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سه  یادآوریصبح بود.با  قهیدق 6:30شدم.ساعت  داریبود از خواب ب یپاتخت یساعت که رو کیت کیت یصدا با
 .دوباره اعصابم داغون شد شیروز پ

 .بار آروم گفتم:پدرام خدا لعنتت کنه چند

صورت گرفت.همشم به خاطر اوبود.از پنجم دبستان  یسخت یمنو پدرام دعوا نیتو مدرسه ب یا چهارشنبه
 .ی،فقطم به خاطر اون موضوع لعنت رستانمیباهام بد شد تا حاال که سوم دب

و به سمت آشپزخونه  نیی.از پله ها اومدم پارونیو آماده شدم و از اتاق زدم ب رونیاومدم ب ییدستشو از
 .نشستم یصندل یگفتم و کنار بابا رو ریبه هردوشون صبح بخخوردند. یرفتم.مامان و بابا داشتند صبحونه م

 .باباجان ریلبخند زد و گفت:صبح توهم بخ شهیمثل هم بابا

 .دیسرحال یلیامروز خ-

 .سرحالم شهیهم-

 .رو لشیدل دی.بگدیا گهیجود د هیامروز  یدونم ول یکه م نویا-

 .باباجان الیخیچرا.ب گنیم یخوش حالم باش-

تهران بود.مامانمم استاد  یدوتا از کارخونه ها سییمامان.بابا ر یمن و هم برا یبود.هم برا یفرشادم عال بابا
 .وقتا تو خونه بود شتریب نمیگرفت و واسه هم یواحد کم م یدانشگاه بود ول

 آرشام؟حواست هست؟ یی:کجامامان

 د؟یگفت یزینه.چ دیببخش-

 .مدرسه ها یرسیم ریصبحونت رو بخور.د عیگفتم سر-

 .چشم-

 .ایب عیمنتظرتم.سر رونیبلند شد و گفت:ب بابا

 .چشم-

 .رفتم یرو خوردم واز مامان تشکر کردم.به سمت خروج صبحونه

 .کردم یخانم،که خدمتکارامون بودن خداحافظ هیاز آقا رجب و خانمش،سم اطیح تو

 .دیاگه منتظرموند دیشدم و گفتم:ببخش نیماش سوار

 .من باباتم یشما هم استفاده نکن. ناسالمت ریحرف نزن.از ضم یصدبار بهت گفتم بامن کتاب-

 .باشه-
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بشم که  ادهیخواستم پ ی.مستادیکنار مدرسه ا نیبا بابا برم.ماش دادمیم حیمن ترج یدور نبود ول ادیز مدرسه
 .دیردو پدرام رو دبود.بابا رد نگاهمو دنبال ک ستادهیدر ا ینگام افتاد به پدرام که جلو

 ؟یترس ی:چرا خشکت زده؟مگه ازش مبابا

 بترسم؟ نیمن از ا-

 .کنه یبد نگات م یلی:خبابا

 .دمیدعوامون افتادم و آه کش نیآخر ادی دوباره

 د؟یشده؟...دوباره دعوا کرد ی:طوربابا

 .خودش بود ریتقص-

 .کرد فیرو تعر زیباهام تماس گرفت و همه چ رتیمد یچهاشنبه ا-

 مدرسه؟ دیومدیپس چرا ن-

بچه ها  یتا تو جلو ومدمیهم ن یکو گوش شنوا؟چهارشنبه ا یکردم ول حتیمن هزار بار تاحاال تو رو نص-
 .مدرست امیمن ب یهربر که دعوا کرد دی.نبای.درضمن تو بزرگ شدیخرد نش نیاز ا شتریب

 .دیو گفتم:ممنون که منو رسوند نییرو گرفتم پا سرم

 ام؟آرش-

 بله؟-

 ؟یکن یباهاش دعوا نم گهیجون بابا قسم بخور که د-

 .شد یگفتم پررو م ینم شیزیخودش بود.اگه چ ری.منکه بهتون گفتم تقصهیچه حرف نیبابا ا-

 .قسم بخور-

 .ناچار گفتم:چشم.فقط به خاطر شما.خداحافظ به

 .خداحافظ-

 .دوستم بود نیامان دست تکون دادم.سامان بهترس دنیشدم و به طرف مدرسه رفتم.باد ادهیپ نیماش از

 ؟یسالم خوب-

 ؟یراومدیتو؟چرا انقدر د ییسالم.ممنون.کجا-

 .زدمیداشتم با بابا حرف م-

 حت؟یبازم نص-
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 .آره-

 خواستم وارد کالس بشم که پدرام جلوم رو گرفت و گفت:کجا؟ ی.ممیسمت کالس رفت به

 .تو کالس رمیم ؟دارمیکور-

 نیبهتر ایبلندتر بود.ارش یچند سانت هیاو قدش  ی.ولمیروم قرار گرفت.از نظر وزن مثل هم الغر بود روبه
 .اضافه وزن داشت کمیبود. ستادهیدوست پدرام بود که کنارش ا

 .حال و حوصله دعوارو ندارم.برو کنار یرو گرفتم باال و به پدرام نگاه کردم وگفتم:اول صبح سرم

 .خوب بزنمت یتنزاش یچهارشنبه ا-

 .تورو خدا بس کن پدرام-

 رفته؟ ادتی نکهی.مثل ااریاسم منو به زبونت ن-

 !ارهیزدمش که خون باال ب یروگرفت.اگه به خاطر قول بابام نبود همچون م قمی

حال و حوصله دعوا کردن  گهیکه م یفهم یمنو پدرام قرار گرفت . به پدرام گفت:ولش کن.مگه نم نیب سامان
 ره؟روندا

 .کارش رو انجام بده ؟بزاریگفت:توچه به فضول ایارش

 ؟یکن یبدتر م یآرومشون کن نکهیا ی:تو ساکت شو.به جاسامان

 .کنار یو بر یبه پدرام گفت:توهم بهتره بس کن بعد

 ؟یزن ی:گنده تر از دهنت حرف مپدرام

سروپا  یب یپدرام مثل الت ها یحرفا یپولدار بود ول یلیمن خ یاو هم مثل بابا یموندم تو نخ پدرام.بابا من
مدرسه هم تو شمال شهر قرارداشت.همه بچه  نیتو شمال شهر بزرگ شدند.ا نجایا یبچه ها باٌتمامیبود.تقر

 .زدند یحرف نم ینجوریادب داشتند وا یلیها خ

سال 6ن موضوع مال .او؟یکه به دل گرفت هیا نهیچه ک نیکردم که سامان بلند گفت:ا یفکر م داشتم
 م؟یشد هیشما دوتا چقدر تنب یبچه ها به خاطر دعوا هیکه منو بق دی.تاحاال فکرکردشهیپ

تا ,بچه ها رو به شلمچه نبردند.همه بچه هاهم با ما دوتا,منو پدرام یگفت.پارسال به خاطر دعوا یم راست
 .ماه حرف نزدند.حقم داشتند کی

خسته شده  تیوضع نیکردم.از ا یبچه ها رو حس م نیکالس شدم و به بچه ها سالم کردم.نگاه سنگ وارد
مشاور مدرسه گفت که  یکه مدرسه ام رو عوض کنم.ول دی.پارسال به ذهنم رسهیبودم.هرروز دعوا.هرروز تنب

 ..منم نرفتمشهیم دبا بچه ها به درست لطمه وار  ییمدرسه و آشنا رییبه علت تغ یکارو بکن نیاگه ا

 ه؟یبعد تو مدرسه سامان گفت:برنامت واسه آخر هفته چ روز
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 چه طور مگه؟-

 .یلیگفت سه روز تعط شهی.ممیلیچها رشنبه تعط-

 ؟یگیراست م-

 ه؟یبرنامت چ یآره بابا.نگفت-

 ه؟یدونم.تو برنامت چ ینم-

 .المونیشمال.و میریبا خانواده م ادیبه احتمال ز-

و ازش  ادیرفتم خونه.تا شب صبر کردم تا بابا ب ادهیپ شهی.مثل همم؟یه قراره ما کجا برتو فکر ک رفتم
 .لهیچهارشنبه تعط دونهیبپرسم.مطمئن بودم که م

 .بود که بابا اومد به خونه.باهاش سالم کردم 8 ساعت

 رفت؟ شیخوب پ ؟کارایمبل بلند شد و گفت:سالم خوب یهم از رو مامان

 .شهیرفت.مثل هم شیسالم.ممنون.آره خوب پ -

 .کنم یرو اماده م زیمن م یتادستات رو بشور-

 ستند؟ی:مگه سمانه خانم نگفتم

 دونم دخترش چشه؟ ی.نمششی. اونم رفته پضهی:دخترش مرمامان

 ضه؟یدونم که دخترش چرا مر یمن م یو گفت:ول دیخند بابا

 .:حامله ستکه گفت میمامان با تعجب نگاش کرد منو

سوال چرا سمانه خانم به من  هی:پس چشم و دل آقا رجب و سمانه خانم روشن.فقط دوگفتیخند مامان
 ؟ینگفت؟وچرا تو خبر دار یزیچ

 .:آقا رجب بهم زنگ زد وگفت.بعدم انقدر هول بود که نگوبابا

 .شام زیسمت م میو رفت میموضوع شد نیا الیخیب

 ه؟یگذشت که گفتم:بابا برنامتون واسه آخر هفته چ یا قهیچنددق

 مگه آخر هفته چه خبره؟-

 .دینکن تمیپس اذ دیدون یبابا خودتون بهتر از من م-

 .اصفهان.خونه عمو منصور میباشه باباجان.قراره بر-

 زد؟ی میبر شهینم-
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 انیبهت بگم که اوناهم قراره ب دیبا رمسعودیام دنیبه د یبر یخوا ینه.اوال زمان محدوده و دوما اگه م-
 .اصفهان

 .یچه عال-

ازم بزرگتر بود.مثل برادر بود  یسال 6-5 هیمسعود پسر عمه ام بود. ریخوش حال بودم.ام یلیخ
 انیجر میریبود.صبح روز بعدم به سامان که انقدر مشتاق بود بدونه ما کجا م یرشته افسر یواسم.دانجشو

 .مسافرتمون رو گفتم

 .میرو جمع کردم و به سمت اصفهان حرکت کرد لمیوسا ی.با خوش حالدیروز سه شنبه از راه رس باألخره

ما عمه منصوره به همراه خانوادش  دنی.چند ساعت بعد از رسمیدیکه رس میتو راه بود یساعت3-2هی
 یلیبود نشستم وگفتم:خ ریمبل دو نفره که کنار ام ینشستن.منم رو,.بعد از دست دادن و سالم کردندنیرس

 .ریازت گله دارم ام

 کارکردم؟ یچرا؟مگه من چ-

 ؟یچند وقته زنگم نزد-

 ؟یزن یبه من زنگ نم کباریبه خدا درس داشتم.اصال تو چرا -

 .خب منم درس دارم-

 .میحساب شد یوگفت:پس ب دیخند ریام

 لیاآلن هم رفته بود خارج واسه ادامه تحصکه پسر عموم بود و  انیکنارم تو اتاق را ریبه اصرار من ام شب
 .میدیخواب

 .میتا صبح باهم حرف زد شب

 .کردم.واقعا عمر سفر کوتاه ست یدل کندم و ازش خداحافظ ریشب بود که به زور از ام جمعه

 .تمام رفتم سمت اتاقم ی.باخستگمیدیشب بود که رس یها نصف

 .داد یرونشون م قهیدق7:30زور چشمامو باز کردم.ساعت  به

 لقمه گذاشتم تو دهنم و گفتم:بابا کجان؟ هی.نییآماده شدم و رفتم پا عیسرعت بلند شدم.سر به

 .ریصبح توهم بخ-

 .باباکجان؟ریصبح بخ دیببخش-

 .رفت کارخونه عیسر-

 چرا؟-

 .نگفت و رفت یزیدونم.چ ینم-
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رسم مدرسه.چرا  یم 8:15رو بکشم ساعت ست.خودم  قهیدق 7:45تو سرم و گفتم:بد بخت شدم.ساعت زدم
 د؟ینکرد دارمیزود تر ب

 .یریکردم امروز نم یفکر م-

 .کنه یپوستمو م ریآقا مد نیمگه دست خودمه؟اگه نرم که ا-

 .دمیکردمو به سمت مدرسه دو یوخداحافظ دمیرو داغ سرکش یچا

 .ستادمیکه تو مدرسه بود ا سیپل نیماش دنی.باددمیرس قهیدق8:20 ساعت

 اومده تو مدرسه؟ یواسه چ سیخودم گفتم:پل به

 .هامو زدم باال و به سمت دفتر رفتم شونه

 .دییاومد که گفت:بفرما,ریمد,یخسرو یضربه به در زدم که صدا چند

نشسته  یصندل یرو ریمد زیکه کنار م سیپل نیتا از مأمور2سالم کردم و بعد به  ریدفتر شدم.اول به مد وارد
 .بودن

 ؟یاومد رینگاه به ساعت کرد وگفت:آرشام چرا انقدر د هی یخسرو

 .توروخدا.خواب موندم دیببخش-

 .ییها یهنوز مثل بچه دبستان یسالته ول17 ؟یخواب موند-

 .یبر یتون یم,خب یلیبدم که گفت:خ حیخواستم علتش رو توض یم

 .دابودیداغون.ار لحن حرف زدنش پ ریمد اعصاب

 ؟یخواب موند یگفت:واسه چ نیاز مأمور یکیخواستم برم که  یم

 بدم؟ حیواسه شما توض دیبا-

 .:آرشام مواظب حرف زدنت باشیخسرو

 ؟یشناس یرو م یخواستم برم که دوباره گفت:پدرام پناه یگفتم.م یدیلب ببخش ریز

 .چه طور مگه؟مهیبله.همکالس-

 .آورد گرفت سمتم رونیکتش ب بی.کارتش رو از جستادیمأموره بلند شد واومد سمتم.کنارم ا همون

 .ییجنا رهیخوش رزم هستم. مأمور دا ی:سرگرد علگفت

 شده؟ شیشده؟پدرام طور یزیوگفتم:چ..چ دمیترس

 ه؟یبپرسم پدرام چه جور آدم شهینه.م-
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 .باپدرام دوست نبودم ادی...من زگهید یپسره مثل تمام پسرا هیخب -

 .دوتا باهم دعوا نکنن نینبود که ا ی:درسته جناب سرگرد.روزیخسرو

 د؟یکرد یبه من نگاه کرد وگفت:چرا باهم دعوا م سرگرد

 .به دل گرفته و هنوزم فراموش نکرده یا نهیک هی.شهیسال پ6موضوع مال -

 ؟یکجا بود شبید-

خونه.به خاطر  میدیشب رس2-1ساعت  شبیاصفهان.خونه عموم.د میمنو مامان وبابام رفت یلیبه خاطر تعط-
 شدم داریب ریصبح د نیهم

 یتون یاز معلم ها وارد دفتر شد.سرگرد بهم گفت:خب..م یکیخواست سوال بپرسه که  یبازم م سرگرد
 .میندار یبا تو کار کهی.دیبر

 .ضربه به درکالس زدم و وارد شدم هیاز دفتر خارج شدم. عیشدم وسر بلند

 ؟یگفت:تا اآلن کجا بود دنمیبا د ییارسطو

 ..با دفتر هماهنگ شدهدیسالم ببخش-

 .نیخب.برو بش یلیخ-

 .پدرام و محمد یخال یها یکالسو بستم و سرجام نشستم.چشمم خورد به صندل در

کرد.برخالف پدرام و  یوجه بامن دعوا نم چیبه ه یدوستان پدرام بود.ول نیاز بهتر ایمثل عرش محمد
 .بود یپسر آروم و مظلوم,ایعرش

به سرپدرام اومده بود که سرگرد داشت  ییفکر کردم.چه بال دیکه سرگرد ازم پرس یساعت بعد به سواالت تا
 د؟یپرس یدرموردش سوال م

 تو؟ ییفکرکردن بودم که سامان زد به کمرم وگفت:کجا غرق

 گفتم:جان؟ جیگ

 گفت:خوش گذشت اصفهان؟ دویخند

 .آره خوش گذشت-

 .سالن اجتماعات میبر دیبلندشو با-

 ؟یواسه چ-

 .کارمون داره یخسرو نکهیمثل ا-
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به  ستادویتابلو ا یکه وارد سالن شد .پا دمیکالس بودند.همون سرگرده رو د ی.همه بچه هامیسالن شد وارد
 .ییجنا رهیخوش رزم هستم ازدا یهمه سالم کرد.کارتش رو درآورد و گفت:سرگرد عل

 د؟یو مضرات مواد رو به ما بگ میکه مواد نکش دیبگ دیگفت:نکنه اومد دویخند رهام

 .دندیحرفش همه خند نیا با

تو حرف  گهی.ددیدار فیشما کر تشر نکهی.مثل اییجنا رهیبا اخم روکرد به رهام گفت:عرض کردم از دا سرگرد
 .یپریمن نم

 دیگم که چرا اومد یمقدمه م یب پس دیدونم همتون بزرگ شد یرو کرد به تمام بچه و گفت:م بعد
 .دهیبراثر گلوله به سر به قتل رس ییشب دوستتون به اسم محمد کسرا9ساعت  کینزد شبی.دنجایا

 .حرف شوکه شدم.نه تنها من بلکه تمام بچه ها شوکه شدند.چون همشون ساکت بودند نیا باگفتن

 .نبود سرگرد یخوب یگفت:شوخ قهیبعد ار چنددق شهاب

 دارم؟ ی:مگه من با شما شوخسرگرد

 ده؟یواقعاً به قتل رس یعنیگفت: دیلرز یکه صداش م نیشرو

 .:متأسفانه بلهسرگرد

 قاتله؟ ی:حاال کعباس

حتماً  دیدی.اثر انگشت هم مطابقت داره. اگه پدرام رو دهیما پدرام پناه یمتهم اصل,براساس شواهد و مدارک-
 .دیبه ما بگ

 .سر آرشامه ریقتل ز نینکرده.من مطمئنم که ا ی:پدرام گناهایعرش

 تعجب گفتم:من؟ با

 .پدرام ریتقص یگذاشت ی.هم بااو وهم با محمد.محمد رو کشتیآره.تو با پدرام دشمن-

 .کاررو نکردم نیبه خدا من ا-

 ..خدا یمونده بود که به من بگن قاتل.ا نمیبچه ها شروع کردن به حرف زدن.هم همه

 .نیاز چند نفرسوال بپرسم هم دی.فقط بادیبر دیتون ی.ساکت..مگهیبلند گفت:بسه د یبا صدا سرگرد

 .بود.باورش واسمون سخت بود ی.همه بچه ها چشماشون به خاطر محمد اشکمیکالس شد وارد

کشت؟..نه  یمحمد رو م دیپس چرا با,بود  قیکاررو نکرده.آچه اونکه با محمد رف نیگفت که پدرام ا یدلم م ته
 .ومدیبا منطق من جور در نم نیا

که هرروز بامن دعوا کنه و  ستین یپدرام گهید نکهیخوشحال بودم و هم ناراحت.خوشحال بودم از ا هم
 .اونم به دست پدرام دهیمحمد به قتل رس نکهیناراحت بودم ازا
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 یکینزد نیاز بچه ها.به خاطر هم یکیپدرام ممکن بود بره سراغ ,.به گفته سرگرددمیبازهم سرگرد رو د فردا
هاشون هم تحت  لیموبا نیاز من.همچن ریگشت گذاشته بودن البته به غ سیپل ,بچه هارو شتریخونه ب
 .نظربود

 .ومدینبود. سرگردم هرروز به مدرسه م یشد که از پدرام خبر یهفته م کی

 یداغون بود.هرروز بهم م ایعرش.اعصابم از دست  میمدرسه نشسته بود یسکو یرو شهیسامان مثل هم با
 .هست که باهام دعوا کنه قشیرف ستی. پدرام کم بود حا ال که نیگفت که تو قاتل

 ؟ی:تو فکرسامان

 .شه که محمد مرده یهنوز باورم نم-

 .تهیواقع ی.ولستین یباور کردن چکدوممونیه یو گفت:برا دیکش یآه هی

 .گناهه یاوب گهیبهم م یحس هیکاررو نکرده؟. نیکنم پدرام ا یدونم چرا فکرم ینم-

 .که چقدر غلدر بود شیشناخت یمن شک ندارم که کارخودشه.خودت که بهتر از هممون م یول-

 ...گناههیاو ب یآره خب.ول-

 .گناههیکه پشت سرم بود مانع کامل کردن جمله ام شد.گفت:معلومه که ب ایعرش یصدا

 .سمتش میبرگشت هردومون

 .کرد یبا خشم داشت نگام م ای.عرشمیون بلند شدجام از

 .یلعنت شی:تو کشتگفت

 .واریام رو گرفت و محکم زدم به د قهیخواستم جوابش رو بدم  تا

 ..اعتراف کنشی:بگو..بگو که تو کشتگفت

 .و برم رو نگاه کردم.همه بچه ها دورمون جمع شده بودند دور

 ؟یفهم ی:چند بار بگم؟اون شب من اصفهان بودم چرا نمگفتم

 که محمد رو بکشه.هان؟ ینکرده باش رینفررو اج کیاز کجا معلوم که -

 .کار رو نکردم نیبه خدا من ا-

کار شد.سرگرد بود که دست  نیمانع ا یا گهیکه دست د ادیرفت باال.تا خواست رو صورتم فرود ب دستش
 .نییپا و آورد چوندیرو پ ایعرش

 .سرگرد. دستم ی:آایعرش

 ؟یکرد یم یچه غلط ی:داشتسرگرد
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 .رو انجام بدم دیرو که شما انجام نداد یخواستم کار یم-

 ؟یبچه مردم رو لت و پار کن یبزن نکهی.ا؟یچه کار-

 .پسره محمد رو کشته نی.ارمیازش اعتراف بگ نکهینه.ا-

 ؟یدون یاز کجا م-

 .یاونم چه دشمن,.آرشام با پدرام دشمنهدی:شما که خبر داررهام

.بدون دیخودتون خجالت بکش یاز خدا دیکش یرو به تمام بچه ها کرد و گفت:از خودتون خجالت نم سرگرد
.اصال از د؟ینکرد دایکوتاه تر از آرشام پ یوارید؟دیکن یم دایواسه خودتون قاتل پ دیدار یمدرک و شواهد چیه

 اتل نباشه؟از شماها ق یکیکجا معلوم که 

 .میدوستمون رو بکش میکه بخوا میستی.نامرد هم نمیستی:ما قاتل نسجاد

 یکه همتون از آرشام معذرت خواه رسهیم ی.روزستیسرگرد گفت:خب آرشامم قاتل و نامرد ن یبه جا سامان
 .دیکن

 یکرد یو سع یبه آرشام تهمت زد نمیبب گهیبار د کیگفت:فقط  ایکرد و رو به عرش دییحرف سامانو تا سرگرد
 .سر کالستون دی.حاال هم بردیریبگ یجد دمویبازداشتگاه.با همه تونم بچه ها.تهد ندازمتیم یدعوا راه بنداز

 .بچه ها بهم نگن قاتل گهیشد که د یحرفش باعث م نیکرد.ا تیخوشحال بودم که سرگرد ازم حما یلیخ

 ؟یت:خوببچه ها به سمت کالس رفتن.سامان گف همه

 .آره.خوبم-

 .اوردمیداشتم کم م گهی.به خدا ددیکرد تیکردم به سمت سرگرد و گفتم:ممنون که ازم حما رو

سر  دیکردم.شما هم بهتره بر یرو آروم م طیمح یجور هی دیکنم.با یلبخند زد وگفت:خواهش م سرگرد
 .کالستون

 .با سامان رفتم سمت کالس همراه

به  نیماش هیکردمو به سمت خونه رفتم.غرق در فکر بودم که با بوق  یخونه که زده شد از سامان خدافظ زنگ
 .خودم اومدم

 و گفت:آرشام؟ نییرو زد پا شهیبود.ش سرگرد

 د؟یداشت یو گفتم:بله؟.امر نییرو آوردم پا سرم

 .سوال بپرسم هیخوام ازت  ی.م؟یسوار بش شهیم-

کالس فکر نکنه  یکردم که سرگرد هم مثل بچه ها یبه حرکت درآورد.دعا م نویرد ماشسوار شدم.سرگ دیباترد
 .صورت فاتحه ام خونده بود نیا ریکردم که محمد رو بکشه..که در غ ریکه من آدم اج
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 .دیسرگرد.سوالتون رو بپرس دیی:بفرماگفتم

 بود؟ یتو و پدران برسر چ یدعوا-

 .داره اناتیجر-

 .شنوم یخب بگو.م-

..خانوادهامون هم به خاطر میهم بود یدوستا نیسالم بود.اون موقع منو پدرام بهتر11و گفتم: دمیکش یآه هی
مدارس  نیب یمسابقه دوچرخه سوار کیما باهم خوب بودن.همه ماجرا از اون روز شروع شد.قراربود  یدوست

.هرروز تو کوچه واسه مسابقه میخواستن.منو پدرام هم بود ینفر رو م5 یتهران برگزار بشه.از هر مدرسه ا
 یاسترس داشتم.فقط م یلیکرد.روز مسابقه خ یم ی.پدرام بهتر از من دوچرخه سوارمیکرد یم نیتمر

تو مسابقه شرکت داشتن. مسابقه که شروع  ینفر100 بایکه شده بود.تقر یمتیخواستم اول بشم.به هر ق
بازم او ازمن  یبهش ول دمی.اونقدر رکاب زدم تا رسبودطور.او از من جلوتر  نیهمشد تا دور سوم رفتم پدرامم 

زدم به دوچرخه اش که باعث شد  کیلقد کوچ کیخواستم دوم بشم..لحظه آخر بود که  یجلوتر بود.من نم
 یرا فکر مماج نیو من اول بشم.بعد از اون ماجرا پدرام باهام دشمن شد تا اآلن.اآلن که دارم به ا نیبخوره زم

بود.واقعا ارزشش رو  یا گهیاآلن اوضاع جور د دیکردم شا یکاررو نم نیبه خاطر اول شدن ا هاگ نمیب یکنم م
 .نداشت

