ در ان لحظه کودک بی سوورپناهی را دید که به تکیه گاه نیاز دار  

وسووا امین و خانواده اش هم بی نقش نبودند. برخالف هومن او چیزهای زیادی برای از  

شاید بمب                شده اند.  شد که قربانی  شان با شاهد مرگ ست  شت.نمی خوا ست دادن دا د

بعدی خانه ی حاتمی هارا نشووانه بگیرد.شوواید خاکسووتر بعدی متعلق به سوورگرد کاربلد  

نمی کرد و این فداکاری هیچ جا زبان زد نمی شد.   وفایی باشد! شاید هیچکس فکرخوبی   

اما آن شووب سوووز بدی درنگاه هومن دید که دلش ریش شوود و پاروی خودش و ترس    

 .هایش گذاشت:باهات میام
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 هومن متعجب نگاهش می کند:چیشد که این تصمیم رو گرفتی؟

شم های او می دوزد: من خیلی چیزها برای از      صلح آمیز اش را به چ ست    ساغر نگاه  د

دادن دارم. اون آدمی که اون باالنشووسووته و حکم مرگ امضووا میکنه سووراغ عزیزای منم   

میره. اگه قراره با کشوووتن اون این قا له تموم بشوووه... من همه چیز روبه جون میخرم و         

 .میام

*** 

با ایستادن ون سیاه مقابل شان ساغر باترس آب دهانش را قورت می دهد. هومن ترس  

 .و لب می زند:به خدا توکل کن اش را حس می کند

سوواغر باچشووم هایی گرد شووده به سوومتش سوورمیچرخاند. هومن از خدایادکرده بود؟    

شین می           ست می گیرد و وارد ما ساغر را در د ست  شدن در ون هومن د هومن؟ با باز 

شود. لحظات سخت و طاقت فرسایی را پشت سرمی گذاشتند. هیچکس نمی دانست به         

ز آن خانه خارج شوند و همانطور که هومن گفت فقا باید خدارا   چه صورتی قرار است ا  

 .صدا می زدند تا کمک شان کند و دستشان را بگیرد

دستمالی سیاه برای شناسایی نکردن آدرس به چشمانشان بستند و ماشین در سکوت به     

 .راه افتاد

شان نمی آمد اما به اجبار تن به آن دادند. نگه      ش شت بدنی زیاد خو اره  بان بدکاز این گ

نگاه کثیفش را روی تن سوواغر می چرخاند و دسووتش را معنا دار روی تنش حرکت می  

دهد. سوواغر نفس حبس کرده و چشووم می بندد تا چیزی نگوید. اینجا دیگر حقی برای   

ستند بگویند. اما هومن       شمن بود و جیکی نمی توان شتند، اینجا قلمروی د حرف زدن ندا

 !م به نگهبان می توپد:کارت تموم شده انگارجر ت به خرج می دهد و با اخ
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ست          ساغر د شان باز می کند.  شد و راه را برای ست می ک نگهبان با پوزخندی معنا دار د

روی قفسووه ی سووینه اش می گذارد و نفس حبس شووده اش را بیرون می دهد. همراه با  

سخت         شان دستش را به آرامی روی لباس زیرش می کشد و با احساس  شتن   یقدم بردا

جسووم زیر فلز لباس زیر نفس راحتی می کشوود. رو به هومن که پرسووشووگر نگاهش می 

ند. در                بان خوش پوش می رو بال نگه به دن ند تر  هایی بل گام  با ند و  کرد پلکی می ز

صورکرده بودند اما حاال پابه خانه ای متوسا       شان خانه ای بزرگ و ویالیی را ت صورات  ت

گذاشووته بودند.  اهر سووازی خوب و زیرکانه ای  و معمولی که به قشوور مرفح نمی خورد 

بود! راهروی طویلی را پشت سرگذاشته و پله هایی را باال می روند. طبقه اول،دوم،سوم،...  

سمت راهرویی می رود و مقابل در بزرگ چوبی که ته   باالخره در طبقه چهارم نگهبان به 

ای به در می زند. صدای   راهرو به چشم می خورد می ایستد. گلویی صاف می کند و تقه     

 .بله ای به گوش هر سه شان می رسد و نگهبان لب می زند:اومدن

صوودای سوورفه ای مردانه وبعدجمله ی بیاین داخل مجوز ورودشووان را صووادرمی کند.      

نگهبان اول داخل می شود و برای ادای احترام خم می شود. کمر راست کرده ومی گوید:  

 .ته بودینرم همراهشه. دختره همونیه که گف

به جلو برمی دارند و میز بزرگی که           با کنار رفتن نگهبان سووواغر و هومن قدمی دیگر 

نصف اتاق را احاطه کرده را می بینند. آن محیا بیشتر شبیه به اتاق کنفرانس بود. پشت      

میز بزرگ ، در راس مردی سوون وسووال دار نشووسووته بود. دسووت راسووتش مردی جوان   

و حالت چشم ها به او و در سمت چپ مردی میانسال که   باشباهتی اندک در فرم صورت  

 .از نظر  اهری شباهتی به آن دو نداشت

سته و به ته ریش بلندش        ش سمت چپ ن سوس به روی مردی که  هومن پوزخندی نامح

 !بازی می کند می زند و فکر می کند:اسفندیاری!هه که فلش دست تو ه
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ت       که دقیق سووور ند  گاهش روی مرد راس میز می نشوووی ند.      ن گذرا پایش را از نظرمی  ا

 !شناختنش سخت نبود...داریوش مظفری

 .داریوشخان باالخره بررسی او را تمام می کند و به نگهبان می گوید:می تونی بری

صندلی برای           شده و  شت از جا بلند  ست قرار دا سمت را باخروج نگهبان مرد جوان که 

رده و به سوومت میز می رود.  هومن کنار می کشوود. هومن به اجبار دسووت سوواغر را رها ک

مقتدرانه روی صووندلی جای می گیرد و رو به داریوش خان می گوید: مالقات شووما برام   

 .افتخار بزرگیه

  .داریوش لبخندی ازسررهایت به او می زند: تعریفتو زیاد شنیدم جوون

هومن بدون حرف لبخند می زند و داریوش این بار نگاه به سوواغری که با فاصووله از میز   

 ایستاده می نگرد: هوم. خودشه!همون چشم ها... همون نگاه. مگه نه اسفندیار؟

 !مظفر که تاحاال داشت ساغر را با نگاهی پر خشم نظاره می کرد لب باز می کند: خودشه

داریوش خان لبخندی معنا دار به رویاسوووفندیاری می زند و رو به هومن می کند: موندم            

  .دسرتاایجا کشوندیچجوری دردونه ی حاتمی رو بی در

ید:جنس                خان می گو به داریوش  بالبخند رو  ندو  به سووواغر می ک گذرایی  گاه  هومن ن

شد: فقا یک دکمه دارن           سطح میز می ک شتش را روی  سید. انگ شنا دخترها رو که می 

  .واسه خام شدن

چشمکی به داریوش می زند و اسفندیاری بلند می خندد: پدرسوختووووووووه! خوشم میاد           

 !کمه های جنس زن آشنایی زیادی داریبا د
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دوباره به سووومت اسوووفندیاری می چرخد:تو دختره رو ببر. من و این آقا پسووورباید یک  

 اختالتی راجع به دکمه های مختلف زندگی باهم بکنیم. مگه نه؟

مظفر ازجابلندمی شود به سمت ساغر برود که ساغر باصدایی لرزان و حالتی ترسیده و         

 این آدم چی می گه هومن؟دستشاچه می گوید:

  :هومن بدون توجه به او رو به داریوش می کند

 .حرف های زیادی برای گفتن داریم

 ...نگاه به مرد جوان کنارش می دوزد: ولی فکرنکنم دلتون بخواد کسی

 .داریوش به میان حرفش می پرد: پسرمه. مشکلی نیست

ه ک پسر داشت،یک پسر که ب  هومن سعی می کند تعجبش را پنهان کند. این مرد فقا ی 

دست سرهنگ حاتمی و پدرش دستگیر و بعد اعدام شده بود. سن کمی هم نداشت که        

فکر کند بعدا بچه دارشوووده. تمام مدتی که اخبار ریز و تکه تکه از این مرد را دنبال می           

کرد هیچگاه چیزی راجع به ازدواج مجدد یافرزنددومش نشوونیده بود. هومن نگاهش را 

ه های سووخت آن دو می چرخاند، سووعی می کند اعتنایی هم به داد و بیداد های  بین چهر

سووواغر که به زور از اتاق خارج اش می کردند نکند. دسوووت به سوووینه زده و لب می             

 .زنم:متاسفم اما نمی تونم

داریوش اخم می کند و مرد جوان آماده می شوووود برای خیز برداشوووتن که هومن می     

ز دیدن اطالعات تصوومیم بگیرین ایشووون درجریان اتفاقات   گوید: شووایدبهترباشووه بعدا

ند. مرد جوان کالفه و             گاه مشوووکوکش را بین آن دو می چرخا نه!داریوش ن یا باشووون 

 ...میخوان. کنید باور سردرگم لب باز می کند: دسیسه دارن 
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شود.       صحبت اش می  ست اش مانع از ادامه  داریوش اخم غلیظی کرده و با باال آوردن د

یشخندی در دل زده و فکر می کند هیچشسری پدرش را دوم شخص جمع خطاب  هومن ن

نمی کند. حداقل در چنین حالتی که ترسوویده هم هسووت! نقشووه اش درسووت عمل کرد و  

  .مرد واقعا به مرد جوان مشکوک شده بود

شل کرده بود.         ساغر دست به قلبش زده و تنش را  سفندیاری از اتاق  ساغر و ا با خروج 

یال این که دخترک از حال رفته دقیق چهره ی رنگ پریده و پلک های بسووته مظفر به خ

اش را برانداز می کند و تن آویزانش را روی زمین رها می کند تا به دنبال کمک برود.           

ساغر از بین لباس زیرش آزاد کرده       شان  نگهبان ها قطعا با گاز بیهوشی که حین ورود 

ته بودند. گازی سووومی که بطور خیلی حرفه ای        و روی زمین رها کرده بود به خواب رف  

شدن خود نکند. گازی که      شته و قربانی ها را متوجه پخش  شده بود تا رنگی ندا طراحی 

آرام و بیصوودا کارخود را می کرد و آن ها را به خوابی شوویرین و چندسوواعته دعوت می  

دسووتمال   کرد. با قدم اولی که اسووفندیاری برمی دارد سوواغر سووریعا ازجابرخواسووته و   

مخصوص را از بین یقه ی مانتو اش بیرون می کشد. مظفر باشنیدن صدای قدم ها سریعا 

به عقب برمیگردد اما سووواغر با دسوووتمالی که روی دهانش قرار می دهد غافلگیرش می 

ساغر را به عقب هل می دهد.         ست  سرش را تکان داده و با د سفندیاری به تندی  کند. ا

ما باز جلو رفته و خود را روی او پرت می کند. مظفر دهان باز ساغر تلو تلویی می خورد ا

می کند دادبزند که سوواغر باز دسووتمال را در دهانش فرو می کند. مظفر گاز محکمی از   

سلحه        شود. اما گفته ی هومن را راجع به ا ساغر می گیرد که نفس اش حبس می  ست  د

می کوبد. صووودای ناله اش بین     بیاد می آورد، زانویش را بلندمی کندو بین پاهای مظفر     

دسووتمال گم می شووود و با فشووار زیادی تن سوواغر را به عقب هل می دهد... اما سوواغر با 

دست راست اسلحه را از پشت کمرش بیرون کشیده بود و حاال سراسلحه را به سمتش           

می گیرد. مظفر دو زانو روی زمین می نشووویند: جالبه...فکر نمی کردم دختر حاتمی بجز    

  .قرآن چیز دیگه ای بلدباشهختم 
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ساغر ماشه ی اسلحه را می کشد و جدی می گوید: بهتره اول دهنتو آب بکشی بعد اسم        

 ...اونو به زبون بیاری

 سر اسلحه را تکانی می دهد: انتخاب با خودته. این یا)به دستمال اشاره می کند( این؟

 !اسفندیاری می خندد: هیچکدوم

س    شود به  ساق پای اش          تا از جا بلند می  سمت  سلحه به  ساغر با ا شود  متش حمله ور 

شوولیک می کند. صوودای فریادشووبلندمی شووود و سوواغر سووریعا روی او نیم خیز شووده و   

دسووتمال را روی دهانش قرار می دهد. اسووفندیاری بعد از تقالی زیاد به خوابی اجباری   

از در خارج می  می رود. سوواغرنگاهی به در می دوزد و بیاد می آورد که نباید کسووی که 

سفندیاری را در این وهعیت ببیند. یقه ی کت اش را می گیرد و به سختی او را به       شودا

سمت ته راهرو می کشاند. با باز کردن در بوی بد گاز به مشامش می رسد، سریعا نفس       

اش را حبس می کند و به سووختی اسووفندیاری را از در بیرون می کشوود. درب های عایق  

  اتاق که بود گفته هومن. کند می راحت بت نشوونیدن صوودای اسووفندیاری  خیالش را از با

صدا خفه          طراحی طوری مرد آن شان هم به بیرون درز نکند.  صدای پچ پچ های شده تا 

کنی که روی اسوولحه ی اسووفندیاری وصوول بود هم به نفعش شووده بود و ای همان چیزی  

تنها مشوووکل فریاد اسوووفندیاری   بود که هومن از قبل راجع به آن گفته بود. در این میان

صدای باز و             شنیدن  شد. با  سیده وگرنه زودتر خبری می  شان نر ش بوده که قطعا به گو

شت دیوار پناه می           شده. پ سوم هم از اتاق خارج  شخص  شدن درب می فهمد که  سته  ب

گیرد و به خدا توکل می کند. در یک دسووتش دسووتمال و در دیگری اسوولحه... کاش که  

ین دستمال ختم بخیر شود و کار به اسلحه نکشد. مهرداد سوار شدن روی       همه چیز باهم

آدم ها را خوب یادش داده بود... اما این راهم گفته بود وقتی مجبوری شوولیک کنی به پا  

بزن. آسوویب به پا جانش را نمی گیرد اما هووعیفش می کند... درد حواسووش را پرت می  

رسووی. در نیمه باز به شوودت باز می شووود و   کند و تو می توانی به چیزی که می خواهی ب
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مرد جوان به محم پاگذاشووتن به پاگرد متوجه سووه تن درازکش روی زمین می شووود.   

ساغر درکسری از ثانیه می فهمد به تنهایی از پس این تن تنومند و ورزشکار برنمی آید. 

 !سریع فکرش را به کار می اندازد و اسلحه را پشتش قایم می کند: آقا

جب می           متین  یده ی دختر متع یدن چهره ی ترسووو با د به سووومتش برمی گردد و 

  پرسد:چخبرشده؟

 ساغر با صدایی که سعی می کند بلرزد می گوید: اون.. او...ن

 متین اخم می کند: د جون بکن. کی اینکار رو کرده؟

موهای اشووفته و بیرون ریخته اش از شووال را که می بیند حدس می زند در این درگیری  

نقش داشته باشد! اما به چشم های ترسیده ی دخترک نمی آید... قدمی نزدیکش       اوهم 

می شووود و سوواغر لب باز می کند: باهم... باهم درگیرشوودن. نگهبان اجازه نمی داد منو    

 ...ببره. گفت... گفت داریوش خان...انگار گفته بودن که ایشون رو

 ...و به اسفندیاری اشاره می کند: سربه نیست

م می کند.داریوش واقعا این دسووتور را داده بود؟ که اسووفندیار را سووربه نیسووت  متین اخ

کنند؟ نگاه دقیق اش را به دخترک می دوزد. از دوروز پیش اسفندیاری و داریوشمظفری  

سوور این دختر بحث داشووتند. در آخرداریوش کوتاه آمد که سوواغر را به او بدهد اما در  

ب     با  هدداد.      عوض ذره ای از اطالعات فلش را  یارش قرار نخوا االترین قیمت هم در اخت

شت را به   همه اش فقا به خاطر این دختر؟ رفیق گرمابه اش که حکم وزیر را برایش دا

یک آتو از پلیس می توانسوووت        حذف کرده بود؟کم چیزی هم نبود،  خاطر این دختر 

  خوبیخیلی از مشووکالت را حل کند. خوب می دانسووت بیرون کردنش از ان اتاق معنای 

برایش نداشوووت... آن اطالعات لعنتی متعلق به چندسوووال پیش اند اما اینطور که هومن         
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شاید چیز های دیگری هم به اطالعات این    مرموز نگاهش می کرد انگار او را میشناخت 

سمی از خودش هم بوده که انطور مطمئن ازداریوش          شد و قطعا ا شده با هافه  پرونده ا

می داند فکر کردن های زیادی است یا اهطراب است که     خواست متین را بیرون کند. ن 

او را دچار سوورگیجه کرده. دسووتش را بند بازوی سوواغر می کند تا از آن جا دور کند که 

 ساغر صاف سرجای خود می ایستد: کجا منو می بری؟

 .و : هرجاغیراینجا. یاال بجنب

 .و : من نمیام

 .منو می کشن...اونها منو می کشنمتین اخم می کند و ساغر دروغی جدید می بافد: 

ست          ست چشش می دهد تا بتواند د سلحه را به د ستمال و ا خود را نزدیک تر می کند د

راستش را بند یقه ی مرد مقابل اش کند: تورو خدا کمکم کن. هرکاری بگی برات انجام   

 .می دم فقا منو دست اونها نده

 ها نیستم؟متین می خندد: تو خلی؟ چطور فکر کردی من از اون 

 ...ساغر مغزش را به کار می گیردتا دروغی جدید به زبان آورد:چون تو... چون تو

ساغر را دو تا می بیند. دستش را به سمت        سرگیجه ی متین شدت می گیرد و چهره ی 

 ...دیوار می برد:من چمه

سووواغر که دیگر نمی تواند نفس حبس شوووده اش را نگه دارد دسوووتما آغشوووته به ماده   

ما داروی           بیهوشوووی هد تقال کند ا عا روی دماغش قرار می دهد. متین می خوا را سوووری

  .بیهوشی زودتر از آنچه فکرش را می کند اثر کرده و او را به خواب می برد
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سوواغر باتمام توان به راهرو برگشووته و در را می بندد. با آخرین سوورعت خود را به در   

ان گاز کوچک به خواب برده بودند و      چوبی اتاق می رسووواند.طبقه ی پایین را هم با هم       

حاال وقت عمل بود! نفس عمیقی کشوویده و وارد اتاق می شووود. داریو که در ان لحظه از   

هومن می پرسوووید در ازای این لطف بزرگ و برگرداندن این گمشوووده به دسوووتش چه  

سریعا           سلحه ی دستش  شود. با دیدن ا ساکت می  ساغر  کمکی از او می خواهد با ورود 

را بیرون کشیده و اسلحه اش را برمی دارد. اما تا می خواهد دستش را بلند کند      کشویی 

هومن با تمام توانش او را هل می دهد.داریوش به همراه ویلچرش روی زمین می افتند        

و اسلحه ی دستش جایی دور تر از دسترس اش می افتد. هومن به سمتش حمله ور می      

ود بیاید مشوووت های پی در پی اش را نثار او می شوووود و رویش خیمه می زند. تا او به خ

شتن این مرد ایمان آورده بود. قطعا      شده بود به ک کند. از لحظه ای که متوجه ویلچرش 

ی شووود و با دیدن م تر نزدیک سوواغر با یک جفت دسووت سووالم از پس او برنمی آمد.  

لحظه    ویلچر دلش ریش می شوووود از فلم بودن این مرد خبر نداشوووت و حاال فقا یک    

ناتوانی او سووووخت. هومن بدون لحظه ای درنگ مشوووت هایش را روی              به حال  دلش 

صوورت او می کوبد. از گیجی مرد اسوتفاده کرده و خم می شوود تا اسولحه را بردارد. به     

ست هومن را       ست می گیردداریوش تکانی می خورد و مچ د سلحه را به د محم اینکه ا

سلحه را نجات دهد اما داریوش  بین دستش می گیرد. هومن با دو دست تل    ش می کند ا

به هیچ قیمتی کوتاه نمی آید و با تکانی عظیم به تنش غلت می زند تا تسووولا بیشوووتری       

داشته باشد. در همین حین در باز می شود و ساغر پرشتاب به عقب برمی گردد. متینی        

 !که حاال بازگشته را می بیند و سراسلحه را به سمتش می گیرد:برو عقب

 یم شلیک  پایش ساق  به ساغر  حین همین در و کشد  می بیرون را خود ی تین اسلحه  م

شد  می درد سر  از فریادی و خورد می زمین متین. کند شمام    از هم هنوز اینکه با.ک ست   ا

ی کند تعادل اش را حفظ کند. هومن و داریوش هنوز    م سوووعی اما  زند  می گیم گاز  آن

سلحه       سته ا سی نتوان ساغر نزدیک     باهم درگیرند و ک شد.  را از چنگ دیگری بیرون بک
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متین شده و با پشت اسلحه هربه ای به پشت گردنش می زند... زورش کم بود و دوباره  

با تمام توان می کوبد. متین ساق پای ساغر را می گیرد تا به زمین بکوبد اما ساغر هربه     

باالخره کم آورده     و زمین می خورد.  ی سووووم را محکم تر وپرتوان تر می زند و متین 

سوواغر نیم خیز می شووود تا به کمک هومن برود که اسوولحه را دسووت داریوش می بیند.   

هومن بدون سالا گوشه ای افتاده بود و مرد افلیم نیم خیز نشسته وبا پوزخند می گفت:  

تو فسووقل بچه فکر کردی می تونی از پس من بربیای؟ هاان؟ بگو از طرف کی اومدی تا  

  ...بهت رحم کنم

هومن نیشووخند می زند و داریوش می گوید:از این اتاق ببرنت بیرون هرروز و هرشووبت  

   ...دعامی کنی که کاش کشته بودمت! حاال جون بکن

قراربود سوواغر سووالا را به دسووت هومن برسوواند اما حاال هر عکس العملی می توانسووت  

 .فتاا پورمهر پیرمرد را جری تر کند. هومن لب باز می کند: از طرف فتاا اومدم.

شود:         شود و هومن خود را روی زمین می کشد تا به او نزدیک  چشم های مرد گرد می 

 .از اون اسلحه هم نمی ترسم

مرد از شوک شنیدن نام فتاا خارج می شود و با دیدن نزدیک شدن هومن اولین شلیک     

ستا            شلیک کند اما د شه را می کشد تا  سریعا ما ساغر  شکمش می کند.  سمت  ش  نرا به 

می لرزد. هومن با درد زمین می خورد اما بازهم خود را می کشد تا به او برسد: پسرش      

 ...بهم سشرده... همونجوری که

شلیک می کند. مرد        ساغر چشم می بندد و باالخره  شیند و  تیر دوم روی کتف اش می ن

سریعا به سمت ساغر چرخیده و پشت سرهم تیر اندازی می کند اما ساغر سریعا روی          

زمین نشسته و بدون تمرکزشلیک می کند تا جان خود و هومن را نجات دهد. در صدمی  

شم های نیمه باز            ساغر نگاهش را به چ شود.  ضا حاکم می  سنگین برف سکوتی  از ثانیه 
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پیرمرد مقابل اش می دوزد.خونی از شوووقیقه اش به آرامی جاری می شوووود و پیرمرد...        

غر را نگاه می کرد. هومن دسووت به شووکم  چشووم نمی بسووت. همانطور خیره و سوورد سووا

زخمی اش گرفته و به سووختی از جا بلند می شووود. دور اتاق می چرخد و سوواغر ثانیه ای  

نگاه از چهره ی پیرمرد نمی گیرد. یک نگاه به اسوولحه ی دسووتش و یک نگاه به پیرمرد  

می کند.پیرمرد هنوز داشووت نگاهش می کرد.قطعا جسوود ارسووالن آبرودی دیگر چیز    

شده. مهرداد به او        سرد و حق به جانب به او خیره  سناکی نبود وقتی این مرد اینطور  تر

سووشرده بود هرگز به سوور و صووورت افراد تیر اندازی نکند... اگر او را بعنوان قاتل اجیر  

کرده باشند در صورت عدم شناسایی چهره ی مقتول به او پول نخواهند داد. ساغر اخم        

 !شم! هرکاری بگی هستم ولی قتل نهکرده بود:من آدم نمی ک

وووو : قانون رو من تعیین نمیکنم همش دست هومنه. شاید یک روزی یک اسلحه دستت      

 !بده و بگه شلیک کن. اونوقت اکه شلیک نکنی... اون تورو میزنه و خالص

. سوواغر ناگهان قهقهه می  هومن باالخره چیزی که به دنبالش می گشووت را پیدامی کند. 

زند. هومن متعجب نگاهش می کند و سووواغر با صووودایی لرزان و لکنت دار می گوید:          

  .کو..کشتم... من... اونو... من کشتم

 تا زندگی رو از هم پاشیده؟ هومن نگاه به جسد بی جان می کند: می دونی این آدم چند

شن          سیگارش را رو سفندیاری با آن  ساعتی پیش ا از روی میز به هم ریخته فندکی که 

خاکسوووتر کرد         خانوادمو  که  کرده بود را برمی دارد: آتیشوووش می زنم. همونجوری 

 .خاکسترش می کنم

 ساغر باز هیستریک قهقهه می زند: کو...شتم... هه... من کشتم. هومن؟
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صووورتی خیس از اشووک نگاهش می کند و سوواغر می پرسوود:قتل... چندسوواله      هومن با

 ...حبس؟م... من.. من چقدر دیگه

 !هومن نگاه از اومی گیرد و به مرد می دوزد: اون منم با اون ها آتیش زده

انگار که هیچکدام حرف های یکدیگر را نمی شووونیدند. هردو در دنیای خود غوطه ور            

صالبت و         بودند و برای خود حرف می صدایی پر  شد و  شدت باز  زدند که ناگهان در به 

 !مردانه فریاد کشید: ایست پلیووووووووووس

هومن با شوونیدن صوودا تافرصووت را از دسووت نداده فندک را روی جسوود می اندازد و      

داریوش مظفری آتش می گیرد. سوریعا نیروها وارد می شووند و سواغر هنوز به صودای      

ته بود ایسوووت پلیس. نیروها به سووومت هومن می روند و        آشووونایی فکر می کند که گف   

ستبند فلزی می کند.          سیر د ست هایش را ا شان او بدون هیچ مخالفتی د برخالف انتظار

ساغر که توده ی آتش      ستد و با دیدن چهره ی رنگ پریده ی  امین مقابل زن زانو می ای

 !گرفته را نگاه می کرد لب می زند: ساغر

مین متوجه اسلحه ی دستش می شود. ساغر بازنگاه می دزدد و      ساغر سربلندمی کند و ا  

شوند و کسی فریاد می زند:یکی آتش       شعله ها را می نگرد نیروهای خانم وارد اتاق می 

 .نشان خبرکنه. تا آتیش پخش نشده یکی یکاری کنه

سعی می کند آتش را خاموش        شود و  سد آتش گرفته نزدیک می  مردی با پتویی به ج

اه امین هنوز به اسوولحه اسووت و نگاه سوواغر هنوز به توده ی آتش! سوواغر با    کند اما نگ

 .صدایی گرفته لب می زند: کو...شتم. من کشتم

 .امین فرو می ریزد و ساغر تکرار می کند: دیگه... دیگه بیگناه نیستم
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زنی دست هایش را می گیرد و از پشت دستبند می زند. سربازی اسلحه را در کاور قرار       

و سوواغر نگاهش را بین آتش و امین می چرخاند. نگاه ماتش را به چشووم های    می دهد

  شوک زده ی امین می دوزد: اگه زنده بمونه اعدام نمی شم؟

ساغر تالحظه ی آخر نگاهش را بین امین و        شان با خود می برند و  شان ک زن ها او را ک

گه کمکم          نه؟ من زدم! دی ند:من کشوووتم  مه می ک ند و زمز خا نمی کنی؟   آتش می چر

 ...دیگه

چشوووم هایش سووویاهی می رود و توان از پاهایش می رود. زنی خشووومگین تکانش می       

 !دهد:پاشو فیلم بازی نکن

امین به سووومت جسووود آتش گرفته برمی گردد و نگاه می کند. اسووولحه دسوووتش بود..   

