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 بسم الله الرحمن الرحیم
 داستان نیمه بلند پلیسی ایرانی
 نام داستان: قلب های بی تپش

 نویسنده: مهرداد مراد
 

 "سخنی با همراهان رمانسرا" 
 با سالم 

چند وقتیست که مدیران برخی سایت ها و کانال های تلگرامی، اقدام به انتشار 
و با این عمل  لطمه ی جبران ناپذیری  رمان های رمانسرا در کانال های خود نموده

 به سایت وارد می کنند.
کانال های فوق بدون قائل بودن احترام برای سایت و کاربران تنها به فکر منافع 

خویش بوده و این در صورتیست که اگر سایت از بین برود منبع و مرجع رمان های 
 یز متضرر خواهید بود.کانال های مذکور نیز از بین رفته و شما خوانندگان  عز 

یقینًا  شما به دنبال رمان خوب  و ایضًا دسترسی راحت و آسان به رمان هستید و 
 این امر میسر نمی شود مگر از طریق سایت .

برای ساخت تمامی رمان ها زمان و هزینه صرف می شود، پس با دانلود مستقیم 
 . رمان از سایت به زحمات دوستان خود در سایت بها دهید 

http://romansara.org 
 با تشکر،مدیریت سایت رمانسرا.

 مقدمه 
بسیاری بر این باورند که افسران و یا درجه داران پلیس، آدم هایی از جنس دیگر 

 کنندهستند و این ماموران عزیز و زحمتکش به شکل دیگری زندگی می
قی افراد فرق شان با باهای حساسها و مسئولیتها به خاطر پستشاید بعضی

 ند. کنی ما معمولی زندگی میی این قشر از اجتماع مانند همهداشته باشند اما قاطبه
بسازم. در عین حال  000در این داستان قصد ندارم از قهرمان داستان یک مامور 

ی ما در های معمایی و کالسیک هم نیستم. قهرمان داستانم مثل همهاهل داستان
ولی دارد؛ البته نمیخواهم در پایتخت باقی بمانم و قصدم این تهران یک زندگی معم

های بعدی میان شهرهای مختلف کشور عزیزم بگردم و است که در داستان
های داستانی را از میان اقوام مختلف و دوست داشتنی وطنم انتخاب کنم. شخصیت
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بلند( به های نیمه بلندم )به جز رمان های ی سعی من بر آن است تا داستانهمه
صورت رایگان و آنالین در اختیار مخاطبان قرار بگیرند تا خوانندگان به راحتی به این 

آثار دست بیابند، این دومین تریلر پلیسی من است و امیدوارم خوانندگان از آن 
 لذت ببرند. 

 
 *بی خوابی های شبانه*

و سرم را زیر  صدای زنگ بی امان تلفن کالفه ام کرده بود. روی تخت غلطی زده
 خواستبالش فرو بردم. مثل همیشه خیلی دیر به خواب رفته بودم و هیچ دلم نمی

 چشمانم را باز کنم و از رخوت دل انگیز صبح گاهی بیرون بیایم. 
داد ی تنم بی حس بود و نا نداشتم برخیزم اما آهنگ تند و تیز تلفن مجال نمیهمه

درید. بالش را بیشتر به گوشم ا از هم میی ظریف چرت نازم رو پی در پی رشته
شد و من هم یک فشردم. سعی کردم بی اعتنا باشم. مزاحم به زودی خسته می

کردم. اما نه، بی فایده بود هرکه بود، از حضورم در خانه خبر ساعت بیشتر خرخر می
 داشت و هر لحظه، با صدای هر زنگ، به سماجت خود 

به خودم داده و از جایم بلند شدم. با وجود روشنایی  افزود. با عصبانیت تکانیمی
دید. دستم را پیش برده و گوشی را پیدا کردم. روز، چشمان خواب آلودم درست نمی

 فتم:ی بلندی کشیدم و گروی صندلی کنار تلفن نشستم و با برداشتن گوشی خمیازه
 بفرمایید...  -
 . حالتون خوبه؟سالم سعید خان! ببخشید این موقع مزاحم شدم -

صدای مدیر ساختمان بود. مرد با انضباط و مودبی که در رتق و فتق امور آپارتمان 
ی ساکنین از عملکردش راضی بودند؛ حتما به داد و همهوسواس زیادی به خرج می

 گرفت. جواب دادم:دلیلی مهمی، این وقت صبح با من تماس می
 خوبم. ممنونم. شما خوبین؟ -
 . شکر خدا -
 امر بفرمایید.  -
های آب زیر حیاط ساختمون ترکیدن. امروز بنا واال غرض از مزاحمت این که لوله -

خواییم آب رو قطع کنیم. هرچقدر آوردیم تا زمین رو بکنیم و تا یک ساعت دیگه می
 تونید، ذخیره کنید که شاید تا فردا آب نداشته باشیم. می

 خداحافظ. باشه. ممنون که خبر دادین.  -
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گوشی را گذاشتم و چشمانم را مالیدم. خواب از سرم پریده بود. نگاهی به ساعت 
انداختم: هفت. زیاد هم زود نبود. از جای خود بلند شده و تلوتلو خوران رفتم 

 دستشویی تا آبی به صورتم بزنم... 
ن اش نشسته و چشماشدم، دیدم که سرجای همیشگیاز کنار آشپزخانه که رد می

اش را به من دوخته. لبخندی زدم و به جای دستشویی، رفتم حمام تا دوش عسلی
 آب سردی بگیرم. 

ی بلندی پوشیدم و وارد آشپزخانه شدم. کمی آب ریختم ی بعد، حولهچند دقیقه
ای نان بربری برداشتم و گذاشتم داخل کتری برقی و روشنش کردم. از یخچال تکه

 داخل مایکروویو. 
ای که به دهان خوردم و با هر لقمهد، نشسته بودم سر میز و صبحانه میکمی بع

کرد و انگار انداختم. لبخند به لب مرا نگاه میگذاشتم، نظری به او میمی
ی سر و چشم و ی بزرگی را به دهان بردم و با اشارهخواست چیزی بگوید. لقمهمی

 ابرو خواستم تا حرفش را بگوید. 
 ساختمون چی گفت؟نشنیدی مدیر  -

 ی گلوگیر را جویدم. سری به نشانه تایید تکان داده و تند تند لقمه
تر. غذاتو که خوردی پاشو چند تا دبه رو پر باشه. حاال خودتو خفه نکن عزیزم، آروم -

 کن. بلدی کجاست که؟
 باالخره لقمه را فرو دادم. 

 الزم نیست، امشب نمیام.  -
 خوای بری؟کجا می -
رم اونجا. چند وقتیه که ی عمه فاطمه. آره میی پدرم. شایدم خونهرم خونهمی -

 مرتب سراغمو میگیره. 
  تونی.باشه. خوش بگذره؛ شاید تونستی یه شب راحت بخوابی. اینجا که نمی -
 یای اونجا. مگه نه؟تو که می -

 ی دل انگیزش آشوبی در دلم برپا کرد. خنده
 گیردت. ده. خودش تا صبح به حرف میه. اون به من مهلت نمیی عمه نخونه -
 عاشقشم.  -
 دونم. منم خیلی دوستش دارم. می -

گذشت. اشک در چشمانم حلقه زد. از خندید، زمان زیادی میاز آخرین باری که می
 سر میز بلند شدم و لباس پوشیدم. 

 را صورتت رو اصالح نکردی؟موهاتو شونه کن. مثل همیشه باید بهت غر بزنم. چ -
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با بغضی کمین کرده در گلویم، غالف اسلحه را به شانه بسته و کتم را پوشیدم. مقابل 
ی موهای پرپشتم کشیدم. دستان آینه ایستادم و آرام برس را برداشتم و به توده

 ظریف و لطیفش را پشت سرم احساس کردم. 
فتاد و رسید روی گونه ام. چشمانم را ی اشکی، آرام و بی صدا، از چشمم راه اقطره

ی خیسم بود و دست دیگرش روی سینه بستم و برگشتم. دست گرمش روی گونه
 خواست راه نفسم را بگشاید. ام. انگار می

کنی. آروم خوای بری بیرون، اینطوری میهیس! آروم باش سعید. تو هر روز که می -
 باش عزیز من. من همین جام. 

شم؛ حتی یک لحظه. همه ثانیه های زندگی رو دارم آروم نمیتونم. نمی -
 شمارم... می

ری بیرون تا شب که برگردی دلم رو این که زندگی نیست. هرروز که از خونه می -
 کنی. هزار پاره می

 ره؛ فقط یک هدف منو سرپا نگه داشته. دونم. من فقط یک مرده ام که راه میمی -
نیستم. ببخش، واگذارشون کن به خدا. من همیشه و هرشب نه سعید. من راضی  -

بینی که ناراحت نیستم. ببخش تا روحت آروم بگیره. بذار منم پیش توام. می
 خوشحال باشم. 

 اش خیره شدم و دوباره بغض راه نفسم را بست. به چشمان جادویی
ته و به سرعت از زمان ایستاد. بعد از چند دقیقه به خودم آمدم؛ سرم را پایین انداخ

کردم: آمدم و با خود زمزمه میها به سرعت پایین میخانه بیرون رفتم. از پله
 ”تونمتونم... نمینمی“
 

 قراری**روزهای بی
ده بود فایبرای چندمین بار الستیک چرخ عقبش را نشانه رفته و ماشه را کشیدم. بی

و باز هم تیرم خطا رفت. نیم مهارت عجبی در ویراژ با موتور داشت « فری پانچو“
ردیم. کی موتور سوار را تعقیب میشد که با دو اتومبیل دیگر این اعجوبهساعتی می

کردیم و فریدون دادیم و موقعیت را گزارش میسیم به هم پیغام میمرتب با بی
سایبان، ملقب به فری پانچو، آخرین عضو باندی بود که سال قبل؛ طی سرقتی 

ی بزرگ طال فروشی را غارت کرده و صاحبانش را به قتل رسانده مغازهمسلحانه، یک 
 بودند. 

ی نیروی انتظامی را برانگیخته بود و ها و حساسیت مقامات بلند پایهجنجال رسانه
به همین دلیل تالش شبانه روزی من و افرادم تقریبا نتیجه داد. باالخره، 
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اعت موفق شدیم، تمام افراد باند را گاهشان را پیدا کردیم و ظرف یکی دو سمخفی
آمد، حاضر به جز او، دستگیر کنیم؛ اما فری پانچو که رئیس باند هم به حساب می

 نبود تسلیم شود. 
توانستم ریسک کنم و برای گرفتن او، جان مردم را به خطر بیندازم، همین نمی

آمد که با شنیدن کم به سراغم میکرد. امواج ناامیدی کمتر میاحتیاط او را جری
تری گرفت و به سرعتم های گردان سرخابی، دلم قوت بیشصدای آژیر و دیدن چراغ

رو، خودش را نباخت و با یک پرش از افزودم. فریدون با دیدن اتومبیل پلیس از روبه
ی سر راهش روی جدول به داخل پیاده رو پرید و بعد از چند لحظه، در تنها کوچه

 ی باریک شدم. ای بودم که با احتیاط وارد کوچهین رانندهناپدید شد. من اول
کردم که عابری نپرد وسط راه. این تعقیب کوچه به کوچه ادامه داشت تا خداخدا می

ی کوچکی کنار پیاده رو؛ نیش ترمزی زد و به این که سارق فراری با دیدن بچه
مه داد. عصبانی بودم. سرعت او را زیر بغلش گرفت و با همان چاالکی، به راهش ادا

 شد تیراندازی کنم. دیگر نمی
تری سر با عجله موقعیت را گزارش دادم. تنها امیدم این بود که نیروهای بیش

راهش قرار بگیرند و این فرار عاقبت بدی نداشته باشد. بعد از چند دقیقه تعقیب و 
 ی بن بستیک کوچه رو راهش را بست. تنها راه فرار فریدونگریز، اتومبیلی از روبه

بود. هیچکس دستور تیراندازی نداشت و او با خیال راحت، به همراه گروگان 
 کوچکش وارد آنجا شد. 

