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به نام خدا

رمان قافلگیری مرگبار
نویسنده  :کوثر کریمی

عضو انجمن رمان سیتی
وبسایت ما
www.roman-city.ir

مقدمه:
بیا قانون 'دوستت دارم 'را بین خودمان وضع کنیم .
صبح ها تلفنت را برداربه عکسم خیره شو
طوری که انگار قرار است برای همیشه نباشم .
'صبحت بخیر'را طوری بگو که 'عزیزم' و 'جانم'هایش ازاد شود و بریزد به رگ هایم.
بگذار همین اول صیح تن من برایت بلرزد و بترسم که مبادا روزی نباشی .
دوفنجان قهوه ی ساده را بگذارم روی میز و دلم بلرزد برای شنیدن یک 'دوستت دارم' و تو نگاهت را بپاشی به فنجان های
قهوه و نگاه بی قرار من.
دلم بخواهد بگویی 'دوستت دارم' تو به جای هربار گفتنش ;صدبار با نگاهت قربان صدقه ام بروی .و من از فکر نداشتنت بمیرم
و اسپند دود کنم .
بیا با همینم قانون ساده شروع کنیم .

قافلگیــــرے مرگبار
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بازم باهمون غرور همیشگیش وارد اداره شده تمام وجودم چشم شد برای دیدنش دلم ضعف رفت برای قدم های محکمش
فقط خدا میدونه من چقدر این مرد مغرور رو دوست دارم اون مرد مغرور و متکبر منه ،دستی روی شونه ام میشینه برمیگرد با
پریا مواجه میشم.
 د آخه دختر جون چرا اینقدر تابلو بازی در میاری بیا برو اتاقت به کارت برس اگه بخوای اینطور پیش بری کل اداره میفهمهشما دلباخته ی جناب سرگرد مغرور و اخمو شدی تو اینو میخوای؟؟!
 نه پریا اینو نمیخوام پس برو تو اتاقت خواهر خوشکلممرسی که هستی خواهش باشهپریا یه لبخند میزنه و به اتاق کارم اشاره میکنه منم با لبخند به اتاقم میام و مشغول کارم میشم.
ساعت کاری تمام شد و من االن دارم میرم خونه پریا رو میبینم که توی سالن ایستاده به سمتش میام.
 چی شده پریا چرا نرفتی؟؟! منتظر محسنممیخوای من برسونمت؟! نه تو برو ما قراره بریم خرید نامزدی باشه گلم پس من برم برو بسالمت.از پریا جدا میشم و به پارکینگ میام ماشینم رو پارکینگ خارج میکنم و به سمت خونه حرکت میکنم.
میرسم به چهارراه چراغ قرمز میشه ،اوه ایست بازرسی برای چیه ،بطرف یه ماشین میره یکم باهاشون حرف میزنه میخواد
ماشین رو بررسی کنه که ماشینه گازش رو میگیره میره ،منم پامو میزارم روی گاز و با سرعت دنبال ماشینه حرکت میکنم،
شیشه رو میارم پایین بیسیم رو برمیدارم .
 -نیروی کمکی یه ماشین  202با پالک.....به رنگ سفید از ایست بازرسی فرار کرده مورد مشکوک.

میپیچه توی یه فرعی اه لعنتی سرعتم باال میرسم به پیج فرعی یه دستی میکشم و مستقیم وارد خیابون میشم دنده رو عوض
میکنم پامو میزارم روی گاز و با سرعت ماشین رو دنبال میکنم ،بدجایی اومدی من این محله رو مثل کف دستم میشناسم
میپیچم توی کوچه با سرعت زیاد چندتا خیابون میام باال میپیچم تو یه خیابون دیگه دوباره دستی میکشم که وارد همون
خیابون فرعی میشم و راه ماشین رو سد میکنم زود اسلحه ام رو در میارم و از ماشین پیاده میشم .
 از ماشین پیاد شو.زود دنده عقب میگیره که بره نیروی کمکی میرسه و از پشت ماشین رو محاصره میکنه بطرف ماشین میام و در راننده رو باز
میکنم با اسلحه بهش اشاره میکنم پیاده بشه  ،راننده که یه پسره حدودا  20ساله است که پیاد میشه.رو به سربازه میگم.
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 خیلی زود ماشین رو بگردین. شما؟؟ سرگرد صداقت از دایره جنایی.ستوان احترام نظامی میزاره با فریاد یکی از سربازا می دوم سمتش در صندق عقب ماشین رو باز کرده با دیدن بمب ساعتی
مغزم قفل میکنه .خیلی زود به خودم میام یه ساعت مونده به انفجار بمب .با صدای نظامی مخصوص خودم رو به بقیه میگم.
 :خیلی زود راه رو باز کنید یکی از شما این پسر رو با ماشین من ببره اداره.مردمی که دورمون جمع شده بود فقط داد و فریاد میکنن .دلم رو میزنم به دریا و سوار ماشین میشم اژیر پلیس رو میزارم
روی سقف ماشین .
با چند بوق ممتمد راه رو باز میکنم با سرعت باال ماشین رو به حرکت در میارم که موبایلم به صدا در میاد ،موبایلم رو جواب
میدم.
 بله جناب سرهنگ؟!سرهنگ امینی :داری کجا میری سرگرد
به اولین خروجی شهر فقط راه رو برام باز کنید فقط  50دقیقه وقت دارم.تلفن رو قطع میکنم از خیابونا و فرعی ها میگذرم یه دستم رو بوقه که راه رو برام باز کنن.
فقط  30دقیقه وقت دارم .از شهر خارج شدم ولی یه محل مناسب پیدا نکرد هر جا رو نگاه میکنم یا کارخونه است یا خانه
های مسکونی ،دوباره موبایلم زنگ میخوره میزارمش روی اسپیکر.

 دختره ی بی فکر این چکاریه تو میکنیسرهنگ توی مسیرم چندکیلومتر دیگه خونه های مسکونی ادامه دارن من فقط  25دقیقه وقت دارمتا یه کیلومتر دیگه مسیرخونه های مسکونی تمام میشه باشه سرهنگخدایا چرا این مسیر تمام نمیشه سرعتم دویستاس اما هرچه میرم جلو تر خونه هم تمام نمیشن میترم ماشین چپ کنه اخه
رو هوا دارم میرم .فقط  5دقیقه وقت مونده سرمیچرخونم یه پرتگاه میبینم که یکم ازم فاصله داره موبایلم زنگ میخوره فقط
وقت میکنم دکمه اتصال رو بزنم.
میرسم به پرتگاه در ماشین رو باز میکنم و میپرم بیرون ماشین میره پایین و هنوز نرسیده به ته دره منفجر میشه کف دستام
آرنجم روی زانوهام میسوزن به سختی از جام بلند میشم و میشینم به خیر گذشت یه دست به پیشونیم میکشم واای خون
پیشونیمم زخم شده به کف دستام نگاه میکنم تمام پوستشون کنده و داره خون میاد روی زانوهامم زخم شده وااای موبایلم
رفت پایین حاال من تو این بیابون چکار کنم ساعت از  8شب گذشته و یکم دیگه هوا تاریک میشه سرم بخاطر ضربه ای که
بهش خورده گیج میره .ساعت  8و نیم شبه پس چرا سرهنگ کمک نفرستاد .جلوی چشام سیاهی میره .
اروم چشامو باز میکنم از دیدن فضای اطرافم متوجه میشم توی بیمارستانم.زنگ کنار تخت رو میزنم که بعد از مدتی یه
پرستار میاد.
5

https://telegram.me/romancity

Roman-City.ir

رمان قافلگیری مرگبار

 سالم سالم خسته نباشید چه مدته من اینجا؟!دیشب چندتا مرد آوردنتهمراه ندارم یه پسره هست که همراهتهمرسی میشه همراهم رو صدا کنید.پرستاره یه پوزخند میزنه و میره نرسیده به در صداش میزنم ،اخمام میره توهم از اینکه دیگران درموردم فکر بد کنن متنفرم.
 :خانم محترم بهتره ندونسته قضاوت نکنید ،من یه پلیسم و دیشب در ماموریت بودم ماموریتی که اگه من نبودم باعث مرگتعداد زیادی ادم میشد اون مردا هم همکاران من بود متوجه هستین این پسری هم که گفتین همراهمه به احتمال  00درصد
برادرمه حاال میتونید برید.
پرستاره سرش رو میندازه پایین و میره بعد از چنددقیقه در باز میشه و پندار به همراه سرهنگ میاد داخل.
 یعنی پری دلم میخواد مثل خر بزنمت د اخه دختره ی نفهم نمیتونستی ماشین رو ببری اداره تا کار بلدا بمب رو خنثیکنن.
 اوال سالم داداشم دوما نخیر نمیشد چون اون بمب فقط به وسیله ی یه رمز خنثی میشد و اگه تا دو دفعه رمز رو اشتباهمیزدی درجا منفجر میشد.
اونوقت تو از کجا فهمیدی؟! خواهرتو دسته کم نگیر برادر .ببخشید عمو حسین این پندار اونقدر پرچونه است اصال حواس برای آدم نمیزارهعمو حسین :خواهش میکنم دخترم  .میدونی دیشب کل اداره به کار بودن تا کمکت کنن.
 دستشون درد نکنه اسمت هم تو روزنامه رفته مثل اینکه وقتی داشتی جلو پسره رو میگرفتی چندتا خبر نگار اون اطراف بود. پس معروف شدم هی بگی نگی نفهمیدین میخواستن با اون بمب چکار کنن. متاسفانه پسره توی بازداشتگاه به وسیله ی سم به قتل رسید البته قبل از اینکه به قتل برسه یه چیزای گفت که بتونه یکمکارمون رو پیش ببره
'پندار با یه حالت زار رو به عمو حسین میگه'
 عموحسین جان خودت فعال بیخیال کار شو بیا این دختر رو ببریم خونه مامان از بس زنگ زد سرم رو خورد.باشه شما برین من چندتا محافظ میفرستم خونه بخاطر خبرنگارا معلوم شده که کی جلوی ماشین رو گرفته با گفته های اونپسر متوجه شدیم با ادمای بزرگی سرکار داریم امکان داره برات دردسر درست کنن
 مرســـــی عموحسین ولی بابا کلی بادیگارد استخدام کرد منم دوتا از سرگردا رو میفرستم به عنوان نفوذی شاید یکی از اون بادیگارا ادم یکی از افراد باند باشه. من فردا میام اداره تا دربارش حرف بزنیم. فعال استراحت کن2
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 فعال بریم خونه مامان اس ام اس داده پنداره جِز جیگر شده کجایی پس دخترموبیار دیگه  .عمو حسین تو رو خدا بزارینببرمش وگرنه مامان منو پخ میکنه.
منو عموحسین به پندار میخندیدم ،پندار و عمو حسین از اتاق میرن بیرون منم بلند میشم و بطرف کمد میام یه دست لباس
تمیز تو کمد گذاشته حتما پندار برام خریده  ،زود لباس عوض میکنم و از اتاق خارج میشم عمو حسین رفته بود پندار بطرفم
میاد و دستم رو میگیره و بطرف خروجی بیمارستان میره.
 پندار صورت حساب بیمارستانانجام شده بانوپندار میره ماشین رو بیاره منم جلوی ورودی بیمارستان می ایستم یه زن رو میبینم درحال دویدنه و دقیقا بطرف من میاد از
دور متوجه برق چاقوی توی دستش میشم بهم میرسه میخواد چاقو رو توی شکمم فرو کنه که موچ دستش رو میگیرم و
میپیچونم و با پا میزنم توی شکمش که میوفته رو زمین میخوام اسلحه ام رو دربیارم که متوجه میشم اسلحه همراهم نیست
زنه میخواد بلند بشه که در چشم بهم زدن غرق در خون روی زمین میوفته ماشین پندار رو میبینم که کنار خیابون ترمز
میکنه و به عجله بطرفم میاد کلی ادم دورمون جمع شده و همه همه به وجود اومده.
 چی شده پری؟؟!نمیدنم پندار زنگ بزن عموحسین بگو با تیم پزشکی بیان.باصدای یکی از مردا به طرفش برمیگردم.
این زنه قاتله اون کشتشدختر :پس چرا معطلین بگیرینش
 کافیه من خودم پلیسم .پندار برو تو داشبورد ماشین بیسیمم رو بیار.پندار بیسیم رو میاره.
 مرکز در محله ی....روبه روی بیمارستان....یک سؤقصد و یک قتل انجام شده لطفا هرچه زودتر نیرو بفرستین من سرگردپروشات صداقت ازدایره جنایی تکرار میکنم هرچه زودتر نیرو بفرستین.
مرکز :نیرو فرستاده شد تمام
 پری اینجا خطرناکه تو باید هرچه زودتر بری برم کجا پندار مگه نمیبینی چه وضعیه وقتی تونستن این زن رو بکش مطمعنن میتونن همین االن تو رو هم بکشناین زن اومده بود تا منو بکشه اما من فهمیدم و زدمش خواست بلند بشه که به قتل رسید متوجه ای پندار این زن با اسلحهکالیف یا اسنایپر به قتل رسیده متوجه ای که من با چه باند بزرگی طرفم اگه هر لحظه بخوام فرار کنم و به فکر جونم باشم
معلوم نیست چی میشه مگه من یه پلیس نیستم پس باید وظیفه ام رو انجام بدم
باشه اروم باش تو االن اعصابت تحریک شده متوجه نیستی چی میگی پس تو بیش از این عصبانیم نکن7
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نیروهای کمکی زودتر از اونکه فکر کنم رسیدم تمام مردم متفرق شدن تیم پزشکی مشغول بررسی شد سرهنگ که همون
عموحسین خودم باشه به همراه سرگرد کیانی بطرفم اومدن.بازم چشمم بهش افتاد و دلم بی تاب شد مثل همیشه اخم داره و
محکم و جدی راه میره  .جلوی سرهنگ و سرگرد احترام نظامی میزار میدونم االن میگید چرا جلوی سرگرد اخه اون سرگرد
تمامه ولی من نه.
دقیقا بگوچی شده سرگردبه همراه برادرم ازبیمارستان خارج شدیم جلوی در همونجای که مقتول به قتل رسید ایستاده بودم تا برادرم ماشین رو بیارهکه دیدم مقتول با سرعت به سمت من میاد از دور متوجه ی چاقوی توی دستش شدم بهم رسید و خواست چاقو رو توی
قلبم فرو کنه اما مچ دستش رو گرفتم و پیچ دادم زدمش زمین همین خواست بلند بشه غرق خون شد و افتاد روی زمین.
سرگرد شما برین خونه استراحت کنید همکاران پیگیری میکنن . چشم سرهنگ بیا بریم ابجی اما ... اما و ولی نداره گفتم برو خونهاحترام نظامی میزارم و با پندار سوار ماشین میشیم و میایم خونه مامان محکم بغلم میکنه .
مامان :قربونت بشم دخترم اخه تو چرا اینقدر کله خری
من :مرسی از تعریفتون مامان جان
بابا :خانم این دختر رو ول کن بزارش برا ماهم
مامان ولم میکنه بابا بغلم میکنه و پیشونیم رو میبوسه.