 .درسته-

 د؟یکن یهام فکر نم یشماکه مثل همکالس-

 .نه-

 ست؟ین یا گهیشدم.لبخندزدمو گفتم:سوال د خوشحال

 .ینه.ممنون که جواب داد-

 .به سر کوچمون میدیرس

 .رمیتکه رو م نی.خودم ادیخواد وارد کوچه بش ی:نمگفتم

 .دیمنو رسوند نجای.گفتم:ممنون که تا استادیا

 .کنم یخواهش م-

 .شدم ادهیرو باز کردم وپ در

 .:خدافظگفتم

 .خداحافظ-

.برگشتم واریام رو گرفت و محکم زدم به د قهیاز پشت  کنفریدر خونه بودم که  کیسمت خونه رفتم.نزد به
 .دونستم که خودشه یسمتش.م
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سرگرد داره گول  نیآره؟.بب یکرد یم ینیریخودش ی.داشتیسرگرد شد نیکه سوار ماش دمیگفت:د ایعرش
 .من نه یخوره ول یتو رو م یحرفا

 .ی:ولم کن لعنتگفتم

 .که بخواد ازت دفاع کنه ستیسرگرد ن گهید نجایاعتراف کن.ا-

 .ستمیخب بزن.فقط بهم نگو قاتل.چون من قاتل ن یبزن یخوا یبلند گفتم:م یباصدا

 .یهست-

 .دیچیتو دلم پ یمشت محکم زد به دلم.درد بد هیگفت و  نویا

که فردا  فی.حفیح یخراب بشه ول نتیمشت بزنم تو صورتت تا صورت نازن هیخواد  یدلم م یلی:خگفت
 .مدرسه ادیمسرگرد 

 .دیاز کارش دست کش ,بود نشیمامان که سوار ماش یمشت بزنه که باصدا هیخواست  یم بازم

 گفت:آرشام؟ مامان

 .نمتیب یام رو ول کرد وگفت:م قهیاوضاع خرابه  دیتا د ایعرش

 .توگوشت فرو کن نویدارم.ا یدست از سرت برنم رمیگوشم گفت:دفعه بعد تا اعتراف نگ یآروم تو بعد

 بود؟ یاومد سمتم و گفت:پسره ک نشیاز اونجا رفت.مامان بعد از پارک ماش عیسر بعدم

 ..دوست پدراممهیهمکالس-

 قاتل؟ گهیکه بهت م یهمون-

 .آره-

 .میخبرداشتند.وارد خونه شد اناتیبابا از همه جر مامانو

 ؟ی:کتک که نخوردگفت

 .نه-

 .ماجرا تموم بشه نیتو اتاقم.تا شب تو اتاقم موندم.از ته دل آرزو کردم که هرچه زودتر ا رفتم

 .خواست از اتاقم خارج بشم یاصال دلم نم ی.ولدمیشن یم نییبود.صداش رو پا بابااومده

 داخل؟ امیتق در به خودم اومدم.بابا بود که گفت:آرشام جان؟ب یباصدا

 .دییصاف کردم و گفتم:بفرما اشکامو پاک کردم.صدامو عیسر

 .باز کرد وگفت:سالم دررو
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 .کنه یم هیمرد خونه ام داره گر نمیجوابش رو دادم.باباکنارم نشست و گفت:نب منم

 دیدون یبابا شما که م-

 .دونم یدونم باباجان..م یم-

حرف منو باور  نای.امیکه اصفهان بود دی.بگستمیکه من قاتل ن دی.بهشون بگدیبا بچه ها حرف بزن دیشما بر-
 .کنن ینم

 .کنه حرفتو یسرگرد باور م نکهیمهم ا-

 دونست؟ یتعجب نگاش کردم. از کجا م با

 .باهام تماس گرفت و گفت رتی:تعجب نکن.مدبابا

 .دونم یگفت.چراشو نم یافتاد به بابا م یمن م یکه تو مدرسه برا ی.هر اتفاقمایدار یریمد عجب

سخت بتونه دووم  طیتو شرا دی..مردم بایمرد یم و گفت:خودتو ناراحت نکن.ناسالمتآروم زد به کمر  بابا
 .میشام بخور می.حاالهم بلند شو برارهیب

بلند  یصندل یتا قاشق برنج رو خوردمو از رو4نزده باشم قبول کردم.به زور  نیروشو زم نکهیا یبرا فقط
 .بخورم شتریاصرار نکردند که ب نیدونستند که حالو حوصله خوردن رو ندارم.به خاطر هم یشدم.هردوشون م

شمارش رو  عیمسعود افتادم.سر ریام ادیخواستم داد بزنم.حالم اصال خوب نبود.به  یتو اتاقم.فقط م رفتم
 .گرفتم

 .خودم.سالم ییباخنده جواب داد:به به پسردا ریام

 .گفتم:سالم بابغض

 شده؟ یگفت:طور ینگران با ریام

 .نه-

 .بتونم کمکت کنم دیاز صدات معلومه..بهم بگو شا-

 .ستمیمن قاتل ن ریکردم.گفتم:ام فیماجرا رو براش تعر تمام

 .ینفر رو بکش هی یکه بخوا نیچه برسه به ا ینفر رو بزن کیرسه که  یدونم.تو زورت نم یم-

 کار کنم؟ یچ یگیم-

آروم باش.به خدا توکل کن.دست به دعا بردار و بگو خدا کمکت کنه.تو دلت شکسته ست..خدا زودتر به دل -
 .کنه یشکسته ها کمک م

 بگم؟ یبهش چ-
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که خدا قهرش  ینگ یزیچ هی.فقط یو باهاش حرف بزن ی.خودت بهتره فکر کنستمیدونم.من تو دل تو ن ینم-
 .رهیبگ

 نگم؟ یمثال چ-

 یدوست نداره..حاال آروم شد نوینکن که خدا نفر نیخدا پدرامو بکش تا از دستش راحت بشم..نفر ,نگو-
 ز؟یعز ییپسردا

 .آره-

 ..واقعا آروم شده بودممیکرد یحرف زدن خدافظ قهیاز چند دق بعد

 .رو پهن کردم و بعد از مدت ها نمازم رو خوندم.بعد از نماز شروع کردم به دعا کردن سجادم

*** 

 .بگن,خواستن بگن یم یحواسم رو گذاشتم واسه کالس.بچه ها هرچ تمام

 .خورد حیدوم بود که زنگ تفر ساعت

 ..چه قدر درمورد مثلثات گفت..اووفمی:راحت شدسامان

 .نیهم یبفهم دی.فقط باهینیریدرس ش یاضیدرس ر-

 .من بدبخت نه یبرا یول یآسونه که بفهم یلیتو خ ی..براگهیآره د-

 ..اه..متنفرم از خودشو از معلمشمیدار ستی..ساعت بعد رو بچسب که ز؟یزن یچقدر حرف م-

 .ستیز ی..عاشقتم به موال استیگفت:آخ جون ز یرو بهم زد و با خوشحال دستاش

 .میدیخنده اتو د مویوگفت:نمرد دی.سامان هم خنددمیخاطر حرفش خند به

 چه طور مگه؟-

 ؟یکرده بود هیگر شبیکه فقط من بفهمم گفت:د یجور آروم

 ؟یدیکردم وگفتم:از کجا فهم نگاش

 ؟یستی..چرا محکم ن؟یکن یم هیکه گر یگرفتت..بابا مگه تو دختر یصدا نیاز ا,از پف چشمات-

 .زد یحرفا رو م نیا شبیبابا هم د-

 مگه؟ شهیم یون گناه بخرن..چواسه خودش ؟بزاریکاردار ی.به بچه ها چیستیدونم تو قاتل ن یمنکه م-

 .یکن یچه خوبه که تو حرفامو باور م-

 .هواتو داشته باشم دیدوستتما.با نیمن بهتر نکهیمثل ا-

 ..به خاطر دوست بودن یعنی-
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چه  یرو ندار یکار چیدونم تو عرضه ه یشناسمت.دوما باهات بزرگ شدم و سوما م یاوال م نکهینه.به خاطر ا-
..حاال یخواست که باهاش دعوا کن یو دلت هم نم ومدیاز پدرام بدت نم ادیبرسه به کشتن.چهارما تو ز

 که چرا بهت شک نکردم؟ یدیفهم

 .یدینگفتم.اوهم لبخند زد وگفت:پس فهم یزیزدم و چ لبخند

 .وارد کالس شد ایخواستم حرف بزنم که عرش یم

 .سامان گفتم:تورو خدا نزار حرف بزنه به

بهش گفت و هر دو از کالس خارج شدند.خدا رو شکر کردم که سامان رو  زیچ هی.ایرفت سمت عرش سامان
 .داشتم

خواب آلود رفتم سمت  یشدم.با چشما داریاز خواب ب میبعد از ظهر بود که باآالرم گوش4 ساعت
 .نییرو برداشتم و رفتم پا یزندگ ونی.بعد از اون رفتم سمت کتابام.دییدستشو

 داد زدم:مامان؟.مامان؟ بلند

 .ساز رو روشن کردم یی.رفتم سمت آشپزخونه و چاومدین ییصدا

بازار و تا  رمیآرشام جان من دارم م»بود.بر داشتمش و خوندم.از طرف مامان بود که نوشته بود: زیرو م یا برگه
کنم.آقا رجب و سمانه خانم هم  دارتیکه ب ومدیدلم ن یخونه.خواب بود امیهم نم7قبل از ساعت 

زنگ  سیحتما به پل یدیشن ییپس اگه صدا یی..تو خونه تنهامارستانی..حال دخترشون بد شده رفتن بستندین
 «بزن ممکنه دزد باشه.مامان

 .زیرو گذاشتم رو م برگه

 .بترسهاز من  دیترسم.دزد با ی:مامان مارو باش.فکر کرده که از دزد مگفتم

بلند  فونیآ ی.شروع کردم به درس خوندن.محو خوندن بودم که صدایو رفتم سمت راحت ختمیر ییچا
 .نبود ریجلو تصو چکسیشد.رفتم سمتش.ه

 بله؟-

 .دیامضاش کن دیآوردم که با ی.نامه ارونیب دیایلحظه ب هی شهیم-

 .امیاآلن م-

 عیبود.رفتم سمت در خونه.تا در رو باز کردم اون فرد سر یک یکه صدا دمینفهم یصداش آشنا بود.ول چقدر
 .خودشو انداخت تو خونه

 .وفتی.ساکت باش..راه بسسیخواستم اعتراض کنم دستش رو گذاشت رو دهنم و گفت:ه تا

 اومده بود؟ نجایچرا ا یبود.آره خودش بود.ول پدرام

 ؟یدی.فهمنهیحسابت با کرام الکاتب ادیدارم.صدات درب ی.کنار گوشم گفت:دستمو برممیساختمان شد وارد
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 .سمتش دمیچرخ عیتکون دادم.اوهم برداشت.سر دنیرو به نشانه فهم سرم

 ؟یکن یکار م یچ نجای..انـی:تو؟.اگفتم

 .خوام یازت کمک م-

 ؟کمک؟ی:چگفتم

 .آره-

 ؟یچه کمک-

 .کنم دایبتونم قاتل رو پ نکهیا-

 .کنه یکارو م نیسرگرد ا-

 .نینازه.هم ینه.او فقط به شواهد و مدارکش م-

 ؟یخوا یچرامن؟.چرا از من کمک م-

 .که بهش شک ندارم یهست یچون تو تنها کس-

 .گفت که بهم شک نداره یم امیهمکالس نیبود که ب ینفر نیدوم نیبود ا جالب

 .کنه یفکر نم نجوری.دوستت که ا؟یزن یحرف رو م نی:از چه لحاظ اگفتم

 .دونم که بهت تهمت زده یکرده..م دتیدونم که تهد یخبردارم.م ایعرش یدونم.از تمام کارا یم-

 ؟ی..چرا بهم شک نداریجواب سوالم رو نداد-

.تا یکردم.چون تو تنها دشمن من بود یفکر م اینظر گرفتم.اولش منم مثل عرش ریماه تمام کاراتو ز کیچون -
 دمیکرده که همه به تو بگن قاتل.اون موقع بود که فهم یگ زدم و او گفت که کارزن ایکه به عرش شیهفته پ2

آدم رو  هی یکه بخوا یعرضه ندار رهم..انقدیکه شب جمعه تهران نبود یبود ی.بعدم تو تنها کسستیکار تو ن
 .یکن ریواسه کشتن اج

 .کنه دایتونه قاتل رو پ یبده..سرگرد بهتر از تو م لیبرو خودتو به سرگرد تحو ایدرسته.ب-

خوام  یکنه.من نم یم یبازداشتگاه و واسم پرونده ساز ندازهیکنه منو م داینه.سرگرد تا بخواد قاتل رو پ-
 .سوءسابقه داشته باشم

 ..خطشـ ؟اونکهیزنگ بزن ایبه عرش یگفتم:چه طور تونست دمویپوف کش هیبه پدرام نگاه کردم. رهیخ

 ؟یکن یکه شماره خط دومش رو داره منم.حاال کمکم م یا کسبا خط دومش زنگ زدم.تنه-

 .امرزهیدوست توو محمد خداب نی..اونکه بهتر؟یخوا یکمک نم ایچرا از عرش-
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 یکرد که با تو دعوا کنم.کمکم م یم کمیدعواهامون به خاطر او بود.او تحر شتریگفت:ازش متنفرم.ب باحرص
 ؟یکن

 .فکر کنم دیبا-

 آخه؟ یچه فکر-

 ؟یستیمن از کجا بدونم که تو قاتل ن-

 بزارم؟ ینفر روبکشم و از خودم اثر انگشت به جا کیخودت بگو من انقدر خرم که -

 ده؟ینفهم نویدونم چرا سرگرد ا ی..فقط نمیگناهیگفتم که تو ب یم نیمنم به خاطر هم-

 ؟یکن ی.کمکم مگمیبار م نیواسه دهم-

و حاال تو  میهم بود نیخون یماجرا دشمنا نیو گفتم:چقدر جالبه.منوتو تا قبل از ا دمینگاه کردم.خند بهش
 .یکن یکمک م یازم تقاضا یدار

هم  گهینفر د کی دیخوام انجام بدم رو انجام بدم.با یرو که م یتونم کار ینم یینکن آرشام.من تنها تمیاذ-
 .باشه.تورو خدا هرچه زودتر جوابت رو بگو

دلم رحم  یکه سرم آورده بود.ول ییاون همه بال یکنم.به خاطر تالف تشیاذ نیاز ا شتریب خواست یم دلم
 اطیاومد که داشت وارد ح نیماش ریتا یخواستم بگم باشه که صدا یاومد.من مثل او نبودم..دل رحم ترم.م

 .شدیم

 :مامانمه.چرا انقدر زود اومده؟گفتم

 .برم عیسر دیمن با-

 .تو اتاقم یخواست بره سمت در گه گفتم:صبرکن..من هنوز جوابم رو نگفتم.بهتره بر یم

 ؟یزن یکه زنگ نم سینگام کرد وگفت:به پل مشکوک

 .گم ینه..مطمئن باش که نم-

 اتاقت کدومه؟-

 .یفهم یباال دست راست.برو خودت م-

 .خلقرار داشت.مامان اومد دا یعسل ی.منم رفتم سمت کتابم که رورفت

 .:سالمگفتم

 خونست؟ یسالم.کس-

 .نه-
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 ومد؟یحرف م یپس چرا صدا-

 .روشن بود که اآلن خاموشش کردم ونیزیدونم.آهان تلو ینم-

 .رفت سمت آشپزخونه مامان

 د؟یرونیب 7که تاساعت دینگفته بود د؟مگهی:مامان؟چرا انقدر زود اومدگفتم

 .اعصابم داغون شد برگشتم خونه دمیتصادف وحشتناک د هی یدرسته.ول-

 .صدام کن یداشت یسمت پله ها گفتم:پس من رفتم درس بخونم.اگه کار رفتم

 .باشه مامان جان..برو-

 .دیکش یموهاش م یتخت نشسته بود وداشت دستش رو رو یاتاقم شدم.پدرام رو وارد

 د؟ینفهم یزیوگفت:مامانت که چ دیمن دست از کارش کش دنیباد

 .بهتره میآروم تر حرف بزن کمیقط نه..ف-

 .مطالعه ام نشستم زیم یصندل یرو رفتم

 ؟ی:نظرتو نگفتگفت

 .ستمیکنم.من انقدر نامرد ن یکمکت م-

 .میخب بلند شو بر لیممنون..خ-

 کجا؟-

 .دونه کجاست ینم سیکه پل ییخونه من.جا-

 .تونم ینم-

 چرا؟-

 شهیم لیتبد نیقیاون وقت سرگردم که به من شک داره شکش به ,بزنه بمیدفعه غ کیخودت فکر کن من -
 .که من قاتلم و فرارکردم

 .یگیراست م-

 .میو زندگ نیشروع کردم به ادامه خوندن د الیخیتو فکر.منم ب رفت

 ؟یکن یفکر م یشد که تموم شد.کتابو بستم و گفتم:به چ یا قهیچند دق هی

 .رمیتونم تو رو به گروگان بگ یم یکه چه جور نیبه ا-

 ؟گروگان؟یچ-
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 .رمیسرگرد وبچه ها گروگان بگ یبکشم که بتونم تو رو جلو ینقشه ا هی دیآره.با-

 ؟یریتند م یدار کمی یکن یفکر نم-

 .تنها راهه نینه.ا-

 ؟یکارکن یچ یخوا ی.اون وقت میفتیب ریدرصد احتمال بده که گ کیدرست. نیخب ا-

 .وفتمینم رینه.تا تورو دارم هرگز گ-

 ؟یانقدر مطمئن-

 .آره-

 .خب نقشتو بگو یلیخ-

 .کنم یدارم فکر م-

 مونیکردم که از نقشش پش یخواست گروگان گرفته بشم.خداخدا م یچند لحظه نگاش کردم.دلم نم هی
 .بشه

 .:فکرامو کردمگفت

 .شنوم یخب م-

..بعد تو شنیمن شوکه م دمیبا د گهی.بچه هاهم که دامیبعدشم من م قهیمدرسه چند دق یدیرس یفردا وقت-
به دعوا کردن.که من به خاطر تو متهم شدم وبگو که  یکن یو شروع م یریگ یام رو م قهیسمت منو  یایم

اسلحه ام رو  عیمنم سر دسرگرد اوم یزنه..وقت یبه سرگرد زنگ م یحرفا.مطمئنم که خسرو نیو از ا یقاتل
 .یدون یرو خودت م شیمابق..ارمویدرم

 مدرسه؟ یکنه که تو چرا اومد یاون وقت سرگرد شک نم-

 شک کنه؟ دیبا ینه..واسه چ-

 ؟یاسلحه..اسلحه از کجا آورد یگفت-

 .دمیخر-

 چرا؟-

 .چون الزمش دارم-

 ؟یچ یبرا-

 .یفهم یبعدا م-

 ؟یهست ینقشه راض نی.پدرام گفت:از انییرو انداختم پا سرم
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 .میآره..راض-

ماجرا تا  نیا ستیباپدر و مادرت باش.چون معلوم ن یتون یبرم..فقط شب تا م دیبا گهی:من دبلندشدوگفت
 .ینیمامانو باباتو بب یطول بکشه و توهم نتون یک

 .باشه-

 .رو باز کرد و گفت:خدافط پنجره

رو نگاه کردم.پدرام از جاش بلند شد و  نییپا ی.از جام بلند شدم و رفتم سمت پنجره.بانگراننییپا دیپر بعدم
 .نییپا دیرفت باال و پر واریبعد از د وارویرفت سمت د

 .پا دزد شده واسه خودش هیو گفتم: دمیخند

نشستمو نگاش  یصندل یکرد.رفتم رو یاومدم.مامان تو آشپزخونه بود و داشت ساالد درست م رونیاتاق ب از
 .کردم

 ؟ینشست نجایا ینگام کرد وگفت:واسه چ مامان

 .دیکن یساالد درست م نی.برام جالبه که شما داریجور نیهم-

 جالبه؟ شیچ-

 ...حاال یول دیزد ینم دیو سف اهیوقت دست به س چیآخه شما ه-

ساالد دوست داره.حاال توچرا  یلیکه بابات خ یدون یخودم کارا رو انجام بدم.م دی..باستیخانم که ن هیسم-
 ؟یشو و برو تو اتاقت مگه درس ندار ؟بلندینشست نجایا

 .ندارم ینه.فردا درس مهم-

 .ستمین نجایا گهینگاش کردم و تو دلم گفتم:فردا د رهیخ

 .نه من نه تو.بلندشو ینشسته باش نجایا گهید قهیدق 5حوصله گفت:اگه تا یب مامان

 .خوام برم یچرا؟..خب نم-

 .گم...با منم بحث نکن یبلند شو بهت م-

که بابا  دمیمزخرف رود یرو روشن کردم.انقدر برنامه ها ونیزیمبل لم دادم و تلو یجام بلند شدم.رو از
 .بود یپر از انرژ شهیاومد.مثل هم

 نیآخر نیا دیخواست اون لحظه تموم بشه..شا یخواستم نگاهشون کنم.دلم نم یناهار فقط م زیم سر
لحظه ها رو  نیکاش قدر ا ی.اومدمین رونیرا من زنده بماج نیتو ا دیخوردم.شا یبود که باهاشون م یشام

 .دونستم یم شتریب

 شده بابا؟ یزی.بابا گفت:چدمیکش یآه هی



 

 
22 

 نه.چه طور مگه؟-

 شده..اگه شده بگو؟ یزیکه گفتم حتما چ یدیآه کش یآخه جور-

 .نه-

 د؟یکه راستشو بگ دید یسوال ازتون بپرسم قول م هیبه هردوشون نگاه کردم.گفتم:اگه  هیچند ثان هی

 .نگاه کردن بهم

 .:بپرسبابا

 واسه شما هستم؟ یمن پسر خوب-

 .که خدا به منو مادرت داد یبود ینعمت نیلبخند زد وگفت:تو بهتر بابا

 د؟یهست یاز من راض-

 م؟ی.چرانباشمیمعلومه که هست-

 ؟یپرس یسواال رو م نیا یدار ی:واسه چمامان

 .یجور نیهم-

 شده؟ ی.راستشو بگو چیپرس یسوال نم لیتو هرگز بدون دل-

 .نیخواستم نظرتون رو بدونم. هم یفقط م-

.بابا از اول شروع اطیتو ح میمن رفت شنهادینداد.بعد از خودن شام باهم به پ ریو گ دیسوال نپرس گهید مامان
 .کردم یهاش استفاده م هی.داشتم از ثاندمیخند یکردن و منو مامانم هم م یکرد به جک گفتمو شوخ

به بابا  نیشدن از ماش ادهیبا بابا رفتم مدرسه.قبل از پ شهیگذشتو صبح شد.مثل هم ,اون شب خوش باالخره
 .طور نینگاه کردم.باباهم هم

 شده؟ ی:طورگفت

 .خوام نگاتون کنم ینه.فقط م-

 .بندن یو گفت:برو اآلن در مدرسه روم دیخند بابا

 .افظدوستون دارم..خد-

 .طور.خدافظ نیمنم هم-

 .سخت بود که بخوام از بابام جداشم برام
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از پدرام  یو باهاش دست دادم...به اطراف نگاه کردم.خبر دمشید شهیتو مدرسه.سامانو مثل هم رفتم
خوش حال  یلیشده بود؟...خ مونیپش مشیاز تصم یعنیپس کجاست؟.. ادینبود..او گفته بود که صبح زود م

 .شده بودم

کردم که از من نپرسه وگرنه از کالس پرتم  ینخونده بودم.فقط دعا م یزی.منم که چمیداشت کیزیاول ف ساعت
 .رونیکرد ب یم

 .تابلو یاز جام بلند شدم و رفتم پا یشانس بد من صدام زد.بابدبخت از

 .کردم یجواب از طرف من..فقط نگاش م کیاز  غیدر یشروع کرد به سوال کردن از من ول یفیص

 ؟ید یگفت:چرا جواب نم یعصب یفیص

 .چون نخوندم-

 .رونی..برو ب؟یچ یعنی-

 .رونیخودم ننداختمت ب ینگاش کردم.گفت:برو تابا دستا ینگران با

 یخسرو یدفتر و از آقا یریگفت:م یفیو رفتم سمت در کالس.قبل از خارج شدنم ص نییرو انداختم پا سرم
 .ینیکالس بش نیتو ساعت درس من سر ا یحق ندار گهیصورت د نیا ری...در غیریگینامه م

 .چشم-

 .رفت یکردم که سرگرد نباشه وگرنه آبروم م یسمت دفتر.فقط دعا م رفتم

 .پدرام چشمام گشاد شد دنیزدن وارد شدم.باد بادر

 :پدرام؟گفتم

 ؟یکاردار ی:آرشام چیخسرو

 .امیگفت که ب یفیص یآقا دیببخش-

 ؟یکنیکار م یچ نجایرو به پدرام کردمو گفتم:تو ا بعد

 .حرف بزنم ریاومدم با مد-

 .اوضاع از چه قراره دمیزد که فهم یچشمک پدرام

ماه  کی نیزده قاتل؟..من تو ا بتیماهه کجا غ کیمعلومه  یاش رو گرفتم و گفتم:لعنت قهیسمتش و  رفتم
 .گفتن قاتل یه من مشدم..همه ب یم وونهیداشتم د

 ...نداره یاز جاش بلند شد و گفت:به من ربط پدرام

 ؟یبه من بدبخت چ ینداره.ول یآره به تو ربط-
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 .سرجات نیبهش گفت:بش دیسمتمون که پدرام با حالت تهد ادیخواست ب یاز جاش بلند شد.م یخسرو

 لحظه سرگرد اسلحه به دست وارد دفتر شد همون

 .حرکت دستش رو دور گردنم حلقه کرد کیهم اسلحه اش رو درآورد و با پدرام

 .یرسون ینم یبیآس قتی:بنداز پسرخوب.تو به رفسرگرد

 امتحان کنم؟ یخوا یوگفت:م دیخند پدرام

 .ومدیم رونیاز ب یادیز یو صدا سر

 .کنم یتو مغزش خال ریت کی شمی:سرگرد بنداز وگرنه مجبور مپدرام

 .نیاسلحه اش رو آورد باال و انداخت زم اطیبا احت هیبه من نگاه کرد.بعد از چند ثان سرگرد

.بچه ها به همراه معلما از کالس هاشون رونیب میمنو به سمت در دفتر برد.از دفتر رفت اطیهم با احت پدرام
 .کردند یخارج شده بودند و با ترس به منوپدرام نگاه م

 .یگفت:پدرام؟.ولش کن لعتن دیکه مارو د سامان

 .ای:جلو نپدرام

 آره؟ یحسابش رو برس یخوا یقاتله و حاال هم م یکه ک یدیپدرام.خوب فهم نیو گفت:آفر دیخند ایعرش

 .که فقط من بفهمم گفت:خفه شو آشغال یلب جور ریز پدرام

رفت و گفت:سوار  رنگ ی.پدرام دستش رواز گردنم برداشت به سمت پرادو مشکمیمدرسه خارج شد از
 .شو.زود باش

شدو افتاد دنبال  نشیسوار ماش عیو سر رونینگاه کردم که سرگرد از مدرسه اومد ب نیماش نهی.ازآسوارشدم
 کمکش؟ ادیدست نداشت که ب ریز یعنیما.چرا تنها اومده بود؟.