همسوورش قتل انجام داده بود؟ آدم کشووته بود؟ همین مرد آتش گرفته را؟ با قدم هایی 

از اتاق خارج می شود و وسا راه ساغر را پخش زمین می بیند. آب دهانش را قورت تند 

می دهد و فکر می کند: شاید اشتباهی شده! شاید فقا اسلحه دستش بوده باشد! جسد            

 !را هومن آتش زده بود اما... اما ساغر گفت من کشتم

ید و امین نمی داند بادو زن سووعی می کنند او را از شووانه بگیرند و به دنبال خود بکشووند 

چه کند. جلو برود و همسرکش را در آغوش بکشد؟ همسرک آدم کش اش را؟نگاهش  

ضنونی که      رابین افراد می چرخاند... تمام دوست و آشناهایش اینجا بودند و این زن... م

سرصحنه ی قتل با اسلحه دستگیر شده همسرش بود!قدمی به جلو می رود و صدایش را 

 .کند:انگارخوابه.انگار همش رویاست.کاش هیچوقت بیدار نشم امیندر سر تکرارمی 

قدم های تندتری برمی دارد و مقابل زن ها می ایسوووتد. خانم مولوی لب می زند: چیزی            

 !شده سرگرد
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هرجواب            سروان حا صیبی که به  شت کمر جای می دهد و خانم م سلحه اش را پ امین ا

اخل به کمک تون احتیاج داشووته باشووند.  اداره معروف اسووت لب می زند: فکر کنم اون د

 .خیالتون راحت ما متهم رو می بریم

 !امین دست دراز می کند و شانه ی ساغر را می گیرد: من می برمش

جلوی چشووم همه ی آن ها سوواغر را در آغوش می گیرد و چشووم دو زن تا جای ممکن  

.. ممکنه که متهم  گرد می شووود. مولوی لب باز می کند: اما سوورگرد این کارتون ممکنه. 

 ...رو

امین لب باز می کند: ایشون همسرم هستند. با هماهنگی من توی این ماموریت شرکت       

  .داشتند

بدون حرف دیگری پشت به هردویشان راهرو را پشت سرمی گذارد. همه ی نگاه ها او      

شه.      ساغر... تموم می شد  ساغر زمزمه می کند: تموم    را دنبال می کنند و امین زیر گوش 

 .دیگه داره تموم می شه

خود را مجاب می کند که همه اش صحنه سازی است. بازهم علیه ساغرش دسیسه چیده  

شد نمی              ساغرش نمی تواند آدم بک ست.  سه ا سی شان دهند. بازهم د اند تا او را قاتل ن

ست که در ذهنش جان می گیرد:          ساغر ا صدای  شود و باز این  تواند! از خانه خارج می 

 .امین!از این خواب قشنگ بیدارم نکنبیدارم نکن 

*** 

صدای اذان            شده اند. حتی  سشری  سال  شته... اما برای او ثانیه ها به کندی  ساعت هاگذ

صبح هم نتوانست او را از روی صندلی فلزی بلند کند و نگاهش را از چهره ی ساغر دور 

به در زده و  کند. با روشون شودن هوا و طلوع خورشوید سورباز پشوت در باالخره تقه ای      
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منتظراجازه می ماند. امین حتی نای تکان دادن زبانش را هم در خود نمی بیند.سووورباز          

باالخره در را باز می کند و داخل می شووود. با دیدن تن بیحرکت امین روی صووندلی دل  

نگران نزدیک اش می شود و باچرخیدن مردمک چشم های امین نفس راحتی می کشد:     

 .ن. نگران شدمجسارتم رو ببخشید قربا

امین بانگاهش به او می فهماند که سووریع تر حرفش را بزند و برود. سوورباز رسووولی می 

گوید: واقعیتش از اداره احضارتون کردند. سروان مصیبی هم اینجا هستن تا مراقبت از       

  .متهم رو به عهده بگیرن

که هنوز در امین سووری تکان می دهد و باالخره دل از صووندلی می کند. رو به سووربازی  

 .یک قدمی اش ایستاده می گوید: بیرون باش. میام

رسولی احترامی نظامی براو گذاشته و از اتاق خارج می شود. به محم خروجش سروان       

 مصیبی از روی صندلی بلند می شود و به سمتش می آید: چیشد؟ نمیان؟

 .و : گفتن بیرون باشین یکم دیگه میان

ستی زیرچانه زده و نگا    صیبی د سولی که تااینجا هم  م ه متفکرش را به زمین می دوزد. ر

به سووختی شووم فضووولی اش را کنترل کرده بود باالخره لب باز می کند: میگم سووروان     

 .جسارت نباشه. ولی حرف دهن به دهن چرخید و به گوش من حقیرهم رسید

 تن صدایش را پایین می آورد: راسته که متهم همسر سرگرد وفایی هستن؟

می غلیظ به چهره می نشاند:مگه اینجا کوچست که عین خاله زنک ها نشستین  مصیبی اخ

 پشت سر زندگی مردم صفحه می ذارین؟

 !رسولی کمر صاف می کند: من غلا بکنم خانم... یعنی سروان
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مصوویبی نفس حبس شووده اش را بیرون می دهد و آهی می کشوود. سوورباز که باز کمی     

می کند:به سووورگرد نمیاد اهل این کارها باشوووه.          مالیمت از زن مقابلش می بیند لب باز     

صال بهشون           شناسمشون ها ولی تو همین چندروزی که باهاشون بودم... ا یعنی زیادنمی 

 ...نمیاد این کارها

اخم مصیبی هرلحظه غلیظ تر از قبل می شود و رسولی بیخبر از چهره ی اتش گرفته ی      

شوووما فکر می کنید بخاطر ماموریت       او با نگاهی به سووورامیک های زمین ادامه می دهد:       

 ...صیغه شون کردن یا

 !و : به کارت برس آقوووووووووووووووا

با صدای بلندش رسولی الل می شود و مصیبی با گام هایی بلند سرجای قبلی خود بازمی       

 .گردد

ساغر ایستاده و نگاهش می کند. پرونده ی کم حجم روی دیوار به      امین هنوز باالی سر 

دمی زند. نمی داند باید چه عکس العملی از خود نشوووان بدهد. نمی داند  رویش نیشوووخن 

باید شاد باشد یاناراحت! برای تب و لرز هیستریک همسرش که تمام شب پرسنل را به        

گفتن های سوواغرش را که تمام  "من کشووتم"وحشووت انداخته بود باید گریه کند؟چگونه 

می زند و مقابل تخت می ایستد.  شب را سوحان روحش شده بود را فراموش کند؟ قدمی 

حاال کامال تابلوی باالی سوور سوواغر را می بیند. تلخ می خندد و جمله ی نقش بسووته روی   

 !سفیدی تخته را می خواند: هعف جسمانی.باردار

بازقدم می زند و سوومت راسووت تخت می ایسووتد. دسووت به سوومت سوواغر دراز می کند و  

زند. دکتر بعداز گرفتن جواب آزمایشووات  موهای چسووبیده به پیشووانی اش را کنار می  

بالبخند از معجزه سخن گفته بود. اینکه شب قبل همسرش تا پای تشنم رفته و برگشته       

اما جنین صحیح و سالم است و کوچک ترین ردی از خونریزی در او دیده نشده معجزه      
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ساغر قرار می            شکم تخت  سفید روی  سر می دهد و از روی مالفه ی  ستش را  ست! د ا

دهد. باردار؟برای حکم سنگینی که انتظار ساغرش را می کشد زاری کند یا برای فرزند     

شووکل گرفته در بطن او شووادی؟ باید چه کند؟ با این کالف سووردرگم، با این کوچه پس  

سخت در هم فرو رفته و        شاخه های درختی  ست، با این زندگی که مثل  کوچه های بن ب

 گرهی بزرگ شده چه کند؟

ر به در و باری دیگر صوودای سوورباز! یادآور می شووود که سوورگرد منتظرتان   تقه ای دیگ

ستان چهاردیواری کوچکی به       شود که در اداره ای نزدیک این بیمار ستند! یادآورمی  ه

اسوم اتاق دارد. یادآور می شوود که سورگرد وفایی باید برود و به و ایف اش عمل کند.     

شه های دزدی و     سرگرد    سرگرد وفایی باید برود و ری شه کن کند!  قتل را در جامعه ری

وفایی باید پرونده ی قطور همسوورش را بدسووت بگیرد و مقابلش قرار بگیرد به کودک   

شووکل گرفته در بطنش فکر نکند و سوووابق گذشووته اش را مرور کند. اتهام قتل ارسووالن 

  آبرودی که عدم صالحیت اش اثبات شده! سابقه ی دوبار فرار از دست مامورین دولت،     

درگیری در زندان و درآخر قتل داریوش مظفری! باید باجدیت به چشووم های ترسوویده   

اش خیره شووود و انگیزه اش از این کار را جویا شووود. کاش که سوواغر بازهم باصوودای    

 !لرزانش لب بزند: من... من کاری نکردم. باورکنید من بیگناهم

ساغر است کا   ساغر بگوید بیگناه  به خداوندی خدا، به جان عزیزترینش که خودِ    فیست 

اسووت. تمام دنیا را به هم می ریزد تا بی گناهی همسوورش، همسووری که قرار اسووت مادر 

  .فرزندش بشود را اثبات کند

دست سست شده اش را از روی شکم اش برمی دارد و دور می شود. با شانه هایی افتاده  

سری تکان می دهد.  از اتاق خارج می شود و در جواب سالم محکم سروان مصیبی فقا      

 .اشاره ای به در اتاق می کند:حواستون بهش باشه. هرچیزی کم و کسر بود خبرم کنید
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ستد و نگاهش را بین     شان می ای چند قدمی جلو می رود و راه رفته را برمی گردد. مقابل 

هردویشووان می چرخاند: مراقبش باشووید. کوچک ترین اتفاقی تو اون اتاق بیفته من این 

 !ن رو سر همه خراب می کنمبیمارستا

شدنش          سرتکان می دهند. به محم دور  شان می زند و فقا  شک  از لحن جدی اش خ

وه ربطی به ماموریت نداره. به گمونم قضیه عشقی بوده              و و و و و رسولی لب باز می کند: ن

 !خانم سروان

شود. نگاه دقیق اش را         مصیبی چشم غره ای نثار پسرک فضول می کند و وارد اتاق می 

ساغر می دوزد و بعد نوشته های باالی سرش را می خواند. با دیدن کلمه ی       به چهره ی 

بارداری هیع بلندی می کشد و دست جلوی دهانش می گذرد. باری دیگر نگاه مرددش   

 را روی صورت ساغر می چرخاند. یعنی بچه از سرگرد وفایی است؟

سنگینی نگاه ها   را روی خود حس می کند و پچ پچ   امین با حالی زار وارد اداره می شود. 

ها را با گوشوووش شوووکار می کند. به سووومت اتاق سووورهنگ سووومیعی نواد که بجای                

شده آمده بود می رود. تقه ای به در می زند و بعد از کسب اجازه ی          شسته  سرهنگبازن

سرهنگ حاتمی     شود. احترام نظامی می گذارد و با دیدن  سته    ورود داخل می  ش   روی ن

میعی نوادبا تکان سر به اوهم سالم می کند. سمیعی نواد با سر اشاره می  لی مقابل س صند 

کند که روی صندلی بنشیند. روی صندلی مقابل سرهنگ حاتمی جای می گیرد و کیفش      

را روی میز قرار می دهد. سووومیعی نواد از امین می خواهد نتیجه ماموریت شوووب قبل را 

شده و در کیف ر   ا باز می کند. پرونده هایی را از آن بیرون  توهیح دهد. امین از جا بلند 

کشیده و شروع به صحبت می کند: من همونطور که گفته بودم متاسفانه خیلی ها قبل از       

شدیم         ستگیری اش  شب موفق به د سی که قبل از دی اقدام ما از ایران رفته بودن. تنها ک

ه ی... قصوود  مهرداد صووفوی یا به اسووم واقعی سووام مصووطفوی بود که روز دوشوونبه مورخ

 ...یله ی ردیابی که بنده روی کفش ساغرب.و.شخروج از ایران رو داشت. 
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خانم              مه می کند: روی کفش  مل اش را ادا کا مه ی  آب دهانش را قورت می دهد و کل

ساغر حاتمی نصب کرده بودم موفق به تعقیب و شناسایی مسیر شدیم. همه ی تالشمون         

رتی بدون خون و خونریزی افراد داخل خونه رو بر این بود که قبل از به بار اومدن خسووا

 ...دستگیر کنیم ولی متاسفانه، متاسفانه یکم دیر رسیدیم و

شهادتش بیش از پیش       سمیعی نواد بالحن تندی جمله اش را ادامه می دهد: و کسی که 

 .توی دادگاه الزم بود رو از دست دادیم

چنین آدمی حتی اگه زنده می امین لب می گزد و مجید می گوید: حرف شووما متین ولی 

موند هم قطعا لب باز نمی کرد. چه بسا که با سیاست بازی های کثیف بازهم تموم تالش    

 .هامون رو به هدر می داد و بعد چندماه از زندان آزاد می شد

سمیعی نواد با طعنه می گوید: آزاد می شدچون مدرکی به علیه اش در دست نداشتیم تا   

 .دوران حبس اش رو سشری می کرد و تمومنگه اش داریم. چون 

ها و            تل  خاطر هم زنجیره ی ق به همین  ید:  به حرف می آ جا.وز امین  ها تمومی    ت.

نداشووت. به همین خاطر ما با یک اداره به این بزرگی و این همه درجه دار نمی تونسووتیم  

 .جلوی قاچاق هرروزه ی مواد رو به پایتخت بگیریم

 !زده می شود و صدایش می کند: امین جان! امین پسرممجید از لحن تند امین خجالت

دستش را بند بازویش می کند و وقتی امین به سمتش برمی گردد پلکی می زند و پشت     

 .نگاه معنادارش او را به آرامش دعوت می کند

سینه می زندو نگاه خیره اش رابه امین می دوزد:من طرفدار اون        ست به  سمیعی نواد د

فایی. کمِ کم بیسوت سوی سوال از شوما بزرگ تر هسوتم و تجربه ی       مرد نیسوتم جناب و 
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بیشتری هم در زمینه ی کاری و هم در زندگی بیشتر از شما داشتم. خوب می دونم توی  

 ...این مملکت چه خبره و چرا این قتل ها و قاچاق ها تمومی ندارد. ولی حرف من اینه

سمت میز خم م   شود: ما قطعا با زنده ی اون   دست هایش را در هم قالب می کند و به  ی 

فرد کارهای بزرگتری می تونستیم انجام بدیم. خیلی از باندها رو می تونستیم شناسایی      

 ...کنیم و جلوی خیلی از فسادهارو بگیریم. اما با کار اشتباه همسرشما

امین تند به میان حرف اش می پرد: عذر می خوام ولی همسووورمن قاتل نیسوووت. همه ی  

سه است. قبال هم سابقه داشته و مدرکش هست. من فقا منتظرم اون بهوش      این ها دسی 

 .بیاد تا پرونده رو با روال عادیش پیش ببرم و همه چیز رو به همه ثابت کنم

سوومیعی نواد لبخند می زند: درسووته فکرخوبیه. ماهم مثل شووما خوشووحال می شوویم بی   

 .گناهی همسرتون در دادگاه ثابت بشه

ند و پرونده ها را در کیف اش جمع می کند: من از همین االن کار رو      امین لبخندی می ز 

 .میارم براتون رو شروع می کنم. تا شب اعترافات هرسه 

مجید که از قضیه خبر دارد آهی می کشد و روی صندلی اش می نشیند. سمیعی نواد لب       

 !ا نیستشم باز می کند:متاسفم سرگرد وفایی، اما پیگیری این پرونده دیگه به عهده ی

امین ماتش می برد و متعجب مرد خونسووورد مقابل اش را نگاه می کند. سووومیعی نواد با 

سته ترین           شای سرهنگ حاتمی از  شما و  صلح جویانه ادامه می دهد: لحنی پر آرامش و 

های این اداره هستید و من از روزی که وارد اینجا شدم اسم شماهارو شنیدم و تحسین         

م برای تشووکر از چنین شوویرمردانی کافی نیسووت قطعا! در اسوورع  تون کردم. درجه و مقا

وقت در مراسوومی باشووکوه ترفیع درجه ی شووما رو تقدیم تون خواهیم کرد سوورهنگ     

 .وفایی
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 کنم؟ دنبال رو امین به خنده می افتد: من نمی فهمم. پس چرا نمی تونم پرونده 

بنده معذورم شوومارو   ووووو : بنا به حضووور سوواغر حاتمی بعنوان مضوونون قتل در پرونده،  

ازپیگیری این پرونده منع کنم. قاعدتا این نشووانه ی ناتوانی و کم کاری شووما نیسووت اما   

بدم رو این پرونده               با متهم، سووواغر حاتمی. نمی تونم اجازه  فامیلی تون  به نسوووبت  نا ب

کارکنید. به هرحال احسووواسوووات ممکنه روی عدالت آدمی تاثیر بذاره و اجازه نده که               

شما    عادالنه  ضاوت کنید.نه  سر  که ق سمی  و شرعی  هم شون  ر ستید  ای   سرهنگ  نه و ه

 !هستند پدرشون که حاتمی مجید

هیچ کلمه ای قادر به وصوووف حال آن لحظه ی امین نیسوووت. فقا تلخ می خندد. تلخ می 

 !خندد ولب می زند: من ده سال تمام روی اون پرونده کار کردم

سرهنگ حاتمی بیست و اندی سال از عمرشون      سمیعی نواد اشاره ای به مجید می کند:   

شون محق تر هستند اما          شه که ای سرم. اگه قرار بر گله با صرف اون پرونده کردن پ رو 

 .قوانین اینطوری حکم می کنه

سرش را تکان می دهد. لب هایش را به هم چفت می کند و خشمش را بین دندان      امین 

که خشم درونی او را احساس می کند     هایی می ریزد که روی هم می سابد. سمیعی نواد  

لب می زند:اگه همانطور که گفتید همسرتون بی گناه باشن بهتون قول می دم خیلی زود    

  .اوهاع مرتب خواهد شد

امین کیفش را برمی دارد و بدون حرف دیگری به سووومت در به راه می افتد. مجید هم        

  بشرسم مسئولیت پرونده   پشت سرش، امین وسا راه برمی گردد و می پرسد: می تونم     

 باکیه؟
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سوومیعی نواد جواب می دهد: سوورگرد محبی که به تازگی از اهواز به اینجا اعزام شوودن.  

خیالتون راحت باشوووه، ایشوووون هم مثل شوووما مرد قادر و نمونه ایه. وجدانی قوی داره و  

 .عدالت رو رعایت می کنه

سری تکان می دهد و بعد از احترامی نظامی از اتاق   شود. در عرض یک   امین  خارج می 

شوووبانه روز همه چیز زیر و رو شوووده بود.تمام زندگی اش به هم ریخته بود. کاش مجید  

کمی دلداری اش می داد اما خود او هم به این قضووایا مطمئن نبود. دل خوشووی نسووبت به 

آخر عاقبت این قضووویه نداشوووت و بدتر ازهمه این بود که اطمینان کافی را به دخترش             

تی دیگر با این همه سووال دوری از سوواغر شووناخت خوبی هم از او نداشووت تا  نداشووت. ح

قضوواوت کند. امین بدون حرف از مجید جدا شووده و از اداره خارج می شووود. گوشووه ی   

خیابان قدم برمی دارد و به عاقبت نامعلومش فکر می کند. امروز قرار بود روز آزادی            

ستان     شان باشد.روزی که همسرش را ازچنگ دشمن نجات      می داد و اژدهای دوسر دا

را دستگیر می کرد. امروز قرار بود شاهزاده ی پیروز قصه ها باشد اما روزگار همه چیز       

ها را طور           یایش را وارونه کرد و تمام مهره  به هم زدنی عوض کرد. دن را در یک پلک 

 ردیگری چید. همسرش را باالی سر جسدی اسلحه به دست دیده اند، تمام شب را ساغ       

فعل من کشتم را بین تب و لرزش زمزمه کرده و امین هنوز نمی تواند باور کند این قتل   

بارداری بیمار را می دهد و از           باشووود. در عرض همین یک روز دکتر خبر  کار سووواغر 

باور        ید. قطعا معجزه اسوووت! معجزه ای عجیب و  معجزه بودن کودک سوووخن می گو

خش و خاشووواکی که در آن شوووناورند، دکتر  نکردنی اسوووت که در این باتالق عمیق و پر

شدنش را به او تبریک          سرم،پدرش  شنیدن کلمه ی هم سد و با سبتش بابیمار را می پر ن

 !می گوید. این بچه قطعا در این شرایا معجزه ای بیش نیست

تنه اش با تن زنی برخورد می کند و زن می خواهد داد و بیداد به راه بیندازد اما با دیدن            

لب فرو می بندد و شووالش را جلوتر می کشوود. امین بی توجه به او جلو می لباس فرمش 
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بال                 قه ی پیش از دن ند دقی که همین چ نده ای  به پرو ند.  کارش فکر می ک به  رود و 

کردنش معذور شد. همین پرونده که سال ها از عمرش را صرف آن کرده بود!از هویت    

تا ا         ژدهای این پرونده را پیدا کند و       و خانواده اش گذشوووته بود،قیدجانش را زده بود 

سرهنگ      ساغر حاتمی. همان دختربچه ی بامزه ی  حاال... دیر رسیده بود چون قبل از او 

حاتمی با دامن چین دار و زبان درازش، او را جلو زده و قبل از او اژدهای دوسر را کشته    

 !بود

رفته بود بانش را گخسته روی نیمکتی می نشیند و به خیابان نگاه می کند. حال بدی گری  

و دلش فقا کمی آرامش می خواسووت. کاش عزیزجانش هنوز بود تا پیشووش برود و از   

روزگارگله کند. بعد مادر با پای لنگانش به آشوووشزخانه رفته و برایش چایی می آورد،                 

دستی به سرش می کشید و بالبخندمی گفت:پسر من مرد روزهای سخته. تو از پس این      

 !هم برمیای

ش بود و راه و چاه را نشووانش می داد،کاش سوورهنگ حاتمی می دانسووت کار   کاش پدر

سری          ساغر فکر کرد. به هم شید و به  ست تا کمی راهنمایی اش کند. آهی ک ست چی در

که سوووهمش از زندگی با او فقا چند روزی بود وبعدبازهم طوفان آمد و همه چیز را در          

خیابان می ایسووتد. دسووت برای    گرد باد سووهیمش حل کرد. از جا بلند می شووود و کنار 

  .تاکسی زرد رنگی بلند می کند و سوار می شود

با پدیدار شدنش در راهرو سرباز رسولی کمر صاف می کند و احترام نظامی را بجای می     

 آورد. امین به یک قدمی اش می رسد و می گوید:همه چیز مرتبه؟

 .و :بله قربان

 ند: می شه یکم بری اونور؟امین که او را بی حرکت می بیند اخم می ک
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شنیدن          شد. امین تقه ای به در می زند و بعد از  سریع کنار می ک سرباز به خود آمده و 

سروان مصیبی داخل می شود. با ورودش مصیبی از روی صندلی بلند می شود و            صدای 

سووالم می کند. امین جوابش را داده و به سوومت سوواغر می چرخد. با دیدن چشووم های    

را نگاه می کرد لبخندی می زند و به سوومت تخت قدم تند می کند. مصوویبی    بازش که او

 .معذب شده و به سمت در می رود: من بیرونم

با خروجش امین نزدیک تر می شود و لبخندش را عمق می دهد تا او پی به غصه هایش   

نبرد. گوشه ی تخت می نشیند و دستش را در دست می گیرد. منتظراست ساغر سکوت 

ند اما او بدون هیچ حرفی فقا نگاهش می کند. انگشوووتش را نوازش وار روی        را بشوووک

ساغر می دوزد:نمی خوای           سته ی  شم های خ شد و نگاه خیره اش را به چ ستش می ک د

  چیزی بگی؟

ساغر لب های خشک شده اش را بهم می زند. صدای گرفته ای به سختی از حنجره اش      

 .خارج می شود: می...ترسم

سرد     ست  شارد، باال می برد و    امین د ست می ف ش او را در د ستش می  ب.و. ه ای روی د

ه ای دیگر به روی  ب.و.شو زند. اشوکی از گوشوه ی چشوم سواغر جاری می شوود و امین      

 !دستش می زند: تامن هستم تو حق نداری بترسی

ستش را           صورتش را خیس می کند. امین د شکی  شم می بندد و بازهم قطره ا ساغر چ .

 رد و ساغر نگاه به چشم های او می دوزد:حکم قتل عمدچیه؟بیشتر در دست می فشا

 ...امین نگاه می دزدد:االن وقت مناسبی

 ساغر به میان حرفش می پرد: خسته ام!می ترسم! خراب کردم امین... من... من



                 
 

 

 SEPIDAR*77|  غرق درآتشرمان 

 

 

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

 

897 

 

نگاه می دزدد:قرار بود فقا کمک کنم. من نمی خواستم ولی اون... اون داشت هومن رو   

 ...ودم... مهرداد گفته بود فقا به پابزنم ولی منمی کشت. من ترسیده ب

 ...هق می زند: من اونوووووووووو کشتو

و : ساغر.ساغر جان آروم باش. تو باید آروم باشی.تو سعی کردی هومن رو نجات بدی،   

 ...توقصد قتل نداشتی ومجبور شدی

ی  اومساغر سعی می کند نیم خیز شود و امین کمک اش می کند. دستش راقاب صورت      

 .کند و اشک هایش را می گیرد:من پشتتم ساغر. به هر قیمتی که شده

 ساغر لب می گزد:اگه اعدامم کنند چی؟

ترس بر دل امین می نشیند. اگر به احتمال یک درصد... نه نه این ممکن بود.حادثه بوده    

  .و اتفاق

ات دی برووووو : نترس کار به اعدام نمی رسووه. فقا حبسووه. باکمک هایی که به پلیس کر 

  .تخفیف هم قا ل می شن

ساغرپاهایش را جمع می کند و امین امیدوارتر ادامه می دهد:همش موقتیه.بهت قول می  

دم اوهاع درست می شه. ساغر صورتش را با دست می پوشاند و به ریز و درشت خالف      

هایش فکر می کند.چندسوووال باید پشوووت میله ها بماند؟چندسوووال از عمرش را باید در 

ن سووشری کند؟ امین کمی نزدیک می شووود و تن لرزانش را به سووینه می فشووارد.     زندا

دستش را دور کمر او حلقه کرده و زیرگوشش نجوامی کند: تامن هستم غصه ی هیچیو      

  نخور.باشه؟
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ساغر کمی فاصله می گیرد و نگاه خیس اش را به چشم های او می دوزد: چشم هاش رو  

کرد. فلم بود و نمی تونسوت راه بره ولی... ولی سوعی   یادم نمیره. اون داشوت نگاهم می  

 ...می کرد هومن رو

 انگار که یادچیزی افتاده باشدحرفش را قطع می کندومی پرسد:هومن کجاست؟

 امین لب می گزد و خجالت زده می گوید:بگم خبرندارم باورت می شه؟

م اداره و باز گونه ی خیس او را نوازش می کند:تموم شووب رو اینجا بودم. یکسووری رفت 

 ...برگشتم اینجا

ست بیش از این او را       ست داده، نمی توان سئولیت پرونده را از د نمی تواند به اوبگوید م

شنیدن          شاید با  شحالش کند.  سعی می کند بحث را عوض کرده و کمی خو نگران کند. 

شد. پس نگاهش را به       شتر مراقب خودش با شود و بی خبر بارداری اش کمی امیدوارتر 

م ساغر سرمی دهد و لبخند می زند:ولی بین همه این سختی ها،بازهم یک کورسوی      شک 

 .امیدی هست

 دستش را روی شکم ساغر قرار می دهد:تو چیزی حس می کنی؟

 ساغر متعجب نگاهش می کند:منظورت چیه؟

ه ای به پیشووانی اش می زند و زمزمه می کند:دکترگفت معجزه اسووت که  ب.و.شووامین 

ون صحیح و سالمه. از وقتی شنیدم شوکه شدم. نمی دونستم باید چیکار  بااین همه اتفاق ا

 ...کنم ولی االن

نگاه به چشووم هایش می دوزد:حاال که فکر می کنم می بینم اتفاق شوویرینیه!بین این همه 

 .بال و مصیبتی که سرمون اومده شاید اون زندگی رو واسمون قشنگ تر کنه
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باالخره تیر آخررا می زند. دسوووتش را   سووواغر مات و مبهوت نگاهش می کند و ا     مین 

 !نوازش وار روی شکم اش می کشدومی گوید:تو بارداری

ست             ساغر د شحالی اش را ببیند، ست خو شوند. امین منتظرا ساغر گرد می  شم های  چ

 !روی شکمش می کشد و مردد امین را نگاه می کند. تلخ می خندد:مسخره است

می گذرد. ساغر بیشتر شکمش را لمس می کند     امین جمله اش را به پای شوکه بودنش  

 و سعی می کند آخرین دوره ماهانه اش را بیاد بیاورد. می پرسد: امروز چندمشه؟

  .و :بیست و دوم

 .ساغرمردد می گوید:مسخره است. شاید اشتباهی شده

 .امین می خندد:منم اولش باورم نمی شد

 .دست روی دست ساغر می گذارد:مثل معجزه می مونه

صومه برای       س  شبانه ی مع سکوت می کند.اولین چیزی که بیاد می آورد گریه های  اغر 

دیدن فرزندش اسووت. صوودای گریه های بچه ای که در زندان به دنیا آمد و دوروز بعد  

مادرش او را راهی پرورشگاه کرد. امین در سکوت حاال چهره ی او را از نظرمی گذراند،   

 .اچیزی که انتظارش راداشت فرق می کنداحساس می کندکه عکس العمل ساغر ب

 .دلش واسه علی تنگ شده می خواد ببیندش :)

 .طفلکی! دلم خیلی واسش می سوزه :

 (.من دلم واسه اون بچه می سوزه. خیلی نگران آیندشم :

 خسته از سکوت ساغر لب می زند:به چی فکر می کنی؟
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 ساغرنگاه به چشم های امین می دوزد:توخوشحالی؟

 کند:اونو... می خوای؟ مکثی می

 امین ناخودآگاه اخم می کند:منظورت چیه؟

  .ساغر سربه زیرمی اندازد:من نمی خوام. اجازه نمیدم تو چنین شرایطی به دنیا بیاد

 و : منظورتو نمی فهمم! یعنی چی که نمی خوایش؟

سوواغر باز مردد شووکمش اش را لمس می کند:اگه واقعا بچه ای هسووت. من نمی خوام...  

