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  .رمان آماده شده است یک یتکتاب در سا  این
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حافظه شخصی رمان  رمان مهــرگان  ده و ده دقیقهرمان    
اـمه ــتر  در هنـگ دارخ ـکاک ـ ی ـیک دـی

حقایق از پِس فرجام آتشــی موهودخ  
اه کلید موما از فلل   برمی کیزند. ـش

ــی می گیرد و در مـیان  آـگاـهان پیشـ
ی یک  رحمانههای ـصری  و بیتلقین

ـجی ـرـهور ـمی ــی  . ـکنــدـمـن در ـتششـ
ان ـهای  ـنافرـجام برای هجی کردن نـه

ای کیر  ان پی  و ک  اکتـل درونخ مـی
شــود و آهی  و شــرخ جانی گرفته می

گیرد. کاطرات در ِحرمانی محض  می
دهند و ماضــی را به آتی  ریشــه می
های دهند تا ســرانجام با پیوند می

 .یک فرشته را رو به پرواز سوق دهند

دگی مردی ه روایتگر زـن از  ده و ده دقیـق
ــ  کــه کوبینی  دودمــاِن تلــاکر اســ
وجودش را اـحاـطه کرده. ـناـگه ـبا اتـلاقی 

ــاع  و دقیـقه ای فیر منتظره در یک سـ
ــود.  همــه زیز برایم منحوم می شـ

اش فروب و شــس ســیه ندگیآفتاب ز 
ــگی کانه ــود.  اش میمهمان همیشـ شـ

ایم را پر می اامـیدی دنـی د و  ـیام وـن کـن
اع  ها و دقیقه ها انزجار می  از تمام ـس

ان تـمام ـنامشیـم  ـها پرتوی  ـیاـبد. در مـی
ــراـزه اکواـنده سـ ان ـن اش پر ـقدرت مهـم

گیرد و  شـــود و جای قیرگونی را میمی
ـــل  د  انـگـیزی در ده و ده  طـلو  صـ

 .آورددقیقه برایم به ارمغان می

ها«یی را ی شــخصــیخ  ر حافظه
امی رواـی  می اـک ه روابن ـن د ـک کـن

را ـبه کود دـیده. ـباری فردی ـبه او 
ای نشـــان نداده و بار دیگرخ  عشقه

ــده وا شــ  .شـــخصـــی دوِد ـه
اما روزمره و زندگی او را به سم  

ی پیـشین ی ـشسـ   کورده رابطه
ــوق می د و روزـگار بر مراد سـ دهـن
د ه دود   .می زرـک ا پیم از آنـس ـت

برگردند و با هرامخ ارهار شدگان 
کننـد کـه این مـاجرا تنیـده بـه 

 .هایی از ابهام اس ری مان و گره 

 دانلود دانلود دانلود

https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%87-%d9%88-%d8%af%d9%87-%d8%af%d9%82%db%8c%d9%82%d9%87/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%87%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%84%d8%af-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%ae%d8%a7%d8%aa%d9%85%d9%87-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%b1/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d9%87-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c/
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 :رمان خالصه

 یو با بهار خشکدیسرد م یدرختان است. گاه با زمستان  یهاشاخه یهشب زندگی
 .زندیاز اتفاقات نو، جوانه م

را به  یایشاناز حوادث تلخ، آسمان دن یکه انفجار  ستییهاراجب انسان داستان
 .کشاندیم یاهیس

 !قتل یکاست،  یاندرم یقگره عم  یک پای

و غم را به خانه دل معشوق   کندیکوتاه م  یاقصه را از دن یتکه دست شخص  قتلی
 .دردها شود یبر رو یمرحم یداعتماد دوباره، شا ینب ین. در ادهدیراه م

 

 :اول  فصل

 یت نها یو ب  یباز یت! همه جا به غایدد یباورش سخت بود، اما خواب م شاید
از  یسخ یو لطافت چمن ها یبار جو یپرنده ها، صدا یآرامش بخش بود. صدا

  !بود  ین... بهشت هم یصبحگاه  یژاله 

دستانش نشست. سرش   یاننرم م یمطمئن بود که بهشت است. دست کوچک  
بال! مهرنازش  یب  یبود! فرشته ا یده چسب یش کوچک به پا  یکه خم شد، فرشته ا 

ا به صورت او دوخته بود رنگش ر  یشیدرشت م ی، چشم ها یزبان  یرینبود. با ش
   :گفت  یو م

   ...یمکن  یبا جوجو ها باز یمبر - 
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که همچون دو تکه    ی. از چشمان یردبگ یدنداشت چشم از آن صورت گرد و سف دل
نگاه رو به او باشد. محو تماشا بود   ینخواست تا ابد هم ی. میدنددرخش یماه، م

 یسیاز خ  یخبر  یگریشد. د  پرنده ها قطع  یکه نگاه مهرناز رنگ ترس گرفت. صدا
  :یدنرم گل نبود. مهرناز نال یو رطوبت برگ ها

   .ترسم یمامان م -

آتش را   یتوانست بردارد. سرخ  ی. اما چشم از مهرناز نمیدکوب  یم ینهدر س قلبش 
زدند   ی. چمن ها شراره میدآ  ینرم نرم، به سمتشان م یکه همچون مار  یدد یم

  .کردند  یو آتش را به باال پرتاب م

  یبهشت بودند حاال دوزخ مس یتداع  یش،پ یچند لحظه  ین انگار نه انگار هم 
شاخه   یاطینش  یهزدند و شب  یاطرافش را در بر گرفته بود. درخت ها شعله م  یرنگ 
   .کرد  یشدادند. مهرناز صدا یتکان م یرا با خوشحال یشانها

  ... مامان صبا مامان صبا -

  یاو رنگ و بو یدمهرناز و دامن سف یخرگوش پارچه ا یبود به پاها یدهرس آتش
اما زودتر از دستان  یردخواست مهرناز را در آغوش بگ یدود و آتش گرفته بود. م

   :کرد  یشاو، آتش آغوش گشود. مهرناز با غم صدا

   ... سوزم ... مامان یمامان .. گرمه ... م -

امد... آغوش آتش هر   یدر نم  یگر اش پر شد. نفسش د  ینیکز شده در ب  یمو  بوی
شد ، مهرناز دور تر و دور تر و او بدون صدا و قلبش، دنبال   یتر م یعلحظه وس

   ...یددو یآتش م

**  
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  یکرده بود. به حد  یستخت نشست. عرق تمام بدنش را خ  ی رو  یخفه ا  یاد فر  با
نظر  یر زد و با ترس تمام اتاق را ز یبه سرش بچسبد. نفس نفس م یشکه موها

  یینش،پا ییکه گو  ینبود! نه از خون، نه از درد و نه از آن پرتگاه  یگرفت. نه خبر
   . جهنم خانه داشت

. یدد یبه رنگ خون آتش را م یآب، حرکت شراره ها یاهس یموج ها یجا به
کرد.   یم  یشتر قلبش را ب  یتنها تپش هاسرش را به شدت تکان داد . تکرار کابوس  

   .کرد  یزانرا آو یشفرستاد و پاها یروننفسش را محکم تر ب

  یک آب بنوشد، اما  یو پارچ آب، وادارش کرد کم یوانل یدنافتاد. د  یین پا سرش
قدم   یک.  یستادزانو گذاشت و ا  یرفت. دست رو  یینپا  یشجرعه به زحمت از گلو

   .تخت، آن جا بود یشآرا یز م ی ینهآ که   ییبه سمت در رفت، به جا

و   یکیتار یانخورد. تا م یم ینهبه آ  یر،تحر یز ، کنار م یستادهآباژور ا یفضع نور 
  ینه دور آ  یرا قاب چوب  یش بود. چشم ها یمه. صورتش نیندبدنش را بب ی،روشن
   !ید؟ترس ی. م یدلرز یم یشبود. اما لب ها یدهدزد

. نگاه کردن به رد خط یردکرد تا او جان بگ  یاش را پر و خال ینهحجم س یقیعم آه
کابوس شده   یر باز هم درگ یعنیاش، از توان آن لحظه خارج بود.  ینهس یرو یها

   !داد؟ یم یتکرار چه معن ینبود؟ ا

 ی خاطر که ناتوان به نظر م  ین به ا  یدکرد. شا  یم  ینشدانست چرا ترس، غمگ  نمی
که در وقت آموزش به گوشش    ییشعارها یناز اول یکیبود؟!  یفضع یا ید؟رس

   :خوانده بودند، در ذهنش تکرار شد 
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با کمک آموزش    یدو ناتوانه . فقط با  ی! انسان فان یدسوپر من باش  یدتون  یشما نم ))
و   یخوب بشه. اما باز هم ... انسان فان   یس پل  یهخودش، و البته هوش،    یتو تقو

  ((!یدبه خودتون هم کمک کن یدتون ی... نم یناتوانه! گاه 

گفتند اما ... در مغز او    یکه شعار را از حفظ هر روز م  ینهم نتوانسته بود! با ا او
  ین را اول ینخواست او خودش را ببخشد. ا ینداشت! مغزش نم یاثر ییگو

  !بود  یدهاو را با آن وضع اسفناک د یمارستانگفته بود که در ب  یروانپزشک 

 یباور برسد. اما ... نم ینخودش را ببخشد تا مغزش هم به ااو خواسته بود،  از 
ذهن   یا  یشدن با خاطره ا یر شد! عذاب وجدان، خوراک کابوس ها بود! درگ

داشت.    یبپاشد . چرا پس دست برنم  یششد نمک به زخم ها  یباعث م  یرش،درگ
  :یدد ینهرا در آ   یشتکان خوردن آهسته لب ها

 یز ... بری... مقصر نبودیستیتموم شد. تو ... مقصر ن  ...یدور. لعنت   یز ولش کن. بر -
   ...دور

کابوس ها در مغزش شدت گرفت.   یزشت قهقهه    یرا هم تکان داد اما صدا  سرش
بود. پرده را کنارتر    یعال  ی،شب بهار  یرا ترک کرد و به پنجره پناه برد. هوا برا  ینهآ 

کنار   یوار نخ ، به د یکن برداشت و با آتش زد یز م یرا از رو یگار . پاکت سیدکش
   .زد یهپنجره تک

شد . ماه با قرص کاملش رو به سمت غرب   یدهناخودآگاه باالتر کش یشها چشم
فرستاد و چشم به ماه   یرونب  ینیرا از ب  یگار به صبح نمانده بود! دود س  یزیبود. چ

اول رنگ   یش. چشم هایردصورت آلما، جان بگ یر ماه، تصو یدوخت تا به جا
   .گرفت
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به او زده بود، آه  یشکه چند ساعت پ  یی ... حرف هایشلب ها و بعد موها بعد
اش کرد. حق داشت؟ حتما داشت. اما او چه؟ چشم از ماه   ینهرا باز هم مهمان س

  .و باز هم نگاهش باال رفت. آلما حق داشت یطوالن  یادگرفت اما نه ز

و مناسب سن و   یمنطق  یدکرد. با یم  درک یدکرد. با یرا دائم تکرار م  ینا 
کرد   یدنده را پشت منطق پنهان م یکسهند لجباز و  یدکرد. با  یفکر م یتشموقع

هم  ینشود اما ... ا یدانست برج زهرمار م یداد. م ینم یریبهانه گ یو اجازه 
 یپل ها یهمه   یروحش بود . حداقل بهتراز آن بود که با لجباز یعیواکنش طب

   !خراب کند پشت سرش را

اش کز کرده  و  ینهدر س یبود. گوشه ا یر بر عکس مغزش، آرام و سر به ز قلبش 
آغوش گرم و   یا  یهثان  یگفت. تنها خواسته اش در آن لحظه، به اندازه    ینم  یچه

   !پر از آرامش آلما بود. که نبود

   !سرگردان بود  ینش،قلب غمگ  یدنو د  ینکردن، دلخور  یبودن، لجباز  یمنطق   میان

ناخودآگاه از دستش افتاد و کنار باغچه  یلتر داغ شده سوزاند. ف یلتر را ف انگشتش
از   یمانرا به لب گذاشت. اما پش یگرید یگار کرد و س  ینشست. نچ  ینزم یرو

   .تخت برگشت یپرت کرد. رو یز م یرا رو یگار روشن کردنش ، س

 یسرانجام به آلما م ید. هر فکرتوانست تمرکز کن ی. فکر کرد اما نمیدکش  دراز 
چرا قبول کرد   یست؟منظورش چ ید! چرا آن حرف ها را به او زد!؟ چرا نپرسیدرس

کنارش نماند؟ چرا محکم نگفت که حق   یجا آمد؟ چرا شب را با لجباز ین و به ا
   !طور او را براند؟ چرا؟  ینندارد ا
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آلما را  یاشت، شماره را برد یکرد. بلند شد و نشست. گوش  یکالفه اش م  چراها
که نور صفحه   یتخت افتاد. زمان   یرو  یزنگ قطع کرد. گوش  ینگرفت اما قبل از اول

را باز کرد! نوشت و   یامبار پ ین اش خاموش شد، دوباره برداشت. روشن کرد و ا
بار  یبرا یرا پاک کرد و گوش مهحوصله ه ینوشت و نوشت. دوباره خواند. بعد ب 

   !تخت پرت شد یدوم رو

به صبح هم نمانده بود. چشم بست   یزیکه چ  ینبا ا یدخواب یم ید. بایدکش  دراز 
خبر از آنکه    یشد، ب   ینم  یگریکابوس د  یر درگ  یدکرد باز به آلما فکر کند! شا  یو سع

  !پهلو به آن پهلو شد ینخواهد گرفت و تا صبح از ا یشتر فکر آلما، آرامشش را ب

 یبود! برا  یژهو  یگاهفرمانده پا  یطاقت برا  یحوصله و ب   یروز ب   یکشروع    ینو هم 
    !مانوس نشده بود  یدش،جد یسرهنگ سهند بهنام که هنوز با درجه 

 یت اهم  یکه پاشنه اش درد گرفته بود. اما ب   یدکوب  یرا آن قدر محکم م  یشقدم ها  
  .اتاقشان به او سالم کردند یجلو یو عل یار راه را ادامه داد! ماز

آرام داد اما خبر نداشت چه حد   یواست بداخالق به نظر برسد پس جواب خ ینم 
زود   یلیآمد اما خ  یروناز اتاقش ب  یبا لبخند  یماست! ن  یصورتش پر اخم و عصبان 

   :لبخندش جمع شد 

  ! سالم فرمانده -

   !سالم -

گرفت و در اتاق را محکم بست! پناه    یدهاش را ناد یسالم گروهبان منش جواب
دوش چند بار   یر توانست سهند نباشد! ز یکه م  ییاورده بود به سنگر امنش! جا
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  یداست و نبا یژهو یگاه پا یجا فرمانده  ین خودش تکرار کرده بود. او ا یرا برا ینا
   !بوده است یدار تا صبح ب یشبباشد که د یمرد

نشست. پنجره   یزشتمام عوض کرد، پشت م یحوصلگ  یرا که با ب  یشها لباس
ظهرها    یباز برا  یرفتند و فقط پنجره    یرو به گرما م   یبهار  یاتاقش باز بود. روزها 

جهنم افتاده  یناز ا  ید خواست تا شا یم  یبعج یحداقل جوابگو نبود ! دلش خنک 
   .در جانش خالص شود

احتماال کار بچه ها  یا؟ مرتب کرده بود یشبآمد د ینم یادشمرتب بود.  میزش
را کنار   یلش و موبا ییچ را باز کرد. سو یز م  یکشو  ینبود؟ مهم هم نبود. پس اول

خواست در کشو را ببندد اما اسلحه را برداشت.   یداخل کشو گذاشت. م  یاسلحه  
   !باال رفت یشابرو یتا یک. اسلحه پر و آماده بود. یدجهت گلنگدنش را کش یب 

   !بود یباز روز ... اسباب یه -

کشوها    یبلبش گذاشت. اسلحه را به کشو برگرداند. بعد به ترت  یرو  یخنده ا  فکر 
فرار از حال بد و  یدانست مغزش برا یبود که م یا یهودهرا باز و بسته کرد! کار ب

   !کند  یم یشنهاد، به او پ یمنطق  یب 

را خاراند و خواست از جا   یشابرو یبست. باال یشتریکشو را با شدت ب  آخرین
رنگ، پرت کرد. در  یمشک  یصندل یرا رو ینشبلند شود، اما ضربه به در، تن سنگ

که   یدر نگاهش کرد. زمان   یکم رنگ تر از قبل از ال  یبا لبخند  یما آهسته باز شد و ن
   :حس آرامش گرفت، وارد اتاق شد 

   فرمانده؟  یدخوب هست -

   :زل زد یور مانتو  یوار او به د یبه جا  فرمانده
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   ی؟خوا یم یزیچ - 

گلوله ها رو    یکردم. جا  ینیخونه رو باز ب  یدرفتم همون طور که گفت  یشبنه ... د -
   !سوم کجا خورده یگلوله   یدمهم... فهم

   .برسد یمااز رو به رو گرفت و باال را نگاه کرد تا به صورت خندان ن  چشم

   !یمکرده اما متوجه نشد  یپره شو زخم یهواکش! کم ی یچهداخل در -

  :فرستاد یرونقبل نگه داشته بود را ب یها یهکه از ثان  ینفس  فرمانده

   !برو دنبال قاتلت بگرد عوضش  ی؟چ  یشخب؟ باق -

 یز م یرا رو به او، رو یشمتوجه حال بد او شده بود، دست ها یکه به خوب   نیما
   :دجور هر دو چشم در چشم هم باشن ینگذاشت و خم شد تا ا

 یاد  یخودش داره م  ی. براش تله گذاشتم. با پایمکرد  ییشناسا  یروز قاتل رو که د -
   .یگاهپا

   !تونه ثابت کنه ینم یی! اون گلوله به تنهایثابت کن ید با -

  :و باال کرد  یینپا ینانسرش را با اطم نیما

   سوم کجا بوده؟ یدونه، گلوله  یکه خودشم م  یددون یدونم! م یبله م -

 :جمع کرد ینهس یرا رو یشداد و دست ها یهتک یحوصله به صندل یب  فرمانده

   !دونه یکرده ، حتما م  یکخب... خودش شل -

   تقال کرده و درش اورده؟ یددون یم -

  :یدفرمانده با تعجب باال پر ابروی
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   ی؟کرد  یداشپ یدرش اورده؟ پس تو گفت  یچ  یعنی -

   :یستادصاف ا یباز نیاز ا یراض نیما

   !یشد یخلقتون تنگه! وگرنه متوجه منظورم م یدونم امروز کم یم -

   :شد یدهدر هم کش یشتر فرمانده ب یها اخم

خلق  ی! درست حرف بزن در حال حاضر تو داریباف  یبهم م یچرت و پرت دار -
   !یکن  یمنو تنگ م

اش را در   یعصبان   یاز آن حرص فرمانده    یشتر که ب  ینا  یاما برا  یدکوتاه خند  نیما
  :گفت  یاوردن

خورده  یوار . به دیدمگلوله رو ته هواکش د  یتالش کرده و درش اورده. من جا -
   .جا بود یناما اون درش اورده . اشتباهش هم

هواکش سوله مونده! بچه ها مطابقت دادن.  یو پره ها یوار د یانگشتش رو اثر 
   !درسته

   .شده بود، خودش را نباخت یماه متوجه منظور نکه تاز   فرمانده

 یمسخره رو حل کرد یپرونده  یه ی؟قدر خوشحال ینکشف ا  ین همونه واسه ا -
   ؟ یهخبر یفکر کرد

 یشانیپ یرو یو اخم ها یاما صورت جد یردخنده اش را بگ  ینتوانست جلو نیما
   :بودن کرد یفرمانده اش، او را وادار به جد

جا و   ینا یاد  ی. به هرحال خواستم بگم داره مینسخره بود! حق داربله واقعا م -
   .کنم  ییخوام که بازداشت و بازجو یمن ازتون دستور م
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   :او به پنجره زل زد یبه جا  فرمانده

   !ین . خوب بلدییدبله بفرما -

آه فرمانده را در   یگاه،پا   یر اما به صدا در آمدن آژ  یدبگو  یزیدهان باز کرد تا چ  نیما
  :و گفت یدصورتش کش یرو یآورد! دست 

   !بگو بچه هاشو برداره و بره یار برو به ماز -

فرمانده    یتو عصبان  یحوصلگ   یب   ینداشت اما جوابش هم  یگریقصد سوال د  یمان 
   :تکان داد و به سمت در رفت  یشد! سر یجهت م یبود! پس ب 

   .چشم االن -

  :اتاق او را باز کرد در  یار لحظه هم ماز همان

   ... هست. از بانک یریگزارش گروگان گ -

  :غرولند کنان گفت  فرمانده

! بچه ها تو بردار برو . بهم گزارش یرونب یاد یم یها ک  یروان  ینسر صبح جز ا -
   .ینبد یلحظه ا

نگفت و هر دو   یزیجز چشم چ  یمان یاما با اشاره  یدبگو یزیخواست چ مازیار 
  :یدپرس یار در را بست، ماز یماکه ن  ید. زمان آمدن یرونب

   شده؟ یچ  -
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جور وقتا   ین. ایاههچشماش گود افتاده و س یر ... انگار حوصله نداره. ز یچیه -
. وگرنه روز خودمون  یمنکن یش. بهتره حساس و عصب یدهخوب نخواب یعنی

   !یاههس

   :سر تکان دهد یقیهم با نفس عم یار تا ماز خندید 

   ! باشه... من رفتم پس - 

زودتر   یالرفت. دان یگاه پا یبه سمت در خروج  یررضاآلما و ام یال،صدا زدن دان با
 یاش را م یقهکه جل  یهم در حال یررضابود. ام یآماده و کنار در خروج  یهاز بق
به  یه اآمد، لحظ یرونکه ب  ی. نفر آخر آلما بود. زمان یددو یار پشت سر ماز  یدپوش
  .سالن برگشت یانتها

سستش   ی زود سرش را برگرداند تا قدم ها یلیخ یما، ن ی یرهخ یگرچه چشم ها 
   .را بلند تر بردارد

حال فرمانده و دوستش را   یگرفتگ   یلصحنه لبخند زد. حاال دل ینا یدنبا د نیما
و هم از ده روزه اش بود! ا یآلما، بعد از مرخص یروز کار ین. امروز اولیدفهم یم

   !نبود یطنتشاز لبخند ها و ش یحرف به اتاقش رفته و خبر یهمان صبح ب 

کند   یخواست کار  یافتاده باشد. احساسش م  یانشانم  یاتفاق   ید شد که با  مطمئن
 یصبور م ید. بایستزمان و مکان، اصال مناسب ن یندانست ا یاما منطقش م

رفتارها دخالت    یندر ا   یادز  ید شناخت که بداند، نبا  یماند. آن قدر هم فرمانده را م
   !کند

اش را کشف کرده بود، خوشحال تر بود! به سمت  یناراحت  یحاال که علت اصل اما
   !بشود که تنها دو روز وقتش را گرفته بود  یاتاقش رفت تا منتظر حل پرونده ا
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دانست   یرا نظاره گر بود. م  یگاهپا  یها  ین و رفتن ماش  یستادهکنار پنجره ا  فرمانده
ست. عقب نشسته ا یصندل یرفت، رو یرونکه اول ب  یاز دو سدان  یکیآلما در 

  .کرد  یتجسم م ی چهره اش را به خوب 

را بهم چسبانده است.    یشابروها  یکم  ینگاهش که دائم به پنجره بود و خط اخم 
 یجور یکشد اما گاه   یاصال نفس نم ییمنظم و آرام است. گو ینفس ها یصدا

   !کرد  یرا هم پر م  ینماش  یشد که آهش تمام حجم هوا  یم  یاش پر و خال  ینهس

  یی آرام گرفته بود. بلبل خرما یگاهشد. دوباره پا یدور و دور تر م ها یر آژ صدای
کوچک پشت    ی یوهنشست. م یبدرخت س یاز شاخه ها یکی یهمان لحظه رو

  .کرد  یم یانخودش را کم کم نما یده پالس یشکوفه ها

زد تا با کمال تعجب کرم   یبه برگ  ی. نوک یدپر یگرید یبلبل از شاخه به شاخه  
برد!  یو سرعت، لذت م یزبینیت ین. از ایندمنقار کوچکش بب یانرا م یکوچک 

   !و رفت  یدشاخه پر یاز رو یناگهان  یشد. بلبل هم با پرش یدهلبخندش کش

  ین بهتر از ا  یددانست با  یداد! خوب م  یصبر م   یشهکوچک به او مثل هم  دلخوشی
داشت  ینزده بود. خواسته ا یل کند. اصال آلما حرف رفتار کند. احساساتش را کنتر

 یگذاشت، مطمئن تر م  یآلما م یداد. هر بار خودش را جا یاو انجام م یدکه با
   !داد یتراز آلما بروز م  یبچگانه تر و عصب یشد که اگر االن او بود، رفتار

واسته  که آلما از او مهلت خ  یکرد تا تحمل کند و هفته ا  یفکرها آرامش م همین
  ین ! مگر قبال ایکردم  یاصال خود آلما زودتر ابراز دلتنگ  یدرا پشت سر بگذارند. شا

   کرد؟  یجهتش ، دورش م یشد و او با غرور ب  یآلما نبود که دائم دلتنگ م
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سرش را   یشد. کم یگاهپا یوارد محوطه  یگاه تکان داد. سدان پا یأسرا با  سرش
   !بود یما. مطمئنا متهم نیندبب یخم کرد تا الله را کنار مرد

طور روز را بهتر   ینا  یدسرگرم کند شا  یماسمت در برگشت تا خودش را در کنار ن  به
متعجب سر جا نگهش داشت! اول گمان  یگاه، پا یر بگذراند اما به صدا در آمدن آژ

   :د اتاقش شد وار  یمهسراس یمارخ داده ، اما ن یکرد اشتباه 

   .ست یگهد یتمامور یه فرمانده انگار  -

  یزش تکان داد و به سمت م یماندند. بعد فرمانده سر یرههر دو بهم خ یا لحظه
   :رفت

   ...یگاهتو با الله باش پا -

   ...رم من.. شما ینه فرمانده م -

   !منو بده  ی یقه! جلیمانگو ن یزیرو حرف من ، چ -

را برداشت و کمک کرد تا به تن کند. فرمانده اسلحه اش را  هیقدر سکوت جل نیما
  :رفت، گفت یهم در غالف گذاشت و همان طور که به سمت در م

   .مواظب باش -

   ...طور   ینشما هم هم -

   . منتظر نگاهش کردند   یدر الله و عل بیرون

   ...یابا من ب یعل -
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. کسرا با  یدرس یگاهپا  ی یده تازه رس یاز عضوها  یکی همان موقع به  نگاهش
   :گفت  یمااو، ن ی. به جایستادصاف تر ا یدنشد

   !ینبا فرمانده بر یکسرا همراه عل -

 یکرد و نم یمعذب بود. هول م یهنوز کم یک؛و اندران یررضابرعکس ام کسرا
 یکه آمده متفاوت است! البته فرمانده درکش م  ییبا جا  ینشجا قوان  یندانست ا

مرد بوده تا    ینا  یسال ها فرمانده    یندر ا  یر سخت گ  ینظام  یک! مطمئن بود  کرد
   :ش را بست و همراه او راه افتادیاز چشم ها  یکی  یپا بکوبد! عل  یمان  یطور برا  ینا

   !هر بار یکن  یرو، گرد و خاک م یدنجور پا کوب ینپسر بنداز از سرت ا -

 ینکه بارها تمر  یشرمنده از کارو    یدکوتاهش کش  یمشک   یموها  یانم  یدست   کسرا
   :یدکرده بود، انجام ندهد، پشت سرآن دو دو

   !یدبله ببخش -

به پشتش   یخو گرفته بود، دست   یار بس  یدعضو جد   ینکه از همان بدو ورود با ا  علی
   :زد

  !خوب. بدو حاال  یبچه  ین آفر -

  ی سدان آماده نشستند تا راننده به سرعت پا رو  یناول  یدو همراه فرمانده ، رو  هر 
شد،   یابانداخل خ ینماش ی را ترک کند. وقت  یگاهپا یرکشانآژ  ینگاز بگذارد و ماش

   :یدسرگرد پرس

   چه خبره؟ یعل -

   !یردقرار بگ یسرش را جلوتر بردتا کنار سر او و صندل  یشهبه عادت هم علی
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   !ییواال گزارش قتل و آدم ربا -

   :به او کرد  ینگاه متعج   فرمانده

   باهمه؟ یی؟قتل و آدم ربا -

 یم  یمهم ت  یما ن  یدانجام بدم . وگرنه با  یهو! گفته طرف بذار دو تا دو تا  یگهبله د -
   !رفت دنبالش یشد و م

کرد.   لبش خشک یفرمانده، لبخند را رو  یحوصله و جد یب  ی یافهاما ق خندید 
به مقصد،   یدنشانگرفت تا رس  یمآهسته به عقب برگشت و فرمانده هم تصم

  ین کرد؟ با ا  یشد! االن چه کار م  یدهکند. ذهنش ناخوداگاه سمت آلما کش  یصبور
   !را فراخواند  یار را روشن کرد و ماز یهندزفر یعفکر سر

   ید؟کن  یکار م  یچ  یار؟ماز -

 یزی ! نگران شد اما قبل از آن که چیدنفس نفس شن یصدا یار،ماز یصدا یجا به
   :به حرف آمد یالدان ید،بگو

... یمکن  ی... دنبالش م یمشد... دار ی... اوک ی... فرمانده ... همه چ یستن یزیچ -
   .افتاده  یش... هندزفریارماز

   . . بهش بگو به من گزارش بدهیدباشه مراقب باش -

   ... بله بله چشم - 

را هم نشنود. بعد در سکوت به  یالدان ینفس ها یرا زد تا صدا یزفرهند دگمه
شان به محل  یکاس که خبر از نزد یپ یج  یبب یبب یها و صدا ینماش یر آژ

   .داد، گوش کرد یم یتوقوع جنا 
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که    ییدر شمال شهر بود. از آن خانه ها یالیی بزرگ و  یخانه  یکمورد نظر،  محل
سنگ مرمر  یوار د یکه باال   ییاش با الوسون ها کارشده  یاز همان در بزرگ آهن

در آن جا   یچه کسان  یدشد فهم یساخته بود، م یسبز یوار را د  یدو سف یقهوه ا
  .کنند  یم یزندگ 

  یشدر محل حاضر بودند تا او اخم ها  یقانون   یو آمبوالنس پزشک   یسپل  یندو ماش 
   !نفر سر برسد یندرهم بکشد! دوست نداشت آخر  یشتر را ب

دورتر  یلیمحل، باعث شده بود جز دو سه نفر که خ یتخوشبختانه موقع اما
   .را هم راحت کرده بودند، کوچه خلوت باشد یکالنتر  یمامورها یالو خ یستادها

  ی و زالل یز کوچه که آب تم  یکبار یکنار جو  یگریپس از د یکی یگاه پا یها ماشین
 ین،قبل از توقف کامل ماش یژهو  یگاه پا یبود، توقف کردند. فرمانده  یر آن جارد

   .یستادا یهم زمان با باز کردن کمربندش، در را هم باز کرد و به آن 

  یک ستوان و  یککشاند.   یرونرا از داخل خانه به ب یسدو مامور پل حضورشان
   :یدش پا کوبهم سن و سال او بود، به احترام یدسروان. سروان که شا

  !سالم قربان  -

از بهشت بود، انداخت و   یقسمت  ییکه گو  یباییمشجر ز یاطبه ح ینگاه  فرمانده
  :گفت

   یده؟رس یک   یپزشک قانون  -

   !از خونه منتظر شما هستن یرونب یاالن قربان دکتر شاه  ینهم -
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 یکرد! پوف   یزن کار م ین با ا یدهمچنان با یانام سزاوار بود! اما گو یدنشن منتظر 
  یاط شوند. ح یدههم دنبالش کش  یبلند راه افتاد تا کسرا و عل  یو با قدم ها یدکش

   .بود یباز یتنها یب 

باغچه کاشته شده  یجا یکه در جا  یینم دار و عطر گل ها یخوش علف ها بوی
 یبایز  یصاحب خانه و صد البته باغبان داشت. هارمون   یتنها  یبود، خبر از ذوق ب 

داشتند،   یدرختان که انگار هر کدام رنگ سبز یبرگ ها یگل ها و حت   یرنگ ها
   .کرد  یآن جا م یلقب بهشت را برازنده 

که با   یدندچرخ یم یاطدر ح یراه ِ سنگ فرش شده گذشتند چند نفر یرو از 
نظر داشته  یر خواست آن ها را ز یتر شدند اما فرمانده فعال نم یکنزد یدنشاند

بزرگ مرمر    یکنار دو پله    ی،که دکتر شاه   ییباشد. پس رو به جلو حرکت کرد . جا
   :سالم گفت  یدند،رس  یشکه جلو  یبود. زمان  یستادها

   !سالم فرمانده -

   !یایمتا ما ب ینسالم! ممنونم منتظر شد -

در   یش رو  تنها شانه اش را باال انداخت . او هم از کنارش گذشت رو به   یشاه   دکتر 
و با   یباز یبلبل و گل . به قدر یبایز یها یقرار داشت با خراط  یدو لنگه ا یچوب 

 یماند! مسلما لنگه  یرهخ یچوب  یبایز یتابلو ینبه ا یشکوه که او هم لحظه ا
  : ! سروان که پشت سرش بود گفتیدد یم یددر را در موزه با ینا

   !باال هستند  یاجساد طبقه  -
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منتظر او بودند! از افرادش تا  ییبه پشتش نگاه کرد! چشم ها یلحظه ا فرمانده
شناخت! برگشت و با قدم بلند پا درون خانه  یدکتر و سروان و چند آدم که نم

   :. سروان گفتیدندبه احترامش پا کوب یگذاشت. دو مامور کالنتر

   !پله  یا ینر یقربان با اسانسور م -

 یا یشهبه جلو انداخت. هم در ش یبا تعجب باال رفت. نگاه  یشابرو یتا یک
 یرو  ی،دربار  یکه فرش دستباف آب   یگرد  یمن  یاسانسور مشخص بود و هم پله ها

   .جلوه گر بود. به سمت پله ها رفت تا راه مشخص شود یدش،مرمر سف

که دست رنج زن ها و   یفرش یرا رو یشها ینخواست کف پوت ینم دلش
نبود! با دقت   یگریبوده که با عشق کار کرده اند، بگذارد اما خب راه د  ییمردها

   .یدباال رس یدر طبقه  یبه هال بزرگ  یرهدا یمن یکرد از لبه ها برود پله ها  یسع

 یمخمل با گل کوب ها یسرمه ا یرنگ به همراه پرده ها یاب  یکست کالس نیم
 یش رو به رو  یطبقه   یمپرده ها، ن یکنار  یلبه  یرو یدوز یزر  یو رگه ها ییطال

به اطراف انداخت. پنج در بزرگ به   یو با شکوه ساخته بود. فرمانده نگاه   یکرا ش
. سروان یدد یرنگ م ییطال یها یرهساده و دستگ یبا خراط  یرهت یرنگ ماهگون 

   :و گفت یستادکنارش ا

 ییاتاق انتها یاتاق و جسد پسرشون تو ینا یشاهد تو یقربان جسد آقا -
   .هست

که سروان نشانش    یدانست! قدم برداشت سمت اتاق  یدر مورد قتل ها نم هیچ
بود به او احترام گذاشت. با   یستادهدر ا یکه جلو  یباز بود و گروهبان  یداد . در کم

  .صدا باز شود یبه در فشار آورد تا در ب   یتنه اش به آهستگ 
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بزرگ   ی. کتاب خانه    یو طوس  یبه رنگ مشک   یک ش  یبود. با طراح   یزرگ اتاق ِ کار ب 
داخل اتاق بودند! از کنار    یسوخته    یو قهوه ا  یچوب   یها  یتنها ش  یچوب   ی و بوفه  

  ی و پنجره ها  یبه رنگ مشک   یبزرگ   یریتیمد  یز م  ینگذشتند و ماب  یست طوس  یمن
  .بود ینزمنقش بر  یرمردیخانه بود، جسد پ  یبایکه رو به باغ ز  یقد

 یره خ  یککالس  یمبل ها  یهباز و به پا  یمهکه چشمانش ن  یدر حال  یور  یکسرش   
اش را خون، به  ینهوسط س یقابود که دق یروشن یآب  یراهنمانده بود . تنش پ

  ی بود و رو  یدهرس یناش به زم ینهکشانده بود. خون از کنار دست و س  یاهیس
   .هم راه افتاده بود یخون کوچک  یپارکت اتاق، جو

سوراخ گلوله کامال مشخص بود. مطمئنا به قلب اصابت کرده و کارش را   جای
جور افتاده است.  ین بوده که ا یستادها یک دانست حتما موقع شل یساخته بود. م

عقب تر رفته   یکم  یز پشت م  یممکن بود سرش هم ضربه خورده باشد. صندل  یحت 
   .ذهنش تجسم کندبتواند در  یبود تا او به راحت 

پراکنده شده بود را    یزشم  یکه رو  یاش نشسته و حتما اوراق   یصندل  یرو  پیرمرد
افتاده است. بعد   ینزم یکه رو  یدد یز را کنار م ینکشکرد. ع  یم یبا دقت بررس

و بعد   یایدب یز تا کنار م یز داشته که از پشت م یفرصت  یرمردرسد. پ یقاتل سر م
   !افتد یم ینزم یشود و رو یمبه عقب پرت  ی... کم یکشل

  

   :یدگو  یبغل گوشش م علی

   !مرده! مثل خونه اش یک و ش یز چه تم -
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. بعد به سمت در یندبه سمت او انداخت تا پشت سرش را هم بب یکوتاه   نگاه
   :برگشت

   !به خانم دکتر  ینبسپار  ید،کن  یبررس  ینخوا  یم  یجا باش زودتر هر چ   ینا  یعل -

بود.  یستادهرا هم به دست داشت ا یشدستکش ها یکنار در در حال  یشاه  دکتر 
   :او از کنارش گذشت و کسرا را صدا زد

   !یاکسرا با من ب -

دنبال فرمانده اش راه افتاد. سروان    یاو به تند  یکرد و با اشاره    یبه عل  ینگاه   پسر 
  :گفت  یدند،اتاق رسدر  یکه جلو  یهم همراهشان بود و زمان 

   .شاهد هستن  یپسر آقا  یشونا -

 یرنگ . البته به قدر  یدو نفره بلوط   یبود. با تخت   یرو به رو، اتاق خواب بزرگ   اتاق
 یبه پرده    یتوانست مرتب بودنش را تجسم کند! حت   یبود که نم  یختهاتاق بهم ر

جسد دوم،  اش در آمده بود. یلهرنگ هم رحم نکرده بودند و نصفش از م یریش
   .تخت بود یرو

 یبود و لکه  یدهو سبز کم رنگ رس یریش یشمیابر یبدنش به روتخت  یر از ز خون
که هر دو   یگذاشته بود. مرد جوان در حال یادگاری یشرو یاهبه رنگ س یبزرگ 

   .تخت دمر افتاده بود یدستش کنارش باز بود، رو

  یه گلوله در ناح  یکرنگش نشسته بود.    یدسف  یراهنپشتش و پ  یدو گلوله رو  جای
دو کتف . آهسته تخت را دور زد تا   یانم یبعد یکمر وارد شده بود و گلوله   ی

   ی بلند تا پشت گردن به رنگ مشک   یباتقر  یی. مرد با موهایندبتواند صورت مرد را بب
  .بود
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را هم  یکبود شده و رو تخت   یدهانش کنار لب ها یبسته و بزاق خون  چشمانش
اش را سوراخ کرده و خون  یهر یابود که گلوله معده  ینقرمز کرده بود. حدس او ا

  .یدنیتند نوش یخون همراه بو ی! بویدتا دهانش باال آمده بود! بو کش

که متعلق   ییها  یشهشکسته و همراه خرده ش  یبه اتاق انداخت. بطر  یگرید  نگاه
دور از پنجره قرار داشت.    یکم  ینزم  یرو  ید،را د  یش ها  یه بود که پا  ییها  یوانبه ل

   :و گفت یدکش  یاز افرادش در اتاق بودند. نفس کوتاه  یگر به جز کسرا، دو نفر د

    .ینخوره بردار یبه دردمون م ی. هر چ ینبچه ها خوب بگرد -

 یجشگ  یالله، کم  یا   یو عل  یمااما نبودن ن  یشد بارش نبود همراهش م  ین اول  کسرا
 یداد تا خودش را ثابت کند! ب   یفضا م  یداما با  یدرا فهم  ینکرد. فرمانده اش ا  یم

   :حرف از اتاق خارج شد و همان طور گفت

   !یدگه گوش کن  یکسرا م  یبچه ها هر چ  -

نگاه متعجب کسرا، از اتاق خارج شود. در هال،    یالخ  یچشم گفتند تا او ب   افرادش
   :کرد. فرمانده گفت  یسروان منتظر به او نگاه م

   . یمکن  یهتا خونه رو تخل یناز محبت شما، فقط باش یمرس -

   :سر تکان داد یبا لبخند سروان

شاهد    یآقا  یرو بگم بهتون. انگار ... وقت   یزیچ  یهخوام    یبله حتما. اما قبلش م -
   !سرشون رو کشتن، عروسشون رو با خودشون بردنو پ

   :سرگرد با تعجب باال رفت ابروی

   کار کردن؟ عروسشون؟  یچ  -
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 !جا کشته شده  ینکه ا  یمرد ینزن هم -

   :شد یکقدم نزد  یک  فرمانده

   دادن؟ یغامپ ید؟جالب شد. شما از کجا فهم -

   :سر تکان داد سروان

   !گن  یشاهد م یخونه و داماد و دختر آقا یدار ... فقط سرا یچینه ه -

  یاط انداخت که کسرا با احت یختهبه اتاق بهم ر یبه عقب برگشت. نگاه  فرمانده 
   .کرد  یکنار تخت و جسد را نگاه م

   جا هستن؟ ین؟ ا یمصبحت کن یشهم -

   :با لبخند راه افتاد سروان

  .گفتم بمونن  یاطتو ح یینبله پا -

   :رفت، گفت یم یینهمان طور که به دنبال او از پله ها پا  رماندهف

   قتل رو گزارش داده؟ یچه کس -

خبر داده. متوجه ورودشون به خونه    یدار سرا  یشونم. به ا  یسرور  یداماد شون آقا -
  یده د یرون. صبحم اومده ب یدهگه شن  یعروس خانواده رو م  یغ ج ینشده اما صدا

   .در ساختمون بازه

   یده؟د یزیچ -

   . یاین یشما م یمگفت  یمپرس و جو نکرد یادواال ما ز -
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  یدن کنار رفت تا او اول بگذرد. او هم با د  یبودند. سروان کم  یده رس  یدر خروج   به
   .رفت یرونتعارف ، ب یالخ یرو به در ب  یستادهدو مرد ا

مسن تر   یگریرنگ و د  یو چند ساله با کت و شلوار مشک   یحدودا س  یکیمرد    دو
او جلوتر آمدند. تازه متوجه   یدنبا د یپنجاه سال و با کت و شلوار طوس  یباتقر

  .پله ها نشسته بود یشد که رو یزن 

کرد آب را به خورد زن جوان بدهد   یم  یآب کنارش بود و سع   یوانیبا ل  یگریزن د 
   :به سمتش برگردد  یعرباره از جا بلند شد تا مرد جوان تر، س  یکاو    یدناما زن با د

   !ینازره. به خودت رحم کن پر یم یجاالن باز سرت گ یزم،عز ینبش -

   :مرد، جلوتر آمد یحرف ها یالخ یب  زن

زنده ست.   یندروغه ... پدر من.. پدر من نبود درسته؟ بگ یناقا تو رو خدا، بگ -
   یمارستان؟ببرن ب یارنش  یچرا پس نم

رنگش دور صورت   یمشک   یآشفته    یشده بود. موها، سرخ    یهزن با گر  یها  چشم
. سرش یدچک یگونه اش م  یرا گرفته و باز هم قطرات اشک رو یشرنگ و رو یب 

   :تر انداخت و گفت یینپا یرا کم

   .طور برادرتون،کشته شدن ینمتاسفم خانم محترم اما ... پدر شما و هم -

شد   ی م یدنشکه از سبک لباس پوش  یگرشدهانش گذاشت. زن د ی دست رو زن
   :گفت  یناز گرفت. مرد جوان رو به پر  یشاز بازو  یعمنزل است، سر  یخدمه    یدفهم

   .شده یچ  ینیمکنم آروم باش بذار بب  ی... خواهش مینبش یزمعز -

   :کردن افتاده بود. فرمانده رو به مرد مسن کرد و گفت  یهبه مو زن
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   ین؟با مقتول دار یشما چه نسبت  -

تکان داد. صورتش امروز صبح اصالح شده بود و کراواتش   یآه کشان سر مرد
   !منظم و مرتب بود 

جوون  یلوک یهکه   یشاهد هستم. سال هاست البته . از وقت  یآقا یلمن وک - 
   .بودم

   :کرد  یمچنان او را برانداز مه  فرمانده

   . ینبه سوال من جواب بد یدتون یخوبه! پس م -

   .  حتما -

   :رو سروان کرد و گفت  فرمانده

 یرو به من معرف  یدار شما سرا یم،کن  یو ما صبحت م یشهخانوم آروم م ینتا ا -
   .یدکن

پله ها را    یه به آن جمل  ینبود، با ا  یده پله ها ند  یینکه تمام مدت او را پا  پیرمردی
مرتب اما  یها یششده و ر  یدهنداشت اما قامتش خم یباال آمد. سن و سال 

 یرا جلو یشکم پشت سرش. دست ها یبود ، مثل موها یبلندش خاکستر
   :شکمش در هم قفل کرده نگه داشت و گفت

   .آقا یدارممن سرا -

   :یندبه اشک نشسته اش را بب یباال آمد تا چشم ها یکم  سرش

   .یسالم عمو .خسته نباش -
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  !کرد  یهگر  یرمردباره پ  یکبه او خبر مرگ را تازه داد که  انگار 

  ...سر ما اومد  یی... چه بال یاآقام ... چرا آخه ... آقا چرا... خدا -

  یآقا یلو باز به سمت وک یدکش  یلرزاند. فرمانده آه  یرا م یش ، شانه ها گریه
  :اهد برگشت ش

   !ییجا شما ینآدم ا ینفکر کنم بهتره با شما حرف بزنم انگار آروم تر -

   :تاسف تکان داد یاز رو یسر مرد

   .جور شد  ینا  یهوکنم چرا    یقابل باوره... درک نم  یر بگم... برام غ  یدونم چ   ینم -

   یدید؟فهم یشما ک  -

شما    یها  ینپشت سر ماش  ینمماش  یقا! دقینبود  یده که شما رس  یدمرس  یمن زمان  -
   .وارد کوچه شد

   :برد نگاه کرد یم یینرا پا  یدار به سروان که سرا  فرمانده

   یدین؟خبر رو شن یک   یدآهان! خب ... نگفت -

پرونده هام   یر درگ یدفترم . کم یدم. من هشت صبح رسیستن یادمواال اصال  -
بهم زنگ زد و خبر   یسرور  یهست. اقا  یاما خب تو گوش  یدمبودم اصال ساعتو ند

   .چه طور خودمو رسوندم یدمنفهم یگهداد. د

   یدید؟که شن  ییجز گفته ها یددون ینم یزی... خب ... پس چ یحصح -

   !بله درسته - 

   :تکان داد یسر فرمانده
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   .زود و تو دفترم با شما صحبت کنم یلیممنونم. البته من دوست دارم خ یلیخ -

دم تا اون آدم  یانجام م یاداز دستم برب یکنم حتما . من هر کار  یخواهش م - 
بشن. از شما هم   یدا رو به قتل رسوندن پ یشونمثل ا یکه شخص  یریحق یها

  یین جا ینشما ا یدمکه د  ی. من زمان یدکن  یدگیکنم لطفا زودتر رس  یخواهش م
   .یدکن  می یر زود قاتل رو دستگ یلیشد که حتما خراحت  یلیخ یالمخ

به  یجواب  یگذار بود. فرمانده ب   یر و تاث یراشاهد، مثل تمام وکال گ یآقا یلوک لحن
شده   یکاو، به مرد جوان نگاه کرد که همسرش را رها و به آن ها نزد یحرف ها

   !بود

   ین؟دار  یشما چه نسبت  -

شلوارش  یبعقب دست در ج یجلوتر آمد . با فرستادن کتش کم یبا آه  مرد
   :کرد

   .هستن یناز دخترشون پر یشونشاهد هستم. ا یمن داماد آقا -

   :سر تکان  داد فرمانده

   به شما زنگ زده بود؟ یدار درسته! سرا -

   :جوان با افسوس و آه سرش را تکان داد. بغض کرده گفت مرد

به من زنگ زد. گفت در  یحییشدم که برم کارخونه...  یه مبله... من ... آماد -
 یآقا رو صدا م  یوحاال هم هر چ   یدهشن  یغج  یخونه باز مونده ... نصفه شبم صدا

  ی ده. من بهش گفتم بره اتاق اقا. بعد خودم زنگ زدم به گوش  یکنه جواب نم
   ..یادشه



 

 
29

رمان  یک)اعتماد( کاربر انجمن  یجلد سوم  |  سارا هاشم یژهو  یگاهرمان پا  
 

   یه؟ک  یادشه - 

   .شاهد... برادر خانومم یپسر آقا -

   :کنار گوش او گفت  وانسر 

   !جسد دوم -

   :سر تکان داد یبود، با آه  یدهسروان را شن یکه صدا  یسرور هانی

   ...بله - 

   :تر شد و آهسته تر ادامه داد یکنزد کمی

   ... جناب -

دو ستاره   یش،بازو  یاز درجه نبود! اما رو یاو انداخت اما خبر یبه شانه  نگاهی
درجه اش گرفته   یعبعد از ترف  یشپ  یکه هفته    یباس فرم! لیددرخش  یبزرگ م  ی

   :بود! سروان که متوجه تعلل مرد شده بود، گفت

   !یژهو  یگاهپا یسرهنگ بهنام هستن! فرمانده  -

شاهد بود و به   یآقا یلسروان، به وک یا یش،مرد رو به رو یفرمانده به جا  چشم
   :مرد ، دوباره به او نگاه کرد یمتوجه تعجبش شد! با صدا یخوب 

است اما... از حورا   یختهبهم ر  یلیدونم اوضاع خ  یبله ممنونم. سرهنگ بهنام، م -
   ... مشکوکم یهقض  ینبه ا یلی. من خیستن یخانم خبر

   :یدچهره در هم کش فرمانده

    یه؟حورا ک -
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   :مرد ، سروان جواب داد جای

رو   یشونکردن. ا  یم  یجا با هم زندگ   ینشاهد و همسر پسرشون. ا  یآقا  عروس -
ازش  یخبر یچ. بعد هم هیدهرو شن یغشج یگه صدا  یم یدار . سرا یدهند یکس

   !یستن

    !گروگان گرفتنش حاال؟  یددون یاز کجا م ینه؟ا یدپس گروگان که گفت -

   :باال انداخت یشانه ا سروان

طبق شواهد! انگار زنده بردنش... اگر قرار بر مرگ بود االن  یمخب ما حدس زد -
   !باال بود  یشونمجسد ا

   :یدنگفت و دوباره رو به مرد پرس  یزیاز منطق سروان قانع نشده بود اما چ  فرمانده

   ین؟کار کرد  ی، چ  یناومد یشما وقت  -

و باهام اومد. سر راه   یداومدم. چون خونه بودم، همسرم هم فهم  یعسر  یگهمن د -
   ....زنگ زد و گفت یحیی یمبود

   :و هق زد یدصورتش کش یرو دست

   ...افتاده یچه اتفاق بد -

   یده؟اجساد رو د یحیینفر  ینپس اول -

    :سر تکان داد یسرور هانی

   !بله جناب ... سرهنگ -

    .زنم  یخوام بازم با شما حرف م  یپرونده و اطالعات م  یلمتک  یممنونم . اما برا -
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   ...بله حتما -

   :قدم برداشت تا راهش را باز کنند. همان طور رو به سروان گفت  فرمانده

   !برم یرو همراه خودم م  یدار سرا -

   :برگشت  ییباال یپله  یپشت سرش بله گفت و او رو سروان

   ... یآقا -

   :یدبگو یعبود. تا او سر یلاش به وک اشاره

   !هستم یمرعش -

   .یارینب  یف! من تو دفترم منتظر شما هستم. تا ظهر حتما تشریمرعش  یبله آقا -

  :شاهد گفت یآقا داماد

   جناب سرهنگ؟ یاممن هم ب - 

حتما   یدهر وقت موعدش رس یرن،گ  یتماس شما رو م ینه ... همکارام شماره  -
   .دن به شما یخبر م

 یبه زحمت و با کمک خدمه  یدنشبا د یناز تر رفت. پر یینپله پا یک رماندهف
   :یستادخانه ا

   .ینمخوام پدرم رو بب یآقا... تو رو خدا... من .... م -

او هم کم تر  ی ینهاز س ی. قد زن حت یستادا یشسر جا یبا نفس کوتاه  فرمانده
جور مواقع احساسش را خفه    ینشد، اما در ا  یاوضاعش ، ناراحت م  یدنبود! با د

   !کرد  یم
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گم. پدر و برادر شما کشته شدن. هر دو   یم یتخانم محترم ... من به شما تسل -
به نفع  ین. ایدکن یصبور یقانون  یما و پزشک  یپرونده و کارا یلتا تکم ید. با

 یه،ا چدونم احساس شم ی. میمکن  یر قاتلشون رو دستگ یمشماست تا زودتر بتون
 ی قانون  یهم، اجساد به پزشک  ین. بعد از ایدبر ید تون یاما فعال داخل خونه نم

 یداد. اگر م یمکفن و دفن هم نخواه  یاجازه  یم،شن و تا مطمئن نش یمنتقل م
   .یدکن  یلطفا صبور یم،برس یجهزودتر و بهتر به نت ینخوا

در آرام کردنش   یرا گرفت و سع  یگرشدست د یافتاده بود. هان  یهبه گر پریناز 
   :کنارش آمد  یمانده را هم گذراند و همان موقع هان  یداشت. فرمانده پله  

  یعنی تونه کنه.    ی. باور نمیختهبهم ر  یجناب ... سرهنگ! همسر من کم  ید ببخش -
   ...یمباور کن یمتون یکدوم نم  یچما ه

. مرد که فکر کرده بود فرمانده به  یستدحوصله توقف کرد تا او هم با یب  فرمانده
   :، ادامه داد یستاده ا یش خاطر گوش دادن به حرف ها

   ...تونه باور ینم یسادگ  یندونم به ا یعاشق پدرش بود . م  یناز پر -

   !کار دارم  یلیبا من؟ اگر نه من خ یندار یمحترم، کار مهم یاقا -

   :نگاهش کرد. بعد از سر راهش کنار رفت یا لحظه یسرور هانی

   ... واقعا ... قصد یدنه .... نه ... ببخش -

و   یدار سرا یبرداشت. صدا یبلند یقدم ها یشتوجه به حرف ها  یب  فرمانده 
بود. با   یستادها یندر، محسن کنار ماش یآمد. جلو یسروان از پشت سرش م

   :را روشن کرد ی، هندزفر یدنشد
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   !یدلحظه بمون ین! شما تا آخریگاهگردم پا  ی... کسرا ... من برم یعل -

   :گفت  یچشم گفت. عل یزودتر از عل کسرا

   ... فرمانده یدمفهم -

   !یشهخانواده رو بردن! ماجرا جالب م ین! انگار عروس ایخوب بگرد عل -

   !. حتمایدمبله فهم -

   :زود بشنود یلیرا خ یشکرد تا صدارا صدا   یار بار ماز این

   .یدسالم فرمانده . خسته نباش -

   یار؟شد ماز یچ  -

 یقه... چند دقیگاهرو هم اوردم پا  یکی. اون  یمارستان... بردنش بیمشونو زد  یکی -
   .یمرس یم یگهد

   .بره یدپس زودتر ردش کن -

   . چشم فرمانده -

کرد!   یپشت سرش غرغر م یدار آورد. سراراحت از گوشش در  یالرا با خ هندزفری
   :رو به محسن گفت

   !یگاه پا یمگرد  یبرم -

شلوغ تر از قبل به   یرفت. کوچه کم یگاهسدان پا ینبه سمت اول یبه آن  محسن
   :نظرش آمد. برگشت و اول رو به سروان گفت
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قدر خوب و با انسجام کار  ینکه ا  یدهست یمیت ین. اولیممنونم بابت همکار -
   .ینکرد

   :زد یلبخند سروان

   .ینبود یشما. خوشحالم راض یفباعث افتخار منه تعر -

   :گفت  یشمرد رو به رو ی یدهترس یچشم ها یدنبا د  فرمانده

   .حرف دارم یخب... من با شما کم -

   ...نکردم به خدا یمن کار -

   .یمباهم حرف بزن یدجا! اما با  ینهم یگردونمتدونم... تا ظهر برم یم -

   :اطرافش را نگاه کرد یبا نگران  یحیی

   .نکردم به خدا ی! من کاریکن  یم یر شما منو دستگ -

   :با خنده گفت  فرمانده

 ینرو ا  ی! ک یمحافظ داشت   ید! بایدستبند داشت   ید کردن بود، با  یر اگر قرار بر دستگ -
  برم؟ یجور م

   :و در عقب را باز کرد ینراه افتاد سمت ماش  بعد

   !یماقا! قراره باهم حرف بزن ییدبفرما -

نگاه کرد.  ینکوچه و بعد او و ماش  یبه سروان بعد به ادم ها یبا نگران  یحیی
کهنه اش که پاشنه اش را    یفرمانده با سر اشاره کرد تا او همان طور که کفش ها

  .یفتدراه ب یدکش  یم ینزم یهم خوابانده بود را رو
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  ی صندل   یاز سروان، رو  یکه شد، فرمانده در را بست. بعد با خداحافظ   ینسوار ماش 
جلو برد، بعد برگشت تا دنده عقب برود.  یرا کم ینجلو نشست . محسن ماش

  . جمع کرد یبود، خودش را کم یدهکه ترس  یحیی

را با سرعت عقب برد   ینکوچه، ماش  یتوجه به او، چشم به انتها یاما محسن ب  
که به پدال گاز   یدنده و فشار یعو بعد با حرکت سر یچیدپ یابانبامهارت به خ

    .از کوچه دور و دورتر شد ینماش یر،آورد، هم زمان با به صدا در آمدن آژ

**   

  یره هر دو بهم خ  یظه ابود! لح  یش را که داخل سالن گذاشت، آلما رو به رو  پایش
  :انداخت و گفت یینماندند . بعد آلما زود سرش را پا

   !سالم فرمانده -

   :بود. فرمانده قدم برداشت یحییسرش محسن همراه  پشت

   . دفتر من  یار آقا رو ب ینآلما ا -

   .بله فرمانده -

 ی ش فکر مزمزمه وار آلما را نشنود. با خود یآن قدر بلند بود تا صدا یشها قدم
بود!  یتکار اولو یشهجا هم ینکرده؟ اما منطقش قبول نداشت! ا یکرد لجباز

پشت سر او  یدر اتاق منتظرش بود و با سالم یجلو یماراحت تر شد. ن یالشخ
  :وارد شد

   خوب بود؟ یز فرمانده . همه چ ینخسته نباش -

   :آورد، گفت یرا در م ینسنگ ی یقههمان طور که جل  فرمانده



 

 
36

رمان  یک)اعتماد( کاربر انجمن  یجلد سوم  |  سارا هاشم یژهو  یگاهرمان پا  
 

   !باش فعال  یماآره. ن -

   :آلما نگذاشت یبزند که صدا یقصد داشت حرف  نیما

   .فرمانده -

   :کرد نگاهش نکند  یم یدو برگشتند. آلما سع هر 

   داخل؟ یایمب -

   !یادبه الله بگو اما ب ی،بر یتون  یاره ... خودت م -

شکمش  یجلو یشکه همچنان دست ها  یبا ترس در حال یحییکنار رفت.   آلما
انداخت.  یرمردپ یبه سر تا پا  یباال افتاده نگاه  یباابرو یمابود وارد اتاق او شد. ن

   :گفت  یمارفت، به ن یم یزشفرمانده همان طور که پشت م

   !یارنمنم قهوه ب ی. برایارنب یشونا یبرا  یچا یهبگو   یمان -

 یندرد بشود و فعال قهوه و کافئ یمتسل خواست یبود! نم یدهامانش را بر سردرد
   :گفت  یرمردرفت و او رو به پ یرون ب یبا چشم یمابود. ن یخوب  ینسخه 

   !پدر جان ینبش یاب -

لبه    یکه او با دست نشانش داده بود را انتخاب کرد و معذب رو  یهمان مبل  یحیی
 یدست رو ید،کش  یاش را جلوتر م یآن نشست. فرمانده همان طور که صندل ی
   :گذاشت و گفت  یز م

   !ی نه مجرم! فقط مطلع هست   ی! شما نه متهم هست   یحییخب... نگران نباش آقا   -

   :یدمرد پر یآفتاب سوخته  یاز رو رنگ
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   !نکردم ی؟ من کار یچ  یعنی -

   :یدکش  یآه   فرمانده

   !شده  یاون جا چه خبر یدون  یم یعنی! یاطالعات دار یعنی -

   دونم؟ ینه به خدا جناب سروان. من چه م -

تا   یند و الله هم زمان وارد شدند. فرمانده با سر اشاره کرد بنش یماباز شد و ن در 
   :از قبل خودش را جمع کند. فرمانده گفت یشتر ب یحیی

. فقط به سواالت من جواب بده. ین باشنگرا  یا  یبترس  یست! الزم نیدون   یچرا م -
   !اونم با دقت

  ی و الله بود! همان لحظه هم گروهبان منش  یمان یجد یبه صورت ها یحیی نگاه
   :گذاشت، فرمانده گفت  یحیی یرا که جلو یو قهوه آورد. چا یاو، چا

سوال من جواب بده لطفا! چند ساله اون جا کار    ین سرد بشه ، به ا  یکم  یتتا چا -
   ی؟کن  یم

   :به فنجان و بعد او انداخت ینگاه  یحیی

   !سال  یلیخ -

   تر! چند سال حدودا؟ یقدق -

   .ها یجور ین... ا ی. سیستب -

   خودت چند سالته؟ -

   .رسم به پنجاه فکر کنم. چهل هفت هشت یدارم. دارم م یناچهل و ا -
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   !یکن  یشاهد کار م یآقا یسال هست که برا یلیپس خ خوبه!  -

کرد. چون من گوژ   یآقا کار م ی. من پدرم تو کارخونه یشهسال م یلیبله آقا! خ -
؟ منم گفتم ها! بله! بعد اورد  یداشتم نتونستم کار کنم. آقا گفت به گل عالقه دار

   .دونست یمنو خونه اش. کار کردم. دستم سبزه! آقا م

   !! واقعا دستت سبزهیدمد -

پشت   یدگیشد خم  ی. حاال متوجه میندباعث شد صاف تر بش  یف،همراه تعر  لبخند
   :. فرمانده گفتیستکهولت ن  یلشمرد دل

   ی؟شناس یشاهد رو م یاقا  یخب پس به خوب  -

   ...بله آقا -

   :گفت  یحییبه  یرهچانه گذاشت و خ یر را ز یشدست ها فرمانده

   !خب من منتظرم -

   :و الله و بعد او کرد. بزاق دهانش را قورت داد و گفت یمابه ن ینگاه  یحیی

بود. اما  یر با محبت بود. سخت گ یلیبود آقا! خ  یمرد خوب  یلی آقا شاهد خ -
 یوکاهل یگرفت. اما از تنبل  یکرد، دست همه رو م  یکمک م  یلیمهربون بود. خ

  ی بذار  یدرو با  یتخاص  یگفت آدم مفت خور و ب   یآقا. م  یبود. از مفت خور  یزار ب
 یمساعت پنج و ن همیشهبود.  یزیآدم سحر خ یلی! خودشم خیرهتو کثافتش بم

. نون  یدخر یآمد. نون م یکرد. بعد م  یورزش م ی. کلیرو یادهرفت پ یصبح م
نون بخرم شما صبحونه   ید گفتم آقا چرا شما، من نوکر شمام. من با  یتازه. من م

  ...یدخند یم .یدبخور
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 ی کلمه به ها  ینپر شده بود، با هم یشدر گلو یشحرف ها  ی یانه که از م  بغضی
   :شد. فرمانده آهسته گفت یلتبد یهگر  یها

   یارن؟آب برات ب یخوا یبخور. م یکم چا  یه -

و    یدکش  یروناش ب  یشلوار پارچه ا  یبرا از ج   یچرک مرده ا  یدستمال نخ   یحیی،
   :کرد، گفت  یم یز اش را پر صدا تم ینیهمان طور که ب

  .خوام ینه آقا... نم -

شکالت ها را برداشت   یدر جعبه    یعسر  یماکرد. ن  یز به م  یرا برداشت و نگاه   فنجان
   :به شکالت ها انداخت ینگاه  یحییبود.  یز م یکه از قبل رو

   ین؟قند ندار -

  :گفت  فرمانده

   !یاربراشون قند ب یمان -

باز هم صورتش را پاک کرد و فنجان به دست به در   یحییبلند شد.    یبا بله ا  نیما
حبه قند برداشت با دقت و ارامش داخل   یکبرگردد.    یبا قندان   یماکرد تا ن  ینگاه م

   !داخل دهانش پرت کرد یع فرو برد و سر یچا

 انداختند  یینو الله سرشان را پا یماهمان هورت اول، ن با

پر سر و   یدنتفاوت، فنجان قهوه اش را برداشت و هم زمان با نوش یب  ندهفرما
فنجان  یحییکه   یتخلش را مزه مزه کرد. زمان  یدر آرامش قهوه  یحیی، یصدا
به او زد   یگذاشت. فرمانده هم چشم از ته فنجانش گرفت لبخند  یز م  یرا رو  یخال
   :یدبگو یحییتا 



 

 
40

رمان  یک)اعتماد( کاربر انجمن  یجلد سوم  |  سارا هاشم یژهو  یگاهرمان پا  
 

خورن.   یبه درد نم  یخارج   یها  ییچا  ین! ایدبخور  یرانیا  یممنونم. اما چا  یلیخ -
   .خودش بود  یکارخونه    ی. چایچا  یارنب  یجانداد از اله  یسفارش م  یشهآقا هم

   بود؟ یشاهد چ  یکار آقا  یدرسته ، حق با توست. نگفت  -

. یزاچ  نیبود. رب و سس و از ا  یدهاولش دو تا کارخونه داشت. از پدرش ارث رس -
   ... ینادونم از ا ی... چه م یتن ماه 

   !ییمواد غذا -

   :تکان داد ینا سر برای

 یجانها. کارخونه تو اله  یکنن. همه چ   یم   یداالن تول  ی. همه چ یناهم  ینآره آفر -
   ... یو کلوچه ... همه چ  یکداره. ک

   یده؟ باشه!؟ همه رو ارث بهش رس یددار با  یه سرما یلیپس خ -

   :با افتخار سرش را تکان داد یحیی

. پدرش هم کارخونه داشت اقا. اما یادز یلیپول دار بود آقا! خ یلیبله آقا... خ -
   .یدکش  ی. خاک خورد. سخت یدزحمت کش یلیخود آقا خ

دو تا بچه  ینکم از خانواده اش بگو. از پسرش از دخترش؟ هم  یهدرسته! خب  -
   رو داره؟ 

   :داد گفت ینام پسر سرش را با افسوس تکان م یدنکه با شن  یحیی

آقا  یگهبا ما؟ چرا د ی... چه کردیادو تا بچه رو داشت. خدا ینبله آقا. هم -
   ...یادشه
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   اول بود؟ یبچه  یادشه -

آقا،   ی که آمدم خانه   یبود. من زمان  ینازخانمپر یبود. دوم ی اول یادبله اقا شه -
خانم    یناز پر  یزبان بود. آقا جونش برا  یرینش  یلی. خخانم سه چهار ساله بود  یناز پر
   .رفت یم

   همسرش کجاست؟ -

. سرطان گرفت. بال به دور شما  یشهم  یخانم؟ به رحمت خدا رفتن. پنج شش سال -
صاحاب. آخرش  ی. آقا خارج بردش. اما درمون نداره ب یدکش  یسخت  یلیباشه، خ

  یرم گفت اگر قراره بم  یم  یشهقا هم همخونه فوت کرد. آخ ... مثل آقا... ا  ینتو هم
   ...خو ینا ی... دوست دارم تو

به سر آمده   یحیی  یافتاده بود. الله که انگار حوصله اش از حرف ها  یهبه گر  دوباره
مرد   ینا  یبه فرمانده انداخت. اما انگار حرف ها  یشد و نگاه  ینهبود، دست به س

   !کرد  یدقت گوش مطور با  ینفرمانده جالب توجه بود که ا یبرا

شاهد، با   یپسر آقا ی؟برامون بگ  یشبشه از د ی، م یحییآروم باش آقا  -
   کنن؟  یم یهمسرش اونجا زندگ 

مهربون بود.  یلیگرفتن اومدن اونجا. حورا خانم خ  یکه عروس  یبله اقا... از وقت  -
 ید خند یازدواج کنه. اما اقا م یدبه آقا گفت با یخواد. حت  یگفت خونه زن م  یم
خاطر خواه خانم  یلی! خیرهگ  یدونستم نم ی! من میکیزن  یکیگفت خدا   یم

 یکاشتم. خانم عاشق گل بود. هر روز  که م  یهمه گل رو به خاطر خانم م  ینبود. ا
گفتم   یخانم. منم م یگل ببر برا  یحییگفت،   یامد و م یخواست بره کارخونه م

خانم. خانم هم   یبرا  یدم چ یکه خوشبوتر بود، بزرگ تر بود م  یچشم اقا. هر گل
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و گلخونه   یاطاز بابت ح یالمخ ی. تا تو هست یحییگفت دستت سبزه   یم یشههم
   من گل بکارم؟ یک   ی... حاال برا ی... ه  یراحته ... ه 

   :یدکش  یپر اشک بود. فرمانده آه  نگاهش

کردن.   یم  یشاهد با پسر و عروسش اونجا زندگ   ی... خب پس اقا  یشهدرست م -
   بود؟ یشهمثل هم یادته؟شد؟   یشب چ 

   :یدپر پشتش را در هم کش یابروها  یگره   یحیی

  یده بشه هم تو گلخونه به ارک یک . دم غروب اول آقا اومد. تا هوا تاریگهبله د -
  یده کدوست داشت. آقا از همه مدل ار  یلیآخه خ یده. خانم ارکیدرس یهاش م

   .داشت به خاطر خانم 

   و همسرش خونه نبودن؟ یادشد؟ شه یخب بعدش چ  -

در مورد اتفاق حرف بزند.  یشتر ب یحییبود تا  یده حرفش پر یاناز عمد م فرمانده 
   ! داشت یجهکه البته نت

کرد. تو دفتر . هر صبح باهم   یکار م  یادآقا شه  یشنه خونه نبود. آقا حورا خانم پ -
   .بود آمدن یکهوا تار  یشبشب. د یآمدن، گاه  یغروب م یاه رفتن. گ یم

دعوا    یادحورا خانم و شه  یامثال ناراحت باشن؟    یدی؟ند   ی؟ مشکل  یحرف   ی؟اتفاق  -
   کنن؟

   :سرش را باال برد یحیی

رفتم خونه بخوابم. آخه من  یم یگه. من داشتم دیدنخند ینه اصال... اتفاقا م -
رفتم بخورم و بخوابم.  یخانم غذامو داده بود. م یسخوابم. ان یزود م یلیشبا خ
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بود. بهم  یتزااومدن . سالم گفتم . اونا هم سالم گفتن. حورا خانم دستش پ یدمد
... یر... پنیزهدوست ندارم. اون چ من؟ من گفتم نه . آخه  یحیی یخور یگفت م

بهم   یدرا خانم خندخوره ازش. حو ی. حالم بهم میاد یخوشم نم یرشآهان. از پن
   .خره. بعد رفتن داخل یم یر بدون پن یتزاگفت برام پ

   رو خوردن؟ یتزاپس شام پ -

   . بله -

   پزه؟ یغذا رو خدمتکار م -

   .کنه  یخانم م یسخونه رو ان یخانم. همه کارا یسبله ان -

   یست؟شبا ن -

 یآژانس م  یشهمره خونه اش. آقا براش ه  یده م  یمنو م  یهمون غذا   یگهنه د -
  .کنه  ی. آقا خودش صبحانه آماده مییاد. صبح ساعت هشت نه میرهگ

   :سر تکان داد فرمانده

حورا   یغج یشب صدا یخونه نبوده ... خب برام بگو تو گفت  یخب... پس کس -
   یدی؟شن  یک   یدی؟خانم رو شن

. برگشتم یدمتو خواب د  ید... گفتم شایکهخونه تار  یدمآقا واال خواب بودم! بعد د -
   !باز یدمخواب

   !کن  یفشد؟ تعر   یتا صبح؟ صبح چ  -

در خونه  یدمکردم به باغچه آب بدم. د  یشدم داشتم شلنگ وصل م یدار صبح ب -
  ی وقت درو باز نم  یچرفته؟ بعد شک کردم . آخه آقا ه  یادشبازه! باز ِ باز! گفتم آقا  
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دونم چرا دلم  یکس نبود. برگشتم تو . نم  یچتو کوچه گشتم. اما ه یذاشت. کم
بازه! ترس برم داشت. آقا رو صدا   همدر خونه    یدمخونه د  ی. رفتم جلویدجوش  یم

  یی . رفتم تو اما آقا نبود. از پله ها رفتم باال. من آدم ترسویاد  ینم   یجواب   یدمکردم د
رفت سفر خارجه، من   یکردم. آقا م  یهمه سال تک و تنها زندگ   ینها آقا! ا  یستمن

باز بود. صداش   اقا. آره اقا رفتم از پله ها باال در اتاق کار  یدمترس  یلیتنها بودم اما خ
 بود؟ چرا اخه  یبتی... چه مص  یاداد. رفتم جلو... خدا  یکس جواب نم  یچکردم . ه

...   

