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 دنده رو جابه جا كردم وپامو بيشتر رو گازفشار دادم

 چي شد؟ _

 دارن ميرسن_

 ماشين روبرو پيچيد سمت خروجي بزرگراه و منم ِپيش 

 پوريا ببين مي توني پنچرش كني _

 يه نگاه به سرعت سنج انداخت

 با اين سرعت ؟قربان دارين دويست تا ميرين _

 يروي كمكي چي شد؟پس ببين اين ن_

فاصله ام با ماشين روبرو داشت بيشتر ميشد،پامو رو گاز فشار دادم تا 

 فاصله كمتر بشه 

نگران نباشيد بچه ها تمامي راه هاي خروجي رو بستن جايي نمي تونه _

 بره

 خوبه _

چند متر جلوتر چراغ هاي جلوي بنز هاي نيروي انتظامي روشن شد و 

چرخ ماشين و بعد بوي ِلنت و الستيك به بعد صداي كشيده شدن چهار 

آروم سرعتمو كم كردم و ماشين رو متمايل به راست پارك .هوا بلند شد

هم زمان با .كردم تا راه فراري نداشته باشه اين قاتل بي رحم و فراري 

سرش چرخيد به سمت عقب تاشايد راه فراري .پوريا از ماشين پياده شدم

ه ها رو بسته ديد با دستاي باال رفته به باشه و انگاري وقتي همه ي را

پياده شدم ويه نگاه به بچه ها كه همگي .نشانه ي تسليم پياده شد

اسلحه به سمتش نشونه رفته بودند كردم و خودم هم از اسلحه از غالف 
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پوريا بهش .بيرون كشيدم و به پوريا اشاره كردم تا بهش دستبند بزنه

توي دستشون دو قدم جلوتر اومدن  نزديك تر شد و چند مامور با كالش

دستبند رو از كمرش بيرون كشيدو خواست .تا پوريا تو امنيت كامل باشه

قبل زدن دستبند بدنش رو بازرسي كنه كه شي تيزي تو تاريكي هوا 

يكي از .درخشيد وفرياد مواظب باش من و بندازش بچه ها قاطي شد 

ن كيومرث توانا و باعث پاهاي پوريا چرخشي باال رفت كوبيده شد تو گرد

شد تعادلشو از دست بده و نقش زمين بشه و قبل از اين كه بتونه 

 دوباره حركتي كنه دستبند پوريا دستاشواز پشت اسير كرد 

*** 

كتمو درآوردم وتو كمد كنار در .آروم كليد رو تو قفل چرخوندم و وارد شدم

وي عطر ياس و مشغول در آوردن جورابام بودم كه اول ب. آويزونش كردم

 بعد صداي عزيز بلند شد 

 اومدي مادر؟_

 سالم عزيز آره اومدم_

 سالم پسرم_

 دكمه ي سر آستينم رو باز كردم و مشغول تا زدنش شدم

 شما چرا هنوز نخوابيدي؟_

 داشتم نماز شب مي خوندم مادر_

 قبول باشه عزيز_

 قبول حق،چايي مي خوري برات بريزم؟_

 زحمت ميشه برات_

 تيچه زحم_
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 رفت سمت آشپز خونه 

 عزيز جون اگه زحمتي نيست يكي هم براي من بريز_

 باشه مادر_

 نگاهش كردم 

 تو اينجايي؟_

 آره اينجام،عزيز تنها بود اومدم پيشش_

 مگه آقا جون خونه نيست؟_

 نه رفته قم _

 قم براي چي ؟_

 به جاي امير سام عزيز جواب داد

 مادر رفته از يكي از دوستاش حالليت بگيره_

 دستامو از آرنج تكيه دام به اپن

 مگه طرف نيومده بود وليمه؟ _

عزيز به جاي جواب ميخ صورتم تو روشني آشپزخونه شد و بعد كوبيدرو 

 صورتش

 باز چي شده كيان؟_

 چيزي نيست عزيز_

امروز آرنج پوريا وقتي خم شده بود رو ميزم و دنبال برگه اي تو پرونده 

چشمم و بنده خدا كلي معذرت خواهي كردو مي گشت بي هوا خوردپاي 

 آخرسرم خجالت زده از اتاق بيرون زد

 چيزي نيست ؟كبود شده_
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دست امير سام صورتمو چرخوند سمت خودش و كبودي پاي چشممو 

 ديد زد 

 چيزي خاصي نيست عزيز نگران نباشيد_

 چي چي رو نگران نباشم ،كبود شده پاي چشمش بيا اينجا ببينم _

چال و از يخ ساز چند دونه يخ كشيد بيرون و ريخت تو رفت سمت يخ

نشستم رو ميز ناهار خوري وسط آشپزخونه مي دونستم عزيز ول .كمپرس

 امير سام نشست روبروم .كن نيست

 كوروش كجاست امير؟ _

 بابا؟ كجا بايد باشه خونه است _

 پرونده رو چيكار كرد؟_

 دارمعزيز كمپرس يخ رو گذاشت رو صورتم و گفت نگهش 

 تو كه بابا رو مي شناسي از مسائل كاريش تو خونه چيزي نميگه_

 اوهوم،حاال تو چرا نخوابيدي؟ _

 دست كشيد پاي چشمش و يه قند گذاشت تو دهنش

 داشتم رو پروژه ي دانشگاهم كار مي كردم _

 يه قلپ چاي خورد

 كه اين طور _

ه داشت چند دقيقه اي طول كشيد تا عزيز رضايت بده كمپرس يخ رو ك

دست و صورتم رو شستم .صورتم رو سر مي كرد از رو صورتم بردارم 

پيراهنم رو از تن بيرون كشيده خودمو رو تخت پرت كردم و بعد باز .

كردن ساعت دور مچم ،خسته از مشغله هاي كاري و خسته كننده ي روز 

 كنار امير سام خوابيده رو زمين تن به خواب سپردم
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*** 

 با صداي آشنايي قاطي شده بود  صداي ملودي آرومي

 كيان خفه اش كن اونو صبح كالس دارم_

با صداي حرصي امير سام از حالت خواب و بيداري بيرون اومدم و با 

 چشماي بسته گشتم دنبال گوشي رو عسلي كنار تخت

 بله_

 ببخشيد قربان بيدارتون كردم_

 با همون چشماي بسته پتو رو تا نزديك گردنم باالكشيدم

 اال كه كردي بگو چي شده؟ح_

 يه قتل اتفاق افتاده_

 صدام گرفته بود از مستي خواب

 آدرس و برام اس كن االن مي رسونم خودمو _

 چشم قربان_

گوشي رو پرت كردم رو تخت و قبل از اين كه خوابم بگيره به زحمت تن 

به ساعت نگاه كردم نزديك .چشمام از زور خواب باز نميشد.از تخت كندم

ح بود و چشماي بدبختم بعد بيست و چهار ساعت بيداري فقط سه صب

داشتم لباس مي پوشيدم كه .سه ساعت رنگ خواب به خودش ديده بود

يه نگاه به آدرس انداختم و پتوي روي امير .زنگ اس ام اس بلند شد

 سام مرتب كردم و راه افتادم سمت آدرس

*** 
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از زير نوار ... ون كردصداي فلش دوربينا رو اعصابم بودكاش ميشد خفه ش

زرد رنگ كشيده شده دور سطل زباله ي شهرداري گذشتم و خودمو به 

 جسد سفيد پوش شده رسوندم

 سالم دكتر_

 دستكش هاش رو از دستش در آورد و ايستاد و مردونه دست داد

 سالم جناب سرگرد ميالني _

 كوتاهش كن دكتر _

 لبخندي زد 

 چشم_

 با چشم به جسد اشاره كردم

 ي گير آوردي؟چ_

 يه قتل فجيع ،مقتول قبل مرگ خيلي شكنجه شده _

 سرمو به معني تاييد تكون دادم

 علت مرگ؟_

 هنوز مشخص نيست_

 زمان مرگ؟_

اين طور كه من فهميدم بيشتر از چند ساعت نيست ولي بازم بايد _

 بررسي بشه

با ديدن .خم شدم و پارچه ي خوني رو از رو صورت مقتول كنار كشيدم

 ت درب و داغونش قيافه ام تو هم رفتصور

 اجازه بردنش رو مي ديد؟_

 آره فقط تا عصر گزارشو مي خوام_
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 سعي مي كنم_

 دستي به شونه ي مرد چهل ساله ي روبروم زدم 

 سعي نكن حتما بهم برسونش_

 چشم امر ،امر شماست جناب سرگرد...ازدست تو _

تم داشت با مشغول بردن جسد شدن و من با چشم دنبال پوريا گش

 پيرمردي ژنده پوش صحبت مي كرد و تند تند يادداشت برمي داشت

 ستوان _

 چرخيد سمتم و چون لباس رسمي نداشت فقط پاكوبيد

 بله قربان_

 مختصر توضيح بده_

حوالي ساعت دو و نيم ايشون با پليس تماس مي گيره و اطالع ميده _

 يه جسد پتو پيچ شده تو سطل زباله پيدا كرده

اشاره كردم ...ردناك كه بايد از همچين جايي جسد آدم پيدا بشهچه د

 ادامه بده

ما كه رسيديم جسد رو پيدا كرديم و اول به دكتر كرمي و بعد به شما _

 اطالع داديم

 چيز مشكوكي پيدا نكردين؟_

 نه از همه پرس و جو كردم كسي چيز خاصي نديده_

 استاد وار دست تو هم قالب كردم

 از كيا مثال؟_

خب همسايه ها و كساني كه اين حوالي بودن مغازه ها كه اكثرا بسته _

بودنو فقط داروخانه شبانه روزي باز بود كه چون به اينجا مشرف نبود 
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هيچ كس چيزي نديده و در آخر از كسي كه با پليس تماس گرفته 

 باهمه ي اينا هيچ چيز قابل توجهي پيدا نكردم قربان...

 لبخندي كنج لبم نشست

 خوبه، ستوان داري راه مي افتي _

لبخندي بزرگ لب ستوان يكمي رو تازه به بخش ما منتقل شده بود رو 

 زينت داد 

 لطف دارين قربان_

 گوشه ابروم رو با انگشت شست خاروندم 

 بچه هاي بررسي چيزي پيدا نكردن؟_

 خير قربان_

 هويت مقتول مشخصه؟_

كه هويتش رو مشخص  خير قربان،چون لباسي تنش نبوده هيچ چيزي_

 كنه پيدا نكرديم

 خيل خب ،صبح يه گزارش كامل رو ميزم باشه_

 چشم قربان_

 مرخصي_

 دوباره پاكوبيد و رفت

به ساعت دور مچم نگاه كردم عقربه ها روي پنج صبح جولون مي 

ماشين رو اول سمت .هنوز تا وقت اداري يكي دوساعتي مونده بود.دادن

با حليم وكله پاچه بيرون اومدم و بعد راهي كله پاچه فروشي كج كردم و 

 درو كه باز كردم هنوز چراغا خاموش بود و اهل خونه خواب.خونه شدم
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وسايل توي دستم رو گذاشتم رو اپن و سوييچ ماشين رو ُسر دادم تو 

نيازي به عوض كردن لباس نبود وقتي يكي دوساعت ديگه .جيب شلوارم

استراحت كوتاه مي خواست تا  فقط دلم يه.بايد راهي اداره ميشدم

نشستم رو تخت و با پاهاي آويزون از تخت .خستگي ازتنم بره بيرون

 ساعددستم رو گذاشتم رو چشمام و از خستگي چشمام روي هم افتاد

 كيان،كيان بلند شو _

 چي ميگي تو؟_

 نشستم تو تخت و چشم دوختم به امير سام آماده و مرتب

 ساعت هفت شد نميري اداره؟_

 نگاه به ساعت رو پاتختي كردم يه

 اوه اوه_

 گردن دردناكم رو با دست ماليدم

 ديرم شد امير _

 من بدتر از تو _

 رفت جلوي آيينه دست كشيد به لباساش و مرتبشون كرد

 من ديگه برم خداحافظ_

 امير صبحونه خوردي؟_

 آره دستت درد نكنه_

 نوش جان ،عصر برمي گردي؟_

 از اونجا ميرم خونهنه ديگه آقا جون برگشته _
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دستي به عنوان خداحافظي تكون دادو رفت و بعد صداي خداحافظيش 

دست و صورت شسته و لباس .با عزيزو آقا جون و در آخر بسته شدن در

 چروك رو بايه دست لباس اتو كشيده عوض كردم

 سالم صبح بخير_

 سالم عزيز،بشين برات چايي بريزم_

 سالم _

 در خوش ُخلقممهربون بود اما كم حرف پ

 رسيدن بخير _

قبل از اين .سري تكون داد برام و لقمه اي با كله پاچه براي خودش گرفت

 كه وارد دهنش بشه از دستش گرفتم

 آقاجون براي شما حليم گرفتم_

 اوووف،كيان توهم نشو نرگس _

 عزيزم براي خودتون ميگه چربيش باالست براتون ضرر داره_

 عزيز چايي گذاشت روبروم

 نم همينو بهش ميگم ولي مگه حرف گوش ميدهم_

 چايي رو سر كشيدم با خداحافظي سرسري راه اداره رو در پيش گرفتم

*** 

 سالم قربان_

 پوشه اي گذاشت روبروم

 اين گزارش پرس و جوي ديشب به اضافه ي هويت مقتول_

 خب؟_
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ديروز گزارش مفقوديش رو دادن ،داوود فرود هفتاد ساله،يه صرافي _

و ميشه گفت وضع مالي خوبي داشته، فعال در همين حد ازش مي داره 

 دونيم

 جسد شناسايي شده؟توسط كسي كه گزارش مفقودي داده منظورمه_

 بله همسرشون شناسايشون كردن_

 خوبه _

 تو مي توني بري به كارات برسي_

 چشم فقط از كيومرث توانا بازجويي نمي كنيد _

 دست رو چونه ام كشيدم

 ق بازجويي ميامببرينش اتا_

 اطاعت قربان_

چند دقيقه اي خوندن گزارش طول كشيد و .پا كوبيد و از اتاق خارج شد

 .يك ساعتي خسته كننده با قاتلي كه ديروز دستگير شد

 الو دكتر سالم_

 سالم بر سرگرد عزيز_

 جانم كاري داشتي؟_

 آره مي توني يه سر بياي پزشكي قانوني؟_

 اونجام آره حتما تا يه ساعت ديگه_

 باشه پس فعال_

 خداحافظ_

گوشي رو گذاشتم و اسلحه رو از رو ميز برداشته و گذاشتم داخل حايل 

 مشكي و چرم
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*** 

باهاش دست دادم و بعد زدن ماسك رو صورت وارد جايي شدم كه رو 

 يه برانكارد جسد متالشي شده ي داوود فرود خوابيده بود

ب و جرح شديد به قتل رسيده اول كه جسد رو ديدم فكر كردم بر از ضر_

اما با ديدن كف بيرون ريخته از دهنش به نوع قتل شك كردم و بعد 

گرفتن آزمايش از خونش متوجه شدم قاتل به هيچ وجه نمي خواسته 

پيدا cardiogenicطرف زده بمونه چون تو خونش مقدار قابل توجهي سم 

 كردم

 چي پيدا كردي؟_

يا Actaea pachypodaبه ي گياه يه نوع سم خيلي خطرناك كه تو ح_

وجود داره،اين سم اثر آرام بخشي خيلي قوي داره * همون چشم عروسك

 كه اول ضربان قلب رو كند و بعد موجب مرگ ميشه

 كه اين طور _

 نوع شكنجه چي؟_

از كشيدن ناخن بگير تا زدن ضربه با شالق و وسيله ي سنگيني مثل _

 باتوم ،گزارش كاملشو نوشتم

 گه اي پيدا نكردي چيز دي_

 نه همونايي كه گفتم_

 باشه ممنون دكتر _

 رفت واسه شستن دستاش

 خواهش مي كنم انجام وظيفه مي كنم سرگرد_

 بااجازه من برم فقط گزارش و لطف كن_
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مشغول خشك كردن دستاي خيسش با دستمال كاغذي شد و پوشه ي 

و اشاره برش داشتم و با تكون دادن انگشت وسط .آبي رو نشونم داد

 جلوي پيشوني و كندن ماسك از صورتم از اونجا زدم بيرون

 

 )Actaea pachypoda(چشم عروسك *

حبه هاي ميوه آن داراي سم . اين گياه عجيب بسيار سمي است

cardiogenic  است كه باعث آرام بخشي فوري روي ماهيچه قلب مي

 .دخوردن اين دانه ها منجر به كند شدن قلب و مرگ مي شو. شود

*** 

تشهد نماز رو دادم و مشغول گفتن سالم بودم كه صداي گوشي بلند شد 

با آرامش نمازم رو تموم كردم و بعد بستن سجاده روي قاليچه كوچك 

نشستم رو صندلي و شماره ي كوروش .گوشي رو برداشتم كه قطع شد 

 رو گرفتم،بوق اول به دوم نرسيده جواب داد

 الو سالم داداش_

 وبي؟چرا جواب نميدي؟سالم كيان خ_

 كار داشتم شرمنده_

 دشمنت شرمنده كجايي؟_

 كجا رو دارم باشم اداره ام_

 كارت كه تموم شد بيا اينجا_

 خيره؟_

 عزيزو آقاجونم اينجان_

 كوروش توكه مي دوني چقدر سرم شلوغه شايد نرسم بيام_
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 كيان شد من بيار يه چيزي بگم تو بگي چشم_

  بعد زير لب با خودش غر زد

 ...خودش كم بود اميرم كرده شكل خودش حاظر جواب _

 نذاشتم ادامه بده

 حاال چيكار امير سام داري؟_

چيكارش دارم اقا اصال نميگه يه پدريم دارم يه اجازه اي بگيرم براي _

كارام آقا ديگه بزرگ شده خودش واسه خودش تصميم مي گيره كجا بره 

 ...كجا نره 

رفته چقدر غر مي زني باشه بابا اصال من واي كوروش اسم زنا بد در _

 غلط كردم ميام چشم حله؟

 از دست شما_

 تقه اي به در اتاق خورد

 كوروش كاري نداري من برم؟_

 شب زود بيا_

 چشم_

 خداحافظ_

 ياعلي_

 بفرماييد_

 گروهبان يكم اصغري پا كوبيد

 قربان همسر آقاي فرود اينجا هستن _

 راهنماييشون كنيد داخل_

 قرباناطاعت _
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چند دقيقه نشد كه زني حدودا شصت ساله تكيه داده به عصا با 

به احترامش نيم خيز شدم و .چشمايي سرخ و نگاهي غمگين وارد شد 

 راهنماييش كردم بنشينه 

 سالم_

 تنها به تكون دادن سر اكتفا كرد

 عذر مي خوام كه در اين شرايط مزاحمتون شدم_

 ي زياد صداش گرفته و تو دماغي بود از گريه

 خواهش مي كنم_

 درضمن تسليت عرض مي كنم فوت همسرتون رو _

باز سري تكون داد و اشك نشسته رو گونه اش با دستمال تو دستش 

 گرفت

 من فقط چندتا سوال كوتاه مي پرسم و شما مي تونيد تشريف ببريد_

 بي توجه به حرفم ناليد 

 ...همسرم، كي مي تونيم جسدشو_

 چند قطره اشك از البه الي پلكاش بيرون ريختپلكاش به هم خورد و 

 تحويل بگيريم_

 احتماال فردا_

 منتظر نگاهم كرد

 ميشه از خصوصيات اخالقي همسرتون بهم بگيد_

 داوود مرد خيلي خوبي بود...خب...خب_

 باز اشك ريخت و دستاي لرزونش گوشه ي مانتوش رو به چنگ گرفت

 ميشد مردباخدايي بود ،كسي كه حالل حروم سرش_
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 يعني آدمي نبود كه زود عصبي بشه؟_

 خب مثل هر آدمي عصبي ميشد چطور؟_

 مهم نيست،دشمن چي نداشت؟_

با چند نفر اختالف جزيي داشت ولي خب دشمني كه همچين باليي _ 

 سرش بياره نه نداشت

با دستاش صورت چروك شده از اثرات پيري رو پوشوند و شونه هاش 

 رو ميز براش ريختم و گرفتم سمتش  يه ليوان آب از پارچ .لرزيد

 خانوم فرود بفرماييد_

 سرشو بلند كرد وبدون گرفتن ليوان ضجه زد

 تو رو خدا قاتلشو پيدا كنيد _

آروم خانوم ما كارمون همينه و مطمئن باشيد تمام تالشمون رو خواهيم _

 كرد

 چند دقيقه اي طول كشيد تا آروم بشه و آروم كه شد ادامه دادم

 كسي سوظن ندارين؟ كسي كه بتونه همچين كاري بكنه؟ شما به_

چند سوال ديگه .چند لحظه اي فكر كرد و بعد به معني نه سر تكون داد

پرسيدم ويادداشت كردم و بدون گرفتن نتيجه ي خاصي راهيش كردم 

 بره

 ...خانوم فرود فقط يه چيزي_

 همون طور كه دستگيره در تو دستش بود برگشت سمتم

 بله؟_
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يزي به فكرتون رسيد تاكيد مي كنم هر چيزي كه حس مي كنيد به هرچ_

همسر مرحومتون مربوطه حتي كوچكترين چيز كه به ظن شما بي 

 اهميته به بنده اطالع بديد

 حتما بااجازه_

 خواهش مي كنم بفرماييد _

عمال هيچ چيزي از اين قاتل بي .سرمو ميون منقنه ي دستام گذاشتم

يك ساعتي خودمو با پرونده ي .يم مي كرد رحم نداشتيم و اين عصب

روبروم سرگرم كردم و با گرفتن يه بسته شكالت راهي خونه ي كوروش 

 شدم

 سالم آقا كيان _

 بسته ي شكالت رو از دستم گرفت

 چرا زحمت كشيدي؟_

 زحمت نيست زن داداش _

بوي زرشك پلو با مرغ مينا باعث شد ته دلم مالش بره و يادم بياد اصال 

وارد شدم و بعد سالم و احوال پرسي كنار امير سام . ر نخوردمناها

 نشستم

 چطوري؟_

 خوبم اما معلومه تو خسته اي ها_

 دستي به چشمام كشيدم و با دست كوبيدم رو پاش 

 هالكم از خستگي _

 مي خواي تا مامان شام مي كشه برو تو اتاقم استراحت كن_

 نمي خواد زشته_
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 يي؟چه خبرا كيان خان كم پيدا_

 رو كردم سمت كوروش

 درگير كارم،راستي پرونده ي اون دخترو رو چي كارش كردي؟_

 هيچي فعال درگيرشم حاال تو چرا انقدر پيگيري؟_

 باالي لبم با انگشت اشاره خاروندم

 بهش قول دادم كمكش كنم_

 فعال كه همه شواهد عليه زيبا خانومه_

 هر كاري مي توني بكن ديگه براش_

 اين كارو مي كنم وظيفمهتو نگيم من _

 كيان جان من بي خيال كار شو _

 قبل از جواب من كوروش توپيد بهش 

 صدبار گفتم عمو نه كيان تو كي مي خواي حرف گوش كني امير سام_

 پوف باز شروع شد _

كوروش من اين طوري راحت ترم بعدم امير ديگه بچه نيست كه انقدر _

 كني بيست سالشه ناسالمتي بهش اولتيماتوم ميدي و امر ونهي مي 

 راست ميگه مادر، بزرگ شده بچم چيكارش داري _

 بعله ديگه از منم اين قدر طرفداري ميشد انقدر پررو ميشدم_

 اخمهاي اميرسام بيشتر تو هم رفت و با حرص دست تو سينه چليپا كرد

 كوروش بس كن ديگه_

ي تعارف مينا چا.با صداي پر ابهت آقا جون كوروش ديگه چيزي نگفت

 كرد 

 دستت درد نكنه زن داداش_
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 نوش جان_

چاي خوردم وساعتي مشغول صحبتهاي خانوادگي بوديم و بعد موقع 

 شام رسيد 

*** 

همه تو سكوت مشغول .يه تيكه مرغ گذاشتم تو بشقابم و مشغول شدم 

يه ببخشيد .خوردن بودن كه اين سكوت رو صداي گوشي من شكست

 رفتمكوتاه گفتم از ميز فاصله گ

 بله؟-

 قربان ميشه خودتون رو برسونيد به آدرسي كه ميگم_

 باز چي شده پوريا؟_

 يه قتل ديگه كه خيلي مشابهه قتل قبليه_

 يعني چي؟_

 ميشه بياييد اينجا قربان_

 باشه آدرسو بفرست خودمو مي رسونم_

نزديك ميز شدم تا خواستم دهن باز كنم صدا امير سام كه سعي مي كرد 

 من كنه بلند شد  صداشو شبيه

 معذرت مي خوام يه كاري پيش اومده بايد برم_

 صداشو به حالت عادي برگردوند

 همينو مي خواستي بگي نه؟_

 لبخند دندون نمايي زدم و سر تكون دادم

 كجا مادر تو كه شام نخوردي؟_

 كار دارم بايد برم اگه شد زود برمي گردم اگر نه كه ميرم خونه_
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 جا من شامتو نگه مي دارم كيان جان برگرد اين_

 ببينم چي ميشه زن داداش ،فعال_

همين كه رسيدم پوريا دويد سمتم و .نيم ساعتي طول كشيد تا برسم

 پاكوبيد

 قربان از اين طرف _

به مردمي كه ساعت نه شب جمع شده بودن و مدام سرك مي كشيدن 

 رو نشون پوريا دادم

 اينا اينجا چي كار مي كنن؟_

 ...كرديم قربان ما سعي_

 بريدم كالم منفصلش رو 

ستوان تا يك دقيقه ديگه حتي اگر يه نفر هم اينجا بود خودتو بيست و _

 چهار ساعت تحويل بازداشتگاه ميدي مفهوم بود؟ 

 محكم بود صداش

 بله قربان_

 پس زود باش_

 رفت سمت مردم براي متفرق كردنشون ومن رفتم سمت دكتر 

 سالم دكتر ؟_

 سالم_

 ...خب_

به جمالت تقريبا همون نحوه ي قبلي يه جسد تو سطل زبانه با تن بي _

 ...لباس بدن شكنجه شده 
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به جسد غرق خون نگاه كردم،راست مي گفت تقريبا همون نحوه بود 

 ولي اين بار مقتول خيلي جوون تر از اون پيرمرد هفتاد ساله بود 

 علت قتل چي؟_

 رم ؟اونا رو ديگه فردا بيا تحويل بگير من ب_ 

 كجا عجله داري؟_

 تولد دخترمه ناسالمتي_

 شرمنده مهرداد جان _

 دشمنت شرمنده فردا عصر بيا گزارش كاملو تحويل بگير _

 باشه تولد دختر گلتم تبريك ميگم_

 ايشااهللا قسمت خودت_

 ممنون دكتر جان تو ديگه واسه من از اين لقمه ها نگير_

 داري پير پسر ميشي ها سي و پنج سالته_

 سرت سالمت _

 كوبيد رو شونم با خنده

 از دست تو _

جسد راهي پزشكي قانوني شد و باز هيچ كس چيزي نديده بود وباز 

 دست ما خالي بود 

*** 

برنگشتم خونه ي كوروش و مستقيما رفتم خونه ي خودمون چون دير 

وقت بود و عزيز مشغول بستن چمدونشون بود وآقاجون با صداي 

 مي خوندرساش سوره ي الرحمن 

 اومدي كيان؟_
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 آره عزيز_

 كامال از اتاق بيرون اومد و روبروم ايستاد 

 مينا برات شام فرستاد گرمش كنم؟_

 نه عزيزاالن فقط دلم خواب مي خواد همين_

لباس عوض كردم و دراز .عزيز، باشه مادري گفت و دوباره برگشت تو اتاق 

فتاد هنوز نمازم كشيدم چشمام داشت كم كم گرم خواب ميشد كه يادم ا

فورا وضو گرفتم .رو نخوندم سريع تو تخت نشستم و كوبيدم رو پيشونيم 

و وقتي نگاهم به ساعت افتاد آه از نهادم بلند شد اما قضاشو خوندم و 

با خيال راحت خوابيدم وسعي كردم بي خيال مشغله هاي زياد كاري 

 از انگيزش بشم ،بي خيال قاتلي كه هيچ سرنخي نه از خودش داشتم نه 

*** 

پوشه ي آبي رنگ رو باز كردم و يه نگاه به هويت تازه مشخص شده ي 

حسين بابايي يه مرد .مقتول و يه نگاه به گزارش پزشكي قانوني كردم

چهل و پنج ساله و بازنشسته آموزش و پرورش كه پريروز صبح به قصد 

كوه رفتن از خونه خارج ميشه و ديشب ساعت نه جنازه اش پيدا 

روز گم شدنش تقريبا با داوود فرود يكيه اما روز پيدا شدنش به .يشهم

يكي ديگه از مشتركاتش با داوود فرود نحوه .اندازه ي يه روز تفاوت داره 

ي شكنجه هايي كه شده و در آخر كشته شدنش با سم اما نه سم چشم 

يه گياه * يا همون گل انگشتانهDigitalis purpureaعروسك بلكه سم 

دومرگ تقربيا مشابه و در يك .ك كه باعث مرگ حتمي ميشهخطرنا

با دستام شقيقه هام رو .فاصله ي زماني كوتاه تقريبا گيجم كرده بود 
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بلند شدم حين قدم زدن با .فشار دادم و سعي كردم به افكارم سامان بدم

 دستاي فرو رفته تو جيب شلوار وقايع رو كنار هم چيدم

حبتام با خانوم فرود داوود مردي نبوده دومرد كشته شدن و توجه به ص

كه با كسي اختالف اين چنيني داشته باشه كه باعث چنين مرگ فجيعي 

اگر فرض رو بر اين بگيرم كه قاتل دزد بوده بازم دليل بر چنين قتل .بشه

وحشتناكي نميشه بعدم شايد وضعيت يه صراف خوب باشه اما وضعيت 

 ه خاطرش با اين وضع بميرهيه بازنشسته اونقدري خوب نيست كه ب

چندين احتمال اين چنيني به مغزم خطور كرد و همه رو با استدالل رد 

باز به .كردم چون درست و منطقي به نظر نمي اومد پس فعال مطرود بود

برگه هاي پخش شده رو ميز نگاه كردم ونگاهم رو جمله اي كه روش با 

 ماژيك اليتر سبز شده بود نگاه كردم

ي هر دو مقتول با چاقو يا ابزاري مانند اون يه كلمه انگليسي  روي سينه_

 به معني ناقوس مرگknellحك شده به اسم 

از اين پرونده ي بي سر وته چيزي در نمي اومد بايد اطالعات بيشتري به 

 دست مي آوردم

 داخلي پوريا رو گرفتم

 الو پوريا سريع بيا اتاقم _

 بعله قربان_

هنوز چند قطره وارد .رداشتم و لبم نزديك كردمليوان چاي رو ميز رو ب

دهنم نشده تفش كردم بيرون اونقدر سرد شدده بود كه با ليوان آب تو 

عصبي ريختمش پاي گلدون تقربيا بزرگ توي .يخچال برابري مي كرد
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تقه ي به در خورد و بعد گرفتن اجازه براي .اتاقم،اينم از چايي خوردن ما

 ورود پوريا داخل شد 

 ي داشتين قربان؟امر_

 آره بايد بريم خونه ي بابايي _

 چرا اونجا به همسرش و هركسي كه نياز باشه ميگيم بياد اينجا_

 مگه نگفتي بيمارستان بوده؟ _

چرا قربان بعد ديدن جنازه ي همسرشون از حال رفتن و منتقلشون _

 كردن بيمارستان

 كتم رو از پشتي صندلي چنگ زدم

 خب پس بريم _

 راه افتاد پست سرم 

 مي دوني اين پرونده اونقدر به هم پيچيده است اعصاب برام نذاشته_ 

 اين طور كه بوش مياد با يه قاتل زنجيره اي طرفيم_ 

 هنوز زود براي نتيجه گيري _

نيم ساعتي .از اداره خارج شديم و راه خونه ي بابايي رو در پيش گرفتيم 

چيكي بود براي طول مي كشيد اونجا رسيدن و همين غنيمت كو

 سرمو به پشتي صندلي تكيه داده و دست تو سينه چليپا كردم.استراحت

 رسيديم بيدارم كن_

 چشم قربان_

چشم بستم اما تكوناي ماشين و شلوغي خيابون نذاشت لحظه اي 

ماشين كه ايستاد قبل از اين كه پوريا تالشي براي من مثال خواب .بخوابم

خونه ي نقلي و سياه پوش شده با پارچه بكنه از ماشين پياده شدم و به 
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در باز بود و صداي شيون و زاري .ها و پالكاردهاي تسليت نگاه دوختم

به دو .بوي عود تقريبا فضاي حياط و جلوي خونه رو پر كرده بود.بلند 

يك .مرد غمگين و سياه پوش جلوي در تسليت گفتيم و داخل شديم

ونه از مهمون سراغ همسر ساعتي مراسم طول كشيد و بعد خالي شدن خ

 بابايي رو گرفتم

 شما _

 كارتم رو نشون مردعزادار روبروم دادم

سرگرد ميالني هستم،اگر ممكنه مي خواستم با خانوم بابايي يه صحبتي _

 داشته باشم

 سري تكون داد

 االن به عمه خبر ميدم شما بفرماييد بشينيد_

 .نشستم رو مبل تك نفره و پوريا روبروم

 د بفرمايي_

 با دست سيني خرما رو پس زدم

 تشكر خدابيامرزدشون_

 ممنون خدا رفتگان شما رو هم بيامرزه _

 به دختر جوان روبروم نگاه كوتاهي كردم و لبخند كوتاه تري زدم

 مواظب باش عمه _

نگاهم چرخيد سمت زن تكيده و كمر شكسته ي كه با كمك برادرزاده اش 

 راه مي رفت

 يم كه با دست دعوت به نشستنمون كردبه احترامش نيم خيز شد

 سالم خانوم بابايي عذر مي خوام بي وقت مزاحمتون شديم_
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 چشماش از حجم زياد گريه تقريبا بسته شده بود 

 خواهش مي كنم امرتون؟_

 راجع به همسر مرحومتون چند تاسوال داشتم_

دستمال مچاله شده ميون مشتش رو زير بينيش كشيد و منتظر نگاهم 

 .ند سوال پرسيدم و باز هيچي دستم رو نگرفتچ.كرد

 ممنون از وقتي كه گذاشتيد بازم مرگ آقاي بابايي تسليت ميگم_

جوابم رو نداد به جاش نامطمئن زل زد به چشم دختر پونزده شونزده 

ساله اي كه از وسط هاي صحبت ما وارد جمع شده و شونه ي مادرش 

از كي بودنش اطالع نداشتم  نگاه زن ميون من و دختري كه.رو مي ماليد

 مي گشت و آخر سر رو صورت من توقف كرد 

 جناب سرهنگ_

 سرگرد هستم بفرماييد _

 ...خب راستش مطمئن نيستم اما_

ببينيد خانوم همون طور كه گفتم يه چيز بي اهميت از نظر شما مي _

 تونه يه سرنخ بزرگ براي ما باشه 

 دستاش رو تو هم چلوند 

 اي دخترم خواستگار اومد چند وقت پيش بر_

 با دست به همون دختركنار دستش اشاره كرد 

 خب پسره آدم معقولي نبود _

 دختر معترضانه بريد كالم مادرش رو 

 مامان شايان هيچ ربطي به اين قضيه نداره_

 بزار حرفمو بزنم صبا_
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صبا عصبي خودشو كوبيد به پشتي صندلي و با پاش رو زمين ضرب 

 گرفت

 فت كردحسين مخال_

 چرا؟_

خب گفتم كه پسر معقولي نبود از اين پسراي ول معطلي كه دماغشونم _

به زور باال مي كشن بعدم صبا همش پونزده سالشه زود بود براش 

 ازدواج

 خب بعدش؟_

يه نگاه گذرا به پوريا كه مشغول يادداشت برداري بود انداختم و دوباره 

 نگاهم رو به خانوم بابايي دادم

 ...رفت و اومد و جواب حسين يه كالم بود نه تااينكه چند باري_

 مامان ميشه بس كني_

 زبون به دهن بگير صبا_

 ... اما مامان_

 صبا خانوم ميشه خواهش كنم اجازه بديد مادرتون حرفشون رو بزنن_

چشم غره اي نثار صبا شد از طرف مادرش و ادامه ي رشته ي بريده ي 

 كالمش رو گرفت

زم شايان اومد اما نه واسه خواستگاري واسه عربده چند روز پيش با_

 كشي 

 چي مي گفت؟_
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چه مي دونم صبا مال منه و شده به زور مي برمش و مي كشمتون و از _

آخه مي ...دست حرفا خب ما به حرفش بها نداديم اما ميگم ممكنه 

 دونيد حسين رو همش تهديد مي كرد 

 لبمدست كشيدم پشت .اشكاش با پشت دست پاك كرد

 كه اينطور_

 روكردم سمت صبا 

 كجا باهاش آشنا شديد؟_

 چند لحظه نگاهم كرد 

تو يه مهموني باهم آشنا شديم يعني تولد دوستم بودا ...خب تو ...خب_

اونجا بهم شماره داد براي آشنايي بيشتر بعدم از طريق تلفن و چت باهم 

 در ارتباط بوديم

 بيشتر از اين هم انتظار نداشتم

كامل به اضافه آدرس و شماره تلفن و هرجايي كه بشه  مشخصات_

 پيداش كرد

 آخه اون كاري نكرده_

 اگه كاري نكرده باشه آزاد ميشه_

 .به اجبار رو برگه چيزايي رو كه گفتم نوشت و با اكراه دستم داد

 

 )Digitalis purpurea(گل انگشتانه *

از اين گل براي . برگ ها، دانه ها و گل هاي اين گياه زيبا سمي هستند

به همين دليل . توليد برخي انواع داروهاي قلبي استفاده مي شود

خوردن هر بخش از اين گياه مي تواند سبب بروز بيماري هاي قلبي 
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اين سم باعث ضربان قلب نامرتب و سوءهاضمه و سرگيجه مي . شود

برگ هاي قسمت باالي ساقه بسيار خطرناك هستند، يك گاز زدن . شود

نشانه هاي اوليه حالت . راي منجر به مرگ شدن كافي استكوچك ب

تهوع، استفراغ، بي اشتهايي، درد شكم و روده، هزيان گويي و سردرد 

 .شديد است

*** 

درست بود زنگ .يه نگاه به برگه توي دستم كردم و يه نگاه به پالك خونه

 در رو فشار دادم 

 اومدم اومدم_

 دراول صداي لخ لخ كفش و بعد باز شدن 

 امر؟_

يه پسر الغر اندام كه بيشتر از بيست بهش .يه نگاه به سرتاپاش كردم

نمي خورد،يه سيگار ميون انگشتاش و يه خط روي ابروي چپش و در 

 آخر لباسهاي عجق وجق و مدل موهاي بدتر از اون

 آقاي شايان محمدي؟_

 خودم هستم بفرماييد _

ا خانوم بابايي به اين پوزخندي ناخودآگاه گوشه ي لبم جا خوش كرد،صب

آدم دلبسته بود و جلوي مادر عزادار و خود سياه پوشش از اين به ظاهر 

 كارتمو از جيب كتم بيرون كشيدم.مرد دفاع مي كرد و براش سينه چاك 

سرگرد ميالني هستم از دايره جنايي براي يه سري سواالت بايد با ما _

 تشريف بياريد 

 دپريدن رنگش به آني اتفاق افتا
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 چرا مگه اتفاقي افتاده؟...چ_

 شما تشريف بياريد عرض مي كنم خدمتتون_

 آخه من كه كاري نكردم_

 معلوم ميشه بفرماييد _

پوريا بازوشو گرفت كه هلش داد و پا گذاشت به فرار و من و پوريا 

 دنبالش 

 وايستا_

سرعت قدمامو بيشتر كردم،پيچيد تو .اما فقط سرعت قدماش بيشتر شد

 پوريا عقب تر از من بود.و به دويدن ادامه داديه كوجه 

 ايست_

بي توجه به اخطارم همچنان ادامه مي داد و تو كوچه پس كوچه ها مي 

نمي دونم چقدر دويد و دويديم دنبالش كه تو يه كوچه بن بست .دويد

نفس نفس زنان به عقب نگاه كرد وقتي ديد من و پوريا دو .گير افتاد 

اسلحه ام رو به سمتش نشونه .ديم گارد گرفتطرفه كوچه رو ُقرق كر

 با نفسي كه هنوز جا نيومده بود غريدم.رفتم

 بچه بازي رو بزار كنارو خودتو تسليم كن _

 اصال كو حكمتون؟_

 پس حكم مي خواي آره؟_

باز يه .يه قدم بهش نزديك شدم كه دوباره برگشت تو حالت دفاعيش

 قدم نزديك تر 

 بياي جلو مي زنما_
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ري؟يه نگاه به خودت كردي؟نصف منم نيستي،من سالح دارم تو چه جو_

نه،ما دو نفريم تو يكي ،ما مامور قانونيم تو مجرم،متوجه اي كه چي 

 ميگم؟به نظرت بهتر نيست تسليم بشي

 يه نفس عميق كشيد

 مگه چاره ي ديگه اي هم دارم_

 لبخند زدم،پر تمسخر 

 فكر نكنم_

*** 

 خب توضيح بده؟_

 چي رو؟_

 جوري كشتين؟چه _

نگاهش پر تعجب از رو دستاي دستبند خورده اش باال اومد و تو نگاهم 

 گره خورد

 چيكار كردم؟_

 سوالم واضح بود حسين بابايي رو چطوري كشتيش؟_

 گشاد شد چشماش

 مگه مرده؟...م_

 يعني مي خواي بگي خبر نداري؟_

 نه من از كجا بايد خبر داشته باشم؟_

 كني ببين به نفعته همكاري _

 من اصال نمي فهمم شما چي ميگيد؟من كاري نكردم...من_

 خودكار دستم رو پرت كردم رو ميز
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 پس مي توني علت فرارت رو توضيح بدي؟_

 خب من ترسيده بودم...خب _

 از چي؟_

 ازشما ديگه_

 پوزخند جاگير لبم شد

 مگه ما ديو بوديم كه بترسي_

 چطور بگم...خب...نه ولي_

 فقط راستشو بگو_

 صداي اوج گرفته ام سيخ نشست از

 من كاري نكردم_

 پس علت فرارتو توضيح بده جوري كه قانعم كنه راست ميگي_

دستاي لرزونش رو،رو ميز .اول نگاهم كرد و بعد دست كشيد رو صورتش 

 مشت كرد 

امروزم با بچه ها بساط ...همين ..مواد مي كشم ...مواد ...من گاهي_

 تمكرده بوديم واسه همين در رف

 آرنج دست چپم رو گذاشتم رو ميز و چونه ام رو تكيه دادم بهش 

 چي مي كشي؟_

 شيشه...ش_

 همون سيصدگرمي كه تو خونه ات پيدا شده ؟_

 فقط نگاهم كرد

 خب برام توضيح بده؟_

 چي رو؟_
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 چرا و چجوري كشتين؟_

 ...به خدا من_

 ُتن صدام اوج گرفت

 قسم خدارو نخور_

 اويدچشماي لرزونش صورتم رو ك

 باور كنيد من اصال چند روزه حسين خان و نديدم_

 ولي من كه چيزديگه اي شنيدم _

 نفس عميقي كشيد

 چي شنيدين مگه؟...چ_

 يعني تو نمي دوني؟_

 تيكه دادم به پشتي صندلي

 منظورم داد و قال و صد البته تهديد چند روز پيشه_

ليوان گذاشت .يه مقدار آب براي خودش ريخت اما يه قلوپ بيشتر نخورد

صداي كفشش كه تند تند به سراميك مي خورد .رو ميزو زل زد بهش 

 اعصاب خرد كن بود 

 من صبا رو دوستش دارم چند بار رفتم خواستگاري قبول نكردن...خب_

 آهان پس هركي جواب منفي شنيد بايد دوره بيفته مردمو تهديد كنه؟_

 يددستاي دستبند خورده اش عصبي موهاش رو به چنگ كش

 من حالم خوب نيست...نه خب من فقط _

 نمي خواي حرف بزني؟_

 حرفي ندارم،من نكشتمش _

 يه دفعه انگار چيز مهمي اتفاق افتاده باشه چشماش برق زد از خوشي 
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 اصال من بعد اون اتفاق چند روزي بود شمال بودم_

 كدوم اتفاق؟_

 منظورم قضيه ي تهديد_

 چرا رفتي شمال؟_

 واسه تفريح ديگه_

 كي رفتي ؟_

فرداي روزي كه رفتم درخونه ي آقاي بابايي چون حالم خوش نبود به _

 پيشنهاد دوستام رفتيم شمال

 كي برگشتي؟ _

 ديشب _

 شاهدي براي اثبات ادعات داري؟_

 آره ،آره دوستام_

 غير از اونا_

 غير از اونا ؟اوووم_

 صداي شكستن انگشتاش بلند شد 

 آهان خب امالكي تو رامسر_

 كي؟امال_

 هموني كه ويال روازش اجاره كرديم_

 اسم و آدرس و شماره تفلنش رو بنويس _

مشغول .رو هل دادم سمتش خودكارم ضميمه اش كردم A4برگه ي 

 نوشتن شد 

 فعال پيش مايي و بعدميري دادگاه_
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 سرش رو از رو برگه بلند كرد