  .می خوامشن

امین لطافت کالمش را از دسووت می دهد و سوورد می گوید: چطوری می تونی اینو بگی؟  

شته      شوکه بودم ولی بعدش فهمیدم حتما حکمتی دا مگه بچه بازیه؟من خودم هم اولش 

 ...که

ساغر باال می رود: تو چی می گی امین؟چه حکمتی؟حکمت چیه؟ حکمت اینه من     صدای 

ودم توش موندم یکی دیگه روهم بدبخت کنم؟حکمت اینه        تو این زندگی سوووگی که خ  

بایک شووکم قلنبه برم زندان و دوران بارداری رو اونجا سووشری کنم؟ تو خودتو به کدوم   

ناسوووی؟تو چطوری می تونی این رو از من     های اون تو رو نمیشووو راه زدی امین؟تو آدم

 بخوای؟

عصووبی اش نکند. دسووت   امین سووعی می کند کمی نرمی به خرج بدهدتا بیشووتر از این  

 .هایش را در دست می گیرد: انقدربی رحم نباش.اون که گناهی نداره

 .و : به همین خاطرهم نمی خوام اونجا به دنیا بیاد

 و : باشه به دنیا که بیاد من باخودم می برمش خوبه؟



                 
 

 

 SEPIDAR*77|  غرق درآتشرمان 

 

 

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

 

901 

 

ساغر پوزخندمی زند:که من دق کنم؟ که منم مثل معصومه شبوروزم رو ساکت بشینم و       

گ شوودن بچم فکر کنم؟ روز شوومردن واسووه اومدن تو خا زدن روزهای تاریخ   به بزر

خودش بس نیسووت به دیدن اون هم فکر کنم؟ بعدش چی؟ بعدها چی؟ من بچم امین؟  

سه.        سالی حب شه؟ حکم قتل کمِ کمش ده پونزده  من نمیفهمم چی داره انتظار منو می ک

ا بیارم؟ که یک عمر از حضووورم  ازمن می خوای با این سووابقه ی درخشووانم بچه تو به دنی

 !شرمنده بشه و منو از بقیه مخفی کنه تا مبادا کسی بفهمه اون یک مادر سابقه دار داره

 !و :بزرگش نکن ساغر

 ...و : این واقعیته امین

دست هایش را از دست امین بیرون می کشد و باصدایی بغضدار می گوید: تو می دونی        

 ه؟االن چه ولوله ای درونم به پاشد

  تموم ارسالن  ب.و.شگریه می کند و میان هق هق اش ادامه می دهد: من تازه تازه از کا

شووده بودم. من همه چیزو به جون خریده بودم تابرگردم... تابرگردم و دیگه از زندگیم  

 .گله نکنم ولی دیشب... دیشب همه چی به هم ریخت

دم بده ی قصه. خسته    سرش را بین دستانش می گیرد:تو میشی قهرمان و من می شم آ     

 .شدم امین، از اینکه همش آدم بده بودم خسته شدم

امین او را در آغوش می کشوود تا آرامش کند. خوب می داند حرف هایش عین واقعیت   

اسووت اما باز دلش به نابودی آن جنین رهووا نمی دهد. پشووت سوواغر را نوازش می کند:   

 .سخته. خیلی سخته ولی بیا از این سخت ترش نکنیم

 ...ساغر سرش را به سینه ی او می فشارد و امین ادامه می دهد: تموم می شه
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سال... اونموقع تموم           شایدهم بیست  صدایی لرزان می گوید:پونزدهسال دیگه،  ساغر با

 .می شه نه االن

 .امین آهی می کشد و می گوید:متاسفم

 ساغر سربلندمی کند:چرا؟

 .امین نگاه می دزدد:کاش کاری ازم برمیومد

شتی تخت داده و عمیق مرد مقابلش را نگاه می       صله می گیرد. تکیه اش را به پ ساغر فا

کند. روزگاری روزهای تقویم را برای دیدن چند دقیقه ای این مرد می شووومرد، روزی         

تمام رویایش رسووویدن به این مرد بود. تمام زندگی اش به این مرد گره خورده بود و          

ویایی بود. چقدر بدکه فرصت زیادی برای چشیدن    حاال...چقدر همسربودنش عجیب و ر 

خوشبختی با اونداشت و فقا چند روز... چندروزی توانست تازه عروس خانه اش باشد.       

چه در بطن             یک ب چه ای وجود دارد؟  عا ب ند واق ند و فکر می ک ندی غمگین می ز لبخ

می او؟دسوووت هایش را روی شوووکم حلقه می کند ولی نگاه از امین نمی گیرد.همیشوووه      

سکو       شهادت خطاهایش باالی  دانست چنین روزی خواهد رسید. روزی که او باید برای 

برود و این مرد آن پایین تماشووایش کند. شوواید اگر امین مهندس یا مغازه دار بود، حاال  

شت کمی دلداری اش بدهد وبه او اطمینان خاطر بدهد اما امین پلیس بود،   از او انتظار دا

قانون. حاج مجید همیشوووه در خانه از عدالت و منضوووبا بودن این  مرد دولت بود و مرد  

 .امین دم می زد. لب باز می کند: بروپی زندگیت امین

ساغر ادامه می     سکوت طوالنی اش از این جمله ی ناگهانی تعجب می کند و  امین بعد از 

دهد:برو پی زندگیت! بروچون این قصوووه نیسوووت.یک پلیسوووی که عاشوووق کشوووورش و  

  .چوقت نمی تونه زندگی خوبی با یک قاتل داشته باشهو یفشه، هی
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باالخره نگاه از چشووم های عزیز او می گیرد و نگاه به دسووتهایش می دوزد: وقتی حرف  

بزنم توپشیمون می شی... از انتخاب من و از االن. دوست ندارم اون لحظه رو ببینم. نمی     

 .خوام با آبروت بازی بشه

گرفته سوواغر؟ مگه خاله بازیه؟ امروز عقدکنیم و فردا  امین خشوومگین می شووود: بازیت 

ست          شد.االن اون بچه هم ه ستم و نخواهم  شیمون نی بگی نمیخوای؟ من از انتخاب توپ

 ...و

 .و : بخاطر این بچه ای که هنوز یک سلوله و شکل نگرفته تابچه بشه خودتوفدانکن

 .اد. داره رشدمی کنهو : ساغر اون بچه هرچقدر کوچیک وجود داره... داره بوجودمی

 .دست ساغر را می گیرد: اون بچه ی ماست

سووواغر دسوووتش را از دسوووت او خارج می کند. مردد لب می زند:من نگهش نمی دارم.       

 .متاسفم ولی به هیچ قیمتی حاهرنیستم تو این شرایا نگهش دارم

 .امین اخم می کند و از گوشه تخت بلندمی شود:تو حق نداری تنهایی تصمیم بگیری

ووو : امین! تو آینده رو نمیبینی ولی من روزی رو می بینم که اون بچه هم مثل تو از وجود  

 ...من شرمنده باشه. پشیمون باشه

 !امین کالفه دستی به صورتش می کشد: من پشیمون نیستم ساغر

  .ساغر لب باز می کند: ولی من پشیمونم

نجا می رسووید. نباید این بچه  امین ماتش می برد و سوواغر بغضوودار می گوید:نباید به ای  

بوجود میومد. تو تومنگنه ای. از یک طرف کارت و از یک طرف من، هردو نقطه مقابل           

 .همیم امین. من قرار نبود آدم بکشم
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 امین قدمی به سمتش برمیدارد و زمزمه می کند:پشیمونی؟

نه  :سووواغر که پی به برداشوووت اشوووتباه امین می برد سوووعی می کند از تخت پایین بیاید 

سر زبونا.       سمت بیفته رو  اونجوری. من برای توپشیمونم... برای خودت! تویی که قراره ا

تویی که تا دیروز ارشووود و الگوی همه بودی و االن همه دارن بیجا قضووواوتت می کنند.          

صیغه ی بین منو تو بحث میکردن.          شتن راجع به  سربازه دا صبح این خانمه با او  همین 

 میفهمی اینو؟

هایش  باز می          دسووووت  خت  به روی ت ند و امین او را  قه می ک را دور گردن امین حل

  .گرداند:بشین هنوز هعف داری

سووواغر اجازه ی فاصوووله گرفتن را به او نمی دهد وزمزمه می کند: تو بهترین روز های          

زندگیم رو برام سوواختی ولی من... من هیچوقت نتونسووتم الیق توباشووم امین! تو نمیتونی  

 .ت بگذریبخاطرمن از کارِ

 امین نفس خسته اش را بیرون می دهد: داری طعنه می زنی؟

 و : نه. چه طعنه ای؟

امین فاصوووله می گیرد: می دونم... می دونم انتظار داری. انتظار کمک ولی... ولی سووواغر 

نمی تونم. خیلی سوووعی می کنم اما نمیتونم. تاجایی که بتونم توی دادگاه ازت دفاع می        

 .اسفمکنم ولی... ولی مت

به هرحالتو وجدان           سووواغر تلخ می خندد: من انتظار چنین کمکی ندارم ازت. می دونم 

 .داری و من آدم بی وجدانیم
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امین اخم می کند و ساغر کالفه می گوید: نمی خوام تلخ باشم ببخشید ولی حرف آخرمو  

من  می زنم. تو از شوووغل و وجدانت نمی گذری و من انتظاری ازت ندارم ولی لطفاتوم از        

  .انتظارنداشته باش ازخودم بگذرم و این بچه رو بدنیا بیارم

دسووت هایش را باز می کند:همین االنشووم من توچشووم همه آدم بده ام. به اندازه کافی    

  ومتور روز یک خرد شدم. نمی خوام کسی که قراره نه ماه تموم براش سختی بکشم هم 

  ولی باشووم خوب کردم سووعی. همینم من. مصوورفیم بی و بدبخت آدم من بگه و وایسووه

شتن   یکشب بخوابم و صبح روز بعد با دل و روده     نمیخوام.مقصربودم  خودمم و نشد،نذا

سر وصدای من باعث شده ینفر         ی پخش شده ی بچم رو زمین مواجه بشم. چرا؟ چون 

سئولیت      سلول کوفتی بخوابه. اینهارو نمیخوام امین، نمی تونم زیر بار این م نتونه تو اون 

 .برم بزرگ

بازتکیه اش را به پشووتی تخت می دهد و جدی زمزمه می کند:توم نمیتونی ازش مراقبت  

 !کنی. وقتی که پلیسی،یعنی خانه و خانوادت فدای خاک وطن

پوزخند تلخی می زند:من کسوووی بودم که فدای این خاک شووودم نمی خوام یک قربانی          

هافه کنم.لطفا تانیومدن ب  شتگاه،یک نفر ر دیگه به این دنیا و این خاک ا و پیدا  برنم بازدا

 .کن بی سرو صدا همینجا تمومش کنه

امین قدمی عقب می رود. نمی داند باید چه کند و چه بگوید. قدمی به سووومت در برمی              

دارد و باز به سوومتش می چرخد:داری اشووتباه میکنی. بعدش پشوویمون میشووی. این کار    

 .خودش قتل محسوب میشه

ند:شاید یک روزی ازم تشکرکنه که نذاشتم پاش به این    اشکی صورت ساغر را تر می ک   

 .دنیای نامرد بازبشه
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 .و : شاید زندگی برای اون قشنگ باشه و تو این حقو ازش بگیری

و : هه. مادرت تو زندان باشه و پدرت بیشتر روز سال رو تو ماموریت. این وسا چجوری  

 قراره بزرگ بشه؟ دست کی؟ اسم این خوشبختیه؟

باال  به تنهایی از پس بزرگ کردن بچه برنمی آید،         امین  قانع می شوووود. می فهمد  خره 

زندان هم جای امنی نیسووت. کاش راهی بود تا سوواغر آزادشووود. کاش بیگناه بود...کاش  

 ...می توانست کاری کند و

سرش  را افکاربد تا سرتکان می دهد    می خارج اتاق از دیگری حرف بدون. کند دور از

ستفاده    دارد که ای درجه از ندارد حق. کند فکر تقلب به دنبای نباید،. شود  . حق  ندک سوا

 !ندارد وجدان کاری اش را زیرپا بگذارد حق ندارد

شنیده را در       ستان قدم می زند و فکر می کند. تمام چیزهایی که  ساعاتی در حیاط بیمار

شان هم همینطو       سر شده بر ساغر  سرمرور می کند و مرور می کند. تمام بالیای نازل  ر! 

ساغر نمی         ست. خودش بدون  ساغر بچه را نمی خوا ساغر باردار بود.  متهم به قتل بود، 

شت و نه خواهری... فقا خودش      ست از پس بزرگ کردن بچه بربیاید،نه مادری دا توان

بود و خودش و این خودش هم کار سختی داشت. پلیس بود و بقول ساغر بیشتر سال را      

کمی بار کارهایش را سووبک تر کند. پیگیر پرونده های   درماموریت. شوواید می توانسووت

سوونگین نشووود و فقا امورات کوچک رسوویدگی کند. اما آخرش که چه؟ بازهم بیشووتر   

ست از فرزند هنوزبدنیا نیامده اش     سشری م کرد و چه کس می توان روزها باید در اداره 

 مراقبت کند؟

  منصرف کند اما به هیچ راهی نمی  دنبال دلیل می گردد تا ساغر را از تصمیمی که گرفته  

رسد. حتی مادر ساغر هم وهعیت خوبی برای نگهداری از بچه نداشت. پرونده ی ساغر      

دست کسی دیگر بود و همه چیز به علیه ساغر! ساغر اینبار آن ماشه را کشیده بود و به       
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  سرکشمعنای واقعی... این قتل به گردن اوبود. این خونه ریخته شده روی شانه های هم

 .سنگینی می کردو او کاری ازدستش برنمی آمد

آسوومان ابری می شووود و باران نم نمی شووروع به باریدن می کند. روی نیمکتی جای می  

 گیرد و سربه سمت آسمان بلند می کند:چیکار کنم خدا؟توبگو چیکارکنم؟

از  آهی می کشوود و باز از جا بلندمی شووود. راهی نمازخانه ی بیمارسووتان می شووود تانم   

قضوواهایش را بجابیاورد. باتمام وجودخدایش را صوودامی زند و از او طلب یاری می کند.   

سفیدباگلهای آبی می افتد.         سجده ناگهان چشمش به خانمی با چادر  هنگام بلندشدن از 

یادنمازخواندن زهرا می افتد. تنها تفاهم و سوووازگاری شوووان در نمازهایی بود که باهم               

یرحمانه در پسوووتوی خیاالتش گم شوووده بود و اصوووال او را بیاد   ادامی کردند. زهرا! چه ب

نداشووت! انگار آونگی گوش خراش در سوورش شووروع به نواختن کرد. جواب سوووالش    

پاسووخ داده شوود.شوواید تمام این مشووکالت و سووختی ها، تمام این دوراهی ها تقاص دل   

ی ی محال مشکسته ی زهرا باشد!روزی لمس ساغر برایش رویا بود و داشتنش را رویای      

شاید دلیل           شکالت رهایش نمی کردند و  سرش بود، بازهم م ساغر هم ست. حاال که  دان

شد. جواب دوراهی های زندگی اش به قدری پیچیده بود که       سته ی زهرابا شک اش دل 

زهرا نتواند جواب شووان را بدهد اما در این لحظه باخودعهد کرد به مالقات زنی برود که 

خود بیرونش کرده بود! ازجابلندمی شوووود و مُهر را سووورجای  روزی بیرحمانه از زندگی 

ساغر می رود. با ورودش        سمت اتاق  شود و به  خود بازمیگرداند. از نماز خانه خارج می 

  .به اتاق مصیبی ازجابلندمی شود و امین نگاه به چهره ی غرق در خواب ساغر می دوزد

 و : کی قراره منتقلش کنند؟

  .معلوم نیست ولی دکتر گفت که فردا ترخیص میشنو :فردا. ساعت دقیق اش 
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سیدنش نمانده      صت زیادی برای ر امین بازهم می رود و بازفکر میکند. به فردایی که فر

 .بود و امین هنوز هیچ راهی برای بازکردن گره کور این کالف سردرگم پیدانکرده بود

*** 

شم هایش می گیرد. پ        شاخه ها خواب را از چ شدید  لکی می زند و نگاه به صدای تکان 

پنجره ی کوچکی می دوزد که سمت چشش با فاصله قرار داشت. صدای زوزه ی بلند باد     

شت برایش حکم همین         سرنو شدید درختان فکر می کند.  شنود و به تکان های  را می 

طوفان سهمگین را داشت که او را هر دم به سمتی دیگر می برد. نگاه از پنجره می گیرد  

شد و نگاه          و به روبرو  صیبی پوفی می ک سروان م شم های باز  شود. با دیدن چ خیره می 

می دزدد. از نگاه خیره ی زن که تمام روز روی اش سووونگینی میکرد بیزار بود، از این     

نگاه پر اسوووتفهام که انگار ازاو می پرسوووید تو واقعا قاتلی؟ بیزار بود. نگاه به سوووقف می 

هایی که منتظرش بودند و او نمی دانست بین طوفان  دوزد و به فردا فکر می کند. به فردا

های سووهمگین فرداها تاکِی می توانسووت دوام بیاورد! نگا مرددش را به شووکمی که زیر  

مالفه گم شووده بود می دوزد. دسووت لرزانش را باتردید نزدیک اش می کند و عقب می 

سعی می کند از تصور چیزی که درونش قرار داشت فرار کند و باز      سقف پ  کشد.  ناه  به 

 می برد. واقعا بارداربود؟یک بچه؟ بچه ی امین و او؟

نگاه از سقف می گیرد و باز به شکم اش می دوزد. باز دستش را نزدیک می کند و مالفه    

را کنار می زند. آب دهانش را قورت می دهد و مردد پوست شکم اش را لمس می کند.    

 ...همین جا تصورش عجیب بود، یک بچه درست اینجا... دقیقا

سریع دستش را عقب می کشد و سرش را به بالشت می کوبد. حق نداشت به حضورش          

فکر کند. حق نداشوووت کودکی را به دنیا بیاورد که هیچ چیز خوبی در دنیا انتظارش را          

نمی کشید. نمی توانست یک معصوم بیگناه را فدای خودخواهی خود کند. معلوم نیست       

قرار است در زندان سشری شوند،معلوم نیست این بار چند       بعد از این روزهایش چگونه
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اکرم انتظارش را می کشند تا کمی زیر مشت لگد او را بگیرند و تفریح کنند. باز نگاه به   

 شکم اش می دوزد و زمزمه می کند:االن چه وقت اومدن بود؟من باتو چیکارکنم آخه؟

شدی قوز     پوفی می کشد و ارنجش را روی چشمانش می گذارد:کم بد    شتم توم  بختی دا

 .باال قوز

 !و : بچه بدبختی نیست

باصدا خشک زن مقابل اش تعجب می کند و نگاه به او می دوزد. تمام روز یک کلمه هم   

 ...بااوصحبت نکرده و مثل عجل معلق مقابل اش نشسته بود و حاال

گه می شه  دی مصیبی ادامه می دهد:کافیه یبار بغلش کنی. اونوقته که دنیا برات یک رنگ

  .و دیگه بهش نمی گی قوز باال قوز

سووواغر پوزخند می زند: گیریم بغلش کردم و مهرش به دلم افتاد و دنیا هم یک رنگ          

شه؟ببرمش           سبک تر؟ بعدش چی میخوادب شه یا حکمم  سم کم ب شد،قراره از حب دیگه 

  یزندان بین یک مشووت اوباش بزرگش کنم؟ که بچموکنند چوب باالسوور و ازم خرحمال

 بکشن؟ یکوقت از لفظ کالمم خوششون نیاد و بزنند شکم اون بچه رو تیکه پاره کنند؟

 !مصیبی متعجب از دل پر متهم مقابل اش می گوید: پس قبال هم زندان بودی

سووواغر پوزخندی تلخ می زندو چشوووم می بندد. مصووویبی مردد لب می زند: به من ربطی 

زندگی به اون داده شوووده و دسوووت     نداره ولی اگه اومده،یعنی یک راهی هسوووت.حق      

  .ماهانیست براش تصمیم بگیریم. خدا خواسته و داده،اگه نمیخواست نمی داد

ساغر باز پوزخند تلخی می زند و سعی می کند با خوابیدن فکرها را از سرخود دور کند،     

  .کاش امین کنارش بود و کمی،فقا کمی نوازشش میکرد تا به خواب برود
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*** 

روی عدد هشت هم عبور می کنند و امین هنوز دارد با دستمال کاغذی روی    عقربه ها از 

 میز ور می رود. زهرا کالفه از سکوتش باالخره لب باز می کند: خوب؟

امین نگاهش می کند.نمی داند چه بگوید و ازکجاشووروع کند. لب می گزد و باز نگاه می 

د راس سووواعت نه خونه باشوووم       دزدد که این بار زهرا لب به اعتراض بازمی کند: من بای        

 ...جناب وفایی!اگه کارخاصی ندارید

امین باصوودایی خسووته بدون این که نگاه از رومیزی بگیرد به میان حرفش می پرد: دارم 

 .خفه می شم

  .دست به گلویش می زند: اینجا انگار یچیزی گیر کرده، نه میره داخل و نه میاد بیرون

قابل اش می سووووزد اما اخم می کند: مگه قراره من       لحظه ای دل زهرا به حال زارمرد م   

 درمانش کنم که خبرم کردین؟

امین نفس حبس شده اش را بیرون می دهد و دستمال کاغذی تکه پاره را روی میز رها   

می کند. دسووتی به چشووم های می کشوود و نگاه به چشووم های زن مقابل اش می دوزد:     

کنم،به بن بسووتی رسوویدم که نه راه پس    مشووکالت ولم نمی کنند. نمی دونم باید چیکار

  .دارم نه راه پیش

زهرا دسووت به سووینه تکیه به پشووتی صووندلی اش می دهد:قراره من این بن بسووت رو    

 درستش کنم؟

  .امین سرش را به چپ و راست تکان می دهد:نه. هیچ کاری از کسی برنمیاد
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زند:پس چرا ازم خواسووتید  زهرا لب به دندان میگیرد تا رفتار بی ادبانه ای از خود سوورن

 بیام اینجا؟

شتباه       شاید همه دارن تقاص ا ستم حاللیت بگیرم.  امین ملتمس نگاهش می کند: می خوا

من رو پس می دن. شوواید همه ی این ها چوب خداسووت که داره تن و بدنمون رو کبود   

می کنه و ما نمیفهمیم چجوری و ازکجا خوردیم ولی... جای هر هوووربه اش جوری می       

 .زونه که تامغز استخونم درد رو حس می کنمسو

دلگیر از حال زار امین شمشیر از رو بسته اش را کمی پایین می آورد: من... من نتونستم  

 .فراموش کنم. نتونستم ببخشم ولی نفرین هم نکردم

امین تلخ لبخند می زند و سوربه زیر می اندازد. باز تکه دسوتمالی برمی دارد و با آرامش    

 اش می کند. زهرا کنجکاو لب باز می کند:چی شده؟تکه تکه 

 مردد تر ادامه می دهد:برای اون... اون اتفاقی افتاده؟

 .امین آب دهانش را قورت می دهد و بالحنی ناراحت و آرام می گوید:حامله است

نفس در سوووینه ی زهرا حبس می شوووود. دخترک حامله بود؟اینطور که امین غمبرک        

و با کسی دیگر رابطه داشته؟ شاید هم باکسی دیگر ازدواج کرده و      گرفته یعنی... یعنی ا

شوواید هم... بدترین حالت می تواند تعرض به آن دختر توسووا یکی از اوباش هایی که  

قبال در ان خانه دیده بود باشووود. صووودای امین اجازه ی فکرکردن بیشوووتر را به او نمی         

  .ندان اونو به دنیا بیارهدهد:حامله است و بچه رو نمی خواد. نمیخواد توی ز

دستی به ته ریش اش می کشد: رفتم سرصحنه ی جرم تا نجاتش بدم،دزدیده بودنش و      

 .قراربود نجاتش بدم ولی وقتی رسیدم که اسلحه به دست باالسریک جنازه نشسته بود
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چشوووم های زهراگرد می شووووند.پدر بچه خود امین بوده!خود امین... همین مردی که        

ا ازکنار او و فرزند رشوود یافته دربطنش گذشووته بود حاال با این حال زار از  روزی بی اعتن

همسووور باردارش می گفت.امین آهی می کشووود: هنوزنمی تونم باورکنم. هیچ جوری تو 

کتم نمی ره راهی نیسووت. کاش بیگناه بودتامیتونسووتم زمین و آسوومون رو به هم ببافم    

 !لیستانجاتش بدم ولی االن... اون مجرمه و من پ

تکیه به پشووتی صووندلی می دهد و به زهرا می نگرد: حاللم می کنی؟دارم زیر فشووار این  

همه بدبختی له می شوووم زهرا! تو چاله ای افتادم که هرچی بیشوووتر دسوووت و پا می زنم   

بیشتر غرق می شم. به جایی رسیدم که دارم فکر می کنم کاش هیچوقت سراغ این کار       

 ...نمیومدم. کاش منم مثل بقیه

اشوواره ای به میز کناری شووان که زوجی جوان کنار یکدیگر به گفتگو مشووغول بودند می 

ها زندگی آروممو طی می کردم. صوووبح زود می رفتم یک          کند:مثل یکی از همین آدم 

  .اداره ای دفتری جایی و عصر برمیگشتم خونه ام

ه عوض کرد  زهرا لب باز می کند:راهی بوده که خودت انتخاب کردی. دیروز رو نمیشووو     

 !ولی اگه بخوای می تونی فرداتو عوض کنی

بذارم رومیز               مه ام رو نا بذارم کنار و اسوووتعفا  ما.سووواغر رو  امین تلخ می خندد:آره حت

 سرهنگ.بعدش چی؟

زهرا شانه ای باال می اندازد:نمی دونم. منتظر می مونی تا آزاد بشه. شاید اونم ول کنی تا     

 !ردوتون رو راحت کنهتوی زندان بچه شو از بین ببره و ه

 ...امین متوجه طعنه ی مالمش می شود و نگاه می دزدد:من هیچوقت نخواستم
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زهرا به میان حرف اش می پرد:اره می دونم. تو همیشوووه بیکناهی. حتی همین االن که      

یک زن حامله رو تو بدترین شووورایا تنها ول کردی و اومدی اینجا تا بفهمی چجوری            

 .میشه حلش کرد

ثل  م عادی زندگی یک تونی نمی بگی کاش ای ه میزکناری می کند:هزار بارهم اشووواره ب

  .اون ها داشه باشی چون خودت نخواستی

سته ی کیف اش می زند: خودت باکارات آدمها رو کنارمیذاری و بعد می گی    چنگی به د

تونمی خواسوووتی!نمی دونم بین تو و اون دختر چی گذشوووته و چی شوووده که این حال و       

  !ه اما فقا یک حرف دارمروزتون

نیم خیز می شووود: اون زن همون کسوویه که شووب و روز توخواب و بیداری صووداش می   

صمیم های    کردی.بخاطر اون زن زندگی من رو نابود کردی جناب وفایی، یکبار دیگه بات

 !غلا ات باسرنوشت آدمها بازی نکن

الی کنم ولی کاری هم از  امین تلخ می شود: تو منو نمی فهمی. من نمی خوام پشتش رو خ

 ...دستم برنمیاد تا

زهرا آهی می کشووود وبه میان حرفش می پرد:مشوووکل همینه که خیلی زیاد خودت رو        

 .قبول داری. انقدر که خطاهاتونمیبینی

وووووو : من تو دوراهی بدی گیر کردم. یک سوومت وجدانم داره بهم دهن کجی می کنه و   

خودش رو محق می دونه تنهایی برای  سوومت دیگه زنی که معتقده من پشووتش نیسووتم و

 .اون بچه تصمیم بگیره

صمیم باتو ه. باید ببینی کدومش برات مهم تره، اون      ست زیرچانه اش می زند: ت زهرا د

 !زن یا وجدان کاریت
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 !امین سرش را بین دستانش می گیرد:حتی تصورش هم وحشتناکه

  و : تصور چی؟

رم. سوواغر مرتکب به جرم شووده و مجبوره   وووووو : من... من نمی تونم عدالت رو زیرپابذا

تقاصشو پس بده ولی اون بچه... اون چه گناهی داره که نباید به دنیا بیاد؟تقصیرمن این     

 وسا چیه که نمی تونم برای بچه خودم تصمیم بگیرم؟

 !زهراباز شانه باال می اندازد:نمی دونم. این هارو باید ازمادر بچه ات بشرسی نه من

نگ می زند اما سعی می کند خود را حفظ کند و جلوی چشم این مرد   بغم به گلویش چ

بغم اش نشکند. از جابلند می شود و کیف اش را روی شانه اش می اندازد. پشت به او       

می کند تا برود اما دو قدم نرفته منصووورف می شوووود و برمیگردد.نفسوووی می گیرد و با         

ولی من... من حتی حرکتش هم صوودایی که سووعی می کندنلرزدمی گوید: اونو نمی دونم 

حس می کردم.هه توهیچوقت نبودی ولی من توی سووونوگرافی دسووت و پاهاشووم دیدم. 