 یهتک یندلبه ص یهر سه گشت. فرمانده با آه  یاناش م یدهسرگردان و ترس نگاه
   :زد

   ی؟شاهد زنگ زد ی. شما به داماد آقایحییآروم باش آقا  -

بود من زنگ  یکردم. اقا شماره شو داده بود که اگر کار  یکار م  ی... چ  یگهبله د -
   .کرد  یاقا شاهد کار م یشخان هم پ یبزنم. اخه هان 

   !یو بعد جواب بد یفکر کن یخوام کم یسوال دارم، م یه درسته. حاال ازت  -

  :باز رنگ وحشت گرفت یحیی نگاه

   آقا؟ یچه سوال - 

  ی؟ شناس یکه م  ییکسا  یا شاهد  یآقا یانتو اطراف  یستی؟مشکوک ن یتو به کس -
   یره؟که بخواد ازش انتقام بگ  یآقا شاهد دشمن نداشت؟ کس

   !با تعجب باال رفته بود یحیی ابروهای
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. نه یدرس یبود. به همه م یر آقا دستگ ی؟چ  یآخه؟ برا ینه آقا! ک  یره؟انتقام بگ -
  ید . فکر نکنیداز کارگراش بپرس  ینخواستنش. بر  ی... همه دوستش داشتن. همه م

   .گن  یگم. نه ! همه م  یحاال من نوکرشم م

   :لبخند زنان سر تکان داد  فرمانده

خوب هم دشمن دارن!   یآدما  یدون   ی. اما ..خب میگیطوره که تو م  ینحتما هم -
.  یننآدم خوب رو بب  یها  یخوان خوب   یکه نم  ییبد هستن! کسا  یدشمناشون آدما

   کرده؟  یشاهد اونو ناراحت م یآقا یها ینبوده که مهربون  یکس

   .آخه یدمرو ند ینه آقا . فکر نکنم. من کس -

   نداشته؟ یبا کس یپسرش مشکل ی؟پسرش چ  -

   .هم سرش تو الک خودش بود . نه ... فکر نکنم یادنه آقا شه یاد؟اقا شه -

  :یستادباره ا یک از اطالعات گرفته شده،  یراض  فرمانده

داشته باشم،  یبود. بازم اگر سوال یقدر کاف  ین، ازت ممنونم. هم یحییخب آقا  -
 ی ردخوام برگ  ی. االنم ازت مینجاشما رو ا  یارهب  یفرستمرو م  یکس   یا   یشتپ  یامم  یا

  ییتو سو یاطکامل بشه اما ح  یقاتتا تحق یمکن  یبه خونه ! ما خونه رو پلمپ م
   .خراب بشه. مراقب باش ییبایخوام باغچه به اون ز یشما آزاده! نم

  یر او را تحت تاث یآهسته از مبل بلند شد. لحن پر از احترام فرمانده به قدر  یحیی
  :قرار داده بود که اشک چشمانش را پر کرد

   .چشم. من مواظبم یآقا. چشم . به رو یمرس -
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قد مرد کمتر   یدگیو خم  یسرش را خم کرد تا کوتاه   یو کم  یستادا  یشجلو  فرمانده
   :یاید به چشم ب

برداره.    یزینه حق داره وارد خونه بشه و نه چ  یمراقب باش. کس  یلیممنونم. خ -
حتما به من خبر بده. همکارم شماره    یادخواست ب  یشاهد. اگر کس  یدختر آقا  یحت 

تا من بتونم   یکمک کن  یدشاهد داشته ، با یکه آقا  یده. به خاطر محبت  یبهت م
  بشه! درسته؟ ایمالپ یآدم خوب  ینحق چن ید. نبا یرمقاتلش رو بگ

   .مونم یاون جا م یر درسته آقا. چشم . حتما من مثل ش -

   :سرش را تکان داد ینانبا اطم  فرمانده

را تا دم خونه ببره. اگر پلمپ بود در، بازش   یحییاز بچه ها بگو اقا  یکیبه  یمان -
باشه. خونه همچنان   یاطح  یاخودش    ییتسو  یحق داره تو  یحییو فقط آقا    یدکن

   .پلمپ باشه

   :ادامه داد یحییو چشم گفت. بعد فرمانده روبه  یستادا نیما

 یزی اگر چ یاافتاد،  یبه شما. هر اتفاق  ده ی، همکارم شماره هم م یحییبرو آقا  -
   . اومد ، حتما زنگ بزن و بهم بگو  یادت

   .یدو اعدامش کن یرینقاتلش رو زودتر بگ یشاهللا یباشه آقا حتما. مرس -

   ... یگهد ینبر یماراحت. ن یالتکنم. خ  یکارو م  ینحتما ... هم -

هنوز   یما. نیفتداز او راه ب  یهم با خدانگهدار  یحییبا دست به در اشاره کرد. تا    نیما
   :در را پشت سرشان نبسته بود که دوباره باز کرد

   ید؟داشت یشما قرار مالقات با کس یدببخش -
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   :گفت  فرمانده

   مسن؟ یاقا یه -

   !یبابله تقر -

   !یا.خودتم زود بیادآره بهش بگو ب -

   .چشم فرماندهبله  -

مقتول همراه گروهبان    یلوک  ی،مرعش  یبعد، اقا  یباز گذاشت تا لحظه ا  یمهرا ن  در 
. خودش هم  یندگفت و تعارف کرد بنش  یاو، وارد اتاق شود. فرمانده سالم یمنش
  ی ور یکباال بکشد و  یز از م ینشستن، بدنش را کم یز پشت م یداد به جا یحترج

   .یندگذاشته است بنش  یشپا یکه دستش را رو  یدر حال

   !! چه قدر هم با سرعت یمرعش یاقا ین خوش اومد -

 :چپ انداخت یپا  یراستش را رو یزد و پا  یلبخند مرد

   .شما یش! فقط خواستم بدقول نشم پیگهساعت د یکدادگاه دارم  یقتشحق -

   .یرموقتتون رو بگ  یادز  یداوه! پس نبا -

   !کنم. من در خدمتم  ینه خواهش م -

   :کرد. بعد فرمانده گفت  یجادوقفه ا یلحظه ا یمان ورود

   ید؟کن  یشاهد کار م یآقا یوقته برا یلیخ یدشما گفت -

بودن  یسالم یو معتمدشون آقا یاصل یلسال. البته قبال وک یستبله حدودا ب -
شون   یشخص یلهم وک  یشونبه رحمت خدا رفتن. من بعد از ا  یشکه سه سال پ
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 یحقوق  یهم کارها یگهد یلکارخونه هستم. البته به جز من سه وک  یلو هم وک
   .دن یروانجام م یشونا

   ین؟بود یشوناما شما فرد مورد اعتماد ا -

بودن   یزیانسان بزرگ و عز یشاهد به قدر یمن بود . آقا یافتخار برا  ینبله. ا -
   .اموختم  یشوناز ا  یار کردم. بس  یفرض م  یشونخودم رو شاگرد ا  یشهکه من هم

   :او، سر تکان داد یحرف ها یید تا یبرا  فرمانده

رو   یشونزنده ا یبار ک  ینآخر ینگ  یما م یطور بوده! خب برا ینبله حتما هم -
   ین؟مالقات کرد

   :یدکش  یقیبزند، اول آه عم یاز آن که حرف  قبل

. هر دو   یازده ساعت ده تا  ین. بیدیمرو د یگر همد یروز شه اصال... د ی باورم نم -
. من هر یعنیهر بار  ین. صحبت هامون در مورد کارخونه بود. روتیمکارخونه بود

کردم. اگر   یتو دفترشون مالقات م  یاتو کارخونه    یارو    یشونبعدازظهر ا  یاروز صبح  
ائل  مس یاکارخونه و   یو کارها یندهآ  مورددر  یا. یمکرد  یم یبود بررس یمشکل
   .یمزد یشون حرف م یشخص

   ی؟تلفن  یو بعد از اون؟ حت  -

 ی . چون کار خاص یشونبا من تماس گرفتن و نه من با ا یشوناصال. نه ا یر خ -
   .نبود

که خبر   ی هشت شب تا لحظه ا ِیاز بازه زمان  ین؟کجا بود  یشبشما خودتون د -
  یدین؟شاهد رو شن یکشته شدن آقا
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 یصورتش نشست و بعد از کم یرو یجا به جا شد، اخم یشسرجا یمرعش آقای
   :فکر گفت

 یکنم. کم  یپرونده کار م یه یهشت شب از دفترم تازه حرکت کرده بودم. رو -
   ... بود. با تماس همسرم عجله کردم . بعد یر فکرم درگ

   :صبر کند یبا دست اشاره کرد کم  فرمانده

که مربوط به    ییکارها  یر د! شما به غاوم یشوسط برام پ ینسوال ا یه یدببخش -
   ید؟کن  یرو هم قبول م یگهد یشاهد هست، پرونده ها یآقا

  :تکان داد یید تا یسرش را برا یمرعش آقای

   !محدود یلیبله البته خ -

   ی؟ا ینهتو چه زم -

شن. روشون کار  یپرونده برام جالب م یسر یه ی. گاه ینه! تخصصم همیحقوق  -
که هم   ینبا ا یلدل ینشغل رو دوست دارم و به هم ینالعاده اکنم. من فوق   یم

بود. اما باز هم نخواستم  یشاهد برام کاف  ی، مسائل آقا یو هم کار یاز نظر مال
 یلسه وک  ینهم  یدادن. برا  میشاهد هم البته حق بهم    یخودمو محدود کنم. آقا

   . کردن  یهم براشون کار م یگهد

   :او گفت یحرف ها ییدبا تا  فرمانده

   !خونه؟ ید. هشت شب رفتینبله ، ادامه بد  -

حدودا بود. من نه   ین بله فکر کنم. حاال ساعت تماس همسرم هست. اما هم -
مشکل آسم دارن. بعد  یشون. ایدمهمسرم دارو هم خر یخونه. قبلش برا یدمرس
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 یده خونه بودم تمام مدت کنار همسرم. صبح هم ... گفتم بهتون تازه به دفتر رس
   ...یسرور یبودم که تماس گرفت آقا

   ین؟ر یصبح زود به دفتر م یشههم -

   :زد یلبخند  یمرعش آقای

 یدار مسلما زود هم صبح از خواب ب  ی،زود بخواب   یلیشب خ  یبله! وقت   یباخب تقر -
 یکار ینترنت ا یگشتن تو خبرا یا جز روزنامه خوندن  یهم کار ی! وقت یش یم

 یتمر ین. البته ایپرونده ات وقت بذار یدفترت و رو  یبر ید  یم یحترج ی،ندار
  .گرفتم  یادشاهد  یرو از آقا یزندگ 

   یادتونه؟رو  ینا یناز خونه خارج شد ی! چه ساعت یهخوب  ی یدهبله مسلما ا -

اومدم. همسرم    یروناز خونه ب  یمساعته. حدودا هفت و ن  یمخونه تا دفتر ن  یر مس -
   .بود یدار هم ب

   :و گفت  یستادهمان جا ا ینهآمد. دست به س  یینپا یز م یاز رو فرمانده

 یشونا یشخص ی. در مورد زندگ یدشاهد گفت یتون رو در مورد آقا ینظر شخص -
    وسشون؟پسر و دخترشون؟ داماد و عر  ید؟دون یم یچ 

   :به جلو خم شود  یبگذارد و کم  ینرا زم  یش داد هردو پا  یحهم ترج  یمرعش  آقای

هم   یآن چنان  یخانوادگ  ی نداشتم. ما رابطه  یشونا یتو زندگ  ی دخالت  یادمن ز -
به  یچند بار یابچه ها شون ما رو دعوت کردن  یکه عروس  ین. در حد ایمنداشت

دوست نداشتن   یادز ی . حت یشترشبوده ب کارخونه   یمختلف که برا ی مناسبت ها
اومد.    یم  یشبه ندرت پ  خیلی مسئله    یندر مورد کار حرف بزنن و ا  یتو خونه تلفن
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  یش مشکل پ یندونم و حاال که ا یشون م یشخص یکه از زندگ   یزیمن تنها چ
  ی بودم و مسلما حتما حرف   یشونتونم به شما بگم. وگرنه من محرم راز ا  یاومده م

   !زدم ینم

   !یدکن  یم یکنم. ممنونم همکار  یدرک م -

هم   یگهپسر د یهشاهد بود.  یپسر بزرگ اقا یادکنم. خب ... شه  یخواهش م -
بود و تو هفت  یمار تر بوده اما ب یککوچ  یادشاهد داشتن که سه سال از شه یآقا

! و به فرزند  یستشاهد ن یآقا یبچه  خانم هم... کال یناز ره. پر یم یااز دن یسالگ 
مسئله رو هم تازه   ینندارم ... ا یاطالع  یقاقبول کردنش. البته من دق یخوندگ 

شاهد خودشون خواستن اطالع داشته باشم.   ی. آقایدمهست فهم  ی حدودا دو سال
 .دونن ینم یزیخانم چ یناز گرچه خود پر

   .دونه ینم یزیمورد چ یندر ا یفکر کنم کس یعنی

  : یدپرس  فرمانده

   مسئله رو به شما گفتن؟ ینا یچ  یبرا -

   :باال انداخت یشانه ا  یمرعش آقای

باشم، اومدن دفتر   یشونا  یکه از من خواستن جا  یروز  ی،سالم  یبعد از فوت آقا -
 یمسائل از شرکت و کارخونه ها رو بهم گفتن. در مورد زندگ  یلیمن و خب ... خ

روز   یک یدکردن شا  یمسئله رو من بدونم. فکر م یناستن اشون هم خو یشخص
 ینبود که تنها ا ینا تفکرشون یعنیکنه.   یداخبر پ یقتالزم باشه دخترشون از حق

   . هم بدونه یا یگهنباشه و کس د یشونا یراز برا
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دختر وارد خانواده   ین چه طور ا یددون یهم تو خانواده هست؟ م یا یگه راز د -
   شده؟

  ی کس  یدکرد نبا  یم  ید مسئله بود و تاک  یناون جور که حالت راز باشه. تنها همنه   -
  یچ مسئله ه یندونم االنم ا یبهش مربوط باشه. م یکه موضوع   یبفهمه تا وقت 

سوال بره! در مورد سوال   یر نداره اما گفتم تا مبادا صداقتم ز یان جر ینبه ا یربط 
  ی م یکه پدر و مادرش تو تصادف   ینبه من نگفتن. فقط ا یادیز یز دومتون هم چ

 یم یرو که چند ماهه بوده به عنوان فرزند خودش معرف  یناز شاهد پر ی. اقایرنم
   .کنه

   :فرمانده باال رفت ابروی

   دارن؟ چند ماهه یبچه  یه یهوشک نکردن که چه طور  یلکس از فام  یچه -

  یک جز دو دوست نزد یندارن. کس یخاص یلیشاهد اصوال رفت و آمد فام یآقا -
  یشون بود که ا یزیچ ینمسئله رو نکردم. ا ین ا یکنارش نبود. منم پرس و جو

   . گفتن

شاهد گفتن و  یهست که آقا یشما همون اندازه ا یبله متوجه شدم. آگاه  -
   ین؟نکرد یقتحق یاپرس و جو 

خواستن من   یم یشاهد هر چ  ی. دوم آقایدمد ینم یلیعا. اول اصال دلنه واق  -
کمتر. نه من که همه احترام فوق    یابخوام.  یشتر ب یدمد ینم یخودم رو تو حد

اما مهربان و با گذشت بودن.   ی،جد  یمرد  یشونگذاشتن. ا  یم   یشونبه ا  یالعاده ا
 یلیخ یالگو برا یکبه عنوان  یدانسان درست کار و موفق. به نظرم با یکسمبل 

   .از ماها باشن
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   :کرد. بعد آهسته از کنار مبل راه افتاد  یم ییدبا سر او را تا   فرمانده

  ین نبوده بخواد چن یکس  ید،هست یشونا یلشما وک ین؟شک ندار یشما به کس -
   یاره؟شاهد و پسرشون ب یسر آقا ییبال

با  یشونداشته باشه! ا یروان  یماریب یککه   ی! مگر کسیرگم خ  یم یتا قاطعب -
شرکت و   یکار ما وکال مربوط به مسائل کل  یشتر داشتن اما ب یلوک ینکه چند  ینا

شون   یکه در کنار شغل اصل  یا یگهبود و البته هزاران کار د یشونا یقرارداد ها
   !دادن یانجام م

   :پشت سر او ماند  فرمانده

   !منظورتون رو متوجه نشدم یگه؟کار د -

   :فرستاد یرونب ینفسش را با مکث کوتاه  یمرعش آقای

رو کامال تحت پوشش   یریهان. دو خ  یرفتهپذ  یصد ها بچه رو به سرپرست   یشونا -
شاهد   یباشه که آقا  یازمندیکه دنبال افراد ن  ینهما کال کارش ا  یاز وکال  یکیدارن.  

دارن اما پول  یتکه استعداد و خالق ییکنن. جوون ها  یجادبتونه براشون کارا
من که سال    ینونداشت ا  یبا کس  تیخصوم  یچه  ینشاهد مطمئن باش  یندارن! آقا

   .گم  یبودم م یلشونها وک

که   یرمردیقرار داده بود. حاال جسد غرق در خون پ  یرشتحت تاث  یلوک  یها  حرف
شده بود. اما منطقش آن قدر کارآزموده بود   یا یسهبه قد یلبود، تبد یدهصبح د

کرد. سمت   ینگاه م یرمردمقتول به پ یک یبت را بشکند! او به اندازه  یکه به آن 
   :پنجره رفت و گفت
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کنم دم   ی. خواهش میجناب مرعش  یدما گذاشت  یار که در اخت  یممنونم از اطالعات  -
تا به   ینبر یدتون یصحبت کنم. االن م ممکنه دوباره بخوام با شما یددست باش

   .یددادگاهتون هم برس یجلسه 

   :یستادگذاشت و ا  یشپا یدست رو یمرعش آقای

  ین، ممنونم. خودم فراموش کرده بودم اصال! من تو شهرم و هر وقت شما بخوا -
   .حتما در دسترس خواهم بود

 .ینمتونب یممنونم. م -

   :داد و گفت یهبه مبل تک یمان ی،مرعش یآقا یخداحافظ  با

   !یی چه ماجرا -

و پشت سرش کسرا وارد    یبعد، عل  یکرد چند لحظه    یمنتظر به در نگاه م  فرمانده
  :اتاق او شدند. فرمانده گفت

   حله؟  یهمه چ  یعل -

رو هم سپردم به شهروز که اون جا بمونه و خوب    یدار راحت. اون سرا  یالتونبله خ -
   . کنه  یمشتفه

   .ینید بش یاینخوبه ب -

رفت. آن را روشن   یوار د یرو یتور کنار هم نشستند. فرمانده سراغ مان  یو عل کسرا
   .کرد و قلمش را برداشت

 یروز که تا د  یکیقهرمان بزرگ.  یهبزرگه!  یلیاردر م یهشاهد،  یماجرا جالبه! آقا -
 ی زندگ  یه هم نداشته. یمشکل یچداده و ه یادامه م یشو به آرام یداشت زندگ 
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اومده و خودش و پسرش رو  یکی یشبحرف داشته. د یدردسر و ب  یساده، ب 
بوده اونم    یغ ج  یک  دایو فقط ص  یستهم از عروسش ن  ییخبر و ردپا  یچکشته. ه
   !که مجهوله  یتو ساعت 

عالمت سوال بزرگ بود! فرمانده برگشت و رو   یک شاهد و  یاسم آقا  یور مانت روی
  :گفت  یبه عل

   کردن؟  یها هم حتما کار نم یندورب -

   :با خنده سر تکان داد علی

بچه ها   یم. دادیمموجود رو اورد  یها  یلم. ما فیماز شب قتل ندار  یچیدرسته. ه -
   .کنن  یبررس

   !روحانه ست یلیخ -

   :یاندازدباال ب  یشدند تا او شانه ا هیر همه متعجب به او خ یر تعب ینا با

! اثر یچ! هیدهشن یو نه کس یدهد ی، نه کس ینه خبر یی،روح! نه صدا یکمثل  -
   !یم؟انگشتم حتما ندار

   :باال انداخت  یشانه ا یبار عل این

اما  یستم. اما ... مطمئن نیماثر انگشت بود. ما همه رو برداشت یسر یهخب  -
   !یستمهم ن ینخوشب

   ی؟کرد  یداپ یکسرا تو چ  -

  :به اطراف انداخت و گفت ینگاه  کسرا
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همه جا   یگهد یلوسا  یبود. لباس ها  و کل یختهبهم ر یلیپسره خ  یخب اتاق  -
. یمنکرد یداپ یجالب توجه یز شده . چ یکپخش شده بود. به جسد دو گلوله شل

   .اوراق بود که بچه ها صورت جلسه کردن یسر یه

رفت جمع کرد و لب  یکه در فکر فرو م  یشهچشمش را به عادت هم یک فرمانده
  یش بود که کسرا با شک به حرف ها   یاش طور  یافه . قیدرا به سمت باال کش  یشها

   :اشتباه کرده بعد فرمانده به حرف امد ییکرد که مبادا جا  یفکر م

هم احتماال به خاطر  یرمردهدف نبوده، پسر هدف بوده! پ یرمرد اره درسته! پ -
   .پسرش مرده

   :با دست به او اشاره کرد علی

 ینخواستن. واسه هم  یم  یزیگفتم. انگار از پسره چ  ینوآره اتفاقا منم به کسرا هم -
   .زنشو بردن

   :گفت  نیما

   !یزدنبال اون چ یمبر یدگشتن. با  یم یزیدنبال چ یختناتاقشو بهم ر یوقت  -

   :گفت  فرمانده

 ی؟ اما چ  -

   :یدپرس یباال انداخت. عل یشانه ا نیما

   ین؟متوجه شد یلوک ینو ا یدار سرا یاز حرفا  یفرمانده چ  -

   :داد یهتک یور کنار مانت  یوار به د  فرمانده
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 یلشه ازش اطالعات گرفت. به وک یدونستم م یشک نداشتم. اما م یدار به سرا -
تونم  یکنم بهش شک ندارم! اما... باز هم نم  یشک داشتم. اما... حاال احساس م

بهتر نقش    یگراندارم. از باز  یناناطم  یادز  یالدونم اما کال به وک  یبشم. نم  یالشخ  یب 
   !کنن  یم یباز

  :ف آمدکه تا حاال ساکت بود، به حر   الله

صورتش و واکنش هاش دقت کردم.  یمیکبه م یلینبود. من خ یآدم مشکوک  -
 ینم  ینبودن. به نظرم نقش باز  یواقع  یر . هر دو شون غیرمردهطور به اون پ  ینهم

برام سوال داشت. مخصوصا  یرمردپ یمسلط بود. حجم ناراحت  یلیکرد. اما .. خ
فقط   ییو آروم بود. جاها دخر خونسر از اول تا آ  یل! اما وکیشداروم م یهوکه   ینا
    .یدشد تاسف رو تو صورتش د یم

پشتش  یوار د یچپش را رو یجمع کرد و پا ینهس یرا رو یشدست ها فرمانده
  .راستش باشد یپا یگذاشت تا تمام وزنش رو

که   ینشک کردم. مخصوصا ا  یلیخ  یدمش،اون جور آراسته و اروم د  یآره ... وقت  -
آشفته  یکم  یدکردم با  یکنه. فکر م  یشاهد کار م یآقا یگه سال هاست برا  یم

. اگر نخوام مشکوک باشم به  ینهرو بب یصحنه ا  ینباشه. اما انگار منتظر بوده چن
نده   یکنم که اطالعات درست   میشک  ینبه ا یده،توطئه رو چ ینکه خودش ا  ینا

   !رو پنهان کنه یزهایی حداقل چ یا. 

  !یست ن یدعاز وکال ب -

  :کرد و گفت  ییدرا با سر تا  یمان حرف
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 یلوک  یجلو! الله فعال اقا  یرهنوعش که داد و قال نداره و آروم م  ینآره . اونم از ا -
   !سراغ زنده هامون  یمسراغ مرده ها و گمشده ها! بر  یمکه بر  ین با تو! بهتره قبل از ا

   :یدپرس یماچشم گفت و ن الله

گروگان   یبرا  یدینهم ند  ینشون   یچ. هیستن  یچ   یعنیلبه!  عروسشون جا  یانجر -
   یدن؟دزد یا یریگ

   :بود تا او جواب بدهد  یبه عل رو

 یچی . اتاقشون رو کسرا گشت اما گفتم ه  یچی... ه  ینه حرف   ینه .... نه نشونه ا -
   نبود؟

  یور کند. فرمانده به سمت مانت ییدشبه کسرا انداخت تا او هم با سرتا نگاهی
   :برگشت

 یک و  یمدو مقتول دار یعنی! یمکن  یبچه ها ما فعال عروس رو گمشده خطاب م -
  یکی یمبگ یمتون ینباشه که نم  یر گروگان گ  یااز آدم ربا  یکه خبر  یگمشده! تا زمان 

   !دو مورده یناز ا

   :اسم شاهد نوشت مقتول و بعد گفت یتخته باال روی

   بود؟ یم پسر و عروس چ اس -

   :زودتر از همه گفت الله

   !یداراسم پسرشون بود. فکر کنم عروس رو هم حورا گفت سرا یادشه -
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بزرگ هم نوشت   یکتخته کنار اسم شاهد،  یکرد و فرمانده نوشت رو  ییدتا علی
گمشده   یمقتول، کلمه    یکلمه    یشاهد را هم اضافه کرد. بعد در موازا  یادو بعد شه

   . آن اسم حورا یر را نوشت و ز

کن که چه قدر   ییدشون! تایدارسرا ینو ا یمرعش یره سراغ آقا یخب ، الله م -
خوام. بعد برو سراغ دختر و داماد   یشون رو م یو بم زندگ  یر درست گفتن .ز

 یخونه  یمبا دامادشون و بگو بعداز ظهر بر یر خانواده . البته االن نه! تماس بگ
   !یمزن یدخترش و باهاشون حرف م

   .متوجه شدم -

خونه مشخص بشه. اثر انگشتا  یها یلمف یفخوام تا شب تکل یو کسرا م یعل -
. یندر مورد شب قتل انجام بد  یمحل قیتحق یه  ین خوام بر ی. م یدرو مشخص کن

خونه رو   یک مغازه ها نزد یها یندورب یها یلمف یا! یدهد یزیچ یکس یدشا
. هر مورد یرینرو بگ  اچهارراه ه  ین. دوربیداطراف پرس و جو کن ی. از آدمایرینبگ

   اعالم کرد؟ یساعت قتل رو چ  یمشکوک برامون ارزش داره. دکتر شاه 

  :گفت  علی

    .ودا دوازده شبگفتن حد -

  ی سر یهتو هم برو سراغ مرده ها فعال!  یماکار شما. ن ینجالبه ... خب ... ا -
پرونده!  ی. بعد هم برو سراغ گمشده یخوام کاملشون کن یاما م یماطالعات دار

محتمل  یا در مورد تماس مشکوک  ی اطالعاتت کامل باشه. عل ید تا شب تو هم با 
   ی؟باهاشون صحبت کرد یریگروگان گ
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سپردم    یلشون! پلمپ هم شده . اما به داماد و وکیستخونه ن  یگه که د  یواال کس -
   .یمشماره رو تحت کنترل قرار بد ینخوا ی. اگر م

خودمون هم دستمون پر باشه. خب...  یاد یم یشپ یچ  ینیمهنوز زوده . بذار بب -
  .سراغ کاراتون  ینمشخصه بر یکار هر کس

کردند   یو همان طور که در مورد پرونده بحث م  یستادندزمان ا  یکار نفر در  چه  هر 
اتاق نگاه کرد.  یبه در بسته  یاز اتاق او خارج شدند. فرمانده در سکوت لحظه ا

   .داشت یاجسکوت احت ینبه ا ی،طوالن  یاهوییبعد از ه

اش را  ینهسکامل کرد. دود،   یگار نخ س یک آرامش را با  ینو ا یستادپنجره ا کنار 
و    یافته یانبه سرعت در خونش جر یکوتینسوزاند. ن یم یرا گاه  یشگرم اما گلو

 یادشجز    یشب،د  یخواب   یآرام تر شده بود. قهوه هم اثر خودش را گذاشت تا از ب 
   !یرندبگ یرنگ  یشبرا یگر د یبار نگذاشت فکرها یننباشد و ا یزیچ

آمد.  یجالب توجه م یشداشت که برا یزیتازه، جذبش کرده بود. چ یپرونده  
بود. اما چه  یرا در ذهنش تجسم کرد. به نظر او هم مرد محترم یرمردپ یچهره 

  طورخواسته بود؟ ینمرگش را ا یکس

دانست حتما تنها  یگرفتند. گرچه م  یبود، در ذهنش جان م یدهکه د  ییآدم ها 
مظنون اضافه هم  یبه تعداد آدم ها یند بود! به زود ها نخواه ینافراد مظنون ا

! بعد شروع به  یدچ یخودش به سبک خودش م یاول برا ید شد! معما را با یم
 یبرا یشهکه هم  ی. راه یدچ یکرد و کنار هم م  یپشت و رو کردن قطعات پازل م

   !بود یدهاو به مقصد رس

**  
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 یز م ی. اسلحه اش را از رویدکش  را هم باال یقهکوتاه جل  یپکرد، ز  یش که صدا  الله
  یک در کنار رفت تا با  یفرستاد راه افتاد. الله از جلو یرونکه ب  یبرداشت و با نفس

  یستاده در اتاق ا یکه قبال جلو   یماقدم کوتاه فاصله، ازپشت سرش حرکت کند. ن
  :بود، جلو آمد و فرمانده گفت

   .یگردم. من زود برمیدمراقب باش -

   .حتما -

آن که  یگذشت، ب   یاتاق آلما م  یکه از جلو  یافرادش در سالن بودند. زمان  اکثر 
  ی به چشم ها  یچشمانش به آن سمت برگشت تا لحظه ا  یردبگ  یمیبخواهد تصم

  .آلما، چشم بدوزد ینغمگ

برداشتند    یقدم بلند تر  یشو از عمد پاها  یدنگذشت. گردنش چرخ  یشتر ب  یا  یهثان 
با هم نداشتند.    ی. از صبح برخوردیستما بهتر از او ندانست حال آل  یتا بگذرد و م

دادند!   ینشان م  یهر کدام در اتاقشان سنگر گرفته بودندو خودشان را مشغول کار 
  ! ساخت  یم یشانبرا کار را داشت که   یشانهم هوا  یگاهپا یاگو

  ینه آلما در س  یکه انگار به هوا  یکرد نفس  یشدند، سع  ینکه با الله سوار ماش  زمانی
 یگوشی مدت فکرش باز ینکه درا  یدوبار یکیبدهد.  یروناش جمع شده بود، ب

   .برود یدارشجور کند تا به د یخواست بهانه ا یکرده بود، قلبش م

 یو او منطق  یردبگ یمیدرست نبود، آلما تصم ینزدند! ا یباهم حرف م یدبا اصال
.  یدرا در هم کش یشسوال، اخم ها ینباشد! اصال احساس آلما کجا بود؟ ا یدبگو

  !کرد که به سکوتش ادامه بدهد  یجوابش هر چه بود، او را قانع م
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شده بود. حتما  یانب یح آلما خواسته بود تنها باشد! خواسته اش روشن و صر 
ست پا  خوا یجهت نم یرا کرده بود. با منطق و احساساتش ... پس ب  یشفکرها
جور   ینکند. نه غرورش دوست داشت و نه منطقش... احساس هم در ا  یفشار

  .بود اتراه نج یشبرا یی،نها یموقت ها مجبور به اطاعت محض بود! تصم

  یامده هر چند موقت، هر چند ناراحت کننده و سخت. انگار به او هم آرامش ن 
!  یدپسند  یکه از هر جهت م  بود  یافته  یبود! بعد از سال ها کلنجار رفتن سرانجام زن 

  .آمد یکه از پس مشکالت خودش برم  یزن 

آلش بود تا با همه  یدهکه ا  یکرد. زن   یدرک م یرا به خوب  یتشاو را، کار و موقع 
 ینداشت! صدا یدلهره ها تمام ینا یاعشق شود! اما گو یمها، تسل یریسختگ ی

  :آورد یرون الله او را از فکر ب

   !فرمانده  یدیمرس -

درش توقف کرده بود.  یجلو یقادق ینکرد که ماش  یباییبه برج مجلل و ز نگاهی
 یاده! پیدرس یم یشهبزرگ از چوب و ش یبه در یپهن و بزرگ مرمر یسه پله 

و   یستادهزودتر ا ینماش یدنبا د یشدند و به سمت در رفتند. نگهبان در الب 
  :آمد بیرونهم   یکبزرگ و ش یز از پشت م یدنشانمنتظرشان بود. با د

  .ینسالم جناب سروان! خوش اومد -

 ی، گوشه ا یشپا یر طرحدار ز  یمتیمجلل انداخت. سنگ ق یبه الب  ینگاه   فرمانده
از  یندلنش یبا صدا یمصنوع  یشده بود و آبشار یتکه جنگل طراح  یک یهکه شب

  یا هستند  یعیطب یاآ  یحجم و بزرگ  ینتوانست بفهمد با ا یکه نم  یدرختان  یانم
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 یکردند، م  یشنا م شبزرگ درون یکه چند ماه   یکم  یبه درون گود ی،مصنوع 
  .یختر

برج بود. الله  یگر د یبار، گوشه  یبرا یگر آسانسور د یکو  یا یشهدو آسانسور ش 
  :با توجه به سکوت او، رو به نگهبان گفت

   . یازدهم یطبقه   یسرور یاقا -

توجه به   یتوانست مثل هر بار ب  یبه هر انداخت. فرمانده م یگرینگاه د نگهبان
  :یدبگو یدبار صبر کرد تا نگهبان مستاصل با ترد  ینا یفتدامااو ، راه ب

   .یدببر یفتشر  ید" بایبله... از آسانسور "ب  -

 یلیو خ  هفتم بود. الله دگمه را زد  یبار معطل نکرد و راه افتاد. آسانسور طبقه    این
اش،  یا یشهش یکه آسانسور حرکت کرد از محفظه   ی! زمان یدزود آسانسور رس

  !را مشاهده کردند یمیعظ یومتران

تفاوت  یبار ب  ینبود! الله هم ا یباجنگل ز ین از واحدها رو به ا یبعض یپنجره  
   :کرد. فرمانده گفت  ینگاه م  یباییهمه ز یننبود و با تعجب به ا

با باز کردن   یتون   یتو خونه ات، م  یا حالل مشکالته! فکر کن نشست واقع  یپول گاه -
   !یآمازون رو داشته باش یجنگل ها یپنجره، هوا

   :زد  یلبخند الله

که غرق سنگ و چوب    ینکنن، عوض ا  یجور پولشون رو خرج م ینباز خوبه ا -
   !بشن یمتگرون ق  یها

   :اسانسور باز شد فرمانده گفت در 
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   !آهن  یا کال غرق هستن! فرق نداره جنگل، سنگ و   یناا -

قرار داشت. در آسانسور که بسته شد، هم زمان در   یبزرگ  یبه آن ها در چوب  رو
خدمتکار خانه است، آن ها را   ید شد فهم ی که از لباسش م  یخانه هم باز شد. زن 

  .مجلل بود یرونش،ب یاندازه   دعوت به داخل کرد. داخل خانه به

  یگربه ها از نژاد ها  ینو آبشار، چند   یومگل و تران  یبود که به جا  ین تفاوتش ا  تنها
خواب راحت در رنگ    یخانه در رفت و آمد بودند! دو سه جا  یجا  یمختلف در جا

گربه    یباتقر  یاندر م  یکیشد که    یم  یدهد  یرایی متفاوت درکنار سالن بزرگ پذ  یها
  !بود  یدهنش لمدرو یا

  ینمنزل همه از بهتر یلکردند. وسا  یهر دو با تعجب دنبال خدمتکار حرکت م 
بژ،  یرنگ ها یبشده بودند. ترک یدهطراح فوق العاده چ یک یبرندها با طراح 

   .خانه پخش شده بود یلوسا یانم  یتبا جذاب یدو سف ی ، سبز پاستل یطوس

  یشان پا  یر که ز   یبزرگ روبه شهر یهاکه کنار پنجره   یکیمبلمان بژ کالس جلوی
   :یستادشده بود، خدمتکار ا یدهبود، چ

   ...رسن یاالن اقا و خانم م ییدبفرما -

   !ین سالم جناب سرهنگ، خوش اومد -

که   یپیبرعکس ت یاز محل دور کرد. هان  یعخدمتکار را سر یسرور یآقا صدای
به همان رنگ که   یبا شلوار  یشرت جذب مشک  یت  یک بود، حاال  یدهصبح از او د

   .بدهد به تن داشت یصتوانست تشخ یجنسش را او نم

که   یکرد. زمان   یبآورد و بعد آن ها را به نشستن ترغ  یشهردو پ یرا برا دستش
  :مبل تک نفره نشست، فرمانده گفت یخودش رو
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   .گم  یم یتباز هم به شما تسل یسرور یاقا -

  ی . اصال نم یمشوکه شد یلی. خیمشد یر بود که درگ یبتیمصکنم.   یخواهش م -
   .کار کنم  یچ   یددونم با

   جا هستن؟  ینحال همسرتون بهتره؟ ا -

   :داد اشاره کرد یرا نشان م یگرد  یمن یبه پشت سرش که پله ها  یسرور دست

و باور   یره خواد بپذ  یوابسته ست به پدرش. نم   یلینداشت. خ  یحال خوب   یلیخ -
 ینگفتم بهش شما م یقتشبخوابه و .... حق یکردم کم  یشکنه. به زحمت راض

   .یرهگ  یاسترس م یلی. خیاینب ینخوا

  یح و قهوه برگشت. او و الله ترج یچا ینیتکان داد. خدمتکار با س یسر فرمانده
 ینم یزیچ ییوقت جا یچرسم ادب بود! ه یدادند قهوه بردارند. گرچه تنها برا

مسئله به مخاطبنشان بود!   ین ا یحفرار از توض یبرا یقانون خوب  ین د. اما اخوردن
گذاشت   یوهم یهر کدام بشقاب  راینخورد. بعد خدمتکار ب یزیداد چ یح ترج یهان 

   .و رفت

   :گفت  یسرور  یرو به آقا  فرمانده

   ید؟خانواده هست ینچه مدت هست داماد ا ینشه اول بگ یخب جناب، م -

  ی اش سر باال بود. چانه ا یعقاب  ینینازک و ب یش زد. لب ها ی لبخند کم رنگ  هانی
 یلیآمد. نه خ  یبه صورتش م  یششکل داشت. مدل موها  یمثلث   یو صورت   یکبار

   .رو به باال بود. تا صورتش را متناسب تر نشان بدهد یلیبلند و نه خ
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. یمشناخت یرو م یگر با همسرم ازدواج کردم. البته ما از قبل همد  یشسه سال پ -
 ی شاهد بودم. نوجوان بودم که پدرم فوت کرد. اقا یاز دوستان آقا یکیمن پسر 

   .کردن  یتممدت به من لطف داشتند و حما ینشاهد در تمام ا

 یبه نظر برسه اما دوست دارم بدونم چه طور شد دختر آقا یسوال شخص  یدشا -
 ین؟ازدواج انتخاب کرد یشاهد رو برا

را پشت   یکه کس  یانداخت. بعد به عقب برگشت و زمان   یینپا  یسرش را کم  هانی
  :گفت  یدسرش ند

خوام چون صادق باشم، و خب...   یحرف رو االن بزنم. اما ... م  ین ا  یستدرست ن -
   !گم. درسته؟  یمونه، م یشما م یشراز پ یندونم ا یم  یدهست یسشما پل

  :کرد تا او ادامه بدهد  ییدبا سر تا  فرمانده

رو   یقرار شد رشته ا یکمک کرد. وقت   یلیشاهد به من خ یاقا یقتشخب ... حق -
بخوره. من   یشونمبخونم که به درد کار ا  یزیتو دانشگاه بخونم، بهم گفت چ

 ینخوب بود! تو بهتر یلی من خ یبگم که رتبه  ینمخوندم. ا یعصنا یمهندس
دارم.  یشوندانشگاه تا مقطع دکترا درس خوندم. البته همه رو از لطف و کمک ا

روز بهم گفتن  یهکارخونه انتخاب کردن. و خب...   یریت بعد هم منو به سمت مد
اعتماد   یلی. گفتن به من خیمداشته باش  یتر   یکنزد  یدوست دارن ... رابطه    یلیخ

  یناز پر ی یندهنگران آ  یلیدن. خوابسته بو یلیهم خ یناز دارن و ... خب به پر
   .بودن

   کردن ؟  یشنهادپس خودشون پ -
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 یدونم. برا یمن خودم م ینو از مردها بود! ا یلیخ یآرزو یناز . البته پریبابله تقر -
خاطر منم    یندادم! به هم  ینم  یجرات   ینوقت به خودم چن   یچمنم آرزو بود. اما ه

   .واج کنمازد  یناز اعتراف کردم که دوست دارم با پر

   خانم هم موافق بود؟ -

   . بله خوشبختانه -

  :شکل گرفته بود. فرمانده گفت یهان  یلب ها یرو  یتمندیرضا لبخند

خوام  یبگم من م ینو مون. اما قبلش ا یاصل یسراغ سواال یمممنونم . خب بر -
ن  ما حرفامو یشون،قبل از اومدن ا یستحتما با خانم شما هم حرف بزنم! اما بد ن

   یم؟رو بزن

  :موافقت کرد یدبا ترد هانی

 یدارشگم ب  ی. چشم من میازهحتما ن  ینگ  یشما م  ینداره. اما وقت   یحال خوب   یادز -
   . کنن

  :گفت  فرمانده

    ینید؟ب یم یشاهد رو چه طور مرد یشما آقا -

شاهده. من   یمن از آقا  یفتنها توص  ینانسان وارسته و کامل بودن. ا  یه  یشونا -
    .یشونبه ا یونممد یلیخ

    پسرشون رو چه طور؟ -

   .بود یز عز یلیمن خ یهم برا یادخب... شه -
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حرف زده. حاال از    یادسوال کردم کم تر راجع به شه  یجاست از هر کس  ین جالب ا -
! اول  ینکه برادر همسر شما بودن، ازش برام بگ  ینخوام با توجه به ا یشما م
   شاهد چه طور بود؟ یپدرش و رابطه اش با اقا یارخونه تو ک یتشموقع

 

 

   :مبل جا به جا شد و با تعلل پاسخ داد یرو یکم  هانی

  ین ما بهتر باشه. و هم یازهمه  ید با یتششاهد موقع یخب... مسلما پسر آقا -
 یبود. آقا یادشرکت دست شه یکارها  یشرکت بود. همه  یر مد یادطور بود. شه

  یادطور بود که شه یندرستش بگم ا یعنی. یمرش تو کارخونه بودشاهد و من کنا
اونجا رو  یبودم و کارا هشاهد تو کارخون یشرکت دستش بود. من کنار آقا یکارا

از   یشه نبود. عصرا هم یننش یز پشت م یاد شاهد ز ی. اقایمداد  یسرو سامون م
   .زد یدر مورد کار حرف م یادرفت شرکت و با شه یکارخونه م

   همه رو داشت!؟ یشاهد هوا یخوبه. پس آقا -

 بود  یدر کل انسان بزرگ  یشونا -

   :فکر باز هم به حرف آمد یبا لحظه ا فرمانده،

چند وقت ازدواج کرده بود و رابطه شون با هم چه  ین؟شه ازهمسرش بگ یم -
   طور بود؟

   :مکث جواب داد یبار ب  ینا هانی
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 یادکرد. حسابدار بود. شه  یخوب. عاشق هم بودن. حورا تو شرکت کار م یلیخ -
  .کردن  یعاشقش شد. بعد با هم ازدواج کردن. بعدم هم زندگ 

گزارش   ی. از افرادم هم کسیدمرو ند یشونا یکس از خانواده   یچبله... من ه -
   بهشون؟ یننداده . خبر داد

 یشو پ  ینداره. پدر و مادرش فوت کردن از بچگ   یلفام  یادخب ... راستش حورا ز -
 یهمه    یباکنه و تقر  یفوت م  یشچند سال پ  ییشکرده. دا  یزندگ   ییشخانواده دا

   .یدیمرو ند یلشحداقل فام یادخانواده اش مهاجرت کردن آلمان.. ما ز

اطالعات داشته   یشون،که در مورد ا  یدشناس  یرو نم  یمتوجه شدم. پس شما کس -
   یم؟کن  یداشونزودتر پ یمبتون یدباشه شا

   :سر تکان داد هانی

هاش  یلهم جز چند نفر محدود از دوستاش و فام یروز عروس یواال من نه! حت  -
   .دونم یدر موردشون نم یزینبودن. که اونم من چ

   :گفت  فرمانده

 ینم  یاد. من زیدهمسرتون رو صدا کن  یدشه لطف کن  ی. میههم کاف  ینممنونم هم-
   .خوام مزاحم شما بشم

   :از جا بلند شد هانی

   .قهوه تون سرد شد ییداالن. شما بفرما ینبله هم -

  از پله ها باال   یکه هان   یالله و لبخند کمرنگ او بود. زمان   یتنها صورت جد  جوابش
  :تر کرد  یکرفت، الله سرش را به گوش او نزد
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   !جا هست   ینا یجالب ینکته  -

   ی؟چ  -

طور!   ینهم ینمخونسرد بود! ا یلهم انگار خونسرد بود! وک یدار ! سرایخونسرد -
 یکس  یو ب   یخبر  یندارن! کال ب   یلعروسشون هم که کس وکار نداره! خودشونم فام

   !محض

   :ب دادجوا یبا نفس کوتاه   فرمانده

   .دقت کن یشتر دخترش ب یبه واکنش ها -

 یکه هان   یبعد، تا زمان   ی  یقهو سر تکان داد. دو سه دق  یدالله خودش را عقب کش 
فرمانده و   یناز،پر یدنهر دو غرق در فکر بودند. با د یایند،ب ییناز پله هاپا  یناز و پر

  .الله از جا بلند شدند

تازه شانه خورده   یشچشمانش کبود و موها یر پف کرده بود. ز یناز صورت پر هنوز 
نگه داشته بود   یشانپر  یرا کم  یشنازک موها  یتارها  یستهالکتر  ینهم  یبود، برا

   .یایدو شلخته به نظر ب  یشانتا در نور افتاب، پر

ساده . جلوتر که آمد، اول   یلند و شلوار راحت ب ینشرت آست یبود. با ت  یشآرا بی
   :فرمانده سالم گفت

   .گم  یم  یت. بازم تسلیمسالم خانم شاهد، متاسفم مزاحم شما شد -

مبل  یبار همراه هم رو یندستش را گرفت و ا ی. هان یدلرز یناز پر یچانه  یآن  به
   .یاوردب آب خنک یکم  یناز پر یدو نفره نشستند. بعد از خدمتکار خواست برا
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  یش نداشت. فرمانده معذب شده بود، اما دوست داشت حرف ها  یفیزن تعر  حال
   :کرد، گفت  یرا نگاه م یز او، م یکه به جا  یرا بشنود. پس در حال 

    ین؟شما و همسرتون کجا بود یشب خانم شاهد د -

به  یبرد. نگاه  یادشرا از  یهگر  ینبود که زن را متعجب کند و هم یجور سوال
   :کرد و گفت  یهان 

ورزش کرد قبل خواب.  ی. بعد هان یم. شام خوردیمبا هم بود یخب... من و هان  -
   .یدیممنم کتاب خوندم. بعدم خواب

   ین؟اتفاق افتاده شد یصبح چه طور متوجه  - 

   :یدماند تا او بگو یبه هان  یناز نگاه مات پر دوباره

و    یحییخواستم برم کارخونه مثل هر روز. بعد تماس گرفت    یگفتم بهتون من م -
   ... گفت در بازه . من

   شما؟ یخانم چه طور متوجه شدن؟ از حرفا -

   .یادزدم متوجه شد و اصرار کرد همراهم ب یحرف م یکه من تلفن  یبله زمان  -

   :سر تکان داد فرمانده

  ی حرف م یمورد پدرتون با احترام فوق العاده ا ... خانم شاهد، همه در یمرس -
  ین تر  یککنه پدر شما دشمن داشته باشه! شما االن نزد  یکس فکر نم  یچزنن. ه

   داشته باشه؟   یتونه با پدر شما دشمن  یم   یبه نظر شما کس  ید،فرد به پدرتون هست

  :آهسته سر تکان داد پریناز 
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 یشه دشمنش بشه. اون هم یداد کس یشه. پدر من اجازه نم  یاصال.... اصال نم -
حواسش  یلیبزرگ بشه. خ یدشمن یماجازه بد یدگفت نبا  یگفت . م  یم ینوهم

   .نداشت یدشمن یچ. نه پدر من هیدشن یها رو م یهبود گال

   :گفت  یناز بغض آلود پر یحرف ها ییدبا تا  فرمانده

داشته باشه  یدشمن یشونتونه ا یطوره. برادر شما چه طور؟ م ینبله حتما هم -
   کنه؟  یتشاذ یاکنه   یبوده بخواد به برادر شما حسود ی؟ کس

  :فکر کرد یبار قدر ینا پریناز 

تو خودش  یشهوقت اهل جنجال نبود. هم یچآروم بود. ه یلیخ یادخب... شه -
 یشتر نداشت. ب  یکار  یبه کسبود! اونم    یدنش تو نوش  یرو  یادهبود. تنها مشکلش ز

  یعنی تنها تو خونه بود.  یابا دو سه دوست مشترکشون با حورا  یاآخر هفته ... 
 یم یر بابا براش ممنوع کرده بود تو طول هفته رو چون ... خب تو کارش تاث

   .ذاشت

   :ادامه داد یعسر هانی

تو فکر   یادسته زدر  یادبه اتفاق افتاده نداره. شه یمسئله اصال ربط  ین البته ا -
   .ساخت  ینم یوقت مشکل یچ خوردن بود. اما ه

همسرش   یبه حرف ها  ییدیکرد و با تکان سر، مهر تا  یبه هان   ینگاه کوتاه   پریناز 
   :زد. فرمانده گفت

  یالی قاتل خ  یمبگرد  ید ! بایدزن  یو نه ظن م  یدمشکوک هست  یپس شما نه به کس  -
   !یمکن   یدارو پس زودتر پ
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   :با تعجب گفت یناز پر 

  !ی؟چ   یعنی یالی؟چرا خ -

    !داشته باشه یلیدل یدکشه! با  یجهت آدم نم یآدم که ب   یهخب  -

   !یگهکنن د  یخواستن دزد یمعلومه م -

   :فرمانده باال رفت یابروها ی هان  یجمله  ینا با

   ی؟سرور یآقا یدینرس یجهنت ینچه طور به ا -

   :نداخت. من من کنان جواب دادبه آن ها و همسرش ا ینگاه  هانی

رو شکوندن و گشتن..   یلهمه وسا  ین... خب ایزنم. از طرف   یمن ، خب حدس م  -
   !یستارز داشتن که ن یحورا و کم یبعد من گفتم طالها

فرمانده شده بود.  یرتمتوجه ح یبه صورت فرمانده انداخت به خوب  ینگاه  الله
  :یایدپس سکوت کرد تا خودش به حرف ب

   .یمکن  یم یشست البته که بررس یهفرض یه ینمبله ! ا -

   :یزد باره از جا بلند شد تا الله هم برخ یک

. از شما هم یمش یمزاحم خانم نم  یناز ا یشتر ب یگهد ی،ممنونم بابت همکار -
   . ی سرور یممنونم آقا

بلند  یبا قدم ها یاو، زن و شوهر نتوانستند تعارف کنند. هان  یع راه افتادن سر با
   :دنبالشان راه افتاد

   ...جناب سرهنگ یعنی... یاقا -
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   :و برگشت یستادا فرمانده

   رم؟ یراه رو اشتباه م -

   :به پشت سر او انداخت ینگاه  هانی

... ینتدف یبرا یمتون یم یب ما ک خواستم بدونم ... خ ینه ... نه درسته. فقط م -
   .یرهبگ یشتریکار، آرامش ب  ینکنه و من فکر کنم با ا  یم یقرار یهمسرم ب 

مرد خوش  یسرور ی. هان یدرا با دقت کاو یشمرد رو به رو یسر تا پا فرمانده 
نبود   یباکه ز  ینبا ا یشو لبها ینیبود! شکل ب یا یافهخوش ق یو تا حدود یکله

  .خوب و متناسب با صورتش داشت یاما هارمون 

اسپرت، برازنده تر هم شده   یپآمد و حاال با ت یبه او م یار بس یشمدل مو ها 
   .بود

. یرنگ  ی. خودشون تماس میمندار  یدخالت   یچاجازه بده. ما ه  یقانون   یپزشک   یدبا -
   ... همه اش به خاطر یناکارشون رو تموم کنن. ا  یدبا

زن آشفته و  یمکث کرد. باز چشم ها یلحظه ا ی،پشت سر هان  یناز پر نیدد با
   !بود یباران 

   .به خاطر خودشون و شماست. فعال ... خدانگهدار -

کرد و نه خودش برگشت. همراه الله برج را ترک کردند   یشصدا یبار نه کس این
از    یگر د  یقطعه ا  راه افتادند. با هر اطالعات تازه،  یگاه به سمت پا  ینو سوار بر ماش

   !شد یپازل رو م ینا

**  



 

 
75

رمان  یک)اعتماد( کاربر انجمن  یجلد سوم  |  سارا هاشم یژهو  یگاهرمان پا  
 

 ین ب یحرف ها یف. الله مسئول تعریدبه صورتش کش یدر سکوت  دست  سرگرد
   :یدپرس یماکه سکوت کرد، ن  یشاهد بود. زمان  یخودشان و دختر و داماد آقا

   مشکوکه درسته؟ -

   :باال انداخت و الله گفت ییجواب ابرو یبرا سرگرد

 یلیباشن! منتها داماده، خ یلمف یناا یاد ی. به نظر نمیشونهپر یلیدخترش خ -
   .و اروم بود به ظاهر! اما معلوم بود تو خودش تنش داره یلکسر

   :گفت  یمان 

   تنش به خاطر شوک حادثه باشه؟ ینممکنه ا -

   !که بگم نه  یعاد یلینه خهول بود که بگم آره و  یلی دونم! نه خ ینم -

کرد. بعد همه در سکوت به    ییدکه تکان داد ، او را تا  یبا نفس کوتاه و سر نیما
نگاه چهار نفر   ینیکارش زل زده بود! سنگ  یز فرمانده نگاه کردند که غرق در فکر به م

منتظر   یبه چشم ها  یباره، سر فرمانده را باال آورد. نگاه   یکطور سکوت   ینو هم
   :انداخت و گفت آن ها

   !بگم؟ یدبله؟ من با -

  :ید بلند خند علی

  ! شد! حواستون نبود یمن م یالوگد یدبا  یناالن ا -

   :از جا بلند شد  یلبخند زدند و فرمانده با آه  همه
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تونم  یکه م  یهحداقل کار ینشه! ا یوقت حواسم از موضوع پرت نم یچمن ه -
   !حاال کنم

   !بله بله  -

و   یستادرو به آن ها ا یز رفت. کنار م یچشم غره ا یعل یه حاضر جواب بار ب این
   :گفت

. بعد   یشتر ب یکیکمتر و   یکیقانونه! منتها  ینما همه مظنون و مشکوکن! ا یبرا -
  ی که تو دست بررس  یگناهکار! فعال افراد  یاگناهن    یب   یمو ثابت کن  یم بگرد  ید هم با

رو ارائه   یکه آماده کرده بود  ی! الله تو اول گزارشیدیمبودن که د یناییا یم،دار
   .بده

   :را برداشت  یز م یرو یبرگه  الله

که ازشون   یزاییکنم. با اون چ  یقاول تحق یدار و سرا یلدر مورد وک یدبه من گفت -
کنه. اکثر   یساله براشون کار م  ینچند  یدار بگم درست گفتن کامال. سرا  یدبا  یدم،شن

هم به   یلیوقت ازدواج نکرده و خ یچاده اش فوت کردن. هخانو یک نزد یاعضا
به عنوان  یشخودش از سال ها پ ی ههم طبق گفت یلشاهد وفادار بوده. وک یاقا
 ی آقا  یاصل  یلوک  یشپ  یکارآموز  یبرا  یداشته. انگار وقت   یتفعال  یشوندوم ا  یلوک

شاهد کار کنن. تا االن هم   یآقا  یخوان برا  یم  یشونا  یره،شاهد که فوت شدن، م
. البته یهنداشتن. کارشون تو وکالت هم عال  یمشکل دار  یسابقه    یامشکل و    یچه
. اما پرونده ها سخت یتدو بار نها  یکی  یسال   ید کنن. شا  یکم پرونده قبول م  یلیخ

   !پرونده ها ینبرنده شدن تو ا یهم داره برا یان که خب... آمار خوب  یچیدهو پ

   :تکان داد  سر  فرمانده
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   یم؟بهشون شک کن یشتر که ب  ینکرد یداپ یچیپس ه -

 ینهم ینمخوام بب یگردم. مخصوصا در مورد رفتارش م  ینه ... البته بازم دارم م -
   شه!؟ یعیرفتار طب

  ید ! تنها با یمبد یتاهم یشه به نظر کس یبود. اما خب نم یعیبه نظر من طب -
 یزیچ ی؟ داماد خانواده چ  یاورد دختر ! در میق. اونم با تحقیممطمئن باش

   یدی؟فهم

 یدختر آقا یناز،که در اصل پر  یناطالعات که از خودشون گرفتم! مثل ا یسر یه -
  ی دغدغه ا  یآروم و ب   ی! زندگ یمکن  یقمورد رو تحق  ین ا  ید . به نظرم بایستشاهد ن

شون خوبه. اما   یکنه و به ظاهر هم زندگ   یازدواج م  یبعد هم با هان   یناز،داشته پر
شاهد بوده و    یتحت پوشش اقا  یشپ  هاهم از سال    یسرور  ینکردم! هان   یقتحق

ازدواج دخترش رو مطرح کرده    یشنهادشاهد پ  یخودش، آقا  یبعد هم ... به گفته  
   .هم استقبال کرده یو هان 

   !چرب و نرم  یآماده  یلقمه  یه -

   :گفت  یمانه باال انداخت. نشا  یجواب عل یبرا الله

   !شاهد و پسرش رو کشته تا به ارث برسه ی! آقا یهخوب ینکته  -

   :یدبه فرمانده نگاه کردند تا او بگو ییدتا یبرا همه

ذهن من  یوسط دائم رو ینا یزیچ یهو البته راحت! منتها...  یهجالب ی یهفرض -
دونه. من  یفقط گفت م یلشوک ینو. ایستشاهد ن یدختر آقا یناز ره! پر یراه م
   !نکته رو به من گفته ینفهمم چرا ا یکنم نم  یفکر م یهر چ 



 

 
78

رمان  یک)اعتماد( کاربر انجمن  یجلد سوم  |  سارا هاشم یژهو  یگاهرمان پا  
 

  

   :گفت  نیما

   !یگهخواد صادق باشه د یخودش گفت که م -

 یالهنوز به وک  ینگرفت   یادکه    ین! اول از ایبگ   ینوا  یمااز تو حداقل انتظار نداشتم ن -
  ی شاهد نم یمثل آقا یمرد یه ،  ینظرت جز ااعتماد کرد؟! دوم هم ... به ن ید نبا

   تونه راز داشته باشه؟ 

   :گفت  یباال انداخت. عل یشانه ا نیما

   !کنن راز دارن  یوانمود م یکه حت   یاز اون  یشتر حتما! به نظر من همه پولدارا ب -

   :گفت  یمارو به ن  یعل ییدبا تا  فرمانده

   ن؟یکمو یاز مقتول شماره  ی کرد  یداپ یچ  یمان -

   :فرستاد یروننفسش را آهسته ب نیما

که واقعا    یننکردم! جز ا  یداشاهد بزرگ پ  یجا در مورد آقا ینتا ا یادیز یز واال چ -
هست، از  یشوندر موردش درست بود. هر جا اسم ا یدار و سرا یلوک یحرف ها

 یشونا  ییمواد غذا  یکه انجام دادن. کارخونه ها  یهموفق و بزرگ  یها و کارها  یخوب 
هست    ینهزم  ینا  یبرتر هم تو   یبزرگ کشوره ، صادر کننده    یاز قطب ها   یکیاالن  
  ی کارها   یکل  یآماده به طبخ . از طرف   ییبزرگ مواد غذا   یتنها صادر کننده    یبا. تقر

ن. عالوه نظر خودش هست یر ز یمداره که مستق یریهخ ینانجام داده. چند یرانهخ
  ید هم سرچ کن  ینترنتساخته که اگر تو ا  یمارستانمدرسه و درمانگاه و ب  یکل  ینبر ا