 ...دادگاه براي چي؟خب اگه شاهدا حرفم رو ثابت كنن_

بحثش جداست حتي اگه صحت حرفات تاييدم بشه واسه اين قضيه _

 اون سيصد گرم شيشه 

 ادامه ندادم به جاش نيشخندي تحويلش دادم

 متوجهي كه؟_

از اونجا زدم بيرون و بعد صحبت كوتاهي .مغموم برگه رو سر داد سمتم

 .به پوريا آدرس رو دادم و گفتم پيگيري كنه.با بچه ها راهي اتاقم شدم

*** 

ت و شلوغي خونه تا پشت درم مي اومد كليد رو تو قفل صداي صحب

فردا عزيزاينا راهي بودن و همه ي براي .انداختم و درو باز كردم

با سالم بلندي توجه همه رو به خودم جلب .خداحافظي اومده بودن 

كردم فقط اقوام درجه يك اومده بودن با همه خوش و بش كوتاهي 

درو كه باز كردم .اي عوض كردن لباسامكردم و با ببخشيد كوتاهي رفتم بر

 امير سام رو ديدم كه نشسته بود رو تخت و سرش تو لپ تاپش بود

 سالم اينجا چيكار مي كني؟ _

 سرشو باال آورد

 سالم اومدي؟_

 نه هنوز نيومدم دوتا كوچه پايين ترم _

كتمو در آوردم و مشغول باز كردن دكمه .زير لب مسخره اي نثارم كرد

 نم شدمهاي پيراه

 ميگم چرا كوروش داره حرص مي خوره_
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 بابا كي حرص نمي خوره؟_

 لبه هاي پيراهنم رو از شلوار درآوردم و بعد كمربندم رو باز كردم

 حاال چرا مثل دختراي دم بخت چپيدي تو اتاق؟_

 حوصله ي شلوغي و صد البته وراجي هاي سحرو ندارم_

 آهان عاشق دلخسته ات رو ميگي؟_

 ت بالشمدستش رفت سم

 كيان يه چيزي بهت ميگما_

 مثال چي؟_

دركمدمو باز كردم و پشتش پيراهن و شلوار از تنم بيرون كشيده و شلوار 

 راحتي تنم كردم و تي شرتي دستم گرفتم

 دختره ي نچسب _

 در كمدو بستم و با تعجب نگاهش كردم

 بامني؟ _

 نيشخندي زد 

 نخير با دختر خاله ي محترمتون سحر خانومم_

 چشه مگه؟_

 چيزيش نيست فقط اين جوريه_

 خنديدم .دستشو گرفت زير دماغش و يه كم كشيدش باال

 حاال منظورت دماغ عمليشه ياگنده دماغيش ؟_

 هردوش_

 تقه اي به در خورد

 بله؟_
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 منم،اجازه هست؟_

 ابرويي براي امير سام باال انداختم كه به جاش چشم غره اي نثارم شد 

 جازه بدهسحر خانوم يه لحظه ا_

 تند تي شرت رو تنم كردم و درو براش باز كردم

سحر با يه سيني چاي و يه .امير سام دوباره سرشو كرد تو لپ تاپ

 بشقاب بيسكوييت وارد شد 

 خاله گفت خسته هستين براتون چاي بيارم_

ليوان چاي رو به همراه يه دونه بيسكوييت برداشتم و سحر رفت سمت 

  امير ساِم نشسته رو تخت

 بفرماييد_

 حتي سرشو بلند نكرد نگاهش كنه

 ميل ندارم_

 پس بفرمايين بيسكوييت _

 دوست ندارم_

 مي خواين براتون قهوه بيارم؟_

 سرشو بلند كرد و با حرص غريد 

 نمي خورم_

 خاله گفت شام طول مي كشه شما هم ناهار نخوردين ضعف مي كنين _

غول ديدن مجادله هم جور كه چاي مي خوردم با خنده ي بي صدا مش

ي اين دوتا بودم امير از اين كاراي سحر كه مثال براي جلب توجه بود 

سحر هجده سالش بود و تمام .حرص مي خورد و سحر ابدا ول كن نبود
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سعيش به روز بودن و تيپ و قيافش بود اما مي دونست كجا چطور 

 ...رفتار كنه كه باعث حرف و حديث نشه اما جلوي اميرسام

 چشماي ريز شده نگاهش كرد امير با

 شما از كجا خبر داري؟_

 مينا جون داشت با خاله حرف ميزد شنيدم ...هان؟چيز_

 دلم يه خنده ي از ته دل مي خواست 

 دختر خاله دستت درد نكنه _

 با يه قيافه دمغ برگشت سمتم

 نوش جان_

 نگاهم به امير سام افتاد كه پر حرص به سحر نگاه مي كرد

 من ديگه برم_

 حتما _

درو پشت سرش بستم و .سحر يه نگاه به امير كرد و از در رفت بيرون

 بازوي اميرو گرفتم

 هان چته؟_

 مي خوام يه خرده دراز بكشم _

ازتخت پايين اومد و رو صندلي نشست لپ تاپو بست و گذاشت رو 

 دراز كشيدم و ساعدمو گذاشتم رو چشمم.ميز

 كيان _

 هان؟_

 شدي كه انقدر خسته ات مي كنه؟ باز درگير چه پرونده اي_
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يه پرونده اعصاب خرد كن،دوتا قتل وحشتناك تو فاصله ي زماني خيلي _

كم و مهمتر از همه بدون هيچ رد و نشوني از قاتل ،كوچكترين چيزي كه 

 مارو به قاتل وصل كنه وجود نداره واين يعني آخر خوش شانسي

 پس كارت در اومده _

 لي به هم ريخته استاعصابم خي.اونم چه جوري_ 

 كمكي ازم برمياد؟ _

 دستم رو از رو چشمام برداشتم

 آره حتما _

 چه كاري؟_

 سرمو از رو بالش بلند كردم

 قاتل رو برام پيدا كن تا عمر دارم دعاگو تم_

 خنديدم و امير سام پر حرص قدم تند كرد سمتم و باالسرم ايستاد

 مسخره ام كردي؟_

 خنده ام شدت گرفت

 ري داداش؟دعوا دا_

 چه جورم_

نشستم رو تخت و بي هوا دستشو كشيدم چند سانتي به جلو مايل شد 

 مشتي زدم به بازوش .لبخند پيروزي تحويلم داد.اما زود خودشو جمع كرد

 نه خوشم اومد داري راه مي افتي _

 قبل از اين كه جوابي بده باز در اتاق زده شد 

 دستش گناه دارهاين بار برات شربت آورده برو بگير از _

 مشتي نثار شكمم كرد و درو پر صدا باز كرد



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاگ .مهسا  –ناقوس مرگ

wWw.98iA.Com ٤٢ 

 شما دوتا خجالت نمي كشين؟_

 باز چي شده؟_

 اميرسامو كنار زد و وارد اتاق شد

 خونه پر از مهمونه اون وقت شما چپيدين اينجا_

 منو مخاطب قرار داد

 امير بچه است تو كه ديگه چرا؟نمي دوني احترام مهمون واجبه_

 دست به سينه شد  اميِر عصبي

 مثال چه بي احترامي به مهمونا شده؟_

 از نظر شما هيچي _

 اين بار من جوابش دادم

واي كوروش باز شروع نكن،من نمي دونم اين اخالق گندتو از كي به _

 ارث بردي نه عزيز اين طوريه نه آقا جون

 پوزخندي زد

 بعله ديگه الگوي اين شازده شمايي كه شده اين_

 چشه مگه؟_

 حوصله ي بحث با شما رو ندارم زود بياين موقع شامه_

 باشه برو ميايم_

 به دستاي مشت شده ي امير نگاه كردم

بي خيال امير كوروش از بچگي همين طوره،سر چيزهاي الكي چنان _

 جنجالي به پا مي كرد كه بيا و ببين 

 از دست گير دادناش دارم ديونه ميشم،تمام كارامو زير نظر داره_

 هركس يه اخالق بدي داره ديگهخب _
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بابا خوبه ولي اين اخالقش گاهي تمام خوب بودناش رو مي بره زير _

 سوال 

 بي خيال بريم واسه شام_

 سري به معني باشه تكون داد

 پروازشون كيه؟_

 ده پرواز دارن_

 خوبه_

*** 

بعد شام همه به تكاپو افتاده بودن و اومدن چندتا از همسايه ها جمع 

 عزيز دور از چشم همه اشاره كرد برم اتاقشون.تر كرده بودرو شلوغ 

 جانم عزيز؟_

به كنار خودش رو تخت اشاره كرد و همون طور كه تسبيح سبز رنگ رو 

 تو دست مي چرخوند شروع كرد

عزيز تو اين مدت مراقب خودتو اميرسام باش،براتون واسه دوروز غذا _

ون تك و تنها،جاي وسايلم گذاشتم تو يخچال ،نزار امير بره خونه خودش

 ...كه مي دوني،به خالت سپردم گاهي بهتون سر بزنه

 سرشو گرفتم ميون سينه ام

 عزيز همه اينا رو مي دونم خودتو خسته نكن_

 بغض داشت صداش

 دلم براتون تنگ ميشه_

بعيد مي دونم چشمت كه به كعبه بيوفته دلت تنگ اين شهر پر دود و _

 نره دعام كنيا دم و آدماش بشه،فقط يادت
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مگه ميشه يه مادر بچه اشو يادش بره،همه آروزي من خوشبختي _

 شماست مادر

 قربونت _

 حاج خانوم دل بكن از شازده پسرت بريم دير ميشه_

 اومدم حاجي_

همه آماده رفتن به فرودگاه .لبخندي به آقاجون زدم و همراه عزيز شدم

چه وجه .نداشته بودبودن اما هنوز مينا دست از نصيحت امير سام بر

اميرسام ومينا يه گوشه نزديك ديوار .اشتراكي داشتن مادرشوهر و عروس 

ايستاده بودند و مينا تند تند چيزي به امير مي گفت و امير كالفه فقط 

 رفتم جلو و مينا رو صدا زدم.سر تكون مي داد

 قراره پياده راهي بشي شما ... زن داداش ايشاا_

 چادرش كشيد  برگشت سمتم و دستي به

 چي؟_

 لبخندي نثارش كردم و با دست دوضربه به صفحه ي ساعتم زدم

 پرواز پريد _

 هول كرد

 ...خيل خب...خيل خب _

 دوباره برگشت سمت امير سام

 امير ديگه سفارش نكنما_

 چشم مينا جون ،چشم...واي_
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خيلي ها بعد خداحافظي و التماس دعا برگشتن خونه هاشون بعضي 

خواستن بيان كوروش به خاطر شلوغي فرودگاه و اذيت هايي هم كه 

 نشدن فرستاد خونه هاشون

*** 

 قربونت برم مادر دلم برات تنگ ميشه_

 بوسه نشوندم رو پيشونيش 

 خدا نكنه عزيز_

باالخره با تشر آقاجون عزيز ،دل كند و به سمت سالن ترانزيت راه افتاد 

ظه اي كه بهشون ديد دستي به عنوان خداحافظي تكون دادم و تا لح.

 داشتم همون جا كنار امير سام ايستادم

 بريم اميرسام؟_

 دستامو تو جيبم فرو كردم .سري تكون داد و هم قدمم شد

 اووه كي بشه اين يه ماه تموم بشه_

 تموم ميشه مثل تمام چيزاي اين دنيا كه يه روز تموم ميشه_

 لبخندي نشست كنج لبم

 زدي تو كار عرفان_

 رو بازوم نرم كوبيد

 كمال همنشين كه ميگن همينه_

 خنديدم

 اون كه صد البته_

دزدگير رو زدم و .باهم از محوطه خارج شديم و سمت ماشين راه افتاديم

از امير خواستم بشينه اما قدم اول به دوم نرسيده با تنه شخصي نقش 
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دويدم .بعد از اون فرياد دزد ،دزد شخصي هوا رو شكافت. زمين شد

لباش زير گيوتين دندونهاش بود از شدت درد و خون .سام سمت امير 

 رنگ زده بود صورتش رو 

 چي شد خوبي؟_

 ابرو درهم كشيد 

 آره خوبم برو دنبالش _

 مطمئني؟_

 آره كيان _

يه نگاه به مسير رفته دزد و مرد كردم تقريبا فاصله زياد شده بود قدمام 

ري زبادي ماهر بود انگا.رو به حركت در اوردم شروع كردم به دويدن 

طرف خيلي تند و فرز مردم رو پس مي زد و مي دويد جوري كه مردي 

كه كيفش دزديده شده بود قيد اموالش رو زد و ايستاد و دست رو 

نمي .به دويدن ادامه دادم فاصله داشت كم ميشد.زانوهاش گذاشت

گويا خسته شد كه از .دونم چقدر دويدم،ريه ام به سوزش افتاده بود

صداي .تش كم شد از فرصت استفاده كردم و به قدمام سرعت دادم سرع

قدمام رو كه حس كرد يه نگاهي به من كرد و خواست به قدماش دوباره 

يه نفس عميق كشيدم .سرعت بده كه به پشت پاي من نقش زمين شد

 و بازوش رو گرفتم و بلندش كردم كه تيزي چاقو نشست روي شاهرگم

 راهتو بكش برو_

 به قيافش نگاه كردم بچه سال بود خونسرد 

 نه تنها نميرم بلكه شما رو هم با خودم مي برم_

 فشار چاقو رو گردنم زيادتر كرد و پوزخندي نثارم
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 مثل اين كه نگرفتي چي شد داش _

 حس كردم پوستم گردنم سوخت 

 تا خط خطيت نكردم گمشو _

ستش رو د.بي هوا زدم زير دستش كه باعث شد چاقو از دستش بيوفته 

 پيچوندم كه با پا كوبيد رو زانوم نفسم رفت 

يه ثانيه چشم رو هم گذاشتم و لبم رو به دندون فشردم و قبل از اين كه 

مشتش رو صورتم بشينه دست مشت شده رو تو چند سانتي متري 

 صورتم گرفتم و پيچوندم 

 بهتره جرمتو سگنين تر نكني؟_

 اصال تو چي كاره اي؟مفتش....آيي_

 و مربوط نيست راه بيافتبه ت_

 تقال كرد براي آزاد كردن دستش

 ولم كن_

 ...ببين پسر جون_

سفت تر .با ديدن امير سام لنگان كه به سمت ما مي اومد سكوت كردم

جفت دست پسرك رو چسبيدم و سرتاپاي امير سام رو از نظر گذروندم و 

 نگاهم از رو شلوار پاره شده اش رو زخم خوني اش ثابت موند

 چي شد كيان؟_

 دميگم ولم كن مرتيكه_

 نگاه از امير گرفتم و زير گوش پسره غريدم

برو دعا كن لباس تنم ،مامور قانون بودنم مانعه وگرنه به خاطر زخم پاي _

 اميرسام مي دوني چي ميشد؟ 
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 نطقش كور شده بود انگار و تالشش براي فرار از چنگم بيشتر 

 خرد مي كردم پاتو _

 وارد كردم و هلش دادم جلو  به دستاش فشاري

 راه بيافت _

*** 

 ممنون قربان _

 خواهش مي كنم_

مردونه دستش رو ميون دستم .بلند شد ايستاد و دست دراز كرد سمتم

 فشردم

 بااجازه _

 خواهش مي كنم_

از اتاق خارج شدم و نگاهم به امير سام افتاد كه بيرون اتاق حراست 

ه سرشو به پشتي صندلي تكيه فرودگاه نشسته بود و با چشماي بست

 داده بود 

خواستم .جلو پاش زانو زدم و به زخمش نگاه كردم تقريبا عميق بود

 شلوارشو از روي زخم كنار بزنم تا دقيق تر ببينم چي شده كه از جا پريد 

 تموم شد _

 زير بازوشو گرفتم

 پاشو _

 كجا ؟_

 مگه من نگفتم برو اورژانس فرودگاه _

 چيز مهمي نيست _
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 چشم غره اي نثارش كردم

 بريم فكر كنم اين طرفا باشه _

 بي خيال _

 رو حرفم حرف نيار بگو چشم_

......... 

 چي شد؟_

فقط بهتره آب .چيز خاصي نيست جناب فقط چندتا بخيه خورد همين_

به زخمش نخوره،پانسمانشم هر روز عوض كنيد دوسه بعدم ببريدش 

 درمونگاه براي كشيدن بخيه ها 

 دكتر ممنون _

 خواهش مي كنم_

 بريم كيان_

 بريم _

 خواستم زير بازوشو براي كمك بگيرم كه نذاشت

 زخم شمشير كه نيست بابا انقدر شلوغش مي كني_

 چقدر تخسي تو _

 لنگان راه افتاد

 تخس نيستم فقط اونقدري حالم خوب هست كه خودم بتونم راه برم_

 هم قدمش شدم 

 عجب شبي شد امشب _

 فقط تو چشم من رفت اوهوم دودشم _

 چيه بابا زخم شمشير كه نيست يه خراش سطحيه _
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 چشم غره اي نثارم كرد

 عاشق اين تغيير موضع هاي ناگهانيتم،يه جورايي غير قابل پيش بيني_

 و من از قابل پيش بيني بودن بيزارم_

 خبر دارم جناب سرگرد _

*** 

كيه دادم به لبه ي انگشت اشاره ام رو مابين دو لبم گذاشتم و آرنج رو ت

پنجره و زل زدم به ثانيه شمار وفكرم حول و حوش پرونده ي جديد 

من از قاتل دوآدم از دو دنياي متفاوت، چي داشتم؟ فقط يه اسم .گشت 

KNILL با صداي بوق ماشين هاي .با يه اسم هيچي دستمو نمي گرفت

 عقبي دنده رو جا زدم و راه افتادم

*** 

ن هاي بچه ها تكون دادم و در اتاق رو باز كردم سري براي احترام گذاشت

 و وارد شدم اما قبل بستن در رو به گروهبان اصغري كردم

 به ستوان بگو بياد اتاقم_

 اطاعت قربان_

كتم رو از تن بيرون كشيدم و گذاشتم رو پشتي صندلي و دكمه ي پاور 

 كامپيوتر رو زدم قبل باال اومدن سيستم در اتاق زده شد 

 و ستوانبيا ت_

 پاكوبيد

 سالم قربان صبح بخير _

 سالم صبح تو هم بخير _

 به پوشه ي زير قبلش اشاره كردم
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 بده ببينم چيكار كردي؟_

 پوشه رو دودستي گرفت جلوم

انگشت اشاره ام رو مابين دولبم گذاشتم و به برگه هاي داخل پوشه نگاه 

 پوريا ايستاده بود .كردم

 چرا نميشيني؟_

 نشست رو صندلي

 خب كارايي كه گفتم انجام دادي؟_

پرينت مكالمات اخير هردو مقتول رو گرفتم ولي به چيز ...بله قربان_

مشكوكي برنخوردم،به محل كار و زندگيشونم سر زدم و كلي پرس و جو 

كردم هردو آدماي آبرو داري بودن،با كسي اختالف آنچناني 

 نداشتن،سابقشونم پاكه پاكه 

 پس هيچي_

 ردم براي كمي فكرچشمامو ريز ك

 راستي از بقيه اعضاي خانواده چي؟پرس و جو كردي؟_

 آهان آره از همشون باز چيز خاصي دستگيرم نشد _

يعني چي؟بايد يه چيزي اين وسط باشه يانه؟بي انگيزه كه آدم نمي _

 كشن؟

 بي انگيزه آدم مي كشن...خب بعضي ها ديوانه ان قربان_

 كشتن هم نوع خودشونديوانه ها هم دليلي دارن براي _

 لبخند كوچكي زد
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راستي قربان با پليس رامسر هماهنگ كردم و آدرسي رو كه شايان داده _

بود به اضافه عكسش براشون فرستادم ،گويا راست ميگفته چون امالكيه 

 ميگه بهشون ويال اجاره داده و پريروز كليدهاي ويال رو پس گرفته

صله رامسر تا اينجا اونقدر ولي بازم نميشه چندان مطمئن بود فا_

بدون ...زيادنيست كه يه نفر نتونه بياد سر يكي رو زير آب كنه و برگرده

 اين كه آب از آب تكون بخوره

پرده كركره اي رو كنار زدم و فقط .بلند شدم و رفتم سمت پنجره ي اتاقم 

 خدا مي دونه چقدر از اين مدل پرده ها بيزارم 

 پيششون بوده ولي دوستاش گفتن تمام مدت_

 دست به سينه زل زدم به محوطه ي اداره و رفت و آمد بچه ها

 خودت ميگي دوستاش_

خوب فرض بگيريم حسين بابايي رو شايان كشته به دليلي من و شما _

 مي دونيم ولي داوود فرود كجاي اين ماجراست؟ 

 نگاه از بيرون گرفتم و برگشتم سمت پوريا 

برسيم داوود فرود كجاي اين  دقيقا مي خواستم به همين جا_

 ماجراست؟ 

 نفس عميقي كشيدم

هيچ ارتباطي بين اين دو وجود نداره درضمن اول داوود به قتل رسيده _

 بعد حسين 

 دست زير چونه زد و متفكر شد

 پس با اين حساب فرضيه قاتل بودن شايان رده_
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 فعال كه هيچ مدركي عليه اش نداريم و شواهد فرضيه ي قاتل بودنش_

 رو رد مي كنه

 پس آزاده؟_

 دستامو زدم به لبه ي ميز قهوه اي رنگ

نه بفرستينش دادسرا،اگه تونست قاضي رو براي سيصد گرم مواد تو _

 خونه اش قانع كنه اون موقع آزاده

 اجازه مرخصي ميدين قربان؟_

 مي توني بري فقط بگو يه ليوان چاي برام بيارن_

 چشم قربان_

 خارج شد  احترامي گذاشت و از در

يه دور ديگه پرونده رو خوندم و وقتي هيچي دستمو نگرفت كاراي عقب 

وارد خونه شدم و با ديدن .افتاده ام رو انجام دادم و راهي خونه شدم 

 چراغهاي خاموش ابروهام بهم نزديك شد 

 اميرسام؟نيستي؟_

و كتم رو در آوردم و پرت كردم ر.در اتاقا رو دونه به دونه باز كردم،نبود

رو اسم امير سام ضربه زدم و .كاناپه و از جيبش گوشيم رو بيرون كشيدم 

 .منتظر موندم جواب بده

 الو؟_

 سالم،كجايي؟_

 سالم،خونه ديگه_

 خونه رفتي چيكار؟_

 پوزخندي زد
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 خوشم مياد كوروش خوب جانشيني براي خودش گذاشته_

 دست زير چونه ام كشيدم و سرمو تكيه دادم به پشتي كاناپه

 رت و پرت نگو وسايلتو جمع كن بيا اينجاچ_

 نفس عميقي كشيد

 ميام_

 منتظرم_

 شام با بچه ها بيرونم منتظرم نباش_

 براي چاي بعد شام چي منتظرت نباشم؟_

 تك خنده اي كرد

 چرا اونو باش،خداحافظ_

 چشمامو با انگشت اشاره و شست ماليدم

 خداحافظ_

صورتم رو شستم و نمازم  گوشي رو پرت كردم رو جلو مبلي واول دست و

بي .رو خوندم و من كارم با اين نمازاي آخر وقت ،پيش خدا زار بود

حوصله در يخچال رو باز كردم و بي توجه به غذاهاي آماده ي تو يخچال 

پاهامو گذاشتم .يه ليوان آب پرتغال ريختم تو ليوان و راهي پذيرايي شدم

ز فكرش لبخندي زدم و ا.جلومبلي،اگه عزيز بود االن پوستمو مي كند

تلويزيون رو روشن كردم و بعد كلي باال پايين كردن كاناال رو كانالي كه 

فوتبال پخش مي كرد و چند دقيقه اي بيشتر از شروع بازي نگذشته بود 

 .توقف كردم

*** 
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امير كنترل .با صداي پايي از جا پريدم و دستم رفت سمت گردن دردناكم

 مرو گذاشت سرجاش و چرخيد سمت

 سالم_

 خميازه اي كشيدم

 سالم كي اومدي؟_

 چرا تلويزيون رو روشن گذاشتي؟ .االن رسيدم_

 هان؟داشتم فوتبال مي ديدم خوابم برد_

 خنديد

 خوش گذشت؟_

 جاي شما خالي_

بي شعور به جاي خالي كردن جام خودمو دعوت مي كردي با كله مي _

 اومدم

پرت كرد پايين و رفت سويشرتش رو از تن كند و پاهامو از جلو مبلي 

 سمت دستشويي

 آخه اونجا بهت خوش نمي گذشت_

 آهان اون وقت تو از كجا فهميدي؟_

 بلند شدم براي رفتن سمت اتاق خواب كه با مسواك جلوم ظاهر شد 

به اين نگاه نكن كه كسي بهت زن نداده به سنت نگاه كن االن اگه _

 ازدواج كرده بودي بايد با بچه ات مي رفتم گردش

 كوبيدم تو سرش

مرتيكه اوال دهنتو ببند حالم به هم خوردبعدم من زن نگرفتم نه اين كه _

 بهم نداده باشن و در آخر بايد بگم پير باباته 
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 نظر لطفته_

 گمشو _

پيراهن چروك شده ام رو از تن .نيشخندي زد و رفت براي شستن دهنش

 كندم و خزيدم زير پتو 

 ميگم فردا مياي؟_

 كجا؟_

 پرواز_

 دراز كشيد رو لحاف تشك پخش رو زمين كه از صبح جمع نشده بود

 ... تو كه مي دوني_

 بي حوصله بريد كالمم رو 

بله مي دونم كار داري ولي يه دوسه ساعت مرخصي به جايي برنمي _

 خوره ها

 ...خيل خب حاال ببينم_

 با صداي گوشيم ساكت شدم 

 صداش از كجا مياد؟_

 تو پذيراييه بدو بيارش_

 حوصله ندارم _

 با پا كوبيدم تو پهلوش 

 مگه باتو نيستم؟_

 چپ چپ نگاهم كرد و بلند شد

 يكي طلبت كيان خان_
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به شماره ناشناس نگاه كردم و قبل قطع شدن .گوشي رو داد دستم 

 جواب دادم

 الو بفرماييد_

 سرگرد كيان ميالني_

 صداش اصال برام آشنا نبود

 خودم هستم امرتون؟_

 اهاتون راجع به پرونده ي جديدتون صحبت كنممي خواستم ب_

 ابروهام از تعجب باال پريد 

 به جا نياوردم؟_

فرامرز ...اوه،بله بايد مي بخشيد فراموش كردم خودم رو معرفي كنم_

 .....كوشا هستم خبرنگار روزنامه ي 

 اسمش برام آشنا بود

 خوشبختم امرتون؟_

دتون يه سري سوال عرض كردم كه خدمتون،راجع به پرونده ي جدي_

 داشتم

 منظورتون كدوم پرونده است؟_

 ... همون دوتا قتل هايي كه اخيرا اتفاق افتادن و مقتولين رو تو_

 نگذاشتم بيشتر توضيح بده

عذر مي خوام كه بريدم كالمتون رو اما متاسفم چيزي فعال چيزي نمي _

 تونم بهتون بگم

 ...اما_
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وم نشده يه سوال ازتون دارم اول اجازه بديد جناب كوشا حرفم هنوز تم_

 اين كه شماره منو از كجا آوردين؟

 نفس پرصدايي كشيد 

 خودتون بهم دادين _

 چونه باال انداختم به معني ندونستن

 كي؟_

 سر پرونده ي قبلي اومدم اداره وباهاتون صحبت كردم_

 يه مقدار فكر كردم 

 آهان حاال شناختمون_

 يزايي بهم بگين پس ميشه حاال كه شناختين يه چ_

 باالي لبم رو با پشت انگشت شست خاروندم 

 عرض كردم كه فعال نمي تونم چيزي بهتون بگم _

 خيل خب شب بخير_

 شب شما هم بخير،خدانگهدار_

 دلخور زمزمه كرد

 خدانگهدار_

 پوف 

 كي بود؟_

 خبرنگار_

 نيشخندي زد

 فردا هستي يانه؟_

 هستم_
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*** 

از اين باال همه چيز .زير پام خيره شدم به ارتفاع هشتصد و پنجاه متري

كوچيك بود نه اين كه آدمي باشه فقط تپه بود و درخت و درختچه و 

به پاراگاليدر امير سام نگاه كردم كمي دورتر از من بود و .سبزه و بوته

سي پنج دقيقه زمان زود تموم شد براي .داشت براي فرود آماده ميشد

گاليدر رو هدايت كردم و براي فرود .ممني كه با پرواز حال بهتري داشت

آماده شدم و بعد چند دقيقه با تيك آفي فرود اومدم و بعد كنترل گاليدر 

ديدمش چند متر دور تر از من داشت .با چشم دنبال امير سام گشتم

دستي برام تكون داد .محافظ هاي آرنج و زانو بند و كالهش رو در مياورد

 و اومد سمتم

 خوبي؟_

 نعاليم كيا_

 لبخندي زدم

 معلومه_

 نهار با تو _

 باشه بامن_

 باتعجب نگاهم كرد

 واقعا ؟_

آره از غذاهاي كه عزيز تو يخچال گذاشته هنوز مونده خرجش فقط يه _

 دكمه روشن كردنه مايكروفره

ابرو براش باال انداختم و دستي به شونه اش زدم و بي توجه به چهره اي 

 عصبيش مشغول شدم
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*** 

خوبي كه با امير سام گذرونده بودم رو كاناپه ولو شدم و  خسته از روز

 سوييچ رو پرت كردم رو جلو مبلي

 چاي مي خوري؟_

 اگه تازه دم باشه چرا كه نه_

 االن برات ميارم _

 چند دقيقه بعد با دو ليوان چاي جلوم نشست و يكي رو داد دستم

 بابت ناهار ممنون_

 عطر چاي دم نكشيده رو راهي بينيم كردم

 نوش جان_

 يه قلوب چاي خورد

 نميري سركار؟_

 نه امروز رو كال مرخصي گرفتم_

 خوبه ،ميگم شب شده جنابعالي لم دادي اينجا نگو مرخصي داري_

 لبخندي به حرفش زدم 

 من ميرم بخوابم _

 ليوان چاي رو داشت رو ميز 

 باشه _

 .لباس عوض كردم و براي خواب آماده شدم

 و خفه كناميرسام صداي تلويزيون_

 خيل خب_
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دستي تكونم مي داد و ...ساعدمو رو چشمام گذاشتم و چشمامو بستم

 كسي اسمم رو صدا مي كرد 

 كيان گوشيت_

 سريع هوشيار شدم و گوشي رو از اميرسام خواب آلود گرفتم

 الو_

 سالم قربان _

 سالم چي شده؟_

 KNELLيه قتل ديگه با عالمت _

 پوفي كردم و چشم رو هم فشردم 

 درس رو بفرست ميامآ_

*** 

 دست زير چونه زدم و منتظر موندم شروع كنه 

ساله،كس و كاري نداره عوضش تا دلتون بخواد ۴۵فريدون كاشفي،_

 سابقه داره

 با تعجب نگاهش كردم

 سابقه؟_

 قاچاقچي آدم بوده ،آدم از مرز اين ور و اون ور مي كرده ... بله سابقه_

 پوزخندي زدم

 تله مي خواد از هر قشري يكي رو بكشهمثل اين كه اين قا_

 لبخندي به حرفم زد

 شايد_

 علت مرگ؟_
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 نگاهش رو دوخت به كفشاش .لب به دندون فشرد و آزادش كرد

 از بدن یبريده شدن عضو...اِ اِ _ 

 باال پريد ابروهام

 يعني هيچ سمي تو خونش پيدا نشده؟_

 نه قربان علت هموني بود كه گفتم_

 آهان باشه _

برش داشتم و قبل جواب دادن دستم روگذاشتم رو .فن بلند شد تل صداي

 دهني گوشي

 فعال مرخصي_

 صاف كردم صدامو

 بله؟_

 سرگرد سريع بيا اتاقم_

 بله قربان االن مي رسم خدمتتون_

 به لباسم كشيدم و تقه اي به در زدم دستي

 بفرماييد_

ه ي وارد شدم و پا كوبيدم به نشان.هميشه پراقتدار بود صداش مثل

 با سر آزاد باش داد.احترام و منتظر شدم

 بيا بشين_

عينكش رو از چشم برداشت و برگه ي .صندلي روبروش نشستم رو

 مقابلش رو به كناري گذاشت

 خب توضيح بده؟_

 راجع به چي قربان؟_
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 زد كه بيشتر به پوزخند شبيه بود  لبخندي

 پرونده ي جديد _

 ز مقابلمتو هم قفل كردم و گذاشتم رو مي دستامو

 خودتون در جريان هستين كه قربان_

بله كامال در جريان هستم كه سرگرد كار كشته ي من هنوز نتونسته _

 الاقل يه سرنخ بده دستم 

 قربان بنده تمام تالشم رو مي كنم_

 مي دوني كه تالش بي نتيجه به درد نمي خوره_

 كردم نگاهش

 قربان چند روزي به بنده وقت بدين_

اين سومين قتله و من موندم جواب بااليي ها رو چي بدم  جناب سرگرد_

 ،اين قضيه داره كش مياد

 فقط چند روز فرصت مي خوام_

 عينك زد به چشماش  دوباره

 دوروز وقت داري _

 ...اما قربان_

 همين كه گفتم مرخصي_

 رو هم فشردم دندونامو

 اطاعت قربان_

روز چيكار مي تونستم من تو اين دو.گذاشتم و از در خارج شدم  احترامي

 دستامو محكم كوبيدم رو ميز .عصبي وارد اتاق شدم.بكنم آخه

 لعنتي_
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نفس عميق كشيدم و رفتم سراغ تخته وايت برد و ماژيك رو چنگ  يه

به .دوضربه با انگشتم به سرم زدم و سعي كردم فكرم رو متمركز كنم.زدم

 سمت برد نگاه كردم

 اشفيداوود فرود،حسين بابايي،فريدون ك_

شايد وجه تشابه ي تو چهره .چشماي زير شده به عكسا نگاه كردم با

داشتم عميق نگاه مي كردم كه صداي زنگ اعصابم رو . اشون پيدا بشه

گوشي رو .عكس امير سام رو اسكيرين بهم لبخند مي زد .به هم ريخت 

 خاموش كردم و انداختمش ته جيبم

ي از نظر چهره پيدا  هيچ وجه تشابه.به چهرشون دقيق شدم دوباره

شغلشون زمين تا آسمون فرق .از نظر سني هم باز فرق داشتن.نكردم

دستي به لبام كشيدم واز بين اين همه تفاوت تنها وجه تشابه .داشت

 شون رو بزرگ رو تخته وايت برد نوشتم

 مذكر بودن_

 و همين همين

*** 

 چرا وقتي زنگ مي زنم جواب نميدي؟_

 حوصله ندارمغر نزن اميرسام اصال _

رو پرت كردم رو تخت و كمربندم رو شل كردمو مشغول تا زدن  پرونده

 آستين پيراهنم شدم

 غرچيه مردحسابي؟ البد كارت داشتم كه زنگ زدم_

 االن بگو كارتو_
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عزيز زنگ زده بود سراغتو مي گرفت اصال تو مدتي كه رفتن يه زنگ _

 زدي بهشون؟

 واي ...رو پيشونيم كوبيدم

 رفت  نه يادم_

 بينيش رو خاروند تيغه

 بعدا زنگ مي زني حاال_

سالم نماز رو دادم و پرونده رو ....و صورتم رو شستم و وضو گرفتم دست

 از زير دستاي اميرسامي كه متفكر زل زده بود بهش بيرون كشيدم 

 صدبار گفتم به اين پرونده ها دست نزن_

 نمكيني زد  لبخند

 فقط اسمش كنجكاوم كرد _

 رو به هم نزديك كرد و زير لب زمزمه كرد شابروها

_knell 

 لحظه نگاهم كرد و بعد با عجله بلند شد  چند

 من برم كار دارم_

 كجا ؟_

 سراغ لبتاپم_

يه بار .رفت و اون قدر غرق لبتاپش شد كه حتي براي شام نيومد اميرسام

مصرف رو پرت كردم تو سطل زباله و شماره ي جديد آقاجون رو 

با آقاجون حرف زدم و بعد كلي گله و در آخر كلي قربون صدقه اول .گرفتم

كمي رو پرونده .قرار شد با مينا و كوروشم بعدا صحبت كنم.از عزيز شنيدم

 كار كردم و كمي با امير صحبت كردم 
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 كيان يه چيزي بگم؟_

 تلويزيونو كم كردم صداي

 آره بگو_ 

 مردد نگاهم كرد چندلحظه

 هيچي ولش كن_

 چيزي شده؟_

 نه ،نه چيزي نيست_

فكرم اونقدر مشغول بود كه به ترديد اميرسام تو حرف .باال انداختم چونه

 .اگه چيز مهمي بود خودش مي گفت.زدن توجه نكنم

*** 

اين پرونده گره زياد .كالفه بودم .گذشت و باز هيچي به هيچي  دوروزم

 .داشت و باز كردنش چنگ و دندون مي خواست

 :اميرسام

گفتم اما آخه باچندتا استدالل و عكس كه نميشه چيزي  بهش مي بايد

 رو ثابت كرد

 كجايي امير؟_

 رو از رو شونم كنار زدم و عصبي غريدم دستش

 صدبار گفتم بدم مياد يكي اين طوري خلوتم رو بهم بزنه_

 باد كرد ونفسش رو داد بيرون لپاشو

 امتحان نیاز ا.. اينا رو بي خيال بداخالق، َاه _

 اهش كردمچپ نگ چپ

 مگه بار اولته؟_
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 خنديد

 نه _

 رو كمرش كوبيدم

 درد_

 مياي؟_

 كجا؟_

 مهموني ديگه_

 قربون دستت واسه من از اين لقمه ها نگير_

 ام رو انداختم رو دوشم و راه خروج رو در پيش گرفتم كوله

 حاال كه اون گير سه پيچ نيست ديگه دردت چيه؟_

 م گرفتمبرگشتم سمتش و يقه اش رو ميون مشت تند

 حد خودتو بدون ميالد _

 چي گفتم مگه؟_

راجع به پدرم درست صحبت كن، اون گير ميده بهم درست ولي پدرمه _

 فهميدي؟

 از رو يقه اش جدا كرد و مشغول مرتب كردنش شد دستمو

 چرا يهو رم مي كني تو ؟منظورم اين بود كسي متوجه نميشه _

 من حساب كتابم با اون بااليه اوكي؟_

 خيابون شدم  وارد

 ميگم امير _

 سمتش برگشتم

 هان؟چته باز؟_
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برگشتم سمت صداولي با جسم .بوق اومد و بعد صداي ترمز  صداي

 سنگيني كه خورد به پاهام زير پام خالي شد و نقش زمين شدم

 وسط خيابون جاي اختالطه؟_

 شدم و بي توجه به درد پام مشغول تكوندن خاك شلوارم شدم بلند

 كارم هستي؟شما زدي طلب_

 لحظه غليظ انگليسي داشت  ته

 شما وسط خيابوني _

 دخالت كرد ميالد

 تقصير من بود شما ببخشين_

 كرد و سري تكون داد نگاهم

 روز خاطره انگيزيه_

 تعجب نگاهش كردم اما اون سوار ماشينش شد و با تيك افي دور شد  با

 خوبي اميرسام؟_

 آره خوبم چيزي نيست_

 دمماشين رو ز دزدگير

 بامن مياي؟_

 نه ماشين آوردم برو _

 براش تكون دادم دستي

 پس فعال_ 

 افتاد و سري به عنوان خداحافظي برام تكون داد راه

*** 
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رو روشن كردم و بعد وصل شدن به اينترنت آدرس مورد نظرم رو  لپتاب

دوباره به عكسا نگاه ...اومد.وارد كردم و منتظر باال اومدن صفحه شدم 

خب شايد ...اره عكساي ديشب الي پرونده اومد تو ذهنم كردم و دوب

يكي مثل هزاران نفر ديگه اين عكسا رو ديده و افتاده به جون مردم 

به هر حال اين چيزي نيست كه من بتونم راجع به اش نظر ... نهشايدم 

من بهش ميگم به دردش خورد كه خورد ...بدم كيان بايد اين كارو بكنه 

 و از دست نميديم،نخوردم كه چيزي ر

 كيان؟يه لحظه مياي _

 هوم؟اومدم_

از عطرش معلوم بود قهوه است و باز .يه ماگ تو دستش وارد شد  با

 كيان قراره شب بيداري داشته باشه 

 بيا اينا رو ببين _

 آزادش رو گذاشت پشت صندلي و خم شد سمتم دست

 قلوپ قهوه خورد يه

 چي رو؟_

 اين عكسا رو_

 كرد و لحظه به لحظه چشماش از تعجب گردتر ميشدعكسا نگاه مي  به

 اين عكسا از كجا اومده؟_

نمي بيني تو اينترنت ديگه،راستش ديشب كه اون عكسا رو ديدم اين _

 مي بيني كه خيلي شبيه ...تصاوير اومد تو ذهنم 

 تر نگاه كرد  دقيق

 حاال كجا هست اينجا؟...اوهوم خيلي_
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 نفس عميق كشيدم يه

 *اناموزندان گوانت_

 باال پريد ابروهاش

 واقعا؟_

 به معني آره تكون دادم سري

راجع به اش شنيده بودم ولي تا حاال عمق اين جنايت ها رو نديده _

 بودم

 عميقي كشيد  نفس

 يه امشب رو ميشه لپتاپت رو قرض بدي_

 رو سر دادم سمتش لپتاپ

 آره چرا كه نه_

 زد و لپتاپ رو برداشت لبخندي

 ممنون_

 د سمت در اتاقافتا راه

 كجاكيان؟_

 سمتم برگشت

 من كارم يه مقدار طول مي كشه _

 دور لبم كشيدم  دستي

 حاال كمكي بهت مي تونه بكنه؟_

 اي باال انداخت  شونه

هرچند بعيد مي دونم چيز زيادي دستم رو بگيره ولي بازم ...اميدوارم_

 ممنون
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 برو عمو ما باهم از اين حرفا نداريم_

 ردتعجب نگاهم ك با

چه عجب من يه عمو از دهن شما شنيدم مي دوني چقدر تو حسرت _

 شنيدن اين كلمه بودم ؟نه كه تو تنها بردار زاده امي 

  خنديد،خنديدم

 عقده اي شدي ها منظورم اون يكي عمو بود _

رو داد اون يكي دستش و كتابي رو كه تو كتابخونه ي كوچيك  ماگ

 اتاقش بود رو پرت كرد سمتم

 مرض_

 رو تو هوا گرفتم بكتا

 چاكر شماهم هستيم_

 باز كرد و تو آستانه ايستاد در

 باش تا اموراتت بگذره_

 زدم لبخندي

 

) Guantanamo Bay detention camp: به انگليسي: (گوانتانامو بازداشتگاه

 یدر جنوب شرق) Guantanamo Bay(است در خليج گوانتانامو  ینام زندان

 . امريكاقرار دارد تشاراریكوبا که در اخت رهیجز

*** 

 :كيان

در اتاق رو براي وارد .رو زدم زير بغلم و گوشي رو سر دادم تو جيبم پرونده

 شدن باز كردم كه ستوان اصغري صدام كرد
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 قربان؟_

 سمتش برگشتم

 بله؟_

 ببخشيد سرهنگ دوم رنجبران تو اتاقتون هستن_

 در هم كشيدم ابرو

 كي؟_

ه پشت به من با آرامش تمام در حال جوابش نشدم و به مردي ك منتظر

 چاي خوردن بود نگاه كردم

 ببخشيد؟_

رو شونه ي چپ نگاهم كرد و تمام قد ايستاد و فنجون چاي رو  از

 گذاشت رو ميز مقابل

سرهنگ دوم بنيامين رنجبران هستم به دستور سرهنگ محمودي قراره _

 تو اين پرونده با شما همكاري كنم

انقدر منو ضعيف مي دونست كه همكار فرستاده  يعني سرهنگ...رفتم  وا

 بود برام ؟

 بله خوش اومدين قربان _

دست اشاره كردم بشينه و به رسم ادب نه پشت صندلي خودم كه  با

 روبروش نشستم

 مي تونم پرونده رو ببينم _

چشماي پرغرورش نگاه كردم و يكي از ابروهام ناخودآگاه باال  به

 پرونده رو گرفتم سمتش.رفت

 البته جناب سرهنگ_
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 رو ورق زد و سرسري نگاهي به برگه ها انداخت  پرونده

 خب چي داريم؟_

 دادم به پشتي صندلي  تيكه

 هيچي _

 پس واسه همينه سرهنگ به زودتر برگشتنم اصرار داشت_

 توجه به كلمه برگشتن فقط نگاهش كردم بي

  ي كنيمبه هر حال تا آخر اين پرونده و بسته شدنش باهم همكاري م_

  

 )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ی مجازی نودهشتیا

 ساخته و منتشر شده است

 