 ؟یاز دست سرگرد فرارکن یخوا یم ی:چه جورگفتم

 .نگران نباش.بلدم-

 ه مدرسه؟ب یچرا اومد-

 .گهیواسه بردن تو د-

 ؟یایمگه قرارنبود صبح زود ب-

 .و نقشه ام رو اجرا کنم امیاومد که مجبور شدم اآلن ب شیواسم پ یمشکل هی-

 ؟یشد چ یاگه اجرا نم-

 .دفتر یایمطمئن بودم که تو ساعت اول م-
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 چه طور؟-

حق  ینامه نگرفت یو تا از خسرو رونیبرو ب گهیمعلوم بود که م دمید یفیکه من از ص یو گفت:با اخالق دیخند
 ..و یدرس خوندن رو زده بود دیمن ق روزید یسر کالس من.توهم که به خاطر حرفا یایب یندار

 پرسه؟ یاز من درس م یفیکه ص یدونست یحاال از کجا م-

نخونده بعد احد  یخونده و ک درس یفهمه که ک ینگاه م کیشناسم.با یرو خوب م یفیکه اخالق ص گمیم-
 .زنه یکه درس نخونده رو صدا م یاون

 .یگیدرست م-

 انیداد که ب یکرد..پس چرا به افرادش خبر نم یبغل کردم.هنوز سرگرد داشت دنبالمون م نهینگاه به آ هی
 دنبال ما؟

 ه؟یمال ک نی:ماشگفتم

 .مال خودم-

 ش؟یدیدزد-

 .دمشیمال خودمه..تازه خر نمیماش نی.استمیبهم کرد وگفت:هرچه قدر بد باشم دزد ن ینگاه تند هی

 ؟یدار قی.تسلدیببخش-

 ده؟هان؟یم ینامه رانندگ یساله گواه 17پسر کیبه  یآخه آدم عاقل ک-

 ..پس-

 .داده ادمیرو دوست داشتم..بابا  یسوار نیماش یاز بچگ-

عکس محمد دلم  دنی.بادمی.از کنار خونه محمد رد شدمینزد یکدوم حرف چیشد که ه یا قهیدق چند
 .محمد امرزهیبود.خدات ب ی.جوون شاد و سرحالرهیبود که بم فیجوون بود.ح یلیگرفت.خ

 .دمیاز ته دل کش یآه

 .نکنه دلت به پدرومادرت تنگ شده؟ه؟ی:چپدرام

 .میسال باهم همکالس بود 12باشه ینه.دلم واسه محمد تنگ شده.هرچ-

 .درسته-

 پسر عمو داشته؟ هیمحمد  یدونست یانداخت و گفت:م نهینگاه به آ هی بعد

 .خودش بهم گفته بود نوینداشت.ا یبود محمد عمو و عمه ا ادمیکه من  ییاونجا تا

 .:نه.خودش گفت که ندارهگفتم
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 .گم یبعد بهت م میسرگرد خالص ش نیبزار اول از شر ا-

 .گرفته بودم جهیکرد.سرگ یم یتند و بد رانندگ یلی.پدرام خمیساکت شد دوباره

 .شهی:پدرام تورو خدا آروم تر برو..حالم داره بد مگفتم

 .چند لحظه صبر کن هی-

 .جان.گممون کرد یبعد گفت:ا قهیچنددق

 ؟یمطمئن-

 .ستین دیبع زیچ چیموجود دوپا ه نیبشه..از ا دایحال ممکنه دوباره سروکله اش پ نیبا ا یآره.ول-

 م؟یر یکجا م میدار-

 .آپارتمان من-

 کجاهست؟-

 .خونه خودمون یکاینزد-

 کنه؟ داتیپ سیپل یترس ینم-

 .دونه که من آپارتمان دارم ینم چکسیبه جز مامانو بابام ه-

 بگن؟ یزیچ سیکه مامان و بابات به پل یترس یاون وقت نم-

 .کامال باخبرن هینه.اونا از قض-

 ه؟یاز کدوم قض-

 .یفهم یم-

 .مینزد یبه آپارتمان حرف دنیرس تا

 .بود یکیشد.آپارتمان ش نگیدر گاراژ رو باز کرد و وارد پارک موتیبا ر پدرام

 .رو فشار داد 10.پدرام شماره میوارد آسانسور شد هردو

 .میواحد پدرام شد وارد

 ؟یدیخونه رو چ لیخودت وسا قهینگاه به سالن خونش کردمو گفتم:با سل هی

 اد؟یآره.بهم نم-

 .ینظم باش یب ی  بچه منف ادیبهت م شترینه.ب-

 ..کارت دارم نیبش ایکاناپه لم داد و گفت:ب یرو پدرام
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 .نشستم ,بود نشسته بود یپدرام که پشتش پنجره نسبتا بزرگ یو روبه رو رفتم

 رو بهت بگم..فقط هول نکن.خب؟ یتیواقع هیخوام  یقالب کرد وگفت:م دستاشو

 قتله؟ ؟درموردیتیچه واقع-

 .آره-

 ..و ینکنه تو واقعا محمد رو کشت-

 .پسر عمو داره هینه.بهت گفتم که محمد -

 .آره-

 .دیفهم شیچند ماه پ نویمحمد ا-

 ؟یچه طور-

خودش  هیکه شب نهیب یپسر رو م هیخونه.اونجا محمد  میتی رنیمحمد با پدرش م شیچند ماه پ نکهیمثل ا-
دوتا  نیکه ا یسراغ کاراش تا بفهمه که چه جور رهیوم کنهیتعجب م نهیب یپسره رو م یبوده..باباشم وقت

 .پسره بچه برادرشه نیفهمه که ا یم یبه همن.بعد از مدت هیانقدر شب

 ؟یچ یعنیبچه برادرش؟-

رو به  رانیآقا ا یو برادر عل شهیدعواشون م یمسئله ا هیسر  شیآقا با برادرش دو قلو بودن.چند سال پ یعل-
 یپسر عمو,نیجز ام رنیمیکنه وهمه م یسقوط م یحادثه ا کی یاوناط یمایکنه.اما هواپ یمقصد کانادا ترک م

 .محمد

 زندست.درسته؟ نیدونسته که ام یمحمد نم یوبابا-

 .قایدق-

 به هم بودن؟ هیشب نیحاال چرا محمد وام-

 .چون هردوشون چهرشون به پدراشون رفته-

 آهان..خب بعدش؟-

 گهیخواست که به جز من کس د یمحمد نم یعنیماجرا خبرنداشت جز منو خانواده محمد.. نیاز ا چکسیه-
 .با خبر بشه یا

 .خواستم ادامه حرفشو زود بگه یکرد.م یساکت شد.داشت نگام م هیثان چند

 :خب؟گفتم

 .سر من رفت و همونجا نگه داشت یآروم به سمت باالچشماش آروم  ,پدرام
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 ؟یکن ینگاه م یکه دار هیزیسرمن چ ی؟باالییشده؟..الوو؟..کجا ی:چگفتم

 .که پدرام گفت:صبرکن.برنگرد نمیخواستم برگردم و پشت سرمو بب یم

 گفتم:چرا؟ یبانگران

 ؟یکه هول نکن یدیقول م نیبب-

 ه؟یچرا؟مگه پشت سر من چ-

 .جن هیجواب داد: میسر پشت

 .برگشتم..خشکم زد عیسر

 ..:م..محگفتم

 ؟یرو آورد جلو گفت:سالم آرشام.خوب دستش

 .کردم ینگاش م فقط

 ؟یدست بد یخوا یدستم خشک شد.نم-

 ؟یتو..تو روح-

 .دندیخند هردوشون

 .هبدبخت خشکش زد نی.ببرونیب ایندادم ن حیگفت:مگه بهت نگفتم تا کامل بهش توض پردام

 ..خسته شدمیبد حی:آخه تو دوساعت کارته که توضمحمد

 .کنه یم یقاط نیبگم که ا عیکار کنم خب؟اگه بخوام سر یچ-

 .کنارم نشست محمد

 اولش هم نقشه بود؟ د؟ازیرآوردیخودم اومدم و گفتم:منو مسخره گ به

 .ینامرد یلیپدرام گفتم:خ به

 .یدیداستانو نشن هی.تو هنوز بقنیبش ریشدم که محمد دستمو گرفت وگفت:بگ بلند

منو جلو بچه ها قاتل جلوه  دیخواست ی.فقط میتو اآلن زنده ا نکهیا شیهم داره؟بق هیگفتم:مگه بق نشستمو
 .دیبد

 .من کشته شده ینفر به جا هی.واقعا ستین یگیکه م نجوریا-

 .به هردو شون نگاه کردم مات

 ؟یرو بشنو شیبق یخوا ی:ممحمد
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 .نومش یم-

 من بگم؟ ای یگیروبه پدرام کرد وگفت:تو م محمد

 .تو بگو-

 بهیمرد غر هی.اون شب جمعه میبه هم بود هیکه من و پسر عموم شب یدیرو به من گفت:تاحاال فهم محمد
رو بهم بگه و  یراز هیخواد  یگفت.گفت م ریگ غامیتو پ نوی..البته انهیخواد منو بب یبهم زنگ زد و گفت که م

 .بگه یتونه تلفن ینم

 شد. گفتم:خب؟ ساکت

 .خب یگفت ی.مدام میبود یجور نیوگفت:تو کالس هم هم دیخند محمد

 .رو بگو شیدارم؟بق یمن باهات شوخ-

باهم  ایتماس بهش گفتم گفت ب نیاز ا یبود.وقت شمی.اون روز پسر عموم هم پگمیم اریباشه جوش ن-
که بهش  یقبل از رفتن دل درد شدم.اوهم قبول کرد که تنها بره و قول داد هرچ ی.منم قبول کردم.ولمیبر

 شمیبودم و پدرام پ دهازش نشد..من از قبل به پدرام زنگ ز  یخبر یشد ول یچند ساعت هیگفتن رو بهم بگه.
 .بشه داشیگفت اآلنه که پ یدادو م یم میکردم..پدرامم مدام دلدار یبود.از استرس داشتم سکته م

به بابا گفتن من مردم و جنازم هم تو سرد  میدینشد.تا فردا صبح که فهم داشیوگقت:اماپ دیکش یآه هی
 .میبلند شد رید ی.هردومون از خستگییجاها نجوریرفت سرد خونه و ا عیخونست.باباهم سر

 :هردوتون؟گفتم

 .بود داریبود و ب شمی:منو پدرام.پدرام تا صبح پمحمد

 .بود که شنبه نرفتم مدرسه.وچه بهتر که نرفتم نی:به خاطر همپدرام

بابا با چهره داغون اومد خونه و گفت که نتونستم از بچه برادرم خوب نگه  رونیاز اتاق اومدم ب ی:وقتمحمد
سرد  دیشده؟.رفت یکشتنش..گفتم:بابا چ یعنیمرده. نیام دمیکنم.بچم پرپر شد.اون وقت بود که فهم یدار

کنه  یفکر م سیتو مغزش.پل خوردهگلوله  هیکردن. دایرو پ نیادن؟باباگفت:جنازه امخونه چه بهتون نشون د
نه محمد.پدرام هم اومد  نهیام نیرفت که بگم ا ادمی.باباگفت:منم انقدر شوکه بودم که ؟ی.گفتم:چیکه تو مرد

 ششی..پدرام:بله.تاصبح پ؟یمحمد بود شی.بابا گفت:پدرام تو کل شب پدیوبه باباگفت:بهتر که نگفت
اثر انگشتت رو اسلحه بوده.پدرام:اثر  گهی؟میکه تو مرد فتگ یبودم.چه طور مگه؟.بابا:پس چرا سرگرد م

من  دیانگشت من؟ رو اسلحه؟..بابا:آره.اآلن هم دربه در دنبالتن..پدرام:شما که نگفت
 «.میبگ سی.بابا:نه..گفتم:بهتره به پلنجام؟یا

که محمد رو کشته بفهمه  یکه اون شهیکار باعث م نی..با امیمن گفتم نه.بهتره که نگ یولبار پدرام گفت: نیا
خواسته که منو بکشه؟چرا؟..گفتم:چراشو  یاو م یعنیسراغش..محمدم گفت که  ادیکه محمد نبوده و دوباره ب

 .داشته یبوده باتو دشمن ی.هرکمیاز قاتل بپرس دیبا
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اسم وعکس منو گذاشت جلو در خونه و منو مرده نشون داد.به پدرام گفتم پدرام  شنهادیگفت:بابا به پ محمد
 .کرد و گفت دشمن مشترکمون آرشام دییمشکوکم..پدرامم حرف منو تا یکیکه من به 

 نیفرد ا نیگناه تر یکه تو ب میدیبعد از چند روز فهم نکهی...تا امیحسابش رو برس دی:بعدم گفتم باپدرام
 .ییماجرا

 یکه برا میگرفت میتصم یگناهیکه ب میمطمئن شد ی.وقتمینظر گرفته بود ری:منو پدرام کامال تو رو زمحمد
 .میرینقشه مون ازت کمک بگ یاجرا

 .دیبه نفر سوم ندار یاجیاحت گهید دی:شما که دونفرگفتم

 .رونهیهنوز ب براش بده...اون قاتل نینشون بده.ا گرانیتونه خودشو به د ی..محمد اآلن نممی:دارپدرام

 خواد تورو بکشه؟ یمحمد گفتم:چرا اون قاتل م روبه

 .حبس نبودم نجایدونستم که ا یدونم.اگه م ینم-

 سخته نه؟ یلیخ-

 م؟یکه ما قصد مسخره کردن تو رو نداشت یدیآره..حاال فهم-

 .آره-

 ؟یکن یکمکمون م-

 .فبال هم به پدرام گفتم..آره-

 .میبر گهینفر د هیدنبال  دینبا گهی:خداروشکر.دپدرام

 د؟یمشکوک یحاال شما به ک-

 .به سامان-

 سامان؟چرا؟ ؟بهیچ-

 .کار رو کرده نیچون او ا-

رسونه چه برسه به آدم.اونم به دوستش.به  ینم بیمورچه هم آس هیخدا سامان به  د؟بهیدون یاز کجا م-
 .دیکن یاشتباه م دیخدا دار

 .نیهم یت بدونه تو چقدر سامانو دوست دارخواس یکرد.م ی:بابا شوخمحمد

 .ینامرد یلیپدرام نگاه کردم و گفتم:خ به

 .زمیحتما کرم رو بر دیبا گهیکار کنم د یوگفت:چ دیخند پدرام

 د؟یمشکوک یگذشته به ک یحاال از شوخ-
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 .به دوست مشترکمون-

 ا؟یعرش-

 .:آرهپدرام

 .بود قیکه کار اونه؟او که با شما رف دیدون یاز کجا م-

 .زنهیمشکوک م کمیکنم. یم بشیهست که دارم تعق یچند روز هیدرسته.-

 .گفت:مثل باباشه تیبا عصبان محمد

 :باباش؟گفتم

 .آره-

 .شونیداشتند تو دوران جوون یشخص یخصومت ها هیآقا  یبا عل ایعرش یبابا نکهی:مثل اپدرام

 .تر بوده زیتند وت ششونی.فقط اونا آت:مثل تو و پدراممحمد

 ؟یشد قیرف ایچرا با عرش یموضوع با خبر بود نی:خب تو که از اگفتم

 .استیو خود عرش ایکنم که کار پدرعرش ی..فکر مدمیمن تازه فهم-

 .دیمشکوک بش یخودینفر ب کیبه  دیقاتل باشه؟.شما نبا گهینفر د هی دیاز کجا معلوم.شا-

 .هیعاد رینظر گرفتم.کاراش غ ریرو ز ای:آرشام.من عرشپدرام

 کنه؟ یکار م یمثال چ-

 یدونم تو اون خونه چ یشهر نم نییپا یاز خونه ها یکینظرش گرفتم چند بار رفته تو  ریچند روز که ز نیتو ا-
اونم  امیدونست دارم م یم نکهیزنگ زدم خونشون..باا شمیزنه.دو روز پ یمشکوک م یکنه ول یکار م
 یم یکه گفته بود که کار قبلمکنه.از  میرو از من قا یزیچ هیخواست  یحول شده بود.انگار که م کمی,یمخف

 .خواسته فکر همه رو منحرف کنه یم نگهیا یعنی نی.ایکنه که بچه ها و سرگرد فکر کنن که تو قاتل

 .پدرام شهینم لیدل یکه گفت یینایمحمد رو بکشه؟ا دیبا یآخه اون واسه چ-

 .:گفتم که به خاطر پدرشپدرام

 بزنه؟ یکار وحشتناک نیخواسته دست به چن یبه خاطر باباش م یعنیمسخرس.-

 .اره-

 .نیقاتله.من گفتم که بهش مشکوکم.هم ایرو به پدرام کرد وگفت:پدرام من نگفتم که عرش محمد

 .کاراش معلومه که قاتله.معتادم که هست نی:بابا با اپدرام

 ؟معتاد؟ی:چتمگف



 

 
32 

 نیبعد ا میحرف نزن.آبروش رو نبر.بزار مطمئن بش ی؟الکیبه پدرام گفت:تو دوباره زود قضاوت کرد محمد
 .حرفا رو بگو

 .:خب حاالپدرام

 کار کنم؟ یچ دی:من باگفتم

 .یسیمراقب وا دی:تو باپدرام

 ؟یچ یعنی-

 ..طبق گزارشات ما نیبب-

 .که اشک تو چشمام جمع شد ی.جوردمیخند بلند

 ؟یخند ی:کوفت.به چه مپدرام

 .حرفت نیبه ا-

 .صدامو کلفت کردمو مثل پدرام وگفتم:طبق گزارشات ما بعد

 .دمیخند دوباره

 .هم ندارم یبندمش.شوخ یخودم م یگفت:اگه نبند یعصب پدرام

 ..خفه شدمگهیداره راست م دمیکردم د نگاش

 .یمهمون رنیفرداشب با خانوادش م ایزارشات من عرشگم..طبق گ ی:دوباره مگفت

 ؟یدیفهم یرو ک نای.اقیخندمو گرفتم و گفتم:چه دق یزور جلو به

 .گوش بده-

 خب؟-

 .تو خونشون میریرفتن منو تو م نایکه ا یوگفت:فردا موقع دیخند پدرام

 م؟یکار کن یبشه؟.چ یکه چ-

 .میرینظر بگ ریو خونشون رو ز ایتلفن اتاق عرش دیبا-

 .میشنود بزار یعنی-

 .قایدق-

 ؟یچ لشیموبا-

 .مشیدار رنظریروقبال کارش رو ساختم اآلنم ز لشیموبا-
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 زنگ زده؟ یخودش به فرد مشکوک ایزنگ زده؟. ایبه عرش یخب تا اآلن فرد مشکوک-

 ؟یگفت یچ یدیخودت فهم-

 زنگ زده؟ یبه کس یخب اره.نگفت-

 ..صد تا دوست دختر دارهستیو گفت:چرا.به دوست دختراش.ماشاا.. کم اشتها هم ن دیخند محمد

 .ادیهم واسشون م یوگفت:چه ناز و عشوه ا دیخند پدرامم

 .د؟زشتهیش یم گرانید یخصوص یکه وارد زندگ یچ یعنیشدم و گفتم: یزود جد یول دمیخند اول

نکن.چرا گوش به حرفم  ایبار نیآرشام رو وارد ا نیرو به محمد کرد گفت:اه.من صد بار بهت گفتم ا پدرام
 .ارهیبچه مثبتا رو در م یکن داره واسه من ادا ؟نگاهینکرد

کالس خبر داشتند اال آرشام.اون وقت  یخواستم به حرف تو گوش بدم که اآلن همه بچه ها ی:اگه ممحمد
 .که من زنده ام دیفهم یبود م اونا نیقاتل هم که ب

 از کجا معلوم که آرشام قاتل نباشه؟-

اون شب اصفهان بودم..به جون خودم  گناهم؟منیکه من ب یمن قاتلم.مگه خودت نگفت ی:دوباره که گفتگفتم
 .کار رو نکردم نیا

 .نکن تشی:پدرام اذمحمد

 چقدره؟ تیقدرت بدن نمی:ببدیپرس یرو به من کرد جد پدرام

 چور کاراست؟ نیمنظورت زدن و از ا-

 .آره-

 .یکاراته و بدنساز یکالسا نیبابام نزاشت که من برم از ا ,یدون ی.توکه میچیخب ه-

 ؟ی؟بلدیچ یسوار نیتکون داد و گفت:ماش دنیسرش رو به نشونه فهم پدرام

 .ادیخب نه ز-

 چقدر؟ یعنی-

 .در حد صفر-

 میچی.همیدار اجیاحت نیشب که به ا م؟فردایکار کن یو به محمد گفت:حاال چ دیتو موهاش کش یدست پدرام
 .ستین شیحال

با خودته.تا بعد که  شی.رانندگانهیتو خونشون  ادیم یبده که کس ی:نگران نباش آرشام فقط قراره نگهبانمحمد
 .میبد ادشی
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 پسر؟ یهست زهیروبه من کرد وگفت:آخه تو چقدر پاستور پدرام

که  یستیخانواده ن کیمامانم.توکه تک فرزند وتک نوه  یبانیزاشت.البته با پشت یکار کنم؟بابام نم یخب چ-
 .گم یم یمن چ یبفهم

 .خانواده.لوس کیو خب بابا.تک فرزند وتک نوه  یلیخ-

 .یخودت-

انقدر باهم کل  مایخوام مثل قد ینم گهیخواست جوابم رو بده که محمد کالفه گفت:بسه بچه ها.د یم پدرام
ماجرا.اآلن جون من در  نیواسه بعد از ا دیدبزاریهم اگه دار ی.خصومتدیباش قیباهم رف دی.اآلن بادیکل کن
بده که من زنده ام صد در صد کل  لدرصد احتما کیواگه  رهیقاتل داره راست راست تو جامعه راه م هیخطره.