 پای خودم را محکم روی پدال ترمز فشردم و با سرعت از ماشین پایین پریدم. 
ای صفیرکشان از بیخ گوشم گذشت. دویدم، گلولههمانطور که به داخل کوچه می

بان فوتبال با شیرجه زدم و در پناه دیوار قرار گرفتم. فری پانچو در دروازهمثل یک 
ی بن بست بچه را بغل کرده بود و با تیراندازی های پیاپی مرا تهدید انتهای کوچه

ای نبود. غلتی زدم تا از تیررس او خارج شدم و از سر کوچه بیرون رفتم. کرد. چارهمی
ته و منتظر دستور من بودند. با دست اشاره کردم که ده مامور پلیس آن جا سنگر گرف

ه تری بکمی صبر کنند. وضعیت بدی بود. هر آن امکان داشت جان شهروندان بیش
خطر بیفتد. به دور و بر خود نگاهی انداخته و سعی کردم موقعیت محله را در ذهنم 

ست به ن بی بتحلیل و بررسی کنم؛ اما بالفاصله به این نتیجه رسیدم پشت کوچه
م ی آن محله را صادر کنسیم دستور محاصرهاتوبان راه دارد. قبل از اینکه بتوانم با بی

ی کودک بلند شد و به دنبالش صدای انفجار مهیبی برخاست. بدون صدای گریه
 هیچ احتیاطی به داخل کوچه پریدم. 
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به آسمان های آتش در انتهای کوچه دوید و شعلهبچه گریه کنان، به طرف من می
بلند بود. او را در آغوش گرفته و در پناه دیواری خزیدم... قاتل پس از تکیه دادن 

ای باک موتور را منفجر کرده موتور به دیوار از روی آن به باال پریده و با شلیک گلوله
های بی امان آتش بود. بر فراز دیوار، برق گذرای لبخند موذیانه اش را دیدم. شعله

داد. برای چند ثانیه در چشمان هم خیره شدیم. هیچکس یب فوری نمیی تعقاجازه
در کوچه نبود و من هم جرات شلیک نداشتم، چه بسا جان کودکی میان بازوانم در 

شد. او هم قصد گشودن آتش نداشت؛ فقط لوله اسلحه را به این میان تلف می
ی پلیس نشد و طرفم نشانه رفته بود. دیگر بیش از این منتظر واکنش نیروها

 گریخت. 
ای طول کشید و همین فرصت برای فرار فری پانچو خاموش کردن آتیش چند دقیقه

کردم تمام زحماتم به باد خواستم سرم را به دیوار بکوبم. احساس میکافی بود. می
 رفته. گروگان کوچک را به افرادم تحویل دادم و با ناراحتی به اداره برگشتم. 

چو را بازجویی کردم و بعد گزارش خود را به سرهنگ وثوق دادم. افراد باند پان
ام سرهنگ پوشه را گرفت و پس از استماع گزارش شفاهی من، دستش را روی شانه

 گذاشت و پرسید:
 از سروان شاهد چه خبر؟ -
رم کنم، زیاد بد باشه. بعد از اینکه تیر خورد دیگه ندیدمش. از اینجا میفکر نمی -

 ن تا ببینمش. بیمارستا
 سالم منو برسون و از جانب من، تشکر کن فردا میرم عیادتش.  -
 ممنون.  -

*********** 
ای به اطراف انداختم و کسل و بی حوصله، وارد بیمارستان شدم. نگاهی محتاطانه

به داخل اتاق رفتم، علی آرام و آسوده خوابیده بود. پیشانی بسته و باندپیچی شده 
 یدم. چشمانش را باز کرد و با لبخندی به من خوش آمد گفت. پرسیدم:اش را بوس

 کردم. ام به خدا. نباید تو اون وضع ولت میچطوری علی جون؟ خیلی خجالت زده -
 مهم نیست؛ فقط بگو گرفتیش یا نه؟ -
 ی تمام زخمای تنتم. شرمنده -

 سرش افتاد روی بالش و چشمانش را دوباره بست:
رمنده باشه. همیشه دردسرهام برای تو بوده. از اینجا که مرخص شدم، دشمنت ش -

 کنیم. دوباره با هم پیداش می
 دستش را فشردم و با لحنی دل گرم کننده گفتم:
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کنم زودتر از اونکه خوب شی بتونم پیداش کنم. راحت شاءالله؛ منم فکر نمیان -
 بمونم. بخواب. میرم با پرستار حرف بزنم که شب رو پیشت 

زحمت نکش. حالم زیاد بد نیست. تو هم امروز خیلی خسته شدی. برو خونه  -
 استراحت کن.

 آخه اینطوری که نمیشه.  -
ام. تو رو خدا برو خونه. بره اینطوری ته دلم ناراضیبه خدا راضی نیستم. خوابم نمی -

 در ضمن، برادرم قراره االن برسه. 
 

 *مهمان شیطان*
ای را گرفتم و بعد از یک بوق آزاد ارستان تلفن همراهم را در آوردم و شمارهبیرون بیم

 صدای آرام و دلشین زنی بلند شد:
 _بفرمایید

 _ سالم عمه جان. چطوری؟
 _ به به. جناب سروان همیشه غایب؛ چه عجب!

 تونم. دونید همیشه به فکرتون هستم؛ مرتب جویای احوال_ شما که می
 خنده گفت: عمه خانم با

گیری حاال چی شده؟ سالم گرگ بی طمع _ بله هروقت کاری داری سراغ ازم می
 نیست. 

 خونه شده؟گرگ بی دندونت بی
 _ جدا؟! چرا؟

ترکیده و آب رو امروز قطع کردن؛ درست شدنش هم طول  ی آب خونه_ لوله
 کشه. االن هم دربدرم. خوابمم میاد؛ خیلی... می

اری زنم که د. پیش زن سرایدار یه کلید اضافی گذاشتم. بهش زنگ می_ باشه عزیزم 
 ری اونجا. من یه کم دیر میام؛ باید شام بیرون رو بخوری. می

 خوای منو بیدار ببینی باید زود بیای. خورم؛ فقط اگر می_ زحمت نکش! من شام نمی
های فامیل یگر بچهعمه فاطمه بچه نداشت و شوهرش تازه از دنیا رفته بود. من و د

زدیم و بیشتر از همه به من عالقه داشت! از بچگی دوستم گهگاهی به او سر می
؛ البته ”گفت که "این پسر شیطون یه روزی مرد بزرگی میشهداشت و به همه می

ای بود. چقدر با من کلنجار منظورش دکتری، مهندسی، تاجری و یا چیزهای دیگه
گفت "کنار درس باید کاری بلد باشی تا . میرفت که تخصصی داشته باشممی

کرد غیر ؛ اما من از کارهای فنی بیزار بودم. عمه به هر شغلی فکر می”اموراتت بگذره
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ی نازنینش یک روزی افسر آگاهی بشه همیشه با حسرت به من از اینکه برادرزاده
 شماش نگرانیای از محبتش کم نشده بود، در عمق چکرد. با وجود اینکه ذرهنگاه می

روی شد. اتومبیل را روبهدیدم که فقط در مواجهه با من پدیدار میخاصی را می
ی آرام و خلوتی بود. بعد از اینکه کلید را از سرایدار آپارتمانش پارک کردم. محله

گرفتم به طرف آسانسور رفتم؛ اما قبل از باز شدن در، دختر جوانی از گذرگاه ورودی 
و به همراه من وارد آسانسور شد. بی اختیار نگاه خسته ام به او  ساختمان عبور کرد

بندی با صلیب شکسته بود و بعد افتاد و اولین چیزی که به چشمم خورد، گردن
ها و بعد آرایش چهره و دیدگان کنجکاوم به انگشترها، نوع الک روی انگشت

 :موهایش لغزید. سنگینی نگاهم را احساس کرد و با دستپاچگی گفت
 _ خیلی خسته به نظر میاین. 

 ..._ 
 ی ششم رسید و ایستاد. در را باز کردم و پرسیدم:آسانسور به طبقه

 کنی تاریکی چه قدرتی داشته باشه؟_ فکر می
 _ چی؟!

 گم. فهمی دارم چی می_ خودت به اون راه نزن؛ خوب می
 کنم یه اشتباهی شده... _ فکر می

ه ک. قبل از اینشی بچه جون. تو این کاره نیستیمرتکب می_ اشتباه رو تو داری 
 آلوده بشی خودت رو بکش کنار. 

 _ لطفًا مزاحم نشین. 
م. ی عمه رفتبا تاسف سری تکان دادم و با بیرون آوردن کلید از جیبم، به طرف خانه

 خواست، همانطور با لباس بیرون بیفتم روی مبل و بخوابم؛ امااز خستگی دلم می
کمی مقاومت کردم، کتم را بیرون آورده و دنبال جالباسی گشتم. بعد هم بدون اینکه 

به شلوارم اهمیتی بدهم، روی کاناپه ولو شدم؛ اما هنوز چشمانم روی هم نرفته 
و در را باز کردم. دوباره نگاهم  بودند که صدای زنگ آپارتمان آمد. با تعجب جستم

 سلحه را که زیر شانه ام دید، با جسارت گفت:به نگاه دخترک گره خورد. غالف ا
 _ حدسم درس بود. شما پلیسین. 

_ فکر کنم حدس منم درسته؛ شما هم یه جورایی به ش*یطان پ*رستی عالقه دارین 
 یا شایدم مبتال شدین. 

 _ هنوز نه! فقط اداشونو درمیارم. 
 _ هنوز نه؟!

 _ گفتم که! فقط دارم ادا درمیارم. 
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 ؛ حاال چی کار داشتین؟ا درآوردنشم غلطه_حتی اد
 ی باال هستیم. _من با چندتا از دوستام طبقه

_ نترس؛ کاری باهاتون ندارم؛ فقط مزاحم همسایه ها نشین. حاال برو پی کارت که 
 خوام بخوابم. فقط می

 _ از دست من که ناراحت نشدین؟
 میان درگاهی ایستاده بودم و گفتم:

دونم این کاره نیستی. به هرحال اگر کمک خواستی من تم! چون می_ چرا؛ ناراح
گه . دیتونی بیای بیدارم کنی. امیدوارم نظرت عوض بشه. فعاًل خداحافظاینجام. می

 نای وایستادن ندارم. 
 برگشتم تو و روی کاناپه دراز کشیدم. 