تونستم متملقانه بگم باعث افتخاره اما نبود باعث سرافكندگي بود  مي

برام كه سرهنگ ازم قطع اميد كرده بود اونقدري كه حتي خبر نداده بود 

تنها به تكون .ه قراره همكاري جديد داشته باشي تو اين پروندهبهم ك

 رفت سمت در و بازش كرد.با ايستادنش ايستادم .دادن سر اكتفا كردم

 نه صداش رو شنيدم نه خودش رو ديدم_

 نگاهش كردم متعجب

 بله؟_

 رو شونه ي چپ نگاهم كرد از

 احترام به مافوق رو ميگم_

ي توجه به صداي ناله ي دندونام پا رو هم فشردم از حرص و ب دندون

 كوبيدم
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 عذر مي خوام _

 تكون داد سري

 آزاد_

 .دستام رو مشت كردم و نفس كشيدم ،عميق ،طوالني.رفت  بيرون

 لعنتي_

 صداي زنگ گوشيم نگاه از در بسته گرفتم با

 هان؟چيه_

 لحظه چيزي نگفت چند

 چته كيان؟منم اميرسام_

 يدمرو رديف دندون هاي باال كش زبون

 امير االن وقتش نيست بعدا زنگ بزن_

 اي گفت و صداي بوق اشغال پيچيد تو گوشي  باشه

 رو قطع كردم اما قبل اين كه بزارمش تو جيبم دوباره زنگ خورد گوشي

 ...امير مگه نگفتم_

 سالم جناب سرگرد بداخالق _

 تويي دكتر؟_

 آره عزيز منم كارت دارم_

 پرت كردم رو صندلي  خودمو

 مي شنومبگو _

 يه چيزي پيدا كردم كه شايد به دردت بخوره_

 از جا پريدم خوشحال

 راست ميگي؟_
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 خنديد

 نه سر ظهري شوخيم گرفته_

 نشست رو لبم از خوشي لبخندي

 االن خودمو مي رسونم_

 بيا منتظرم_

 فعال پس_

 خداحافظ_

 رو از ميز چنگ زدم و به سرعت از اداره خارج شدم سوييچ

*** 

 د وارد اتاق دكتر شدمقدماي بلن با

 سالم_

 رو ميون دستاي دراز شده اش گذاشتم و مردونه فشردم  دستم

 ...سالم خب_

 قهقه زد پرصدا

چقدر هولي تو پسر؟بشين بگم برات چاي قهوه اي چيزي بيارن منم سر _

 فرصت ميگم 

 چشماي ريز شده نگاهش كردم با

 فكر كنم مي خواي اذيت كني _

 زد لبخندي

 بود مرد حسابي؟ بشين تا بگماذيتم كجا _

 روبروش نشستم

 سراپا گوشم_
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تو خون آخرين مقتول مقدار خيلي كمي خرده چوب خيلي ريز پيدا _

 كردم

 به چونه ام كشيدم  دستي

 خب؟_

احتماال از راه يكي از زخماش وارد خون شده و اين قاتل زرنگ ما _

 متوجه نشده 

 دندون نمايي زدم لبخند

 ه باشه ممكنه تو جنگل بود_

نه جنگل مرطوبه ولي مقتول ما رطوبت بدنش نرمال بود بعدم جنگلي _

نزديك محل پيدا شدن مقتول نبوده و قاتل اونقدر ديوانه نيست كه سه 

 چهار ساعت مقتول رو حمل كنه و بياره بندازه يه جا ديگه

 به شونه اش زدم دستي

 يه پا واسه خودت كارآگاه شدي دكتر _

 هم كردبا لبخند نگا فقط

 اما ممكنه واسه رد گم كني باشه _

 با توجه به جسد مقتول احتمالش خيلي كمه_

 ي گزارش رو گرفت سمتم  برگه

 ممنون دكتر كمك خيلي بزرگي كردي_

 انجام وظيفه كردم فقط_

  ايستادم

 من ديگه برم_

 شد  بلند



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاگ .مهسا  –ناقوس مرگ

wWw.98iA.Com ٧٧ 

 به سالمت_

روج رو براش تكون دادم و همون طور كه نگاهم به برگه بود راه خ سري

 در پيش گرفتم

*** 

 الو پوريا كجايي؟_

 خش خشي كرد  گوشي

 الو سالم قربان مرخصيم ديگه_

 رو لمس كردم پيشونيم

 سريع بيا اينجا كار فوري دارم_

 لحظه مكث كرد چند

 اما قربان من كار دارم_

 پوريا كارم واجبه_

 از پشت خط به گوش رسيد صدايي

 كيه پوريا ؟_

 امهيچكس عزيزم االن مي_

 شد صداي زن پشت خط عصبي

 نكنه باز از اداره اتونه؟تو كه مرخصي داري_

 پوريا خطاب به من اومد  صداي

 عذر مي خوام قربان_

 ايرادي نداره برو به كارت برس _

 ممنون قربان فردا ميرسم خدمتون_

 باشه خداحافظ _
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 خداحافظ قربان_

*** 

 اميرسام كجايي؟_

 از آشپز خونه اومد صداش

 ماينجا_

 سمت آشپزخونه و تكيه دادم به كانتر رفتم

 سالم چيكار داري مي كني؟_

سمتم با ديدن پيش بند و ماهي تابه دستش خنده ام  برگشت

 اومد سمتم و كوبيد تو شكمم.گرفت

مرض بده دارم از شر غذاهاي خوش ظاهر و بد باطل بيرون نجاتت _

 ميدم

 ام رو خوردم  خنده

 نه دست شما درد نكنه _

داشت خنده ام مي گرفت كه دستي به لبم كشيدم براي مهار  رهدوبا

 كردنش

 حاال چي داري مي پزي؟_

 دفعه اون نيشش شد  اين

 غذاي مجردي،نيمرو_

 حرص نگاهش كردم با

 خسته نباشي واقعا_

 سمت اجاق گاز  رفت

 نترس نيستم_



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاگ .مهسا  –ناقوس مرگ

wWw.98iA.Com ٧٩ 

 حاال اونو چرا بستي دور كمرت؟_

 گردنش رو خاروند و برگشت سمتم زير

 ؟بابا روغن مي پره روش گند ميزنه به تي شرتم هان_

 من برم دست و صورتم رو بشورم ميام...كه اينطور_

 باشه برو_

يه نگاه به ماهيتابه كردم ...و صورتم رو شستم و لباس عوض كردم دست

 و يه نگاه به امير سام

 بخوريم_

 اين حرفش نگاهم روش ثابت موند با

 يعني نخوريم؟_

 ام زدم زير چونه  دست

 بلند شو برو زنگ بزن بگو دوپرس جوجه بيارن_

 يه پرس چون من اينو مي خورم _

گذاشت دهنش و .ماهيتابه اشاره كرد و يه لمقه براي خودش گرفت به

مشغول جويدنش شد و لحظه به لحظه قيافه اش درهم تر شد به 

 سختي لقمه رو قورت داد

 گفتي چي سفارش بدم؟_

براي من خيلي چيزا بود رفيق،پشت،همراه،  اميرسام.نگاهش كردم باخنده

 آخرين نسبتي كه باهاش داشتم همون رابطه ي برادرزاده ،عمو بود 

*** 

 رو گذاشت جلوم  برگه
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اينم چيزي كه خواستين ليست تمام كارگاه ها و كارخونه هايي رو كه از _

كارخونه و كارگاه هاي فعال فعال حذفن .چوب استفاده ميشه درآوردم 

حتمال اونجا بودنشون كمه و دور اونايي كه به محل قتل نزديك چون ا

 تر بود رو خط كشيدم 

بنيامين برگه رو از زير دستم كشيد و مشغول براندازش .سمت نقشه رفت

با ماژيك دور جاهايي .سعي كردم تمام حواسم رو معطوف پوريا كنم.شد

دستم رو  بلند شدم و به نقشه نزديك شدم و.رو كه گفته بود خط كشيد 

 از پشت تو هم قالب كردم

اوووم خوبه،ولي تعدادشون زياده با يكي دو گروه از بچه ها بايد بريم _

 تمام اين نقطه ها رو برگرديم

 نزديك تر شد  بنيامين

 ستوان تو برو سراغ حكم_

 رو كرد سمت من .پا كوبيد و رفت رفت بيرون  پوريا

 رو آماده كن سرگرد شما هم چند تا از بهترين مامورات _

 اطاعت قربان_

*** 

كارخونه ي متروكه ي روبروم نگاه كردم و بعد چك كردن مجدد اسلحه  به

نگاهي به اطراف انداختم و مثل .گارد گرفتم و همراه بچه ها وارد شدم 

 سرم رو به يقه ي پيراهنم نزديك كردم.بقيه بچه ها مشغول گشتن شدم

 چي شد پوريا؟_

 هيچي قربان_
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چند دقيقه ي ديگه بچه ها محوطه و اطراف رو گشتن .م هيچي باز لعنتي

دستور رفتن به آدرس ديگه ي از طرف بنيامين .و باز به هيچي نرسيديم 

از صبح چندين و چند كارگاه و كارخونه و كوفت و زهرمار .صادر شد

خسته سرتكيه .گشتيم و فقط به بن بست رسيدم و زديم به كاهدون

بدون نگاه كردن به پوريا .ه دوختم به خيابونو نگا دليدادم پشتي صن

 خطابش قرار دادم

 چقدر ديگه مونده ؟_

 برگه ي تو دستش در اومد صداي

چندتا بيشتر نمونده يه گروه از بچه ها همراه سرهنگ رنجبران رفتند به _

 اين آدرس

 رو جلوم گرفت و آدرسي رو نشونم داد برگه

 خب ما كجا بايد بريم؟_

 اينجا_

خم شدم و به مسير ياب نگاه كردم فاصله ي .آدرسي نشونم داد يه وباز

 زيادي با اونجا نداشتيم

دوسالي ميشه كه متروكه است يعني صاحبش ورشكست شده و _

 كارخونه فعال مونده به امون خدا

با اين كه خودشون مي دونستن اما .توضيحات ديگه داد و رسيديم چندتا

بچه ها رو به سه گروه تقسيم .ن با تاكيد كردم بي سرو صدا وارد بش

كردم و هركدوم رو فرستادم براي گشتن يه جايي از اين كارخونه ي 

چند قدم جلو رفتم و با ديدن چند قطره خون خشك شده زير .درندشت
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دستي كشيدم روش و .شدم و دقيق تر نگاهش كردم  خم.پام ايستادم

 .بردمش نزديك بينيم بوي خون مي داد

 قب باشيد انگار اينجا يه خبراييهبچه ها همه مرا_

 نزديكم شد  پوريا

 چيه قربان؟_

 خون_

چند متر جلوتر رفتم .و با احتياط تر جلو رفتم و پوريا پشت سرم ايستادم

با ديدن خون و .و از بين چوب ها و الوارهاي روي هم تلنبار شده گذشتم

 طناب و وسيله هاي عجيب غريب روي ميز،كه قطعا براي شكنجه بودن

 ايستادم

 پوريا اونجا رو _

 جلوتر و بدون دست زدن به وسايل فقط نگاهش كرديم رفتيم

 به بچه ها بگو بيشتر مراقب باشن شايد هنوز اين طرفا باشه_

سرگرم بي سيم زدن شد اما چند ثانيه نگذشته با صداي مهيب  پوريا

نگاهش .مات و مبهوت نگاهم كرد.انفجار انگار قدرت تكلمش رو گرفتن

 ردم و بدون توجه به حالش هوار زدمك

 خوابت برده؟بدو_

 سمت ضلع شرقي كارخونه و وارد محوطه شدم دويدم

كابوسي كه .كه مي ديدم انگار يه كابوس تكراري و وحشتناك بود  چيزي

بارها با چشم ديده بودم و باز برام اندازه ي همون بار اول وحشتناك بود 

تكونم بده و از خواب كه نه از تو اون لحظه فقط دوست داشتم كسي .
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چشمامو با درد رو هم فشار دادم و .اين مردن وحشتناك بيدارم كنه

 رو صورت كشيدم  چپمودست 

 زنگ بزن آمبوالنس سريع_

 داشت صداي پوريا خش

 اطالعت قربان_

زير نور كم جون آفتاب كه داشت رو به خاموشي مي ر فت  چيزي

تله ي ....نامرد.ي پاره شده نگاه كردمجلوتر رفتم و به نخ نامرئ.،درخشيد

 .انفجاري گذاشته بوده

 قربان بي سيم زدم االن ميرسن_

آوردم باال تا جواب پوريا رو بدم كه با ديدن جسم سياه پوشي كه  سرمو

 سعي داشت از تپه چند متر دورتر از كارخونه باال بره سريع ايستادم

 بمون همين جا_

 ...اما قربان_

 و فرياد زدمسمت تپه  دويدم

 همين كه گفتم_

به ..چهارصد متري باهم فاصله داشت اما بايد بهش مي رسيدم سيصد

انگار حضورمو .پاهام سرعت دادم واز تپه پوشيده از سبزي تنكي باال رفتم

يك لحظه با نگاه سرد و آبيش نگاهم كرد .حس كرد و برگشت نگاهم كرد

سرعت بخشيدم و قدمام رو .و پوزخندي زد و به قدماش سرعت داد

از تپه پايين رفت .و اون بي توجه به راهش ادامه داد ادمدستور ايست د

 .و وارد خيابون خلوتي كه دو طرفش پوشيده با درخت بود،شد 

 مجبورم نكن شليك كنم...ايست-
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 سمتم و گلوله اسلحه اش از ميلي متري گوشم گذشت برگشت

دادم اما باز نايستاد تير هوايي شليك كردم و دوباره دستور ايست  يه

تير زوزه كشان رفت و .اسلحه رو سمتش نشونه رفتم و شليك كردم.

آخي گفت و چند قدمي لنگان جلو رفت اما افتاد زمين ...نشست تو پاش 

سريع خودمو رسوندم سمتش و دستبند رو در آوردم و دست چپش رو .

م سنگيني پام خالي شد و قبل از اين كه به خودم بيا زيرگرفتم كه يهو 

اسلحه رو شقيقه ام گذاشت و اسلحه ي .وزنش نشست ميون سينه ام

 خودمو پرت كرد چند متر اون طرف تر 

 خب كاري داشتي بامن سرگرد ميالني؟_

كردم از شنيدن اسمم از دهن مردي كه بار اولي بود كه مي  تعجب

 اسلحه اومد پايين تر و اين بار نشست تو گودي گردنم.ديدمش

 :اميرسام

از پاك شدن وايت برد آخرين جمله رو وارد جزوه كردم و پاي  قبل

راستمو از مچ گذاشتم رو پاي چپ ، دست تو سينه چليپا كردم و حواسم 

رو دادم به توضيحات استاد كه صداي دو دختر از پشت سرم حواسم رو 

 بي حواس كرد

 واي خدا ،عرض شونه رو حال مي كني_

 ريز خنده اومد  صداي

 ه دروغ ميگمكوفت مگ_

 نه خداييش_

 حاال تونستي آمارش رو در بياري؟ _

 دومي هيجان زده شد صداي



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاگ .مهسا  –ناقوس مرگ

wWw.98iA.Com ٨٥ 

آره،از روناك پررسيدم اونم از دوست پسرش پرسيده بود ،نيما مي _

 شناسيش كه ،همون كه مزدا داره ،خوشتيپه 

واااي بهار آمار دوست پسر روناك رو نخواستم كه آمار امير سام رو ازت _

 خواستم 

 گوشام تيزتر شد ودآگاهناخ

خب جونم برات بگه تك فرزنده،پدرش وكيل پايه يك دادگستري _

مادرش استاد ادبيات،اوم ديگه نه خرپولن نه بي پول يه چيزي بين اين 

دوتا،راستي پدربزرگش قاضي دادگاهست و ديگه چي آهان يه عمو هم 

 داره سرگرده ولي نمي دونم تو كدوم بخشه 

از اين نميشد مي خوان برام شناسنامه صادر ديگه گردتر  چشمام

 كنن؟تك سرفه اي كردم و برگشتم سمتشون

 تو بخش دايره ي جناييه_

دو به يك باره ساكت شدن با چشماي گرد شده نگاهم  هر

 پوزخندي زدم.كردن

 صرفا جهت تكميل تحقيقاتتون گفتم _

 اتفاقي افتاده آقاي ميالني_

 سمت استاد  چرخيدم

 خير استاد_

 س حواستون به درستون باشهپ_

 چشم استاد_

دوباره مشغول تدريس شد و من تازه نگاهم به قيافه ي سرخ از  استاد

 تا نگاهم رو ديد جمع و جور نشست .خنده ي ميالد افتاد
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 خيلي باحالي به موال_

اسكرين گوشيم شروع كرد به روشن .زدم و نگاه ازش گرفتم نيشخندي

ي ناشناس مشغول نوشتن ادامه ي خاموش شدن بي توجه به شماره 

مشغول جمع كردن وسايلم .استاد پايان كالس رو اعالم كرد.جزوه ام شدم

 پوف ...بودم كه دوباره گوشي زنگ خورد

 بله بفرماييد_

 خسته اي به گوشم رسيد صداي

 آقاي امير سام ميالني؟_

رو با يه دست گرفتم و سري به عنوان خداحافظي براي ميالد  وسايل

 دادم تكون

 خودم هستم بفرماييد؟_

 در خارج شدم و سمت راه پله ها راه افتادم از

 ... چطوري بگم...اِ اِ _

 كريدور شدم وارد

 اتفاقي افتاده؟_

 بايد تشريف بياريد بيمارستان_

 از حركت ايستاد قدمام

 بيمارستان براي چي؟_

 اون ور خط عصبيم مي كرد سكوت

 پرسيدم بيمارستان براي چي؟_

 صداي بلندم تلنگري بود براش انگار

 متاسفانه سرگرد ميالني تير خوردن_
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 دور سرم چرخيد دنيا

 واي_

 عميقي كشيدم نفس

 االن شما كدوم بيمارستانين؟...االن_

با نهايت سرعت دويدم سمت ماشين و دعا .رو گفت و قطع كرد  آدرس

 كردم براي كيان اتفاقي نيافتاده باشه 

*** 

نگاه چرخوندم براي پيدا .تم و وارد بخش شدمرو تند تر برداش قدمام

كردن ايستگاه پرستاري با ديدنش قدم تند كردم سمتش و تكيه دادم به 

 كانتر 

 عذر مي خوام كيان ميالني رو اينجا آوردن _

توي دستش رو گذاشت ميون گودي گردنش و با دست مشغول  گوشي

 تايپ تو كامپوتر روبروش شد 

 چند لحظه _

 ست گرفترو با د گوشي

 يه كم برين جلوتر مي بينينش...اتاق دويست و سه _

خواستم در رو .به عنوان تشكر تكون دادم و راه افتادم سمت اتاق سري

 باز كنم كه سرباز جلوي در دستش گذاشت ميون سينه ام

 كجا آقا؟_

 سرگرد ميالني...من اميرسامم برادر زاده كيا_

 تكون داد سري

 نميشه بري تو _
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  شدم كفري

 كارت شناسايي نشون بدم حله؟_

دوباره حرفي بزنه اما با نگاه به پشت سرش احترامي گذاشت و  خواست

مردي حدودا بيست و شش .برگشتم پشت سرم رو نگاه كردم .ساكت شد

هفت ساله با لباس رسمي پشت سرم بود با توجه به شناختي كه از 

ي از قيافه اش درجه هاي ارتش داشتم احتماال ستوان سوم بود و خستگ

 مي باريد

 سالم ستوان فاتحي هستم_

 حوصله جواب دادم و دستم رو ميون دست دراز شده اش گذاشتم بي

 مي خوام كيان رو ببينم_

 كرد سمت سرباز رو

 اجازه بده تشريف ببرن داخل_

رفتم جلوتر صورتش .باز شد و نگاهم دو دو زد رو جسم در خواب كيان در

دستش رو ميون .صورتش پريده و لباش پرترك از درد در هم بود و رنگ

 دستم گرفتم

 كيان؟_

 خوابه_

 مرد چهار شونه و پر اخم روبروم نگاه كردم به

 شما؟_

 مهم نيست_

 زدم نيشخندي



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاگ .مهسا  –ناقوس مرگ

wWw.98iA.Com ٨٩ 

البد مهم بوده كه پرسيدم چون اصوال فقط راجع به چيزياي مهم مي _

 خوام بدونم

 راستش رو باال انداخت  ابروي

 جالبه_

 چي جالبه؟_

 ظر جوابيتحا_

 لبم رو از داخل به دندون كشيدم و رها كردم گوشه

 نگفتين؟...گاهي الزمه جناب_

 زد پوزخندي

 سرهنگ رنجبران هستم_

 دستم رو گرفتم سمتش كف

 مي تونم كارت شناسايتون رو ببينم_

خواست چيزي بگه به ناله ي .چشماي ريز شده از حرص نگاهم كرد با

 دستش رو فشردم.يديم سمتشخفيف كيان ساكت شد و هردو چرخ

 كيان بيداري؟_

 سرمو بردم نرديك تر .تكون خورد لباش

 ب...آ_

 كشيدم آهي

 نميشه كيان براي زخمت خوب نيست_

لبخندي زدم .باز كرد و نگاه گردوند تو اتاق و رو من توقف كرد چشم

زبون رو لب خشك و پرتركش كشيد و با ابروهاي درهم از درد نگاهم ...

 كرد
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 نجا چيكار مي كنم؟من اي_

عمق گرفت و بي توجه به حضور سرهنگ رنجبراِن پرغرور سرمو  لبخندم

 نزديك گوشش بردم

 اومديم بولينگ بازي كنيم يادت نيست؟_

 مسخره_

 صداي سرفه ي مصلحتي سرهنگ سر بلند كردم با

 اگر صحبتاتون تموم شد بفرماييد بيرون من با جناب سرگرد كار دارم_

 گاهش كردماخم و حرص ن با

كار براي اداره است جناب سرهنگ اينجا بيمارستانه و بيمارستان محل _

 استراحت بيمار

 اميرسام_

چشماش گويا مي خنديد .صداي ضعيف اما محكم كيان نگاهش كردم با

از گره ي كور شده ي اخم هاي سرهنگ اما با سر اشاره كرد بيرون 

كيان يه توضيح بابت .مناراضي رفتم بيرون و در رو پشت سرم بست.باشم

اين حالش و اين كه چرا اينجاست بهم بدهكار بود اما مهم خوب بودن 

حالش بود البته خوِب خوب كه نبود اما همين كه نفس مي كشيد برام 

نشستم رو صندلي هاي به هم چسبيده و كنار هم رديف شده .كافي بود

 ي بيمارستان و سر تكيه دادم به كاشي هاي بدرنگش 

 :كيان

 رو بازوي دردناكم گذاشتم و جام نيم خيز شدم  دستم

 جناب سرگرد گفتم كه امشب رو بايد اينجا مهمون ما باشيد _

 نشست رو آنژيوكت براي كشيدن سوزن سرم دستم
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 منم گفتم كه نمي مونم_

 اميرسام نشست رو دستم دست

 كيان به جان عزيز بخواي اذيت كني من مي دونم و تو_

 ميگي اِ توهم كه زور_

 سمت پرستار روكردم

 بابا اصال با مسئوليت خودم_

 خواست چيزي بگه كه سر اميرسام نزديكم شد پرستار

 يا همين جا مي موني يا به زور نگهت مي دارم_

 نگاهش كردم حرصي

 چطوري اون وقت؟_

 خرجش فقط يه آرام بخشه_

 كشيدم و پشتم رو تكيه دادم به بالشت پست سرم پوفي

 پرستار زد رو به  لبخندي

 حله ديگه شما بفرماييد_

 لبخندي زد و خارج شد پرستار

 ميگم امير سام_

 همون لبخند برگشت سمتم با

 بله؟_

 ما از اينجا بيرون ميريم ديگه_

 آره خب_

 بااليم رو به دندون كشيدم و ول كردم لب

 پس حسابي مراقب خودت باش_
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 گذاشت احترامي

 چشم جناب سرگرد _

 رو كنسول كنار تخت رفت سمت پارچ  دستم

 با اون نه ،با اون نه_

 حيف كه امانتي دستم_

 و نشست كنار  خنديد

 خب مي شنوم_

 رو گذاشتم سر جاش پارچ 

 چي رو ؟_

 عميقي كشيد نفس

 دليل حال و روز االنتو_

اميرسام نگاه كردم كه جدي منتظر بود تا براش از اين كه چرا اين طور  به

اعت پيش همون لحظه اي كه سردي فكرم رفت سمت چند س.شدم بگم 

 اسلحه رو گردنم لرز مي نشوند به تنم

ببين جناب سرگرد من كاري به كارت ندارم البته تا زماني كه پا نره رو _

 ...دمم اون موقع است كه

 نفسي زد از درد و فشار اسلحه رو زير گردنم بيشتر كرد نفس

امي داره ِپيم مي گرده باد به گوشم برسونه ميالني ن... دنبالم نمي گردي_

 اونطوري كه نبايد باهات تا مي كنم اوكي؟

 كردم براي نجات خودم  تالش

اگه قرار به ترسيدن از امثال تو بود اين لباس االن تن من نبود،پس با _

 اين تهديد هاي پوشالي بچه نترسون 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاگ .مهسا  –ناقوس مرگ

wWw.98iA.Com ٩٣ 

نيم خيز شدم براي برداشتن اسلحه كه انگار ميله ي داغ ...شد ايستاد بلند

 آخي از درد گفتم و نگاهش كردم.ازوم رو دريدب

 به حرفام خوب فكر كن_

بازوم تير مي كشيد و عرق سردي .زد و لگدي وسط سينه ام زد نيشخندي

دستم رو ،رو بازوم فشار دادم و دوباره ... از رو تيره ي پشتم راه گرفته بود

ار خواستم نيم خيز بشم كه پاش رو دوباره گذاشت ميون سينه ام و فش

 داد

 كجا ؟_

 شد و اسلحه ام روبرداشت و گذاشت پشت كمرش خم

 اين پيش من باشه بهتره_

شست و اشاره اش رو آورد جلو و رگي رو مطمئن بودم با  انگشت

با وجود بي رمقي تقال .گرفتنش بي هوش ميشم ميون انگشتاش گرفت

 كردم

 تو هم بي هوش باشي بهتره_

دنيا جلوي چشمام سياه شد و رو ميون دو انگشتش فشرد و من  رگم

وقتي چشم باز كردم من بودم و بيمارستان و حالي به هم مي خورد از 

 ضعفم در مقابل اون آدم

 كيان؟با توام كجايي؟_

 كردم نگاهش

 هان؟ همين جا چي شده؟_

 باباست حرف مي زني باهاش؟... چيزي نيست_

 رو دراز كردم سمتش دستم
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 بده من_

و مينا و بعدم عزيز و آقاجون صحبت كردم و  رو گرفتم با كوروش گوشي

 .در مقابل سواالي عزيز كه چرا صدات گرفته سرما خوردگي رو بهونه كردم 

 چشمات قرمزه نمي خواي بخوابي؟_

 به چشماش كشيد دستي

 تو خوبي؟ درد نداري؟...چرا مي خوابم حاال_

 تير مي كشيد اما دردش زياد نبود بازوم

 نه خوبم _

 ب شو رو درست كرد و روش دراز كشيد تخت خوا مبل

 درد داشتي خبرم كن_

 باشه_

امير ...نگرانش بودم امير امانت بود دستم .كردم عميق و طوالني نگاهش

نگراني شده .خار به پاش مي رفت مي مردم من...نيمي از وجودم بود 

اين طوري ...بايد كاري مي كردم...بود خوره و مي خورد وجودم رو 

نستم مخالفت مي كنه اما شده مجبورش كنم اين كارو مي مي دو.نميشد

 كردم

*** 

 زمزمه كرد دلخور

 ميري تو اتاقت يا همين جا دراز مي كشي؟ _

 سالمم رو از حصار دستاش بيرون كشيدم دست

 منطقي باش امير سام_
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دست تو موهاش كشيد و سويشرت رواز تنش كندو پرت كرد به  عصبي

 ناكجا آباد

 كيانباز شروع نكن _

 رو گرفتم و كشيدمش سمت خودم بازوهاش

 بچه بازي رو بزار كنار_

 رو از حصار دستام در آورد و رفت سمت حموم بازوهاش

 مشكل تو همينه كه فكر مي كني من بچه ام_

 شرتش رو در آورد و همون جا جلوي در ولش كرد تي

 صبر كن_

 كيان من خونه امن برو نيستم اينو خوب تو گوشات فرو كن_

 ديگه داري ميري رو اعصابم_

 زد هوار

 من بلدم از خودم مراقبت كنم_

 دست سالمم دستي به صورتم كشيدم و سعي كردم آروم باشم با

 فقط تا حل شدن اين پرونده_

 اوكي فقط تا حل شدن اين پرونده ،بنده بيشتر مراقب خودم هستم_

 كشيدم و هلش دادم هوار

همين كه من گفتم ميري خونه امير سام مسخره بازي رو تمومش كن _

 ي امن ديگه هم چيزي نشنوم

وچند لحظه بعد در حموم از شدت ضربه مي لرزيد و نگران  برگشتم

مي ....مي دونستم قبول نمي كنه .ريخته شدن شيشه هاش بودم

اين ...دونستم مخالفت مي كنه و واسه همين تو گفتنش مردد بودم 
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ها براش تداعي كننده خاطرات مراقبت ها ،اين محافظت ها و نگراني 

كه هنوزه راه پيدا مي كنن تو خواب هاي  زمخاطراتي كه هنو...بدي بود

حوله .شبانه اش و ميشن كابوس و تاريكي شب رو براش زهر مي كنن

دور كمر پيچيده از حموم بيرون خزيد بي نگاه به من رفت تو اتاق و درو 

ه دوست نداره كسي مي دونستم وقتي عصباني.پشت سرش سه قفله كرد

و سعي در آروم كردنش  شكسي به حرف بگيردت...دور و برش باشه

مي ...داشته باشه كه اميرسام خودش راه آروم كردن خودش رو بلد بود 

دونستم وقتي در باز بشه و بياد بيرون نه اخم رو چهره داره و دلخوري 

 اهل قهر كردن نبود پس نگران حرف نزدنش هم نبودم .اي

 ر كردي پوريا؟چيكا_

ي چهره نگاري كه خودم كمك كرده بودم تو طرح چهره اش برابرم  برگه

 گذاشت

 هيچي قربان هيچ سابقه اي نداره پاكه پاكه _

رو تو دستم گرفتم و دوباره به چهره اي كه ابدا به شرقي ها و  برگه

اين چشماي آبي و موهاي بور .االخصوص ايراني ها نمي خورد نگاه كردم

ود مال ايراني هايي اكثر غريب به اتفاقشون موي مشكي و چشم بعيد ب

هاي با رنگ قهوه ي تو درجه هاي مختلف داشتن، باشه اما غير ممكن 

كف دست راستم رو از نوك بينيم كشيدم تا زير چونه ام و فكر كردم .نبود

پس تيري تو تاريكي مي زدم .ته لهجه اي غليظ انگليسي هم داشت

ورد كه فوها واگر نمي خورد فقط تير رو از دست شايد به هدف مي خ

 مي دادم، كمان هنوز دستم بود براي دوباره مسلح شدن

 پوريا عكس رو واسه پليس اينترپل بفرست ؟_
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 چرا اونجا؟_

 از نسكافه ي نيمه سردم رو فودادم قلوپي

 كاري كه گفتم بكن_

 نم؟اطاعت قربان فقط مي تونم از كامپيوتر اتاق شما استفاده ك_

 تعجب نگاهش كردم با

 چرا؟_

 زيرينش رو گزيد و رها كرد لب

 فكر كنم مال خودم ويروسي شده_

 ي گوشم رو بين انگشت شست و اشاره گرفتم نرمه

 عيبي نداره بيا كارت رو بكن_

از پشت .قهوه اي رنگ اتاقم رو دور زد و نزديك كامپيوتر ايستاد  ميز

 صندلي چرخدار بلند شدم 

 بيا بشين _

 كرد وله

 نه قربان شما بفرماييد_

 زدم لبخندي

 بشين من رو اون يكي صندلي ها مي نشينم_

 رو صندلي و پا روي پا انداختم نشستم

 راستي كامپيوترت رو بده درست كنن تا سيستم كل اداره رو نريخته بهم_

 از كار كشسد و نگاهم كرد دست

 خيالتون راحت گفتم درستش كنن_

 ول كار بود ومن مشغول فكر دقيقه اي اون مشغ چند
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 يه مدت طول مي كشه جواب بدن_

 تكون دادم  سري

 هر وقت جواب دادن بهم خبر بده_

 اجازه ي مرخصي ميدين؟...چشم قربان _

 نثارش كردم لبخندي

 آره برو_

 كوبيد و قبل آزاد باش دادن ياد چيزي افتادم پا

بسپر حسابي  راستي امشب اميرسام رو ببرين خونه امن به بچه ها هم_

حواسشون بهش باشه نمي خوام اتفاقي براش بيافته،يه كم كله شقه ولي 

 ميشه باهاش كنار اومد

 نمكيني زد لبخند

 چشم قربان_

 مي توني بري_

اميرسام حرف مي زد .پاكوبيد و بعد آزاد باش من اتاق رو ترك كرد دوباره

فيلم تكراري مي دونستم باز خاطرات تلخش مثل يه .باهام اما دلخور بود

تو ذهنش پلي شده و اين بار اوني كه كنترل گرفته دستش و دكمه ي 

كالس داشت و اصرار كرد قبل ،به قول خودش .پلي رو فشرده منم

خونه ي امن با اون حفاظت ها و مراقبت هاي باز از نظر  واسارتش ت

 خودش شديد ،بره سره كالس و چند وقتي هم مرخصي بگيره 

 :سام امير

 س خارج شدمكال از

 چته تو؟_
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 چونه باال انداختم.سمتش برگشتم

 هيچي_

 نثارم كرد شكلكي

 منم كه بچه_

 تو كمرش و به جلو هدايتش كردم كوبيدم

 بي خيال حوصله ندارم_

 آقاي ميالني_

 ظريف دختري برگشتم سمتش باصداي

 بله؟-

 تو هم چلوند دست

 مي تونم باهاتون صحبت كنم...اوم _

دو تا چشم گرد شده به ....دقيق شدم تو صورتش.بود اش برام آشنا چهره

 نيشخندي زدم اما سريع جمعش كردم.نظرم اومد

 بفرماييد؟_

 رو با زبون تر كرد و نگاهي به ميالد انداخت لبش

 اگه ممكنه تنهايي_

برام چشم و ابرو مي اومد و دست جلوي دهن ...سمت ميالد  برگشتم

 ب آتشفشان خنده اشمي فشرد براي جلوگيري از انفجار مهي

 خواهش مي كنم_

دست دخترك رو به جلو هدايت كردم ووقتي دوسه قدم دور شد  با

 كوبيدم تو سر ميالد

 كوفت،مرض رو آب بخندي_
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 برو برو كارتون دارن ،اونم خصوصي_

 خنده ي آرومش از سر گرفت دوباره

 نميايين؟_

انشكده از د...اجباري كنج لب نشوندم و هم قدم شدم باهاش لبخندي

 خارج شديم 

 من يه كافي شاپ خوب مي شناسم همين دور و براست_

 كردم نگاهش

 يعني كارتون خيلي طول مي كشه؟_

 عجله دارين؟_

 خطابش قرار دادم متعجب

 بله؟_

 خورده جوابم داد هول

 منظورم اينه كه اگه كاري دارين مزاحمتون نشم..من_

 ي ابروم رو با انگشت شست خاروندم گوشه

 نه ... آهان_

*** 

 يه اسپرسو لطفا _

رو كرد سمت همكالسي كه حتي اسمش رو نمي دونستم و  گارسون

امروز باهاش تو كافي شاپ قرار بود اسپرسو بخورم و اون برام حرف بزنه 

 اما حتي نمي دونستم از چي 

 من يه هات چاكلت مي خورم_
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اد و ياداشت كرد سفارشش رو و سري به عنوان احترام تكون د گارسون

 دور شد

 به تلخي عالقه دارين؟_

 روي پا انداختم ونگاه توي كافي شاپ دنج كنار دانشگاه انداختم پا

 چطور؟_

 همين طوري پرسيدم_

 اي نگاهش كردم ثانيه

 احتماال به خاطر سفارش اسپرسو بود نه؟_

 زدودستي به مقنعه ي مشكيش كشيد لبخندخجلي

 وقتي سفارش دادين به فكرم رسيد_

 رو مچ مرتب كردم  ساعتم

 گاهي الزمه ...نه فقط اونو كنار مزه هاي ديگه پذيرفتم_

 ها رو ميز قرار گرفت سفارش

 خب نمي خوايين دليل دعوتتون رو بگيد_

 تليك تليك شكستن انگشتاش بلند شد  صداي

مي دونم گفتن اين حرف از جانب من صورت خوشي نداره،مي دونم _

 ...نكنيد ولي خب چطور بگمممكنه راجع به من فكرهاي خوبي 

 قلوپ از قهوه ام رو فرو دادم يه

 راحت باشين_

 ي لبش رو جويد و دوباره دستي به مقعنه اش كشيد گوشه

فكر كنم با صحبتاهاي اون روزم كه شما ناخواسته شنيدين فهميده _

 باشين
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قضيه ي درآوردن شرجه نامه ي من توسط دوستش بود  منظورش

 لبخندم رو جمع كردم.

 متوجه چي؟_

 رو پايين انداخت سرش

 عالقه ي من به شما...متوجه ي عال...متوجه_

هنوز ...از دور فنجون قهوه محكم تر كردم و باتعجب نگاهش كردم دستم

 سرش پايين بود فقط يه كلمه تونستم زمزمه كنم

 اشتباهه_

 رو براي بلند شدن عقب كشيدم كه سرش باال اومد  صندلي

 چرا؟_

 خيز شدم نيم

 خودتون بايد بهتر بدونين_

 نمي دونم _

 پوفي كردم و دوباره نشستم  كالفه

 يه نگاه به سن من و خودتون كردين؟_

هدف هات چاكلت رو كه ديگه بعيد مي دونستم داغ باشه زير و رو  بي

 كرد

 ...خب...خب_

 ببينيد خانومِ _

 تر شد شايد از اين كه حتي اسمشو هم نمي دونم دمغ

 فرهيرويا ...رويام _
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نه كار دارم نه ...ببينيد خانوم فرهي من هنوز بيست سالم كامل نشده_

به نظرتون پدرتون حاظر ...هنوز دستم تو جيب بابامه...خونه نه ماشين 

 ميشه به همچين پسري دختر بده؟

 كه اميدوار شده باشه از حرفم ذوق زده شد انگار

 اون بامن_

 نفس عميقي كشيدم و دستي به گردنم دوباره

من نه شرايط ازدواج رو دارم نه وقتش ...انگار متوجه منظورم نشدين _

ببينيد بزارين بي پرده بهتون بگم هرپسر ديگه اي جاي من بود از ...رو

چند ...دوهفته عاشقي مي كرد...اين عالقه ي شما سواستفاده مي كرد 

 فكر كنم بعدش رو خودتون بهتر بدونين...ماه سر مي دوئوندتون و بعدم 

 من همچين آدمي نيستم ولي

 لب انگار با خودش حرف بزنه زمزمه كرد زير

 همينم منو ديونه ي تو كرده_

 و نشنيده گرفتم شنيدم

 ...يعني من_

 قيچي كردم كالمش رو دوباره

ناز ...يه برادر بهت ميگم زن ناز و مرد نياز ...ببين به عنوان يه دوست _

 بمون تا اوني كه بايد نازت رو بكشه

لي من نمي تونستم صبر كنم و صبر كنم تا شايد فرجي بشه و شما يه و_

 ابزار عالقه اي به من بكنين

 تو هم قفل كردم دستامو

 اگه عالقه اي باشه مطمئن باشين ابزاري هم خواهد بود_
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 نگاهم كرد سرخورده

 ببخشين كه رك حرف زدم _

 شد نگاهش از گرماي اشك تبدار

چون يه دختر ،يه زن طاقت پس زده  واسه همين گفتم ناز بمونين_

 شدن از جانب يه مرد رو نداره

 شدم بلند

 خودتون رو ناراحت نكنين نمي ارزه _

 بغض بود صداش پر

 براي من خيلي مي ارزه_

 پرفشار وارد ريه كردم نفسي

 مهمون من ،من حساب مي كنم خدانگهدار_

راه افتادم سوار ماشينم شدم و .كافي شاپ بيرون زدم و پوفي كشيدم از

آينه ي داخل ماشين رو تنظيم مي كردم كه نگاهم به مارانوي مشكي .

هموني بود كه تمام مدت بودنم تو كافي شاپ اونجا .پشت سرم افتاد 

 نيشخندي زدم .پارك بود

 خب كه چي؟_

 رو عوض كردم  دنده

 چاشني لبم كردم و دوباره با خودم حرف زدم لبخندي

 واست كردي به عالم و آدم مشكوك شدي انقدر با كيان نشست و برخ_

سر ظهر بود و پرنده پر نمي زد .تو خيابون نزديك خونه امون  پيچيدم

از آيينه بغل نگاهش كردم سپر به سپرم .ماشين هنوز پشت سرم بود .