سخت بود ولی ازش گذشتم چون،چون تو پشتم نبودی!چون تو پدر نبودی... یک مسافر  

شبها به خونه میومدی و آفتاب درنیومده می رفتی تا    بودی که هرازگاهی برای خوابیدن 

دیگه. من قیدشوووو زدم چون ازش بدم میومد که منو به زور بندتو کرده!من          یکی دوماه  

بیشووتر به خاطراون و کمتر به خاطرخودم تصوومیم گرفتم جلوی همه چیز رو بگیرم. اگه  

بجای این که جرم کرده یا نکرده ی اون زن رو به روش بیاری،پشتش دربیای و بگی که  

 .ه رو بین ببرهتاتهش هستی باهاش... شاید اون هم نخواد بچ

سختی بکشه      سرپیچی کنم!نمی خوام هم اون  امین اخم می کند: من نمی تونم از قوانین 

 ...ولی این قانونه... اون باید
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سمت قانون، دیگه نمی    زهرا پوزخندمی زند:پس تو راه دوم رو انتخاب می کنی و میری 

 !تونی از اون زن انتظار داشته باشی همسرباشه و بچه تو نگهداره

بغم امانش را می برد و بدون حرف دیگری پشووت به او از رسووتوران خارج می شووود.   

امین می ماند یک دنیا عالمت سووووال دیگر که به ذهنش اهوووافه شوووده، امین می ماند و  

سنگینی دردهایی که باز به قلبش اهافه شده. تاساعت ها دستمال کاغذی هارا تکه تکه       

ی کند. قانون و ساغر، ساغر و بچه! به راستی کدام     می کند و به دوراهی مقابل اش فکر م

که درنظرنمی               چه را  گذشوووت؟ ب خاطر دیگری می  یک ب کدام  ند؟از  یک مهم تر بود

گرفت،می توانسوووت بعد از این به زندگی بدون سووواغر فکرکند؟می توانسوووت در خانه        

ساغر فکرنک      صف و نیمه مانده ی  ساالد ن   ند؟میمادری اش راه برود و غذا بخورد اما به 

توانست بیست سال تمام به انتظار تمام شدن حبس ساغر بنشیند و لحظه ای از انتخاب          

امروزش پشووویمان نباشووود؟ اگر قانون را انتخاب می کرد و تا یک عمر از این انتخاب           

پشوویمان می شوود چه؟اگرسوواغر قید همه چیز را می زد چه؟آخ که زندگی چه ناعادالنه    

شت با او بازی می کرد! با   شت،تاب درد  دا این تن زخمی و به یغما رفته دیگر تحمل ندا

 .ها را دیگر نداشت

سوورروی میز می گذارد وگوش هایش را می گیردتا صوودای خنده های میزکناری انقدر   

آزارش ندهد! اوکه چیز زیادی از زندگی نمی خواسووت،فقا سوواغر را می خواسووت و آن  

ست که به   شادی ببخشد. بچه ی      خانه ی کوچک... فقا فرزندی را می خوا شان  زندگی 

ندگی کردن می       نه، دلش سووواغرش راهم می خواسوووت. دلش کمی،فقا کمی ز خالی 

خواست و درچنین شرایطی زندگی تمام درهارا به روی او بسته بود. همه ی در ها به جز     

یکی اما می ترسید. از این تنها راه ممکن،از خداوند شاهد باالی سرشان، خداوند نزدیک      

رگ گردن. ازآتش جهنمی که ممکن بود دامن گیرش شووود می ترسووید. یک عمر  تر از 

خالصووانه و صووادقانه به مملکتش خدمت کرده و آخ به زبان نیاورده بود اما امروز،بخاطر  
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زنی بانگاه سیاهش که در شبی آرام و بهاری مهر به دلش انداخته و دیگر از یادش نرفته  

می سرپیچی تا بتواند او را داشته باشد.تابتواند     بود...دلش کمی خطاکردن می خواست. ک 

شیرین آن چند روز        شد. کاش طعم  سرکند و طعم زندگی را بچ صباا دیگر را با او چند

موقتی شوووان تا آخر عمر جاری باشووود و به قول سووواغر:کاش هرگز از این خواب زیبا        

 .بیدارنشوند

*** 

 !و :حاتمی

می زند. از جا بلند شده و خاک لباس    نیشخندی تلخ به نوای آشنای پیچیده در گوشش    

اش را می تکاند.صدای هرهرخنده ی زنی که پشت سرش در سلول بازداشتگاه جامانده       

را می شوونود و اعتنایی نمی کند. شوواید چون انقدر پوسووتش کلفت شووده که برای وراجی  

های زنی غریبه از ناکجاآباد ککش هم نگزد. دسووتبند سوورد فلزی روی مچ دسووت اش  

می گیرد و قفل می شوووود. بدون هیچ مخالفتی کنار زن هیبتی قدم برمی دارد و به        جای  

اولین مالقاتی اش فکرمی کند،شوووایدهم اولین بازپرسوووی که برای کشوووف حقیقت به          

مه ی موجود درسوووالن کوچک اداره زنی         مده بود. وسوووا راه و بین همه سوووراغش آ

 .کارت دارهدیگرمقابل شان  اهرمی شود:یاسی بدو برو دفتر سرگرد 

 .یاسمن با دست اشاره به ساغرمی کند: اول بایدمتهم رو ببرم بازجویی آخه

ساغر را در دست می گیرد:من می برمش. توبرو       شان بدون مالیمت بازوی  دختر مقابل 

 .پیش سرگردوفایی برای روانکاوی چهره سریعا بهت نیازداره

  یلیل به را او و کرده ساغر  به  باشنیدن نام وفایی دل ساغر هرری می ریزد.یاسی نگاهی   

 .باشه جمع حواست:کند واگذارمی
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 .و :خیالت راحت

پشووت به او می کند و سوواغر را دنبال خودمی کشوود. باورودشووان به راهرویی لیلی بازوی  

 .ساغر را در دست می فشارد و زمزمه می کند:هرچی پرسیدن،جواب نده

شده نگاهش می کند ک     ه لیلی محکم تر بازویش را در ساغر متعجب باچشم های گرده 

 !دست می فشارد:تابلو نباش

 ساغر نگاه به روبرومی دوزد و باچهره ای بیتفاوت می گوید:چراباید این کاررو بکنم؟

 .و :یک روال قانونی به نفع خودته.االن سکوت بیشتر از هرچیزی می تونه نجاتت بده

این زن هم نمی توانست محم   ساغر به فکر فرو می رود. این نمی توانست عادی باشد!    

به هوووررش             ید سوووکوت می کرد؟ اگر  با باشووود. به او گفته  رهوووای خداچنین چیزی 

بودچه؟ازکجامعلوم دسوویسووه نباشوود؟جلوی در می رسووند وزن برای بار آخر زمزمه می  

 .کند:من دشمنت نیستم

در را باز کرده و او را به داخل هل می دهد. سووواغر جلو می رود،مردی که سووومت دیگر 

یزجای گرفته بود سربلندمی کند. تمام صورت ساغر را به دقت ازنظرمی گذراند و لب      م

 .می زند:بشین

ساغر ازاتاق             ساغر جلو می کشد و بعد از جاگیرشدن  صندلی را برای  سرش  زن پشت 

ساغر چشم از نگاه خیره ی مرد مقابل اش می گیرد و نگاهی در اطراف       خارج می شود. 

جدیدی        تاق  ند. ا بل اش هم          می چرخا قا ها. مرد م بل  بازجویی ق تاق  فاوت از ا بود و مت

ست         سمت او می چرخاند.دو سربه  شنا. دوباره  سد  غریبه بود و نا آ   نامی پس داردبشر

ه مگربااونبود؟اما محبی زودتر از او به حرف می آید:سووواغر      پروند  این کو؟مسوووئولیت 

  .حاتمی!دخترسرهنگ حاتمی و همسر سرگرد امین وفایی
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 رچانه اش می کشد: پرونده جالب و هیجان انگیزیه مگه نه؟دستی زی

سووواغرنگاه به سوووفیدی میز می دوزد و هیچ نمی گوید. محبی باگفته اش ترس را به دل 

سووواغرمی اندازد:اگه فکرکردی می تونی باسوووکوت خودت رو نجات بدی سوووخت در         

 !اشتباهی

ا پدر و همسرت که  چشم های ساغر گرد می شوند و محبی دست به سینه می زند: قطع      

شتن،انقدری عاقل بودند که برای نجاتت چنین چیزی      سال ها در این زمینه ها تجربه دا

 .ازت نخواسته باشن

  .ساغر لب بازمی کند: کسی چیزی به من گفته

 .و : اوم، حتما همینطوره. و سکوتت رو به پای استرس ات می ذاریم

زها تو این نوشته شده.می تونم بخونم،    هربه ای به پرونده ی روی میز می زند:خیلی چی 

سم. اگه       سوال هم ازتو بشر ضاوت کنم. معادله طرا کنم و برای پیداکردنش یکی دوتا  ق

هم توجواب نداشووتی که ممکنه یکم طول بکشووه ولی از فرمول های مجهول اسووتفاده می 

های زیادی برای           که فرمول  بدونی  به جواب می رسوووم. فکرکنم خوب  باالخره  کنم و 

 .پیداکردن مجهوالت داریم

سووواغر نگاه از مرد مقابل اش نمی گیرد. دقیق و عمیق نگاهش می کند، اینبار دخترک         

سوواده لوا و بی تجربه ای نبود که باترس به چشوومان بازپرس اش زل بزند و مداوم بی  

گناه بودنش را تکرار کند. این سال ها چیزهای زیادی یادگرفته،روزهای سخت گذشته      

ی به او داده و بهترین آن ها آدم شووناسووی بوده. سووعی می کند دقیق تر مرد  درس خوب

مقابل اش را در نظربگیرد. نه بعنوان بازپرسیکه دارد از او بازجویی می کند،بلکه بعنوان   

طعمه ای که هومن انتخاب کرده و حاال سووواغر به همراه مهرداد مو ف اند به دنبالش            
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و باید های زندگی اش راپیداکنند. باید تمام اهرم           بروند. نقطه هوووعف هایش را بیابند       

 رد را مرد تفکر باهمین. بگیرند خود های زندگی اش را بشووناسووند تو او را زیرسوولطه   

 به نگاه .باشد  داشته  سن  سال  پنم و چهل الی پنم و سی  مابین چیزی شاید . گیرد نظرمی

ن تعهد!مرد بدون  م قفل شووده اش می دوزد،بدون هیچ حلقه ای. بدودره های انگشووت

تعهد خطرناک اسووت. کسووی که ازدواج نکرده و قیدتشووکیل خانواده را زده یعنی هدفی 

  .باالتر از تمام این ها داشته. شاید هم خانواده ای داشته و از آن هاجداشده

نگاه به صورت اش می دوزد. دماغ گوشتی اش با چشم های قهوه ای که سرمای عجیبی      

بارزترین ویوگی چهره اش ابروهای پرپشتش باشد که با حالت  در آن موج می زد. شاید

  .هفتی او را اخمو تر ازچیزی که هست نشان می دهند

 !و :خووووب مثل این که هنوز مرددی

سوواغر دقیق تر نگاهش می کند و او ادامه می دهد:مافقا اینجاییم که به جواب سووواالت  

 !برسیم. و قطعاحرف زدن هم برای تو بهتره هم من

سکوت ساغر را که می بیند ادامه می دهد:بذار اینجوری بگم. من می تونم بشینم و موبه    

عا مرور       ته هم من، و قط نده رو برات مرور کنم.هم برای خودت سوووخ موی این پرو

 ...روزهای سختی که پشت سرگذاشتی برای توسخت تر خواهد بود. اما من

ح می دم هردو راحت باشیم تا به  با دست پرونده را به سمت چپ هل می دهد:من ترجی  

نتیجه ی بهتری هم برسوویم. پرونده رو باتموم نوشووته هاش کنارمی ذاریم. من همه چیز  

رو پاک می کنم و منتظرم تو برام از اول همه چیز رو بگی. ممکنه خیلی چیزها اینجاغلا       

  .ثبت شده باشن. خیلی تهمت ها بهت زده شده و خیلی روزهای بدی داشتی
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ست ه  ست.       د صبی او همین ا ساغر فکرمی کند تیک ع ایش را باز درهم قفل می کند و 

  .برای این که آرامش خود را حفظ کند دست هایش را درهم قفل می کند

و : می تونم تصور کنم که سخت بوده تو اوج جوونی بایک اشتباه زندگیت زیر ورو شده.   

ردی که خاطرهم رو می مخصوصا باشرایطی که تو داشتی.یک پدر سرهنگ و یک سرگ       

 .خواستین

از فعل خاطرهم را می خواسوووتین حدس می زند این مرد از لوطی منش های قدیم می        

تواند باشد. خنده اش می گیرد ازتصور این که او و امین ازقبل یکدیگر را دوست داشته      

اند. محبی خوشوووحال از خنده ی دختر منتظرحرف زدنش می شوووود. ولی باز لب های         

شتر تالش می کند: ببین! منو تو خیلی کارها باهم داریم.   ساغر تکا  نی نمی خورند و او بی

تا آخرین روز         گه شوووده  یام. حتی ا یام،پس فرداهم م گه امروز حرف نزنی،من فردا م ا

یا                بالجبازی های بچگانه  بازکنی. می فهمی؟ پس لطفا  تا تو زبون  عمرت من اینجامیام 

ته اوهوواع رو از این سووخت تر نکن و بذار یک سووری اسووتدالل غیرمنطقی که توی سوور 

  .ارتباط مسالمت آمیزی بین مون باشه

 ساغر باالخره لب باز می کند: مسئول پرونده مگه سرگرد وفایی نبود؟

 .محبی تکیه به پشتی صندلی می دهد:بله ولی بود. دیگه نیست

ی سووواغر اخم می کند و دل نگران از برکنارشووودن امین بخاطر اشوووتباهات خودش م       

 پرسد:چرا؟

محبی اشاره ای به او می کند: چون شما همسر ایشون هستید،به خاطر این ارتباط فامیلی       

که ایشوووون آدم درسوووتی              نه این  نه.  مادک به قضووواوت ایشوووون اعت نه  گاه نمی تو داد

شون کمال افتخار           شنایی  ست که از آ سرتون مرد خیلی محترم و مفتخری ه شند،هم نبا
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سات منطق رو کنار می زنند. پس به صالا نبود وقتی شما یک     رو دارم اما... همیشه احسا  

  .سر این پرونده ای ایشون مسئول رسیدگی به این جریانات باشن

دلگیر از اتفاقات افتاده باز نگاه به میز سوووفید می دوزد. امین به خاطر او از پرونده اش            

د و حاال....  برکنار شوووده بود!پرونده ای که سوووال های زیادی برایش زحمت کشووویده بو

شایداگر خودش جای       شده بود. شرمنده بود. چقدر باعث به هم ریختن زندگی او  چقدر 

 !امین بود دعا می کرد که کاش هرگز پای ساغری به زندگی ام باز نمیشد

  !و :خانم حاتمی

با صووودای محبی سوووربلندمی کند. فکرهایش را روی هم می ریزد. گفته های آن زن و         

که قب     هایی  ند و         بازجویی  ندی می ک جام داده بود. همه و همه را در ذهنش جمع ب ال ان

شت راه حل          شانس رهایی دا صدم  شایداگرفقا یک  باالخره به نتیجه ای واحدمی رسد. 

شده بودتا         سکوت فعلی اش بود. بایدسردر می اورد ان زن ازطرف چه کسی مامور اش 

فتاده چه کاری می توانسووت  از اوتقاهووای سووکوت کند. باید می فهمید در غوغای به راه ا

کمی به امین و پدرش کمک کند تا آبروی شوووان بیش از این برباد نرود. راه حل همه           

 .شان سکوت فعلی بود

 !و :من حرفی برای گفتن ندارم

محبی درحالی که سوووعی می کند خونسوووردی خود را حفظ کند پرونده را از روی میز         

این  .فرصت می دم بیشتر فکر کنید،من به  برداشته و بلندمی شود:باشه خانم حاتمی!باشه    

 .سادگی ها ول کن این قضیه نیستم

سی راجع به ارتباط        سمتش برمی گردد.حد سمت درخروجی می رود و لحظه آخربه  به 

عمیق اش با سوورگرد وفایی می زند و به امید این که آن مرد نقطه هووعف این زن باشوود  
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شتر      شما بی سکوت  سرتونه نه من.     لب باز می کند: باید بگم این  هررهم سی به  از هرک

 .بهتره کاری نکنید که تموم گزارشات پدر و همسرتون در این سالها به باد بره

از اتاق خارج می شود و ساغر فکر می کند که چرا باید سکوتش به هرر امین و پدرش      

  باشد؟نکند این دسیسه به علیه امین و پدرش باشد تا موقعیت آن هارا به خطربیندازد؟

محبی باقدم هایی صووواف و اسوووتوار بدون این که تردید درونی اش را نشوووان دهد طول 

راهروقدم برمی دارد،مقابل در اتاق سووورگرد وفایی می ایسوووتدو تقه ای به در می زند.            

شود. امین        باصدای بفرماییدی که از اتاق به گوشش می رسد در را بازکرده و داخل می 

سرگرد محب   شود و قوطی روی      با دیدن چهره ی آشنای  صندلی اش بلند می  ی از پشت 

 میز را کنار می کشد:خوش اومدین.مشکلی پیش اومده؟

 محبی لبخندمی زند:نه مشکلی نیست. مگه باید مشکلی باشه تا سراغتون بیام؟

سعادتش رو نداشوتم          سینه می زند:نه فقا  ست به  امین تکیه اش را به میز می دهد و د

  .ید همین برام عجیب بودشخصا به اتاقم تشریف بیار

محبی قدمی جلوتر می رود و سووعی می کند محتویات روی میز را از نظربگذراند.بالحنی  

 شوخمی گوید:خیرباشه.اسباب کشی می کنید؟

امین نگاه او را دنبال می کند و به قوطی روی میز می رسوود: نه واال. دارم عطا رو به لقاش  

 .می بخشم تا برم

ی کند و نمی تواند درمقابل عالمت سووووال های بزرگ سووورش        محبی متعجب نگاهش م  

  .سکوت کند و سوالی نشرسد

و :یعنی چی؟ اونطور که اطالع دارم شما ترفیع درجه هم گرفتید. این همه گله توی لحن   

 .صداتون رو درک نمی کنم
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سامون بده      سر و  ست زندگی مو  امین تلخ می خندد: آره ترفیع درجه گرفتم،ولی نه تون

 .ه تونست این بی آبرویی رو جمعش کنهو ن

آهی می کشوود و سووعی می کنددوباره محتویات را داخل قوطی جای بدهد. دل محبی به  

سوزی بازهم مانع از رفع       سف و دل سوزد. هرچند این تا شان مقابل اش می  حال مرد پری

 .تردید اش نسبت به این مرد نمی شود

پرونده ها کمک اش کند: می دونم   به میز نزدیک شووده و سووعی می کند درجمع کردن 

شما بوده و هست          شمارو ازتون گرفتم. رسیدگی به این پرونده قطعا حق  سته کار  ناخوا

 .اما... بهتره قبول کنیم این وسا هیچکدوم از ماها مقصرنیستیم

امین سووربلندمی کند:من ناراحتی ازشووما ندارم خیالتون راحت باشووه. حال گرفته ام هم   

  .وهاع نابسامان این روزهای زندگیمبرمی گرده به ا

محبی چندپرونده ی دیگر داخل قوطی جای می دهد:من هنوز به اندازه ی شوووماتجربه            

  .وتبحرندارم.قطعا برای حل خیلی ازمسا ل به کمک شما و سرهنگ حاتمی نیاز دارم

 امین سربلندمی کند و یک تای ابرویش را باالمی دهد:مشکلی پیش اومده توی پرونده؟

محبی سعی می کند حال کالفه اش در صدایش منعکس نشود: مشکل اینه هر دومضنون       

اصلی سکوت اختیار کردن و دار و دسته ی مظفری تموم اتهامات وارده رو رد می کنند.      

  .اوهاع خیلی راکد مونده و هیچ چیز جلو نمیره

سوووخت  نگاه به چشوووم های امین می دوزد:هردومی دونیم خانم ها هرچقدرهم که سووور

صحبت کنید و          ستم باهمسرتون  شدن و کوتاه اومدن دارن.میخوا شند راهی برای نرم  با

قانع اش کنید تاحرف بزنه. من اطمینانی رو امروز توی چشم هاشون دیدم که فهمیدم نه 
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هفته ها بلکه ماه ها هم من به این بازجویی ادامه بدم ممکنه به نتیجه ای نرسوووم مگه                 

 .قوی داشته باشماینکه این وسا یک محرک 

شت چهره ی غمگین اش پنهان می کند و آهی می       ستش را پ شادی دویده زیر پو امین 

کشوود. سووربه زیر می اندازد و می گوید:خیلی دوسووت داشووتم کمک کنم ولی کاری ازم   

 !ساخته نیست

محبی دقیق تر واکنش های او را در نظرمی گیرد:قطعا تاثیری روی همسووورتون میتونید  

 .تا کمی نرمش به خرج بدن داشته باشید

 .امین آهی دیگر می کشد: اگه قبال بود می شد ولی االن فکرنکنم

به چهره ی دقیق شوووده ی محبی می دوزد:قطعا           گاه غمگینش را  ندمی کند و ن سوووربل

خبرهای پخش شووده راجع به من و ایشووون به گوش شووماهم رسوویده. هرکس از راه می 

و دم گوش همه زمزمه اش می کنه. حریم  رسوووه یک سوووناریو برای زندگیم می سوووازه 

  ...خصوصیم شده مضحکه ی دست بقیه و

دستی به موهایش می کشد: این اوهاع از تحمل من خارجه. من یک عمر با آبرو زندگی     

 ...کردم و االن

 .محبی کالفه از سکوتش می گوید:لُب کالم روبگین جناب وفایی

احتماال تاچندروز آینده وکیل براش ببره  امین لب باز می کند:من درخواست طالق دادم.  

  .تاامضاکنه

سفم ولی             سعی می کند نلرزد می گوید: متا صدایی که  شد و با  صورتش می ک ستی به  د

شتر از این بامالقات های پی در پی به ادامه ی    االن دیگه کاری ازمن برنمیاد.نمی تونم بی

 .این زندگی امیدوارش کنم
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ز می دهد:حالتون رو می فهمم ولی،نه بعنوان یک پلیس      محبی لب می گزد و تکیه به می   

بعنوان یک برادر یادوست از من این حرف رو بشنوید. دوست رو باید توروزهای سخت  

صفانه           سشری می کنه و این من سخت ترین روزهای زندگی اش رو  سرتون  شناخت. هم

 .نیست اینطور بی رحمانه پشتشو خالی کنید

کنید برای من آسوووونه. ولی خیلی فکر کردم، به آینده به       امین گله مندمی گوید: فکرن   

فرداها...من باشوورایا پیش اومده دنبال کارهای اسووتعفا هسووتم. دیگه کارد به اسووتخونم  

رسوویده و تحمل خودم هم ندارم. نمی خوام بمونه و قربانی تلخ زبونی های من بشووه. من 

 !پلیسم و اون... اون شده متهم

شواهد نشون می ده همسرتون قاتل بودن ولی ده درصد دیگه وووو : درسته که نود درصد 

 !ی ماجراهم هست که ممکنه واقعیت باشه و همسرتون بیگناه

 !و :درسته ولی من دیگه خستم جناب محبی

دسووتی به شووانه ی محبی می زند:شووماجای من نیسووتید تابدونید چه حالی دارم ولی این   

  .بهترین کار ممکن برای همه است

ستش را پ  سفم   د ایین می اندازد و درحالی که درب قوطی را می بندد می گوید:بازهم متا

 .که نتونستم کمکی کنم

 .و : خواهش می کنم. مشکلی نیست. امیدوارم بعداز این روزهای آرومی داشته باشید

از اتاق خارج می شود و تردید هایش را کنار می زند،باید منتظر درخواست طالقی که به   

ی خواهدرسید باشد. اگر آن طالق نامه امضا شود مطمئن می شود این       دست ساغر حاتم  

مرد در ترغیب ساغر حاتمی به سکوت نقشی نداشته. مردی پایبند قانون بود که بخاطر      

ست باید به       شت و غم عظیمی را مهمان وجودش کرد. نمی دان سر خود گذ عدالت ازهم
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کردن پشوووت زنی که در این   خاطرعدالت خواهی اش به او افتخار کند یابخاطر خالی           

 .مرحله هیچکس را نداشت به حالش تاسف بخورد

*** 

سیده به خون اش ناله می       سلول به همراه زنی که از درد مواد نر شب اش در این  روز و

شدت فریادهای او ترس به جانش می ریزد و          شود. گاهی از  سشری می  سختی  کند به 

شاید زن دید    شه ای جمع می کند تا  سهیم    خود را گو شته و اورا در درد خود  ی به اوندا

نکند. فکر و ذکرش پی موجودی اسوووت که دربطنش جاخوش کرده و خیال رفتن هم      

ندارد. از زندانی که روز قبل به زندان منتقل شدراجع به راه های سقا جنین پرسیده بود 

به همراه متلک های کثیفش بود. اینبار را انگ           ر  او جوابش فقا قهقهه های وحشوووتاک 

ها را نمی شووومرد و این لحظه               ها و روز عت  که سوووا ها برایش مهم نبود  گذران روز

درپنجمین روز اقامت دربازداشووتگاه،نمی دانسووت چندروز یاچندهفته را در این سوولول   

سختی نبود، تمام آِینده        صور آینده اش زیاد کار  ست. ت سشری کرده ا   ردااش،ف کوچک 

صه  فرداهایش و سگیری   تنگ های دیواری درچهار شده  خال   اتنه. بود جا همین مثل نف

  شووترکرد،بی نمی خوشووحالش که بود دروجودش گرفته جان نبم گذشووته با اش تفاوت

عام می   قتل  را رویاهایش   تمام  یکبار  هرروز زهری مثل  و میکرد چندبرابر  را دردجانش 

کرد. تحمل این چهاردیواری های نفسووگیر بدون آن موجود کوچک قطعا آسووان تر می  

توانست باشد. در باز می شود و نگهبان نامش را صدا می زند،در این چندروز هیچ کس       

سری!امیدوار چشم      به مالقاتش نیامده بود. نه پدری نه برادری نه خواهری و نه حتی هم

به دهان نگهبان می دوزد و در دل خداخدامی کند امروز را بجای بازپرس کنه که هرروز 

های هشوودار دهنده اش جان به لبش می کند، یک آشوونا به  به مالقاتش آمده و باحرف 

به اسوووتقبال                    باز  با روی  باشووونیدن نامش ازجا بلندمی شوووود و  باشووود.  دیدنش آمده 

صندلی مقابل اش           شنیده بود که روی  صدایش را  سرد فلزی میرود. انگار خدا  ستبند د
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و   ی متینخبری ازبازپرس سوومم نبود،مردی میانسووال باتنی تشل و سوورکم مو باچهره ا  

موقر روی صووندلی مقابل اش جای گرفته بود.به کمک خانم پلیسووی که تااینجا راهنمایی  

اش کرده روی صوووندلی جای می گیرد و چهره ی نا آشووونای مرد را ازنظرمی گذراند.         

ستم      سواالت ذهن او می برد که لب باز می کند:بنده عطاری ه انگارفردمقابل اش پی به 

  .اینجاحاهووورشووودم    پرونده  این توی شوووما  وکیل  بعنوان .دادگسوووتری وکیل پایه یک     

 که اطالعاتی طبق:کند می قفل درهم را هایش دست  عطاری و دهد می تکان ساغرسری  

 ...دادن قرار من دراختیار

سوواغر فکرمیکند زیادهم خوش شووانس نبوده،درواقع یک بازپرس رفته و کسووی دیگر  

میلی عجیب و درونی به این سکوت   ملقب به وکیل اینجاحاهرشده تا بازجویی اش کند.  