 .داکنهیگرده تا منو پ یم رانویا

 .میو حسابش رو برس میکن دایکنه ما او رو پ دایاو تو رو پ نکهیقبل از ا دی:درسته.باپدرام

 یلیکنم.به قول پدرام من خ جادیرو واستون ا یمشکالت هیاآلن بهتون بگم که من ممکنه  نی:بچه ها همگفتم
 .ام زهیپاستور

 .میبودنته که انتخابت کرد زهیپاستور نیبا لبخند گفت:ما به خاطر هم محمد

 .نهیهم هم تیگناهیب لیاز دال یکی-

 .:خب پس خدارو شکرگفتم

 .بدم ادیبهت  یسوار نیماش کمیخوام  یاز جاش بلند شد وگفت:آرشام بلند شو م پدرام

 .نگاش کردم فقط

 .یریبگ ادی یسوار نیماش دی.باگهیوگفت:بلند شو د دیکش یپوف هی

 اآلن؟-

 .ماجرا.بلند شو نینه.بعد از ا-

 شب که کوچه ها خلوت تره؟ یبرا یبزار شهینم-

 .و هم شب یکن یم نیهم اآلن تمر-

 .نه توروخدا-

 .کل کل نکن و بلند شو.زود-

 .زبون نفهم بگو نیبه ا یزیچ هیمحمد نگاه کردم وگفتم:الاقل تو  به

 .نه من.من اآلن مردم یدستاشو برد باال و گفت:اآلن تو گروگان پدرام محمد
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 ؟یگیم یدار ی؟چیچ یعنی-

 به نفعته یپدرام گوش بد یبهتره به حرفا-

جاهامون رو  دیشو.با ادهیگفت:پ دیخلوت رس ابونیخ کیبه  یشدم.پدرام راننده بود.وقت نیزور سوار ماش به
 .میباهم عوض کن

 ؟یبد حیتوض نایو در مورد ترمز و دنده و ا یخودت بر شمیشه مابق یمن...نم نیگفتم:بب باترس

 .شو ادهی:نه.پپدرام

 .ترسم یم..من..م-

 .یعرضه ا یخاک تو سرت کنن که انقدر ترسو وب یعنیزد وگفت: پوزخند

 تونم؟ یکار کنم که نم یو گفتم:خب چ نییرو انداختم پا سرم

 ؟یو گاز بد یسوار بش نیماش یتون یاون وقت نم یو رکاب بزن یسوار بش یتونست یدوچرخه رو خوب م-

 .فرق داره نیدوچرخه با ماش-

واسه  نی.همچنیریم ی.توکه واسه مسابقات میببر نیماش یتونست یبود خوب م یسوار نیاگه مسابقه ماش-
 .اول شدن

 .بندازه انیبه جر شویسال پ6خواست موضوع  یم دوباره

 .الیخیگفتم:ب کالفه

 .آوردم رتیتازه اآلن تنها گ الیخیرو ب یچ یچ-

 ؟یبزن یخوا یه؟میچ-

 .آره-

 .یتو که تادلت بخواد تومدرسه منو زد-

 .یتوهم جوابشو داد-

 یمونیعمر پش کیو  یمون یسرگرد.اون وقت تو م شیپ رمیکنم و م یاز خونه ات فرار م یبزن یاگه بخوا نیبب-
 .یکه چرا منو زد

 .یعرضشو ندار-

 .دارم-

 .من نه ,یلعنت یکرد.گفت:تو از همه نامرد تر یداشت نگام م تیعصبان با

 .خب؟میبه خاطرش بحث نکن گهیو د یموضوع رو فراموش کن نیخوام که ا یازت م نیآره نامردم.بب-
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 .شو ادهیوگفت:باشه..پ دیکش یپوف هی

 ..حرف حرف خودش بودیدیرس ینم یا جهینت چیشدم.با حرف زدن با پدرام به ه ادهیپ دمویکش یپوف هی منم

نه  شتریو چه جور کارکردنش حرف زد.نه ب نشیپدرام در مورد ماش ریپدرام نشستم.تو طول مس یجا باترس
 .میدلخور بود گهیکمتر.هردومون از همد

 .به خونه پدرام میدیساعت رس کیاز  بعد

 ..حاال هم برو تواتاقتمیکن نیخواد تمر یبود.شب نم یقدر کاف نیپدرام گفت:هم میوارد خونه شد یوقت

 کدومه اتاقم؟-

 خوبه؟ یاتاق وسط-

هم توش قرار داشت  یپنجره بزرگ هیبزرگ بود و باینگاه به خونش کردم. هالش تقر هیگفتمو دوباره  یآره ا هی
 ونیزیهم کنار پنجره قرار داشت .تلو یدست مبل چرم راحت کیروشن کرده بود. یلیهال رو خ یکه فضا

هال  یکه روبه رو لشیوسا مبزرگ بود با تما کمیهم سه گوش هال کنار مبل قرار داشت.آشپزخونه  نچیا48
دسته گل رز با  گیاپن هم  ینبود..رو یبود.اصال تو خونش فرش کیقرارداشت.. کف آشپزخونه مثل هال سرام

چند تا  هیهم  ییو حمام بود.کنار در دستشو ییخونه دستشو یگذاشته شده بود.کنار در ورود وهیسبد م کی
 .شد یم ختم مپله قرار داشت که به طبقه دو

دادم به نرده  هیبودم..تو طبقه باال سه تا اتاق خواب قرارداشت..تک دهیپله ها رفتم باال.تاحاال طبقه باال رو ند از
 اتاقا قرارداشت و به در اتاقا نگاه کردم..درا از جنس و رنگ چوب بود یکه روبه رو یسنگ

پله قرارداشت  یروبه رو,که سمت راست من یمحمد از اتاق دمیکه د یخواستم برم سمت اتاق وسط یم
 د؟یاومد یگفت:سالم..ک دنمیاومد.باد رونیب

 .اآلن نیحال گفتم:سالم.هم یب یلیخ

 شده؟ یطور-

 .نییو رفت پا دیکش ینگاش کردمو رفتم تو اتاق. پوف بلند فقط

 دمیاشایبزرگ نبود. ادیتخت خواب دونفره وسط اتاق قرارداشت.اتاق ز هیرو بستم و به اتاق نگاه کردم. در
.خسته بودم و سرمم به شدت درد دمیتخت دراز کش یداد..رو ینشون م کیتخت کوچ نیبزرگ بود به خاطر ا

 کیساعتش و آالرمشو واسه  ودرآوردمو رفتم ت بمیاز تو ج لویشد.موبا یخواب خوب م کیکرد که فقط با  یم
 .کنار تخت یکردم و گذاشتمش رو عسل میتنظ گهیساعت د

 یشدم.از جام بلند شدم و رفتم سمت در.هنوز بازش نکرده بودم که صدا داریب میآروم آالرم گوش یصدا با
 م؟یباهم حرف بزن یکه گفت:پدرام وقت دار دمیمحمد رو شن

 .که گفت:آره ومدیم فیضع یلیپدرام خ یصدا

 د؟یبا آرشام دعواکرد نیتو ماش-
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 د؟یبردار اتونیبچه باز نیدست از ا دیخوا یم یبگو پدرام.ک  -

 .به آرشام بگو نه من نویا-

 .یدونم تو دعوارو شروع کرد یمنکه م-

تو درونم غوغاست.صدبار  یول ارمایخودم نم یشم.به رو یم یعصب نمیب یدونم چرا هروقت آرشامو م ینم-
 .آرشام شو نیا الیخیبهت گفتم ب

آرشام بودم هرگزمامانو بابامو که انقدر  یبود.من اگه جا نهیگز نیکه آرشام بهتر یدون یخودتم خوب م-
کار رو کرد  نیآرشام ا یساله ام کمک کنم.ول نیچند یکردم تا بخوام به دشمنا یدوستشون داشتمو ول نم
 .قبول کرد یخطر ناکه ول واسشکه به راه افتاده چقدر  یباز نیدونست ا یم نکهیاونم به خاطر منو تو.با ا

 .یگیمدرست -

 .کن یبرو ازش معذرت خواه ایب-

 .هرگز.حرفشم نزن-

 .زنگ در اومد.پدرام گفت:ناهارو آوردن یصدا

 .:من برم آرشامو صداکنممحمد

 .جا صداش بزن نیهم-

 .خوابه-

 .تق تق در و باز شدن در اومد ی.صدادمیخواب یرفتم سرجام و به حالت قبل عیسر

 .بچه یخواب یآروم گفت:آرشام؟بلند شو چقدر م محمد

 .تخت نشستم یشدم و رو بلند

 .و سرشو تکون داد وگفت:بلندشو.ناهار آمادست دیخند محمد

 ؟یخند یم ی:به چگفتم

 .یقشنگ شد بی.عجافتیبه ق-

 .خورد تو سرت یوگرنه م ستیکه کفش پام ن فیح-

 یراض یکردم باهاش بهتر رفتار کنم.ول ی.پدرام رفتارش باهام بهتر شده بود.منم سعدیفرداشب رس باالخره
 .غده یکنه.از بس ک ینشد که ازم معذرت خواه

 .من نه یرلکس بود ول یلی.پدرام خمیشد نی.سوار ماشرونیاسترس همراه با پدرام زدم از خونه ب باهزار
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 .نگه داشت ایخونه عرش کینزد نویبود.پدرام ماش8:15نگاه کردم. نیساعت ماش به

 .من نه یرلکس بود ول یلی.پدرام خمیشد نی.سوار ماشرونیاسترس همراه با پدرام زدم از خونه ب باهزار

نگه داشت.چراغ خونشون خاموش بود  ایخونه عرش کینزد نویبود.پدرام ماش8:15نگاه کردم. نیساعت ماش به
 .رفته بودند نکهیا یعنی نیا

 ؟یوگفت:خوبمن کرد  روبه

 .کنن یم تیزندان یهم به جرم قتل و همم به جرم دزد یوفتیب رینکرده گ یینه.استرس دارم.اگه خدا-

خوام  ینم یدم.اآلنم آروم باش .منکه کار ی.نگران نباش تو رو لو نم؟یزندان تو چرا استرس دار رمیمن م-
 .بره یشنود کارگذاشتن که زمان نم هیگردم.. یتو خونه و برم رمیم قهیچند دق هیبکنم.فقط 

خواد وارد خونه  یم یکه کس یدید انایدر رو باز کرد وگقت:مواظب باش و دورو بر رو خوب نگاه کن.اگه اح بعد
 .دنبالم یکوچه پشت ایپشت فرمونو ب نیبشه بهم تک بده و بش

 ؟یچرا کوچه پشت-

 رون؟یب امیمعدبانه از درخونه ب یلیخ یخوا یم-

 .خب آره-

 ؟یکه بهت زدم رو فراموش نکن ییصفره.حرفا تیسیشأن پل-

 .تخت التینه.خ-

 وارید یبود که پدرام ازش رفت باال و بعدم رفت رو ایکنار خونه عرش یورفت.درخت تنومند دیکش یپوف هی
از استرسم  کمیتا  دمیکش قینفس عم هیکردم که پاش نشکسته باشه. یخونشون.فقط دعا م اطیتو ح دیوپر

 .رو کم کنه

 .ادیآرشام..اآلن پدرام م یآروم باش دیخودم گفتم:با به

کردم.پدرام بهم  یرو خراب م تیمأمور نیا دیشد.نبا یرد م نیچندتا ماش هی یکوچه نگاه کردم.گهگدار به
شدم؟منوچه به  یباز نی..خدا چرا وارد افتهیبزارم پدرام تو دردسر ب دیاعتماد کرده بود که تنهام گذاشت.نبا

 آخه؟ یباز سیپل

 شیپدرام طور یبلند بود ول وارخونشونید نکهی.باانییپا دیخونشون پر واریشد که پدرام از د یربع ساعت هی
 .شد نینشد.بالبخند سوار ماش

 ؟ی:خوبگفتم

 نگام کرد وگفت:آره چه طور مگه؟ باتعجب

 پات درد نگرفت؟ نییپا یدیپر واریاز د-
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پام درد  دنیکارته تا دلت بخواد کتک خوردم که اآلن با پر یکارم بچه .تو کالسا ی.من رزمره؟یچرا درد بگ-
 .رهینگ

 ؟یکار کرد ی.حاال چیپس خوب-

 .گه؟کارگذاشتمید یگیشنودوم-

 خواهش بکنم؟ هیازت  شهیشدن گفتم:م ادهیبه خونه.قبل از پ میدیرس

 .بگو-

 .دلم واسشون تنگ شده یلیبرم خونه و برگردم؟خ قهیچند دق یبزار شهیم-

 .نگفتم؟یخانوادت رو بزن دیق دیبهت گفتم که با دنتینه..من قبل از دزد-

 .یچراگفت-

 .نکن ییخواهشا نجوریا گهیپس د-

 ..آخه-

مامانو  ریخونتون و دل س یریم میدیو به حسابش رس میکرد دایقاتلو پ ی.مطمئن باش وقتیکن یعادت م-
 .یکن یو باهاشون دردو دل م ینیب یباباتو م

 .می.واردخونه شدمیشد ادهیپ نیگفتم و از ماش یا باشه

 د؟یشد؟سالم یبلند شد و اومد سمتمون و گفت:چ دیکالفه رو مبل نشسته بود.تا مارو د محمد

 ؟یگیم خوردم وآرشامم اآلن تو سرد خونست..چراجرت و پرت ریوگفت:نه من ت دیخند پدرام

 حرف من چرت و پرت بود؟ یکجا-

 .الیخی:بگفتم

 رفت؟ شی:پدرام کارا خوب پمحمد

 .میریمچشو بگ میتون یم گهی.تادو روز دیآره.عال-

پدرام  شنهادیزنگ نزد.به پ یزده نشد و او هم به کس ایبه عرش یتماس مشکوک چیه ی.ولمیروز صبرکرد دو
 ..بود یخانوادگ ی.فقط تماس هایچیبه ه یچیبازم ه یول میهم صبرکرد گهیروز د5

 .مینقشه دو رو اجرا کن دیگفته بود که با پدرام

 ه؟یچه نقشه ا گهید2خودم گفتم:نقشه  به

هفته گذشته بود.پس چرا  کیسامان تنگ شده بود. ژهیمامانو بابا و دوستام به و یشنبه بود.دلم برا صبح
 کنن؟ دایتونستند پدرامو پ یدند که نمبو فیانقدر ضع یعنیکردند؟. ینم یکار سایپل
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 .دمیپدرام و محمد رو شن یتو هال صدا از

 .نباشه ایواقعا کار عرش دی:شامحمد

 م؟یهفتست که سرکار کیما  یعنی؟یگ یم یدار یچ-

هم با خودمون  چارهیشدن خسته شدم.آرشام ب یدونم..به خدا خودمم خسته شدم.از مخف یدونم.نم ینم-
 .میگفت یرو م زیهمه چ سیاز اولش به پل دی..بامیستین سی..ماپلمیکرد

تو رو بکشونه  یا گهیدوباره با ترفند د وونهیمرده؟تا اون قاتل د نیوام یتو زنده ا میگفت یم؟میگفت یم یچ-
 اره؟یخودش تا دخلتو ب شیپ

 .شونهیاز منو تو حال شتریب سایباشه پل یهرچ-

 .کار کنم یدونم چ ی:مگفت قهیساکت شد.بعد از چنددق پدرام

 ؟یکار کن یچ یخوا یم-

 .کشم ی.به روش خودم ازش حرف منجایا ارمشیم-

 .کار رو نکرده باشه نیواقعا او ا دی..شا؟یگیم یدار یچ-

 .کنم یاگه نکرده باشه ولش م-

 بگه؟ سیگاهمونو راحت به پل یکه مخف-

 .دوباره ساکت شد پدرام

 ؟یریم یگفت:کجا دار محمد

 .گردم..فعال یبرم-

 .رونیبسته شدن در اومد...بلند شدمو از اتاق زدم ب یصدا بعدم

 .ریو گفت:سالم.صبح بخ ستادیا دیمنو د یکرد.وقت یم یداشت طول هالو ط محمد

 رو دادم وگفتم:پدرام کجارفت؟ جوابش

 .نجایا ارهیرو ب ایکه..رفت عرش یدیفهم-

 نیخوردم.ح ریو به همراه نون و پن ختمیر ییچا هیآشپزخونه.و بعدم رفتم سمت  ییسمت دستشو رفتم
 ؟یبخور یزیکه چ نهیشینشست و گفت:واقعا دلت م یصندل یو روبه روم رو شمیخوردن محمد اومد پ

 ؟یآره.صبحونه خورد-

 .رمیس ینه.ول-

 .یکالفه ا هیچ-
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 .کنهیم وونمی.داره دمینقشه هاش عصب نیاز دست پدرام با ا-

 .گناههیب ایبه نظر من عرش-

 .نهینظرمنم هم-

 قاتله؟ یپس به نظرتو ک-

 .دونم یدونم.به خدانم ینم-

جمع کردمو ظرفا رو  زویاشتهام کور شد.م ینخورده بودم ول یزیچ نکهی.با ازیم یسرش رو گذاشت رو کالفه
 .نکیس یگذاشتم تو

خواد.دلش  یمحمد.مطمئن باش پدرام صالحتو م الیخیاز شستنشون رفتم کنار محمد نشستمو گفتم:ب بعد
 .به تو برسه یبیخواد آس ینم

 .ماجرا باز کردم نیخود پاتو توا یمن نگران توام.ب-

تونستم بگم نه من با شما دشمنم پس  یندارم.م یبه سرم اومد حق اعتراض ییمن خودم اومدم.پس اگه بال-
کار مثبت دارم تو  هیکن. یدارم به دوستام کمک م نجامویکه ا میمن راض یو منو به سالمت.ول ریشما رو بخ

 .دم یانجام م میزندگ

 چرا؟-

 .رو جبران کنم ینامرد نیخوام ا یکردم و اآلن م یبار درحق پدرام نامرد هیمن تو گذشته -

فتم به صدا دراومد.ر  لمیبزنه که موبا یخواست حرف یبود..م ی...از حرفام راضدمیمحمد د یتو چشما تویرضا
 .ودیسمت اتاقم و برش داشتم.شماره پدرام 

 بله؟-

 .نییپا ایب-

 چرا؟-

 .یفهم یم-

 بود؟ ی.محمد گفت:کنییپا رفتم

 .کمکش نییپدرام.گفت برم پا-

 .منم برم تو اتاقم-

 .بود ستادهیا نشی.پدرام کنار ماشنیی.سوار آسانسور شدم و رفتم پارونیخونه زدم ب از

 ؟یسمتش وگفتم:کجا رفته بود رفتم
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 .کمکم یایب دیبا-

 .باال میرو برد ایعرش گهیهوش بود.باکمک همد یاونجابود.ب چارهیب یایدر صندوق عقبو باز کرد.عرش بعد

و  یصندل یرو نشوند رو ایآشپزخونه رو برداشت و گذاشت وسط هال.بعدم عرش زیم یها یاز صندل یکی پدرام
 .دست و پاهاش رو بست

 .رفته بود تو اتاق محمد

 ؟یهوش کرد یب نویا ی:چه جورگفتم

 .خلوت خفتش کرمو با چوب زدم تو سرش یجا هیرفت مدرسه که  یداشت م-

 نمرده باشه؟-

 .ده ینم لییجون به عزرا ایسادگ نیآدم به ا نینگران نباش.ا-

 ایخواست که عرش یبا آه و ناله به هوش اومد.رفتم سمت اتاق محمد.دلم نم ایشد که عرش یا قهیچند دق هی
 .نهیمنو بب

 .یگفت:باالخره به هوش اومد پدرام

منم رو مثل محمد  یخوا ی.نکنه م؟یزنه گفت:من کجام؟.پدرام منو کجا آورد یم جیکه معلوم بود گ ایعرش
 ؟یبکش

 یم یعل یبه وال یاگه دروغ بگ نی..ببیبه سوالم جواب بد دی.اآلن باییکه کجا یفهم ی:خفه شو..بعدا مپدرام
 ؟یدیکشمت.فهم

 ؟یبست یهست که منو به صندل یگفت:باشه بابا.حاال سوالت چ ایعرش

 ؟یمحمد رو تو کشت-

 ؟یشد وونهی.د؟من؟یچ-

 .حرف بزن یبلند گفت:نه.لعنت یباصدا پدرام

 که من محمد رو کشتم؟ دهیبگم؟.چه طور به مغزت رس یچ-

که پسرش رو  گهیزهر چشم گرفتن ازش بهت م یتوهم برا یآقا مشکل داره.بابا یتوبا عل یبابا نکهیاز ا-
 .زدم کشتمتا یدیدفعه د کیمن اعصاب ندارم.. ای.حرف بزن عرشی..توهم محمد رو کشتیبکش

 بهت گفته آره؟ اتویرندچ نیکجاست؟حتما اون ا یرو نکشتم..اصال آرشام لعتن یبه خدامن کس-

 ..بگو؟یکار دار یتو به آرشام چ-

 سالمو بکشم؟ نیتونم دوست چند یساله چه طور م 17نوجون  هی,رو نکشتم.آخه من  یبه خدا من کس-
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 .حق با او بود.محمد هم مثل من بود.اعصابش خرد بود دیبراش سوخت.شا دلم

 .کنه ی:پدرام داره اشتباه ممحمد

 دهی.انگار جن رو ددمیکه محمد رو د یمن موقع افهیشده بود مثل ق ایعرش افهی.مطمئنن قرونید باز اتاق ز  بعد
 .بودم

 :م..محمد؟ایعرش

 .سالم.آره خودمم-

 .. بود که یپس..پس ک-

 .نیپسر عموم بود.ام-

 ..تو که-

 .ایعرش الیخی:بپدرام

 ..اما یکار رو نکرد نیدونم که تو ا یمن م ایعرش نی:ببمحمد

 .قسم بخورم که باورتون بشه گهید یکار رو نکردم.به پدرامم گفتم.به ک نی:به خدا من اایعرش

 .:پدرام بازش کنمحمد

 .گهی.هرگز.داره دروغ م؟ی:چپدرام

 .گناهه یب ایعرش گهی:آرشامم مثل من ممحمد

 :آرشام کجاست؟ایعرش

 .رونیب ایبلند گفت:آرشام ب پدرام

 .رونیق زدم بناچار از اتا به

 .گفتم:سالم آروم

بگن قاتل.بهش تهمت بزنن.چرا؟.چرا ,شونیمیبه دوست صم,که به من یگفت نایدونم که تو به ا ی:من مایعرش
 ؟یکار رو کرد نیا

 که من قاتلم؟ یگفت یبه همه م یرفت یم ییتو چرا هر جا-

 .یخب تو فقط دشمن پدرام و محمد بود-

 .دمیکش یمحمد رو وسط نم یخواستم شما رو تو دردسر بندازم هرگز پا یمحمد نه.من اگه م یپدرام چرا ول-

 کرده؟ یپس ک یکار رو نکرد نیاگه تو ا ای:عرشپدرام
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 .دونم یدونم.به خدا نم ینم-

 .:پدرام دستاشو باز کن و بزار برهمحمد

منم  دیدرخونمون و بره خسته شدم.بزار ادیب سیپل یکه ه نیاز ا گهیخوام به شما کمک کنم.د ی:من مایعرش
 .شهیباهم مثل هم ییتو گروهتون باشم..سه تا

 .می:ما اآلن سه تا هستمحمد

 رفته؟ ادتونیدشمنتونه. نیآرشامم کمکتون کنه؟ا دیخوا ینکنه م-

 .تو که ازت متنفرم ینبودم حت ی:من هرگز دشمن کسگفتم

 .من عاشقتم.منم ازت متنفرم یفکر کرد-

 .میندار اجیما به کمک تو احت ایعرش نی:بسه.ببمحمد

 .خوام کمکتون کنم یمن م یول-

 .می:ماهنوز به تو اعتماد ندارپدرام

 د؟یبهم اعتماد ندار میهمه سال با هم دوست بود نیا-

 .نگفتن یزیپدرام چ محمدو

 ؟یکمکمون کن یخوا یتو واقعا م ایفکر کردن گفت:عرش قهیبعد از چند دق پدرام

مرگم سر  یبدم تا پا یاگه قول یدون ی.میشناس یراه باشم.پدرام تو منو خوب م مهین قیخوام رف یآره.من نم-
 .دم که تا آخرش باهاتون باشم یمونم.اآلن هم قول م یقولم م

 .اول به پدرام نگاه کرد و بعدم به من محمد

 .:شرط دارهگفت

 ؟یچه شرط-

 .یکه پدرام گفت اطاعت کن یو هرچ یبمون نجایا دیبا هیکه تا حل شدن قض نیا-

 .ارمیواستون خبر ب رونی.بهتره من برم خونه و از اوضاع بستمیفهمن که من ن یبده.م یلیکه خ نیا-

 قیدرست باشه؟اصال از کجا معلوم که تو با قاتل رف یاریکه م ییکه خبرا می:اون وقت از کجا بفهمگفتم
 اره؟یو دخل هر سه مون رو ب ادیکف دست قاتل تا اونم ب یزاریرو م زیچ وهمه رونیب یریوقت م ؟اونینباش

 .گهی:راست مپدرام

 .دی.باور کنقمی.من نه قاتلم و نه با قاتل رفگهیداره دروغ م نی:به خدا اایعرش
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 یتلفن کردنات م قیهفته از طر کی نیبود ما تو ا نیاز ا ری.اگه غایکنم عرش ی:من حرفتو باور ممحمد
 .میدیفهم

 د؟یکرد یو تلفن اتاقمو شنود م لی:شما موباایعرش

 .می:آره.مجبور بودپدرام

 .دستش رو بزاره هیراض یدستش رو آورد جلو وگفت:قبول.هرک بعد

کار رو کرد.موندم  نیهم هم ایرو باز کرد و بعد دستش رو گذاشت رو دست پدرام.عرش ایدست عرش محمد
 یرو م ایاعتماد نداشتم.اما به محمد وپدرام اعتماد داشتم.اونا بهتر از من عرش ایمن.دو دل بودم.اصال به عرش

 .رو دستشون اشتمباشه چند سال باهم دوست بودن.دستم رو آوردم باال و گذ یشناختن.هر چ

 .مونیی..هر چهارتامیو بهم اعتماد داشته باش میپشت هم باش هیکه تا روشن شدن قض میذی:قول مپدرام

و اون حرفو به دروغ  ستمیاوال من ازت متنفرن ایعرش نیکردمو گفتم:بب ای.رو به عرشمیمبل نشست یرو
گفتم که تو  یتو شارژ نکردم..هر دوشون هم شاهدن که من م هیگفتم.دوما من هرگز محمدو پدرامو عل

 .یگناهیب

 .میتو خونت شنود کار بزار می.او مخالف بود که ما بخواگهی:راست مپدرام

 .کرد یخنده ا مچهیو ن نییسرش رو انداخت پا ایرشع

 ؟یستیمشکوک ن یا گهی.پدرام تو به جز من به کس دمی:خب حاال بگذرایعرش

 .نه-

 کار رو نکرده؟ نیسامان ا-

 ..تونه ی:سامان؟.نه.اون اصال نمگفتم

 .کاررو نکرده نیدونم که سامان ا یحرفا رو.م نیا یگفت کباری:آرشام پدرام

کاره  نیکه ا ادیهاشون نم افهیکار رو نکرده.چون به ق نیکالس ا یاز بچه ها چکدومی:به نظر من همحمد
 .باشن

 .درسته-

 .سوال اومد تو ذهنم هی کدفعهی

 ؟یبد صیصداشو تشخ ی:محمد؟اون شب که اون فرده بهت زنگ زد تونستگفتم

 .نه.گفتم که من اصال باهاش حرف نزدم-

 نازک؟ ایکلفت بود  یدیشن ریغامگیصداشو که تو پ-

 .کلفت بود.بچگونه هم نبود-
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 .مرد بوده هیپس -

 .واسه خودت یشد سیپا پل هی.ولیوگفت:بابا ا دیخند ایعرش

 .دیخند پدرامم

 .سهی:پسر عمم پلگفتم

 .خودش و صداش تنگ شده بود یافتادم.چقدر دلم برا رمسعودیام ادی کدفعهی

 محمد؟ یرضبط شده اشو دا ی:صداپدرام

 .هست.پاکشم نکردم لمیموبا ریغامگی:آره.تو پمحمد

 .نبود ادمیآرشام.اصال  نی.افرهیکه ک میصداش بفهم قیاز طر میتون یپس م-

 .ستیصداش خوبه؟.منکه اصال خوب ن صی:حاال کدومتون تشخایعرش

 آرشام؟ یطور.تو چ نی:منو محمدم همپدرام

 .صداش حرف نداره صیشناسم که واقعا تشخ یرو خوب م یکی ینه..ول-

 ؟یک-

 .گفتم:سامان آروم

 .میکه ما اصال بهش اعتماد ندار یوارد گروه بشه.اونم کس یا گهیخواد کس د یدلمون نم گهی:ماد پدرام

 .میمن به سامان اعتماد دارم.ما باهم بزرگ شد-

 .میدار اجی:پدرام ما به سامان احتمحمد

 .محمد نهیتو رو بب دینبا یو گفت:باشه.ول دیکش یپوف پدرام

 .دونم یم-

 ؟یتو خونه.آرشام شمارشو دار مشیاریب یجور هی دیبا-

 .امروز پنجشنبه ست و سامان هم باشگاهه یدارم.ول-

 .گذاشتن در خونشون سیگشت پل هیتو خونه.مطمئنن  مشیبکشون میتون یراحت تر م نجوری:چه بهتر.اپدرام

 .گشت واسه همه بچه ها گذاشتن هی:درسته.عرشا

 .رو ازم گرفت و به سامان زنگ زد لمیموبا پدرام

 برداشت وگفت:بله؟ قهیبعد از چند دق سامان

 ..فشیتو ک لشمیزد و موبا یبود که تازه از سالن وارد رختکن شده.چون داشت نفس نفس م معلوم
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 .:سالم سامانپدرام

 ؟یبا شک گفت:پدرام؟خودت سامان

 .زد.گفت:آره.خودمم یتیبه من نگاه کرد ولبخند رضا پدرام

 ؟یبه سرش آورد ییآرشام کجاست؟.توروخدا بگو چه بال-

 .ستادهینگران نباش حالش خوبه.اآلنم کنارم ا-

 .خوام باهاش حرف بزنم یرو بهش بده.م یگوش-

 .دنبالت ادینفر م کیتو پارک)...(منتظر باش. گهیساعت د کیشه.زنگ زدم بهت بگم که تا  ینم-