كم كم .شيشه هاي ماشين دودي بود و چيزي مشخص نبود...مي اومد
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خواست امابه كيان زنگ داشت قضيه مشكوك مي زد با اين كه دلم نمي 

ديوانه .گوشي رو گرفتم دستم كه ماشين پيچيد كنارم.دمي زدم بهتر بو

فرمونو چرخوندم و .بود يارو انگار ،ماشين رو محكم كوبيد به ماشينم 

نخير مثل اين كه يارو قصد جونمو .سعي كردم ماشين رو هدايت كنم

پام .ون سختي خوردماشين تك.دوباره ماشينو رو كوبوند به ماشينم .كرده 

حس كردم دنبالم مياد اما دور .رو بيشتر كردم  سرعتمرو گذاشتم رو گاز و

نفس پرصدايي كشيدم و سرعت ماشين رو كم كردم و يه .زد و دور شد

شماره ي كيان .گوشه زير سايه ي درخت سپيدار كنار خيابون نگه داشتم

 مي زنه معلوم نبود داره باكي حرف...رو گرفتم اما اشغال بود 

*** 

 :كيان

سالمم رو گذاشتم زير دستي كه هنوز وبال گردنم بود و به حياط  دستم

 تقه اي به در اتاقم خورد.اداره چشم دوختم

 بفرماييد_

 چرخيدم و تيكه دادم به لبه ي پنجره ...باز شد  در

 چي شد پوريا؟_

 پر انرژي زد لبخندي

 ترپل جواب داداين...باالخره مشخصات آقاي قاتل رو گير آوردم_

 منم خود به خود جون گرفت  لبخند

 خب؟_

 رو گذاشت رو ميز برگه
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تو ...بيست و هفت سالشه ...تو هوستون آمريكا دنيا اومده...ديويد كين_

چهار سالگي پدر و مادرش رو يه سانحه ي رانندگي از دست داده و 

بچه ي شروري بوده چه تو مدرسه چه تو ...فرستادنش پرورشگاه

 گاه چه وقتي از اونجا فرار كردهپرورش

 فرار كرده؟_

چند باري به خاطر خشونت ...آره تو شونزده سالگي از پرورشگاه فرار كرده_

 و دعواهاي خيابوني دستگير شده وچند ماهي هم زندان بوده 

 سابقه ي ديگه اي نداره؟_

 نه قربان_

ند برگه هاي روي ميز گشتم دنبال گزارش مفقودي اسلحه ام كه چ تو

 پيداش كردم و از بين برگه ها بيرونش كشيدم.دقيقه پيش نوشتم 

من ميرم پيش سرهنگ تو هم برو ليست پروازهاي يه ماه اخير از _

بعدم بايد بريم ...ببين كي وارد ايران شده..هوستون به ايران رو بگير 

سراغ هتل ها و مسافرخونه ها و در آخر اگه نتيجه نداد بايد به امالكي 

 بزنيم ها سر

 چشم قربان_

 مي توني بري_

رو با دست سالم از پشتي صندلي چنگ زدم اما وقتي نگاهم به  كتم

برگه رو دست گرفتم و خواستم .دستم افتاد پشيمون گذاشتمش سرجاش

يه نگاه به اسكرين ...راه بيافتم سمت اتاق سرهنگ كه گوشيم زنگ خورد

يعني از .هم نزديك شدابروهام به .گوشي انداختم هيچ شماره اي نبود 

 زنگ زدن؟گوشي رو چسبوندم به گوشم ايخط ماهواره 
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 بله؟_

 بود وآشنا صداي مرد پشت خط خشن

اين بار فقط ماشينش زخمي شد اما ضمانت نمي كنم دفعه ي ديگه _

 خودش هم همراه ماشينش زخمي نشه

 قلبم رو فشرد نگراني

 تو كي هستي؟از چي داري حرف مي زني؟_

 مسخر ،پر ت خنديد

 به اين زودي منو فراموش كردي جناب سرگرد ميالني؟_

 جدي شد لحنش

اين دفعه فقط ...بهت گفتم بشنوم هنوز دنبالمي برات گرون تموم ميشه _

يه هشدار كوچيك دادم نذار كار به دفعه ي بعد بكشه چون ممكنه براي 

 اميرسام عزيز اتفاقي بيوفته

دستم رو .ل كه تو گوشي پيچيد صداي بوق اشغا.تو سينه فرو ريخت قلبم

اگه براي اميرسام اتفاقي .به لبه ميز گرفتم و به زحمت رو صندلي نشستم 

بوق اول ...سريع شماره ي اميرسام رو گرفتم...لعنتـــــــي.... افتاده باشه 

 به دوم نرسيده جواب داد

 الو؟خوبي اميرسام؟سالمي؟_

 ه؟واسه همين مي خواستي بفرستيم خونه ي امن ن_

 بود صداش اما من فقط نگرانش بودم كالفه

 خوبي امير ؟_

خودم آره اما ماشين بابا داغون شد دوسه ميليوني خرج گذاشت رو _

 دستم بي شرف 
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آخه من به تو چي بگم؟ من نگران توام بعدتو عزاي ماشين ...پسره ي _

 باباتو گرفتي

 و به يك باره ساكت شد خنديد

 ميدي واسم اتفاقي افتاده؟وايستا ببينم تو از كجا فه_

 كجايي االن؟... مهم نيست_

 شد صداش پرخشم

 يارو زنگ زد واسه تهديد آره؟_

 باهوش بودن خوب بود و گاهي عذاب آور  گاهي

 پرسيدم كجايي؟_

 كالفه اي كشيد نفس

 نزديك خونمون_

 اونجا واسه چي؟_

سفارش  يه چيزي نياز داشتم بايد از خونه برمي داشتم بعدم مامان مينا_

 اكيد كرده بود هر روز يك بار به گلهاش آب بدم

 خنديد دوباره

اگه مي دونست گلهاش داشت باعث پرپر شدن پسرش ميشه هرگز يه _

 همچين كاري بهم نمي سپرد

 خفه شو بي شعور همون جا بمون االن ميگم بيان دنبالت_

 شد لحنش سرد

 منتظرم خداحافظ_

 گفتم و قطع كردم خداحافظي

*** 
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 به شيشه ي ميز ضربه زدم فهكال

 لعنتي_

 دستي دوستانه به شونه ام زد  پوريا

 خودتون رو ناراحت نكنين قربان پيداش مي كنيم_

 سمتش برگشتم

تو خيابون كه نمي ...چطوري؟كل تهرانو زير و رو كرديم نيست كه نيست_

 ...خوابه بايد يه گورستوني كپه مرگش رو بزاره يانه؟

 ن بلند شدو قطع كرد كالمم رو پر غرور بنيامي صداي

 ...شده كل تهرانو الك كنيم مي كنيم ولي بايد_

 شد سمتم و انگشت اشاره اش رو كوبيد وسط سينه ام خم

 تاكيد مي كنم سرگرد بايد پيداش كنيم فهميدي؟_

 تر نشستم صاف

 بله قربان_

 به موهاش كشيدو تو صندلي جابه جا شد  دستي

 ي بود اسمش؟چ...راستي برادر زاده تو _

 رو با زبون خيس كردم لبم

 اميرسام قربان_

 آهان آره اميرسام رو فرستادن خونه ي امن؟_

 بله قربان_

 با پاش رو زمين ضرب گرفت عصبي

 بگو خيلي مراقبش باشن_

 نگران امير سام بود؟ بنيامين
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 اطالعت قربان_

*** 

ردم با آلود با چشم نيمه باز گوشي رو گذاشتم رو گوشم و سعي ك خواب

 دستي كه هنوز كمي درد داشت پتو رو باالتر بكشم

 الو_

 مثل اين كه قصد عقب نشيني نداري خيل خب منتظر يه حمله باش_

سريع از ...اشغال كه پيچيد تو گوشي مغزم انگار تازه هوشيار شد بوق

تخت پايين اومدم و گوشي اي كه توش خط ماهواره اي داشتم رو 

 ان كيهان ضربه زدم و منتظر شدم جواب بدهرو اسم سرو.بيرون كشيدم 

 ...الو_

 سروان همه چي مرتبه؟_

 هوشيار تر شد و لحنش رسمي تر صداش

 بله خيالتون راحت همه چي مرتبه؟...سالم قربان_

 باالييم رو به دندون كشيدم و رها كردم لبم

 گوشي رو بده به امير_

 خش خشي اومد صداي

 فكر كنم خواب باشن قربان_

 داره عيب ن_

 تقه اي كه به در خورد اومد و بعد باز شدن در صداي

 آقا امير _

 لحظه سكوت  چند

 نيستن قربان ...ني_
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 دست چونه ام رو لمس كردم با

 يعني چي كه نيست؟پس شما اونجا چي كاره اين؟_

چنگ زدم به پيراهنم براي پوشيدن كه .اتاق بود كه بهم مي خورد  در

 صداي سروان كيهان بلند شد 

 ؟

 پرت كردم رو تخت پيراهن

 الو كيان؟چيزي شده؟_

 زدم فرياد

 كدوم گوري بودي؟_

 بلند شد  صداش

بعدم بزرگتري احترامت واجب ولي حق نداري ...اوال درست صحبت كن_

 سرمن داد بزني من زير دستت نيستم كه بهت جواب پس بدم 

 گرفت نفسي

 ت اجازه بگيرمدرضمن زندانيت نيستم كه واسه خاطر وضو گرفتنم از_

 .گوشي رو كوبيدم رو تخت...كرد  قطع

 هوووف_

به سمت آشپز خونه .يه ليوان آب نياز داشتم براي كم كردن عصبانيتم  به

بي هدف زل زدم به محتويات يخچال .راه افتادم و در يخچال رو باز كردم

 با امير بد حرف زدم،جواب خودمو دادم...

 ا من اين طوري صحبت كنهاونم بد جوابت رو داد حق نداشت ب_

خب من كه مي دونم چقدر غد ...يخچال رو بستم تكيه دادم بهش  در

ولي خب من كه ...واز اين كه واسه خاطر كار نكرده سرزنش بشه بيزاره
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دوباره در يخچال باز .َاه َاه...نمي دونستم داره وضو مي گيره براي نماز 

رو پرت كردم تو عصبي بطري خالي .كردم و بطري آب رو سر كشيدم

سردي آب لرز .ظرف شويي رو باز كردم و سرمو كردم زير آب شير...سينگ 

نشوند تو تنم اما مهم نبود ،به اين سردي نياز داشتم اين لرز خوب بود 

 االن اگه عزيز بود غر مي زد.وقتي فكرم رو آزاد مي كرد

 تو ظرف شويي كيان؟تموم خونه ام رو به گند كشيدي پسره ي گنده _

االن داره اونجا ،تو خونه ي خدا نماز .عزيز و دلم براش پر كشيد  گفتم

مي خونه و دعا مي كنه و خدا مي بخشه تمام گناهاي نداشته اش رو 

يك به يك و وقتي برگرده انگار كه دوباره متولد شده باشه،از نو ميشه 

 چند دقيقه اي سرمو زير آب... همون نوزاد يك روزه ي معصوم و بي گناه

شير و بستم و بي توجه به آبي كه از موهام مي .داشتم و فكر كردم نگه

چكيد و سرشونه هاي لختم رو خيس مي كرد رفتم سمت اتاق و دوباره 

 گوشي رو برداشت .زنگ زدم به امير سام .گوشي رو برداشتم

 الو _

ابروهام بهم .الو گفتنش تو گوشي پيچيد اما يهو گوشي قطع شد  صداي

 دوباره شماره اش رو گرفتم نزديك شد و

 مشترك مورد نظر خاموش مي باشد_

چي؟انگشت اشاره ام رو ميون دو رديف دندونم گرفتم و رو شماره  يعني

 بوق خورد و خورد و خورد.ي سروان كيهان ضربه زدم

 مشترك مورد نظر پاسخ گو نمي باشد _

 قبلم اوج گرفت تپش
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مشغول جمع ) س(رت زهرانمازم رو دادم و بعد ذكر تسبيحات حض سالم

شماره ي كيان بود لحن حرف .كردن سجاده شدم كه گوشيم زنگ خورد

زدنش عصبيم كرده بود اما بچه نبودم كه قهر كنم حس كردم در اتاقم باز 

گوشي رو چسبوندم به گوشم و هم زماني كه الو مي گفتم برگشتم .شد

از دستم كشيده بي هوا در اتاقم رو باز كرده ،كه گوشي  هببينم كه، كي

با ديدن اسلحه اي كه قلبم رو نشونه رفته بود مات شدم ولي ديدن .شد

 ناباور زمزمه كردم...اوني كه اسلحه رو سمتم گرفته بود حالم رو بدتر كرد

 داري چيكار مي كني؟_

تيكه تيكه شد و هر تيكه اش يه گوشه افتاد ...رو كوبيد به ديوار  گوشي

خود آگاه چشمام ريز شد و شونه هام از صداي خرد شدن گوشي نا.

 عرق از سرو روش شره مي كشيد ...رنگش به زردي مي زد .پريد

 ...من _

 و تند نفس مي كشيد و دستاش مي لرزيد  تند

 نمي خواستم اين كارو بكنم..نمي...من ...شدم...مجبور...من ...من_

 د قدمي بردارم سمتش كه اسلحه رو محكم تر گرفت و فرياد ز خواستم

 مجبورم نكن كاري رو كه دلم نمي خواد بكنم...از جات تكون نخور _

 قدمي رو كه جلو اومده بودم دوباره به عقب برگشتم نيم

 مي خواي باهام چيكار كني؟_

 باال انداخت شونه

 هيچي..من ه...من_

 رو مشت كردم دستام

 پس اين اسلحه براي چي سمت منه؟_
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 من فقط دستور رو اجرا مي كنم_

 به هم نزديك شد وهامابر

 دستور؟ چه دستوري؟_

داشتم مامور دوم بياد كمكم چون با اين اسلحه اي كه نشونه رفته  اميد

بود سمتم بعيد بود از دست خودم كاري بر بياد نگاهي به بيرون 

 نبود ...انداختمو باچشم دنبال اثري از آثارش گشتم

م بي هوشش دنبال ستوان فرهادي مي گردي؟نيست يعني مجبور شد_

 كنم

پوزخندي كنج .بودم از اين كه نمي تونم كاري براي خودم بكنم عصباني

لبم نشست كيان منو از خودش و خونه دور كرد و فرستادم خونه ي امن 

و به خيال خودش سپردم دست دوتا از بهترين ماموراش اما يكي بي 

 هوش بود و يكي اسلحه گرفته بود سمتم

 ي باهام؟نگفتي مي خواي چيكار كن_

 پشت دست آزادش عرق كنار پيشونيش رو گرفت با

 هيچي اونا فقط ازم يه آدرس خواستن و تحويل دادن تو به اونا_

 رو به دندون فشردم لبم

 به كيا؟ _

 بود كالفه

 نمي دونم...نمي دونم_

 تيري بزنم تو تاريكي خواستم

 ...اون مي تونه...بزار زنگ بزنم به كيان اون_

 واي...ب سرگرد بفهمه من اين كارو كردمجنا...خفه شو_
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شايد ...دلم پر شد از خوشي ...برخورد چند تا قدم با پاركت اومد  صداي

مشتاقانه گردن كشيدم براي ديدن .كيان ديده جواب نميدم اومده اينجا 

ناخود .كيان اما با ديدن چند نقاب داِرسياه پوش اميدم به ياس بدل شد 

 سروان كيهان چرخيد سمتشون.مآگاه قدمي به عقب برداشت

 ...اينم اميرسام...اين_

خواست حرفي بزنه كه مرد كاغذي رو .جلو تر و هولم داد سمتشون اومد

 پرت كرد سمتش

 تو اين آدرسه_

اومد سمتم و مچ دستم رو گرفت كه با پا كوبيدم وسط دو  يكيشون

اش پاش و وقتي از درد فريادي زد و خم شد با آرنج كوبيدم رو شونه 

خواستم ضربه ي بعدي رو بزنم كه جفت دستام اسير دستاي دونفر .

تقال كردم براي نجات خودم كه دستمالي جلوي دهنم قرار .ديگه شد 

از اين تقال چيزي عايدم ...وبيشتر تقال كردم ردمگرفت نفسم رو حبس ك

نشد جز احساس نياز شديد به هوا نفس عميقي كشيدم و قبل از اين 

 بيوفته سروان كيهان لب زدچشمام رو هم 

 ببخش_

 سياهي رفت و تنم آوار شد ميون دستاشون چشمام

*** 

مي كردم وزنه ي سنگيني رو تو سرم گذاشتن و تكون دادن سرم  حس

سرگيجه امونم رو بريده بود و سرما رج به رج تنم .برام جزو محاالت شده

رو نقش مي زد و حاصلش ميشد لرزي ناخواسته كه مي نشست به 

پلكام تكون خورد و باز شد اما سياهي .سعي كردم چشم باز كنم.تنم
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سنگيني چيزي رو ،رو ...بود كه بشه جايي رو ديد نيمقابلم بيشتر از او

چشمام حس مي كردم و حدس اين كه چشمام هم بسته است سخت 

از عصبانيت ...بسته بود... پاهام... بسته بود.تكوني به دستام دادم.نبود

ز ته دل مي خواست اما چسبناكي دهن و لبهايي كه نمي دلم فرياد ا

تكوني به ...دهنمم بسته است دتونست تكون بخوره بهم مي فهمون

نمي دونم جنس طناب چي ...دستام دادم اما حس كردم پر شد از زخم

صداي برخورد كفشي بازمين بلند .بود ولي زخم مي كرد مچ دستام رو

ديد اما گوشام مي شنيد و  چشمام نمي.سرم چرخيد سمت صدا.شد 

 سرم همراه با صدا حركت مي كرد

 تالش نكن چون فقط خودت خسته ميشي_

مي خواست هوار بزنم سرش اما جز صداي نامفهومي چيزي از دهنم  دلم

 خارج نمي شد

 اوه به نظر عصباني مياي؟_

دستاش رو سرشونه . صداي قدماش نزديك تر شد...برام آشنا بود صداش

 مهام حس كرد

 مي دوني تو هدف من نبودي _

 نفساش رو زير گوشم حس كردم گرماي

سزاي آدم حرف نشو يه حمله ...به عموت گفتم عقب بكشه اما نكشيد_

 ي درست و حسابيه

مور مور ميشد از داغي نفساش زير گوشم، سرم رو شونه خم كردم  پوستم

 كه مستانه خنديد

 مگه نه؟موافق نيستي؟_
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چشمام تار و .ي چشمام با خشونت كنار رفت يك باره سياهي جلو به

ناواضح مي ديد دنياي كثيف اطرافم رو چند بار پلك زدم تا ديدم واضح 

نگاهي به اطراف كردم به نظر زير زمين يا شايد انباري مي اومد ...بشه

نگاهم ...جز يه ميز كنار ديوار چيزي نبود ...نسبتا كوچيك بود و نمور ...

فشاري به .ز كه چونه ام توسط دستش اسير شد رفت سمت وسايل رو مي

 هوار زدم.چونه ام داد و بادست آزادش چسب رو از رو دهنم كشيد

 چي از جونم مي خواي؟_

حس كردم فكم .رفت باال و با نهايت قدرت فرود اومد رو صورتم دستش

 .خرد شد لبمو به دندون گرفتمو چشمامو از درد رو هم فشردم

 تو چه موقعيتي هستي اينو زدم بفهمي كجاو_

اش رو از پشت كمر بيرون كشيد و با لبخند دندون نمايي و  اسلحه

 چشمايي كه چراغوني بود از برق قدرت گرفتش سمتم

رو كه از شدت ضربه به راست متمايل شده بود صاف نگه داشتم و  سرم

دوباره پر ...دوباره خنديد ...بي هيچ واهمه اي...زل زدم به چشماش 

 با نوك اسلحه دو ضربه به پيشونيم زد...تمسخر

مثل پرنده اي مي موني كه تو چنگال عقاب اسير شده اما هنوز داره _

 چنگ و دندون مي كشه براي شكارچي قدرتمندش

 زدم پوزخندي

 تو؟تو عقابي؟الشخور شرف داره به تو_

بار اسلحه اش رفت باال و قندانش فرود اومد جايي باالتر از ابروي  اين

گرمي ولزجي خون رو حس مي كردم كه از ...آخ خفه اي گفتم...چپم

 پلك بستم تا خون وارد چشمام نشه.پيشونيم راه گرفته بود 
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 يادت باشه هر حرف اضافه تاوان بدي برات داره _

 بين دندوناي كليد شده ام غريدم از

 خفه شو_

نفسم .رفت باال و اين بار مشتش جايي ميون سينه ام نشست  دستش

 تقال كردم براي نفس كشيدن...برنگشترفت و 

 ممكنه برات گرون تموم بشه...خيلي سر نترسي داري_

روبروم ...تقال نفسي كشيدم و بريده بريده و پله پله بيرونش فرستادم با

دست كرد تو جيبش .رو صندلي لهستاني نشست و پا روي پا انداخت

سيگار رو .وفندك زيپو و جعبه نقره اي سيگاري از جيبش بيرون كشيد

كام عميقي براي گر گرفتن سيگار .گوشه ي لبش گذاشت و فندك زد 

 پر تنفر نگاهش مي كردم...فوت كرد تو صورتم وگرفت و دودش ر

 با سروان كيهان چيكار كرده بودي؟_

 متوجه منظورت نميشم؟_

 روي لباي خشك و پوسته پوسته ام كشيدم زبون

 مطمئنم مجبورش كردي اين كارو بكنه_

 زد خندينيش

 آدمي كه قاعده ي بازي رو بلد باشه هيچ وقت نمي بازه _

 بار من بودم كه نيشخند تحويلش دادم اين

 زيادي به خودت مطمئني_

 پك رو به سيگارش زد  آخرين

 چرا نباشم؟هوم؟_
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دندونام .ته سيگار رو گذاشت رو سرشونه ام و فشار داد.شد ايستاد بلند

 ياد نزنم از دردرو محكم رو هم فشار دادم تا فر

عزيز كلي باهم )سرگرد(MAJORمن و تو و...خودت رو حسابي آماده كن _

 كار داريم 

يه در آهني كه ...چرخيدم سمت در .گفت و به سمت در رفت  اينو

گردن كشيدم براي ديدن .دستگيره اي نداشت و قطعا با رمز باز ميشد 

دش با هيچ بود و جز با دست خو)لمسي(اما رمز هنسكروريتي...رمز

 َاه لعنتي...چيزباز نميشد 

*** 

 :كيان

يه نگاه به كوچه كردم و ماشين .تن كردم و دويدم سمت ماشينم لباس

تمام مدتي كه داشتم ساعت پنج صبح قوانين ...رو از پارك در آوردم 

رانندگي رو نقض مي كردم حواسم پيش اميرسام بود وگاهي هم پشت 

رسيدم به خونه ي امن با .تعقيبم كنه سرم رو مي پاييدم تا مبادا كسي

باز پي بردم ناامن شده جايي كه بايد مراقب اميرسام مي  هديدن در نيم

اسلحه ام رو از حايلش بيرون كشيدم و .بودن تا مبادا خار بره به پاش

بعد چك كردنش گرفتم دستم و بي سر و صدا در حياط رو هل دادم 

بي .خبري نبود ...گاه به حياط انداختميه ن...در قيژ آرومي كرد و باز شد...

با ديدن خونه ي به هم ريخته دنيا رو سرم آوار ...شدم  ونهصدا وارد خ

سروان كيهان و ستوان .رفتم جلوتر و چشم چرخوندم تو پذيرايي.شد 

ترس لحظه به لحظه .فرهادي دست و پا بسته يه گوشه افتاده بودن

ي كرد كه ترس داشتم زمين نزديك تر ميشد و وجودم رو چنان احاطه م
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كردن دست و پاي اونا اول دونه به دونه  بازبدون ...بخورم تو صافيش

رفتم .اتاقا و در نهايت كل خونه رو گشتم اما خونه خالي بود از امير سام 

سمت دو تا ماموري كه با وجود اون همه آموزش و اين همه دوربين 

دم جلوشون و چسب دهن زانو ز.نتونسته بودن از اميرسام مراقبت كنن

 كيهان رو كشيدم

 اميرسام كجاست؟_

 به زير انداخت سر

 بردنش_

 باال رفت  صدام

 كيا؟_

 ...گفتن بگم بهتون هشدار داده بودن كه اگه عقب نكشين _

 زدم  هوار

 پس شما چي كاره بودين كه گذاشتين ببرنش؟...ساكت_

 و جفت دستام رو عصبي كشيدم ميون موهام ايستادم

ستوان فرهادي مشغول ماليدن .پاهاي هر دوشون رو باز كردم و دست

 دستاش شد اما سروان كيهان سربه زير بلند شد ايستاد

 خب؟من توضيح مي خوام_

 رو فرو كردم تو جيب شلوارم و منتظر نگاهشون كردم دستام

 ما چيزي نديديم قربان_

 اخم به كيهان نگاه كردم با

وسط آسمون يهو افتادن تو اتاق  يعني چي؟شما خواب بودين اونا از_

 ...الاله االاهللا....اميرسام و دزديدنش بدون اين كه دوتا مامور بي عرضه
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 كالفه اي كشيدم پوف

قربان باور كنين من خواب سبكي دارم وقتي هم كه ماموريت داشته _

باشم اونقدر هوشيار مي خوابم كه ازصداي بال زدن پشه هم بيدار ميشم 

 يشب چطور شدهاما نمي دونم د

 كردم سمت فرهادي رو

 يعني نه صدايي شنيدي نه چيزي ديدي؟_

دلم از نگراني ...دلم يه فرياد از ته دل مي خواست .سر تكون داد شرمنده

 آروم و قرار نداشت

دوربينا رو چك كنيد ببينيد چيزي گرفته يا اونم مثل شما دوتا خواب _

 بوده

يست مخاطب هام رو باال پايين تو ل.ام رو از جيبم بيرون كشيدم گوشي

بوق ...رو اسمش ضربه زدم .كردم و رو اسم سرهنگ دوم رنجبران ايستادم

 اول به بوق دوم نرسيده جواب داد

 الو _

 خواب آلود و گرفته بود صداش

 ميالني هستم...قربان_

 هميشه خشك و پرغرور بود صداش  مثل

 كارتو بگو...شناختم_

 كردم به دندون كشيدم و رهاش لبمو

 اميرسامو دزديدن_

صداي ظريفي از .چي بهت زده و بلندش باعث شد ابروهام باال بره صداي

 اون ور خط بلند شد 
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 چي شده بنيامين؟_

 صداي ضعيف شده ي بينامين بلند شد .انگار از درد زياد ناالن بود  صدا

 چيزي نيست خانومم تو بخواب_

 لحظه بعد صداي عصبيش به گوش رسيد چند

 كشكه كه بيان از خونه ي امن ببرنش؟مگه _

 تلخ كنج لبم نشست  پوزخندي

 فعال كه از كشكم كشك تر شده _

هوووف عصبيش باعث شد گوشي رو از گوشم فاصله بدم  صداي

 باصداش دوباره گوشي رو به گوشم چسبوندم.

 پس اون دوتا مامور اونجا چيكار مي كردن؟_

 چيزي نديدننه نظر مياد بي هوششون كرده باشن چون _

 من االن خودمو مي رسونم اونجا_

 منتظرم قربان_

گفتم با چندتا مامور خودشو .كردم و اين بار شماره ي پوريا رو گرفتم قطع

رفتم سمت فرهادي كه پشت .برسونه اينجا و بي خداحافظي قطع كردم

 مانيتورها نشسته بود

 چي شد؟_

 و كالفه بود سردرگم

 ردن قرباندوربينا هيچ چيزي رو ضبط نك_

 پس دوربينا هم هك شده؟_

كيهان سرش رو تكيه داده بود به دستش و .به معني آره تكون داد سري

 .شديدا تو فكر بود
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 شما دوتا فكر نكنين كارتون همين طور بي جواب مي مونه_

 جفتشون به من جلب شد اما كيهان ديرتر از هپروت بيرون اومد توجه

 نده هاي درخشانتونجفتتون يه توبيخي ميره پاي پرو_

با همون نگاهي كه به راحتي ميشد نگراني رو توش ديد نگاهم  كيهان

 كرد اما فرهادي از جا پريد 

 اما قربان_

 چيزي نشنوم_

 سرگرد _

 صداي بنيامين به سمتش چرخيدم با

*** 

خسته ام رو به زحمت به كاناپه رسوندم و خودم پرت كردم  تن

فقط قفل كمربندم رو باز كردم و  حوصله ي هيچ چيز رو نداشتم.روش

از صبح به هر در زده .سرمو به پشتي كاناپه تكيه دادم و چشمامو بستم

جواب استعالم ها .هرجا رو كه ميشد فكرش رو كرد .بوديم بسته بود 

ديويد نه تو هتل و مسافر خونه است نه خونه  اشتنشون از يه چيز د

با شناسنامه ي جعلي اين دوتا احتمال وجود داشت يا .اي اجاره كرده

كارو كرده يا تو خونه ي دوست وآشنايي مي مونه كه فرضيه ي دوم با 

چنگي ...توجه به اولين باري كه مياد ايران تقريبا محال به نظر مي رسه 

تير كشيد ولي مهم نبود مهم االن اميرسام  خميمدست ز.زدم بين موهام 

يعني كجا ...ا باز شده بودبي گناهي بود كه ناخواسته پاش تو اين ماجر

برده بودنش ؟االن تو چه وضعيتي بود ؟از صبح گوشي رو حتي تو جيب 

منتظر بودم الاقل زنگ ...نذاشته بودم تا مبادا زنگ بخوره و من نشنوم 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاگ .مهسا  –ناقوس مرگ

wWw.98iA.Com ١٢٤ 

دل نگرون .بزنه و براي زمين زدن من قهقه بزنه و جشن بگيره اما هيچي

از صبح مدام چهره ...نداشت  قلبم تو سينه آروم و قرار...اميرسام بودم 

هاي سه تا مقتولي كه با بي رحمي به دست اون از حيون كمتر كشته 

معده ...شده بودن تو مغزم جولون ميداد وحال خرابم رو خراب تر مي كرد

بي نگاه .باصداي گوشيم از جا پريدم.فشردم روشام كه تير كشيد دستم 

 به شماره دكمه ي اتصال رو فشردم

 الو_

 مادر خوبي؟الو _

 بي صدايي كشيدم و سعي كردم معمولي حرف بزنم َاه

 شما خوبي؟اقاجون؟كوروش ومينا؟...سالم عزيز خوبم_

 كيان؟...همه خوبيم عزيزدلم _

 جانم عزيز؟_

 چرا صدات اين همه خسته است _

 تو كاناپه جمع كردم پاهامو

 هيچي عزيز از صبح كلي كار داشتم_

 خودتو خيلي خسته نكن كيان_

 رو گذاشتم رو چشمام  ساعدم

 چشم _

هرچي با ...ميگم كيان مينا از صبح دل نگرونه ميگه خواب بد ديده _

 موبايل اميرسام هم تماس مي گيره جواب نميده 

تو جام نيم ...كردم اسيد معده ام جوشيد و تا پشت لبم باال اومد  حس

 حاال چي بگم بهشون؟...خيز شدم 
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 كيان؟الو؟_

 م تا صاف بشه صدامسرفه اي كرد تك

 هستم عزيز_

اميرسام اونجاست مادر؟اگه هست گوشي رو بده دستش مينا از دل _

 نگروني در بياد

 به دادم برس خدايا

 خوابه عزيز،مي خواين بيدارش كنم؟...خ..اما ...هست_

 ...نه مادر همين كه حالش خوبه كافيه_

 تعزيز نيست حال اميرسام پيش يه قاتل ابدا خوب نيس نيست

فقط فردا نميشه باهم .مينا هم ميگه بعدا باهاش حرف مي زنه حاال_

 حرف بزنيم 

 ميدونم عزيز_

 خب ديگه مادركاري نداري؟_

 كردم زمزمه

 عزيز؟_

 جان دلم_

 براي من و اميرسام...دعا مي كني برامون _

 آره مادر دعاي من فقط براي شماست _

 دعا كن خيلي_

 خداحافظ...مي كنم_

 زخداحافظ عزي_

 كردمو تنم رو پرت كردم رو كاناپه قطع
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 :اميرسام

دونم چند ساعت بود كه زل زده بودم به ديوار نمور روبروم كه در باز  نمي

اونم بود هموني كه بعد .شد و پشت بندش چند نفر ريختن تو اتاق 

رفتنش فكر كردم و فكر كردم و آخرسرم يادم اومد اين مرد هموني بود 

امروز روز خاطره "شگاه با ماشين زد بهم و جمله ي كه اون روز جلوي دان

با يه لبخند .اي كه گفت به نظرم تعجب آور و مسخره اومد" انگيزيه

سرمو به شدت .مسخره اومد نزديكم و چونه ام رو ميون مشتش گرفت 

 عقب كشيدم و چونه ام رو اسارت دستاش آزاد كردم 

 اوه،اين شير تو قفس ما هنوز رام نشده _

د سمت سه تا مردي كه هر سه، دستاشون رو از جلو تو هم قالب كر رو

 كرده بودن و سيخ منتظر دستور بودن 

 دستاش رو به دسته هاي صندلي ببندين _

 سمتم  اومدن

 ...دستتون به من بخوره_

يكي نشست تو چونم و قبل از اين كه از گيجي دربيام دوتاي  مشت

 سته هاي صندلي بستنديگه دستام رو باز كردن و اين بار به د

 مي خوام يه بازي كوچولو با عموت بكنم موافقي؟_

 گرفتم و فرياد زدم  نفسي

 برو بمير _

يكيشون دوربين كوچيك دستش رو به .يكي ازاون سه تا اشاره كرد به

همراه سه پايه روبروم گذاشت وهمراه دوتاي ديگه سري خم كردن و 

دوتا دستكش برداشت و با ...رفت سمت همون ميز كذايي .رفتن بيرون 
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برگشت سمتم،نگاهم رو انبر توي ...آرامش مشغول دست كردنش شد

 تر و دست راستم رو ميون دستش گرفت  نزديكاومد ...دستش ثابت شد

 به نظرت يه كوچولو ناخنهات بلند نشده؟_

 رو هم فشردم و تو دلم زمزمه كردم  چشمام

 خدايا به دادم برس_

انگشت سبابه ام حس كردم و بعدش دردي كه تا  انبر رو ،رو ناخن سردي

 فرياد پردردم دست خودم نبود ...مغز استخونم نفوذ كرد 

 آيـــــــي،خـدا_

 اي زد  قهقه

مي دوني به نظر من كشيدن ناخن جزو آسون ترين شكنجه _

 هاست،صرفا جهت گرم كردن بدنته

فريادي كه سردي انبر و دوباره ناخني كه از ته كشيده ميشد و  دوباره

 حنجره ام رو خراش مي داد 

 فرياد بزن،لذت مي برم از فرياد درد آلودت _

سوزشش ...قهقه اي زد و دستش رو ،انگشتهاي بي ناخنم كشيد  دوباره

 درحد مرگ دردناك بود 

 آيـــــــي،خدايا ُمردم_

 چي شد تا چند دقيقه پيش خوب شاخ و شونه مي كشيدي_

شروع كرد به مسخره ...ر نفرت نگاهش كردمچشمايي كه تار مي ديد پ با

سوت زدن،رفت پشت صندلي ايستاد و دستاش رو گذاشت رو سرشونه 

 هام و خم شد زير گوشم

 نمي خواي براي كيان خان دست تكون بدي _
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 لحظه مكث كرد و مسخره تر از قبل ادامه داد چند

 اووه ببخشيد يادم رفت دستات اووف شدن _

 ن بار جدي شد زد به دوربين و اي زل

 بايد به حرفم گوش مي كردي جناب سرگرد _

دوربين رو ميون دست چپش گرفت .سمت دوربين و خاموشش كرد رفت

 و دوانگشت سبابه و وسطي رو جلوي پيشونيش تكون داد

_SEE YOU 

اين درد استخون سوز منو نمي ...بستم و لب به دندون فشردم چشم

 پا درم مي آوردكشت ولي درد اين تحقير ها قطعا از 

*** 

 :كيان

دلم آشوب ...رو ميون مشتم فشردم و از ته دل خدا رو صدا زدم تسبيح

آهي كشيدم باصداي در به ...خيلي براي امير سام دل نگرون بودم...بود 

 ...خودم اومدم

 بيا تو_

 كردم پورياست خيال

 كاري داري؟_

 آره وقت داري باهم حرف بزنيم؟_

 سمتش و احترام گذاشتم صداي بنيامين برگشتم با

 عذر مي خوام جناب سرهنگ خيال كردم_

 دستش رو به معناي ادامه ندادن نشونم داد كف

 مهم نيست_
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 بفرماييد قربان_

دست پشت ميز خودم رو نشونش دادم اما رو صندلي جلوي ميز  با

نشستم ...نشست و با دست روبرو رو نشون داد براي نشستن من

 هم قفل كردم و گذاشتم رو پام روبروش و انگشتام رو تو

 امري داشتين؟_

 روي پا انداخت پا

 خيلي نگراني؟_

 رو بلند كردم و نگاه نگرونم رو دوختم تو چشماش سرم

بهترين دوست،بهترين ...خيلي،اميرسام براي من معني خيلي چيزاست_

پشت ،بهترين همدم،رفيق روزاي سخت،هميشه بيشتر از سنش فهميده 

اون قاتل رحمي تو ...اين خودش باعث دلنگرونيمه و رفتار كرده و 

وجودش نداره ،از اين مي ترسم اميرسامي كه حتي تو خطرناك ترين 

نيست كار دست خودش بده،مي دونين از  بونشموقعيت هام جلودار ز

 اون مرداست كه دوست داره حتي اگه مي ميره ايستاده بميره

 زد هرچند كمرنگ لبخندي

 لومه واقعا زيادي مي فهمهبا اين توصيفات مع_

 از سينه بيرون فرستادم آهي

 دركت مي كنم_

فكر نمي كنم چون درك حال من زيادي سخته ،خدا نكنه يه همچين _

اتفاقي ،همچين دلنگروني و چشم انتظاري براي كسي اتفاق بيوفته،مي 

دونين جناب سرهنگ سخته هر لحظه منتظر يه خبر بد ،يه اتفاق شوم 

 باشي 
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 مم حالتو چون منم همچين روزايي رو گذروندممي فه_

 از تعجب باال پريد  ابروهام

 متوجه نشدم_

 ...پسرم_

 دهنش رو پر صدا قورت داد  آب

 پونزده سالش بود وقتي دزديدنش _

 شد پر از درد  چشماش

اون موقع تو بخش مبازره با مواد مخدر بودم،يه پرونده اومده بود زير _

محموله صد كيلويي به اضافه پسر رئيس باند  دستم بعد كلي دوندگي يه

دستگير شد،فرداش وقتي داشتم از فريد منظورم همون پسر رئيس بانده 

بازجويي مي كردم زنم زنگ زد و گفت دوساعت از تعطيلي مدرسه 

 برنگشته خونه كه هيچ گوشيشم خاموشه ليرضاگذشته و ع

 به گلوش كشيد  دستي

 ر بياد خونهمي دوني عليرضا عادت نداشت دي_

 كشيد آهي

دربه در گشتم دنبالش اما .مي دوني اون روز نحس بود خيلي نحس_

نبود كه نبود آخر شب باهام تماس گرفتن و گفتن در ازاي آزاديش بايد 

 علي ...عليرضا نفس زنم بود...عليرضا جونم بود .فريد آزاد بشه

 وندادامه بده كه با صداي تقه اي كه به در خورد ساكت م خواست

وظيفه اي بعد احترام شل و وارفته اي رو كرد سمت بنيامين اما  سرباز

 قبل از اين كه دهن باز كنه بنيامين توپيد بهش

 اين وضعه احترام گذاشتنه؟_
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 شد  هول

 ديشب همش نگهباني دادم...ديشب...بخشيد قربان...ب_

شد ايستاد و دست تو جيب فرو برد و متعاقب اون من هم  بلند

 ايستادم

 چون نگهباني دادي طرز احترام گذاشتن يادت رفته؟_

 ببخشيد قربان تكرار نميشه_

 زد و نزديك تر شد به سرباز  پوزخندي

 دفعه ي آخرت باشه_

 تكون داد سري

 اطاعت قربان_

 حرفتو بزن؟_

 جناب سرهنگ باشما كار دارن_

 سري تكون داد بنيامين

 برو ميام االن_

 بعد احترامي بيرون رفت سرباز

 اميدت به خدا باشه،من برم_

بودم براي شنيدن ادامه ي ماجراي زندگيش شايد آخر ماجراي  كنجكاو

زندگيش اميدوارترم مي كرد براي سالم برگشتن اميرسام ،اما به ناچار 

دستي .احترامي گذاشتم و بنيامين بعد آزاد باش دادن از در بيرون رفت

ماشين رو .داره بيرون زدمبه سر دردناكم كشيدم و بعد پوشيدن كتم از ا

داروخونه نگه داشتم براي گرفتن دارويي چيزي تا درمون باشه  ويجل

وارد .براي اين سردرد و معده دردهاي عصبي كه دچارش شده بودم
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داروخونه شدم و بعد گفتن مشكلم منتظر شدم تا دارو روبيارن كه صداي 

نداختم شيشه از شيشه ي داروخونه نگاهي بهش ا.آژير ماشينم بلند شد

دويدم بيرون و نگاهي به دو طرف .خرد شده بود  الجلوي ماشين كام

پشت دست راستم رو كوبيدم تو كف .انداختم هيچ چيز و كسي رو نديدم

 دست چپم و لگدي نثار الستيك ماشين كردم

 چيزي شده آقا ؟_

 نگاهي بهش كردم كالفه

 نه چيزي نيست،شما بفرماييد_

ي رو پايين ريختم و نشستم پشت خرده هاي رو صندل شيشه

يعني كي اين كارو كرده؟عصبي كف جفت دستام رو كوبيدم رو .فرمون

فرمون تا شايد كم بشه از حجم عصبانيتم،اين ندونستن ها ديونه ام مي 

چند متري دور ...ماشين رو روشن كردم و پام رو گذاشتم رو پدال گاز.كرد

خم .ف ماشين زدم رو ترمزچيز سفيد و گردي ك يدننشده بودم كه با د

كاغذي رو دور سنگي پيچيده .شدم و برداشتمش،نگاهي بهش انداختم 

كاغذ رو باز كردم و چراغ گوشيم رو گرفتم رو كاغذ اما كاغذ از ...بودن

 سفيدي برق مي زد 

اين كاغذ سفيد مشكوك .رو پدال گاز فشار دادم تا زود تر برسم خونه پامو

در خونه رو باز كردم و كليد رو !م ربط داشت بود حسابي،شايد به اميرسا

كاغذ رو ميون مشتم فشردم و كليد برق .به همراه كت پرت كردم رو كاناپه

 هرو زدم وكاغذ رو گرفتم سمت چراغ اما بازم جز سفيدي چيزي ديد

با دو انگشت شست و اشاره جفت چشمام رو ماليدم كه بعد ...نشد

كرد براي لحظه اي رو هم بيست و چهار ساعت بيداري ناله مي 
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كشوهاي كابينت ها . رفتم تو آشپزخونه و گيج دور خودم چرخيدم.اومدن

باالخره پيداش كردم،كشيدمش ...رو بيرون كشيدم و گشتم دنبال كبريت 

بوي گوگرد تو فضا پخش شد،گرفتمش ...روشن كردم روبيرون و يه دونه 

ع كرد يه چيزايي رو زير كاغذ و زير اين ور و اون ور كردم كم كم شرو

وقتي نوك انگشتم سوخت ،لعنتي اي زير ...يه سري عدد بودن ...اومدن 

لب گفتم و كبريت سوخته رو پرت كردم تو ظرف شويي نشستم پشت 

  كلي به عددها كردم اهيه نگ...ناهار خوري آشپزخونه

  

 )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ی مجازی نودهشتیا

 ساخته و منتشر شده است

 

چهار،چهارده،يك،سي و يك،يازده،يك،نه،يك،سي،چهار،بيست و نه،يازده _

،يك ،نه،سي ويك،سي ودو،نه،سي و يك،سي و يك،سي و دو 

 ،چهار،يك،يازده،دو

نظر رمز چندان سختي نمي اومديا تو رمز گذاري ناشي بود يا منو  به

سريع رفتم تو اتاق و خودكار كاغذ .بود زيادي دست كم گرفته 

يه دور الفباي انگليسي رو با توجه به آمريكايي بودن ديويد از ...برداشتم

جز يه سري كلمات نامفهوم ...نظر گذروندم و كلمات رو كنار هم چيدم

اين بار الفباي فارسي رو از نظر گذروندم و كلمات رو ...چيزي در نيومد 

 كنار هم چيدم

 ت.س.ا.ه.ر.ا.د.ا.و .ت.م.ر.ا.د.ه.ي.د.ه.ه.ي.ت.ا.ر.ب_

 رو متصل به هم خوندم و قلبم تو سينه لرزيد كلمات
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 برات يه هديه دارم تو اداره است_

دست و دلم مي لرزيد از هديه اي .بلند شدم و گشتم دنبال سويچ سريع

سويچ رو كاناپه برقي زد ،چنگش زدم و ...كه قطعا ناخوشايند بود 

رسيدم اداره و بي توجه .ون و راه اداره رو پيش گرفتمنشستم پشت فرم

از كشوها شروع كردم،كشوي .به نگاه متعجب بقيه به سمت اتاقم رفتم 

هيچي نبود،رفتم سمت كتاب خونه ...كشوي سوم...دوم يكشو..اول 

كوچيك كه جز چندتا فايل و چند تا دونه كتاب چيزي توش نبود 

نشستم ميونشون و گشتم دنبال عصبي همه رو پخش زمين كردم و ...