امان به در، از های بی های پیاپی و ضربهدانم چقدر خوابیده بودم که با زنگنمی
ی روی میز ناهارخوری، به طرف در دویدم خواب پریدم. بدون توجه به غالف اسلحه

و آن را گشودم. همان دختر به همراه دو پسر بیست و چند ساله پشت در بودند. 
ظاهر بی حجاب دختر آشفته بود و موهایش درهم ریخته بودند و چشمانش 

 رسید. مضطرب به نظر می
 ها انداخته و پرسیدم:ننگاهی به آ

 _ چیزی شده؟
 یکی از پسرها که پشت دختر ایستاده بود جواب داد:

ی شما رو زد. _ ببخشید. خواهرم یه کم حالش بد شده بود و اشتباهی در خونه
 ام؛ بفرمایید؛ ببخشید که مزاحم شدیم. خیلی شرمنده

دم. دختر با ناامیدی به من که از جایم تکان بخورم، با تردید نگاهشان کربدون این
ها پایین رفتند اما برای من همین نگریست و همراه دو پسر برگشت و هر سه از پله

ی چاقو را پشت کمر دختر ببینم. فرصتی برای برداشتن قدر کافی بود تا برق تیغه
 زدند.ی جانی میدیدند به او صدمهاسلحه نبود؛ شاید هم اگر اسلحه را در دستم می

. گذاشتمای نبود! در چنین مواقعی استعداد نفرت انگیزی از خود به نمایش میچاره
از این توانایی بیزار بودم! هرگز نتوانستم کنترل کنم. آرام و سریع به مرد مسلح 

نزدیک شدم. ناگهان حضورم را پشت سرش حس کرد و برگشت؛ اما دیر شده بود... 
ز سالحش را داشته باشد، تکانی به شانه ام ا خیلی دیر. قبل از اینکه فرصت استفاده

دادم و با قدرت، مشت چپم را به گردنش کوبیدم. تعادلش را از دست داد... صدای 
جیغ بنفش دختر، درون ساختمان پیچید. پسر دومی به طرفم حمله ور شد و سعی 

کرد با سر به صورتم بکوبد. به سرعت جا خالی دادم و در کمال خونسردی، لگد 
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پاهایش زدم. نفسش بند آمد و رنگ صورتش به سفیدی گرایید.  ی وسطمحکم
بدون آنکه منتظر نتیجه باشم به طرف اولی برگشتم. هنوز از جای خود بلند نشده 

که ی راستش فرود آمد. گیج شده بود. قبل از اینبود که مشت دومم روی گونه
یگرم، موهای نفر دومی اش را گرفتم و با دست دبیفتد روی زمین، با یک دست یقه

را چنگ زدم و هر دو را کشان کشان به طرف خانه بردم و با یک حرکت 
ام را از روی میز هردونفرشان را روی زمین دراز کردم. بی درنگ دویدم و اسلحه

کردم، با تلفن همراهم درخواست نیروی ها را تهدید میکه آن برداشتم و در حالی
ی چند پسر جوان گریست. سروکلهیک گوشه و می کمکی کردم. دختر نشسته بود

. اندها پیدا شد. مشخص بود که به طرفداری از آن دو پایین آمدهدیگر از باالی پله
 کلتم را به سویشان نشانه رفتم و فریاد زدم:

 مونید تا پلیس بیاد. جا می_ هرکس پایین بیاد خونش پای خودشه. همون
توانند از طریق پشت بام فرار دانستم که نمیختند. میزده به باال گریهمگی وحشت

گرشان از خانه بیرون آمده بودند. کارت شناسایی خود ها با نگاه پرسشکنند همسایه
ها خواستم با من همکاری کنند برگردند به را بیرون آوردم و با معرفی خود از آن

های برداشتم و روی شانههایشان. دوباره به داخل رفتم و کتم را از جالباسی خانه
 دخترک انداختم و پرسیدم:

 _ چند نفر دیگه باال هستن؟
 _سه نفر؟

 _ دیدی؟! حدسم درست بود، همه پسر بودن نه؟ هیچ دختری بین شما نبود؟
 با ناراحتی گفت:

 _ من ساده چقدر راحت گول خوردم. 
 _ بلندشو دنبالم بیا باال؛ باید لباساتو بپوشی. 

 م را به طرف آن دو نفر گرفتم و گفتم:بعد کلت
 _ شما دو تا لندهورم بلند شید راه بیفتین. 

دادند، با هراس از جای طور که با دست اندام آسیب دیده را مالش میهمان
ی باال شدم. حدسم ی طبقهخودشان بلند شدند. من هم به دنبالشان وارد خانه

ید، رسان به بیست و پنج سال نمیشدرست بود پنج مرد جوان که میانگین سنی
 ای از پذیراییبرای دختر بیچاره نقشه کشیده بودند. مجبورشان کردم تا در گوشه

 ی پنج پر وچنباتمه بزنند. نگاهی به اطراف انداختم. روی در و دیوار پر بود از ستاره
ی بز وحشی. استفاده از ی کلهو صلیب شکسته و عکس و مجسمه ۶۶۶عدد 
 تند قرمز و سیاه هم به فضا حالتی شیطانی داده بود.  هایرنگ
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 تهدیدآمیز گفتم:
شید. زود _ بدبختا این خانم هم رضایت بده به خاطر این عقاید انحرافی اعدام می

 بگید رئیستون کیه؟
ی این کارها پوششی بوده برای خوردند که همههمه به گریه افتاده بودند و قسم می

توانستم باور کنم که اند. نمیاین هیچ منظور خاصی نداشتهفریب دختران و جز 
ای که در این زمینه ها فقط برای اغفال دختران باشد. با تجربهتمام این برنامه ریزی

داشتم؛ مطمئن بودم که پای افراد دیگری هم در میان است؛ شاید اینطور نبود و 
های را نداشتم. نین پروندهی درگیری با چگفتند اما وقت و حوصلهها درست میآن

 و ترجیح دادم باقی ماجرا را به مأمورینی بسپارم که تازه وارد خانه شده بودند. 
های پر از میوه و غذا به ی بیچاره با دستکرد؛ چه روز بدی بود. عمهسرم درد می

شد دید. باورش نمیخانه برگشته بود و ساختمان دنج و خلوتش را پر از پلیس می
ی من ها او را دوره کرده و درباره. همسایهو بانی این شلوغی من باشم باعث

داد با ناراحتی و شان پاسخ میفاطمه همان طور که به سواالت پرسیدند. عمهمی
ی شیطانش میان درگاهی خانه ایستاده بود کرد. برادرزادهعصبانیت به من نگاه می

 کشید. و مرتب خمیازه می
مد شود به طرفم آ باسش را پوشید و قبل از اینکه همراه پلیس خارجدختر، پشیمان ل

 رویم ایستاد. با بی حالی گفتم:و روبه
 _ با کدوم یکی آشنا بودی؟

 _ همون که با چاقو تهدیدم کرد. 
 _ کجا باهاش آشنا شدی؟

 . گفتم:سرش را پایین انداخت و سکوت کرد
ا رو شکر کن به خیر گذشت و از این به بعد _ حاال دیگه همه چیز تموم شد. برو خد

 حواست رو جمع کن که با هر کسی که آشنا شدی به راحتی اعتماد نکنی. 
های مختلف ازم خواسته شد که برگردم و _قبل از اینکه بیام اینجا چندباری به بهانه

 شما آخرین نفری بودین که بهم هشدار داد. 
. دور این داشت که من امروز اینجا بودم ی من بود. خدا خیلی دوستت_ وظیفه

 کارهای خالف رو خط بکش. 
_ چشم. از پلیسای دیگه اسم شما رو پرسیدم. بازم ممنون سروان صفورا که به خاطر 

 من خودتون رو به خطر انداختین. 
ها خالص شده بود لبخندی زدم و با او خداحافظی کردم. عمه که از دست همسایه

 د و وارد خانه شد. ای به من زتنه
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 _ بیا تو پسر. 
 غرغرهایش دوباره شروع شده بود. در را بستم و به دنبالش وارد آشپزخانه شدم. 

 _ من دیگه پسر نیستم عمه... 
 _ باید همه چیزو واسم تعریف کنی؛ آبروم رفت... 
ها کنی. حاال ببین، همسایه_ نه عمه، از امروز به بعد کلی هم طرفدار پیدا می

 ذارن. چطوری بهت احترام می
 نگاه تند و تیزی به من انداخت و گفت:

 _ به خاطر همین چیزا پلیس شدی؟
 اش را بوسیدم و گفتم:بند بدی به آب داده بودم. گونه

 س. _ شام چی داری عمه خانم؟ پلیس بی ادبت بدجوری گرسنه
 ای زد و گفت:هدر یک لحظه تمام عصبانیتش از بین رفت. لبخند مادران

 ی شیطون... _ پدر سوخته
 کنیم... _ من مخلصتم عمه... خواب از سرم پرید. بعد از شام حسابی صحبت می

چیزو واسم تعریف کنی. تا تو باشی این قد دیر به دیر به من  _ معلومه که باید همه
 سر نزنی. 

 ی نازنینم برم. _ قربون عمه
 ها**از پشت لحظه

شد! ندوق بزرگ را باز کرد و با اخطار من و خودش را عقب کشید. باورم نمیدر گاوص
 ای را کشفدست کم صد کیلو شیشه داخل گاوصندوق بود. از اینکه چنین محموله

کرده بودم احساس شعف غریبی به من دست داد؛ و همین فرصت کوتاه برای 
 ان با سرعت عجیبی روی هوا"شاهین خالدار" کافی بود تا از غفلتم استفاده کند. ناگه

دار نزدیک من زد و به روی زمین ی محکمی به صندلی چرخپرید و با پاهایش ضربه
افتاد، غلت زد، بی معطلی شلیک کردم؛ اما شدت برخوردم با صندلی به حدی بود که 

مثل توپ به هوا پرت شدم. تیرم خطا رفت و بعد از سقوط روی زمین، اسلحه از 
کردند و ها دست و پنجه نرم میفرادم همچنان با قاچاقچی. ادستم افتاد

شان حساب کنم. تکانی به خودش داد و به سمت کلت من توانستم روی کمکنمی
خیز برداشت. تردید نداشتم که مرگم نزدیک است. مثل فنر از جا پریدم و جفت پا 

ز این که به طرفش تکل رفتم. اسلحه را برداشته و به طرف من برگشت اما قبل ا
ای از ی کمری پرواز کنان به گوشهفرصت کند ماشه را بچکاند لگدی به او زدم. اسلحه

بار غیر اتاق افتاد؛ که از دسترس هر دو نفر ما خارج بود. دوباره بلند شدیم، این
های بی قرارم کردم. ی کثیفش را آماج مشتمسلح. بدون معطلی بی رحمانه چهره
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متر کسی طاقت مقاومت در مقابل چنین ضرباتی را حتی بین بوکسورها هم ک
شد. همانطور که داشت؛ اما شاهین قلچماق خیلی چغر بود. به راحتی تسلیم نمی

داد، سرش را پایین گرفت و مثل یک گاو خشمگین به من حمله وار فحش میدیوانه
 کرد. هر دو پایم را گرفت و به راحتی مرا از جا کند. 

شت دیگر به کمر و پهلوهایش کوبیدم؛ اما ضرباتم هیچ تاثیری با ناامیدی، چند م
د کرنداشت.لباسش در اثر کشمکش پاره شده بود. وقتی مرا از روی زمین بلند می

دوباره برعکس سر شیری را دیدم که روی کمرش خالکوبی شده بود. تعادلم را از 
های در میان پنجه دست دادم و با کمر افتادم روی زمین. شاهین که هر دو دستم را

شست. ام نای مثل سنگ به صورتم کوبید و روی سینهفوالدینش گرفته بود، با کله
رفت؛ نگاهم تار شده بود؛ اما برق کرد؛ گیج میحال شدم؛ سرم درد میکاماًل بی

ی چاقویش را که به سرعت از جیب درآورده و ضامنش فشرده بود به وضوح تیغه
 دی را روی گلویم گذاشت و گفت:ی تیز فوالدیدم. لبهمی

شم؟ _ خیلی اذیتم کردی صفورا. تمام زندگی منو به باد دادی فکر کردی تسلیم می
 که بفرستمت جهنم... قبل از این

***** 
 کنی. _ از اینکه مرتب دنبال خالفکارا می

شم. تا وقتی که پیداش کنم و بکشمش خسته دونی که نمیشم. می_ نه! نمی
 شم.نمی

 کش نیستی سعید؛ قلب مهربونی داری. _ تو آدم
 تونی این چیزا رو بهم تلقین کنی. _ نیستم؛ من مهربون نیستم! دیگه نیستم. نمی

 _ منو دوست داری؟
 پرسی؟_ این چه سؤالیه که می

 _پرسیدم منو دوست داری؟
 پرسی؟_ معلومه دوستت دارم! چرا می

بینی؛ دیگه خدا دوستت نداره! ببین خدا خیلی ما رو نمی_ اگه اونو بکشی دیگه منو 
 دوست داره که اجازه میده همو ببینیم. خرابش نکن سعید. 