  یه که   ییگردن اونا  یاز جووناست. م یتاش حما یگه! کار مهم دیاد یاسمش م



 

 
79

رمان  یک)اعتماد( کاربر انجمن  یجلد سوم  |  سارا هاشم یژهو  یگاهرمان پا  
 

کارخونه   یکنن. با کمکش کل  یم یتبلدن رو حما یدارن، کار و استعداد یتیخالق
   !راه افتاده یدیو کارگاه و تول

   !کنه   یادز یناخدا ازا -

   :زد یلبخند یما، ن یعل یجمله  با

   !نکردم یدامن پ یشوناز ا یزیچ یفو تعر  یبله جز خوب  -

   !اما هست  -

 ی،انجام بدم. منتها از نظر حقوق   یشتریب  یقاما تحق  یدبله فرمانده حتما هست! با -
به اندازه   یداشته! حت   یمشکل  یداره، نه حت   ینه پرونده ا  ی،دولت   یهر جا  یا  ییقضا

   !! پاِک پاکیرانندگ  ییراهنما ی یمهجر یه ی

  :جمع کرد  ینهس یرا رو یشداد و دست ها یهتک یز به م  فرمانده

شاهد.   یادسراغ حدس بزرگترمون. شه  یم. بریمندار  یخب ... پس فعال بهش کار -
   !یدار یادحرف ز ینفکر کنم از ا

   :ید خند نیما

کنم.   یقتحق یشتر ب ینما یدبله! اما مطمئنم با یزیپشت م یقدر حد تحق ینمواال ا -
   !حرف داره  یلیهم خ یجور ینبرعکس پدرش، هم

   !یمکن  یگوش م -

  یلی و هفت ساله با مدرک تحص یشاهد. س یشاهد، پسر بزرگ آقا یادشه -
نمرات  ین! دانشگاه هم آزاد درس خونده و ... همچیبازرگان  یریت مد یکارشناس

  یه  یعنی داشت.  یت فعال یر هم نداشته! تو شرکت پدرش به عنوان مد یجذاب 
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 یشاهد به اون سپرده بود. منتها ... من احساس م یدفتر رو آقا یکارا  ییجورا
  یت فعال  یرعاملهمچنان به عنوان مد  یشون! چون خود ایشترمترسک بوده ب   یهکنم  

حق  یحت  یشونا یاجازه  یکرده . تو همه جلسات مهم خودشون بوده. ب  یم
 یلشکه وک یزینداشته. چ یادرو هم شه یمعمول یسند حسابدار یه یامضا

   !داشته

   ی؟مطمئن -

   !یدمپرس یلشبله ، از خود وک -

   !خب جالب شد -

  ین کرد. ا  ییدتا یشونمو ا یدمخودمم جالب بود. زنگ زدم و ازش پرس یبله برا -
  ینو جا ا ینکنم. تا ا یقتحق یادبه شک انداخت تا در مورد شه یشتر ب یمنو کم

باشه، اما   یادیکه باعث مشکالت ز  یننبوده! نه ا  یپسر محبوب   ینکه همچ  یدمفهم
 !یو باز یدنیداشت نوش مه یهم نبوده. دو تا مشکل اساس یید خب مورد تا

   !باخته  یاشته! احتماال خوب هم مچرا باباهه بهش اعتماد ند  یگه مشخص شد د -

. الله و کسرا هم که در تمام مدت ساکت نشسته بود، تنها لبخند   یدخند  یو عل  نیما
   :گفت  یواکنش یچه یزدند اما خودش ب 

   .بود یدنینوش ی  یشه تو اتاقشون ش -

داشته، چند بار   یادهم اعت  یگهد یزایداشته . البته به چ یاد. کال اعت یگهبله د -
بود. ازش  یرشرو هنوز درگ یکی ینترکش دادن، اونا رو ظاهرا گذاشته کنار، اما ا

بود. البته  یآگاه  یها یگانینکردم ، منتها چند مورد تو با  یداپ ییقضا  یپرونده 
  یه به  یعقلبار مثال ال یهمشکالتش!  ینهم  به شد  یو اکثر هم مربوط م یادنه ز
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  یکی شه و    یدعواش م  یسر باز  یمهمون   یه   یبارم تو  یهعابر زده و بازداشت شده.  
شه  یها ، اتفاق انگار باعثش شده بود. البته م ینا یهمه  یده . تو یرو هل م

نداشته باشه. من پرونده ها رو   یو روان  یشک هم کرد! ممکنه تعادل اخالق 
   .ینمبب یگهبار د یهدادم تا  واستدرخ

  :گفت  یراه افتاد. عل یتور گرفت و به سمت مان  یز اش را از م یهتک  فرمانده

کشته شده و    ین! حتما به خاطر همیگهشه د یبه نظرم ماجرا داره مشخص م -
   !باباهه رو هم کشتن. زنشم بردن

   :برگشت یوار کنار د  فرمانده

   ی؟عل یبه خاطر چ  -

هست که بخواد    یکیته، حتما  گه پرونده داش  یم  یماجور که ن  ین کاراش ! ا  ینهم -
   !یره حالشو بگ

سمت    یکردند. فرمانده نگاه   یفکر م  یعل  یزد و به حرف ها  ینم   یکس حرف   یچه 
   :کسرا که تا حاال ساکت مانده بود انداخت

   یه؟کسرا تو نظرت چ - 

قبل بلند   یاز روزها یکم  یشها یشپسر جوان سرش را آهسته باال گرفت. ته ر 
داد. اما نگاه کنجکاو و متعجب   یاو را مغموم تر نشان م  ینهم  ید،رس  یتر به نظر م

   .را از ذهنش دور کرد یر تصو  ینا یاش به آن  یشگیهم

   !یهخوب ی یهقضاوت کرد االن که! اما فرض یشه خب نم - 

   شما دونفر؟ ینکرد  یداپ یچ  - 
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 یاید،از او در ب ییاما قبل از آن که صدانگاه کرد تا دهان باز کند،  یکسرا به عل 
  :فرمانده گفت

   !خودت بگو کسرا - 

لبش نشست. کسرا پشتش    یرو  یطنتاز ش  یحاک   یداد و لبخند  یهبه مبل تک  یعل 
   :را صاف تر کرد و گفت

تو کوچه اکثر خونه ها داشتن. ما ازشون   ین. دوربیممحل رو گشت  یمخب ما رفت - 
سوپرمارکت بزرگم  یهبه بچه ها نگاه کنن.  یمرو . داد شبید یبرا یمگرفت  یلمف

   .یمگرفت  یلمکوچه بود، از اونم ف  یچند متر

   :کرد و ادامه داد  یبه عل ینگاه  

 ینیمب  یبهم م  یهمورد شب  ینیمچهارراه بب  یناول  یندورب  یهم تماس گرفته برا  یعل - 
   .نه یا

   :فرمانده سر تکان داد 

   ین؟از محل پرس و جو کرد - 

. همه  یدهو نه شن یدهد یزینه چ یکس  یچ اما ه یهخب . بله، از چند تا همسا - 
مرد خوب    یهشاهد رو    ی. اقایستن  یگفتن اصال باورکردن   یهم متعجب بودن و م

   .دونستن که قابل احترامه یو بزرگ م

   :ردفوت ک یرونفرمانده نفسش را ب 

   !یمکن  یداپ یزیچ ید خوره! با یداره حالم بهم م یاطالعات تکرار  یناز ا-

   خبر ندادن؟ یاد؟ یم یک   یقانون  یجواب پزشک  -
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  یم؟دار ی. اما االن چ یمر ی. صبح میمصبر کن یدتا فردا صبح احتماال با - 

   :گفت  یعل 

   !یاددرم  یزاچ  یلیگم ازش خ  یپسره؟ من م  ین دنبال هم  یمبر  یست گم بهتر ن  یم - 

  :الله گفت یشنداد. به جا یفرمانده جواب  

  یست . اصال معلوم نیریمهمه رو در نظر بگ ید. بایمطور بگذر ینشه هم ینم - 
   خوان؟ اصال چرا بردنش؟ یم ی، چ  یدنشده! اگر دزد  یعروس خانواده چ 

  :گفت  یمافرمانده رو ن 

   ی؟کرد  یقدر مورد عروسه، تحق یمان - 

  :یندبود بهتر بب یستادهبرگشت تا او را که پشتش ا یکم  یمان 

اومده به عنوان    یش،پ  ینا سال ا  یک کرده،    ی. دختره تو شرکت کار میتا حدود  یا - 
کنن.   یو ازدواج م یرهگ  یو اون شکل م یادشه ینحسابدار و بعد هم عشقض ب

هم نداشته. انگار خانواده اش  یدختره سن و سال نکردم. یداازش پ یادیز یزیچ
آدم   یهکه کال    ینستن. خالصه این  یرانبستگانش بوده اوناهم ا  یشفوت کردن و پ

   .کنم  یبه ظاهر ... اما بازم دارم روش کار م یمعمول

   :گفت  یعل 

ست! باباهه رو هم به خاطرش    یادهسر شه  یر هست ز  یگم هر چ   یمن که م  -ض  
   !یستخوان ازش معلوم ن یم یرو هم بردن. حاال چ کشتن. زنش 

   :تکان داد یکه دوباره رو به آن سمت کرده بود، سر  یمان 
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   !زنه یجاش لنگ م یهمنتها...  یه،خوب ی یهفرض  یناصال قبول ا - 

   ی؟ چ  - 

خواستن، چرا   یازش م یزیجاست. اگر چ ینمرده! مهمش ا یاداالن شه - 
   کشتنش؟

   !یانهحتما زنش تو جر - 

  :باال انداخت، فرمانده به سمت پنجره رفت و گفت یشانه ا یمان 

. حتما یدکن  یقتحق ینخود وقتتونو نذار سر حدس و گمان ها! به جاش بر یب  -
  یها رو بررس یلمبه بچه ها بسپار خوب ف ی. علیمکن  یداپ یدهست که با یزیچ

توجه مون رو به   یزیچ ید قبل. حاال شا ی سراغ روزها ین نبود، بر زییکنن. اگر چ
   .خودش جلب کرد

   .یدمبله حتما فهم  - 

 یجهتا نت یمانجام بد یمتون یجمع کردن اطالعات نم ینجز هم یکار  یچاالن ه - 
راهمون   یم،کن  یدااز اونا پ یزیچ یمآماده بشه. بتون یقانون  یاثر انگشتا و پزشک  ی

   .شه یمشخص م

   :الله گفت 

   کرد؟  یشه کار یاون دختر نم  یبرا - 

  یا سوال ، االن زنده ست  یهچرا بردنش! اصال  یمدون ینگن نه! ما نم یزیتا چ -  
   !نه

  :گفت  یماآخرش همه با تعجب نگاهش کردند اما حق با او بود! پس ن  یبا جمله   
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   .یمشبله درسته. بهتره ما فعال گمشده بدون - 

   .یاد  یم یشپ یچ  ینمجلو. بب ین دست فرمون بر ینبله! با هم - 

از جا بلند شدند و    یگاهجلسه را اعالم کرد! هر چهار عضو پا  یانشصسکوتش پا ۶۷ 
در ظاهر   یدرفته بودند. شا  یشچند ساعت، خوب پ  ینا  یاتاقش را ترک کردند. برا

   !بودند اما ، راه درست بود یده نرس ییبه جا

  

نخ، باز آن را سر   یکرا از لب پنجره برداشت اما قبل از برداشتن  یگارشس پاکت
 ینممکن کمتر از ا یتا جا یدکرد با  یبود با خودش فکر م یجا گذشت! چند وقت 

را   یگار س یشد ، کم یبود، م یپرونده ا یر آرامش کاذب استفاده کند. حاال که درگ
   !یندازدقب بع

 یآورد و رو یروننشست. لپ تاپش را ب یصندل یرفت و رو یزشبه سمت م 
  یندانست به هم یکه م   یامروز گشت! پرونده ا یدنبال پرونده  یگاه،پا یستمس

   !کند  یجاداو ، ا یرا برا یدیتواند چالش جد یبسته نخواهد شد و م یسادگ 

 ** 

که   یلپ تاپ گرفت. زمان   یتنگ شده اش را از صفحه   یبه در، چشم ها  ی  ضربه
   !داخل اتاق آورده بود یسرش را کم یمابرگشت، ن

   !تو یام! بیدخسته نباش - 

   :به بدنش داد یفرمانده صاف نشست و کش و قوس 

   !یدار یدیجد یز آره اگر البته چ - 
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   :بست ی در را با لبخند یمان 

   . خبرها رو یمکن  یم یتآپد یمما هر لحظه دارزمان بره. ا یقتحق یخب کم - 

  !خب ؟  - 

   :او گذاشت یز م  یرا رو یبرگه ا نیما

   !دکتر خانم، کارش درسته ها ین! ایدهرس یقانون   یفکس از پزشک  یه -

  :گفت  یمااز هر دو قتل بود. ن یبرگه را برداشت. برگه اطالعات جزئ   فرمانده

   .زمان یک یبام تقرصبح بوده. هر دو ه یکساعت قتل  -

   :گفت  یمااطالعات بود. ن یمشغول خواندن باق  فرمانده

  فرمانده براتون جالب نبود؟ -

   :چشم از برگه گرفت فرمانده

  ی؟چ  -

   !صبح بوده! هم زمان بودن  یکدو تا قتل  -

   ! چه طور؟یگهد یمدونست یخب از اولم م -

  :گفت  ی مبل نشست و با نفس کوتاه  یرو نیما

که بچه ها از   یلمیمن جالبه! من عکس و ف  یوسط برا ینا یزیچ یه یددون یم -
   .یدمجرم گرفتن رو د یصحنه 

   خب؟ -
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شاهد صبح   یشاهد تو اتاق کارش بوده؟ اقا  یبرام جالبه اون ساعت چه طور اقا -
   !یشهروال زندگ ین! ایدهوابخ یشده و شبها هم زود م یم یدار ها زود از خواب ب

   !هم گفت  یدار سرا ینودرسته ا -

   .شه یخونه نه خواب، تو اتاق کارش کشته م یاما شب قتل، با لباس ها -

   :اضافه کرد فرمانده

   !بود  ییبرگه ها  یزشم  یرو  یادمهکرده.    یرو مطالعه م  یزیکه داشته چ  یدر حال -

 ی! دو تا مقاله ترجمه شده از آلمان یستن  یخور  به درد  یز بله بچه ها اوردن، اما چ -
   . کارخونه   یبرا  یدهدستگاه جد یهدر مورد 

خونده که اومدن تو اتاقش و  یمقاله ها رو م ینشب داشته ا  یک ساعت  یعنی - 
   کشته شده؟

   یست؟جالب ن - 

   :فرمانده سر تکان داد 

   .چرا! جالبه -  

کس در را باز نکرد تا   یچصبر کردند اما ه یکمبه در خورد،   یهمان لحظه ضربه ا 
   :یدفرمانده بلند بگو 

   بله؟ - 
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وارد اتاقش شد. شباهت رنگ پوست و مو و   یکدر آهسته باز شد و آندران 
روشن  یرگه ها یانمخصوصا م یما،بود، اما برعکس ن یاد، ز یماچشمانش به ن
  .نشسته بود یمیعظ یخ چشمانش، کوه 

  ین ! در ایندرا بب یخکوه   ین ا یبه راحت  ی کرد تا هر کس  ینافذ و با دقت نگاه م 
  ی . به ارشد هایردگرم بگ  یبود با کس  یدهآمده بود، حداقل او ند   یگاهمدت که به پا

  یین پا یافراد که درجه  ی رفتار کرده بود، باق  یگذاشت و جور  یاحترام م یگاهپا
  !داشتند، احترام به او بگذارند  یتر

  یده بار هم ند یک یداشت و او حت  یبیهم فوق العاده بود! نظم عج یاز نظر کار  
قوز کند! لباسش مرتب و آمد و رفتنش سر ساعت مقرر   یاش حت   یصندل  یبود، رو

   !بود

هم تو اتاقشون   یمان یدمرو به شما بدم، د یناخواستم ا یفرمانده، م ید ببخش - 
   !یامب یمنبودن، مجبور شدم مستق

   .یردبرگه ها را به سمت او بگ  یک،فرمانده سر تکان داد تا آندران 

   هست؟  یچ  - 

   !که قتل اتفاق افتاده  یخونه ا یها  یندورب - 

   :از جا بلند شد یمان 

   چرا قطع شده ؟ یدیفهم ینمعه چه خوب! بب - 

   :تنها کوتاه سرش را به چپ خم کرد  یکآندران 
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رو وارد دستگاه   یکد  یه ساده.  یلیجور هک کردنه. البته به روش خ یه  ینم بله. ا - 
   !کنن تا دستگاه نتونه ضبط کنه  یم

   کد رو وارد دستگاه کرده؟  ین ا یکی یعنی - 

   :رو به فرمانده کرد  یکآندارن 

 یاس ب   یوفلش باشه و اگر فلش رو به پورت    یشه رو  یساده ست م  یلی بله، خ- 
( USB) آر یو یدستگاه د ( DVR) رو   یزیتونه دستگاه چ ینم یگهوصل کنن د

کنه بهشون. اما   یشک نم یها روشن هستن و کس ینضبط کنه! در اصل دورب
اون زمان ها   هما ب ینهم یکنه! برا  یرو ثبت و ضبط نم یزیدستگاه چ یحافظه 
   .یمداشته باش میتون ینم یدسترس

   !کلکه در اصل - 

درست   یهاول یستر  یههک کردن! اما  دستگاه سالمه و با  یمگ  یما بهش م - 
   !یشهم

   :گفت  نیما

گرفته شده رو   یر تصاو یجور یچ حاال ه یشه ! نمیخورهدستگاه که به درد ما نم - 
   برگردون؟

   :زد یلبخند کمرنگ  یکاندران 

اما   ین،تلفن همراهتون رو روشن کرد یگوش   ینمونه شما دورب یم یننه! مثل ا - 
 یچی! اما هیرمگ  یم یلمگه من ف  ی! مطمئنا داره به شما میدضبط رو نزن  یدگمه 

   !تونه کنه یرو ضبط نم
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   :داد یهتک  یبه صندل  فرمانده

اتفاق    ین ا  یاعت از چه س  ینمبهش فکر کرد. بب  یگه شه د  ی! پس عمال نمیگهد  ینه هم -
   افتاده؟

   ! شب قبل ماجرا هستن. از هشت شب یضبط شده برا یر تصاو ینآخر -

   :گفت  یمان 

کارو به صورت   ینا یکی  ید شب قبلش اونجا بودن. با ییچه کسا  ینیمب یدبا -
   کرده باشه درسته؟  یزیکیف

   :جواب سوالش سر تکان داد یبرا اندرانیک

  یکلش رو وارد دستگاه روشن کنه. بعد صبر کنه حدودا ف یکی یدبله درسته! با -
   .تونه برداره یبشه. بعد فلش رو م یدستگاه کپ یتا کد برا یقهدق

   :فرمانده گفت 

 یداپ یزیچ یماثر انگشت؟ ممکنه بتون ی برا ین حواستون بوده دستگاه رو بد - 
   .یمکن

  :گفت  یماجوابش مثبت بود . ن اندارنیک

   !کارو انجام داده  ینبوده، از داخل خونه ا یپس هر ک  -

   ... بوده یک   ینتونه مظنون ما از داخل خونه باشه. برو بب یبله، م -

   :او تمام شود  ینگذاشت جمله   یکآندارن 

   !من بتونم کمک کنم یدشا یدببخش -
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   :هر دو منتظر نگاهش کردند تا ادامه بدهد 

خانواده بودن. من   یاعضا یرو چک کردم. فکر کنم همه  یندورب  یها یلم من ف - 
خونه براتون عکس گرفتم. پشت برگه ها هستن. دو زن جوان، دو  یورود یلماز ف

خدمتکار خانم و  یکمسن که فکر کنم صاحبخانه ست.  یاقا  یک مرد جوان، 
   !کرد  یکار م  یاطکه تو ح  یدار سرا

  :. فرمانده سر تکان دادیندرا ببهم سرش را جلو برد تا بتواند عکس ها  نیما

   !جالب شد! همه هستن - 

  ! یلهمه به جز وک - 

. فرمانده  یندازدباال ب یشانه ا یاطالع  یکرد تا او با اظهار ب   یکبه آندارن ینگاه  
   :گفت

   !خودش گفت ینو شاهد نشده! ا ی آقا یوارد خونه  یادز یلآره جناب وک - 

   :ادامه داد یک بعد رو آندارن 

کردن رو هم نگاه کن. حواستون   یداکه بچه ها پ  ییها  یلمف  یپسر، برو باق   یمرس - 
   .هم بود، اطالع بده یکمورد کوچ یه ید باشه که اشتباه نکن

زود  یلیاما خ یر و خب وقت گ یادنز یکم  یمکن  ینگاه م یمحتما فرمانده، دار - 
   . گم  یشو م ییجواب نها

  ین دورب  یکه همچنان در فکر به عکس ها  یمااو را بدرقه کرد. ن  یفرمانده با تشکر 
   :کرد، با سکوت فرمانده، چشم از آن ها گرفت و گفت  ینگاه م

   کارو کرده؟  ینواقعا از داخل ا  یکیبه نظر شما  - 
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   .یستن یدبع - 

داشته. منتها   ینشاهد هم دورب  یدونم اتاق کار آقا  یسوال ... البته م  یهاخه ...   - 
    ها رو از کار انداخته؟ ینچرا زحمت داده از شب قبلش دورب

   :جدا کرد  یرا از صندل ینشگذاشت و بدن سنگ  یز م یدست رو فرمانده

   !! نقشهیماچون نقشه داشته ن  -

   نقشه؟ -

 یهگر فرضو قتل انجام بده! که ا یبلده دزد یکه حرفه ا  یمطرف یکیبا  یااره ...  -
  ین ! چون در ظاهر ما چنیاداشتباه از آب در م  ینا  یلی،قتل فام  ی رو  یم مون رو بذار

از مدت ها   یکیجور باشه، حتما  ین! اگر ایمندار ینمقتول یکایرو تو نزد یکس 
که   یستن یکار  یعنیکنم تنها هم نبوده!   یم ر بوده! من ... فک یدهقبل، نقشه کش

  ! بشه تنها از عهده اش براومد

   :انگشتش را به سمتش گرفت نیما

بگم. تنها نبوده.   ینوهم یکخواستم قبل از اومدن اندران یم یقاآهان اره . دق - 
اسلحه صدا خفه کن داشته باشه که حتما داشته   یساعته. اگر حت   یه   یزمان قتل تو

شون متوجه  یکیکه! حتما   ینارنشده. اما نه تا اتاق ک یدهشن ییچون اصال صدا
   !شده یصدا م

   : و باال برد یینسرش را پا فرمانده
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خاطر، تنها نبوده! بلکه همدست داشته! فکر کنم با   ینطوره! به هم  ینهم  یقادق - 
اعتماد  یلی. البته خیدهکش  یماهرانه ا ینقشه  یلیکنه خ  یکه فکر م   یمطرف یکی

   !تهاف ینم یر به نفس داره و مطمئنه گ

   ین؟شک دار یبه کس - 

  :یدفرمانده خند  

   !یمامن به همه مشکوکم االن ن - 

   ی؟ به ک  یشتر ب -  

   :به بدنش داد یفرمانده کش و قوس 

بچه! برو به جاش دنبال کارات!  ی حرف بکش یتون  یزبون من نم یر جور از ز ین ا - 
  ین رو هم هم یکرو هم وارد پرونده کن. گزارش آندارن یقانون  یگزارش پزشک   ینا

تا فردا! فردا صبح من    یماستراحت کن  یممن کشش ندارم! بر  یگهامروز د  یطور. برا
   .یقانون  یپزشک  یرمم

   یام؟منم ب - 

  ی راه افتاده بود، با لبخند  ینبه سمت پارتش  یش حرف ها  یها  یمهفرمانده که از ن 
  :برگشت

   ! یسترگه ست مگه! نه الزم نمادربز  یخونه  -

  :رفت   ینو او پشت پارتش یدخند یمان 

مثل  یمبر یر وقت داده! د یمرم، خانم دکتر بهمون هشت و ن یم یمصبح مستق - 
   !یستیملنگه پا با  یه یدشاگرد تنبال احتماال پشت در با ینا
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ار باعث شد. به یشو او هم با لبخند مشغول در آوردن لباس ها  یدبلند خند نیما
  یما تمام شده بود. ن یگاه،پا یتر غروب کند. اما ساعت کار یر د یدشده بود خورش

   :گفت

   چشم! پس بگم بچه ها برن؟ - 

   ...آره - 

را عوض کند.   یشرفت تا او با آرامش لباس ها یرونکرد و از اتاق ب  یتشکر یمان 
برگشت، لپ تاپ را هم    یزشاش پشت م  یو گوش  ییچ برداشتن سو  یکه برا  یزمان 

   .بست

کرده بود را داخل کشو انداخت و راه افتاد.    یبردار  یادداشتکه در آن    یدو برگه ا 
باز هم   ید افتاده بود که قرار است آلما را تنها بگذارد! با یادش یش،پ یها یهاز ثان

  .اش! اما حوصله نداشت یپدر  یگشت خانه   یبرم

برق   ید، کل یدافرادش را شن یخداحافظ  یصداخواست.  یم یی او هم دلش تنها  
پر کرده  ییآشنا ی. مشامش را بویستادا یرا خاموش کرد اما همان جا لحظه ا

زد.   یهتک یوار و به د یدکش  یقیهاست. نفس عم یکیدانست همان نزد یبود. م
که در ذهنش جان گرفته    یکه عطر کم کم محو شد و جز خاطره ا  یدطول نکش  یادز

   !نبود یزیبود، چ

گذاشت و آرام باز   یرهدستگ یزبانش گشت. بعد دست رو یبار آه بود که رو  این
که دوست داشت او   یاما کس یدد یها را م یلیبه سالن انداخت. خ یکرد. نگاه 

  .رفت یرونکوتاه از افرادش ب  ینبود. وارد سالن شد و با خداحافظ  یند،را بب
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کشاند. گرچه    یگاهپا یبه سمت خروج  آلما، سرش را ینماش ی نور چراغ ترمز ها  
رنگ آلما نبود. تالش   ییآلبالو  یناز ماش  ی تمام شد و خبر  یآن هم مثل عطر، به آن 

   !ها نبود  یراحت  ینکرد ذهنش را آزاد کند اما به ا  یم

و با شکوه تر   یشتر عشق ب ینهمه مدت هر روز ا یندو روزه بود؟ ا یمگر رابطه ا 
   :زد  یبنشست، به خودش نه  ینشکه پشت فرمان ماش  یشده بود و حاال... زمان 

،  ی. اگر خودت بودیکن  یبزرگش م یشده! دار ی! انگار چ یکن  یخود فکر م یب  - 
   ی؟ذاشت؟ چند بار ازش خواست  یتنهات م ید کرد؟ نبا  یم یدکار با  یآلما چ 

 ید دانست با یا روشن کرد. منطقش مر  ینتکان داد و ماش یاس یاز رو یسر 
نبود! در تمام مدت آن شب،   یکردن قلبش کار آسان   یکند. اما آرام و راض  یصبور

را تکرار کرد و دوباره    یالوگد  ینخواست از راه برسد، بارها ا  یکه انگار نم  یتا صبح 
  ...شد یوسبارها ما

** 

 ینسواره رو پر از ماش بود، اما باز هم کنار  یقهدق یکه ساعت هشت و س  ینبا ا 
نشده بود،    یر نشود. د  یاز آن ، عصبان   یشتر آورد تا ب  یر گ  یپارک   یجلوتر جا  یبود. کم

   .کرد  یعجله م یداما با

اوقات که با لباس فرم آن  یشتر بود!  برعکس ب یقهدق یهشت و س یقاساعت دق 
رنگ به تن داشت با   ی گشاد طوس  یباشرت ساده و تقر یرفت ، امروز ت  یجا م

   !نوشته بود پرواز یسیشرت، به انگل یرنگ. پشت ت  یذغال ینیشلوار ج
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بودند! اما ان روز وقت آمدن متوجه شد چرم پشت   یدهد یکمتر او را با کتان  
  ی سبک و راحت طوس یها یکتان   ینکفش ها هم  یندارد و اول یکفشش رفتگ 

  .یدرنگ را د

 ینشرت، فقط به هم یت  ینبلندش با ا ینآست ساده و یراهناصال عوض کردن پ 
رساند که اتاق   ییزود به راهرو یلیپر شتاب و بلندش، او را خ یبود! قدم ها یلدل

سال ها، او   ینپزشکان آن جا قرار داشت منتها، حواس پرت ان روز و البته عادت ا
   !را پشت در اتاق دکتر سزاوار کشاند 

زودتر    یمرخص  ینبود ا  یدوار رفته بود و او ام  یمرخص  یبرا  یکه چند وقت   یهمکار 
نبود! دستش که   یو مغرور هم ناراض   یزن جد  ینتمام شود. گرچه از کار کردن با ا

به قاب   یاشتباهش شد. نگاه   یرفت، تازه متوجه    ییننشست و پا  یرهدستگ  یرو
   :تکان داد یدر کرد و سر یباال

   !کارت نکنه مرد  یخدا بگم چ  - 

 یآن جا قرار داشت . پشت در لحظه ا  یکه اتاق دکتر شاه   یگر برگشت به سمت د 
بار محکم تر زد اما باز  ین! ایدنشن یبه در زد. اما جواب  یمکث کرد و بعد ضربه ا

   .هم سکوت بود

بزرگش انداخت.    یبه ساعت مچ   یرا اهسته فشرد اما در قفل بود! نگاه   یرهدستگ 
به   یردتوانست بپذ ی صورتش نشست، نم یرو یکرده بود! اخم  یر د یقههفت دق

  !رفته باشد یدکتر شاه  یقه،خاطر هفت دق

شد. غرورش   یعصبان  یبه آن  یشهکند! مثل هم  یداشت با او همکار یفهاصال وظ  
از او خودش را باال تر بداند،   یکه کس  ینمتتفر بود. ناخودآگاهش از ا یباز یناز ا
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 یحفظ باشد! افراد کم  یشهفاصله و احترام هم  ینبود تا ا  ینبهتر  یشههمبود.    یزار ب
به او   ید را با یبرتر ینافراد، ا ینا یو همه  شتنداش، باالتر از او قرار دا یدر زندگ 
   !کردند  یثابت م

برود تا بتواند جسد ها را   یحگرفت به سالن تشر  یمبه راه افتاد. تصم یعصبان  
رو به   یشود، زن  یگر که در راهرو را باز کرد تا وارد سالن د  یاما درست زمان  یند بب
   !ست  یزن دکتر شاه   ینتا ذهنش متوجه شود، ا  یدطول نکش  یاد. زیستادا  یشرو

در ذهنش داشت، متفاوت بود! بلوز  یکه از دکتر شاه  یریگرچه کامال با تصو 
   .بود یدهپوش  ینل مردانه اش را شلوار جکوتاه مد  ینآست

دوشش    یکه رو  یبزرگ   یفرنگ و ک  یمشک   یپاشنه هفت سانت   یلویاست  یکفش ها 
رنگش،   یبلوط  یبودند. ومهم تر از آن، موها یپشت یانداخته بود، کامل کننده 

نبود! انگار او هم مثل سهند تعجب    یطب  ینک از ع  یشانه اش بودند و خبر  یرها رو
او به   ی،. زودتر از دکتر شاه یدقدم عقب رفت و او را آهسته کاو یک ود که کرده ب

  :خودش آمد

   .یدرس یسر کار نم یر وقت د یچسالم، فکر کردم شما ه - 

   :باال انداخت  یشانه ا ی،شاه  دکتر 

   !اتفاق افتاده بود تو اتوبان یتصادف بد یهسالم، متاسفم،  - 

که او را به فکر فرو ببرد. انگار   یهم متفاوت از قبل بود. جور یشتن صدا حتی
انداخت و   یینهمه تفاوت شده بود که سرش را پا ینا یخودش هم متوجه 

   :گفت

   ...یرتاخ ینا یکنار شما هستم. متاسفم بازم برا  یگهد ی یقهمن پنج دق - 
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تلخ از برند   عطر خنک و یقیاز کنارش گذشت تا او با نفس عم یمعطل یبعد ب  
برگشت و   یبکشد . سرش کم یش ها یه را به ر (Tom Ford )معروف تام فورد

  .بکشد، نگاهش کرد یرونرا ب یددسته کل یفشکه او تالش داشت از ک  یزمان 

برداشتنش خم  یافتاد تا او برا ینزم یزیآمد و هم زمان چ یرونب یددسته کل  
  ی که در باز شد، به سمت او برگشت تا برا  یرا وارد قفل در کرد. زمان   یدشود. بعد کل

وارد   یبه آن  یچشم او باشد! دکتر شاه  یصورتش ، جلو یر باز هم تصو  یا یهثان
   .اتاق شد و در را بست

 یشههم یشگرفت. برا  یشآهسته راه را پ یبار با قدم ها ینسهند برگشت و ا 
 یها و تفاوت ها ییافراد با توانا  ینا شدند.  یآدم ها جالب توجه م یبعض

با انسان    یبزرگ   یکه تفاوت ها  ییمانند و اصوال از آدم ها  یخاصشان، در ذهنش م
   .آمد یداشتند، خوشش م یعاد یها

طور در نظر گرفته بود! دنبال اسمش گشت. اما هر چه  ینرا ا یدکتر شاه  ذهنش،
. یدنرس  یا  یجهاو گذاشت، به نت  یلذهنش را کنار فام  یها  یشنهادپ  یا قدر فکر کرد  

   !آسان نبود یزن  ینچن یاسم انتخاب کردن برا

 یی داده بود که صدا یهتک  یسالن اصل  یا  یشهش  یکنار درها  یوار غرق در فکر، به د 
  :سرش را بلند کرد

   .شد یم یر د ید نبا یدبازم ببخش - 

را از پشت جمع کرده و ساده بسته    یشاو بود! موها  یجلو  یشگیهم  یدکتر شاه  
رنگ نگاهش   ییداد. گو یرا کوچک تر از قبل نشان م یشچشم ها ینکشبود. ع

   !هم متفاوت شده بود
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بود. و شلوار سبز رنگ، مخصوص آن جا تنش  یراهنپ ید،سف یروپوش پزشک  یر ز 
   !بود یدهوقت ها که د یلیدرست مثل خ

گان و    یدنکه هر دو مشغول پوش  یحرف دنبالش راه افتاد و تمام مدت  یسهند ب  
شدند و او پشت سر دکتر  یبودند در سکوت گذشت. وارد اتاق اصل یضدعفون 

  یش شاهد بزرگ رو  یکه جسد اقا  یبه سمت تخت وسط اتاق رفت. تخت  ی،شاه 
   .قرار داشت

هم وارد اتاق شد.  یتخت رفت و همان لحظه پسر جوان  یگر طرف د یدکتر شاه  
ملحفه را تا شکم   یجواب سالم او را کوتاه داد و بعد به مقتول نگاه کرد. دکتر شاه 

  :یدکش  یینمرد پا

بوده. تو گزارش براتون   یبرخورد کرده. مرگ آن  یهقلب و ر ی یواره گلوله به د - 
  یمه ن یکتو خونش نبود. قتل حدود  یگهد یماده  یااز سم  یاثر یچه هنوشتم ک

کبد    یش،سالم بوده و تنها مشکل جسمان ی شب اتفاق افتاده. مقتول از نظر جسم
  یدمقتول با یکیدر مورد اون  مانبوده. ا یمشکل بزرگ  یادچربش بوده که اونم ز

   ...اون ور یمبر

راه افتاد  یگر با سکوتش به سمت اتاق د یسر تکان داد و دکتر شاه  یشسهند برا 
   :و رو به پسر جوان گفت

   جواب نفرستاد؟ یشگاهآزما - 

  :به دست او داد ییبرگه ها یپسر جوان به آن  

   .جاست ینچرا خانم دکتر ا - 
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روپوش   یباز دستانش را در ج یکی. یستاددر ا یبرگه به دست جلو یدکتر شاه  
  :غول خواندن شد. بعد برگه ها را به سمت او گرفتاش برد و با چشم مش  یپزشک 

  ینم بوده. گرچه مطمئن بودم اما خب ا یدنیخونش نشان از مصرف نوش یبررس - 
خودتون!  ینیدبب یدتون ینوع ماده مخدر هم بوده ... م یه. یهجواب نمونه بردار

از حد مصرف بشه هم    یادکه ز  یمشکل زمان   ینداشته اما خب ا  یانگار مشکل خون 
 .نبوده یماریاد. پس ب یم یشپ

آن هم در آن برگه اصال   یبه برگه انداخت. از اصطالحات پزشک   یسهند نگاه کوتاه  
   :داد یبرگه ها را به دکتر شاه  یستاد،ا یآورد! کنار جسد دوم وقت  یسر در نم

   !یدکه من هم بفهمم تو پرونده شون وارد کن  یرو جور  یناا -

به او انداخت و بعد برگه ها را به پسر جوان داد. ملحفه   ینگاه کوتاه   یشاه   دکتر  
   :شاهد کنار زد یادشه یرا از رو

راست هم   ی یهو کل یس از روده هاشو پاره کرده. به اپاند یاول قسمت  یگلوله  - 
دوم بوده که درست خورده به ستون    یزده اما علت مرگ، گلوله    یباس  یتا حدود

   .یدهد یجد یبشده. معده اش هم آس  یهارد رفقراتش و و

   :سهند گفت 

   ینم؟گلوله ها رو بب  یجا یشهم -

   :عقب رفت یشاه  دکتر 

   !یدلطفا کمک کن یدکتر صالح  - 
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توانست   یخودش با کمک پسر جوان آهسته جسد را به شکم خواباندند. حاال م 
. دکتر یستادصاف ا ی آه خم شد و بعد با  ی. کمیندبب یگلوله ها را به خوب   یجا

   :گفت  یشاه 

   . دوم، فوت شده یبعد از اصابت گلوله  یقهحدودا پنج تا ده دق - 

  ینکش ع یر تا ز یپزشک  یدانداخت. ماسک سف یش به زن رو به رو یسهند نگاه  
پوشانده بود! سهند    یرفته بود. موها و سرش را هم کاله سبز رنگ مخصوص جراح 

   :به سمت در راه افتاد ید،که کش  یقیتکان داد و با نفس عم یسر

   .ممنونم... خدانگهدار - 

مکث به سمت سالن اول رفت. تازه ماسک و دستکش ها را داخل سطل سبز  یب  
  ی م یینهمان طور که ماسکش را پا یرنگ انداخته بود که در باز شد . دکتر شاه 

   :یستاد. کنار در ایدکش

   گفتم؟  یم یدبا یشتریب یزیچ - 

   :سهند گان را هم به سطل انداخت و سر تکان داد 

به  یگهد یددفن اجازه صادر کن یبرا یدتون ی! میگهود د.. مشخص ب ینه مرس - 
   .یستن یازیاجساد ن

  :نگذاشت یدکتر شاه  یخواست در را باز کند اما صدا یم 

   ... خب - 

   :یستاداو صاف ا یدنمکثش، فرمانده را برگرداند. لبش را به دندان گرفته و با د 
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که الزم    یشیبذارم. هر آزماوقت  یشتر خواستم بگم. اگر الزمه من ب  یخب م - 
   ... من یازهن یدکن  یاگر فکر م یابود.. 

   ... یخوب بود. مرس یدکتر! همه چ  ینه مرس -

 یگذاشت. چند لحظه ا ینم یخواست برگردد و برود اما نگاه دکتر شاه  یم 
   :از او گفت یشگذشت تا دکتر، با گرفتن چشم ها

   ...تونم انجام بدم یم یاهست ...  یخب باشه... گفتم بازم اگر ... کار - 

سالن و راهرو ها، سکوت   یندر ا یشههم ی،قانون  یشلوغ ِ پزشک  یرونبرعکس ب 
را صاف تر کند. حاال    یش هم شانه ها  یقدم جلوتر رفت تا دکتر شاه   یکبود! سهند  

که کم کم از   ی! نقاب یدد یمو مضطرب را   یده ترس یو خشک، زن  ی آن زن جد یجا
که امروز از او   ظاهریتفاوت   یهشب  یقاشد .دق  یسردش مشخص م  یپشت چهره  

   !بود یدهد

   :و بعد گفت یدکش  یکرد ، کوتاه نفس  یدکتر که سکوت او را درک نم 

   ...تا شب ینبود بهم اطالع بد یاگر بازم مورد - 

چشمانش را تنگ کرده و با دقت   آن که بداند یمورد بود. سهند ب  یجمله اش ب  
   :زل زده، گفت یشبه زن رو به رو 

   !درست  و به جا بود یهمه چ  ین؟به کارتون شک دار  یچ  یبرا - 

. غرورش دوست  یداو را در هم کش یسهند، اخم ها یصورت و جمله  یمیکم 
   :سوال برود یر نداشت ز
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هم  یشب. گزارش د با دقت بوده یلیهم خ ینه من شک ندارم اصال! همه چ  -
 یهفرستم .  یم یگهناقص بود اما با دقت . گزارش کامل رو تا دو سه ساعت د

   .هست هنوز یگهد یشگاهیجواب ازما

  ین زن، ا ینا یاصل یکرد. مطمئن بود، حرف ها  یم یز را آنال یش حرف ها سهند
طور او را به حرف   ینبداند که ا یزیچ یا ید،بگو یزی! قصد دارد چیستجمالت ن

   !گرفته است

گردنش را   یشتر کرد ب  یرا مجبور م  یبرداشت. قد بلندش ، دکترشاه   یگر قدم د  یک
توقع را از او داشت.   ینبه عقب ببرد اما خودش سر جا محکم ماند. سهند هم هم

   :کرد تا بپرسد  یداپ یچشم چپش که تنگ شده بود، حالت عاد

رو بفهمم.   یلتونم اون دل  ی! اما نمیزن   یحرف رو م   ینداره که ا  یلدل  یهدونم    یم - 
 یشه، زن   یباعث م  ی چ   یدمفهم  یم  یدشده وگرنه با  یر درگ  یلیکنم خ  یذهنم فکر م

   !درسته، به خودش و کارش شک کنه یلیمثل شما، که کارش خ

 یا یهو کنا  یهحاش یچه یکه ب   یی تر سهند و حرف ها یو لحن خودمان  یرهنگاه خ 
اش نشست،   یشانیپ یرو ینیداد. چ ییر به گوشش رسانده بود، موضعش را تغ

  :دست به کار شد تا از خودش دفاع کند  ی به عقب برداشت و منطقش به آن   یقدم

 ی . من فقط خواستم کمک یدزن یحرفو م ینفهمم چرا ا ینه اصال شک نکردم. نم - 
   ..... روزت ینبر یدتون یکنم. حاال هم م

 ی شود. اما پنچه ها یگر آخر برگشته بود تا در را باز و وارد سالن د یبا جمله  
گرفت تا حرف دردهانش بماند! شوک زده سر باال کرد   یشاز آرنج و بازو  یقدرتمند

   :به صورت سهند شد  یرهو خ
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! منتها یستمادب ن یدونن. اما ب  یم ینوهستم. نه خودم که همه ا ی من آدم رک  - 
! من  یمبشنو یحو مهم تر، صر یمبگ یح، خوب حرفها رو صر یمنگرفت یاد، ما آدما 
کنم! پس   یشنوم و درک م  یخوب م  یلیرو خ  یحصر  یها، حرف ها  یلیبرعکس خ

   !بهم بگو  یححرفت رو صر

زد و دستش   یچشمش به دست و صورت او بود. سهند لبخند کم رنگ   ی،دکتر شاه  
  :یدرا پس کش

   ؟قهوه مهمون شما باشم یه یتونمم - 

زن را باال برد، سرش را تکان داد و خواست به سالن   یبار ابرو ینا یشنهادشپ 
   :برود

   !سر کار خودتون ینکارا رو ندارم. بهتره برگرد   ینمن وقت ا - 

 یانجام م یادکه با دکتر سزاوار ز  یپرونده حرف بزنم! کار ینخوام در مورد ا یم - 
   !یدیمرس یخوب  یهم به نکته ها یشهو هم یمداد

   :فکر گفت یبرگشت. کوتاه نگاهش کرد و بعد از لحظه ا یدکتر شاه  

   .اتاق من یمبر - 

بود. نرمش  یدهبرخوردش امروز د ینکه در اول  یلحنش انگار شده بود همان زن  
رد شود و   یشبلند از جلو یتا دکتر با قدم ها یدو قاطع! خودش را کنار کش یر پذ

  .کرد  یقدم کوتاه عقب تر، ط  یکتا اتاق او، در سکوت و با   یر عد تمام مسب
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.  یاورنددو قهوه ب یشان اول خواست برا یکه وارد اتاق شدند، دکتر شاه  یزمان  
 یبرود اما صدا یز مبل نشسته بود تا او هم پشت م یسهند زودتر از تعارف او رو

  :سهند او را همان جا نگه داشت

   .تره یمیجور فضا صم ین! اینیجا بش  نیهم یستبهتر ن -

خنده    یبه سهند نگاه کرد تا او هم نتواند جلو  ینکگرد شده از پشت ع  یچشم ها 
   :یرداش را بگ

   ...یمزن یکه راحت تر حرف م  ینهمنظورم ا - 

جذاب    یچهره اش به قدر  ییراترا معذب تر کرده بود. اما تغ  یخنده اش دکتر شاه  
 یناگهان  ییراتتغ ینکه او مسبب ا  ینکرد! انگار از ا  یبود که او با عالقه دنبال م

   !برد یست، لذت م

   : اش نشست یصندل یرو یدکتر شاه  

   !ییدجوربهتره! خب بفرما ینمن راحتم ا - 

دور  ینکماسک از صورتش کم شده بود. هنوز کاله و روپوش تنش بود و ع فقط 
درونش نکاسته    یو آشفتگ   یت از عصبان  یزیانش شده بود. اما چ، قاب چشم  یمشک 

 ی از آناتوم  یبزرگ   یر و تصو  یوار او به د  یداد و به جا  یهتک  یبود. سهند به مبل راحت 
  :بدن انسان نگاه کرد 

   ی؟بهم بگ  یخواست  ینم یزیشما چ  یم؟بفرما یدمن با - 

آرامش داشته   ی،شاه گذاشت دکتر    یبرد، نم  یم  یشخونسردانه که سهند پ  یباز 
کوتاه    ی خورد و نفس ها یتکان م یز که تند پشت م  ییاز پا ی باشد. سهند به خوب 



 

 
106

رمان  یک)اعتماد( کاربر انجمن  یجلد سوم  |  سارا هاشم یژهو  یگاهرمان پا  
 

تا   یدکش  یتر ینفس طوالن  یمسئله برده بود. دکتر شاه  ینبه ا یپ یقشو عم
   :از اضطرابش کاسته شود. بعد گفت یکم  یدشا

و   یندر مورد مقتول یشه دونم شما با دکتر سزاوار هم یخب باشه! من م یلی خ - 
دونم روال   یمن نم یعنیمن خواستم بگم که اگر...  ین،زد ینوع قتلشون حرف م 

   !بود ینشما چه طوره؟ منظورم هم

به سکوت گذشت تا  یا یهبه او زد! ثان یگرفت و لبخند کج   یوار سهند چشم از د 
لحظات  یبرا یآرامش بخش ینقطه  ن،یشا قهوه ها یدنضربه به در و رس یصدا

  .باشد یشپ

.  یدکه خدمه ، در را بست، سهند فنجان کوچک قهوه را برداشت و بو کش  یزمان   
سر    یقهوه را مزه کرد و بعد جرعه ا  یصورتش نشست، با وسواس کم  یانم  یاخم
،  یگذاشت و با نفس بلند  یز م ینبود! فنجان را رو یلشباب م یز چ یچ. هیدکش

  !را هم از فنجان قهوه اش جدا کرد یدکتر شاه  یاچشم ه

داره، هم  یهم! هم جنس بد یدمنخوردم! ند یممزخرف تر قهوه تو زندگ یناز ا - 
   !بد آماده شده و هم سرده

  : تکان داد  یسرش را با ناراحت  

   !ما یگاهپا یاینحتما ب ی،روز که فرصت داشت   یه - 

   :لبخند زد ید،تعجب دکتر را که د 

  یلی خ یناما مطمئنا از ا یستن یفیتعر یاد صرف قهوه! البته اون جا هم ز یبرا - 
   !قهوه دم کنم یهکه من برات   یبهتره! بشه روز
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   !کرد او را نگاه نکند   یفنجان قهوه را برداشت و سع  یدکتر شاه  

   ...فقط موجوده ینجا هم ینقهوه هم متاسفم ا یفیتممنونم. بابت ک - 

   !یندار یریتقص ی؟خوا یشما چرا معذرت م  - 

قهوه اش را مزه کرد.  یلدل ینبحث خاتمه بدهد به هم ینداد به ا یحدکتر ترج 
مزه بود! فنجان را که   یداد! قهوه سرد و ب   یم  یژهو  یگاهپا  یحاال حق را به فرمانده  

   :برگرداند، سهند گفت یشسر جا

   درست گفتم؟ - 

  یشپ یقاز اضطراب دقا یبه او نگاه کرد. خبر یا یهبار دکتر بود که چند ثان ینا 
به   یانداخت. نگاه   یش پا  ینبود. آرام تر شده بود اما همچنان آشفته! سهند پا رو

   :اش کرد و گفت یساعت مچ 

   !ندارم یادیفرصت ز  یگهخب من د - 

   :بلند شد یششرمنده از جا یشاه  دکتر 

   .. مزاحم وقت شما یدشماست. من ... نبا بله حق با - 

نشسته بود او را ساکت کرد.  یشکه هنوز سر جا  یسهند در حال ی یرهنگاه خ 
  :لبش نشست و بعد گفت یلبخند سهند رو

   !یهست بهم بزن  یخواستم اگر حرف  یرم! م ینگفتم م - 

  :اش برگشت یصندل یآهسته رو یدکتر شاه  

   ی؟بله... در چه مورد - 
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   :شد، آهسته گفت  یکه لبخندش بزرگ تر م  یسهند در حال 

   !یمحواست کجاست؟ ما در مورد دو تا جسد قرار بود حرف بزن  یز عز  یدکتر شاه  - 

  ین را آغاز کند. ا  یریاو تا صبح دلپذ  یبرا  یجذاب   یبود. باز  یختههم زن را بهم ر  باز 
گذراند.   یدرونش، بدجور خوش م یگوشو باز  نیطاش یجور وقت ها، پسر بچه 

 یی که گو  یسر درد داشته و نه کار و مشکالت! دکتر شاه   یایدب  یادشآن حد که نه  
  یه تک یو به صندل یدکش  یقیبار نفس عم یناو برده بود، ا یطنتبه ش یاو هم پ

  :داد

  یده د یمن هر چ  یعنی ین؟خوا یم یحواسم هست! منتها گفتم خب شما چ  - 
   .. م به شمابود

   :نشستن سهند او را ساکت کرد! سهند جلوتر رفت و گفت ییر تغ 

در  یفکر یا یحدس ی،. اگر حرف اضافه اینکرد  ینهشما اون دو تا مرد رو معا - 
 یزایو حتما چ یمزن ی! ما در موردش حرف میبه من بگ  یدبا ی،مورد قتلشون دار

   .کردم  یکه با دکتر سزاوار هم م  ی. کاریمکن  یم یداپ یخوب 

 یاگشت که نگفته باشد   یم یشده بود. در ذهنش دنبال نکته ا یجگ  یدکتر شاه  
نبود! او خط به خط و نکته به نکته هر چه را   یزینباشد! اما چ یروز در گزارش د

   :کرده بود. مستاصل گفت  یدکرده بود، آن جا ق  یداپ یابود و  یدهد

   .بود رو تو گزارش گفتم که  یخب... هر چ  - 

که نتواند   یباره از جا بلند شد تا دوباره او را در شوک فرو ببرد. جور یکسهند  
   !بخورد یتکان 
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   !ینمتونزود دوباره بب یدوارم! ممنونم بابت قهوه، امیچخب پس ه - 

برگشت دو قدم جلو رفت اما    یعاما سهند سر  یدبگو  یزیلب باز کرد چ  یدکتر شاه  
 یم یرونپشت شلوارش ب یبپولش را از ج یفکه ک  یمان سرعت در حالبه ه
   :را به سمت او گرفت یاو آمد و کارت  یز به سمت م ید،کش

  ی ا  یگههر حرف د یا جا مونده  ینکته ا یفکر کرد یا ی،کرد  یداپ یزیاگر بازم چ - 
   !منه یشماره  ین... ا

   :لبش نشست یچشمش به کارت بود و بعد باز هم لبخند کج رو یاشاره  

   !! سرهنگمیستمسرگرد ن  یگهالبته د - 

. انگشتانش  یردبگ یکارت را به نرم  یکارتش را جلوتر برد تا انگشتان دکتر شاه  
مرتب و الک زده بود . سهند چشم از دستش گرفت و    یبا ناخن ها  یدهبلند و کش

   : ه کردبا خم کردن سرش، زمزم

   بود؟ یشما چ  یکاسم کوچ یددکتر ... ببخش ی،داشته باش یروز خوب  - 

   :مکث زمزمه کرد یا یهبعد از ثان دکتر 

   ...شهرزاد -

   : گرفت  یشتریلبخند سهند  جان ب 

   !ممنون! روزتون خوش - 

 یاش تا زمان   یو بعد اتاق را ترک کرد. سرخوش  ید تشکر دکتر را آهسته شن  یصدا 
   !شود، ادامه داشت ینکه سوار ماش
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را بتواند    یبود، دکتر شاه   یدوار داشت. البته ته ذهنش ام  یکوتاه و جذاب   بازیگوشی
   !شد یم یرشاز آن گزارش دستگ یشتریب یز چ  یدبه فکر وادارد! شا

در  یگاهشته بود. خوشبختانه پاربع از نه گذ یکبه حرکت در آمد ،  ینماش یوقت  
را راحت تر کرد و همان   یالشخ  ینبا او گرفته نشده بود. هم  یآرامش بود که تماس 

تازه اش هم فکر  یرفت، به پرونده  یطور که با آرامش به سمت محل کارش م
   !کرد  یم

**  

 :به هر چهار نفر انداخت ینگاه  فرمانده،

 یدی جد یز دختره چ ینچرا از ا یما! نیمدونست یم یروزمروکه د یناا ین؟ خب هم - 
  ی؟نکرد یداپ

 :گفت  نیما

 ی. بازم رویستهم ن یخاص یز . اما خب ... گفتم چیدهفرمانده هنوز دستم نرس -
چند وقت   ینا ینکردم. حداقل تو یداپ یخاص یز کردم اما چ  یقتحق یادروابط شه

  ...یراخ

 :گرفت و راه افتاد  یز اش را از م یهتمام شود. تک یمان ینگذاشت جمله   فرمانده

  ین . دفتر و کارخونه . بازم بریقتحق ینو کسرا بر ی! علیدنشست یخودجور ب ین ا - 
 .و داماد شاهد یلسراغ وک

  :رو به الله گفت 

  .قبول کرده یچه طور اون دختر رو به فرزند یبفهم ید تو هم با - 
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 :نشسته بود. گفت یماکنار ن  ینهکه دست به س  یعل 

  مسئله مربوطه مگه؟ ینفرمانده به نظرتون ا - 

با  یل. دوم هم ... اون وکیمباش یز دنبال همه چ یدکه با  ین. اول ایدونم عل ینم - 
  .برام مشکوکه ینراز بزرگ رو به ما گفت! ا ینا یعسر یدار د یناول

  :الله گفت 

کردم اما فعال از هر    یسع یلیندارم. خ یاطالعات  یچدرسته. اما خب... من ه - 
  .رفتم، بن بست بود یراه 

  .یمکن  یداتا راه درست رو پ یماون قدر به در بسته بخور یدالله، با ینهکار ما هم - 

 :یدپرس یمان 

  ین؟نکرد یداپ یزیهم چ یقانون  یاز پزشک  - 

. مدل اسلحه، ساعت قتل و مرگ ... تو یمدون ینه ... جز همونا که خودمون م - 
  !یمدون یسره مواد مخدر بوده که خب همه رو مبدن پ

بار عرض اتاق   یکسر تکان داد. بعد چند لحظه همه در سکوت گذراند تا او  یمان 
  :برسد یزشرا تا در برود و دوباره کنار م

سراغ   ی. راست یقبل حت   یها بگرده . از هفته    یلمتو ف  یشتر بگو ب  یکبه اندران  یعل -
  ید؟زن خدمتکار رفت

  :ه گفتالل 

  .نه من تو برنامه داشتم برم سراغش - 



 

 
112

رمان  یک)اعتماد( کاربر انجمن  یجلد سوم  |  سارا هاشم یژهو  یگاهرمان پا  
 

 :او گفت ییدفرمانده با تا 

که خونه بودن پرس    ییکسا  ی. حتما از همه یددر مورد شب قبل قتل هم بپرس - 
  .یدکن  یادداشترو هم  یکنکته کوچ یه ی. حت یدو جو کن

  :در را نشان بدهد  یقیهمه چشم گفتن تا او با نفس عم 

دست همه   یدها رو ندارم. تا ظهر با یافهق ینمن اصال حوصله ا ین،بر ینپاش - 
  .یدتون پر باشه! زودباش

  ینی با سنگ یو بعد عل یستادو الله زودتر بلند شدند . پشت سر آن ها کسرا ا یمان 
 :یدنظرش داشت، پرس یر بدنش را از مبل جدا کرد. فرمانده که ز

  ی؟ چته عل - 

 :زد  یلبخند کم رنگ  یعل 

  !بودم یفتش یشب... د یچیه - 

  یست؟ن یتیکه مامور  یتا زمان  یدمگه نگفتم استراحت کن - 

  !اتفاقا  یدمخواب - 

 :فرمانده در هم رفت  یاخم ها 

  !یادلت سر جا ببدو حا یاطپس برو دو دور تو ح - 

 :یستادصاف ا یعل 

  .شاخ و شمشاد یننه خوبم فرمانده بب  - 
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  یک را نشانش داد تا تنها شود. تا  یگرچه او، با همان اخم ها راه خروج   یدخند 
اما   یافت   یزیشد چ  یآن جا م  یدآمد. شا  یاثر انگشت ها م  یساعت جواب همه  

 .کرد  یم یورصب یدافرادش، با یگزارش ها  یلتا آن زمان و تکم

به در  ینزده بود که ضربه ا یگارشجلو پنجره رفت و هنوز دست به پاکت س  
  :وارد شد یبا لبخند یار که برگشت، در باز شد و ماز  یخورد. زمان 

  یستم؟مزاحم ن - 

  :یدکش  یروننخ ب یکرا باز کرد و  یگار سرگرد در آرامش پاکت س 

  ! یمآخه؟ سرکار یباش ی! مزاحم چ یننگ ینوهزار بار گفتم ا - 

  !یامن یالک  ین،نداشتم گفتم اگر کار دار یآخه ... کار خاص -

که   یبود. حرف   یستادهپنجره ا  یگر انداخت که کنار او و در سمت د  یار به ماز  ینگاه  
  :ادامه داد یار نزد، ماز

  ... یرهفکر تون درگ یدجد یپرونده  ینا یبرا یدگفتم شا - 

 :یدفرستادن دود بگو  یرونگرفت تا همراه ب  یگارشس یر وشن کرد و زفندک را ر  

  شده؟ یزی! چینبود یپرداز  یهاهل حاش - 

  :سر تکان داد یار ماز 

بعد، شنبه ... قراره ... همسرم  ی... اما... هفته یعنی یستن یمهم یز نه ... چ - 
  یرم؟بگ یتونم اون روز رو مرخص یم ینمبب یخواستمکنه. م  یمانزا
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  یش لب ها یانرا از م یگار گرفت. فرمانده لبخند زنان س یدائم از او چشم م  
  :برداشت و کنار پنجره نگه داشت

  !؟ پسر بود؟یش یبابا م یپس دار یبه سالمت  - 

  .بله پسره - 

  .و دل خوش بگذره. قدمش مبارک یبه سالمت  - 

  !بگم یکشما تبر موقع من به   ینا یگهکنم تا سال د  یممنونم. آرزو م - 

 :یدخند یاطبه ح  یرهفرمانده اول شوکه شد اما بعد چشم از او گرفت و خ 

  تو آرزو کرده بود؟ یبرا یآرزو کن تو اشکال نداره! ک  - 

  :یدهم مثل او بلند خند  یار ماز 

  !دونم اونو ینم - 

  باشه؟ یاسمش قراره چ  - 

  !بابک - 

  ... . بابکیههم اسم قشنگ یلیبابک ... خ - 

 :گرفت و بعد به سمت او برگشت   یگار از س یقیپک عم 

  !من ی یزه هم جا  یکشنبهنبود،  یشما. اگر مشکل یشنبه مرخص - 

  .یهممنون. همون روزش کاف یلیخ - 
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  ین ا یرهروز پسرت جاتو بگ یه یفکر کرد یار ماز ی! راست یدست به پسر جد یههد - 
  جا؟

  :تکان داد و گفت یر شوک زده شد. سربا ینا یار ماز 

  یاد؟ یم یاکه دن  ینیپسرم... ا -

  یه؟نداره؟ پسر بزرگترت. اسمش چ یفرق  - 

  یاره   یادامو در م  یلیبشم. خ  یسپل  یخوامگه م  یدونم. ظاهرا که م  ی... نم  یابرد - 
درسشو    ینهکنم بره بش  یم  یقشاما ... مادرش صد درصد مخالف ه. البته منم تشو

  !بهتر و امن تر انتخاب کنه یرشته  یهبخونه 

  :. فرمانده گفت یدندهر دو هم زمان خند  

  ی هر چ  یا نکن ، اما مانعش هم نباش. نگو خطر داره  یقشاشتباه نکن. تشو - 
 یشه کنه. من هم  یدااما تو نگو ... بذار راهشو پتونه بگه.    ی. مادرش حق داره میگهد

وقت مخالفت نکردن.   یچپدرم، ه  یا  ییمبود. دا  ین مادرم مخالف بود . اما راهم هم
 یاباشم.  یورزشکار خوب  یدن که مثال بایبرعکس بهم راه درست رو نشون دادن. ا

همه شون   یناخوندم. ا یاددادن. کتاب ز یاد یفکر یها یبهم باز یکه از بچگ   ینا
دونم از نظر   یو چه م یست که خطر داره و امن ن  ینراهم رو روشن کرد. با گفتن ا

  ید که با  یزیتونه داشته باشه، تنها اونو از چ یم یبهتر یهم شغل ها یاقتصاد
  ید نبا  یشغل رو دار  ین که ا  ییگه اشکال نداره، تو  یکنه. اگر مادرش م  یدور م  شهبا
  !یبگ 
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. مهم یقدم بردار یدرست و منطق  یتوهر راه  یدگم با  یگم! فقط بهش م  ینم - 
جاست، تو  ینمهم ا ی،کن  یرو انتخاب م یچه راه  یاشه،  یم  یتهش چ  یستن

 !یرو درست بر یکه انتخاب کرد  یراه 

  :کرد  ییداو را تا یفرمانده با سر و لبخند 

  !و دارنمثل ت یراه درسته! پس خوش به حالشون پدر یندرسته. هم - 

  :برد  یینپا یسرش را کم یار ماز 

... هم نگران خودت. نه  یسخته. هم نگران خانواده ت  یلیبودن خ یسپدر پل - 
شنوم   یخوان کنن؟ هر بار... م  یکار م  یکه بدون تو چ   یناونا. ا  یخودت! برا  یبرا

 یم  لرزه. همه ش با خودم فکر   یبراش افتاده.. تن منم م  یازهمکارام... اتفاق   یکی
  ..یستندار شدم. اونا مقصر ن بچهبود  ینا یماشتباه زندگ ینکنم بزرگ تر

  .یردنشست تا او سرش را باال بگ یار ماز یشانه   یدست فرمانده رو 

.  یکاره باش ینداره چ  یفرق  یچهمه هست. ه یطور فکر نکن! مرگ برا ین ا - 
 یلی! منتها ... دلیگهد  یاز شغل ها  یلیباالست. مثل خ  یسکشر  یلیدرسته کار ما خ

خاطر  ین! به همیممقصر هست یا یشدیمبچه دار م ید نبا یمشه ما فکر کن ینم
ات رو آگاه کن. خودتم   انوادهکارو کن. خ  ین! تو هم همیمو مراقب  یمکن  یم  یاطاحت

  !مراقب خودت باش

  .حق با شماست - 

لذت ببر. بذار اونا هم از بودن تو  حرف ها، از بودن کنارشون  ین فکر به ا یبه جا - 
و تالش   یدجور ام  یه  ی! بودن بچه تو زندگ یکه هست   یلحظه و آن   ینلذت ببرن. هم

  ده. حس خوبش رو خراب نکن یمضاعف به آدم م
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  .باز هم لبخند زد تا او دستش را عقب ببرد مازیار 

 یبه؟ مشکل خو یررضاام ی. راست یرنو بچه هاش درگ یمابرو فعال مراقب باش، ن - 
 ی؟ که باهاش ندار

  :یستادا ینهشد، دوباره دست به س یرفتن م یکه آماده   یار ماز 

که بهش    یستن یخوب آشناست و هم پر تالشه. حرف  یننه اصال. هم با قوان - 
  !یرهو نگ یبگ 

  .و زرنگه یز رو . ت یآره ، قبال باهاش کار کردم چند روز - 

  رفت و آمد ها همچنان ادامه داره؟ ینگم فرمانده ا  یم - 

 ی  یوه ش ینبله ... گفتن که قراره پرونده بدن. گرچه اگر با سرهنگ باشه به هم - 
  !ده یادامه م یریشغافلگ

  : ید خند یار ماز 

  ی بچه ها هر کدوم واقعا سوابق درخشان  ینخوبن! ا یرهاشغافلگ یاما همه  - 
هم خوبه. کسرا هم که با اون حس  رضایر پسر. ام ینا یهکه عال  یکدارن. آندران

  !باحاله یلیخ یبشعج یاییبو

  :فرمانده با تعجب چشم از محوطه گرفت یار آخر ماز یبا جمله  

  ؟  یبا چ  -

بو هست   یهر چ  یننگهش دار یاط داره. تو ح یقو یایی حس بو ید؟دون ی نم - 
 ! کنه  یم ییشناسا
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  :رفتفرمانده باال تر   یو ابرو یدبلند خند یار ماز 

  .دارن یحس قو  یه ییبودم کسا یدهدونستم. چه جالب! د ینه نم - 

  .یهتو بو عال یصشجالبه. تشخ یلیبله خ - 

طور دماغش   ینکنم. پس ا  یپرونده ست که باهاش کار م یناول یبا البته تقر - 
 !کنه  یخوب کار م

 :ید دوباره خند یار ماز 

کل کل دارن   یال! با دانیکهشم البته درجه  ییطوره. مواد شناسا ینظاهرا که ا - 
  . سرش

!  یستن یخبر یچدونم چرا ه یخوبه ... سرهنگ قرار بود پرونده بفرسته نم - 
  .زنگ بهش بزنم یه ی،انداخت  یادمخوب شد 

  :نگه داشت یزشاو را کنار م یار،رد شد اما صدا زدن ماز یار فرمانده از کنار ماز 

  له؟ب - 

. فرمانده که خوب متوجه  یدچرخ  یجهت م  یبرد و نگاهش ب   یین سرش را پا  یار ماز 
  :داد یز به م یهدارد، تک یشده بود، حرف 

  شده؟ یچ  - 

چشمانش  یانم یو ناراحت  یتکه عصبان  یبه او کرد. زمان  یآهسته نگاه  یار ماز 
  :به خودش جرات داد تا حرف بزند ید،ند
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مسئله رو   ینا ید... بایدکه انتخاب کرد  یعنوان ارشد گروه خب... من ... من به  -
  .به شما بگم

اما  یستن یدانست شروع خوب  یم یار شد. ماز یدهفرمانده در هم کش یابروها 
  !داد یادامه م یدبا

  ی تو فکر بود. من ... حت  یلیاز قبلش هم ... آلما خ یعنی ... یروزد یاتتو عمل - 
 یرو... اما ... اومد. و خب... البته موضوع مهم یاتعمل یاددادم ن یشنهادبهش پ

کارو    ینا یدخواستم بگم . اما ... فکر کردم با ینبود. و خب ... حل شد. منم ... نم
 ینخواستم بگم. ا  ینبود. در کل... م  یمهم  یز چ  گفتمکنم. نه به خاطر اون اتفاق که  

  ... . ویستسابق ن یآلماآلما برگشته... اصال اون  یاز وقت  یعنیچند روز... 