گشتم و گشتم و آخر سر با ديدن يه سي دي ...هديه ي ناخوشايند 

كشيدم و فشار دادم  ندونميونشون از حركت ايستادم ،لبم رو به د

با پاهايي سست و ...،دست لرزونم رو جلو بردم و سي دي رو برداشتم 

ال اومدنش انگار لرزون رفتم سمت كامپيوتر و دكمه پاور رو زدم و تا با

جون منم باال اومد،سي دي رو تو سي دي رام گذاشتم اما قبل از باز 

بايد به سرهنگ .كردن فايل سي دي گوشي رو از جيبم بيرون كشيدم

رو شماره اش ضربه زدم اما قبل از اين كه بوق بخوره قطع .زنگ مي زدم

سه ...باردو...كردم و گوشي رو به همراه دستام كوبيدم رو ميز،يه بار 

شيشه ترك برداشت .بار،گوشي زير فشار دستام و شيشه ي ميز خرد شد

دستم رو بردم سمت موس و فايل رو باز .اما دل من آروم نشد از بي تابي

بي رمق روي صندلي نشستم و پر اضطراب و عصبي با پام رو زمين .كردم 

دلم آشوب بود و هر آن حس مي كردم محتويات معده ام .ضرب گرفتم

يه انباري نيمه تاريك بود و اميرسام كه .فيلم شروع شد .و قراره باال بيارمر

خون .كردمدستي به صورتم كشيدم و نگاهش .به صندلي بسته شده بود
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خشك شده كنار ابروي چاك خورده اش،خون گوشه ي لبش، تاول روي 

عقم مي گرفت از خودم كه .بازوش،تن و بدن زخميش عاصيم مي كرد 

اومد جلوي دوربين و مقابل اميرسام عصبي .كاري بكنمنمي تونستم 

درد كشيدن .ديدم همه چيزايي رو كه نبايد مي ديدم رو ديدم ...ايستاد

ي پر از طعم پيروزي ديويد،برق انبري كه دونه به دونه  قهقهامير سام،

ناخون هاي امير سام رو از ته مي كند و هركدوم رو يه طرف اون انباري 

مي كرد ،ناله هاي امير سام ،دستهايي كه با بي رحمي  نيمه تاريك پرت

تمام رو انگشتهاي بي ناخون و پرخون امير سام كشيده ميشد و فرياد 

 و در آخر جمله ي پر تمسخر ديويد رسامپردرد امي

 بايد به حرفم گوش مي كردي جناب سرگرد _

بود  انگاري يه چيزي بسته...رو گلوي دردناكم گذاشتم و فشار دادم دستم

لبم روبه دندون گرفتم و فشار دادم اونقدري كه دهنم طعم .راه گلوم رو 

خون گرفت،اونقدري كه راه نفسم باز شد و كاسه چشمام از اشك 

يه مرد وقتي درد ...درد داشتم و يه مرد به هر چيزي نميگه درد...خالي

درد داشتم اندازه ي ...كه تا بشه كمرش و من كمرم شكسته بود هدار

 م دنيا تما

*** 

 یدستم رو دسته  یکوفتم و با انگشتا یم نیبه زم یرو عصب پاهام

 سر بلند کردم  نیامیپر تحکم بن یضرب گرفته بودم با صدا یصندل

 قربان؟ نیبامن بود_

 آره گفتم سرم رفت_
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تا تکون نخوره و دستم رو مشت کردم تا  نیپام رو چسبوندم به زم کف

 رهیضرب نگ

 خوام اعصابم خورده یعذر م_

 یکن به خودت مسلط باش یسع_

 یدونست که دلم م یفقط خدا م یباشه تکون دادم ول یبه معنا یسر

 واریخواد سرمو بکوبم به د

 یاشتباه کرد_

 دیباال پر ابروهام

 متوجه نشدم قربان؟_

نگاهم رفت سمت ...رو توهم قفل کردو گذاشت رو پاش  انگشتاش

کدوم از انگشتاش و جگر  چیناخن نداشت ،ه امرسیاالن ام...ناخونهاش 

 دیکش یگناه بود و درد م یسام ب ریسوز بود سوزشش و ام

 سرگرد_

 جمع لحن محکمش شد حواسم

روش  یممکن بود اثر انگشت یزد یدست م ید یبه اون س دینبا گمیم_

  شیبرده باش نیاز ب یبوده باشه که تو با ندونم کار

بل بشو توسط سرهنگ خشک و  نیتو اکه  نیا...کم داشتم  نویهم

 بشم  خیمغرور توب

 یتو اون س یچ نمیخواستم بب یمن حالم خوب نبود ،اون موقع فقط م_

  دیدرکم کن دوارمیه،امییکذا ید

 دمیآشفته بازار موهام کش ونیم یدست

 ...به هر حال _
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 ستادهیورود به فرد ا یکه به در خورد ساکت شد و اجازه  یتقه  با

 داد پشت در 

 تو  ایب_

 وارد شد و احترام گذاشت  ایپور

 ستوان؟ یکرد کاریچ_

دستش رو گرفت سمت  ونیم ی سهیداخل ک ید یبرگه و س ایپور

 نیامیبن

 نکردن دایپ یچیاثر انگشت ه هیقربان ،جز  یچیه_

  میمشتاق نگاهش کرد هردو

 خب؟_

 به من اشاره کرد  ایپور

 اثر انگشت مطعلق به جناب سرگرده_

دونستم زرنگ تر از  یم...رو رون پام  دمیو مشتم رو کوب دمیکش یپوف

از  یو اثر . دم به تله بده  یراحت نیحرفاست که بخواد به هم نیا

 .خودش به جا بزاره

 قربان؟ نیندار یبامن کار_

دوباره  یبعد احترام اینه تکون داد و پور یدستش رو به معن نیامیبن

 ستام گرفتم د یمنقنه  ونیسرم م.رفت  رونیب

 فهمم یحال االنتو م_ 

 رنگ غم گرفته بود دوباره...چشماش نگاه کردم به

که شرط  نیبعد از ا...منو زنم درد بود و درد بود و درد یاون روزا برا_

 ...گذاشتن  دیفر یرو آزاد رضایعل یآزاد
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 كشيد و ادامه داد آهي

قرار ...آزاد كنم به هر در زدم نشد كه بتونم عليرضا رو بدون دادن فريد _

شد عمليات تعويض زنداني و گروگان جوري باشه بدون آسيب رسيدن 

مخالف بودم يعني ...به عليرضا همه ي اون آشغال ها هم دستگير بشن 

اما دستور دستور مافوق بود و ...مي ترسيدم براي عليرضا اتفاقي بيوفته

 عمال كاري از پيش نمي بردم  نم

 دور دهنش كشيد دستي

زنگ زدن و گفتن خودم تنها با فريد برم به جايي كه .عمليات رسيد روز_

مي خوان تا فريد رو تحويل بدم و عليرضا رو تحويل بگيرم،هر چي 

التماسشون كردم بزارن براي يه لحظه صداش رو بشنوم بي همه چيزا 

 قبول نكردن 

داشت .مشت كوبيد رو رون پاش و چند لحظه سرش رو پايين انداخت با

 مي كشيد از مرور خاطرات  عذاب

 ...جناب سرهنگ اگه اذيت ميشين_

 رو به معني نه تكون داد دستش

فريد با دستاي بسته ...يه جاي پرت و دور افتاده .رسيدم به محل قرار_

كنارم بود و از وقتي نشسته بود تو ماشين با پوزخند و چشمايي لبالب از 

رد مي كردم اما دلم مي خواست فكش رو خ.پيروزي نگاهم مي كرد

باالخره اومدن با يه ون و يه .نميشد،عوضي رو پدرش سالم خواسته بود

زير لب طوري لبام كمترين تكون رو .تپش قلبم اوج گرفته بود...پرادو 

فريد .بخوره براي بچه هايي كه اطراف استتار كرده بود زمزمه كردم اومدن

برگشت و .رو گرفتمدر ماشين رو باز كرد و خواست پياده بشه كه بازوش 
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اسلحه ام رو از حائلش بيرون كشيدم و فريد از .با خشم نگاهم كرد 

 دو نقاب دار با اسلحه كالشينكف از ون پياده شدن.ماشين پياده كردم

 قربان سالمين؟_

 تالش كرد بازوش رو از مشتم بيرون بكشه  فريد

 آره خوبم_

 زدم  فرياد

 پسرم كجاست؟_

شد و با تيپ اسپرت از ماشين پياده لحظه در پرادو باز  همون

دست به .نگاهش كردم و اما سر پايينش و كاله كاپش مانع ميشد.شد

 سينه تكيه داد به ماشين

 دستبند دستاش رو باز كن و بفرستش اين ور _

 به معني نه تكون دادم سرمو

 پسرم در مقابل اين آشغال...قرار ما معاوضه است_

ن سري به معني اطاعت تكون دادن و خم جفتشو.به دوتا مرد كرد  اشاره

دستاش بسته .شدن داخل ون و جسم مچاله شده اي رو بيرون كشيدن

پرتش كردن روي زمين و دوباره به همون .بود و كيسه اي روي سرش 

انگاري يكي قلبم رو ميون مشتش مي ...حالت اوليه اشون ايستادن 

 عليرضا سمتقدم برداشتم .فشرد 

 اين شوخي ها نداريمآ آ ما با هم از _

 جلو اومده رو برگشتم عقب قدم

 آفرين،حاال كاري كه گفتم بكن _
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لبم رو به دندون گرفتم و قفل دستبند فريد رو باز كردم  پرحرص

لبخندش عمق گرفت و خواست ازم فاصله بگيره كه دوباره بازوش رو .

 چنگ زدم

 عليرضا و فريد هر دوهمزمان حركت مي كنن_

 د به هم كوبيددستاش رو چن كف

 ...زرنگي خيليم هم زرنگي ولي _

 نداد و به جاش چند سانتي سرش رو كرد سمت اون دوتا مرد  ادامه

 توله اش رو بلند كنيد _

 زدم  فرياد

 خفه شو _

 داري با زبون درازت گند مي زني به اين معامله _

پرحرصي كشيدم و سكوت كردم جونم دستشون بود آزاد كه ميشد  نفس

عليرضا .ميون مشتم بودن فقط تا اون موقع بايد صبر مي كردم همشون 

 رو بلند كردن 

هروقت فريد قدم اول رو برداشت بازوهاي توله كوچولو رو ول كنيد بره _

 سمت پدرش 

فريد رو ول كردم و با قدم اول اون بازوهاي عليرضا هم از اسارت  بازوي

 دستاي اونا آزاد شد 

د قدمهاي عليرضا كوچيك و پر هراس كيسه فريد بلند و تند بو قدمهاي

اسلحه ام رو آوردم باال و گرفتم .اي كه رو صورتش بود مانع ديدش ميشد

 سمت فريد

 وايسا_
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 چي شد؟_

 بزار عليرضا برسه بهت بعد دوباره حركت كن _

 تكيه اش رو از ماشين برداشت  مرد

  هرچي باهات راه اومدم بدتر شدي...ديگه داري عصبيم مي كني _

 كالش عليرضا رو نشونه گرفت دوتا

 سر اسلحه ات پايين نياد توله ات اون دنياست _

تن عليرضا محسوس ...رو هم ساييدم و اسلحه رو پايين آوردم دندونام

 داشت مي لرزيد 

 عليرضا نترسيا همين االن تموم ميشه بابا،خب؟_

كنار خواست از . ترسيده سري تكون داد و يه قدم ديگه برداشت عليرضا

فريد بگذره كه صداي يه بي سيم بلند شد از داخل ماشين بي سيم رو به 

 سمت مرد گرفتن

 قربان اينجا پر از ماموره _

 مرد اينبار باال اومد و پر حرص زل زد تو چشمام  سر

 گند زدي آقا پليسه ،گند _

كرد سمت فريد و پر تحكم اسمشو برد انگار كه بخواد با همون يه  رو

چند ثانيه نشد كه دستاش حلقه شد دور .ي براش صادر كنهكلمه دستور

همه چي اون ...گردن عليرضا و تن لرزونش رو ميون دستاش اسير كرد 

قدر سريع اتفاق افتاد كه نمي دونستم بايد چيكار كنم فقط تونستم زير 

كنم آروم،بلند بگم آروم اما فريد عليرضا رو كشون  آروم،زمزمهلب بگم 

ون دوتا و اسلحه كمري رو از ميون دست يكيشون كشون برد سمت ا

 بيرون كشيد 
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 داشتيم معامله ي خوبي مي كرديم اما تو خرابش كردي _

چهره اش نگاه كردم جوون بود شايد سي ساله اما صالبت خاصي  به

دستام .داشت نگاهش، انگار كه با نگاهش بهت تلقين كنه من پر قدرتم

 م و گرفتم سمت فريد مي لرزيد اما اسلحه رو باال آورد

 اسلحه ات رو بنداز و پسرمو ولش كن_

نگاهم افتاد به صورت .قهقه اي زد و كيسه رو از سر عليرضا كشيد  فريد

غرق عرقش به صورتي كه يه ورش كبود بود،به بيني اي كه قرمز بود از 

خون و احتماال شكسته،به خون دلمه بسته كنار شقيقه اش همه رو ديدم 

شرمنده به چشماش نگاه كردم ني ني ...د از مظلوميتشو دلم خون ش

دو مي زد از ترس و با همون نگاه ترسون التماسم مي كرد  دوچشماش 

 كمكش كنم

 نه جناب سرگرد دور،دور منه و اين بار بازي گردون اين بازي منم _

 زد  هوار

 فهميدي؟_

ون سري به معني آره تك.هاي عليرضا از صداي بلندش تكون خورد شونه

 دادم

 خيل خب حاال ميگم كي چطور بازي كنه_

 رو ،رو شقيقه ي عليرضا فشار داد اسلحه

 خشاب اسلحه ات رو در بيار و هر كدوم رو به يه سمتي بنداز_

ثانيه مكث كردم و بعدآروم خشاب اسلحه در آوردم و هركدوم به يه  چند

 دوباره پيروزمندانه خنديد .سمتي پرت كردم

 زانو بزن_
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 كردم نگاهش

 نشنيدي چي گفتم؟_

شكستن من مهم نبود مهم ...سري تكون دادم و زانو زدم رو زمين  دوباره

 جون عليرضا بود 

 حاال مي خواي چيكار كني؟_

 حرص داري زد  لبخند

ما ميريم و پسرتم با خودمون مي بريم چون پسرت يه برگه برنده است _

 و ضامن آزادي ما 

 به صورتم كشيدم دستي

ميگم بچه ها كاري باهاتون نداشته باشن فقط پسرم رو ول ببين من _

 كن خب؟

 اومد سمت فريد  مرد

 نمي تونن هم كاري داشته باشن جناب سرگرد _

 كرد سمت فريد  رو

 زيب سويشرت اين توله كوچولو رو پايين بكش_

با چيزي كه ديدم دنيا دور سرم .كاري كه مرد گفت رو انجام داد فريد

 تونستم زمزمه كنم چرخيد زير لب فقط

 ياابوالفضل_

 نگاهي به شكم عليرضا كرد و قهقه زد  فريد

 جـــون چه كردي ماني خان _

از خودم به هم مي خورد كه نمي تونستم براي تنها ثمره ي زندگيم  حالم

 ماني ريموتي از جيبش بيرون كشيد و گرفت سمتم.كاري بكنم
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 مي دوني اين چيه؟ _

 با نفرت نگاهش كردم تنها

آهان نمي دوني؟اين يه چيز خيلي كوچولوئه با قابليت بزرگ مثال من _

اگه اين دكمه رو فشار بدم تيكه هاي توله كوچولو رو از اين ور و اون ور 

 بايد جمع كني 

 خفه شو _

براق شد تو صورتم و ريموتو تهديد وار تو دستش تكون داد كه  ماني

 يادم نره االن قدرت تو دستاي اونه

 ونت دراز شد كه باز زب_

 دستام رو باال گرفتم  جفت

 خيل خب،خيل خب من ديگه چيزي نميگم_

 لحظه ساكت شدم چند

مگه شما يه گروگان نمي خواين هان؟مگه هدفتون دور زدن پليس _

وفرار كردن نيست؟خب مي تونين به جاي عليرضا منو با خودتون ببرين 

 هوم؟

بودن كه هيچ چيز طبق  بچه ها رو حس مي كردم انگاري فهميده حضور

نقشه پيش نرفته كه بدون هماهنگي بامن جلو اومدن گرچه فرمانده اي 

اين عمليات به خاطر حال نامساعد روحيم و حس پدرانه اي كه اسمش 

احساساتي عمل كردن شده بود،با خود سرهنگ يكتا بود اما قرار بود قبل 

 اومدن بهم خبر بدن

 خودتون رو تسليم كنيد بهتر اسلحه هاتون رو بندازين و_
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عليرضا ...ريموت رو بيشتر تو دستش فشرد و به فريد نزديكتر شد  ماني

 فريد به عليرضا تشر زد .داشت ميون دست فريد دست و پا مي زد

 آروم بگير بچه _

 كرد سمت من  رو

 ...بهتر بهشون بگي كاسه كوزشون و جمع كنن و برن و گرنه_

هديد وار بمب وصل شده به شكم نداد و به جاش با چشم ت ادامه

مستاصل سري .عليرضا و اسلحه ي چسبيده به شقيقه اش رو نشون داد

 تكون دادم و ايستادم و به سمت سرهنگ چرخيدم

 قربان_

 بزار كارمو بكنم سرگرد_

 ناليدم

 مي كشنش سرهنگ_

 سر تكون داد مطمئن

 من نميزارم _

 ه مافوق بود برامبودم و تو اون لحظه كمترين چيز احترام ب داغون

اوني كه نميزاره منم نه شما،نميزارم پسرم قرباني بشه،نميزارم يه مو از _

 سرش كم بشه حتي اگه كمترين اتفاق براي خودم مردن باشه 

 سرگرد_

 فريد بلند شد  صداي

 سوار بشيد _
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داشتن به .فرياد هاي خفه ي عليرضا باعث شد بچرخم سمتشون صداي

سرهنگ دوباره دستور ايست داد اما .ادو مي كردنزور عليرضا رو سوار پر

 توجهي نكردن فقط لحظه ي آخر ماني قبل از اين كه درو ببنده فرياد زد 

فقط كافيه يكي از شما ها رو ببينم كه پشت سرمونيد اونوقته كه مي _

 ُبرم راه نفس اين توله سگو 

ه مي راه افتادو من مبهوت و شكست خورده به رفتنشون نگا ماشينشون

كردم نه پاي رفتن داشتم كه ختم ميشد به مرگ نفسم نه پاي موندن كه 

مي ديدم دارن همه ي زندگيم رو جلوي چشمام به تاراج مي برن به قول 

 سعدي

 من به دو چشم خويشتن ديدم كه جانم مي رود_

 حركت ون سياه يگان ويژه پريدم جلوي ماشين  با

ده و با شونه هايي كه حس به گلوش كشيد و هيچ حرفي بلند ش دستي

مي كردم خم شده و صالبت و ايستادگي قبل رو نداره ،از در بيرون 

دستم رو از پشت گوشم تا زير گردنم كشيدم و فكر كردم آخر .رفت

 ماجراي اون طفل معصوم چي شده؟

*** 

 :اميرسام

كشيده اي كه يه طرف صورتم رو سوزوند چشم باز كردم و گيج سر  با

 سينه ام رو بلند كردم فروافتاده رو

 ؟* فكر كردي اومدي هتل هيلتون_

 رو لبهاي پرَتَركم كشيدم اما زبونم مثل يه تيكه استخون شده بود  زبون

 راحتم بزار _
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 چرا؟هنوزبازي شروع نشده خسته شدي؟_

دردش كم نشده دوباره ....دست كشيد رو انگشتاي بي ناخونم  دوباره

باالم رو ميون دندونام فشار دادم تا  پردرد چشم بستم و لب.اوج گرفت 

 خفه كنه صداي ناله ام رو 

 ...مي دوني _

 رو ميون مشتش گرفت و كشيد  موهام

 از آدماي سرسختي مثل تو خوشم مياد_

 كشيده اي كوبيد همون جاي قبلي دوباره

 لذت كارم رو دوبرابر مي كنه_

وهام سر خم شده ام رو با كشيدن م.مي كردم صورتم ِسر شده  حس

 صاف روبروي صورتش نگه داشت 

 با يه بازي جديد چطوري؟هوم اينبار فقط خودم و خودت باشيم هان؟_

دوباره ...رو با ضرب ول كرد و رفت سمت همون ميز لعنتي موهام

دستكش دستش كرد و دوباره انبري ميون دستاش گرفت كه با قبلي 

ثل قبلي بهم درد تفاوت داشت البته تو ظاهر وگرنه تو باطل قرار بود م

 بده و درد

 اوم مثال با اين يكي از دندونات رو در بيارم_

برقي زد اما انبر رو گذاشت سرجاش و چيز سياهي رو ميون  چشماش

 دستش گرفت

جالب بايد باشه وقتي تنت از شوك ...يا نه با اين شوكر بهت شوك بدم _

 وارده مي لرزه نه؟

 ن دندوناي قفل شده غريدمرو هم فشار دادمو از بين همو دندونام
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 تو از يه حيونم كمتري _

سمتم و شوكر رو عضالت شكمم گذاشت و به ثانيه نكشيد كه  چرخيد

 جريان وحشتناكي از تنم عبور كرد 

*** 

دست و پاهام .وحشتناك درد مي كرد و تنم بي حس و كرخت بود سرم

شون از سفتي طناب پيچيده شده دورشون و از تقالهام براي باز كردن

دردناك بود و من حتي شمار ساعت ها و شايد روزايي كه اينجا بودم از 

حتي روزنه ي كوچيكي تو خرابه اي كه توش اسير .دستم در رفته بود

با صداي در .تا الاقل طلوع و غروب خورشيد رو ببينم  شتبودم وجود ندا

خودش بود ،بعد چند ساعت اومده بود ...سرمو به سمت در چرخوندم 

ره چه باليي سرم بياره؟هنوز دردم تسكين پيدا نكرده قرار بود دوباره دوبا

 .با ديدن ليوان آب روبروم نگاهش كردم.درد بياد رو دردام

 بخور_

 عقب كشيدم  سرمو

 نشنيدي ؟گفتم بخور،نترس آبه_

نامحسوس گوشه ي لبم جا خوش كرد و سرم رو به جهت  پوزخندي

 .مخالف دستاش چرخوندم

 از دست خوك صفتايي مثل تو چيزي بگيرمعادت ندارم _

ريختن شدن آب سرد رو صورتم ناخواسته هيني كشيدم و قبل از اين  با

به خودم بيام ليوان آب رو پيشونيم شكست و دنيا جلوي چشمام به 

 تاري شب شد 
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 هتلهای مجموعهٔ  کی) Hilton Hotelsبه انگليسي ( لتون،یه یهتلها

شد و امروزه  یگذار هیوسط كنراد هليتون پات ۱۹۱۹است، که در  یرهایزنج

تا . شودیتوسط شرکت هيلتون ورلدوايد در لس آنجلس، كاليفرنيااداره م

 .بود دهیعدد رس ۵۵۳به  لتونیه یتعداد هتلها ۲۰۰۸سال 

*** 

 :كيان

چند بار چشمام باز و بسته ...گنگ به اطراف نگاه كردم.هول از جا پريدم با

آهي كشيدم و دستمو به .اريكي چشم دوختم كردم و به خونه ي غرق ت

نمي دونم كي و چطور رو كاناپه خوابم برد،فقط مي .گردن دردناكم گرفتم

بلند . دونم بي خوابي رو ترجيح ميدم به ديدن همچين كابوس هايي

رفتم سمت .شدن صداي اهللا اكبر باعث شد نگاهي به ساعت بندازم 

شه و شايد كمتر احساس پنجره و بازش كردم تا هواي خونه عوض ب

دستامو به لبه ي پنجره تكيه دادم و زل زدم به آسمون خالي .خفگي كنم

يعني االن اميرسام چه حالي داشت؟فكرم رفت سمت چند .از خورشيد

پرونده ي پردردسري قبول كرد و باز  وروشسال قبل همون سالي كه ك

تعجب ...صداي آيفون بلند شد .دودش مثل االن رفت تو چشم اميرسام

از آيفون به تصوير ايستاده پشت در نگاه كردم .كسي قرار نبود بياد !كردم 

گوشي .اما روش اونور بود و جز دختر بودنش چيزي قابل تشخيص نبود

 رو ميون دستم گرفتم 

 كيه؟_

 صداي من سر دختر چرخيد اين ور  با

 بيا تو _
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در .رد شد درو زدم و سحر با تكون دادن سر در رو هول داد و وا قفل

ابدا حوصله ي مهمون داري ...ورودي رو باز گذاشتم و رفتم تو آشپزخونه

سماور از وقتي عزيز اينا رفته .نداشتم اما مهمون بود و احترامش واجب 

بودن خاموش بود و منم سه ساعت حوصله پر كردنش و نداشتم پس 

 كتري رو گرفتم زير آب

 سالم كيان_

 و دنبال كبريت گشتمرو گذاشتم رو اجاق گاز  كتري

 سالم خوبي؟_

 رو كابينت ديدم  كبريت

 ممنون تو خوبي؟تنهايي؟_

 رو كابينت چنگش زدم و زير كتري رو روشن كردم از

 آره تنهام ...منم خوبم_

نيمه سوخته رو پرت كردم تو ظرفشويي و چرخيدم سمت  كبريت

 لبخندي زد .سحر

 بي مونس و بي همدم و بي رفيق وجفت_

 هر چند بي جون جواب دادم رو لبخندش

 خيام؟_

 رو تو هوا تكون داد و لحنش رو مثل من كرد دستش

 خيام_

 رو آورد جلو دستاش

 بيا اينو مامان فرستاده_

 ظرف غذاي تقريبا بزرگ ميون دستش نگاه كردم به
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 چيه؟_

 زد  لبخندي

 هموني كه دوست داري_

ته لبخند كم با ديدن آش رش.ميون دستم گرفتم و درش رو برداشتم ظرف

 رنگي رو صورتم نشست

 بمب تركيده اينجا؟_

روبروش .منو از رو كاناپه كنار زد و نشست و پا روي پا انداخت پيراهن

 نشستم و دستام رو از باز كردم و تكيه دادم به پشتي صندلي 

 بيشتر از اين انتظار نميره...دوتا مرد تنهاو درگير _

  خنديد

 اميرسام كجاست؟_

واقعا اميرسام .قلبم به يكباره پردرد شد.يد جاي شك داشتنمي پرس اگه

 كجابود؟كاش مي دونستم 

*** 

 :اميرسام

به شدت منگ بود و چشمام انگار با چسب به هم چسبيده بود كه  سرم

چشمامو تو كاسه چرخوندم و چشمامو .قدرت باز كردنش رو نداشتم 

خيص بدم همه جا رو تار ميديم ولي مي تونستم تش.نيمه باز كردم

چند بار پلك زدم و با .اونجايي كه هستم همون اتاق نمور قبل نيست 

يه اتاق تقريبا بزرگ كه خالي خالي بود فقط يه .كردمدقت به اطراف نگاه 

به ديوار سمت چپم نگاه كردم يه .فرش نيمه كهنه رو زمين پهن بود

پس ...با دقت به بيرون نگاه كردم هوا كامال تاريك بود .پنجره بود 
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سرم تير كشيد سعي كردم دستم رو باال بيارم كه متوجه شدم دست .شبه

در رفته اي كه روش دراز كش بودم،بسته  زوارراستم به تاج تخت فلزي 

يه .دست چپم رو باال آوردم و روي پيشوني دردناكم گذاشتم .است

قسمت از پيشونيم ورم كرده بود و حس مي كردم قسمتي برآمدگي 

در اتاق باز شد نمي دونم چرا چشمامو .احتماال بخيه بودخاصي داره كه 

صداي خش خش ساييده شده شلوار فرد هر لحظه نزديك تر .بستم

انگاري با .حس كردم رو صورتم خم شده.ميشد تا اينكه كنارم توقف كرد

 كسي از طريق يه وسيله ي ارتباطي صحبت مي كرد 

 هنوز بي هوشه قربان _

چشمامو باز .فكري به ذهنم خطور كرد...باز بود.متابي به پاهام داد آروم

كردم داشت قامتش رو راست مي كرد كه با يه حركت پاهامو باال آوردم و 

چشماش گشاد شد و خواست حركتي بكنه كه .انداختم دور گردنش

صداي شكستن ...چرخي به پاهام دادم و گردنش همراه با پاهام چرخيد 

شد و وزن سنگينش رو تنم چشماش بسته .خراش بود شگردنش گو

نفسم داشت بند مي رفت به زحمت با يه دست سعي كردم از روي .افتاد

 خودم پسش بزنم

 لعنتي خرسي تو يا آدم؟_

صداي افتادنش تقي .هن و هن و كمك پاهام از رو خودم كنارش زدم  با

زبون رو لباي خشكم كشيدمو دست آزادم رو .ميون نفس نفس زدنام كرد 

بيشتر خودمو ...دستم به سختي بهش مي رسيد ...ردم سمتش دراز ك

مچ دست راستم به شدت درد مي كرد اما مهم ...سمتش كشيدم

جيب پيراهن،كتش و در .كردم ،چيزي نبود  رودستم رو تو جبيش ف.نبود
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داشتم نااميد ميشدم كه تو جيب راستش دستم .آخر به سختي شلوارش 

ن مشتم گرفتم و دستم رو از جسم روميو.به جسم كوچيكي برخورد كرد 

مشتم رو باز كردم و با ديدن كليد دستبند لبخندي .جبيش بيرون كشيدم

 روي لبم نشست

 الهي شكرت_

رو تو قفل دستبند چرخوندم و با آزاد شدن دستم لبخندم وسعت  كليد

مچ دستم رو ماليدم وسريع از تخت پايين پريدم و به سمت مرد .گرفت 

ه چاقو كه با حايل به مچ پاش وصل بود و يه ي.دوباره گشتمش .رفتم

هر دو رو برداشتم،چاقو رو تو جيب شلوارم گذاشتم .اسلحه كمري 

آروم به سمت در قدم برداشتم از در به بيرون .گرفتم ستامواسلحه رو تو د

با احتياط يه نگاه به اطراف .يه راهروي نيمه تاريك روبروم بود .نگاه كردم

اي كه از پيچ راهرو گذشت سريع سرمو داخل  انداختم با ديدن سايه

 آوردم و پشت در پنهون شدم

 سيا كجايي تو چرا جواب نميدي؟_

فكر كنم نگاهش به جسم بي جون .درنيمه باز رو كامل باز كرد  همزمان

 همون سيا نام افتاد كه سريع وارد اتاق شد 

 سيا،سيامك _

 رو گذاشت رو نبضش دستش

 گوشش گذاشت رو رو جسم كوچيك تو دستش

 سيامكم بي هوشه ولي نبضش خيلي كنده...قربان پسره فرار كرده _

 نحسش به گوشم رسيد صداي

 هنوز تو ساختمونه_
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 ...از پشت در بيرون اومدم.فرار مي كردم تا قبل از اين كه منو ببينه  بايد

عميقي كشيدم و شروع كردم به دويدن اما هنوز از آستانه ي در  نفس

چونه ام .دم كه زير پام خالي شد و رو زمين فرود اومدم خارج نشده بو

حس مي كردم .به چار چوب فلزي در خورد و باعث شد آخم به هوا بره 

دستي با خشونت موهام رو ميون دستاش گرفت و .چونه ام خورد شده

جفت دستام رو روي مچ يكي از .اون بلندم كنه  شيدنسعي كرد با ك

ناله اي كرد و ...به سمتي چرخوندم دستاش گذاشتم و هر كدوم رو 

دستاش از موهام كنده شد از فرصت استفاده كردم و به سمتش 

پاش رو .عصباني،با صورتي سرخ داشت دستش رو مي ماليد.چرخيدم 

حركت سريع خودم رو از زمين  يهآورد باال كه زير پاش رو خالي كردم و با 

و شكمش و اسلحه رو كندم و قبل از اين كه از جاش بلند بشه نشستم ر

 ...شقيقه اش فشردم

من هموني شيريم كه دوست :به اون رئيس قاتلت بگو امير سام گفت_

 داره بميره اما بيرون از قفس نه زنده باشه و توي قفس 

نگاهي به چشماي سرخ و پوزخند ...چونه ام كالفه ام كرده بود  درد

 پرتمسخر گوشه ي لبش انداختم 

 خيلي بچه اي _

رو بردم باال و كوبيدم رو شقيقه اش آخي گفت و از حال رفت  اسلحه

به نظرم ...سريع بلند شدم و بعد نگاهي به راهرو شروع به دويدن كردم .

تمام راهرو پر بود از دوربين و اون كثافتم ...اينجا يه چيزي مشكوك بود 

 يدمي دونست كه من مي خوام فرار كنم و از طريق اين دوربينا هم مي د

كجام پس چرا كسي نبود؟چرا نمي اومدن سراغم؟مطمئنن همه ي من 
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شايد همين االن پشت مانيتور دوربينا ...اينا نقشه بود براي بازي دادنم 

به پله ي روبروم .نشسته بود و داشت به ريش نداشته ي من مي خنديد 

و پا ت هپاگرد رو رد كردم و دوبار...نگاه كردم و با احتياط از اون باال رفتم 

حاال مي تونستم خونه ...روشنايي پله ها بيشتر شده بود .پله ها گذاشتم 

خونه تمام مبله بود و كامال با سليقه چيده ...ي بزرگ روبروم رو ببينم 

نگاهم رو دورتا دور .وقت فكر كردن به اين حرفا رو نداشتم...شده بود 

ه تقريبا ك بزرگبا ديدن در .سالن چرخوندم براي پيدا كردن در ورودي 

رسيدم كنارش و دنبال دستگيره گشتم .روبروم بود پا تند كردم سمتش

اين درم مثل در اتاقي كه توش زنداني .اما در هيچ دستگيره اي نداشت

 با پا كوبيدم به در .بودم هنسيكروريتي بود 

 لعنتي _

صداي بوق ارور كه بلند شد،آهي ...دست گذاشتم رو جاي رمز  احمقانه

با صداي دستهايي كه به نشانه .قتم رو به فحش كشيدمكشيدم و حما

صداي تشويق نبود صداي ...تشويق به هم مي خورد سر چرخوندم 

پر نفرت نگاهش كردم كه تكيه داده بود ...تمسخر بود براي حماقت من 

رو حاال فرو كرده بود تو جيبش و با لبخندي كه  تاشبه ديوار و جفت دس

 مي كرد نشانه ي پيروزي بود نگاهم 

براووو،از تالشت خوشم اومد اما شير تو قفس ،محكوم به تو قفس _

 بودن حتي اگه نخواد 

 دندون قروچه اي كردم...صدا خنديد  پر

 مي كشمت عوضي_

 برداشتم سمتش خيز
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 نچ نچ نچ _

اولم به زمين نرسيده جفت دستام اسير دستاي مردايي كه شد كه  قدم

يكي اسلحه رو از ...نحسشون خالي بودتا چند دقيقه قبل سالن از حضور 

دستم بيرون كشيد و دست كرد تو جيب شلوارم و چاقو رو برداشت و 

 پوزخندي نثارم كرد 

تقال ...انعكاس كفشش و لبخند گوشه ي لبش برام عذاب اليم بود  صداي

كردم براي آزاد كردن دستام از دست اون دوتا گل چماق اما نتيجه اش 

كه مي خواستم،زيادتر شدن فشار دستشون دور  عكس اون چيزي كه شد

 رسيد روبروم و چنگ انداخت ميون موهام ...دستام 

 مي خواستي فرار كني؟_

لبخندش پررنگ .زدم و عميق تو چشماي آبي رنگش نگاه كردم پوزخندي

 خم شدم و ناله كردم...تر شد و ناغافل كوبيد زير دلم 

 ن نيست اما نمي دونستي كه فرار از دست من ممك_

 گرفتم و بي توجه به درد زير دلم حرف دلم رو فرياد زدم نفسي

 چرا؟_

 كشيد و سرمو بلند كرد و صاف مقابل صورتش نگه داشت موهامو

 چي چرا؟_

 رو از داخل به دندون گرفتم و رها كردم لپم

 چرا منو زنداني كردي ؟_

 شستش رو گوشه ي لبش كشيد انگشت

 مگه بهت نگفتم؟_

 م دادم تا شايد موهام از دستش آزاد بشهبه سر تكوني
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نچ ،باور نمي كنم كه قاتل حرفه اي مثل تو كه بدون نشون اون طور بي _

 رحمانه آدم مي كشه واسه يه همچين دليلي آدم بدزده

 از لبش پر كشيد و با ضرب موهامو ول كرد  لبخند

 بهتره خفه شي _

فتم و سعي كردم نفس آخي گ...ضربه و اين بار شديد تر از قبل  دوباره

 بكشم

 ببرينش_

 بريده پوزخندي براي بيشتر كردن حرصش زدم  نفس

 ...درست...د...حرفم..حر...چيه؟_

 جمله ام كامل بشه و فرياد زد  نذاشت

 نشنيدين؟_

فشاري با بازوم وارد كردن و كشيدنم سمت جايي كه ازش اومده  مردا

مجسم اما انگار سوختن بودم به اميد بيرون رفتن و فرار از اين جهنم 

قسمتم بود كه نشد روشنايي روز رو دوباره و بيرون از اين جهنم 

راستي چند روز بود نگاهم طلوع و غروب .گوشه ي لبم باال رفت ...ببينم

نديده بود؟چند روز بود نگاهم به نگاه كيان گره نخورده بود  روخورشيد 

روز ميشد كه صداشون  ،برادرانه خرجم نكرده بود؟مامان و بابا چي ؟چند

دوباره ...رو نميشنيدم ؟غرغراي و توصيه هاي بابا و دلنگروني هاي مامان؟

همون زير زمين و همون اتاق نمور ،همون ميز كذايي و همون دست و 

  بستهپاي 

 و در پشت سرشون بسته شد  رفتن

 چرالعنتي؟چرا ؟_
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نجره ي براي بسته ام رو كوبيدم رو زمين و چشم بستم تا نبينم پ پاهاي

 ديدن نيست

*** 

 :كيان

 استوار مطمئني چيزي نديدي؟-

 رو بين منو و بنيامين گردوند نگاهش

 گفتم كه من نديدم كسي وارد اتاقتون بشه...بله قربان_

 دستي ميون موهام كشيدم كالفه

اون سي دي بال كه در نياورده بياد تو اتاقم ؟بايد يكي آورده باشدش _

 يانه؟

 تكون داد سري

 چي بگم قربان؟_

 خطابش قرار داد بنيامين

 ديروز پستي چيزي نيومد اينجا؟_

 اظهار بي اطالعي كرد باز

 ولي قربان اگه اومده باشه احتماال نگهبان دم در بدونه...نه _

 كف دستش رو به رون پاش كشيد  بنيامين

 برو نگهبان رو خبر كن بياديا نه خودت بپرس خبرشو بده_

 احترام خارج شد گفت و بعد  اطاعتي

باهوش تر از اين حرفاست ...بعيد مي دونم با پست فرستاده باشدش _

 كه دم به تله بده 

 سري براي حرفم تكون داد بنيامين
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 تو هم به چيزي كه من فكر مي كنم فكر مي كني؟_

 روي رديف دندونام كشيدم  زبونم

 احتماال يه جاسوس اين كارو براش كرده...متاسفانه بله_

 بنيامين مشت شد از حرفم دست

 بايد حسابي حواسمون رو جمع كنيم_

 سري براش تكون داد فقط

نامرد حتي نذاشته صداش ...حالم اصال خوش نيست...مي دونين قربان_

از اون ور برادرم و زن داداشم نگرانن و هر وقت زنگ مي زنن ...رو بشنوم

يه چيزي با هزار دروغ مي پيچونمشون ولي بچه كه نيستن مي فهمن 

آخرش مجبور شدم بگم آنفوالنزا گرفته و اون قدر بي حاله ...درست نيست

 صحبت كنه ميتونهكه ن

 گرفتم نفسي

مي دونين ديشب كه داشتم اين دروغ رو سر هم مي كردم آرزوم چي _

بود؟اين كه كاش امير سام آنفوالنزا داشت اما گير اون قاتل بي رحم 

ار منه ولي نمي دونم مي خواد با مي دونم هدفش آز...نيوفتاده بود

 اميرسام چي كار كنه؟

دستش رو شونه ام گذاشت و مردونه ...بلند شد و كنارم نشست  بينامين

 فشرد

 توكلت به خدا باشه_

 كردم  نگاهش

 وقتي عليرضا دست اونا بود چيكار كردين؟_

 زد تلخندي
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 كاش مي تونستم كاري كنم_

انگار مغرور بودن رو ...غم رو ديدراحت ميشد پشت اين غرور غبار  خيلي

 ...تا محكم بودن رو تمرين كنه...بازي مي كرد تا غم بازيش نده

وقتي ماشينشون داشت دور ميشد و من بين رفتن و موندن مردد _

 ...بودم

 در و باز شدنش مانع ادامه ي حرفش شد  صداي

م عذر مي خوام قربان از سربازي كه اون روز نگهباني مي داد پرسيد_

 هيچ پيكي اون روز به اداره نيومده بوده...

 سري تكون داد  بنيامين

 خيل خب مي توني بري_

 كه پشت سر استوار بسته شد بنيامين عزم رفتن كرد در

 ...نمي خواين_

 رو تو هوا تكون داد دستش

 نمي دونم چرا نمي تونم االن بگم...بعدا ميگم االن نه_

 تكون دادم  سري

 باندركتون مي كنم قر_

درداش رو ...نمي دونم سرگرد چرا به تو اعتماد كردم و دارم حرفاي دلم _

شايد چون وقتي ميگي دركم مي كني واقعا دركم ...با تو درميون ميزارم 

مي كني نه فقط شعاري و در حد يه حرف براي آروم كردن طرف مقابل 

 ...هم درد كه باشي ...

 نداد و سكوت كرد ادامه

 يد برمكلي كار دارم با_
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 به سالمت قربان _

 ...بسته شدن در كه بلند شد من موندم و افكار پريشونم  صداي

يه جاسوس كه گزارش كارهاي ما رو به قاتل ...يه قاتل بي هيچ نشوني_

دستاي خالي ...يه گروگان دست اونا كه جونم به جونش بنده ...ميده 

 ...ما

تكميله ديگه  چي كيان؟كلكسيون بدبختي هاي اين چند وقتت ديگه

نه؟دستي به صورتم كشيدم و يا علي گويان بلند شدم براي گرفتن 

از اتاق خارج شدم و سالنه سالنه راه سرويس بهداشتي رو در ...وضو

وضو گرفتم و چند مشت آب سرد به صورتم پاشيدم براي ...پيش گرفتم

از سرويس بيرون اومدم و قدم سمت اتاقم ...كم كردن التهاب درونم

حواسم پِي بي حواسي هاي اين چند وقت بودكه با تنه ي .تم گذاش

سروان كيهان خم شده بود و تند تند و ...شخصي تلو تلو خوران ايستادم 

 باعجله برگه هاي ولو شده روي زمين رو تو پوشه مي چپوند 

 معذرت مي خوام قربان ببخشيد_

 شدم و خواستم برگه اي رو بردارم كه از زود از زير دستم خم

 متعجب نگاهش كردم ...كشيدش

 ...اشكالي نداره سروان اتفاقه مي افت_

ديدن عكس يكي از مقتوالي پرونده ناقوس مرگ جمله ام رونيمه كاره  با

 رها كردم

 اين پرونده دست تو چيكار مي كنه جناب سروان؟_

 توي چشماش درياچه ي خون بود .صداي قاطعم سر بلند كرد با

 ...ستمخب من مي خوا...بله؟خ_
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 و دستام رو فرو كردم توي جيبم و منتظر توضيحش شدم ايستادم

 مي شنوم_

 رو تو دستاش گرفت و ايستاد پرونده

 ...من كنجكاو بودم اين پرونده رو _

 گوشه ي لبم باال رفت ناخودآگاه

تو، توي گروه حل اين پرونده نيستي؟دليل نداره بخواي _

اجازه از من وارد اتاقم بشي و  بعدم دليلي نداره بدون گرفتن...بخونيش

 درست نميگم؟...باز بدون اجازه پرونده رو برداري 

 درسته قربان...د_

 به جانب و قاطع ادامه دادم حق

 پس بايد يه دليل قانع كننده براي اين كارت داشته باشي؟_

 زير مشتاي لرزونش داشت له ميشد پرونده

 من كه گفتم قربان...من_

 بيرون كشيدم و مسير اتاقم رو نشونش دادمدستم رو از جيبم  يه

 بيا اتاقم سريع_

با پشت دست عرق گوشه ي شقيقه ...دو دو مي زد تو صورتم  چشماش

 اش رو پاك كرد و پشت سرم راه افتاد

*** 

صداي نوك كفشش كه مدام ،پراسترس به سراميك ها مي ...تق تق  تق

 ...خورد اعصابم رو خورد كرده بود 

 نكن _
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صدام حركت عصبي پاهاش متوقف شد و زل زد به چشمام اما  تحكم از

 به ثانيه نكشيد كه نگاهش رو دزديدو شروع كرد به جويدن پوست لبش

 خب توضيح بده_

 رو به لب قرمز شده اش كشيد و ترسان نگاهم كرد دستش

 چي رو قربان؟_

 كردم خونسرد برخورد كنم سعي

 جز به جز...مو به مو...همه چي رو _

 روي لبش كشيد زبون

 فقط...برداشتن پرونده ام فقط...من چيزي نمي دونم قربان ...من_

 دستم رو به معني بسه نشونش دادم كف

 لطفا...دروغ تحويل من نده _

 به پيشونيه عرق كرده اش كشيد دستي

 قربان...دروغ نگفتم ق...من درو_

 پوزخندي زدم ناخواسته

ببين كي مقابلت ...نگاه كن  سروان كيهان من سرگرد ميالنيم خوب بهم_

اونقدر ...اونقدر تو اين سالها بازجويي كردم ...نشسته بعد دروغ بگو 

آدماي مختلف اومدن زير دستم و رفتن كه بهتر از يه روانشناس مي تونم 

 ...آدمي كه راست ميگه رو از آدمي كه دروغ ميگه تشخيص بدم

 رنگ گرفت دوباره پوزخندم

پس سعي ...و از خونسردي يه آدم كار كشته استرس يه آدم ناشي ر_

 نكن بهم دروغ بگي

 دو دو مي زد تو صورتم چشماش
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من پرونده رو برداشتم تا نگاهي بهش بندازم به هرحال محافظ برادر _

 زاده اتون تو خونه ي امن من بودم

 دستام رو كوبيدم رو ميز و نيم خيز شدم كف

 گفتم بهم دروغ نگو_

 بلندتر ميز شونه هاش تكون خوردصداي بلندم و تق  از

محافظ؟تو حتي نتونستي يه شب مراقب امير سام باشي ...دروغ نگو _

تو سروان اين مملكتي يا يه ...حتي نتونستي مقابله اون آدما بايستي...

آدم معمولي كه خيلي راحت يه عده آدم ريختن تو خونه ي امن و بدون 

دزديدن و شما رو بي هوش  اين كه آب از آب تكون بخوره امير سام رو

 ...دادن منتحويل 

 كه قربان...ك... تم...گف_

 اشاره ام رو گرفتم جلوي بينيم انگشت

 ...هيس_

نمي دونم كي شدم آتشفشان و فوران ...خورده فقط نگاهم مي كرد ترس

كردم يا نه شدم دريا و طغيان كردم مهم اين بود كه مغزم االن و تو اين 

ي توجه مي كرد كه خيلي قبل تر بايد اين كارو لحظه داشت به چيزهاي

 هنبايد بي گدار ب.چيزي كه تو ذهنم بود آزار دهنده بود...انجام مي داد 

 .آب مي زدم بايد دست پر مقابل سروان مي نشستم و صحبت مي كردم

 مي توني بري_ 

 تغيير يك باره ام جا خورد جوري كه انگار به گوشهاش شك كرد از

 بله قربان؟_

 رو صندلي و دستام رو تو هم قالب كردم شستمن
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 مگه نميگي فقط يه كنجكاوي ساده بود؟_ 

 تكون داد سري

 بله قربان...ب_

سعي كن ديگه بي اجازه وارد اتاق مافوقت ...سخته اما باور مي كنم _

 نشي چون دفعه ي بعد توبيخ مي خوري

 شد و باشونه هاي خم شده مقابلم ايستاد بلند

 روزا نگران اميرسامم زود از كوره در رفتم ببخش من اين_

سنگين و پربغض ...خورد به سيب گلوش كه باال و پايين شد  نگاهم

درك مي كردم اين تكون خوردن رو وقتي بغض فرو مي خوردم از غم ...