 _ تو از کجا میای پیش من؟
 لحظه ها.  _ از پشت

 _ کدوم لحظه ها؟
 قراری تو. های بی_ لحظه

 _ دوست دارم. 
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 طور. _ منم همین
زنی؛ پس جواب سؤال همیشگی منو بده، چطور _ امشب خیلی شاعرانه حرف می

 ای به ما داده؟بینمت؟ چرا خدا چنین اجازهممکنه که می
 ها!_ باشه؛ شاعرانه جوابت رو میدم، به شرطی که باور کنی، قبول؟ مسخرگی نکنی

 خوای جواب بده. دم. هرجوری که می_ باشه؛ قول می
دش کرده و به من این جرئت رو داده؛ _ معصومیت روِح تو دِل کائنات رو اسیر خو

تونیم پیش هم باشیم؛ اینو از ته قلبم ی صفا دریده بشه ما دیگه نمیاگر این پرده
 گم سعید؛ باور کن! بهش عمل کن. می

 _ به چی عمل کنم؟
 _ آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است / با دوستان مرّوت با دشمنان مدارا. 

ی می آلود / م جوابت رو بدم؟ حافظ به خود نپوشید این خرقهتون_ فکر کردی نمی
 ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را. 

 _ بهم قول بده سعید. 
 تر! این حرفا رو نزن. _ بیا نزدیک

 شم نَفست بند میاد. بهم قول بده. خوام. تا ِبهت نزدیک می_ نمی
 . نباشه... دم... نه... نباشه... باشه.._ باشه... قول می

 اش برای بار دوم در گوشم طنین انداخت و با خیال او به خواب رفتم. صدای خنده
****** 

قبل از اینکه از خانه بیرون بیایم، مادرم با نگاه غمگینی به بدرقه ام آمد و با مهربانی 
 پرسید:

 _ بازم خواب موندی سعید؟
 به؛ حاج خانم، سحر خیز شدی!_ به

رن سِرکار؟ چشات مثل همیشه قرمز اشی جناب سروان. لنگ ظهر می_ خسته نب
 شدن. 

شم. تازه بعد از نماز مونم بد خواب میی شما میدونی وقتی شبا خونه_ تو که می
 صبح خوابیدم. 

س. دیگه نباید بذارم تو اون اتاق بخوابی؛ یاد اون _ علت بدخوابی تو یه چیز دیگه
کنم. ی بعدی که اومدی جاتو تو یه اتاق دیگه پهن میافتی. دفعهخدابیامرز می
 امشب میای؟

بستم سرم را بلند کرده و چشمان سرخم را به او دوختم و در حالیکه بند کفشم را می
 گفتم:
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شه سه شب. هرشب تنهایی رو به یک شب در اتاق _ نه! دیگه بسه. با امشب می
 دم. غریبه ترجیح می

 هاش شام میان. را با بچهزه خاله_ امشب دختر
 دادم، با خنده گفتم:رفتم و انگشتم را تکان میدر حالیکه به سمت در حیاط می

 های پلید نکش مادر. _ برای من نقشه
 شه اگر... _ خیلی وقته دخترشو ندیدی؛ حاال چی می

_ حاال وقتش نشده. در ضمن خودت خوب میدونی که دوست ندارم از فامیل دختر 
یرم. شام منتظرم نباش. از قول منم از بابا خداحافظی کن. عمه فاطمه هم راضی بگ

 نیست. 
 هاتو وسط نکش. _ پای عمه

با زبانم برایش ادا در آوردم؛ اما فایده نداشت. نگاه محزون مادرم از نگاه عمه 
 رسید. تر به نظر میفاطمه، نگران

 _ خدا پشت و پناهت پسرم. مواظب خودت باش. 
دانم چرا رسید. نمیدر را پشت سرم بستم. صدای غرغر مادرم هنوز به گوش می

ی زنم را از خاطر توانستم چهرهکرد! حتی یک لحظه هم نمیهیچکس درکم نمی
 توانستم او را ترک کنم؟جا با من بود. در برابر چشمانم؛ چطور میببرم، همه

****** 
 خوری گفت:سرهنگ وثوق با دل

 چرا موبایلت خاموشه؟_ حاال 
 _ ببخشید. متوجه نشدم که شارژش تموم شده. کار واجبی داشتین؟

 _ یه جلسه داشتیم که دو ساعته معطل شما هستیم. 
 ی چی؟_ درباره

 _ بیا بریم تو تا ِبهت بگم. 
ای روی صندلی نشسته بود، که ی حدودًا چهل سالهداخل اتاق سرهنگ، مرد آراسته

. پرسی سر جای خود نشستاز جا بلند شد و پس از سالم و احوالبا دیدن من 
 سرهنگ رو به من گفت:

ی مواد مخدر هستن و قراره در یک پرونده با هم _ ایشون سرگرد شکوهی از دایره
 همکاری کنید. 

 بعد هم به شکوهی گفت:
 نـ ایشون هم که معرف حضور هستن. سروان سعید صفورا؛ یکی از بهترین افسرا

 ی جنایی. دایره
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 سروان سرش را تکان داد و گفت:
 شون. شون رو زیاد شنیدم. دورادور ارادت داریم خدمتـ بله. تعریف

با خجالت پاسخ تعارفش را دادم و سپس سرهنگ از او خواست تا ماجرای پرونده 
 را

 توضیح بدهد. 
 کهگشود و در حالی ای را از روی میز مقابلش برداشت و آن راسرگرد شکوهی پوشه

 داد گفت:اسناد و مدارک را به ما می
ی قاچاق مواد مخدر به نام شبح که شیشه و کراک رو از ـ دو سال قبل یک شبکه

کرد از بین بردیم؛ اما نتونستیم تهران به اربیل عراق و از اونجا به ترکیه، ترانزیت می
وجه شدیم دوباره این خط شون رو بگیریم. االن یکی دو ماهی هست که مترئیس

ای به نام شاهین خالدار وسطه. قاچاق فعال شده. این بار پای یکی از قاتالی حرفه
 شما باید خوب بشناسیدش. 

سرم را تکان دادم و در حالیکه به عکس شاهین نگاه می کردم به سرهنگ خیره 
 شدم و آن را به طرفش دراز کردم. سرهنگ با ناراحتی به عکس نگریست و

 بارش را به من دوخته بود گفت:طور که نگاه سرزنشهمان
شناسمش. چند ساله که تحت تعقیبه و هر دفعه هم راحت از ـ بله. خوب می

 کنه. دستمون فرار می
 نگاهم را به آرامی دزدیدم و سرم را پایین انداختم و در مقام دفاع گفتم:

نبوغ داره. نه فقط من بلکه از  ـ شاهین یک تبهکار معمولی نیست. اون توی جنایت
 دست چند افسر دیگه هم فرار کرده. 

 رویی گفت:شکوهی چشمکی به من زد و با خوش
 شاءالله این دفعه به کمک همدیگه شکارش می کنیم. ـ ان

 ـ رئیس باند کیه؟
ـ میگن اسمش ارباب راشده؛ اما هیچ عکسی ازش نداریم. حتی نمی دونم اسمش  

ده که اینا مثل همون باند شبح کار ه؛ اما شواهد و قرائن نشون میواقعیه یا ن
 ی شبکه فرق کرده. کنن و فقط بدنهمی

 پرسیدم:
 زنین تو کدوم منطقه از تهران باشن؟ـ شما حدس می

 ی روی دیوار رفت و مناطقی را نشان داد و گفت:سرگرد طرف نقشه
که شواهد مورد نظر ماست. مگر اینها های رسیده فعاًل این قسمتـ طبق گزارش

 ای رو ثابت کنه. جای دیگه
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 کنه؟دونید که شاهین داره باهاشون همکاری میاز کجا می
 کنه. هایی که به ما رسیده این موضوع رو تایید میـ گزارش 

 سرگرد عکس دیگری از الی پوشه بیرون کشید و به من داد:
ی ی مخفی شهر به دست آوردیم. مال یک هفتههاـ اینو با بررسی یکی از دوربین

 پیشه. 
نگاه دقیقی به عکس انداختم و بعد آن را به طرف سرهنگ دراز کردم. سرهنگ هم 

 سری به عالمت تایید تکان داد و گفت:
که یه ـ بله خودشه. کار خودته صفورا. از همین االن دست به کار شو و قبل از این

 بگیر.  گند دیگه باال بیاره جلوشو
رویی به بیرون دوختم. آسمان تهران آلوده بود؛ پر از دود؛ ی روبهنگاهم را از پنجره

 چقدر دلم برای رنگ آبی تنگ شده بود!
****** 

 صدای خشن و در عین حال متینی به تلفنم جواب داد:
 ـ امر بفرمایید جناب سروان. 

یر ی اخو ببین تو این چند هفتهـ میخوام یه کاری برام بکنی. سریع یه آمار بگیر 
فروشه یانه؟ کیفیتش هم خیلی خوب تر از نرخ معمول میکسی شیشه رو ارزون

 باشه. 
 ـ چقدر الزم دارین؟

 ـ آدمشو الزم دارم. تاکی منتظر باشم؟
 کنم تا فردا شب خبر بدم. ـ سعی می

 تلفن را قطع کردم و گذاشتمش توی جیبم. سرگرد پرسید:
 شه روش حساب کرد؟میـ چقدر 

 پایم را روی پدال گاز فشردم و گفتم:
 ندازه. ی تیز و ُبزیه؛ بعضی وقتا کارمو راه میبد نیست. بچه
 ری؟ـ حاال کجا می

 ـیه جایی که دو سال پیش ولش کردم. 
ابزار  ترین آالت وسازی بهادر؛ یکی از اماکن ورزشی بزرگ بود، که پیشرفتهباشگاه بدن

خورد. کیومرث مثل همیشه پشت میزش لم داده بیلدنگ در آن به چشم می بادی
کرد. تا چشمش به ما افتاد خودش بود، و با دو سه نفر از ورزشکاران بگو و بخند می

را جمع و جور کرد و با اخم به اطرافیان خود فهماند تا از میز فاصله بگیرند. سالم و 
 شستیم.پرسی سردی کردیم و روی صندلی ناحوال
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 _ چی شده یاد ما افتادی جناب سروان؟
 _ از شاهین خبر داری؟

 ی ماها درآوردین._ باید داشته باشم؟ شما که دمار از روزگار همه
 ای کردم و گفتم:با نگاهم به فضای داخلی باشگاه اشاره

 _ برای تو که همچین بدک نشده.
 اشته باشم؟_ اون با من دشمن خونیه؛ چه صنمی باید باهاش د

 _ دقیقًا به همین خاطر اومدم پیشت. اون  از خارج برگشته و جون تو هم در خطره.
 بدجوری عصبی بود.

کشه. خیلی _ تو رو خدا دست از سرم بردار صفورا. شاهین قسم خورده که منو می
وقته که منتظرشم. تا االن خیلی برای من دردسر درست کردی. دیگه الزم نیست 

 ش بر میام.ی. خودم از عهدهزحمت بکش
_ فقط محض خاطر روی مبارک جنابعالی نیومدم. شاهین یه کاسبی جدید راه 

انداخته؛ باید هرطوری شده گیرش بندازم. تو هم اگر زرنگ باشی از موقعیت استفاده 
 کنی.می

 بلند شدم، کارتم را روی میز انداختم و با لحنی تمسخرآمیز گفتم:
ذار، ممکنه واست گرون تموم شه. شاهین از خیانت دوستاش به _ زیاد منتظرم ن
 گذره...این راحتی نمی

اش تکانی داد و از جای خودش برخواست. هنوز عصبانی کیومرث به اندام ورزیده
کرد صدایش را کنترل کند و به خشمش افسار بزند؛ لبانش بود؛ اما سعی می

 لرزید:می
ن به شاهین خیانت نکردم؛ اما تو کاری کردی دونی که م_ خودتم خیلی خوب می

صیب نی ما شکرآب شد. اگه اتفاقی واسه من بیفته تو هم بیکه تا ابداآلباد میونه
 مونی.نمی
 هایش به طرف در خروجی راه افتادم و با صدای بلندی گفتم:اعتنا به حرفبی

ر از ورزش سرت به جا غی_ تو به فکر خودت باش بدبخت... در ضمن، اگه بفهمم این
 ای گرمه؛ باباتو در میارم.کار دیگه

 بیرون باشگاه بودیم که سرگرد گفت:
 _ این یکی طلبکارم بود؛ فکر نکنم چیزی بگه.