بابا :برد اتاقت استراحت کن بابا جان میدونم خسته ای.
من:چشم بابا جون.
پندار :د اخه این گودزیال چی داره که یه ماشین پلیس تا اینجا اسکورتمون کرد .
بابا :پسر بازتو شروع کردی؟!
من :میرم اتاق واسه نهار صدام بزنید
مامان :باشه دخترم برو
به اتاقم میام بعداز تعویض لباس روی تختم دراز میکشم .چرا امروز مهرداد اصال توی صورتم نگاه نکرد البته هیچوقت بهم
محل نمیزاره هه منم چه رویای خوشی دارم مهرداد به من نگاه کنه هی پروشات به خودت بیا از این عشق یطرفه دست بردار،
هی سرگرد مهرداد کیانی تو با من چکار کردی.
از اتاق کنفرانس خارج میشم و به اتاق خودم میام ذهنم کامال مشغل حرفای عموحسینه اون باند توسط کی اداره میشه چه
کارای انجام میده هیچی نمیدونیم فقط چندتا راه ارتباطی با اون باند پیدا کردیم
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ساعت کاریم تمام شده وسایلم رو جمع میکنم واز اتاقم میام بیرون و به پارکینگ میام ازدیدن ماشینم که پنچر شده محکم
میکوبم به چرخ ماشین و از پارکینگ خارج میشم کنار جاده می ایستم تا یه تاکسی بگیرم و بیام خونه از دیدن دوتا متور
سواری که با سرعت دارن میان شستم خبردار میشه یه اتفاقی داره میوفه از دیدن اسلحه که توی دست دومین نفره فقط
دنبال یه راه هستم تا پناه بگیرم از دیدن ماشین که  10قدمیمه میدوم ولی با صدای شلیک گلوله شیرجه میزنم و خودمو
میرسونم به ماشین و پشتش سنگر میگیرم اسلحه ام رو در میارم و از زیر ماشین به الستیک جلویِ موتور شلیک میکنم که
موتور با دوتا سرنشینش روی زیر سقوط میکنن چندتا از افراد اداره میان بیرون از پشت ماشین میام بیرون نگاه کن چه بالیی
به سر ماشین مردم اوردن به دوتا از سربازا اشاره میکنم که به اون دوتا دستبند بزنن ،عموحسین با چندتا دیگه از همکارا میان
بیرون .
خوبی دخترم؟! بله سرهنگ خوبم سرگرد کیانی لطفا سرگرد صداقت رو به منزلشون ببرید شرح حوادث انجام نشد دوربینا همه چیز رو ضبط کردن تو بروبا تاکسی میرم رو حرف من حرف نزن سرگرد حاال برو چشم.همراه مهرداد به پارکینگ میام ازپشت به مهرداد که لباس فرم پوشیده نگاه میکنم ولی زود نگاهم رو میگیرم.
 سوار شید.در ضمن جلو بشینید من راننده نیستم.بدون هیچ حرفی در جلو رو باز میکنم و سوار میشم یه دست به بازوی دست چپم میکشم داره خون میاد و میسوزه وای خدایا
حاال من چطوری برم بیمارستان تا گلوله رو از دستم در بیاره االن تنها کاری که میتونم انجام بدم اینه که دستم رو بزارم روی
زخمم تا خون بیشتری از دست ندم.قطره های عرقی که روی پیشونیم نشسته رو حس میکنم .
آقای کیانی میشه برین بیمارستان!! بیمارستان برای چی؟! دستم.تا اینومیگم بر میگرده طرفم از دیدن دستم یکم به صورتم نگاه میکنه بعدم به طرف بیمارستان میره.
گلوله رو از دستم دراوردن و بخیه ی جذبی زدن و باندپیچی کردن یه مسکن میخورم تا دردش شاکت بشه..

ساعت کاریم تمام شده وسایلم رو جمع میکنم واز اتاقم میام بیرون .
 .به پارکینگ میام ازدیدن ماشینم که پنچر شده محکم میکوبم به چرخ ماشین و از پارکینگ خارج میشم کنار جاده می
ایستم تا یه تاکسی بگیرم و بیام خونه.
از دیدن دوتا متور سواری که با سرعت دارن میان شستم خبردار میشه یه اتفاقی داره میوفه از دیدن اسلحه که توی دست
دومین نفره فقط دنبال یه راه هستم تا پناه بگیرم از دیدن ماشین که  10قدمیمه میدوم ولی با صدای شلیک گلوله شیرجه
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میزنم و خودمو میرسونم به ماشین و پشتش سنگر میگیرم اسلحه ام رو در میارم و از زیر ماشین به الستیک جلویِ موتور
شلیک میکنم که موتور با دوتا سرنشینش روی زیر سقوط میکنن چندتا از افراد اداره میان بیرون از پشت ماشین میام بیرون
نگاه کن چه بالیی به سر ماشین مردم اوردن به دوتا از سربازا اشاره میکنم که به اون دوتا دستبند بزنن ،عموحسین با چندتا
دیگه از همکارا میان بیرون .
 خوبی دخترم؟! بله سرهنگ خوبم سرگرد کیانی لطفا سرگرد صداقت رو به منزلشون ببرید شرح حوادث انجام نشد دوربینا همه چیز رو ضبط کردن تو برو با تاکسی میرم رو حرف من حرف نزن سرگرد حاال برو چشم.همراه مهرداد به پارکینگ میام ازپشت به مهرداد که لباس فرم پوشیده نگاه میکنم ولی زود نگاهم رو میگیرم.
 سوار شید.در ضمن جلو بشینید من راننده نیستم.بدون هیچ حرفی در جلو رو باز میکنم و سوار میشم یه دست به بازوی دست چپم میکشم داره خون میاد و میسوزه وای خدایا
حاال من چطوری برم بیمارستان تا گلوله رو از دستم در بیاره االن تنها کاری که میتونم انجام بدم اینه که دستم رو بزارم روی
زخمم تا خون بیشتری از دست ندم.قطره های عرقی که روی پیشونیم نشسته رو حس میکنم ....
 آقای کیانی میشه برین بیمارستان!! بیمارستان برای چی؟! دستم.تا اینومیگم بر میگرده طرفم از دیدن دستم یکم به صورتم نگاه میکنه بعدم به طرف بیمارستان میره.
گلوله رو از دستم دراوردن و بخیه ی جذبی زدن و باندپیچی کردن یه مسکن میخورم تا دردش ساکت بشه.

چندروزی میشه تو خونه ام کلی محافظ دور و اطراف خونه ان برای محافظت از ما ولی من هنوز نفهمیدم دلیل دشمنی این
باند با من چیه؟! ولی باالخره میفهمم جریان چیه ،پرونده ای که عمو حسین برا اورده روبر میدارم و شروع میکنم به خوندنش.
هیچی نفهمیدم خیلی گیج شدم اصال توی این چند روز اینقدر فکر کردم مخم تعطیل شد ،ازاتاقم میام بیرون و به اتاق بابا
میام ،مثل همیشه سرش به کارای شرکتش گرمه ...
 بابا به کمکتون احتیاج دارم جانم گل دختر بگو پرونده ای که درگیرش شدم ،هیچ جوره نمیتونم حلش کنم10
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 بده من بخونمبابا یادتون اخرین پرونده ای که داشتین مربوط به یه باند بود به اسم آتش سفید اره دخترم ولی اخرش رئیس باند به همراه دخترش فرار کردبابا اسم این باند هم آتش سفیده یعنی این باند همون بانده از کجا فهمیدی؟؟ اون پسره توی ماشین قبل از مرگش اسم این رو به زبون اورد و اون دوموتور سوار هم قبل از مرگشون فقط تونستن اسمریحانه رو به زبون بیارن ولی قبل از اینکه چیز دیگه ای بگن حمله قلبی بهشون دست و مُردن بعد از انجام ازمایشات فهمیدیم
نوعی دارو توی آبی بوده که خوردن که باعث شده ایست قلبی کنن،بابا اسم اون دختر چی بوده؟!
 ریحانه مرادی خودشه یعنی فهمیده تو دختر منی و حاال میخواد انتقام بگیره بابا تو نتونستی دستگیرش کنی ولی من نابودش میکنم نه دخترم تو نمیتونی میتونم بابا میتونم و انجامش میدم،یه راه جلوی پام بزارین که بتونم وارد باندش بشم اصال حرفش هم نزن باشه میل با خودتونه یا من رو راهنمایی میکنید یا خودم دست به کار میشم دخترکله شق باشه کمکت میکنم فقط زنگ بزن عموحسینت بگوبا یکی از بهترین افرادش بیاد اینجا. خودتون شماره برادرتون رو دارین پس خودتون زنگ بزنید. -پس شماهم لطف کن برو بیرون

از اتاق بابا میام بیرون و به اتاق خودم میام بابا گفت به عموحسین بگم با یکی از بهترین افرادش بیاد پس یعنی االن به عمو
حسین میگه با یکی از بهترین افرادش بیاد ،در کمدم رو باز میکنم یه تونیک سفید رنگ به همراه شال و شلوار آبی در میارم
ومیپوشم شالم رو طوری میبندم که موهام نیان بیرون ،عالیه ،روی کاناپه ام که کنار پنجره است میشینم و کتاب اشعار فروغ
فرخزاد رو برمیدارم و شروع میکنم به خوندن شعر اندوه پرست.
( کاش چون پاییز بودم  ،کاش چون پاییز بودم
کاش چون پاییز خاموش و مالل انگیز بودم
برگهای آرزوهایم یکایک زرد میشد
آفتاب دیدگانم سرد میشد
آسمان سینه ام پر درد می شد
ناگهان طوفان اندوهی به جانم چنگ میزد
اشکهایم همچو باران
دامنم را رنگ می زد
وه  ،چه زیبا بود اگر پاییز بودم
وحشی و پر شور و رنگ آمیز بودم
شاعری در چشم من می خواند  ،شعری آسمانی
در کنار قلب عاشق شعله میزد
در شرار آتش دردی نهانی
نغمه من ...
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همچو آوای نسیم پر شکسته
عطر غم می ریخت بر دلهای خسته
پیش رویم
چهره تلخ زمستانی جوانی
پشت سر
آشوب تابستان عشقی ناگهانی
سینه ام
منزلگه اندوه و درد و بدگمانی
کاش چون پاییز بودم  ،کاش چون پاییز بودم)
با صدای در کتاب رو میبندم و سرم رو بلند میکنم ...
 بفرمایید{ در بازمیشه و عموحسین میاد داخل}
 بانو افتخار میدن بیان اتاق پدرشونسالم عمو خوبی کی رسیدین؟! همین االن رسیدیم بیا بریم تا ببینیم این بابا جونت چکارمون داره. باشه شما برین تا من وسایل پذیرایی رو آماده کنم و بیام. خودت که میدونی من چی دوست دارم مگه میشه ندونم افرین دختر خوب حاال بدو برومیخندم وهمراه عمواز اتاق خارج میشم عموبه اتاق کار بابا میره و من به اشپزخونه میام شربت آلبالو درست میکنم و توی
لیوانای بزرگ میریزم چون عموحسین توی لیوانای بزرگ دوست داره ،چهارتا لیوان میزارم توی سینی و میام به اتاق کار بابا از
دیدن مهرداد یه لحظه احساس میکنم قلبم کار نمیکنه با صدای بابا به خودم میام و شربتا روتعارف میکنم و خودمم روی یکی
از صندلی های چرم داخل اتاق میشینم.
 خووووب بگو ببینم آقا هاتف چی شده ما رو به درگاهتون احضار کردین؟! حسین جان پری االن شروع نکن مگه نمیبینی موقعیت حساسه میخوام در مورد کار حرف بزنم کدوم کار؟! اخرین پرونده ای که دست من بود مربوط به باند آتش سفید بود که توسط هوشنگ مرادی رهبری میشد اگه یادت باشههوشنگ تونست به همراه دخترش ریحانه مرادی فرار کنه
 پس یعنی این باند همون باندیه که تو دنبال کاراش بودی و االن دوباره برگشته و وقتی میخواسته یه جایی رو بفرسته رو هواپری مزاحم کارش شده ونزاشته کارش رو انجام بده عصبانی شده تازه نکته ی جالبش اینجاست فهمیده پری دختر توۀ
خواسته اون رو بکشه و هم از تو انتقام بگیره
 دقیقا پس اگه اینطور باشه ما چطور میخوایم پری رو وارد اون باند کنیم -اون باید با سرگرد کیانی وارد شرکت ....میشن البته به عنوان یه زوج که سرگرد کیانی بتونه از دخترم محافظت کنه
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 اما بابا این کار الزم نیست من میتونم از خودم محافظت کنم دخترم اگه میخوای بزارم وارد اون باند بشی باید به حرفا گوش بدی ،داشتم میگفتم یه خونه کوچیک براش در نظر میگیریمبا یه ماشین مدل پایین ،شماها باید به سیستم شرکت نفوذ کنیدتا اطالعاتی به دست بیارید متوجه هستید چی میگم باید
اطالعات شرکت رو طوری به دست بیارید که هیچکس نفهمه.
 من میتونم وارد اطالعات بشم. خوبه در ضمن باید تغییر قیافه بدین من خودم تمام کارا رو انجام میدم حسین تو فقط کار تغییر قیافه و شناسنامه ها روانجام بده .
 بعد ازاینکه سیستم ها رو هک کردیم باید چکار کنیم خوب واضحه باید ببینی چیزای که به دست اوردی به درد بخور هست یا نه؟! باشه کی باید شروع کنیم؟! وقتی که کارا ردیف شدمهرداد :بهتره کسی در اداره از این جلسه مطلع نشه اگه تونستن اون شاهد ها رو به قتل برسونن پس میتونن از عملکردهای
ما هم مطلع بشن خانم صداقت که چند روزی اداره نیومدن و کل اداره میدونن بخاطر سؤقصد به ایشون منم مدتی مرخصی
میگیرم که مثال میخوام برم شهرستان خونه ی پدر و مادرم اینطور هیچکس به ما شک نمیکنه .در ضمن امکان داره در بین
این افراد یک جاسوس هم باشه پس بهتره بگین میخواین دخترتون رو به ویالیی در شمال ببرین و محافظان پلیس از ایشون
مواظبت میکنن و اینکه خانم رمضانی که دوست صمیمی خانم صداقت هستن باید ماسک صورت خانم صداقت رو بزنن و تا
موقعی که ما در ماموریت هستیم نقش خانم صداقت رو در ویالی در شمال بازی کنن
 نقشت عالیه همین کار رو میکنیم. خوب هاتف من میتونم تا فردا کار تغییر قیافه و شناسنامه ها رو انجام بدم -تا دوساعت دیگه کار خونه و ماشین هم اوکی میشه