 نبود اميرسام

 ...سروان_

چشم درشت كرد تا اشك از كاسه ي ...چشماي خيسش نگاه كردم به

 چشمش فرو نريزه

 بچم فقط شش ماهشه_

 نگاهش كردم و اون اشك از چشمش فرو ريخت متعجب

 چي ميگي؟_

 پايينش رو به دندون گرفت و فشارداد و با يك هوف بلند رهاش كرد لب

 يعني مجبورم كردن؟...مجبورشدم_

 و هاج و واج مونده از حرفاش با دست صندلي رو نشونش ميدم  گيج

 يگي؟برو بشين درست حرف بزن ببينم چي م_

 سر تكون دادو با قدمهاي نامطمئن رفت و نشست بادرد

 خب مي شنوم_
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رو تو هم قفل كردم و گذاشتم رو ميز و منتظرم اين معادله ي  انگشتام

آهي كشيد و صداي چيريك چيريك ...چند مجهولي رو برام حل كنه

 شكستن انگشتاش بلند شد

با شماره ي  عصر همون روزي كه آقا اميرسام رو برديم خونه ي امن_

همسرم باهام تماس گرفتن ولي اوني كه پشت خط بود همسرم نبود يه 

 ...مرد غريبه بود كه در ازاي آزادي همسر و بچم اميرسام رو مي خواست 

 كرد و نفسي گرفت مكثي

يه طرف همسر ودخترم ...خب نمي دونستم چيكار بايد بكنم...خب_

كه معلوم نبود مي خوان بودن و يه طرف شغلم و جون يه آدم بي گناه 

 ...چه باليي سرش بيارن

عصبي دستي ...لحظه چشم بستم تا به خودم و افكارم مسلط بشم  چند

 به لبام كشيدم تا هوار نكشم 

 خب مي تونستي ما رو در جريان بزاري_

 به گلوش كشيد دستي

اگه خدايي نكرده باليي سر اونا مي ...اگه...خواستم قربان اما ترسيدم _

 من نمي تونستم تا آخر عمر خودمو ببخشم... اومد

 كشيدم و فرياد زدم پوفي

ما به عوام ميگيم بهمون اعتماد كننن اون ...خيلي بد ...بد كردي سروان _

 ...وقت مامور خودمون 

 ندادم و به جاش سري به تاسف براش تكون دادم ادامه

 ادامه اش رو بگو_

 روي لب كشيد زبون
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فرستادم و شرايط رو براشون مهيا  اونشب آدرس رو براشون_

البته مقدارش ...سروان رو با ليوان آبميوه مسموم بي هوش كردم ...كردم

بعدم كه اونا ...اونقدر كم بود كه شك نكنه به اين كه بي هوش شده 

 اومدن

 دستم رو نشونش دادم تا سكوت كنه كف

 اونا چند نفر بودن_

 ديدپرشرم بهم كرد و زود نگاهش رو دز نگاهي

 فكر كنم چهار نفر بودن_

 تكون دادم تو برگه ي ريز دستم ياداشت كردم سري

 دوربينا چي؟_

 دستي ميون موهام كشيدم عصبي

فرستادن يه ويروس كه چند دقيقه اي كار سيستم رو مختل كنه كار _

 چندان سختي نبود 

 غريدم...شماتت نگاهش كردم كه خجل سر به زير انداخت پر

 خب بقيه اش_

سعي مي كردم به اعصاب خودم مسلط باشم تا كامل برام حرف  يخيل

 بزنه 

اونا اومدن و برادر زاده اتون رو بي هوش كردن و بعد دست ...خب اونا _

 و پاش رو بستن گذاشتن تو صندوق عقب ماشين

مشت شده بود و احتمال مي دادم هرآن دندونام از فشار وارده  دستام

 خرد بشه

 پالك ماشين؟_
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 عيت لحنم جمع و جورتر نشست و سرش رو به يقه چسبوندقاط از

 يعني پالكش رو مخدوش كرده بودن ... نديدم_

 رو پر حرص بهم فشردم ومنتظر نگاهش كردم تا ادامه بده لبام

دوتا شون اومدن سمت ما و دست و پاهاي جفتمون رو بستن وگفتن _

ي اين كار براي اين كه سرگرد شك نكنه تو ،دخلي تو اين ماجرا داشت

 خب اونا آدمي نبودن كه دلشون برام بسوزه ...الزمه 

 زد و ادامه داد پوزخندي

 و از سر خير خواهي بخوان مشكلي برام پيش نياد _

 درهم كشيدم پرسيدم ابرو

 پس چي؟_

 كشيد آهي

 جاسوسي در مقابل آزادي بچم...اميرسام در مقابل زنم _

 دست شقيقه هام رو فشار دادم با

 ...چتيعني ب_

اعصابم اونقدري خرد بود كه دودستي كوبيدم رو ميز ...سر تكون داد فقط

 و بي توجه به صداي ناهنجارش غريدم

 احمقي احمق _

ام سوخت از هوار بلندم و نگاه پرشرم سروان فقط رو ميز و  حنجره

 پرونده هاي پخش و پال شده گشت 

مت سروان و بار عصبي طول و عرض اتاق رو طي كردم و برگشتم س چند

انگشت اشاره ام رو ...بلند شد و زير به زير منتظر شد ...روبروش ايستادم 

 گرفتم سمتش 
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 سروان،سرگرد كيان ميالني نيستم اگه از كار معلقت نكردم _

 زدم پوزخندي

 البته اگه اخراج نشدي_

باز صداي در عصبي ...هنوز رو سراميك هاي كف اتاق مي گشت نگاهش

 سر استوار ترسيده از الي در داخل اومد...نپشت كردم به سروا

 قربان اتفاقي افتاده؟...ق_

 دست راه خروجي رو نشون استوار دادم با

 بفرماييد بيرون...نخير _

توجه به صداي چشم گفتن و پا كوفتنش چرخيدم سمت سروان  بي

نشنيدن صداي بسته شدن در باعث شد همون طور رو به سروان داد ...

 بزنم

 توار اس...در_ 

 تق بسته شدن در كه بلند شد نگاهم رو دوختم به سروان صداي

 چيزي ديدي؟چيزي كه به دردمون بخوره؟_

 سر تكون داد به معني آره فقط

*** 

برخورد كفشش كه عصبي به پاركتها مي خورد و پوفهاي عصبي رو  صداي

ميشنيدم اما تمام حواسم به سروان بود كه داشت براي مامور بخش 

اري ،صورت مردي رو كه قبل از رفتن نقاب از صورت برداشته چهره نگ

 بدون اين كه بدونه هنوز همكارش سروان رو بي هوش نكرده

 همينه قربان_
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بنيامين اومد و ازكنارم رد شد و خم .صورت طراحي شده نگاه كردم  به

عكس چاپ شده رو برداشتم و گرفتم .شد سمت عكس روي مانتيور

 سمت پوريا 

 ع سوابقش رو در بيار بگير سري_

 رو از دستم گرفت عكس

 چشم قربان_

 رو،روي لب باالم كشيدم دندونام

 سريع _

 تكون داد و با احترامي از در بيرون رفت سري

 سروان من به تو چي بگم آخه؟_

طرف بنيامين عصبي چرخيدم و بعد نگاه گذرايي به چهره ي عصبي و  به

سرش پايين بود عرق از گوشه ي برافروخته اش به سروان نگاه كردم كه 

 شقشقه اش راه گرفته بود و از زير چونه اش رد مي شد 

 مجبور بودم قربان_

 داندان قروچه اي كرد بنيامين

 يه مجبوري نشونت بدم _

 به شقيقه ي دردناكم كشيدم دستي

 قربان بااجازتون من برم اتاقم_

 تكون داد سري

 برو _

خودمو پرت ...به طرف اتاقم رفتم گذاشتم و در خارج شدم و  احترامي

كردم رو صندلي چرخدار و با پا كيبورد روي ميز رو جابه جا كردم پاهامو 
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خم شدم و .رو هم انداختم و نفسم رو يه ضرب رو به سقف شليك كردم

همون عكسي بود كه بعد كلي تفريح .عكس شش نفرمون رو برداشتم

ن از خوشي حالمون بوديم و لبخند رو لبهامون نشو تهلب دريا گرف

خاطرات داشت از .لبخندي زدم و ياد شيطنت هاي اميرسام افتادم.داشت

پا درم مي آورد وقتي اميرسام دست يه قاتل جاني اسير بود و بقيه 

وقتي از اين شش نفر شاد توي فقط من غمگين ...خانواده ام ازم دور

و سرجاش قاب عكس ر...باعث شد از بپرم  ردتقه اي كه به در خو.بودم 

برگردوندم و دستي زير چشمام كه بي اراده ي من نمناك شده بود 

 ...كشيدم

 صاف كردم صدامو

 بفرماييد_

 داخل شد  پوريا

 چي شد؟_

 تكون داد كه نفهميدم براي چي يا كي بود سري

 پرونده اش زيادي بلند باالست قربان_

 رو سمت پرونده ي ميون دستش دراز كردم براي گرفتن دستم

 مي شنوم خب _

بهروز كمالي،بيست و شش سالشه ،متولد همين تهران خودمونه ،پدر و _

مادرش گويا تو يه تصادف تو جاده ي تهران چالوس كشته ميشن و اين 

يه عمو كه دست شيطون رو از پشت مي ...زير دست عموش بزرگ ميشه 

 ..بسته،از دزدي و قاچاق بگير تا آدم كشي

 به چشمم كشيدم دستي
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 االن عموئه كجاست؟...صبركن _

 داشتم مي گفتم عموئه وقتي بهروز پونزده سالش بوده اعدام ميشه_

 دست اشاره كردم بشينه با

 خب بعدش؟_

 بي جوني زد لبخند

يه ...خوب اينم ميشه همرنگ عموش و از دله دزدي شروع مي كنه _

مدتي هم تو كانون اصالح تربيت بوده و بعد بيرون اومدن از كانون تا 

سالي ازش خبري نبوده اما دوباره روز از نو روزي از نو البته  يه

زورگيري و چه مي دونم ...سرقت از بانك...اينباركارهاي بزرگتر مي كنه 

هم دستگير ميشه و االنم كه يك ماه نيست كه از زندان آزاد  باريچند ...

 شده

 به ته ريش چند روزم كشيدم دستي

 ش كردآدرسي ،نشوني چيزي كه بشه پيدا_

 ثانيه فكر كرد  چند

آدرس و نشون خاصي كه نداره ولي ميگن چند باري تو باشگاه هاي _

 بيليارد و بدنسازي ديدنش

 براي حرفش تكون دادم سري

 خيل خب،آدرس همينا رو كه داري؟_

 بله قربان_

 و كتم رو از پشتي صندلي كندم ايستادم

 پس چرا نشستي؟_

 يقه اش شدم رو پوشيدم و مشغول مرتب كردن كتم
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 االن قربان؟_

 سيمم رو از رو ميز چنگ زدم بي

نه پس وايستا هر وقت گذرمون افتاد اون طرفا يه سري هم به اونجا _

 مي زنيم

 سرجاش ايستاده بود چپ چپ نگاهش كردم هنوز

 بدو ستوان_

 راه افتاد كنارم

 اطاعت_

 رو باز كردم در

 آدرس ها رو داري؟ _

 ومده رو برگشترو پيشونيش و راه ا كوبيد

 حواسم نبود اصال_

ي آدرس ها رو برداشت و راه افتاديم سمت اولين و نزديك ترين  برگه

 آدرس به اداره 

*** 

 جلوي صورتم تكون دادم دستمو

 پوف ،اينجا شيره كش خونه است يا باشگاه بيليارد؟_

 باال انداخت شونه

 چي بگم واال قربان؟_

الن رد شدم و جلوي پيشخون چند تا پله اي كه مي خورد به س از

 ايستادم

 چي ميل دارين؟_
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بزرگ پر از دلستر و يخ رو گذاشت جلوي پسري كه سيگار نيمه  ليوان

سوخته اي گوشه ي لبش بود و منتظر نگاهم كرد دستم رو كردم تو 

 جيب كتم و كارت شناساييم رو بيرون كشيدم

 بوي سيگار اذيتتون نمي كنه؟_

اشاره كردم و رو يكي از صندلي هاي پايه بلند دست با سالن پر دود  با

 جلوي پيشخون نشستم

 عادت كردم ديگه_

 دستش رو،روي پيشخون كشيد  دستمال

 نگفتين چي ميل دارين؟_

چهره ي خوبي ...بيشتر از سي بهش نمي خورد.نگاهش كردم  دقيق

 داشت اما اندامش بيشتر به مانكن هاي ايتاليايي مي خورد 

 يه چند تا سوال دارم چيزي ميل ندارم_

 به هم نزديك شد  ابروهاش

 سوال ؟چه سوالي؟_

خالي رو از رو ميز برداشت و پشت كرد به من براي گذاشتنش رو  ليوان

 ميزي كه چند متر دورتر بود 

 آره سوال _

 دور لبم كشيدم دستي

 شما شخصي به اسم بهروز كمالي مي شناسي؟_

 وشسمتم با گره ي كورتر شده ي ابر برگشت

 نمي شناسم چطور؟_

 زدم نيشخندي
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 ...ببين آقاي_

 الي موهاش كشيد دستي

 شايانم_

 تكون دادم سري

ببين آقا شايان به نفعته راست و حسيني هر چي مي دوني ...همون _

 بگي 

 كف دستاش رو گذاشت رو پيشخون و خم شد سمتم عصبي

نيا اوال من چيزي نمي دونم و اين شخصي كه گفتي رو نمي شناسم ثا_

 اگه برفرض بدونم و نگم چي ميشه مثال؟

كارتي رو كه زير دستم بود ُسر دادم سمتش و لبخند ...زد پوزخندي

 مسخره اي تحويلش دادم

چيز خاصي كه نميشه فقط ممكنه مجبور بشم يه دردسر كوچولو به تو _

 و يه دردسر به خودم بدم 

 نگاه به كارت كرد و يه نگاه به من يه

 ت كرد و يه قدمي از پيشخون فاصله گرفتنگاه به كار يه

 بازم چيزي يادت نيومد؟_

 كرد نگاهم

 عرض كردم فردي به اين اسم نمي شناسم_

 بهروز رو از تو جيبم بيرون كشيدم عكس

 اين عكسو چي؟اينم نمي شناسي؟_

 رو از دستم گرفت و نگاهش كرد عكس

 خب؟_
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 روي لبش كشيد  زبون

 ...خب گاهي مياد اينجا...خب_

 مضحكي زدم بخندل

 خب ادامه اش؟...مثل اين كه باالخره شناختي _

 باال انداخت شونه

 ادامه نداره_

 صدام رفت باال ُتن

ببين بهتره با من بازي نكني و درست و حسابي بگي چي مي دوني _

 ازش؟كي مياد؟چيكار مي كنه؟با كيا نشست و برخاست مي كنه؟

 رو تهديد وار جلوش تكون دادم انگشتم

 ميدي؟فه_

 تكون داد سري

چيز زيادي ازش نمي دونم مثل خيلي از مشتري هاي ديگه گاهي مياد _

اينجا بيليارد بازي مي كنه و كمي بابعضي از بچه ها گپ مي زنه و ميره 

 همين؟

 چونه ام رو خاروندم زير

 بيشتر كيا مياد؟_

 فكر كرد كمي

ه ها رومياد اصوالاومدن و رفتنش زمان خاصي نداره ولي بيشتر آخرهفت_

 اينجا اكثر اوقاتم شبا مياد 
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با دست به پوريا كه داشت ...براي حرفاش تكون دادم و بلند شدم  سري

سري تكون داد و ...به اطراف سالن نگاه مي انداخت اشاره كردم كه بياد 

 نزديكم شد 

 چي شد قربان؟_

 افتادم سمت در و پوريا دنبالم راه

 مراقب اين سالن باشن چند تا مامور ميزاري شب و روز_

گذاشتم رو اولين پله و برگشتم سمت پوريا كه مي خواست پاشو رو  پامو

 با ديدنم پاشو گذاشت زمين و منتظر نگاهم كرد...پله بزاره 

 پشه رد شد گزارش ميدن متوجه اي؟...پوريا پلك نمي زنن _

 به معني فهميدن تكون داد سري

 اطاعت قربان_

*** 

خشکم  یو همراه آب از گلو دمیکش رونیقرص ب یژلوفن از بسته  کی

ام رو برداشتم و رو اسم  یو گوش زیآب رو گذاشتم رو م وانیل...فرو دادم 

 بعد خوردن دو بوق جواب داد .ضربه زدم  ایپور

 بله قربان؟_

  یرو صندل نشستم

 ا؟یچه خبر پور_

 ستین یقربان خبر یچیفعال ه_

  دمیدرهمم کش یموها ونیم یدست

 پسره است  نیتنها سر نخ ما هم دیستون رو خوب جمع کنحوا_

 راحت  التونیمتوجه ام قربان خ_
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پا  یپا رو زیم یپاهام جا باز کردم و رو یرو با دست کنار زدم و برا وانیل

 انداختم 

 شما بشه  نیگزیفرستم جا یدو نفر رو م گهیساعت د هیخوبه _

 میخواد قربان ما هست ینم_

  رهیممکنه خوابتون بگ نیخسته ا نییاونجا وقته یلیپهلوون خ_

 نیشما بگ یهر چ_

 زدم یلبخند مچهین

 فعال نیمراقب باش_

 خداحافظ قربان_

 زیحوصله پرتش کردم رو م یرو لمس کردم و ب یقرمز گوش ی دکمه

هزار  یماجرا نیجفت دستام رو پشت سرم تو هم گره زدم و به آخر ا...

 تو فکر کردم 

*** 

درد  یداریخواب و ب نیرو اعصابم بود و ب دایدش یخش خش یصدا

حس و حال دستم رو  یب. کردم  یگردنم حس م هیرو تو ناح یدیشد

خسته ام باز  یبلند کردم و گذاشتم رو گردن خشک شده ام و چشما

 کهیکم چشم گردوندم و متوجه حالت بد خودم،شدم سرم رو ت هی...کردم 

 نیمفاصلم و بدتر از همه گردنم از اخوابم برده و حاال تمام  زیداده به م

 میس یخش خش ب یدوباره  یبا صدا...خشک شده  دنیحالت بد خواب

 چنگش زدم  زیم یاز رو

 به گوشم _

 شد  تیقربان سوژه رو_
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 شدم زیخ میتوجه به درد گردنم ن یسرعت و ب به

 ؟یچ_

االن وارد باشگاه شد  نیهم هیبه عکس شب یلیمشخصاتش که خ_

 ه؟یدستور چ

 سمت در  دمیسرعت دو به

فقط شش دنگ ...اونجام  گهید ی قهیمن تا چند دق دینکن یاقدام چیه_

 به باشگاه مفهوم بود؟ نیدیحواستون رو م

 بله قربان_

 تمام_

 تمام_

خبر بده  نیامیتماس گرفتم و گفتم به بن ایرو زدم و با پور نمیماش ریدزدگ

عصر که بچه ها اونجا  روزیاز د.بفرسته یکمک یرویو در صورت لزوم ن

 دنیپسرک دستمه و االن تنها هدفم پرس نیمستقر شدن حکم بازداشت ا

 کجاست؟ رسامیام:زهیچ هی

 قربان؟_

 به گوشم_

 االن از باشگاه خارج شد  نیقربان سوژه هم_

 سرعتم اضافه کردم فقط دو تا کوچه فاصله داشتم با باشگاه به

  دیکن بشیو نامحسوس تعق اطیبا احت_

 شد تمام  افتیدر_

رو پدال گاز فشار  شتریشاگرد و پام رو ب یرو پرت کردم رو صندل میس یب

 یجلو.سام بود  ریمن به ام دنیرس دیگرفتمش اون کل یم دیبا...دادم 
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رو که بودن رو  ییباشگاه از سرعتم کم کردم و از بچه ها مختصات جا

افه کردم و به دوباره به سرعتم اض...دور نشده بودن  یلیگرفتم،هنوز خ

ُحسن  هی نیبود و ا ینسبتا خلوت ابونیخ دمیبچه ها رس نیماش

  شدیمحسوب م

 میکرد یم رشیقربان بهتر نبود تو همون باشگاه دستگ_

 رو دستم گرفتم میس یب دوباره

خوام  یهزارم درصد نم کیاندازه  یباال بود و من حت سکشینه ر_

 کنم  سکیر

 بله قربان_

  دیشماهم از پشت راهش رو مسدود کن جلوش و چمیپ یمن م_

 االن؟ _

  ؟ینیب یداره نم یجا راه فرع نینه ا_

که سرش به سمت  دمیهم د یچند متر یفاصله  نیجا و هم نیهم از

  دیچرخ یفرع ابونیخ

 قربان دمشید_

  میکن یکه گفتم م یخب صد متر جلوتر کار لیخ_

 مفهوم بود قربان_

 تمام ...خوبه _

 تمام_

 یبهروز و نگاه نیبچه ها سبقت گرفتم و رفتم کنار ماش نیماش از

 الیخ یب.انداختم  نیکه شک نکنه به داخل ماش ینامحسوس جور

که از تو  یکیموز یسرش رو با صدا کیتمیکرد و ر یم یداشت رانندگ
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نگاهم رو با نفرت ازش گرفتم و پام رو .داد یاومد ،تکون م یم نشیماش

قرار گرفتم و  نشیماش یبقت گرفتم و جلوپدال گاز فشار دادم و ازش س

که هول  دمید... دمیرو کش یچند متر جلوتر فرمون رو چرخوندم و دست

 یصدا...رو نگه داشت  نیو ماش دیفرمون رو چسب یشد و دو دست

 یبد لنت و ترمز تو یاومدو چند لحظه بعد بو نشیوحشتناک ترمز ماش

 شد ادهیپکرد و  زرو با نیدر ماش یعصب. دیچیپ مینیب

 ؟یشد ریاز جونت س که؟مگهیمردت یکن یم کاریچ_

شدم و با نگاه  ادهیپ نیاز ماش.خودم رو حفظ کنم  یکردم خونسرد یسع

 به بچه ها که راهش رو سد کرده بودن فهموندم حواسشون رو جمع کنن

 توام ؟ ؟بایکر یهو_

دستم رو گذاشتم پشت کمرم و  هی.بود  ستادهیا میتو چند قدم حاال

 مشتم حس کردم ونیفلز دستبند رو م یردس

  یکه واقعا کر نینه مثل ا_

مشتم گرفتم و  ونیحرکت م هیداد تو  یرو که تو هوا تکون م یدست

و دستبند رو بستم به  نیاش دادم به کاپوت ماش هیچرخوندم و تک

 به آسمون بلند شد  ادشیفر.دستش

 ؟یعوض یکن یم کاریچ_

  دمیغر یعصب

 خب؟ یکن خفه بش یسع_

بچه ها هر .کنن نشیبچه ها که کنارم بودن اشاره کردم که سوار ماش به

 نشیتوجه به تقالهاش سوار ماش یاز بازوهاش رو گرفتن و ب یکیکدوم 

 کردم راحت تر بود  یکه فکر م یگرفتنش از اون...کردن
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*** 

خواستم زودتر برسم به اتاق  یداشتم و فقط م یو تند قدم برم تند

دوتا از بچه ها .و وارد اتاق شدم  دمیکش نییرو پا رهیتگدس. ییبازجو

که دستاش رو از پشت تو هم  نیامیبن دنیبودن ،با د توریپشت مان

 قالب کرده بود احترام گذاشتم 

 سالم قربان_

 تکون داد یسر

 سالم _

 یکه دستاش ال شهیبرداشتم تا وارد اتاق بشم و از مرد پشت ش قدم

و قلب  رمیروبروش،سوال کنم و جواب بگ زیم هیموهاش بودو آرنجاش تک

 کوبه یم ونیدر م کی یکه از دلنگرون یقلب...ناآرومم رو آروم کنم 

 سرگرد_

  ستادمیو دستش که نشسته بود رو بازوم ا نیامیبن یصدا با

 بله قربان؟_

 آورد نییرو پا صداش

  یکن آروم باش یسع_

نبودم بتونم  که مطمئن یگفتم درحال یرو هم گذاشتم و چشم چشم

 خودم کنترل کنم

تق در و تق تق  یاز صدا.شدم  ییو وارد اتاق بازجو دمیکش یقیعم نفس

کفشام ،از محکم بودن و صالبت قدمام،سرش رو بلند کرد و پر نفرت 

و نشستم  دمیرو عقب کش یخونسرد صندل ینگاهم کرد اما من با ظاهر
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رو باز کردم و  زیم یرو یپرونده .کردم به خودم مسلط باشم  یو سع

  داشتمخودکار رو بر

 اسم؟...خب_

طول  یچندلحظه ا...رو گرم پرونده کردم و منتظر جوابش شدم سرم

جواب موندنم باعث شد سرم رو بلند کنم و نگاهش  یو ب دیکش

 کرد  ینگاهم م یقیهنوز داشت با نفرت عم...کنم

 اسم؟ دمیپرس_

 کرد لیرو به جلو ما خودش

 ؟ نجامیا یچرا و به چه جرم یاسم من بگ دنیپرس یبه جا ستیبهتر ن_

 پرونده گذاشتم و دستام رو توهم قفل کردم یرو ال خودکار

 میرس یبه اونم م_

 زد یپوزخند

 بهتره جناب سرگرد؟ میتر برس عیهرچه سر_

 به بهروز انداختم یخودم و نگاه یبه لباس شخص ینگاه

 باشم؟ گفته یزیراجع به درجه ام به تو چ ادینم ادمی_

 دیمحسوس خودش رو عقب کش یلیکردم خ حس

  یسخت ن میلیخب حدس زدن درجه شما خ...خب_

 چند بار تکون دادم سرمو

 اسم...سر اصل مطلب میخب بهتره بر...نطوریکه ا_

 ...نیبب_

 باالتر رفت یاز حالت عاد صدام

 اسم؟ دمیپرس_
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 دیکش یپوف

 یبهروز کمال_

 شغل؟_

 ،عالف،دربه در  کاریب_

 فیشغل شر نیپات رو از هم ریز یونیلیچندم نید اون وقت پول ماشبع_

 گه؟ید یدر آورد یکاریب

  دیلبش کش یشستش رو گوشه  انگشت

 هیکاریپس جرمم ب_

 دمیجلو وغر دمیو خودم رو کش زیدستام رو گذاشتم رو م جفت

 هییجرم شما آدم ربا رینخ_

 از ابروهاش باال فرستاد یکی

 ...مارو ی؟گرفتییآدم ربا_

 درست صحبت کن_

 و کالفه شروع کرد به صحبت کردن یعصب

 نیو ماش کارمیجناب سرگرد چون ب یدیرس جهینت نیبه ا یچه جور_

 آدم یدزد باشم اونم دزد دیدارم حتما با

 نکن  یبا من باز_

 باال رفت یعصب صداش

 نیاثبات ادعاتون ندار یبرا یاصال شما مدرک... یکن یم یباز یشما دار_

 کردم یار من بودم که پوزخند نثارش مب نیا

 گدار به آدم بزنم یکه ب ستمین یاصوال آدم...مطمئن نباش  یلیخ_
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نفساش از حالت  یصورتش چنددرجه روشن تر شده بود و صدا رنگ

 خارج شده بود  یعاد

 و من به تو یکن یتو به من کمک م میکن یم یکار هی_

 نگاهم کرد  قیعم

 ؟یچه کمک_

  دمیشلب ک یرو زبون

از خونه امن  شیکه چندروز پ یپسر یالنیم رسامیام یگیتو به من م_

 رمیگ یم فیپرونده برات تخف یکجاست ومن هم از قاض دشیدزد سیپل

خنده  نیخنده و ب ریدفعه زد ز هیگرد شده نگاهم کرد و  یچشما با

 هاش با تمسخر خطابم قرار داد

 ...مسخره است ...امن  یه آدم اونم از خون هی دنیما رو نه ؟دزد یگرفت_

 دست به خودش اشاره کرد  با

 ؟من یاونم ک_

خنده  یصدا...مشکل بود یلیخ طیشرا نیکنترل اعصابم اونم تو ا گهید

 باره قطع شد  کیمن به  یاش توسط دستا قهیهاش با گرفته شدن 

 کجاست؟ رسامینکن و بگو ام یبهت گفتم با من باز_

 دیچیگوشم پتو  کروفنیتو م نیامیبن یصدا

 سرگرد _

 نکردم یپرتحکمش توجه یصدا به

 ؟یکجاست لعنت_

 ارهیرو از چنگم درب قشیکرد  یسع

 دونم ینم یزیمن چ_
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 نیامیبن یعصب یرو گونه اش که صدا نهیمشت شد و خواست بش دستم

 دوباره بلند شد 

خوره  یکه م هیزیچ نیکمتر خیتوب رونیب ییایاالن ن نیسرگرد اگه هم_

 ات تو پرونده

پرخشم ونفرت  هیچندثان.صورتش توقف کرد  یتو چندسانت مشتم

اش رو ول کردم که پرت شد عقب  قهیضرب  کینگاهش کردم وبعد 

که  قیوبا چندنفس عم دمیموهام کش ونیچندبار دستم رو م یعصب.

 رفتم رونیتو اعصابم نداشت از اتاق ب یریتاث چیه

 بود آروم بودنت نیا_

 یحس وحال تر وداغون تر اون یاه کردم اما بنگ شیبزرخ ی افهیق به

 برام مهم باشه نیامیبن تیبودم که عصبان

 ؟هان؟یتومثال مامور قانون_

 جلوتر  اومد

 ممکلت رو بخونم نیا یفاتحه  دیمن با یاگه تو مامور قانون_

 نگاهش کردم فقط

 هیس،یپل هیاسم  ی،وقت شهیم یوارد داشکده افسر یمامور وقت هی_

احساسش رو ُبکشه  دیکشه با یم دکیرو  تیحافظ امن هین،مامورقانو

  ؟یفهم یم

 ام نهیوسط س دیاشاره اش رو کوب انگشت

 دونیچاله م یمثل الت ها یندار ،حقیعمل کن یاحساس یتو حق ندار_

 ؟یفهم یم یو دعوا راه بنداز یشاخ و شونه بکش

 ام نهیوسط س دیکوب دوباره
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لحظه ها  نیرنجبران ا نیامیدوم بن سرگرد ،من سرهنگ ستیشعار ن نایا_

 دادم یعمل کردم و تاوان سخت یبار احساس هیکردم،من  یرو زندگ

 دیلب کش یرو زبون

 که هنوزم نشده جبرانش کنم  یتاوان سخت_

 به زمزمه شد لیبلندش تبد یو صدا دیموهاش کش ونیم یدست

 تونم جبران کنم یوقت نم چیه گهید_

 کردم به خودم مسلط بشم یسع

لحظه کنترلم رو ازدست  هیخوام دست خودم نبود  یمن معذرت م...من_

 دادم

 کرد نگاهم

 یریکن خودتو احساست رو بگ یبه بعد سع نیاز من معذرت نخواه از ا_

 قاتل جونت  شهیخوره ،م شهیدستت ،احساس که از کنترل خارج بشه م

 گونه شد صداش هشدار

 مواظبش باش_

بودن و ما  ستادهیبه دوتا مامور که ا.دمحرفاش تکون دا یبرا یسر فقط

در که پشت سرشون بسته شد .رونیکردن اشاره کرد برن ب یرو نگاه م

 نگاهم کرد

برن هرگز  زاشتمیگرفتم،اگه م یسرهنگ رو نم نیماش یاگه اون روز جلو_

 افتاد یاون اتفاق نحس وشوم نم

 پسرتون؟_

 تکون داد دییبه تا یسر

 زمزمه کردم نامطمئن
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 ؟ُمرد_

 جگر سوز بود آهش

 یپاره  یخواستم برا یمن نذاشتم نم یخواستن برن دنبالش ول یم_

سرهنگ  روزشیکه پ میشد یسرهنگ ومن وارد جدال. وفتهیب یتنم اتفاق

 یچندصدمتر یاونا اما با فاصله  نیکنارم زدن و رفتن دنبال ماش.بود 

مدم و تازه به خودم او یاشک یهمه رفتن و من موندم و چشما یوقت.

 شده بود ریکه د دمیرس یو رفتم دنبالشون اما وقت دمش نیسوار ماش

  دیآه کش دوباره

 رید یلیخ_

  دیموهاش کش ونیم یکرد به من ودست پشت

 لیها از جاده منحرف شده بود و بعد برخورد با گاردر یاون لعنت نیماش_

 لیگارد یوقت.بوده سقوط کرده بودن ته دره  ادیچون سرعتشون ز

شدم  یدونم چه حال ینم دمیچپه شده رو ته دره د نیته و ماششکس

دستم رفت ... یشدم از زندگ یخال...خالءشده بودم  هیوارد  یانگار یول

اما فقط زانوهام تا خورد و  دنینفس کش یسمت گلوم و تالش کردم برا

به خودم  یوقت...خفقان آور نگرفت  یاز اون هوا ژنیاکس یتنم ذره ا

 یدست ها ونیم نشیو مال نیجسم خون...پسرم  اومدم که جسم

نگاهم فقط به صورت غرق خون ...اومد  یسرهنگ بود و داشت باال م

  شدسرهنگ بلند  یبود که صدا رضایعل

  عیسر نیآمبوالنس خبر کن_

من  یعل.ام شد  هیوارد ر ژنیاز اکس یمیحجم عظ یحرف انگار نیا با

کرد  یدرخواست آمبوالنس م که براش دیکش یهنوز نفس م...زنده بود 
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سمت  دمیبلند شدم و دو..حرکت  یبه پاهام فرمان دادم برا.سرهنگ 

 دمیبه صورتش کش یناباور دست.سرهنگ بود یکه سرش رو زانو رضایعل

 زنه  یهنوز م یول فهینبضش ضع...زنده است سرگرد _

سر  ایبود  صالیدونم از اوج است یکه نم یصورتش نگاه کردم و اشک به

 جمله زمزمه کنم هیفقط تونستم ... دیوق رو گونه ام چکذ

 ممنون_

رو گرفتم تو آغوشم تا  رضایعل.تکون داد و شونه ام رو فشرد  یسر پدرانه

تبدارش رو حس کنم و باورم  ینفسها یتنش،داغ یوجودش رو،گرما

 یبهم برا دهیکشه ونفس م یبشه که هنوز هست ،که نفس م

 مارستانیرو بردن ب رضایو عل دیآمبوالنس رس.یزندگ

 کرد ریذهنم رو درگ یسوال

 پس بمب؟_

 سمتم برگشت

 ترسوندن ما بوده یفقط برا یعنینداشته  یشکر خدا چاشن_

 زدم ومنتظر شدم ادامه اش رو بگه یلبخند

زنده  دمیفر یعنیمن زنده مونده بود  یاونا همه مرده بودن و فقط عل_

 بود اما تو آمبوالنس تموم کرد 

 زدم یآسوده ا لبخند

خداروشکرکه پسرتون زنده ...جناب سرهنگ  نیشما که منو ترسوند_

 وسالم کنارتونه

 نگاهم کرد  هیچندثان

 ...زنده آره اما سالم_
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  دیکش یجمله آه یادامه  یجا به

 اومده؟ شیبراش پ یمشکل_

 آره تکون داد یبه معن یسر

ود،دوبار طور ب نیو واقعا هم هم میگفتن وضعش وخ مارستانیتو ب_

تلخ رو  تیواقع هیبه هوش اومد  یعمل شد و چندماه توکما بود و وقت

 راه بره ستیوقت قرار ن چیه گهیکه د نیاونم ا دیفهم

 ییرضایعل تیمظلوم یپر درد نگاهم کرد و من دلم گرفت برا یچشما با

رو  شیگناه یشده بود و تاوان ب ییگناه وارد ماجرا یب رسامیکه مثل ام

معصوم  یرضایبه عاقبت عل رسامیبود ام نیفقط تنها آرزوم ا...داده بود

 دچار نشه

 ام رو فشرد شونه

  انیبه بچه ها بگو ب...کنم  ییاز بهروز بازجو رمیمن م_

بده  یخواست آدرس یدلم فقط م.یمخالفت چیه یافتادم سمت درب راه

  نیبرسونه هم رسامیکه مارو به ام

 اطاعت قربان_

که دستام رو از  یدر حال شهیو خودم از پشت شها رو صدا زدم  بچه

تو  شیو تسلط و خونسرد نیامیپشت تو هم گره کرده بودم و به بن

 اعتراف گرفتن نگاه دوختم

*** 

 :رسامیام

اما دستام از پشت از سقف  نهیزم یمتر میون کیک،یتو فاصله  شکمم

و من هر لحظه منتظر در رفتن و شکستن مچ دستام و کتفم  زونهیآو
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 یحس م هیدوناح نیکه تو ا هیاز درد وحشتناک نیقی نیهستم و ا

اما پاهام هر کدوم با  شدیدرد کمتر م دیبود شا نیاگه پاهام رو زم.کنم

شکمم رد شده  ریکه از ز یاتاق بسته شده و طناب هگوش هیطناب به 

فهمم دارم تاوان  یدونم و نم یبه دردام اضافه کرده ومن هنوز نم یدرد

زهر چشم گرفتن از  هی یهمه عذاب برا نیا. دمیه رو پس مکدوم گنا

 شهیشدن در باعث م ژبازیق یصدا.ادیز یلیخ یلی،خ ادهیز یلیخ انیک

 کنم و چشمام رو رو هم فشاربدم شتریب نمییفشار دندونام رو ،رولب پا

 خب،خب،خب حال پسر جسور ما چطوره ؟_

 نیرو گوشم و ا ذاشتمشونیخواست دستام باز بود تا فقط م یم دلم

 دمیشن ینحس رو نم یصدا

 یخوب یاز حدت که نشونه  شیات ولرزش بدن و عرق پ دهیرنگ پر_

  ستین

پر دردم داد که باعث شد هوارم به  یبه دستا یو تکون دیخند مسخره

 آسمون بلند بشه 

 کبوده  یلیمچت که خ.خراب باشه  یلیاوه اوه فکر کنم وضعش خ_

 زدم  داد

 خفه شو _

 رو گرفت و چندبار تکون داد موهام

 هنوز که زبونت درازه _

 دمینال

 دست از سرم بردار_



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاگ .مهسا  –ناقوس مرگ

wWw.98iA.Com ١٩٢ 

 کاریداره چ دمید ینم.رو گونه ام و رفت پشت سرم  دیرو کش دستش

 کاریشالق که نشست رو کمرم بهم فهموند چ یزوزه  یکنه اما صدا یم

 یزد من از درد هوارم یکردم،اون م یزد و من ناله م یاون م.کنه یم

کرد رو  یزد و من از درد اشکام چکه م یقهقهه م یاز خوش دم،اونیکش

 در بلند شد  یضربه بود که صدا نیدونم چندم ینم.گونه ام 

 قربان _

 یاهیچشمام س.دور بود یلیاما انگار خ دمیپرت شدن شالق رو شن یصدا

 .ام کرده بود  ونهید جهیرفت و سرگ یم

 شده؟ یچ_

 اومد یم انگار از قعر چاه در صداها

 اومده قربان شیپ یمشکل هی_

 حس کردم بلند تر شد صداش

 شده؟ یچ گمیبهت م_

شکنجه گر  نینشنوم جواب سوال ا گهیشدن چشمام باعث شد د بسته

 شد  یالقلب چ یقص

*** 

 :انیک

 گرفتم و رها کردم  شیلبم رو به دندون ن ی گوشه

 ...یتون یاگه نم_

 شد کیبه هم نزد ابروهام

 بتونم دیبا یعنیربان تونم ق یم_

 اشاره اش رو روبروم تکون داد انگشت
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 یم دمیسرگرد ،بهت دستور م یکن به خودت مسلط باش یسع گمینم_

 دستور یفهم

 قهیجل.نوپو یمن رفت سراغ بچه ها دییمطمئن از تا.رو تکون دادم  سرم

که دستم بود رو تنم کردم و مشغول بستن بندها و چسب  یضدگلوله ا

 یکه تو چند قدم نیاز ا دیتپ یتند م یگاه نهیقلبم تو س.هاش شدم 

که نکنه  نیاز ا ختیر یو فرو م دیلرز یم یبودم و گاه رسامینجات ام

 .افتاده باشه  راشب یاتفاق

 مفهوم بود ؟ یکن ینم یاقدام چیسرگرد تا نگفتم ه_

 کینزد میمشک راهنیپ ی قهیسرم روبه  نیامیفراوان بن دیاز تاک کالفه

 کردم

 مفهوم بود قربان_

 خوبه_

که  ییخارج شهر ،جا یالیو واریدست به بچه ها اشاره کرد که از د با

از بچه ها با  یکی.کردن،باال برن  یرو اونجا زندان رسامیبهروز گفت ام

کل  یکه فرمانده ا نیامیبن.بعد در باز شد  قهیباال رفت و چند دق اطیاحت

کرد و من سمت چپ  نییتع گروه رو به عهده داشت موضع بچه ها رو

 گارد گرفتم و اسلحه ام رو محکم جلو صورتم نگه داشتم  الیو وارید

گروگان دارن و نجات  ن،اوناینکن کیجلو ،حداالمکان شل نیبر اطیبا احت_

 مفهوم بود؟ تِ یما تو اولو یگروگان برا

 کردم زمزمه

 مفهوم بود_
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وصل به  وفنکریبچه ها که تو م هیزمزمه وار بق یبعد من صدا و

رفتم و چندتا از بچه ها  یجلو م اطیآروم و با احت.دیچیپ یم راهنشونیپ

از درختها  یکیپشت .شد  انینما الیو هیباغ بزرگ  هیوسط .پشت سرم 

دوتا نگهبان کنار استخر با اسلحه . تیموقع دنیسنج یپناه گرفتم برا

اس درحال حرف زدن بودن و هنوز حضور بچه ها رو احس* نکفیکالش

 نکرده بودن

 قربان؟ میکن کاریچ_

 ایسمت پور دمیچرخ

 کنده بشه  نایسروصدا کلک ا یبهتره ب_

 تکون داد سرشو

 ؟یچطور_

  میکن رشونیبهتره از پشت غافلگ_

 خوبه _

 تو از اون ور رمیسمت م نیمن از ا_

 دست سمت چپم رو نشون دادم با

 که صداش کردم افتهیگفت و خواست راه ب یاطاعت ایپور

 سر و صدا  یفقط ب ایپور_

 چشم قربان_

از .کرد  یگرفتنشون رو راحت م نیاون دوتا نگهبان به ما بود و هم پشت

 کهیت هیپام رفت رو  شونیاما درست تو چندقدم میشد کشونیپشت نزد

لب  ریز.شکستنش باعث شد برگردن سمت من  یچوب خشک و صدا

 زمزمه کردم
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 یلعنت_

 وردن و گرفتن سمت من اسلحه هاشون رو باال آ فورا

 ؟یهست یتو ک_

کرد که  یاز بچه ها اشاره م یکیبود و به  شونیقدم کیتو فاصله  ایپور

کردم حواسشون رو پرت کنم تا بچه ها بتونن کارشون  یسع.کمکش  ادیب

 رو انجام بدن

 مهمون ناخونده هیمن _

اسلحه بچه ها نشست پشت .حرف مسخره ام کردم  یچانش یلبخند

 گردنشون

 وصد البته ما _

 اسلحه ام رو باال گرفتم. زدم  یشخندین ایحرف پور به

 سمت من  نیاسلحه ها رو آروم ُسر بد_

 ها رو پرت کردن سمت من  اسلحه

 پشت سرتون نیحاال دستا رو بزار_

  رونیکه گفتم کردن و بچه ها بعد دستبند زدن فرستادنشون ب یکار

 اومده شیپ یسرگرد مشکل_

 بار  نیهزارم یراب دیلرز قلبم

 صدام دیلرز یم

 شده قربان؟ یچ_

  دنیچندتا از نگهبانا حضور ما رو فهم_

 بود هیقض نیگر ا انیگلوله ها کامال ب یصدا

 قربان؟ هیدستور چ_
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با .اون اطراف باشه  یزیچ یدر هیاحتماال  نیباغ هست یشما ضلع جنوب_

ر خودتون رو فرار کنه پس هر چه زودت یسر و صدا ممکنه اصل کار نیا

 فرار کنن نیتو و اجازه ند نیبرسون

 اطاعت قربان_

 کمکتون  انینوپو م یچندتا از بچه ها_

  دمیفهم_

طرف،اون طرف و  نیالبته فقط ا.نبود  یبه اطراف کردم خبر ینگاه

 خراب بود یلیاوضاع خ یقسمت شمال

تلفات رو  نیکمتر نیکن یجلو،سع نیریدقت م تیسر وصدا ،با نها یب_

  نیشته باشدا

 اطاعت قربان_

دستشون * دراگونف یپوش نوپو با اسلحه ها اهیس یاز بچه ها چندتا

  دنیرس

 ه؟یدستور چ_ 

 ما نجات گروگانه  یبرا تیداخل اولو رمیم_

 ییجز یبررس هیبا .تکون دادن و با گارد مخصوص راه افتادن  یسر

 یلیبود و خ در باز. میکن دایپ الیوارد شدن به و یدر برا هی میتونست

صورتشون نگه  یهرکدوم از بچه ها اسلحه ها رو جلو. میراحت وارد شد

 واریاز کنار د.داده بودن و منتظر دستور بودن  هیتک واریداشته و به د

بود و جز دوتا نگهبان که تو  دمید یجلو الیاز و یقسمت. دمیکشسرک 

ردم ودستم اشاره ک ایبه پور.شدینم دهید یا گهید زیهول و وال بودن چ

 یبه معن یسر.تموم کردن کار نگهبانا تکون دادم یگردنم به معن یرو جلو
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با  ایپور.نوپو رفت سمتشون  یاز بچه ها یکیتکون داد و همراه  دنیفهم

رو گردنش و  دیدستش کوب یکیدهنش رو گرفت و با اون  یدست جلو

مامور نوپو به خودش زحمت . سمت ما  دیجونش رو کش یجسم ب

پاش تو گردن نگهبان کارش رو  دنیپرش و کوب هینداد و با  یادیز

حرکت مامور  نیاز ا ایکج و کوله پور افهیق دنید طیتو اون شرا.ساخت

لبخندم رو  عیسر. رهیرو لبم شکل بگ هناخواست ینوپو باعث شد لبخند

 جمع و جور کردم 

 بهتره  میپخش بش_

 الیاز و یرکدوم سمتها موافقتشون رو اعالم کردن و دوتا دوتا ه بچه

با .که از بستن دست نگهبانا فارق شده بود کنارم راه افتاد  ایپور.رفتن 

آروم آروم در حال .رفت رو نشون دادم  یم نییکه پا ییدست پله ها

  میباعث شد توقف کن ییصدا دنیکه شن میرفتن از پله ها بود نییپا

  نجانیا سایقربان پل_

 ام درهم شد اخم دیوینحس د یصدا دنیشن با

 ها  یها ،لعنت یلعنت_

 یاز خفه کردن اون عوض رسامیخواست خفه اش کنم اما جون ام یم دلم

 کردم  کینزد کروفنیسرم به م.مهمتر بود 

  نییپا نیایو از پله ها ب میکه بود یهمون سمت نیهمه برگرد_

 یباعث شد به اطاعت گفتن بچه ها ب دیویدوباره همکار د یصدا دنیشن

 بشم توجه 

 ُمرده قربان؟_

  ستادیقلبم از حرکت ا دویاز رخم پر رنگ
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نشست وسط  ایبه جلو بردارم که دست پور یخواستم قدم عیو سر تند

 ام  نهیس

  مشونیریگ یتر م راحتیطور  نیبرسن ا هیبق دیقربان ،بزار دیآروم باش_

 دمینال

 رسامیام_

 رو، روهم گذاشت چشماش

 ...فهممتون اما بهتره یم_

 تموم موند  مهیبا اومدن بچه ها ن شحرف

 شده قربان؟ یچ_

در نگه داشتنش  یتو چشمام حلقه زده بود و من با تمام قوا سع اشک

افتاد هرگز خودم  یم یاتفاق رسامیام یاگه برا...تو کاسه چشمام داشتم 

منو تا سر  هیقض نیفکر کردن به ا ینه حت... اینه خدا... دمیبخش یرو نم

من  دیکه د ایپور. شدیم نییباال پا ینفسم به سخت...دبر یحد جنون م

 اشاره کرد نیزم ریبا سر به ز دمیجواب نم

 و گروگان اونجان  یمتهم اصل_

  میپس بهتره عجله کن_

راه  نیزم ریصدا به سمت ز نیگرفتن و با کمتر یگارد مخصوص یهمگ

و ناله  ختنیو اشک ر ستادنیاونجا ا...اومدم  یبه خودم م دیبا.افتادن 

بازوم رو . دادم  یرو نجات م رسامیام دیبا.کرد  یرو حل نم یکردن مشکل

 تیکه نها ییگره کرده و قدمها یو با ابروها سمیرو صورت خ دمیکش

گوشه .اتاق بودن  کیبچه ها نزد.بودنشون بود راه افتادم  محکم میسع

 از بچه ها آؤوم درو هل داد و خواست ضامن بمب یکی.در باز بود  ی
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لب  ریز یبسم الله.اونجا بود  رساممیام.دودزا رو بکشه مانعش شدم 

 .به در زدم  یزمزمه کردم و با پا لگد محکم

 حرکت یب_

بود از  یمن اتاق خال یگردوندم تو اتاق اما در کمال بهت و ناباور نگاه

نگاه کردم اما  یچند لحظه هاج و واج به اتاق خال... یوجود هر جنبده ا

چطور ممکنه درعرض ...اومد  یم نجایاالن صداشون از ا نیا هماون...اونا

و انزجار  فرتبا ن..اتاق  یگوشه  زیرفته باشن نگاهم افتاد به م هیچند ثان

انداختم ونگاهم رو تاب دادم رو  یشده روش نگاه دهیچ لیبه وسا

 نایا.کنار طنابا زانو زدم و تو مشتم گرفتمش. نیرو زم یخون یطناب ها

 ... شیگناه یب یقلبم پردرد شد براش ،برا...بود  رسامیخون ام

  نجایا نیایقربان چند لحظه ب_

 دمینشه و بلند شدم و چرخ ریدرشت کردم که اشکام سراز چشمامو

 که صدام کرده بود  یسمت مامور

 شد؟ یچ_

 اشاره کرد نیاز زم یبه قسمت بادست

  هیخال رشیبه نظر ز_

 شتبه پاهام جون دوباره برگ انگار

 ؟یچ_

 یراست م...رو اون قسمت  دمیهمون سمت و چندبار پام رو کوب میدود

 هیبا . ارنیتونستن بال در ب یاونا هم که نم.اومد یم یگفت به نظر خال

اونجا کامال .... میبود رو کنار زد نیهم شکل زم قایکه دق یکم تالش در

  شدینم دهید یزیچ نیبود و کوچکتر کیتار
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 چراغ قوه _

 چراغ قوه داد دستم  یکی یول یک دمیند

 فرار  یبرا یراه مخف هیتر  نییزنگ زده بود و چند متر پا یپله آهن هی

و  ایاول من و بعد پور...اطراف باشن  نیهم هیبق انیچهار نفر با من ب_

دادکه باعث  یم یبد یلیخ یبو نیزم ریز... میرفت نییاز پله ها پا هیبق

 شدیدومتر نم میو ن یکیاز  شتریب نیزم ریعرض ز.بدم نیرو چ مینیشد ب

چراغ قوه رو با دست چپ نگه داشتم و دست راستم که اسلحه توش ...