 ر  یشبه زحمت بزاق مانده در گلو  فرمانده

  :قورت داد تا بتواند حرف بزند ا

  افتاد؟ یچه اتفاق  - 

گروگان رد شد.... زخمش هم  یاشتباه کرد... خوشبختانه گلوله از کنار بازو - 
 ... بود. من صبحم تماس گرفتم و یسطح 

صورت   یدنتوان د یگر فرمانده نشست. د یشانیپ یرو یدرشت تر یها ینچ 
جا گرفت. چند لحظه سکوت را   یصندل یرو یرا نداشت. برگشت و به آرام یار ماز

  :شکست یار ، ماز

بود   یمیشجا دوست صم  ینحرف نزده... سحر ا  یدونم چرا و .. خب با کس  ینم -
. واقعا... یمما خانواده ا ینگ  یم یشهاطالعه. خب ... خودتون هم ی. اما اونم ب 

  .نگرانشم
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  ... جا ینا یادبرو صداش کن... ب - 

بود!  یزشم یرو ی دو برگه  ِیخکوتاه نگاهش کرد اما رد نگاه فرمانده م  یار ماز 
او کم بود. منطقش  یاز اتاق خارج شد. هوا انگار برا یبا چشم یار ! مازیجمات و گ

 .شده بود یعصبان 

کرد و   ی. احساسش سرگردان ، حالش را دگرگون میدبکو  یقلبش پر قدرت م  
  .داشته باشد ی چه واکنش یددانست راه درست کدام است! با یخودش نم

قدم فاصله با   یکبه در خورد. آلما و با  یبه برگه بود که ضربه ا یرهخ همچنان
. بعد یدبود. فرمانده کوتاه نفس کش ینزم ی یرهدر بودند. آلما خ یجلو یار ماز

  :ته گفتآهس

  !یبه کارت برس یبر یتون  یتو م یار . مازینبش یاآلما ... ب - 

بار   ینبود. ا یستادهدرنگ، در اتاق را بست. آلما همچنان همان جا ا یب  یار ماز 
  :قاطع و بلندتر گفت

  !ین بش یاب - 

زل زد اما   ینباز هم به زم  یاو، به آن   ینگاه برزخ   یدنآلما کوتاه باال آمد اما با د  سر 
خورد اما   ی. کلمه ها در ذهن هر دو چرخ میندمبل ال بنش  یلبه    یراه افتاد. تا رو

.  یدطول کش  یقهدق  یک از    یشتر . سکوت بید چرخ  ینم  یانشانب  یکدام برا  یچ زبان ه
  :مد تا فرمانده سرانجام به حرف آ 

  ی؟کن  یکار م  یبا خودت چ  یتو ... دار - 

  :باال آمد. فرمانده ادامه داد یآهستگ سر آلما به  
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  ی؟کن  یکار م  یچ  یبا خودت... با من... با کارت ... دار - 

که گرفته   یقبل ، با صدا یتر از لحظه  یافتاد. فرمانده عصب  یین سر آلما با غم پا  
 :بود، گفت

  ید با   یگهچند بار د  ینو ! سهند بره به جهنم! من فرمانده تم... ایستم من... سهند ن - 
 ی؟تکرار کنم تا تو بفهم 

مبل   یخورد. انگار آب رفته بود و هر لحظه هم حجم بدنش رو یآلما تکان نم 
  :یدآه کش یوسانهشد. فرمانده ما یکوچک تر م

ماست!  یاول همه  ی خراب شده! خونه  ِی لعنت  ِیگاهپا ینجا فرق داره. ا  ینا - 
 یمتون  ی. میمهزار بار اشتباه کن  یمتون  ی. میمکن  یهر غلط   یمتون  یم  یمونما تو زندگ
  ... و یمکن  یکثافت کار

  :دستش را درهوا تاب داد یعصب 

جا باز    ینمشکالتمون رو ا   یپا  یم. اما حق نداریمجا اشتباه کن  ینا  یماما حق ندار -
از اول   ینو. ایستفهمش سخت ن ین! ایگه کس د  یچ. نه من ، نه تو و نه هیمکن

... ما حق یتکاراهمون جنا  یجا جون آدما دست ماست. حت   ینبه همه تون گفتم. ا
  آلما؟ یفهم ی. میمدر مورد اونا هم اشتباه کن یمندار

در هم  یدست ها یآلما رو یکه از گونه   یداز همان فاصله هم قطره اشک را د 
اش گم شد.  یاهیشلوارش و در س  یافتاد رو یبعد ی. قطره یدگره شده اش چک

  !فشرد یکرد و در آغوشش م  یشد، او را هم بلند م یند مخواست بل یدلش م
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  ینکه هم  یگاهیبود. پا  یژهو  یگاهپا  یکرد! او فرمانده    یمنتها منطقش خوب کار م 
حق اشتباه در داخلش را ندارد، ولو خودش!   یگفت کس  یقبل، بلند م  یچند لحظه  

  :محکم تر از قبل ادامه داد

  !شه یو تو پرونده ات درج م یش یم  یاخراج انضباط  - 

. آلما دوباره سرش  ینداز اشکش را بب یسسر آلما با بهت باال آمد تا او صورت خ 
  :وضع گفت ینبرد و او کالفه از ا یینرا پا

  !یرونخوره! پاشو برو ب یبهم م یفضع  یحالم از آدم ها - 

 یگذاشت تا ستون   یز م یسرش را با غصه و خشم تکان داد. بعد آرنجش را رو 
  .یدکف دستش فشار داد و با غم آه کش  یرا رو یشانیسرش. پ یشود برا

 :آلما، سر او را بلند کرد  یلرزان و آهسته   یچند لحظه به سکوت گذشت. تا صدا 

کنم. اجازه بده    یبار... خواهش م ینشه. ا ی..تکرار نم یگه... د یگهمتاسفم... د - 
  .... بمونمین... اجازه بد

هفته  یکرو جمع کن و برو ... اگر بعد از  یلت... وسایش یهفته اخراج م  یک - 
  .کنم  یروال بود... جاتو پر م ینو باز هم یبرگشت 

به چشم  یرهرا گرفته بود، خ یشاشک ها یزشر یکه به زحمت جلو  یدر حال آلما
  :او شد یها

  ...... اگر... بازم تکرار شدینروز بهم فرصت بد  یکفرمانده... من ...  - 



 

 
123

رمان  یک)اعتماد( کاربر انجمن  یجلد سوم  |  سارا هاشم یژهو  یگاهرمان پا  
 

انداز ندارم، بهت ارفاق  یر چون فعال تک ت ینم. ایستن یپاشو برو... مسخره باز -
ده. ارشد گروهتونم به خاطر تو    یم  یجا چه معن  یناشتباه ا  یدون   یکردم! وگرنه م

  ! شه یحتما مجازات م

  :با غصه سر تکان داد آلما

  ..کنم  یم ی. من ... سعیدکنم... ببخش  یخواهش م - 

  :باالتر رفت  یکم  یشبار صدا ینبلند شد و ا یصندل ی فرمانده کالفه از رو 

 یچ  یدار یی؟کجا  یفهم یم ی؟زن  یجور حرف م ینجا مدرسه ست ا ینمگه ا - 
  .نکردم یشترشپاشو برو تا ب ی؟کن  یکار م

 یمبل بلند شد. مستاصل بود. نم یبلند کنار پنجره رفت. آلما از رو یقدم ها با
 قدم به سمت در برد  یکچه کار کند.  یددانست با

کرد و    ییر بعدجهت قدم ها تغ  یرا با خشم ببندد. اما کم یشتا او چشم ها  اشت
  :یچیدجانش پ یانعطر آشنا م

بد   ی... کم  یدد  ی  یهکنم... اما... زاو  یهخوام... توج  یفرمانده... اشتباه کردم. نم - 
 ..بود... من... حواسم بود... منتها

  !به گروگان ی... زدیاشتباه کرد - 

  :پر خشم ادامه داد یبرگشت و با همان تن صدا 

مسئله   ینا  یفهم  ی! میدادگاه نظام  یرفت   یم  یدمرد، به عنوان قاتل با  یو اگر م - 
  رو؟

  :افتاد یینسر آلما پا 
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  ...متاسفم - 

  !یرونخودت متاسف باش. برو ب یبرا - 

  ...فرمانده - 

جا ..  ینهاتو ندارم! ا یبچه باز ینا یحوصله  یچبدو نکن! ه یکیبرو با من  -
  !یستجور کارها ن  ینا یجا

قدم   یک ست خودش از آن جا فرار کند ، با خشم سرش را برگرداند و بعد خوا 
 :یچیدپ   یشآلما دور بازو یبرداشت و دست ها 

  ...سهند - 

 یبرج، سقوط کرد. ب  یک یستمب یاز طبقه  ینبلور یگو  یکافتادن  یهقلبش شب 
 یشده بود جور  یکشنبود. الما نزد  یدنکش  یبرا  ی وزن، رها ... چشم بست . نفس

 :یدشن  یرا هم  م یشنفس زدن ها یکه صدا

ها   یتجا... مامور ین... بذار... بذار بمونم... فقط همیرکنم. ازم نگ  یخواهش م - 
... فقط بمونم  ی... هر کاریاررو ب یکی یهکنم. تو پرونده ام بذار. جام   یشرکت نم

 یجا ... خواهش م ین... بشم گروهبان... بمونم ایرجا... اصال درجه مو بگ ینا
  .کنم

  ی اشک ها چه قدر سهند را عصبان   یندانست ا  یکرد! م  ینم  یهرپر بغض بود اما گ 
اما نه با تمام قدرتش تا او همچنان دستش را در   یدکند. سهند دستش را کش  یم

 :آغوش داشته باشد
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... ینمتخوام.. بب یقانعم... اجازه بده ... م ینکنم. من... به هم  یخواهش م - 
  .مخوام... کنارت نفس بکش یصداتو بشنوم... م

  :به سمت او برگشت یتسهند با تعجب و عصبان 

  ی؟گ   یم یدار یچ  - 

  ...کنم  یسهند خواهش م - 

آلما؟ بس  یکنیکار م یبا خودت چ  یان؟ دار یحرفا چ  ینتو چت شده؟ ا - 
  یست؟ن

  .به عقب هل بدهد  یتا آلما را هم کم یددستش را محکم کش 

، بعد التماس  یرون  ی! منو از خودت میابه خودت ب ی؟شنو ی! میابه خودت ب - 
  ی؟فرض کرد  یمنو چ   ی؟که تو راه انداخت   یچه باز  ین ا  ینمت؟که بمونم بب  یکن  یم

  ...دوستت دارم سهند - 

تن او را    یشبود و دست ها  یده اش چسب  ینهصورت آلما به س  یاید،به خودش ب  تا
 یشهمان حالت ماند. دست ها یو متعجب چند لحظه ا یجدر آغوش داشت. گ

  .قرار بود یتن آلما ب  یدنبه آغوش کش یبرا

فرستاد.  یرونبعد، آهسته نفسش را ب ی یهکرد. چند ثان  یاما منطقش منعش م 
  :آلما گرفت و او را عقب برد یاز بازوها

 یدماآ  یادا ی،محکم باش یتون  ینم یوقت  یه؟مشکلت چ ینبزرگتر یدون  یم -
  ی ها که چ   ی؟زنه! که چ   یصورتت زار م  یکه رو  یزن   یم  ی! نقاب یاریمحکم رو در م
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جور   ین! ایر... کمک بگ  یتون   یرفتارتو. عوض کن خودتو! اگر نم  ینآلما؟ بس کن ا
 ...ارتهکن  یو هم... هر ک  یبر یم یناز ب یهم خودتو دار

کرد   یبود. احساسش تمنا م یرهو سرخ آلما خ یسخ یمدت به چشم ها تمام
و نوازشش کند اما مغزش سکاندار بدن و روانش بود. دست    یردبگ  یشبازوها  یانم

  :ماند  یرهاز کنار آلما گذشت و پشت به او به محوطه خ ید، را پس کش یشها

  ... هفته رو ینبرو ... ا - 

  ... فرصت. بذار ... حق با توست. بذار یهکنم.   ینه خواهش م - 

  ی حرف  یچدم، روش ه یکه م  یخراب شده هستم. دستور ینا ین فرمانده م - 
  .یستن

  :یستادآلما کنارش ا 

 ی رو م  یهیبود، هر تنب  ییخوام برم! اگر بازم خطا  یکنم فرمانده. نم  یخواهش م - 
  .یرمپذ

  :فرمانده با خشم نگاهش کرد 

  ینجا؟ا یهکالنتر  ی؟فهم یانسان باشه! م یهممکنه جون  یبعد یخطا - 

  :او دوباره گرفت یآلما از بازو 

  .یترم مامور ی. باشه من نمیستنه ن - 

  !یمجا هم الزمت ندار ینا ی،ر ینم یتمامور - 

  .پس بذار برم - 
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باره باز کرد تا   یکدر را  یمابزند، اما قبل از آن، ن یفرمانده کالفه برگشت تا حرف  
هم به حرف   یماتا ن یدهر سه شوک زده بهم نگاه کنند! آلما دستش را پس کش

  :یایدب

  !... من ... حواسم نشد... در بزنمیدببخش - 

  شده؟ یچ  - 

  :قدم جلوتر آمد یک یمان 

 یدالر م یلیاردحورا، پنج م یآزاد یشاهد... گفتن برا یآقا یلزنگ زدن به وک - 
  !خوان

  :یدسرگرد باال پر یبروا 

  !چه قدر؟ چه خوش اشتها - 

  :که آلما زودتر گفت  یدبگو یزیخواست چ یمان 

  !دم تکرار نشه  یممنونم فرمانده ، قول م - 

اتاق را به سرعت ترک کرد.  یما، ن یمبهوت او و پرسشگرانه  یچشم ها  یانبعد م 
لب  یر . زیدکش  یهم گذاشت و نفس کوتاه  یبعد از رفتنش ، فرمانده چشم رو

  : زمزمه کرد

  !یکن  یام م یوونهاخرش د-

 :گفت  نیما

  !؟  یچ -
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 !اه کشان سر تکان داد فرمانده

   حاال؟ یکار کرد  یگفتم چ   یچیه-

  . نرو تحت نظر داشته باش یلگفتم به بچه ها تلفن وک - 

  :رفت و گفت یزشفرمانده  به سمت م  

  شده؟ چه طور زنگ زدن بهش؟ یچ   یقادق یشه بگ  یم - 

  :باشد  یز کنار م  یمان  یند،نش  یاش م  یصندل  یکه او رو  یهم جلوتر آمد تا زمان   یمان 

 ی،زنگ زده از تلفن عموم یشبه گوش یکیزنگ زد و گفت  ی مرعش یاالن اقا - 
آماده کنن . بعد گفته تماس   یددالر با  یلیارداوناست، و پنج م   یشبهش گفته حورا پ

  .و قطع کرده  یرهگ  یم

  زن؟  یامرد  ین؟هم - 

  ...مرد - 

  :یدصورتش کش  یرو یفرمانده دست  

  ! زنگ زده . ارز هم خواسته یمرد از تلفن عموم یه - 

  .ندادههم  یرد و نشون  یچ! هیان یبه نظر م  یحرفه ا - 

  :فکر کرد. بعد گفت یداد و کم یهتک یفرمانده به صندل 

طور.  ین. تلفن دختر و داماد شاهد رو هم همینتلفنشو تحت نظر داشته باش - 
  یومد نده! اثرانگشتا ن یح هم بگو توض یلشده و به وک ینده چ  یح بهشون توض

  جوابش؟
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  .یستن یکس  یرون،سراغش ... الله هم رفته ب یرماالن م - 

 یور مانت  یاز اتاق خارج شود. نگاهش رو  یعسر  یماتکان داد تا ن  یفرمانده تنها سر 
گمشده را با گروگان   یخاموش بود . بلند شد و به سمتش رفت. روشن کرد و کلمه  

 !عوض کرد

 یر بود اما فکرش در گ یبه اسام یرهبه نظرش در راه بودند. خ یاتفاقات جالب  
  !شاهد یو جسد اقا ی! آلما، دکتر شاه یگرد یجاها

 ** 

  : نفس نفس زنان وارد اتاق شد الله

  !سالم - 

رنگ نشسته بودند،   یشمیسمت مبلمان ال  یکو فرمانده که هر کدام در  یمان 
تا الله هم کنارش   یدخودش را وسط تر کش یکم  یماجواب سالمش را دادند. ن

 :. الله گفتیندبنش

  ن؟تماس نگرفت  یگهد - 

 ی پا انداخته و دست راستش را هم افق  یتکان داد. فرمانده که پا رو یسر یمان 
  :یدمبل گذاشته بود، پرس یپشت  یرو

  ؟  یکرد  یداپ یتو چ  - 

را   یهتماس گرفته و قض یمان یاز وقت  یاید،تا حالش جا ب یدکش  یالله نفس کوتاه  
سالن تا اتاق فرمانده را هم    یورود  یر برگشته و حاال مس  یگاهبه پا  یعگفته بود، سر

  !به دو آمده بود
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کس نه ازش خبر    یچراز بوده! ه یهواقعا  یناز،پر یفرزندخوندگ  یکه مسئله   ینا -
  .دونه یم یزیداره و نه چ

  :باال رفته گفت یبا ابرو یمان 

دختر از کجا  ینا یمبفهم ید کس خبر نداشت؟ به هر حال با  یچه یلجز وک یعنی  - 
 .اومده

که تو سال تولد اون    ییتو پرونده ها یکردم. حت   یقتحق ینرو که بگ ییهر جا -
 ی دختر و آقا ینکه با مشخصات ا  یزی! حداقل چ یچیدختر بود هم گشتم. اما ه

  .زمان بر و سخته یلیمسئله خ  ینا یرو یقشاهد بخوره ... تحق

  :کرد  ییدفرمانده با سراو را تا  

خوام تو فکرش   یپاش. اما ... م یموقتمون رو بذار یمتون ینم یاددرسته. فعال ز -
  .باشن  یهقض ین . از بچه هاتون بذار دنبال ایباش

  .چشم حتما، حواسم هست - 

  الله؟ ینکرد  یداپ یا یگهد یز چ - 

نکردم که جز  یداپ یزی. من چقتهیکه هر کدوم از آدما گفتن، حق  یزیبه ظاهر چ - 
  !راز هست ینکه هنوز شک دارم بهش... هم  یزیباشه. تنها چ ینا

  :گفت  یمان 

  !شک کردم یل! من کال به وکیقادق - 

 :ید فرمانده بلند خند 
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  !دارم ینانبهش اطم یگفت   یجالبه که اول م - 

  : زد یلبخند یمان 

  ... ... اما حاال یدمد ینم یلیندارم! دل ینان نه ، نگفتم اطم - 

  ی؟کرد  یداپ  یزیشده؟ چ یچ  - 

با سرگرد زده بودند را با الله    یشپ  ی  یقهکه چند دق   ییحرف ها  یمابا سوال الله، ن 
  :گذاشت  یانهم درم

درخواست پول دادن! اصوال بعد   یلها، زنگ زدن به وک یر که گروگان گ  یناول ا - 
 ی قبل از پسرش هم سرور یحت  یعنیست! همه کاره  یاز شاهد و پسرش، سرور

  !همه کاره بوده 

  !حق امضا داشته؟ یلکه وک  یدشما گفت - 

کردن ، حاال رفتن    یداو کسرا البته پ  یعل  ینوست! ا  یتهدفتر فرمال  یهشرکت    ینبب - 
  یکی جا و  ینبزرگ داره! دو تا ا یکارخونه . اما حق دارن! شاهد سه تا کارخونه 

شرکت که کال  یه یها، تو ینا یهست! بعد همه  یچا یونه کارخ  یجان،هم اله
  د؟متره؟ با هفت هشت تا کارمن 150مساحتش 

  :به فرمانده انداخت  یالله با تعجب نگاه  

  کارخونه ها بوده؟  یخود برا یب  یوجه   یهدفتر فقط  یعنی - 

  :ید اشاره کرد تا او بگو یمافرمانده به ن 
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دوازده سال   یباکه البته حدس فرمانده درسته! دفتر تقر  یزیچ ینهمچ یباتقر - 
  یت فعال یر شده . از همون اول هم پسرش اون جا به عنوان مد یراه انداز یشپ
  !یتهفرمال یر مد یه،  یدیمکرده اما همون طور که قبال فهم  یم

  !دفتر یتمثل ماه - 

  ی خارج   یبا طرف هاشده!    یمهم هم تو دفتر گذاشته نم  یقرارها  ی! حت یقابله دق - 
 ی تو کارخونه! تو کارخونه  یاداشته  یدار محل اقامتشون د یتو هتل ها  یشههم
  !متره یست دفتر خود شاهد، دو ی،اصل

  :الله در فکر بود. فرمانده گفت 

  ی و البته سرور یلشرو با شاهد داشته، وک یهمراه  یشترینکه ب یپس کس - 
ازش خواسته با دخترش ازدواج کنه!   ی،که به اعتراف خود سرور   یدامادشه! کس

مثل   یرو کنه اونم مرد  یبوده که التماس سرور  یدهنترش  ی،پدر  ین اون دختر، با چن
  !شاهد

  :کرد  ییدالله تا 

  !براش بوده یآدم مهم ی! پس سروریقابله دق -

  !نبوده  یشب یبرعکس پسرش که مترسک  - 

  :کرد  یید را تا یمان یفرمانده جمله  

  !گذاشته اون جا سرش گرم بشه - 

  .یشهماجرا داره جالب م - 

  :به الله گفت یبا خنده ا یمان 
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اوصاف به نظرت، گروگان  ینبا ا ینمشه! بب یحاال مونده هنوز! حتما جالب تر م - 
 یاصل یسرئ یکه االن سرور  ی؟به سرور یا یلزنگ بزنه، به وک یبه ک  یدبا یر گ

  !کارخونه ست

  :الله باال رفت یابرو 

  !یسرور - 

کاره   یچکه ... ه  یزنگ زده! بعد ... زن پسرش رو برده! اونم پسر یلاما به وک - 
  !بوده

  :زد یهمبل تک یالله آهسته به پشت  

کار؟ اصال چرا شاهد و پسرش    ینا یداشته برا یلیشد که! خب ... چه دل یقاط  - 
  رو کشته؟

  :مبل بلند شد  یاز رو یعو سر یحرکت ناگهان  یکا فرمانده ب 

رابطه و ضابطه ها   یناز ا  یچیماجراست، ه  ینپشت ا  یهر ک   یادو حالت داره،   - 
داماد   یا به دخترش و    یزدزنگ م  یددونسته، با  یدونسته! اگر م  یم  یا دونسته    ینم

  !شاهد  یخونسرد و با تجربه  یلشاهد تا تحت فشار بذاره اونا رو ! نه به وک

  دونسته!؟ یو اگر نم - 

به الله زد که  یو روشنش کرد همان طور هم لبخند یستادا یور فرمانده کنار مانت 
  !منتظر جواب بود

  !ندونه یستممکن ن - 

  چرا؟  - 



 

 
134

رمان  یک)اعتماد( کاربر انجمن  یجلد سوم  |  سارا هاشم یژهو  یگاهرمان پا  
 

  !هم دستش بوده، داخل خونه  یکه کس  ینا یبرا - 

 :گفت  یماکرد. ن  یالله متعجب نگاهشان م 

  !ها رو از کار انداخته یناز خونه دورب  یکس - 

  :فرمانده ادامه داد 

  !دونسته یپس حتما م - 

 :که غرق در فکر بود ، آهسته گفت  یالله درحال 

  !نبوده؟ یانباز هم ... در جر یدخب... شا - 

  :فرمانده گفت 

 یاد کرده و خب شه  یدونسته! عروسش اون جا کار م یرو که حتما م یسرور - 
! یدارمونه دختر شاهد، خدمتکار و سرا  یدونسته! م  یهمسرش بوده، پس حتما م

  .تو خونه نبوده یاون شب کس  یناجز ا

 :گفت  یماکرد. ن  ییدالله با سر تا  

  یم؟کن  ییبازجو یهبهتر بازم از هر سه نفرشون  -

 یلیوسط حس ششمم خ  ینرو ا  یزیچ  یه!  یشترب  یمکن  یقگم بهتره تحق  یمن م - 
  !خوام بهش بها بدم یداره و من م یروش پافشار

  :داد یهمثل الله به مبل تک یبا لبخند نیما

  !من کامال موافقم! حس ششم شما ما رو دور نزده تا حاال  - 

 !و الله هم لبخند زد یدبا جمله اش فرمانده خند 
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! یواقع  یزیچ  یه!  یهباز   یزیچ  یهوسط    ینکنم... ا  ی! من فکر میفتاز تعر  یمرس - 
! یقتحق  یو کدوم برا  یبهفر  یدونم کدومش درسته و کدومش غلط! کدوم برا  ینم

 یم یبفر یقت،حق یبه جا یم،اشتباه کن یهو کمه. اگر  یکبار یلیمرزشون خ
  !یمخور

  :او تعجب کرده بود صاف نشست ی الله که با حرف ها 

  از حرفا؟ یه؟منظورتون چ یزیچ یه - 

 ی راه برا یناسما! به نظرم بهتر یالله. حرفا، آدما، اتفاقا، کارا ! حت  یاز همه چ  - 
 یلیخ ید. اونم با دیمو مطمئن بش یمکن  یقکه خودمون تحق  ینه، ا یتکشف واقع

  !یمبخور یبباز چون ...ممکنه بازم فر

  :کرد  ییدشکه به سمت او گرفت، تا  یبا دست  یمان 

 یداکه تا حاال پ  ینارو. مثل ا یز همه چ یمخودمون کشف کن ید ! باینهآره ، هم -. 
  !یمکرد

  :زد و گفت یهاش تکبه لبه  یستاد،کنار پنجره ا  فرمانده

شاهد   یراز بزرگ از اقا یهتو روز اول ، به ما  یل! وکیمبار دوره کن یه یاین حاال ب -
  ین به ما اونم بدون ا یلازش با خبر باشه! اما وک یدنبا یکه انگار کس  یگفت! راز

دروغ   یاراست  تونهی مسئله م ینگفت! به نظرتون چه قدر ا  یمکن  یکه درخواست 
 باشه؟ 

  : به الله انداخت ینگاه  نیما
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داره  یقتحق ید... شانمدوی. نمیلمن اول باور کردم اما... حاال مشکوکم به وک -
  ...اما

  :ید نداد تا فرمانده بگو ادامه

  !پرت کردن حواس ما گفته یاما برا -

  !پرونده بود یدجد یهاهنوز در شوک حرف  الله

راز بزرگ گفته که ما حواسمون  یهنظر نگاهش نکرده بودم! اومده  ینجالبه! از ا -
  !پرت بشه

 : باال انداخت یاشانه  فرمانده

چه جوره   یهقض ینا یمدنبالش تا بفهم ینخاطر خواستم بر ین حتماله! به هما -
داره که بخواد  یمشکل ی. نه از نظر مالیمنکرد یداپ یخاص یز چ یل. از وکیقادق

به   یلشاهد، اون وک یبدون شغل آقا ی. حت  ی کنه. نه از نظر شغل  یکار  ینهمچ
شاهد هم  یخودش و آقا ی بطه بسازه! را ی عال یزندگ  یهکار داره که   یاندازه ا

حرفا، بهش برائت   ینبا ا یمتون یبازم م یامدت... اما... آ  ینبوده تو تمام ا یعال
  یم؟بد

  :تکان داد یکالفه سر  نیما

  !شم هر بار یم یجگ -

سخت   یاز جوانب مختلف نگاه کن. به نظرم اصال پرونده    ینشو، ول  یج، گ  یمانه ن -
. فقط یمبگرد یخاص یچیدگیدنبال پ یلیخ یستالزم ن یعنی ! یستن ییو معما
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با تک تک آدما حرف    یمبر  ید ! اون موقع بایاریمسر از رابطه و ضابطه ها در ب  یهکاف
  !دروغ یگه ک   یراست م یک   یمو بفهم یمبزن

  :از جا بلند شد  الله

شه  یسخته. اما م یکم  ییآدما ین. اطالعات گرفتن از چنیمهدر بد  یدوقت نبا -
  .به دست اورد

 :هم گذاشت یرا رو یش چشم ها فرمانده

داشته  ید با یجالب ی. اونا هم احتماال حرفایومدنو کسرا ن ی!عل ینهم یقادق -
  .روشن کن  یفشواثر انگشتا  رو زودتر تکل  یما. نیمکن  یباشن. ما هم بهتره جمع بند

  :به ساعتش انداخت ینگاه  نیما

  .. برم سراغ بچه ها یگهآماده ست د -

  .برگشت یتور رفتند. نگاه او به مان یرونهم بلند شد و پشت سر الله از اتاق او ب او

به روشن شدن پرونده نمانده بود!   یزیدارد. اما چ  یدانست هنوز اطالعات کم  می
  یاد پرونده به  ینکه از ا  یتمام افراد یرفت. قلم را برداشت و اسام یتور مان یجلو

  .داشت را نوشت

  یدا اول را پ  ی  یرهزنج  یدداشت. با  یذهنش را به حرکت وا م  ی،کردن به اسام  نگاه
 یاسام  یانشدند. نگاهش م  یم  یداهم پ  ی بعد  یها  یرهزنج  یکرد! بعد به راحت   یم
  ...گشت  یم

شاهد مقتول،    یادحورا گروگان . شه  یناز،داماد، پر  یسرور  یهان   یل،وک  ی مرعش  آقای
  !خدمتکار ینتز یدار،سرا یحیی
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** 

 :یدگو  یاثر انگشت ها م یر نوشته شده ز یبه اسام یبا نگاه   فرمانده

  !یستتوشونم ن یو جالب یبعج یز خونه ان! چ یخب ... آدما -

  :باال انداخت یشانه ا نیما

  .درسته. شب قبل دختر و دامادش هم بودن -

  : انداخت یز م یاثر انگشت ها را رو یبرگه   فرمانده

  !از عمد اون موقع رو انتخاب کرده که همه باشن -

 :کرد  یپاچل ینهس یرا رو یشدست ها نیما

  نشده؟ ینسنگ یکس  یمشکوک بودنتون رو یهنوزم وزنه  -

را برداشت.   یگارشحرفش ، او هم لبخند زنان کنار پنجره رفت و پاکت س  ینا با
در   یش کرد. به جا  یمانشپش  یگاه، دو سدان پا  یدنکه اما رس  ید بگو  ییزخواست چ
که همچنان   یمادود، به سمت ن  ینرا روشن کرد و بعد از فرستادن اول  یگار آرامش س

 :کرد ، برگشت  یمنتظر نگاهش م

  ... جور ینا یریمگ  یم یجهبهتر نت یار،بچه ها اومدن! برو الله رو هم ب -

  :فوت کرد یروننفسش را آهسته ب نیما

  !یدکن  یهر بار فرار م -

برود. چند   یرونهم ب یماگرفت تا ن  یگار از س یقیکام عم  ی،تنها با لبخند کم رنگ  او
را دور انداخت.   یگار س  یلتر را دود کرد. بعد از آن که ف  یگارشدر سکوت س  یا  یقهدق
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  ی که تعجب را رو  یماشد. نبا یمابه در خورد. متعجب برگشت تا رو به ن یضربه ا
  :د در را بست و جلوتر آم ید،صورتش د

  !شاهده  یاصل یگن سرکارگر ِ کارخونه   یرو اوردن م یکیو کسرا   یعل -

  !خوبه که یلیخب خ -

   ... یااالن   یارنشب -

  . یانآره ... ب -

، بار که باز شد ینبرود. در ا یزشرفت تا او هم پشت م یرونب یحرف  یچه یب  نیما
  :لبخند زنان وارد شد یعل

  !آقا  یسالم فرمانده، بفرما عل -

 یاز صد و شصت و پنج نبود! کم یشتر وارد شد. قد مرد ب یپشت عل  یمسن مرد
رنگ. نگاهش دور تا دور اتاق و او به سرعت گشت.   یدکوتاه سف  یشچاق با مو و ر

 :گفت  یعل

شاهد هستن. بفرما   یخان پور، سرکارگر کارخونه  یعل یآقا  یشون فرمانده ا -
 .آقا یعل ینبش

  :به مبلمان اشاره کرد یرو به او سالم گفت. فرمانده با لبخند  مرد

  .یید. بفرماینخوش اومد یلیسالم، خ -

 یستادهکه ا  یماو ن  یگوشه مبل معذب نشست. فرمانده رو به عل  یراه افتاد و رو  مرد
  :بودند، گفت
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  !یارینب یهم چا یشونا ی! برایانله و کسرا هم بال ینبگ -

  یگرش او، در طرف د یز مبل را دور زد تا کنار م یمارفت و ن یرونب یبا چشم علی
 :به مرد گفت یی. فرمانده با خوش رویندبنش

  یف جا تشر ین و ا یدممنونم وقت گذاشت یلی. خیممزاحم شما شد یدببخش -
  !یناورد

مبل جا به جا   یکرد. رو  یفرمانده معذبش م  یرف هاهم نگران بود و هم تعا  مرد
 :شد و گفت

کنم.   یشدن قاتل آقا شاهد م یداپ یباشه برا یکنم. من... هر کمک   یخواهش م -
  .حق داره یلیخ یکیگردن من   یشونا

  :و باال برد یینبا ارامش سرش را پا  فرمانده

 چند ساله؟  ید؟ درسته. ممنونم. خب شما سرکارگر کارخونه هست - 

 یکارگر بودم. از وقت   یشساله سرکارگرم! باق یسال... پنجاه سال! البته س یلیخ -
  .کارخونه رو داشت و هنوز بزرگ نشده بود  یه ینکه اقا شاهد هم

  .یدجلو کش یبا صندل یزده، خودش را کم یجانمتعجب و ه  فرمانده

 ینان . معلومه به شما هم اطمیدشناس یشاهد رو خوب م یجالب. پس آقا چه  -
تون   ی که از سن بازنشستگ   ینداشتن که به عنوان سرکارگر انتخابتون کردن و با ا

  ین؟کرد  یهم گذشته همچنان کار م

  :ید خند مرد
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آقا شاهدم دردسر   یتونستم خونه بمونم. برا  یبله.. بازنشسته شدم. اما خودم نم -
  .. اما خب ... هم من دوست داشتم و هم آقا شاهدیمهتم به خاطر بساخ

  ید؟کن  یم یید. شما تا یدیمنشن یزیشاهد چ یاز آقا یفخوبه. ما جز تعر -

  :اش را جلو داد و صاف نشست  ینهپر غرور س مرد

شناسم   ینم  یارو تو دن  یآدم  یچگم. اقا شاهد انسان بود. ه  یهم م  یشترشمن ب -
کنه   یآدم زندگ   ینکه نذاشتن ا   ییشرفا  ی تمام. اون ب   یاشه . همه چ ب  یشونمثل ا
  .اعدام کرد فقط  یدرو با

 ی،چا یدنکرده باشد. رس  ییداو را تا  یتکان داد تا حرف ها یسرش را کم فرمانده 
سر فرمانده   یو کسرا با اشاره    یکرد. عل  یجادا  یکوتاه   یو کسرا و الله، وقفه    یبا عل

از قبل معذب بود و دائم   یشتر نشست. مرد ب یماو الله کنار ن یستادند ا یتور کنار مان
 :گفت  دهکرد. فرمان  یخودش را جمع م

  ین؟ به سوال من جواب بد یشهشما خنک بشه، م یخب تا چا -

 بله حتما  -

  شاهد، با پدرش چه طور بود؟ یپسر آقا یادشه یرابطه  -

  :رد نشست م یشانیپ یرو اخمی

  .خوب بود. پسرش بود یاد؟آقا شه -

  بله ؟ یدکن  یکار م  یسرور یبا آقا یاداز آقا شه یشتر درسته. شما ب -

 :لب مرد نشست  یبار لبخند رو این
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  .... داماد اقا شاهد هستن یسرور یبله ، آقا -

  شاهد؟ یو تو کارخونه دست راست اقا -

  .داد یهمه کارها رو انجام م یسرور یبله درسته. هر وقت آقا شاهد نبود، آقا -

  : داد یهتک  یبه صندل  فرمانده

  به نظر شما؟ یهچه جور آدم یسرور یآقا -

  :باال رفته جواب داد یبا ابروها مرد

  .یهمرد خوب ی؟سرور یآقا -

  سر کارخونه نداشتن؟ یوقت با هم مشکل یچ شاهد خوبه؟ ه یرابطه اش با آقا -

  :قاطعانه سرش را تکان داد مرد

 یم یرو دوست داشت. دامادش بود. ک  یسرور یآقا یلیاصال ... آقا شاهد خ -
 شاهد باشه؟ یداماد اقا یراحت  ینتونست به ا

 یسرور  یدوست نداشت جا  یادچه طور؟ شه  یو سرور  یادشه  یبله درسته! رابطه   -
  و کنار پدرش باشه؟  تو کارخونه

 یم یمسئله ا ینفکر کرد. انگار بار اول بود به همچ یبار مرد معجب کم این
 ! یشیداند

  یاهل کارخونه اومدن نبود. اوال... جوون   یاد... زیادخب... نه ... فکر نکنم... اقا شه -
اهلش نبود. کارخونه  یادگفت عالقه نداره. ز  یهاش آقا شاهد تالش کرد.. اما م

  .همه اش حواسش باشه یدبا یکیکار داره.   لییخ
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  ی؟سرور یمثل آقا یکی -

  :گل از گل مرد شکفت  دوباره

 ی کارخونه مشکل  یشونوقت با بودن ا یچهستن. ه یکار  یلیخ یسرور یاقا -
گفتن   یسرور  ی. اما اقایمکرد  یلما کارخونه رو تعط  یط شرا  ینا  ینداشت. االن... تو

  .نگران کارگرا بودن  یلی. اقا شاهد خیمکارخونه رو باز کن  یشونا  ینتدف  یفردا  یدبا

  ی؟چ  ینگران کارگرا برا -

  ی افته و همه برم  ینم  یاتفاق  یچهم گفت ه یسرور ی! آقا یگهد  یکار  یب  یبرا -
گردن سر کار. کارگر جماعت خب به نون شبش محتاجه. همه آرزوشونه کارگر  

  .محتاج باشه یکس  یچذاشت ه ینم  اقا شاهد باشن. آقا شاهد  یکارخونه 

  !کنه؟  یکارخونه رو باز م  یبه شما گفته به زود یسرور  یدرسته. پس اقا -

جلو برده بود،  یبرداشتن فنجان چا یمشکوک فرمانده، دست مرد را که برا لحن
  : گفت  یدعقب کشاند و با ترد

  !بله  -

 :زد یلبخند  فرمانده

  .سرد شد ییدبفرما -

را بردارد. او سکوت کرد تا مرد    یند کار خودش را کرد تا مرد فنجان چاو لبخ   اشاره
کرد اما  ینگاهش نم یممستق یفنجانش را آهسته بنوشد. گرچه کس ی یمهن

  :گذاشت  یز م یفنجان را رو ینهم یخودش معذب بود! برا

  .ممنونم -
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خوب  یو سرور یادشه یرابطه  یکنم. نوش جان. خب پس گفت   یخواهش م -
  بود؟

  :گذاشت  یشران پاها یانجا به جا شد و هر دو دستش را م یکم  مرد

آمد    یکم... چون اصال نم  یلی. خیدمرو ند  یادآقا شه  یادواال جناب سروان... من ز -
  .کارخونه

  کنه؟  یتبه شما شکا یادشه یدرسته. اقا شاهد شده از دست کارا -

 :کلفت مرد باالرفت  یهم ابروها باز 

  کدوم کارا؟  یاد؟آقا شه یاز دست کارا -

  بوده؟ یکه دائم دنبال ولگرد  ین... ایدنیبه نوش یادشاعت -

 :یدچند لحظه مردد نگاه کرد بعد آه کش مرد

  ...بگم... من یخب...هر دو تاشون به رحمت خدا رفتن. چ  -

شاهد به گردن شما حق داره و  . حتما آقایمکن  یدارو پ یشونقاتل ا یدما با یدببن -
  ... یدبا

  :او تمام شود ینگذاشت جمله   مرد

جا . که حقش  یناومدم ا یند ینخدا فقط بابت هم یدونم. به خداوند یم -
  .نشه یمالپا

 :به او کرد و بعد گفت نگاه
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 یگه. بعد ... دو سه بار ترکش داد. کم تر شد . دیشتربود. البته اوال ب یچرا شاک  -
 یدم. من م یگفت تقاص پس م  یم یشهکرد. بنده خدا ... هم  ینم یتاذ یادز

  ...یمورچه رو تو عمرت لگد نکرد یهگفتم کدوم تقاص آخه شما 

  :یدبا تعجب پرس  فرمانده

  تقاص؟ -

  :کرد  ییدکه متوجه نبود، تا  مرد

کنه که خدا بخواد   یتونه کار یم یخوب  ینآدم به ا ! آخهیگهگفتم د  یمنم م -
اقا شاهد   یهمه زندگ  یادمجازاتش کنه اونم با بچه اش؟ با جگر گوشه اش؟ شه

  .بود

  :ید پرس الله

  ی؟آقا شاهد بود؟ دخترش چ   یهمه زندگ  یادشه -

  :کرد  یحکه انگار متوجه گافش شده بود، جمله اش را تصح  مرد

. یرهگفت جامو بگ  ی. میگهپسر بود د یاداما خب ... شهبله دخترشون هم بود.  -
  .دست راستم باشه

  :زمزمه کرد  فرمانده

  !کنه  یم یکه االن سرور   یکار -

سر تکان داد. انگار خود شاهد آن جاست  یوسانهو ما یدکش  ی بار مرد آه بلند این
  .خورد یاتفاق غصه م ینا یو برا
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  : یدجلوتر کش یخودش را کم فرمانده

  !ینو جواب بد یدخوام از شما بپرسم. خوب فکر کن یسوال م یهمن  -

  :تکان داد یسر مرد

 بله حتما  -

 !؟ یستشاهد ن یشاهد، دختر آقا  یناز پر یددون یشما ... م -

مانده بود. بزاق دهانش را آهسته قورت داد. فرمانده   یرهبهت زده به او خ مرد
 :جا به جا شد و گفت یکم

  !ینبه ما بگ یددون یمسئله م ین راجع به ا یزیکنم اگر چ  یخواهش م -

 :متفکرانه جواب داد مرد

  !شاهد داره؟  یبه قتل آقا یچه ربط  یان... جر ینا -

  :زد یهتک یباز به صندل یبا لبخند  فرمانده

شم به  یممنون م ین،دار ینهزم یندر ا ی! شما اگر اطالعات یمکن  یم یداو ما پاون - 
  .ینما بگ

کرد که سرش    یباو بود . نگاه منتظر فرمانده او را ترغ  یره خ  یدهمچنان با ترد  مرد
 یفکر کند. لحظات به کند یشتر ب ی. فرمانده اجازه داد کمیاندازدب یینپا یرا قدر

 :به حرف آمد یخان پور، با آه  یسرانجام عل یقه،گذشت تا بعد از چند دق

  !رازه ینا -
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بهم   ین،دار  یخوام اگر اطالعات   یمثل شما! فقط م  یمدون  یدونم ! اما ما هم م  یم -
  ... پرونده کنه. وگرنه ینبه حل ا یکمک   ید. شاینبگ

  .خانم بفهمه یناز خواد پر یاقا شاهد نم -

  یشون به ماجرا نداشته باشه، اصال به گوش ا یراحت اگر ربط  یالتونخدونم.  یم -
راز  یناز ا یا یگهجز شما ، چه کسان د ین،رو بهم بگ یز چ یهرسه. قبلش  یخبر نم

  !با خبر بودن؟ 

 :فکر کرد یا یهثان مرد

نه. فکر کنم   یاگفته    یدونم به کس  ینم  یگهفکر کنم. د  یسرور  یآقا  ی،مرعش  یاقا -
  !هم بدونه  یاقا مرتض

 :جواب داد یبا تعجب نام را تکرار کرد. قبل از مرد، عل  فرمانده

جا نبودن. تماس گرفتم باهاشون،  ینآقا شاهد. ا یمیتنها دوست صم یبا تقر -
رسن . من گفتم حتما  یگشتن. غروب م  یدونستن و داشتن برم یرو م یانجر

  .یرهباهام تماس بگ

راحت  یالشجواب را داد، خ ینا یکه عل  یکه خودش خبر نداشت اما زمان   ینا با
  .شد

  یدی؟شما فهم ی. ک یددون یراز رو م ینخب... پس شما چهار نفر ا -

  :انداخت و بعد گفت یینسرش را پا یلحظه ا مرد
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که اقا شاهد دادش به من... زنم   یداده. زمان   یر زن من... چهار روز به اون دختر ش -
داد. بعد آقا   یر خانم ش یناز ما ... نموند. اما زنم به پر یفارغ شده بود. بچه  تازه

  ...بردش

  کرده بود؟  یداچه طور دختر رو پ یدون  ینم -

 :سرش را باال تر گرفت  یقیبا نفس عم مرد

اتاق داد.  یهبهمون  ی. آقا کنار نگهبان یمنه واال... من کارگرش بودم. خونه نداشت -
  یه روز ... زمستون بود. برف تا زانو اومده بود. آقا با  یه اون موقع.  زنم حامله بود

...  یمبده... خب... ما فکر کرد یر بچه ش ینتونه به ا یبچه اومد. گفت زنت اگر م
همون   یناز پر یدمنداد. بعدا گفت دخترشه. من بعدا فهم ماده به ما.. ا یبچه رو م
  .بچه ست

  گه داشته؟همون موقع نگفت بچه رو ن یعنی -

  یزیش چ  یهحتما مادرش    یمبچه ... ما هم فکر کرد  ین نه . فقط گفت امانت بود ا -
  .داد یر شده . زنم بهش ش

  :او تکان داد ییدتا یبرا یسر فرمانده

  یدی؟چند سال بعد فهم یادته -

... یدمشهفت ... هشت سال. دخترش رو اورد کارخونه. من د  یدنه واال. اما... شا -
اونم   یدونم چه طور بود. ه  یدونم چه طور بگم. آخه... نم  یبهم گفت. اخه ... نم

  ...اومد سراغم. منم یم
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برد و تکان داد.  یینمتوجه بغضش شده بودند. مرد سرش را با افسوس پا  همه
 یزمزمه کرد اما کس یزیشته بود. چگذا  یشران ها  یانهر دو دستش را دوباره م

 :. فرمانده گفتیدرا نشن یشصدا

از کارگرا نبوده حاال به    ی کس  ین؟به ما بگ  ین هست که بخوا  یا   یگهد  یز ممنونم. چ -
  ناراحت نبود؟ یا یاواخر عصبان  ینکنه؟ ا  یشاهد بخواد دشمن یبا آقا یلیهر دل

به دلش مانده بود،   یشهکه حسرتش هم  یمرد را از فکر بچه ا ید،جد یها سوال
 .در اورد

 ی م  یه همه رو داشت. نه اصال. همه کارگرا به خاطرش گر  یباشه؟ هوا  یها؟ نه ک  -
  .کنن. ناراحتن

  تو فکر؟ یاناراحت نبود؟   -

نداشت. البته بعد از  یغصه ا یگه! دیگهو زنش بود د  یادتنها غصه اش آقا شه -
  .انم... کمرش شکستمرگ خ

  :یدپرس  فرمانده

زن  یدمدو بار تلفن کرده بود. فهم یکیکنه. من   یفرو تعر یزاچ ینا یادور نبود ب 
که من بهت   یگفت ه   ی. اقا هم میادکرد از دست شه  یم یههست. گال یادشه

  .یگهاما م یدمشن یم یکردم. گاه   یگوش نم  یادحرفا. به خدا ز ینگفتم و ا

  :اش بلند شد یصندل یاز رو یبه آرام  فرمانده

  ... یممنونم اقا - 

  :گفت  یعسر  یبلند شد و عل مرد
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  ... خان پور -

  یاز بچه ها رو بگو آقا یکی ی. علیممزاحم شما شد یدخان پور. ببخش یبله آقا -
  .خان پور رو برسونن

 :گرفت   جلو آورد و دست او را یاطاش را با احت یدست زمخت و کار مرد

  .رم یم یرمگ  یم یخواد. من خودم تاکس ینه نم -

 :لبخند زد  فرمانده

ماست که شما   ی  یفهوظ  ینا  یدین،نداره. شما به خاطر ما زحمت کش  ینه اشکال -
به   ید، که به من زد  ییحرفا  ین کنم در مورد ا  ی. ممنونم و خواهش میمرو برگردون

  .یننزن یحرف  یکس

  .چشم حتما -

  .خدانگهدار -

برگشت.  یعاز افرادشان سپرد و خودش سر یکیاو را به  یمرد؛ عل یخداحافظ  با
بود.  یدهباال کش یز خودش را از م یور یکمرد نشسته و فرمانده  یقبل یکسرا جا

 :و گفت یستادکنارش ا  یعل

کدوم  باهم دوست بودن. گرچه هر    یآقا شاهده. از جوون   یمیدوست صم   یمرتض -
گرفته   یمپزشکه اطفاله. هفت هشت ساله که تصم یکار خودشون رو دارن. مرتض

  .رو باشه یمحروم بره و هر جا چند مدت  یتو روستاها

  رسه ؟  یپس م -
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باهاش حرف   ید. بهش گفتم بایاد یبله تماس گرفتم با خبر بود و گفت داره م -
  .زنه بهم ی خونه اش زنگ م یدبزنم و اونم گفت رس

  .ینمشجالبه. دوست دارم بب -

  جا؟  ینا یارمشب -

  .از شاهد بدونه یزاچ یلی! فکر کنم خیششپ یمر ینبود، ما م یکار -

 :گفت  الله

پرونده   یرو یریشاهد تاث یراز دختر اقا ی یه قض ینا یکن  یفرمانده شما فکر م -
  داره؟

  :زد یلبخند  فرمانده

دونم چرا   یکرده. من نم  یر فکرم رو درگ یلی! فقط ... خیرو بخوا یقتشنه حق -
  !راز رو به ما گفت ینشاهد، ا یآقا یلوک

 :نشست ، گفت یالله و کسرا م ینهمان طور که ب علی

  !! کسرا تو بگویافتیمجالبم من و کسرا  یز چ یه یلوک ین،گفت -

 :داشت. بعد به سمت او برگشت و گفت یچشم به عل کسرا

 یآقا یششخص یلنداره! وک یلوک یهشاهد تنها  یکه اقا ید ستدون  یخب م -
  .کنن  یکار م  یا یگهد ینظرش وکال یر هست. اما ز  یمرعش

  .خودش گفت ینودرسته ا -

   .هست یقاسم یثموکال، اسمش م یناز ا یکی -
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  :خم کرد یسرش را کم فرمانده

   ی؟قاسم یآقا ینکار کرده ا   یخب چ  -

 :ادامه داد کسرا

داده .  یدفتر رو انجام م یکارا  یعنیشاهد اونو تو دفتر نگهش داشته بود.  یاقا -
خواد  یهم نداشته و گفته م یاستعفا داده. علت خاص یشپ یهفته  یشونبعد ا

   !بره یراناز ا

  :گفت  فرمانده

  ین؟کرد  یقتحق -

   :بار جواب داد ینا علی

   . داره یتآخر هفته هم بل یواال ظاهرا که اقدام به گرفتن اقامت کرده. برا -

بلند شد و آهسته و در سکوت پشت مبل ها تا پنجره قدم زد   یز م یاز رو فرمانده
 !همکارانش را متوجه نشود یچهار نفره   یو اشاره ها یمادر فکر بود که ا یبه حد

  ید کند. با  یشود، راه را روشن تر م یکه اضافه م  یدانست هر نکته ا یحسش م 
گذاشت. چند لحظه    یم یشرا سر جا  یکرد. اطالعات واقع   ی فقط خوب دقت م

  یتلفن همراهش در کشو یرفتن گوش یبرهو یپنجره چشم بست اما صدا یجلو
  !سر همه را هم زمان با خودش به آن سمت کشاند یز،م

ناآشنا،   یشماره  یدنکرد و با ددر کشو را باز   یزش،رفته را برگشت تا پشت م راه
لحظات،   یننه، تا در آخر  یاجواب بدهد    ید دانست با  یرا برداشت. نم  یمردد گوش
  :صفحه بکشد یانگشت رو
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  بله؟ -

  ... یهستم! پزشک  یسالم ... جناب سرهنگ! من .. شهرزاد شاه  -

  !یبله بله، شناختم! خسته نباش -

  ی صندل یبه گوشش آمد تااو رو یشپ یا یهآرام تر از ثان یکم  یدکتر شاه  صدای
 :یند بنش

که اگر... نکته   یدمزاحم شدم... گفت یدطور. ببخش ینبله. ممنونم. شما هم هم -
  !یرمبود... تماس بگ یا

  :لبان فرمانده نشست یکم رنگ رو  لبخندی

  ی؟ کرد  یداپ یمنتظربودم اتفاقا! خب چ  -

 :یدکش  یآه کوتاه  یشاه  دکتر 

  .شما جالب باشه! گفتم تو بدنش مواد مخدر بود یفکر کنم برا -

 بله  -

  !مصرف مواد مخدر نداشته  یوه ش  ینمقتول به ا  یعنیشده . اما ...    یق مواد تزر  ین ا -

  کرده ؟  یقبهش تزر یکی یعنی -

  !متوجه نشده بودم یلدل ینکردن! به هم  یقبله! به رگ پاش تزر -

  نبود؟ یا یگهد یز جالب شد... چ -
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دفن رو   یمقتول ... اجازه    ینا  یکنم! فعال رو  یم  ی... بازم دارم بررس  یعنینه ...   -
کنم. گفتم.. زودتر   یشما فکس م یگزارش رو هم برا  ینفردا صادر کردم. ا یبرا

  .کنه به شما  ی... کمک  یداطالع بدم شا

 :داد  یهتک یصبح؛ به صندل یاز دست آورد استراتژ یراض  فرمانده

  ...و دقتت ینیب یز کنه. ممنونم از ر  یصد البته که کمک م -

  ... کنم. فعال  یخواهش م -

را با آرامش سر   یخدانگهدار را گفت و بعد تماس قطع شد تا او هم گوش فرمانده 
  :زودتر از همه به حرف آمد یمابگذارد. ن یشجا

  رونده بود؟مربوط به پ  -

  :سر تکان داد فرمانده

کردن بهش! اونم با استفاده از رگ پا!   یقگه مواد رو تزر  یم یدرسته. دکتر شاه  -
  !نبوده یقی تزر یادمصرف شه

  !گذاشته بود کنار اصال -

  :کرد  ییدالله را تا  فرمانده

  ...خورده یدنینوش یکردن. از طرف   یقآره... از عمد بهش مواد مخدر تزر -

 : یدمتعجب پرس علی

  .یدرس یعاقالنه به نظر م یشتر کردن، ب  یکارو م  ینپدرش ا  یچرا آخه؟ اگر برا -

 : تک تک شان نگاه کرد یبه چشم ها یلحظه ا  فرمانده
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 چرا؟  یدفکر کن -

  :به فکر فرو رفتند، الله گفت همه

  ... ازش  یدنترس  یدشا -

  یاد؟شه ی؟از ک  -

  :جواب داد یما. نیدپرس یرا عل سوال

  !بترسن؟ علتش مهمه یاداز شه ید با یچ  یآخه برا - 

  :از جا بلند شد فرمانده

  !یادهقتله شه یلعلتش ، دل -

 :گفت  الله

  مزاحم شده ؟ کشتنش؟ یادبه نظرتون شه -

 :او پاسخ داد یبه جا علی

  یه؟مواد چ یقآخه تزر -

   :را نشان داد و رو به فرمانده گفت یبا دست عل نیما

 !خواستن اونو بکشن؟   یاول نم  یدکردن ... بعد کشتنش... شا  یعقلرو ال  یادشه ... -

خم  یمبل گذاشت و کم یپشت  یرا رو یش و دست ها یستادپشت مبل ا فرمانده
 :شد
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 ی ها ین! دوربیستن  یادقتل ها ز یامکانش هست! منتها ... فاصله  یندرسته ا -
قاتل وارد خونه شده، اول سراغ شاهد   یمبسته خاموش بودند، اگر فرض کن مدار 

  !رو کشته. بعد حورا رو با خودش برده یادبزرگ رفته و بالفاصله هم شه

  !یستجور ن یزیچ یه -

  :کسرا تکان داد  یبرا یسر فرمانده

 گهید  یرد و نشون   یچخانواده هستن. ه  یدرسته! اثر انگشتا فقط متعلق به اعضا -
! اگر دو مقتول رو با  یدهشن یزیچ یو نه کس یدهد یزیچ ی. نه کسیستهم ن یا

رو کشتن! چه برسه   یکردم اون جا کس  یباور نم  یکیبردن، واال من    یخودشون م
  !به دو تا قتل

 :گفت  الله

  !یاد یجور در نم یزیچ یهدرسته...  -

  :غرق در فکر هر چهار نفر کرد یبه صورت ها ینگاه   فرمانده

ما به  یاطالعات برا یبعض ی. از طرف یستاما کامل ن یاده،بچه ها اطالعاتمون ز -
  !یماونا رو کنار  بذار یددرد نخورن هستن! با

  :گفت  علی

. طرف  یانجر   یننداره به ا  یربط   یچ دختر شاهد! به نظر من ه  یانجر   ینمثل هم -
  ن کشتنش؟کرده. اال  یکار  یه یشسال پ یس

به او  یآرام یکنار سر او بود آهسته باال آمد و پس گردن   یقافرمانده که دق  دست
  :زد
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نگفت که به خاطر اون اتفاق   یخود حرف نزن! کس یب  یهزار بار بهت گفتم عل -
تا    ینو. ایممسئله به ما کمک کنه افراد رو بشناس  ینشاهد رو کشتن! اما ممکنه هم

ها رو از  ینکه دورب  یکیز داخل خونه به قاتل کمک کرده! ا یکه کس  یدیماالن فهم
وقت رو انتخاب   یر ورود قاتل رو به خونه داده. از عمد د  یکار انداخته و اجازه 

کردن.   یعقلرو ال یاد. شهیستخونه ن یخواب باشه . جز اونم کس یحییکردن که 
رو  یادو اونم کشتن. اتاق شه یادشاهد رو به قتل رسوندن. بعد رفتن سراغ شه

  .. بعد حورا رو برداشتن و بردنیختنبهم ر یزیدنبال چ

 :کرد تا همه نگاهش کنند  ینچ  کسرا

  !یاد ی! با عقل جور در نمیستدرست ن ینا -

  :زد یبه او لبخند   فرمانده

راز افراد خونه!  یدن. اونم با فهمیاریمجورش در ببا عقل  یمخوا یم یقابله! دق -
  !حل ماجراست. چه مرده، چه زنده یدکه کمک کرده، کل  یاون 

گرد شده نگاهش کردند. فرمانده صاف    یحرف هر چهار نفر با چشم ها ینا با
  :باال انداخت یو شانه ا یستادا

  !یمباش یدراز دارن! مراقبشون با یلیبله! مرده ها هم خ -

 :داد یهآهسته به مبل تک مانی

  !مرموز شد یلیکه خ  یناوه! ا -

  :گفت  یبا آه  علی

  !یمگه ما خنگ  یبعد م یچونهپ ی! ما رو میگهد ینهفرمانده کارش هم -
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  :یدفرمانده هم خند یحرف همه حت  ینا با

 ینفر نم  یه!  یدکم خودتون فکر کن  یهخارج بشه پسر!    یخوام مغزت از آکبند  یم -
  ی . بخواد فاصله یستدو قتل ن ینب یجور آدم بکشه! فاصله ا ینتونه هم زمان ا

گره که   ینگره ست! دوم  یه  ینخواد! ا  یم  یزمان   یهکنه،    یدو تا اتاق رو هم ط   ینب
  یکی یکمک رو حت   ینست! ممکنه ا هاز افراد خون یکی حل شده، کمک  یتا حدود

  !از دو تا مقتول کرده باشه

 :گفت  علی

  !چرا؟ چه طور؟ پس چرا خودشونم کشتن آخه -

 :گفت  نیما

نکردن. پدر و پسر بودن. ممکنه   یهمکار یدداشته باشه. شا یلممکنه هزار تا دل -
  .رو وحشت زده کرده باشه یکیشون اون  یکیقتل 

  :سر تکان داد فرمانده

که    ینهم جالب بود. متوجه شد یدمد یقانون  یکه امروز تو پزشک   یبله. مورد -
تر بوده.   یک . قاتل نزدیستطور ن  ینا  یادشاهد با فاصله از قاتل بوده. اما شه  یآقا

که با   ینکته ست! کس یه یناش! هم ینهاول گلوله رو به شکمش زده و بعد به س
  !زنه  ی، و قتل دوم رو اون جور نم دهآروم و بل یعنیکنه ،   یم  یکشل یز فاصله تم

  دو نفر داخل خونه بودن!؟ یگ   یشما م -

  یده خاص داشت. ممکنه ترس یط که ... قتل دوم شرا  ینا یااحتمالش هست.  -
  !یمکن  یریخوب نشونه گ  یا و    یمکن  یکخوب شل  یمشه نتون  یباشه. استرس باعث م
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  :باز گفت نیما

 !درسته -

  :یدکش  یقیآه عم علی

  !اما به در بسته یمباز خورد -

 :گفت  یبا خنده ا  فرمانده

. الله بازم دنبال  یننش یکار خوبه. حاال بهتره ب یلیخ ینروشنه! ا یرموناما مس -
  .خونه باش یآدما

  .یمچشم حتما. اثر انگشتا رو فرستادم مطابقت بد -

 :گذاشت  یعل یشانه   یدست رو فرمانده

  .. فکر کنم آماده ستیربگ یکها رو از اندران  ینبرو گزارش دورب -

 : . فرمانده گفت تادیسا یبا چشم علی

  ...هر وقت اون دوست شاهد تماس گرفت بهم خبر بده -

  :در ظاهر شد ی باز شد و شهروز جلو یاش کامل نشده بود که در ناگهان  جمله

  !تماس گرفتن یلفرمانده انگار دوباره با وک  یدببخش -

و پشت سر او، آن ها هم به سرعت از اتاق خارج    ید دو  یعبود سر  یستادهکه ا  علی
 :شد یم یدهشن یمرد یاز افرادش نشسته بود . صدا یکیشدند. پشت دستگاه 

به شماره حساب... وگرنه  یز ! زودتر پول رو برینداره. تو همه کاره ا یبه من ربط  -
  .کشم  یدخترو م
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. فرمانده  یدسبه گوششان ر  یمرعش یالو الو کردن آقا  یقطع شد و صدا تماس
  :گفت

  .یرباهاش تماس بگ یعسر -

به دست او داد تا   یعرا سر یمس یب  یبود، گوش یستادهکه با فاصله ا  آندارنیک
به گوشش    یمرعش  یزنگ صدا  ین . با اولیردرا بگ  یمرعش  یاقا  یهمکارش شماره  

 :یدرس

  .هستم  یژهو یگاهپا  ی، من فرمانده  ی مرعش یسالم آقا -

  :جواب داد  یبا آه  یمرعش اقای

  بار؟ ینحرفاش رو ا  یدین. شنیدبله، خسته نباش -

  بله کامال. به شما شماره حساب داد؟ -

تونم بگم ماجرا رو  یم  یسرور ینه فقط گفت تا امشب آماده باشه. من به اقا -
  ؟

  :فکر کرد  یکم  فرمانده

پول آماده ست.   ین! اگر تماس گرفت بگیمبد  یپول یست! قرار نیستنه الزم ن -
  .شماره حساب بده

  !کرد  یگیریشه پ یخارج از کشور باشه سخت م یاگر برا -

  :لبخند زنان گفت  فرمانده
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 یگیریشوپ یکه ما غصه   یندار یدونم! مگه شما پول یرو خودم خوب م یناا -
 یم؟بخور

  :گفت  یمرعش اقای

  ... یط شرا  ینم در خطر باشه. تو انه خب... اما... اگر جون حورا خان -

  .شه یحل م یز همه چ  ید. نگران نباشیدکن  ینانبه ما اطم -

تشکر کرد تا فرمانده تماس را قطع کند. بعد برگشت به   یبعد از آه  یمرعش آقای
 :بودند یستادهسمت افرادش که پشت سرش ا

 یداته شده رو پکه تماس از اون جا گرف  یمختصات  ینم! ببیمعجله کن یدبچه ها با -
  ین؟کرد

  .داد یبا دست نشانشان م یکداشتند که آندارن یچشم به نقشه ا همه

  .یمحدوده ست. تلفن عموم ینبله تو ا -

  :را نشان داد ی با دست عل  فرمانده

باشه اما چند تا از بچه ها رو بردار و برو اطراف رو بگرد. با   یده فا یب  یدشا یعل -
  . دستتون باز باشه ینمشکوک شد یابود  یکه اگر دوباره تماس  ینون بر

را مخاطب خودش قرار   یما بار ن  ین گذاشت. فرمانده ا  یشانبا چشم گفتن تنها  علی
  :داد

! هر دو تا رو تحت یرو سرو یاز بچه ها رو بفرست دنبال مرعش یمدو تا ت یما ن -
حتما ضبط  ید. تلفن هاشون با یرنگ  یم  یرن و هر تماس ی. هر جا م یریننظر بگ

  .بشه
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 ینبود تا او با تکان سر مطمئنش کند دستورش به بهتر  یکبه سمت آندارن  رویش
رفت. فرمانده رو به الله  یروناز اتاق ب یهم با چشم یمانحو انجام خواهد شد. ن

 :گفت

.  ینخوام ازت. اثر انگشتا رو هم زودتر مطابقت بد  یم  یقیر اطالعات دقالله زودت -
  .که مونده کامل بشه  یهر چ 

به کسرا انداخت  و   یدستور او، اتاق را ترک کرد. فرمانده نگاه  یافت هم با در الله
  :گفت

  ین؟نکرد یداپ یا یگهکارخونه مورد مشکوک د  یا تو افراد شرکت و   -

  :داختباال ان  یشانه ا کسرا

نه. اون ممکنه دشمن  یادبا همه داشته اما شه یخوب  ی. شاهد رابطه یادنه ز -
بشه.   یقروشون تحق  یشتر ب  یدخودش ساخته باشه. چند تا اسم هم بود که با  یبرا

  .پسره اومد ینمنتها به چشممون فقط هم

  :یدپرس  فرمانده

  نداشته؟ یادبا شه یمشکل ی،گ   یپسره که م ینا -

! اما یبود کم یر کال با همه درگ  یادگفتن شه  یم یدیمپرس ی. از هر ک یادواال نه ز -
شناختن، کوتاه اومدن. بازم   یرو م  یادکه اخالق گند شه  ینهمه به خاطر شاهد و ا