چمدونم رو برمیدارم و از اتاق خارج میشم وبه اتاق بابا میام .بابا وعموحسین و مهرداد توی اتاق نشسته ان ...
 دختر جون بیا تو رو به مهرداد محرم کنم. چکار کنین.؟!! بین تو و سرگرد کیانی صیغه ی محرمیت بخونم الزمه؟! ارهدیگه هیچ حرفی نمیزنم و کنار مهرداد میشینم از این کنار هم نشستن دلم میلرزه .بله رو میگم و بابا دوتا حلقه بهمون میده
من حلقه میندازم دست مهرداد و مهرداد حلقه انداخت دست من ای کاش همه ی اینا واقعی بود ،با بابا اینا ازاتاق میایم بیرون
بابا چمدونم رو دست میگیره و میاره پایین مامان بغلم میکنه ...
مامان :بازتو داری میری ومن باید نگران باشم
پندار :نترس مامامی بادمجون بد آفت نداره
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من :داشتیم داداش جااااان؟؟!
پندار :پ ن پ نداشتیم
مامان :زود برگردی باشه دخترم!!؟
پندار :ای کاش هیچوقت برنگرده تا من از دستش راحت بشم
من :به کوری چشم تو برمیگردم
پندار :نوچ نوچ نوچ میبینم که زبون دراوردی بچه
بابا :بریم دیگه این پسر رو اگه ولش کنی تا خود صبح حرف میزنه.
پندار زیر چشمی به بابا نگاه میکنه که دلم براش ضعف میره از گردنش اویزون میشم ومحکم گونه اش رو میبوسم.
 داداش خودمیاز در پشتی وارد پارکینگ میشیم من خودمو روی صندلی های عقب قایم میکنم مهرداد هم چمدون رو میزاره صندق عقب،
ماشین حرکت میکنه نمیدونم چقدر میگذره با صدای مهرداد که میگه بیا باال روی صندلی میشینم .
 بیا جلو بشین -خوب بزن کنار تا بیام جلو

مهرداد کنار خیابون نگه میداره با سرعت برق و باد میام جلو میشینم و مهرداد دوباره حرکت میکنه.
 ادرس خونه رو بلدی؟! اره خوبهدیگه حرفی زده نمیشه ..میرسیم به خونه یه اپارتمان  85متری تو یه آپارتمان  4طبقه ،مهرداد در رو باز میکنه و ماشین رو
توی پارکینگ پارک میکنه از ماشین پیاده میشم چمدونم رو برمیدارم و منتظر مهرداد میشم ،مهرداد بطرفم میاد بدون هیچ
حرفی چمدون رو از دستم میگیره و میره سمت پله ها منم دنبالش میام .
 خونه طبقه ی چنده؟! اول.طبقه ی اول روبه روی یکی از واحدا دست میبره توی جیبش و کلید رو در میاره بعد از باز کردن در ورودی وارد خونه میشه
منم دنبالش وارد میشم یه نگاه به کل خونه میندازم خوبه وسایل خونه هم هست یه خونه ی کامل که با ظرافت کامل چیده
شده باشه .به سمت اتاق خواب میام در اولین اتاق رو باز میکنم اولین چیزی که نظر همه رو جلب میکنه پنجره ی بزرگشه و
دکوراسیون سفید لیمویی من عاشق این ترکیبم .شنیدن صدای مهرداد از پشت سرم باعث میشه بطرفش برگردم....
 تو این اتاق رومیخوای؟! اره14
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 بیا چمدونتچمدونم رو میزاره توی اتاق و خودش به اون یکی اتاق میره .وارد اتاق میشم و در رو میبندم تمام لباسام رو توی کمد لیمویی
رنگ گوشه ی اتاق میچینم لباسای بیرونم رو با یه تونیک و شلوار عوض میکنم یه شال سفید رنگ هم میندازم روی سرم و
طوری میبندم که موهام معلوم نشه ،ازاتاق میام بیرون مهرداد رو میبینم که روی کاناپه نشسته و درحال کشتی گرفتن با
کنترول تلوزیونه ،به ساعت نگاه میکنم ساعت از  8شب گذشته به آشپزخونه میام در یخچال رو باز میکنم االن که دیره بخوام
غذا درست کنم پس بهتره یه امشب رو حاظری بخوریم .
اقای کیانی شما تخم مرغ میخورید؟؟!
با شنیدن صداش از پشت سرم میترسم و یه تخم مرغ از دستم میوفته .
 اوال اقای کیانی نه و مهرداد دوما اره میخورم بهتر از گرسنگیه سوما بیشتر حواست رو جمع کن اخه یدفعه ای پشت سرم ظاهر شدین ترسیدم -هر وقت اماده شد صدام کن

فقط سرمو تکون میدم و اون ازاشپزخونه میره بیرون ،خوب مهرداد با اون قد و هیکل معلومه که غذا کم نمیخوره پس چهارتا
درست میکنم .چهارتا تخم مرغ برمیدارم و میزار روی میز کنار گاز ،تمام کابینت ها رو میگردم تا ماهتابه پیدا میکنم ،گاز رو
زیر ماهتابه روشن میکنم روغن به اندازه کافی میریزم ،روغن که داغ میشه تخم مرغا رو دونه دونه میشکونم نمک میریزم
اووووم اماده شد دوتا بشقاب برمیدارم و برای خودمو مهرداد تخم مرغای سرخ شده رو میزارم توی بشقابا و میزار روی میز،
نون و سس گوجه ای هم از توی یخچال درمیارم و میزارم روی میز کارتون خرما از روی کابینت داشت بهم چشمک میزد
کارتون خرما رو هم میزار روی میز و یه چنگال هم میزارم کنارش .
 اقای کیانی نه نه اقا مهرداد بیاین.مهرداد وارد اشپزخونه میشه و پشت میز میشینه بشقابش رومیزارم جلوش و خودمم پشت میز میشینم و مشغول خوردن
میشم.
چرا اینقدر کم برای خودت گذاشتی؟!من همینم نمیخورمسرش رو تکون میده و هیچی نمیگه و مشغول خوردن میشه ،زیر چشمی بهش نگاه میکنم حتی غذا خوردنش هم دوس
دارم.زود نگاه ازش میگیرم تا نگاهمو قافلگیر نکرد .

15
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 فردا میریم شرکت تو ،تو بخش بایگانی مشغول بکار میشی و من تو بخش مدیریت درضمن همه باید بدونن زن منی تامزاحمت ایجاد نکن
 باشه حاال غذاتو بخورخودش دوباره مشغول میشه اما من سیر شدم ته دلم ضعف رفت واسه اون جمله ای که گفت زن من یعنی میشه من زن
مهرداد بشم پروشات کیانی همسر سرگرد مهرداد کیانی .هی خدا پروشات این سرگرد مغرور به تو نگاه هم نمیکنه.
 بخور دیگه سیر شدم تو که دو لقمه هم نخوردی!!!بیشتر از این نمیتونم ،من میرم اتاقم هروقت تمام کردی بگو بیام میز رو جمع کنم.فقط سرش رو تکون میده بدون هیچ حرفی به اتاقم میام تنها کاناپه ی توی اتاقم رو میزارم کنار پنجره و روش میشینم به
بیرون خیره میشم ماه کامله االن فقط شعر خوندن میچسبه کتاب شعر فروغ فرخزاد رو بر میدارم و یکی از شعراش رو شروع
میکنم به خوندن.

{ می روم خسته و افسرده و زار
سوی منزلگه ویرانه خویش
به خدا می برم از شهر شما
دل شوریده و دیوانه خویش
می برم تا که در آن نقطه دور
شستشویش دهم از رنگ نگاه
شستشویش دهم از لکه عشق
زین همه خواهش بیجا و تباه
می برم تا ز تو دورش سازم
ز تو ای جلوه امید محال
می برم زنده بگورش سازم
تا از این پس نکند یاد وصال
ناله می لرزد
می رقصد اشک
آه بگذار که بگریزم من
از تو ای چشمه جوشان گناه
شاید آن به که بپرهیزم من
بخدا غنچه شادی بودم
دست عشق آمد و از شاخم چید
12
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شعله آه شدم صد افسوس
که لبم باز بر آن لب نرسید
عاقبت بند سفر پایم بست
می روم خنده به لب ‚ خونین دل
می روم از دل من دست بدار
ای امید عبث بی حاصل}
کتاب رو میزارم روی سینه ام و چشامو میبندم خدایا کامال گیج شدم خودت کمکم کن ،با سروصدای که آشپزخونه میاد
متوجه میشم که مهرداد غذاش روتموم کرد از اتاقم میام بیرون مهرداد رو میبینم که داره ظرفا رو جمع میکنه.
 خودم انجام میدم شما بشینید دیگه خودم دارم انجام میدم تو برو استراحت کن از فردا خودت همش رو انجام میدی . پس من رفتم اتاقم شب خوش ....چندروز بعد ....
چند روزی میشه که توی شرکت مشغول به کار شدیم اما هنوز نتونستیم به اطالعات شرکت نفوذ کنیم.تمام ذهنم درگیر شده
نمیدونم باید چکار کنم این بین وجود مهرداد در کنارم حالم رو بدتر میکنه نمیدونم چی از من دیده که همیشه زخم زبون
ی شرکت بریم یه لباس شب مشکی بلند پوشید روسریم رو هم به صورت لبنانی میبندم عالیه
میزنه ،امشب هم قراره به مهمون ِ
پالتوی مشکی رنگمم میپوشم از توی اینه به صورتم نگاه میکنم اصال شبیه پروشات قبلی نیستم چشام عسلی شدن پوستم
برنزه شده بینیم یکم بزرگتر از بینی اصلیم شده لبام رو با خط لب حجم دادم و بزرگتر از قبل شده ،بیخیال قیافه ام میشم و
از اتاق میام بیرون مهرداد همزمان با من از اتاقش میاد بیرون ،چهره ی مهرداد هم خیلی خیلی زیاد تغییر کرد بطوری که
اصال مهرداد قبلی نیست .

باهم از ساختمون خارج میشیم مهرداد ماشین رو به حرکت در میاره و حرکت سمت محل مهمونی.
 حواست باشه اونجا که میریم فقط فقط باید دنبال یه راهی برای دسترسی به اطالعات مورد نظر باشیم نه اینکه بریم دنبالخوش گذرونی اوکی شدی.
فقط سرمو تکون میدم بغض توی گلوم اجازه ی حرف زدن بهم نمیده مگه من چکارش کردم که اینطوری باهم حرف میزنه
خدایا گناه من چیه میگی چکار کنم تا دیگه اینقدر منو کوچیک نکنه.با صداش که میگه رسیدیم از ماشین پیاده میشه باده
سردی به صورتم میخوره که باعث میشه توی خودم مچاله بشم همراه مهرداد به سالنی که مهمونی درش برگزار شده میایم
خیلی ها وسط دارن میرقص یکی نوشیدنی میخوره خالصه هرکس به یه کاری مشغول شده از دور ریحانه رو میبینم که با
چندتا مرد و زن دور یه میز جمع شدن ،پیش مهرداد کنار یه میز کوچیک می ایستم که مهرداد میگه.
 من میریم نگاهی به اطراف بندازم حواست باشه باشه17
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مهرداد میره منم توی افکار خودم غرق میشم با نشستن دستی روی دستم از افکار پرت میشم بیرون با دیدن فرد ناشناس
میخوام دستم رو بکشم که محکم ترمیگیره.
لطفا دستم رو ول کنید جنابچرا خوشت نیومدخیر میشه ولم کنید.نوچ نمیشه خانم خوشکله .هرچقدر سعی میکنم دستم رو از دستش دربیارم نمیشه از دیدن مهرداد ترس بدی میشینه توی دلم االن فکر میکنه من
دست این مرد غریبه رو گرفتم.
اقای محترم همسرم اومد لطفا دستم رو ول کنید.مرده با تعجب دستم رو ول میکنه اما مهرداد با اخمای در هم بطرفم میاد خدایا خودت کمک کن .
پری چرا سر پا ایستادی مگه نگفتم بشین و خودتو خسته نکن بیا بریم ببینم.چه خشنشما؟!احسان هستمخوشوقتم ولی االن باید این خانوم رو ببر یه جایی بشینه تا نی نی کوچولومون اذیت نشه با اجازه .اینو میگه و برمیگرده طرف من و دستم رو میگیره و دنبال خودش میکشه .
گفتم حواست باشه نگفتم که بشین با پسرا الس بزن لطفا تا وقتی اینجایی و کنار منی خودتو کنترول کن بعد از اینکهکارمون تمام شد ازادی هر غلطی میخوای انجام بدی فهمیدی.
نمیدونم چی بگم فقط و فقط سکوت میکنم مهرداد روی یه کاناپه میشینه منم مجبور میکنه کنارش بشینم