 _منم نخواستم چیزی بگه فقط خواستم یه ککی بندازم تو تنبونش.
 رویش نگاه کرد و گفت:خندید و به روبه

 یدم.تر از اونی هستی که شنزرنگ_ 
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 به آرامی تعارفش را پاسخ دادم:
 دیم._ اختیار دارید قربان درس پس می

****** 
های کیومرث را کنترل کردم؛ اما هیچ چیز وآمد و تلفنای تمام، رفتیک هفته

داد و یا اینکه هیچ اهمیتی دستگیرم نشد؛ یا خیلی هشیار بود که دم به تله نمی
تر ای با هر قیمتی ارزانای که شیشهم رسید، منطقهداد. طبق گزارشی که به دستنمی

شد؛ با جایی که از شاهین گرفته شده بود، مطابقت داشت؛ از نرخ معمول توزیع می
اما موادفروشان خرده پای آن منطقه حاضر نبودند همکاری کنند. اینطور که به نظر 

 .شان چشم زخم گرفته بودرسید، شاهین از تماممی
های روز گزارشی به دستم رسید که کیومرث چندبار با تلفن عمومی تماسبعد از ده 

مشکوکی داشته و حاال هم وارد یک آپارتمان بیست واحدی ناآشنا شده است. 
جا را تحت نظر بگیرند تا تصمیم دیگری بگیرم. دستور دادم به شکل نامحسوس آن

را نشان داد.  یک روز گذشت؛ اما نه از کیومرث خبری شد و نه شاهین خودش
افرادم واحد محل اقامت کیومرث را شناسایی کردند و ما هم خودمان را به آنجا 
رساندیم تا زنگ را فشردم، کیومرث در را باز کرد. لباس خانگی به تن داشت و با 

 هایش را در هم کشید و گفت:دیدن ما اخم
 _ حاال انقد منو تعقیب کنین تا شاهین منو پیدا کنه.

 تونی اونو پیدا کنی. اینجا چی کارتونه پیدات کنه. این تویی که نمین که می_ شاهی
 کنی؟می

تونی نامه هم داریم. نمیی مجردیه. مگه جرمه؟ یه زن دیگه دارم. صیغه _ خونه
 بیای تو و همه جا رو بگردی اما شاهین این جا نیست.

یا االن بفرستم مجوز ورود  شه بیام تو_ باهات کاری ندارم؛ فقط نگرانت بودم. می
 بگیرن؟

 _ الزم نیست؛ فقط زودتر کارتون رو انجام بدین و زحمت رو کم کنید.
داد که زمان به سرگرد اشاره کردم و وارد واحد شدیم. تزئینات داخلی نشان می

گذرد و صرفًا حالت زندگی موقت دارد. زن زیبایی با زیادی از سکونت درآن نمی
نامه گر ما بود. کیومرث صیغهای از اتاق ایستاده بود و نظارهگوشهپوششی نامناسب 

گی نگاهی به حوصلهرا از کیف مدارکش بیرون کشید و جلوی روی من گرفت. با بی
و کنار خانه سرک کشیدم.  آن انداختم و دادمش به سرگرد. بعد هم در گوشه

 خت و گفت:شکوهی به زن چشم دوخته بود. کیومرث نگاهی به ساعت اندا
 ایه؟_ حاال چه عجله
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 دونم از دست شما باید چی کار کنم؟_ واقعًا نمی
 ی قبل نذاشتم بری زندون._ ازم تشکر کن چون دفعه

 _ از من مدرکی نداشتی وگرنه این قدرا هم دست و دلباز نیستی.
 کنم. من صبرم زیاده. بریم سرگرد؟_ پیدا می

 صحبت کنم. کیومرث خان شما برین بیرون پیش مامورا._ نه! خانم! من باید با شما 
 کیومرث با ناراحتی سر تکان داد و بیرون رفت. سرگرد رو به زن کرد و پرسید:

 _ چند وقته اعتیاد داری؟
 ی جذاب زن در هم فرو رفت و با دستپاچگی گفت؛چهره

 _ چطور مگه جناب سروان؟
 با کنجکاوی به او تاکید کردم:

 سرگرد!_ جناب 
 شکوهی با قاطعیت سوالش را تکرار کرد و زن به آرامی گفت:

 _ دو سال.
 شکوهی شروع به گشتن اطراف کرد و پرسید:

 ـ اینجا رو اجاره کردین؟
 _ بله.

 ـ و این کیف شماست؟
ی زن افتاده بود. سرگرد تمام محتویات آن را بیرون ریخت و ی ترس روی چهرهسایه

ک ی کوچش زیپ مخفی کوچکی پیدا کرد و با بیرون کشیدن بستهدر انتهای داخل
شیشه از درون آن، رنگ از رخ زن پراند. سرگرد آن را سبک و سنگین کرد و ابروانش 

 را باال انداخت و گفت:
 دونی بیشتر از سی گرم اعدام داره؟_ می

 کنم._ به خدا من فقط مصرف می
 از کی گرفتی؟_ بستگی به گزارش ما داره؛ اینا رو 

 کشه._ کیومرث منو می
ده اما اگه بگی دیگه کنه اگه چیزی نگی دادگاه حکم اعدامت رو میفرقی نمی

کیومرث نیست که تو رو بکشه. من مطمئنم شاهین خالدار با شما در ارتباطه؛ فقط 
دم به خاطر همکاری با پلیس بهت تخفیف بدن؛ اسمت . قول مییه آدرس بده

 چیه؟
 زانه._ فر

 ت چیه؟به نظر نمیاد از قماش اینا باشی. مدرک تحصیلی
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 _ لیسانس حسابداری.
 _ عجب! حیف شد افتادی تو دست این جونورا. آدرس شاهین رو 

 گم این جنسا مال کیومرثه.بده. منم می
 _ خب واقعًا هم ماِل اونه.

زندون. بهتر از ری _ چه بهتر. زود باش. تصمیت رو بگیر. نهایتش چند ماه می
 افته گردن تو.ی تقصیرها میاعدامه. اگه چیزی نگی و کیومرث هم اعتراف نکنه همه

کاغذ و خودکاری به او دادم و بعد از کمی مکث و دو دلی آدرس را نوشت. درست 
 ی مورد نظر ما.در همان منطقه

 _ چند نفر باهاشن؟
 _ معمواًل سه یا چهار نفر تو خونه هستن.

 لح؟_ مس
 دونم! من فقط سه بار رفتم اونجا._ نمی

سیم تقاضای نیروی که با بیکیومرث و فرزانه را به دست ماموران سپردیم و درحالی
 ی شاهینگاه رفتیم. با توجه به سابقهکردیم با سرعت به طرف مخفیکمکی می

ر چند نفی بزرگ ویالیی بود. گاه شاهین یک خانهاند. مخفیمطمئن بودم که مسلح
طور کامل آنجا را محاصره کردیم و بعد ی مجاور به پشت بام فرستادم و بهرا از خانه

از باز کردن قفل در، خیلی آهسته وارد شدیم. یکی دو نفری توی بالکن سیگار 
کشیدند که به محض دیدن ما فریاد کشیدند و به داخل دویدند. بی معطلی به می

 _ چهار نفر بودند و همگی تا بن دندان مسلح.شان رفتم. بیشتر از سه دنبال
شدند، از طناب عدالت رهایی شدند. اگر هم تسلیم میبه راحتی تسلیم نمی

نداشتند. درگیری اتاق به اتاق ادامه داشت تا اینکه به شاهین رسیدم. معلوم بود 
ن آخریها باال رفتم و ی باال. به دنبالش از پلههایش تمام شده و دوید طبقهفشنگ

 اتاق به تله افتاد. گرگ خونخوار باالخره تسلیم شد. چشمانم را تنگ کردم و غریدم:
 _ بازم به هم رسیدیم گردن کلفت.

ی اتاق توجهم را جلب کرد. با اسلحه تهدیدش کردم که آن را گاوصندوق بزرگی گوشه
 باز کند...

***** 
ی تیز چاقو شاهرگم را بدرد، ینکه لبهچشمانم را بستم و اشهدم را خواندم؛ اما قبل از ا

ای در اتاق پیچید و خون شاهین به صورتم پاشید. سرگرد صدای شلیک گلوله
 ی شاهین را کنار زد و با حرص گفت:جنازه

 _ جهنم جای این الشخوراس، برای من و تو هم خدا باید تصمیم بگیره؛ ترسیدی؟
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 :نشستم و صورتم را با آستینم پاک کردم؛ گفتم
_ تا حاال چندباری تا دو قدمی مرگ رفتم، اما دروغ چرا؛ هر وقت بهش نزدیک شدم 

 ترسیدم. تموم شد؟ همه رو گرفتین؟ می
مونه. خیلی کمکم _ آره؛ اما طبق معمول از رئیس باند خبری نیست. مث روح می

 کردی، ممنونم. سرهنگ وثوق باید از داشتن آدمی مثل تو به خودش بباله.
 یدم و گفتم:خند

 _ اینو به خودشم بگین.
عملیات پاکسازی شروع شده بود. شاهین و سه نفر دیگر از افرادش کشته شده 

بودند و باقی با جراحت تسلیم شده بودند. همانطور که گفتم مجازات همه اعدام 
 کردند.بود و برای همین تا پای جان مقاومت می
و توانستم سر قولم به شقایق بمانم. با  خوشبختانه دستم به خون کسی آلوده نشد

را در دانم چاین وجود حالم گرفته بود. سرم را پایین انداختم و به فکر فرو رفتم. نمی
تاب او شدم؟ شاید فقط چند لحظه تا دیدارش فاصله آن لحظه تا این اندازه بی

 داشتم.
 

 ی سیاه**یکشنبه
لبخند کتم را از تن بیرون آوردم. شقایق به چشمان درشت و زیبایش نگاه کردم، و با 

با همان شور و اشتیاق همیشگی به استقبالم آمد و لباسم را گرفت. نگاهش عادی 
 نبود. اولین سالگرد ازدواج حس و حال عجیبی دارد.