 ؟یواسه چ-

 ؟ینیآرشامو بب یخوا یمگه نم-

 ..یخب چرا ول-

 .ارمتیبا روش خودم م یایب یاگه نخوا نی.بب ستین یا گهیپس حرف د-

 ؟یچ یعنی-

 ؟یدیدزدمت.فهم یم یعنیبلند گفت: یبا صدا پدرام

 .یکه انقدر واسه اومدن من مصمم یخوا یم یزیچ هیمطمئنن از من -

کشم  یهم خودتو م یعل یبه وال یگفت یزیچ سیپارک باش.اگه بفهمم به پل یتو در ورود گهیساعت د کی-
 .ریبگ یوهمم آرشامو..قسممو جد

 .گمیباشه.نم-

 .فعال-

 .قطع کرد و داد به من لویموبا

 .دونم با تو یبده وگرنه من م صی:دعاکن کارش درست باشه و بتونه تشخگفت

 .راحت باشه.کارش حرف نداره التی:خگفتم

بلد  نجارویآدرس ا دینجانبایا ارشیشد چشماشو ببند و ب نیسوار ماش یگفت:برو دنبالش.وقت ایبه عرش پدرام
 که؟ یفهم یبشه.م

 .فهمم ی:آره مایعرش

 .کمتر بود ایاز عرش یرفت ول یباشگاه م شهیبود چون هم شتریسامان از پدرام ب یبدن قدرت
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 بره؟ ایش:چرا عر گفتم

 .:چون کارشو خوب بلدهپدرام

 .مبل نشستم یهم رفت.رفتم رو ایبهش داد و عرش نویماش چییسو پدرام

به سرش  ییزد.اگه سامان نتونه درست کارش رو انجام بده پدرام چه بال یشد.دلم شور م یساعت کی
 .چرا اونو وارد ماجرا کردم؟اره؟یم

 .ستادمیاپارتمان زده شد.محمد رفت تو اتاقو پدرامم در رو باز کرد.بلند شدمو رفتم وسط هال ا زنگ

 .:بروتوایعرش

 .خوشحال شدم یلیخ دنشیوارد خونه شد.باد سامان

 .میرو مردونه بغل کرد گریهمد

 آرشام؟ ی:خوبسامان

 .آره خوبم-

 وردن؟یکه به سرت ن ییبال-

 .که سالمه ینیب ی:مپدرام

 .دینیمبل نشست و گفت:بش یرو بعد

 بود؟ یچ نجایات واسه اومدن من به ا گهید لیارشام دل دنیاز د ریاز نشستن سامان گفت:به غ بعد

 .صدات خوبه صیتشخ گهی:آرشام مپدرام

 چه طور مگه؟-

 .ستمیمن قاتل ن نیبب-

 .دونم یم-

 هی.پامیدار اجی..وحاال به کمک تو احتمیکن یم دایقاتل محمد رو پ ایبه کمک آرشامو عرش میخداروشکر.اآلن دار-
 ؟یکمک کن یا

 .کنم یکردن قاتلش م دایباشه واسه پ یبود..هرکار میام.محمد همکالس هیپا-

که محمد رو کشتن.در  یبه شب شهیکه مربوط م میکرد دایمحمد پ لیموبا ریغامگیصدا از تو پ هیما  نیخوبه..بب-
 .یبد صیو صدا رو تشخ یایکه ب میکه همون قاتله باشه.ازت خواست میزن یواقع حدس م

 صدا براتون سخته؟ صیانقدر تشخ یعنی-

 .استعداد داره هیهرکس -
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 .دمیگوش م دیاریخب.ب یلیخ-

 یاز تو گوش یکلفت یصدا قهی.بعد از چند دقریغامگیبود.پدرام برداشت رفت تو پ زیم یمحمد رو لیموبا
که  دیهست لیرو بهتون بگم.اگه ما یراز هی دی.بانمتونیخوام بب یاومد:سالم.مزاحم شدم که بهتون بگم م

 .مشب منتظرتون9.ساعت نمتونیشم بب یآدرس)...( .خوش حال م نیبه ا دیایب دیبشو

ش نگاه به میرو گذاشت.بادقت گوش کرد.هر سه تامون داشت غامیرو از پدرام گرفت.دوباره پ لیموبا سامان
 ..دوباره گذاشت و گوش کردمی. منتظر جواب بودمیکرد یم

 .زنه یصدا,صدا نیو گفت:ا زیرو گذاشت رو م لیاز تموم شدن موبا بعد

 .میکرد ینگاش م میبا تعجب داشت هرسه

 .کلفت بود یلیصداش خ ی:ولگفتم

 کمیکه زنه.هم صداش رو  دمیدرسته.من دفعه اول فکر کردم که مرده..اما بار دوم شک کردم..وبار سوم فهم-
 نیو حرف زدها یگوش یدستمال کلفت گذاشته رو هی نیزنه.و همچن یکلفت کرده و همم داره با ناز حرف م

 .زنه یگم صدا یکه من م هیلیدال نایکنه.ا یصداش خش خش م کمیکامال واضحه چوب 

 هست؟ ی:حاال کدوم زنپدرام

 داشته؟ ییمحمد چه دوست دخترا,چند ساله ایچند ماهه  نیا یتو نیبگم.فکر کن بب دیمن نبا نویا-

 .منو محمد مشترکن یدوست دخترا-

 .گرفت.چقدر بامزه خندم

 .کدومشون با هر دوتون مشکل داشته نی:پس فکر کن ببسامان

 .درآورد بشیرو از تو ج لشیفکر کرد و بعد موبا کمی پدرام

 .کدومشون هستن نیزنم.توهم خوب گوش کن بب ی:به همشون زنگ مگفت

 .رو بگن ریغامگیپ یکه اونا همون کلمات تو یسوال بپرس یکن جور ی:باشه.فقط سعسامان

 م؟گل یجون.خوب ساینفر زنگ زدو با ناز گفت:سالم پر کیگفت و به  یباشه ا پدرام

 .حرف زدنت.حالم بهم خورد نیدلم گفتم:مردشورتو ببرن با ا تو

 ؟ییگفت:سال.پدرام تو یشتریبا ناز ب سایپر

 ؟یآره خودمم عشقم.چه طور-

 ؟یماهه زنگم نزد کی نی.چرا تو اینامرد یلیخ-

 .شم یمزاحمت م شتریبه بعد ب نیخب از ا ی.ولادهیتو رو خدا.درسام ز دیببخش-
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 ؟یزنگم زد یدلم..حاال واسه چ زیعز یمراحم یستیتو هرگز واسه من مزاحم ن-

 .خواستم حالتو بپرسم یگفتم که فقط م-

 ؟یشگیشاب هم یکاف میباهم بر یخوا یم-

 .به سامان نگاه کرد.سامان سرشو به نشونه نه تکون داد پدرام

 که محمد فوت شده؟ یدون ی:نه گلم.مپدرام

 ..واقعا متاسفمدمیآره شن-

 ؟یندار یقطع کنم.کار گهیممنون.من د-

 ..خدافظنمتیب ینه.بعدا م-

 .مبل و گفت:مردشور خودتو اون صداتو ببرن یرو قطع کرد و انداخت رو لیموبا پدرام

 .حرص کرده بود یلیخ

 ریرو بگ ی.نفر بعدیعادت کرد زایچ نینداره.تو که به ا یباخنده گفت:اشکال سامان

 .نبودند چکدومشونیه یرو هم گرفت.ول گهیشماره چند نفر د پدرام

 ؟یشما دوتا.چند تا دوست دختر دار دیستی:ماشاا.. کم اشتهاهم نگفتم

 .ادیگفت:ز الیخیب پدرام

 ؟یدیم صیکه صداهارو خوب تشخ یتو مطمئن نمیرو کرد به سامانو گفت:بب بعد

 .آره.مطمئنم-

 .ستمیمن مطمئن ن یول-

 منه؟ ریزنن. تقص یحرف م یجور نیتو ا یه.دوست دخترابه من چ-

 ..سالم کرد و دستش رو آورد جلورونیاز اتاق اومد ب محمد

 .خشکش زده بود یواقع یبه معنا سامانو

 .رونیب یاومد یگفت:واسه چ یعصب پدرام

 آب دهنش رو قورت داد و گفت:تو؟ سامان

 چه خبره آرشام؟ نجایرو کرد به منو گفت:ا بعد

 .دم یم حی:بهت توضگفتم

 رون؟یب یاومد ی:محمد گفتم واسه چپدرام
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 ..البته شک دارماهیدونم کار کدوم دختر یمن م نکهیواسه ا-

 رون؟یب یو اومد یوگفت:شک دار دیدست تو موهاش کش یعصب پدرام

 .:آرهمحمد

 هست؟ یخب حاال بگو ک-

 .نایت-

 .همون دختره گنددماغه؟نا؟یت-

 .تو گوشش یو زد یکنه و تو مچشو گرفت یخواست از من دزد یم شیکه چند ماه پ یآره.همون-

 ره؟یخواسته از ما انتقام بگ یم یعنی..یگیتکون داد وگفت:راست م دییسرش رو به نشونه تا پدرام

 .ی.تو آبروش رو جلو مردم برددیشا-

 د؟یچرا به فکر خودم نرس-

 .یفکر کنم شمارشو نداشته باش-

 .آره ندارم..همون شب پاکش کردم-

 .من دارم یول-

 .زنگ بزنه نایمحمد رو برداشت تا به ت لیموبا پدرام

 .دم یاون دختره گوش نم یچه خبره هرگز به صدا نجایاز زنگ زدنش سامان گفت:من تا نفهمم که ا قبل

 .می:سامان ما وقت ندارمحمد

 .کنم ینم یمن همکار دینداره.تا نگ یبه من ربط-

 .کنن فیوپدرام مجبور شدند کل ماجرا رو براش تعر محمد

 ؟یدیاون دختره گوش م یدر آخر گفت:حاال به صدا محمد

 د؟یگ ینم سیچرا به پل-

 .که آرشام زد رو تکرار نکن یی:سامان تورو خدا حرفاپدرام

 .باشه.زنگ بزن-

 .عه اول برنداشت..پدرام دوباره گرفتبه دختره زنگ زد. دف پدرام

 برداشت و گفت:بله؟ نباریا

 ؟یجان خوب نای:سالم تپدرام
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 گفت:پدرام؟ باتعجب

 .خودمم.زنگ زدم احوالت رو بپرسم-

 .نرفته ادمیتو.هنوز اون روز رو -

 .نمتیخوام بب یراستش دلم برات تنگ شده.م یدون یخودت بود.م رینباش.تقص یا نهیانقدر ک-

 .نمیخوام تو رو بب یمن نم یول-

اومده  شیبرام پ یمشکل هیدونم چند ماهه که از اون ماجرا گذشته.راستش  ی؟میمعذرت خواه هی یبرا یحت-
 .رازه هی..یحلش کن یتون یکه فقط تو م

 راز؟-

 .آره-

 .ستمین یراز نگه دار خوب ؟منیرازتو به من بگ یخوا یم یواسه چ-

 .نمتیخوام بب ی.فقط مستیمهم ن-

 ام؟یباشه.کجا ب یحاال که انقدر اصراردار-

 ...شاپ یکاف-

 امشب خوبه؟8گم. یساعتش رو خودم م-

 .اره خوبه-

 .خدافظ-

 قطع کرد و به سامان گفت:خودش بود؟ لویموبا پدرام

 .آره.مطمئنم که خودش بود-

 ؟یبهش بگ یخوا یرو م ی:حاال چه رازگفتم

 .میآدرس خونش رو بفهم دیدارم.با اجیگم.فقط به کمک همه احت یکنم و م یروهم م یزیچ هی-

 من؟ ی:حتسامان

 ماجرا باما باش نیخودت بمون و تا آخر ا تی.پس با رضایتونم بزارم که بر ی.نمیآره.تو اآلن از ماجرا خبردار-

 .ماجرا باما باش نیخودت بمون و تا آخر ا تی.پس با رضایتونم بزارم که بر ی.نمیآره.تو اآلن از ماجرا خبردار-

 .نیبش ایتخت نشستم و گفتم:ب یسامانو گرفتمو بردمش تو اتاق.رو دست

 .کل اتاقو دور زد و بعد اومد کنارم نشست اول
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 .هی:اتاق قشنگگفت

 دونم.از بچه ها چه خبر؟ یم-

بودند.نصفشونم فرداش  دهیترس بچه ها یلی.فقط اون روز که پدرام تو رو گروگان گرفت خستین یخبر-
 .کالس ومدندین

 چرا؟-

 .شدن یم وونهیتو د یبودن.منم داشتم از دور دهیترس-

 ؟یشد یم وونهیمن د یاز دور یو گفتم:مگه من عشقتم که تو داشت دمیخند

 .زد وگفت:حاالاا لبخند

 .یبش سیبهتره پل گمیم-

 بود؟ یپسرعمتم اومده تهران.اسمش چ یتکون داد و گفت:راست دییرو به نشونه تا سرش

 رمسعود؟یام-

 .آره-

 ؟یواسه چ-

 .کنن یپرونده کار م نیا یدارن رو یگرفته اومده تهران.با عل یانتقال نکهیمثل ا-

 سرگرد؟ ؟منظورتیعل-

 .آره-

 .ششیشده بود.البته حقم داشت.چون هرروز رفته پ یباهاش خودمون چقدر

 ؟یخوب شد ایا محمد و پدرامو عرششد که تو ب ی:چه جورگفت

 .روز پدرام اومد خونمون و التماسم کرد که کمکش کنم.منم قبول کردم کی-

 ..یآدم دل رحم یلیخ-

 .تو هال.کارتون دارم دیایاومد تو اتاق و گفت:بچه ها ب پدرام

 .میمبل نشست ی.رورونیب میو رفت میبلند شد هردو

 داره؟ یسرگرد خوشرزم باتو نسبت,کردم.سامان یم قیگفت:اآلن داشتم در مورد سرگرد خوشرزم تحق پدرام

 .مینگاش کرد هممون

 :چه طور مگه؟گفت
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 .نیبه خاطر ا-

گذاشته بودن.انگار  گهیگرفت باال.عکس از سامانو سرگرد بود که با خنده دست رو شونه همد یعکس هی پدرام
 .کین پکیرفته بودن 

 .استعدادمو از او به ارث بردم نی.امهییو گفت:دا نییرو انداخت پا سرش

 ؟ی:چرا زود تر نگفتپدرام

 پروندست؟ نیو مسئول ا سهیپل مییبگم؟بگم دا یچ-

 .شهیی.نگو که دایگفت عل یبگو چرا به سرگرد م پس

 ؟ی:پس چرا به من نگفتگفتم

 .فرصت نشد-

 دونه؟ یمورد ما مدر  ایچ تییدا نمی:حاال بگو ببپدرام

 .کنم یدخالت نم مییتو کار دا ادیدونم.من ز ینم-

 به خاطر دوستت؟ یحت-

 هیگفت که گروگان گرفتن آرشام  ی.مدیانجام بد سیرو بدون پل ییکارا هی دیخوا یگفت که شما م یم ییدا-
 ...کنه داتونیاگه پ یینقشه بوده.دا

 .و ادامه حرفش رو نزد نییرو انداخت پا سرش

 .رو باخبر کرده تییشده..ودا بتتیو گفت:مطمئنن تا اآلن مامانت متوجه غ دیخند پدرام

 ؟یهست ی.پس نگران چدییدونه شما کجا ینم نیدونه من کجام.همچن یکه نم یی:داسامان

 .یزنگ نزن تییدفعه به دا کیکه که  نمینگران ا-

 .سپارم.مواظبش باش یو به تو مسامان ر,ایگفت:عرش ایبه عرش بعد

 د؟یبه عنوان گروگانتون نگه دار نجایمنو ا دیخوا ی:نکنه مسامان

 .اگه الزم باشه آره-

از  یکیخوام تو  ی.من نمدابشهیمحمد پ یخوام قاتل پسر عمو یخوام کمکتون کنم.منم م یمن م ی:ولسامان
 .اتاقا حبس بشم نیا

 .میکرد ینگاش م میداشت هممون

 .بفهمه به نفع شماست سیو آروم گفت:درضمن اگه پل نییرو انداخت پا سرش

 .ستی:نپدرام
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 .کنن یکار م یدونن که دارن چ یچرا؟اونا م-

 .آرشامو تکرار نکن یبفهمه.حرفا سیکه پل میخوا ی:سامان.مانممحمد

 .بده لتوی.دستش رو برد جلو و گفت:موباستادیبلند شد و رفت جلو سامان ا پدرام

 .خوام کمکتون کنم یزنم.م یبه خدا من زنگ نم-

 .بده لتویگفتم موبا-

 .رو درآورد.داد دست پدرام لشیشلوارشو و موبا بیبه ناچار دست کرد تو ج سامان

 :رمز؟پدرام

 ؟یزنگ بزن ییبه دا یخوا یم.7530-

 .یکن یهست رو پاک کنم.مطمئنن شماره ها رو حفظ نم تیشماره تو گوش یخوام هرچ ینه.م-

 .رو بهش داد لشیموبا قهیتکون داد.پدرام بعد از چند دق دییسرش رو به نشانه تا سامان

 .:بلند شوپدرام

 کار کنه؟ یخواست چ یکردم.م تعجب

 نیاز خوشگل تر یکیازپدرام بلندتر بود.به نظر من سامان  یچند سانت هی.قدش ستادیروبه روش ا سامان
 .خوردم یحسرت م شییبایبه خاطر ز شهیبود.هم ایدن یپسرا

 .یدستش رو برد جلو و گفت:به گروه ما خوش اومد پدرام

 .کرد.بالبخند دستش رو گرفت و فشرد یبا تعجب داشت به دست پدرام نگاه م سامان

 چارهی.برفت؟یسامانو پذ,انقدر زود پدرام یعنی.میآورد یاز تعجب شاخ در م میداشت میسه تا که نشسته بود ما
 ..حاال یبار قسم خورد تا پدرام اونو وارد گروه کرد ول نیدوست پدرام بود چند نیبهتر نکهیباا,ایعرش

 د؟یانقدر تعجب کرد ه؟چرایپدرام به خودم اومدم.گفت:چ یصدا با

 ؟یرفتی:تو واقعا سامانو پذمحمد

 .دیهست بگ یآر.مشکل-

 .نفر5میاآلن شد یول میدونفر بود شیهفته پ کیبرام جالبه.تا یلی.فقط خستین ینه مشکل-

 ..نفره5 میت هی:گفتم

 ..و داکننیرو پ رحمیقاتل ب هیخوان  یگفت:از پسران نوجوون که م ایحرفمو عرش ادامه

 .سیعملش برسونن.بدون پل ی:به سزاپدرام
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 م؟یبزار یگروه رو چ نی:اسم اگفتم

 .قاتل انی:جستوجوایعرش

 .گروه آتش می.بهتره بزارستی:اصال قشنگ نمحمد

 .:پسران اتش قشنگ ترهپدرام

 .ی.دختر جهنمی:پسران بهشتایعرش

 خودت؟ یفهم یتو؟.م یگیم ی:چپدرام

 ست؟یانتقام قشنگ ن ی:در پسامان

 ؟ی:انتقام از چپدرام

 .محمد رو کشته یکه پسر عمو یاز اون کس-

 .میخوا ی:نه.ما اسم گروه ممحمد

 ی..گروه پسران بمیرو انتخاب کن یگم چه اسم یپس خودم م می:خودم گفتم اسم گروه رو انتخاب کنگفتم
 .باک

 کیتو  میاسم استقبال کردن.در آخرم رفتن سراغ کار خودشون.بعد از ناهار منو سامان رفت نیاز ا همشون
 .اتاق کیهم تنها رفت تو  ایاتاقو عرش کیاتاق.پدرام ومحمدم رفتن تو 

 .بگو ؟راستشویکمک کن یخوا ی:سامان تو واقعا مگفتم

 .خوام کمک کنم ی.واقعا م؟یکن یچرا باور نم-

 ..تییدا یول-

که تو  یدی.اوهم مثل منه.دنی.هممیقیباهم رف یلیخ یندارم.فقط تو مسائل خانوادگ یکار مییمن به دا-
 .زاشت یمدرسه اصال محلمم نم

 .ینگفت یزیکه بهم چ ینامرد بود یلیتو خ یدرسته.ول-

 .بفهمه یزیچ یخواستم کس ینم-

 چرا؟-

کنه و به  یم یباز یدوستت داره پارت نیبهتر ییگفت که دا یم ایعرش نی.همشدیبد م یلیخ دنیفهم یاگه م-
 .شدیبد م یلی.اون وقت واسه تو خدهیانجام م ینفع تو کار

 .ایگ یراست م-

 .میباش داریب دی.فکر کنم تا صبح بامیکار دار یبخواب که شب کل ریاالنم بگ-
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 .دمیرو خودش.منم کنارش دراز کش دیو پتو کش دیگوشه تخت دراز کش هی بعدم

 .تو بخوابم شیکردم که بخوام پ یوقت فکر نم چی:هگفتم

 .ومدیازش ن ییصدا

 ؟یدی:سامان؟..خوابگفتم

-... 

 .زنم یحرف م یخدا منو باش که دارم باک یا-

 .رفتم یمن خواب نم یشد.خونه تو سکوت و آرامش فرو رفته بود.همه خواب بودن ول یا قهیدق چند

 .آب برداشتمو تا آخرش خوردم وانیرفتمو و ل خچالی.به سمت رونیشدم و رفتم ب بلند

که دارن  دمیفهم یم دی.باگهی.فضولم ددمیاز تو اتاق پدرام ومحمد شن ییرفتم سمت اتاقم که صدا یم داشتم
 .در تا بهتر صداشون رو بشنوم یگن.گوشم رو گذاشتم رو یم یچ

 ؟ی:خب نگفتمحمد

سامان رفت طرف آرشام دلسرد شدم  دمیکه د یکه بچه بودم سامانو دوست داشتم.اما وقت ی:من از وقتپدرام
 یقهرم م ,گهیکردم..بچه بودم د ..باهاش قهرشی..از طرفداردادیم دی.از بودنش در کنارم..از حرفاش که بهم ام

تو مدرسه با  یخوب...وقت یالگو هیالگو بود.. هیدونم چرا؟...واسم  یحال دوستش داشتم..نم نیکردم..اما با ا
 یکرد به حرفش گوش م یدعوام م ای حتیکرد...هر وقت نص یکردم سامان ما رو از هم جدا م یآرشام دعوا م

 .باشه میباشه..پشتم باشه..حام شمیپخواست سامان  یدلم م شهیدادم...هم

 ؟یاونو وارد گروه کرد عیبود که امروز سر نیپس به خاطر هم-

 .نبود یراض ادیدلم ز یآره.ول-

 چرا؟-

خبر مرگ  یبهش اعتماد دارم.وقت ایدن نیتو ا یاز هر کس شتری.من سامانو بنهیبب یبیخوادآس یچون دلم نم-
 .کالس شک کردم اال سامان یرو آوردن به همه بچه ها نیام

 سراغ آرشام؟ یو رفت یپس چرا از همون اول سامانو وارد گروه نکرد-

 نکهیبهتر از ا نهیبب بیکردم که اگه آرشام آس یآرشامو انتخاب کردم.اون موقع فکر م,سامانو آرشام نیمن ب-
 .نهیبب بیسامان آس

 ..از آرشامه شتریب یلیسامان خ یقدرت بدن یول-

 .دونم یم-

 .یکرد یباز م یباز نیآرشام رو تو ا یاز اول پا دینبا-
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 .دونم یم-

 ؟یکار رو کرد نیپس چرا ا یدون یتو که م-

 .اون دوتا آرشام رو انتخاب کردم نیگفتم که.من ب-

 .پدرام یکرد تیخر-

 نیزارم بفهمه که آرشامم تو ا ی.نمرهیقرار بگ نایت درسیزارم که آرشام تو د یمطمئن باش نم یدونم.ول یم-
 .بوده یباز

 خواهرشو؟ ای یموضوع..راستشو بگو تو سامانو دوست داشت نیا الیخیب-

 .باخنده گفت:هردوشون رو پدرام

 گفت؟ یشد.پدرام چ یاندازه نعلبک چشمام

 .کشتت یم ی:اگه سامان بهفمه که به خواهرش نظر دارمحمد

 .خوام بفهمه یکه نم نهیواسه هم-

 ؟یکرد یم تیپس چرا انفدر تو مدرسه سامانو اذ-

 .شک کنه که من دوستش دارم دیگفتم که.نبا-

 .کردم یم یحتما تورو براش خواستگار یوگفت:اگه دختر بود دیخند محمد

 حرفا رو بفهمتا؟قول؟ نیا دینبا یکس نیلوس نشو..بب-

 .قول-

 ..دونم و یاز چشم تو م دهیفهم یاگه بفهمم کس یعنی-

 .میکار دار یبخواب که شب کل ریگم.حاالهم بگ ینم یکن یکارم م یدونم چ یم-

 .میدار ازین نیواسه شب به ماش-

 م؟یندار نیمگه ماش-

 ..کمه-

صحبتاشون شدم و رفتم تو اتاقم.از ته دل خوش حال بودم که پدرام ومحمد به سامان اعتماد  یباق الیخیب
 ینم یزیکرد پدرام تا چند روز چ یبا پدرام دعوا م ای زدیسامان حرف م یکه چرا وقت دمیفهم یاال مداشتن..ح
 .کرد ینم همیعل یگفت با کار

 .دمیراحت گرفتم خواب الیباخ

 .زد ینفر چشمامو باز کردم..سامان بود که کالفه داشت منو صدا م کیتکون دادن  با
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 شده؟ یگفتم:چ یکلفت یباصدا

 .گهی.بلندشو دنه؟یچرا انقدر خوابت سگ-

 شده؟ یزیچ-

 یشن که برن.اون وقت تو گرفت یبعد از ظهره.بچه ها دارن آماده م6:30وگفت:ساعت دیکش یپوف هی
 .گهید ؟بلندشویدیخواب

 .امیباشه تو برو اآلن م-

 .فقط عیسر-

 .ونریو از اتاق رفت ب دیپوف کش هیتکون دادم. دیرو به نشونه تاک سرم

 دارشد؟یکه گفت:باالخره ب دمیخندون پدرام رو شن یصدا

 .آره-

 ؟یکرد دارشیب یجور ی:چمحمد

 .ادیشد.اآلنم م داریبا مشت و لقد ب-

خنده بچه ها شدم و رفتم سمت  الیخی.برونیبسته از رو تخت بلند شدم و رفتم ب یچشما باهمون
 .آشپزخونه

 .زیگفت:واسه منم بر ایکه عرش ختمیر یم ییبسته داشتم چا یچشما باهمون

 .زیکردم که محمد گفت:واسه منو پدرامم بر یرو پر م وانمیل نیبرداشتم.داشتم ا گهید وانیل هی

 .ختمیبرداشتمو ر وانمیل گهیدوتا د کالفه

 ؟یخور یم یی:سامان تو چاگفتم

 .شم ی.ممنون مزیبر-

و  زیرو گذاشتم رو م ینیبودمو گذاشتم توش.بعد س ختهیر ییکه توشون چا ییوانایبرداشتم و ل ینیس هی
 .نشستم

 .از قبل نشسته بود ایعرش

 م؟یداشت ی:ناهار چگفتم

 .یقورمه سبز-

 .اوه-

 .ادیکرده.اصال چشمات باال نم تینشست وگفت:فکرکنم سرد یصندل یاومد تو آشپز خونه و کنارم رو پدرام
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 .درسته-

انداخت تو  کیاز اونا برداشت و به همراه قاشق کوچ یکیاومد تو آشپزخونه.رفت سمت جعبه نباتو  سامان
 .من ییچا وانیل

 .یشینبات بخور.زود خوب م یی:چاگفت

 !!پا زن شده بودن واسه خودشون هی

 د؟یستیپس چرا شما ها مثل من ن-

 .و نه یمجاز یتو سرد یواسمون خوبه..ول یپس خوردن قورمه سبز میمجاز یما گرم-

 .شدم رهیخ مییگفتمو به بخار چا یآهان

 :محمد کو؟ایعرش

 .رهی:رفته دوش بگپدرام

 .باشه بعد از محمد من برم ادمیدوش.. ی:آخ گفتگفتم

 .یر یدوش نم ریتو ز-

 ..چرا؟اگه مشکل پول آبه که-

.وتو هم هنوز میحرکت کن گهیساعت د میتا ن دی.بامیکه وفت ندار نجاستی.مشکل استیمشکل پول آب ن-
 .یآماده نشد

 .هست قهیدق5حموم من فقط -

.تازه ادیبخواد در ب یکه محمد ک ستی.بعدم معلوم نیگیدروغ م یگم دار یکه م یباش اتیاگه مثل بچه گ-
 .اآلن رفته نیهم

 .که شهیسرد م شییچا-

 .ستیخور ن ییاون که اصال چا-

 م؟یخوا یم ییپدرامم چاپس مرض داشت که بگه منو -

 .دونم یهاشو انداخت باال و فت:نم شونه

 .کنه تتیخواسته اذ ی:حتما مسامان

 ..:دارم براش.حموموگفتم

 برو.خب؟ میبرگشت یشو.وقت الشیخیگفت:ب عیسر پدرام

 .باشه-
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 .بخور و برو آماده شو عیسر توییحاالهم چا-

 .پدرام به صدا دراومد لیاز آشپزخونه خارج بشم موبا نکهیخوردم و بلند شدم.قبل از ا موییچا عیسر

 .و گفت:سالم آقا باقر برداشت

-... 