بغض بدی توی گلوم گیر کرده تمام تالشم رو میکنم که گریه نکنم اما نمیشه این اشکای لعنتی سرخود راه خودشون رو باز
کردن ،با شنیدن حرفای بعدیه مهرداد اشکام با سرعت بیشتری میریزن .
ه فکر آبروی خودت نیستی به فکر بابات باش مگه اون چه گناهی کرده که باید بی آبروهای تو رو ببینه...دیگه نمیمونم به بقیه ی حرفاش گوش بدم با تمام قدرتم دستم رو از دستش میکشم بیرون و بطرف در خروجی میدوم دستم
رو میزارم جلوی دهنم تا صدای هق هقم بلندشد ،پامو از سالن میزارم بیرون که با هوای بارونی مواجه میشم آسمون هم دلش
18
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مثل من بارش گرفته صدای شکستن و خورد شدن قلبم رو با گوشای خودم شنیدم ،میام زیر بارون چندثانیه میمونم با صدای
مهرداد بطرف در خروجی باغ میدوم؛ وارد کوچه میشم که اخرش بم بسته میخوام قدم بردارم که دستم از پشت کشیده میشه.
کجا میری مثل یابو سرتو انداختی پایین داری میریدستمو ول کن به توچه مگه نمیگی من یه بی آبرو ام بزار برم به بی آبروییم برسم گمشو اونطرف ازت متنفر ازت متنفر دلممیخواد سر به تنت نباشه اخه تو کی هستی که اینطوری با من حرف میزنی فکر کردی کی هستی هاااا!!!!؟؟؟؟ جواب منو بده
لعنتی!!! مگه من چکارت کردم که اینقدر غرورمون زیر پات له میکنی!!!،؟ چه هیزم تری بهت فروختم که باهام اینطوری رفتار
میکنی چرا تحقیرم میکنی؟!!
دیگه هق هق گریه امونم رو بریده نمیتونم هیچ حرفی بزنم روزی دوتا زانوم وسط کوچه زانو میزنم ....
مهرداد....
لعنتی گریه نکن ،گریه نکن طاقت دیدن اشکاتو ندارم ،میخوام بگم اما نمیتونم انگار لبامو دوخته باشن بهم خم میشم و بغلش
میکنم از جام بلند میشم هرچقدر دست و پا میزنه نمیزارمش پایین با این هیکل ظریفش صددرصد مریض میشه ،میزارمش
توی ماشین و خودم پشت فرمون میشینم .
دیگه گریه نکن اعصاب ندارمساکت میشه اخه چرا این دختر اینطوریه چرا مثل بقیه زبون دراز نیست چرا مثل بقیه سبک نیست چرا اینقدر اروم و با منشه
اَه پروشات چرا اینقدر خوبی از این خوب بودنت متنفرم از ازینکه اینقدر دوست دارم متنفرم

زیر چشمی بهش نگاه میکنم داره اروم اروم اشک میریزه ،ماشین رو توی پارکینگ پارک میکنم ،پروشات زود از ماشین پیاده
میشه و میره سمت اسانسور،منم زود پیاده میشم و دنبالش میام ،هنوز که هنوز داره گریه میکنه ،اسانسور می ایسته باهم
خارج میشیم کلید رو از توی جیبم در میارم و در رو باز میکنم ،اول پروشات میره داخل بعدش من ،بدون توجه به من میره
توی اتاقش و در رو میبنده ،منم به اتاقم میام.
پروشات....
لباسمو در میارم از توی کمدم یه لباس خواب میکشم بیرون ومیپوشم نه به رنگش دقت میکنم نه به مدلش موهامو باز میکنم
خداروشکر موهام زیاد خیس نشدم فقط نم گرفتن به بلندی موهام نگاه میکنم تا باالی باسنم میرسه دوباره یاد حرفای مهرداد
میوفتم اشک تو چشام جمع میشه ،از توی کشوی میز دراور یه فلش درمیارم ویه جعبه ی جواهرات دیگه تمام شد فردا
تمامش میکنم این پرونده زیادی طول کشید فرداشب توی مهمونی کار رو تمام میکنم نه به کمک مهرداد نیاز دارم نه به
مراقبتش خودم کارم رو انجام میدم ماسک رو از روی صورتم برمیدارم چهره ی واقعیه خودم معلوم میشه صورت کشیده
چشای طوسی ابی دماغ کوچیک و لبای کشیده مگه من چی کم دارم ،بیخیال زیباییم بیخیال مهرداد بیخیال تن زیادی گرمم
بیخیال لرزم میشم و خودمو به دست خواب میسپارم .
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چشامو باز میکنم از دیدن مهرداد کنار تخت تعجب میکنم سرش رو گذاشته لبه ی تخت و روی زمین نشسته اروم تکونش
میدم که از خواب بیدار میشه .
 حالت خوبه خوبی؟! اره خوبم مگه قرار بود بد باشم هه خانموفقط متعجب به پوزخندش نگاه میکنم از جاش بلند میشه یه ظرف و با یه حوله برمیداره و از کنارم رد میشه و میره مگه
دیشب حال من بد شد؟؟! اصال بیخیال مهم نیست ،از جام بلند میشم روبه روی آینه می ایستم از دیدین سرووضعم یه جیغ
میکشم وای خدایا یعنی مهرداد منو اینجوری دیده با این موهای باز و این لباس خواب تنگ وکوتاه در باز میشه و مهرداد میاد
داخل یه جیغ دیگه میکشم نمیدونم موهامو بپوشونم یا پاهای لختم یا بازوهامو.
چیزی شده چرا جیغ کشیدی؟!ب...برو بیرونچی میگی تومیگم برو بیرون مگه نمیبینی من سرووضعم بده.اتفاقا خیلی هم خوبههاااااها نه چیزه..صال ولم کن
میره بیرون و در رو میبنده واااای خدا آبروم رفت کف پام.
خیلی زود لباسام رو عوض میکنم و شالم رو میپوشم و از اتاق میام بیرون ،اصال نمیتونم تو چشاش نگاه کنم ،مستقیم میام
آشپزخونه یه لیوان شیر از یخچال برمیدارم و دوباره به اتاقم میام به ساعت نگاه میکنم ساعت  2و نیم صبحه باید برم سرکار .
خیلی زود لباسام رو عوض میکنم یه تیپ اداری میزنم و از اتاق میام بیرون همزمان با من مهرداد هم از اتاقش میاد بیرون
بدون هیچ حرفی از خونه میایم بیرون .
وارد بخش بایگانی شرکت که محل کارمه میشم امروز وقت اجرای نقشه است ،به اتاق میام تمامیه پرونده های که باید تحویل
بدم رو برمیدارم و از اتاق خارج میشم از بخش مدیریت میگذرم به طبقه ای که اتاق رئیس شرکت اونجاست میام از دیدن
جای خالی منشی یه نفس راحت میکشم خوب یه مرحله جلو افتاد ،روبه روی در اتاق رئیس می ایستم دوتقه به در میزنم
هیچ صدای نمیاد وارد اتاق میشم .نفس حبس شده ام رو رها میکنم خداروشکر تا اینجا به خیر گذشت.
یه نگاه کلی به اتاق میندازم فقط یه دوربین گوشه ی اتاق هست.
به گلدون کنار دستم نگاه میکنم و یه لبخند میزنم اما خیلی زود لبخندم هیچ میشه اگه بخوام این کار رو انجام بدم سرو صدا
ایجاد میشه .بهترین راه استفاده از کفشمه ،کفشم رو درمیارم و بعد از نشونه گیری مستقیم میخوره به دوربین و نابود میشه.
خوب از االن تا موقع سر رسیدن نگهبانا  ۰۱دقیقه وقت دارم

خیلی زود پشت سیستم میشینم سیستم رو روشن میکنم فلش رو وصل میکنم واردلیست خرید و فروش های شرکت میشم
از هر مبلغ و معامله ای سه تا هست خودشه باید به اینا رمز بدم تا بتونم وارد اطالعاتش بشم خدایا رمزش چی میتونه باشه
خیلی زود تاریخ تولد ریحانه رو وارد میکنم نه این نیست تاریخ افتتاح شرکت رو وارد میکنم نه لعنتی اینم نیست این اخرین
تالشمه تاریخ تولد پدرش رو وارد میکنم چشامو میبندم خدایا خودش باشه خودش باشه چشامو باز میکنم از دیدن عالمت
20
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تیک سبز رنگ انگار دنیا رو بهم دادن ،موس رو تکون میدم رو یکی از معامله ها کلید میکنم ایول خودشه تمامی اطالعات رو
میریزم روی فلش از سیستم خارج میشم و خاموشش میکنم .با دسمال کیبورد رو تمیزمیکنم.پرونده های که با خودم اورده
بودم و بر میدارم بطرف پنجره میام اما با یاداوردی موضوعی دوباره عقب گرد میکنم از توی جیبم یه میکرفون درمیارم و زیر
میز جاسازی میکنم و همچنین فعالش میکنم.
دوباره برمیگردم طرف پنجره خوشبختانه پنجره دفتر ریحانه رو به پشت شرکت باز میشه زود خودمو به بیرون از پنجره
میکشونم از دیدن ارتفاع یه لحظه سرم گیج میره خیلی زود به خودم میام پرونده ها رو میندازم پایین خودم از دیوار اویزون
میکنم و میپرم روی جا کولری اتاق پایینی دوباره همین کارم رو تکرار میکنم تا اینکه میرسم به زمین خیلی زود پرونده ها رو
برمیدارم قدم اول رو برمیدارم که میخورم به دیوار اخ تا جایی که دیدم اینجا دیوار نداشت.با صدای مهرداد سرمو با تعجب
بلند میکنم .
تو داری اینجا چکار میکنی؟!من کار داشتمکه کار داشتی ارهباشنیدن صدای پا هردوتامون ساکت میشیم
مهرداد دستم رو میگیره و شروع میکنه به دویدن.
وای چقدر تند میدوه از نفس افتادم برمیگردم عقب رو نگاه میکنم از دیدن صاحب صدای پا درجا قفل میکنم سرجام می
ایستم ،مهرداد که داشت میدوید دستم رو با شدت میکشه که با سر میرم وسط سینه اش اخ سرم .
اخ سرم شکستچرا ایستادی؟!صاحب صدا رو نگاه کردی اون فقط یه سگه
ای بابا من فکر کردم نگهبانی چیزیهمنم همینطوراال کارت چی بود اینجا؟!رفتیم خونه بهت میگمهمین االن بگورفتم اتاق رئیس وارد سیستم شدمچکار کردی؟!چرا داد میزنی مگه چی گفتمبازوم رومیگیره ومیکشم جلو ،طوری که فاصله ی صورتامون فقط چندسانتی و متره نفس های گرمش پخش میشه توی
صورتم.
چرا بدون اطالع من کاری انجام میدیمن همیشه توی ماموریت هام خودم تنها بودم وهمیشه هم موفق بودماما االن با منی و نباید بدون هماهنگی با من کاری انجام بدی فهمیدیاینجا جای بحث کردن نیست بیاین بریم تا کسی ما رو اینجا ندیده21
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بازومو از دستش میکشم بیرون و به راهم ادامه میدم.
وارد خونه میشیم خیلی زود لپ تاپم رو میارم توی سالن و فلش رو میزنم بهش تمامی اطالعات رو برای عموحسینم و بابا
ایمیل میکنم.
حاال چیز به درد بخوری پیدا کردی؟!تمامی لیست های خرید و فروش محموله هاشون رو به دست اورد تازه چیزای جالبی هم درباره ی طرف های قرارداد بهدست اورد
 بدشون به من تا واسه سرهنگ ایمیل کنمهمین االن براش فرستادمتو چکار کردی؟!؟؟؟؟!!!!؟؟؟؟؟چرا داد میزنیدختره ی خنگ این چه کاری بود کردی امکان داره ایمیلت کنترول کننبا یه صفحه ی جدید و که واسش ایمن گذاشتم فرستادم نگران نباش ،بابام و عمو هم صفحه های جدید باز کردنپوووووف من میرم اتاقمبه لپ تاپت احتیاج دارمبرای چیته؟!توی اتاق رئیس میکروفون گذاشتم برای اون گفتمچکار کردی؟؟؟؟؟!!!!!!!!؟چرا داد میزنی؟!چرا این کارو کردی؟!!نیاز بود ،چیزای فهمیدم که الزم شد میکروفون کار بزارمچی فهمیدی؟!اینکه همکارای ریحانه چه کسای هستن و اونایی که باهاش هم دستن چندماهی یه بار یه مهمونی میگیرن تا برای کارای کهمیخوان انجام بدن باهم هماهنگ کنن
اونوقت از کجا فهمیدی؟!
بماند،حاال ما باید منتظر اون مهمونیه مرموز بمونیم بعد یه دفعه همه رو باهم دستگیر کنیممیکرفون روفعال کردی که؟!
صدالبتهمهرداد هیچی نمیگه و میره اتاقش .منم بلند میشم و به اشپزخونه تا یه فکری برای شام کنم ،داخل یخچال رو نگاه میکنم
تصمیم میگیرم ته چین درست کنم چی بهتر از این .
غذا رو میکشم و میزارم روی میز .بشقاب و قاشق چنگال هم میزارم روی میز.
ساالد فصلی که درست کردم و هم از یخچال درمیارم و میزارم روی میز .
-اقا مهرداد بیاین غذا حاضره.
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صداش از توی اتاق اومد چند ثانیه گذشت االن روبه رومه ،روی صندلیش میشینه منم روی صندلی خودم میشینم اول مهرداد
غذا میکشه بعد از مهرداد یکم غذا برای خودم میکشم اولین قاشق رو میزارم دهنم که گوشیم زنگ میخوره یه نگاه یه مخاطب
میندازم از دیدن اسم پندار انگار دنیا رو بهم دادن خیلی زود جواب میدم.
عشق من چطوره؟!گمشو به من نگو عشقم که اگه عشقت بودم بهم زنگ میزدیوااااای عزیزم خودت که میدونی سرم شلوغه ..(از سر میز بلند میشم و به سالن میام)
اره میدونم چقدر سرت شلوغه ماشاال رئیس چندتا شرکتی هر دقیقه تو یه جلسه ایتیکه میندازی؟!پ ن پ ازت تعریف میکنماصال دیگه دوست ندارم و پیشتم نمیام من خو دارم دعا میکنم گلوله ای چیزی بخوری دیه نیای پنداااااار غلط کردم نفسم قربونت بشم گلم من دیگه باید برم عزیزم خیلی دوست دارم خداحافظ خداحافظ ابجی گلم شما سرور مایی.میخندم و تلفن رو قطع میکنم دوباره به اشپزخونه برمیگردم و روی صندلیم میشینم.
 چقدر زود مکالمه ی عاشقانه ات تمام شد ،پندار جون چطوره؟! خوبه خداروشکر سالم میرسونه ماشاال چقدرم دوسش داری اِوا مگه میشه دوسش نداشته باشم اخه شما کســـی رو دیدی داداشش رو دوس نداشته باشه داداش؟! اره برادرم همونی که توی خونمون بود همونی که جلوی بیمارستان بود یعنی اوندفعه توی اتاقت هم داشتی با برادرت حرف میزدی و قربون صدقه اش میرفتی؟؟! شما می ایستی پشت در اتاق من به حرفام گوش میدین؟!! -نه خیلی اتفاقی شنیدم ،بهتره غذاتو بخوری.