 _ خب؟
ام را باال های یخ را بیرون آوردم. شانهی شربت و قالبرفتم طرف یخچال و شیشه

 انداختم و گفتم:
 _ چه خب؟

 _ امروز چه روزیه؟
 کمی شربت را با آب و یخ قاطی کرده و شروع کردم به هم زدن و گفتم:

 _ تابستون نیست.
 خوری._ پس چرا داری شربت می

 دویدم. حسابی تشنمه._ امروز از صبح داشتم دنبال یه آدم روانی می
 _ طفره نرو. گفتم امروز چه روزیه؟

تر روز زندگیه منه؛ البته اگر بذاری این شربت رو بخورم شیرین ترین_ امروز شیرین
 شه.هم می
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 _ بفرمایید. نوش جان کنید.
نفس سر کشیدم. وقتی سرم را پایین آوردم هنوز به من زل زده بود و شربت را یک

 باز گفت:
 _ خب؟ کادوت کو؟

 کارت اعتباری را از جیبم بیرون آوردم و گفتم:
ی ی هنوز نخریدم. گذاشتم تا با هم بریم و یه تیکه طال به سلیقه_ اینجاست؛ ول

 خودت بخرم.
 یری.گ_ خیلی بدی سعید! از صبح تا حاال لحظه شماری کردم که ببینم برام چی می

. اداره بهم یه پاداشی ای برای کادو گرفتن ندارمدونی من اصاًل سلیقه_ تو که می
ینطوری . ابند یا یه گوشواره بخریمهم بریم و یه گردن داده که برات کنار گذاشتم تا با

 .که بهتره. یاال! کارهات رو بکن تا من یه چرتی بزنم و بعد بریم
ها در اولین روزهای زمستان معمواًل خلوت هستند. هوا سرد است و در اوایل خیابان

 آیند. تر از خانه بیرون میهفته هم مردم کم
 شوم. یکشنبه بود... یک روز
گرفتم. همانطور کرد و من هم قیمت میهای طال را امتحان میشقایق مرتبًا سرویس

زدم صدای مهیبی برخاست و رگبار گلوله که با صاحب مغازه چک و چانه می
پاشید. به عادت همیشگی با شنیدن صدای گلوله روی های خرد و به اطراف شیشه

ام اما در مواقع عادی اسلحه حمل سلحهزمین شیرجه رفتم و دستم را بردم سمت ا
خیز به سمت شقایق حرکت کردم. شقایق دور از کردم و جای آن خالی بود. سینهنمی

کرد که با صدای سروصدا، بندی را امتحان میی انتهای مغازه گردنما، مقابل آینه
 هزده به طرف ما برگشت. فریاد کشیدم که دراز بکشد روی زمین اما دیر شدوحشت

 ها به گلویش خورده و افتاد.بود. بکی از تیر
تیراندازی قطع شد و با عجله خودم را باالی سرش رساندم. در برابر چشمانم جان 

زده. دو مرد که کاله و وحشت داد و از من کاری ساخته نبود. شوکه شده بودممی
ه زه بکاسکت به سر داشتند با کالشینکف آمدند تو و بعد از تهدید صاحب مغا

سرعت برق تمام طالها را دزدیدند و رفتند بیرون و پریدند پشت موتوری که بیرون 
داد. همسرم چشمان درشت و زیبایش را به من دوخته بود که در مغازه کشیک می

هایش را کشید و روحش به آسمان پرواز کرد. شقایق من پرپر آغوشم آخرین نفس
 یشه از زندگی من بیرون رفت.شد و از همان روز بود که شادی برای هم

***** 
 روزی؟_ هنوز تو فکر اون
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ی افکارم را از هم کشیدم که صدای سروان شاهد رشتهرزهای سفید را بو می
ای یکبار، برایش یک دسته رز سفید گسست. شقایق عاشق رز سفید بود و هفته 

م. عطر رز سفید توانستم خانه را بدون رز سفید ببینخریدم. بعد از مرگش نمیمی
 پیچید.باید در خانه می

_ دو سال گذشته دیگه سعید. تو رو خدا دیگه بسه. یه سروسامونی به خودت بده؛ 
 کنی.اینطوری اطرافیانت رو هم اذیت می

. امشب شب تونم خودمو ببخشم_ نمیشه علی. تا قاتل زنم رو پیدا نکنم نمی
 ست باید براش رز سفید بخرم.جمعه

 ن که دیگه شب شده. فردا صبح باید بری بهشت زهرا._ اآل
 رن پیش شقایق.شن و نصف دیگه می_ امشب نصف رزها مهمون من می

پول رزها را پرداخت کردم و به همراه سروان شاهد از گلفروشی بیرون آمدیم. مقابل 
مغازه یک ماکسیما پارک شده بود. سروان شاهد که عجله داشت، به خانه برسد، 

ور خیابان. بدون اراده نگاهم افتاد به سرنشینان توجه به اتومبیل رفت آنبی
ماکسیما. در داشبورد باز مانده بود و سر مرد مسنی روی فرمان ماشین بود ک زنی 

ام را ی کنجکاویکرد. عجلههای مرد را بررسی میروی صندلی مجاور جیب
اتومبیل شد؛ به همین دلیل زن  ی اندامم مانع رسیدن نور به درونبرانگیخت. سایه

برگشت به طرفم. آرایش غلیظی داشت و به زحمت سی ساله بود. با دیدنم کمی 
خودش را جمع و جور کرد و در داشبورد را بست. دوباره به مرد نگاه کردم. هوش و 

گل را گذاشتم روی کاپوت حواسش سر جا نبود. سروان شاهد را صدا زدم و دسته
توجه باشد و به من نگاه نکند. کارت شناسایی زده سعی کرد بیماشین. زن وحشت

خود را بیرون آوردم و با انگشت به شیشه زدم. آرام در را باز کرد. کارت را مقابل 
 چشمانش گرفتم و گفتم:

 ی آگاهی._ سروان صفورا از اداره
 _ بفرمایید.

 _ این آقا چرا خوابیده؟ شما چه نسبتی با ایشون دارید؟
 ا لکنت گفت:ب

 شون خوب نبود. گفتم یه خورده استراحت کنن._ پدرم هستن. حال
ای کردم و او هم در طرف راننده را باز کرد و تکانش داد و به سروان شاهد اشاره

سعی کرد مرد مسن را به هوش بیاورد اما هرچه تکانش داد و صدایش کرد، هیچ 
 ای نداشت.فایده

 رو دستگیر کن؛ باید اورژانس رو خبر کنم._ بیهوش شده سعید؛ خانم 
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 زدم گفتم:زن را از اتومبیل پیاده کردم و در حالیکه به دستانش دستبند می
ای که دو تا افسر آگاهی _ خیلی بدشانسی آوردی. درست باید بیای جلوی در مغازه

 ازش میان بیرون. سابقه داری؟
 _ نه.

ه را خبر کند تا زن را ببرد. نگاهی به های منطقاز شاهد خواستم یکی از گشتی
 های خالی روی داشبورد انداختم و دوباره ار او پرسیدم:لیوان

 میوه دادی نه؟_ بهش آب
 _ آره.

 _ تعریف کن چی کار کردی؟
ن کرد مبازی رو شروع کرد. باور نمیو بعدم زبون _ کنار خیابون سوار ماشینش شدم

چون سنش زیاد بود، بهش گفتم بریم یه خورده  با این تیپ سوار ماشینش بشم
میوه خرید. بعد ازش خواستم تا برام آدامس بگیره؛ اونم با کمال بگردیم، دو تا آب

 میوه رو آلوده کردم.ی خودشو داد به من و رفت. تا برگرده آبمیوهمیل آب
 طوری غارت کردی؟_ تا حاال چند نفرو این

 ی اولمه._ به خدا دفعه
 شه.تو کالنتری معلوم می_ 

شان دادم. بعد از چند دقیقه در همین حال ماشین پلیس رسید و زن سارق را تحویل
هم آمبوالنس رسید و مرد بیهوش را با خود برد و اتومبیل ماکسیما هم با یک 

 کش به پارکینگ منتقل شد. رزهای سفید را بو کردم و به شاهد گفتم:یدک
رسونه؛ اگه ما نمیومدیم گل بخریم چطور از این م خیر می_ حتی یاد زنم به مرد

 کردیم؟دزدی جلوگیری می
 خونم..._ چیزی نگو. دارم براش فاتحه می

 خوردوقت صبح بهشت زهرا چندان شلوغ نبود. باد بهاری مالیمی به صورتم میآن
چیدن و موهایم را به هم ریخت. روی سنگ قبرش را با آب و گالب شستم و بعد از 

ی بلندی روی های رز شروع به قرآن خواندن کردم. هنوز تمام نشده بود که سایهگل
اش در میان چادر ی آخری را هم خواندم و نگاهش کردم. چهرهسرم افتاد. چند آیه

تابید. از داخل اتومبیل بساط صبحانه را آوردم و سفیدی مثل خورشید درخشان می
دا، توانستم چیزی بگویم و بی صویم را بسته بود. نمیکنار قبر پهن کردم. بغض راه گل

 وار گفتم:زمزمه
 دم گریه نکنم. بیا برام لقمه بگیر.خوام با هم صبحونه بخوریم. قول می_ امروز می
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هایم پیچید. چقدر آرزو داشتم که ی ملیحش برای سومین بار در گوشطنین خنده
گشتم تلفنم زنگ زد و میبهشت زهرا بر ها واقعی بودند! وقتی ازای کاش این خنده

 باالخره انتظارم به سر رسید. سرهنگ وثوق پشت خط بود:
 رسی صفورا._ فکر کنم داری به آرزوت می

 _ چطور مگه؟
_ اگر یادت باشه قاتالی خانمت بعد از اون طالفروشی به چند جای دیگه هم دستبرد 

 زدن.
 _ خب؟

ه دیشب تحویل دادی شناسایی شده. مال یکی از _ یه تیکه از طالهای خانمی ک
 هاست. به احتمال زیاد بشه ردی ازشون پیدا کرد.باختههمون مال

توانست به راحتی برق انتقام را در چشمانم ببیند. هیچ اگر کسی در برابرم بود می
. باالخره دعاهایم مستجاب شده توانست تا این اندازه مرا خوشحال کندخبری نمی

 ند و فرصتی برای عقوبت این جنایتکاران دست داده بود. ملتمسانه پرسیدم:بود
شه خواهش کنم پرونده رو از اونا بگیرید و به واحد خودمون منتقل _ سرهنگ می

 کنید؟
کنم. نگران نباش! خدا بزرگه و شه؛ اما تو رو برای همکاری معرفی می_ نه صفورا! نمی

 شن.قاتالی خانمت حتمًا مجازات می
 _ خدا از زبونتون بشنوه. از کی کارمو شروع کنم؟

 فرستم.ی معرفیت رو هم می_ فردا صبح اول وقت. نامه 
***** 

ی سرقت با رویی گشاده به استقبالم آمد. قبل از این کار با هم سروان جاوید از دایره
روز قبل های یکدیگر به خوبی آشنا بودیم. از همان کار کرده بودیم و با شیوه

 بازجویی را شروع کرده بود و مرا در جریان پرونده قرار داد.
_ رئیس این باند خطرناک بسیار باهوشه. توی این دو سال تقریبًا هر شش ماه 

بار به جایی دستبرد زدن و بعدم مثل آب فرو رفتن تو زمین. به احتمال زیاد تمام یک
فروختن. در تمام این طال می هایکردن و بعد به صورت شمشطالها رو ذوب می

 ها منتظر یه اشتباه بودیم.سال
 _اون زنی که دستگیر کردم چه اطالعاتی داد؟

خری داشته. یک هفته یه ی مال_ آدرس یه طالفروش رو به ما داد که قباًل هم سابقه
نفر اومده و یه مقدار از طالهای آخرین سرقت رو بهش فروخته. از روی دوربین 

ی طالفروشی مرد رو شناسایی کردیم. به ُمری سیاه معروفه. یه زورگیر همداربست
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زنه. دار. پاتوقش تحت نظره. چند روز یه بار به پاساژی توی تهرانپارس سر میسابقه
 کنم.ش پیدا بشه خبرت میبه محض اینکه سروکله

 ذاری سروان جاوید._ این کارو بکنی واقعًا سرم منت می
 گذارم. خیالت راحت.؟ ما با هم رفیقیم. حتمًا تو رو در جریان می_ این حرفا چیه

***** 
درست خاطرم نیست با چه سرعتی خود را به تهرانپارس رساندم. وقتی خبر حضور 

ُمری سیاه به من رسید، بدون معطلی به راه افتادم. وقتی رسیدم، گوریل عظیم 
و افرادش از پاساژ خارج ای را دیدم که کت بسته جلوی سروان جاوید الجثه

 شود. جاوید با دیدنم لبخندی زد و گفت:می
تونستیم زیاد منتظر بمونیم سروان صفورا. اگر بیشتر منتظر بودیم ممکن بود _ نمی

 فرار کنه. از اینجا 
 به بعد دیگه با همیم.

 فتم.ی آگاهی رشان به ادارهای نگاه گذرایی انداختم و همراهی سارق حرفهبه چهره
طی بازجویی اعتراف کرد که در کشتن همسر من دخالتی نداشته. افراد باند چهار 

 شناسد.نفرند و به غیر از رئیس باند دیگران را نمی
 شناسی؟ اسمش چیه؟_ چطور ممکنه؟ رئیس باند رو از کجا می

_ اسمش پرویزه چند سال پیش که زورگیر بودم به پستم خورد، گفت که اگه دل و 
کنم که یه پول قلمبه سلمبه ها کاری میجرات داشته باشی به جای این دله دزدی

ی بعد باهام تماس گرفت و گیرت بیاد، با حرفایی که زد اعتمادم رو جلب کرد. هفته
یه آدرس بهم داد و گفت با کاله کاسکت برم اونجا و سالح رو تحویل بگیرم و ده 

هم زنگ بزنه. وقتی رسیدم اونجا سه نفر میلیون بدم. بعدم صبر کنم تا خودش ب
 دیگه با کاله کاسکت منتظر بودن.