وادارش می کند،نه به خاطر خودش شاید این سکوت زمان بیشتری بخرد تا بتواند برای  

ستی بگیرد. تمام عقل و منطق اش نبودن بچه را فریاد      صمیم در موجود کوچک بطنش ت

ده  امی زنند و دلش... دلش برای موجود کوچکی که در وجود به فنا رفته ی او به دام افت       

می سوزد. دلش برای امینی که آنطور غمگین نگاهش کرده و این موجود را بچه نه بلکه  

بچه مان خوانده بود می سوزد. تقصیراو چیست که باید حق پدرشدن برای بار دوم از او      

شروطی برای امین تعیین              شرط و  شاید بتواند  ست؟  صیراین کودک چی شود؟تق سلب 

 !ن راکند تا بچه را نگه دارد،بچه شا

  .شاید اگر امین کمی از شغلش فاصله بگیرد بتوان این کودک را به اوسشرد

 و :حواستون به منه خانم حاتمی؟

سردمی گوید:من حرفی برای گفتن       ساغر نگاه به چشم های مرد مقابل اش می دوزد و 

  .ندارم
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سونت اش را روی میزقرار می      سام شده اش رابیرون می دهد و کیف  وکیل نفس حبس 

نده ای بیرون می کشووود و ورق می         د ند. پرو باز می ک عداز درج رمز درش را  هد و ب

زند:متاسوووفانه باید خدمت تون عرض کنم مدارک زیادی علیه تون هسوووت وهیچ راهی        

  .برای اقرار این قضایاندارید

برگه ای از پرونده را بلند کرده و مقابل صورت اش تکان می دهد:طبق این شواهد شما      

 .الی سرجسدنشسته بودین!روی اسلحه اثر انگشت شما بودهاون روز با

ساکت          شود که مقابلش تکان می خورد)  سمتی از برگه ای می  ساغر معطوف به ق نگاه 

 (باش و چیزی نگو. روز دادگاه به نفعت شهادت میدن

وکیل که از نگاه متحیرش می فهمد جمله ی مدنظر را خوانده برگه را پایین می آوردو با 

حن خشووک و خشوون اش ادامه می دهد:پس به نفعتونه به چیزی که می گم عمل   همان ل

 .کنید

ساغر بیش از این سکوت را تاب نمی آورد و می پرسد:می تونم بشرسم شمارو چه کسی        

 مسئول این پرونده کرده؟

 .وکیل جواب می دهد:جناب امین وفایی

ش نشووود. امین وفایی؟  سوواغر لب می گزد و سوور به زیر می اندازد تا وکیل متوجه تعجب

سربلندمی کند: می        ست.  سکوت کند؟ این محال ترین محال ممکن ا سته  امین از او خوا

 شه ازشون بخواید بیاد اینجا؟

 و : ازجناب وفایی؟

 .و :بله
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وووو :متاسفم خانم حاتمی ایشون هم خیلی مشتاق دیدارتون هستن اما شرایا حاکم این        

 .از اولین دادگاهتون اجازه رو صادر نمی کنه. حداقل تاقبل

 .ساغر چشم ریزمی کند:یعنی چی؟ من متوجه نمی شم

سرتون و اطالعاتی که ازقبل در       شغل هم ست هایش را درهم قفل می کند:بنابه  وکیل د

  .زمینه این پرونده دارن تا قبل از این که دادگاه برگزاربشه حق مالقات باشمارو ندارن

شده؟چرا    ساغر آهی می کشد و به فکرفرو می رود   . چرا همه چیزبطور مشکوکی چیده 

سکوت که این روزها از همه       ست. این اخطار  ست باور کند همه این ها عادی ا نمی توان

سه           سه ای زیرنیم کا شد.قطعا کا سته ی امین با ست کار و خوا دریافت می کرد نمی توان

ن عمل نمی   وبود. سوووربلند می کند و محکم می گوید: تاوقتی که امین رونبینم به گفته ت       

 .کنم

و به پرونده ای که در دست داشت اشاره می کند:اگه امین نیاد من گفته ی هیچکدومتون  

  .عمل نمی کنم و فثا کاری که خودم حس کنم درست هست رو انجام می دم

و بااشوواره به پرونده و کیف به او می فهماند منظورش شووکسووتن سووکوتش اسووت! وکیل  

به دنبال راهی می گردد تا این مشووکل را حل کند.  کالفه دسووتی به سوورش می کشوود و  

دخترک خیلی مستقیم تهدیدش کرده بود و اونمی دانست چگونه باید برای ادامه ی این 

 .سکوت متقاعدش کند

سرش را بین دستانش می          سرجایش چمشاته می زند و  شتگاه  سلول بازدا با بازگشت به 

از   ؟چه کسی پشت این ماجرا بود که  گیرد. این سکوت بیشتر ازهمه به نفع چه کسی بود   

ساعت کامل نگذشته بود که باز نگهبان نامش را       سکوت کند؟ هنوز یک  ست  او می خوا

ستبند فلزی کرد تا او را به اتاق بازجویی ببرد. اینبار          سیر د ست هایش را ا صدا زد و د
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  بازپرس اعصاب خرد کن انتظارش را می کشید.بازهم طبق روال هرروزه ی شان شروع    

به مرور پرونده می کند. مرور همکاری اش با باند قاچاق، مرور قتل سووواختگی ارسوووالن  

 چه همدبف آبرودی،مرور تمام روزهایی که پشت سرگذاشته بود تا به اینجا برسد. کاش     

  شک  ماجراست  این پشت  امین که ایذلن به ای ذره کاش. اوست  سکوت  خواهان کسی 

 شووواید . کند  خطاهایش   تمام  به  اعتراف و رداردب لبانش  روی از را سوووکوت مهر تا  کند 

 !ن مرد باشدای ی هرروزه های زمزمه از تر آسوده و بهتر هایش میله و زندان تحمل

دختری کم سوون و سووال با حالتی گریان وارد بازداشووتگاه می شووود. یک سوواعت تمام     

گیرشه   تپاهایش را در شکم کشیده و بی صداگریه می کند. یاد روز اولی می افتد که دس    

بود و از شوودت ترس دسووت هایش می لرزید. تنهایی و بی کسووی اش را بیادمی آورد و   

فاصله اش را بادخترکم می کند. دست روی شانه اش می گذارد و دختراز جای می پرد.     

بادیدن صووورت خیس از اشووک دختر لبی تر می کند تابتواند باحرفی مناسووب آرام اش  

یه را نمی پرسوود. دسووتش را روی شووانه اش می کند. سوووال همیشووگی این که جرمت چ

 .فشرد و می گوید: نترس. زود از اینجامیری بیرون

دخترک که انگار دنبال کسووی برای هم صووحبتی بوده به سوومتش می چرخد و با صوودای   

 !گرفته اش می گوید: خیلی می ترسم. بابام منو می کشه

 اید بکشتت؟و بلندتر هق می زند. ساغر لبی می گزد و می پرسد:چرا ب

 !دختر سر به زیر می اندازد:مهمونی بودم. بخدا هیچ کار اشتباهی نکردم

سوواغر لبخند می زند و بیاد هق هق هایش می افتد. می گفت بیگناه اسووت و کسووی باور   

  .نمی کرد. دست روی دست دختر می گذارد:می دونم. پس نترس. تو اشتباهی نکردی
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شووون و تهش یک سووویلی هم بهت می زنند ولی   شوووانه باال می اندازد:یکم عصوووبانی می

  .خانوادتن

اهی می کشووود و نگاه می دزدد:خیلی بهتراز آدم های اون بیرونند. خیلی بیشوووتر هواتو      

  .دارن

دختر که کمی آرام شووده با آسووتین مانتو صووورت خیس از اشووک اش را پاک می کند و   

  چهره ی ساغر را دقیق تر از نظرمی گذراند:تورو چرا گرفتن؟

 .ساغر می خندد:آدم کشتم

 چشم های دخترگرد می شود:شوخی می کنی؟

 ساغر می خندد:چرا؟بهم نمیاد؟

 دختر باری دیگر ازنظرمی گذراندش:نه زیاد. کیو کشتی؟چرا؟

ساغر دست از روی دست دختر برمی دارد و در هم قفل می کند:ینفر داشت به دوستم        

 .آسیب می زد. می خواستم جلوش رو بگیرم

از اتمام جمله اش متعجب می شووود از لفظی که برای هومن بکار برده بود. براسووتی  بعد

هومن دوسووتش بود؟ هومن که بود؟که بود که بخاطرش دسووتش به خون آلوده شووده؟   

ست و او چرا باید برای نجاتش چنین کاری        شتر فالکت های امروزش هومن ا سبب بی م

ش نکرد و کنارش ماند تا بجنگند؟  می کرد؟چرا روزی که هومن گفت برو به حرفش گو

هومن واقعا برایش دوسووت بوده! دوسووتی که بخاطرش به این میله های سوورسووخت و     

 .کشنده محکوم شده بود

 و :آخی. االن دوستت خوبه؟
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سووواغر اوهومی می گوید و دخترک ادامه می دهد:اگه بخاطر نجات دوسوووتت بوده پس      

  .اعدام نمیشی

 .ی کند:خیالت راحت باشه. حتما از اینجامیری بیروناینبار او دست ساغر را لمس م

از دلگرمی که دختر به او داده لبخندی مصوونوعی می زند و به جمله اش فکر می کند. به 

 اعدام! ممکن بود اعدام شود؟ ممکن بود تقاص گناهانش به قیمت جانش تمام شود؟

*** 

شیده و خوش اخالق باز مقابل اش جای گرفته بود.  ست لب بازکند و  وکیل اتو ک   می خوا

ازامین بشرسووود اما دندان روی جگر می گذارد تا خود او به حرف بیاید. باالخره برگه            

موردنظرش را از بین برگه های داخل کیف پیدا کرده و بیرون می کشووود. عینک اش را 

روی چشوووم قرار می دهد ودرحال چک کردن محتوای برگه لب باز می کند:امروز برای  

 .ا از این پرونده خدمتتون رسیدممسئله ای جد

برگه را مقابل ساغر قرار می دهد: هیچوقت از مسا ل طالق و دعواهای خانوادگی خوشم   

 .نمیومد. برای همین بیشتر فعالیت هام توی دایره ی جنایی بوده

آهی می کشووود و ادامه می دهد:باید با باوجود چندسوووال تجربه ی کاری در این زمینه             

شاهده ی قتل ها و خالف های جاری توی جامعه مون به حد طالق های   اعتراف کنم که م

  .عاطفی و زندگی های از هم پاشیده دردناک نبوده

آب دهان ساغر از گفته های مرد خشک می شود و گوش به ادامه ی صحبت هایش می     

سووشارد. وکیل نفس حبس شووده اش را بیرون می دهد و نگاه خیره اش را به چشووم های  

غر می دوزد:متاسفانه من مسئول رسوندن این خبر به شما شدم. همسرتون        مضطرب سا  

 .درخواست طالق توافقی کردن
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برگه را نشووانش می دهد:مهریه تون رو تماما حاهوورن پرداخت کنند. دوسووت داشووتن    

باهاتون مالقاتی داشته باشن ولی بخاطر شرایا حاهر نتونستن بیان و گفتن بهتون بگم        

بارسووونگین حرف مردم و      ازصووومیم قلب دوسوووتتون   ند  دارن ولی بیش از این نمی تون

 ...سرزنش ها رو به دوش بکشن و

ساغر دیگر چیزی نمی شنود. تمام فکر و ذکرش پی امین می رود و تصمیم اش. طالق؟     

شده بود؟ هه امین رهایش کرده بود. امین زیر قولش زده      شیمان  امین از ازدواج با او پ

ت که اگر داشت اینطور بی رحمانه درچنین شرایا سخت و   بود. امین اش دوستش نداش  

  .بحرانی رهایش نمی کرد

شد؟با او چه می        شود. تکلیف این موجود چه می  شکم اش حلقه می  ست هایش روی  د

سرد و بی          شود و وکیل از صورت خون کرد؟پارچه ی لباسش بین مشت اش فشرده می 

 می؟تفاوتش متعجب می شود: شماحالتون خوبه خانم حات

باصووودای وکیل سوووربلندمی کند. دسوووت راسوووتش را باز می کند و به سووومتش دراز می 

 !کند:خودکار

 وکیل لب می زند:ببخشید؟

 .ساغر باصدای لرزانش اشاره به کاغذ می کند:مگه برای این نیومدین؟من موافقم

تلخ در دلش ادامه می دهد:بیشوووتر از این بار رو زندگی بقیه نمی شوووم. بیشوووتر از این       

  !ودمو نمی شکنم. دیگه تموم شد ساغر... دیگه بسه حماقتخ

وکیل مردد زن مقابلش را نگاه می کند که سوووریعا تصووومیم اش را گرفته بود. نباید این 

اتفاق می افتاد،این زن باید مخالفت می کرد. داد و هوار راه می انداخت و این برگه را            
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دون کوچکترین مخالفتی می خواست   امضا نمی کرد اما ساغر باز شوکه اش کرده بود. ب    

  .دادخواست طالق را امضاکند

 ...و : اما خانم حاتمی نمی خواید بیشتر

 .ساغر به میان حرف اش می پرد:فقا یک خودکار بدین به من. لطفا

شک هایش!             شدن ا شکستن بغضش و جاری  صادف بود با  شتر حرف زدن م یک کم بی

راسووورسوووری می خواند. امین طالق می برگه را به سووومت خود می کشووود و مطالب اش 

خواسوووت،امین عذاب می کشوووید. چندروز قبل خودش به اوگفته بود رهایش کند و به           

سوووراغ زندگی خودش برود اما حاال از گفته اش پشووویمان بود. کاش به او می گفت اگر       

نباشی من هم نیستم.کاش می گفت امین حاال تنها امید من برای فرداهاتوهستی!حاال که    

شی چه کسی قرار است به مالقات من بیاید؟چه کسی قرار است دوستم داشته باشد           نبا

وقتی لکه ننگ زندگی تمام عزیزانم شووودم. همه ی عزیزان... نحسوووی من دامان توراهم  

 !گرفت و رهایم کردی... توهم آبرویت را بیشتر از من دوست داشتی که عزیزمن

و لب باز می کند تا باحرف زدن کمی  وکیل خودکاری از جیب پیراهنش بیرون می کشد  

زن به هم ریخته ی مقابل اش را آرام کند:بهتره کمی فرصت به خودتون بدین.شاید اگه    

 ...حرف هاتون رو بگید تا به گوش همسرتون برسونم

سوواغرنیم خیز می شووود و خودکار از دسووت وکیل می قاپد. وکیل هاج و واج نگاهش می 

 !کند:خانم حاتمی

لرزانش خودکار را در دسووت جابجا می کند و به کاغذ نگاه می کند. با  سوواغر با دسووت 

ما... امین او را نمی خواسوووت. تنها        امضوووای این برگه دیگر همسووور امین وفایی نبود ا

  !خواستارش در این لحظه میله های زندان بود و شایدهم طناب دار
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...بابت  گین ممنونم. بابتامضایش را پای برگه می نشاند و از جابلندمی شود:فقا...فقا ب   

 .تموم روزهای قبل. تموم بودنش

تلخ می خندد و سالنه سالنه به سمت در می رود. هربه ای با دست های دستبندخورده          

اش به در می زند. بانگهبان همراه می شوووودتا به سووولول تنهایی اش برود. حداقل دیگر 

طنش و وجدانش را به مطمئن بود امین همان سرگردو یفه شناسی است که شغلش ، و      

اوترجیح داده بود و کسووی دیگر خواهان سووکوتش بوده. حداقل دیگر می توانسووت مهر 

سکوت را از لب بردارد و بارسنگین این عذاب را از روی دوشش زمین بگذارد. شکمش  

چه می کرد؟               ید  با پدر  با این موجود بی  حاال  نده اش می گیرد.  ند و خ را لمس می ک

ین فرزند راهم به خاطر امنیت کشووورش زده بود حتما! سوورگرد   سوورگرد مملکت قید ا

سر و بدترین پدر       شد اماقطعا بدقول ترین هم ست بهترین پلیس ایران با وفایی می توان

 !روی زمین بود

*** 

وکیل روی صندلی کمک راننده می نشنید و رو به نگاه منتظر امین سری به تاسف نشان       

 .اینجوری بشه می دهد: متاسفم. اصال فکرنمی کردم

  و :چیشده؟

 .و :متاسفانه خانم حاتمی درخواست نامه طالق رو امضا کردن

که               هایی  بت تموم روز با هد:گفتن بهتون بگم  مه می د یل ادا ماتش می برد و وک امین 

بودید ممنونم. واقعیتش خودم هم شوووکه شوودم. انقدر سووریع واکنش نشووون دادن که   

صال حال  شون         خودم تعجب کردم. به گمونم ا شتر پری شتر... بی شتن. بی روحی خوبی ندا

 .بودن و انگار که چنین انتظاری از شما نداشتن
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ساب همه چی عوض می           شاند:بااین ح ست می پو صورتش را باد شد و  امین آهی می ک

 .شه.با شناختی که ازش دارم قطعا فردا اعتراف می کنه

 .و و مجبوریم راه دوم رو بریم

 .و : درسته

می کشوود و عطاری می گوید: من زندگی دخترم رو مدیون شوومام. قول    امین آهی دیگر

 .می دم با تمام جونم برای نجات همسرتون تالش کنم

*** 

 

شه ی           سرتر و بی حس. گو شود و تنش هم  سنگین می  شدن هوا پلک هایش  باتاریک 

تخت فلزی جنین وار جمع می شوووود تاکمی تن یخ زده اش را گرماببخشووود. هنوز هم     

خاطر ک  ندی عیاش اش خورده بودناراحت بود. این انفرادی           ب ناحق از هم ب به  که  تکی 

سوورد و تاریک حق آن ارازل بود نه خودش که حتی یک خراش هم روی تن آن مردک 

با آن                 باره  که دو یا هروقتی  یا پس فردا  هد فردا  به خودش قول می د ته بود.  نداخ نی

  .واهد کردمسعود عیاش روبرو شد،قطعا یک مشت حوالی صورتش خ

صوودای جیرجیرگوش خراش در که ندای باز شوودن اش را می دهد خواب نیمه جان اش 

را می پراند. سووریع نیم خیز می شووود و نگاه به در باز شووده می دوزد. در تاریکی محیا  

شخیص می دهد. چندباری پلک می زند      شود رات می تواند هیکل مردانه ای که داخل می 

ه می شووود و صوودای زمزمه ای را می شوونود که گفت:   تا دیدش واهووح شووود. در بسووت 

  .لطفاکوتاه باشه فقا
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مردی که داخل اتاق ایسوووتاده برایش سوووری تکان می دهد و در را می بندد. با نزدیک            

شووودن اش هومن دقیق می شوووود تا اجزای چهره اش را در تاریکی تشوووخیص بدهد.       

شناختنش ن      سالم می کند دیگر برای  صدای آشنای مرد که  ه به یازی به نور ندارد. تکیبا

دیوار پشتش داده و نیشخندمی زند:علیک سالم سرگرد! چه بی خبر!می گفتید زیرپاتون  

 ...گوسفندی چیزی قربونی می کردیم که سری به ما بی وجدان های

 !امین کالفه به میان حرف اش می پرد:وقت مزه پرونی نیست هومن

شیند.هومن یک تای ابرویش را باال می  و مقابل هومن روی طاقچه ی کوچک دیوار م ی ن

 .دهد:قبوله. من الل می شم. شما بفرمایید

 !مسخره می خندد:فقا نگو که تور فرستادن از من حرف بکشی

شده جدی          شد:لطفا برای پنم دقیقه هم که  شت گردن اش می ک ستی به پ امین کالفه د

 جور کنم چی کارهاکردم؟ باش. می دونی برای این که این پنم دقیقه مالقات شبونه رو

 .هومن دستی زیرچانه اش می کشد: مالقات شبونه!پس اینجابودن من اتفاقی نیست

  !بازمی خندد:کتک کاری و دعوای ناموسی...هه

دست هایش را به هم می کوبد:دمتون گرم سرگرد. واقعا نقشه زیرکانه ای بوده... میگم  

 !اخه این پسره الکی الکی قشقرق بشاکرد

 !به میان حرفش می پرد:من زیاد وقت ندارم هومنامین 

  .هومن ساکت می شود و امین لب بازمی کند: منوتو دوست های خوبی بودیم

 !هومن می خندد:خیلووووووی
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وووووو : هومن من بدتورو نخواسوووتم و نمی خوام. تو دنبال ر یس بودی منم دنبال ر یس      

  .ن برسم و دستگیرش کنمبودم.فقا قراربود قبل از این که تو ماشه رو بکشی م

نگاه خیره اش را به چشوووم های هومن می دوزد:من بهت خیلی دروغها گفتم.ولی همه        

  .اش دروغ نبوده. تو... تو واقعا جای برادرمی. جای برادری که هیچوقت نداشتم

هومن بازپوزخندمی زند:گیریم من حرف هاتو باورکردم و اشک تو چشم هام جمع شده   

که        از این همه احسوووا   کارت گیرمنه  پاک برادری...دردتو بگو ببینم کدوم  س خوب و 

 !اومدی و واسم برادر برادر میکنی

شود. هومن که فکر می کند کم         سته اش را می بیند و از جابلندمی  شیر از رو ب شم امین 

 ...آورده می خندد:بودی حاال!چه بی حوصله شدی

سد.  سرش را     با زانو زدن امین مقابل اش حرف در دهانش می ما شم می بندد و  امین چ

تکیه به زانوی هومن می دهد. هومن از حرکت عجیب او ماتش می برد. امین چنگ به          

شم و           ستم خوب با شم. میخوا سعی کردم خوب با شه  شلوار او می زند:من همی پارچه ی 

 .بدی هارو ریشه کن کنم

 !نفسی عمیق می کشد تا لرزش صدایش را مهار کند: کم آوردم پسر

 لب می زند:چرا کم آوردی؟ هومن

شه   تلخ می خندد: توکه کارخودتو کردی. ادم بدهارو تحویل قانون دادی و بدی هارو ری

 کن کردی.پس دیگه چه مرگته؟

شده دور چشمش را ببیند. امین         شک جمع  سربلندمی کند و هومن می تواند برق ا امین 

م. زنمو بادسووت های  لب می زند: آره ولی سوواغرهم بین همه ی ادم بدها دسووتگیرکرد 

  .خودم روونه ی زندون کردم
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 .هومن اخم می کند: مگه نمی دونستی قراره اینجوری بشه؟اون از اولش بامابود

ووو :اینومی دونستم. ولی نمی دونستم قراره تا من برسم اون ماشه رو بکشه. نمی دونستم  

 .سرصحنه ی قتل اسلحه رو دست اون قراره ببینم

 ی کند:این ها چه ربطی به من داره؟هومن پرسشگر نگاهش م

امین پارچه ی شووولوارش را در دسوووت مشوووت می کند و می نالد:به ارواا خاک تموم           

 .عزیزات قسم ات می دم علی. فقا تو میتونی کمکم کنی

*** 

صندلی چرخدارش می       هربه ای به  شمگین پرونده را روی میز می کوبد و با پا محبی خ

 او متعجب می پرسد:خوبید قربان؟ چیزی شده؟ زند. سرباز متاثر از دیدن خشم

سرباز دل         شد.  شت گردنش می ک ست به پ محبی کالفه طول اتاق راه می رود و مدام د

نگران از چهره ی سرخ شده ی او لیوانی آب برایش از روی میز پرمی کند و پشت سر      

  .او قدم برمی دارد:بفرمایید یکم آب بخورید قربان

سوووتش می گیرد و یک نفس سووورمی کشووود.کمی آتش درونش  محبی لیوان آب را از د

فروکش می کند که صووندلی دور شووده را با دسووت به جای قبل باز می گرداند و رویش   

سرباز که با روی خوش او آشنایی دارد احتمال می دهد اتفاق خیلی بدی    جای می گیرد. 

فتاده؟  . اتفاق بدی اافتاده که این مرد را چنین برآشفته است. لب بازمی کند: خدا بد نده  

 متهم عصبی تون کرده؟

محبی نگاهش را به پرونده ی روی میز می دوزد و لب می زند:دارن بازیمون می دن. بد        

 .دارن بازی می کنند نفهم ها
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نگاه به چهره ی پر عالمت سوووال سوورباز می دوزد و لب بازمی کند: تادیروز همه شووون   

یادشون نبود. امروز همه شون واسم زبون باز    اللمونی گرفته بودن و زبون مادری شونم  

 .کردن

  .اشاره ای به پرونده می کوبد: یک شبه دونفرشون دارن اعتراف به یک قتل می کنند

 سرباز چشم گرد می کند:مگه میشه؟

ووووو : همین دیگه. مگه می شوه دونفرشوون قاتل باشون؟ هیچکدوم نگفتن باهم همکاری     

  .یک سناریوی جدا بافتن واسمکردن تا کار رو اسون کنند. هردو 

دستی زیر چانه اش می کشد:این وسا یکی داره واسه اون یکی الپوشونی می کنه. یکی       

 .شون داره دروغ می گه

پرونده را دوباره به سوومت خود می کشوود و بازش می کند:علی پورمهر. متهم به فعالیت  

صفهان تبریز. قاچاق مواد مخدر،قاچ  اق انسان ، قاچاقِ... انقدر   های غیرقانونی در تهران ا

سووابقه داره که همینجوریشووم کمِ کمش حبس ابد رو شوواخشووه و با یکم بد قلقی قاهووی   

 .سرش میره باالی دار

شق همکارپدرش بوده. با باند          سرهنگ حاتمی که عا ساغر می کند: دختر  شاره به نام  ا

و بعضوووی  قاچاق همکاری کرده. بعضووویا میگن ربوده شوووده و مجبور به همکاری بوده       

معتقدن دستش با پورمهر تو یک کاسه بوده. اون هم حبس داره و این وسا کدومشون      

 دارن دروغ می گن؟ چرا باید یک آدم اعتراف به قتلی که انجام نداده بکنه؟

سرباز که عمیق به فکر فرو رفته بعداز سکوتی طوالنی میشرسد:جسارتا خودتون به کدوم  

 یکی مشکوک هستید؟
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ست رو  سنگین       محبی د شکوکم. اتهاماتش  سره م ی نام علی پورمهر می گذارد:من به پ

تره و یجورایی آب از سرش گذشته. کسی نمیدونه پشت پرده ی این چندسال چه خبر        

بوده، شوواید دل به دختره باخته و االنم قتل اونو گردن می گیره تا اون جون سووالم به در 

  .ببره

زجویی کدومشون تشق می زد؟یامثال نمی دونم.   سرباز لب می زند:این هم ممکنه. حین با 

 ...دستشاچگی یا

به        نگ حواسووومو داده بودم  هد:شوووش د محبی نفس حبس شوووده اش رابیرون می د

حرکاتشوووون. دختره با غم عجیبی حرف می زد. سوووعی می کرد چیزهایی که می گه رو      

و برام  ردقیق بیاد بیاره و یجاهایی گریه اش می گرفت. پسره با شرمندگی صحنه مرگ    

توهیح می داد. آه می کشد: و در آخر هم گفت که پشیمون نیست! گفت انتقام خانواده      

  .اش رو گرفته. هردو خیلی خوب و طبیعی صحنه روبازسازی کردن

ساغر         سی که دروغ میگه  ساغر می کند:با این حال من معتقدم ک شاره ای به نام  سرباز ا

 .حاتمیه

 ین فکری کردی؟محبی متعجب نگاهی می کند:چرا چن

شده و همه        سرگرد وفایی خیلی تو اداره دهن به دهن  شون و  ضیه ی ای وووو : واقعیتش ق

سئول پرونده ی قتل این         سرگرد م سال قبل  شنیدم که چند راجع بهش حرف می زنند. 