با تعجب بهش نگاه میکنم واااا چرا اینجوری کرد وقتی اومدم تو اشپزخونه داشت مثل میرغضب نگاهم میکرد اما االن داره با یه
لبخند ملیح دولپی غذا میخوره .کال ذهنم درگیر شد مشغول غذا خوردن میشم و گاهی زیر چشمی به مهرداد نگاه میکنم تا یه
چیزی از خوشحالیش دستگیرم بشه اما نه هیچی دستگیرم نمیشه.
روی کاناپه نشستم و تازه لپ تاپ رو گذاشتم کنار کار میکروفون هم اوکی کردم یه نگاه به ساعت میندازم اوه از  12شب
گذشته بهتره برم بخوابم .
 شب بخیر من میرم بخوابم،23
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هیچی نمیگه فقط سرتکون میده.
به اتاقم میام لباسام رو با لباس خواب عوض میکنم بعد ازشونه کردن موهام روی تخت دراز میکشم و به اینده نامعلومم فکر
میکنم به کشتن ریحانه به نابود کردن باندش و مخصوصا کشتن ریحانه کشتن کسی که باعث مرگ یکی از عزیزام شد کشتن
کسی که باعث مرگ داداش عزیزم شد اره داداشم پویا داداش بزرگ منو پندار کسی که  8سال پیش به دست افراد ریحانه به
قتل رسید چرا؟؟ چون پدرم باعث شد باند پدرش نابود بشه و پدرش اعدام بشه حاال من اومدم روی کار من اومدم پروشات
اومده تا ریحانه قاتل بردارش رو بکشه ازبین ببره ،یه نفس عمیق میکشم و خودمو به دست خواب میسپارم .
توی دفتر کارم نشستم و دارم پرونده ها رو میخونم شاید چیزای جدیدی دستگیرم شد در باز میشه و یکی از همکارام که
خیلی هم به خودش می نازه میاد داخل ومیره پیش مژده هم اتاقی من .
سوسن :میگم مژده میدونی رئیس امشب مهمونی داره
چه مهمونی؟! با رئیس ها مهمونی گرفتن خوب به ما چه مهمونی بالماسکه است من خیلی دوست دارم برم دعوتت کردن؟؟! -نه بابا مهمونی که هرسال واسه سالگرد افتتاح شرکت میگیرن که گذشت ولی من دوس دارم به این مهمونی برم

دیگه هیچی از حرفاشون رو متوجه نمیشم این مهمونی همون مهمونیه که من منتظرشم پس دارم به هدف نزدیک میشم باید
برم خونه و به حرفای ریحانه گوش بدم امکان داره چیزای زیادی دستگیرم بشه.
الکی دستم رو میزارم رو دلم و دهنم و به سمت دستشویی میرم بعد از مدتی ازدستشویی میام بیرون خودمو میزنم به اون راه
که مثال سر گیجه دارم  ،مژده میاد کمکم میکنه روی صندلی بشینم.

 حالت خوبه پری؟؟! اره عزیزم اگه میشه همسرم رو صدا کن چندلحظه کارش دارم باشه االن.مژده میره تا مهرداد روصدا کنه سوسن روبه روم میشینه و با پوزخند نگام میکنه.
 مشکلی پیش اومده؟؟! . نه راحت باش توفیلمتو بازی کنمیخوام جوابش رو بدم که در باز میشه و چهره ی نگران مهرداد توی چهارچوب در ظاهر میشه .ایول بابا تو بهتر از من فیلم
بازی میکنی.

24

https://telegram.me/romancity

Roman-City.ir

رمان قافلگیری مرگبار

 چی شده پری حالت خوبه میخوای بریم بیمارستان؟؟؟! نه عزیزم حالم خوبه فقط دوباره حالت تهوع هام اومده سراغم ولی دکتر گفت فقط تا چند مدت اول بارداری اینطوریم.(یکم با تعجب نگام میکنه ولی انگار میفهمه چی میگم زود به خودش میاد)
 خوب بیا بریم پیش دکترت نکنه اتفاقی واسه بچه افتاده خدا نکنه عشقم هیچی نیست االن میریم پیش دکترت تا دلیلش رو بفهمم تازه تو فردا وقت سونوگرافی داشتی به جاشامروز میریم.
من :باشه
مهرداد وسایلم رو جمع میکنه ،کمکم میکنه بلند شم با کمک اون تا خارج ازشرکت میام خیلی زود سوار ماشین میشم .ولی
دم مهرداد گرم چقدر قشنگ فیلم بازی میکرد.

 زود برین خونه باید تاریخ مهمونی رو بفهمم چرا فیلم بازی کردی؟؟! نمیخواستم کسی بهمون شک کنه زود برو خونه.مهردادماشین رو روشن میکنه بعد از ده دقیقه میرسیم خونه خیلی زود لپ تاپ رو روشن میکنم و هدفون ها رو میزارم روی
گوشم ریحانه داشت با تلفن حرف میزد .سرپا وجودم گوش میشه و به حرفاش گوش میدم.
 اره حتما باید باشی مگه نمیدونی مهمونی های من حرف نداره.... :....
 اره مگه بدون دختر هم میشه .تازه یه چندتایی رو هم برای فروش اماده کردم ،اما بیشترشون رو میخوام بفرستم اون طرفاب اونجا پول بیشتری میدن.
... :.....
 اره مهمونی فردا شب ویالی خارج از شهر حتما هم باید بیای مگه من چندتا پسر دارمعوضی عوضی عوضی حالم ازت بهم میخوره کثافت.با عصبانیت هدفون رو میندازم روی میز و به اتاقم میام.
با دستای خودم میکشمت ریحانه زنیکه ی خرفت پیر میدونم چکارت کنم ازت متنفرم انتقام مرگ برادرم شکستن کمر پدرم
دل خون مادرم رو ازت میگیرم.
در اتاق باز میشه و مهرداد میاد داخل بلند میشم و روی تخت میشینم مهرداد هم لبه ی پایین تخت میشنه .

 ادرس ویال و تاریخش رو واسه سرهنگ فرستادم مهمونیه بالماسکه است درضمن باید با صورت های واقعی خودمون بریم نه این صورت های گریم شده خودم میدونم پدرت قراره لباس ها رو بفرسته دیگه داره تموم میشه .این بازی هم داره با اخراش میرسه. هنوز تمام نشده25
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 تمامش میکنم از من خسته شدی ؟! تو چی؟! من اول پرسیدم من از اینکه اون زن نفس بکشه خسته ام باید هرچه زودتر اونو با دستای خودم بکشم اینطوری خیالم راحت میشه چرا میخوای بکشیش؟؟! قاتله عزیزمه ،قاتله جونمه ،اون زن کسیه که نیمی از خوشبختیمون رو به بدبختی تبدیل کرد دوس نداری بگی؟! نمیتونم دربارش حرف بزنممهرداد بازم بدون هیچ حرفی از اتاق رفت و این حرف نزدناش منو تا عمق دریای فکرا فرو میبره و چقدر سخته کلی حرف
کلی گِله کلی شکایت توی مغزت باشه به کلی چیز فکر کنی اما ندونی دقیقا داری به چی فکر میکنی ذهنت درگیره چیه.حالم
از موقعیت های اینطوری بهم میخوره موقعی که ذهنم فلج میشه هیچ کاری از دستم برنمیاد نمیتونم درست فکر کنم وگیج
میشم .
خدایا خودت کمکم کن تا بتونم اون زن رو سرجاش بشونم و یه عالمه ادم رو از دستش راحت کنم
تمام افکارم رو میریزم دور وبعد از تعویض لباس از اتاقم میام بیرون همزمان زنگ در به صدا در میاد مهرداد میره در روباز
میکنه .سرهنگ یا همون عموحسین با پندار میان داخل از دیدن پندار اینقدر خوشحال میشم که بدون توجه به کسی خودمو
میندازم بغلش .

 سالم داداشی خوبی؟،؟ دلم برات شده بود قد مورچه الهی من قربون دلت بشم منم دلم برات تنگ شده بود شیطونکماز بغلش میام بیرون و گونه اش رو محکم بوس میکنم .
 خوب دیگه پروشات خانم داداشت رو دیدی ما رو فراموش کردی ببخشید عمو .با عمو حسین هم روبوسی میکنم اونا میشینن و من میام آشپزخونه برای همه شربت پرتقال درست میکنم ومیریزم توی لیوان
وبعد میچنیم توی سینی که مهرداد میاد آشپزخونه ....
 میشه اینو ببرین تا من میوه و شیرینی بیارم؟؟!بدون حرف سرش روتکون میده سینی شربت رو برمیداره ومیره ،منم خیلی زود ظرف میوه رو از یخچال برمیدارم و ظرف
شیرینی رو هم از روی میز ناهارخوری ،به سالن میام ظرف ها رو میزارم روی میز دوباره به آشپزخونه میام پیش دستی وچاقو
هم میارم و کنار پندار میشینم .

 چی شد اومدین اینجا نگفتین شاید دنبالتون بیان22
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 اون زنه ریحانه فکر میکنه من االن مُردمچی؟؟؟؟ اروم باش خواهر گلم چی داری میگی پندار چطور ممکنه؟! خیر سرش میخواست منو بکشه اتفاقا با ماشین هم منو زیر گرفت اما خوشبختانه هیچیم نشد .بغض بدی توی گلوم میشینه یک لحظه فقط یک لحظه به نبود پندار فکرکردم یه لرز افتاد توی بدنم .خیلی سعی میکنم گریه
نکنم اما تالشم بی فایده است اولین قطره اشکم میچکه پایین که پندار خیلی زود اونو با دستش میگره و منو میکشه توی
بغلش و سرم رو میزاره روی سینه اش.

 هی خانم خوشکله فعال که من نشستم کنارت و هیچ بالیی هم سرم نیومده پس الکی گیر و زاری راه ننداز که کالهمونمیره تو هم فهمیدی
 پندار اگه چیزیت میشد؟ فعال که سالمم میکشمش پندار اون زنو میکشم فردا شب با یه شبیه خون همه رو قافلگیر میکنیم و بهشون اجازه فرار نمیدیم صددرصد اونجا شدید تحت حفاظته از االن معلومه یه قیامت به پا میشه توهم باید بری به اون مهمونی صددرصد پس مواظب خودت باش ناهار چی دوس دارین براتون درست کنم. ما میریم عمرا اگه بزارم برین -برام قرمه سبزی درست کن

یه لبخندمیزنم و گونه اش رو میبوسم.
به اشپزخونه میام تمام وسایل مورد نیاز رو اماده میکنم و مشغول پختن غذا میشم .
برنج رو میکشم توی دیس و میزارم روی میز ،قرمه سبزی رو میریزم توی کاسه ی مخصوصش و میزارم روی میزنم روبه روی
هرصندلی بشقاب به اضافه ی قاشق وچنگال میزارم ظرف ساالدمم میزارم روی میز .
 بیاین غذا حاضره وااااای چقدر گرسنه امه پس زود شروع کن داداش گلمهرکی روی یه صندلی میشینه همه دور هم جمع میشیم ،بعد از اینکه عمو اینا غذا کشیدن منم برای خودم یکم غذا میکشم و
مشغول میشم.
پندار تند تند غذاش و میخوره و میگه:
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 اخیییییش روح و روانم تازه شده دستت طال ابجی گلی دلم برا دسپختت تنگ شده بودا نوش جونت داداشی اخ که من میمیرم برای اون داداش گفتنت خدا نکنه عزیزماز جاش بلند میشه محکم گونه ام رو میبوسه و بعد به سالن میره عموحسین هم غذاش رو تموم میکنه بعد از تشکر کردن
میره مهرداد هم غذاش تمام میشه و بدون تشکر کردن میره همه ظرفا رو جمع میکنم و میشورم بعد از مرتب کردن
آشپزخونه به سالن برمیگردم .

 ابجی میشه یکم باهم حرف بزنیم -باشه داداشی بریم توی اتاق من

همراه پندار به اتاقم هردو روی تخت میشینیم که پندار شروع میکنه به حرف زدن.

 چرا به من نگفتی؟؟!چی رو داداش؟! یعنی من این اینقدر برات غریبه بودم که بهم نگفتی یا شایدم بهم اعتماد نداشتی این حرفا چیه پندار مگه میشه؟! فعال که شده چرا حرف دلت رو بهم نگفتی چرا ازپنهون کردی پروشاتم خواهرم من مگه برادرت نیستم من که هرچیزیمیشد فقط به تو میگفتم چرا تو بهم نگفتی چرا منوغریبه دونستی من:پندار میشه بگی من چی رو بهت نگفتم؟!
 عاشق شدنت رو .چرا بهم نگفتی عاشق شدی؟؟! چرا منو محرم رازت ندونستی پندار پندار چی پری مگه من برادرت نیستم من باید با خوندن دفتر خاطراتت بفهمم عاشق شدی؟؟؟ پنداربخدا نمیخواستم اینطوری بشه ترسیدم عصبانی بشی یعنی من اینقدر بی منطقم اره ابجی درسته اگه میفهمیدم باهاش دوستی شاید یکم عصبانی میشدم اما توکه کار بدینکردی خوشکلم چرا ترسیدی؟؟!
 ببخشید حاال این اقای خوشبخت کیه؟؟!! من میشناسمش؟؟!! -اره توی سالن نشسته

پندار چشاش اندازه ی یه گردو گرد شد هیچ حرفی نمیزد ازحالتاش خندم میگیره و میزنم زیر خنده که پندار به خودش
میاد.
28
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شروع میکنه به قلقلک دادنم و نمایشی کتک زدنم منم میخندم اونم بلند واز ته دل