  .در باره اش یمکن  یم یقحاال تحق

  :او تکان داد یبرا یسر فرمانده
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کاره    یپسره کجاست و چ  ینا ین. برو پس زودتر تو هم ببیدکارو کن  ینآره هم -
   .ست

  :ادامه داد یکرو به آندران  بعد

  .ینرو گزارش بد یشش دونگ حواستون باشه. هر حرکت مشکوک  -

  .چشم حتما -

اش نشست و فرمانده جلوتر از کسرا اتاق را ترک کرد. کسرا    یصندل   یرو  آندارنیک 
سالن حرکت  یبه سمت انتها یمردد ی ا قدم هازودتر سراغ کارش رفت تا او ب

  .یدرس یم یگر کند. اتاق آلما سمت راستش بود. با چند قدم د

  ی انداخت اما عقلش اجازه نم   یبه اتاقش و البته آلما م  یخواست نگاه   یم  دلش
 ی باز یدسست تر شد. در مقابل خواسته اش کوتاه آمده بود. نبا یشداد! قدم ها

 !آلما هم الزم بود یبرا یمرخص  ینا یدباخت! شا یرا به قلبش م

اتاق او   یاش انداخت. همان موقع هم جلو یشانیپ یرو یقیفکرش خط عم 
 یاخم را نگران   یبود! جا  یدفعه وارد اتاق شد اما اتاق خال  یکو    یستادبود. ا  یدهرس

  .بود  یز مرتب و تم یزشو تعجب پر کرد. م

رفت    یرونقدم از اتاق ب  یکاز آن به آلما فکر  کند.    یشتر ب  یدزد نبا  یم  یبنه  عقلش
  :از پشت سرش، او را کامل برگرداند یار ماز یتا صدا

  ! رفته سالن  -

  ستد یاز آن ، با  یشتر نگاه کرد. لبخند او، اجازه نداد ب  یار و گنگ به ماز  یجگ  یا  لحظه
 :که حرصش را نشان بدهد، قدم بلند برداشت  یو جور
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  ... یهفته اخراج انضباط  یهمن گفتم  -

  ... فرمانده -

  :یدشد تا او با همان لبخند بگو  یرهخ  یار به ماز یدهبهم چسب یهمان اخم ها با

بود. من گفتم به شما. اگر  یفتادهن ی! اتفاق مهمیدبار بگذر ینکنم ا  یخواهش م -
کرد    ییدفرمانده هم او را تا  ی. فقط چون نمیدازم قبول کن  ینومن ارشدش هستم، ا 

 :ید تا الله با برداشتن برگه بگو

  .رم دنبالش یدرسته. م -

  !منتظرم الله  -

بزند اما   یدهان باز کرد حرف  یمازد و از اتاق خارج شد. ن یمابه او و ن  یلبخند الله
   !، در گوش هر دو پر شد یاز هندزفر  یلع یصدا

 یلیششم که خ  یابونون تو خ   یه. اما  یستن  یخبر  یچجا به ظاهر ه  ینفرمانده ا -
 برگردم؟ یا. خودمم بمونم یمگذاشت  یکهنزد

  . . اما ون بمونه . سه چهار نفر بذار از بچه ها رویبرگرد عل -

اجازه هست برم دنبالش  . یدهرس یآقا مرتض ین! ایگهد یز چ یهچشم . بعد  -
  ینیدش؟بب ینبر ینخوا یشما م یا یگاه؟پا یارمشب

  !جا ینا یم. ما کار دار یارشکه برو ب   یاد یاگر م -

  :گفت  یماتماس را قطع کرد. ن یبا چشم علی

  .وسط   ینا یگههست د یمرموز یز چ یه -
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 !سراغ شا هد نرفته یرونکس از ب  یچحتما هست! ه -

  : یدکش  یآه  نیما

  یونه؟عروس در م ی! به نظرتون پا یزندگ   یگهمسخره ست د -

 :بلند شد و جواب داد یصندل  یاز رو فرمانده

  ...کن  یکار  یه یما. نیاد یم یشپ یچ  ینیمفعال که پاش وسط ماجراست! تا بب -

  بله فرمانده ؟ -

  ! یمکه ظن دار  یبگو به بچه ها ممنوع الخروجش کنن! همه رو! به هر ک  -

  :یدمتعجب پرس نیما

  همه رو؟ -

  !یدنخوان نرس یکه م  یزیکنم... هنوز به اون چ  یآره... گرچه حس م - 

  :وارد اتاق شد  یبار کسرا بود که با لبخند ینبه در خورد. ا یلحظه ضربه ا  همان

 همتو یاماجازه هست ب -

  :فرمانده گفت یبه جا نیما

  .بله، حتما -

  :گفت  یمابا آرامش وارد شد و در را بست، بعد رو به ن کسرا

  .یینجا ینا یدماول خواستم به شما گزارش بدم. اما د یدببخش -

  :لبخند زنان سر تکان داد نیما
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  شده؟ ی! خب چ یکرد  یکار خوب  -

 :تر به هر دو شد  یکقدم نزد  یک کسرا

خواد   ی! گفته دو روز میستحرف زدم. گفتن که تهران ن  یقاسم  یمن با خانواده   -
  !با دوستاش بره شمال

  :یدمتعجب به فرمانده نگاه کرد. فرمانده متفکرانه پرس نیما

   بود؟  یک   یقاسم -

  :گفت  نیما

  !که استعفا داده بود  یلهمون وک -

  .یماکن ن  ممنوع الخروجش ینمآهان! ا -

 :چشم گفت و بعد رو به کسرا ادامه داد نیما

  یدی؟فهم  یچ  یگهد -

هم کرده و حاال   یبره و کاراشو کرده . خداحافظ  ی. گفتن قراره به زودینواال هم -
هم نداره به   یا یگهد یرعادیغ یز با دوستاش رفتن شمال! چ ی خداحافظ  یبرا

  !ظاهر

  :به سمت پنجره اش راه افتاد  فرمانده

  !ینههم  یرعادیشغ یز چ -



 

 
167

رمان  یک)اعتماد( کاربر انجمن  یجلد سوم  |  سارا هاشم یژهو  یگاهرمان پا  
 

را سه بار رفت   یشنفکر مشغول راه رفتن در اتاق شد. عرض اتاق از پنجره تا پارت  در 
  یان کردند. بعد از پا  یآرامش نگاه م یو کسرا در سکوت به قدم ها یماو آمد. ن

 :یستادپنجره ا یدور، جلو ینسوم

  !و هم حورا یبرو زودتر ممنوع الخروجششون کن. هم قاسم یمان -

رفت. فرمانده رو به کسرا که همچنان سر   یرون به سرعت از اتاق ب یبا چشم نیما
  :بود گفت یستادها یشجا

کجاست. کدوم شهر رفته. با کدوم دوستاش   ینباش. بگرد بب  یکسرا دنبال قاسم -
  . رفته

  !یمدون یگفتن نم  یدمواال از خانواده اش پرس -

  :سر تکان داد فرمانده

رفته و کجاست!  یرفته و کِ  یدونه با ک  یم یکیکن. برو دنبالش. باالخره   یقتحق -
  ... برو

  ید افتاد نبا شیادکه فرمانده چشمانش را بست، تازه   ی! زمان یدمحکم پاکوب کسرا
 !داد یکار را انجام م  ینجا ، ا ینا

  ...یهوخوام فرمانده!  یمعذرت م -

 :در را نشانش داد فرمانده

 یر ما، من پ  یانجر  ینبه ا  یدزنمت وگرنه! تا شما عادت کن  یم  یرمگ  یم  یرونبرو ب -
  !شدم
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  بکشد. برگشت سمت  یاز اتاق خارج شد تا او آه  یدیلبخند زنان با ببخش کسرا
تک تک اسم ها ماند. زمان خواندن گزارش پرونده ، به   یو نگاهش رو یتور مان

به قاتل   یکنزد  یاز آدم ها  یدانست کس  یفکر کرده بود. م  یار سرنوشت شاهد بس
  !خود قاتل هم باشد یدکمک کرده است. و شا

  :و با چشمان تنگ شده، از خودش سوال کرد یستادا یور مانت جلوی

 یا بوده! آ  یدار جاست... چه طور شاهد اون ساعت شب، ب ینا دو تا نکته مبهم -
  یختن؟ بوده که اون جا رو بهم ر یادداشته که با خودشون بردن؟ دست شه یاوراق 

  اتفاق بود؟ یه ینا یامرد  یم  ید هم با یادواقعا شه

ناقص بود. همان طور  یجز آه نداشت. اطالعات پرونده هنوز کم یها، جواب  سوال
  :زمزمه وار ادامه داد

به قتل   ی راز... چه ربط  ینشاهد گفت؟ ا یبه من در مورد دختر آقا یلچرا وک -
  شاهد داشت؟

قدم   یشتر تمرکز ب یوقت ها که برا  یلیفوت کرد. مثل خ  یرونرا محکم ب نفسش
سواالتش  یکوتاه گذراند. برا  یر تا پنجره را با قدم هاکنار د  یوار د یفاصله  یزد،م

  !منطق یکهر جواب،  یکرد. و برا  یم یداجواب پ

شده بود که مطمئن بود حل کردنش، کمک   یجادا  یشسواالت برا  ینا  یانم  معمایی
کردن جواب   یداپ  یگرفت برا   یمبه پرونده خواهد کرد. بعد از دو دور، تصم  یانیشا

 !صحبت کند یمرعش یبا اقادرست سوال اولش،  

تلفن همراه او را گرفت.   یتلفنش را از پرونده برداشت و از تلفن ثابت شماره  
  !دو بوق، تمام شد یدنبعد از شن ی،مرعش یآقا یدنشن یانتظارش برا
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  !؟ییدسالم بفرما -

  :نشست و گفت  یصندل یرو  فرمانده

  ... سرگرد ی،سالم جناب مرعش -

  :گفت  یتکان داد اما زودتر از او مرعش یاشتباهش چشم بست و سر برای

  ید؟سالم جناب سرهنگ! خوب هست -

  !از اشتباه خودش گذشت یبا نفس کوتاه   فرمانده

  یرم؟وقتتون رو بگ یقهتونم چند دق یبله! ممنونم. م -

  ... یامتونم ب یهست م یالبته، من دفترم هستم. اگر مورد -

  .ا سوال داشتمنه فقط چند ت -

  .ییدبفرما -

شد و   یتور مان یبه اسم شاهد رو یره. خید خودش را جلوتر کش یبا صندل فرمانده
  :گفت

 یشاهد زود م یکرده آقا  یدتاک یحییشب اتفاق افتاده.  یمهقتل ساعت بعد از ن  -
  یه قض ینا یبرا یکشته شده! شما فکر  یبا تقر یبا لباس رسم یشون. اما ایدهخواب
  ین؟دار

  :یدرا شن ینفس کوتاه مرعش یصدا اول
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از  یشتر شاهد ب یکنم. بله آقا  یفکر م یهقض ین به ا یلیخب... راستش منم خ -
 یزمستون که م ی. شب هایلتعط یموند. اونم شب ها ینم  یدار ب یازده ساعت 

  !یدنخواب  یدونم ساعت نه م

  بود؟ یم یدار ب یداون ساعت نبا یشونا یدکن  یم  ییدپس شما هم تا -

 یدونم عادتشون بود. نه فقط خودشون که به همه هم سفارش م یم ینوبله . ا -
زود هم    یلیخ  یکردند، هشت ساعت بخوابن ، از ده شب تا شش صبح! صبح ها

شون    یروند سالم زندگ   ینهم  یشونا  یرفتن. اصال راز سالمت   یم   یرونورزش ب  یبرا
  ...افتاد یاتفاق تلخ نم ینگر ابود. فکر کنم ... ا

 :جمله اش را قطع کرد فرمانده

  یرون که ب  یو شلوار یراهنبود که با پ یعی چه طور؟ طب یدنشآداب لباس پوش -
 کنه، خونه باشه؟   یاستفاده م

  .یمنداشت یخانوادگ  ی. گفتم که ما رابطه  ینهزم ین اطالعات ندارم تو ا یادمن ز -

  :سر تکان داد فرمانده

کنه   یر که فکرشون رو درگ  یاتفاق  یا  ید،جد یچند وقته قرارداد کار ین درسته! ا -
  که به خاطرش کم خواب بشه؟  یزینبوده؟ چ

  :فکر کرد یکم  یبار مرعش این

به هر حال  یشهجواب سوال شماست! هم یر هم بله و هم خ یتشخب... واقع -
 ین بودن. هم  یبزرگ   یصاحب کارخونه    یشونوجود داشت. ا  یشونا  یبرا  یموضوع 
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  یار بس  یها، دغدغه ها  ین ا  یکردن. به اضافه    یبراشون کار م  یادیز  یطور آدم ها
  .داشتن یاجتماع 

  کرده؟   یکه کار را وارد خونه نم  یشما گفت  -

  .بله درسته -

  تا حاال شده ؟ ینه؟رو تو خونه اش بب یممکنه حاال بخواد کس -

 یآدم معاشرت   یادندارم. ز  یاددونم ، ابدا من به    یکه من م  ییجا  اصال ... حداقل تا  -
  .نبودن

 یدشدکش  ینفس کوتاه   فرمانده

به   ی! شما شخصیگهنفر د  یهبار از    یندارم، منتها ا  یگهسوال د  یه. خب  یدبله گفت -
  ...اسم

تا دنبال اسم مورد نظرش بگردد. به صفحات آخر گزارش   یدتاپش را جلوتر کش  لپ
  :یدبگو یاسم قاسم یدنتا با د یدرس

  ... یبه اسم قاسم یلوک یهآهان،  -

  :پاسخ داد یعسر مرعشی

  . رفته یرانکرد . اما خارج از ا  یشاهد کار م یآقا  یبرا یبله قاسم -

 :یدمتعجب پرس  فرمانده

  ید؟رفته؟ مطمئن -

  :کرده بود، با تعلل گفت  یداپ  یدکه ترد  مرعشی
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  ین . تا ایمبود یانرفتنش بود. ما هم تو جر یزمزمه  یشاز دو ماه پ یقتشحق -
  ... که استعفا داد و گفت کاراش جور شده

 شاهد؟  یاقا یکنه برا  یوقته کار م یلیخ  ید؟شناخت یمرد رو م ینشما چه قدر ا -

هست. از اولم تو   یشکار یپنج ساله. پرونده  یاچهار  یباوقت که تقر  یلی خ -
  .بود یشرکت با قاسم یحقوق  یکارا  یعنیشرکت بود. 

  :مصاحبت، ادامه داد یناز ا یراض  فرمانده

  که رفته؟  یستیدپس شما مطمئن ن -

  یست ن یوقت  یعنیره.  یدونستم که خودش گفت جور شده و داره م ینه من م -
  ... گفت  یروزها رو م ینهم

  !اما یرانههنوز ا -

  .یدنبودم درست. ببخش یانمن تو جر -

  نکرده؟ یجادا یشرکت مشکل یرفتنش برا -

 یهم م یشمن بود! از دو ماه پ یمنظر مستق یر شرکت ز ینه اصال... خب... کارا -
 ... یمرو به جاش داشت  یکیدونستم و 

  یاد؟بود؟ مخصوصا با شه  یامدهن  یشپ  یاتفاق   یا  یمشکل  ی،درسته... از نظر رفتار -

  :فکر ، پاسخ داد یبعد از کم مرعشی

داد و سرش تو کار خودش بود.   یدونم. حرف گوش م  یکه من بازم م  یینه تا جا  -
  ی با قاسم یبازم مشکل یاد ینم یادم... من  یادمبود کال. شه یا یهحاش یآدم ب 
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شون باهم خوبه! دو سه بار  که رابطه   ینها یدمد یکه م  یزیداشته باشه. اتفاقا چ
  یاد  یم یادم یاتو شرکت!  خورن یو همسرش، ناهار م یادهمراه شه یدمد یحت 

مشهور دعوت کرده  ی خواننده  یهو همسرش رو به کنسرت  یادشه یبار یهبازم 
  ..با هم بودن یبود. انگار چند بار

 یکی کرد.    یم  یشتر روشن ذهن او را هر لحظه ب   یجرقه ها  ی،مرعش   یآقا  اطالعات
  :زبان راند یاز آن جرقه ها را رو 

کار انجام   ینطور ا ینهم یا ین؟دار یدر مورد استخدام تو شرکت، شما برنامه ا -
  یه؟ خوام بدونم روند استخدام چه طور یشه؟ م یم

تکان خورده   یشاز جا یمرعش یداد آقا یآمد که نشان م یخش خش صدای
  :و به حرف آمد یدکش  یست. بعد نفس کوتاه ا

 یستمکال س  یعنیکنه.    یشده شرکت استفاده م  یمعرف   یط اصوال از افراد واجد شرا -
مثال روزنامه و   یاگسترده   یاهل استخدام ها یادطوره. ز ینشاهد ا یاقا یکار
دست به نقد   یشهکردن که هم  یم ی. اون قدر هم آدم بهش معرف یستن یآگه

  !یبود کس

  استخدام شده بود؟ یبر چه اساس یقاسم یآقا  ینبه طور مثال هم -

  .کارخونه بود  یاز کارگرها یکی یبرادر زاده  یقاسم -

  ید؟مطمئن -

خان پور، سرکارگر کارخونه  یاگر از آقا یاسمش رو ... ول یستن یادم! یگهبله د -
  .کنم  یشمعرف یقاتونم دق یسوال بپرسم م
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  ... کرده  یشمعرف یخان پور... پس کس یبله اقا -

  .... که  ینکرد  یداپ ی قدر مهم شده؟ شما علت   ینچرا براتون ا -

  :جمله اش را ادامه بدهد  یمرعش ینگذاشت آقا   فرمانده

چه طور؟   یاد! همسر شهیگهسوال د  یه! حاال  یرمگ  یرو تحت نظر م  یز من همه چ -
  ستخدام شده؟چه طور ا یاکرده؟   یرو معرف  یادهمسر شه یک 

تا فرمانده با تعجب    یدسکوت طول کش  ینا یسکوت کرد. و به قدر یمرعش آقای
  !کند  یشصدا

  ید؟پشت خط هست ی؟ مرعش یاقا -

  ...متعجب کرد یلیبله ... بله ... اما سوال شما... منو... خ -

  چرا؟ -

  !بود یکه... معرف حورا خانم... قاسم  ینا یبرا -

  :هم گذاشت یآهسته چشم رو  فرمانده

  !حدسم درست بود پس -

  :یدکش  یناباورانه آه  یمرعش اقای

  ...یعنیمن... امکان نداره ...  یخدا -

هست؟ تو   یادتون ین؟بهم بگ یادو حورا با شه ی قاسم یاز رابطه  یشتر شه ب یم -
  شما؟ ینروند استخدامش بود 

  : یدکش  ینفس بلند یمرعش اقای
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شاهد،    یشرکت بود، خب اقا  یلچون خودش وک  یالبته قاسم  یبا،تقر  خب ... بله -
باشه... در مورد ...  یدکامل با  یگفتن رزومه   ی... م یشهحساس بودن و هم یکم

  .شدم یختهبهم ر یلی... من خیدببخش

 :آهسته گفت  فرمانده

  !چند لحظه یدآروم باش -

  :وارد شد یبا لبخند یعل به در زده شد تا فرمانده چشم به در بدوزد. یا ضربه

  ...جا هستن ینا ی،ابادان  یمرتض یفرمانده آقا - 

که    یدر حال  یبعد، مرد مسن  ی  یهکرد و از جا بلند شد. چند ثان  ییدبا سر تا  فرمانده 
سر گرد   یجلو  ی. موهایستاددر ا  یکشاند جلو  یرا م  ینشبا واکر آهسته بدن سنگ

 یدداشت. صورتش سف  یدسف  یاز موها  ینازک   یو دورش دسته ها  یختهو بزرگش ر
  :زد یو سرخ بود. فرمانده لبخند

  .یید. بفرماینخوش اومد یلیخ -

به سمت مبل ها رفت.  ی،به او زد و بعد آهسته با کمک عل ی بند یملبخند ن مرد
  :آمد یمرعش یآقا یهمان موقع صدا

  .شدم یجگ  ی.. کم یدببخش -

  :گفت  فرمانده

  ین؟شه بهم بگ یاشکال نداره، م -

شاهد گفت. چون ... کمک  یکرد. خودش به اقا  یمعرف  یحورا خانم رو ... قاسم -
 ی قاسم یخواست بره. و خب... با معرف  یبود که م یحسابدار شرکت خانوم
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 یانحد در جر ین. گفتم که در همیستن یادماستخدام شد. البته ... من درست 
که    ین هم با ا اهدش یدل بست و اقا یادشه یهوه طور شد که چ  ینا یهستم. حت 

واقعا   یانازدواج رغبت نشون دادن ، من در جر ینبودن ، به ا یر سخت گ یار بس
 .یستمن

  بعدا مزاحمتون بشم؟ یست،ن یجا هم ممنونم... بازم اگر مشکل ینتا هم -

  ...نه اصال... من تا هفت دفترم هستم -

دونم شما  یالبته م یدنزن یحرف  یما، به کس ینب یممنون. لطفا از صحبت ها -
 یدبه حرف ها هست ینتر از ا یحرفه ا

 یکنم. حتما . حواسم هست. بازم تو آرامش فکر کنم. و اگر م  ینه خواهش م -
  کنم از شرکت؟  یقمن تحق ینخوا

ممنون    ین هم از هر دو تا شون به ما بد  ی. اگر آدرسیشهم  یعال  لییکه خ  ینالبته ا -
  .که به ما کمک کنه  یشم کال هر نکته ا یم

اون قدر ذهنم اشفته ست   یعنیاالن.  یکارماما... من ب یلهبله حتما. دفتر تعط -
  .دم یرم و به شما اطالع م  یاالن م ینتونم کنم. من هم ینم یکار

  !نه. منتظر تماس شما هستممخصوص م یشماره  ینا -

  .حتما . خدانگهدار -

کرد، لبخند    یکه هنوز هن هن م  یتلفن را قطع کرد و دوباره به مرد مسن فرمانده 
  :زد



 

 
177

رمان  یک)اعتماد( کاربر انجمن  یجلد سوم  |  سارا هاشم یژهو  یگاهرمان پا  
 

 ی رو خودم م یط دونستم شرا یکه به شما دادم! م  یمن متاسفم به خاطر زحمت  -
  .شما یشآمدم پ

 یمردانه  یراهن. پید پر از عرقش کش یشانیپ یدستمال بزرگ دستش را رو مرد
بغل   یر پارچه اش انداخته بود. عرق رنگ ز یساده  یشلوار آب  یرا رو یزبزرگشسا
  . یدکش  یکرده بود. نفس بلند  یرهروشنش را ت  یطوس یراهنپ یها

آب به داخل آمد و به مرد تعارف کرد. تا او با  یوانیموقع گروهبان با ل همان
از دستش گرفت که   یرا عل یواناز آن بنوشد. ل یرا بردارد و کم یوانل ییخوشرو

  :داد  یهو به مبل تک یدکش   ینفس یکنارش نشسته بود. اقا مرتض

کنم هنوز ... نباشه. چرا   یجا هستم. گرچه ... باور نم  ینمن ... به خاطر دوستم ا -
  اون!؟آخه 

 یسر تکان داد تا حس هم درد یوسانهاش نشست و ما یصندل یهم رو فرمانده
  :اش را نشان بدهد

تبهکارانه  یانجام کارا یبرا یخوب  یطعمه  یشهخوب هم یمتاسفم... آدما -
  .هستن

  :حرکت داد. فرمانده گفت یسرش را با آه  یمرتض اقا

نکرده. شما به جز   یفهد تعرشا یاز آقا یصحبت کردم، جز خوب  یمن با هر ک  -
  قتل رو فاش کنم؟ ینتا بتونم راز ا ینهست که به ما بگ ینکته ا یخوب 

 :یدفکر کرد و بعد آه کش یبه او داشت. کم یزبینینگاه ر یمرتض آقا
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نداشت. حداقل   یخاص  یپنهان   یز ... اما... چینخوا  یم  یشاز زندگ  یدونم چ   ینم -
  ...شناسن یکه م  ییآدما یشتر نسبت به ب

  !دو تا راز دارن  یکیاما خب همه   -

  ذارن؟ یم یر به نظر شما تاث -

 :داد یهتک یلبخند زنان به صندل  فرمانده

خطرناکن! ممکنه   یشهکنم! راز ها هم  یدااز توشون پ  یزیدونم... اما ممکنه چ  ینم -
  .بخواد سو استفاده کنه ازشون با خبر شده باشه که یکس

به صورت او زل زده بود. او هم چشم نگرفت تا سرانجام   یقبا همان نگاه دق  مرتضی
  :یایدبه حرف ب یمرتض

بود. جز  یهم ... به خوب  ینداشت. هر چ  یراز یعنینداشت...  یادی... راز زیرام -
  ...شهماجرا حداقل مربوط با ینکنم ... به ا  یراز بزرگ ... که فکر نم یه

  :بگذارد یز م یرا رو یشتا دست ها یدخودش را دوباره جلو کش فرمانده

  یناز؟به دخترش پر یشهمربوط م -

 ی تنگ شد تا او مطمئن شود به هدف زده است! مرتض  یمرتض  یاز چشم ها  یکی
  :یدپرس

  ید؟دون یم یناز در مورد پر  یشما چ  -

  !شاهد نبوده یآقا ی که دختر واقع  ینا -
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ماند. فرمانده   یرهآب خ یواناو به ل یداد. بعد به جا یروننفسش را ب  مرتضی
  :گفت

. ینشما بوده... حق دار ینب یکینزد یدوست  یدونم چه رابطه  یفهمم ... م یم -
  .من خواهد بود  یشمثل راز پ  یدمسئله رو بدونم. مطمئن باش  ینخوام ا  یاما... م

  :فکر کرد و بعد گفت ی. باز هم کمیدآب به او رس  یوانلآهسته از  یمرتض نگاه

  ... نبود! اون یر ... دختر ِ ام یناز پر -

 یو لحظه ا  یدصورتش کش  یرو  یداشت. دست   یدترد  یتگفتن واقع  یبرا  همچنان
  :چشم به او دوخت 

  ..مسئله رو بفهمه ینا ید وقت نبا یچ... ه یناز پر -

  :یدکش  یآه  یمحکم فرمانده، مرتض ییدتا با

رفته بود.  یجاناله ی کارخونه   یدخر یبرا یتصادف کرد باهاشون ... وقت  یر ام -
و ...  یخواستن از جاده رد بشن. شب و بارون  یبچه تو بغل مادرش بود. م

پدر معلول داره که از   یه  یدکرد. مادر فوت کرد و بچه موند. بعد فهم  یرتصادفام
داد... اونو با   یناز پر یپدر ی ه که به خانواد  ی. با پولیستسالم ن هم  ینظر روان 

  .. بعد هم براش شناسنامه گرفتینجاخودش اورد ا

  دونستن؟ یهمسرشون م -

  :یدباز هم آه کش مرتضی
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 یر داشت ام یاخالق  یهبدونه.  یا یگهکنم جز من آدم د  یجا... فکر نم یننه تا ا -
 یفهمم حق داشت. گاه  یمهم رو ... حاال م یحرفا یمبگ یکیبه   یدگفت با  یکه م

  یلش؟وک یدین؟شن یخوبه. شما از ک  یکیدستمون کوتاهه و ... بودن 

  ین؟شناس یرو شمام یشون. ا یمرعش یبله آقا -

اعتماد  یلیخ یربهشکنه. ام یکار م یر ام یوقته برا یلیخ یمرعش یبله آقا -
  .داشت

  :جا به جا شد   یصندل یرو  فرمانده

شاهد    یکه انگار اقا  ییازدواجش و رفتارها  ید؟برام حرف بزن  یاددر مورد شه  یشه م -
  !دوست نداشت

سر تکان  یوسانهنشست، ما یزبان فرمانده م یهر بار که اسم شاهد رو مرتضی
  :یدکش  یداد و آه م یم

ده بودم. رو به اون کر  یتم. من ... وصیستن یر شد. رفتنش باور پذ یفح یلیخ -
  ینازودتر از ا یدهمه مرض... با ینو من... با ا یگفتم همش بهش که تو سالم  یم
 ... مردم... اما حاال من هستم و یم

  .یمکن  یزیبراش برنامه ر یمکه بتون  یستعمر دست ما ن -

به در زد، آهسته عذر   یضربه ا یما کرد. همان موقع هم ن  ییدحرف او را تا  مرتضی
 یمبل نشست. همه در سکوت منتظر مرتض یگر حرف طرف د یکرد و ب   یخواه 

  :بودند تا او باز هم آه بکشد
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اش   یگه پسر د یخودش بود. وقت  یر نشد. تقص یر ام یبرا یخوب  ی... بچه یادشه -
به خاطر پسرش  یر من و ام ییفوت شد... سرطان خون داشت بچه. اصال آشنا

وابسته   یلینبود.. بعد از فوتش، زن و شوهر خ یابود... اما خب .. عمر بچه به دن
شون  یز که اومد زندگ یناهمسرش هم بچه دار نشد.. پر یگهشدن. د یادشه ی
تونست سخت  یم یبه هر کس یر اما لوس بار اومد. ام یادکرد. شه  ییر تغ یلیخ
نه. دنبال   یادآروم و صبور بود. اما شه ییلخ یناز به جز بچه هاش... پر یرهبگ

 ...خودش بود متاسفانه یخوشگذرون 

  بودن؟ یشاهد راض  یازدواجش ؟ آقا -

  .یادبحث کردن با شه یلیخ یادمهاصال... من  یتشواقع -

  عاشق شده بود؟ یادپس شه -

رو دستش  یاد... منتها افسار شه یدمشند یشتر دو بار ب یکیآره . دختره .. من  -
که   یشده، زنگ زدم بهش، بهم گفت کس یراض یر ام یدمشن یوقت  یادمهگرفت. 

تونه   ی چهل ساله شم بشه، نم یاددختره! وگرنه شه ینبسازه هم یادبتونه با شه
  .یداکنهرو پ یکس

  مورد نگفتن؟ یندر ا یا یگهد یز شاهد چ یآقا -

  : فکر کرد یلحظه ا مرتضی

شم دو شاخه گل   یهنه ... انگار با دختره .. حورا منظورمه حرف زده بود. مهر -
 یکنن. حورا هم همه رو قبول کرد. دختر ب   یگذاشته بود. و قرار شد کنار هم زندگ 

به   یرمده . دل ام یتوجه نشون م یادگفت به شه  یم یر بود. مهربون بود. ام یکس
  درسته؟ یدناونم دزد یدمآرامش خوش بود. شن ینهم
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  :باال انداخت  ییفرمانده ابرو

درسته که  ی؟چ  یسرور ی! در مورد هان یهجور یندونم! فعال که ا ی نم یقواال دق -
  پسر رو پر کردن؟ یشاهد بودن و جا یدست راست آقا یشونا

  :نشست یصورت مرتض  یرو یکم رنگ   لبخند

بچه خودش   ین. اخودش اورد  یشپ  یرو از نوجوان   یانتخاب بد نداشت! هان   یر ام -
رو بهش بده، بهم زنگ زد و گفت. منم گفتم   یناز خواست پر  یم   یرو ثابت کرد. وقت 

  .یهبا جسارت و عاقل  یبچه    یتونه داماد تو بشه. هان   ینم  یکس بهتر از هان   یچه

 ی کنه برا  یتشکا یشاهد از کس  ینشده اقا ین؟ شک ندار یدرسته. شما به کس  -
  نگران باشه؟ یاافتاده باشه و  یاتفاق خاص یا  یبه؟شما؟ چه آشنا چه غر

  ...دو بار حداقل ی. هفته ایمزد یحرف م یلینه اصال... با هم خ -

  بود؟ یبار ک  ینآخر -

خواست  یکه کشته شد... تو کارخونه بود زنگ زد خودش بهم ... م  یصبح روز -
  .باهام مشورت کنه یدر مورد موضوع 

  :یدخودش را جلوتر کش اندهفرم

  ی؟در چه موضوع  -

محافظه   ینبه ا  یگر شد. فرمانده د  یرهرنگ شک گرفت و به او خ  ینگاه مرتض  دوباره
  .، منتظر ماند  یمرد عادت کرده بود. پس با صبور یکار

موضوع  یدکنم... شا  یاالن فکر م یدونم حاال واقعا مهم باشه... اما ... وقت  ینم -
  ...یدباشه که ... بد نباشه شما هم بدون یمهم
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  ...منتظرم -

شب بهم گفت که  یهجا بودم...  ینالبته که من ا یشپ ی... دو سه هفته  یر ام -
 .کنه  یناز خواد ... کارخونه رو به نام پر یم

  :با تعجب تکرار کرد  فرمانده

  به نام دخترشون؟  -

نداشت. فقط  یدیام یادکه به شه  ینا یتشواقعبله... به نام دخترش... خب...  -
  .ینکرد. هم  یپسر روزشو شب م ینا یالک 

  بوده؟ یر موضوع درگ ینسر ا یشونچند وقت، فکر ا ین ا یپس تو -

زحمت   یلیکارخونه خ  ینا یبرا یر کرد. ام  یبه جوانب کارش فکر م یلیبله . خ -
هست که کارخونه رو داشته   یگفت حق هان   یطور . م ینهم هم ی. هان یدهکش

بشه. البته فکر   یناز به نام پر یز خواست همه چ یم یشتر ب یناناطم یباشه. اما برا
  یلی رو خ یادکرد. شه  یزده باشه. چون هنوز فکر م یحرف  یبه مرعش  ینکنم حت 

بچه ها باشه اما ... گفتم  ینب ینکرده مشکل یخواست خدا ی دوست داشت و نم
. یستخوب ن یادز یو هان  یادشه ی... رابطه یددون یخونه نگران بود. مکار   یبرا
 یاداحترام شه یر به خاطر ام یشه البته هم یکنه . هان   یحسادت م یبه هان  یادشه

شده  یشتر ب یاواخر هم ... کم یننداشتن. ا یخوب  ی بطهرو داشت. اما خب... را
از چند جهت    یالشطور خ  ینگفت ا  یکرد. م  یرو نگران م  یر مسئله ام   ینبود. که ا

  .راحته

 یادشه  یبود برا  ینادادن، بازم کارخونه و شرکت و ... ا  یم  یناز اگر کارخونه رو به پر  -
  ؟
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  یر کارخونه، در اصل مد  یر مد  یعنیبله ... اما ... شرکت که متعلق به کارخونه ست!   -
 یجان اله  یه  داشت. کارخون  یر سمت رو خود ام  یناالن هم ا  ینشرکت هست. هم

کرده تا هر وقت کارخونه هست، اونا    یریهخ  ینرو هم سهامش رو قبال به نام چند
و ... دوباره  یهم وابسته ان به اصل یگهد یهم بتونن استفاده کنن. دو کارخونه 

  !همون روال قبل 

  :گفت  یبا پوزخند نیما

  ید؟رس ینم یاداز شرکت به شه یزیدر اصل، چ یعنی -

  :تکان داد یسراهسته  مرتضی

شو   یرو جدا کنه و بعد مراحل واگذار ینورام یتو فکر بود که اول دو کارخونه  - 
شد! البته  یم یمتقس یادو شه یناز پر ینجور اون دو تا ب ینانجام بده. ا یناز به پر

  .دارن یادهم ز یگهد یها ییامالک و دارا یشونا

  :گفت  یعل 

  .مهمه یلیخ یاصل  یاما کارخونه  -

  .یگهدرسته د -

  :یدداد، پرس یم یهاش تک یهمان طور که به صندل  فرمانده

  خبر نداشت؟ یماجرا کس یناز ا یدگفت -

کرد. شما   یکس جز من نگفته. گفتم که هنوز داشت فکر م  یچگفت به ه  یر نه ام -
گرفت   یمدت هر بار تماس م ینافتاد. چون ا یادم ینمن ا ی،فکر یریدرگ یدگفت

  .زد یهام، در موردش حرف مبا
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   .ما هم حاال کامال روشن شده باشه یدرسته متوجه شدم. فکر کنم ماجرا برا -

  :یدداد تا او بگو  یمابه ن ی را از مرتض نگاهش

  ...بوده  یمشخص شد علت قتلشون چ   یاد،  یجور که بوش م  ین. انگار ایگهبله د -

ز مبل جدا کرد و صاف تر  و عرق کرده اش را ا ینبه زحمت بدن سنگ مرتضی
  :نشست

  !انجام نداده بود  یکار  یچه  یر اما ام  ی؟واگذار  ینمربوطه به هم  ینبگ  ینخوا  یم -

  :پاسخ داد یفرمانده با لبخند یما،ن یجا به

همه راه   ینکه ا  یناما مشخص شد. ممنونم از ا  یقاز حقا  یلی. خیمکن  یبررس  یدبا -
  .گم به خاطر مرگ دوستتون  یم یت. و بازم تسلیناورد یفتشر

است! همان   یدهدانست وقت رفتن رس  یبود، اما م  یافتهپاسخ سوالش را ن  مرتضی
 :کرد با کمک واکر بلند شود، گفت  یم یطور که سع

  ...ممنونم -

  ینکه . بعد از ایستدبزرگش با یشپاها یرو  یبه کمکش رفت تا او به سخت  علی
  :به حرف آمد ،یدکش  یقچند نفس عم

  یی تا جا  یر،کنم. از راز ام  ی. و خواهش میدکن  یداشرف رو پ  یزودتر... اون قاتل ب  -
  .. من ... بهش قول داده بودمیدمحافظت کن یشهکه م

  :بود، جلوتر آمد یستادهکه زودتر از او ا  فرمانده
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 یراز به پرونده مربوط باشه. من فقط م  ینراحت باشه. فکر نکنم اصال ا  یالتونخ -
  .ینمو مشخص کنم. ممنونم بهم اعتماد کرد یخواستم جهت فکر

  .یدکن  یم ی هستم که شما، قاتل رو معرف  یکنم. منتظر زمان   یخواهش م -

کمکش   یش،پ یقیمثل دقا یکرد و عل  یخداحافظ  یاز مرتض یبا لبخند فرمانده
مبل بلند    یاز رو  یمادر آماده بود، ببرد. ن یجلو  که  ینیسالن را تا ماش  یر کرد تا مس

  :یستادشد و کنار او ا

  شه درسته؟ یماجرا جالب تر م -

  :یدخند فرمانده

  !یه لوس باز یشحل شد، باق یگهماجرا د -

  .یستهم ازشون ن یخبر یچکنن!؟ ه  یکار دارن م  یچ  یمدون یاما هنوز نم -

  :به سمت پنجره راه افتاد  فرمانده

 .کردن  یداپ یبچه ها چ  ینکنم! برو بب   یم یداپ -

 یگار نخ مانده در پاکت س  ینرفت و او در آرامش، اخر  یروناز اتاق ب  یبا چشم  نیما
  ی ها یناز ماش یکی را روشن کرده بود که متوجه خروج  یگار آورد. تازه س یرون را ب
مرد اعتماد داشت.  یبود. به حرف ها یش رو به رو یمرتض یشد. چهره  یگاهپا

  .دیرس یبه نظر م یهمه درست و منطق  یش حرف ها

را  یگار پک، افرادش وارد اتاق شدند تا او هم به احترام آنها، س ینبعد از دوم
مبل نشستند.  یبود که هر چهار نفر رو یاطهمچنان به ح یشخاموش کند . رو
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قدم بلند خودش را  زنگ خورد. با سه  یزشم یکه او برگردد، تلفن رو  ینقبل از ا
 :را برداشت یرساند و گوش  یز کنار م

 یم یق... فعال تحق یهبله؟.... سالم، ممنونم. ... بله ... ممنون... جالب شد قض -
 یشتر ب یدکن یبار سع ینبازم. ا ینکنم... بله حتما... مواظب تماس اونا باش

 ی... م  ی... مرس.  یمکن  یدارو پ  یمکان درست تر  یمتا ما بتون  یدباهاشون حرف بزن
  ...ینمتونب

  :گفت  یماگذاشت، ن  یشرا که سر جا گوشی

  بود؟ یلهوک -

  :داد یهتک یز برگشت و به م  فرمانده

  اورده تو شرکت؟ یحورا رو ک  یدیبله! الله فهم -

  :گفت  الله

کردم  یدابه منابعشون. اما پ یسخته دسترس یکم یلهواال شرکت چون تعط -
  ... مسئول

  !اونو اورده  ی! قاسمیگهولش کن د -

  :ید با تعجب پرس الله

  یدین؟واقعا؟ از کجا فهم-

  !یاز مرعش -

  :بار بهت زده شد ینا نیما
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  !مگه؟ اون خودش مظنونه یدبهش گفت -

  :زد یلبخند  فرمانده

داشته   ید!البته ما تا آخر پرونده همچنان مظنون رو با  یدمنه نگفتم! اماازش پرس -
 ی کرد  یداپ ی. کسرا چ یمکن  یم یقمهم مون تحق یمظنون ها ی. اما فعال رویمباش

  ی؟از قاسم

 :خم کرد یسرش را کم کسرا

سفر نرفته، نه   یقیطر  یچجا خارج شده باشه! از ه  ینخب من اصال فکر نکنم از ا -
استعالم  یکه اونم از عوارض  یششخص ینمونه ماش ی! فقط مینیو نه زم ییهوا

  !نرفته از شهر یرونگرفتم اصال ب

  !دارن یفجا تشر ینخب چه بهتر پس هم -

  .جا به جا بشه یا یگهد یتکه بخواد با هو   ین. مگر ایادبه احتمال ز -

  .جا باشه ینکنم هم  یاحتمالش هست اما... من فکر م ینمدرسته ا -

  :گفت  نیما

  !رفتن یبرا یگه خوان د یپول م -

  :به بدنش داد یرا باال گرفت و کش وقوس یشدست ها علی

  مشکوکه؟ یقاسم ینشد! االن هم یبه چ  یچ  یدممن آخرش نفهم -

  :تکان داد یکه کنارش نشسته بود، با تاسف سر  نیما
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دختره   ه،ید! پسره نقشه کش  یواضح   ینتو! به ا  یبه خدا! مگه خنگ   یعقب  یشه هم -
خوان پول   ی! حاال هم زدن کشتن و میادشه یشر یخرو برداشته اورده انداخته ب

  !یگه! تابلوست دیرنبگ

  کشتن خب!؟  یچ  یهر دو رو؟ برا یادشاهدو شه -

  :اش حرکت کرد یگرفت و به سمت صندل  یز اش را از م یهتک  فرمانده

  !ینهمن هم بذار من درست بگم! البته هنوز حدسه منتها... به نظر  -

  :منتظر افرادش گفت ی به چشم ها یرهنشست و خ یصندل روی

 یتشهم که وضع  یاد. شهیه، حورا رو اورده تو شرکت. حورا دختر خوشگل  یقاسم -
نکته   یهبه  ی. مرتضیاددستشون ب یپول یهکشن که احتماال   یمشخصه! نقشه م

که خودشو    ینا  یهم نداره! احتماال اونم برا  یهکه حورا مهر  ینجالب اشاره کرد، ا  ی
و   یاداز شه ی. شاهد دل خوششاهداز  یرفته کم رو پذ  ی یهموجه نشون بده، مهر

رو انتخاب کرده.  یادشه یلیدونسته که حورا هم به دل یعروسش نداره. مطمئنا م
 ی نم  یادبه شه  یزیچ  یعنی   ینخواسته همه ثروتش رو به نام دخترش کنه. و ا  یم

  .هرس

  :گفت  علی

  رو بکشن؟ یادخاطر همدست شدن تا شاهد و شه ینبه هم -

  :زد یهاش تک یبه صندل  فرمانده
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 یادکشتن شه  یبرا یلیرو نداشت! اصال دل یادقصد کشتن شه ینهمن حدسم ا -
به  یزیعمال چ یاد،اونا بهتره تا مرده! االن با مرگ شه یزنده ش برا یادنبود. شه
  !یا یهداشته و نه مهر یث رسه! نه ار  یزنش نم

  :سرش را آهسته تکان داد نیما

کردن و    یعقلرو ال یاد. شهینههم حتما هم یقانون  ی درسته. با اون گزارش پزشک  -
  !کردن  یقبهش تزر یناناطم یمواد مخدرم برا

  :ادامه داد الله

  .زنن یفهمه! بعد هم اونو م یتو حال خودش نبوده و م -

خونه.  یاد یم یکرده. شب قاسم  یرو دست کار ینا... حورا دوربیندرسته . هم -
هم   ی کارو کنن. از طرف  ینبشه بعد ا ینسنگ یحییاحتماال هم گذاشتن خواب 

  .انگار  یختهکم نقشه هاشون رو بهم ر  یهکرده .    یبوده و داشته فکر م  یدار شاهد ب

  :ید پرس به صورت همکارانش انداخت و آهسته ینگاه  کسرا

  !همچنان مونده  یاما... موضوع اصل -

  :نگاهش کردند تا ادامه بدهد همه

  !کجا هستن  یمدون  ی! نمیگهجاشون د -

  :زد یلبخند  فرمانده

  کسرا؟  یکاره ا  یجا چ  ین تو ا -

  من؟ -
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  :او زد یبه بازو یو مشت آرام یدخند یمان 

 :گفت  یمان یصحبت ها یدر ادامه  فرمانده

اطراف هستن    ینهم  ییجا  یهدنبال دو تاشون.    ین. هر چهار نفرتون. بریقابله! دق -
، به   یمکرد  یقهم تحق  یقاسم  ی. االن که از خانواده  یمنشده اقدام کن  یر تا د  یدو با

  !یمعجله کن یدشه! پس با یشستش خبردار م یاداحتمال ز

نزده   ی کدام حرف   یچ. اما هنوز هیستندهم با  یگر زودتر بلند شد تا سه نفر د نیما
  :گفت  یباره باز شد و آلما با نگران  یکبودند که در 

 ...اتفاق بد افتاده یه فرمانده   یدببخش -

  

ترمز گرفتن   یصدا ید،بگو یزیو بتواند چ یایدب یروناز شوک خبر ب یکس تا
پنجره  تر از همه    یکنگاه همه را به سمت پنجره کشاند. الله نزد   ین،وحشتناک ماش

شود. به   یگاهاز پا یار ماز ینپنجره رفت تا متوجه خروج ماش ی بود و با عجله جلو
  :سمت آن ها برگشت و گفت

  !بود یار ماز -

  :یستادهم با اضطراب ا یالبه داخل اتاق برداشت و پشت سرش دان یقدم آلما

  شد آلما؟ یچ  -

اش جا خوش    یشانیپ  یانم  ی. اخمیدنگاه آلما از او به فرمانده رس  یال،سوال دان  با
  :آمد و گفت یرونب یز کرده بود. از پشت م

  کجا رفت؟  یار شده ؟ ماز یچ  -
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  :یدو پرس یستادمهلت به آلما نداد. کنارش ا علی

  شده؟ یآلما چ  -

  :یدگرفت و کنارتر کش  یاز دست عل نیما

  !ساکت باش بذار حرف بزنه خب -

قد او   یابود  یدهدانست فرمانده قد کش ی و رو به او بود. نم یزش م یجلو فرمانده 
صورتش، گردنش را عقب تر برد. سکوت شد تا او لب    یدند  یآب رفته بود! اما برا 

  :ید را آهسته تر کند و بگو یشها

  ... بهش زنگ زدن... خانومش ... و -

  :گفت  علی

  بود؟ یفتادهه نک  یبود. اتفاق  یک نزد یمانش... خانومش؟ انگار زا یوا -

شود. دستش  یهفرمانده بود تا او متوجه وخامت قض یآلما هنوز رو ی یرهخ نگاه
  :گرفت  یرا به سمت عل

  شده؟ ی! چ یبد یحشه تو هم درست توض ی! میننگ  یچیه یقهدق یه -

  :ید چشم بست و نفس کش یلحظه ا آلما

جا... من اتاقش بودم.  ینزنگ زده بود به ا یعنیخانومش بود بهش زنگ زد...  -
که گفت دخترشو ...   یدمنداد. فقط شن  یحدونم ... اصال توض  یدخترش... رو ... نم

  .یدنپاش یددخترش اس یرو
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ماجرا شده بود که چانه اش با بغض   یکرد. آلما انگار تازه متوجه   یخ همه  تن
  :او گرفت و گفت یناباورانه از بازو ی. علیدلرز

  نکردن؟ یشوخ  ی؟آخه... تو مطمئن یچ  یعنیآلما؟ دخترش...  یگ   یم یچ  -

ها    ینتار شده اش به پوت  ی انداخت تا با چشم ها  یین جواب سرش را پا  یجا  آلما
 :شود. فرمانده به زحمت بزاق دهانش را قورت داد یرهخ ینو کف زم

  ...بوده یچ  یانجر یمبفهم ید.. بایعنیجور که...  ینا -

 ی. نفس کوتاه یایدب یرونچشم بست و سرش را تکان داد تا از شوک ب یا ثانیه
  :برگشت یماو به سمت ن یدکش

  ... برو دنبالش یمان -

  :او گرفت یاز گفته اش، دستش را جلو یمانپش بعد

  ...یدکن  یکار  یه...  یهرم.  یخواد. من م ینه ! نم -

صورتش   یرو  یدست   یران. سرگشته و حردیبگ  یمتوانست تصم  یدرست نم  مغزش
  :یرد. الله جلوتر آمد و از دست آلما گرفت تا او هم سرش را باال بگیدکش

  یعنی از حرفاش؟ همسرش زنگ زد؟ آخه چه طور ممکنه؟  یدیفهم ی آلما تو چ  -
 نگفت؟ یزیچ

  :سرش را به چپ و راست تکان داد آلما

خودشم شوک زده   یار شد. ماز  یدونم چ   ی... نمیدمشن  یهاشو م  یهگر  یمن صدا -
که اسم دخترش   یدمشن   ینو چه طور رفت. از صحبت هاش فقط ا  یدمبود. اصال نفهم

 ... یدمهمسرش رو شن ی... صدایدرو اورد و بعد... اس
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  :بار رو به فرمانده باشد  ینبرگشت تا ا الله

ثبت شده. مطمئنا   ی ا کجا پرونده  ینمرم بب ی. من میمکن  یگیریفرمانده پ یدبا -
  .باشن یانها در جر یتا حاال کالنتر یدبا

الله، ذهن او را هم ازشوک    ی. انگار تکاپویددو  یروناو نشد و از اتاق ب  ییدتا  منتظر 
  :آلما گفت یدنبه اطراف انداخت و با د یخارج کرد. نگاه 

 !با من یاب -

  :بعد به سمت در رفت، همان طور هم ادامه داد 

  یما. نیرینها خبر بگ یمارستان... از بینو خبر بد ینرم دنبالش... بگرد یمن م -
  .یده. جواب میبهش زنگ بزن  یتون  یم ینبب

  :یددو ی پشت سر او م نیما

  ... من ینخوا یبله حتما. م -

به من  یبود قبل از هر کار یبمون سر پرونده ات... حواستو به کار بده. اگر مورد -
  .خبر بده

محکم به شانه اش بخورد و آلما به زحمت    یماباره برگشت تا ن  یک در بود که    جلوی
او نداشته باشد! فرمانده   یگر د یبرخورد را با شانه  ینخودش را کنار بکشد تا هم

  :تاده گفتبه اتفاق اف یتاهم یب 

  ... ! حواستون باشهیتهمامور -

  :زد یادسالن فر یاز انتها الله
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  ... یشساعت پ یمفرمانده ثبت شده ... ن -

  :به سمت در برگشت  فرمانده

  !آدرس بفرست -

 یرا محسن آماده جلو یگاهپا یاز سدان ها یکیرفته بود.  یروناز او آلما ب جلوتر 
از    یرهایشاژ  یکر کننده    یبا صدا  ینسوار شوند و ماش  یدر آورد تا او و آلما به آن 

  .همه را سست کرده بود یخارج شود. اتفاق ، پا یگاهپا

بود    یکردند! خبر زشت تر از آن   یو فرمانده نگاه م  ینماش  یخال  یناباور به جا  همه
  !بودند یدهو د یدهسال ها، شن یندر ا یکه حت 

شد که نامش » پدر « بود! بار اول نبود    یرهخ  یمرد  یاز پشت به شانه ها  یا  لحظه
 یشتر زشت را ب  یر شغل، تصاو  ین . ایدد  یو غم زده، م   یوسرا ما  یپدر  ین چن  ینکه ا

  .بود یدهبه رخش کش یگری،د یاز هر جا

توانست تصور کند. بعد از  یبود که در آن لحظات م یموجود ینآواره تر مازیار،
 یکه حت   یبغض ... بغض ینبه ا یدهزدن و التماس کردن... رس یاد، تقال، فر یجیگ

  .سد محکم غرورش را هم شکسته بود

نشست. گرچه حال   یار ماز یشانه  یباال آمد و رو ید سهند، آهسته و با ترد دست
ر گوشش زمزمه نداشت. جلوتر رفت و کنا یواکنش یچبد بود که ه یمرد، به حد

  :کرد

  ...یارماز -
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تر   یینپا  یار . سر مازیدنبود. جرات داد و خودش را جلوتر کش  یواکنش  یچهم ه  باز 
  یدن د ی،پر اشک پدر یباالبردنش نکرد. چشم ها یبرا یافتاد و او هم تالش 

  :نداشت

  ...کن  یگفت؟ صبور  یکه دکتر چ   یدی. شنیشهحالش.. خوب م -

غم زده، نگاهش    یبا همان چشم ها   یار داد. ماز  یرونآخر را به زحمت ب  یکلمه    دو
  :کرد

  ...... با هر التماسش... کاش... من ... بودمیغشبا هر ج -

  :گذاشت  یار ماز یشانه  یو دست افتاده اش را دوباره رو یدکش   یآه کوتاه  سهند

صبور   ید. بایارماز یداالن اونم... اما ... تو مر  یستن یخوب  ی... دلدار ینا ید شا -
که مثل کوه    یندارن به ا یاز که همسر و بچه هات ن  یطی... اونم تو شرایتر باش

  ...یپشتشون باش

  :یدنال مازیار 

  کدوم کوه؟  -

رو حل   یمشکل یتا بتون  یخودتو باور کن یدمرد! تو خودت! نگفتم با یالخ یب  -
 یدون   ینها پوستشه... مبه صورتش نخورده... خداروشکر ت  یبخداروشکر آس  ی؟کن

 ..ها بدتر باشه ینتونست از ا یهزار بار م

  .کنه  یم یوونه. فکرشم منو دینکنم... نگ  یخواهش م -

که من کردم! فردا صبح به اون   ینهکار ا  ینباش. االن بهتر یپس آروم و منطق  -
پوست اون جا هستن. نگران نباش.  یدکترا ین. بهتریشهمنتقل م یمارستانب
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زنت   یط . شرایارماز  یباش  یقو  ید... بایکار رو انجام بد  ینتو بهتر  یدبعدش هم با
  .رو درک کن

  :سرش را با تاسف تکان داد مازیار 

  ...یط شرا ینا یاونم تو -

. حال یفتادهن یاونم اتفاق  ی. خداروشکر کن که برایط شرا ینا  ی... تو یقاآره دق -
  .و بچه اش خوبه خودش

  :. سهند ادامه دادیدکش  ینفس آسوده ا مازیار 

ده که   یفرصت رو م ین بهت ا یناما ا ی،فکر کن یناخوب نباشه به بدتر از ا یدشا -
مهمه. صورت دخترت سالمه ...  ین. ایلحظه هم خدارو شکر کن  یناز داشتن هم

  .سالمن و خداروشکر عصب هاش همه یدهبه دستش نرس یباون قدر هم آس

  :کوتاه نگاهش کرد  مازیار 

  ...دختر ینبوده... ا یآخه کار کدوم آشغال  -

  :شد یدهسهند در هم کش یها اخم

که   یلحظه تا زمان  ینمسئله نباش. از هم ینکنم. تو نگران ا   یم یداشخودم پ -
که کنار اونا   یناز بابت دختر و همسرت راحت باشه، تو کنارشون باش. هم یالتخ

  .شو بسپار به من یمنم راحت تره. باق  یالخ ی،باش

  آخه بهار؟ یچ  یرسه. برا یبه ذهنم نم یچیکنم. ه  یفکر م  یآخه هر چ  -
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بهتر بشه.  ی. بذار حال دخترت هم کمیستصحبت ن یبرا یاالن فرصت مناسب  -
. اما االن نه. به جاش االن وقت یریماطالعات بگ  یشتر تا ب  یبا خودش حرف بزن   یدبا

  یار؟ماز یبذار تا بهتر بشه. متوجه ا

 :برد یین سرش را پا مازیار 

  .بله... ممنونم... من شرمنده ام شما رو هم تو زحمت انداختم -

  :داد یار ماز یبه بازو  یفشار سهند

شد! پس  یتام بود. دوم هم مامور یفهمن اوال وظ  ی؟مرد حساب  یهچه حرف ینا -
خوام  ی. نمیگاهمن برگردم پا یست،ن یمشکل یگهحضورم الزم بود. اما اگر االن د

  .فرصت رو از دست بدم

  ... دستتون درد نکنه. آلما هم یگهنه نه اصال. د -

  :زد یلبخند شد ، گرچه آلما آن جا نبود. سهند یدهسالن کش یبه انتها نگاهش

دونم  یمواظب خودت باش. مواظب همسرت و دخترت. نگران نباش. االن م -
صحبت کردم خودشون کارا رو   یمارستان. فردا صبح هم با بیستیتنها هم ن یگهد

  .دن. نگران نباش یانجام م

  .رسه یبه ذهنم نم یچیاالن واقعا ه یگهبازم ممنونم. د -

  :زد و راه افتاد  یشبه بازو یگرید یضربه ا سهند

که   یادبرو بهش بگو ب یشههمسرته .. االن که خواهرش هست، اگر م یشآلما پ -
  !یگاه پا یمبرگرد

  :سالن قدم تند کرد  یبه سمت انتها مازیار 
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  ...گم  یبله االن م -

  :یستادباره ا  یک یشمانراه پ ی نیمه

  ... فرمانده -

  :برگشت تا ادامه بدهد سهند

  ...فردا یاماگر الزمه ب یعنین .. م -

  :نشاند یشانیپ یرو یاخم سهند

  ینمت خوام بب یقدر حرف نزن! تا من بهت زنگ نزدم اصال نم ینا یار برو ماز -
  !یگاهپا

 :تکان داد و راه افتاد یشبرا یدست  یتاهم یکرد اما او ب   یشصدا مازیار 

  !منتظرم یینبه آلما بگو پا -

او را بهت زده  یرون،ب یکتار یسانسور از پله ها رفت. هواآ  یطبقه را به جا سه
و چند لحظه چشم بست. گرچه  با آن لباس ، بدجور در چشم    یستادکرد. کنار در ا
راه    یمارستانب  یبار آهسته تر برداشت و به سمت درخروج   ینرا ا  یشبود! قدم ها

لبش آورد. برنگشت تا   یلبخند رو  ما،آل  یها  یدندو  یدر بود که صدا  یافتاد. جلو
  .آلما از کنار شانه نگاهش کند یدنبا رس

را به   یشتند نفس ها یاما لبخند او، تنها صدا یدبگو یزیخواست چ یم آلما
  :انداخت ینگاه  یابانگوش او رساند! سهند به خ

  !یمر یم یبا تاکس -
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 :شلوغ را نگاه کرد یابانمتعجب سر و ته خ آلما

  .. ینب چرا زنگ نزداما... خ -

  یری؟بگ  یاد   ینو شه ا  یم  ید حرف من حرف نزن  یکم حرف بزن. هزار بار گفتم رو  یاب -

  یرساند تا آلما هم در سکوت هم قدمش شود. تاکس  یابانقدم بلند او را کنار خ  دو
را بدهد. مرد جوان که  یگاهتا او آدرس پا یستادا یشپا یزود جلو یلیزرد رنگ خ

گفت تا او    ییدیزده بود، بفرما یجانو ه یدهترس یآن ها کم یلباس ها یدناز د
  :در عقب را باز کند

  !یید بفرما -

. مرد جوان  یندچشم و سرش، آلما سوار شد تا خودش هم کنار او بنش یاشاره  با
  :کرد  ینهبه آ  ینگاه  ین،هم زمان با راه انداختن ماش

  ید؟هست یژهو  یسشما پل -

 یقائله ا یانپا یبه صورت پر اخم او انداخت. خواست برا ی نگاه  یکیدرتار آلما
  :کنجکاو بدهد که سهند زودتر گفت  یبه راننده  یزد، جواب  یکه حدسش را م

  !حدست درست بود، مثل حدس من -

  :کوتاه برگشت  یبا لبخند مرد

  بود؟ ی عه! حدس شما چ  -

سرتو   یری،نشم و پولتو بگ  یادهپ  یخوا  ی! اگر میفضول و وراج آدم    یهکه تو    ینا -
 یبه صافکار یاز ن ینتتو کن! وگرنه چونه تو مثل سپر ماش یو رانندگ  یینبنداز پا

  !کنم  یم
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حواسش را سر جا آورد تا  ی،کنار  ینکرد . بوق ماش  یبا دهان باز نگاهش م مرد
  :ش را خم کردسر  یو چشم به جلو بدوزد! سهند کم  یدبگو یفقط چشم

ازم! خجالت    یترس  یجهت م  ی! ب یکنارم  یستن  یشتر روز ب  یهکنم    یحس م  یگاه  -
  .. فهممت ینم ی؟کش  یم

زمزمه وارش  یبرد تا صدا یینسرش را پا یر تر برد. سهند هم ناگز یینرا پا سرش
  .کنار گوش آلما باشد

  ی؟بهتر نشد -

 ینوارد ماش یشتریب یداد تا سر و صدا یینپنجره را پا ی یشهش یگرشد دست
از صورت هم را    یدادند کم  یفقط اجازه م  یابان،خ  یشب و چراغ ها  یکیشود. تار

 :او قفل کرد یفانگشتان ظر یانبار انگشتانش را م  ین. سهند ایندبب

  ...ی... بهم ... اعتماد داشت یمنو باور داشت  یشتر کم ب  یهکاش  -

  یه؟چه حرف یندارم سهند ا -

بلند حرف   یدسهند فهم یچشم و ابرو یرو به صورت او بود و با اشاره  صورتش
  : زد یکرده بود. سهند لبخند  یز را خوب ت  یشزده و راننده هم گوش ها

  !کن پس  یهبهم تک -

 یانکه از م  یرا باال آورد و چند تار  یگرشکرد. سهند دست د  یهنوز نگاهش م   آلما
  :د را پشت گوش فرستاداو جدا شده بودن یدم اسب یموها
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که تو   یباشه... نه اون  یدباشم که با یکن. بذار... من اون   یهباورم کن ... بهم تک -
باشه... بذار دردسرات رو بدونم. بذار ... مشکالتت رو حل کنم. بذار  یخوا یم

  ...یرکمکت کنم. دستم رو ... بگ

  ...سهند -

 یم یهشونه هات بذارم. منم بهت تک یتونم بار دلم رو ، رو  یاون جور. منم م -
  .شه. بذار منم روم بشه ازت کمک بخوام یکنم. منم ... باورم بهت هزار برابر م

  ...هندس -

  :ید بار پر بغض بود اما سهند خند ینآلما ا صدای

 یکنم. م  یدونم اشتباه م ی. میذار یاز حد خودتو تحت فشار م یادیتو ... ز -
کس و   یچه یتو... قهرمان باشم... نه برا یخوام برا یدونم اشتباه دارم. اما... م

خانواده و  ی... حت  یتو برام از همه چ  ی،گفتم تا بدون   ینو... ایا یگهد یجا یچه
  .قهرمان باشم ی،کس  ینخواستم تو زندگ  یچ... من هیزتریشغلم ... عز

  یح رفت و سهند هم ترج یینخورد. سر آلما پا یز آلما ل ینیاشک از کنار ب یا قطره
که آلما   ین. ایستآرامش چ ینا یلدانست دل یباز نگاه کند. نم یداد به پنجره 

 را کنار خود دارد؟ 

  .است... اما آرامش داشت یار اصال به خاطر آرامش ماز یاکه زد   ییاحرف ه یا 

دست او گرم شده بود. چشم بست   یانارام به انگشتان الما داد که حاال م  فشاری
او گذاشت. عطر  یموها  ی. سرش را به سمت سر آلما خم کرد و گونه اش را رو

در مشامش پر شد تا آرامش آن لحظه را هزار بار کند. آهسته   یآلما به آن   یموها
  :زمزمه کرد
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  .یرکنم... منو... از خودت نگ  یلحظه رو عوض نم ینهم... ا یادن یهمن ... با  -

  :یدزودتر پرس  یمادر جمع شدند . ن یهمه جلو یگاه،ورود فرمانده به پا  با

  حالشون چه طور بود؟ -

  :او باز کنند یو راه افتاد تا راه را برا دیکش  ینفس کوتاه   فرمانده

. یدهد یب. اما خب... در هر صورت اسیستبزرگ ن یلیخداروشکر مشکل خ -
  ید سر کارش. حواستون باشه . نبا  یادنتونه ب  یندهتا چهار و پنج روز آ   یار احتماال ماز

  ین؟ما رو مختل کنه. متوجه شد یروند کار یش،خال یجا

 :رفت، جواب داد یکه کنارش راه م  نیما

  بله فرمانده. خانومش هم خوب بود؟ -

  یک بود که    یدهرس  یار در اتاق ماز  یوجود نداشت. جلو  یبله خداروشکر خطر خاص -
اش کرده بود.  یآلما بود که در سکوت همراه  یقاباره برگشت. پشت سرش دق

  :بود یستادها یکه کنار عل   یدرس یالنگاهش از آلما به دان 

  .... آلما.. یالدان -

  :یند را هم کنار در اتاق آلما بب یررضاکرد تا ام  یگریکوتاه د  نگاه

گزارش کامل بهم   یهخوام تا فردا صبح  ی. مینباش یهقض ین دنبال ا یررضا،ام -
  ! خوام از دستم در بره ی. نمینبد

  :یدکش  یشدوباره راه اتاقش را پ یررضا،و ام یالاز چشم گفتن دان بعد

  ... اتاقم یاینب یمان -
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رفت و   یزشو کسرا وارد شدند. فرمانده به سمت م یالله، عل یما،سر او، ن پشت
  :نشست یصندل یرو

 !ید؟بگه پرونده مون به کجا رس یکیخب  -

  :هم به الله نگاه کرد  یماو ن یمابه ن علی

  .الله تو بگو -

  :و گفت یدخودش را جلو کش یمبل نشسته بود. کم یزودتر از همه رو  الله

ردشون رو   یدنبود . فهم یدبار تهد ینزنگ زدن. اما ا یلبه وک یگهبار د یهخب  -
  ی از شهرها یک تو  ی. خواسته تا ساعت هشت صبح فردا پول رو به حساب یمزد

  .کنه  یز آلمان وار

  :کرد  یز چشمانش را ر فرمانده

  !حورا آلمان بود یلفام یادمه -

زن    یه  یکنن اما شماره حساب برا  یم  یهم زندگ   ! اتفاقا همون شهر یقادرسته دق -
  !هست یآلمان 

سرش برد تا پشت گردنش   یرا باال یشداد و دست ها یهتک یبه صندل فرمانده
 :بگذارد

 8بوده... تا ساعت  ین. خب پس نقشه ایستسخت ن ییآدما ینکردن چن  یداپ -
 صبح فردا؟ 

  ... بله گفت تا اون ساعت -



 

 
205

رمان  یک)اعتماد( کاربر انجمن  یجلد سوم  |  سارا هاشم یژهو  یگاهرمان پا  
 

  :شد یدهفرمانده به ساعت کش نگاه

  ... ... تا فردا صبح ... دوازده ساعت یمهشت و ن -

  :به الله گفت رو

  یقا؟زنگ زد دق یک  -

 :گفت  یمااو ن یجا به

  !یشساعت پ یک -

  ...خواد زمان بخره یخب دوازده ساعت ... م -

  :یدپرس علی

  ی؟زمان چ  -

  !فرار احتماال یبرا -

  :به الله گفت رو

  نشد؟ یابیرد -

و زودم قطع   یمرعش یکنه اصال فرصت نداد به آقا  یکوتاه صحبت م  یلینه خ -
  .کرد

 :یدکش  ینفس کوتاه   فرمانده

  !کار بلده  یکه تا حدود  ینهخب حداقل ا -

  :گفت  نیما
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  فرمانده؟ یباشه چ  یدهاگر واقعا حورا رو دزد -

 :یدو الله چرخ  یمان ینباو  نگاه

  شده باشه؟ یدهواقعا حورا دزد ی... بگ  یخوا  یم ی؟چ  یعنی -

  :جواب داد الله

هم  یحیی. یدیماز حورا نشن ییوقت صدا یچمجهوله... ه یزایی چ یه جا  ین ا -
ذاره و   یکرده که حورا رو زنده نم  ید. االنم ... اون تهد یدهرو شن یزن  یغج یصدا

  .یرنگ  یم یلنشه، جنازه شو تحو یز تا ساعت هشت صبح اگر پول وار

 :الله، گفت یحرف ها  یید با تا نیما

  !شده باشه... االن جونش در خطره  یده... حورا دزد  یماگر دو درصد هم فرض بذار -

  .بلند شود یرشج یر داد تا ج یهتک یباز هم به صندل  فرمانده

 .ست یهفرض ینما -

  :دست گذاشت و گفت یز م یرو یاز برگه ها یکی یور  الله

 یکیچند تا دوست دختر داشته .  یکرده... قاسم  یدامورد جالب هم پ یهکسرا  -
  ی اون دو تا رو نامزد م  ی تازه مهاجرت کرده . خانواده اش حت   یون،شون به اسم کتا

  .ینشونبرگزار نشده ب یمراسم رسم  یچدونستن. گرچه ه

  :گفت  کسرا

برسن!  یپول یهباشن فقط! خواستن به  ی کار  یکشر یهو حورا   یتونن قاسم یم -
 !بعد هر کدوم بره دنبال کار خودش
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تازه شده    یحرف ها  یر کرد. ذهنش درگ  ی فرمانده بود که حرکت م  یچشم ها  تنها
تمرکز   یبرا یهبود. سکوتش ، افرادش را هم وادارکرد آرام باشند. بعد از چند ثان

  ی بار دوم وقت  یبلند شد و دو بار عرض اتاقش را تا در رفت و برگشت. برا تر یشب
  :باز به ساعت نگاه کرد ید،رس یزشبه م

  !خواد فرار کنه یخواسته... م یساعت ... زمان م -

  :گفت  نیما

  یی رو هم به راهنما  ینشپالک ماش یاسمشو همه جا دادم. شماره  ی؟با چ  -
  .دادم یرانندگ 

  :باال انداخت و دوباره شروع به قدم زدن کرد یشانه ا فرمانده

بوده  یخوب  ینقشه ، نقشه  ینفهمم ... ا یشده ... نم یز چ یهشده...  یزیچ یه -
. نقشه شون بهم خورده... یمشد یجخاطر ما گ ین. به همیستن یگه... اما.. د

  !خود اون پسره  یاحورا مقصره ،  یاحاال... 