دختر بوده و یک هفته مونده به دادگاه ایشوووون که تا اون روز ادعای بیگناهی داشوووتن            

عد از چندسال و قضیه ی مرگ ساختگی ایشون ثابت شد که قتل     اعتراف به قتل کردن. ب

 .ارسالن آبرودی واقعا کار ایشون نبوده و اعتراف به قتلی که انجام ندادن کرده بودن

 محبی متعجب می گوید:و چرا باید چنین کاری می کرد؟ االن چرا باید این کار رو بکنه؟
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ی دونم قربان. ولی االن شوواید تحت تاثیر  سوورباز شووانه ای باال می اندازد: اون موقع رو نم

صمیم گرفته.خودتون که می دونید خانم ها درلحظه و        سرگرد چنین ت ست طالق  درخوا

سته زندگی             سیده خوا ست ر شاید اینجوریکه به بن ب صمیم می گیرن اکثرا. ساتی ت احسا

 .رو تموم کنه یاشایدهم نظرسرگرد رو راجع به طالق عوض کنه

ق را از وکیل شوونیده بود نگاه به پرونده می دوزد:نمی تونه برای  محبی که قضوویه ی طال

  .عوض کردن نظرش بوده باشه. اون دختر طالق نامه رو امضا کرده و توافقی جداشده

هردو درسووکوت به فکر فرو می روند و سووعی می کنند با اسووتدالل های ذهنی شووان دو   

  .اند را قضاوت کنند متهمی که همزمان و در یک روز اعتراف به یک قتل کرده

وووو : به وقت دادگاه چند روز بیشترنمونده. باید هرچه سریع تر از زیرزبون شون حرف      

 !بکشم و بفهمم قاتل واقعی کیه

*** 

 .و : خانم حاتمی شما دارید اشتباه می کنید. باورکنید این قضیه شوخی بردار نیست

سینه می      زند: خوب من چیکار کنم؟   ساغر خسته و کالفه از این بحث تکراری دست به 

تا سواکت بودم که همه یکجا شوکنجه ی روحیم می دادین تا حرف بزنم. من واقعیت رو   

 !گفتم و بازهم دست از سرم برنمی دارید

وکیل نفس کالفه اش را بیرون می دهد: خوب من ازکجاباید بدونم قتل کارشووومابوده یا            

 !باشیدآقای پورمهر؟ باید برای گفته هاتون مدرک داشته 

ساغر بی حوصله سرش را بین دستانش می گیرد: من واقعا نمی دونستم باید یک عکس  

  .سلفی هم می گرفتم تا اینجا ارا ه اش بدم
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شد: من کارها رو طبق          سامان پیش آمده خود را کنار می ک هعیت ناب هی این و وکیل را

  .روال قانونی اش پیش می برم. روز دادگاه همه چیزمشخص می شه

ساغر بغم باال آمده را      باخ شود.  ساغر داخل می  روج وکیل از اتاق ،نگهبان برای بردن 

به همراه آب دهانش قورت می دهد و بلندمی شوووود. با قدم هایی سوووسوووت و ناتوان به 

همراه نگهبان قدم برمی دارد. دلش بدجور تیرمی کشووود از این بی پشوووت بودن و بی     

نه همسووور        نه برادری و  پدری  نه  ناهی اش!  ها همراه این روزهای سوووختش این    پ ی!تن

 .دستبندفلزی بود و دست های همخت و سرد نگهبان

*** 

باالخره روز موعد فرا می رسووود. مجید لباس فرمش را به تن کرده و مقابل آینه ی تمام      

قد می ایسووتد. مطمئن نیسووت که قتل کار دخترش بوده یانه اما خوب می دانسووت تا به   

افی سرد و گرم روزگار را چشیده. مقصرتمام بالیایی که طول    امروز ساغرش به اندازه ک 

صفی از این        شاید تماما خودش نبود اما قطعا ن سر خانواده اش آمده بود  سال ها بر  این 

  .بالیا بخاطر او بود

با صوودای از و بسووته شوودن درب اتاق نگاهش به قامت سوواالر می افتد. با کت و شوولواری  

هر و آماده مقابل در    سمی حا سرش از او رو گرفته      ر ستاده بود. دوهفته ای بود که پ ای

بود.دوهفته ی قبل که اتفاقی پسرش را دست در دست دختری نامحرم دیده بود آواری     

از سنگ سخت برسرش خراب شده بود. تمام عمرش را تالش کرد تا فرزندانی صالح و       

و سختگیری هاییش  درست کار تحویل جامعه بدهد اما... شاید این اما هم تقصیرخودش 

 بوده! آهی می کشد و می پرسد:کجا؟

 ساالر لب باز می کند:دادگاه خواهرمه. انتظار دارید نباشم؟
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تار این هفته              مادرت چی؟ مگه نمیدونی پرسووو تاق می دوزد: پس  به درب ا گاه  مجید ن

 مرخصیه؟

سشرد      شه.  م ساالر آب دهانش را قورت می دهد و قدمی جلو می آید: خیالتون راحت با

 .یکی بیاد مراقبش باشه

 پدرش اخم می کند:کی؟

 !ساالر تمام جر تش را جمع می کند و می گوید:ماه منیر

مجید کفری می شووود: چشوومم روشوون. دسووت مریزاد پسوور!هرچی من هیچی نمی گم    

بدون هیچ              بدون هیچ قول و قراری  یه؟ دختر مردمو  باز له  خا گه  پرروتر میشوووی. م

شونیش اونجا؟ببی  شو      محرمیتی می ک سر شیرخورده ی کیه که همینجوری  ن اون دیگه 

 .میندازه پایین و با حرف تو میاد اینجا

صوودایش باز هم باالرفته بود و باز هم باید نبایدهایش را از سوورگرفته بود. ندایی در دل 

سرزنشش کرد که بس نیست انقدر سختی دادن و زجر کشیدن؟از این همه مصیبتی که       

 ت نگرفته ای؟برسرت آوار شده هنوز عبر

آه تلخی می کشد و نگاه از صورت پسرش می گیرد. روی مبل جای می گیرد و نگاهش     

شاید تنهای      سالهای متوالی و بعد از این همه اتفاق  را به گل های قالی می دوزد. در این 

چیزی که هنوزهم مثل قبل اسووت و تغییری نکرده همین گل های قالی هسووتند!سوواالر   

 !بل پایش زانو می زند:آقاجوننزدیک می شود و مقا

مجید سربلندمی کند و نگاه به صورت پسرش می دوزد. ساالر لب باز می کند:اون اینجا      

سرم بره قولم نمیره. میدونه انقدری        سه و بهم اعتماد داره. میدونه  شنا میاد چون منو می

 .شرف و مردونگی حالیم هست که با آبروی کسی بازی نکنم
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نه از گفته های ساالر بلکه از حرف پنهانی که غیرمستقیم به او     دل مجید ریش می شود. 

شد. دختر غریبه پسر او را به         سیلی محکمی بر صورتش کوبیده  شد بلکه همانند  گفته ن

حدی میشووناخت که بتواند به او اعتماد کند اما خودش... سوواالر چیزی که از ذهنش می  

 ون؟ من همچین آدمیم؟گذشت را به زبان میاورد:شما منو نمیشناسی آقاج

نمی توانست لب باز کند و از شرمندگی اش بگوید. نمی توانست مقابل فرزندش بشکند.  

شه، تو اولین         ساغر تموم ب ضیه ی  سختی حفظ کرده و لب باز می کند:ق تحکم اش را به 

  .فرصت می ریم خواستگاری. یک صیغه ای بین تون باشه بهتر از این ... هوف. الاله اهلل

د. این جمله یعنی که ب.و.شواهد از جابلند شود که ساالر دستش را می گیرد و می می خ

 !آقاجانش به این وصلت رهایت داده بود :نوکرتم آقاجون. خیلی آقایی خیلی

  مجید لبخندی می زند و می گوید: پاشو بچه پاشو. این کارها چیه دیگه؟

من  د:برو ماشینو روشن کنسوییچ ماشین را از جیبش بیرون کشیده و به دستش می ده

 .یک سر دیگه به حاج خانم بزنم و بیام

سووواالر سووووییچ را می گیرد و با رهوووایت از خانه خارج می شوووود. با دیدن ماه منیر که  

سرکوچه ایستاده به آن سمت قدم تند می کند.با پایش ریتمیک به زمین هربه می زد و      

س       ساالر  صدای قدم های  شنیدن  سالر مقابل اش می  غرق خیاالتش بود.با  ربلندمی کند.

  ایستد و می گوید:چرا اینجا وایسادی پس؟

ماه منیر تکیه اش را از دیوار پشووت سوورش می گیرد: سووالم. گفتی وقتی رفتید زنگ می 

 .زنی. منتظرتماست بودم

  .ساالر می خندد:حواسم نبود یادم رفت

  ماه منیر مشکوک نگاهش می کند:شنگول می زنی. چیزی شده؟
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الر بشکنی می زند:موده دارم واست. ولی صبرکن بریم این دادگاه تموم شه. برگشتم       سا 

 .میگم

 !ماه منیر پوفی می کند: تااون موقع که من دق می کنم از فضولی

 !ساالر دماغ کوچک اش را بین دو انگشت می فشارد: یعنی عاشق این فضولیاتم

  !ات میبینهماه منیر ترسیده خود را عقب می کشد: نکن یوقت باب

مجید کنار تخت همسرش می نشیند. دستی به سرش می کشد و نگاه غمگین اش را به       

  .چهره ی غرق در خوابش می دوزد:دادگاه ساغره امروز

سش دعا کن       ست میگیرد و ادامه می دهد: دعای مادر زود می گیره. وا ست او را در د د

  .فاطمه!دعاکن جوونیش پشت میله های زندون حروم نشه

پلک های بسووته ی فاطمه تکان خفیفی می خورد. مجید آهی می کشوود و از گوشووه تخت  

  .بلندمی شود:اون ساالر در به در دختر نشون کرده شو خبرکرده بیاد باالسرت

تلخ می خندد: دختر بدی به نظر نمیومد ولی توی یک نگاه نمیشه تصمیم گرفت. دادگاه    

کس و کار دختره. هووووووووووووی زندگی! بچه ها     ساغر تموم بشه باید برم دنبال تحقیق از

بزرگ شوودن... سوواغر از همه بیشووتر. اون از همه حتی از منو توم بزرگترشووده انگار.نمی  

دونم دادگاه امروز چی میشووه ولی... کاش تموم بشووه این سووناریوی تلخی که چندسوواله   

  رو صوودا بیانزندگی رو به کام همه مون تلخ کرده. کاش بازهم بیام خونه و بچه ها با سوو

استقبالم. کاش ساغر بازهم یک گوشه بشینه و بااخم نگاهم کنه ولی...ولی باشه. تو این       

خونه باشووه و صوودای اون آهنگ های عجیب غریبش از تو اتاق به سووالن برسووه. کاش    

بازهم باشووه و اینجا زندگی کنه. کاش شووما بازهم پای سووماور باشووی و از اون چایی های  

  .اسم بیاری تاخستگی کار ازتنم در برهخوش رنگ و لعابت و
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آهی دیگر می کشوود: خسووتگی زندگی داره رو دوشووم سوونگینی می کنه. پاشووو و یکی از  

 !چایی های خوش رنگ و لعابتو بیار... بدجور بهت نیاز دارم فاطمه خانم

از درب حیاط که خارج می شووود سوواالر را کنار ماه منیر و تکیه داده به ماشووین می بیند.  

سریع خود را جمع و جور       سا  شوند  ضورش می  الر و ماه منیر به محم این که متوجه ح

 .می کنند و ساالر مضطرب به حرف می آید:سالم آقاجون

مجید نگاه پراخمش را از او گرفته و به دخترک ریزه میزه ی کنارش می دهد. ماه منیر         

  .آب دهانش را قورت می دهد:سالم

 .ممنون تشریف آورید راهی به زحمت نبودم مجید سری تکان می دهد: سالم.

چشوووم هردو گرد می شوووود از لحن مالیم مجید. مجید در نیمه بسوووته را باز می کند:          

 .بفرمایید داخل و بیشتر از این سرپانمونید

ماه منیر چشمی می گوید و به سمت در می رود. داخل می شود و قبل از بستن درب می     

 .م نتیجه دادگاه هرجوری که می خواید بشهگوید:خدابه همراهتون. دعامی کن

مجید تشوکری کرده و روی صوندلی کمک راننده جای می گیرد. فکر می کند این دختر    

قطعا تا حاال جز یات زندگی شووان را از سوواالر شوونیده و قبولش کرده که اینجاسووت. اما   

انی  خانواده اش راهووی می شوووند با خانواده ای وصوولت کنند که یک عضووو متهم و زند  

شاید که خداوند به جوانی دخترش       شروع به ذکر گفتن می گوید  دارد؟آهی می کشد و 

 .رحم کند وفرصت زندگی دوباره را به آنان ببخشد

*** 

لباس هایی که برایش آورده بودند را به تن می کند. باز هم دسوووتبند سووورد فلزی روی  

کرده. دلش کمی  دسووت هایش جای می گیرد. دل پیچه از شووب قبل لحظه ای رهایش ن 
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فقا کمی تنها نبودن می خواهد. فقا یک نفر که بیاید دسوووتش را بگیرد و بگوید من          

سته. دلش می خواهد نام او را از            شک ست امین  ستی! دلش بدجور از د شتتم توتنها نی پ

تمام خاطراتش پاک کند اما لعنت به خیال امین که رهایش نمی کند. کاش حداقل در                 

شد    هربا شده او را ببیند. وکیل گفته بود که   این دادگاه حا تا بتواند برای بار آخرهم که 

امکان ندارد حکم اعدام باشوود. تنها چیزی که نصوویبش می شووود حبس اسووت. حبسووی     

سالهایی که بین چهاردیواری        سرد زمستانی قرار بود تعداد  ساله که در این روز  چندین 

  .زندان قرار است سشری کند را تعیین کنند

ها همه با دوربینی به دنبالشوووان می دوند و سووواغر سوووعی می کند صوووورتش           خبرنگار 

رابشوشووواند.کاش می مرد و چنین روزی را نمی دید. دیگر خودش و آینده اش ذره ای       

برایش اهمیت نداشوووت فقا از آبروی برباد رفته ی پدرش می ترسوووید.از اینکه پدرش 

شین طی می کندتا به دادگاه برسد   این حد از رسوایی را تاب نیاورد. طی فاصله ای که ما  

سووواغر در دل به نحس بودن خودش اعتراف می کند. زندگی خانواده اش را نابود کرد.       

زندگی امین را زیر ورو کرد. همسوور سووابق امین زهرا هم پاسوووز او شوودو حتی هومن...  

شد و حاال      ستگیر شتن آن مرد فرار کند اما بازهم بخاطر او د ..  .هومن قرار بود بعد از ک

نمی دانسووت هدف هومن از اعتراف به قتلی که نکرده چه بوده! شوواید خواسووته کمکش  

کند. گفته بود که دیگر کاری با او ندارد و رهایش می کند تا پی زندگی اش برود. حاال              

شاید             شیده بود.  شه را ک ساغر ما شته بود و خود  صیراو نبود که لحظه آخر ورق برگ تق

  .قول داده او را رهاکندهومن می خواست همانطور که 

با ورودشان به سالن دادگاه باالخره سرپایین افتاده اش را بلند می کند و روی صندلی ها 

به دنبال چهره ای آشووونا می گردد تا دلش کمی به این تنها نبودنش گرم باشووود. با بلند 

شود و           شان می  ساغر متوجه  ساالر از جای خود  ده  واخان. زند می لبخند شدن مجید و 

اش هنوز هم پشووتش بودند. هنوز طردش نکرده بودند! و دلش می لرزد از تصووور این  
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شیند و     سرجای خود می ن هنوز... از اینکه بعد از این دادگاه هم کنارش می ماندند یانه؟ 

به محم نشستن متوجه چهره آشنایی می شود که به همراه دو نگهبان وارد دادگاه می      

س به اندازه هومن بااو هم درد نبود! کاش می توانسووت  شووود. شوواید دراین لحظه هیچک

جلو برودو بشرسوود چرا قتلی که من انجام داده ام را گردن گرفته ای؟با هومن که چشووم  

توچشووم می شوووند نگاه هردو رنگ غم و همدردی می گیرد. با جای گرفتن هومن روی  

ورا شوووکه می صووندلی کناری سوواغر سووالمی می گوید و بالفاصووله هومن با گفته اش ا   

 کند:این ادا اطوار هاچیه؟چرا قتلی که کارتو نیست رو الکی گردن میگیری؟

ساغر ماتش می برد. به چیزی که شنیده شک می کند، به سالمت گوش هایش شک می      

 ...کند و خنده اش می گیرد. وکیل با لحنی مالیم می گوید:متاسفم ولی تو دادگاه حق

به میان حرفش می پرد: موک    نداره.اینو منی میگم که       هومن  ل شوووما حال روحی خوبی 

 .چندسال باهاش زندگی کردم

ساغر تامی خواهد حرفی بزند         ساکت می کند و  شکش می زند. وکیل هومن را  ساغر خ

عطاری باهشوودارش مانع می شووود:لطفا اوهوواع رو از اینی که هسووت سووخت تر نکنید. با 

سالن د     سیامک و    کمی فاصله چهره های آشنا تک به تک وارد  ادگاه می شوند. مهرداد، 

 !محسنی که ساغر او را نمی شناخت اما هومن چرا

همه سرجای خود جای می گیرند و با هربه ای که قاهی روی میز می کوبد جلسه رسمی 

می شود. ساغر نگاه منتظرش را به در بسته شده می دوزد... امین نیامده بود! پوزخندی       

ند. امین طالقش داده بود تا دیگر بار این رسووووایی و بی    نثار انتظارات بیجای خود می ک   

ست اوهم در این         شت که می خوا سته ای دا شد. بعد چه دل خج آبرویی را به دوش نک

دادگاه حاهوورباشوود! قاهووی نگاهی به محتوای پرونده می اندازد و لب باز می کند: متهم   

 .درجه اول علی پورمهر فرزند شهید فتاا پورمهر
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صدای محکم   سربه زیرانداخته و            با ساغر  شود.  ضا می  سنگین حاکم برف سکوت  هی  قا

  .چشم می بندد

ووووو : متهم به جعل هویت، فعالیت در باند قاچاق مواد مخدر،قاچاق اعضووای بدن، قاچاق   

انسوووان و غیر، مدیریت نقشوووه فرار سووواغر حاتمی از بیمارسوووتان و تربیت متهمه برای   

شندگا      سلحه از فرو شما،خرید ا سلحه   همکاری با ن غیرقانونی عرب. حمل بدون مجوز ا

 .قتل عمد داریوش مظفری و سوزاندن جسدمقتول. مضنون قتل خانم سارا نازدل

به                ندان، متهم  قانونی از ز به فرار غیر حاتمی.متهم  ند مجید  حاتمی فرز خانم سووواغر 

خدر بین مردم ایران و دیگر              خدر و غیر. پخش مواد م چاق مواد م قا ند  با با  کاری  هم

رها من جمله ترکیه ودبی. متهم درجه یک قتل عمد داریوش مظفری. حمل بدون           کشوووو

  .مجوز اسلحه و تبر ه شده از قتل ارسالن آبرودی

ساخت مواد مخدر و روان گردان. همکاری درقاچاق مواد       سام مصطفوی. متهم به  جناب 

سلحه و اقدام به فرار از ایران      سان.حمل بدون مجوز ا ضای بدن و ان که ناموفق   مخدر، اع

  .بوده

جناب محسن دواتگر ملقب به روباه، متهم به چهار فقره آدم ربایی. شرکت در اخاذی از    

 .جناب مهدوی ر یس کارخانه چای سازی پارسیان. قتل غیرعمد خانم مهسا ذولفقاری

شده اند و طبق گزارش         ستگیر ن سف تکانمی دهد: بقیه متهمین فعال د سری به معنای تا

ند. ازمتهم علی       بدسوووت رسووویده ر    وز هفدهم آذرماه سوووال... از ایران خارج شوووده ا

 .پورمهرتقاها می شه به جایگاه شهود تشریف بیارید

هومن ازجابلندشوووده و به همراه نگهبان به جایگاه شوووهود می رود. نگاهش را بین تمام            

دی  موجو افراد دادگاه می چرخاند. در اکثرنگاه ها نفرت و انزجار را می بیند. انگار که به
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ساغر       شدت انزجار عق بزنند. در نگاه  شده بودند و هر آن ممکن بود از  به منفور خیره 

چیز عجیبی را می خواند که تاکنون ندیده بود. شاید یک عالمت سوال بزرگ و شاید هم 

حس قدردانی و شرمندگی هرچه که بود این نگاه رام ومهربان شباهتی به ساغر چموش     

ز چشووم میچرخاند و بین نگاه های سوویاه چشووم های مجید هم   و یک دنده نداشووت. با

ما            ید ا ناراحتی را می د های درهم گره خورده اش  ند. بین ابرو لب می ک نظرش را ج

انزجار رانه. شایداو یکی از باقی مانده های باارزش از کسانی است که آدم ها را نشناخته  

اری بودند اما هیچ دادگاهی  قضاوت نمیکرد. این مردم همه در زندگی خود مشغول گندک

برای اثبات گناهکاریشووان وجود نداشووت. این مردمین مرفه و از خود راهووی که تانوک   

دماغ خود رابه سختی می دیدند هیچ جا دادگاهی نشدند. پدرش قول قضاوت عادالنه در 

  یروز قیامت را به او داده بود و حاال... دوست داشت امروز این جلسه دادگاه نه فقا برا   

  .او بلکه برای تمام حاهرین باشد

 .و :مامنتظریم جناب پورمهر

قابلش می               ند م فت چوبی سوووطح بل با به  گاه از مردم می گیرد و  بازپرس ن باصووودای 

دوزد.بالحنی خشووک و عاری از احسوواس شووروع به حرف زدن می کند:دوزاده سووالم که 

ام رو به قتل   بود با یک بمب دسووت سوواز که توی ماشووین جاسووازی شووده بود خانواده   

 .رسوندن

شون باقی            سدی از شون کردن. هیچ ج سرت ست. خاک پوزخندمی زند:قتل فعل خوبی نی

نموند. چندشووب بعد عده ای به خونه اومده بودند ودنبال چیزی می گشووتن. یک رم. در 

ستم        شد که تون شروع  واقع همه چیز برمی گرده به اون رم. تموم این اتفاق ها از روزی 

اون رم رو ببینم.اونجابود که فهمیدم چرا و بدست چه کسایی خانوادم رو   اطالعات داخل 

از دسووت دادم. باخوندن اون اطالعات بودکه فهمیدم تا اونروز چندتا خانواده فدای بازی  

شاخه.         شاخه نبود،یک درخت بود باهزاران  شدن. فقا یک  ستی این آدم ها  های زیرپو
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ستت بگیری و بر    شد یک روزی یک چماق د ی پی اون آدم ها. همون موقع ها گیرم  نمی

 .انداختن

بازپوزخند می زند:شاید بزرگترین اشتباه شون همین بود که منو نکشتن. کسی که اونجا  

دیدمش سووویاوش مظفری برادر تنی داریوش مظفری بود.کسوووی که به زرنگی برادرش 

 ...نبودو بارها تو تور پلیس گیر افتاده بود. پدرمن

ود پدرش را خطاب قرار نداده بود. پدرش... شووواید برای پدرش        لب می گزد.سوووالها ب  

رسوایی بود که پسرش دست به چنین کارهای رذلی در این سالها زده باشد. نفس حبس  

شد            شته با صالبت قبل را دا سعی می کند باز  صدایی که  شده اش را بیرون می دهد و با

ر خیلی جدی پرونده    ادامه می دهد:سووورهنگ فتاا پورمهر یکی از کسوووایی بودن بطو     

ایشووون رو دنبال می کردن. درواقع ایشووون نمی دونسووتن این باند توسووا چند نفر اداره  

ست آورده بود تمام            سیاوش بد سوابقی که از  شتن و با  صلی می گ شه و دنبال مهره ا می

وقت و تمرکزش رو برای دسووتگیری اون مرد بکار برد. متاسووفانه توی یکی از عملیاتی   

آدم رو حین انجام معامله اسلحه محاصره کرده بودن سیاوش سعی داشت       که خونه اون 

از حیاط پشوووتی خونه فرار کنه. وقتی پلیس تعقیبش کرده سووویاوش بدون اطالع وارد         

انباری شوووده که پلیس چندباری اونجا شووولیک کرد و... و مواد مشوووتعلی که اونجا بودن  

شدن. با        شدید اون آدم  سوختگی  شده و منجر به  ست    منفجر  ز انقدر فرز بوده که تون

باکمک برادرش داریوش مظفری از بیمارسووتان فرار کنه. کسووی که منو گرفت سوویاوش  

مظفری بود.من رو سشرده بودن به دست خشایار. منتقل میشدم دبی تا به دست خشایار         

نامی برسووم. اون روز من به کمک پیرمردی جنوبی به اسووم حشوومت نجات پیداکردم و   

ش اون و همسرش زندگی کردم. خشایاری که قراربود به دستش برسم      چندسالی رو پی 

ما              ماهر ایرانی سووواکن دبی بود که اونجا فعالیت داشوووت ا به اسوووم یکی از دکترهای 

همکاریش با این باند سووور قاچاق اعضوووای بدن بود. سووویاوش بچه های کار،دخترهای                
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سرپرست رو به بهانه موسسه خیریه جمع می      ر  کرد و دست خشایا   خیابونی و افراد بی 

 ...می رسوندتا اعضای بدنشون

نمی تواند جمله ش را تمام کند. نفس عمیقی می کشد و باری دیگر نگاهش را بین افراد   

حاهر در دادگاه می چرخاند: این کار انقدر تمیز انجام می شد که کسیبه غیب شدن تک  

ه باشون یا اگه هم  تک ادم ها شوک نکنه. دسوت رو مواردی میذاشوت که خانواده نداشوت    

ست رو من         شون درنیاد. اطالعاتی که توی اون رم ه صدا شتن از ترس آبرو وحیثیت  دا

شتر مفقودینی که بدست خشایار نامدار به قتل رسیدن رو توی          سم بی کامل تر کردم و ا

 .اون ثبت کردم.اسم تمام کسایی که توی این کار دست داشتن هم همینطور

 االن دست شماست؟ قاهی لب باز می کند:اون رم

سالهاتموم اطالعاتی     سرش را به معنای مثبت تکان داده و ادامه می دهد:توی این  هومن 

که باید رو از این باند بدسوووت آوردم و اون رم یکی از بزرگترین اهرم های کمکی من         

بود. به سووختی تونسووتم کدنویسووی هایی که روش انجام شووده بود رو لغو کرده و اون     

لم از رم بیرون بکشووم. تصوومیمم رو گرفته بودم، قتل عام تموم اون آدم اطالعات رو سووا

هایی که خانواده هارو قربانی می کردن. یابامواد مخدر ها و روان گردان هایی که توی              

 ...مهمونی ها پخش می شد.یا با دزدیدن آدم ها برای جداکردن اعضای بدنش. یا هم

ن کل خانواده آدم... توی یک پلک به هم آهی می کشد و چشم می بندد:یاهم با ترکوند  

زدن. قبل از خانواده من هم بودن کسوووایی که قربانی خودخواهیو طمع زیاد این آدم ها       

شوودن و بعد از این هم بودن. پدرمن سووالها برای دسووتگیری اونها کمک کرد و در اخر   

شد انفجار خانوادش و خودش بود... و...منی که االن دارم ا    صیبش  سر     چیزی که ن سم پ

اون رو یدک می کشم. قطعا هیچوقت دوست نداشته و نداره که یک روزی بچه خودش     

 .پشت میز شهادت وایسه و به تموم جنایاتی که تو این سالهامرتکب شده اعتراف کنه
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یادی رو            های ز به اون آدم برسوووم سوووال که  هد: برای این  هانش را قورت می د آب د

وسا حبیب ساالری وارد باند شدم دوسال ساقی       صبرکردم. کارهای زیادی انجام دادم.ت 

مواد بودم تابتونم به جایگاه باالتری برسوووم. باجابجایی مواد توی کوله پشوووتی تونسوووتم  

پاتوخونه های بزرگی بذارم. سووخت بود ولی به هرقیمتی سووعی کردم اعتمادشووونو جلب  

ده. هجده کنم. اسوومم هومن بود و کم کم خودم هم یادم رفت یک زمانی اسوومم علی بو 

سووالم که شوود از خونه اقاحشوومت بیرون اومدم وبرگشووتم تهران. دسووت تنها از پس      

صله       شروع کردم به جمع کردن آدم ها. توی این فا ستم برنمیومدم.  کارهایی که می خوا

پسوور داریوش مظفری به اسووم معین مظفری که یکی از دسووت راسووت هاش توی قاچاق  

ستگی        ست پلیس د شمار می رفت بد سان ب شید از ترس به جرم خودش    ان ر و طولی نک

اعتراف کرد. ولی به هر قیمتی که بود اسوومی از پدرش نبرد و باالخره بعداز یک سووال و  

اندی اعدام شوود. طول این مدت اولین کسووی که بهم ملحق شوود رهووا بود. مردی که از    

مادش ب      نامردی زنش  های مورد اعت یده بود ومن یکی از سوووواقی  عدی   د . نفری ب

امیرحسووین بود. درواقع همین سوورگرد وفایی که خیلی زیرکانه توجلد کسووی به اسووم     

شه.بعدش هیراد ،هادی زمانی       ست به طور عالی بهم نزدیک ب امیرحسین رفته بود و تون

دانشوجوی انصورافی گرافیک بود. بامخالفت خانوادش نتونسوته بود به دختر مورد عالقه    

سه و بعداز چندما  ست هزینه ی کافی برای        اش بر شدن و نتو ست  شک هی خانوادش ور

ادامه تحصوویلش رو پیداکنه و به ماملحق شوود تا بتونه پول دربیاره. طولی نکشووید پدرش 

سکته کرد و هادی با یک چمدون به خونه ی تک        شید  شار مالی که به دوش می ک زیرف

جاره ای طرفای جنوب تهران. ن           ما اومد. یک خونه ا فربعدی سوووام   واحده ی کوچیک 

مصطفوی بود.یکی از نابغه های تجربی که توگیر این آدم ها افتاده و گولشون رو خورده  

بود. براشون روان گردان میساخت تااینکه ازش ساخت یک سمی رو میخوان که نشون        

سام میخواد کناربکشه ولی اجازه نمیدن. تهدیدش می      بده طرف براثرسکته قلبی مرده. 