 .واقعا تو زحمت انداختمتون-

-... 

 .می.ما مخلص شما هم هستهیچه حرف نینه بابا ا-

-... 

 گه؟ید دیهردوتاش رو آورد-

-... 

 .جبران کنمدونم چه جور لطفتون رو  یدست شما درد نکنه.واقعا نم-

-... 

 د؟یندار ی..کاردیکن یحرفا رو.شرمندم م نیا دینگ-

-.. 

 ...چشم..خدافظدیلطف دار-

 .زیرو گذاشت رو م یموبال

 بود؟ ی:کسامان

بهمون قرض  نیدو تا ماش شهی. بهش زنگ زدم و گفتم اگه منهیو فروش ماش دیبابابود.تو خر یقایاز رف یکی-
 .قبول کرد لی.اونم با کمال ممیگردون یبده.زود برشون م

 چرا؟-

 .دهیواسه ما انجام م ادیاز دستش برب یو هرکار ونهیکه تا آخر عمربه بابا مد گهیخودش م-

 چرا؟-

از  یهرکار نید یرسونده.اونم واسه ادا نجایکرده بوده و اونو به ا یبهش کمک مال شیبابا چند سال پ-
 .دهیواسمون انجام م ادیدستش برب

 ؟یواسه چ نی:حاال دوتا ماشایعرش

 .سامانو آرشام سوارشن شمیکیو اون  یرو تو سوار بش شیکی نکهیواسه ا-
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 .گهید ؟برویینجایبودم.گفت:تو چرا هنوز ا ستادهینگاش خورد به من که کنار در آشپزخونه ا پدرام

 .سمت اتاق.وادر اتاق شدم رفتم

 بپوشم؟منکه تمام لباسام تو خونست؟ ی:حاال چگفتم

 نجایهمه لباس پسرونه ا نی.ارونیب ومدیاول رو باز کردم..چشمام داشت از حدقه م یسمت دراور.کشو رفتم
 کرد؟ یکار م یچ

 نکهیهم پر بود از شلوار.با ا یوسط ی.کشودمیرو برداشتمو پوش شونیکیاز پدرام شدمو  دنیپرس الیخیب
 .رو برداشتمو پا کردم شونیکیچروک بود 

بودن.پدرام داشت واسشون  ستادهیا یو سامان کنار در ورود ای.پدرام و عرشرونیشد که از اتاق زدم ب یربع هی
 بچه ها؟ دیدیمن اومدم حرفش تموم شد وگفت:فهم یداد.وقت یم حیتو ض زیچ هی

 .:آرههردوشون

 .میوقتشه که بر گهیخب.آرشامم اومد.د یلیخ-

 .میوقتشه که بر گهی.آرشامم اومد دخب یلیخ-

 .گهید نیماش کیهم تو  ای.عرشمیبود نیماش کیسامان تو  منو

 .کرد.ساکت بود یم یحرکت کرد.سامان رانندگ نیسه ماش هر

 ؟یبلد بود ی:سامان تو از قبل رانندگگفتم

 .خب فکر کنم بهتر از تو بلد باشم ی.ولستماین یحرفه ا ادیگرفتم.البته ز ادیسالم شد کم کم 15یآره.وقت-

 .پدرام بهت گفته-

 .خودته ریخب تقص یول ای.نگران نشستیبارت ن یچیگفت ه یزد وگفت:م لبخند

 دونم..سامان؟ یم-

 ه؟یچ-

 ؟یتو پدرامو دوست..دار گمی..مگمیم-

.عشقمه..قراره فرداشب  گهیکارکنم د یدوستش دارم..چ یلیصداشو نازک کرد و گفت:آره خب من خ سامان
 بهش بله بگم؟ یگی.ممیخواستگار ادیب

خاک تو سرم.نکنه از تو  یوا یدست راستشو زد تو صورتشو گفت:ا کدفعهیکردم. یتعجب داشتم نگاش م با
 .قلبم یندارم.آ دنشویکرده؟.نه نه نگو.من طاقت شن یخواستگار

 .زهرمار.کثافت.محکم زدم پس گردنش و گفتم:هیمنظورش چ دمیفهم کدفعهی
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 .؟سوختیدار ینیو گفت:چه دست سنگ دیگردنشو مال پشت

 .یمنو مسخره نکن یحقته.تا تو باش-

 ؟یدیبود که پرس یچه سوال نیخودته خب.آخه ا رهیتقص-

 .خواد بدونم یخب دلم م-

 ؟یبدون یخوا یرو م یچ-

 .ابگو لطف ؟راستیتو پدرام رو دوست دار گمیبابا.حافظت کمه ها.م یا-

 .واسم باشه ندهیتو آ یتونه دوست خوب یخب.آره.به نظر من م-

 ؟یبا من همچنان دوست بمون یخوا ینم ندهیتو آ یعنی-

اون  یدون یم یعنیاصال دوستش ندارم. شهیم یوقتا که عصبان یبعض یچرا.هم با تو دوستم و هم بااو.ول-
دوست دارم.تو عشق اول وآخر  شتریخب تو رو ب ی.ولستیجلو دارش ن زیچ چی.هطانیش نیع شهیموقع م

 .گلم یمن

 ؟یخوا یم یبازم پس گردن-

 .واسه هفت پشتم بس بود یرفت عقب و گفت:نه به خدا.اون بار که زد کمی

 .دمیخند

 .شاپ یشد که پدرام رفته بود تو کاف یربع کی هیشاپ.. یبه کاف میدیرس

 شد.گفتم:کجا؟ ادهیپ نیاز ماش سامان

 ؟یایشاپ.م یتو کاف رمیدارم م-

 .نیبش ری.بگاریدر ن یباز وونهید-

 .ربعه که نشستم.بسمه کیبرو بابا.-

 .انیاآلن م-

 .انیب ستیهم قرار ن گهیاونا تا دوساعت د-

 ؟یبر یخوا یم یآخه واسه چ-

 .رمیشاپ؟.منم به خاطر همون دارم م یکاف رهیم یآدم واسه چ-

 شه؟ید مکه ب نتتیبب نایاگه ت-

 .شناسه ی.بعدم او که منو نمرونیب ادیم ایتو  رهیم یکه ک ستیاوال او اصال حواسش ن-
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 .باشدت دهیممکنه قبال با پدرام د-

 ؟یترس یم یباشه.اصال تو از چ دهینرفتم که او منو د ییجا چیمن با پدرام ه-

 .ارهیبه سرت ب ییبال هیبشه و  یو بعدم عصبان نهیترسم پدرام تو رو بب یم-

 .ستیحرفا ن نیبابا.اهل ا الیخ یب-

 ست؟یجلو دارش ن زیچ چی.هطانیمثل ش شهیبشه م یکه اگه عصبان یگ یمگه نم-

 .گردم یزود بر م-

 .شاپ یدر رو بست و رفت سمت کاف بعدم

 .گفتم:کله شق.نرو آروم

 .آرشام الیخیزنه.ب یسامان نمبه  یبیخودم گفتم:مگه پدرام نگفت که سامانو دوست داره؟پس آس به

 .نیسمت ماش ادیسامان داره م دمینشسته بودم که د نیتو ماش کالفه

 .خواد با پدرام بره خونه ی.دختره مرهیم شی.نقشه پدرام داره درست پانیشد وگفت:دارن م سوار

 ده؟یکش یپدرام چه نقشه ا-

 .تا منم برم رهیپدرام از کدوم سمت م نیماش نیو بب نی.تو فقط بشستی.مهم نیچیهان؟.ه-

 ؟ینیبب یتون یخودت که م-

 .باشه میحواسم به رانندگ دیمن با-

 .دوست دارم یلیو خ یباز سی.پلزمیو گر بیگفت:آخجون.من عاشق تعق یبا خوشحال بعد

 د؟یاریسر دختره ب دیخوا یم یی:چه بالگفتم

 .ستیمهم ن-

 ..که دیخوا یگم.نم یهست که دارم م-

 .کنه یکار م یدونه که داره چ یآرشام.پدرام م الیخ یب-

سوار بشه.بعدم خودش سوار  نای.پدرام در سمت شاگرد رو باز کرد تا ترونیشاپ اومدن ب یاز کاف نایو ت پدرام
 .شد وگاز داد

انجام بدن و خودشون  یکردم که نخوان کار غلط یرفتن.فقط تو دلم دعا م یپشت سرش م ایو عرش سامان
 .رو تو لجن فرو کنن

 .سمت آپارتمان پدرام نبود رمونی.مسمیرفت یم نیپدرام با فاصله مع نیماش پشت
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پدرام گازش رو گرفت و  ,وارد اون خونه شد نایت نکهیشد.بعداز ا ادهیپ نایو ت ستادیخونه ا کی یروبه رو پدرام
 .رفت

 .بشیرو گذاشت تو ج لیموبا امیبعد از خوندن پسامان بلند شد.سامان  لیاس موبا یصدا

 .رونیاز خونه اومد ب نایشد که ت یا قهیپارک کرد.چند دق نویکنار درخت ماش نایخونه ت کینزد

 .رو روشن کرد و دنبالش راه افتاد نیدربست گرفت و رفت.سامانم ماش هی نایت

 .به سامان نگاه کردم جیگ

 ؟یکن ینگام م نجوریزد وگفت:چته؟چرا ا یلبخند

 ه؟ینقشه پدرام چ-

 .ستیگفتم که مهم ن-

 .شم یم وونهیبگو.دارم د-

 میخونه خودش.ماهم دار رهیم رونیب ادیاز خونه م نایت,کردو خودش رفت  ادهیرو پ نایت یبابا.گفت وقت یچیه-
 .میکن یم بشیتعق یریمس هیتا 

 ست؟یخونه خودش ن نجایمگه ا-

 ادیزاره که پدرام آدرس خونش رو  یهرگز نم,واقعا هست دمیاگه واقعا قاتل باشه که اآلن فهم نایت,نیبب-
 رونیب زنهیکه پدرام رفته از خونه م شهیهم که مطمئن م ی.وقتدهیاز اقوامش رو م یکی.پس آدرس خونه رهیبگ

 .میکن دایخونه اش رو پ میخوا یخونه خودش.وماهم م رهیو م

 ؟یگفت ینقشه رو م نیزودتر ا یمردیم-

 ؟یشد یمتوجه م دیواضحه.خودت با یلینقشه که خ-

 ناجور کردم؟ یمن چقدر درمورد توو پدرام فکرا یدون یم-

و هم ازش اعتراف  میخونه تا هم باهاش حال کن میدختره رو ببر میخوا یم یکرد یمثال؟مثال فکر م یچه فکر-
 م؟یانقدر ما نامرد یعنیم؟یریبگ

 .ستین دیکارا بع نیگفتم:از پدرام ا آروم

 ..بفهمستمیمن از اون جور آدما ن یدرسته.ول-

 .الیخیخب بابا.ب یلیخ-

 .سامان زنگ خورد لیشد که موبا قهی.چند دقدیکش یپوف هی یعصب سامان

 :بله؟سامان

-... 
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 ..آدرس رو اس بدهامیرسونمش و م یباشه.م-

 .رو قطع کرد لشیموبا بعد

کنه.منم تو رو برسونم خونه و  بشیتعق ایراه رو عرش هیبپرسم گفت:پدرام بود.گفت که بق یسوال نکهیا بدون
 .دهیآدرس رو م ایکه عرش ییبرم جا

 .امیخب منم باهاتون م-

 .منحرف یالزم نکرده آقا-

 .رو گردوند.معلوم بود که ازم دلخوره نیسر ماش بعدم

 ؟یدلخور-

 نباشم؟-

 .یگفت یزود تر بهم م دیخودت بود.با ریتقص-

 ؟یهمه سال باهات دوست بودم رو هنوز نشناخت نیکه ا ی.منیکردم که انقدر منحرف باش یفکر نم-

 .دیببخش-

 .نگفت یزیو چ دیموهاش کش یدستش رو رو یعصب

 .امیخوام ب ی:منم مگفتم

 .ستیبهت ن یاجیبهتره.اونجا احت یمحمد باش شینه.پ-

 .اصال چرا من اومدم؟-

 .یایدونم.پدرام اصرار داشت که ب ینم-

 ؟یدون یم ییزایکه گفتم:سامان؟تو از محمد چه چ میآپارتمان بود یکاینزد

 .چه طور؟منظورت رو متوجه نشدم-

 داره؟ تیحساس ییزایمحمد به چه چ نکهیمنظورم ا-

 .دونم ینم-

 دونه؟ یپدرامم نم-

 .ازش بپرس-

 ؟یازش بپرس ششیپ یاآلن که رفت شهیم-

 .که اومد خونه ازش بپرس یخب وقت-
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 .بفهمه.ازش بپرس و بعدم بهم اس ام اس کن یزیخوام محمد چ ینم-

 رو جلو در آپارتمان نگه داشت.گفتم:باشه؟ نیماش

 .دمیاگه منو نکشت چشم.بهت اس م-

 ؟یتو سرت دار یتنگ کرد وگفت:راستش رو بگو چه فکر چشماشو

 مثال؟ ی.چه فکریچیه-

 .شدم ادهیپ نینگام کرد.لبخند زدم و از ماش فقط

 .دی:موفق باشگفتم

هم خودتو.گفته باشم  کشهیپدرام هم منو م یاریبه سر محمد ب ییبال نیدر رو نبسته بودم که گفت:بب هنوز
 .ینگفت ینگ

 .زدم و در رو بستم.سامان گازش رو گرفت و رفت لبخند

 .تا آروم بشم زمیبر دیکرم رو با نیا ی.ولکشهی.پدرام منو مگهیآسانسور بودم.به خودم گفتم:راست م تو

 .در رو باز کرد قهیآپارتمان رو زدم.محمد بعد از چند دق زنگ

 .آشفته بود یلیخ چهرش

 ؟یداخل.بعد از بستن در گفتم:خوب رفتم

 هان؟.بچه ها کجان؟-

 .نایرفتن دنبال ت-

 ؟یینجایتو چرا ا-

 .تو باشم شی.بهتره که پستین یازیگفتن به تو ن-

 رفت؟ شیخوب پ زیهمه چ-

 .که من باهاشون بودم آره ییآره.تا اونجا-

 .ادیبه سرشون ن ییخدا کنه بال-

 ..مطمئن باشانیدختر برم هینگران نباش.سه تا پسر از پس -

 .کنه رشونیدستگ سیترسم پل ی.مستین نیمنکه ا ینگران-

 .نترس بابا-
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رو برداشتم و زدم  لمیشد که لباسارو با لباسام عوض کردم.موبا یا قهیچند دق هیرفتم تو اتاقم. بعدم
 .مبل نشسته بود ی.محمد رورونیب

 .اس اومد لمیشد که به موبا یا قهیرو روشن کردم.چند دق ونیزیو تلو نشستم

ساعته باال  24 زنیاز حد تو غذا بر شیرو ب ازیداره.اگه پ تیحساس ازیمحمد به پ»بود که نوشته بود سامان
 «نی..همارهیم

 .لبخند زدم.محمد گفت:اگه جکه واسه منم بخون هی

 ست؟یگم تو گرسنت ن ینه بابا.جک کجا بود؟.ا ..م-

 .رهینم نییاز گلوم پا یزیاسترس دارم.چ یچرا هست.ول-

 سفارش بدم؟ واست یخور یم یغصه نخور.چ رهیم نییپا-

 دونم؟ یچه م-

 ..اهگهیبگو د-

 .ییشد و رفت سمت دستشو بلند

 .پرس5.ارنی:زنگ بزن بگوفسنجون بگفت

 .باشه-

 داره؟ ازی.به خودم گفتم:فسنجون پییرفت تو دستشو بعدم

 .آپارتمان بود زنگ زدم کیرستوران)...(که نزد به

 .� �ییبود که گفت:سالم.رستوران)...(بفرما یخانوم یصدا

 ..سفارش غذاداشتمدیسالم.خسته نباش-

 .دییبفرما-

 .پرس فسنجون لطفا5-

 پرس..خب مخلفاتش؟5-

 د؟یفقط نوشابه.ببخش-

 .دییبفرما-

 .داشته باشه ازیپ یلیفسنجونش خ-

 بله؟-
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 .دیزیتوش بر ازیاز حد پ یادیز شهیاگه م-

 چه طور مگه؟-

 .دوست دارند ازیپ یلیخانواده ما خ-

 .که شهیبد مزه م-

 .هم خوشمزست یلینه.واسه ما خ-

 .باشه-

 .باشه ادیز یلیخ ازشیکنم پ یم دیتاک-

 .چشم.حتما..خدانگهدار-

 .خدافظ-

 .و رفت تو اتاقش رونیاومد ب ییاز دستشو محمد

 .دم که زنگ در خونه به صدا دراومدشبکه سه بو لمیف ی.محو تماشاارنیتا سفارشات رو ب نشستم

 .جت بلند شدم مثل

 .از گرفتن سفارشات و پرداخت پولش رفتم تو آشپز خونه بعد

 گفتم:محمد؟ بلند

 ه؟یو گفت:چ رونیاتاق اومد ب از

 .شام ایب-

 ..بعدم خودم نشستمزیم یدر آوردم و گذاشتم رو سهیپرس از تو ک دو

 .اومد و روبه روم نشست محمد

 نکردن؟ ری:دمحمد

 .کار دارن.نگران نباش بخور یگفت هنوز کل دمینه بابا.به سامان زنگ-

 .داد.فقط دعا کردم که نفهمه یم یازیپ یظرف رو باز کردم.اه..چه بو در

 هیتونستم گر یتونستم بخندم و نه م یکردم.قاشقش رو برداشت و شروع کرد به خوردن.نه م نگاش
 ده؟ی.موندم چرا محمد نفهمدومیم ازیپ یکنم.چقدر بو

 :خوشمزست؟گفتم

 ختن؟یتوش ر ی.چادینه ز-
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 .ازیپ-

 ؟یاش جمع شدوگفت:چ چهره

 .ییبلند شد و رفت سمت دستشو عیگرفت.سر دهنشو

 شد؟ یزدم و گفتم:چ ییکه لب به غذا نزده بودم.رفتم دنبالش.به در دستشو منم

 بودن؟ ختهیر یتو فسنجون چ یگفت-

 .عق اومد یصدا دوباره

 .بود یادیز ازشیگفتم که.پ-

 .خدا ی.آازیگفت:پ آروم

 یپدرام افتادم.وا ادی کدفعهیاز حد هم گذشته بود. شیغذا از ب نیا ازی.آخه پادیبه سرش ب یی.نکنه بالدمیترس
 .کشه یاو منو م

 ؟ی:بهتر شدگفتم

 .بود دهی.رنگش کامل پررونیاومد ب قهیاز چند دق بعد

 .رو گرفتم.سرد سرد دستش

 ؟ی:خوبگفتم

 .آره کمی-

 .مبل نشوندمش یرو

 تو غذا.آره؟ زنیبر ادیرو ز ازیکه پ ی:راستش رو بگو.تو گفتگفت

 .نه-

 ؟یبال رو سرم آورد نیدرحقت کرده بودم که ا ی.مگه من چه بدیدروغ نگو.آ-

 .کار رو نکردم نیمن ا گمیم-

 .رمیم یخفه شو.کثافت.دارم م-

 .ییسمت دستشو دیدو دوباره

 ؟ید یو گفتم:چرا فحش م ییسمت در دستشو رفتم

 ..آخیچون حقته.عوض...-

 .آخر میبه س زدم
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 .کنم.حقت بود یخواستم تالف یمن بود.م ری:آره تقصگفتم

 ؟یچ یداد و گفت:تالف هیرو باز کرد.روش تک در

 زم؟یبر ییبهت چا یچرا گفت یخور ینم ییبعد از ظهر.تو چا یتالف-

 فقط به خاطر اون موضوع؟-

 .آره-

 ..نکهیتو حلقم.نه ا یو به زور بکن یزیبر ییواسم چا یتونست یخب م-

 .در رو بست و عق زد دوباره

 .رونیب ومدیو م ییرفت تو دستشو یم یشد که محمد ه یساعت میمبل نشستم.ن یرو کالفه

 .خونه باز شد و بچه ها اومدن داخل یورود در

 رفت؟ شی:خوب پگفتم

 .بود ی:آره.عالپدرام

 .مبل تک نفره نشست یرو ایکنارم نشست.سامان رفت تو اتاق و عرش بعدم

 :محمد کجاست؟پدرام

 .ییدستشو-

 که؟ یبرو دستگاه رو راه بنداز.بلد ایعرش-

 .:آرهایعرش

 .باش عیپس سر-

 .بلند شد و رفت ایعرش

 اد؟ینم رونی:پس چرا بپدرام

 ؟یک-

 گه؟یمحمد د-

 .دونم ینم-

 و گفت:محمد؟ ییرفت سمت در دستشو پدرام

 ه؟یچ-

 ؟یخوب-
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 .نه-

 .عقش اومد یصدا

 گفت:چش شده؟ یبا ناراحت پدرام

 .خورده ازی:پگفتم

 گه محمد؟ ی.راست م؟یچ-

 .خودشه ریو گفت:تقص رونیاومد ب محمد

 ده؟یشده؟.چرا انقدر رگت پر یمحمد گفت:چ دنی.بادرونیاومد ب سامان

 .بپرس قتی:از رفپدرام

 ؟یکار کرد ینگام کرد وگفت:چ سامان

 .بهش داده خورده ازی:پپدرام

 ؟یگیبه زور خندش رو خورد و گفت:راست م سامان

 کجاش خنده داشت؟-

 ..به خاطر غذاستنیغذا رو بب ایکه.اصال سامان ب ستیمن ن ری:تقصگفتم

 .آشپزخونه.ظرف فسنجون رو بهش دادم و گفتم:بو کن تو میسامان رفت با

 .که اخماش رفت تو هم دینکش هیبوکرد.به ثان سامان

به محمد نداشته باش.پدرام  یتوا .مگه بهت نگفتم کار ریدونم تقص یرو گذاشت کنار وآروم گفت:منکه م ظرف
 .ارهیپدرت رو در م

 .فهمه ینم-

 انقدر نفهمم؟ یعنی:پدرام

 انقدر نفهمم؟ یعنی:پدرام

 .ییییلیبود.خ یترس نگاش کردم.عصب با

 .خودت ببخش یسمتم که سامان جلوش رو گرفت و گفت:اشتباه کرده.تو به بزرگ ادیخواست ب یم

 .برو کنار سامان-

 .دیپدرام؟.بابانفهم-

 .یخور یبزن.مطمئن باش دوبرابرش رو م ایخب ب یبزن یخوا ی:اگه مگفتم
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 باحرص گفت:آرشام؟ سامان

 .خوره یدوبرابرش رو م یوسط سالن تا بهت نشون بدم که ک ای:ا ؟.پس بپدرام

 داکردنیپ یقدم کی.ما اآلن تو گهیداره م یزیچ هی:پدرام به حرف آرشام گوش نده.اآلن کلش داغه سامان
زنن.تو  یزنگ م سیه پلفهمن و ب یها م هی.همساشهیبد م رونی.اصال اگه صداتون بره بدی.خرابش نکنمیقاتل
 پدرام؟ یخوا ینم نویکه ا