دست   یدست رو یدگم به نظرم نبا  یم یلدل ینفکر من هم هست. به هم ینا -
مرده ...  یهنقشه بهم خورده باشه... حاال که طرفمون  یلی... اگر به هر دلیمبذار

   !تو خطر باشه یسالمه و حورا ممکنه جونش حت  یحتما قاسم

  :در برگشت. الله گفت یجلو فرمانده

  ی کنه! همه جا رد پا  یم یابزار یثابت کرده که از حورا استفاده  نویا یقاسم -
  ی حاال قاسم  یماکه هست، به قول ن  یهر چ   ینشونحوراست. تو خونه، تو شرکت! ب

  !یمندار یخبر یچسالمه اما ما از حورا ه



 

 
208

رمان  یک)اعتماد( کاربر انجمن  یجلد سوم  |  سارا هاشم یژهو  یگاهرمان پا  
 

  :کرد  ییدبا سر تا  فرمانده

  ....یمکن  یداشونپ ید رسه. با یبه نظر م  یمنطق  یندرسته ا -

 :یدشد. کسرا پرس یدههم نگاهش سمت ساعت کش ز با

 یچی. اما فعال هیمگشت  یمدونست  یازش. هر جا رو م  یمندار  یرد و نشون   یچاما ه - 
...  

 :رفت یزشکنار م  فرمانده

جا اون دختر رو    یهشه حاال چه حورا همدست چه گروگان!    ی! نمیم، ندار  یمندار -
 ینجا زنگ زده. پس هم  ینا  یها  یجا داشته باشه. از تلفن عموم  یدنگه داشته! با

  . بازم منطقه متفاوت بود؟یمکن  یداشپ یدجاست. با

  !بار شرق بود ینبله ا  -

 یرفت. به آن   یتور به سمت مان  یبلند  یچشمانش را جمع کرد و با قدم ها  فرمانده
به آن کرد. بعد با دستش    یکل  یآورد و نگاه   یور مانت  یشهر را رو  ینقشه    یصفحه  

  :یدکش  یکوچک   ی یرهشرق ، دا ینقطه  یرو

نسبت به استان  یخوب  یر شرق .. راه فرار هم مشخصه! اگر... بخواد بره ، مس -
 ینفراره!! اگر بخواد با ماش یبرا یرو داره! بندر اون جا هم محل خوب  یشمال یها

که اونو    یکردن لنج   یداتونه برسه به بندر! پ یم یگهبره تا چهار ساعت د یشخص
 آدم تنها باشه یهبرسونه راحته... مخصوصا اگر...  یکنزد یکشور ها   یبه بندرها

! 

  :بود یستادهبلند شده و حاال کنار او ا یشحرف ها ی یانهاز م نیما
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  !.. امنه براشیرمس ینا -

  :سر تکان داد فرمانده

 یشخص  یها  ینماش  ی! اما برایماتوبوس ها رو هم کنترل کن  یمبتون  یتآره! ما نها -
  !یمتر اقدام کن یعکه .. سر  ینها ... سخت تره! مگر ا یتاکس یو حت 

  :یدتا او متعجب بگو یمارو به سمت ن برگشت

  یم؟کن  یدکار با  یچ  -

  :اشاره کرد یاصل یبا دست به راه ها  فرمانده

که   یخوب  یها یر ندارن! مس یعوارض یهستن که حت  یی، جاده ها ها یر مس ینا -
راه ها زنگ بزن. عکس پسره رو براشون  یسبرو به پل یعراحت بره . سر یال با خ

محل ... شده وجب به   ینبر یپ. بعد دو تا اکیهمورد اضطرار یهبفرست و بگو 
  .یمکن  یم  یداش. پیناونجا ها رو بگرد یدوجب با

  :بود یستادهد که او هم کنار مبل االله نگاه کر  به

 یم هست که اون توش قا  ییجا  یه! باالخره  یکن  یداگاهشو پ  یخوام مخف   یالله م -
  . دورش رو هم بسنج یشده! ارتباط ها

  ...رم فرمانده یمتوجه شدم االن م  -

  :گفت  یرو کسرا و عل   فرمانده

رسه   ی. هر جور که به ذهنتون مید. محدوده رو بسنجینبش  یپشما هم دو تا اک -
  !ید،شده از مردم بپرس
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 :و کسرا بلند شدند علی

 چشم فرمانده  -

 :کردو گفت  یمارفتن سه نفر، فرمانده رو به ن با

برو خونه اما!   یدار  یجور شد، اگر مشکل  ینهم ا  یار ست. ماز  یچیدهپ  یط شرا  یمان -
  ...من هستم

 :زد یلبخند نیما

  !مادرمه یخونه   یاسمنراحت.  یالتونه اصال. خن -

 :فرمانده باال رفت ابروی

  مادرت؟ یخونه  -

اوضاع تنها بمونه.   ین با ا یاسمنذاره  یبودم. مادرم نم یفتبله ! من امشب ش -
که   یاسمنم یاون ها بمونه. برا یخاطر خواسته ازش شب ها خونه  ینبه هم

  !کنه  ینه رو تجربه ماز محبت مادرا یا یگه! جور دیهعال

  :یدخند فرمانده

  !خوبه؟  یطور. پس همه چ  یناوه ... که ا -

  :انداخت یینسرش را پا یکم  یدکش  یمثل هر بار که خجالت م نیما

  یگران ادم مشکالتشو با د یدبا یکه گاه  ینه. اونم ایمگرفت یادرو تازه  یز چ یه -
تنها بود. خب منم ... با  یاسمنکه بتونن کمک کنن.   یگرانیبذاره. البته د  یوندرم

  ..شدم. االن یر کارامم درگ
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 :را باال اورد و با خنده گفت سرش

و گردش و استخرو ... اون دو تا هم   یدخواهرم ، همه اش تو خر  یا با مادرم و  -
  !یزشونشده عز یاسمن یگهد یمش یبچه دار م یدنفهم ی... مخصوصا وقت 

 :یداو خند  هم با  فرمانده

  یخ ب یش. بردید یدل به کار م  یدرست و حساب  یهخب همونه تو هم چند وقت -
  !بود! ازت خوشم اومد یخوب  یمادرت! استراتژ یشر

 :یدبلندتر خند  نیما

 یقتشداشت کنارش... حق یخال یهم جا یاسمنکردنه!   یمادر من عاشق مادر -
گذاشتم مشکلمون رو ...   یونهم فکر من نبود! من فقط با مادرم درم ین رو بخوا

  !رو اون داده یشنهادپ

  یشترم! مشکل رو چند جانبه حل کرده! حاال بیهعاقل یلیمادرت پس خانوم خ -
  ی؟زن  یبهش سر م

  !یدهخودشم رس یبه تمام خواسته ها یعنیوسط هدف!  ینزد یقادق -

  یعنی !  رنیتو رو نگ  یکن جا  یشما دو نفر هم شده . فقط سع  یناما باعث صلح ب -
دخالت!   یشنمحبت ها م  ینا  یباشه. گاه   یتخودتو راحت نکن! حواست به زندگ

  !یرو نگه دار یز کن حد همه چ   یسع

 :کرد  ییداو را تا یبا سر حرف ها نیما

  ی اما خب نم  یستن  یزاچ ین اهل ا یاددونم. خداروشکر مادر منم ز یبله حتما. م -
  .ونمرو گفت. حواسم هست ممن یزیچ یشه صد در صد
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  :او زد یبه بازو یبا لبخند دست   فرمانده

کنن.   یکار م  یچ  ینمفعال. بچه ها رو هم فرستادم بب یخب! پس تو هست  یلیخ -
 یخودب  یم،خونه ... فردا هم کار دار  یگهتا ده شب گزارش بده بهم... اگر نشد، برن د

  .هم بگو برن خونه یار ماز یشن. به بچه ها یخسته م

  :کامال جمع شد  یمالبخند ن یار اسم ماز یدنشن با

 یار با دختر ماز  یدبا  یکیفهمم... چه طور    یفرمانده ... حالش چه طور بود. آخه نم  -
  کارو کنه؟  ینا

 :و به سمت پنجره رفت  یدکش  یقینفس عم  فرمانده

وقت   یچ خودشون قانع کننده ست! پس ه یفقط برا یتبهکار یآدما برا یلدل -
کنم اونم.   یم یدا! پیتهجنا یبرا یلنوع دل ینانتقام بدتر ینباش! حت  یلدنبال دل

  .آروم باشه یمکمک کن  یار به ماز یدفعال با

  .حتما حق با شماست -

 ینماضافه رو هم بفرست برن. تا بب یبه کارا بده ... بچه ها یسر و سامون  یهبرو  -
  .شه یم یچ 

و چشم بست. احساس   یدکش  یقیاو هم نفس عم یمارفتن ن یرونزمان با ب هم
اش را    ین به بدنش داد و تن سنگ  یداشت. کش و قوس  یاز اندازه ا  یشب  یخستگ 

 .مبل رها کرد یرو

به بدنش داد. با دو انگشت  یمبل راحت و نرم، ارامش را کم یانفرو رفتن م 
را... بازدمش را کوتاه و   یشها یقه. بعد کنار شق یدمال یچشمانش را کم یگوشه 
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  ی اش پر و خال یهتا حجم ر یدکش  یبلند ی ، نفس ها ینیداد و با ب یرونمنظم ب
  .شود

مهره  یانکه از م  یتق  یرا که آهسته به چپ و راست حرکت داد، صدا گردنش
داشت . هنوز چشمانش    یلبش آمد. احساس آسودگ   یگردنش آمد، لبخند رو  یها

 .به در خورد یارام یسته بود که ضربه  ب

  یش گردنش هم زمان با باز کردن چشمانش به سمت در برگشت. تمام حس ها 
داد.   یم  یصآلما را تشخ  یکلدر، ه  یانمات م  ی  یشهبه کار افتاده بود! از پشت ش

 ی. باز هم ضربه یدرس یعطر آلما هم به مشامش م یلبخندش جان گرفت. حت 
  :یدا او بلند بگو به در خورد ت یارام

  !یید بفرما -

  یاو که رو  یدن. دیستاد ا  یشوکه چند لحظه ا  یدنش،باز شد. آلما با د  یبه آرام  در 
 یشتر کرد، خارج از تصور آن لحظه بود! ب  ینگاهش م  یمبل ولو شده بود و با لبخند

 یزل زده به صفحه  یز،پشت م یاو  یندشکنار پنجره غرق در فکر بب  یامنتظر بود 
  !لپ تاپ

  :کند  یداتا حالت نشسته پ  یدخودش را باالکش یکم  فرمانده

  ی؟دار یتو کار یاب -

  :به راهرو کرد و وارد اتاق شد  یانداخت  . بعد نگاه  یینپا  یسرش را کم آلما

  ... یپرونده  یمن داشتم رو یعنیخونه اما ...  یم... گفت که ... ما بریمان -

  :مبل بلند شد یضرب از رو یکو با  یدکش  یقینفس عم  فرمانده
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. یتو خونه هم روش کار کن یتون  یم یکرد   یداپ یزیوقته. اگر چ یر د یگهاالن د -
دنبالش  یالو دان یررضابرو خونه و استراحت کن عوضش فردا اول وقت با ام

 .یدباش

  :قدم کوتاه جلوتر آمد یک آلما

  ...بشه... اگر یر د یدگم شا  یم یعنیآخه ...  -

 یر ما درگ یکاف   یروش کار کرد. به اندازه  یشه. نگران نباش. فردا هم میشهنه نم -
  یچ ه یتونم رو یمن فردا نم یاد،بخواد روش ب ینمبا پرونده مون. ا یمهست

خونه و  ین! بریمکار کن  یشتر ب یاز ن یکدومتون حساب باز کنم! پس بهتره فقط برا
  .یداستراحت کن

  :به صورتش زل زد آلما

  ید؟بمون ینخوا ی... شما میعنی -

  .خوام بمونم یاره ... م -

  ...دنبال یعنیمونم...  یخب... خب منم م -

  .او نشست تا آلما سکوت کند یشانیپ یانم اخمی

م! شما تکرار کن  یبرا  یدکه من همش با  یستن  یکار سخت   ینحرفم رو گوش کن. ا -
دونم   یم  ینا  یهمه اطاعت کنن! من صالح رو تو  یدده با  یفرمانده دستور که م  یه

اما و اگر توش   یگهد ین ! ایدپرونده کار کن یو فردا رو یدشما االن استراحت کن
  !نداره
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 یره در سکوت خ یهکرد. او هم چشم نگرفت تا چند ثان  یهمچنان نگاهش م آلما
 :زل بزند  یراهنشصورت او، به پ یفتاد تا به جاا یینهم باشند. بعد سر آلما پا ی

  ...خواستم... باهات حرف بزنم ی... م یعنیمن...  -

کنج   یبرداشت. لبخند یگر د یباز بود. قدم یمهکه چشمش به در ن  یدر حال سهند
 :برد و بعد زمزمه کرد یینسرش را پا ی. کم یدرا باال کش  یشلب ها

  یهفته برا یک! قرار بود... یادهحرف زدن ز یبرو خونه . استراحت کن. وقت برا -
  .یخودت باش

  ...اما -

  :تر شود  یدهکرد تا لبخند او هم کش  یآلما باال امده و او را نگاه م سر 

شه. برو استراحت فردا سر حال تر   یزود. امشب اما نم یلی. خیمزن یحرف م -
 نه! پس برو زودتر  یاتونم برم خونه  یوصاف من شب ما یندونم با ا ی. نمیباش

!  

  :و بعد سرش را تکان داد یدکش  یآه کوتاه  آلما

  .متوجه ام. باشه -

  .. مواظب خودت باشیخوبه! مرس -

آلما بود تا او   یبرا یقوت قلب ید،درخش یلب سهند م یکه همچنان رو  لبخندی
راحت شده بود. ارامش   یهر دو کم  یالبار در امروز، بخندد. انگار خ  یناول  یهم برا

 .در جانش ، پا گرفته بود یهر چند جزئ 
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 یجواب   یچلب زمزمه کرد و بعد خدانگهدار را بلندتر گفت. سهند ه  یر ز  یآلما چشم 
که   یامروز باشد. لبخند یاو از سهند برا یر تصو ینبه او نداد تا همان لبخند، آخر

 .یدبخش یکه به او شهامت و جرات م  یبود. لبخند ینانپر از اعتماد و اطم

کنار اوست. سهند، مثل   یشهتر از هم  یکنزد  یلیکرد، عشق خ  یرا راحت م  یالشخ 
کردن   یهگذاشت. تک  ینم یش وقت تنها یچ بود که ه یاسمش، کوه بزرگ پر غرور

  !محبت خداوند به او بود یناو، بزرگتر یمردانه   یبه شانه ها

*** 

مبل نشسته و غرق در فکر  یرو یشجلو یقادق یماسر تکان داد. ن یآه با  فرمانده 
  :که منتظر دستور او بود، گفت  یبود. فرمانده به عل

 یشتریفعال. تا اطالعات ب  یمکارو کن  ینهم  یدتنها با   یستن  یبازم بگرد... راه   یعل -
  .به دستمون برسه

  :اورد یرونرا از گوشش ب یتنها چشم گفت و او هندزفر علی

  کنم!؟  ینم یداشجا پ یچ... چرا من هیلعنت  -

  :فرستاد و صاف تر نشست یروننفسش را کوتاه ب نیما

 !جا رفته  ینمن که به نظرم از ا -

  یگه؟باشه رفته، تا حاال کجا بوده؟ دو روز شد د - 

  :باال انداخت یشانه ا نیما

 بودن مثال!؟ یناشاصال  خونه نبودن! تو م یدکردم که شا  یداشتم االن فکر م -
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  :فکر کرد و بعد گفت یمان ی یهبه فرض یلحظه ا  فرمانده

  .یمبازم صبور بمون یددونم اما... فکر نکنم. با ینم -

  ین ا یدرساندند تا شا یها را در ذهن به سرانجام م یهدو در فکر بودند. فرض هر 
باز شد. سر هر دو   یبرسند. همان موقع در با ضربه ا یا یجه طور زودتر به نت

 :ید پرس یما. الله وارد اتاق شد . نیدچرخ

  الله؟ یکرد  یداپ یزیچ -

  : تکان داد یسر الله

  !جالب اتفاق افتاده فرمانده  یز چ یهنه هنوز... اما...  -

 :یدبه سمت او چرخ یبا صندل  یکم  فرمانده

  هست؟ یجالبم! اون چ  یزایعاشق چ  یط شرا ین من تو ا -

  :زد یمثل او لبخند الله

  ی اصرار داره در مورد پرونده  یشخص یهتماس گرفتن، گفتن  یساز مرکز پل -
  !ماگزارش بده

  کار کنه؟ کدوم پرونده!؟  یچ  -

 :. الله در جوابش گفتیستادسوال ا ینباا نیما

باشه. حاال شماره تماس    ید با  مرد جوون  یه... انگار    یهمن صحبت کردم باهاش.   -
...  یشساعت پ یمن  ینهم یده ما رو د یروهایو آدرسش رو گرفتم. گفته که ن

 !کسرا بودن  یا یاحتماال عل
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  :بلند شد و گفت یصندل یفرمانده هم ماجرا جالب تر شد. از رو  برای

  . بعد؟یشهخب داره جالب م -

 یشپ  یبیعج  یرفت و امدا  یعنیبوده.    یبعج  ییرو به رو  یبهم گفت که خونه   -
  ین ا  یاباشه    یمسخره باز  یهدونم حاال    یاونجا . نم  یماومده. اصرار داشت که ما بر

  ...که

  :اخم کرده گفت نیما

  ی؟ازش نگرفت  یحیتوض ین؟هم -

  :یدکش  ینفس کوتاه  الله

بود.   جور بود. خفه و گنگ  یهزود قطع کرد. صداش انگار    یلیمشکوک بود کال! خ -
  ... یاینب یشهمن متوجه نشدم. فقط آدرس داد و گفت اگر م

  !حتما یهسرکار -

و اسلحه اش را از کشو  یزشکرد. برگشت سمت م  یفکر م یمابر عکس ن فرمانده
 :برداشت

  !رم یمن ... م -

  :گفت  یماماندند! ن یرهدو با تعجب به او خ هر 

  ...رم ی! بعدش خب من میهکجا فرمانده؟ سرکار -

تو   یما. نینوقت هدر بد یخودخوام ب ی. الله برو سرکارت . من نمیستنه الزم ن -
تره    یکشون که نزد  یکیهستن من به    یرون و کسرا ب  یجا ... عل  ینا  یمون   یهم م
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  یا هست محسن  ی ک   ین. فقط ببیستکس الزم ن   یچ! پس هیاندم که ب یخبر م
  !رم یشهروز... من باهاش م

  :گفت  یمانکرد و به سمت در راه افتاد. ن صبر 

  !ینتون رو بپوش یقهحداقل جل -

را   یقهبه داخل اتاق برگشت تا جل یمادستش، ن یرفت و با اشاره  یرونب فرمانده 
  یرون شهروز را صدا کرد تا او هم به سرعت به سمت ب  یادیبا فر  یما. نیاوردب  یشبرا

  .بدود

و از ساختمان خارج شد، سدان   یدپوش  یماا کمک ناش را ب  یقهکه فرمانده جل  زمانی
 :گفت  یماتوقف کرد. قبل از سوار شدن رو به ن یشپا یجلو یگاهپا

  .مواظب باش - 

را    یگاهبه سرعت پا  ین. ماشیندبنش  یصندل  یبا سر جوابش را داد تا او هم رو  نیما
  .ترک کرد

ه بود. قبال با کسرا که  بودند که الله آدرسش را فرستاد یساعت بعد در کوچه ا نیم
در سکوت   یگاه،ون پا  یکتر به محل بود؛ هماهنگ کرده و حاال دو سدان و    یکنزد

  !وارد کوچه شدند 

 ین داده نشده بود تا فقط فرمانده و بعد کسرا از ماش  یاتبر عمل  یمبن  یدستور  هنوز 
  :به اطراف انداخت یشود. کسرا نگاه  یادهها پ

  کدوم خونه ست؟ -

  :پالک ها گشت یفرمانده رو نگاه
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  ... پالک شونزده! اون خونه -

 یکرد، نگاهش به ساختمان آجر نما  یطور که با دست به خانه اشاره م همان
ساختمان توجهش را جلب   یپنجره  یندر باالتر ی. حرکت دست یدچهارطبقه رس

 ی دست تکان م یشبرا یسرش را عقب برد اما درست بود، کس یشتر ب یکرد. کم
 :داد! کسرا که متوجه نگاهش شده بود، گفت

  !همون خونه ست  -

  !یمبر -

دو به سمت خانه که سه خانه با آن ها فاصله داشت حرکت کردند. فرمانده   هر 
دست تکان   یشبرا یداد چه کس ینم یصهمچنان چشمش به باال بود و تشخ

  :دهد. کسرا گفت یم

  زنگ بزنم؟  -

  !ما آره حت -

سر هر  یفیضع یخانه ننشسته بود که صدا یمیقد یفونآ  یدست کسرا رو  هنوز 
  :دو را باال برد

  ... فرمانده... فرمانده -

به عقب رفت. کسرا زنگ زد و دوباره صدا نام فرمانده را بلند تکرار   یقدم فرمانده
 :کرد. فرمانده گفت

  ید؟شه در را باز کن یهستم. م  یینمن پا -

  :گفت  یفوناز آ  یدا از باال، کسص یجا به
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  !؟یهک  یینپا  ی؟هست  یشما ک  -

 :او گفت یبه جا کسرا

  ...با ما ینتماس داشت یه. یمهست یژهو  یگاهسالم آقا، از پا -

  ی؟تماس چ  یه؟چ یگاه؟ پا  یگاه پا -

  :یدکش  یادمرد رو به خانه فر بعد

 ین؟ غذاست؟ غذا خواسته بود یگاه پا -

  :گفت  یو عصبان  یجفرمانده با تعجب باال رفت، کسرا گ ابروی

  !هستم یسدم در، پل یارینب یفآقا چند لحظه تشر  -

  :شد. مرد زمزمه کرد یلهمهمه به سکوت تبد صدای

  یس؟پل -

  !یسبله آقا پل -

  :گفت  یفوناز پشت آ  یزد. بعد زن  یبه نجوا حرف م یبا کس مرد

  .اقا اشتباه شده حتما -

  :ان موقع باز نام فرمانده را صدا کردهم صدا

  ... فرمانده ... فرمانده -
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را  یتوانست سر و دست  یبه باال کرد تنها م ینگاه  یدکوچک پر  یاز جو فرمانده
بلند   یطرف است. کم  یاو سخت بود با چه کس یبرا یصشاما باز هم تشخ یندبب

 :زد یادتر فر

  ...در رو بگو باز کنن -

  !یاینکنن! به زور ب  یباز نم -

  ین نبود تا ا یخبر یچ به فرمانده کرد و دوباره زنگ زد. چند لحظه ه ینگاه  کسرا
 .باز شد یرا فشرد، در کوچه با تق  یفونآ  یکه کسرا دگمه   یبار  ینکه بعد از سوم

 یکه فقط دور تا دورش مو داشت، جلو  یو سر  یمسن با لباس راحت   یباتقر  یمرد 
  .در ظاهر شد

  بله؟ -

اما   یایدخواست جلوتر ب یبه فرمانده کرد. فرمانده م یبود. کسرا نگاه  یعصب مرد
بعد    یاز دست و سر نبود و کم  یاثر  یگر نامفهوم از باال سرش را باال کشاند د  یصدا

  !چراغ خاموش شد

که از پشت سرش    یبا نور  یو مرد را به خوب بود    یستادهکوچه ا  یکیدر تار  فرمانده 
  .ها اشاره کرد ین. با سر به کسرا و بعد ماشیدد یم ید،تاب یم

نگاهش کرد! فرمانده پوف  یجاو آشنا نبود، گ یجور اشاره ها ینکه هنوز با ا  کسرا
  :یستادمرد ا یو جلو یدپر یاز جو یبا قدم بلند یدوکش  یآهسته ا
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 یژهو یس! پلیستیمن یتزاییبگم که پ ینمهستم! ا یژهو یگاهپا یمن فرمانده  -
 ید، ممانعت کن یشما! اگر به هر نحو یداخل خونه  یامخوام ب ی! االنم میمهست

  !کارو کنم و شما رو بازداشت کنم  ینتونم با زور ا یم

 :آمد یین خانه پا یتک پله  یتکان داد و از رو یسر یعصب مردی

دونم جرمه    یخوام. من م  یشده . من معذرت م  یاشتباه   یه  ینفرمانده! بب  یاقا -
جلوشو   ید ... بچه ست . من مقصرم ها. بایدشکارا. اماخب... شما ببخش ینا
تکرار   یگه. د  یدکارش کنم. ببخش  یگرفتم ها. اما خب... چ   یعنیگرفتم.    یم  یشتر ب

  .شه ینم

 :جواب او، رو به کسرا گفت یبه جا  فرمانده

با زبون خوش مشکل ما حل نخواهد شد! الزم   یاگو  یان،سروان برو بگو بچه ها ب -
  !آقا بازداشت هستن ینشد ا

  :یرد را ترس فرا بگ یتعصبان یتا جا ید مرد پر یاز رو رنگ

نکردم. من اصال خبر  یآقا... نرو سروان جان! بابا به خدا من کار یگ   یم ی چ  -
  .... اصالیارم یمن احمقه. به خدا خودم پدرشو در م یبچه  یننداشتم. ا

و ارم    ینهر سه ماش  یکه حاال مرد به خوب   ییها  ینبه سمت ماش  یتاهم  یب   کسرا
رفت! خواست به سمت کسرا برود اما فرمانده از ساعد پر   ید،د یرا م یشانرو
 :گرفت و نگهش داشت  یشمو

  !ینمکه به من زنگ زده رو بب  یکس  یدمن با -

  !با خواهش به سمت او برگشت و از دست او گرفت دمر 
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 ی. کمیارمتو رو خدا سروان جان. جون بچه ات. به خدا من خودم پدرشو در م -
  ...مشکل داره

  یر ز   یکرد. مرد پدرسگ   یشتر او را ب  ینام فرمانده، اخم ها  یدنبلند و شن  یغج  صدای
  :لب زمزمه کرد

  ...دم تکرار یسروان. من قول م یدببخش -

  !ینم درخت! برو کنار بب ینبدم ببندنت به هم یاکنار   یر یم -

آرام هم مرد را هل   یلیاز حد خشونت نشان بدهد ، خ  یادخواست ز  ینم  فرمانده
به    یدهپله انداخت . مرد ترس  یداد، اما نداشتن تعادل و قدرت دست او، مرد را رو

بود   یستادهدوباره کنارش ااو زل زده بود. فرمانده از کنارش گذشت و به کسرا که 
  :، گفت

 .یامرد اجازه نداره وارد خونه بشه! خودت با من ب  ین به بچه ها بگو ا -

پله ها، متوجه چند سر شد که   یجلو یدنشبود. با رس یکوتاه   یپله ها، راهرو تا
رفت. در پاگرد دوم  یاز پله ها باال م ید! بایدنداو، خودشان را عقب کش یدنبا د

به داخل خانه انداخت. خانه کوچک، اما  یسر به سر ی. نگاه یدبه در باز خانه رس
  :بود. کسرا از پشت سرش گفت یز مرتب و تم

  !جا خونه شه  ینا -

 یدر دو نفر یجا نبود! دوباره پله ها را باال رفت. پاگرد سوم از ال ینمقصد او ا اما
  .به آن ها، باز هم از پله ها باال رفت یتاهم یکردند اما او ب   ینگاهش م
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 یشبه پاها  یادو فر یغج یکه باز بود. صدا  یدرس یبه در پشت بام م یبعد پاگرد
وجود   یتاقک کوچک داد، وارد شد و متوجه شد کنار خرپشته، ا یشتریسرعت ب
  :گفت  یادبا فر یدارد. زن 

... بابات یبه آب داد یچه دسته گل ینتو ... بب  یام کرد یوونه! دیمان  یر آروم بگ -
 ...کشتنت  یم

  ... مامان تو رو خدا... بابا گوش کن. بذار من راستشو -

  :به در زد یمحکم یضربه  فرمانده

  .یدرا باز کنهستم لطفا در  یژهو یگاهپا یمن فرمانده  -

  :به اطرافشان انداخت . فرمانده گفت یجا در سکوت فرو رفت! کسرا نگاه  همه

  !یید شه اطراف رو پا  یجا چه قدر م یناز ا ینکسرا برو بب -

  .بله متوجه شدم -

 یگرید  ییبرنداشته بود که در باز شد. جز المپ کم نور پشت بام، روشنا  یقدم  کسرا
  :یدآه زن را شن ینبود. اول صدا

  ...سالم -

 :انداخت یکبه اتاق تار ینگاه   فرمانده

  ید؟برق رو روشن کن یشهم -

  :زد یاداز داخل خانه فر یخواست دهان باز کند اما پسر  یدهترس زن

  ...یدمگم. د  ینده! من به خدا راست مفرما ینکنم نر   یخواهش م -
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صورت    یانتوانست درد و غم را م  یزن رو به صورت او بود. حاال او هم بهتر م  نگاه
از   یزانباال آمد و اتاق با نور المپ کم مصرف آو  ی. دست زن کمیندنقش زن بب  یز ر

 :سقف، روشن شد. زن رو به صورت او گفت

  .کرد. بچه ست. کنجکاوه فقط   یکارو م  نیا یددونم... نبا ی.... م یدشببخش -

  تو!؟ یامب یشهم -

رو به در،  یقاو از جلو در کنار رفت. در که باز شد، دق یدکش  یسوال، آه  ینبا ا زن
ده دوازده   یپنجره بود، پسر یر که ز  یتخت  یرو به کوچه قرار داشت. رو یپنجره 

  .زد یبه او لبخند مکه سر کوچکش را دوبرابر کرده بود،   یفر یساله، با موها

  !سالم فرمانده -

از شش هفت متر نبود! به جز تخت   یشتر به اتاق انداخت که ب  ینگاه کوتاه   فرمانده
ساخته شده بود،  یآهن یکه با قفسه ها  یو کتابخانه ا یز م یککهنه ، تنها   یچوب 

  .در آن جا قرار داشت. کف اتاق را موکت کرده بودند

تا او پا به    یداش را جمع کرد. زن خودش را کنارتر کش  ینی، ب  یسوختن  یبعج  بوی
  .تر شد یقتکان نخورد و فقط لبخندش عم یشداخل اتاق بگذارد. پسر از جا

بود تا او هم  رنگش با مزه اش کرده یمشک  یبادام یگرد با چشم ها صورت
  :بزند. بعد آهسته به سمت زن برگشت یلبخند

  ین؟شه ما رو تنها بذار یم -
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  ید، او د یکه آرامش را با افتادن پلک ها  یبه او نگاه کرد اما زمان  یدهاول ترس زن
. برگشت یفتدب یلچر بست تا او چشمش به و یاز اتاق خارج شد. در را کم یبا آه 

 :تخت بلند شود. پسر گفت  یر ج  یر ج  یتا صدا  تخت نشست   یسمت پسر و گوشه  

  !محکمه یلی خ یدنگران نباش -

  :رو به او گفت ینهدست به س فرمانده

  یگاه؟ به پا یپس تو زنگ زد -

  :کرد  یینمحکم سرش را باال و پا پسر 

  ! صدا بلدم یدتقل یبله! من زنگ زدم! کم -

  یه؟ جالبه! اسمت چ -

  !هستم! دوازده سالمه یفرمانده. مان  یمان  -

  :دوباره به اتاق انداخت  ینگاه کوتاه   فرمانده

  که نبود؟  یجا؟ باز ینتا ا یکه منو کشوند  یدید یخان! چ  یخب مان  -

  :بلند شود  یکرد کم  یشد و سع  یجد مانی

  ... کنه. اما  یکس حرف منو باور نم   یچنه نه اصال... ه -

 :اشاره کرد یشرو به رو یدو طبقه  یدست به خانه  با

  !دو روز  ینمشکوکه. مخصوصا ا یلیاون خونه خ -

 !رو به رو شد  یشمال یخم شد و متوجه خانه  فرمانده
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  ی؟ثابت کن  یبتون   یدبا  ی؟زن   یحرفو م  ینکه ا  یدید  یزیخب... چه طور؟ چه چ -

  :به سمت او برگشت مانی

گرفت گذاشت اون باال که نتونم   ین؟مامانممنو بد یوششه اون گ یآره حتما. م -
  !بردارم

را   یکرد. فرمانده بلند شد و گوش  یکتابخانه اشاره م  یقفسه  یندست به آخر با
 ی را رو یرا باز کرد و عکس یقفل گوش یعسر یبرداشت و به سمت او گرفت. مان 

  :صفحه آورد

کنه مجبور شدم عکس   یرهذخ یلمتونه ف ینم یمعکس ها رو . گوش ینا ینیدبب -
  .یرمبگ

بود اما او  یینپا یگوش  یندوب یفیتکه ک  ینهمان جا بود. با ا یدد یهزاو مطمئنا
  .افتاده است  ینزم  یبسته رو  یکه با دست ها  یندرا بب  یتوانست زن   یم  یبه خوب 

  :گفت  مانی

م! بعدش زود گرفت  یدستم بود و داشتم از ماه عکس م  یشانس اوردم که گوش -
  !برق خاموش شد اخه 

را   یرنگ  یدسف ینوران  ینقطه  یاهیقبل را نگاه کرد تا در س یعکس ها فرمانده
 :برگشت و گفت یکه احتماال ماه بوده است! به سمت مان   یندبب

  ین؟هم  ی؟چ   یگهخب د -

 ینشمطمئنم اون زن رو با خودش برد. مطمئنم . انداخت تو صندوق عقب ماش -
. قبال ... هم یاد یره و م  یکه چند بار م  یدممرد بود. من د یه بود.  ط یاکه تو ح
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کنم. و خب ... سنم کمه. اما...   ی... فضول  یدگه نبا  یبودم ... خب ... مامانم م  یدهد
  !یرهو م خونه یاد یمتفاوت م یبا خانوما یدمد یم

  :زل زد  یکیغرق در تار یرو به رو یاز پنجره به خانه  فرمانده

  هست؟ یچه کس یخونه برا ینا یدون  ینم -

  :هم به آن سمت نگاه کرد مانی

مونده.   یمهربون بود. بعد که مرد ... خال  یرزنپ  یهبود.    یخانم ِ صالح   یخونه برا -
  .خارجن یاهمه مردن  یالشگن فام  یم

 هست؟  یخونه ک  ینتو ا یاد یمرد که م  ینپس ا -

 یمردم! م یتو کارا یمکن  ی فضول یدگه نبا  یانم مدونه! مام یکس نم   یچخب ه -
به  یاد یهست و م یخانم صالح  یلها گفته ، فام یهاز همسا یکیبار به  یهگه 

  .زنه یخونه سر م

  یدی؟تو صورت مرد رو د  -

 یادمه زنه.  یم یخوب  یها یپمرد قد بلند ، جوونه. ت یه. یکاز نزد یادنه ز -
 یمایاپت  یه  ینشمبود. ماش  یکش  یلی. خید پوش  یم  ی بلند مشک   یپالتو  یهزمستون  

  .خودش نبود ینبود. ماش یرانیا ینماش ینبود. اما ... ا یاهس

  االنم خودش بود؟ -

  ی حرف م  یلاومده بود با موبا  یاطدو بار تو ح  یکیآره خودش بود. من مطمئنم.   -
  .یدمشزد. من د

 :تخت ننشست یرو  فرمانده
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  تو؟ یاده زن باهاش بک  یدیند یمان  -

  !نه اصال -

  تو خونه ست؟ یناون ماش یمتوجه  شد یک  -

  .یدمششدم د یدار صبح که از خواب ب یروز د -

  نبوده؟ یشبشپس د -

  !نه نبوده -

  :دستش را به سمت او گرفت  فرمانده

  !نترس -

 :زد یادفر  بعد

  !کسرا -

  :یستاددر ا  یجلو  یرا به آن ! کسیدخند  یجانخودش را جمع کرد اما از ه  یکم  پسر 

  بله فرمانده؟ -

  ید که دو طبقه ست، با  یرو به رو همون  ی، به بچه ها بگو خونه  یینبرگرد پا -
  .ینباز نکردن، داخل بش یقهاگر بعد از پنج دق ید . اول زنگ بزنینخوب بگرد

  .بله متوجه شدم -

 یزن جلو یافتاده  یو شانه ها ینغمگ یدر رفت تا چهره  یکسرا از جلو  یآن  به
. یندزن بب  یبرگشت تا نگاه او را هم رو  یچشم فرمانده باشد. فرمانده به سمت مان 
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درخشانش، به    یکرد، تا چشم ها  یشبود. فرمانده صدا  ینهم غمگ  یمان   یچهره  
  :شود یرهاو خ

  !یگرفت   یاز بزرگترت اجازه م ید! اما بایکرد  یتو کار خوب  -

  :یند فردارش را بب یانداخت تا او فقط حجم موها  ییناسرش را پ مانی

ازم   یکار  یچگن .... فضولم... ه  یکنن. به من.. م  یآخه اونا ... حرف منو باور نم -
 .کنم  ی... اما... من دوست دارم ... من دقت میاد یبرنم

 .یندلب او بنش یبه او نگاه کرد تا لبخند رو دوباره

ترسن که مشکل براشون  ی. میمدخالت کن یدتن نباگف  یکردن. م  یاونا قبول نم -
  !االنم... گرچه ساختم انگار ینبسازم. هم

  :پسر گذاشت تا او به صورتش زل بزند یفنح یشانه   یدست رو فرمانده

. مطمئن باش ید  یم  یتاطرافت اهم  ی. اتفاقا خوبه به اتفاقا ینه مشکل نساخت  -
مراقب بود.  یدمنو باز کنه. اما خب ... با یپرونده  یه اطالع تو ممکنه راز  ینهم

به من  یتون  ینره، تو فقط م یادت ینو... ایاز طرف  یمدرک معتبر داشته باش یدبا
خطرناک    ینخطرناکه. ا  یلی. چون ... خبدیانجام    یسر خود کار  ید . نبا یاطالع بد

ممکنه  یبزرگه حت  یلیوته! خطرش خبرق و اجاق گاز متفا یدبودن، با خطر کل
  !کنه   یدخانواده تو تهد 

  :و باال کرد یینسرش را مطمئن پا مانی
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  یستونم پل  یوقت نم  یچدونمم ه  یبودنم. م  یسدونم . من خودم عاشق پل  یم -
!  یقانون  یپزشک  یخوام درس بخونم تا پزشک بشم. برا یخاطر م ینبشم. به هم

  ! خوام اونجا بتونم کمک کنم یم

او   یرا برا یو نوجوان  یاز کودک  یبا ز یهزاران خاطره  ی،مان  ی چشم ها درخشش
 یبرسد. به همان   یشکرد تا به آرزو  یکه او هم چه قدر تالش م  ینکرد. ا  یتکرار م

 :که االن بود. لبخند زد و گفت

  !خوام برسم یکه م  یتالش کردم تا اون  یلیمنم همسن تو بودم، خ -

 یدین؟ رس -

 یدوارم. امیرس  یدونم تو هم اگر دلت بخواد م ی! من میگهد  یدمرس  ینی؟ب  ینم -
  !یقانون  یبرسه، باهات بتونم کار کنم توپزشک  یروز یه

افرادش از کوچه، سر هر   ی. صدایدخند ی،مان  یخوشحال یخنده  یبار هم پا این
  :گفت  یبرگرداند. مان دو را به آن سمت  

  !شروع کردن -

  !یستناونا اون جا ن یگه! گرچه دیمکن  یداپ یخوب  یزایچ یدوارمآره ... ام -

  :یدبه گوشش رس یاز هندزفر یمان یبدهد، صدا یجواب  یاز آن که مان  قبل

  بود؟ یزیچه خبر شد فرمانده؟ چ -

  :تخت بلند شد یاز رو فرمانده

تو   یناحتماال رفت و امد داشته بب یجا قاسم ین! آدرس رو بگرد. ایماآره ن - 
  .خونه به نام اونه یننبوده که فوت شده؟ ا یبه اسم صالح  یزن  یالشونفام
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  که گزارش شده؟  یهمون خونه ا -

  .یراز کسرا پالک رو بگ یمانه ن -

  .دم ی. االن انجام میدمبله فهم -

  بود؟ یچ  یقاسم ینماش یمان -

  !یمشک  یتمایپا -

 .داره یگهد ینماش یه! اما یخودشه لعنت  -

  :و گفت یبه سمت مان  برگشت

  بود؟  یچ  ینشماش -

. از  ینمذاشتن بب یداشت اولش رو شاخه ها نم  63پالکش آخرش  یدسمند سف -
  .بدم یصپشت سر هم نتونستم تشخ

  :او تکان داد یبرا یسر فرمانده

  .ا اعالم کن نگهش دارن هر جا که هست، حتم 63آخر پالک  ید،سمند سف -

  .حتما ینمبله متوجه شدم ا -

فرمانده   یید،پا یاو و پسرش را م یرا زد . زن با نگران  یهندزفر یدگمه  فرمانده
  :. فرمانده گفتیستدکنار در با  یجلوتر رفت تا زن هم با نگران 

  یاون م یهپسر باهوش ی. مان ینقدر تحت فشار قرارش بد ینا یدخانوم شما نبا -
 یس خودتون با پل یدسند و مدرک معتبر داشت با یمزاحم باشه. وقت  یددونه نبا 
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چه قدر به کار  یدیمفهم یماجرا رو م یناگر زودتر ا یددون ی. میدگرفت  یتماس م
  کرد؟  یما کمک م

 ید بعد خودش را عقب کش یدافتاده بود، رس یینکه سرش پا  ینگاهش به مان  زن
 یکیخرپشته و در تار یوار رفت تا هر دو در پناه د یرون . فرمانده هم از اتاق ب

  :یدکش  ی. بعد زن آه بلندیستدبا

  ...سازه یدردسر م  یشه... همیدببخش -

  .االن دردسر نبود. اطالعاتش به درد ما خورد -

بار به جرم کودک   یهاتفاق افتاده و ...  ین باره... دو بار تا حاال ا یناول ینخب ا -
  .کردن از ما  یترو لو داد. اما خب... بعدش اونا شکا  یبغل یههمسا یآزار

  بود؟ یفتادهن  یاتفاق  ینواقعا چن -

  :تکان داد یوسانهسرش را ما زن

ها تا   یه همسا یدهم از دست پدرش ... کتک خورده! با یباشه... مان  ین اگر به ا -
  !دادن یلو م یحاال ما رو هم به جرم کودک آزار

  :برد و آهسته گفت یینفرمانده باال رفت. سرش را پا ابروی

  یده باهوش و فهم یلی بچه خ ینا ید؟ زن یبچه، کتکش م ینا  یط شرا ین شما با ا -
  .ست

   :به اتاقک انداخت یآه کشان نگاه  زن

دونم باهوشه اما... کاراش باعث ازار ماست.   یکنه! م  یم  یکه کجا زندگ   ینیدب  یم -
کردن   یت. شکا یدهرس یطور ازارمون داده . کار پدرش به کالنتر ینتا حاال دو بار ا
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..  یشدونم عالقه داره به آزما یخطرناکش... م ی... سه چهار بارم به خاطر کارا
  ...اما

  .یدکش  یآه بلند زن

  ...کردن  یزندگ  سخته باهاش -

اشک از صورت زن شد. متاثر شده بود . هم به   یمتوجه افتادن قطره  فرمانده
 !که در آن اتاقک افتاده بود  یخاطر غم زن و هم به خاطر پسر

مراقبش    ید. بایدکمکش کن  ید. بایددونم سخته . اما شما مادر و پدرش هست  یم -
  .یدکن  یخودتون بهش افتخار مبعدها    یدباهوشه. مطمئن باش  یلیخ  ی. مان یدباش

  :کرد  ییدشبا سر تا زن

 یخودمو باختم.. اما مان  یلیفلج شد... خ یسالگ  یکتو  یدونم خودم. وقت  یم -
خاطر    ینکرد. به هم  یبود و باهوش رفتار م  یرینهم ش  یجسور بود. از همون بچگ 

تفاوت هاش... باعث شد از همه  ینهمه دوستش داشتن. اما کم کم ... ا یشههم
  .دور بشه

  :نگذاشت زن ادامه بدهد  فرمانده

که متفاوته! فکر کنم االن برعکس شده،   یستاون بچه ن  یر تقص  ینخانم محترم، ا -
کنه! اون بزرگه و شما ...   یاون شما رو درک م ید،که شما اونو درک کن  ینعوض ا
 !یکانه کوچمتاسف

  :اش شد یره پر اشک و متعجب خ یبا چشم ها زن

  !جا بمونه ینخاطر خواستم ا ینکنم! اصال به هم  یمن درکش م -
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 :زد یپوزخند  فرمانده

چون  یدد یو سرزنش رو بهش م ییتنها ید؟چون دوستش دار ینکرد  یدشتبع -
کنن! که   تشیداره که حما یبه مادر و پدر یاز ! اون بچه نیبهعج ید؟دوستش دار

! من یمقفس بسازن و بگن ما درکش کرد یهنه  ین؟بال پروازش بشن. متوجه ا
مشاور خانواده   یکفردا اول وقت به   ین! اما بهتره حتما هم یستممشاور خانواده ن

  !ینعمر به پسرتون بدهکار یک! وگرنه یدمراجعه کن

گذاشت و به اتاق پا گذاشت.    یشبزند اما فرمانده از جلو  یدهان باز کرد تا حرف   زن
فرمانده که    ی  یهکرد. سا  یکرده بود و با دقت نگاه م  یرونسرش را از پنجره ب  یمان 
 :افتاد، برگشت یپنجره کنار ی یشهش یرو

  !یدکن  یبودم چه طور کار م یده! من تا حاال ند یدهست یچه قدر حرفه ا -

 :یندببزد و جلوتر رفت تا او هم افرادش را  یلبخند  فرمانده

  !باشه یو حرفه ا یقهم کارمون دق ید! بایمگروه متخصص هست  یهبله ، ما   -

  :ادامه داد یرو به مان   بعد

  !؟یبش یسپل یکه دوست دار  یتو گفت  -

 :زده گفت یجانه مانی

 ! بله -

  :کتابخانه انداخت  یبه اتاق و کتاب ها ینگاه   فرمانده

  ی؟ و نرم افزار هم عالقه دار یوتر و به کامپ -
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  :یدزده خند یجانه مانی

 یکیشکردم .   یطراح  یدوست دارم . خودم دو سه باز یلیوحشتناک . اصال خ -
  یه دارم  یگهماه د یمسابقه   یگرفتم! االنم برا  یزهجا یلیونهم برنده شد . پنجاه م

خوام   ی. مینیدرو بب یلچر مثل منه! اون و ییآدما  یکنم که برا  یم  ینرم افزار طراح 
  یم؟چه قدر راحت تر یددون یم ور ط ینکنارم! ا  یادهر زمان که خواستم ب

  :کهنه ماند و بعد با لبخند برگشت   یلچر و یاو رو نگاه

  گرده ؟  یم  ییآدما یندنبال چن یشههم یسپل یدون  ی! میهعال یلیخ -

  :یدزده خند یجانه مانی

  ...آره ... اما -

 :کرد  یپتو پنهان بودند نگاه  یر که ز  یشبه پاها ناامید

  ... آخه... من ... پا -

! یداشته باش یاز به پاهات ن یکه تو بخوا  یستن یا یفهوظ ین! ایستن یمشکل -
.  یبش  یسپل  یرویو وارد ن  یکار کن  ی،خارج از دانشگاه افسر  یتون   یمطمئن باش م

 ی، ! من مطمئنم اگر تو بخوایزنپشت م  یشهدارن، هم  یتطور فعال  ینکه ا  یساییپل
  !یرس یبه خواسته ات م

او   یشانه  ی. دست رویندپسر نوجوان را بب یمردمک ها یدن توانست لرز می
  :خم شد یگذاشت و کم
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هاش،  یتبذاره محدود یدتوانسته! آدم نبا یشهخواستن،هم ی،نره مان  یادت -
  ی، قانون  یپزشک  یاجور دور بزنه. حاال  یهونه بت ید. بایرهفرصت ها رو از دستش بگ

  !ی برس یاهاتتو به خواسته و رو ینهنداره! مهم ا یفرق  یچ! هیکانفورمات یاو 

  :پاک کرد یع محکم سر تکان داد و بعد با دست چشمانش را سر مانی

مسابقه ها رو   یکنم. همه   یکارو م  یندونم. حق با شماست. من هم یآره م -
کنم که به درد    یطراح  ییکنم نرم افزارا  یم یبه بعدم سع یناز اکنم.   یشرکت م

  .بخورن یسپل

  یت موفق  یدکل  ینتالش کرد. و خسته نشد. هم  ید ! بایهراه حل عال  یه  ین! اینههم -
  ی ا یزهانگ ینبه خاطر هوش و ا یخداروشکر کن یدبا یلیهاست. خ ینهزم یهمه 

  !نداره یهر کس ینو. ایکه دار

ها پا دارن اما هوش ندارن! من   یلیگم. خ  یم  ینوبه خودم هم  یشهدونم. هم  یم -
  !اونو دارم

که آن   یرفت . خودکار و دفتر یز کرد. بعد به سمت م  ییدشتا یبا لبخند فرمانده
تلفن   یکرد و شماره   یدادفتر پ یاز انتها یخال یصفحه  یکجا بود را برداشت و 

 :سمت او گرفتهمراهش را نوشت. بعد دفتر را به 

  !همراه منه. بهم زنگ بزن یشماره  ینا -

  :گفت  یدشد و بعد ناام یرهشوک زده به رقم ها خ مانی

  !خط ندارم یعنیآخه ... آخه من که تلفن ندارم.  -

  خط شد. خوبه؟ یهات  یزهخب پس جا  یلیخ -
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  :شد تا او بلند بخندد یرهمتعجب به اوخ مانی

! زود بهت یاز من طلب دار یزهجا یه! ینده مون کردبه حل پرو یتو کمک بزرگ  -
  . رسه یم

  ...من که یعنیخوام.  ینه نه ... من نم -

مسابقه ست! من  ی یزه مثل همون جا ینممن دوست دارم بهت بدم! فکر کن ا -
 !شد یمن خواه  یدوست خوب برا  یهکنم... تو   یفکر م

  :یردرا بگ یشاشک ها  یبار نتوانست جلو ینزده شده بود. ا یجانه مانی

  تونم بغلتون هم کنم؟ یشه... من م ی... م یعنیمن...  -

آغوشش  یانپسر را محکم م یفخم شد و بعد بدن نح یجلوتر رفت. کم فرمانده
  :پر بغض گفت یگرفت. مان 

  .... من ... ممنونمیمرس -

  :یستادو دوباره صاف ا یدخودش را عقب کش فرمانده

  ! یپز بد یکل  یتون  ی! بعدا میرمتونم عکست باهات بگ یم یاگر دوست دار -

را برداشت . فرمانده دوباره خم   یتا پسر نوجوان هم بخندد. گوش یدخند خودش
  :باشد یشد تا سرش کنار سر مان 

  !تو پسر یچه قدر مو دار -

 :کرد گفت  یدر به آنها نگاه م یک جلوو فرمانده رو به زن که با اش  یدخند مانی

  !یریناز ما دو تا عکس بگ یشهم -
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کرد لبخندش بزرگ    یگرفت . فرمانده سع  یرا از دست مان  یجلوتر آمد. گوش زن
 یدشبزرگ و سف  یشن  یو دندان ها  ید خند  یزده م  یجانکه ه  یتر باشد. مثل مان 

 :گفت  یرو به مان  یستاد،شده بود. دوباره که صاف ا یاننما

مراقب  یشتر ب ی. کمیو به ما اطالع داد یمن بازم ممنونم. که شهامت داشت  -
نره، من ... دوست تو هستم!  یادتو  ینمت زود بب یلیخ یدوارمخودت باش. ام

بهت کنم، حتما بهم  یتونم کمک  یم یکرد  یشم هر جا که فکر م یخوشحال م
  !یبگ 

  :یردمحکم دستش را بگ یبرد تا مان  یشرا پ دستش

  . تونم یمن م یدطور. اگر هر جا کمک خواست  ینممنونم. منم هم -

  .منم بفرست یعکس رو برا ینکنم! بعدا ا  یحتما روت حساب م -

  .بخندد یزد تا مان  چشمکی

  ... فعال ... خداحافظ  -

پشت بام را ترک کرد.  ین به آن از ز یبلند خدانگهدار گفت و او با خداحافظ  مانی
پله   یکه رو یددر، کنار شهروز، مرد را د یرونآمد و ب یینپا یپله ها را به تند

 ی به سر تا باال یگری. فرمانده نگاه دیستادا یعاو سر  یدننشسته است. مرد با د
  : مرد کرد

  یه؟شما چ یلفام -

  !یرمد -

  ید؟هست  یشما پدر مان  -
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  ... بله -

خبر  ینزودتر ا یداد یاجازه م یدکرد. با  یپسر شما به ما کمک بزرگ  یر،مد یآقا -
 . داد یرو م

  ... گه... من  یچرت و پرت م یاداما آخه... اون ز -

 :به اجبار گردنش را به عقب ببرد یدنشد یجلوتر رفت تا مرد برا فرمانده

از  یشتر ب یقنکن. اون پسر ال یفشو هوشش احترام بذار! ح ید به پسرت، عقا -
  !دونم و شما  یمن م  ین،باعث آزارش شد  ینمنظرش دارم، اگر بب  یر . من زیناستا

  ...اما -

 یتون،! بازم ممنونم از همکاریدو بشنو  یدخوب درک کن  یدوارمکه گفتم ! ام  ینهم -
  !ینبه خونه برگرد یدتون یم

متوجه اشاره اش شده بود،  . شهروز هم که یدآب پر یجو یجواب مرد، از رو بی
رو به رو،    ی رفتن به خانه    یشلوغ شده بود که او برا  یهمراه او شد. کوچه به قدر

 !باز کنند  یشاز شهروز کمک گرفت تا راه را برا

از پنجره  یخانه بود، به سمت خانه رو به رو برگشت، سر مان  یاطکه در ح  یزمان  
کار را کند و    یندست تکان داد تا او هم هم  یشبود. برا  یروناتاقک پشت بام ب   ی

  .بعد به سرعت وارد خانه شد

که با   یداشت. زمان  یاط به ح یبزرگ  یقد یکه کسرا به او نشان داد، پنجره   اتاقی
تا   یدو سرش را د یاتاق مان  یکتان را عقب برد، پنجره  یدو انگشت پرده 
  .است یدهدرست د یمطمئنش کند مان 
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  ی دو روز حداقل در آن خانه زندگ  یشواهد داشت که مرد و زن   یاف ، به قدر ک گرچه
 .خانه کهنه و پر از گرد و غبار بود یلکردند! وسا

را پوشانده بود. مثل دو تابلو فرش    یسلطنت   یمبل ها  یرنگ رو  یدسف  یملحفه ها 
رفت و آمد    یهال خانه نصب شده بود. مشخص بود فقط برا  یوار د  یکه رو  یبزرگ 

 .فاده شده استاز هال است

  یله و اشغال وس یفهال قرار داشت که جز چند تکه ظرف کث  یآشپزخانه در انتها 
شده و ظرف   یم یهته یروننکردند. غذا از ب یداپ یو تازه استفاده شده ا یدجد ی
  .کردند  یداآشغال پ ی یسهمصرف را داخل ک یک یها

قهوه ساز، چند   یک،  ی ساک و چمدان خال یک اتاق هم جز چند دست لباس ،  در 
  .نکردند یداپ یزیاتاق افتاده و هنوز نمدار بود چ  یگوشه   یبسته طناب ، پارچه ا 

 ینشان از آن داشت که کس  یز جا باشند اما همه چ  ینو حورا ا  ینبود قاسم  مطمئن
گشتن را    یبه خانه، فرمانده باق  یلع یدن. با رسیستبوده و حاال ن یجا زندان  ینا

   .برگشت یگاهبه آن دو سپرد و خودش همراه شهروز به پا

که پا سالن  یگذراند. زمان  یم یبرعکس روز، شب ها را در آرامش نسب پایگاه
تا فرمانده خودش را به او   یستادآمد . همان جا ا یروناز اتاق الله ب یماگذاشت، ن

  :کرد  برساند. بعد به اتاق اشاره

  .داخل فرمانده یاینب -

 :گفت  یما. بعد ن  یستادبه احترامش ا یز پشت م الله

  .که فوت شده  یرزنیهپ یهصاحب خونه   -
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 ! دونستم یم ینو ا -

  !یستن یرانکه گفتم االن ا  یههمون دوست دختر قاسم یخاله  یرزنبله! پ -

 :سر تکان داد فرمانده

! یمدقت کن یشتر ب یدشده! با یده واقعا دزد... حورا یدمجور که فهم یندرسته! ا -
  راه؟ یسپل یبرا یرو فرستاد ینمشخصات اون ماش

 ی نشونه ها ینشه با هم یم ینیمگشت تا بب  یبله فرمانده. البته الله داشت م -
  .کرد  یداپ یزیهم چ یککوچ

  :به سمت در راه افتاد و گفت  فرمانده

  یت و کسرا اومدن بفرستشون برن خونه! الله تو هم نها ی. علینآره بازم بگرد -
  ... ساعت بمون یک

  . من هستم فرمانده -

  !یفتدب یینبرگشت به سمتش تا او سرش پا  فرمانده

  !! بمونیدهست یسجور رئ یهبگم هر کدوم تون  یچ  -

سر درد  یشتر خسته و گرسنه بود. گرچه ب یو او اتاق را ترک کرد. کم یدخند نیما
مبل افتاد.  یحالش را بهتر کرد. بعد رو یزد، کم یشکه به سر و رو   یاشت. اب د

 .به در خورد  یهم گذاشته بود که ضربه ا یچشمانش را تازه رو 

غذا وارد شد. سالم داد تا  ینیبا س یتا بخواهد سر برگرداند، در باز شد . گروهبان  
دانست   یسکوت کرد. م  شیدنهم پا به اتاق گذاشت. با د  یما، ن   ینداو صاف تر بنش

  .کند  ینم یشخورد، رها یراحت نشود او غذا م یالشتا خ یمان
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که    یماانداخت و ظرف ساالد را برداشت. ن یجوجه نگاه  یبه تکه ها یبا آه  پس
  :مبل نشست یگر از خوردن او راحت شده بود، طرف د یالشانگار خ

  یی؟ به آدم ربا یدیم. پس دوباره رسیشهپرونده داره جالب م -

 :ادامه داد یماباال انداخت. ن یشانه ا فرمانده

کرده باشه. ممکن هم هست به زور وادارش   یابزار یممکنه از حورا استفاده  -
  !کرده؟

  :با برداشتن چند تکه کاهو گفت  فرمانده

  .احتماالت هست یلیآره خ -

  !یننکرد بهمون. البته به جز اون ماش یادیشدن اون جا هم کمک ز یداپ -

 چشم از ظرف ساالد گرفت و به او نگاه کرد  فرمانده

!  یهشده. طرفمون قاسم  یده حورا دز  یمدون  یکمک نکرد؟ چرا نکرد! حداقل االن م -
 ی؟راست  یهاسمش چ

 :ید خند نیما

  !یثمم -

  ! بهتره که ینا -

  : کرد  ییدبا دست تا نیما

بد   یدگفت شا  ینگران بود م  یزنگ زده بود. کم  یمرعش  یآقا  یننبود  یبله! راست  -
  .یمبذار یانرو هم تو جر یسرور ی. و بهتره اقایمنباشه پول رو آماده کن
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  :از جوجه را جدا کرد و گفت یکوچک   یتکه   فرمانده

  ی؟چ  یگهخودش حرف زده! ولش کن! د یبرا -

  بود که مدرک بشه؟ یزی! تو خونه چیچیواال ه یگهد -

  ین؟زنگ بهش نزد یما؟چه خبر ن یار ! از مازیاداثرانگشت به احتمال ز -

  :داد یهآه کشان به مبل تک نیما

و گفتن حال دختر و همسرش   یمارستانب  یمنه ... گفتم مزاحمش نشم اما زنگ زد -
  !بد  یا دونم خوبه  یمثل قبله. حاال نم

  :ید بگولقمه اش را قورت داد تا   فرمانده

  !خوبه  -

  !بده  یلیخ یداس یدمنداره؟ من د  یواقعا دخترش مشکل جد -

 :در دهانش، جواب داد یقبل از گذاشتن لقمه بعد  فرمانده

  یبالبته! چرا به صورتش آس ین برام جالبه هم یلی نزده. خ یب به صورتش آس -
م  دست چپشه که خداروشکر پوستشو باز   یشتر . بیختهدست و بدنش ر  ینزده؟ رو
  . سوزنده

  کارو باهاش کنه؟   ین ا یعوض یه  ید... فقط شونزده سالشه. چرا با یچارهدختر ب -

که آماده کرده بود   یبعد  ینداد. اما لقمه    یبود، پاسخ   یدنکه در حال جو  فرمانده
  :را نخورده در بشقاب گذاشت و از جا بلند شد
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به جاش بهم مسکن بده...   رو ببرن.  یناکنه. بگو ا  یمن خسته ام. سرم درد م  یمان -
طور. بچه  ینسر و صدا بفرستش بره خونه کسرا هم هم یاومد ب  یباشه عل یادت

  .یمکن  یمتون ینم یکار  یچخسته نکن! امشب ه یها رو الک 

  :یستادا نیما

 یاصال مشکل یگهخونه. من هستم. اگر الله هم باشه د یدرفت یکاش شما هم م -
  .یمردشو بزن یدهم کنه. فقط با یکنم بخواد کار  ی. گرچه من فکر نمیستن

  :گرفت و گفت  یخنک بهار یاز هوا یقی. دم عمیستادکنار پنجره ا  فرمانده

تو هم  یسخودم هستم! رئ یسکه بهت گفتم رو انجام بده. من خودم رئ  یکار -
  !هستم! پس به حرفام گوش کن

  :سمت در رفت با لبخند تکان داد و به یسر نیما

  !ینشما بخوا یست! بله فرمانده! هر چ  یجهنت یواقعا بحث کردن ب  -

  یش غذا را بردند و به جا  ینیبود. س  یشبه ظلمت رو به رو   یرههمچنان خ  فرمانده
دور کناف   یچراغ ها یشتر،آرامش ب یقرص قرار گرفت. برا یآب با بسته  یوانیل

 یکناف اتاق را به قدر  یسقف را هم خاموش کرد تا تنها چهار هالوژن کار شده رو
هم خورد تا زودتر اثر کنند، بعد   ا مبل نشست، اول دو قرص را ب یروشن کنند. رو

به   یقد بلندش جا یسرش بود و مبل ال برا یر . دستش زیدمبل دراز کش یرو
 .داشت یاندازه ا

منتظرند!    یشپشت پلک ها  یشبآلما و کابوس د  یایدانست رو  یبست. م  چشم
کامش را هم عسل کند. آلما، دوست   یرینش،ش یایپس اول به آلما فکر کرد تا رو

  .اش بود یقسمت زندگ  ین،تر یداشتن
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ساخت.  یاش، آرامش م یها و مشکالت، بودن آلما در زندگ  یریدرگ یهمه  با
اش خواهد    یکه مطمئن بود، واقع  یاییود. روکه مدت ها از خودش گرفته ب  یارامش

  .کرد

 یولوژی . ساعت بیدشن  یی بود و نه صدا یده شد. اما نه ترس یدار باره از خواب ب یک
بسته اش را  یمهن یباش صادر کرده بود. با تعجب، چشم ها یدار بدنش فرمان ب

  !بود یدسرش جد یگرداند . سقف باال

مبل گرفت    یق کارش را شناخت. دست به پشت گردنش را بلندتر کرد و حاال اتا  پس
تشک مبل  یمبل گذرانده بود از فرو رفتگ  یکه تمام شب را به پشت رو  یتا بدن 

  .ساعت به سمت پنجره برگشت  یدنکنده شود! با د

باشد! اما ساعت هفت   یدهشد تمام شب را خواب  یروشن شده بود! باورش نم  هوا
 یحرکت داد و دست  یشت. بدنش را کمگذا  ینزم یرا رو یشها ینصبح بود! پوت

  !سرش بود یحال لحظه اش، درد ساکت شده  ین. بهتریدصورتش کش یرو

اتاق،  ی. بلند شد و با روشن کردن چراغ هایدرس یبه گوش م ییسالن صداها از 
کرد،   یکه برگشت همان طور که صورتش را خشک م  یرفت. زمان  ییبه دستشو

  !ماند  یرههم خ یماخندان ن یبه چهره 

  !یرصبح بخ -

  من موندم؟ یچ   یمن تمام شب رو بخوابم! برا ی! چه طور گذاشت یرصبح بخ -

  :باال انداخت یو شانه ا ید خند نیما

  !امن و امانه یز ! به ظاهر همه چیمنداشت یکار -
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  :به ساعت اشاره کرد  فرمانده

  !که  یموقت ندار یتا مهلت قاسم یشتر ساعت ب یک -

  :داد و گفت یهاو تک یز به م نیما

  .یمکار کرد  یلیمن و الله روش خ -

  یدین؟ رس یبه چ  -

 یبرا یهمه نقشه ا یناو حورا با هم همدست بودن. ممکنه ا یکه قاسم  ینبه ا -
  .خواستن سر ما رو گرم کنن تا بتونن فرار کنن یعنیفرار بوده. 