وقتی گم و گور شوووده بود خواهرش رو دزدیدن و خانوادش رو به    کنند و گوش نمیده.   
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قتل رسوووندن.یکی از بچه ها به اسووم شوواهین بهم معرفیش کرد و بنظرم بهترین گزینه  

برای شووروع این اتحاد بود. اونموقع حرفم به اندازه ای برو داشووت تابتونم یکاری واسووه  

باالخره تونسوووتیم خواهرش    ید ولی  ما      خواهرش بکنم. طول کشووو یاریم توگروه ا رو ب

شد و      شتر  هیچکس نفهمید که افروز و مهردادباهم خواهر برادرن. کم کم تعدادمون بی

کارهامون بهتر.هم هکر داشوووتم هم دکتر هم گریمور... یک تیم خوب بودیم. اوهووواع      

وقتی به هم ریخت که کم کم متوجه عالقه ی خواهر سووام که حاال اسوومش افروز بود به  

یمو می کردم با رفتار سردم اون رو از خودم دورش کنم ولی نشد. گاهی  خودم شدم. سع

 .خودم هم نیاز به یک همصحبت پیدامی کردم و باهاش حرف می زدم

آهی می کشد و ادامه می دهد:بعداز امیرحسین،یعنی امین وفایی که جاسوسی بین مابود     

ش راجع به زندگیم و    و من بهش اعتماد پیداکرده بودم.افروز اولین کسوووی بود که باها      

حتی اون رم صووحبت کردم. یک نفر به اسووم محمودغفاریان بود که بامن قرار گذاشووت.  

باری معاله بااون نیاز به اهرم داشتم و اطالعاتی در اختیاررش قراردادم اون آدم که انگار  

جز مهره های اصلی بوده میفهمه این اطالعات ازکجا دستم رسیده و سعی داشت سر از         

اط من با سوورهنگ فتاا پورمهر دربیاره.توی ماموریتی که تیر خوردم گردنبندی که ارتب

رم توش جاسوووازی شوووده بود رو گم کردم. تاحدی مطمئن بودم دسوووت افروزه چون       

هرازگاهی راجع به اون رم ازم می پرسووید. ،من تا آخرین لحظه منتظر حمله ی خیلی ها 

میفتاد قطعا اقدامات خطرناکی علیه من  بودم چون اگه اون رم واقعا دست کس دیگه ای 

می کرد اما هیچ اتفاقی نیفتاد و من مطئن شووودم که افروز بخاطر محافظت از من اون رم      

رو پنهان کرده. چون همیشووه سووعی داشووت برام از خوبی های زندگی بگه و کاری کنه    

شدنی و غیرممکن بود!هیچوقت نفهمیدم کجا و چجوری     شم. که ن ایمش  قبیخیال انتقام ب

کرده و مطمئن بودم روزی که توخطر بیفته اون رم رو به خودم برمی گردونه. من هدف      

بزرگی داشوووتم و هیچ جایی برای خطاکردن نبود. نمی تونسوووتم حاال که تا اینجاخودمو         
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رسوند تاازکله گنده های زیرزمینی سفارش داشته باشم واسه کارهاشون با یک خطا بی       

  .ی بود که اون ها نمی فهمیدنگداربه آب بزنم. این چیز

نگاهش را به چشم های دلگیر مهردادمی دوزد:هیچوقت نخواستم خون کسی رو بریزم    

صفحه           سایی که خطا کردن رو از  شدم ک سیدن به اینجا مجبور  شدم. برای ر ولی مجبور

 .شطرنجم حذف کنم تابرام نقطه هعف درست نکنند

 بازپرس:یعنی کسایی رو به قتل رسوندید؟

من سرش را به معنای مثبت تکان می دهد. سربه زیر انداخته و چشم میبندد تانام می هو

برد:محمد غفوری.کامران سوولمان زاده خانم سووارا نازدل ودسووتور قتل مرصوواد کا میو    

 .ارسالن آبرودی

دسووت های سوواغر باشوونیدن نام آخر ازحرکت می ایسووتد. ناخن هایی که روی هم می   

تا این اهوووطراب درون    به هم می پیچد و میخواهدتمام        کشوووید  ی را دفعش کند. دلش 

  .محتویات معده اش را به بیرون خالی کند

 بازپرس:میشه باجز یات برامون این قتل هارو توهیح بدین؟

مد می خواسووووت            ند:مح به حرف زدن می ک هد وشوووروع  کان می د هومن سوووری ت

پلیس   مکن بود پیشخودشوکناربکشه. بعداز رفتنش معلوم نبود چی قراره بشه و حتی م

بالش بود،            ته بود و پلیس دن کامران لورف بدم. به خوردش  بره. مجبور شوووودم زهر 

سی می کرد و دیگه قابل               سو شت جا سالن دا شو تموم کنم. ار سلحه کار شدم باا مجبور

سه        شب قرار نبود به قتل بر شه.اون  ست ازمون جداب اعتماد نبود. اون اواخر هم می خوا

. تا راهووی بشووه به موندن و طول این مدت من از زیر زبونش   قرار فقا یک مذاکره بود

هامن داری که         شدن و چاقوی  شب درگیر  شم برای کی پادویی می کرده. ولی اون  بک
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سیامک زندچاقو        شون باهم  سالن بیرون آورده همه چیو خراب کرده. طول درگیری  ار

  و جورش می کردیم. رو می گیره و... باقی ماجرا. سوتی بزرگی بود و باید یکجوری جمع

متاسفانه سیامک قبال یکبار دستگیر شده و حبس کشیده بود. درواقع بابررسی پروندش        

خیلی خوب میشوود می فهمید قضوویه مشووکوکه و خودش یک مضوونون برای این قتل به   

حساب بیاد. توی اداره سربازی بود به اسم مردانی. در ازای پول تونست اون پرونده رو     

سفانه یک تهدید برای        برامون بیاره. نف شتم. متا شناختی ازش ندا سارا نازدل هیچ  ر بعد 

لو رفتن سوواغر حاتمی به حسوواب میومد. سوواغر حاتمی حین بسووتری بودن مادرش در   

بیمارسوووتان باشوووماره های متعددی بابیمارسوووتان تماس گرفته بود و خودش را خواهر        

د و من مام شماره ها شده بو  مریم معرفی کرده بود ولی با لو رفتن قشیه پلیس پیگیر ت 

ساغر رو دقیق یادش بود تابرای        سی که چهره  شدم برای رفع این تهدید تنها ک مجبور 

 .چهره شناسی پیش پلیس بره رو به قتل رسوندم

می خندد و سووربلندمی کند:خیلی ها معتقدن من با برنامه ریزی قبلی پای سوواغر حاتمی   

صحنه قتل         رو به این پرونده باز کردم ولی اینطور  سر  شب کامال اتفاقی اون  ست. اون نی

دسووتگیر شوود و این بهترین فرصووت برای ماسوومالی این خطا بود. کسووی که پلیس رو    

خبرکرده بود فقا شووواهد صووودای درگیری بوده و قاتل رو ندیده بود. من از سووورهنگ 

حاتمی شووناخت کافی رو داشووتم و می دونسووتم اگه بویی از مشووکوک بودن قضوویه ببره   

ساغرحاتمی رو در آوردم. دخترناخلف خانواده بود و جوری     فاتح ه مون خوندست. آمار 

سی           سراغش رفتیم همکال سی که  شت. اولین ک شه این قتل رو به پای اون ننو نبودکه ن

شهادت بدن. نفرات بعدی       سالن آبرودی  ساغر و ار هاش بودن تا به ارتباط مخفیانه ی 

تونسوووتیم افرادی که نیاز به پول دارن رو     سووواکنین اون محله بودن. با یک تحقیق کلی   

سات دادگاه           سال همه جل شه پیش رفت. طول یک سایی کنیم و بعدهمه چیز طبق نق شنا

طوری که مامیخواسوووتیم پیش رفت و قتل عمد سووواغر حاتمی باوجود عدم شوووهادتش            
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داشتثابت می شدتا اینکه دختر سیامک زنددزدیده شد و ازش خواستن روز دادگاه بره       

 .قتلی که انجام داده شهادت بده و به

 !لبخندتلخی می زند و در دل به خود می گوید قطعا آن هم کار امینِ امیرحسین نمابوده

ووو : هیچ شناختی از این فرد که بچه رو دزدیده نداشتیم بجز این که ساغر حاتمی براش 

 همهمه. طبق شووانس بوده یاچی نمی دونم ولی اونروزها سوورنوشووت جوری پیش رفت ک 

افروز هم دسووتگیر شووده باشووه. توسووا اون تونسووتیم سوواغر حاتمی رو زخمی کنیم تا به 

  .بیمارستان بره و بعد ز اونجا فراری اش دادیم

بازپرس لب باز می کند:ولی شواهد و اسنادموجود نشون میده روزی که ساغر حاتمی از      

 .بیمارستان فرارکرد شماایران نبودین

مجبور شده بودم برم. معامله ای که تاثیر زیادی توپیشرفتمون  و : درسته برای معامله ای 

داشوووت. من و افرادم اجناس قاچاقی توحیدی هارو از مرز وارد می کردیم و در ازا اون        

من رو به همکارهاش معرفی می کرد. هدف من هم همین بود،که شووناخته تر بشووم. که  

ت مرصوواد کا می دسووتگیرشوود.   باالتر برم و به اون باالدسووتیه برسووم. طول این جریانا 

فهمیدن همکاریشباپلیس کارسختی نبود. نقطه هعف اون خواهر گمشده اش بود و می      

ستفاده میکنند. با هماهنگی یکی از        شیدن ازش ا ستم که از این اهرم برای احرف ک دون

 .هم بندی هاش به اسم آرمین کیامرثی با سیانور به قتل رسید، به دستور من

تمی چندین سال تمام باشما بوده و زندگی کرده. حتی بین شواهدشون  بازپرس: ساغر حا

از همکاری باشووما گفتن.این همکاری اجباری بود یا ایشووون باتمایل خودشووون باشووما     

  همکاری کردن؟

 .هومن نگاه به چشم های ساغر می دوزد و مصمم لب می زند:اجباری بود
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بامرگ خانوادش تهدید شده بود.  چشم های ساغر گرد می شود و هومن ادامه می دهد:    

 .مجبور شد اون سالهارو بین مابمونه

ساغر به سرفه می افتد و بازپرس به سواالتش ادامه می دهد: ولی ایشون امکانات کافی       

 .اعم از اینترنت تلفن و کل وسایل ارتباطی رو داشته

سوواغر می لیوانی آب به دسووت سوواغر می دهند تا سوورفه اش را بند آورد. بازپرس روبه 

 کند: چرا تااالن تماسی باپلیس نگرفتید و یا حتی باخانوادتون ارتباط برقرارنکردید؟

شت        شود. چه باید می گفت؟ چرا هومن دا ساغر به چهره ی پرسوال بازپرس خیره می 

 دروغ به هم میبافت؟ او ازکدام اجبار سخن می گفت؟

باز می کند:        لب  ند و  که  هومن سوووکوت طوالنی سووواغر را می بی گوشوووزد کرده بودم 

باکوچکترین خطا تمام زندگیش رو زیرورو خواهم کرد. این جر ت رو نداشووت که بامن 

 .بازی کنه

 بازپرس: چرا اجازه نمی دین خودشون جواب بدن؟

هومن سکوت می کند و نگاه معنادارش را به چشم های ساغر می دوزد. در دل التماسش  

شه آزار دهنده تر      می کند که چیزی غیر از این را به زبا ساغر از همی سکوت  ن نیاورد. 

بنظرمی رسووود. هومن سوووعی می کند خونسوووردی خودرا حفظ کند و با انجام حرکات         

سالن دادگاه          هطراب درونی اش نکند. باری دیگر نگاه در  سی را متوجه ا ستریک ک هی

 می چرخاند و زمزمه می کند:پس توکجایی؟

 .واب بدینو : باشما هستم خانم حاتمی. شماباید ج

 .وکیلش از جا بلندمی شود: موکلم حال روحی خوبی نداره اگه اجازه بدین
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بازپرس کالفه می شووود:تاجایی که من میبینم ایشووون کامال خوبن و می تونن یک کلمه   

 .آره یا نه بگن

ید ولی حرفی از                  ند گفت با با  کاری  هدتون از هم ند: بین شووووا به سووواغر می ک باز رو 

  .اجبارنبوده

ساغر      صدای   شدن در توجه خیلی هارا به خود جلب می کند بجز بازپرس و  سته  باز و ب

که به یکدیگر خیره شده بودند. بازپرس بالحن محکمتری می پرسد: اگه حرف این آقا    

شون و قتل داریوش مظفری چیزی از اجباری      سته چرا موقع اعتراف به همکاری با ای در

  بودن همکاری تون با این باند نگفتید؟

 !و : من توهیح میدم

با صوودای آشوونایی که به گوش رسوویده سوواغر سوورمی چرخاند وبازپرس خشوون می       

گوید:اینجا جلسووه دادگاهه جناب نمیشووه همینطوری سوورتون رو بندازید پایین و بیاید   

 .داخل

و لباس فرم نظامی مرد مقابلش را از نظر می گذراند. امین محترمانه قدمی به جلو برمی          

  .باشماست اما من هم مجبورشدم متاسفانه دارد:درسته حق

کارتی از جیبش بیرون می کشوود و نشووان بازپرس می دهد:امین وفایی هسووتم مسووئول   

  .قبلی پرونده. درواقع مسئول چندین ساله ی این پرونده

اشواره ای به مرد میانسوالی که بهمراهش آمده بود و حاالمقابل در چوبی منتظر ایسوتاده     

درخشووی قبال درجریان تمام اتفاقات این پرونده بودن و من برای   بود می کند:سوورهنگ

 .اثبات گفته هام مجبور بودم دنبالشون برم. طول کشید رسیدنم به دادگاه
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بازپرس نگاهی به قاهووی می کند و وقتی تایید را در نگاهش می بیند با حضووورشووان در  

ن را مشوواهده می کنند.  جلسووه موافقت می کند. سوواالر و مجید متعجب ورود ناگهانی امی

هردو از طالق غیابی او از ساغر خبر داشتند و مجید تا آخرین روز منتظر تماسی از سوی  

ضیه می        سی اش می گفت که ق شم پلی اوبود تا این ناجوانمردی را برایش توهیح بدهد. 

ساغر فقا شوکه        تواند جور دیگری باشد. هومن سعی می کرد لبخندش را پنهان کند و 

نوز از شوووک دروغ هومن خارج نشووده شوواهد حضووور ناگهانی امین شووده بود. در بود. ه

قیامت بشا شووده بطور عجیبی پلک هایش هم سوونگین شووده بود و ندای خواب می داد.    

درحال بد و وخیمی به سرمی برد و تمام تالشش را می کرد تا باتمام توان مقاومت کند و    

ت بازپرس می رود. پرونده هایی به سوورپابماند. امین با کیف سووامسووونت اش به سووم    

 .دستش می دهد و می گوید: اگه اجازه بدین می خواستم راجع به این ها توهیحاتی بدم

بازپرس نگاه به چهره ی رنگ پریده ی سووواغر می دوزد: اول باید جوابی که می خوایم           

  .رو از خانم حاتمی بشنویم

 ..... منساغر نگاه به چشم های پرسشگر بازپرس می دوزد:من.

سعیش را می     شم های امین می دوزد که ملتمس نگاهش می کرد. هومن تمام  نگاه به چ

کرد بانگاه از او خواهش کند. ساغر از امین می ترسید، می ترسید دروغی بگوید و امین     

برای فاش کردن دروغش قیام کند اما نگاه امین طور دیگری شوووده بود. شووواید حواس  

به هم      بدجوری  نه اش  به        پنجگا لب  هد  ریخته بود که حس می کرد امین از او می خوا

 ...دروغ باز کند. بازپرس عصبی تر می شود:فقا یکبار دیگه سوالم رو می پرسم

در این فاصله وکیل که پی به اهطرابش برده سعی می کند از این دو دلی نجاتش بدهد.    

 ...لب باز می کند:اگه اجازه بدید من

  .گوید:نه. باید ازخودشون بشنومبازپرس باصدای بلندی می 
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سر روی میز فرود        سنگینش را باز نگه دارد و با ساغر بیش از این نمی تواند پلک های 

می آید. دونفر برای کمک به او وارد می شووووند و بازپرس نفس کالفه اش را بیرون می       

 .دهد: این خانم بااین وهعیتش اصال نباید تو جلسه حاهر میشد

غری که توسا دو خانم از جلسه خارج می شود را بانگاه دنبال می کند و     امین با نگاه سا 

به سووومت بازپرس برمیگردد:اگه اجازه بدین من همشوووو براتون توهووویح می دم. حتی  

  .جواب سوالتون هم توی این پرونده هست

شهود قرارمی        سرجای خود می رود و حاال امین در جایگاه  صله ی دو دقیقه هومن  به فا

از شووانزده سووالگی وارد دانشووکده افسووری شوودم. بخاطرکمک های سوورهنگ   گیرد: من

حاتمی زودترازچیزی که باید راه افتادم و بخاطر ناشوووناس بودنم بین اکثر افراد اداره            

آگاهی و تجربه کاری که داشووتم، سوورهنگ درخشووی اولین کسووی بودن که پیشوونهاد      

شدت مخالف بود  و من باتمام وجود طالب این  ماموریت مخفی رو به من دادن. مادرم به 

ماموریت بودم. من سووالها تالش کردم تا بتونم عضوووی از اون باند بشووم. با قتل ارسووالن 

هاع خیلی فرق کرد. فهمیدم که           ضیه او ساغر حاتمی به ق شدن پای  شیده  آبرودی و ک

هومن دنبال ساغره و به این آسونیا بیخیالش نمیشه. بنده مسئول پرونده ایشون بودم و        

باهماهنگی سوورهنگ درخشووی که اینجا تشووریف دارن سوواغر حاتمی رو وارد ماموریت   

  .سری مون کردم

لب می گزد و لحظه ای چشووم می بندد. لحظه ای باتصووور چهره ی پدر و مادرش لب به  

  باتمام   که  وجدانش  از اش، خانواده  دندان می گیرد و در دل عذرخواهی می کند از خدا     

 سوواغر پریده رو و رنگ ی چهره اما. کند منصوورفش کار این زتاا کشووید فریادمی وجود

ین  لم را در حقش بکند، نمی  ا توانست نمی. رفت نمی کنار چشمانش مقابل از ای لحظه

توانسووووت زیر قولش بزنوود. بووه خودش قول داده بود زنوودگی خوبی برای سوووواغر          

س  بار را از این پ بسازدوسختی این روزهارا جبران کند. قول داده بود تمام سنگینی این    
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به تنهایی به دوش بکشود تا سواغر بیشوتر از این در عذاب نماند. تافرزند نورسویده اش     

  .طعم سختی نچشد و درخانواده ای خوب چشم بازکند

لب باز می کند:ساغرحاتمی باهماهنگی من و سرهنگ درخشی وارد باند شد و تمام این      

هوع رو ثابت می کنه.     مدت با دولت همکاری می کرد. پرونده هایی ک ستتونه این مو ه د

من مدتی رو توی باند فعالیت نداشتم و ایشون رو وارد باند کردم.خیلی از ماموریت های  

 .سری و کارهای انجام شده ی باند رو من از ساغر حاتمی گزارش می گرفتم

باید به  دمجید و ساالر ماتشان برده بود. به چیزی که شنیده اند باورنداشتند. نمی دانستن   

 !صحت شنوایی شان شک کنند یا به گفته های مصمم امین

 بازپرس به حرف می آید:چرا قبل ترها این موهوع رو مطرا نکرده بودین؟

و : چون معتقدم هنوزهم توی اداره جاسوس هایی هستن که علیه ما خبرچینی می کنند.   

تا االن قربانی های زیادی تحویل کشوووور          با این روال عادی  دادیم. شوووهید فتاا     چون 

پورمهر و کریم وفایی یکی از صووودتای این قربانی هابودن. من فقا می خواسوووتم اینبار       

دیگه موفق بشیم و این زنجیره قتل های ناعادالنه تموم بشه. که همینطور هم شد،هرچند  

نه خیلی دقیق. اگه فقا کمی زود می رسوویدیم قتل داریوشوومظفری اتفاق نمی افتادو االن  

 .ن متهم درجه اول توی دادگاه حضور داشتندبعنوا

سکوتی سنگین برفضا حاکم می شود و مجید دست روی قلبش می کشد تا کوبش های         

محکم اش را آرام کند. بازپرس لب باز می کند:یعنی حتی سووورهنگ حاتمی هم از این         

 قضیه خبرنداشتن؟

ی  ون پنهون کنم و چیزوووو : نه متاسفانه. مجبوربودم قتل ساختگی خانم حاتمی رو از ایش   

  .نگم
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نگاهی به صووورت مجید می دوزد: بابت تموم اون سووال ها، تموم نگرانی هایی که شووما و  

خانوادتون کشووویدید از صووومیم قلب عذرخواهی می کنم ولی مجبور بودم!خودتون یادم 

 !دادید از جان و دل برای نجات وطن تالش کنیم و من راهی بجز دختر شمانداشتم

هی به صوویغه نامه های جاری در تاریخ های مختلف نگاه می کند. قسوومتی از  بازپرس نگا

پرونده هارا دراختیار قاهووی قرار می دهد و خودش باز سوووال می پرسوود: صوویغه نامه ی  

موقت شوووما و خانم حاتمی که به مدت این چندسوووال جاری بوده در ماه های اخیر عقد              

 رسمی شده. دلیلش جز ی از ماموریته یا...؟

 .امه سوالش را نمی گوید و امین سربه زیر می گوید: در حیطه زندگی شخصی بودهاد

قاهی دستی زیرچانه اش می کشد و متفکر می گوید: پس بااین حساب ازکجامعلوم که      

 شما بخاطردفاع از همسرتون چنین چیزی رو شهادت نداده باشید؟

ید می فهمید که خانم  امین سووعی می کند دسووتشاچه نشووود: اگه کامل مطالعه کرده باشوو  

سوواغر حاتمی همسوورسووابق بنده بحسوواب میان و مدتیه که غیابی و بطور توافقی طالق    

 .گرفتیم

 قاهی عینک روی چشم اش راجابجامی کند:می تونم دلیل این طالق رو بدونم؟

  .و : متاسفانه این هم تو حیطه ی زندگی شخصی ام هست و نمی تونم اینجابازگوش کنم

سی ترین پایه های دادگاه         وووو : ولی اگه  سا ضیه یکی از ا شه این ق ست با گفته هاتون در

 .امروزه و برای قضاوت درست و عادالنه باید واقعیت رو بفهمیم

سربه زیر می اندازد       ضاوت عادالنه روحش خراش می خورد. باناراحتی  شنیدن ق امین با 

ه شوووروع داره و  و بعد از آهی عمیق و پرصووودا لب باز می کند:خوب هرزندگی یک نقط   
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یک نقطه پایان. زندگی من و ایشووون مثل یک شووراکت بود و شووباهت زیادی به زندگی  

  .نداشت

قاهووی کمی به فکر فرو می رود و از سوورهنگ درخشووی می خواهد تا به جایگاه شووهود   

تشوووریف بیاورد. سووووگند یادکندکه حقیقت را می گوید وحق و عدالت را زیرپای نمی             

ریز و درشوووت گفته های امین را تایید می کند و موبه موی  گذارد.سووورهنگ درویشوووی 

همکاری سوواغر را با آگاهی نام میبرد. دلیلش بی عدالتی اش بود بلکه اعتماد کاملش به  

امین وفایی بود که سووالها بااو کار کرده بود. امین وقتی پی به زنده بودن سوواغر برد با او  

طوری کنارهم چیده بود تا سووورهنگ    مسوووا لی را در میان گذاشوووت و حال همه چیز را     

درخشووی موبه موی گفته هایش را باورکرده و در این جلسووه حضووور پیداکند. ده دقیقه   

تنفس و در این فاصووله سوواغر هم به جلسووه دادگاه بازمی گردد. هنوز حرف هایی که از  

وکیل شوونیده درسوورش زنگ می خورد و نمی داندباید باورکند یانه. نگاه به چشووم های   

صله ی دور لب       نگر شان را بخواند. امین از این فا سعی می کند حرف ان امین می دوزد و 

 می زند:خوبی؟

 !اشک به چشم ساغر می دود و لب می زند:می ترسم

شی       ساغر نگاه به کا صله لبخندی دلگرم کننده می زند و نگاه می گیرد.  امین از همان فا

د. به عاقبت هومن، به عاقبت         های روی زمین می دوزد و به شووونیده هایش فکر می کن      

خودش... واقعا ارزشووش را داشووت؟ انقدر وجودش مهم بودکه بخاطرش امین دسووت به 

دامن دروغ شووده بود و هومن می خواسووت جور گناه ناکرده اش را گردن بگیرد. بعد از  

اتمام وقت تنفس ساغر به جایگاه شهود احضار می شود. از همکاری نداشته اش با امین        

تمام چیزهایی که در این فاصووله قصووه وار برایش تعریف کردند می گوید و در می گوید

آخر بازپرس فقا یک نقطه مبهم در پرونده پیدامی کند: چرا به قتل داریوش مظفری            

 !اعتراف کردین؟ بااین که االن معتقدین کارشما نبوده
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دم.موووو...ن...  ساغر نگاه به چشم های هومن می دوزد و بعد از او امین:احساسی عمل کر    

 .حال خوبی نداشتم. همسرم دادخواست طالق داده بود و من امضاش کردم

 .سربه زیر می اندازد و باصدایی لرزان می گوید:دنبال راهی بودم تابرش گردونم

سرتون          شما به قتل، هم شه؟ با اعتراف  شد و می گوید:آخه مگه می بازپرس پوفی می ک

 ...بیشتر ازتون مایوس میشد نه اینکه

ادامه نمی دهد و سووواغر می گوید:اگه... اگه این کار رو نمی کردم ایشوووون امروز به این 

جلسه نمیومدن. ایشون منتظر بودن تمام مضنونین پرونده دستگیر بشن تا بعدش قضیه        

 .همکاری مون رو توی دادگاه اعالم کنند.اگه من به اون قتل اعتراف نمی کردم

 !ن اینجانبودننگاه به امین می دوزد: ایشون اال

باز هم فضا در سکوت سنگینی فرو می رود و قاهی مطالبی را یادداشت می کند. شهادت  

ضنونینشرونده به اندازه خود وقت می گیرد و هرکس گفته     سیامک زندو بقیه م مهرداد و 

به نحوی دیگر و از دید خود بیان می کند. پسووورخوانده ی مظفری بنام            های هومن را 

ه تک پسور یکی از شورکای مورد اعتمادش بوده، همه چیزراتمام شوده     متین فرامرزی ک

می بیند و لب باز می کند. و در آخر اهافه می کند که از خون ریخته شده ی پدرخوانده    

ها ریخته شوووده. متین اعتراف می            که در این سوووال مام خونی  به ازای ت گذرد  اش می 

شده اما بعد از مرگ   سته   کندهرگز قاطی کارهای پدرش نمی ناگهانی او مظفری از او خوا

برایش کارکند و در ازایش او زندگی و آسووایش گذشووته را به او هدیه کند. هرچند که  

پازل                 های  که  مه ی ت حاال ه هایی کرده بود. کار فادار نبوده و زیرزیرکی  یاد و اوهم ز

کنارهم چیده شوووده بودند و عالمت سووووال ها به جواب رسووویده بودند. نقطه ی مبهمی            

شروع به اعالم نتیجه دادگاه         نمان هی باالخره  ست دقیقه ای قا سکوتی بی ده بود و بعداز 

ستند ودادگاه آن ها متهم به فرار از      شخاص فراری تحت تعقیب پلیس ه می کند. تمام ا
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یا اطالع از مکان              به مخفی شووودن این اشوووخاص  قانون اعالم می نماید. هرگونه کمک 

س      شان و مطلع نکردن پلیس جرم مح ضور صطفوی       ح سام م شود. جناب آقای  وب می 

بنابر سووواخت دارو ها و مواد غیرقانونی،همکاری با باند قاچاق و جعل هویت محکوم به               

 .پانزده سال حبس می شوند

علی پورمهر، بنابرجنایات به عمل آمده من جمله قتل عمد و قاچاق مواد مخدر و پخش               

سان و قتل عمد داریو  ساغر حاتمی   مواد بین عموم مردم، قاچاق ان ش مظفری و دزدیدن 

متهم به بیسوووت سوووال حبس و مقداری معین پرداخت دیه ی داریوش مظفری که طبق        

رهایت ولی دم عفو می شود. نتیجه نهایی دادگاه وی بعد از رهایت یاعدم رهایت اولیا       

  .بقیه مقتولین مشخص خواهد شد

با داریوش مظفری د        کاری  خاطر هم قای متین فرامرزی ب ناب آ تل و    ج ر سوووه فقره ق

 .دوفقره آدم ربایی محکوم به هشت سال حبس می شود

شده از قتل عمد داریوش         سالن آبرودی، تبر ه  شده از قتل ار ساغر حاتمی،تبر ه  خانم 

مظفری، بدلیل همکاری با پلیس برای کمک به دولت تخفیف در اتهام به همکاری با باند      

  و پردات خسارت نقدی به مبلغ)...(شده  قاچاق و پخش عمومی مواد بین مردم محکوم به

 .شود می تبر ه وارده اتهامات ازتمامی

سینه حبس شده یکی پس از دیگری رها می شوند. مجید اشک شوق می        نفس های در 

ریزد و سوواالر ازته دل می خندد. امین نگاه به نیم رخ بی حس سوواغر می دوزد و لبخند    

کند. چرا سوواغر انقدر که باید خوشووحال    تلخ گوشووه ی لبش را با دید تیزش شووکار می