 .کنه یم دیخودشه.داره تهد ری:تقصپدرام

 .ی:تو اول شروع کردگفتم

 .کردم یجنگ رو شروع نم نیمن ا یبه کار محمد نداشت یتو اگه کار-

 .دم تا حالش رو خوب کنه یقرص به محمد م هی:اآلن سامان

 .خچالیکنار  نتیرفت سمت کاب بعدم

 داره؟ تیحساس یکه محمد به چ یدیسامان.تو از من سوال نپرس نمیمشکوک گفت:بب پدرام

 .گفت:چرا الیخیب سامان

 کاسه ست..آره؟ کیپس دست هردوتون تو-

 .دست از گشتن برداشت.اول به پدرام نگاه کرد و بعدم به من سامان

 .من خواهش کرد ومنم قبول کردمبه خدا من از نقشه آرشام خبر نداشتم..آرشام از  ی:آره.ولگفت

 خواد؟ یکه آرشام م یپس چرا به من نگفت-

 .:خودم نخواستمگفتم

 .عقب عقب رفت و گفت:ا ؟.دارم براتون پدرام

 .رونی:پدرام از آشپزخونه برو بسامان

 .رمیدارم م-

 ؟یکه گفت:وصل کرد دمی.شنایسمت عرش رفت

 .:آرهایعرش

 زنگ نزده؟ ییهنوز به جا-

 .نه-

 .تعجبه ی:سامان؟چرا پدرام نخواست دعوا رو ادامه بده؟.واسم جاگفتم
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 .شده الیخیما دوتا بشه.ب فیتونه حر ینم دهیچون د-

 ؟یکن یکار م یچ یدار-

 ست؟یواضح ن-

.اه.بلندشو بندازشون تو سطل دن؟یم یازیپ یغذا اشاره کرد وگفت:چه بو ینشستم.به ظرفا یصندل یرو
 .آشغال

 .کار رو کردم نیهم

 .اپن یرو نینکشد که پدرام گفت:نش قهیاپن نشستم و به سامان نگاه کردم.به دق یرو

 .نییپا وفتمیبادستش هولم داد که باعث شد با سر ب نییپا امیخواستم ب تا

 .یروان وونهیگفتم:د دادمیکه سرمو ماساژ م همونطور

 .ور نیگرفتم.اون اونور اپن بود و منم ا .بلند شدم و روبه روش قراردندیخند یداشتن م همشون

 .:سرت درد گرفته؟.حقت بودگفت

 ..یلیخ-

 ؟یچ یلیخ-

 ..حال و حوصله دعوا رو ندارمالیخیب-

 .منو بزن اینه به خدا ب-

 .:بچه هاسامان

 .توصداش بود ی.چه جذبه امیساکت شد هردومون

 .موضوع نیسوال بپرسم؟جدا ازا هیتونم ازت  ی:پدرام مگفتم

 .:بپرسپدرام

 فه؟یضع شییمحمد حس بوبا,خواستم بگم  یم-

 .چه طور؟شهیمختل م شییایکامل حس بو گهیکه استرس داره که د یآره.موقع-

زنه  یفهمه و لب بهش نم یداد.به خودم گفتم حتما با بوش م یم ازیپ یبو یلی.آخه فسنجونه خیجور نیهم-
 .اون چند تا قاشقشو خورد یول

 ؟یدیدونم با تو.فهم یمن م یکن تیمحمد رو اذ یبخوا گهیبارد کیاگه  نی.بب؟یدیال که فهمحا-

 ؟ینه.چرا انقدر محمد واست مهمه؟.نکنه دختره و تو هم عاشقش-
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 .حرف دهنت رو بفهم-

 .خودم ساکتتون کنم؟.اه سرم رفت ای دیشیگفت:بچه ها؟.ساکت م یبار محکم و عصب نیا سامان

 .زنهی:آخه حرف نامربوط مپدرام

 .یتستش کن یبر یتون یم یپسر بودن محمد شک دار ای.آرشام توهم اگه به دختر گهید الیخی:بسامان

 ؟ی:چمیمون باهم گفت هرسه

 .باهامون گفت اهمیبود که عرش جالب

 .کردم یبه خدا.شوخ یچیکه متوجه حرفش شده بود گفت:ه سامان

 .کرد یم کهیت کهیو تو اتاقشه.وگرنه خودش تو رو ت ستین نجایگفت:برو خدا شکر کن که محمد ا یعصب پدرام

 د؟یگ یبهش نم یزیلبخند زد وگفت:شما که چ سامان

 .یزنیحرفا رو م نیبار آخرت باشه که ا ی.ولمیگی:نمگفتم

 .آرشام.بارآخرت باشه گهی:راست مپدرام

 .:چشمسامان

 .و پر از آب کرد.قرص رو برداشت خچالیبرداشت و رفت سمت  وانیل هی بعدم

 ؟یر ی:کجا مگفتم

 .خوام قرص محمد رو بدم یم-

 .دمیخودم م-

 .قرص رو داد.رفتم سمت اتاق محمد یحرف چیه بدون

 از در زدن وارد شدم و گفتم:اجازه هست؟ بعد

 .اتویب-

 ؟یو گفتم:خوب یپاتخت یآب رو گذاشتم رو وانیکنارش.قرص و ل رفتم

 ؟یخوا یم یبه لطف شما ن..چ-

 .یواست قرص آوردم.بخور زود خوب بش-

 .رو برداشت و خورد قرص

 .ینشستم و گفتم:اومدم واسه عذرخواه کنارش

 کردن؟ یواسه عذرخواه ستیزودن-
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 .حق نداره منو سرکار بزاره ی.کسستیبه خدا دست خودم ن-

 .یهست یا نهیدونستم که انقدر ک ینم-

 .شهیتکرار نم گهی.ددیببخش-

 .زارمیسرکارت نم گهی.منم ددوارمیام-

 م؟یدیبخش-

 .ادی.خوابم مرونیآره.حاال هم برو ب-

رفتم لباسام رو  الیخیدادن.ب یگوش م یزیو پدرام کنار لپتاپ نشسته بودن و به چ ای.عرشرونیب رفتم
 .برداشتم و رفتم تو حموم

 .شدم دارینفر ب هیکه خواب رفتم.با تکون دست  دینکش هیستم.به ثانمبل نش یاز حموم رو بعد

 .بود سامان

 .یشد داری:خداروشکر بگفت

 شده؟ یزیگفتم:چ دهیترس

 .یلپتاپ تا به دستگاه شنود گوش بد یپا یخواستم بگم اآلن نوبت توا  که بر ینه.م-

 ساعت چنده؟-

 .بوده.حاالهم نوبت توا   ایتا اآلن عرش شبیصبح.از د7-

 دم؟یخواب نجایتاحاال ا شبیمن از د یعنی-

 .آره-

 ؟ینکرد دارمیچرا ب-

 .ی.بعدم حالو حوصله کل کل تو با پدرام رو نداشتم.گذاشتم بخوابیدیفکر کردم جات خوبه که خواب-

 .ینامرد یلیخ-

 .زمیر یم ییدستگاه..منم برات چا یدونم.حاال هم بلندشو و برو پا یم-

 شمیشد که پدرام اومد پ یساعت میدستگاه نشستم.ن یخوردن پا ییو چا ییاومدن از دستشو رونیاز ب بعد
 نشده؟.هنوزم زنگ نزده؟ یوگفت:خبر

 .نه-

 .و رفت سمت آشپزخونه دیکش یکالفه ا پوف
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 .گرفتیداشت شماره م ی.انگار که کسدمیشن ییدفعه صدا کیخوندم که  یواسه خودم آهنگ م داشتم

 .زنه یگفتم:بچه ها.داره زنگ م بلند

 ..محمد حالش بهتر شده بودرونیهم از اتاق اومدن ب ایبلند گفتم که محمد و عرش انقدر

 .ای:صدارو ضبط کن عرشپدرام

 .:باشهایعرش

 .دورم جمع شدند همشون

 .رو برداشت ینفر گوش کیشد. یا قهیچنددق

 ؟یی.کجامانی:سالم انایت

 ؟یزنگ زد یگفت:خونه ام..واسه چ دارشدهیکه معلوم بود تازه از خواب ب یمرد کلفت یصدا

 اون اسلحه؟ یرو یمگه من بهت نگفتم که اثر انگشت پدرام رو بزار-

 ..منم گذاشتمیچرا گفت-

 دنبالشه؟ سیپل نکهیگرده؟.بدون ترس ازا یو م رهیپس چطور پدرام داره راست راست تو جامعه راه م-

 .یرد چی.بدون هزیرو انجام دادم.اونم تم یرو که گفته بود یدونم.من اون کار یمن نم-

 .من شک دارم که محمد مرده باشه-

 چه طور؟-

 .بود کشیفابر قیباشه محمد رف ینبود که محمد مرده.هرچ الشمیخ نیچون پدرام اصال ع-

 .کردم..باور کن یتو سر پسره خال ریت هیمن -

 .که مرده محمد نبوده.پسر عموش بوده یاون-

 دونست؟ یاز کجا م نی.امیحرف جا خورد نیبا ا هممون

 ن؟یبود گفت:ام مانیکه اسمش ا مرده

 ؟یدیاحمق.واقعا نفهم یکشت نویآره.تو ام-

 .هم بودن نیدوتا ع نیبود.دوما ا کیاوال که شب بود و همه جا هم تار-

 .شتریپولش ب,خوام..هرچه زودتر یپسره رو م نیه ا.من جناز ستین میحرفا حال نیمن ا-

 شده؟ میپسره کجا قا یکن یتو فکر م-

 .کار کنم..خدافظ یدونم چ یکه پدرام هست محمدهم هست.م ییهرجا-
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سرش گذاشته  یمبل نشسته بود و دستاشو رو یبچه ها به محمد نگاه کردم.رو هیلپتاپو بستم.مثل بق در
 .بود

 پسر عموته؟ نیدونست که ام یکنار محمد نشست و گفت:محمد؟اواز کجا م پدرام

 ..منم بهش گفتمدید نیروز منو با ام هیبود.او  مونیدوست لیخودم بهش گفتم.اون موقع اوا...-

 م؟یکار کن یچ دی:حاال باایعرش

 .دونم ی:نمپدرام

 میی.به خدا دامیبگ سیبه پل میبر دیای.صداش هم ضبط شده ست.بهیقاتل ک میدون ی:بچه ها ما اآلن مسامان
 .کنه یحرفمون رو باور م

 .محمد رو کشته ,مانیکنه ا ریرو دستگ نایتا بخواد ت سی:پلپدرام

 .شتریآروم گفت:هرچه زودتر..پولش ب بعد

 .میاریسراغ دختره و دخلش رو ب میخودمون بر دیبه هممون کرد وگفت:با ینگاه سرسر هی بعد

 .میستی:ما قاتل نگفتم

 .:درستهایعرش

 .زنه تا تورو تو تله بندازه ی:مطمئنم که دختره بهت زنگ مسامان

 ؟یچ یعنی:گفتم

 یتا خودشو نشون بده.بعدهم هردومون رو م زنهیو به محمد زنگ م رهیگیمنو گروگان م نایت نکهیا یعنی:پدرام
 .کشه

 .میشیوارد عمل م عیست به کاربشه سر..تابخواد دمیزار یما نم ی:ولسامان

 اجرا بشه؟ ناستیکه تو سر ت ینقشه ا دیخوا یشما م یعنی:گفتم

 .شنیم ریقتل دست داشتن دستگ نیا یکه تو یتمام افراد ینجوریآره.ا-

 س؟یپل قیاز طر-

 .:نه.خودمونپدرام

 ؟یسراغ ک رهینره سراغ پدرام پس م نایبه کار پدرام نداره.اگه ت یکار نایگفت که ت یته دلم م زیچ هی

 ..همه خواب بودن اال منو پدراممیبعد از ظهر بود.تازه ناهار خورده بود کی ساعت

 ..معلوم بود که منتظره تماسهزدیم زیم یآروم رو لینشسته بود و باموبا یمبل سه نفر یرو پدرام

 ؟یکنارش نشستم.گفت:خواب نرفت رفتم
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 .نه.استرس دارم-

 .استرس داشته باشم دیبا ؟منیاسترس دار توچرا-

 ؟یرو دوست داشت یتوتاحاال کس,پدرام گمیم-

 چه طور مگه؟-

 .ریبخواد اونو گروگان بگ نکهیرو..منظورم ا یرو که تو دوست داشت یبخواد اون نایت دیخب شا-

 .از خانوادم و محمد ریرو دوست ندارم.البته به غ یو گفت:نه.من کس دیخند

 ؟ی.چرا انقدر سنگ؟یگ ی.چرا نماه

 ؟یرو دوست ندار یا گهیاز اونا کس د ری:تو به غگفتم

 ؟یدون یم ینگام کرد و گفت:توچ مشکوک

 ؟یاز چ-

 انه؟یکالس رو دوستدارم  یاز بچه ها گهید یکیاز محمد  ریمن به غ نکهیاز ا-

 .یچیه..ه-

 .دروغ نگو-

 .دونم ینم یزیمن چ-

 .آرشام بگو-

 .سواالتت نی.خاک تو سرت آرشام با اارهیبه سرم ب ییاگه نگم بال دمیبود.ترس یجد یلینگاه کردم.خ بهش

 .گفت رو بگم یاون روز بعد از ظهر که داشت به محمد م یشدم تمام صحبتا مجبور

 ؟ینگفت یزی:به خودش که چگفت

 .نه-

 ؟یدیکنم.فهم یت مبخشم.دفعه بعد خف یدفعه رو م نی.انستایفالگوش وا گهیخوبه.د-

 ..اون قیکه بخواد از طر یترس ینم یحاال که تو سامانو دوست دار گمیآره.م-

 .پسرخوب نی.برو بخواب.آفریو گفت:نگو.خنده آوره حرفات.فکر کنم تب دار دیخند آروم

 ..آخه-

 .نفلت نکردم نجایگفت:برو تا هم یجد

 .رو تکون دادم و رفتم تو اتاق.سامان خواب خواب بود سرم
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 ...آروم آروم چشمام گرم شددمیکنارش دراز کش دمویکش یآه هی

 ...فکر کنم دعوا بودومدیم رونیاز ب یادیز یشدم.سر و صدا داریبلند پدرام از خواب ب یصدا با

 ؟یکرد.واسه چ یم هی.به سامان نگاه کردم.داشت گرستادمی.کنار محمد ارونیب رفتم

 شده؟ ی:بچه ها چگفتم

 .جوابم رو ندادند چکدومشونیه

 .رهیممکنه بم گنی:پدرام تورو خدا بزار برم.خواهرم رفته تو کما.دکترا مسامان

 ..انقدر التماس نکنشهینم-

 .گردم یو زود برم رمیم-

 .آره؟یبرگرد تییو با دا یبر-

 .به نفعتونه دییبفهمه که شما کجا ییدم..دوما اگه داگر  یبرنم ییاوال که من برم و هرگز بادا-

 گهیخوام..حساب..اون دختررو ..برسم ..د ی.من خودم..مگمیبار صدمه که دارم بهت م نیکالفه گفت:ا پدرام
 .کنم یتکرار نم

.من فقط ایکنه.اصال توهم ب یافته دنبالت و تا آخر عمرت ولت نم یم ییقاتل و دا یشیکه م ینجوریا یلعنت-
 .گردم یو برم رمیم قهیدق5

 تو رو خبردار کرد؟ یاصال ک-

 .پسر خالم-

 ؟یدونه که تو گروگان یمگه پسرخالت نم-

 خواد بفهمه؟ ی.اواز کجا منجامیمن فقط دوروزه که ا-

 .کنم ینم سکی.من ریتونم بزارم که بر یکالفه گفت:سامان جان.نم پدرام

 .دیمجبورم کرد,.من خودم وارد نشدمدیکرد یباز نیبلند گفت:شما منو وارد ا یبا صدا سامان

 .یکه کمک کن یخواست یصداش رو بلند کرد وگفت:اماخودت م پدرامم

 ..بزار برمدیبود که منو تو اتاق حبس کن نیآروم گفت:بهتراز ا نباریا سامان

 .یتونم بزارم که بر یبه خاطر جون خودتم که شده نم-

 افرادش؟ ای ییجون منو تو خطر بندازه؟.دا دیخوا یم یه کآخ-

 .دزده یخواد منو بدزده تو رو م یکه م ی.اونچکدومیه-
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کنم؟.جون من چه  یم یخواد بفهمه که من دارم با شما همکار یاون با تو مشکل داره نه من.او از کجا م-
 ..بزار برم؟یدونه تو با من دشمن یکه م یواسش داره وقت یارزش

 .مبل و دستاشو گذاشت رو سرش یرو نشست

 نشستم و گفتم:سامان؟ کنارش

 ه؟یگفت:چ یعصب

 سوال بپرسم؟ هیتونم ازت  یم-

 .گفت:بپرس هیاز چند ثان بعد

 رفته تو کما؟ یخواهرت واسه چ-

 .زده بهش و در رفته نینفر باماش هی-

 بوده؟ یک دنینفهم-

 .نه-

 نش؟ینوع ماش یحت-

 .رنگ دیسف 3مزدا بوده.مزدا نشیچرا.نوع ماش-

 سامان؟ یگفت ی:چمحمد

 .نگفت یزیباتعجب نگاش کرد و چ سامان

 بود؟ یچ نهینوع ماش نکهی:منظورم امحمد

 .چه طور مگه؟دی.به رنگ سف3:مزداسامان

 ست؟یدختره ن نیماش نیبه پدرام نگاه کرد گفت:ا محمد

 به پدرام نگاه کرد و گفت:کدوم دختره؟ سامان

 .نای:تپدرام

 ؟یچ-

 نزده باشه؟ نایت دیدارند.شا3شهر مزدا نیهمه آدم تو ا نیمحمد.ا-

 .رو داره نیماش نیهم هم نایت ی:ولگفتم

 به خواهر من بزنه؟چرا پدرام؟ نایت دیبا ی:واسه چسامان
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زده  نایگفت چون من عاشق خواهرتم ت یگفت؟.م یم دیبا ینگفت.چ یزیو چ نییسرش رو انداخت پا پدرام
 بهش؟

 ؟یگ ینم یزی:چرا چسامان

 بدونم؟ دیبگم؟من از کجا با ی:چپدرام

 .سکوت برقرارشد نمونیب یا قهینگفت.چند دق یزیچ سامان

 سامان بره؟ یبزار ستی:پدرام بهتر نگفتم

 .میریخب.باهم م یلیگفت:خ هیبعد از چند ثان پدرام

 .دیسامان د یتو چشما شدیرو م یشاد برق

 ؟یدی.فهمشهیتو مجازات م یآرشام به جا,تو کارت باشه  یکلک نمی:فقط اگه ببپدرام

 :من؟گفتم

 .یایآره.توهم باما م-

 .باشه-

شد که به  یساعت مین هی.پدرام وسامان جلو نشستنو منم عقب.میمون آماده شد هرسه
 .میدی)...(رسمارستانیب

 .یگرد یو برم ینیبیخواهرت رو م یری:مپدرام

 .خوام برم ی:منم مگفتم

 .یمون یم نیمن تو ماش شینه.تو پ-

 .می:بهتره هممون برسامان

 .فکر کرد وگفت:باشه یکم پدرام

سامان برم که پدرام  یخواستم همپا ی.منم ممارستانیسمت ب دیدو عی.سامان سرمیشد ادهیپ نیماش از
 .یمن باش شیدستمو گرفت وگفت:تو بهتره پ

متنفر بودم.پدرام مدام دورو برش رو  مارستانیب طیاز مح شهیداخل.هم می.آروم آروم رفتدمیرو فهم منظورش
 .کرد ینگاه م

 ؟ی:چراانقدر نگرانگفتم

 .بشه داشیترسم سرگرده پ یم-

 .دهینم سامان هرچه قدر بد باشه دوستاش رو لو-



 

 
83 

 .نهیبه بچه خواهرش بزنه وسامانو بب یسر هیتا  ادیترسم خودش ب یدونم.م یم-

 .رنگ یآب یکیپالست یها یصندل یرو مینشست

 .پدرام به صدا در اومد لیموبا

 .:محمدهگفت

 .بلند شد و جواب داد.حالو حوصله گوش دادن به حرفاش رو نداشتم بعد

 .شد که کنارم نشست.به ساعتش نگاه کرد یا قهیدق چند

 .ستین داشیهم رد کرده و پ قهیدق20حاال  یول شهینم شتریب قهیدق5نکرده؟گفت  ری:سامان دگفت

 شتریب قهیدق5نکرده؟گفت  ریشد که کنارم نشست.به ساعتش نگاه کرد و گفت:سامان د یا قهیدق چند
 .ستین داشیهم رد کرده و پ قهیدق20حاال  یول شهینم

 ؟اگهیکرد یکار م یچ یاو بود ینکرده.بهش حق بده.تو اگه جا ریباال انداختمو گفتم:نه.به نظرمن که د شونه
 ؟یموند یم ششیبود تو چند ساعت پ مارستانیب نیخواهرت تو ا

 .نگفت یزیو چ دیکش یآه

 سوال بپرسم؟ هی:گفتم

 .نگام کردوگفت:بپرس یچشم ریز

 ه خواهر سامان زده؟ب نایکه ت یکن یتو فکر م-

 .آره-

 چرا؟-

 .دونه که من خواهرسامان و دوست دارم یم نایچون ت-

 واقعا؟-

 .زور بهش گفتم هیآره.خودم -

 چرا؟-

خواد به سامان بگه که خواهرش رو دوست داره.نتونستم  یکه گفت م دمیاز بچه ها شن یکیروز از  هی-
 نایو بهش گفتم.فکرکنم ت دمیرو د نایشاپ و ت ینداشت.بااعصاب داغون رفتم کاف یبگم.به من ربط شیزیچ
 .شده الشیخیبده ب یلیحالش خ دهیچون د یخواسته ساناز رو بدزده.ول یم

 بندازه؟ ریاو تورو گ دنیخوسته با دزد یم یعنی-

 .آره.خداروشکر که نتونست-
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 ؟یبه سامان بگم که خواهرش رو دوست دار یخوا یم-

 .گفت:نه تند

 .یکن یرم م یا کدفعهی.چرا گمیباشه خب.نم-

 .نشون دادم الیخینگام کرد.خودمو ب یعصب

 .سمتمون ادیدرب و داغون داره م افهیسامان باق دمیراهرو نگاه کردم که د به

 .فتم:سامان آروم

 .سمتش میو رفت میبلند شد باهم

 :حالش چه طوره؟گفتم

 ..و کما و رهینرسه م یوگفت:بد.دکترا گفتن اگه بهش خون کافاشکش رو پاک کرد  سامان

 .کردن هیکرد به گر شروع

 ه؟یچ شی:گرده خونپدرام

 .ستین رانیعممه که اونم ا هیاُمنف شیما گروه خون لیکه تو فام یتنها کس ی.بد شانسیاُمنف-

 .رفت سمت راهرو پدرام

 :کجا؟گفتم

 .بهش خون بدم رمیم-

 ه؟یاُمنف تیرفت سمتشو گفت:مگه گروه خون یباخوشحال سامان

 .یای.توهم بهتره برمیکه دارم م هیمنف-

 .شد حتما زنگ بزن ی.اگه خبرمیایتا ماب نیو برو تو ماش ریرو بگ چییرو کردبه منو گفت:سو پدرام

 .رو پرت کرد.روهوا گرفتمش و گفتم:باشه چییسو

 .رو روشن کردم یارسرد بود.بخ یلیشدم.هوا خ نیماش سوار

 .کردم یاطراف رو خوب نگا م داشتم

 .اومد رونیما پارک کرد و سرگرد ازش ب نیقرمز رنگ جلو ماش یسوزوک نیماش هی

درآوردم و به پدرام اس دادم که  لموی.باهمون حالت موبانهیتا منو نب نییسرم رو آوردم پا عیسرگرد سر دنیباد
 .سرگرد اومده.بعدم بهش تک دادم تا حتما اس رو بخونه
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خارج  مارستانیشد که هردوشون از ب یربع کی هی.دمیکش ینفس آسوده ا هیرو آروم آوردم باال.نبود. سرم
 ..پدرام در طرف شاگرد رو باز کرد و نشست.سامانم عقب نشستنیسمت ماش دنیشدند و دو

 .عی.سرمیکن بر شی:آتامپدر 

 من؟-

 .گهید ؟برویپس ک-

 .تونم ینم-

 .و پشت فرمون نشست دیکش یشدم و در عقب رو باز کردمو نشستم.پدرام پوف ادهیپ نیماش از

 .خارج شد مرستانیب یرو گرفت و از درخروج گازش

 د؟ی:سرگرد که شمارو ندگفتم

 .:فکر نکنمپدرام

 ؟یریچرا انقدر تند م-

 .داره یرو برنم یگوش یزنم کس یبه خونه که زنگ م-

 ؟یچ لشونیبه موبا-

 .:هردوشون خاموشهسامان

 به سرشون اومده باشه؟ ییممکنه که بال-

 .دونم ی:نمپدرام

 .میبه خونه.وارد آپارتمان شد میدیروند.رس یشتریباسرعت ب نباریا

 گفت:بچه ها؟ یبلند یباصدا پدرام

 .مبل نشستم یجواب.دلهره داشتم.رو کیاز  غیدر

 .ستنیگفت:پدرام.کل خونه رو گشتم.ن قهیبعد از چند دق سامان

 .دیکش یموهاش م یگفت و دستش رو تو یم یزیلب چ ریکردو ز یم یطول هال رو ط یعصب پدرام

 .یزنگ بزن نای:بهتره به تگفتم

 .درآورد و زنگ زد بشیرو از تو ج لیبهم نگاه کرد.بعد سرش رو تکون داد.موبا هیثان چند

 .خوام ضبط کنم یخودش اعتراف کنه.صداشو م یو بزار یبهش نگ نبارهیدر ا یزی:بهتره چسامان

 .یعسل یو بعد گذاشت رو کریرو گذاشت رو اسپ لیموبا پدرام
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 .جواب داد:سالم پدرام جان نایت,هیاز چند ثان بعد