  : مبل نشست یحوصله رو یب  فرمانده

 ین؟ کرد  یداپ یچ  ین؟دار ی! چ یمان یستن یباف  یهاالن وقت فرض ان!  یهفرض یناا-
  ؟ ینشون  یرد

 :فکر کرد و جواب داد ی. کمیندمبل بنش یگر داد طرف د یحهم ترج نیما

  ... یمتا اگر شد بتون یمکرد  یگیریرو پ یمشخصات اون زن آلمان  -

  :سر تکان داد فرمانده

ساعت   یکاالن؟  یختیمخوره آخه؟ ما پول ر یم یبه چه درد یننه ... ا یمان -
  یم؟که حساب بخوا  یستدر کار ن یمهلته، پول

  :داد یهبه مبل تک نیما

و نه  یمکن  یداپ یمرو تونست ینآخه! نه گزارش ماش یگهد یمندار یزیفرمانده چ -
  ... جا باشن البته ینشدن... اگر ا یمقا یداشته باشن برا ییکه جا  ینا
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مبل گذاشت تا نگاهش به سقف  یپشت  یسرش را رو ید،که کش  یف با پو فرمانده
  :باشد

از  یحرکت مشکوک  یچ! هینوقتتون رو هدر داد یخود! الک  یشه کار ب  یم ینا -
  گزارش نشده ؟  یمرعش یا یسرور

سر به کارخونه زده و بعد همش کنار همسرش    یککه    ی! سروریچینه فرمانده ه -
  یشب د یازدهبوده. فقط ساعت  یشکه دادن، روال کار  یهم گزارش یبوده. مرعش

  ! یمکن  یکار م  یزنگ زد و گفت چ 

  :سرش را باال گرفت فرمانده

  ی؟راجع به چ  -

  !یگهپول د -

  ؟کرد  یکارو م  ینبه حسابش، اون ا یزیمپول بر یمخواست یاگر م یعنی -

  :باال انداخت یشانه ا نیما

جون حورا در   یدکن  یو اون گفت اگر فکر م یدمبود که ازش پرس یاتفاقا سوال -
  یکیبا هم دست به    یدونه حورا و قاسم  ی. البته خب اون نمیمکارو کن  ینخطره ا
  !هستن

  :مبل گذاشت یپشت  یآه کشان دوباره سرش را رو  فرمانده

  ته؟درس یگهتماس هم نگرفته د  -

  . بله -
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 یتا حاال هم کار  یدجون اون دختر در خطره و ... شا  یانداره!    یشتر دو حالت ب  ینا -
  .کنن  ی... دارن فرار م یا کرده باشه و 

  ... یمبست یبافرار رو تقر  یراه ها یما همه  -

  .بگذره ... هزار تا راه هست یرقانونیتونه غ یست. م یدهفا یاما ب  -

  .یمکن  یر قاتل رو دستگ  یمتون  یاما نم  یمدون  یرو م  یز مسخره ست. همه چ  یلیخ -

  !فعال یمزن ی! ما حدس میمان یمدون یرو نم یز هنوز همه چ -

  :را باال برد و ادامه داد سرش

  دخترش منتقل شد؟ ی؟ندار  یخبر یار از ماز -

کارهاش   یجا زنگ زدم بهش. نه هنوز اما گفت همه    ین اتفاقا قبل از اومدنم به ا -
  . انجام شده و منتظر امبوالنس هستن. حال همسرش هم خوبه

  ید زنده با یا! مرده یمان یمرو امروز بکن یهقض  ینخوام قال ا یخب خداروشکر. م -
  ..بش یر اون پسر و حورا دستگ

. هر دو به سمت الله  گذاشت  یمهدر توسط الله ن یاش را باز کردن ناگهان  جمله
  .برگشتند

رسوندن .  یمارستانمصدوم رو به ب یه یمارستان،از ب یمگزارش دار  یهفرمانده  -
  !یکیه یبامشخصاتش با حورا تقر

  :ید پرس یمامبل بلند شدند، ن یو فرمانده هم زمان از رو نیما

  یمارستان؟از کدوم ب ی؟تو مطمئن -
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  .شه یاتوبان م یکتو غرب . نزد یدولت  یمارستانب یه -

  :رفت یزشبه سمت م سرگرد

  !رم یمن با الله م -

ست! فرمانده اسلحه   یدهفا یدانست ب  یدهان باز کرد تا مخالفت کند اما م نیما
  یما را به سمتش گرفت تا بپوشد. فرمانده رو به ن یقهجل یمااش را برداشت و ن

  :گفت

اعالم کن. تمام  یعره! سر یبه سمت شمال م اون اتوبان هم یمامواظب باش. ن -
  ی خوام از دستم فرار کنه. زنگ بزن به عل یداشته باشن. نم ید رو هشدار با  یر مس

حرکت   یعسر  یدخبرش رس  ییباشه اگر از هر جا  یمت  یه. آماده باش با  یادبگو زودتر ب
 .کنه

  .متوجه شدم -

آمد، همراه   یرون از اتاقش ب یما که او همراه ن  یزودتر از اتاق رفته بود و زمان  الله
بلند  ی. فرمانده هم با قدم هایددو یم یگاه پا یبه سمت در خروج  یگر سه نفر د

سوار   یعتا سر یستادا یشپا یجلو یرفتن او، سدان  یرونراه افتاد . هم زمان با ب
  یگاه پا  یمانع ورود  یر از ز  یر، آژ  یبا صدا  انرنگ هم زم  یشود و بعد دو سدان مشک 

 .بگذرند

 ینسرعت به ماش یخلوت اجازه  یها یابانگذراند. خ  یقهرا کمتر از پانزده دق راه
را برداشت  یاطح یها مانع ورود ینماش یدنبا د یمارستانب یداد. نگهبان  یها م

 .شدند  یمارستانبزرگ و باغ مانند ب یباتقر طیاوارد ح ینو هر دو ماش
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ها را    یر آژ  یکه صدا  یدر حال  یندو ماش  یدن آن جا شلوغ بود! د  یابان، بر خالف خ 
مردم جذاب و قابل توجه بود! فرمانده،   یبه دستور فرمانده قطع کرده بودند هم برا 

ه افتادند. را یمارستانب یشدند و به سمت در اصل یادهالله و شهروز از سدان ها پ
  :ایستاد یع سر یدنشاندر نگهبان با د یجلو

  شده قربان؟ یزیسالم، چ -

  :گفت  الله

  کجاست؟  یس! پلیشب. دیمارستانب ینمورد مشکوک اوردن ا یه -

کشاند و    یمارستاندوان دوان به سمتشان، آن ها را به داخل ب  یگروهبان   دویدن
  :یستاداو خبردار ا یداد سکوت کند. گروهبان جلو یحنگهبان ترج

  !هستم. در خدمت شما یسالم قربان، گروهبان معصوم -

پسر جوان الغر و قد بلند   یبه سر تا پا یو نگاه  یدچپ فرمانده باال پر ابروی
  :انداخت. بعد گفت

  ... شده یداپ یروز زن د یه -

  !هستمباال هست. من نگهبانش  یبله قربان ، طبقه  -

 :یدپرس یشتریبا تعجب ب  فرمانده

  ی؟تو نگهبانش -

  :و باال برد یینجوان سرش را محکم پا پسر 

  !بله قربان  -
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  یشش از پ ید! اگر مورد مشکوکه نبایچرخ  یم یجا دار ینا یکن  یپس غلط م -
  !یتکون بخور

از   . به تته پته افتاده بود. فرماندهیدلبش ماس یجوان وا رفت و لبخند رو پسر 
  : کنارش گذشت

  !راهو نشون بده  یاب -

خواست خودش جلوتر باال برود   ی. اول میدبه سمت پله ها دو  یبا چشم  گروهبان
 :و با دست اشاره کرد یستادآن ا یکاما 

  !دومه قربان یطبقه  -

از پله ها باال رفت. پشت سرش الله و شهروز و بعد گروهبان    یجواب   یچ ه  یب   فرمانده 
  :بود که گروهبان گفت یدهه پاگرد رسحرکت کرد. ب

  ...دوم سمت چپ یطبقه  -

  !گفت  یبلند یسبا اخم به سمتش برگشت و ه  فرمانده

  !تو سرت  یکه صداتو انداخت   یست! پادگان نیمارستانهجا ب ین چه خبرته بچه! ا -

پله ها را باال رفت. سمت   یباق   یتاهم  یبا دهان باز نگاهش کرد اما او ب   گروهبان
 یزنان بسته بود. گروهبان از کنار الله و شهروز رد شد و جلو   یجراح   یچپ با تابلو

  : یستاددر ا

  !شه یطور باز م ینهست! ا  یچشم ینا -
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هم زمان شد.  یدنشفرمانده به پسر جوان و عقب کش یشدن در و چشم غره  باز 
بودند، با تعجب  یستادها یشناست یرو به رو، دو پرستار که جلو یداخل راهرو

  :کرد. فرمانده گفت  ینگاهش م

  !جا باش ینشهروز با گروهبان ا  -

چشم شهروز، خودش همراه الله وارد بخش شدند. دو پرستار اشاره کردند و بعد    با
قبل از  یآمد و به سمت آن ها راه افتاد. کم یرونب یز سرپرستار بخش از پشت م

  :هم قرار گرفتند. فرمانده گفت یرو به رو ی،پرستار یز م

زن   یه  ینداشتمورد مشکوک    یه  یروز . د  یژه و  یگاهمن سرهنگ بهنام  هستم! از پا -
  ینمش؟شه من بب ی. م

 :زد  یکه حدودا هم سن و سال خودش بود، لبخند کم رنگ   زن

اون   یدنش؟ داد د یم ینگهبان  ی. البته گروهبان ییدکنم. بفرما  یبله خواهش م -
  . داره یقاطالع دق

  !یدمشبله د -

سر زن حرکت کردند. سه اتاق بعد، پرستار در را باز کرد. داخل اتاق سه تخت    پشت
بود. فرمانده معذب وارد شد و   یدهخواب یماریدو تخت آن، ب یقرار داشت که رو

. یستاداز تخت ها ا یکی یباشد. سرپرستار باال یننگاهش به زم یشتر کرد ب  یسع
  :ود گفته بیدتخت خواب یدختر جوان که رو یدنالله با د

  !خودشه فرمانده . مطمئنم -
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 ی  یسهشده و ک یچیبالش را پر کرده بود. سرش باندپ یروشن دختر رو یموها
  :یدهم به دستش متصل بود. فرمانده پرس یخون 

 خوابه؟  یا یهوشهب -

  .یمکرد  یقخوابه . درد داشت ما مسکن تزر -

  .مهمه یلیمن خ  یباهاش حرف زد. برا یشهم یک  -

 :انداخت یمارشب یبه پرونده  ینگاه  پرستاری

  !ینخب ساعت دو شب مسکن گرفته . بذار -

  :سر دختر رفت و آهسته تکانش داد باالی

  ...ینمنو بب یداری؟. ب یزمعز -

ماند!   یرهشد و شوک زده به آن ها خ  یدار تخت رو به رو ب  یمار صدا زدن پرستار، ب  با
  :گفت  یدبرگشت و با لبخن یانسالالله به سمت زن م

  .سر و صدا شد  ید. ببخشیداستراحت کن ید،نگران نباش -

گرفت،    یگر د یمار که الله چشم ازب  یکرد. زمان   یهمچنان هاج و واج نگاهش م زن
  :یدچشمانش بگو یهرنگ عنب یدندختر شد تا با د یمتوجه باز شدن چشم ها

  !درسته -

  :کرد. سر پرستار لبخند زنان گفت  یبه آن ها و سرپرستار نگاه م یدبا ترد دختر 

  دردت آروم شد؟ ی؟بهتر -
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  ین سنگ یو نفس ها یده پر  یشبه الله و بعد به فرمانده بود. رنگ از رو نگاهش
  :یدکش  یکرد. فرمانده آه کوتاه   یم ییناش را باال و پا  ینهس

  عروس شاهد؟  ی؟ شما حورا هست  -

 :کرد. فرمانده ادامه داد  یدنع به لرزدختر شرو یها لب

 یفتهم یز . وگرنه ... همه چیمکن  یداشتا پ ی بگ  ید؟! با یثمکجاست؟ م  یقاسم -
  ....یریدو تا قتل رو هم گردن بگ یدگردن خودت! با

تکان داد. فرمانده رو   یشتریبار با شدت ب ین ناخودآگاه هق زد و سرش را ا دختر 
  :به الله گفت

  .گوش کناظهاراتش رو   -

  :به سمت در رفت بعد

  خانم پرستار!؟ یاینشما با من ب یشهم -

 :یستادا یوار در ، فرمانده پشت به د یرون دنبالش رفت . ب  یبا چشم سرپرستار 

  بوده؟  یمشکلش چ  -

  :به اتاق کرد ینگاه  سرپرستار 

که از دست داده   یسه ضربه چاقو تو شکمش! زنده موندنش با اون همه خون  -
 یبود. جراح   یفتماوردنش . من ش  یشبکه به هوشه! د  ینا  یبود، معجزه ست. حت 

  .بود یدهنرس یاتیشهم به اندام ح یجد یبشد. خوشبختانه آس یاورژانس

  درسته! االن وضعش چه طوره؟ -
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   .کم خونه  یلینداره، خ  یره. اما ... در کل وضع خوب بعد از عمل رو دا  یط خب شرا -

  :سر تکان داد فرمانده

  ین؟گرفته باش  یلنداشت که شما تحو یلیاوردنش وسا یممنون. وقت  -

دارن. دو تا پسر نوجوان   یرو خودشون برم یز جا بود. همه چ ینا یسنه ... پل -
  .ار اونا نبوددونم با پسرا چه کردن. اما ک یکرده بودن. نم  یداشهم پ

  :زد یلبخند  فرمانده

  .یاز همکار یبله متوجه شدم. مرس -

  :گفت  یبا لبخند سرپرستار 

مراعاتش رو    ید! بایمارهباشه االن ب  یکنم ... فقط... اون دختر هر چ   یخواهش م -
  .یدکن

. البته  یمندار یکار  یگهرو به ما بگه حتما. بعد د یزیچ ید کنم حتما. با  یدرک م -
  !مظنون به قتل هستن  یشون. چون اینظام  یمارستانمنتقل بشه به ب  یدکنم بافکر  

  :گشاد شده اول در اتاق و بعد او را نگاه کرد  یبا چشم ها  سرپرستار 

  ...یدهد یباون دختر؟ اما خودش اس -

اول هم دستشو  یدباشه! با یگناههم ب یددونم. گفتم مظنون به قتل! شا یبله م -
 !تون یکنم. ممنونم بازم از همکار  یداپ

که در باز شد، گروهبان    یتکان داد و فرمانده به سمت در راه افتاد. زمان   یسر  پرستار 
  : رفت بلند شد. شهروز جلو آمد یکه به سمت باال م  ییپله ها  یاز رو
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پشت   ینا یکشهرک کوچ یهکردن.  یداشگه دو تا بچه پ یم ینفرمانده ، ا -
و شب موقع   یباز ی. اون جا بچه ها رفتن برایاصال انگار یابونه هست. تهش ب

 یم یرون که اون جا هست ب  یپل متروک  یر که از ز  یننبب یم ینو ماش یهبرگشتن 
  .یاد

افتاد اون   یکه دختره زخم  یننب  یرن م  یکنه و م  یگل م  یشونتا بچه کنجکاو  دو
 یر د ی... کم یسنس و اونا هم به پلگردن خونه و زنگ زدن به امبوال  یجا. برم

  ... انگار اقدام شده

  :یدکش  ینفس بلند  فرمانده

. تا االنم اون االغ رو گرفته  یدرس یگزارش به ما م  ینا یشبد یدبله! وگرنه با -
  !بودم

  :آمد یرون. همان موقع هم الله بیدصورتش کش  یرو یدست  فرمانده

 یفرمانده حدس شما درست بود. تو بندر آشنا داره! از قبل هماهنگ کرده و م -
  . خواد بره

  ....یدههمه مدت حتما رس ین شده! ا یر د یلیخ -

  :زده سر تکان داد یجانه الله

کرج بمونه   یکاز دوستاش که نزد  یکی  یشنه فرمانده . حورا گفت شب قرار بود پ -
بود. فروخته.  ینشگه احتماال پول ماش  یبود که حورا م یزیچ یه. انگار منتظر 

  .صبح قرار بود پول به دستش برسه



 

 
259

رمان  یک)اعتماد( کاربر انجمن  یجلد سوم  |  سارا هاشم یژهو  یگاهرمان پا  
 

را روشن   یهندزفر  یدستش انداخت و بعد دگمه    یبه ساعت مچ   ینگاه   فرمانده
 :کرد

  ...یمان -

  بله قربان؟ -

  ید؟رس یعل -

  :جواب داد یعل یما،ن یجا به

  یم؟در خدمت شماست. بر یلع -

 یواحدها یبه همه  یماحرکت کن. ن یع... سر ی. به سمت اتوبان غرب  یآره عل -
  ی شماره  ی،کن  یکه فکر م  یا یگهد یو هر جا یراه ها ، عوارض یسپل یا یگشت 

 .بشه یبررس یعسر ید رو بده. هر مورد مشکوک با ینپالک و ماش  ینصفه 

  .متوجه شدم -

  ... یدختر رو از کالنتر  ینا یپرونده  یمان -

 :ید به گروهبان پرس رو

  ی؟کدوم کالنتر -

  .و پنج یست دو -

  :گفت و ادامه داد  یماعدد را به ن  فرمانده

کردن   یداشکه پ  یبردار و برو به محل یمت یه یع. بعد سریرگزارش کامل رو بگ -
   .یمکن  یداشپ یداتوبان باش. با یها ینپالک از دورب یدنبال شماره 
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  ین؟گرد  یبله حتما . شما برم  -

  .یامآره من م -

  :به الله گفت رو

 .و باهاش حرف بزن یششمونه برات. برو پ یسدان م یهجا باش.  ین الله ا -

  .چشم فرمانده -

  :به شهروز و گروهبان کرد بعد با اخم گفت ینگاه   فرمانده

  یخور  یجا جم نم  ینتو درست کن! از ا  یقهچه وضعشه!    ینپسر! ا   یستصاف با  -
  ی؟! متوجه شدیبرگرد یتون  یتا مافوقت بهت بگه م

 :یدکه در حال درست کردن لباسش بود، پا کوب  گروهبان

  !بله قربان  -

 .خارج شد یمارستانبه الله انداخت و بعد همراه شهروز از ب یگرید نگاه

  :جلو آمد و گفت یع سر یدنشا دنبودند. کسرا ب  یو عل یمان ید،رس  یگاهبه پا وقتی

تو همون ساعت ها تو اتوبان بوده.   یباکه تقر  یمکرد  یداشماره پالک پ  یهفرمانده   -
  .شباهت هست یلیخ

  :سر تکان داد فرمانده

  ی؟گفت   یو عل  یماخوبه، به ن -

  .بله فرمانده -
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  .یحرکت کن  یعشد، سر یآماده نگه دار، اگر مورد یمت یه کسرا  -

و   یستادها یالجلوتر، آلما و دان یسراغ کارش فرستاد. کم یگریرا با چشم د کسرا
  :گفت  یال. دان یستادا یدنشانمنتظرش بودند. با د 

  !فرمانده یدسالم خسته نباش - 

  :و آلما گشت یالدان ینب نگاهش

  ین؟ندار یخبر یار ممنون. از ماز -

  :یدبه آلما کرد تا او بگو  ینگاه  دانیال

  .ده. اما هنوز منتقل نشده یانتقال دخترش رو انجام م یداره کارا -

  حالش خوب بود؟ -

  :و باال برد  یینپا ینانسرش را با اطم آلما

  .بله -

  :کرد  یشاز کنارشان بگذرد که آلما صدا خواست

  !فرمانده -

 بله؟  -

  یم؟باهم حرف بزن یار دختر ماز یدر مورد پرونده  یشهم -

که تازه به جمع شان ملحق شده بود،   یررضاآن ها و ام  یبه هر دو  ینگاه   فرمانده
 انداخت
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  ین؟کرد  یداپ یزیچ -

  :گفت  دانیال

  راهمون درسته؟ ینیمبب یمخوا ی! م یبا. اما خب آره تقریمتازه شروع کرد -

  :با تکان سر راه افتاد  فرمانده

  !اتاق من  یاینب -

  ی صندل یبالش راه افتادند و پشت سرش وارد اتاق شدند. فرمانده رو سه دن هر 
  .نشستن انتخاب کنند  یاز مبل را برا  یخودش نشست تا آن ها هم هر کدام طرف 

  خب منتظرم؟ -

  :و گفت یدکش  یبه آلما نگاه کردند او هم نفس کوتاه  یررضاو ام دانیال

 یانبوده. جر یمحل یقالبته تحقاومده و  یکالنتر  یجور که تو پرونده  ینخب ا -
صورت اتفاق افتاده. بهار همراه دو تا از دوستاش، از کالس زبان به خونه   ینبه ا

که   ینا  یبرا  یشهبلنده. اونا هم  یطرفه    یک  یابونخ  یه  یرفته. کالس زبان تو  یم
رفتن.   یرسه م  یم  یبعد  یابونکه به خ  یا  چهکو  یرو از تو  یابونخ  ینبزنن ا  یانبر م
  .کرد  ییدهم تا یار ماز ینوا

  داشته؟ یتکرار یر مس یبگ  یخوا یم یعنی -

  :کردند. آلما ادامه داد  ییدهر دو با سر تا یالو دان آلما

هوندا که   یموتور مشک  یهترک موتور نشسته بود.  یدهپاش یدکه اس  یبله. کس -
 یم  یبدن بهار و متوار  یرو  یزهر  یرو م  یدپالکشو پوشونده بود. موقع رد شدن اس
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و    یغج  یو از خونه ها مردم با صدا  یابوننبوده. اما خب تو خ  یشن. تو کوچه کس
  .زنن یزنگ م یس. و به اورژانس و پلیان یم یرونداد دخترا ب

 :داد یهاش تک یبه صندل  فرمانده

  ... هم! اگر بگم انتقام بوده  یار با ماز  یدختر داشته؟ حت   ینآخه با ا  یچه خصومت  -

  :تکان داد یسر دانیال

 !باشه  ینماجرا ا یمنه فرمانده. ما فکر نکن -

  چه طور؟ -

  :گفت  آلما

بود که اگر موضوع به انتقام مربوط بود،    ینکه ما رو به شک انداخت، ا  یزیچ  یه  -
دوست بهار، به سمت دست و   ی. اما از عمد طبق گفته نیختر یبه صورتش م

جور رو دارن، به    ینکه قصد انتقام ا  ییبدنش گرفتن. صورت بهار کامال سالمه. کسا
  .یرترهزنن که خب جبران ناپذ یم یبصورت اس

 :ید متفکر پرس فرمانده

  موتور؟  یدو نفر؟ رو یگفت  -

پرونده هست. هر دو تاشون کاله  تو ینبودن. ا یدهپوش یاهبله دو تا مرد که س -
 .بوده  یدهداشتن که صورتشون هم پوش یمشک 

  :فرمانده نشست یشانیپ یرو اخمی

  !مشکوکه یپوشش... تو روز روشن... کم ینخب ا -
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  :گفت  یعرضا سر امیر 

کس بعد و قبل ماجرا اونا رو    یچ! جالبه که هینهاز ابهامات ما هم هم یکی یقادق -
  !یده ند  یابونتو خ

  :فرمانده باال رفت ابروی

  .اومدن و بعدشم رفتن ییجا یهسوپر من نبودن که پرواز کنن! مطمئنا از  -

رو بدن.  یابونخ یسر چهار راه ها  یلمخواستم ف یشباما فرمانده! من د یستن -
  .یدم ند یمشخصات  ینبا چن یاما اصال کس

  .کف دستش جا شود  یانگذاشت تا چانه اش م  یز م یآرنجش را رو  فرمانده

باشه که اومده باشه! اونم با موتور! اگر  یدبا ی، راه  یخب کوچه ا ی؟چ  یعنی -
  .یدیمد یاونا رو م  یرفتن یدخونه بوده هم بازم با یهتو  یمفکر کن یمبخوا

  :گفت  آلما

  یرون وتور بکه از کوچه م  یگرفته، لحظه ا  یبعد یابونخ ینکه دورب   یلمیتنها ف -
 یزی اون محدوده ، چ یتو ینی دورب یچ! بعد بازم ه یهثان یکاونم در حد  یاد یم

 یده. پالکش هم پوش یادهو ز یتکرار یلیازشون ثبت نکرده. موتور هم خب ... خ
   ... رو بینادور  یمگرد  یم یمشده بود. اما حاال بازم دار

  !عجب -

  :رفت، گفت یمبل بلند شد و همان طور که کنار پنجره م یاز رو دانیال

  یز از دخترش بپرسه اما فعال که چ یار به ماز یم. ابهامات داره. ما گفتیبهکم عج  یه -
 یبوده که حت  یشده و نه تا حاال مورد ید. دخترش نه تهدیمنکرد یداپ یدیجد
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  ی دوستا یاره . شمیمکن یقبازم گفت راجع بهش تحق یار نگران بشه. البته ماز
  .و مدرسه اش رو بهمون داد یمیصم

 .یدکش  یشموها  یانم یدست  فرمانده

  .دستمون رد بشه یر از ز یزیچ یمبذار یدآره نبا -

را هم   یررضاو ام  یالبود. نگاهش دان  یز م  ی  یرهدر فکر ماند که خ  یبه آلما  نگاهش
  :ید نگاه بگو  ینا  یدند  و با  یردکرد تا او سر باال بگ  یشمتوجه آلما کرد. فرمانده صدا

  یرمتونم بپذ  یمن نم  یعنی.  یبهجا عج  ینا  یزیچ  یهکردم...    یخب... داشتم فکر م -
داشته باشه که بخواد از خودش انتقام  ی اون سن و سال ، مورد یاون دختر، تو

  !یرهبگ

  به نظرت به خاطر پدرش مورد هدف قرار دادن؟ - 

  :یدکش  ینفس کوتاه  آلما

. یستکم ن  یتشمسئله باشه. موقع ینتونه باعث ا یم یار خب در هر صورت ماز -
به دل  ینهازش ک یکی یلی. ممکنه حاال به هر دلیهخشن یسپل یار طور ماز ینهم

  ید اس یدنپاش ینکرده هم  یرمدرگ یشباز د یلیکه خ  یگرفته باشه ... منتها فکر
  ید تهد یهفقط  ین... ارسمت یم ینمشکوکه. از ا یلیمن خ ی برا ینبه بدنشه. ا

  !انجام بده یبخواد ... کار بزرگ  یدباشه. شا

  :با تعجب جمله را تکرار کرد امیررضا

  منظورت به سروان مهرگانه؟ ی؟چه کار یعنیانجام بده؟ خب ...  یکار بزرگ  -

  :کرد و ادامه داد  ییدرا تا یررضاداد. آلما با سر ام یهتک  یبه صندل  فرمانده
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آسون تره. هم    ی،راحت   یبه صورت، هم از جنبه    یداس  یدنبه نظرم پاش  یددون  یم -
 ی سواله  . نم  یلیمن خ  یبرا  یدهکه به جاش به بدنش پاش  ین! ایانتقام  یاز جنبه  

کاره.   ینا ی هم نحوه  یگهد یز چ یه کار رو کرده .   ینا یتونم هضمش کنم که اتفاق 
  .کار انتخاب کردن  ینا یرو برا یط شرا ینمعلومه که وقت گذاشتن و بهتر

 :آهسته سرش را حرکت داد  فرمانده

 !بودن یدرسته. حرفه ا -

  :کلمه گفت  ینزده از ا یجانه الما

به جا  یچین و هجور راحت، فرار کرد ینبودن که ا یگم حرفه ا  یبله . منم م -
    .نذاشتن

  :گفت  امیررضا

  .باشن  یتونن حرفه ا  یخب م  یریمرو در نظر بگ  یار هدف بودن ماز  ی  یهاگر فرض -

 :داده بود، گفت یهکنار پنجره تک  یوار که به د  یالرو به دان  فرمانده

  یال؟دان یکن  یفکر م یتو چ  -

  یی سراغ پرونده ها یمبر یدبه الما گفتم با ی! من حت یارهماز یهفرض ینمسلما اول -
  ید داشت، با یگاهداشته! به نظرم اگر ربط به پا یگاه قبل از اومدن به پا یار که ماز

  .ین شما هم هدف بود

منطقه   یه یو هر کدوم تو ین. پس راه رو درست بریهخوب ی یهفرض ینمآره ا -
  !کنه  یقتحق

 :را نشان داد یالدست دان با
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 یم  یدااز توشون پ  یزیچ  ین. ببیارماز  یمیقد  یو سراغ همون پرونده هابر   یالدان -
  ی؟کن

  . چشم بله  -

 :به آلما کرد و گفت رو

 یار هم در مورد دختر ماز یررضاکن. ام  یقخودت رو تحق ی یهآلما تو هم فرض -
  .هست یا یگهد یز چ یانما، جر ی یههم برخالف فرض یدکن. شا  یقتحق

 :بلند شد  یصندل یواز ر  یررضا،چشم ام با

گزارش ها رو.    یدتا به منم منتقل کن یمذار یو بعد جلسه م ید تا ظهر وقت بذار -
  .خارج بشه  یگاهتونه از پا یتون م یکی، فقط  یستنن  یمافقط چون گروه ن

  :زودتر گفت دانیال

  .بله حواسمون هست -

  ی معطل   یو همه با هم اتاقش را ترک کردند. فرمانده ب   یستادندهم ا  یررضاو ام  آلما
هم   یاعالم نشده بود و خود عل  یگزارش مثبت   یچتماس گرفت . اما هنوز ه  یبا عل

بود. کنار   یدههم هنوز به محل مورد نظر نرس یمانکرده بود. ن یداپ یمورد مشکوک 
 یامش رو که گرم شد، چشمانش با آر   اش یه آتش زد. ر یگاریو س یستادپنجره ا

 .هم افتاد

بود اما   یدهکه شب را خواب  ینفرستاد. با ا  یرونب  یقیرا با بازدم عم  یگار بعد دود س 
چشم باز کرد و کش   ید،رس یلترشبه ف یگار حوصله بود. بعد از آنکه س یکسل و ب 

  .هم به بدنش داد تا سرحال تر باشد یو قوس
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به آنجا، کسرا در اتاقش را باز کرد.   یدهراه افتاد اما نرس  یبهداشت   یسسمت سرو  به
  :ید ماند! فرمانده پرس یشبود، سرجا یستادها یساو که کنار در سرو یدنبا د

  شده کسرا؟ یچ  -

 :قدم به داخل آمد یکگفت و   یآهان  کسرا

  !کرد  یداشپ یکآندران -

  :فرمانده باال رفت ابروهای

  ی؟ رو؟ قاسم یک  -

 ... !راه یسپل یستم! وصل شده به سیگهبله د -

  یک رفت. اندران یگاهپا یورینگمعطل نکرد همراه کسرا به سمت اتاق مانت فرمانده
  .بلند شد یصندل یاز رو یدنشبا د

  . سالم فرمانده -

  !بود یکآندارن یجلو یتور مان یفرمانده به صفحه  چشم

  ؟ یکار کرد  یچ  -

  :ردبه صفحه نگاه ک آندارنیک

  .دوم بوده یتو عوارض ینماش یش،پ  ی یقهو سه دق یست! بیکهک کوچ یه -

  :سرش را جلوتر برد. کسرا گفت فرمانده

  .خودشه فرمانده -
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 :فرمانده نشست یشانیپ یرو اخمی

  ...که  ینرفته! ا یتو اتوبان غرب  یاما... عل -

  :گفت  کسرا

  یم؟من برم فرمانده؟ آماده ا -

  :ه کسرا انداخت و بعد سر تکان دادب ینگاه   فرمانده

  .یشتپ یادگم ب  یم یتر. به عل   یعبرو سر - 

کارش خوشش   یناز ا یادآمد فرمانده ز یادش آن  یکخواست پا بکوبد اما  کسرا
  ی را زد و به عل یهندزفر یبدود. فرمانده دگمه  یرونب یتا فقط با چشم یدآ  ینم
 .داد یحرا توض یانجر یماو ن

تر و با سرعت    یکساعت و ربع عقب تر بودند! کسرا از همه نزد   یک از مظنونشان   
مورد  ینبعد به ماش ی یقهتوانست چهل دق یدر ساعت، م یلومتر صد و پنجاه ک

در  یکگرفت. سوالش را با آندران  یم یشرا در پ یر نظر برسد البته اگر همان مس
 :گذاشت  یانم

  هم رد شده؟  یقبل یاز عوارض یعنیده.  یرو داره ادامه م یر مس ینا ینمبب -

به صفحه انداخت   ی را راحت کرد. دوباره نگاه   یالشتکان داد، خ  یککه آندارن  سری
  :گفت  یکآندارن یزده  یخ یبه چشم ها یرهو بعد خ

!  یگاهواسه خاطر پا  ی کن  یروهک م  ییدارم. منتها... بار آخره جا  یانمن بهت اطمن -
  !یرقانونیهغ ینا

  :برد یینسرش را پا یکم  آندارنیک
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 کشه من  یها رو جواب بدن، طول م ی. تا بخواد نامه نگاریفهضع یستمشونس -
...  

  !یمکن  یکارا نم  یناز ا یاددر هر صورت ما ز -

فرمانده با خنده و   ید،بگو یزیباال رفت اما قبل از آن که چ یکسر آندارن دوباره
  :او زد یبه بازو یضربه ا یچشمک 

  !خوب بود یلیکارت اما خ -

نامفهوم شکل  یشد تا طرح لبخند یدهکش   یکم  یکآندارن یبار لب ها  یناول برای
 :شد گفت ی. فرمانده همان طور که از اتاق خارج میردبگ

  .کن  یگیریکامال پ -

متخصص و  یکه افراد  ین. ته قلبش از اید در شن یرونرا ب یکگفتن آندارن  چشم
 ینشد و مغرور از ا یراحت م  یالشکنند، خوشحال بود. خ  یم ش یتباهوش حما
 یاز هندزفر  یمان یبود که صدا یده بود.  به اتاقش نرس یدوارتر ام ینده اوضاع، به آ 

 :یدبه گوشش رس

  فرمانده؟ -

  یما؟کنم ن  یگوش م -

همون    یشبگه د  یدکه هست. صاحبش م   یهکردن،    یداکه حورا رو پ  یابونیسرخ -
. یدهخر یو آب معدن  یگار ازش س یقاسم ینبا مشخصات ماش ینماش یه ساعت 

بوده و انگار سر پول دادن با هم بحث   یعصبان  یلیبود چون خ یادمگه خوب   یم
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 یگه هم با قاسم  یکه م  ی. مشخصات  یادمه یقگه دق  یم ینهم یهم کردن. برا
  .یباتقر یکیه

  .شسته بودن  یصندل یوارد اتاقش شد و رو  فرمانده

  همون طور که گفتن هست؟  یدی؟محل رو هم د یخوبه... رفت  -

. اما دور افتاده ست و یگهد یمرس ی. تا خود محل نرفتم. االن میبله تاحدود -
 ینا یدکه شما گفت  یکنم با اون وضع   یواقعا اون دختر شانس اورده وگرنه فکر نم

  .پرته یلیخ یجا یه اورد.  یجا دووم م

 :و گفت یدصورتش کش  یرو یدست  فرمانده

  !اورد یهم دووم م یدنبا -

  همدست بودن؟ -

  ... یدماجرا، فقط با یدننمونده تا فهم یزی! چیماصددرصد ن -

  :او را ناتمام گذاشت  یدر توسط شهروز جمله  یشدن ناگهان  باز 

  یست. بهش ا یدهرو د ینماش یراهدار یسگشت پل  یهخبر خوب!  یهفرمانده  -
افتادن  یبه،تحت تعق یدند یبه خاطر سرعت اما توجه نکرده. اونا هم وقت  دادن

  .دنبالش

  :زد یشصدا نیما

  ید؟ فرمانده ؟ هست -

  :بلند شد یصندل  یاز رو فرمانده
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  ین؟باهاشون در تماس -

  .رم به سروان بگم  یبله احتماال بشه باهاشون تماس گرفت. م -

  :رفت ، گفت یم یرونکه دوباره برفت و او همان طور   یمعطل یب  شهروز 

  کسرا؟  یی؟اونجا یعل -

  :اول جواب داد علی

  شده؟ یبله فرمانده چ  -

  ید تر باش یعسر یدکنه. با  یم یبشکرده. تعق  یداشپ یرانندگ  ییگشت راهنما   یه -
  .یدتر حرکت کن یعفرستم. فقط سر یرو براتون م یتشبچه ها. االن موقع

هدفون   یکبود. اندارن یده در رس یو کسرا با هم چشم گفتند. فرمانده جلو علی
 :سرش بود را برداشت و به سمت او گرفت یکه رو  یبزرگ 

  .یهرانندگ  ییفرمانده همون گشت راهنما -

 :هدفون را گذاشت یعسر فرمانده

  .سالم -

 :جوابش را دارد. فرمانده گفت یو خش دار یفضع صدای

منحرف   یاصل  یاز جاده    یناصال اجازه بد  ید. نبایدکن  یمکن همکارم  یلطفا تا جا -
 یدکه گمش نکن  ییفاصله رو فقط تا جا ینانجام ند یا یگهاقدام د یچبشه . اما ه

فقط در حد   یستاد،کنه. اگر ا  یا  یگهزده بشه و کار د  یجانخوام ه  ی. نمیدحفظ کن
 .مجازش  ر یهمون سرعت غ ین یع . یدخودتون باهاش برخورد کن یفوظا
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 یصفحه  یرا رو یقرمز یبا دست نقطه  یکبه او گفت . آندارن یچشم صدا
  :بزرگ نشان داد یور مانت

  !یسه پل ینماش ینا -

  .بچه ها هم بفرست که بهش برسن  یو مختصاتش رو برا  یکدنبالش کن آندارن -

 یچرخان   ینشست و مشغول شد. شهروز صندل  یصندل  یرو  یانچشم گو  آندارنیک
  :ید را جلوتر کش

  .فرمانده  ییدبفرما -

که نشست ، از   یصندل یانداخت. رو یبه او و بعد صندل ی نگاه کوتاه  فرمانده
 :ها آمد  یسپل یفضع یصدا یگوش

  ... یفرع  یجاده  یهداخل  یچیدپ -

  :یدها کوب یتور بزرگ مان یز م یمحکم دستش را رو فرمانده

  .یدگمش نکن  ید! دنبالش باشیلعنت  -

  :را زد  یهندزفر یگرفت. بعد دگمه   یک را برداشت و به سمت اندارن  هدفون

  ین؟دار یکتراف ین؟چه قدر مونده برس یکسرا ، عل -

  :گفت  یکاز آن دو آندارن  زودتر 

  !یمداشت یکوپتر هل یدنه ندارن! با -

  :گفت  علی



 

 
274

رمان  یک)اعتماد( کاربر انجمن  یجلد سوم  |  سارا هاشم یژهو  یگاهرمان پا  
 

 یشتر باالست. صد و شصت تا . ب  یلی. سرعتمون خیقهدق  یستگه ب  یواال نقشه م -
  .یشه! اتوبان شلوغه کم یواقعا نم یناز ا

 :بعد از او گفت کسرا

  .یمندار یکشلوغه اما تراف یجا هم کم ینما هم همون حدوده. ا یبرا -

 :گفت  یکجواب به آن ها، به آندارن یبه جا  فرمانده

اورژانس و هالل احمر   یستگاها یحت  یاراه  یساون طرفا پل ین. ببیهفکر خوب -
  ما خارج نشده؟ یشهر یهنوز از محدوده  یم؟ازشون بخوا یمکه بتون  یستن

  :مشغول شد و گفت آندارنیک

  .نه هنوز -

  :مکث گفت یهاز چند ثان بعد

  !شهرک شده یهگن وارد   یم -

  :نقشه دست گذاشت روی

  !ینجاا - 

 .یندسرش را جلوتر برد تا بهتر بب فرمانده

  .کنن همچنان  یبشخواد در بره! بگو تعق یم -

که فرمانده   یگفت. زمان   یرانندگ  ییراهنما یسفرمانده را به پل یجمله  آندارنیک
اورژانس در  یستگاها یکهم  یکخبر داد آندارن یدجد یتو کسرا از موقع یبه عل

  :کرد  یدامحل پ یکینزد
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  . نه یادونم فعاله   یداره . اما نم یستگاها ینفرمانده ا -

  .باهاشون یر تماس بگ -

  :را به سمت او گرفت یگرید ی، گوش اندارنیک

  .راحت تره  یدحرف بزن ینبا ا -

 یگاه که مسئول پا یمرد یبعد صدا یرا گرفت و چند لحظه  یگوش فرمانده
ودش ، خواسته اش را به مسئول  خ ی. بعد از معرف یداورژانس بود، به گوشش رس

موجود نبود. تماس که قطع شد،  یستگاهکوپتر فعال در ا یآن جا گفت اما هل
 :گفت  یکاندارن

  یرین؟گ  یکمک نم  یسپل یروهایچرا از ن -

  :جواب او، گفت ی. به جایدکش  یقینفس عم  فرمانده

  هنوز دنبالشن؟ ینبب -

فرمانده    ینفس راحت   یشان،ا جواب بله  و ب   ید ها پرس  یساز پل  یک او را اندارن  سوال
  :شدند به او نشان داد  یتر م  یککه هر لحظه نزد  یدو چراغ سبز  یک.آندارنیدکش

  .شه گرفتش ی. به نظرم میکننزد یلیماست. خ یندو تا ماش -

 .صورتش نشست و بعد بلند شد یرو یبه نقشه انداخت. اخم ینگاه   فرمانده

  .ینمتر کن بهتر بب یککوچ  یکم  ینوا -

شهر  یبه نقشه  یخواست را انجام داد. فرمانده نگاه  یکه م یکار آندانیک
  :انداخت
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  ... ها ... و یابونخ ینرفته. از ا یر مس یناز ا -

  :گفت  اندارنیک

  .. دو تا شدن یکشونهنزد یگهگشت د  یهگه   یم یسپل -

 :گفت  یکو به اندارنشهرک کوچک داشت. بعد ر  یهنوز چشم به نقشه   فرمانده

. عجله  یباتقر  یاد  یو هفت بره داخل. از جلوش در م   یس  یابونشون از خ  یکیبگو   -
گفت.   یساو را به پل یخواسته  یکجور دور بزنه. آندارن یهخوام  ینکنه . فقط م

 ی شده است. کم یمتفه یساو را هم راحت کرد که پل یالبعد با تکان دادن سر خ
  .تا فرمانده لبخند بزند شدمورد نظر  یابانرد خبعد چراغ قرمز رنگ وا

راه   یکیتون وارد شهرک بشه و  یکیگردونم سمت شما.   یدارم برش م یعل -
  .یداون جا باش یعوجود داره. سر  یراه خروج  یکرو ببنده. فقط   یخروج 

 : گفت  یعل یبه جا کسرا

 . رسم فرمانده یمن زودتر م -

 یدمنحرفش کن یرانندگ  ییراهنما یسبا کمک پل یدپس تو برو داخل شهرک. با -
  .یسمت خروج 

  :ها گفتبعد از آن  یمامطمئنش کردند. ن یو کسرا با گفتن چشم علی

  برم دنبالشون؟ خواینیفرمانده من آزادم. م -

  .یگاهپا یا. برگرد بیستنه الزم ن -

  یارم؟با خودم ب یالزمه شاهد -
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  .یا! بیستهمه شاهد! مهم ن نیا -

  :قرمز را نشان داد ینقطه  یکنشست. آندارن یصندل یدوباره رو یما،چشم ن با

  !فکر کنم تونستن -

  :زد یلبخند  فرمانده

  !افتاد تو تله -

که  یانبریشده است و طبق آدرس م ی اصل یابانکه کسرا گفت وارد خ زمانی
را بست   یهم به موقع راه خروج  ی. علیدرس ینفرستاد، به ماش یشبرا یکآندارن

مظنونشان را با کمک   یریخبر از دستگ ینان، با اطم یربع به دو، عل یک تا ساعت 
را از گوشش در   هندزفریاعالم کند. فرمانده    ین،ماش  یکدرست به الست  یکشل  یک

  :داد یهتک یآورد و به صندل

  !منم یتشکر کن جا  هایساز پل یکتموم شد باالخره! آندارن - 

و او با نفس   یستادبه احترامش ا یکبلند شد. آندارن یصندل یباره از رو یک بعد
  .به سمت اتاقش حرکت کرد یدکه کش  یبلند

 چکیدیاش مچانه  یر . آب همچنان از زیدکش  یشموها  یانرا م  یسشخ  هایدست
 یشتر ا بآب را که بست، سرش ر  یر پوستش را سرحال کرده بود. ش اش،ی و خنک 

 .تر شدبرد. چشمانش تنگ  ینهآ  یکنزد

 یزیموها حرکت کردند. سرش را چپ و راست کرد. نه چ  یاندوباره انگشتانش م 
زبانش نشست و بعد، پوزخند زنان صاف   یبود! اول آه رو یتواقع دیدیکه م

  .یستادا
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  !ی؟چهل سالگ  ی؟گرد  ی م یدنبال چ  یدار -

بدجور در   ها،یقهتنها در کنار شق  یاش، حت شده   یدسف  یموها  یش چند سال پ  شاید
ُپرتر   ها،یاهیس یال به ال یدسپ یکه رد موها  ینبا ا یاما حاال، حت  یزد،چشم م

 .بود! سرش را باال گرفت یعیطب یشد،م

اش چانه یر ز یاه،را از س یدسف یهاروزه، دانه یک  یشته ر یانم توانستیم 
کنار   یکاغذ  یبرگ از حوله یکآهش شد.  همراه بار ین بدهد. لبخند ا یصتشخ
 .گرفت  ینهجدا کرد و چشم از آ  ییروشو

آمد. هنوز در را   یرونب یبهداشت  یسرنگ، از سرو یمشک  یفبا برداشتن کش ظر  
به در خورد. هم زمان با برگشتن سرش، در هم باز شد و  یانبسته بود که ضربه 
  .او شد یسآلما مات صورت خ

بود! با  ینهدرون آ  یانسالمرد م دید،یکه آلما م ییرذهن خودش، تصو در 
به  شانیدیکه سف  ییجمع شده و موها  یهاو درشت کنار چشم یز ر یهاچروک
  !زندیذوق م

با دست جمعشان کرد و کش را دو بار، دور موها محکم کرد! غافل از  یعسر پس
آلما دوست  یچه قدر برا یس،موج دار و خ یاو، با موها یر تصو ینکه ا ینا

 !فقط متعلق به اوست کردیحس م یشهکه هم  یری! تصوستیداشتن

خسته و کالفه کش دور   یها وقت شب یا. آمدیم یرونها از حمام بکه صبح  یزمان  
 ین ! و ایگاهپا  ی! سهند  او بود! نه فرمانده خوابیدیمبل م  یو رو  کردیموها را باز م

   .ینددر آن لحظه بب  توانستیما مبود که آل یریتصو ینبهتر
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 ی کجا هستند! نفس کوتاه   یفتد،ب یادشآلما را خراب کرد تا  یر موها، تصو بستن
  :و بدون آن که در را ببند، گفت یدکش

 . ...کردم  یداپ یزیچ یهبهار  یدر مورد پرونده  ید،ببخش -

  :راه افتاد یزشبه سمت م  فرمانده

   خب ؟ -

هم   یروروبه  گردد،یبه سمت او برم  یز که او کنار م  یزمان پشت سرش رفت تا    آلما
  :را به سمت او گرفت و گفت یاباشد. برگه

  !نداره  یار به ماز یاتفاق، ربط  ینمطمئنم ا یگهبگم د یدبا یعنی...کنمیفکر م -

  :شد و برگه را گرفت یزتر فرمانده ر هایچشم

  ی؟کرد  یداپ  یچه طور؟ چ  -

  ی اما تو یبهعج یدشا یلیجا و خ ینوار هستن! تکرار شدن. دو مورد تو ا یره زنج -
  . هم تکرار شده یگهسه تا شهر د

  :دستش، به صورت آلما زل زد یبرگه یفرمانده باال رفت و به جا ابروی

   مورد؟ ینمثل هم یقادق ی؟چ   یعنیوار؟   یرهزنج -

  :برد  یینباال و پا ینانسرش را با اطم آلما

ترن! اما متفاوت  یکم  یگهد  یشهرها  یمورد! البته موردها  ینشکل هم  یقا. دقبله -
در موردشون اما موتور  یفهضع یبوده. اطالعات کم جور ینهم جایندو مورد ا

   .یدنپوش یکه کاله کاسکت دارن و لباس مشک   ی. آدمپالکی و ب  یمشک  یکلتس
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 یالرا به سمت در کشاند. داننگاه هر دو    یررضا،و ام  یالکوتاه در توسط دان  یضربه
  :گفت

  واقعًا درسته آلما؟  -

  یال . دانیستادندطرف آن دو ا یکهر کدام  یالو دان یررضاکرد. ام  ییدبا سر تا  آلما
  :یدپرس

  یم؟باش یگهد یهادنبال پرونده  یستالزم ن  یگهپس د -

  :گزارش انداخت  یبه برگه ینگاه کل  فرمانده

 ید. شایمدقت کن یقاً دق  یدکه ثابت بشه. با  ین. مگر ایمصد در صد بگ تونیمینم -
  .باشه یباز یه

  :گفت  امیررضا

  اومدن؟ یار ندونسته دنبال دختر ماز  یدشا -

  :جلوتر از او گفت  آلما

  !نه فکر نکنم -

  !به فرمانده نگاه کرد که او هم چشم به او داشت بعد

  !هستن یخاص یکه طرفاشون آدما  ینها کنه،یکه منو مطمئن م  یمورد یه -

  خاص؟ یآدما -

  :با سر داد و دوباره رو به او گفت یالجواب دان آلما
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و دو ساله.  یزن س یهبه  یشهجا، مربوط م ینهم یگزارش برا  یمورد ثبت  یناول -
  یکی زن    ین . برادر ایدهد  یب از بدنش آس  یکه فقط قسمت   یختنر  ید روش اس  یجور

  !هاستاز باال مقام

  :صورت همه جان گرفت. آلما ادامه داد یرو تعجب

  !هست یدادگستر هاییاز قاض یکیمورد هم دختر  یندوم -

  :گفت  امیررضا

  !مورد هم دختر سروان مهرگان ینسوم -

  :گفت  دادیطور که سرش را تکان مهمان  آلما

اتفاق افتادن   یراً کردم که اخ  دایها هم پجاست سه تا تو شهرستان  ین بله. جالب ا -
  !هستن یمورد ینو هر کدوم مثل چن

 دانست ی اما او هم م  کردی همچنان غرق در فکر بود. به صورت آلما نگاه م  فرمانده 
  یقی سکوت شد. بعد فرمانده با نفس عم یه! چند ثانستیگرید یحواسش جا

  :رفت یزشگذاشت و پشت م  یز م یبرگشت. برگه را رو

قبل    یهاهم از پرونده   یزیمزخرف! حاال چ  یریگانتقام  یه خب جالب شد. احتمااًل   -
 شده؟  یداپ

  

 یز ها، چپرونده  ینا  ینگرفتم اما برا یلشهرستان رو تحو یها من هنوز پرونده  -
. یدمند یشرفتیپ یچاما...ه گردنی! پرونده باِز و دارن دنبالشون میستن یخاص

  .اومد یشپ یبرام اتفاقًا سوال بزرگ 
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   :ید و پرس یستاد سرجا ا فرمانده

  خب؟ -

  :یستداو با یقبل یبرداشت تا جا یقدم کوتاه  آلما

! اما پرونده  یستنن  یکم  یمهم، آدما  یبا تقر ِیقاض  یهباال مقام و دختر    یهخواهر   -
 گذره،ی ماه م  یکاز مورد اول    ینکه. که خب گفتم...با ایدهاماتور رس  یلیخ  یمت  یهبه  

  !انیو محل یاول یقاتهنوز تو تحق

 :گفت  یررضافرمانده باال رفت، ام ابروی

  !ازش رد شدن اهمیتیب  -

  !نگرفتن یاونا جد یا واقعًا،  یستنن یچندان مهم یآدما یا -

  :نشست و گفت یصندل یکرد. رو  ییدرا تا  یالحرف دان فرمانده

و دخترش   یار ما ماز  ی! چون برایریمگب  یجد   ید! خب پس ما باطورهیناحتمااًل هم -
  ین . اینها و بازم بگردپرونده  ینسراغ ا ین. بریدمهمه! حواستون رو جمع کن

  .براش ینها هم جالب توجه هست. حتمًا وقت بذارموضوع شهرستان

  :ید به آلما پرس رو

  دخترش جا به جا شد؟ ی؟ندار  یخبر یار از ماز -

 یات شما مشغول عمل  یش،ساعت پ  یمبله. خوب بودن. خودش تماس گرفته بود ن -
  !ینبود

  : سر تکان داد و برگه را برداشت فرمانده
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  ی رو  ی داشته باشم. هر ک   یمنم دسترس  یع،سر  ید رو. اطالعات رو وارد کن  ینا  یر بگ - 
 . ...کار کنه  یموضوع 

. آلما برگه را از فرمانده  دادیم یکس یدنخبر از رس یگاه،پا ینماش یر آژ صدای
 :گرفت

موضوعات   یوقتمون رو برا یگه. دکنیمیروش کار م یمبله چشم هر سه نفر دار -
  یم؟نذار یگهد

 :فکر کرد  یکم  فرمانده

. فعاًل  یارینحتمًا تو پرونده ب ین،کرد  یقبازم حواستون به اونا هم باشه. اگر تحق -
  .ثابت بشه . تا خالفشکنیمیمسئله کار م ینهم یرو

فوت کرد و به   یروناو را مطمئن کردند. فرمانده نفسش را ب ی، سه نفر با چشم هر 
 :داد یهتک یصندل

قدم کمتر   یک  یدبا  یشه ! همیدرو مطلع نکن  یار ماز  یادباشه از روند پرونده ز  یادتون -
که مطمئنم ازش و   ین! با ایننگ یزیشما هم چ یداز ما بدونه! البته اگر نپرس

 تونهی...نمیزادهجلوتر از احساسشه، اما خب...آدم یشهمنطقش هم دونمیم
   .انجام بده منطقییتحمل کنه و ممکنه کار ب 

 :تکان داد و به در اشاره کرد یتنها چشم گفت. فرمانده سر بار ینا آلما

 . ...یگهد ین بر تونیدیم -

  :متعجب گفت یدنش،فرمانده با دشد.  یکیآن سه نفر با ورود الله  رفتن

  هست اونجا؟  ی کس  ی؟چرا برگشت  -



 

 
284

رمان  یک)اعتماد( کاربر انجمن  یجلد سوم  |  سارا هاشم یژهو  یگاهرمان پا  
 

  :یستادا یز کنار م  یبا سالم الله

 یمارستانب یممنتقلش کن یدبله هست دو تا مراقب گذاشتم. البته فکر کنم با -
  !! گرچه...اگر زنده بمونهینظام

  :آخر، فرمانده متعجب اخم کرد یجمله  با

  !؟یلیحالش بد نبود خ -

  ی که جا  یناز دست داده. ضربات چاقو با ا یادینداره...خون ز یچرا اوضاع خوب  -
  .هستن یقنخوردن، اما خب...عم یحساس

 :جمع کرد ینهس یرا رو یش هادست  فرمانده

  زد؟ ی... حرف طورین پس ا -

مکث کرد و   ی. کمیندمبل بنش  یداد رو  یحو بعد ترج  یدکش  یاول نفس کوتاه   الله
 :گفت  یگریبعد از نفس د

شده...از  یفبود و ضع یده ترس یشو نداشت. حساب  ییتوانا یعنیدرست نه!  -
  . ...یشهزنده هم بمونه، به عنوان قاتل مجازات م دونهی...میطرف 

  ...به قتل اعتراف کرد؟طورهینمسلمًا هم -

 :آمد  نییآهسته پا سرالله

  یلی ! خیهروان  یه. اون پسر  یدهگفت که ترس  یعنی...یدهرو اون کشته...ترس  یادشه -
  .ترسهیازش م

 یاد؟از شه -
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  !هر دو تا -

  :با تعجب تکرار کرد  فرمانده

   ی؟و قاسم یادهر دو تا؟ شه -

 :یدکش  یباز هم آه کوتاه  الله

 ی...دومیقاسم یشده! اول  دو تا مرد یدختر...قربان  ین ا یهقربان یهبه نظرم... -
که گفت و خودمون    یزهاییدرست حرف نزد. اما از چ یلی...البته گفتم خیادشه
  !یهمون قاسم یثم،افتاده! حورا و م یبگم چه اتفاق  یقدق تونمیم یدیم،فهم

  :سر تکان داد تا او ادامه بدهد فرمانده

با  ینکهطردش کردن. تا ا یدزد یانبوده. همه بعد از اون جر ییحورا دختر تنها -
رو دوست داشته. اما  یثمجور بوده که حورا، م ینا کنمی. فکر مشهیآشنا م یثمم
رو بفهمم درست که  یندختر بوده. نتونستم ا ینانگار دنبال سواستفاده از ا یثمم

 زنمیخودم حدس منه. اما  یاشرکت  وحورا رو آورده ت  یت،ن ینبا هم یقاسم
که به   یدر ارتباط باشه. اتفاق  یادحورا با شه کنهیم یقباشه. بعد تشو طور ینهم

تا با کشتن شاهد، ثروتش رو به   کشهیبوده که نقشه م یثم. مشهیازدواج ختم م
 یادمتوجه شده و حورا هم از ترس اون رو کشته...قرار نبوده شه  یاد. شهیارندست ب
 . ...بشه در اصل کشته

  رو حورا کشته؟ یادپس شه -

  !بله...متاسفانه -

  :ماند یرهالله خ ییرهت یهابه چشم تر یقا به جلو خم شد و دق  فرمانده
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  !ی؟براش متاسف  یا ی؟الله؟ تو...نگراِن اون دختر -

  ی و به جا  یدکش  ینفس کوتاه   ای،یه به عقب رفت. اما بعد از ثان  یزده کمبهت   الله
 :شد یرهخ شد،یم یدهکش  یشپا یرو  که  یاو به انگشتان 

و   یده...احساس کردم چه قدر...رنج کشیدمشد ینگرانش هستم...وقت  -
بود...  یوناگر موضوع بچه در م  گفتی...مدونستهی...باردار بوده و نمیدهترس

  . ...و اون البته یاد...به شهدادیم یتاهم یادبه شه یشتر شاهد ب

  :فرمانده زل بزند یهارا باال گرفت تا به چشم  سرش

راز دارن؟   یههمه  ید،گفت  زدن،ی شاهد حرف م هاییهمه از خوب  یوقت  یادتونه -
  !؟یستنخوب ن یگن،که م  یهمه اون قدر

  :آهسته پلک زد  فرمانده

  !یستخوب کامل ن کسیچ ه -

! یو نه حق  اییهازدواج داده...نه مهر یاجازه یادشه یسرگرم یشاهد تنها برا -
  !یچه

 که خودش کوِه مشکالته!؟  یپسر یاونم برا -

  یمی قد هایی ها و کوفتگ بدن حورا پر از زخم  ینبود! رو یواقعًا آدم سالم یادشه -
 . ...آزارش داده یلیکرد. خ  ییدهم تا یمارستانرو پرستار ب ینهست. ا

 :بلند شد یصندل  یاز رو فرمانده

ساکت نگه داشتن پسرش، شرکت رو به   یبوده! شاهد برا ینپس اصل ماجرا ا -
رو   یادشه ی. قاسمیرهم هاشی. اونم دنبال خوشگذرون یدهبهش م یتهصورت فرمال
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ساکت نگه داشتن   ی وسط. شاهد بازم برا  ندازه ی. حورا رو مبینهیم  یخوب   یطعمه 
حق و   یچه. اونم بدون هیده دستش مو ب کنهیم یحورا رو اسباب باز یاد،شه

 . ...یحقوق 

 :و گفت یستادا یابود، لحظه یده پنجره رس کنار 

کارخونه رو به نام دخترش کنه.   خوادیهم متوجه شدن شاهد م یاداحتمال ز -
رو   ینشمردن. حورا دورب یمتنکرده بود شاهد و فرصت رو غن یتیهنوز وص

 یره م  یباز کرده! بعد قاسم  یقاسم  یهم براخاموش کرده. شب حادثه احتمااًل در رو  
 ی... قاسمکشهیرو م ونو حورا از ترسش ا  یشه هم خبردار م یادسراغ شاهد. شه

  !هم شاهد رو

 : به سمت الله برگشت

  !یاد؟با کشته شدن شه شهیشون عوض منقشه  -

 . ...کنن. گرچه  ییوانمود به آدم ربا کننی. فکر میگهبله د -

 یارث  یچحورا ه یاد،! بدون شهبرهیواقعًا حورا رو گروگان م یمبه نظرم قاس -
  !نداشت

  !خوردیاش به دردشون مزنده یاددرسته! شه -

  :داد یهتک یوار به د ی،نفس یدنبا کش  فرمانده

 حساب باز کرد؟ ییشبازجو یرو شهی حالش نم ین...با اطورین خب پس ا -

که دکترش   یبد شد. طور یلیبار حالش خ یکنه فکر نکنم. من که اون جا بودم  -
  .منتقل بشه یوسییگفت اگر باز هم مشکل حاد داشت، آ 
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  .ستمعجزه  یهزنده بودنش خودش  ینهم -

افتاده و حاال   یینپا یسر تکان داد. سرش کم یوسانهو ما ید کش یآه بلند الله
چشم   یکوچک جمع شده بود، جلو  یگوجه  کی که از پشت به صورت   یشموها

 یکرد. تارها   یز چشمانش را ر  کرد،یکه با دقت نگاه م  یاو بود. فرمانده مثل هر بار
 ی اندازه بود! سوال  یک  گرفت،یفاکتور م  هایشیقهالله، اگر از شق  یموها  یانم  یدسف

  :یشددر ذهنش تکرار م

  !یم؟شد  یر قدر پ ینا یک  -

نتوانست   ید،او را د ییره که نگاه خ  یو بلند شد. اما زمان  یدکش  ینفس کوتاه  الله
شد. الله تنها ارشدش بود که  یقبار دق ینبزند. فرمانده به صورتش ا یحرف 

  .نگرفته بود اییمانهصم یبا او رابطه  وقت یچه

اول به خاطر   یسرهنگ بازنشسته بود. از روزها یک که   شناختیپدرش را م تنها
  یل تبد یگاه قدرتمند در پا یبازو یکآمده و به  یگاهخوبش، به پا یکار  یپرونده 

   :برد ییننگاه معذب شده بود، سر پا ینشده بود. الله که از ا

  .آماده کنم ید ...من برم...گزارش پرونده رو باینندار یبا من...اگر کار -

  :جمع کرد ینهس یرا رو یش هادست  فرمانده

  !. ممنونم ازتیبر تونییدارم. من ینه کار خاص -

مکث کرد. بعد به سمت   یآخر، کم  یاو، مخصوصا دو کلمه  یهافهم جمله   یبرا  الله
  :بردارد یفرمانده نگذاشت قدم یدر برگشت اما صدا
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که  یی...مراقب روزهایکه دار یالله مراقب خودت باش...مراقب حس -
ُبعد نداره که غرقش   یههم فقط  ی. زندگ کنهیم یبار زندگ  یه...آدم گذرونییم

  . ...یا از توش نگاه کرد به دن شهیهست که م یچه! هزاران دریبش

بود، آهسته برگشت. تعجبش، لبخند را مهمان   یدهکه شن  ییها مبهوت از حرف   الله
 :بدهد، ادامه داد یتشبه وضع ییریآنکه تغ یصورت او کرد. ب 

  یک  یسال به اندازه  یککه به نظرت   یوقت  یگهم یشهحاج رضا...پدربزرگم. هم -
  !یشیم یر پ یدار یبدون  یدبا گذره،ی روز، زود م

آمده  یشپ یدو سه بار ید. شادادیبود. حق را به او م اشیره با همان نگاه خ الله
شانه باال   و یدکش  یبا الله حرف بزند! آه کوتاه  یکار  یبود، او خارج از محدوده

  :انداخت

 یه...ییکارا  یهروزها بگذرن...  ین. نذار ایدمهم هست  یلیمن تک تک شما خ  یبرا -
 یرممکنغ یزی. نه چیتجربه کن یسن یهتو  ید...رو فقط بایزهاییچ یه...ییحرفا

...به یتتبه خودت، به موقع یلی...خستیگهد یز چ یه...اما...لذتش یستن
 .یستخوب ن ...اصالً ین...ااهمیتییب  گذرن،یکه دارن م  ییروزها 

 یشگر گرفتن صورتش را حس کرد. آهسته صدا  یافتاد اما او به خوب   یینالله پا  سر 
 :کرد اما الله برگشت

  ....من...برم به کار...م...برسمی...مرسیعنی...یدببخش -

را بست! لبخند    بلند به سمت در رفت، بازش کرد و به همان سرعت در   یهاقدم   با
  !زدیها را به او محرف  ینا  یدبا  یکی  یشچند وقت پ  ینفرمانده بزرگتر شد. تا هم
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خودش را به سمت   یآن گذاشت و کم  یلبه  یسمت پنجره، دستانش را رو  برگشت
 ی را پر کردند. بو هایشیه تازه ر ی. هوایدکش  یقخم کرد و چند نفس عم یرونب

  .دادیامش را قلقلک مباغچه مش یخورده یسخ یهاعلف

  یش هاشاخه   یکوچک سبز رنگ رو  هاییبرفت که س  یبیسمت درخت س  نگاهش
طور که . هماندادیدوباره م ییبه قلبش روشنا  یدشدند! ام یتر مهر روز بزرگ 

 :کوچک بود، زمزمه کرد  هاییب چشمش به س

 یدکه ام  یهمزخرف خوب یز ماست. چ یاوج زندگ  ی. عشق تنها نقطهینهآره... هم -
 . ...یدهم