دادم به دست چپم تا به اطراف تسلط داشته باشم  هیرو از مچ تک بود

دوباره ...نبود  یخبر چیجلو اما ه میرفت یحدودا صد،صد و پنجاه متر...

نگاه به چپ و راست و  هی... میبرخورد رواید هیبار  نیچند متر جلوتر که ا

ها  بچه یکیبه  یراه خروج مثل قبل هی دنینگاه به باال کردم و با د هی

سرم  یبار راه پله درست باال نیچون ا رنیاشاره کردم که برام قالب بگ

هجوم نور باعث شد ...با پله ها باال رفتم و در پوش رو کنار زدم ...بود 

و چراغ قوه رو خاموش کردم  رونیب دمیدم رو کشخو...چشمام رو ببندم 

گاز دادن  یصدا... ستادمیکه من ا ییبود جا ابونیگفت ب شدیم...

 باعث شد به سمت راستم نگاه کنم ینیماش

دنبالش و  دمیدو یچند متر...سرعت از کنارم گذشت  تیبا نها نیماش هی

ل خطا او ریت...رو نشونه گرفتم  کشیرسم الست یبهش نم مید یوقت

دور و  نیماش... چیو بازم ه کیدوباره نشونه گرفتم و دوباره شل...رفت 

 نمیدورتر شد و من فقط تونستم شماره پالکش رو بب

 

 دراگونف*
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 یتمام كسان بای،تقرDeragonovدراگونف  یكیانداز مدرن و تاكت ریت تك

 مهیعالقه مند هستند اسلحه ن یراندازیتك ت ژهیو یكه به تفنگها

قناصه شناخته شده  ای نوفیمیدراگونف كه در كشور ما با نام س كیتاتوما

و  لوگرمیك ۴/۳۱اسلحه بدون خشاب معادل  نیوزن ا.شناسندیاست رام

 . فشنگ است ۱۰ زیخشاب آن ن شیگنجا. متر است یلیم ۱۲۲۵طول آن 

 نکفیکالش*

به طور  ای نکفیبا تلفظ اشتباه کالش) Калашников: یبه روس( کُفیکالشن

است  اریبا آتش تحت اخت یتهاجم یاز تفنگها یخالصه کالش خانوادها

 Автоматمخفف ) AK-47: یسیبه انگل( ۴۷-که شامل تفنگ آکا

Калашникова و وزن ۷/۶۲بریکال.متر۲۰۰۰ییمتر و برد نها۲۰۰دیبرد مف.است

 ک.ک۴/۲۰۰ک و با خشاب.ک۳/۵۷۰ابآن بدون خش

*** 

نگاهم رو تو  یو گاه دمیکوب یم نیو محکم نوک کفشم رو به زم یعصب

 چرخوندم  یکالفه نشسته تو سالن کنفرانس م یصورت آدما

 آروم باش سرگرد_

 تو انبار باروت دیکش کیسرهنگ کبر انگار

بردار زاده ام تو دهن  یآروم باشم وقت ی؟هان؟چطوریآروم باشم چطور_

 عرضه نتونستم نجاتش بدم یبودم و من ب شیقدم هیتو  یوقت... رهیش

اون قدر  یوقت....دونم حالش چطوره ینم یآروم باشم وقت یچطور...

هرروز  یآروم باشم وقت یچطور...کردن ُمرده یحالش بد بوده که حس م

و من هزار تا دروغ  رهیگ یزنه و سراغ پسره اش رو م یبردارم زنگ م

دردسر بزرگ  هیکنم که بو نبره پسرش به خاطر من تو  یسرهم م
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نصفه  یاشک یزن داداشم با چشما یآروم باشم وقت یچطور....افتاده

کابوس پسرشو ومن الل ... دهیکابوس بد د گهیزنه و م یشب زنگ م

 مرگه هیقدم هیو پسرت تو  هیواقعکه کابوس هات  نیباشم از گفتن ا

و دستم رو فرو  دمیزدن بود کش ادیسوزانم که از فرط فر یبه گلو یدست

 کردم تو موهام

 ینم چکسیآروم باش،آروم باش،آروم باش اما ه نیگیهمتون فقط م_

 ه؟یفهمه حال من چ

 فهمم سرگرد یمن حالت رو م_

 سمت سرهنگ  دمیچرخ

 کشم تو لحظه ها  یم یچ نیفهم یحالمو قربان ،نم نیفم ینم_

 بستم و باز کردم  چشمامو

 ....باهاتون  دیخوم نبا یمعذرت م-

 تکون داد یدست

  ستین یمشکل_

وارد اتاق شد بعد احترام گذاشتن  ایسرهنگ پور یعد اجازه شد و ب درزده

 به حرف اومد نیامیمن بن یسرهنگ گذاشت به جا یپرونده رو جلو رو

 خب؟_

 تاسف تکون داد یبه معن یسر

پژوپارس  هیمال  هیپالک دزد نیهمون طور که خودتونم حدس زده بود_

 شده  دهیدزد ابونیاز کنار خ شیبوده که چند روز پ

رو هم فشردم تا هوار نکشم و دستام رو مشت  تیرو فرط عصبان ونامدند

 کردم
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 اون جنازه؟_

 سروانِ  یحدسمون درست بود بچه _

 سرهنگ باتاثر تکون خورد  سر

خدا به خانواده اش صبر بده ...شش ماهه  یبچه  هی زهیتاسف برانگ_

 برو به سروان خبر بده...

 کردگرد شده به سرهنگ نگاه  یبا چشما ایپور

برم به  نیکارو از من نخواه هی نیکنم ا یمن؟من قربان؟خواهش م_

چند متر خاک  ریدختر شش ماهه ات رو از تو باغچه ،ز... یسروان بگم چ

 من خارجه شرمنده قربان یاز عهده  نیا...میکرد دایپ

  دیکش ششیبه ر یدست سرهنگ

 از بچه ها بگو بهش اطالع بدن یکیخب به  لیخ_

 گذاشت یآحترام دوباره ایپور

 ست؟ین یبا ما امر...اطاعت قربان_

 یبر یتون ینه م_

 رو کرد سمت سرهنگ نیامیبن

 کجا رفتن؟ مینیبب دیحاال با_

گروه نوپو رو به عهده داشت  یکه امروز فرمانده ا یساله ا یپسرس فرهان

 که ذهن من رو مشغول کرده بود پرسد یو سوال نیامیرو کرد سمت بن

 ؟یچطور_

 وقتا گذاشتن نیهم یرو برا هیفرض_

و انگشتاش رو تو هم قفل کرد  یصندل یرو گذاشت رو دستها دستاش

 شوخ  اریفرد بس هیکار  طیاز مح رونیبود و ب یجد شهیموقع کار هم...
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 سر نخ داشت دیبا هیفرض یبرا_

 ؟ انهیشروع کرد  ییجا هیاز  دیباالخره با_

به  بایتقر ابونیاون ب...تو ذهنم زده بشه  یباعث شد جرقه ا حرفش

 بود  کیاونجا نزد

*** 

 :رسامیام

برم از تو اوج  یدارم لذت م....درحال پروازم  انیکنار ک دریپاراگال سوار

کنم  ینگاه م انیبا لبخند به ک..ترم  کیکه به آسمون نزد نیازا...بودن

کنه  یزنه و اشاره م یکنه و در جواب لبخندم،لبخند م ی،اونم نگاهم م

 شهیم رج از دستم خا دریکه کنترل گال نییخوام برم پا یم...نییپا میبر

 نینداره و من لحظه به لحظه به زم یا دهیکنم فا یتالش م یهرچ...

کنم و  یسقوط م...بندم و منتظر مرگم  یچشمام رو م...شمیتر م کینزد

چشمام ....که اون باال بودم  یاز وقت شتریب یکنه حت یکتف راستم درد م

 نهعطر زنو یهمه جا بو...کنم یکنم و به اطرافم نگاه م یم رو باز

به ....کنم بلند بشم  یم یسع... ریخشک و با نیدورتا دورم زم....دهیم

رسم  یبه ناکجا آبادم رمیهر طرف م یول ستمیا یرو پاهام م یسخت

چند تا الشخور باعث  یصدا...نمیشیخشک و پرَترک م نیرو زم دیناام...

 میزندگ زیلند کنم اما در کمال تعجبم سه آدم نفرت انگسرم رو ب شهیم

خواد اما  یگلوم خشکه و دلم آب م...خندن یو دارن م ستادنیا االسرمب

شالقش دستشه و داره  دیوید...خندن  یاونا همچنان دارن م...ستین

دستشه و داره  پیرجب پا....خنده  یکوبه کف دستش و م یم دواریتهد

کنه  یو سرخوش نگاهم م پیتو پا زهیر ید مموا سیخنده و فرنگ یم
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رو گوشم اما  زارمیدستم رو م....رو بشنوم  داشونخوام ص ینم...

 کینزد شه،یم کیهاشون نزد هیبلند تر قبل و سا ادیصداشون همچنان م

 ....ندارم دنینفس کش یبرا ییکه جا ییتر تا جا کیو نزد

و  یرقه و گلوم به خشکتنم غرق در ع.کهیکنم همه جا تار یکه باز م چشم

تونم  یم نایاز همه ا.که تو کابوس وحشتناکم بود ینیهمون زم یریبا

درسته همه جا .کنم اما از درد وحشتناک و کشنده کتفم نه یچشم پوش

 یم دمید یکنه،با وجود تار یعادت م یکیچشمام به تار یاما وقت کهیتار

 دیشد یستگاحساس خ. ستین یقبل یهمون جا نجایحدس بزنم ا متون

رو  نهیشیکه م یبخوام دوباره چشمامو ببندم اما دست شهیباعث م

 چشم باز کنم و خودم رو از ترس جمع کنم شهیباعث م میشونیپ

 ره؟یشه،َنمیآت یکوره  یقربان تنش انگار_

  دیوینحس د یو بعد صدا شهیبلند م یتق تق کفش یصدا

 حرفاست  نینترس جون سخت تر از ا_

که بتونم زبون  نمیب یتو خودم نم نویتنم که قدرت احال  یب اونقدر

دور شدن .دیویخشکم رو تو دهن بچرخونم چه برسه به جواب دادن به د

 یدلم سکوت مطلق م.کنم یرو حس م دیویشدن د کیاون مرد و نزد

 ادیخنده اش منو  یصدا...دنیکنه خند یشروع م دیویخواد اما د

 اندازه  یکابوسم م

 عموت  یخندم؟به زرنگ یم یچ دارم به یدون یم-

  شهیم زیت گوشام
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 )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ی مجازی نودهشتیا

 ساخته و منتشر شده است

 

 کنه  دایاونقدر گشت و گشت تا باالخره تونست جامون رو پ_

 شهیبار کامل باز م نیبازم ا مهیخمار و ن یچشما

 اما من زرنگ تر بودم دیتو هم رس یقدم هیتا _

 دیخند دوباره

و دستش به تو  دیدو یم نیدنبال ماش یحرص خوردنش وقت دنید_

هوش تو  یآخه ب یداشت که تو ازش محروم شد یلذت دیرس ینم

  یبود نیصندوق ماش

چرا نفسام انقدر ....چکه یداغم م یرو گونه  یسر عجز قطره اشک از

 ُبره؟ یصداش رو نم دیوید ره؟چرایگ یتفم آروم نمداغه؟چرادرد ک

کنم  یراحتت م....باهات کار دارم و بعدش خالص  گهیکوچولو د هیمن _

  ایاون دن یبرات برا رمیگ یسره م هی طیبل هیهمه عذاب  نیاز ا

 رو نشون داد مایزد و با دست پرواز هواپ یشد چرخ بلند

 باز نگه دارم دمید دیشد یکنم چشمام رو با وجود تار یم یسع

 یبهش اعتبار گنیآخه م یلذت ببر یکن از زندگ یتو هم سع رمیمن م_

 االن هست ... ستین

 ام فشرد  قهیرو به شکل اسلحه رو شق انگشتاش

 ستیفردا ن_

رو گونه ام  یمحکم دهیکش دمید ینشون نم یعکس العمل دید یوقت

 بستم از درد فقط چشم...شد  شترمیب یجیخوابوند که باعث گ
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 خوره  یتکون نم گهید....شد اون زبون درازت  یچ_

 بود و بس نیتنها خواستم االن هم...ذاشتیتنهام م کاش

*** 

 :انیک

که مد نظرم  ییپهن کردم و گشتم دنبال جا زیتهران بزرگ رو،رو م نقشه

  دمیدورش خط کش تریال کیکردم با ماژ داشیپ یوقت...بود 

 ده بودن درسته؟کر یزندان نجایرو ا رسامیام_

 تکون داد دییبه تا یسر سرهنگ

 نینیرو بب نجایخب حاالا_

 دمیکه مد نظرم بود تو نقشه خط کش ییدورجا دوباره

 میدیبار قاتل رو اونجا د نیاول یکه برا ییجا نمیا_

 به حرف اومد فرهان

 ؟یخب که چ_

 رو از رو نقشه بلند کردم و نگاهش کردم سرم

 گمیرو االن م شیکه چ_

 رو به هم متصل کردم ریخط دوتا مس هی با

 یبودن نم کیهمه نزد نیو ا لومترهیک کیدوتا مکان حدود  نیفاصله ا_

 باشه  یتونه اتفاق

 دیبه چونش کش یدست نیامیبن

 یکرده تا محل اختفا یم یرو اونجا سالخ اشیقاتل قربان یگیم یعنی_

 لو نره  شیاصل

 دمیلب کش یرو زبون
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  یزیچ نیهمچ هی بایتقر_

 فرهان اشاره کردم به

رسه به  یسرش م هیشد که  یوارد جاده ا ینیزم ریراه ز هیاون از  نیبب_

 همون کارخونه متروکه 

 کرد ینگاهم م قیدق فرهان

  هیقابل قبول هیفرض_

 به تاسف تکون دادم  یسر

  دیدونم چرا همون لحظه به فکرم نرس ینم_

*** 

رو ببرن  رسامیام ذاشتمیبار نم نیمنطقه تو محاصره ما بود و من ا تمام

  شدیجونم تموم م متیاگه به ق یحت

 تموم بشه  تیبا موفق اتیعمل دیبار با نیا دیکن یحواستون رو جمع م_

 سر تکون دادن  نیامیحرف بن دنیفهم یبه معن همه

 دیکن یو چهار طرف کارخونه رو محاصره م نیشیم میبه چهار گروه تقس_

بار تعدادشون کمتره پس  نیا...دستتون رد بشه  ریپشه از ز دیزارینم....

 ؟ نیَقَدره،متوجه شد یلیخ فیکمتره اما حر یریدرگ

 بله قربان_

  نیوفتیخوبه راه ب_

کنار در ....رفتن  یشدن و هر کدوم سمت میها به چهار گروه تقس بچه

 و منتظر باز شدن در توسط بچه ها شدم  ستادمیا یورود

بچه ها هر کدوم به  ن،یامیز شد با اشاره دست بنبزرگ کارخونه که با در

 یرفتن و من سمت راست رو برا یسمت هیشده و به  میچند گروه تقس
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گارد  یکه همگ یرفتن انتخاب کردم و همراه چندتا از بچه ها درحال

آوردم باال و سرم رو خم کردم  یبازوم رو چند سانت.گرفته بودن راه افتادن 

توجهم رو جلب  یناله ا یصدا.ام رو پاک کردم  قهیعرق راه گرفته شق و

و به سمت صدا  دمیبه قدمهام سرعت بخش.قرارتر کرد یکرد و قلبم رو ب

صدا  یپشت الوار انبار شده سنگر گرفتم و به بچه ها اشاره کردم ب.رفتم 

و  دیوینحس د کلیو اول ه دمیاز پشت الوارها سرک کش.بشن  یمخف

رو چندتا الوار با دست . دمیرو د رسامیام یاون جسم مچاله شده  ازبعد 

 دنیبا د.ستادهیمثل الشخور باالسرش ا دیویوپا بسته انداختنش و د

خشک شده رو تن و بدن و صورتش،با  یصورت رنگ گچش،خون ها

باز و تب دارش  مهین یچشما دنیتن لرزون و عرق کرده اش،با د دنید

که مدام  یِن مرد،مردبه چشمام نشست و م اشک،قلبم مچاله شد و نم 

دلم .کردم یروزها قانون شکن نیکنه ،چقدر ا هیگر دیتو گوشم خوندن نبا

و اونقدر فشار بدم تا  دیویخوادبرم جلو و دست بندازم دور گردن د یم

رو تو  رسامیخواد ام یدلم م...چشمام جون بده  یو جلو وفتهیبه خرخر ب

حساب شده عمل کنم و  دیاما با رونیجا ببرمش ب نیآغوش بکشم و از ا

 نییتع یهر کدوم وضع یبرگشتم سمت بچه ها و برا.گدار به آب نزنم یب

و هوار  رونیب دمیاز پشت الوارها خودم رو کش یاعلیکردم و با گفتن 

 دمیکش

  عیسر،سر یو دستا رو بزار باال نیبخواب رو زم_

که اسلحه رو سفت  یمن درحال یشوک زده برگشت سمتم ول دیوید

صدام لبخند کمرنگ و  دنیکه با شن رسامینگاهم رو دادم به ام دمیچسب

باز کنه اما  شتریکرد چشماشو ب یرو لبش شکل گرفت و سع یپردرد
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 ایحرکت گفتن پور یب یبا صدا.تالشش شد رو هم افتادن پلکاش تینها

بشه  کینزد رسامیخواد به ام یکه م یهمون طور... دیوینگاه دادم به د

 برداشتن اسلحه یسرش،احتماال براپشت  رهیدستش م

 واریتا مغزت رو بپاشم رو د یتکون بخور هیکاف گهیمتر د یلیم هی_

 شهیم شتریزنه حرصم ب یکه م پوزخند

 واسه کشتنت یکاف لیدارم ،هم دل ریبندم هم حکم ت ینم یخال_

 زنم  یبار من پوزخند م نیا

 یبش میسر و تسل یباال یپس بهتره دستا رو ببر_

 کوبه یرو پرتمسخر به هم م دستاش

 ...سرگرد زرنگ باالخره نیآفر_

 خوام بشنوم ینم

 که گفتم بکن  یخفه شو و کار_

باال برد و خم شد و اسلحه رو از پشتش  میتسل یرو به نشانه  دستاش

اسلحه  رانهیحرکت غافل گ هیاما تو  نیآورد و خواست بزاره رو زم رونیب

دوگلوله که همزمان هوا رو  یوبعد صدا....رو باال آورد و منو نشونه گرفت

 خوردن به هدف  یشکافتن برا

از برخورد گلوله تو بازوم  یفیاز کنار دستم رد شد سوزش خف گلوله

 یسوزش هم ب نیباعث شد به هم دیویآخ د یاحساس کردم اما صدا

نگاه به  هی.سمتش و محاصره اش کردن  دنیبچه ها دو.توجه باشم

داد گلوله  ینشون م نیکمش پرخون بود و اکردم،اطراف ش دیوید

پرخونش دادم به چشماش  شکمنگاهم رو از .دهیشکمش رو در

بود که انگار  یآدم شکست خورده نبود،نگاه آدم هینگاهش،نگاه ...
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نبرده باشه،باخته  فیانگار که حر...رو که برده  یفیکرد حر یتمسخر م

از بچه ها اومد  یکی.شیروزیکرد به پ یکه آدم شک م یباشه ،طور

 کرد گرفتم یکه تمسخرم م دیوید یسمتم،نگاه از چشما

 حالتون خوبه قربان؟_

باال  دمیرس.رسامیتوجه بهش راه افتادم که نه پرواز کردم سمت ام یب

اما  شیشونیرو پ دمینشست کنج لبم و دست کش یتلخ یلبخند.سرش 

نگران . لمس کرد یرو لمس نکرد،آتش گداخته رو انگار شیشونیدستم پ

سرم نبض .فیضع یلیزد،خ یم فیضع...ودلواپس نبضش رو گرفتم 

 داد یجوالن م زمکه تو مغ یگرفت از فکر

  نیحس ای_

 بلند شد  ایپور یصدا

 شده قربان؟ یچ_

زانوها و کمرش و بلندش  ریدست انداختم ز ایپور یتوجه به صدا یب

  انداخت رو اعصابم یم قیخط عم دیوید یخنده  یصدا...کردم

 ...بود تا حاال  یگفت هرک کیبهش تبر دیهنوز نمرده؟با یعنی_

 سرش  دمیسمت در هوار کش دمیدو یکه م یادامه بده و در حال نذاشتم

 کشتمت  یبار نه هزار بار م هیخفه شو و دعا کن زنده بمونه وگرنه _

 رو خطاب قرار دادم ایبار پور نیا

 تر آمبوالنس خبر کن  عیهر چه سر_

 قدم شد باهام  هم ایپور

 قربان سرهنگ رنجبران قبال خبر کرده نجاستیآمبوالنس ا_
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 نجایافتاد آمبوالنس هم زمان با ما اومد ا ادمیسر تکون دادم و تازه  فقط

  یسمت در خروج دمیسرعت دو تیبا نها.

 زمیعز اریها خب؟دووم ب یاریدووم ب رسامیام_

 چنبره زد تو گلوم بغض

عرضه نتونستم از  یبدم؟بگم منه ب یرو چ هیجواب بق یاریدووم ن_

 یمون یباشه؟ هان؟م اریبه خاطر خدا طاقت ب ریمراقبت کنم،ام رسامیام

 ؟ گهید

 رو تار کرد دمید اشک

 سام  ریام یبمون دیبا...یبمون دیه؟بایچ یمون یم_

دلم رو  دشیفشردم و تن داغ کرده از تب شد نهیبه س شتریرو ب رسامیام

چقدر که  ،هریهر چقدر که مرد باش ،یباش یقو کرد و هر چقدر شیر

 یوسط ُحکمت فقط زانو زدن جلو ادیدل که ب یپا یسفت و محکم باش

 ...حکم دله

 به در و با نگاه گشتم دنبال آمبوالنس  دمیرس

 اونجاست قربان_

 دیسف نیماش دنیرو دنبال کردم و با د ایدست پور رینگاه مس با

سمتم و  دنیبا برانکارد دو دپوشیسف دومرد...سمتش  دمیآمبوالنس دو

 نهیسام رو ازم گرفتن و گذاشتن رو برانکارد و همون جا مشغول معا ریام

به زحمت آب دهنم رو قورت دادم و نفس نفس زنان و دل ...اش شدن 

از مردها  یکیکه گذشت،سر  یجهنم ی قهیچند دق.شدم ظردل کنان منت

حکم شکستن زانو هام رو صادر که به تاسف تکون خورد  یباال اومد و سر

 کرد
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رفت و من فقط  یم نییاومد نه پا یکرده بود و نه باال م ریام گ نهیس

زنده  رسامیمات نگاه دوخته بودم به دهن دکتر تا زبون باز کنه و بگه ام

 است 

تر منتقل بشه  عیهرچه سر دیبا ستیمتاسفانه وضعش اصال مساعد ن_

 مارستانیب

 دم دا رونیبا ضرب ب نفسم

 نیزود باش ن؟یهست یخب پس معطل چ...خ_

رو ،رو برانکارد بلند کردن و بردن سمت  رسامیتکون دادن و ام یسر

 آمبوالنس 

 به سرهنگ خبر بده مارستانیب رمیحواست به همه جا باشه،من م ایپور_

 کرد  یهاج و واج نگاهم م ایپور

 ...اما قربان_

 کجا سرگرد؟_

 سمتش  دمیچرخ نیامیمحکم بن یباصدا

 مارستانیب رمیدارم م ستیاصال خوب ن ریحال ام_

 تکون داد  یسر

  یبر یتون یخب م لیخ_

لحظه آخر .سمت آمبوالنس دمیتشکر تکون دادم و دو یبه معن یسر

 یکیبردنش سمت اون  یافتاد که رو برانکارد م دیوینگاهم به د

بود لبش به پوزخند باز  شیبد جسم طیتو اون شرا یحت...آمبوالنس 

سرم و  رسامیداشتن به ام...سوار شدم و در پشت سرم بسته شد .

نشستم و دست داغش رو  رسامیام به کینزد.کردن یوصل م ژنیاکس
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بدون ناخنش حالم رو خراب  یانگشتا دنید...دستام گرفتم  ونیم

بوسه زدم به پشت دستش و اونا که رفتن کنار خم شدم کنار ...کرد

زمزمه  دمیکش یعرقش م سیخ یه موهاکه دست ب یگوشش و در حال

 کردم

  یو موند یساقطم نکرد یممنون که از زندگ_

همچنان  یول دمیکبود و ورم کرده اش بوسه زدم و کنار کش یشونیپ به

 دستام بود  ونیدستاش م

*** 

کنار  ی دهیبه هم چسب یها یاز متر کردن راهرو نشستم رو صندل خسته

ICU ر آن ممکنه سرم از درد منفجر بشه کردم ه یحس م...و چشم بستم

 دیدادم به فرق سرم تا شا هیدستام رو تو هم قالب کردم و کَِفش رو تک...

رو اون چند ساعت  گهید ی قهیدونم چند دق ینم.از دردش کم بشه

سمت خانوم  دمیدو.باز شدن در باعث شد از جا بپرم ومداماانتظار ا

  دیبار یاز سر و روش م یکه خستگ یدکتر

 شد دکتر؟ یچ_

رنگ راه افتاد و منم  یو در حال در آوردن گان آب دیرو از سرش کش کاله

 پشت سرش 

 نداره اما کتف راستش در رفته بود  یداخل یزیخوشبختانه خونر_

 قدم بلند برداشتم و دوشادوشش ادامه دادم به راه رفتن هی

 ش؟یشونیپ یکمر و شکستگ یپس زخما_

 و برگشت سمتم دشیسف رو فرو کرد تو روپوش دستاش
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که عفونت  نیا یبرا...کنه  دایکمرش بهبود پ یکشه تا زخما یطول م_

ازش  دیتون یدارو نوشتم و دادم دست پرستار م یسر هینکنه 

 شد  هیهم بخ شیشونیپ...دیریبگ

 نگاهم کرد تا برم و دست از سرش بردارم  منتظر

 باشه؟ICUتو  دیبا یتا ک_

بخش  شهیوضعش منتقل م بتیبعد تث ندهیو چهار ساعت آ ستیب_

 ،بااجازه 

و خواستم ICUبرگشتم سمت .کنارم گذشت و رفت سمت ،البد اتاقش از

 داخل بشم اما پرستار جلوم رو گرفت

  رونیب دییکجا اقا ؟بفرما_

 گرفت سمتم  یکاغذ

  دیکن هینسخه رو هم ته نیا_

 رو گرفتم  کاغذ

 نمش؟یبب قهیچند دق شهینم_

 فعال نه_

در حال دادن نسخه دست ...و رفتم سمت داروخونه  دمیکش یعصب پوف

 زنگ خورد  میبودم که گوش یمتصد

 بله؟_

 سالم سرگرد_

 سالم قربان_

 گرفت ینفس

 حال برادرزاده ات چطوره؟_
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 کردم زمزمه

 شکر_

 گفت حالش چندان مساعد نبوده یستوان م_

 حساب کردن یداروها رو برداشتم و رفتم برا سهیک

 ایدن ایکه زنده است دن نیهم یولICUو فعال تو  ستیش خوب نآره حال_

 ارزه  یم

 خب خدارو شکر،ان شااهللا حالش زودتر خوب بشه_

مبلغ رو وارد کرد و ازم رمز .پوش پشت کانتر  دیرو گرفتم خانوم سف کارت

 کارت خوان رو برگردوندم سمت خودم و رمز کارت رو وارد کردم.خواست 

 شد؟ یچ دیوین دقربا....ممنون یلیخ_

تازه عملش تموم شده منتقلش کردن به ...گلوله به شکمش خورده _

  ستیحالش چندان بد ن...بخش 

 اومدم رونیداروها گرفتم و ب سهیرو به همراه ک کارت

 اتاق چنده؟_

 لحظه هیصبر کن ... اتاقِ _

  نیامیبن یاومد و بعد صدا یخش یخش یصدا

_۱۰۵ 

 ؟ نیشما تو اتاقش_

 کردم یم با دکترش صحبت مآره داشت_

 شدم ICU کینزد

 قربان؟ نیندار یکار...خب  لیخ_

 نه خداحافظ _
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 خداحافظ _

رو دادم به پرستار و دوباره خواستم داخل بشم اما گفت فعال  سهیک

  شهینم

*** 

تبش به کل قطع شده بود .شیشونیوسواس دوباره دست گذاشتم رو پ با

 داد  لمیتحو یجون ینشستم کنارش و اون لبخند ب.

 ر؟یام یخوب_

کرد خودش  یراستش رو که تو آتل گرفت تو دست چپش و سع دست

 رو باال بکشه

 بهترم_

 بلند شدم و دستم رو گذاشتم رو شونه اش  دوباره

 ؟یشیبلند م یکجا دار...دراز بکش _

 نگاهم کرد  کالفه

 زخم بستر گرفتم بس که دراز...خوبم بابا...یام کرد ونهید انیک یوا_

  دمیکش

دادم به  هیو بالش رو تک نهیزدم و کمک کردم بش شیبه تخس یلبخند

 به ِسرمش انداختم هنوز مونده بود تا تموم بشه ینگاه.پشتش

 ان؟یک_

 برگشتم سرجام نشستم دوباره

 بله؟_

 دیرو لباش کش زبون

 ؟ یخبر دار نایاز مامان ا_
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 تکون دادم  یسر

 یسه روزم همش سراغ تو رو ازم مدو نیتو ا...زنن  یآره هر روز زنگ م_

 افتاد  یپس م یهم که نگم بهتره داشت از نگران نایم... رنیگ

 اخم نگاهم کرد با

 ؟یرو بهشون گفت هیقض_

 ستیو حالت مساعد ن یضیام ؟گفتم مر ونهیمگه د_

 و به جلو خم شدم  یصندل یرو گذاشتم رو دسته ها دستام

 بهت سخت گذشت نه؟ یلیخ_

 سر تکون دادبست و  چشماشو

 افتادم ؟ یم یچ ادیاونجا که بودم  یدون یم_

 تکون دادم  یچ یبه معن یسر

 یتا معتاد که م دنم،دویده سالم بود تو راه برگشت از مدرسه دزد ادتهی_

خواستن بابا رو وادار کنن تا ازپسرقاتلشون دفاع کنه و پدر بزرگ به نفع 

 اون حکم کنه

با هول  نایکه م یوقت...بود  ادمیذاب آور ع یاون لحظه ها هیبه ثان هیثان

خونه ما  رسامیام...اونجاست و نبود  رسامیام دیو وال تماس گرفت و پرس

بد  یعادت ها نیاز ا رسامیغروب شده بود و ام...نبود و غروب شده بود 

 کهشب ... میشب شد و جا نبود که نگشته باش...اومدن نداشت  رید

دوروز ...سرمون اومده  ییچه بال میدیزه فهمکرد تا دیتلفن زنگ زد و تهد

گاه اون زن و  یو شب دوم مخف میپرونده بود نیتمام ،شبانه روز دنبال ا

رو مچاله  رسامیاما ام میکن رشونیدستگ میو تونست میکرد دایشوهر رو پ

پر آت  نشیپر بود از دوده و زم واراشیکه د کیکوچ یشده گوشه خونه 
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اون قدر ...تمام مدت اونجا بوده رسامیو ام ندیمواد کش یو آشغال برا

زد و با کمک روان  یبود که تا مدتها حرف نم دهیشوکه شده و ترس

از  رسامیجون ام یب یخنده  یبا صدا.برگشت  یشناس دوباره به زندگ

 اون گذشته نحس پرت شدم به زمان حال

  ادیسرم ب ییبال هی دیبا میمختلف زندگ یفکر کنم تو ده ها_

 نگاهش کردم  گنگ

 ریرو به خ میسالگ ی،خدا س میسالگ ستیاز ب نی، ا میاون از ده سالگ_

 بگذرونه

مرخص  دیویامشب د.به ساعت انداختم یبه حرفش زدم و نگاه یلبخند

  ییپرونده و بازجو لیتکم یبه بازداشتگاه برا شدیو منتقل م شدیم

 ؟یدرد که ندار_

 رسامیگاه خاصش رو به امکردم ن یپرستار جوون نگاه کردم و سع به

  رمیبگ دهیناد

 نه خوبم _

سوزن و  یو پنبه رو گذاشت رو جا دیکش رونیِسرم رو از دستش ب سوزن

 چسب زد 

  نیبه سرم ندار یازیفعال بنا به دستور خانوم دکتر ن_

 شم؟یمرخص م یک_

 رو انداخت تو سطل آشغال کنار تخت یخال ِسرم

 نیدا مرخص بشفکر کنم فر یندارم ول یمن اطالع_

 ممنون_

 رفت  رونیگفت واز اتاق ب یکنم یزد و خواهش م یلبخند
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 کرد یبدجور نگاهت م_

 نگاهم کرد جیگ

 ؟یک_

 زدم یبار لبخندشرر

 گمیپرستار رو م_

 کرد  زیبا حرص ر چشماشو

 فکر کنم دل از کف رفته _

 صدام زد محکم

 انیک_

همراه خنده هام اومد و  نییو از خنده من اونم از موضعش پا دمیخند

 شد 

*** 

 گفتم که خوبم مامان جان _

 چشماشو تو کاسه چرخوند  کالفه

 چشم مراقبم ...باشه ...خب لیخ...بابا یا_

گوش و شونه اش نگه داشت و  نیرو ب یگوش دیرو که رو لبام د خنده

شد و بالش رو تو هوا  شتریشدت خنده ام ب.بالش رو پرت کرد سمتم

 گرفتم 

 ؟یندار یکار...سوخت  یوشخانوم گ نایم_

 نگاه به من کرد و دوباره لم داد رو تخت  هی

 رسونم خداحافظ  یرو م تیبزرگ_

 رو پرت کرد رو تخت  یگوش
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 گوشم سوخت  یوا_

  دمیخند دوباره

 یخند یم یتو چته؟ه_

 کردم پایچل نهیرو تو س دستام

 یات خنده دار شده اساس افهیق_

 زه نصف شده بود نگاه به ِسرم دستش کرد که تا هی

وضعت  یکرد یاگه توهم با چهار نفر دل نگرون پشت سرم صحبت م_

 بهتر از من نبود 

 رو تخت کنارش  نشستم

 نه؟ یا دونهی یکی یکن یحال م یلیخ_

 کج کرد و سرشو تکون داد لبشو

 هان؟_

 رو پاش  دمیکوب آروم

واسه خودت  یکن یتک پسر و تک نوه و،کال حال م...کوفت و هان _

  گهید

 کرد  یخنده ا تک

 برو تو هم _

 به در خورد و در باز شد  یا تقه

 سالم _

 نییو من از تخت پا میجفتمون جواب سالم خانوم دکتر رو داد هر

 شد  رسامیام نهیاومدم و اون مشغول معا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاگ .مهسا  –ناقوس مرگ

wWw.98iA.Com ٢٢٢ 

ساعت قبل آه و  هیحالت رو خوب کرده چون  یفکر کنم مسکن حساب_

 هوا بود  یناله ات حساب

 داریکرد و صبح که ب یم یزیر یتو خواب ناله ها شبیگفت د یم راست

 شد و حالش بدتر  شتریشد دردش هم ب

 خوبه _

 اداشتیبرداشت و مشغول  رسامیرو از قلب ام یگفت و گوش نویا

 تو رزومه تو دستش شد  ییزهایچ

 گهیمن مرخصم د_

 سام رو داد ریدر حال رفتن سمت در جواب سوال ام دکتر

 ،فردا ان شا اهللا یباش نجایا دیاامشب رو که ب_

 رونیدر رو باز کرد اما قبل ب.دمیرو د رسامیوضوع درهم شدن اخم ام به

 و انگشت سبابه اش رو تو هوا تکون داد رسامیرفتن برگشت سمت ام

 لطفا  نیغذاهاتون رو هم کامل بخور_

 مثل بچه ها غرزد  ریکه بسته شد ام در

 بد مزه ان _

 تکون دادم یسر

 نشو  بچه_

 شده نگاهم کرد زیر یچشما با

 مجبورم تنهات بزارم دیبرم اداره،ببخش دیمن با_

 باال انداخت  چونه

  ادیقراره ب الدیمونم م یتنها نم نمینداره برو ،همچ بیع_

  الدیبا اسم م ینگاهش کردم و تو ذهنم گشتم دنبال فرد متعجب
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 گمیرو م قمیرف_

 دهیبار تو خونه کوروش د هیدانشگاهش که  قیافتاد رف ادمی تازه

 بودمش

 من برم گهید لیخ... دمیآهان فهم_

 باشه برو _

*** 

پا  یخونسرد پا رو یلیخ.نگاه کردم  شهینحسش از پشت ش افهیق به

خواست بره  نیامیبن.ما رو دست انداخته بود.زد  یانداخته بود و سوت م

 سمت در که صداش کردم

 جناب سرهنگ_

 سمتم برگشت

 بله؟_

  ستادمیا کشیقدم رفتم جلو و نزد چند

 کنم  ییمن ازش بازجو نیاگه اجازه بد_

 نگاهم کرد مردد

 کنم بهتره ییبه نظرم من بازجو_

 نیاجازه به من بد نیقربان لطفا ا_

  دیکش ششیبه ته ر یدست

 خب اما شرط داره لیخ_

 رو لبم شکل گرفت یکیکوچ لبخند

 شنوم قربان؟ یم_

 بود صداش  یجد
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  تییقبل نشه بازجو ی مثل دفعه_

 تکون دادم سر

 قربان  نیمطمئن باش_

 در کنار رفت و راه رو برام باز کرد  یجلو از

دست از سوت زدن برداشت و با نگاه قدمهام رو دنبال  دنمید با

چفت  یدندونا نیتند شده ام از ب یدستام مشت شده بود و نفسا.کرد

  شدیشده ام خارج م

 زیرد عزسرگ نجاستیا یک نیاوه بب_

 زد  یمسخره ا لبخند

و کوپه و  یریبگ یاز من و کاپ قهرمان یکن ییبازجو یشخصا اومد_

 هم که بحثش جداست  قیو تشو یستاره و درجه و رژه نظام

کردم خونسرد باشم چون  یو سع یتوجه به حرفاش نشستم رو صندل یب

 از یهمه خونسرد نیا. قینگاهش کردم ،عم.به سرهنگ قول داده بودم 

 یازش و حکمش ب میمدرک دار یقاتل که کل هیگرفت؟ یکجا نشات م

 انقدر خونسرد باشه؟ دیبا یچ یبرو برگرد اعدامه برا

 میکن یخب از اسمت شروع م_

 چونه زد  ریمسخره دست ز به

  یدون یکه نم یزیدونم هم تو ،برو سراغ چ یاسمو هم من م_

 راستم باال رفت  یابرو

 ات؟یقتل ،با جزئ نیتا سوم نیقتلها بگو،از اول ،از علت ستین میفکر بد_

 چونه اش بود سرش رو کج کرد و نگاه کرد  ریطور که دستش ز همون

 ؟یدینشن_
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 رو جمع کرد لبش

 ات شکل برنده هاست  افهیق_

 شد از تعجب  کیبه هم نزد ابروهام

 ؟یچ_

  یبرنده ها رو به خودت گرفت ی افهیق گمیم

 یصدا هیور و اون ور نگاه کرد و با  نیا یشیشد جلو و به حالت نما خم

 زمزمه کرد  زیر

 یباخت می،بدجوریتو باخت_

 انگشتم گرفتم یرو ال یبه حرف مسخره اش زدم و خودکار آب یپوزخند

و  یهات تموم شد،شروع کن،داوود فرود رو کجا ،ک یاگه مسخره باز_

 قتل؟ ؟علتیبه قتل رسوند یچه جور

 کرد  یفقط نگاهم م باز

 حرف بزن؟ االید_

 بست و باز کرد  چشماشو

 مثل مثل برنده ها رفتار نکن  یو مات شد شیتو ک_

 گفت؟خنده ام گرفته بود  یم یچ نیا

 تو ؟ یخوب_

 سرش رو خم کرد  یشینما

 مچکرم قربان_

 اومد  یداشت کفرم باال م گهید
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منو  یو جواب سواال یها رو تمومش کن یمسخره باز نیبهتره ا_