 ؟یم گفت:سالم.خوبآرو یلیتفاوت باشه.خ یکرد ب یسع پدرام

 .می:عالدوگفتیسرخوش خند نایت

 .خوبه-

 .ستیمن اصال حالم خوب ن یشد وگفت:ول یعصب بعد

 به خاطر محمده؟ زم؟نکنهیگفت:چرا عز دویخند نایت

 ..خندش رو اعصاب بوددیخند دوباره

 شده گفت:کجاست؟ دیکل یبا دندونا پدرام

 ؟محمد؟یک-

 آره.کجاست؟-

 ش؟ینیبب یخوا یم-

 .آره-

 .یگینم یزیچ سینفر منتظرته.مطمئنم که به پل هیشاپ)...( یدم کاف ایشب ب 8ساعت -

 .گمینم-

 .پسر خوب نیآفر-

 .قطع کرد لویموبا بعد

 م؟یکار کن ی:حاال چگفتم

 .تو و سامان دیمون یشاپ.م یبرم کاف دیبا8:من که ساعت پدرام

 میدیکه رس یی.بعدم هرجابرنیمنو کجا م ینیکه بب یکن بیتعقمنو  دیسامان کرد وگفت:سامان تو با روبه
 .گه ی.آرشامم به سرگرد میدیآدرس رو به آرشام م

 ؟یکن یهمکار سیبا پل یخوا یلبخند زد وگفت:م سامان

 .آره.مجبورم-

 چرا؟-

...بعدم ما قاتل انهیرو کشتن  ایکه محمد و عرش ستیبا افرادش چند نفرن..معلومم ن نایت میدون یما نم-
 .مینبست



 

 
87 

 .میستیما قاتل ن یدیخداروشکر که فهم-

 .میندار یادیست..وقت ز قهیدق7:10:ساعتگفتم

 .خونه سرگرد یاآلن بر نی:درسته.آرشام بهتره همپدرام

 دونم خونشون کجاست؟ یمنکه نم-

 .خونه شماست یکای:نزدسامان

 کجاست؟ یدون یم گهیمت.اونو که دخونه سرگرد.برو خونه پسر ع یخواد بر ی:نمپدرام

 .رفت اونجا یتهران م ومدیاوقات م یکه بعض یدونستم.همون خونه مجرد یم

 .دونم ی:آره مگفتم

 .خونه سرگرد دیریاونجا و بعدم م یریخوبه.م-

 ؟یاگه حرفم رو باور نکردند چ-

گوش بدن  یضبط شده.براشون بزار لیموبا نیتو ا مانیو ا نایت نیب یرو داد دستمو گفت:تمام حرفا لیموبا
 .برو عیکنن.اآلنم سر یباور م

 ن؟یباماش-

 .یتون یبرو.م ایآره.به خاطر محمد و عرش-

 .رمیتونم.م یم-

 .نیرو گذاشت رو شونه هام و گفت:آفر دستاش

 ..ادیبه سرشما ب ییاگه..اگه بال-

 .برو عی.مطمئن باش.فقط سرادینم-

نداشت.فقط با  یا دهیفا چیه دنشیپرس یم؟ولیینجایکه ما ا دهیفهم یچه جور نایسوال تو ذهنم بود که ت هی
 .دمیفهم یدونم پدرام جوابش رو م ینم

 .رونیبرداشتمو از خونه زدم ب نویماش چییپدرام رو بغل کردم و بعد سامانو.سو اول

 .دیلرز یپشت فرمون.پاهام م نشستم

 ..جون دوستام در خطرهدیکنم.با یرانندگ دیخودم گفتم:من با به

 .زنگ زدم ریرو در آوردم و به ام لی.استارت زدم و حرکت کردم.موبادمیکش قینفس عم هی

 .ریبرداشت .گفتم:س..سالم ام هیاز چندثان بعد
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 ؟ییسالم..آرشام تو-

 .آره-

 ؟یپسرتو؟خوب ییواقعا؟..کجا-

 .خوبم..-

 ؟ییکجا-

 ؟ییتو کجا-

 گفت:من؟ باتعجب

 ؟یهست تی.تو همون خونه مجردگهیآره د-

 .آره-

 .به خونه سرگردخوشرزم میبر دی..فقط آماده باش چون بادمیم حیرو واست تو ض زیو همه چ شتیپ امیاآلن م-

 .توجه به آرشام گفتنش قطع کردم بدون

 .شدم ادهی.پدمیاسترس به در خونش رس باهزار

 .که در باز شد دینکش هی.زنگ خونش رو زدم.به ثاندمینفس آسوده کش هی

 .کوتاه نکرده یداشت.با موها شیاآلن ته ر غشیت شیش شهیکردم.چقدر الغر شده بود.صورت هم نگاش

 .کرد به خودش فشرد بغلم

 ؟ی:تااآلن کجابودگفت

 ؟یشد ریچقدر پ-

 کنم؟ دایکنم تا تورو پ یم رورویچند روزه که دارم کل تهرانو ز یدون یبه خاطر توئه بچه.م-

 ..یدونم..ول یدونم..م یم-

 .خوام یم حیتوض-

 .االن نه یگم.ول یم-

 چرا؟-

 .خونه سرگرد میتر بر عیهرچه سر دیجون دوستام در خطره.با-

 افتاده؟ یچه اتفاق-

 .میتوروخدا انقدر سوال نپرس.بر-
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 .باشه-

 اناتیفقط به سرگرد زنگ زد و بعد از گفتن جر ریپشت فرمون نشست و منم کنارش.تو طول مس ریام نباریا
 .خونشون میریم میگفت که دار

 .شده بود ریمونده به هشت بود.د قهینگاه کردم.پنج دق نی.به ساعت ماشمیدیرس

 .داخل میرفت ری.باز بود.بااممیبه سمت در خونش رفت عیسر

 از سالم کردن سرگرد گفت:سامان کجاست؟ بعد

 .حالش خوب بود شیساعت پ میتا ن یدونم.ول ینم-

 خاطر من؟ د؟بهیدیسامانو دزد یواسه چ-

که انقدر  دمینفهم دمشیکه د مارستانیاز اونم بدتر شده بود.چرا تو ب یداغون بود.حت ریمثل ام سرگردم
 داغون شده؟

به  دیبا دیسامانو بچه هارو نجات بد دیخوا ی.اآلنم اگه ممیداشت اجی:به خاطر شما نبود.مابهش احتگفتم
 .میبر دهیاس م گهید قهیکه سامان تا چند دق یآدرس

 .واسه حرفامه یشاهد نمیرو گذاشتمو گفتم:ا نایضبط شده ت یپدرامو درآوردم و صدا لیموبا بعد

و  ستیدونستم که کار پدرام ن یکه ضبط تموم شد سرگردگفت:م قهیرو روشن کردم.بعد از چند دق ضبط
 .محمد زندست

 .گفت یم نویسامانم هم-

 مرده؟ ی:پس اگه محمد نمرده کریام

 .دم یم حیپسر عموش.بعدا بهتون توض-

 .بازش کردم.سامان بود که آدرس رو نوشته بود عیبه صدا دراومد.سر لمیاس موبا یصدا

 .بازش کردم.سامان بود که آدرس رو نوشته بود عیبه صدا دراومد.سر لمیاس موبا یصدا

 .ومدهیبه سرشون ن ییتا بال میبر عیسر دی.بادنی:آدرس رو داده.رسگفتم

 ری.تو طول مسمیاز شهر بود رفت رونیب یالهایاز و یکیو به سمت ادرس که مال  میشد نیسه سوار ماش هر
 ریهارو کرد.ام روین عیدادو در خواست اعزام سر حیرو واسشون تو ض زیسرگرد به چند نفر زنگ زد و همه چ

 .میدیکرد.رس یحرکت م سرعت ممکن داشت نیباآخر

 یبودن.سرگرد داشت باهاشون حرف م دهیرس روهایچهارم ن کینکردم. دایچه قدر اطرافو گشتم سامانو پ هر
 .زد

 .ستیسامان ن,:سرگردگفتم
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 .نگام کرد مات

 .میوارد عمل بش عیسر دی:باگفت

 .زنگ خورد.سامان بود لمیموبا

 ؟ییبرداشتم وگفتم:سامان؟.کجا یباخوشحال

خودتو هرچه  ؟بهترهیایب یخوا یبه جز تو.نم نجانیا قاتی.تمام رفنجاستیمرد بود که گفت :ا هی یصدا
 .یبرسون عتریسر

 .رسونم یم-

 .منتظرتم-

 .کنار در خونش بودم سیدونست که من به همراه پل یکرد.خوشحال بودم که نم قطع

دونه منو  یکه نم نهیا شیبچه ها.خوب شیرم داخل.پخواد منم ب یبود گفتم:م ستادهیا ریسرگرد که کنار ام به
 .میینجایشما ا

 .داخل یزارم بر ی:من هرگز نمریام

 .کشنشون ی.اگه نرم مرنیخونه اس نی.دوستام تو اریبرم ام دیبا-

 .یخواد تو بر ی.نممیکن یم ریتو خونه و همشون رو دستگ میزیریما اآلن م نیبب-

 .کمه یلیماهم خ یروهایبزرگه.ن یلیخونه خ نیا داستیطور که پ نی:سروان.اسرگرد

 .زارم یخونه؟من نم نیکه آرشام بره تو ا دیگ یم یعنی:قربان ریام

.مسلما هدف میشیوارد عمل م عایو ما هم سر رسنیم گهید قهیها تا چند دق رویمطمئن باش ن ری:امسرگرد
 .نداره یپس باهاش کار ستیاون زن آرشام ن

 ؟یاگه داشته باشه چ-

 رونیوتا دستور ندادم ب ینیبش نیتو ماش یبهتره بر یوگفت:سروان ذوالفقار دیکش یپوف عصب هی سرگرد
 .یاین

 ..یول-

 .نکردم ختیبرو تا توب-

 .درسته؟دیشما به فکر خواهرزادتون-

 ...برو نزار دستور بازداشتت رو بدمریبرو ام-

 .احترامم نزاشت یرفت.حت نیبه سمت ماش ریام
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بچه ها  ینجوریما برسن.ا یها رویتا ن یکن یداخل و سرشون رو گرم م یریبه من نگاه کرد و گفت:م سرگرد
 .ننیبیم بیکمتر آس

 .بود که فقط نگران سامانه معلوم

 .باشه.فعال-

 .در انتظارمه یدونستم چ ی.نمدیلرز یکه پاهام م یسمت خونه حرکت کردم.استرس داشتم.اونقدر به

ساختمان هولم داد.در  ینفر دستمو گرفت و به سمت ورود هیدر باز شد.رفتم داخل. هیزدم.بعد از چند ثان در
هم بزرگ.همون مرده منو به سمت  یلیبود.وخ ییبایرو باز کرد و منو انداخت داخل.به اطراف نگاه کردم.خونه ز

 .که پشت پله ها بود برد یاتاق

 .دیخند ینشسته بود و داشت آروم م زیپشت م یصندل یرو دمیرو د زن هی.میشد وارد

بسته بودن.محمد وضعش از  یصندل ی.همشون رو رودمیسمت راست اتاق نگاه کردم..بچه هارو د به
 .همشون بد تر بود

 ؟یینای.به دختره نگاه کردم و گفتم:پس تو تستادمیا زیم یرو روبه

 .آره-

 ؟یمحمد رو بکش یخوا یم یم:واسه چدهنم رو قورت دادم وگفت آب

 .سوال رو بپرس نیدر کن بعد ا یخستگ هیاز راه برس.-

 .بگو-

 .کشم یکار منه.دوست پسرام رو م وهیش نیا نکهیزد و گفت:واسه ا لبخند

 چرا؟-

 .که دوست دختر دارن ییکردن رو ندارن.مخصوصا اونا یزندگ اقتیبه نظر من پسرا ل-

 .یا رهیقاتل زنج-

به جاش  یخواستم پدرام رو مقصر جلو بدم.که نشد.ول یدادم.م رییرو تغ ومیدفعه ش نیقاتلم.ا هیآره.من -
 .کشم یتا پسر رو م5اآلن 

 .یکش یما رو م یکه دار ینیدلم گفتم:تو خواب بب تو

 .ستادیجاش بلند شد و اومد سمتم.روبه روم ا از

 تو گوشم؟ یشاپ زد یاون روز تو کاف ادیم ادتیت:پدرام؟کرد به پدرام گف یطور که به من نگاه م همون

 .یزدمت تا آدم بش یم شتریب دی:آره.حقت بود.باپدرام
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دور  هیزد.دستش رو آورد باال محکم زد تو صورتم.ضرب دستش انقدر محکم و تلخ بود که اول  یعصب پوزخند
 .نیو بعد خوردم زم دمیدورخودم چرخ

 .شدت سوزش چشمامو بستم از

 .بخوره منم نه او یلیس دیکه با ی؟اونیکار دار یبا آرشام چ ی:لعنتپدرام

 .تازه اولشه نیو گفت:هنوز مونده کارم باهاش.ا دیدوباره خند نایت

 .بود که انقدر زور داشت بیراستمو گرفت و بلندم کرد.عج دست

 دست راستم فشار آورد و گفت:بدنت چقدر مقاومه؟ به

-... 

 .به آرنجم.همونجا نگه داشت دیرو آروم آروم آورد باال تا رس دستش

 ؟یکار کن یچ یخوا ی:مایعرش

 .یفهم یم-

 .دمیشکستن استخون آرنجمو شن یپاش محکم زد به آرنجم..صدا یرو برداشت.با زانو دستش

 ییییگفت:خدااااا.دستم.آ بلند

 .دیخند یوار م وانهید نای.تدمیلرز یبه خودم م دی..از درد شدنیخوردم زم دوباره

 ..ولش کنوونهی:دپدرام

 .وونهید یسمی.سادستی.طرف تو آرشام نی:عوضسامان

 .منو بکشن. دست از سر آرشام بردار یمنو بزن.دست و پا ای:بمحمد

 .ی..باز کن لعنتهیدستامو باز کن تا بهت نشون بدم که طرفت ک ی:اگه جرئت دارپدرام

 انقدر منو دوست داشتن؟ یعنیکردن. یم نیداشتن بهش توه همشون

 .نتونست پسرا رو اروم کنه اومد سراغ من.دست سالمم رو گرفت وبلندم کرد نایت

 .شکنم یدستشم رو م نینفرتون حرف بزنه ا هی:اگه گفت

 .رو نداشتم یا گهیبودن.طاقت درد د دهیساکت شدن.ترس کبارهیبه  همشون

 .نشست شیقبل یکرد و رفت جا ولم

 ؟یباهو..ش یلی..که..خیکن ی:تو..فکر مگفتم

 .معلومه-
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 .سهی..پر از..پل رونیچرا؟..چون ب ی..دونی..میستیاصال هم باهوش ن-

 .سهی..پر از..پل رونیچرا؟..چون ب ی..دونی..میستیاصال هم باهوش ن-

 ؟یمطمئن-

 .آره-

 .عیکه اطراف خونه رو بگردن..سر یگ ی.به بچه ها ممان؟یبا اخم نگام کرد و گفت:ا نایت

 .رونیگفت و از اتاق زد ب یباشه ا مانیا

 کنم؟ یکار م یچ نجاستیا سیاگه بفهمم پل یدون یلبخند زد و گفت:م دوباره

 .نگفتم یزینگاش کردم و چ رهیخ

 .کشم یتوو بچه ها و مخصوصا سرگرد م یچشما یسامان رو جلو-

 ؟یکار دار ی:تو به سامان چمحمد

 .سمت محمد برگشت و گفت:آخه سامانو همه دوست دارن.به خصوص آرشام و پدرام به

 گمیدوستش داره.درست م یلیخ شییپدرامه.واز همه مهمتر دا یروکرد به پدرام و گفت:آخه سامان الگو بعد
 سامان؟

 توام؟ ی.من الگوگه؟یداره م یچ نی:پدرام اسامان

 .نگفت یزیو چ نییسرش رو انداخت پا پدرام

 اتیباز سیپل نیمنو وارد ا ؟چرایکرد یم تیچرا تو مدرسه منو اذ یباتوام پدرام.توکه منو دوست داشت-
.چرامثل من باادب ؟یمثل من آروم نبود ؟چرایکرد ی.اگه من الگوت بودم چرا مثل من رفتار نم؟یکرد
 .خوام یپدرام؟.بگو.من جواب م ؟چراینبود

 .یآرشام بودتو طرف  نکهی:به خاطر اپدرام

 ..پس چرا-

 .شد یکردم که مثل تو باشم نم یم یهر کار-

 .نفسش رو فوت کرد یعصب سامان

 سوال بپرسم؟ هیتونم ازت  ینگاه کرد و گفت:م نایت به

 .البته-

 ؟یتو به خواهر من زد-

 .زد و گفت:آره لبخند
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 ؟یبهش و دررفت یداشت که زد یچرا؟مگه خواهر من چه گناه-

 ..آقا پدرام نیآخه ا-

 .گفت:خفه شو یبلند یباصدا پدرام

 .متعجب گفت:چرا؟بزار بگه سامان

 ..به حرفاش گوش ندهگهی.چرت و پرت موونستیدختر د نی:سامان اپدرام

 .نگفته یزیهنوز چ نکهیا-

 گن؟ی..نمگنیرو م قتیحق شهیها هم وونهید ی.ولوونمی.من دگهی:پدرام راست منایت

 .شو.توروخدا :خفهپدرام

 .نای:بگو تسامان

 .نیپدرام عاشق خواهرته..هم-

 .خورد یذره هم تکون نم هی یکه حت یکه جاخورد.جور دمیوضوح د به

 .آشغال کشمتیگفت:م یعصب پدرام

 .به خونه حمله کردن سای.پلنایوارد اتاق شد و گفت:ت مانیخواست جواب بده که ا یم نایت

 ؟یکن یرو خبردار م سایکه توا  جوجه پل دمیگفت:چرا نفهم ینگام کرد.عصب نایت

 .سرم گذاشت یاسلحش رو درآورد و رو بعد

 ..بروامیگفت:تو فرارکن.منم با کشتن پسرا م مانیا به

 .یتون ینم ییتنها-

 .تونم.برو یم-

 .رونیاز اتاق زد ب مانیا

 سامان؟ ایگفت:اول از تو شروع کنم  نایت

 .از من-

 .:نهسامان

 .ی.بهتره از من شروع کنی:از اول قراربود که فقط منو بکشمحمد

 .رو شروع کردم.از من شروع کن یباز نی:من اپدرام

 .خون رو ندارم.از من شروع کن دنی:من طاقت دایعرش



 

 
95 

 .سرم برداشت.به هممون نگاه کرد یاسلحه اش رو از رو نایت

 نیو آخر رهیکشم.پس بهتره اول اون بم یسامانو م نجاستیا سیاگه بفهمم پل ,:بهت که گفتم آرشامگفت
 .نفرم تو

که داره  دمیگفت.فهم یم یزیلب چ ری.سامان داشت زشیشونیسمت سامان.اسلحه رو گذاشت رو پ رفت
 .ی.من اونو وارد گروه کردم.من  عوضادویبه سرش ب ییبزارم بال دیخونه.نه من نبا یاشهدش رو م

کنه باپا محمک زدم به  کیشل نکهیدرد دستم شدم و رفتم سمتش.قبل از ا الیخید.بمن بسته نبو یپاها دستو
 .زدم رو اسلحه و برش داشتم رجهیش عی.سرگهی.اسلحه اش هم افتاد طرف دنیکمرش.افتاد زم

 .درد دستم رو فراموش کرده بودم ی..از خوشحالریشد با ورود سرگرد و ام یاسلحه مساو برداشتن

رو گرفت و  نایوارد عمل شد و دست ت عیسر ریسمتم که ام ادیخواست ب یبلند شد.م عیسر نایت
 .که دادش دراومد ی.جورچوندیپ

 .کنم یم تی:ولم کن کثافت.ازت شکانایت

 .بکن,یبکن یخوا یکه م ی:هرکارریام

 .دستبند بزن ری:امسرگرد

 .کن یخدافظ رونمیب ی.بازندگوفتیدستبندش رو درآورد و زد به دستش وگفت:راه ب ریام

 .رونیاز اتاق زد ب نایبه همراه ت ریام

 ؟یاول اومد سمتم و گفت:خوب سرگرد

 که؟ دینیب یدست راستم اشاره کردم و گفتم :م به

رو باز کردم.سرگردم فقط  ایمحمد و پدرامو عرش یدست و پا,دست کیسمت بچه ها.من با  میدو رفت هر
 .سامانو باز کرد یدستوپا

 ؟یگفت:خوب آروم

 .یخوب باش ادیفکر نکنم که تو ز ی.خوبم.ولییآره دا-

 یدست و تن بابام که بعض یلحظه دلم واسه گرما هیبلند کرد و سفت بغلش کرد. یسامان رواز صندل سرگرد
 .کرد تنگ شد یاوقات بغلم م

 بچه ها؟ دیازش جدا شد .گفت:شما خوب قهیاز چنددق بعد

 .ره تکون دادنسرشون رو به نشانه آ همه

 .دیکن رشیدستگ عیسر دیفرارکرده با مانیو ابراز احساسات کن.ا نستایوا نجای:سرگرد اپدرام

 .میگفت ورفت.از اتاق اسارتمون خارج شد یباشه ا سرگرد
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 .برسه انیبه پا ینجوریا هیقض نیکردم که ا یفکر نم چوقتی:هپدرام

 .تموم شد یو خوش ی:منم.به خوبمحمد

 .:انقدراهم خوب نبودسامان

.جوابت قانع کننده نباشه یاریزنمت که خون باال ب یم یجور یخوام.نگ یم حیروکرد به پدرام و گفت:توض بعد
 .یمرگت رو بکن یزنمت که آرزو یم یجور

 .سامان الیخی:بمحمد

 .باشم.بگو الیخیتونم ب ینم-

 .توام گهی:اه ول کن دپدرام

 .پدرامو گفتو گفت:حرف بزن قهی سامان

 .درد دستم شدت گرفت کدفعهی

 .:ب بچه ها.دستمگفتم

 ..پدرام خودشو از دست سامان آزاد کرد و اومد سمتم..دست سالمم رو گرفت و بلندم کردنیزم یرو نشستم

 میبر ی..ماهم آرشامو میبد حیرو واسش توض اناتیو تمام جر تییدا شیپ ی:سامان تو بهتره برگفت
 .مارستانیب

 دمیشن ی.طول راه ممیپدرام شد نیگفت و رفت.سوار ماش یباشه ا یخورد ول یداشت حرص م نکهیباا سامان
 .بود یدر مورد چ دمیفهم ینم یگفتن و ل یم ییزایچ هیکه هرسه شون داشتند 

 .بود یکه خواهر سامان توش بستر یمارستانی.همون بمارستانیبه ب میدیرس

 دمیکه من مامانو بابامو د یاز اون روز می..بگذردمیمن چقدر به خاطر جا افتادن دستم درد کش نکهیاز ا میبگذر
خواهر  یکه خبر سالمت یاز اون روز میکردم..بگذر هیکردن و چقدر من گر هیچقدر گر,شده بودن ریکه چقدر پ

ساناز رو از سامان  ,که پدرام یاز اون روز میسامان روبه سامان گفتن و اون چقدر خوشحال بود..بگذر
 می..بگذریخواستگار ادیدور ب یا ندهیقبول کرد که تو آ یول,چشمش افتاد یبادمجون پا هیکرد و  یخواستگار

هفته محمد رو ول  کیتا ,دنیرقص یخوندن م یم,محمد زندست چه کارا که نکردند دنیکه بچه ها فهم یوقت
چقدر  میشد قیمنو پدرام مثل دوتا رف دنیکالس فهم یبچه ها یقتکه و یاز اون روز میکردن..بگذر ینم

باشه..مثل  یبچه خوب گهیپدرامم قول داد که د,انقدر خوشحال بودن که واسمون جشن گرفتن,خوشحال شدن
 .سامان

..محمد و پدرام نشسته بودن..پدرام میبود نینفر دور سنگ قبر ام5گذره و ما  یماه از اون ماجرا م کی اآلن
 .دادیمحمد گذاشته بود و فشار م یشونه ها یدستش رو رو

 انه؟یکه چشماش پراز اشکه  یبفهم شدیکه زده بود نم یدود نکیتو خودش بود..به خاطر ع یلیخ محمد
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 .میخوند یواسش فاتحه م میو داشت میبود ستادهینفرم ا ماسه

 .مینشست نجایساعته که ا می..نمیبهتره بر گهی:محمد؟دپدرام

 .گفت و بلند شد یباشه ا هیآروم  محمد

 .پدرام نشستن نیبچه ها هم تو ماش هیسامان نشستمو بق نیتو ماش من

 م؟یو گفت:کجا بر نییرو زد پا شهی.شستادیپدرام ا نیکنارماش سامان

 .دونم.صبر کن بپرسم ی:نمپدرام

 .دیاز بچه ها پرس بعد

 .هم گذشته8ز ساعت ا میرستوران..تا برس میشبه..بهتره بر7:30:ساعت گفت

 آرشام؟ یگیم ی:تو چسامان

 .ندارم یحرف-

 .باشه-

 .می:پس بزن برپدرام

 .کردن یساعته ط میساعته رو ن کی ریکه مس رفتنیگاز داد.سامانم گاز داد.انقدر تند م بعد

 .میو نشست میکرد داینفره پ5 زیم هی..میرستوران شد وارد

 ؟یدار تیحساس یاز سفارش محمد گفت:آرشام تو به چ بعد

 ؟یریاون شبو ازم بگ یتالف یخوا یم ه؟نکنهیچ-

 .تو فکر کن آره-

 .وفتهیم افهی..از قشهیخوره لباش پوست پوست م ی:به گردو.هر وقت مسامان

 :سامان؟گفتم

 .و بهت ادا کردم نمیبه اون در.محمد من د   نیشونه هاش رو باال انداخت گفت:ا سامان

 .باشه ادمیسامان. یگفت:مرس دیخند یکه داشت م محمد

 .میهنوز تو راه دار گهیجنگ د هی:پس پدرام

 .:من طرف محمدمایعرش

 .نامردا...س منم سامانو دارم دیکن یم یارکشی:گفتم

 .طرفم ی:من بسامان
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 سامان؟-

 .:نگران نباش من طرف توامپدرام

 محمد اعتراض کرد:پدرام؟ نباریا

 شهیهم میو دوست دار میجهت.خوشحال یو ب خودی.بمیدیما سه تا هم خند,پدرام و سامان دنیباخند
 .میخوشحال بمون

 نیوارم تا آخر عمر ا دی.اممیدوست بش ایماجرا باعث شد منو سامان بامحمد و پدرام عرش نیکه ا خداروشکر
 .بمونه داریپا یدوست

 .انیپا