 ای چشم سفید بگو چرا هیچ اعتراض نکرد ای بیشعور اخ پندار قلقلکم نداره خخخخخ واااای دارم میمیرم پنداااار اره خانم منو دور میزنی بایدم بمیری. پندار غلط کردم وااااای.من میخندم بخاطر خنده های من پندار هم خنده اش میگیره ولی بازم قلقلکم میده .عموحسین و مهرداد میان توی اتاق
مهرداد با تعجب به ما نگاه میکنه اما عمو حسین میخنده و میاد دست پندار رو میگیره.
 پندار پسر بیار کنار اگه خواهرت عصبانی بشه با دوتا حرکت میزنه نفله ات میکنهخنده ام شدیدتر میشه پندار چپ چپ نگام میکنه که به خنده ام خاتمه میدم و درست سرجام میشینم .
 پروشات جان بابت ناهار خوشمزه ات ممنونم دخترم اما ما دیگه باید بریم. به همین زودی؟! زود نیست دخترم باید بریم کلی کار داریم باشه عمو هرطور راحتین.با عموحسین و پندار خداحافظی میکنم و اوناهم بعد از خداحافظی با مهرداد خونه رو ترک میکنن ،روی کاناپه میشینم که
مهرداد یه جعبه ی بزرگ میگیره سمتم.
این چیه؟!!؟ سرهنگ اورد برای فردا شب باید این لباسا رو بپوشیم باشه ،راستی ادرس اون ویال رو یادداشت کردی؟! روی میزه من میرم تا جایی فعال.بعد از  10دقیقه مهرداد حاضر و اماده میاد توی سالن .
 با ماشین میری؟!! نه جایی که میخوام برم جا پارک نیست باشه چطور؟! همینطور.مهرداد از خونه خارج میشه .
خیلی زود به اتاقم میام بعد از عوض کردن لباسام به سمت میز تلفن میام از روی ادرس برای خودم مینویسم و بعد ازبرداشتن
اسلحه ام و سویچ ماشینو از همه مهم تر عینک های مطالعه ام که داخلش دوربین کار گذاشته شده .از خونه خارج میشم.
20
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به ادرس نگاه میکنم و درست اومدم یه خونه خیلی بزرگ وسط یه باغ دور و اطراف ویال هیچ خونه ای نیست نمیدونم چرا ولی
هرچی هست به کار ما کمک میکنه.
عینک رو میزارم روی چشام ویه دوکمه که روی دسته ی عینکه هست رو فشار میکنم حالت فِرم عینک مثل عینک ته
استکانیه چندتا دوربین روی لبه های عینک کار گذاشته شده.
با ابروهای مصنوعی ابروهام رو تغییر میدم چندتا خال گوشی هم جا جای صورتم میزارم عالیه به جلوی ویال نگاه میکنم تعداد
زیادی ماشین هست و کلی ادم با لباس کارگری در حال رفت و امد هستن پس صددرصد مهمونی اینجاست باید حتما به
داخل ویال نفوذ کنم ماشین رو روشن میکنم به پشت ویال میام.
پشت ویال یه فضای خالی با چندتا اتاق مخروبه فضا سازی شده .به دیوار باغ نگاه میکنم خیلی بلند نیست میتونم برم باال از
فضای پشت ویال هم فیلم میگیرم ،میام روی ماشین و از دیوار میرم باال با یه حرکت میپرم توی باغ با دیدن دوربین مداربسته
ای که باالی سرم داره کار میکنه از سرجام تکون نمیخورم اروم اروم میام کنار دیوار و کشون کشون میرم سمت پارکینگ در
تمام مدت دوربین های روی عینک دارن فیلم میگیرن ،خودمو میرسونم وسط باغ خوشبختانه تا به اینجا هیچ دوربینی منو
ندیده با صدای یه نفر قالب تهی میکنم.
مرد :هی تو کی هستی؟؟!
پروشات به خودت بیا اره خودشه .
برمیگردم بطرف اون شخص با دیدن مردی که روبه روم ایستاده یکم مقنعه ام رو میکشم جلو و سرم رو میندازم پایین با یه
لحن خجالت زده میگم.

 ببخشید من از طرف شرکت خدماتی اومدم اما اینجا گم شدم. اونای که از طرف شرکت خدماتی اومد از صبح اینجان بله همکاران من از صبح اومدن اما من به دلیل اینکه صبح رو مرخصی گرفتم نتوستم از صبح بیام -همراه من بیا.

فقط سرمو تکون میدم و پشت سر مرده شروع به حرکت میکنم سرمو میارم باال به همه طرف نگاه میکنم از سوراخ روی دیوار
هم فیلم گرفتم ایول این از باغ.
اون مرده از یه دری وارد اشپزخونه میشه روبه یه نفر میگه .
 سهیال خانم.بیاین اینجا.(زنی که اسمش سهیالست و بهش میاد  40و خورده ای سن داشته باشه میاد بطرفمون)
 بفرما اقا. این خانم از طرف شرکت خدماتی اومد بهش لباس فرم اینجا رو بده راستی خودم دلیل اینکه از صبح نیومده رو میدونم. باشه بیا دخترجون.پشت سر سهیال از آشپزخونه خارج میشیم و به سالن میایم با دقت به همه جا نگاه میکنم به سهیال وارد یه اتاق میشه منم
دنبالش میام بهم یه دست لباس میده و میره ،دوربین رو متوقف میکنم خیلی زود لباسام رو عوض میکنم لباس فرم یه شلوار
سفید رنگه با یه مانتوی سرمه ای.
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دوباره دوربین رو روشن میکنم و از اتاق میام بیرون سهیال رو بطرفم میاد مقداری وسیله میزاره توی دستم .
سهیال :برو سالن و شیشه ها رو تمیز کن بعدش هم برو طبقیه ی باال بقیه ی شیشه ها رو تمیز کن .
سرتکون میدم و به سالن میام از دیدن کلی مَرد که همه با کت و شلوار مشکی نشستن تعجب میکنم سرجمع حدودا بیست
نفر میشن .همه سرشون باالست و دارن منو نگاه میکنم از چهره ی همشون فیلم میگرم و سرم رو میندازم پایین و میام سراغ
کارم که همون فیلم گرفتن از کل سالنه دوربین رو خاموش میکنم .
مشغول تمیز کردن اینه ی بلندی ام که روی دیوار نصبش کردن از توی اینه میبینم که ریحانه با اقتدار خاصی میاد روبه روی
همون مردا میشینه .
ریحانه :ببینین اقایون فرداشب اینجا یه مهمونی خیلی مهم دارم شما از باوفاترین افراد من هستین ازتون میخوام فردا شب از
اینجا محافظت کنید البته فقط شما نیستین  20نفر دیگه از ادمام رو میارم تا اینجا باشن مهمونی فردا شب خیلی حیاتیه باید
خیلی مواظب باشین.

همه اون افراد باهم چشم میگن با اشاره ی دست ریحانه سالن رو خالی میکنن .منم که اینه روتمیز کردم میام سراغ تنها
شیشه ای که مونده صدای قدم های ریحانه رو میشنوم که بهم نزدیک میشه.
 اینجا رو خوب تمیز کنید نمیخوام کوچیکترین لکی و گرد و غباری توی سالن ببینم چشم.زنیکه ی اشغال بادستای خودم میکشمت صبر کن فقط صبر کن .روی کاناپه ی وسط سالن میشینه که موبایلش زنگ
میخوره.
 چی شد،؟! تونستی اثری ازش پیدا کنی؟!.... :.....
 شماله؟!!! که اینطور چند نفر ازش مواظبت میکنن .؟؟؟!....... :.......
 که اینطور  10تا پلیس بقیه ی بادیگارد های پدرش هههههههه این هاتف صداقت چه کارا که نمیکه ولی من میدونمچطوری عذابش بدم فعال کاری نکنید تا بهتون بگم بزارین برای پسرش عذاداری کنه.فعال.
تلفن رو قطع میکنه لعنتی جای پریا لو رفته وای خدایا چکار کنم شیشه روتمیز میکنم و ازسالن خارج میشم دوربین رو
روشن میکنم و کل خونه رو میگردم ،به اشپزخونه میام .
سهیال خانم من کارم تموم شد باید زودتر برم با رئیس هماهنگ کردم باید مادرم که مریضه رو ببرم دکتر -باشه برو.
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دوباره به همون اتاق برمیگردم و لباسام روعوض میکنم اسلحه ام میبندم به کمرم و مانتوم رو میپوشم از اتاق خارج میشم یه
نگاه کلی به داخل خونه میندازم و از سالن میام بیرون هوا تاریک شده از حیاط جلوی ویال هم فیلم میگیرم و کال از ویال خارج
میشم.
میدوم میام پشت ویال سوار ماشین میشم ،اوفیش تمام شد خیلی زود ماشین رو روشن میکنم و به سمت خونه حرکت میکنم
.
در واحد رو با کلید باز میکنم و وارد خونه میشم با دیدن مهرداد که روی کاناپه نشسته رو بهش میگم .
 سالم کی برگشتی؟؟! من فقط نیم ساعت خونه نبودم رفته بودی کجا؟؟؟! رفته بودم ویالی ریحانهبا صدای فریادش چشامو میبندم ودوباره باز میکنم بهش خیره میشم که از عصبانیت رنگ گردنش زده باال.
 با اجازه کی رفتی؟؟! اگه لو میرفتی؟؟! اگه بالیی سرت میومد من جواب پدرت رو چی میدادم؟؟! هاااا؟؟! خو دِ یه حرفی بزنمگه من اینجا برگ چغندرم؟؟؟!
 ببخشید نمیدونستم عصبانی میشی کار خودتو انجام میدی بعد میگی ببخشید؟؟!د اخه دختر من چی بهت بگم؟؟! هیچی نگو فقط بیا این فیلما رو منتاژ کن وبفرست برا سرهنگ ما برای فردا شب که میخوایم شبیه خون بزنیم به نقشه کلخونه نیاز داریم.
 بی فکر.اینو میگه و از خونه میره بیرون .برمیگردم وبه در بسته ی خونه نگاه میکنم بعد از چند لحظه به اتاقم میام ولباسام روعوض
میکنم .
توی آینه به خودم نگاه به شلوار راسته ی مشکی رنگ یه کُت مشکی رنگ که تا یه وجب باالی زانومه روی لبه های کت ازنوار
های براق سفید استفاده شده یه زیرسارافن سفید هم زیر کت پوشیدم یه شال مشکی رنگ حریرم هم میپوشم کفش های
پاشنه  15سانتیم هم میپوشم اسلحه ام روهم که بسته ام به کمر البته از زیر سارافن.
کیفم رو برمیدارم و از اتاق میام بیرون .مهرداد روی توی سالن میبینم اونم با دیدن من ازجاش بلند میشه بدون حرف از خونه
خارج میشه منم دنبالش میام از دیروز تا االن حتی یه کلمه هم باهام حرف نزده یه جورای قهر کرده.
جلوی ورودی ویال مهرداد ماشین رو نگه میداره یکی از بادیگاردا بطرفمون میاد.
 مهمون خانم هستید؟! بله کلمه عبور خشم روشنبادیگارد سرش رو تکون میده راه رو باز میکنه مهرداد ماشین رو وارد حیاط ویال میکنه وپیش بقیه ی ماشینا پارک میکنه از
توی کیفم نقابم رو در میارم و به صورتم میزنم عالیه یه میکروفون اندازه نخود هم میزارم توی گوشم یه دونه هم به مهرداد
میدم بدون هیچ حرفی ازم میگیره .باهم از ماشین پیدا میشیم .
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وارد ساختمون میشیم یه خدمتکار پالتوم رو ازم میگیره همراه مهرداد به سالن میایم هرکس مشغول یه کاریه ،روی کاناپه
میشینم کل سالن رو میگردم اما از ریحانه هیچ خبری نیست یعنی کجاست؟!
هرچه قدر با چشم دور و اطرافم رو نگاه میکنم نیست که نیست از جام بلند میشم اروم اروم قدم هام رو برمیدارم و از سالن
خارج میشم به طبقه ی باال میام دور و اطرافم رو نگاه میکنم با شنیدن صدایی باز شدن دری نگاهم به اون طرف برمیگرده
ریحانه رو میبینم در حالی که تلفن توی دستشه از اتاق خارج میشه ،خیلی زود پله های که باال اومدم رو برمیگردم و میام
پایین و زیر پله ها قایم میشم.
صدای قدم هاش رو میشنوم .صداش برام واضح میشه .
 همین امشب باید اون دختره رو ازویال خارج کنید و ببرید ویالی خودم.دیگه هیچ صدای ازش نمیاد صدای قدم هاش کمتر و کمتر میشه از زیر پله ها میام بیرون ،مهرداد کجا رفته.
دستمو میزارم روی گوشم.
 مهرداد کجایی؟! توی سالن ببین پروشات همه چی اوکیه قافلگیری شروع میشه اماده امقافلگیری برای ریحانه خانم شروع میشه ،به سالن برمیگردم روی همون کاناپه میشینم به مهمونا نگاه میکنم که با خیال راحت
در حال خوردن و نوشیدن و رقصیدنن ولی نمیدونن تا نیم ساعتِ دیگه همه چی براشون تمام ،تک تک افراد حاضر در این
مهمونی یه جرمی مرتکب شدن البته به جز خدمه وگرنه بادیگارد های هم که بیرون هستن پروندشون سیاه و همشون
چندسالی زندان بودن صدای مهرداد توی گوشم میپیچه .
 پروشات تو حواست به داخل باشه من میرم بیرونباشه.مهرداد رو میبینم که از سالن خارج میشه حواسم رو میدم به مهمونا و البته مهم تر ریحانه هدف اصلیِ منه  .ریحانه رو میبینم
که گوشیش روشن میشه خیلی زود سالن رو ترک میکنه بلند میشم و دنبالش میام ،وارد حیاط میشم دور و اطرافم رو نگاه
میکنم خبری از ریحانه نیست صدای شلیک گلوگه رو میشنوم .
 مهرداد کجایی عملیات شروع شده.هیچ صدای ازمهرداد نمیاد همه ی بادیگارد ها در تکاپو هستن تا جلوی پلیس رو بگیرن رو به در اصلی میام پشت یکی از
بادیگاردها می ایستم با اسلحه ام محکم میکوبم توی گردنش که نقش زمین میشه با صدای که از سمت چیم میاد سر
برمیگردونم از دیدن فردی که میخواد بهم شلیک کنه اسلحه ام رو بلند میکنم دوتا تیر به پاهاش میزنم دونفری که جلوم
هستن متوجه من میشن برمیگردن طرف من تا منو بزنن که از سمت راست مورد هدف افراد یگان ویژه قرار میگیرن و
مغزشون متالشی میشه نقابم رو از روی صورتم برمیدارم ،باید ریحانه رو پیدا کنم از دور عمو حسین رو میبینم که داره بهم
میگه برم بیرون اما نه نمیتونم باید مهرداد رو پیدا کنم بعدش هم ریحانه رو ،چندین بادیگارد میبینم که همه بطرف چپ باغ
میرن صددرصد برای محافظت از ریحانه میرن میخوام دنبالشون برم اما با شنیدن صدای گلوله از سمت راست ویال راه هم رو
33

https://telegram.me/romancity

Roman-City.ir

رمان قافلگیری مرگبار

کج میکنم وبه طرف راست ویال میدم پشت ویال پُره از درختای بلندو سر به فلک کشیده بین درختا گم میشم پشت سرم
صدای پا میشنوم برمیگردم با دیدن یکی ازاون بادیگاردا اسلحه ام رو بلند میکنم و با یه تیر خالصش میکنم دیگه از این طرف
صدای گلوله نمیاد اما جلوی ویال هنوز صدای شلیک میاد .سرجام می ایستم دستمو میزارم روی گوشم.
 مهرداد کجایی؟؟! .بازم هیچ صدای نمیاد میخوام بطرف چپ باغ برم که بازم صدای شلیک گلوله از همین طرفم به گوش میاد برمیگرد میدم به
طرف صدا پیراهن سفید مهرداد رو میبینم بطرفش میام یه قدمیش می ایستم میخوام صداش کنم که از سمت چپم صدای
گلوله به گوش میرسه یکی از بادیگاردا مهرداد رو مورد هدف قرار گرفته تو کسری از ثانیه خودم سپر مهرداد میکنم اون
بادیگارد با اسلحه اش حدودا  5یا  2تا گلوله به سمت مهرداد شلیک کردم که همه سهم من شدن احساس میکنم شکمم
آبکش شده فقط اسلحه ام رو میارم باال و یه تیر حواله اون مَرد میکنم توی اون هوای نیمه تاریک تونستم مغزش رو متالشی
کنم صدای مهرداد رو میشنوم اما اسلحه ام از دستم میوفتم و بعدش خودم روی دوتا زانوم میوفتم .مهرداد بازوهام رو میگیره
و برم میگردونه االن توی بغل مهردادم ،چقدر آغوشش گرمه .
 خوبی پروشات؟! االن ...عا...لی ..ام. -چرا این کار و کردی لعنتی ،تحمل کن تحمل کن االن میبرمت.