 _ بعد چی شد؟
 _ طالها رو که برداشتیم، دوباره رفتیم جای قبلی و اسلحه رو دادم و پول رو گرفتم.

 _ پرویزم با شما بود؟
 _ نه. تلفنی باهام حرف زد.

 _ بعد چی شد؟
زد. جدیدًا هم اصاًل با هم حرف ومی بهم زنگ می_ تو چند تا کار بعدی از تلفن عم

 رم سر قرار.ده و منم میزنیم؛ فقط بهم اس ام اس مینمی
 _ چطور شد که خودت طالها رو فروختی؟
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 شو کش رفتم وتر از سهمم گیرم بیاد و واسه همین یه کمخواستم بیش_ خریت. می
 یواشکی فروختم.

 ا لبخند عصبی گفتم:هایم را به هم فشردم که بدندان
 _ همین حماقتت رو دوست دارم.

 بعد جاوید را کنار کشیدم و به او گفتم:
 _ یکی از اون سه تا حتمًا با پرویز در ارتباطه...

 دم.کنم صفورا بهت قول می_ پیداش می
***** 

 کنی؟_ داری پیداش می
راز ی نهی دا به نشانهتر باشم. دستش ریک قدم به طرفش برداشتم تا به او نزدیک

 کرد تا جلوتر نروم.
 دونی. مگه نه؟_ هنوز نه؛ اما خیلی بهش نزدیک شدم. تو بهتر از من می

 ی زیبایش را در هم کشید و با نگرانی گفت:چهره
 _ سر قولت هستی؟

دونی. اگر مجبور شدم _ آره. بهت قول دادم و پاشم؛ اما تو که مشکالت شغل منو می
 چی؟

ت عمل کنی مشکلی پیش نمیاد اما اگه به خاطر خودت، ا وقتی که به وظیفه_ ت
بینی. اینو جدی بگیر سعید. فکر دستت به خون کسی آلوده بشه دیگه منو نمی

 شیم.انتقامو از سرت بنداز بیرون، وگرنه برای همیشه از هم جدا می
 

 *زمانی برای نفرت*
سید. محل قرار یکی از محالت خلوت غرب چند هفته بعد، باالخره پیامک شیطان ر

تهران بود. یک شماره تلفن ایرانسل که بعد از شناسایی پی بردیم از هویت صاحب 
آن سوءاستفاده شده است. این بار به همراه سروان جاوید و افرادش محله را 

محاصره کردیم. گوش به زنگ، در خفا، منتظر حضورشان بودیم. سروان جاوید که 
اند به افرادش تذکرات الزم را داده بود. یکی یکی آمدند و دزدان مسلح دانستمی

جاوید که از نظر بدنی به ُمری سیاه شبیه بود کاله کاسکتی به سر گذاشت و سوار بر 
ها آنها ُملَحق شد. همگی پیاده شدند و یکی از موتور، آخرین فردی بود که به آن

م کند؛ اما قبل از باز کردن زیپ آن، جاوید ها را تقسیساکی بیرون آورد تا اسلحه
س ی کسی کوبید که حدی محکمی به سینهکلت خود را بیرون کشید و با لگد ضربه

 زد رئیس باشد و بعد تهدیدکنان هر سه را واداشت که روی زمین دراز بکشد.می
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 ها را محاصرهشان خارج شدند و آنگاهدر یک لحظه تمام مامورین پلیس از مخفی
شان نبودم. چشمانم به دنبال چیز دیگری بود. در . زیاد نگران دستگیریکردند
ی صد متری متوجه اتومبیل پژوی طوسی رنگ شدم که با شتاب زیاد فرار کرد. فاصله

توانست از چنگ مامورین کرد و خوب میچنین اتومبیلی توجه کسی را جلب نمی
 یجه رسیده بودم که رئیس فرار کند. با اعترافات مری سیاه به این نت

کند و تنها از نزدیک مراقب سارقان است. حواسم کاماًل باند خود را درگیر ماجرا نمی
معطوف اطراف بود تا واکنش دیگران را هنگام عملیات ببینم و این خود او بود. بی 
 توجه به درگیری جاوید و افراد دیگر باند، پدال گاز را محکم فشردم و به دنبال پژو

افتادم. مدت کمی گذشت، که رئیس باند فهمید تحت تعقیب است، با سرعت 
کرد و من پا به پای او کشید و فرار میهای دیگر الیی میواری از بین اتومبیلدیوانه

 در تعقیبش بودم.
؛ باید آنقدر دنبالش میرفتم تا موقعیت مناسبی یافت شود. آن شد تیراندازی کنمنمی

ها شدند و ترافیک چندانی در خیابانتر از خانه و اداره خارج میکمساعت روز، مردم 
نبود. بخت با من یار بود که اولین چراغ قرمز پژو را متوقف کرد. با فشار گاز شدیدی، 

رو شود و از چهارراه عبور کند اما چرخ ماشین داخل جوی آب سعی کرد وارد پیاده
اتومبیل خارج شدیم و تا مرا دید، دستش به افتاد و گیر کرد. هر دو نفر به سرعت از 

سویم دراز شد. به سرعت در پهلوی ماشین سنگر گرفتم. الزم نبود تا شلیک کند و پی 
ی سوزان فضا را شکافت و سرب داغ از ی آتش است. گلولهببرم که کلت او آماده

ه بارگشتند که سارق دوزده به دنبال پناهگاهی میکنار گوشم رد شد. مردم وحشت
بار توانستم اجازه بدهم که از چنگم بگریزد. اینشلیک کرد و پای پیاده فرار کرد. نمی

 کردم.به قیمت جانم هم که شده؛ باید دستگیرش می
نیم نگاهی به موقعیت انداختم و کلتم را بیرون کشیدم و به سرعت دنبالش افتادم. 

زدم و از کرد و من فریاد میهدف تیراندازی میبا دیدن من که در تعقیبش بودم بی
م توانستای نکنند. هنوز نمیخواستم روی زمین بخوابند و حرکت اضافهجمعیت می

 تیراندازی کنم. 
تری بیایند به سمت ما. به ناچار دو تیر سر و صدا باعث شده تا جمعیت بیش

هوایی شلیک کردم تا حواس او پرت شود و مردم هم از نزدیک شدن به ما 
هایش را کرد و من فشنگهدف تیراندازی میری کنند. همچنان بیخوددا

شوم کلت خود را به طرفم  کردم بیشتر به او نزدیکشمردم. هربار که سعی میمی
کرد. بعد از سه دفعه امتحان، دیگر مطمئن بودم که رفت اما شلیک نمینشانه می

اد اهل دویدن هایش تمام شده و به سرعت خود افزودم. مشخص بود زیفشنگ
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شد. ساق پایش را نشانه رفته بودم که تر میمان کمنیست. لحظه به لحظه فاصله
صدای گاز پرفشار یک موتورسوار را از پشت سرم شنیدن. قبل از شلیک کردن 

ی شدیدی به کمرم خورد و افتادم روی زمین. هنوز گیج و منگ بودم که ضربه
 .ر برابر چشمانم گریختندموتورسوار رئیس باند را سوار کرد و د

بینم باور کنم. ناجی او کسی جز فری پانچو نبود. با توانستم چیزی را که مینمی
شان دیدن او دلم ماالمال از ناامیدی شد! به زحمت از جای خود برخاستم و به طرف

 نشانه رفتم اما چقدر دیر. دیگر در تیررسم نبودند.
شان کردم تا از نظرم دور شدند. باز هم این بغض چند لحظه با یاس و ناامیدی نگاه

 کردم؟لعنتی به سراغم آمد. تا کی باید صبر می
ای از راه دور شنیدم. با خواستم به زمین و زمان فحش بدهم که صدای گلولهمی

آمدند و این سروان جاوید بود سرعت برگشتم... پرویز و فری پانچو به طرف من می
 کرد.آمد و بی محابا شلیک میشان میافراد خود به دنبالکه ترک موتور یکی از 

 خواستند تسلیم شوند.نمی
این اهداف متحرک، قاتلین همسر من نبودند تهدیدهایی بودند که امنیت اجتماع را 

 شان نشانه رفتم. دوبارهشدند. اسلحه را به طرفانداختند و باید نابود میبه خطر می
 خاطر آوردم  قول خود به شقایق را به

 نفس عمیقی کشیدم و کلت را فشردم. به خودم تلقین کردم:
 ام". این تیر عدالته... من فقط یک واسطه"این من نیستم... این من نیستم

 یک...
 دو...
 سه...
 آتش!

 و تیرم خطا رفت.
ی قبل سی و پنج گلوله به هدر دادم. در هدایت زدن فری پانچو ساده نبود. دفعه

 وتور، مهارتی شیطانی داشت. رسیده بودند به پنجاه قدمی من.م
ام". ی عدالته. من فقط یک واسطهلرزید "این من نیستم شقایق. این گلولهدستم می

 هایم پیچید و دوباره تیرم خطا رفت.صدای فریاد ناالن شقایق در گوش
باز هم همان لبخند ام. نگاهم به نگاه فری پانچو گره خورد. رسیدند به بیست قدمی

موذیانه روی لبش بود. ناگهان خشمی شدید افسار گسیخته تمام تنم را درنوردید. 
 توانستم خودم را کنترل کنم.توانستم تحمل کنم. نمیدیگر نمی

 یک...
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 دو...
 سه...

 تمام نفرتم برای تو...
 آتش!

شد. هر دو نفرشان تیر به باک پر از بنزین خورد و موتور با صدای مهیبی منفجر 
ای پرتاب شدند. رفتم باالی سر آتش گرفتند و بعد از افتادن روی زمین به گوشه

 پرویز و سوختن او را تماشا کردم.
هایم بود. ناگهان قول خود را به یاد آوردم و با هنوز صدای فریاد شقایق در گوش

پایین پرید و  ی خود را زمین انداختم. سروان جاوید از روی موتورهراس اسلحه
 فایده بود.سعی کرد آتش پرویز را خاموش کند اما بی

ی مغزی و جراحات حاصل از سوختگی مرده بودند. حالت هر دو نفرشان بر اثر ضربه
دادم که جاوید رفت و داشتم تعادل خود را از دست میتهوع داشتم. سرم گیج می

ام را از خود اشاره کرد تا اسلحهای نشاند. به همکار زیر بغلم را گرفت و مرا گوشه
 شدند.، کم کم دورمان جمع میروی زمین بردارد. مردم که دیدند خطر رفع شده

 های بی تپش**قلب
کرد شب کنارم بماند یا مرا تر از همیشه به خانه برگشتم. علی خیلی اصرار میخسته

 تم در زندگیی پدر و مادرم اما قبول نکردم و باتندخویی خواسبرساند خانه
ام دخالت نکند. اتومبیل را مقابل خانه پارک کردم و افتان و خیزان خودم خصوصی

گشت. حواسم هیچ سر کلید میها باال کشیدم. دست لرزانم به دنبال دستهرا از پله
ست. به زحمت رفتم تو... وقتی دانستم کلید اصلی کدام یکیجای خود نبود و نمی
کردم. سر تا پایم خاک تم زیر چشمی به آشپزخانه نگاه میرفبه طرف جالباسی می

د دانم چنهایم را ریختم توی ماشین لباسشویی و رفتم حمام... نمیآلود بود. لباس
 دقیقه بود که نشسته بودم زیر جریان آبی که یادم نیست گرم بود یا سرد. 