  نبود؟

سوویامک زند بنابر همکاری با باند قاچاق و شووهادت غلا در دادگاه علیه سوواغر حاتمی    

 .متهم بههشت سال حبس می شودو بقیه مضنونین همه تحت تعقیب پلیس هستند
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*** 

سال و دیگ        ست  شدند. یکی متهم به بی ضاوت  ه  ری دهمه در دادگاهی که عادالنه بود ق

سووال. به راسووتی عادالنه بود؟ چرا هیچکس از مهرداد راجع به سووختی روزهای گذشووته   

ست بداند دیدن تن کبود و زخمی خواهر وقتی که       هی یا بازپرس نخوا سید؟ چرا قا نشر

شته؟ چرا هیچکس از مهرداد یا     شده بود و دیگر آدم قبلی نبود درد دا ته نگاهش خالی 

مادرت بخاطرتو چقدر درد داشت؟ میزان دردت را بگو   سام واقعی نشرسید مرگ پدر و  

شاید بشود به کمک سنگینی آن ها چندسالی از حبست کم کرد. چون قطعا سخت تر و         

  .جانسوز تر از حبس بوده

چرا هیچکس برای هومن ناراحت نشووود؟ چرا همه برای بریدن حبس بیشوووتر برایش       

به همین امروز هم نابود شده و برباد دندان تیز کردند و هیچکس فکر نکرد جوانی او تا 

به این نقطه از داسوووتان فکر نکرد که هومن از خود وزندگی اش          رفته؟ چرا هیچکس 

گذشووت تا فردا و فرداهابهتر از امروز باشووند و معتادین کمتری کنار جوب ها به خواب  

شوند و فردا و فردا ها دیگر مهرداد و هومن  ه  بروند. تا پلیس های کمتری قربانی  ا و ر

  .و مرصاد و... نداشته باشد

شکرنکرد؟ همه     شه کن کردن بازی های کثیف مظفری ها ت چراهیچکس از او بخاطر ری

ی مدال ها و درجات نثار پلیس های دولت می شووود. باکی نیسووت آن ها هم تالش خود  

سیاه می           ستری هارا هم  سرزمین مان حتی خاک ست مردم  شکل اینجا را کرده اند اما م

و توجهی به سوووفیدی کمرنگ وجودشوووان نمی کنند. در دادگاه هیچکس از هومن  بینند

بخاطر تالشی که برای ریشه کن کردن قاچاق در کشور کرده بود تشکر نکرد. هیچکس  

برای جوانی از دسوووت رفته اش افسووووس نخورد و فقا خودش بود که هنگام شووونیدن       

و   را با چه چیزها می ترسانندبیست سال حبس نیشخند تلخی زد و قطعا در دل گفته من 

  !تنبیه می کنند. بدتر از این هارا دیده ام
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رها و هیراد و کسرا و همه تحت تعقیب هستند و هیچکس کنجکاو نبود زندگی پردرد      

ودر تلخ و گزنده بوده که          و و و و و آنها را بشرسد.کسی از سیامک نشرسید مرگ دخترت چق

ی محسن روباه هم از یتیمی اش نالید و در  تو روی به پلیس آوردی و اعتراف کردی. حت

آخر بازدل کسووی به حالش نسوووخت. زیپ سوواک کوچکش را می بندد و از جابلند می   

شود. لباس های چندروزه اش راجمع کرده بودتا برود. نگاهش را سرتاسر سلول تاریک  

ه  می چرخاند و لبخندمی زند. لبخندی تلخ و گزنده! می رفت و آزاد می شووود اما به چ            

قیمتی؟ به قیمت اعتقادات له شده ی امین؟دلش گرم می شد وقتی به این که امین انقدر    

شته که چنین کاره کرده فکر می کرد اما یاد هومن که میفتاد تمام وجودش      ستش دا دو

آتش می گرفت.وکیل می گفت خیالش راحت باشووود و این اعتراف عمال نقش بسوووزایی  

گرفته اند. اما این هم برای آرام کردن دلش کافی  ندارد چون از ولی دم مقتول رهووایت 

نبود. دلش از این میسوووخت که روزی هم سووفره ی تمام آدم های آن خانه شوود. همان   

هایی که در چشووم مردم دزد و قاتلی بیش نیسووتند اما او دید که همه ی آن ها عالوه بر  

سانی زخم خورده که نیاز عجیبی به ح    سانند. ان   مایت و محبت دارند.دزد و قاتل بودن ان

هیچکس دل شکسته ی شان را ندید و همه ندیده قضاوت کردند اما ساغر دا ما دودوتا        

چهارتا می کند و به بی عدالتی می رسوود. بی عدالتی اسووت که اوهم درهمه کارهایشووان   

شکم تخت اش           ستش دارد. دست روی  شود. بخاطر امینی که دو شد اما آزاد  شریک با

د شاید پاکی و بیگناهی توست که این چنین معجزه ای کرده. شاید    می کشد و فکر میکن 

حتی توهم ترسیدی که ازخدا معجزه خواستی و خدا... خدا اجابت کرد. به همراه نگهبان  

این بار بدون هیچ دستبند سرد و فلزی با دست هایی رها و باز باساکی کوچک که روی       

سنگینی می کند طول راهرو را طی کرد   ستش  سد.   دوش را ه و باالخره به روشنایی می ر

آسووومان آبی و بدون ابر تهران لبخند برلبش می آورد و فکر می کند که خدا هسوووت!         

  .خداوند هست و معجزه می کند
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شکر می کند. قدمی          سیون خدا را  شنایی و این اک شد و بخاطر این رو سی عمیق می ک نف

شووده می گذارد. بعد از این دیگر از پله های پایین می رود و قدم روی زمین سوونگفرش 

نگهبان همراهش نمی شود، بعداز این قدم هایش را باید خودش بردارد. بدون نگهبان و  

بدون دستبند فلزی! مردی بدون لباس فرم نظامی،باصورتی اصالا شده و پیراهنی سرمه 

  زا تکیه  که  شوووود می متوجهش انگار . داده دیوار به  تکیه  اش چندمتری  فاصوووله   در ای 

سمت یکدیگر برمی دارند یکی از   شود  می نزدیکش و گیرد می اردیو . باهرقدمی که به 

سنگ های درشت و سنگینی که سد راه سرنوشت شان شده می شکند و نابود می شود.             

عاقبت هردو در فاصله ی یک قدمی یکدیگرمی ایستند و نگاه دقیق شان را روی اجزای     

ق پی برده بود و دیگری به معجزه ی  صووورت یکدیگر می چرخانند. یکی به قدرت عشوو

خداوند و هردو انگار یکی از باشکوه ترین غیرممکن های زندگی شان را می دیدند. مثل  

سیاه... زندگی آن ها جادو و         شی از کاله  سان در جعبه یا در آوردن خرگو شدن ان غیب 

 س صورت معجزه را فراتر ازتمام این غیرممکن ها به رخشان کشیده بود. امین برای لم  

ساغر عطرتنش را         سخت در آغوش می گیرد.  شنه ای او را  شود و مثل ت شقدم می  او پی

باتمام وجود به مشام می کشد و بازخدارا شکر می کند. باری دیگر خدارا باور می کند و     

باری دیگر به معجزه ایمان می اورد. بعداز لحظاتی ساغر باالخره به حرف می آید: هنوز 

 .بشناسنت اداره ایم. ممکنه

 !صدای زمزمه وارش را کنارگوشش می شنود:دیگه مهم نیست

 کم کم از خود جدایش می کند و نگاه به چشم های خیسش می دوزد:خوبی؟

  ساغر آب دهانش را قورت داده و لبخندتلخی می زند:من خوبم... ولی... ولی بقیه چی؟
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ی مقتول ها. اگه پیداشون   امین دست روی گونه اش می گذارد:قراره بریم دنبال خانواده

خاطر مظفری هم عفو خورد چون متین        بدن کلی تخفیف می خوره. ب یت  کنیم و رهوووا

 .رهایت داد

ساغر تلخ می شود: خیلیاشون فرارین. مهرداد و هومن زندانن. حداقلش پنم سال از اون  

 .حبس هاهم حق من بود

غر انتظار هرعکس العملی  امین اخم می کند و دستش را از روی صورت او برمی دارد:سا

ازت داشووتم بجز این. نمی خوام درکم کنی و بفهمی چه حالی دارم. حتی نمیتونی ذره ای  

 ...از عذابی که تو جونم هست رو درک کنی و االن

سریع دست های او را در دست می گیرد:نه نه.          شده  ساغر که متوجه ناراحت کردن او 

ستم ناراحتت   کنم باورکن. فقا...فقا میترسم امین. میترسم     من نمیفهمم ولی.. نمی خوا

 .از روزی که بگی پشمونی از کاری که کردی

ساغر... من تا          شارد:توبامن زندگی کن. فقا همین  ست میف ست او رادر د سخت د امین 

 .آخرین لحظه عمرم پشیمون نمیشم

 .ه ای روی دست ساغر می گذارد:من انتخابمو کردم. بین تو و شغلمب.و.ش

ندد و امین از مقابلش کنار می رود. به جلو هدایت اش می کند:من فهمیدم       سووواغر می خ

 .گاهی تو زندگی باید از یک سری چیزها گذشت.بریم

دست دور کمرش می اندازد و بااطمینان قدم برمی دارند. ساغر درحالی که کفش هایش 

 را نگاه می کند لب می زند:یعنی واقعا همه چی تموم شد؟

 .ا بیشترمی کند وفاصله را کمتر:نه. تازه داره شروع می شهامین فشار دستش ر
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 .ساغر نگاهش می کند و امین بالبخندمی گوید:زندگی رو میگم

سووواغر لبخندی می زند و آه پرحسووورتش را از دل خارج می کند. امین ادامه می دهد:از  

ه آاین به بعد تموم سووونگینی های زندگی رو من به دوش می کشوووم فقا تو دیگه نباید  

 !بکشی

 !ساغر زمزمه می کند:از چوب خدا می ترسم امین

امین دسووت او را در دسووت می گیرد:من حرف هامو باخدازدم. توخیالت راحت باشووه.    

 خوب؟

 ...ساغر:بعداز این چی قراره بشه؟ وقتی همه دارن جزاپس میدن و من نه

یدم  ب.و.شهمیشه  ووو : تورونمی دونم ولی من یکی که کار و بار اکشن بازی رو یبار واسه

گذاشووتم کنار. بعد طالق دومم بازهم باکمال پررویی قصوود تجدید فراش دارم تااز یک   

 .خانمی خواستگاری کنم و توفکر اینم چجوری باید رمانتیک بازی در بیارم

ساغر به خنده می افتد و امین باهمان چهره متفکرش ادامه می دهد:جدی می گم خوب.   

ونه هم نخوندم ببینم چجوری میشووه به نحو عالی از  محم رهووای خدا یک کتاب عاشووق

 .یک دخترخواستگاری کرد

گه                به این کارهانیسوووت.چون ا یازی  سووواغر لبخندی می زند و می گوید:بنظرمن که ن

دخترخانم دوسووتتون داشووته باشووه همون دوسووتت دارم خشووک و خالی هم کافیه واسووه  

 .شنیدن جواب بله

 !و : عجب
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تت دارم را از او می کشد باجمله ی بعد او شوکه می شود:می  ساغر که انتظار شنیدن دوس

 شه ازت بخوام چشم هاتو ببندی؟

 ساغر متعجب می پرسد:واسه چی؟

 !و : اون بیرون یچیزی هست که می خوادغافلگیرت کنه

سووواغر یک تای ابرویش باال می اندازد و در آخر می گوید:قبوله فقا موا ب باش زمین  

 .نخورم

ی بندد و دستش را به دست امین می سشارد. باخروجشان از در بزرگ هردوچشمش را م

صوودای موتور ها و ماشووین ها نزدیک تر می شووود و سوواغر فکر می کند همین صووداهم   

ضای             ست. در ف شین های خیابانهارا دان صدای موتورها و ما ست!باید قدر  صدای زندگی

م باالخره امین لب بازمی بسته و سکوت مطلق همین هم آرزو می شود. بعد از چندین قد

 .کند:حاال می تونی بازشون کنی

ساغر چشم باز می کند و با دیدن صحنه ی مقابلش حرف در دهانش می خشکد. چیزی      

که می دید یک تابلوی کامل و بی نقص از خوشوووبختی بود. یک تابلوی آرزوها... یک              

 !رویای شیرین که تا از دستش ندهی قدرش را نخواهی فهمید

شوک زیاد ماتش برده       پدرش،م صحرا با کودکی در بغل. از  ساالر و  ادرش روی ویلچر،

بود و نمیدانست باید چه کند. اولین کسی که نزدیکش می شود پدرش است. بدون هیچ     

د:مایه افتخارمی بابا.به بزرگی ب.و.شوو حرفی اورا در آغوش می کشوود و سوورش را می   

 .خودت حاللم کن

ساختگی     حتی همین جمله هم رویایی بزرگ د سالها پیش بود. کاش این افتخار  ر دنیای 

نبود و می توانسووت واقعامایه افتخارش باشوود. کاش که این خوشووبختی کامال واقعی بود. 
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آغوش مادر و عطرآشنای تنش،آغوش گرم و مامن برادرش و در آخر چهره ی بشاش   

  .خواهرش باشووکم گردش. خوشووبختی می توانسووت همین باشوود. یک تابلو با دوسوومت 

سوومتی خانواده اش باشووند حاال هرچند باموهایی سووفید تر و چهره هایی شووکسووته تر، و  

طرف دیگر امین باشوود و نگاهش،لبخندش،دسووت هایش... خوشووبختی می تواند دقیقا    

همین باشووود و کاش که بتوان این لحظه را تاابد و ابد کش داد. وقتی مادرش با لب های         

می فهمد حتی همین صوودای مادر هم مادی   خشووکش به سووختی نامش را زمزمه می کند

برای خوشبختی است. حاال می توانست تا آخر عمر موهایش را به دست های چروکیده       

مادر بشارد تا نوازشووش کند. می توانسووت تا آخر عمر برای پدرش چایی دم کند و دلش  

را شوواد.میتوانسووت لقب خاله را یدک بکشوود و برای توراهی خواهرش خاله باشوود. می   

ساالر همان آبجی خانم!این          شد و برای  ساالر زن داداش با ست برای دختر انتخابی  توان

خوشبختی را مدیون سه نفر بود. یکی امین بودکه بخاطرش پاروی خیلی چیزها گذاشت     

و دیگری هومنی بود که این ازخودگذشتگی را گردن گرفت تا زندگی او را نجات بدهد. 

سالها سختی باری    نفرسوم خدابود که این معجزه را  برای او بوجود آورد تابتواند بعد از 

شتر از قبل قدر   دیگر کنارخانواده اش مثل دختری عادی زندگی عادی را لمس کند و بی

  .این یکنواختی و عادی بودن زندگی را بداند

بعضی چیزهارا تا از دست ندهی به این شدت قدرش را نخواهی دانست و از بودنش به      

ذت نخواهی برد. خانواده، زندگی آرام و بدون تالطم. همه چیزهایی هسووتند  این اندازه ل

که تا وقتی نبودنشوووان حس نشوووود از بودنش لذت نخواهیم برد و این طبیعت انسوووان       

ستی بلندیهای زندگی درس بگیریم تا از یکنواختی ها گله نکرده      ست،بیایید همه از پ ها

 .و بیشتر قدر این سکوت آرامش بخش را بدانیم

*** 
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سد. یکی یکی         شده بلندتر به گوش می ر صدای ولوله ی بشا  سالن مالقات  باورودش به 

افراد پشت شیشه را پشت سرمی گذارد و باالخره سر صندلی ششم می ایستد و با دیدن 

صندلی جای می گیرد و          شکم قلنبه اش می خندد. روی  ساغر و  صورت گل انداخته ی 

 .نیز گوشی تلفن را برمی دارد:سالم تلفن را برمی دارد. همزمان ساغر

 !هومن میخندد:علیک سالم. نترکی تو یوقت؟ من نگرانم

 .ساغر لبخندی خجول می زند و نگاه از شکمش می گیرد: خودمم نگرانم

 و : نگران ترکیدنت؟

 .ساغر می خندد:نه. نگرانِ اینم که چوبِ خطاهای مارو اون بخوره

ندمی زند:عالقه خاصوووی به این دیالوگ داری        و به شوووکمش اشووواره می کند. هومن لبخ  

 فکرکنم.خسته نشدی از تکرار کردنش؟

 ساغر برای عوض کردن بحث می گوید:خودت خوبی؟

صب خیلی جای        شتباهه. الم سریال ها از زندان ا ووووو :آره عالی. بجان خودم تبلیغ فیلم و 

 !توپیه بخدا. نه کاری نه باری نه استرسی فقا بخور و بخوابه

خندمی زند و هومن جدی می شود:تو اشتباهی نکردی این وسا که جزاش دامن  ساغر لب

گیر بچت بشووه. حتی امین هم اشووتباهی نکرده. اشووتباه رو من کردم که پای تورو به این 

  .بازی کشیدم جوابش هم پس دادم

جک           ها. اون ورو یال این حرف  حاال بیخ ید: سوووواغر آهی می کشوووود و هومن می گو

 چطوره؟کی میاد؟

  .دوهفته و ر لبخندی ازته دل می زند:یماه ساغ
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هومن لبخندی می زند و فضووای کوچک بین شووان درسووکوت فرو می رود. هومن برای    

 شکستن سکوت پیشقدم می شود:امین چرا نیومد؟

 .ساغر می خندد: سرکاربودنتونست بیاد

 و :دلش هوای آق پلیس بودنو نکرده که؟

شون بود      ساغر لب می گزد:به روش نمیاره ولی می  شه. اوایل خیلی پری سخت فهمم چقدر

ولی بهترشده. داره به فضای انتشاراتی خو می گیره. در نظر داره داستان هاش تو مجله      

 .جاافتاده تر که شد شروع به نوشتن کتاب کنه

و :خداروشکر. پس داره کار و بارش می گیره. من که بهش همون اول گفتم رو فیلم نامه  

سی فکر کنه کلی م  سه که من    نوی سخرم کرد حاال ببین دیگه تهش به همون جایی می ر

 .گفتم

سووواغر می خندد:فیلم هم بد حرفی نیسوووت. طرفدار زیادی پیدا می کنه داسوووتان های          

 .اکشنش

 هومن می خندد و می پرسد: راستی خبر از نازمامان داری؟

 .و : آره حالش خوبه. پول این ماهو دیروز واسش واریز کردیم

 .می زند:خداروشکر. حواستون بهش باشه هاهومن لبخند

ووووو :مگه میشوه حواسومون به تنها امانتی تونباشوه؟ اون اوایل یکبار رفتیم خونه اش ولی     

 .بعدش من سنگین تر شدم و شرایا جور نشد بریم

بازسکوت می شود و هومن لب باز می کند: خودت روببخش ساغر. هیچکدوم از این ها    

  .تقصیرتونیست
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ه   عذاب       سووواغر آب د تاخودتو نبخشوووی این  گاه می دزدد: هد و ن انش را قورت می د

همراهته. به حکم های نصووف و نیمه ی دادگاه های زپرتی اعتنایی نکن. اگه من این توم 

  !و تواون بیرون یعنی عدالت الهی همین بوده

وووو :تاآخر عمرم این بغم ولم نمی کنه.باهرلحظه ای که پشت سرمیذارم به تو،مهرداد،     

 .... به همه تون فکر می کنمهمه

ووو :یک عمر می خواستی به فکر خودت باشی و قوانین خونه تون نذاشت. بعدش اومدی  

بین ما و دلت خونه تون رو میخواسوووت و من اجازه ندادم... حاال خودتی و خودت. بعداز       

 .این حقته زندگی کنی

ق تو بچه بود و یکی حمن اگه قبول کردم این کاررو بکنم سه تا دلیل داشت. یکیش اون 

از زندگی که بدسوووت من و بقیه پایمال شووود. توم مثل بقیه دخترها حق داشوووتی زندگی  

  .داشته باشی ولی من این حق رو ازت گرفتم

 ساغر کنجکاو می پرسد: دلیل سوم چی بود؟

هومن: مردی بود که بخاطر زن و بچش التماسووم کرد. هرکسووی کاری که امین کرد رو  

 !نمیکنه ساغر

ساغر لب می گزد و هومن گوشزدمی کند:قدرشوبدون. منم حالم خوبه. قول میدم تولد      

 .بچه ی این کله کدوت از اینجا بیام بیرون

سمش چیه        صور نوه ی بدنیا نیامده اش قهقهه می زند و هومن می خندد:حاال ا ساغر از ت

 این بچت؟

 !ساغر دست روی شکم برآمده اش می گذارد:علی
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رت هومن جمع می شووود. انتظار نداشووت نام او را روی فرزندشووان    لبخند از روی صووو

بگذارند. لبخند کم جانی می زند:مراقبش باش تاعلیِ خوبی باشوووه! تنهاش نذارید... یک   

 !بچه بدون پدرو مادرش پوچه. من این توم تا اون یک علی دیگه مثل من نشه

کشد:خوش بحال علی هردو تلخ لبخند می زنند و ساغردست روی شکم برآمده اش می 

 !که همه انقدر دوستش دارن

*** 

سخت بود اما غیرممکن نه. بخشیدن خودم را می گویم. بعداز سال ها حمل این سنگینی      

روی دلم باالخره توانسووتم خودم را ببخشووم. در روزی که کارهای یکنواخت و دوسووت    

بزرگرا پاک کرده و  داشتنی خانه ام را انجام می دادم. مثل هرروز قاب شیشه ای تابلوی    

نده و              باخا نسوووتعلیق روی آن حک شوووده را زیرلب خوا که  له ای  نداختم. جم برق ا

ندزدم:  ید!    "لبخ ندگی کن یال حرف مردم،فقا برای خودز چک و اولین      "بیخ تابلوی کو

هدیه ی امین را هم همینطور، همان کنده کاری چوبی که اولین معجزه را برای زندگی          

ایی به احسووواسوووش اعتراف کند.  رف می شوووسوووتم و همراه با من کرده بود تا امین وف

ششزخانه      سیقی درحال پخش از تلویزیون به نوای چیک چیک باران که به پنجره ی آ مو

ساعت هم مزین این لحظات بود و همه      صدای تیک تاک  سشرده بودم.  می خورد گوش 

صدای کلیدی که در قفل  ات  چرخید لحظ چیز به زیبایی یک زندگیِ آرام در جریان بود. 

یکنواختم را زیباتر از همیشووه کرد. بعضووی یکنواختی ها تاابد دوسووت داشووتنی اند. مثل   

صدای چیک چیک باران، صدای تیک تاک ساعت و صدای کلیدی که در قفل می چرخد.  

خنده های همیشگی کودکانه که سکوت خانه را می شکند و پشت بندش صدای مردانه        

. باورودشان دست از  رف شستن کشیدم و به استقبالشان          ای که می خواهد آرام باشند 

ه ای برموهای لخت علی گذاشتم.   ب.و.ش ه ای برگونه ی آتنا و ب.و.ش رفتم. مثل هرروز 

مقصوود سوووم صووورت ته ریش دار مَرد باران خورده ام بود. بادیدنش زندگی برایم از نو  
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اران  چیک چیک بشروع می شود و تیک تاک ساعت ریتمی دیگر به خود می گیرد. حتی 

هم حس رقصووویدن را در مویرگ هایم زنده می کند و من مثل هرروز باری دیگر متولد   

شبختی که خستگی         سعی می کنم مثل هرروز بادیدن این تابلوی یکجای خو شوم. و  می 

را از تنم خارج می کند باری دیگر خودم را ببخشم و به هدایای الهی که نصیبم شده فکر  

 واند خالصه ی همین باشد،همین باران و تیک تاک ساعت،کنم. و زندگی می ت

شته        ستی که زندگی باید همین تابلوی خوشبختی باشد، همین که یادبگیریم قدر دا به را

 .هایمان را بدانیم،یعنی که خوشبختیم

 

 ...صبح ها

 .یکی از خاطراتت که بیشتر از همه دوستش دارم برایم شعری تازه دم می کند

  "ت دارمدوست"می نوشم :

 .و زندگی آغاز می شود

 

 باسالم

صحبت کوتاهی دارم بادوست های عزیزی که افتخار خوندن این داستان رو به من دادن  

ستان خیلی اذیت          شتن این دا شن. باید بگم طول نو شریک خا خطی های ذهن من ب تا 

 شوودم،چون خیلی قضوواوت شوودم. کسووانی بودند که اول راه از پیچ در پیچی داسووتان گله

کرده و کنار کشوویدند. کسووانی بودند که کنارم موندند اما داسووتان رو الگوی بدی برای    

ستان من خالفکاری رو      سانی معتقد بودند بامحتوای این دا ستند. ک جامعه و جوان ها دون

تبلیغ کردم و راهی خوب برای کسوووب در آمد معرفی کردم. کسوووانی بودند که آخر       
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گفتند سوواغر باید جزای کارش رو می کشووید. اذیت   داسووتان گله از بی عدالتی کردند و

شوودم اما تمام سووعیم رو کردم افکارم و اعتقاداتم خدشووه دار نشوون. من همیشووه معتقدم 

سوویاهی و سووفیدی مطلقی وجود نداره. امین و حاج مجید سووفید مطلق نبودند و اشووتباه    

سیاه مطلق نبودند و خوبی هایی      ساغر، هومن و همه ی اون ها  شتند،  شتند.آدم   دا هم دا

م آد رایب مطلقی سیاهی  و سفیدی  که ها خاکستری اند و باید این رو باور داشته باشیم     

نقطه می  4ها وجود نداره.بخوام تمام هدفم رو از نوشتن این داستان دسته بندی کنم به    

رسوووم. نقاطی که االن در جامعه مون جاریه و راه حلی براش نداریم، همه داریم بی راهه 

یم ، خطاها رو می بینیم اما ذره ای تالش برای درسوت کردن این راه کم انجام نمی   می ر

  .دیم

نقطه ی اول بزرگترها هسووتند، پدر و مادرهایی که قطعا جز خیر و صووالا و خوشووبختی   

بچه ها چیز دیگه ای نمی خوان اما متوجه نیسووتن توی این عصوور، با این نسوول از بچه ها 

نمیده. دیگه بامحدودیت زیاد نمیشوووه بچه ای رو از خطرات           دیگه باید نباید ها جواب      

بیرون محفوظ نگه داشووت بلکه با این باید نباید ها زندگی رو به حدی براشووون تنگ می 

کنند که اون بچه برای فرار از خونه به جامعه ی خطرناک بیرون روی بیاره. کاش که               

ها    پدر و مادرها قبول کنند این راه جواب نمی ده و بجای        بزرگتر بودن دوسوووت بچه 

 !باشند

نقطه ی دوم قضوواوت های غلا و بیجای ما آدم هاسووت. هرکدوم از ما وقتی یک دزد رو 

می بینیم در دل به اون لعنت می فرسوووتیم. اخبار فجیعی رو از اخبار می شووونویم و دل      

میسوووزونیم برای مظلوم های وقایع ولی هیچکس به هدف  الم فکر نمی کنه. هیچکس  

دونه ادمی که االن بد شده چه روزهایی رو پشت سرگذشته تا به امروز برسه. بیایید       می 

تا از گذشووته ی آدم ها خبر نداریم زندگی شووون رو قضوواوت نکنیم. ماها خدا نیسووتیم و  

  .تنها قاهی عادل خداست!و همه ی ما یک روزی با عدالت تمام قضاوت خواهیم شد
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ما ها قطعا از یکنواختی و تکراری بودن زندگی  نقطه ی سوووم ناشووکری نکردنه. همه ی  

مون گاهی بیزار بودیم و دنبال راهی برای فرار از این یکنواختی رفتیم. حاال من، منی که      

یک عمر دنبال هیجانات بودم می گم که گاهی تو اوج هیجانات زندگی دل آدم لک می           

بدونیم    زنه برای یکنواختی ها و تکراری بودن های زندگی! قدر روزهای        آروممون رو 

سی از      ستی بلندیه. پر از مرگ های متعدده و ممکنه هرک چون یک زندگی متنوع پراز پ

پسووش برنیاد و باالخره یک روزی می رسووه که تو اوج ارتفاعات بلند دلت برای پسووتی   

شده اون            شه و می خوای برای یک لحظه هم که  شتی تنگ می  سر گذا شت  هایی که پ

 .دیگه احساس کنیآرامش خیال رو باری 

نقطه چهارم قدرت خداسووت. باید بیاد داشووته باشوویم که ما در هرشوورایطی به خدا نیاز    

ست!       شه نی شده با داریم. خدا بین عبادت های اجباری و افراطی که ممکنه برامون تعین 

خدا همیشووه هسووت و ما نمیبینمش، کافیه یکبار از ته دل صووداش کنیم تا دسووتمون رو   

باور داشوووته باشووویم تا توی زندگی مون به خواسوووته های بزرگ و             بگیره. پس خدارو 

 .کوچیکمون برسیم

 پیشنهاد میشود

 اشکی |رمان ماهمه تنهاییم 

  ROSHABANOO |ای برای هیچرمان عاشقانه

 روشنک.ا |رمان در پس یک پایان 

 

 (1roman.irساخته شده است) یک رماناین کتاب در سایت 
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