همه ی صدا ها خوابید مهرداد منو مثل یه نوزاد توی اغوشش میگره و میدوه اروم کنار گوشش زمزمه میکنم.
من :از اینکه اینقدر دوست دارم متنفر...
دیگه نتونستم جمله ام رو ادامه بدم احساس میکنم کل محتویات شکمم داره میاد توی دهنم ،میارم باال اما خون باال میارم
پلکام روی هم میوفته....
دانای کل:
مهرداد در حالی که پروشات در آغوشش بود به سمت ورودی ویال دوید ،گیج شده بود نمیدونست چکار کنه همه جا با خون
رنگ شده بود بیشتر بادیگاردها تیر خورده بودن حاال یا مُردن و یا زخمی شدن ،ماموران یگان ویژه همه ی مهمانان رو
دستبند زدند و درحال انتقال آنها به داخل وَن ها بودند ،به خودش امد به سمت امبوالنس دوید پروشات را روی تخت گذاشت
دوتا پرستار خانم شروع به رسیدگی به پروشات کردن با وخیم بودن اوضاع پروشات دستور انتقال او به نزدیک ترین بیمارستان
را دادند .
یکی از آن دو پرستار با بیمارستان تماس گرفت.

پرستار :خیلی سریع اتاق عمل رو اماده کنید مجروح به دختر  23یا  22ساله حدودا چهارتا گلوله تو ناحیه شکم نبصش
ضعیفه اوضاعش وخیش هرلحظه امکان ایست قلبی داره.
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تلفن رو قطع کرد به کمک دوستش رفت روی شکم پروشات گازاستریت گذاشتند تا بلکه جلوی خونریزی را بگیرند ضربان
قلب پروشات کندتر و کندتر شد خط ها صاف شدن ،پرستار با عجله دستگاه شوک را اماده کرد .شوک اول خط ها صاف
ماندند راه خود را رفتند شوک دوم خط ها پستی و بلندی پیدا کردند همچون رشته کوه های البرز و زاگرس پرستار نفسی از
سر اسودگی کشید ،امبوالنس جلوی در ورودی بیمارستان توقف کرد همزمان با توقف امبوالنس یک ماشین دیگر با صدای
وحشتناکی همچون رعد وبرقی سهمگین ترمز کرد مهرداد داستان ما بود با عجله پیاده شد با دیدن پروشات غرق در خون که
روی تخت بود به خودش امد از رویای اینکه شاید اشتباه دیده و آن زن پروشات او نبود بیرون امد با واقعیت روبه رو شد
زانوهایش سُست شد روی زمین نشست .
پرستار ها پروشات را بردند با رفتن پروشات مهرداد به خودش امد با حالی زار و اندوهگین به دنبال پرستارها رفت.
پروشات را وارد اتاق عمل کردند و اجازه ی ورود را از مهرداد گرفتند ،مهرداد با ناتوانی کنار دیوار نشست او اینجا بود و عشقش
در اتاق عمل با مرگ دست و پنجه نرم میکرد ایا عدالت زندگی این بود؟؟! ذهنش درگیر بود پروشات برای بار اخر کنار
گوشش زمزمه کرد دوستش دارد ایا خواب و رویا نبود؟؟!!!
از اینکه عشقش به او اعتراف کرده خوشحال بود اما ترس از دست دادن یار تمام خوشحالیش را گرفت به جایش ترس و
ناراحتی را برایش به ارمغان اورد.
اولین قطره اشک از چشمش جاری شد یاد روزهای افتاد که پروشات را تحقیر میکرد اما پروشات حتی یه کلمه هم حرف
نمیزد در دلش بیشتر و بیشتر عاشق پروشات میشد اما مغرور بودن که شاخ و دُم ندارد نتوانست آن غرور تو خالیَش را کنار
بگذارد تا در کنار یار طعم خوشبختی را مزمزه کند .
تلفن از دست هاتف لیز خورد و افتاد .برای این پدر که غم فرزند دیده زیادی سخت است که بفهمد دخترش ،فرزندش ،یکی
یکدانه اش دارد با مرگ دست و پنجه نرم میکند.پرستو همسر و غمخوار  34ساله ی هاتف ازدیدن حال و اوضاع همسرش
ترسید و به طرف او امد .
پرستو :هاتف عزیزم چی شده؟!
هاتف :دخترم.
تنها همین کلمه ی دخترم و حال بدش مدرکی شد برای دلشوره های بی کران پرستو که از صبح با او همراه بود انگار
میدانست قرار است برای تک دخترش اتفاقی رقم بخورد ،زانو سُست کرد و روی زمین نشست از ته دل جیغ زد اسم تک
دخترش را صدا کرد خدا را صدا زد هاتف که حال خودش بدتر بود روی زمین نشسته بود نمیتوانست همسرش را دل داری
دهد هنوز در شک از دست دادن فرزندش بود.
پندار با شنیدن صدای جیغ های مادرش خیلی زود از اتاقش خارج شد با دیدن اوضاع پدر و مادرش فهمید که اتفاق بدی
افتاده کنار پرستو روی زمین نشست.
 مامان چی شده؟! خواهرت رفت اونم رفت پیش داداشت اونم ترکمون کرد امکان نداره این چرت و پرت ها رو کی به شماها گفته کی گفته خواهر من مُرده کی گفته من بی خواهر شدم.مرد بود و برایش سخت بود مثل مادرش هق هق کند بغض گلویش خفه اش کرده میخواست با داد و فریاد خودش را خالی
کند رو کرد طرف پدرش که مردانه میگریست و چقدر سخته یه مرد گریه کنه .
 بابا کی گفته؟؟35
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 حسین.همین یه کلمه کافی بود تا تلفن را بردارد و شماره ی عمویش را بگیرد میلرزید ترس حقیقت بودن این خبر همچون خنجری
بود که به قلبش فرو میرفت.تماس وصل شد و صدای خسته ی حسین در تلفن پیچید.
 الو عمو اینجا چه خبر مامان و بابا چی میگن چرا اینقدر داغون شدن؟؟! پندار پسرم بیاین بیمارستان پروشات...نتوانست ادامه دهد بغضش ترکید و تبدیل به قطره های ابی به نام اشک شد.پندار که حاال مثل دیوانه ها شده بود دور خودش
میچرخید و فریاد میزد .
دروغه دروغ میگی خواهر من زنده است. اروم باش پسر زنده است اما تو اتاق عمله زودتر خودتون رو برسونین بیمارستان.همین جمله کافی بود تا ریشه ی امید در دل پندار جوانه بزند .رو کرد به پدر و مادرش و گفت.
بابا مامان بلندشین باید بریم بیمارستان پروشاتم زنده است اما تو اتاق عمله. زنده است؟؟! دخترم زنده است؟! -زود باید بریم بیمارستان

لباس عوض کردن و خارج شدن از خانه  10دقیقه بیشتر طول نکشید.
مهرداد هنوز ازهمان جایی که نشسته بود بلند نشده بود  .نه چیزی میگفت نه حرکتی میکرد مثل یه مرده ی متحرک
زانوهایش را توی بغلش جمع کرده بود و دستانش را دور انها حلقه کرد سرش را روی پاهاش گذاشته بود و به یه نقطه خیره
بود باورش نمیشد پروشات تیر خورده و حاال توی اتاق عمله .در ذهنش مدام خاطرات را مرور میکرد یاد معصومت چشمای
پروشات اتیش به وجودش میکشید.فقط از خدا یه فرصت میخواست تا به پروشات اعتراف کند که چقدر دوستش دارد.
و چقدر زود دیر شد برای مهرداد مغرور ما.
باید طلب بخشش کرد باید بخشید باید حرفای گفتنی رو گفت باید حرفای دل رو زد تا وقت هست فردا شاید نباشی شاید
نباشه.
حسین که این برادرزاده ی ساکت ارومش را همچون دختر خود دوست داشت ارام ارام برای اون میگریست باید دیدن قامت
بلندو خمیده ی برادرش اشک هایش را پاک و بطرف او رفت هاتف با دیدن چشم های پوف کرده و قرمز حسین دستاهایش را
گرفت.
 حسین تو روبه ارواح خاک اقاجون قسم بگو بچه ام زنده است بگو برام مونده بگو پروشاتم نفس میکشه. اروم باش داداش زنده است بردنش تو اتاق عمل دکترا گفتن دعا کنید.بغض حسین شکست برادرش را در اغوش کشید و باهم گریه کردند.
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پندار که در دل احساس خطر میکرد روی یک صندلی نشست حالش بد بود نمیدانست خوب است یا بد انگار در جایی بین
زمین و آسمان بود یه حالت گیج داشت.
پرستو که روی زمین نشسته بود و تیکه اش بر دیوار بود اروم گریه میکرد و ذکر میگفت برای سالمتیه تک دخترش .
خانواده ی حسین هم امدند منیره همسر حسین پرستو را به زور بلند کرد و روی صندلی نشاند دخترش مهتاب هم کنار
مادرش نشسته بود برای سالمتیه دخترعمویش و دوست صمیمی اش قرآن میخواند.
در اتاق عمل باز شد اولین نفر مهرداد بود که بطرف دکتر خیز برداشت.

 حالش خوبه؟؟! زنده است؟! خواهرم خوبه د یه حرفی بزن. بله بله اجازه بدید متاسفانه دخترتون  5تا گلوله تو ناحیه شکمش خورده اسیب بدی به اعضای داخلی وارد شدن ما یکی ازگلوله ها که در گوشتش بود رو دراوردیم اما توی کلیه سمت راستش  3تا گلوله بود کلیه از کار افتاده بود مجبور شدیم کلیه
رو در بیاریم یه گلوله دیگه هم توی کلیه سمت چپش خورده که باید بگم این کلیه هم امروز فردا از کار می افته باید سریع
پیونده کلیه زده بشه وگرنه دخترتون میمیره.
 من کلیه ام رو میدم بهش بریم همین االن. نمیشه پسر جون برای اینکه به خواهرت کلیه بدی باید یه سری ازمایشات انجام بدی. خواهرم نیست زنمه. باشه بیا اتاق من تا بریم برای ازمایشات.دکتر رفت هاتف و حسین و پندار کال پروشات را فراموش کردند با تعجب خیره شدند به مهرداد که حق به جانب داشت به انها
نگاه میکرد .در آخر پندار به حرف آمد.
 خواهر من چی چیته؟؟! زنمه دوسش دارم عاشقشم فقط و فقط هم مال من میشه ،چه تو این دنیا چه تو اون دنیا فقط من ،از این بیمارستان لعنتیهم که بیرون رفتیم براش یه جشن بزرگ میگیرم و به همه میگم مال منه زن منه حق منه.
حرفایش را زد و از کنار انها گذشت .خیلی پررو بود نه ؟؟ اما مرد بود و عاشق ،میخواست عشقش را داشته باشد برایش سخت
بود عشقش را کنار کس دیگری ببیند از همین االن با پدر و برادرش اتمام حجت کرده بود که پروشات مال منه و مال کس
دیگه ای نیست .در دل فکر کرد اگر پروشات را از دست بدهد قطعا خواهد مُرد.
مهرداد ،پندار ،حسین ،هاتف ،پرستو،منیره و مهتاب همه ی آن ها ازمایش دادند تا اگر توانستند یکی از کلیه های خود را به
پروشات دهند.
مهرداد سرجای قبلش به همون حالت نشسته بود و فکر میکرد پروشات با لباس عروس چگونه میشود.دیونه بود مگه نه؟!
پندار در حیاط بیمارستان نشسته بود و ارام ارام اشک میریخت و دعا میکرد از خدا میخواست خواهرش را به آن ها ببخشد و
با خدایش حرف میزد .
 د خدا من داشتم شوخی میکرد میگفتم بره برنگرده به جان خود پروشات که برام عزیزترینه شوخی بود تو چرا جدی گرفتینزاشتی برگرده خدا برام برش گردون برای عشقش برش گردون میدونی که چقدر عاشق مهرداد بود فکرمیکرد مهرداد
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هیچوقت عاشقش نمیشه فکر میکرد عشقش یطرفه است خدا میدونی چقدر عذاب کشید چقدر از این عشق یطرفه سوخت
خدا حاال که مهرداد هم دوسش داره نبرش پیش خودت خدا ما همه بهش نیاز داریم.
نتایج آزمایش ها اماده بود .همه در اتاق اقای دکتر جمع شده بودند هرکدام استرس و اضطراب را به نوعی با خود همراه
داشت ،سکوت مرگباری بر فضای اتاق حاکم شده بود تا اینکه اقای دکتر لب باز کرد و این سکوت خفه کنده را شکست.
 با توجه به نتایج ازمایش ها اقای کیانی مناسب ترین فرد برای پیوند کلیه است ،برادرش اقای پندار صداقت هم برای پیوندکلیه مناسب هستند اما امید بیشتر به اقای کیانی هست یعنی درصدش خیلی باالتره که پیوند انجام بشه اما برای اقای صداقت
درصدش خیلی کمه و امکان داره بدن پیوند رو پس بزنه.
 من اماده ام برای عمل کی باید بریم. باید اول پدرتون رضایت بدن تا شما بتونید عمل بشید چندتا ازمایش هم هست که باید انجام بدی اونوقت برای عمل امادهمیشید
 بهتر هرچه زودتر کارا رو انجام بدیم.دکتری سری تکان داد و با اجازه ای گفت و اتاق را ترک کرد هاتف رو کرد به مهرداد و گفت .
 ممنونم پسرم که داری جون دخترمو نجات میدی. اون کسیه که بدونش دیگه نمیتونم نفس بکشم ،نباشه نیستم من دارم نفس خودمو نجات میدم میشه چند دقیقه باهم حرف بزنیم باشه بریم توی حیاط.مهرداد سری تکون داد باهم از اتاق خارج شدند.
هاتف نمیدانست چه حسی باید داشته باشد ،باید برای ابراز محبت های مهرداد نسبت به دخترش غیرتی شود یا خوشحال
باشد کسی اینگونه دخترش را دوست دارد و میتواند او را خوشبخت کند .
روی یه صندلی زیر درخت نشستند پندار رو به مهرداد کرد و گفت .
 فقط چندتا جمله باهات حرف دارم میدونم که میدونی خواهرم دوستت داره خواهرم شب و روز بخاطر این عشقه یک طرفهعذاب کشید اونم چندسال ،االنم که بخاطر عشقش افتاده گوشه بیمارستان فکر نکن ادم بی غیرتی ام و این چیزا اتفاقا جاش
بیوفته از صدتا مرد متعصب و غیرتی !،غیرتی ترم چون اون خواهرمه ناموسمه ولی این حرفا رو دارم میگم چون میدونم عاشق
شدن کار دله ازت میخوام وقتی پروشاتم به هوش اومد دیگه ناراحتش نکنی نزار دیگه بخاطر تو اشک بریزه و غصه بخوره مگه
نمیگی عاشقشی پس نزار ناراحت بشه.فقط همین.
از کنارش بلند شد و بطرف خروجی بیمارستان به راه افتاد و مهرداد را با دنیای از فکر و خیال تنها گذاشت .
همه چیز برای پیوند کلیه اماده بود پدر مهرداد اقای محمد کیانی هم رضایت خودش رو برای عمل پسرش اعالم کرد.
مهرداد لباس اتاق عمل را پوشید و روی تخت دراز کشید چند پرستار او را به اتاق عمل اوردند در بسته شد مهرداد سرش را
کج کرد به پروشات که در فاصله چهارمتری بری روی تخت دیگری خوابیده بود نگاه کرد لبخند تلخی زد و قطره ی اشکی از
گوشی چشمش چکیده زیر لب زمزمه کرد.
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 -دوست دارم لطفا بعد از عمل دیگه منتظرم نزار.