پیچیدم و بیرون آمدم. ای دور خودم داد. باالخره حولهام امان ایستادن نمیسرگیجه 
ایستادم مقابل آشپزخانه و مدت نامعلومی به صندلی خالی شقایق نگاه میکردم که 

 شد...ام در تاریکی غرق میها هم پر کشیده و رفته و خانهاز پشت لحظه
****** 

دمای غروب، خسته از کار روزانه به خانه برگشت. هنوز اتومبیل را به درستی پارک دم
ی ی ناشناس نگاهی انداخت و با اکراه دکمهد که تلفنش زنگ زد. به شمارهنکرده بو

 سبز را فشرد.
 _ بفرمایید.
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 صدای نگران زنی از آن سوی خط او را به خودش آورد.
 _ سالم علی آقا خوبین؟ ببخشید که مزاحم شدم.

 کنم. شما خوبین؟_ سالم خانم صفورا. خواهش می
 وبه؟آقای صفورا خوبن؟ سعید خ

 خواستم در مورد سعید از شما بپرسم. ازش خبری ندارین؟_ راستش منم می
فرستاد که سروان شاهد خودش را باخت. همان لحظه در دلش بر خودش لعنت می

کرد خودش را خونسرد نشان چرا رفیق خود را در آن حال تنها گذاشت. سعی می
 بدهد:

 کنه.مده؛ فکر کردم داره استراحت می_ من دیشب رسوندمش خونه. امروز اداره نیو
 م چیزیش شده؟_ خدا مرگم بده؛ مگه بچه

دونین که شغل _ نه خانم صفورا، هیچ طوریش نشده؛ فقط یه مشکل کاری بود. می
 ما پلیسا چطوریه؟

 خبرم؟_ اتفاقی افتاده که من بی
 _ سعید چیزی بهتون نگفته؟

 _ راجع به چی؟
 _ قاتل زنش پیدا شد.

 شونو اعدام کنن.شاءالله که هرچی زودتر همه_ آخیش! الهی شکر! ان
 _ دیگه الزم نیست؛ سعید این کارو کرد.

 _ خدا مرگم بده؛ اونا رو کشت؟!
 _ متاسفانه!

دانست که پیرزن بیچاره شوکه شده و مادر سعید مکث کرد. سروان شاهد خوب می
 صاب خود مسلط شود.بنابراین صبورانه منتظر ماند تا زن بر اع

 ی سعید.رم خونه_ باشه، فهمیدم. ببخشید که مزاحم شدم. من اآلن می
 شاهد با دستپاچگی گفت:

 _ صبر کنید خانم صفورا. اجازه بدین منم بیام تا با هم بریم.
ر شان دچندین بار زنگ آپارتمانش را فشرد اما هیچ پاسخی در کار نبود. نگاه نگران

 هم گره خورد
سروان شاهد سرش را تکان داد و خانم صفورا با عجله دستش را برد درون کیفش و 

دسته کلیدی بیرون آورد و با انگشتان لرزانش یکی را انتخاب کرد تا در اصلی را باز 
ی چهارم رفتند. سروان شاهد کند. هر دو شتابان خود را به آسانسور رساندند و طبقه

 باز هم پاسخی در کار نبود.چند بار محکم به در کوبید اما 
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مادر سعید بدون معطلی با کلید دیگری در را باز کرد و به سرعت وارد خانه شد. همه 
گشت و آن را فشار کورمال به دنبال کلید برق جا تاریک بود. پیرزن عصبی کورمال

های شکسته در آن داد. چشمان تیزبین سروان شاهد به آشپزخانه افتاد که ظرف
شدند. وضع سالن پذیرایی هم کمابیش مثل آشپزخانه بودند. همه چیز دیده می

اینجا و آنجا روی زمین ریخته بود. خانم صفورا سراسیمه دوید طرف اتاق خواب و 
کار به اطراف نگاهی پسرش را صدا زد اما هیچکس در خانه نبود. پلیس کهنه

مین را نگاهی انداخت انداخت و دوباره برگشت به آشپزخانه. با دقت روی میز و ز
 ی کنار یخچال یافت. سراسیمه به مادر سعید گفت:که ردی از خون بر دیواره

کنم خیلی مهمه. همون _ خانم صفورا لطفًا به هیچ چیز دست نزنید. خواهش می
تاده کنم برای سعید اتفاق بدی افجایی که هستید بنشینید. منو ببخشید اما فکر می

 تماس بگیرم.باشه؛ باید با اراده 
پیرزن بیچاره با صدای بلند به گریه افتاد و از حال رفت و افتاد روی زمین. شاهد از 

پروا منظورش را رسانده بود به خود لعنت فرستاد و به اتاق خواب اینکه چنین بی
قندی درست کرد و رفت و بالشی آورد و زیر سر او گذاشت. بعد هم با عجله آب

ت را به هوش بیاورد. بعد به اورژانس زنگ زد و سپس سعی کرد مادر نگون بخ
 سرهنگ وثوق را در جریان گذاشت.

 کنی چه بالیی سرش اومده؟_ شاهد، فکر می
کنم دزدیدنش جناب سرهنگ. به نظر میاد اینجا درگیری پیش اومده؛ البته _ فکر می

 را نباشه.ل صفو؛ شاید مابهتره کارشناس بفرستین تا خون رو به آزمایشگاه بفرستیم
دم تمام باند ها تحقیق کن! بعدم سریع بیا اداره. اآلن دستور میی همسایه_ از همه

 پرویز رو ببرن بازجویی. قبل از صبح باید صفورا رو پیدا کنی شاهد!
 کنم._ اطاعت جناب سرهنگ! مطمئن باشید که پیداش می

 
****** 

ها و وجو از همسایهکالفه بود. پرس خوابی، در این غروببعد از چهل ساعت بی
ها نه چیزی دیده . همسایهای نداشتی باند هیچ نتیجهماندهبازجویی از افراد باقی

بودند نه چیزی شنیده بودند و افراد باند هم اعتراف کرده بودند که شخص دیگری با 
ی ت از زاویهخواسبار میها همکاری ندارد. دوباره به آپارتمان سعید برگشت. اینآن

دیگر به آن نگاه کند. آزمایشگاه اعالم کرد که آثار خون متعلق به دوستش هستند و 
هیچ اثر انگشت مشکوکی نیافته بودند. کارشناس اداره معتقد بود که زخم صفورا 

های اولیه مثل چسب مانده از کمکقبل از خروج پانسمان شده و به وسایل باقی
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با دقت، تمام گوشه و کنار خانه را بازبینی کرد و بعد از  زخم اشاره کرده بود. شاهد
 یکی _ دو ساعت بیرون رفت.

ی سعید از ی مادر و عمهی آقای صفورا میزبان افراد نگران خانواده بود اما دلهرهخانه
همه بیشتر بود. زنگ در به صدا در آمد و بعد از چند لحظه سراوان شاهد وارد شد. 

ده به دهان او دوخته شده بود و منتظر خبرهای بدی بودند. چشمان هراسان خانوا
 ها روی آن دو زن ثابت ماند.یک آنی یکنگاه شاهد از چهره

از  ای نرسیده. به نظرم_ سعی کنید به خودتون مسلط باشید. هنوز خبر ناامیدکننده
کنه. آقای صفورا یه لحظه همراه رباها خطری سعید رو تهدید نمیجانب آدم

 تون تشریف بیارید تا خصوصی صحبت کنیم؟خانم
ی سعید طاقت نیاورد و همراه آن دو وارد اتاق دیگری شد. سروان شاهد با عمه

 دیدن او سری تکان داد و پشت سرش در را بست.
_ راستش من دوباره به آپارتمان سعید رفتم و با دقت وسایل اتاق رو گشتم. یه 

 ستم خصوصی از شما بپرسم.موضوعی به نظرم رسیده که خوا
 ی سعید همزمان گفتند:مادر و عمه

 _ چه موضوعی؟
خوام بدونید من و سعید خیلی با هم دوست بودیم؛ _ قبل از اینکه چیزی بگم، می

 کنم که چرا از این موضوع اطالعی ندارم.یعنی هنوز هم هستیم اما تعجب می
 کنید، جناب سروان؟_ راجع به چی صحبت می

 ی تحقیق خودم کاماًل مطمئنم؛ پس شک نکنید و هر چیزی کهمن از نتیجه _
دونید رو بهم بگید. بعد از بررسی کامل به این نتیجه رسیدم که سعید با یک نفر می

 کرده؟دیگه زندگی می
 _ منظورتون اینه که زن داشته؟

 _ بله. حتی غذایی که پریشب آماده کرده بود برای دو نفر بوده.
 ی سعید نگاه معنی داری به زن برادر خود انداخت و پرسید:مهع

 شون شده و از خونه بیرون رفتن.زنم با هم حرف. حدس میکنم_ نه. فکر نمی
 _ مطمئنید پای انتقام وسط نیست؟

_ کاماًل! سعید دنبال این زن ناشناس از خونه بیرون رفته. حاال به من بگید که توی 
 مورد هیچ زنی به شما چیزی نگفته؟این مدت سعید در 

ی سعید دوباره به زن برادر خود نگاه کرد و با عجله بلند شد. مادر سعید هم عمه
 ی مردان هر دو با عجله از اتاق بیرون رفتند.زدهبرخاست و در مقابل نگاه حیرت
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ی بهشت زهرا را روشن کرده بود و پیدا کردن قبر شقایق، کار نور مهتاب محوطه
چندان دشواری نبود. با توقف اتومبیل، هر دو زن پیاده شدند و قبل از مردان با 

 سرعتی خارج از انتظار، به طرف قبر شقایق دویدند.
 شان درست بود.حدس

ی زنان شد از دور جسم سیاه رنگی را دید که روی قبر خیمه زده. نفس در سینهمی
افزودند و در عرض چند ثانیه  حبس شده بود با وحشتی ناشناخته به سرعت خود

آلود فرزندشان می نگریستند و اشک باالی سر او رسیدند. به اندام فرسوده و خاک
. دراز کشیده بود روی قبر و ریزان نشستند روی زمین. سعید در هم شکسته بود

ی موهایش خزید و اصورتش را چسبانده بود روی زمین. دستی لرزان درون توده
ی چادر کان سختی خورد. چشمانش را تا نیمه گشود و گوشهجسم بی جانش ت

مشکی رنگ را جلو کشید و سر خود را به دامان او گذاشت. سروان شاهد و پدر 
 ی دست مادر سعید عقب ایستادند.سعید با اشاره

 ی بلند سکوت قبرستان را شکست.صدای گریه
. دیگه نفسم بند نمیاد_ باالخره اومدی؟ بگو منو بخشیدی شقایق قشنگم. ببین 

نم زکشم. اونقدر ضجه میبینی؟ به خدا از پیشم بری خودمو میشه... میحبس نمی
کنم تا از نا بیفتم... تا بمیرم... نرو... تو رو خدا نرو! بذار سرم روی دامنت و ناله می

ز ا با هم حرف بزنیم. بیا بریم خونه... تو رو خدا بیا باشه. بیا بریم خونه؛ تا صبح
 اینجا بریم! تو رو خدا...

گریست بلندی تبدیل شده بود، بدون اینکه جایی را ببیند می هق سعید به گریههق
 کرد.و بی امان التماس می

دم؛ فقط بمون. کشم... قول میگیرم... دیگه کسی رو نمی_ دیگه اسلحه دستم نمی
ار پیشم بمونه... مگه من ای خدا! تو رو به جاللت قسم! انقدر بی رحم نباش... بذ

 خوام یه شب دیگه تا صبح پیشم بمونه... خدا...!چی میخوام؟ فقط می
شم سنگ صبورت، دل ما _ عمه به قربونت بره الهی، پاشو بریم خونه... من خودم می

 رو خون نکن! شقایق توی بهشته.
 گریستند.صدای گریه این بار بلندتر بود. این بار هر پنج نفر می

 
 پایان
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 » رمان سراکتابخانه مجازی  «

مراجعه  رمانسرارمان های ایرانی و خارجی به  بهترینبرای دانلود جدید ترین و 
 کنید