سر و کله زدن با تو رو  یدارم،نه حوصله  یمن وقت اضافچون نه .یبد

 شد ؟ تیحال

 و دوباره شروع کردم دمیکش قیتا نفس عم چند

 علت قتل داوود فرود ؟_

 باال انداخت  شونه

 نچ_

 تکون دادم  یسر یگفتم و عصب یبلند نچ

 یبچه باز نیبر قاتل بودن تو پس با ا نیمدرک دارم مب یمن کل نیبب_

  یرس ینم ییها به جا

 خم شد سمتم دوباره

  هیدونم علت قتل چ یمن نم_

 تر شد  کینزد دوباره

  ستمیچون من قاتل ن_

*** 

که تو انگشتام  یتوجه به درد یکارم و ب زیبه م دمیپام رو کوب یعصب

 دندونام گرفتم  نیانگشت اشاره ام رو ب دیچیپ

 شمیم ونهیخدا دارم د یوا_

 ریبهم دست داده غ ستیقاتل ن دیویکه د نیا دنیکه بعد فهم یحس

در که .کننده است وانهید یکه تمام مدت راه رو اشتباه بر نیا.قابل وصفه 

 زمزمه کردم یدییکه از خشم دورگه شده بود بفرما ییزده شد با صدا

 چته تو؟_
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  نیامیسمت بن برگشتم

 قربان یچیه_

 و نشست دیرو عقب کش یصندل

؟مگه باور اوله مشکل تو روند  میرخو یمگه باور اوله به بن بست م_

 ریدستگ یدونم بار اوله که قاتل رو اشتباه یچه م ایاومده؟ شیپرونده پ

 کیهم بود  گهیو هر کس د دیوید هیتمام مدارک و شواهد عل.میکن یم

 باشه  یا گهیکرد قاتل کس د یدرصد هم شک نم

 دمیچشمم کش یبه گوشه  یدست کالفه

 شد قربان؟ یحاال چ_

 باال انداخت  چونه

  یچیگفت ه شهیفعال م_

 ضرب گرفتم زیبا ناخن انگشت سبابه رو م یعصب

تنها  یچیه یکردم ول ییکه نم پس نداد ،بعد تو منم ازش بازجو دیوید_

 بود  رسامیعلت ربودن ام دمیفهم یزیچ

  دمیکم خودم رو جلو تر کش هیرو جمع کردم و  انگشتم

 چرا؟_

 کرد  یهوف

ما ...حساب شده عمل کردن بایگفت تقر شهیه که مجور نقش هی یچیه_

و بعدشم  یدیکارخونه د هیکه تو اونو تو  نیتا ا میدنبال قاتل بود

شک به  نیا لیتبد یخب شک تو به اون و اون برا.... یکرد بشیتعق

  دهیرو دزد رسامیام نیقی

 زدم  پوزخند
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 احمقانه است_

 شتن هم دا گهید لیخب دوتا دل یجاش آره ول نیتاا_

 رو مقابلم گرفت کشیکوچ انشگت

 گهید رسامیمنحرف کردن روند پرونده،با وجود در خطر بودن ام کی_

 نداشت  یبه پرونده توجه یچیه

 کردم یدست شیپ

 ؟یو دوم_

گروگان داشتن که تو مواقع خطر ازش به عنوان برگه برنده  هیکه  نیا_

 استفاده کنن

 م رفتتو ه شتریو اخمام ب دمیلب کش یرو زبون

فکر ما رو از  دیچرا با... یاول یکنار اومد ول شهیجور م هی یخب با دوم_

 پرونده منحرف کنن؟

  دیبه پشت گوشش کش یدست

 دونم  ینم_

 نگفتن ؟ یزیچ هیبق_

 ...که نه فقط گفتن یخاص زیچ_

 باعث سکوتش شد  میزنگ گوش یصدا

 کنم یاالن قطعش م دیببخش-

دوباره .کارو انجام بدم  نیونستم انت رسامیشماره ام دنیبا د اما

 زمزمه کردم  یدیببخش

 ر؟یالو ام_

 ؟ییکجا انیسالم ک_
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 اومده؟ شیپ یاداره ام مشکل_

زنگ زدم بگم ... یبرنم عکسبردار ینه فقط خواستم بگم دوباره دارن م_

  ینگران نش ستمیتو اتاق ن یدیو د یاگه اومد

 رسونم یممنم کارم تموم بشه زود خودم رو ...خب  لیخ_

 باشه خداحافظ _

 خداحافظ _

بگه  یزیخواست چ نیامیبن.بمیج یرو قطع کردم و و گذاشتم تو یگوش

ناخود آگاه فکرم رو .ام شد یکه تو ذهنم جرقه زد باعث دلنگرون یزیاما چ

 بلند به زبون آوردم 

 بشه؟ یعکسبردار رسامیقرار نبود دوباره از ام_

 خاموش بود  رو گرفتم اما ریبه شماره ام عیسر

 بوده ازین دیخب شا_

 رو از گوشمم فاصله دادم یگوش

 شهیدکترش گفت حالش خوبه و فردا مرخص م_

 باال انداخت  شونه

 بگم واال  یچ_

 رو گرفتم  مارستانیب شماره

 دییبفرما...مارستانیب_

 فکر کردم یکم

 حرف بزنم یخواستم با دکتر روح یم_

 ستیامکانش ن_

 ردرو به شدت فوت ک نفسم
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با خانوم  یضرور یلیکار خ هیهستم ، یالنیخانوم من سرگرد م دینیبب_

  دیکن جشیتر پ عیدکتر دارم، لطفا هر چه سر

  دیباشه چشم،چند لحظه صبر کن_

 کردم کوبوندن مشت به پشت لبم شروع

  دییبفرما_

 ؟یعکسبردار یرو ببرن برا رسامیام نیخانوم دکتر شما گفت_

 ؟یک_

 کردم یپوف

  یالنیم مرسایام_

 سکوت بود  یلحظه ا چند

 بگم  یزیچ نیهمچ هی دیمن چرا با رینخ...آهان_

 بود  ادیهمه استرس و اضطراب واسه چند روز ز نیا...شل شد رو مبل  تن

 ؟یعکسبردار یبره برا دیرفته گفته با یپس ک...پس_

 دونم من ینم_

 سمت در  دمیو دو ستادمیزحمت سر پا ا به

 رو از اتاقش خارج کنه  رسامیام یکس نیاقش و نزارسمت ات رنیب عیسر_

 اومده؟ شیپ یمشکل_

 نشست کنارم  نیامیزدم اما قبل حرکت بن استارت

  نیکه گفتم بکن یلطفا کار_

 خب ،باشه  لیخ_

  مارستانیرو پرت کردم رو داشبورد و به سرعت روندم سمت ب یگوش

*** 
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 یصدا.پله ها باال رفتم توجه به آسانسور از  یشدم و ب مارستانیب وارد

 یاتفاق رسامیام یاگه دوباره برا...ترسونده بودم  یو داد حساب غیج

آخر رو که رد  یپله .کننده بود  وانیفکر کردن بهش هم د یحت... وفتهیب

 خکوبیمرد م هیبلند  یصدا دنیروبروم و شن یصحنه  دنیککردم با د

 دمش

 زنمش  یجلو م ادیب یهرک_

 گرفتم تا به خودم مسلط بشم  واریدست به دگشاد شد و  چشمام

رو  رسامیام یبودن و اون مرد که گلو یشرویحراست در حال پ یمامورها

 قهیشق یو اسلحه اش رو ،رو دیچرخ یبه اسارت گرفته بود به اطراف م

 رونیدستم رفت پشت کمرم و آروم اسلحه رو ب.فشرد یم رسامیام ی

زمزمه کردم و خواستم  یاهللا ا بسم.هنوز متوجه من نشده بودن.دمیکش

پرستارا تنش بود و  دیکه روپوش سف یسر و صدا برم جلو که دختر یب

اسحله دستم  دنیصورتش رو با ماسک پوشنده بود،برگشت سمتم و با د

 زد  ادیفر

بنداز اون اسحله  رهیبم زتیبرادرزاده عز یخوا یجناب سرگرد اگه نم_

 رو  یلعنت

 رسامیو صورت درهم ام دهیشناسه ،مهم رنگ پر ینبود منو از کجا م مهم

 .شدیم یاومد،ناش یکه کتفش م یکه از فشار یاز درد بود،درد

 ؟یدینشن_

 رو بردم باال دستام

 خب آروم  لیخ_

  کایو گذاشتم رو سرام نییام آوردم پا اسلحه
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  نوریهولش بده ا_

 دختره خم شد واسلحه رو.پا هولش دادم سمته اون دختره و مرده با

 برداشت 

 خوبه جناب سرگرد_

 دیویکردم و دوباره نگاه دادم به دختره که مثل د رسامینگاه به ام هی

 لهجه داشت

 ؟یکن یکارا رو م نیا یچ یبرا_

  دیخند

 منظورت کدوم کاراست؟ قایدق_

 زدم یپوزخند

 هیمنظورم چ یدون یخودت بهتر م_

 سام رو نشون دادم ریام

 ستیو حالش خوش ن ضهیداره،اون مرن ایقضا نیبه ا یاون بچه ربط_

رو  رسامیکه ام یبود و اون درحال ستادهیاز مرد ا یقدم هی یفاصله  با

 و حواسش به همه جا بود  دیچرخ یمحکم گرفته بود به اطراف م

 دلم سوخت براش یآخ_

 ؟یخوا یم یچ_

 آزادش رو چند بار تو هوا تکون داد دست

 خوام؟ یم یچ...یزیچ هیشد  نیا نیآفر_

 به ساعت انداخت  ینگاه

با برادر  دیبا شهیهم یبود که بود ،نبود برا نجایا دیوید گهیساعت د هی_

 یکن یزاده ات خداحافظ
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 به جلو برداشتم  یقدم یعصب

 تو ؟ یگیم یدار یچ_

 رو سمتم نشونه رفت اسلحه

 برو عقب _

 سرجام برگشتم

امروز  نیمکشور و ه نیکارا داشتم تو ا یسر هی،من  یدیکه شن نیهم_

 تموم شد 

  دیمندانه خند روزیپ

بود جناب  ؟مفهومیخوام با نامزدم برگردم به کشورم اوک یحاال هم م_

 سرگرد؟

بود  دهیچیانقدر به هم پ زیچرا همه چ...نگاهش کردم  جیگ چندلحظه

 پرونده هزار تو ناتمام بود؟چرا؟ نی؟چرا کابوس ا

 م زمزمه کرم که انگار فقط قراره خودم بشنو یلب طور ریز

 نامزدت؟_

 دیدخترهانگار شن اما

 اومد  یخونخواه نیا یمن برا یکه پا به پا یکس...دیوید...آره نامزدم _

 مرد کنارش نگاه کردم  به

 مرد؟ نیوا_

 پوزخندش تو گوشم نشست یصدا

  نیکرد هم یکه تو کارا کمکم م ریحقوق بگ هیچکاره،یعمال ه_

 دیحاال که فرصت بود شا. انداختراستش رو باال یگفت و شونه  نویا

 معما باز کرد  نیگره از ا شدیم
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 ؟یخونخواه نیا لیودل_

 یبلند و طوالن دیخند

نداره  رادیاما ا یزبون منو بکش ریز یخوا یم...زرنگ یلیسرگرد،خ یزرنگ_

 هینداره اگه  یرادیخان ا رسامیام هیحاال که قراره به رفتنه منه،با وجود 

 یرو بدون ییزایچ

 دیآزاد کردن خودش بود،کوب یکه حال تقال برا رسامیاسلحه به کتف ام اب

به جلو  یخواستم قدم.صورت و درهم رفتن چهره اش شد یو باعث کبود

 .شد رسام،مانعمیام یبردارم اما با فشردن اسلحه به گلو

 سرجات  ستایوا_

 رو بردم باال دستام

 باشه_

 رو برداشت و تو هوا تکون داد  اسلحه

از ...که مردن حقشون بود مرگ ییاونا یرو بدون همه  زیچ هی فقط_

چرا  گنیبهت م شیو چهار سال پ ستیراجع به ب یخانواده هرکدوم بپرس

 مرگ حقشون بود 

 اش در هم شد  چهره

 خصوصا زن به اصطالح پدربزرگم ،داوود فرود_

اما  دینگاه متعجب من دوباره خند دنیپدربزرگ؟با د... دیباال جه ابروهام

 زود به خودش مسلط شد 

  دیویرو بدن به د یبسه زنگ بزن بگو گوش دنیخب قصه شن_

 نیامیرو تکون دادم و زنگ زدم به بن سرم

 الو قربان_
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 خوبه؟ ان؟حالتیالو ک_

 حرف بزنن دیویخوان با د یم نایبله قربان،ا_

 بچه ها مستقر شدن  انیراحت ک التیخ_

محوش  عیکه سر رهیبگ رو لبم شکل یخواست لبخند ناخواسته

 یوقت...شد  یرشته بودم پنبه م یکردن وگرنه هر چ یشک م دینبا...کردم

بمونه  نیدادم تو ماش شنهادیپ ادیخواست همراهم ب نمیامیبن نیتو ماش

و  اتیعمل یگذشت و تماس نگرفتم با بچه ها قهیکه پنج دق یو درصورت

 کنه هنگگروه نوپو هما

 کشه یطول مچقدر  نیگفت...بله قربان_

 کشه سرگرد ینم یلیخ_

 کرد  یخنده ا تک

بگو حرکت  رسامیهستن فقط به ام راندازهایتک ت ررسیهر دو تا تو ت_

 خطا بره  رینکرده ت یینکنه ممکنه خدا

 قربان؟ نیمطمئن_

 تموم بشه یبدون ُمردن اونا باز شدیبود که م یا گهیراه حل د دیشا

 سرگرد میندار یا گهیراه حل د_

 میه قربان منتظرباش_

 مراقب باش دمیم ریبعد قطع کردن دستور ت هیثان یس_

 فعال_

 بمیرو گذاشتم تو ج یگوش

 گفت؟ یچ_

 دختره نگاه کردم به
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 کنن یگفتن هماهنگ م_

 کشه؟ یچقدر طول م_

 لبم باال رفت یگوشه  ناخواسته

 کشه یطول نم یلیخ_

ز ا نانیاطم یبود فقط برا کمیفقط خواسته کوچ نیخوبه،ا_

 باشه نجایا قهیسر چهل و پنج دق دیبعدش با...شیسالمت

 کم بوده بود ...تکون دادم یسر

 شهینخور خب؟تموم م رسام،تکونیام_

 حرص چشماشو بست با

 شه؟یتموم نم یلعنت یباز نیچرا ا_

ها  شهیشکستن ش یباز کردم صدا یچشمام رو بستم و وقت نانیاطم با

دختره  یگلوله بازو انیبه خودشون بکه  نی،توسط گلوله ها اومد و قبل ا

 رسامیام....و اسلحه از دست جفتشون افتاد  دیمرده رو در یو شونه 

جهش  هیومن با  دیکش رونیمرد ب یخودش رو از دست شل شده 

 یدراز شده اشون برا یاسلحه رو از مقابل دستا. سوندمخودم رو بهشون ر

 ادیو فر غیج یاصد ونیبه دست آوردن دوباره اسلحه برداشتم و م

 نیاز پنجره ها و پله ها مامورا باال اومدن و قبل ا ضایپرستارا و دکترا و مر

و مشغول دستبند  ستادنی،با اسلحه مقابلشون ا انیکه اونا به خودشون ب

 یصندل یحال رو یکه ب رسامیو به ام دمیکش ینفس راحت.زدنشون شدن

 منشسته بود لبخند زد مارستانیب دهیبهم چسب یها

 نشستم کنارش

 ؟یخوب_
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 نثارم کرد  یلبخند

 سرم نازل نشه،خوبم یا گهید یاگه بال_

 کردم لیشونه چش ما یرو،رو سرم

 راحت  التیتموم شد ،خ گهینه د_

 دیکش یآسوده ا نفس

*** 

 زیهنوز چ یپرونده کردم و دوباره از اول خوندمش ول مهیرو ضم کاغذ

مقتول .هم موند رو دستم  گهیقتل د هی چیدستم رو نگرفت که ه یخاص

شکنجه و در آخر  یعیزن بود و به طرز فج هیبار برخالف دفعات قبل  نیا

 یزن چهل و سه ساله که ازاعضا هی.در آب کشته شده بود یبر اثر خفگ

 .کشور یاز وزرا یکیو همسر  ودهدولت ب

 یریدستگ اتیکه امروز بعد عمل یرو ،رو هم گذاشتم و به جسد چشمام

که ما  یگفت زمان شهیبوده و م شبیزمان قتل د.بود فکر کردمشده  دایپ

کشتن  ینقشه برا دنیکش ریاونا درگ میبود رسامیکردن ام دایپ ریدرگ

به شدت محافظت  شیشغل تیموقع لیبودن که به دل یآدم

  رونیب امیدر باعث شد از فکر ب یصدا.شدهیم

  دییبفرما_

 درو باز کرد و احترام گذاشت  استوار

 ش؟یشد؟آورد ید چآزا_

 در کنار رفت  یجلو از

 داخل؟ انیجا هستن بگم ب نیبله قربان ا_

 شدم زیخ مین
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 ارنیب فیآره بگو تشر_

 فرود عصا زنان وارد شد  خانوم

 سالتم جناب سروان _

 نهیزدم و با دست اشاره کردم بش یلبخند

 سرگرد هستم _

 زد  یرو تکون داد در حال نشستن لبخند سرش

  ستمیآشنا ن سیپل یبا درجه ها ایز من دیببخش_

 میشد فیخوام مصدع اوقات شر ینداره،عذر م یرادیا_

 تکون داد  یاحترام سر به

 کنم یخواهش م_

 داد هیتک زیرو به م عصاش

 نیکرد دایقاتل همسرم رو پ_

 کردم سیرو با زبون خ لبم

 بله _

 برق زد  چشماش

خوام  یجاست مهست؟چرا شوهرم رو کشته؟اصال ک یخدا رو شکر،ک_

 ...و  نمشیبب

 دستم رو نشونش دادم کف

ممنوع المالقات هستن ،امکان  شونیخانوم فرود ،اوال ا نیآروم باش_

 نشینیبب نیتون یوجود نداره،شما فقط زمان محاکمه م دنشونید

 داد هیتک یکمرش رو به صندل مغموم
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 ن،چونیگتا علت قتل رو به ما ب نجایا نیایب میما از شما درخواست کرد_

 یاعتراف چیو خودش ه نیبگ دیقاتل گفته اصل ماجرا رو شما با

 ...خب  یول مارستانهینکرده،البته فعال تو ب

 حرفم ونیم دیپر

 بگم چرا؟ دیخبر همسرم رو کشته و من با یاز خدا ب هی نمیبب نیصبر کن_

 کردم دییرو با تکون دادن سر تا حرفش

 درسته _

 نگاهم کرد  جیگ

  شمیممن متوجه ن_

و سه ساله که دورگه  ستیدختر ب هیاسم قاتل سارا اندرسوِن، دینیبب_

 کنه مرحوم داوود فرود پدربزرگشه  یو ادعا م هییکایآمر یرانیا

  شدیخانوم فرود گرد تر م یبه لحظه چشما لحظه

 سارا؟_

  دیاز چشمش فرو چک یو قطره اشک دیبه گلوش کش یدست

 دشون؟یشناس یم_

 اعث شد تلفن رو بردارم و از استوار درخواست آب کنماش ب دهیپرس رنگ

 لطفا دیآروم باش_

از اون رو خورد  یآب وارد شد و خانوم فرود فقط جرعه ا یوانیبا ل استوار

  زیم یرو گذاشت رو وانیو بعد ل

 حالتون خوبه؟_

 تکون داد یسر

  دمشیبارهم ند کی یکه حت یراست گفته،سارا نوه ماست،نوه ا_
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 نشستم  یصندل یخودم بلند شدم و مقابلش رو زیپشت م از

 خب؟_

 زد  یتلخ لبخند

 ما رو داغون کرد  یاتفاق شوم افتاد و زندگ هیش،یو چهار سال پ ستیب_

 رو با درد بست  چشماش

 هنوز داغ بچم تازه است برام_

 نیبد حیکامل توض شهیم_

  دیلب کش یرو زبون

موقع دخترم بهار نوزده  شروع شد،اون یخواستگار هیاز  زیآره،همه چ_

 هیبعد سه تا پسر  ،خدایسالش بود،خوش برو رو بود و دوست داشتن

و  میبه الالش بزار یل یل یلیخ شدیباعث م نیدختر بهم داده بود وهم

 ینیخواست به ترفت الع یو خالصه هر چ میخرجش کن یمهربون یکل

 یها یریهاش ،سخت گ یمهربون یالبته داوود با همه  میکن ایبراش مح

بود و اعتقاد داشت بچه هاش هم  یخاص خودش رو داشت،آدم معتقد

بهار تنها بره  زاشتیکه از نظر داوود درست بود، نم انیبار ب یجور دیبا

 یلیبودن و خ یهمراه و مراقبش م شهیهم دیبا اد،برادراشیو ب ییجا

قط بهار ف یکرد و داوود در جواب چراها یم یصبکه بهار رو ع گهید یکارا

 گفت یکلمه م هی

 یچون دختر_

 ما  یها یشد شروع بدبخت نیبهار اومد و ا یخواستگار برا هیو  گذشت

 چطور؟ _

 بود ادامه داد رهیخ زینقطه از م هیکه به  یحال در
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و  یگفت پسره خوب یداوود م نیدون یم...از داوود اصرار ،از بهار انکار_

استخدام آموزش و پسره تازه به .نهیش یگفت به دلش نم یبهار م

 یبود اما بهار م یو خانواده دار یریپرورش دراومده بود،پسر سر به ز

برادراش  یمن گفتم،هرچ یپدرش گفت ،هرچ یهرچ...گفت نه 

 .نه الگفتن،گفت اال و بِ 

  دیجگر سوز کش یآه

 ... نیحس نیبا هم ای:لج و گفت  یداوودم افتاد رو دنده _

 نصفه گذاشت  حرفشو

 بود  نیاسمش حس_

 بود  ییپرونده کذا نیمقتول ا نیدوم نیتکون دادم و حس یسر

 ای یکن یازداواج م نیحس نیبا هم ای:داوود گفت ...گفتم  یداشتم م_

و اعتصاب و دادو  یو زار هیبهار و گر لیبر خالف م.کس  چیه

و بهارآروم  دنید یهمه تدارک م.مدار بله برون رو گذاشت دادش،قراریب

 دهیفهم یانگار:گفت  یباعث تعجب همه بود و داوود م نیشده بود و ا

 .نداره،سر به راه شده داریخر گهید شکه ناز و ادا

  دیبه سر زانوش کش یدست

که تلفن زدنا و قراراش با دوستش زهره  دمید یم...بود نطوریکاش ا یا_

 یکه داره با دوستش درد و دل م نیا یگذاشتم پا یشده اما م ادیز

 یتا ظهر بهار خونه بود ،عصر.دیکه شب بله برون رس نیگذشت تا ا.کنه

گفتم نره ،گفتم پدرش .گرده یسر به زهره بزنه تا شب برم هی رهیگفت م

و زود  رهیکار واجب داره م هیاما قبول نکرد گفت  شهیم یعصب هبفهم

 .گرده یبرم
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 بود با انگشت گرفت دهیچروکش چک یگونه  یرو که رو یاشک قطره

زدم به زهره  ومد،زنگیاومدن و بهار ن ومد،مهمونایهار نعصرشدشب و ب_

زنگ زدم،نبود  دیاونا نرفته،هرجا که فکرش رو بکن یاما گفت اصال خونه 

 یبرادراش دنبالش هرجا که بگ.خورد یکه نبود،خون ،خونه داوود رو م

 امت،داوودیو اخم و تخم رفتن،خونه شد ق یگشتن،مهمونا که با دلخور

برام داد و قال داوود مهم نبود برام .نیو بب ایاخت که براه اند یفانطو

خونه نگذرونده بود  رونیشب رو ب هیکه  یدختر جوونم مهم بود،دختر

تا صبح چه برما گذشت ...کجاست میدونست یوحاال نصفه شب بود و نم

اما از بهار  مینموند که نگشته باش یمارستانیو ب یکالنتر.فقط خدا داند

 .ودنبود که نب یخبر

لرزونش که تو هم قفل شده  یشد و نگاه دوخت به انگشتا ساکت

 به همون حالت موند یچند لحظه ا.بود

 خانم فرود؟_

 نگاهم کرد گنگ

 بله؟_

 نیگفت یم نیداشت_

 تکون داد یسر

 کجا بودم پسرم؟...هان؟بله_

 دادم لشیتحو یا مهینصفه ن لبخند

 ومدیکه دخترتون شب خونه ن ییاونجا_

 کرد  دییدرد تا پر
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 یعنیدختر  ومدنیو اون زمان خونه ن ومدیآره،بهار شب خونه ن_

و زمان رو به باد فحش و  نیبود و زم شیفاجعه،داوود مثل اسفند رو آت

 یبهار خط و نشون م یبرا ایکرد  یم دیمنو تهد ایناسزا گرفته بود و 

 منه مادر هم اشک و آه و دعا کردن بود  د،خوراکیکش

 گرفت و به من دوخت  زیم ی شهیدش تو شخو ریاز تصو چشم

 تونستم بکنم ینم یا گهیکار د_

 تکون دادم یحرفش سر دییتا به

ماه  هیهفته،دوهفته، هیروز شد،دوروز،دوروز شد سه روز،سه روز شد  هی_

ماه از دخترت خبر  هی؟یچ یعنی یفهم یگم؟میم یچ یفهم یم...

 نیر شده بودن و اخبردا لیفام ؟همهیچ یعنی یفهم ی،مینداشته باش

داوود و پسرام بدتر از درد نبود دخترم بود،ننگ بود براشون که  یبرا

روز  هی.ازش نباشه یخبر بزاره بره و خبر یماه ب هی شوندختر و خواهر

شدن بهار بودم که تلفن  دایپ یطبق معلول مشغول دعا و نذر کردن برا

 ...زنگ خورد

 چقدر از اون ماجرا گذشته بود؟_

 ماجرا؟کدوم _

 دادم حیتر منظورم رو توض واضح

 گم شدن دخترتون_

 حدود دوماه _

 ن؟یگفت یخب م_

مامان گفتن بهار باعث شد زانو هام  یصدا دنیتلفن رو برداشتم و شن_

  نیسست بشه و آوار بشم رو زم
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 و دوباره گفتنش رو از سر گرفت دیاز بن جگر کش یآه

جمله گفت  هیو  دیحرفم رو بر هیبنا گذاشتم به داد و قال اما اون با گر_

 رو خراب تر کرد رو سرم ایکه دن

 نیپس دنبالم نگرد ستمین رانیفقط زنگ زدم بگم سالمم االنم ا_

 خداحافظ مامان دوستتون دارم

دونستم  ینم.من قطع کرد یرو گفت و بدون توجه به الو گفتن ها نایا

رو بهش  هیو قض که کردم زنگ زم به داوود یتنها کار.بکنم دیبا کاریچ

جناب  ارمیسرتون رو درد ن.خودش رو رسوند خونه یگفتم و اونم فور

فقط گفتن .رنیازش بگ ینکردن،هرجا رفتن نتونستن رد یهرکار.سرگرد 

همه  گهیگذشت و د هیاز اون قض یدو سال.نیهم کاستیشماره آمر شیپ

 شدن دیکردن بهار ناام دایاز پ

 کنن؟ داشینتونستن پ یعنی_

 تکون داد نیبه طرف رو سرش

از مرز رد شده بود نتونستن  یهم رفتن اما چون قاچاق کایتا آمر ینه،حت_

 ارنیب ریازش گ یآدرس و نشون

 دست اشاره کردم ادامه بده با

ازش .احوال بود،دستپاچه بود شونیپر...روز زهره اومد خونمون هی_

د رو برداشت و خواست بلن فشیهول ک.چشه؟فقط نگاهم کرد دمیپرس

 ونینشست و گر.دوباره سوالم رو تکرار کردم.که دست گذاشتم رو زانوش

 یو حضور یکه داشتن تلفن یگفت که تمام مدت.فیشروع کرد به تعر

گفت .کردن یرفتن بهار رو جور م یقاچاق یکارا اهمب نید یرو م گهیهمد

که  یسوال نیاول.نگفته یزیخبرداشته اما به خواست بهار چ هیاون از قض
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خواسته بگه  یدونه،گفت نم یبهار بود و اونم گفت که م یجا دمیپرس

 کنه و بهار اونجا درعذابه یم تشیداره اذ یلیاما شوهرش خ

 رو از اشک پاک کرد  صورتش

 یاجنب هیمادر که بفهمه دختر با  هی یداره برا یچه درد یدون ینم_

 هیتو چه حال ستیازدواج کرده و معلوم ن

 کرد  یهوف

 نیدم،آدرس رو از زهره گرفتم و داوود و بچه هابا اولکشش ن یلیخ_

رفتن بهار دچار دردسر شدن  یبماند که چقدر سر قاچاق.کایپرواز رفتن آمر

 برشگردونن ینشه قاچاق یکه زندان نیا یومجبور شدن برا

 تکون دادم و از ذهنم گذشت اشتباه پشت اشتباه یتاسف سر به

شده ...ختر ناز پروده من باشههمون د نیا شدیباور نم دمشید یوقت_

مرده متحرک  هیحالش اصال خوب نبود،شده بود ...پاره استخون هیبود 

 یم یبود و گاه یو زار هیخورد و کارش فقط گر ی،به زور غذا م

 من،دخترم یبچم،سارا:گفت

 نی،شما گذاشت ارمیدخترم رو ب نیشما نذاشت:زد سر پدرش یداد م یگاه

 یم هیکنه و من خون گر یم تیبچم رو اذ نش،اویپدر الکل شیبمونه پ

همه بال سر خودش  نیبهارم که از سر لج با پدرش ا یکردم برا

خودش بسازه اما گند زده بود  یبرا ییایرو یاون رفته بود که زندگ...آورده

 .ستشین وبه هست 

 وانیبلند شدم و ل.رو گذاشت رو صورتش و هق هقش بلند شد  دستاش

 آب رو مقابلش گرفتم

 لطفا نیخانوم فرد آروم باش_
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 رو ازم گرفت وانیل

 ...ستیاگه حالتون خوب ن_

 تکون داد یکرد و سرش رو به عالمت منف ینیف

روز صبح جنازه اش رو  هیدوهفته از برگشتنش نگذشته بودکه ...گمینه م_

 میآورد رونیاز اتاقش ب

 خورد وندیبه هم پ ابروهام

 علت مرگ_

 خورده بود  ،سمیخودکش_

 تاسفم م_

 اش رو فشرد  قهیشق

 ستیحالم مساعد ن..تونم برم یمن م_

 سمت تلفن رفتم

 بچه ها برسوَنِنتون گمیم_

 شد و خواست بره سمت در اما مردد برگشت بلند

 نوه من پدربزرگش رو کشته؟ یعنی_

  دییتا یرو بستم و باز کردم به نشانه  چشمام

 متاسفانه بله_

خدر .خانوم فرود رو به منزلشون برسونن تلفن به بچه ها خبر دادم که با

فکر کردم فرود مرد چون پدر  نیکه پشت سر خانوم فرود بسته شد،به ا

 یچ یخواستگارش و زهره دوستش،علت مرگ اون قاچاچ ییبهاربود،بابا

 بوده؟

*** 
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 زیرو تو هم گره کردم و گذاشتم رو م انگشتام

  دمیخب پرس_

 گفت یگرفت و آخ رو که تو آتل بود تو دست شیزخم دست

 ؟یدیبه جوابم رس_

 گفتم یهوم

 سراغ من؟ یپس چرا آمد_

 داشت یاش آدم رو به خنده وا م لهجه

 سوال رو هنوز نگرفتم هیجواب _

  دیکش یا ازهیحوصله خم یب

  ؟یکشت یچ یآدم رو برا یهمون قاچاقچ..یکاشف_ 

 پر شد از رنگ نفرت نگاهش

 خوام برگردم تو بازداشتگاه یمن م_

طور رو  نیبود که هم یدوسه روز...شیکردم از سرتق یبستم و پوف مچش

 رفت یاعصابم رژه م

کن نه وقت  تینه خودتو اذ...داره یدختر جون اعصاب منم حد نییب_

 رمیکه تا جواب سواالم رو نگ یباش دهیفکر کنم تا االن فهم... ریمنو بگ

 ستمیدست بردار ن

 زمزمه کرد یسیلب به انگل ریز یزیچ

 شنوم یم_

 شده از حرص نگاهم کرد  ریز یو به چشما یعصب

 ُمرد چون حقش بود_

 دادم به دستم هیام رو تک چونه
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 چرا؟_

 لبش رو جمع کرد و نگاهم کرد یلحظه ا چند

 حق آدم متجاوز مردنه_

 دیابروهام باال پر جفت

 متجاوز؟_

 اوهوم _

 موقع رد کردن مادرم بهش تجاوز کرده بود_

 دندونام گرفتم و رها کردم ونیچپم رو ماشاره دست  انگشت

 تیکه مردن مرگ حقشون بود،اونا مادرم رو اذ ییاونا یهمه _

،از  یمادر داشتن رو به دلم گذاشتن،از بچگ دنش،حسرتیکردن،حسرت د

 یپدرم رو م یخوندم و حرفا یکه دفتر خاطرات مادر رو م یزمان

شدم،من با حس  یگ منفرت بزر نیا نه،بایک نیعقده ،با ا نیا دم،بایشن

روز و  نیتا به ا دمیکش یقد م دم،اصالیو قد کش مانتقام بزرگ شد فیکث

پدرم رو  ست،چونیمهم ن یلحظه برسم،االنم برام مرگ و زندگ نیبه ا

 .الکل کشت ،مادرم رو سم،بزار من رو هم طناب دار ُبکشه

 شد؟ ؟چطوریاون کجا آشنا شد د؟بایوید_

 گوشه لبش نشست یلبخند

رو اونجا پر  هامییکه تنها ییجا...باهاش کنار اسکله آشنا شدم...دیوید_

جنس دردمون شکل  ییجورا هیکس، یمثل من بود،تنها و ب...کردم یم

 هم بود 

  دیکش یبست و آه چشم

 تونم برم؟ یحاال م_
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 ندارم فعال گهید یسوال_

ش اومدم و دستور دادم برگردونن رونیتکون دادم و از بازداشتگاه ب یسر

 بازداشتگاه

*** 

 یخوب یاووم چه بو_

 رونیب دمیرو از تو قفل کش دیکل

 دونم کار تو باشه بچه یم دیبع_

 کردم زونشیرو در آوردم و آو کتم

 سالم پسرخاله_

 برگشتم سمت صدا  متعجب

 ؟یکن یم کاریچ نجایسالم سحر جان،تو ا...س_

 کرد بغ

 اومدم؟ یم دینبا یعنی_

 تر شدم کینزد بهش

راستش  یول یینجاینبود ،خوشحال شدم ا نیاصال منظورم انه نه،_

 تعجب کردم

 گفت و رفت سمت آشپزخونه یآهان

دوتا رو خواهرم سپرده  نیا گهیپلو درست کرده،م یمامان براتون باقال_

 سر بزنن هی ومدنین یمدت حت نیدست من اما تو ا

 ختیر یم ییداشت چا...دادم به کانتر  هیتک

 مدت،که اصال وقت سر خاروندنم نداشتم نیبود ا سرم اون قدر شلوغ_

 رو با نبات گذاشت جلوم  ییچا وانیل
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 ممنون _

 سمت خودم دمیرو پس زدم و قندون رو کش نبات

 دمیم حیقند رو ترج_

 سمت اجاق گاز و در قابلمه رو برداشت رفت

 یلیهرطور ما_

 کو؟ ریام_

 سمتم برگشت

 دیهان؟با مامان رفتن خر_

  دیخند

  دیمامان بردش خر یعنی_

 یتک خنده ا.تکون داد دنیبه عالمت به زور کش یشیرو نما دستش

 کردم کیرو به لبم نزد وانیکردم و ل

  قایدق_

 شده بود  لیاش به لبخند تبد خنده

خودش رو بکشه ،بتونه بفرستتش بره  نایم...نداره دیاعصاب خر رسامیام_

 تشیاونم نها...رهیاز سر کوچه ماست و تخم مرغ بگ

 لبخند نشسته کنج لبش نگاه کردم به

 زنش چارهیب_

 ...که رفت تو فکر دمیپررنگ تر شدو د لبخندش

 ؟ییسحر کجا_

امان .سرخ شده برگشت سمت اجاق گاز یاومد و با گونه ها رونیفکر ب از

 خودش یبافت برا یم ایفکر کنم داشت رو...دخترا نیاز دست ا
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 امیبااجازت من برم لباس عوض کنم،ب_

 که برگرده زمزمه کرد  نیا دونب

 راحت باش_

شدم  ییرایرو عوض کردم و دست و صورتم رو شستم و وارد پذ لباسام

 باز شدن در اومد یکه صدا

 کیتراف نیگردما،اونم تو ا یبرنم گهیخاله من د یوا_

 کالفه خاله بلند شد یصدا

 خوام آش درست کنم  یر،میرفت برو بگ ادمینعناع  گمیم_

 دهایخر ی سهیگرفتن ک یخاله وارد شدن و سحر جلو رفت برا و رسامیام

 سالم_

 رو پرت کرد سمتم نیماش چیسو رسامیسمت من و ام دنیچرخ همه

 ایب ریبپر نعناع بگ انیک_

رو برداشتم  ونیزیو نشستم رو کاناپه و کنترل تلو دمیرو تو هوا قاپ چیسو

 کردن کاناال شدم نییو مشغول باال پا

 عمرا _

 و پرت کرد کنارمر خودش

 نمیرو عمرا؟پاشو بب یچ یچ_

 خاله از آشپزخونه بلند شد  یصدا

 بزرگتره باهاش درست حرف بزن رجانیام_

 رو بازوم  دیکوب.زدم رسامیام یکج و کوله  افهیبه ق یشخندین

 کچلم کرده از صبح ...تو  یخاله  گهیپاشو د...جمع کن خودتو_

 مانتوش شد یدن دکمه هانشست روبرومون و مشغول باز کر خاله
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 رجان؟یام یگفت یزیچ_

 زد یزورک یلبخند ریام

 باشما نبودم خاله_

  ایب ریپاشو مادر برو نعناع بگ_

 و غر زد چیدست برد سمت سو مغموم

 گهید یریمارکت بگ ریاز همون هاپ یخواست یخب خاله م_

 گرد نگاهش کرد  یبا چشما خاله

 نکن  یخوام ،تنبل یتازه م ینعناع  ریام_

که داشت دکمه  یعزا گرفته راه افتاد سمت در که سحر در حال یآدما مثل

  دیقاپ رسامیرو از دست ام چیبست سو یمانتوش رو م یها

 مامان رمیمن م_

 کنه اما سحر امان نداد یمخالفت رخواستیام

  رمیم ،منیریخوب بگ یسبز یتون یشما نم_

  دیبه پشت گردنش کش یدست رسامیام

 ممنون _

نگاه کردم،اونم  رسامیبا خنده به ام.رفت  رونیزد و از درب یلبخند رسح

زمزمه کرد و رفت سمت  ییبرو بابا ونهیزیخاله حواسش به تلو دید یوقت

 اتاق

*** 

خاله رفت .شد یهرکس مشغول کار.دیقاشق،چنگال ها که خواب یصدا

سفره رو جمع و جور  لیوسا رسامیها و سحر سراغ ظرفها،ام یسراغ سبز

 .شدم یکرد و من به دستور خاله مشغول دم کردن چا
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 ؟یکرد کاریچ انیک_

 سماور  یرو گذاشتم رو یقور

 گذاشتم دم بکشه خاله_

 نعناع تو دستش رو انداخت تو سبد کنار دستش ی دسته

 ناستیخاله منظورم برگشتن خواهرم ا گمیاونو نم_

 کنار دستش نشستم

  یچیه_

 شد  یل پاک کردن سبزنگاهم کرد و دوباره مشغو متعجب

 مهیول یخوا ینم ان،مگهیم نایا گهیواقعا ،دوسه روز د یخسته نباش_

 ؟یبد

 راستم رو خاروندم  یابرو ی گوشه

 هنوز فرصت نشده  یچرا بابا،ول_

 تکون داد یسر

 خاله؟ یپس ک_

 دمیلب کش یرو زبون

 دنبالش رمیفردا م_

 خوبه _

*** 

 شد؟ یچ_

 فردا وقت دادگاهه _

مقابلم گرفت و با سر اشاره کرد  دیشرت سبز و سف یدوتا ت سام ریام

 کدومش؟
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 خوبه _

 دیور و اون ور کردم و سبز رو پرت کردم رو تخت و سف نیشرتا رو ا یت

 دنیپوش یشرتش رو در آورد برا یتکون داد و ت یسر.رو نشونش دادم

  دیشرت سف یت

 قربان؟ نیندار یکار_

کرد دلم  یم ییها روش خودنماشالق  یکمرش که هنوزم جا دنید از

 شد  شیر

 نه خداحافظ_

 خداحافظ قربان_

 تر به پشتش نگاه کردم قیو دق دمیسام رو کش ریام دست

 کنه؟ یدرد م_

 سمتم دیچرخ

 نه بابا خوب شده_

 شدم تو چشماش  رهیخ

 ...به خاطر من دیببخش_

 رو گذاشت رو لبام دستش

کابوس  هیفت ،مثل اتفاق تلخ بود که تموم شد و ر هیولش کن ،_

 وحشتناک 

 حرفش تکون دادم دییتا یبه معن یسر

  ادیرو بپوش ،بهت م یسرمه ا راهنیاون پ_

 تلخ منحرف کنم  یکردم فکرم از اون روزا یسع

 کدومش؟_
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مورد  راهنیکمد لباسام و پ یرفت جلو رسامیو ام نهیآ یرفتم جلو من

  دیکش رونینظرش رو ب

 گمیم نویا_

 نگاهم کردم و برس رو برداشتم هنرایبه پ نهیآ از

 پوشمش یآهان ،باشه بزارش رو تخت م_

 به در خورد و خاله وارد شد یا تقه

 گهیپس؟ اومدن د نییکجا_

 رو گذاشتم سرجاش  برس

 خاله جون میاومد_

 صدام زد  شیتشو پر

 ان؟یک_

 جان؟_

 دیبه لب باالش کش زبونش

 ؟یکرد سیکارا رو راست و ر گه؟همهیحله د یهمه چ_

 آره خاله،نگران نباش_

همه سوار ...لباس دنبالش  ضیرفت و ماهم بعد تعو رونیزد و ب یلبخند

  میشدن و راه افتاد نیماش

 د؟یکار به کجا کش_

 به پشت سر انداختم ینگاه نهیآ از

 پرونده مختومه اعالم شده و فردا وقت دادگاه اولشونه یچیه_

  یصندل یداد به پشت هیرو تک سرش

 بود اما تموم شد  یسخت یروزا_
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 دمیکش یقیعم نفس

 آره،خداروشکر که خوب تموم شد_

 چرخوند سمتم  یصندل یداده بود به پشت هیرو همون طور که تک سرش

 باز شروع شد  یوا_

 به اطراف کردم  ینگاه متعجب

 ؟یچ_

 و زد تو بازوم  دیخند

 ...زیخان عز گم،کوروشیبابا رو م یدادنا ریگ_

 کنه دیروش رو تقلکو یکرد صدا یسع

 رسامیبپوش،ام نویا رسامیبگوعمو،ام انیبه ک رسامینرو،ام نجایا رسامیام_

 ... رسامیام...رسامیام...رسامیکارو نکن، ام نیا رسامیکارو بکن،ام نیا

دستم رو گذاشتم  دمیخند یکه داشتم م یدوباره بگه که درحال خواست

 رو دهنش 

 ؟یگرفت رسامیِدهَه،چه خوره ام_

 رو از رو دهنش کنار زد  دستم

 یجنابعال یبرادر گرام نیکشم با ا یم یمن چ نیحاال بب_

 رو رون پاش  دمیرو کوب دستم

 ایزن یراجع به برادر من حرف م یدار یهو_

  دیپاش کش یرو رو دستش

 که سنگ خاراست  ستیدست ن_

  دمیخند

 مرض_
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 چپ نگاهش کردم چپ

 ن بزرگترتم،عموتمخجالت بکش م یبگ یخوا یم ه؟البدیهان چ_

 اشاره ام رو تو هوا تاب دادم  انگشت

 قایدق_

  نییپا دیرو کش شهیش

 م؟یدینرس_

 میرس یم میچرا دار_

 کنار جاده و دکمه اتصال رو زدم دمیرو کش نیکه زنگ خورد ماش میگوش

 ا؟یبگو پور_

 سالم قربان_

 شده؟ یزیسالم چ_

 َمرده هیقتول م ایاز محله پونک،گو میگزارش دار هیبله قربان _

 علت مرگ؟_

  ادیپرت شدن از ارتفاع ز ادیبه احتمال ز_

 میمن تو مرخص یدون یخودت که م_

 ...قربان اما دونمیم_ 

  دمیدور دهنم کش یدست

بعد تموم شدن  یول امیتونم ب یمن فعال نم...برو به محل وقوع جرم _

 رسونم اداره  یکارم خودم رو م

 خدانگهدار...چشم قربان_

 یلاعی_

 داد به پنجره باز شده  هیدستش رو تک رسامیام
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 د؟یپرونده جد هی_

 رو جا به جا کردم و پام رو گذاشتم رو پدال گاز  دنده

 دیپرونده جد هیآره _

 

 ...ندارد ادامه

 انیپا

۹۴/۵/۶ 
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