داروی بیهوشی باعث شده که مهرداد چشم روی هم بزارد .
هاتف و بقیه ی اعضای خانواده در حیاط منتظر بودند تا عمل تمام شود پرستو گریه میکرد و قران میخواند فقط از خدا
میخواست دخترش به او برگرداند هاتف کالفه قدم میزد حسین یه گوشه نشسته بود و دعا میکرد پندار خسته و افسرده یه
گوشه نشسته بود و پاهایش را روی زمین کشید بود .منیره و مهتاب به خانه رفتند تا چیزی برای خوردن اماده کنن ،اقای
کیانی به همراه همسرش فاطمه خانم هم روی صندلی نشسته بود و برای سالمتی پسر عاشقشون دعا میکردن.
با نوری که به چشمانش میخورد ارام چشم باز کرد فضای کامال سفید اتاق به او فهماند که در اتاق بیمارستان است دور و
اطرافش را نگاه کرد به جز او دو بیمار دیگر هم در اتاق بودند تمام فکرش پر شد از پروشات زنگ کنار تخت را فشرد به دقیقه
نکشید که یک مرد الغر اندام درحالی که روپوش سفید به تن داشت به اتاق امد ...
 ببخشید جناب من همراه ندارم؟! چیزی الزم داری؟!!خیر به یکی از اعضای خانوادم بگید بیان نیم ساعت دیگه وقت مالقاته االن نمیتونن بیان حداقل یه تلفن به من بدین باید از حال یه نفر باخبر بشم. بیا با موبایل خودم تماس بگیر.مهرداد تشکری کرد و موبایل را از دست پرستار گرفت شماره پدرش را از حفظ بود بعد از شماره گیری موبایل را کنار گوش
خود گذاشت .
 الو بابا الو پسرم بهوش اومدی حالت خوبه؟! بابا من خوبم فقط پروشات چطوره؟! واال که فعال تو بخش مراقبت های ویژه است اعالئم حیاتیش پایینه باید صبر کرد.دیگر حرفی نزد تلفن را قطع کرد و به پرستار برگرداند در دلش غوغای بود کالفه بود نگران پروشات بود دلش میخواست االن
کنار او باشد .
پرستو فشارش پایین بود و او به بخش اورژانس بردنت و به او سرُمی وصل کردند هاتف دست او را در دست گرفته بود و
نوازشش میکرد پندار سراسیمه پرده را کنار زد و گفت.
 بابا به هوش اومد بابا چشاشو باز کرد.پرستو با شنیدن این خبر که انگار جانی دوباره گرفته باشد از جایش بلند شد وبا کمک هاتف به بخش مراقبت های ویژه رفت
از پشت شیشه دکترا ها را دید که داشت پروشات را معاینه میکردند و اما پروشات با حالت گیجی به اطرافش نگاه میکرد
ذهنش خالی بود نمیدانست اطرافش چه خبر است .
پروشات را به بخش منتقل کردند وقت مالقات رسید همه در اتاق پروشات جمع شده بودند.
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 هی پری خوب منو ترسوندیاااا من هنوز نمیدونم چی شد؟! هیچی خواهر من شما یه دفعه جکی جان بازیتون گل کرد پریدین جلو گلوله ها و اب پاش شدین به همین سادگی.فکر کرد همه چیز مثل یک فیلم از جلوی چشمش گذشت با نگرانی و کالفگی به دور و اطرافش نگاه کرد بین مالقات کننده
ها مهرداد را پیدا نکرد.
(پندار آرام فقط طوری که خود پروشات بشنود گفت)
 گشتم نگرد نیست اون االن بخش جراحی مردان بستری شده(.با صدای بلند که بقیه هم بشنوند گفت) ایشون اقای کیانیپدر اقا مهرداد و ایشون خانم کیانی مادر اقا مهرداد هستن.
 خوشبختم.فاطمه (خانم کیانی) :همچنین دخترم باعث خوشحالیمه که عروسمو سالمو و سالمت میبینم .
 چی؟؟!حال پروشات تعریفی نداشت هم خوشحال بود هم گیج بود مثل یه دیوونه ،چشماش اندازه گردو شده بود
پروشات.....
االن دقیقا نمیدونم چه رفتاری باید داشته باشم ،خوشحال باشم ،عصبانی باشم ،ناراحت باشم ،یا اینکه خجالت بکشم ،با
چشمای گرد و دهانی باز از تعجب خیره شدم به مادر مهرداد .
پندار که حالت منو میبینه میزنه زیر خنده به خودم میام دهنمو میبندم و هیچی نمیگم .
اقای کیانی :خوب ما بریم مالقات مهرداد
بابا :بیاین بریم.
در کسری از ثانیه اتاق خالی میشه فقط پندار میمونه پیشم.
 وااااای پری نمیدی چقدر قیافت باحال شده بود اااا پندار نخند تعریف کن ببینم مهرداد چرا تو بیمارستان بستری شده چرا مادرش بهم گفت عروسم چون این اقا مهرداد مغرور به یه تلنگر نیاز داشت تا به خودش بیاد تو نبودی ببینی چه زنم زنم راه انداخته بود این مهردادطوری میگفت زنمه انگار یه جین بچه ازت داره جلو روی بابا در میاد میگه پروشات فقط و فقط مال منه فقط من ،مال کس
دیگه ای نمیشه زن منه حق منه نفس منه من بدون اون میمیرم...
 مهرداداینا رو گفت؟؟!! بخدا دروغ میگی امکان نداره. تو توی تیراندازی دوتا کلیه ات رو از دست دادی یه هفته بی هوش بودی. پس االن چطوری زندم مگه میشه بدون کلیه یکی از کلیه های مهرداد رو بهت پیوند زدن کلیه ی مهرداد؟؟؟ اره خواهر گلم40
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 امکان نداره پندار مهرداد چشم دیدن منو هم نداره نخیر دوست داره.دوسم داره.
دوسم داره مهرداد منو دوس داره .
چندماه بعد:
با دیدن دریای ابی رنگ روبه روم دلم ضعف میره دستامو میزارم روی نرده های تِراس و یه نفس عمیق میکشم و ریه هامو به
یه هوای پاک مهمون میکنم صدای پندار رو از پایین میشنوم .

 الو پری از رویا بیا بیرون ،بیا پایین تو حیاط تا صبحانه بخوریم شما شروع کنید تا من بیام د اخه این نامزدت نمیزاره بخورم بابا از گرسنگی ضعف کردم این سنگدل میگه تا زنم نیاد هیچی نمیخوریم. اومدم.اومدماز اتاق میام بیرون پله ها رو دوتا یکی میکنم و میام طبقه ی پایین و از خونه میام بیرون و کنار مهرداد میشینم.
که پندار میگه .
 اقا مهرداد اجازه هست؟؟!اره پری کم بود توهم اضافه شدی خدایا چرا این همه بالی اسمانی برای من نازل میکنیاین حرفا رو در حالی که تند تند لقمه ی کره مربا میخورد گفت ،به مهرداد نگاه میکنم که بهم اشاره میکنه شروع کنم منم یه
لبخند بهش تحویل میدم و شروع میکنم به خوردن
عموحسین به همراه بابا از در حیاط میان داخل با دیدن ما که توی حیاط نشستیم بطرفمون میان .بعد از سالم و احوال پرسی
کنارمون میشینن.
عموحسین :امروز ریحانه و دار و دسته اش اعدام شدن.
من :واقعا؟!
عمو حسین :اره.
بابا:میخواین برگردیم تهران؟!
من :برگردیم.
پندار :اقا من هنوز برنز نکردم که.
بابا :تو صبحانه ات رو بخور
پندار :بابا من زن میخوام
بابا :چی؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!
پندار :ااااا خو گفتم زن میخوام چرا داد میزنی؟!
بابا :دروغ میگی؟؟؟!
پندار :ن بخدا دروغم چیه
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بابا :کیه؟؟! کی بریم خواستگاری؟!
پندار :اونا باباش همین االن خواستگاریش کن.

همه ی سرها همزمان برمیگرده طرف عموحسین ،عموحسین بیچاره خودش با چشای اندازه توپش خیره شده به پندار ،پندار
دستشو میزاره زیر چونه اش و با یه نیش باز رو به عمو حسین میگه .
پندار :عمو دخترتو بهم میدی؟؟!بخدا از گل نازکتر بهش نمیگم ،میزارمش رو سرم بشه تاج سرم .عمو ندیش به یکی دیگه هاااا
امار همه خواستگاراش رو دارم نمیدونی چندتاش رو فقط خودم رد کردم بعضیاش از زیر دستم فرار کردن و اومدن تو خونتون
نشستن
عموحسین :واال من از خدامه تو دامادم بشی تا ببینم مهتاب خودش چی میخواد.
من :پس یه عروسی افتادیم
پندار :دوتا عروسی باهم منو تو باهم عروسی میگیریم .
توی ماشین نشستیم و داریم برمیگردیم تهران به تمام اتفاقات اخیر فکر میکنم خیلی جا کم اوردم خیلی جا ها خسته شدم
اما تنها کسی که همراهم بود و هیچوقت تنهام نزاشت خدای باالی سرم بودم خدایا ممنونتم از اینکه همیشه هوامو داری از
اینکه عشقمو بهم دادی ممنونم از اینکه خون برادرم رو زمین نموند ممنونم خدایا بابت تمام چیزای که بهم دادی شکرت
.زندگی من ادامه داره اما دیگه ناراحتی و غم برام معنای نداره چون همه ی کسایی که دوست دارم کنارم.
به شریک زندگیم نگاه میکنم ،زندگی من تازه شروع شده اما دیگه تنها نیستم دیگه خودم تنها با مشکالت نمیجنگم ازاین به
بعد مهرداد رو کنار خودم دارم.خانواده ام رو دارم .خدایا این خوشبختی رو از من نگیر منم برای نگه داشتنش همه ی تالشم
رو میکنم.
دانای کل:
بیاین از این بعد قدر هر لحظه از زندگیمون رو بدونیم ثانیه به ثانیه به هم محبت کنیم این دنیا اونقدر بزرگ نیست که بخوایم
به هم بدی کنیم امروز هستیم فردا نیستیم ،امروز هست فردا نیست.
بیاین اگه عاشقیم به عشقمون اعتراف کنیم تا دیر نشد ،اگه کسی ازمون ناراحته معذرت خواهی کنیم ،بیاین کسایی که
ناراحتمون کردن دلمون رو شکستن ببخشیم هیچکس با بخشیدن کوچیک نمیشه اگه کوچیک میشد خدا اونقدر بزرگ نبود.
بیاین بخاطر چیزای بی ارزش روابط خانوادگی رو قطع نکنیم.
فقط در کنار هم خوشحال باشیم.
به داشته هامون فکر کنیم و خداروشکر کنیم و خوشحال باشیم.
عمر ما آدما خیلی زود تمام میشه ،آخر راه همه ی ما مرگه .اون دنیا نه ثروتی با خودمون میبریم نه تجمالت توی این دنیا رو.
بیاین محبت کنیم بدون منت بیاید به دور از سختی درکنار هم خوشحال باشیم.
دوستان این رمانم چه خوب چه بد تمام شد امیدوارم خوشتون اومده باشه در حین نوشتن این رمان اتفاقای زیادی افتاد که
نتونستم بهترین نوشته هام رو بنویسم به بزرگواری خودتون ببخشید.

کوثر کریمی
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