 :بار بلندتر رو به درخت گفت ینگرفت! ا  اشخنده 

  !رو بسازه  یدمن جد یناون قدر مزخرف و خوب که...از من...ا -

شد.  یبخلوتش با درخت س یانبه محوطه، نقطه پا یگاهپا هایینماش ورود
د از پنجره فاصله  نازک و بلند درخت کرد و بع یشاخه ینگاه را هم روانه ینآخر

 یه، نگاه کرد تا بعد از چند ثان  یبه اسام  یاو لحظه  یستادروشن ا  یور گرفت. کنار مانت
  :وارد اتاقش شود  یمان

  .سالم فرمانده -

 :باشد  یماهم برگشت تا رو به ن  فرمانده

  یدن؟ها نرسبچه  ی؟که دست پر اومد  بینمیسالم! م -

 :یستادجلوتر رفت و کنار مبل ا نیما
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نبوده؟ با الله حرف    ی . از حورا چه خبر؟ مشکلیگهربع د  یکتا    رسنی تو راهن، م -
  گفت انگار حالش بد شده؟  زدمیم

 یحت   ی،نظام  یمارستانمنتقلش کنن ب  یصحبت کن   ید بوده. با  طور ین هم  یا آره گو -
   .باشه، بازم همدست بوده یاگر خودش هم قربان 

  :سر تکان داد نیما

  یومده؟بله حتمًا، الله ن -

  :فرمانده باال رفت ابروی

  یدیش؟چرا! ند -

  :به در نگاه کرد یالحظه نیما

  یم؟ کن  ییبازجو  خواینیپسره م  ینِاه! نه...خب پس گزارش درست بوده؟ االن از ا -

 :سر تکان داد فرمانده

  !خدمتشون رسیمیم یادبله! ب -

 :گفت  یمارفت و ن یزشبه سمت م  فرمانده

  ین؟ندار یپس با من فعاًل کار  -

  !؟یکجا به سالمت  -

 :با خنده جواب داد نیما

  ین؟ . شما باهاش صحبت نکردیارزنگم به ماز  یه زنگ بزنم به خونه!    یه جا!    یچ ه -
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  نشست  یصندل یرو  فرمانده

  حالشون خوبه؟ ین. برو ببزنمینه. وقت نبود. شب حاال باهاش حرف م  -

  :به سمت در راه افتاد نیما

  .چشم -

  ید گرفته بود. با   یانپرونده پا ین زد. به نظر ا یهتک ی او هم به صندل یما،رفتن ن با
 یهاکه مطمئن بود، حرف   ی. مظنون ماندی پرونده م یمظنون اصل یدنمنتظر رس

   !دارد یدنیشن

 *** 

رنگ مرد را گرفت که پشتش را چند   یشرت الگوست آب  یت  ییقه چهارانگشتش،
  .بود یدهکوب  ییاتاق بازجو  یوار قبل به د ییقهدق

را در بازو جمع کرد تا بتواند بدن    یرویشتمام ن   گرفت،یکمک م  یوار از د  کهیحال  در 
گردن    یرا باال ببرد. فشار بند انگشتانش رو  یقاسم  یثمم  یلویِی ک  یاهشتاد و خورده 

از مجرمش  یرده بود. گرچه صورت خودش هم دست کممرد، صورت او را کبود ک
 .نداشت

  !خوِر آشغال من رو مسخره نکن حروم  -

شد و آهسته صدا   یکش قدم نزد یک یاتاق کوچک را پر کرد. عل  یادشفر صدای
 ی بار تمام خشم و صدا ینزد اما گوش او بدهکار نبود. صورتش را جلو برد و ا

  :دکر   یصورت مرد خال یاش را روکوبنده 

  !کنم  یتبهتر حال یاشد  یتحال -
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قصد   یشهاساعد دست او که رگ یکرد. دست رو  یانیپادرم یما،ن یبا اشاره علی
 :اش را داشتند، گذاشتپاره کردن پوست آفتاب سوخته

  !یدمشد! من قول م یشفرمانده، حال -

گرومپ  یرها کند! صدا بار یک شد تا او هم دستش را  یشتر ب یدست عل فشار 
 یثمم یاز دو بازو ی به آن  ی را تنگ کرد. عل یماچشمان ن یوار،د یفتادن مرد پاا

 .نشاند یصندل  یگرفت و رو  یقاسم

و بلند شدن   یقاسم یثمم یفرمانده را که بعد از حاضر جواب  ی هم صندل یمان  
  .او، افتاده بود، برداشت و سر جا گذاشت یناگهان 

  ی تا حالش بهتر شود. بعد برگشت. عل  یدکش  یها نفس کوتاه پشت به آن   فرمانده
او   یهابرود! اما جوابش تنها اخم  یرونو با اشاره به او گفت ب  یستادها  یثمپشت م

  !شد

که   یقاسم یثممرد را حرکت داد تا رو به او باشد. م یصندل یرفت با پا کم جلوتر 
خودش را جمع کرد.  کرد،ی و مضطرب نگاهش م یده اول، ترس یهابرعکس لحظه 

دو    یانم  یش بزند و پا  یهمرد تک  یصندل  یبه جلو  ینشفرمانده باال رفت تا پوت  یپا
  !باشد یقاسم یثمم یران پا

مچش قرار  یرا هم رو یگرشقرار گرفت و کف دست د یشزانو  یدستش رو مچ
 یچوب  ی صندل یکه پشت   ییتا جا یقاسم یثم. میایدب یینپاداد. خم شد تا سرش 

 :تر از دفعات قبل گفتعقب رفت. فرمانده آرام دادیاجازه م
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کجا بزنم که به   دونمیحرف ناجور ازت بشنوم! اون موقع م یکام من آماده  -
و آرزوت مردن باشه! پس خودت دهنت رو باز  یات هم اعتراف کننکرده  یکارها

  !کن

تا  ید را جلوتر کش یش. پاکردندی صورت او را با وحشت دوره م یثمم هایمردمک
 :او برسد  یبه ران پا ین،پوت یجلو

   ! حورا کجاست؟یتو هم آماده باش یدوارمام! امخب من آماده  -

با ترس   بار یک ع شد، جم یشتر تکان داد. چشمان او که ب یاسسرش را با  میثم
 :یدکش  یادفر

کجا...من نکردم...به   دونمی...فرار کرد...رفت...نمدونمی ...به خدا نمیگم...میگمم -
 . ...یخدا...به خدا...من نکردم...من...حورا گفت...گفت آقا شاهد رو بکش

ا اش ر پر از ضجه  یادفر یصدا ید، باالتر از ران او کوب یفرمانده کم یکه پا  ایضربه
برخورد   یرا به عقب هل داد که صدا  یصندل  یاتاق پر کرد. فرمانده امان نداد و جور

 .باشد یکی یصندل ییه و شکستن پا یوار سر او با د

هم زودتر واکنش نشان داده و خودش را عقب   یقدم به جلو رفت. عل یک یمان 
اشاره   ی. فرمانده به علکردیناله م یوار مچاله شده کنار د یقاسم یثمبود! م یدهکش

گذاشته بود،  یماکه ن یگرید یصندل یرا کشان کشان رو  یثمکرد تا او دوباره م
  .بنشاند

 :ممکن جمع کرد  یاو، خودش را تا جا یدناز اشک بود. با د یسخ یثمم صورت

  ... تو رو خدا نزن...تو رو خدا -
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  !یکه حرف بزن   خورییقدر م ین! اینههم ی،که حرف مفت بزن   یتا زمان  -

 . ...زنییگفتم...گفتم...چرا م -

 یه از ترس خودش را خم کرد و با گر یثمرفت، م یقبل یفرمانده دوباره در جا پای
 :گفت

 . ......نزنیگمنزن تو رو خدا...م -

تا صاف   یدگرفت و عقب کش  یثمم یاشاره کرد. او هم از بازوها یبه عل فرمانده 
انجام بدهد! فرمانده ژست قبل را گرفت و   توانستینم یکار  یچ. حاال هیندبنش

 :ماند یثمباز صورتش رو به صورت م

  حورا کجاست؟ -

 . ...یکشتمش...کشتمش...حورا رو هم من...کشتمش...نزن...به خدا راست م -

بار فرمانده   ینتمام اتاق را پر کرد. اما ا یثمم یادبلند شد، فر  ی فرمانده که کم پای
اتاق  یرا پشت کمر گذاشت و عرض سه متر یشهاگذاشت! دست  ینرا زم یشپا

 :را قدم زد  یکشماره  یِی بازجو

   اش کجاست؟جنازه  -

 یادانداخت. اما فر یینپا یهآرام شده بود. سرش را با گر یثمم یهازدن نفس
 :از آن طولش بدهد یشفرمانده که پشتش به او بود، نگذاشت ب

 . ...یرگذرز یهده...اتوبان کرج...شهرک صحرا... یلومتر ک -

داد همان جا  یحکند. اما فرمانده ترج  یابرگشت تا او با ترس سکسکه فرمانده
 :بماند و فقط سرش را تکان داد
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 . ...و یحقتل بگو! درست و صح یخب...حاال از ماجرا -

 :طور که به جان پوست لبش افتاده بود، گفتهمان میثم

  . ...که...حورا  خواستمیمن نمقربان... -

 ی داد. عل یثمصورت فرمانده را پر کرد، حساب کار را دست م یکه به آن  اخمی
  !بکشد  یاداو زد تا از ترس و درد فر یشانه  یرو یاضربه

! اعتراف کن دونیمیم یزو! ما خودمون همه چیاالن کتک خورد ینهم یعوض -
  !یراحمق! حداقل ناقص نم یراحت بش

اش گرفت و به زحمت خودش را کنترل کرد اما خنده  یآخر عل یاز جمله انیم
را  یثمحرکت فرمانده، م ینو ا یعل یهاجلو آمد. حرف  یتفرمانده با همان جد 

 :دوباره ترساند 

 خواستمی. به خدا نمیدممن بود. من نقشه کش یر ...تقصیگمباشه...غلط کردم. م -
 . ...حورا رو بکشم! حورا زدش...به خدا  یادشه

  :او زد یبه بازو یادوباره ضربه  علی

 ی! براکردییغلط رو نم یناالغ، ا شناختیینگو خدا خدا! تو آخه خدا م یَاه! ه  -
  ی؟بود یدهنقشه کش یرمردپ یپوال

 :فرمانده و شانه باال انداخت  یبرزخ  یهانگاه کرد به چشم علی

  !به خدا! به خدا  ی! ه یگهد کنهیاعصاب آدم رو خورد م -

 :گفت  یثمچشم از او گرفت و رو به م فرمانده
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  شناختی؟یاز اول بگو! حورا رو از کجا م -

 :یدکش  یسابق اضافه شده بود، آه  یاش هم به دردهاکه درد شانه  میثم

. خواستی...حورا میعنی...یمازدواج کن خواستیمی...میشاز پنج شش سال پ -
  یک نزد یادکنه به شه یشرکت...حورا خوشگل بود...گفتم سع یادبهش گفتم ب

 . ...بشه

   !که شد -

 :به فرمانده ادامه داد یرهانداخت و بعد خ یبه عل ینگاه کوتاه  میثم

  یه  یرمردبهش نداد. اون پ اییه مهر یچ. اما آقا شاهد هیرهبگ شویهقرار بود مهر -
بود. هر    یوونه . اون دخواستیم  ادیشه  یبرا  یبازمتقلب بود. حورا رو فقط اسباب

رو   یرمردذات اون پ کسیچبودن. ه یوونه . هر دو تاشون دکردیم یغلط 
  .کردینم رحمبه پسر خودشم  یبود. حت  ی. اون عوضشناسهینم

 :یدزودتر پرس یمامتعجب شد. جلوتر آمد و ن فرمانده

  .کردیبه پسرش رحم نم یهمنظورت چ دونی؟ی از شاهد م یتو چ  -

 :گفت  یعها وادارش به حرف زدن کرده بودند، سرکه هم ترس و هم ناگفته  میثم

مثل  یعوض یه...یپسر پاپت  یهرو داده بود به اون آشغال دامادش... یز همه چ -
   .دادیم یرو باز یادخودش...شه

 کارخونه رو بده به دخترش؟   خوادیکه م  دونستیی تو م -

 :نشست یثمم یهاچشم یانم یبیعج یینهک  یفرمانده، به آن  یه جمل ینا با
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کار،    ینبا ا خواستیم ینده. اون عوض یچیه یادکار به شه  ینبا ا خواستیم -
  .رو نابود کنه یادشه

به تو چه  ی؟اش بودکاره   یبعد تو چ  رسید،یم یادبه شه یگههمه ثروت د ینا -
نزن!   اتینهرو به س  یامرز سنگ اون بدبخت خدا ب  یمسئله! پس الک   ینمربوط بود ا

  کار کرده بود؟  یبود؟ به تو چ   یبود!؟ چرا شاهد عوض  یدرست بنال درد خودت چ 

 :جواب داد یبه صورت عل یرهخ میثم

  .خواستیاول چشم خودش حورا رو گرفته بود. اون خودش حورا رو م  -

 :برگشت سمت فرمانده یثم. مکردندیاهش مها بودند که متعجب نگآن بار این

. اصاًل غیرتیب   یعرضهیحقش مردن بود. ب   یادمحقش مردن بود. شه  یاون عوض -
 . ...براش مهم نبود که پدرش دنبالش حوراست

  :قدم جلوتر رفت یکبه او کرد و بعد  ینگاه  نیما

 یکه! نگفت   یبود از شاهد تر غیرتیشاهد دنبال حورا بود. تو خودت ب  یریمحاال گ -
  !یدازدواج کن خواستیدیمگه م

 :یدجا خورد و نال میثم

 . ......اونخواستمشی...من نمیعنیمن... -

  :به پسر زد یمحکم یپوزخندزنان پس گردن  علی

که   یش؟بعدم کشت  ی؟داد  یشباز  خواستیشیآشغال! چون تو نم  یگهخفه شو د -
  گردن اون دختر بدبخت؟  یرو بنداز یز همه چ یاآره؟   یراحت فرار کن
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  ین او بود، آخر ییره. فرمانده که در سکوت خکردیسرگردان نگاهشان م میثم
 :مقصد ِچشمانش شد 

  ی به حورا دست دراز خواستی. من خودم مچش رو گرفتم که مگمی دروغ نم -
  !کنه

 :شد یدهفرمانده در هم کش هایاخم

  ی؟اتفاق افتاد که تو مچش رو گرفت  ینا یک   ی؟ک  -

 :فکر کرد یو کم یدسرش را عقب کش میثم

 . ...یش...دو ماه پهای تازگ  ینهم -

را    یشست عل  گرفت،یجان م  یشتر فرمانده هر لحظه ب  یشانیپ  یکه رو  هاییچین
بخورد، او خودش را جلو   یثممحکم به صورت م یشخبردار کرد. قبل از آن که پا

 !فرمانده زانو بزند   یکه مجبور شد جلو  یگرفت طور  یشانداخت و محکم از زانو

که به فک منقبض    یثمشده بود، مثل م  یر دو واکنش پشت سر هم، غافلگ  یناز ا  یمان 
 :گرفت  یشکنار فرمانده رفت و از بازو  یمابود! ن یرهفرمانده با ترس خ یشده

  !یید! شما بفرمایمما در خدمتش یشماعترافش رو هم کرد! باق یگه د ینفرمانده ا -

 :یستاداو ا یینهبه س ینهکه بلند شد و س  یرا پس زد. عل یمادست ن فرمانده

 . ...فرمانده -

 :گفت  یمان یال،دان یدنشدن در اتاق، حواس هر سه را پرت کرد. با د باز 

  شده؟ یچ  -
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 :به متهم و فرمانده انداخت گفت ییطور که نگاه گذراهمان دانیال

  . ...یدیمرس یخوب  ی... فکر کنم به جاهایارماز یپرونده  یدرباره  -

  :دست پشت فرمانده گذاشت علی

 . ...فرمانده کارش تموم شد یگه بله د -

کاشت. سرش را جلوتر برد و آهسته نجوا   یلب عل  یرو  یاو، لبخند  ینخشمگ  نگاه
 :ردک

 برمشیازش حرف بکشم. بعدًا من م  یز ر  یز ر  یدم. من خودم قول مینجون من بر -
 .جواب اون جا رو بدم چرا ناقصه یدبا

نگذاشت  یمادستش توسط ن یدنسمتش رفت اما کش یاچشم غره  فرمانده
دنبالش   یال بلند از اتاق خارج شد تا دان یهاو با قدم یدکش  یمخالفت کند. پوف 

  !بدود

او    یاتر رفتند. لحظهقدم عقب  یک  یدنشو آلما با د  یررضاام  یدند،در که رس  بیرون
ها برگشت به سمت آن  یز هم مکث کرد بعد با همان شتاب وارد اتاقش شد. کنار م

   !صف بکشند  یشکند و هر سه جلو  یدافقط فرصت بستن در را پ یررضاتا ام

  گیرین؟یوقت منو م یشده الک  یچ  -

به هم، به آلما زل زدند! تا او به اجبار به حرف   یبا نگاه کوتاه  یالو دان امیررضا
 :یایدب

توجهم رو جلب   یمورد جالب یه...بعد گشتمیها مخب...من داشتم تو پرونده  -
  .کرد
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 :داد یهتک یز و به م یدکش  ینفس کوتاه  حوصلهی ب  فرمانده

  !نرو! حرف بزن یهحاش -

. چند تا دختر هستن که اکثرشون یمجاز یکردم تو فضا  یداگروه پ  یهبله...من  -
فعال   یلیدخترها که خ ین. سه تا از ایدند یبآس یداس ییله به وس

دختر باال   یه ها و پرونده  یناز ا یکی یدارن. دختر قاض یدادگاه  یهستن...پرونده 
  ها یسو قصد  یستل  یتو  یده،د  یبدخترها اون جا آس  یناز ا  یکیکه    یمقام شهر

   !تنهس

 :شد تر یز فرمانده ر چشمان

  کنن؟یکارو م  ینچند دختر جمع شدن دارن ا یعنی چند تا دختر؟  -

  :گفت  یالبرگشت. دان هایشلب

  .در موردشون یمکن  یقتحق یداما به نظرم با یکم  یبهعج -

 :رفت یزشو پشت م یدکش  یتر از قبل، پوف آرام   فرمانده

. آخه مورد یدهم کار کن ینا یاما رو یدرو فراموش نکن یخب، موضوع قبل یلیخ -
 ی ها اقدامبود، چرا اون یو تو چشم یراحت  ینجاست که اگر به ا یناش امسخره
  .نکردن

  .نشست و بعد منتظر به آن سه نفر نگاه کرد  یصندل یرو  فرمانده

 یکاف   ی. من به اندازه یمبر ید! امشبم زودتر جمع کنیگهد ینبر خواین؟یم یچ  -
  !امخسته
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  ی را رو  یشهاطور که چشمبه سمت در رفتند تا فرمانده همان   یانسه چشم گو  هر 
از قبل آزارش    یشتر بزند. سردرد هر لحظه ب  یهتک  ی صندل  یبه پشت   گذاشت،یهم م

  .دادیم

  ی صاف نشست. گوش بار یک  یههوا نمانده بود. بعد از چند ثان یکیبه تار چیزی
را گرفت. سه بوق پشت سر هم و بعد    یار ماز  ین همراهش را برداشت و شمارهتلف

  !صورت او نشاند یانبهت را م اش،یکه شاد  یار سالم ماز یصدا

  !؟یدسالم فرمانده، خوب هست -

  دخترت خوبه؟ ی؟. تو چه طوریسالم! مرس -

که امروز   ستیختهبهم ر یاز نظر روح  یخوبه. کم یطشبله خداروشکر. فعاًل شرا -
  .تر شدهآروم  یلیجا اومد خ ینمشاور ا

شده بود، اما هنوز آن   ینکرده و غمگ  یداپ ییر تغ یکم  یار ماز ی که زنگ صدا  ینا با
 :یدبود، تا او بگو یشاد یهارگه

  .خداروشکر...خوبه حال خودتم خوبه -

 :کرد  یاتک خنده  مازیار 

 یادن یکمپسر کوچ یشربع پ یه ین! همجز کار خداست یدهم شا ین... ادونمینم -
  !اومد

 :جمله او را هم سرحال کرد این

  . خداروشکر. حالشون خوبه؟ هم پسرت، هم همسرت؟یبه سالمت  -

  .بله خداروشکر. خوبن -
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  .داره هاشوی قشنگ  یاکه دن  یفتهم یادشجور وقتا تازه   ینخوبه...آدم ا ینهم -

چه قدر  کردمیفکر م یشربع پ یه ینا همت شهی طوره. باورم نم ینهم یقاً دق -
  ...ترهراحت یالممشکل دارم، اما االن...خ

 یجد  هاییب. خداروشکر آسکنیمیبراش م  ی...هر کاریارنگران دخترت نباش ماز -
  .یدهند

. یهشد، عال  یجا بستر  ینا  ینکه کمک کرد  ین. ممنونم از محبت شما. همدونمیم -
هم صحبت کردم. حاال  ین کرده بود  یکه معرف   یهواشو دارن. امروز با دکتر یلیخ

  یش روند درمان  ی. کمیمکار کن  یچ   ید کنه و بهم بگه با  یقدق  یینهمعا  یهقرار شد فردا  
  .یشهاما درست م  یهطوالن

  یکتراحت شد. مواظب همسر و پسر کوچ  یلیخ  یالممهمه. خ  ینخداروشکر. هم -
ر. االن هم خودش مشکل داره همسرت و هم نگران هم باش. تنهاشون نذا

  .دخترته

 :کرد  یاباز هم تک خنده  مازیار 

 یدهم یحباشم. ترج یششمن پ ذارهیجام! نم یناالنم به زور ا ینهم یقتشحق -
   .برم کنار دخترمون

 :یدهم همراهش خند  فرمانده

و به اون  دخترت باش  یشپ یاد؟یبرم یهم بهتر! تو از دستت چه کار یلیخ -
  .بده یدواریام

 . ...یط شرا ینا یتو  ید. ببخشید. ممنونم تماس گرفتکنمیکارو م  ینچشم هم -
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  .هست  یگاه. اوضاع رو سر و سامون بده، بعد پایست...اصاًل مهم نیارنگو ماز -

  .محبت شما رو جبران کنم تونمی ممنونم. نم -

 .یمهم رو داشته باش یهوا ید...بایارماز یماما خانواده  -

که   یکرد. زمان   یخداحافظ  یگری،با تشکر د یار بلند شد، ماز یصندل  یاز رو فرمانده
   .شد یدیجد یامبگذارد، متوجه پ یز م یقصد داشت تلفن همراهش را رو

  «یم؟با هم حرف بزن یشهرا باز کند» م یامکرد پ  یبشنام آلما، ترغ دیدن

کرد:» بله،   یپفکر کرد و بعد تا ی. کمیدشده رس یکتار یاز تلفن به هوا نگاهش
  « کجا؟

 ی! دوباره گوشیردقدم فاصله بگ یکانداخت اما فقط توانست  یز م یرا رو تلفن
نوشته بود» هر جا تو   یششود. آلما برا یامپ یدنتا متوجه رس یدآهسته لرز

  «...یبگ 

نگاه کرد. هنوز    یشچت رو به رو   یبه صفحهاز هوا چند لحظه    یقیگرفتن دم عم  با
 یو عل یمابه در خورد. هم زمان با برگشتن سرش، ن یانداده بود که ضربه یجواب 

  یپ شده، تا یعسر یمانرا خاموش کند اما پش یوارد اتاقش شدند. خواست گوش
 :کرد

را   یرا فرستاد و گوش یامساعت نه اون جام« پ »یمبار رفت ینکه آخر  یرستوران  -
 یبودند و او برا یستادهساکت ا ی،گوش  یدنکه با د  یماو ن یانداخت. عل یز م یرو

  :سرد، گفت یخ ینشکستن ا

 ید؟ حل شد؟ اعتراف گرفت یرونب ینمن رو انداخت -



 

 
305

رمان  یک)اعتماد( کاربر انجمن  یجلد سوم  |  سارا هاشم یژهو  یگاهرمان پا  
 

  :یدخند علی

 یگهد  یزدفرمانده، مثل بلبل حرف م  گفتیمیتا م  یچارهکه! ب  ینواال شما امون نداد -
  !هم اعتراف کنه یگهمونده بود به هفت هشت تا قتل دکم 

 :زد یعل یبا خنده به بازو یمافرمانده باال رفت. ن ابروی

  !یگه چرت نگو د -

 :رو به فرمانده ادامه داد  بعد

ها  اسلحه  ینش. تو ماشیمازش بفهم  یممونده باشه که بخوا  اییگه د  یز فکر نکنم چ -
که حورا رو    ییو هست. اعتراف کرده چاقوهر د یبودن. که اثر انگشت خودش رو

  .باهاش زده هم تو راه پرت کرده تو اطراف بزرگراه

کرد    یسکوت کردند. اما او سع یا. همه لحظهیدلرز یز م یهمراه فرمانده رو تلفن
  !باشد تفاوتیب 

  بودن؟  ینشها که تو ماشچرا حورا رو با گلوله نکشته؟ اسلحه  -

 :گفت  یعل یما،ن یجا به

حروم کرده. دو تا هم   یادشاهد و شه ینداشته. سه تاشو برا  یشتر پنج تا گلوله ب -
روز   یکار حورا رو با چاقو بسازه، دو تا گلوله شو نگه داشته برا  یشهم یدهداشته. د

 ی بار یبا کشت  خواستیبود. م یبندر شمال یدشما گفت طور مبادا! مقصدشم همون
  . کرده طرف رو   یداحورا پ یلفام یقاز طر همفرار کنه. در مورد طرفش تو آلمان 
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اما باز   ید،بگو یزیدهان باز کرد چ یمافوت کرد. ن یروننفسش را آهسته ب فرمانده 
به هر سه کرد   یاه در، نگاه هر سه را به صورت الله دوخت. الله نگ یشدن ناگهان 

 :و بعد رو به او گفت

 !زنگ زدن...حورا فوت کرد یمارستاناالن از ب -

 :تاسف تکان داد یاز رو یگفت و او، سر  ییبابا یا علی

  .بوده یادنداره! در هر صورت قاتل شه یمعلوم بود که حال درست  -

 :کرد  ییدشبا سر تا نیما

کنه.   روییادهز کنهیوادارش مبکشنش...حورا همون شب  خواستنیبله ...نم -
 یثمم ی. بعد در خونه رو براکنهیم یقبهش مواد رو تزر شه،یکاماًل مست م  یوقت 

 یثمبوده. م یدار اما از شانس اونا ب خوابهیشاهد م کردنی. اول فکر مکنهیباز م
مانع بشه که حورا    خواستهیو م  یشهم  وجههم انگارمت  یادسراغ شاهد. اما شه  یرهم

 یکشل یاداستفاده کنن، به شه یادشه یدتهد یکه قرار بود برا  اییگهد یبا اسلحه
و اصرار کرده همراه   یده نشون بدن. حورا ترس یدزد کشنی. بعدم نقشه مکنهیم
اوضاع خوب   یدهبره...بعدم...دو روز انگار تو اون خونه نگهش داشته و د یثمم
 . ...را، اون رو انداخته و خودش فرار کرده...با فکر کشتن حویستن

 :هوا گفت  یکیاو به سمت پنجره رفته بود. رو به تار  یحرف ها  ی  یانهاز م  فرمانده

   ...پرونده ینداستان ا ینما -

 :گفت  علی

  به نظرت چرت و پرتاش به شاهد درست بود؟ -
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 :او، فرمانده جواب داد یاما جا یدپرس یمارو به ن علی

اتفاق شاهد   ینبه خاطر ا یثمم دونیمیدور! ما همه م یزینبر  یدین،نش  یهر چ  -
با شاخ و برگ دادن به   یکرده... الک   یابزار یرو نکشته! اون فقط از حورا استفاده

 . ...نساز یریدرگ یستن،ما ن ینب یگهکه د  یسه تا آدم یاون احمق، برا یهاحرف 

 :او وارد شد و گفت  یبه در اتاق خورد. همه جز او برگشتند. گروهبان منش  ایضربه

  .ینهشما رو بب خوادی. میهتو نگهبان یبه اسم مرعش ییآقا یهفرمانده،   یدببخش -

 :با تعجب گفت نیما

  ی؟ مرعش -

 :گفت  فرمانده

  .اشکال نداره یادب -

 :گفت  یمارفتن گروهبان، ن با

  ا بود؟خوِب ماجر  یلوک ینپس ا -

 :جواب داد علی

  !یلیخ یجوره! مغروره انگار یه اشیافهآره انگار. گرچه ق -

  

  !ینمتونبب یگهد خوامی! نمتون یسراغ زندگ  ینبر یدجمع کن ینپاش -

  :یدحرف فرمانده بلند خند ینبا ا علی
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  !شما ینمحبت دار -

 :گفت  یبا لبخند نیما

  من حرف بزنم باهاش؟  خواینیم -

را پشت کمرش گذاشته و صاف  یشهابود! دست یاطهمچنان رو به ح هفرماند
 :بود یستادها

  !زنمتونیم  یدهست  ینمبب  یرونب  یامبمونن. ب  یفتش  یهانه! خداحافظ! فقط بچه -

 :نفر راه افتاد یناول علی

   !تا فردا ید،شد، خسته نباش یاوه اوه اوضاع خطر  -

 :از رفتن به الله گفت قبل

  یفتی؟الله تو ش -

 :به او زد و گفت یکرد. لبخند  ییدبا سر تا الله

  !یهم خسته نباش یشاپیشخب پس مواظب باش! پ -

سرش به فرمانده، الله را هم خنداند و همه با هم اتاقش را ترک کردند. تا    یاشاره
در را باز  یماخورد. نبکشد، ضربه به در  ی هم بگذارد و نفس یاو چشمانش را رو

  :کرد و هم زمان با برگشتن او به سمت در، گفت

  !یمرعش  یفرمانده آقا -

بلند و مطمئن، وارد اتاق شد. به فرمانده سالم گفت تا  یهابا قدم  یمرعش آقای
  :برود و به او دست بدهد یز به سمت م یاو هم دو سه قدم
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  .ییدبفرما  ین،خوش اومد -

 یز م یکمبل، نزد یگر در سمت د یمرعش یسمت و آقا یکدر را بست. او در  نیما
 :یداو نشست. فرمانده پرس

  ید؟ خوب هست -

کتش را باز کرد و به مبل   یبسته ی. دو دگمهیدکش  ینفس کوتاه  یمرعش آقای
 :داد یهتک

  .و خانم شاهد  یسرور  یام. هم من و هم آقاشوک زده  یبله ظاهرًا...گرچه...کم - 

  حالشون خوبه؟  -

. اما حال خانم شاهد خوب نبود و  یمخدمت برس یسرور یقرار بود همراه آقا  -
تنها اومدم. گرچه من از  یلدل ینمراجعه کنند. به هم یمارستانمجبور شدن به ب

  .و خانم شاهد هم هستم یشونا یرسم یلوک یروز د

 :فرمانده نشست یهالب  یرو لبخندی

  .انجام بدن تونستنیبود که م یکار  ینبهتر ینبله ا  -

 :یدپرس یبا آه کوتاه  یسرور آقای

  فوت شده؟واقعًا...حورا خانم... -

 :ادامه داد یسرور یآمد. آقا یینآهسته پا ییدتا یفرمانده برا سر 

 یزی...چیعنیت داشت......حورا رو دوسیاد...چرا آخه حورا؟ شهفهممیواقعًا نم -
 ...اش شرکت بودنبود. به هر حال همه  ینا دیدمیکه م
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 :رو به جلو خم شد یکم  فرمانده

  !ین تموم شده، صادقانه جواب بد یز حاال که همه چ پرسم،یازتون م یز چ یه -

 :پر شد  یمرعش یصورت آقا یانم تعجب

  !رو به شما دروغ نگفتم یزیحتمًا...اما من چ -

  !یداما راستش رو هم نگفت -

  رو!؟ یچه مورد  -

آنکه چشم از او  یب  یمرعش یماند. آقا یره مکث کرد و به او خ یالحظه  فرمانده
 :زد و گفت ی. فرمانده لبخندکردینگاهش م یردبگ

  ین؟مشکوک بود یسرور  یشما به آقا -

 یهتر به مبل تکتنها راحت یرد،را بگ آنکه نگاهش یجا خورد اما ب  یمرعش آقای
 :یدگذشت تا او با تکان داد سرش، بگو  یاداد. لحظه

 خواستمی نم یعنیشک کردم.  یخب...من بهشون اعتماد داشتم. منتها...کم -
 . ...ذهنتون رو منحرف کنم

  ید؟شاهد رو گفت یدختر اقا ییهخاطر قض  ینبه هم -

  !مورد یندر ا کردینیم یقمسلمًا شما تحق -

  ید؟بود درسته! اما چرا شک داشت طور ین هم -

 یاها لحظه مبل یجلو یز او، به م یلبش را به دندان گرفت و به جا یمرعش آقای
 :ید ماند. بعد دوباره نگاهش به صورت او چسب یرهخ
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 یلی...من خیشاهد نبود...از طرف  یآقا یوقت برا  یچه ی...پسر خوب یادخب شه -
که   فهممیم ینو. البته... ازنهیاختالف پسر و پدر دامن م ینبه ا یسرور یدمشن
داشت. که مشکل  یخارج از عرف  یرفتارها یگاه   یادکالس شرکت بود. شه  یلشدل
 . ...ساختیم

  بال و پر داده؟ یاز حد به سرور یششاهد ب  یآقا کنیدیفکر م -

 ی سرور ی. من شاهد بودم که آقاکنمیم ینرو تحس یشوننه ابدًا! من اتفاقًا ا  -
مطرح   نامهیتبود...منتها...بحث وص یدهکارخونه کش یاز حد برا یشزحمات ب
و خب... تو جر  رسیدیبهش م یشتریبا توجه به پسر بودنش، ارث ب یادبود. شه
 گفتیم ینوا یادشه یشهبود، هم یاندر جر یادو شه یسرور ینکه ب  ییهاو بحث
 یسرور کردیجور فکر م یه...یرونب ندازهیرو م یسرور فته،یاتفاق ب ینکه اگر ا

  !قراره ارث باباش رو باال بکشه 

 شاهد اشاره کرده بود؟  یبود؟ آقا ینامه چ  یتبحث وص -

مسئله بودن و   ینا یر درگ یلیخب...با توجه به سن و سالشون...خودشونم خ -
  .دارن یهم دست آقا مرتض یانامه یتوص دونمیم

که    ین به سکوت گذشت تا ا یافرستاد. لحظه یروننفسش را آهسته ب فرمانده، 
 :فرمانده به حرف آمد 

اشکال نداره و فکر    ین،کرده...البته اگر جواب هم ند  یر ذهنم رو درگ  یگهسوال د  یه -
داشته باشه...مخصوصًا حاال که حورا هم فوت  یریروند ماجرا تاث ینکنم تو

  اومد؟یشاهد، از حورا خوشش م یما آقاشده...به نظر ش

 :نشست یمرعش یهالب  یبه سرعت رو پوزخندی
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سرگرم  یادکه شه  ینازش نداشت. اما هم یدل خوش یادشاهد ز یابدًا! کال اقا -
  .بود یبود، راض

  پس چشمش دنبال حورا نبوده؟ -

رشون،  ! مخصوصا بعد از فوت همسچسبهی شاهد نم یها به آقاوصله  یناصال، ا -
ازدواج   یباییاز نظر ز یبهتر از حورا حت  یلیخ یبا دخترها تونستنیم یبه راحت 

  !کنن

  ید؟قدر مطمئن هست ینا -

  یشون رو با ا یموقت کار یشتر من ب ینیدواقعا مطمئنم. بب یهقض ینا یبله، تو -
 یجور مسائل قابل مخف  ینو خب... ا یمرفت یکار  یگذروندم. ما با هم سفرها

. من کردندی مسائل فکر هم نم ینعنوان به ا یچشاهد به ه ی! اقایستنکردن ن
ون هم مرد خوش برخورد  یشرو رد کردم براشون! ا یشنهادپ ین خودم حداقل چند

داشتن و خب ... دخترا هم به  ییباال یبودن. روابط اجتماع  یو هم پر جذبه ا
شاهد!  یکه پولدار باشن مثل آقا  یونم وقت ا یشنم ییمردها ینسرعت جذب چن

دارن .   ییباال یتعهد اخالق  یار نداشتن. بس یاعنوان مشغله  یچ به ه یشونمنتها ا
  .یدکه باهاشون کار کرده بپرس  نیاز هر ز  ین نه من، بر ینوا

 :تکان داد یناناطم یسرش را برا فرمانده

  .حتمًا هست گین،یکه شما م  یزمان  -

  ی؟به شما؟ قاسم گفته  یک   ینوا -

  !بله  -
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  .کنیدی... حتمًا درک مکننیم ییدارن مظلوم نما یشونمتاسفم ... ا -

 :مبل بلند شد یاز رو فرمانده

  شاهد باشه؟ یمتوجه شدم. ممکنه حورا خودش دنبال اقا -

 یمرعش یآقا یشانیپ یافتاده رو هایینپشتش به او بود و متوجه چ فرمانده
 :گفت  یمرعش یاقا ید،نشد. کنار پنجره که رس

شرکت   خواستنیتر بودن... اصاًل نمکالفه  یکم  یش،... چون... از دو سه ماه پیدشا -
نداشتن... اما حاال که شما  یاوقت اشاره  یچ... البته هطورینبرن و خونه هم هم

  .اشتند یادیز یذهن یریاواخر درگ ینمخصوصًا ا کنمیمن احساس م گین،یم

  ...احتمااًل متوجه قصد حورا بودن -

  ی پست باشه ؟ حورا زندگ  تونهیحد...چه قدر آدم م ینهنوز تا ا شهیباورم نم -
 .هم نداشت یاددرکنار شه یبد

 از هر نظر؟  کرد؟یم یتشنداشت. اذ یاخالق خوب  یادشه -

 :فکر گفت یبعد از کم یمرعش اقای

 یداشت و دمدم  یهم کاًل اخالق ناسازگار  دیاشرکت بودن... شه  یخب هر دو تو -
فکر نکنم. مخصوصا   یعنی ! اما ... یدینحتما خودتون فهم یطشو مزاج بود. شرا

  .حواسشون بود یلیخ یشونا کردن،یم یشاهد زندگ  یچون با آقا

  .داد یهکنار پنجره تک  یوار به د  فرمانده

نظر شما   ینا یدم،شاهد فهم یکه از آقا  یزیبوده. با چ طور یندرسته، حتما هم -
هم از طرف من بازم    یسرور  ی. به اقایناورد  یفتشر  یمرعش  یدرسته. ممنونم آقا
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ما خارجه. شما حتما در  یپرونده از عهده  ینا یروند قانون  یگه. دینبگ یتتسل
  ید؟کار کن  یچ  یدکه با  یدهست یانجر

 :مبل بلند شد  یاز رو یمرعش اقای

. از  یدسرعت پرونده رو بست ینو ممنونم به ا ینلطف کرد یلی. خدونمیبله، م -
مطمئن شدم به   ید،ماجرا رو حل کن ینشما قراره ا یدمفهم یاول هم گفتم وقت 

 .یهقاتل ک فهممیم یزود

  .ینموفق باش یدوارم. امیدممو انجام م یفه. من وظکنمی خواهش م -

هم    یهاهر دو دوباره دست  یرد،بگ  یوار را از د  اشیهجلوتر آمد تا او هم تک  مرعشی
گذاشت. فرمانده نفس    یشتنها یکوتاه   یبا خداحافظ  یمرعش یرا فشردند و آقا

  .داد یرونکه به ساعت کرد، ب  یرا با نگاه  اشینهمانده در س

را بعد از شستن  یشها! لباسرسیدیوگرنه به قرار با آلما نم کرد،ی عجله م باید
  .عوض کرد یش،دست و رو

را برداشت و با خاموش کردن چراغ اتاقش، پا به سالن گذاشت.  ییچو سو گوشی
 ینگاه   یا. لحظهدادیاش نشان متر از روز پر مشغله را، متفاوت  یگاه سکوت شبانه پا

نشسته و مشغول بودند، انداخت.   یزهایشانبه افرادش که تک و توک پشت م
  !یدکش   یس راحت بعد نف

او با   شد،یاتاق الله رد م یکه از جلو  یاش بود. زمان آن لحظه یاز آرامش ن این
 :زد ی. فرمانده لبخندیستادا یدنشد

  یست؟که ن  یمراقب باش...مشکل -
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 :لب نشاند یجواب رو یبرا یهم لبخند الله

 .یر. شب بخیدنه اصاًل، نگران نباش  -

بهار، خنک و دلچسب   یز ساختمان خارج شد. هواکرد و ا  یبا سر خداحافظ   فرمانده
داد و   یینرا به سرعت پا یشهپشت فرمان هم نشست، ش یکه وقت   یبود. به قدر

 .یدکش  یقعم یهانفس

آنکه وقت را هدر  یب  ین،ربع زمان داشت تا به محل قرارش برسد. بنابرا یک 
  .پدال گاز گذاشت  یرا محکم رو   یشپا  یشهبدهد، دنده را سرجا گذاشت و مثل هم

که او از ساختمان خارج شده بود، مانع را باال برده بود، خودش   یکه از زمان   نگهبان
نرفته  یینرد شود! هنوز مانع کامل پا یشبا سرعت از جلو ینتا ماش یدرا کنار کش
و سکوت حاکم مطلق  شدینم یدههم شن یناگزوز ماش یصدا ی حت  یگر بود که د

 !شد  یژهو یگاهپا

*** 

وقار و شکوه    یی،و طال  یر س  یطوس  یبا فضا  یک،سبک کالس  یزرد لوسترها   ینورها 
در وسط سالن   ییو طال  یطوس  یکه با دو کناره   یبزرگ   یرا به سالن داده بود. پنجره 

از نور   یباییانعکاس ز یاه،مرمر سقرار داشت، به همراه کف سنگ شده به رنگ 
 ینروشن شهر، ا ینور چراغها شدی،یم یککه به پنجره نزد  یساخته بودند. زمان 

  .کرد  یم یلرا تکم یهارمون 

جلوتر آمد و با خوش آمد    یکم  یشخدمتکه پا داخل سالن گذاشت، پ  یزمان   سهند
که   گشتیم یسهند دنبال دختر یهاخواست به او کمک کند. اما چشم  ییگو
 یابانخ  یدر ابتدا  یبیعج  یککرده بود! تراف  یر د  یقهبود! ده دق  قرار یب   یدنشد  یبرا
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خدمت که نگاه سرگردانش را  یششده بود تا اعصاب او را هم بهم بزند! پ یجادا
 :بود، آهسته گفت یدهد

  ید؟قرار مالقات داشت یقربان با کس -

انداخت و در همان   ینگاه  یشخدمتلحظه از سالن چشم گرفت و به پ یک  سهند
دو نفره،   یز م  ینبرگشت. آخر  یآلما شد. سرش به آن   یهاحرکت هم متوجه چشم

بود   یز خ یمن اشینور کم تر شده بود، آلما کنار صندل یکه کم  ییچپ، جا یفدر رد
 :و به سمتش حرکت کرد یدکش  ی. نفس کوتاه 

  !کردم  یداشممنونم، پ -

راه    یز بلند به سمت م  یهارفت و او با قدم عقب    کنمی،یبا خواهش م  پیشخدمت
 ی لبخند زد و سالم گفت. او هم صندل  یدنشبود با د  یستادها  یافتاد. آلما کنار صندل

 :یندبنش یشتا بتواند رو  یدکش  یرو به رو را کم

  .بود یکشد. تراف  یر د یدسالم، ببخش -

. یدرا در هم کش یشهاکه از باال جمع شده بود، اخم  ییبلوز ساده و موها دیدن
 :یدسرش را جلو برد و پرس

  ی؟خونه نرفت  -

 :شود یشتر او ب یهاسرش را باال فرستاد تا اخم یوسانهما آلما

  پس؟ یکجا بود -

 :جواب داد یش،جلو یلبه برق چنگال است یرهخ آلما

  !جا  ینهم -
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  ... تممن که گف ی؟نشست  یاز همون موقع اومد  -

  .تنها باشم ی... اما... دوست داشتم کمدونمیم -

 :و گفت یدکش  یبزند. پوف  یهتک یآلما، بدن او را عقب برد تا به صندل  جواب

  یی؟تنها ینداشت ا یری! خب تاثیبله! تنها باش -

بودن   یخال  ینوسط سالن، مسببش بود و همچن  یانویکه پ  یکیآرام و کالس  آهنگ
  ی بشنود، اما لحن سهند آن قدر یرا کس یشانصدا گذاشتیاطراف، نم یزهایم

بلند بود که آلما مشکوکانه اطراف را نگاه کند! سهند که معذب بودنش را حس 
 :کرد، دوباره به جلو خم شد

من تو عجبم از  ی؟که تنها باش   ینا یبه جا یبا من حرف بزن  یکم  یشه آلما م -
کمکت کنه! برعکس با حرف زدن خودت رو   ییکه تنها  یستین یدستت! تو آدم

  ...... حاالکنییسبک م

 :نگاه کرد یشرو یلو وسا  یز او به م یزد و به جا یلبخند آلما

  ...ی... اما ... هنوز انگار نشناخت یخوب شناخت  یلیمنو خ یگیم یگاه  -

 ینا ی؟قدر تو خودت  ین! چرا ایرو واقعا حس کردم. منو متعجب کرد ینآره ا -
  بود؟ یز قدر برات چالش برانگ ینمسئله ا

 :شد یدهآلما باال کش هایمردمک

  کدوم مسئله؟ -

 :در برابر هم باشد یشان هاسرش را جلوتر برد تا چشم  سهند
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  ...یختیاتفاق افتاده بهم ر  ینا  ی! از وقت یستمشدن پدرت! بچه که ن  یداموضوع پ -

 :مکث کرد و بعد آه کشان گفت اییهداخت. چند ثانان یینسرش را پا  یکم  آلما

درکش سخت  ی،من نبود یایدن یتو که... تو یبرا یدمهمه... شا یلیآره برام خ -
  ...مسئله سخت شده ینا یرشبرام پذ یلیبشه...اما ...خ

و جلوتر    یردگذاشت تا دست او را بگ  یز م  یکه باال آمد، سهند دستش را رو  نگاهش
 :ببرد

 ی؟چالش رد بش یناز ا یتون  یا بودن مبا تنه -

- ....  

من  یبرا ی. آره حق دارکنمی. درکت هم مشناسمتی. من میتون  ینه آلما نم -
 یه قض  ینبا ا یباش یاوک  یدبا گمیفهمش هم سخته چه برسه به درکش... منم نم

دائم؟   گفتییرو بهم م  ینسر مشکل من هم  یادته...  یدیخودتو عذاب م  یاما... دار
اونم  دادمیجا هستم. من داشتم خودم رو عذاب م ینمن قبول کردم که االن ا

   .یستمن ن یر که تقص  یاتفاق  یبرا

 :زمزمه کرد آلما

  !یدیخودتو عذاب م یهنوزم دار -

  :ید غر سهند

 آلما!؟  -

  :دست آزادش را به سمت او گرفت  آلما
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  .یگمنداشتم! در کل م یمنظور -

گفته بود   منظور یکه ب   یاجمله   یرش را تکان داد تا او دوباره برااخم کرده س  سهند
  .کند  یعذر خواه 

  ...بزنم، فقط  یخودیحرف ب خواستمی ببخش نم -

! دمی تو رو عذاب نم یگه. اما دیدمآره حق با توست. منم دارم خودمو عذاب م -
ثابت کردم  ینوهستم. ا مونی. باهات کنار اومدم. دنبال ساختن زندگ کنمیدرک م
  درسته؟

 :سرش را تکان داد تا او هم آرامتر ادامه بدهد یبا لبخند آلما

 تونمیرو بدونم. اگر نم  یلتپس تو هم حرف بزن! مشکلت رو بگو... بذار حداقل دل -
  .کنم، درکت کنم و نمک به زخمت نزنم  یکار

 :یدکش  یبعد آه کوتاه  کردینگاهش م آلما

  ؟  یمسفارش بد -

تکان داد ، عقب رفت و منو را برداشت. آلما هم   یجا خورد اما بعد سر سهند
را بخواهند و سفارش غذا بدهند.  یشخدمتکار را کرد تا بعد از انتخاب، پ  ینهم

گذاشت. سهند بشقاب و کارد    یشانسفارش گرفت و تنها  یشخدمتبعد از آن که پ
 :جلو بکشد یشتر ب میخودش را کنار برد تا بتواند خودش را ک یچنگال جلو

  .خب... تا آماده بشه، حرف بزن یلیخ -

  !داده بود یهتک  یبه صندل ینلبخند زنان، اما غمگ آلما

  یم؟غذامون رو با آرامش نخور -
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 :سهند تنگ شد چشمان

  یدنشن  یتغذا مو تو عصبان  یدمم  یح! من ترجیکه تو حرف بزن   یهآرامش من زمان -
  !کنمینم  یتو بخورم! حداقل خودخور یهاحرف 

 :آلما بزرگتر شد. سهند گفت لبخند

 یط االن شرا  دونییخودت! م  ی! تبعاتش هم پایارم  یحرف بزن وگرنه به حرفت م -
  !ندارم یخوب 

و متعجب کرد. لبخندش جمع شد و   ینسهند، آن هم در جا، او را شرمگ صراحت
 :یدخودش را جلو کش

   !یبزن  یحرف  ینچن یدسهند زشته! هر جا نبا -

دادم بزنم! پس    تونمیهست که م  یطینده !االن شرا  یادتو به من آداب معاشرت   -
  !نکن! حرف بزن! بذار احترام هر دومون حفظ بشه تر یمنو عصبان  یخودب

جا نشسته و منتظر سهند بود،   ینکه تنها ا  یساعت  یم. در نیدکش  ینفس بلند آلما
ذهنش  کرد،یفکر کرده بود. اما همچنان احساس م یشهابه حرف  یلیخ

شد، سهند به حرف    ی. سکوتش که طوالن یداز کجا بگو  ید با  دانستی. نمستیخال
 :آمد

  ... آلما -

 یلبخند یش،پ یسرش را بلند کرد. سهند برعکس لحظات  ینامش، کم یدنشن با
  :لب داشت یرو

  !دستتو بده -
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هم افتاد، هر دو  یسهند با آرامش رو  یهامکه چش  ی. زمان کردینگاهش م الما
  .دستش را جلو برد تا انگشتان سهند، انگشتان او را محکم نگه دارند

باهام   ی،... اگر اعتماد داریبهم اعتماد هم داشته باش  یدپس با  ی،اگر دوستم دار -
  .حرف بزن

 :دآلما را هم دلگرم کر  شد،یانگشتانش رد و بدل م یانکه م  یو انرژ گرما

 یرت. تو رو هم برنجونم... درگترسمی... نتونم حرفامو... خوب بزنم. مترسمیم -
  ...یدار یریدرگ یلیخودت خ یبرا یط شرا ینا یکنم. تو ... تو

 :اخم کرد اما مهربان گفت سهند

من قراره با تو ازدواج کنم! من بهت قول دادم   یم؟اآخه؟ مگه بچه  یهچه فکر  ینا -
  بهت ثابت نکردم؟  ینوکنارت باشم... من بهت تعهد دارم آلما! ا

  ...چرا - 

. ما یستن ییبهم نگو! مشکل تو، مشکل منم هست. اصاًل من و تو یگهپس د -
  یشی؟مهمه! متوجه م

 :هم گذاشت. سهند آهسته گفت یچشم رو آلما

  ی جز ناراحت  یست،ن یاتو دن یزیچ یچمن...حرف بزن. ه یز پس حرف بزن عز -
  !کنه  یحد عصبان  ینتو...که منو تا ا

سرش را تکان داد تا او   یبود. سهند با لبخند یدهالما به صورتش چسب هایچشم
  ...بکشد  یهم آه کوتاه 

  ...پدرمه موضوع سهند -
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  ...بهم یکه گفت   ینوخب ا -

  !نه...همه رو نگفتم -

 :به انگشتانشان شد و گفت یرهسهند باال رفت. آلما خ ابروی

  .نداره. تنهاست یاازم خواسته... کنارش باشم... پدرم ... بچه -

 :شد  یرهمنتظر سهند خ  یهانمناکش را از انگشتانشان گرفت و به چشم   هایچشم

کنم. بهم التماس  ینارش...زندگ ... از من...خواسته...برم کینجاا یادب تونهی نم -
  ...یگهم یاهاشو... رو یده... بهم قول مزنهی... هر شب بهم زنگ مکنهیم

خوش رنگ او را نداشت، با  یهاچشم یایدر یانتوان ماندن م یگر که د  ایقطره 
تا چشم سهند به ُسر خوردن آهسته قطره باشد. آلما    یدگونه چک  یپلک زدنش رو

 :ادامه داد

بسته... دائم...  ید... اما... ام دونهیفتم... شغلم رو...تو رو...گفتم... مبهش گ -
 یستنداره. دکترش...بهم گفت که... معلوم ن  یخوب   یجسم  یت. وضعکنهیتکرار م

  ...یدچه قدر قلبش تحمل کنه...شا

را پاک    یشسهند در آورد تا اشکها  یدستها  یان. دستش را از میدرا باال کش  بینیاش
  ی شده بود. بزاق دهانش را آهسته قورت داد و بعد دستمال یر کند. سهند که غافلگ

  .بودند یدهبرداشت و به سمت او گرفت. هر دو عقب کش یکاغذ

 یدن. رسکردیها را پاک ماشک  یعخودش را کنترل کند و سر کردیم یسع آلما
مشغول   یشخدمتکه پ  یآرامش بود. زمان  یبرا یخوب  یفرصت کوتاه  یدغذا، شا

 .بود یزشانم یدنچ
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از  گزید،یرفت تا او همان طور که لبش را آهسته م یبهداشت  یسآلما به سرو 
زل بزند. فکرش  یشپا یر ز یابانخ یککه کنارش بود، به تراف   یاپنجره  ییکهبار
چرخ  درونش  یمحو یر آلما با تصاو یهانداشت. تنها حرف  یانسجام یچه
   .خوردیم

رفت اما با نشستن آلما، او هم چشم به صوررتش   یشخدمتپ یبود ک  نفهمیده
تر نشست و  . صافید کش  ینگاه کند. سهند آه کوتاه   یز دوخت تا به اجبار آلما به م

 :چنگالش را برداشت

  ...بخور تا سرد نشده -

که آهنگ عاشقانه    یانوپ یبایز یو صدا مزهیفضا را مالل آور، غذا را ب  سکوت،
که آلما   یشوند. زمان   یر زود س  یلیرا، حوصله سر بر کرده بود. تا هر دو خ  نواختیم

 یساالد در بشقابش بود، سهند آه کوتاه  یکردن کاهو  یهبا چنگالش مشغول تک
 :. سر آلما باال آمد و سهند گفتیدکش

  یم؟بر -

با خواست   دمتیشخموافقت، چنگالش را درون بشقاب گذاشت. پ یبرا آلما
آورد و بعد از پرداخت، هر دو در همان سکوت قبل،    یشانسهند، صورت حساب برا

 :به اطراف کرد یرستوران، سهند نگاه  یینرستوران را ترک کردند. پا

  ی؟اومد ینبا ماش -

   . سر تکان داد آلما

  !جا ینهم گردونمی! من ... برت میاخب... با من ب یلیخ -
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کند. دنبالش راه   یکه مخالفت   یدد یدر خود م یت و نه توان نه دوست داش آلما
با فندک   یگار نخ س  یکشد. سهند همان طور که    ینافتاد و هم زمان با او سوار ماش

و  یدکش  یینرا پا  یشهرا هم به حرکت واداشت. ش ینماش کرد،یروشن م ینماش
  .گذاشت  هپنجر  یدود، دستش را هم رو  یندادن اول یرونبا ب

  یگار زود س یلیاه، تا به مقصد برسند، هر دو در سکوت بودند. سهند خر  تمام
بوق   یماند تا با صدا یینپا ینماش یرا هم دور انداخته بود اما پنجره اشیمهن

 .کنند  یرا ط  یر ها، مسآدم یو همهمه ینماش

شدن  یدانمانده بود! پ یشانبرا یخوب  یجا امده بودند، خاطره  ینقبل که به ا بار 
بود. اما سکوت و  یادشانشدند، هنوز در  یر که با اقدام سهند، دستگ  یر چند زورگ
شوند و  یادههمراه هم پ مخالفتییبود، تا ب  یاز ن یشانهر دو یجا برا ینارامش ا

  .یستندکنار همان تک درخت بزرگ با 

ل حرکت کرد تا بعد از  بود. سهند او  یشانپا یر ز ی،و نوران  یشهتر از همساکت شهر 
سهند به  یستاد،آلما کنارش ا ی. وقت یرترکندعطر آلما هم فضا را دلپذ ی،الحظه

رو به او مانده بود تا لبان خوش فرم  یقیسمتش برگشت. نگاهش با لبخند عم
 :داد  یهاو تک  ید و سرش را به بازویشود. خودش را کنار سهند کش  یدهآلما هم کش

  .محض من بود یخوشبخت  م،یزندگ یبودن تو ، تو -

 :سهند دور او حلقه زد. آلما چشم بست دست

  یست؟ن یخوشبخت  ین. مگه اینهبرام بهتر  یکنار تو... همه چ  -

 :مرطوب اطراف گرفت، گفت یکه از هوا  یچشمانش را باز کرد و با دم کوتاه  آلما
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 کردمیم یالبافیخودم خ ی... برا یشهبودم. هم یمزندگ یقتتمام عمر دنبال حق  -
نبودن من  یمن، مادر و پدرم با غصه یالخ ی... تویدنکه حتمًا منو دزد

 یحتما برا  کردمی. فکر مکردنیکردن من تالش م  یداپ  یو هر روز برا  خوابیدنیم
خوب  کردن،یم یداون جا تاک یهابه بچه یشههم هایدورم... مرب  یلیخ یجا یه

 ی اونا رو برا یزن و شوهر یروز یه یدکنن، شا  باشن. حرف گوش یز رفتار کنن، تم
 یناما نه به ا  دادم،یکارا رو خوب انجام م  ینا  یبخوان... من همه  یفرزند خوندگ 

 یروز پدر و مادرم اومدن، من... دختر خوب  یه که اگر   ین. بلکه فقط به خاطر ایلدل
اقدام  من، یفرزند خوندگ  یکه برا  یتفکر هم نذاشت دو سه مورد ینباشم. هم

! آوردنیکردم که ... پسم م  یم یکرده بودن، به سرانجام برسه. اون قدر ناسازگار
به اومدن پدر و   یناناون جا بود رو من، با اطم یهابچه یهمه یکه آرزو  یزیچ

 ...زدمیمادرم پس م

 یدکش  ترییقرا بازتر کرده بود. دم عم اشینه س یها، فضاآمدن حرف یرونب انگار 
  .فرستاد یرونو بازدمش را آرام ب

برگه کاغذ نوشته  یک یهستم که رو یدوازده سالم بود که باور کردم... فقط اسم -
  ینو ... اون قدر بزرگ بودم که ا یادهز یلیبچه خ یه یشده بود. دوازده سال برا

شدم. و  یدکم بود. نا ام  یلیتن اونا، خبرگش یگهبفهمم ... بعد از دوازده سال... د
 یدتر که به پرورشگاه اومده بودم! نا ام بود یهر سال تولدم ... که در اصل روز

 یخودم رو باور کنم. قصه  ید. بایامکنار ب  ید با یدمفهم ی،. شونزده سالگ شدمیم
ون  من بود و بعد از ا  یبودن، آرزو  یساز معلمامون ، منو تکون داد. پل  یکی  یزندگ 

  ...یدم... فقط به خاطرش جنگ



 

 
326

رمان  یک)اعتماد( کاربر انجمن  یجلد سوم  |  سارا هاشم یژهو  یگاهرمان پا  
 

او را با مهر  یگونه یرو یگرشو چشم بست. سهند انگشت دست د یدکش آه
 :نشست

ذهنت ...  یگوشه یی... هنوزم جایفراموششون کن یوقت نتونست  یچاما ه -
  !... دوست داشتن خواستنتیپدر و مادرت، م دونستییم

 :کرد  یساو را هم خ یشرتاشک از کنار چشم آلما، ت ی. قطره یدباز هم آه کش آلما

. کردی که ذهن منو آروم م یزیبود... تنها چ ین آرزوم هم یشهآره ... هم -
  ...... اون همه باور دوازده سالهام... هدر برهخواستمینم

... و مطمئن یجا باش  ینات، باعث شد ا. ارادهیرهوقت نم  یچآلما... ه  یرههدر نم -
  ...هاته یه خاطر صبر بچگ باش فقط ب

 :یدکه زد، خند  یهمراه هق  آلما

... یرفتمپذ  یرو م  ی ... کاش فرزند خوندگ کنمینه سهند... هدر شد... االن... فکر م -
 ساختن،یام مکاش اون حس رو از اون زن و مرد مهربون که با هزار بهونه 

تا رام نگاه    داشتنیم   ... کاش به زور منو نگهموندمی . کاش ... کنارشون مگرفتمیم
رو داشته باشم.  یمن حس خوشبخت  ذاشت.. اون باور... نشدمی مهربونشون م

ها، اون سال یقلبم بود. تو یزخم بد تو یه یشهبودم. هم یر گتنها و گوشه  یشههم
 یاییکردم... رو  یارو  یه  یر هست. اما ... خودمو درگ  اییگهد  یز چ  یتواقع  دونستمیم

  ...کنم. هدر شد سهند  یکه نذاشت زندگ 

  .را پاک کرد  یشآلما گذاشت و اشک ها یموها یرو یابوسه  سهند
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بودن، چه   یوسما یا! اما ... غصه خوردن و یدهد یهزاو یه ینم. ایآره...حق دار -
باز   یدیآلما؟ چرا اجازه م  کنیینم  ی! چرا تو لحظه زندگ یچه  کنه؟یرو دوا م  یدرد

  دور کنه؟  یتتو رو از واقع یایی،هم رو

 :شد یرهسرش را بلند کرد و به صورت او خ آلما

  االن سهند؟ یهچ یارو یا؟رو  -

 :زد یلبخند سهند

  !یاکنار ب  یتدور و با واقع یزشکه باعث عذابت شده! بر  یههمون یارو  -

  یه؟چ یتواقع -

 :یدبار بلند خند ینا سهند

  ید! منطقت دنبال رفع و رجوعشه و باازه ندی که تو رو به فکر م  یاون  یتواقع -
اشکت رو در   سوزونه،ی قلبت رو م یا،به خاطرش  اما رو یریمغزت رو به کار بگ

 !یکن  یحس خوشبخت  ذارهی و نم یارهیم

  یین شد، سرش را پا  تر یق. لبخند سهند عمکردیدر آرامش و تعجب نگاهش م  آلما
 :او برسد  یشانیبه پ اشیشانی برد تا پ

! من ... قلبتو  گیرهیکه تو رو از من م یه... همون یامنم آلما! رو  یت واقع -
. کنار  یرمبگ  یو ... احساساتت رو به باز  یارماشکت رو در ب  خوامی... نمسوزونمینم

مشکالت  ی. کنار من... همهکنیی... تالش مبندییم ید... ام کنییمن... فکر م
  !یستم! من خودخواه نیستن خودخواه...  یتاقع... آلما وکنییرو حل م
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او آهسته جا شد . انگشتان او را لمس   یهادست یانکوچک آلما، م  یها دست
 :تر باشدکرد تا لبخند سهند هم بزرگ 

... شناسیمی همو م یکه گرما  ین... ا کنییکه. بغلم م  ینی. اینههم یتآره واقع -
  یا دور! عشق رو یز خرفات رو برمز  ین. عشق و اکشیمیهم نفس م یتو هوا

  !... نه یت... اما واقعسازهیم

 :و گفت  ید. سهند گونه او را بوسیداز چشم آلما چک ایقطره 

... و خدا بخواد... من هستم. یتوام. تا هر جا که تو بخوا یزندگ  یتمن...واقع -
نکن. از من...بودنم... حس نساز... منو باور کن.   یاقبال هم بهت گفتم. منو...رو  ینوا

قبول کن. و  یت،زندگ یر انکار ناپذ یتبهم اعتماد داشته باش... منو به عنوان واقع
نخواهد داشت! چون همراه  یوجود خارج  لیمشک یچجور ه ینمطمئن باش، ا

به    ییازو ن  یشه. اعتماد و باورت به خودت هزار برابر مکنهیمن، فکرت خوب کار م
  .یندار  یاو رو  یالبافیخ

آغوشش انداخت. دستانش را دور سهند حلقه کرد. بعد او   یانخودش را م آلما
 :به رنگ شب آلما گذاشت  یموها یرو یابوسه

  ...یرخودت رو ازم نگ -

 :عقب برد یسرش را کم آلما

  ...سهند... پدرم -

 :نگذاشت ادامه بدهد  سهند
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.  یستن یارو یگهشده! اونم د یتزندگ یت. پدرت ... االن واقعدونمیآره... م - 
. پدر توست. بهت گفتم به گذشته فکر نکن. حاال چه مقصر باشه چه  یستن یالخ

 یشتر اعتمادت رو ب تونییتوست. با بودن پدرت، م یزندگ  یتنباشه... االن واقع
. اگر یارهشکت رو در با  یدبده. نبا  زارتآ   ید نبا  یتواقع  یننره که ا  یادت. اما...  یکن
خودمون.   یحداقل هنوز نشده. مثل رابطه  یا!  یستن  یتواقع  یدباشه... شا  طور ینا

  !یل؟اوا یادته

دستش را از دور   یک. سهند یکردنگاهش م یدلبخند زد اما آلما هنوز با ترد سهند
 :به صورت آلما را کنار زد یدهچسب یاو برداشت و موها

  

مشکل... راه حلش  ین... افهمیشی... تو هم مفهمهیباشه، تو رو م یتاگر واقع -
مغزت! پس احساسات رو کنار بذار.   ییفقط با منطق هست. با فکر درست و راهنما

مثل  یشهقراره باشه، پس اون جور بهش نگاه کن. وگرنه... م یتپدرت اگر واقع
  یارو یهنبود و فقط با  یتکه واقع  ی! دوازده سالیکه هدر داد  یالتمام دوازده س

  یچ ... چون منطق و عقلت هیها تو از دست داد... آرزوها و فرصت یکرد  یزندگ 
که دائم    ییها... همون سالیدو احساسات ازار د یکرد  یهگر  یلی. خکردینم یکار
  !شدییم یدناام

 :گذاشت و گفت  اشیشانیپ یرو یاباره عوض شد. بوسه یک نگاه آلما که  رنگ

مشکل رو حل کن.  ینپشت تو هستم. با منطق ا یطیهر شرا یآلما من... تو -
مشکل رو  ینا یتا بتون  مونمیعقب م ی،کنارتم... اگر هم نخوا  یمنم هر جا بخوا

 یرو برا ین...و ایبهم قول بد  خوامیرو م یزیچ یه. فقط...یخودت حل کن یبرا
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! یکرد  یانتکه بهم خ  یشهم نی...احساسم مثل زمایگه. بار دیگمبار بهت م ینآخر
  !ببخشمت تونمی وقت نم یچه

سهند نشست تا آلما هم   یشانیپ یرو یآلما گرد شد. اما خط اخم هایچشم
 :اش را نوازش کرد. سهند گونهزدیحرف م یبفهمد، کامال جد

حرفت رو بگو...بعد هر طور   منو پس نزن!  ی،اونکه با من حرف بزن  یب  یگهد -
اصاًل چند   یستبرام مهم ن  یه،مشکلت چ  دونمیحلش کن! حاال که من م  خواییم

 ینم. اما ای. حق دارذارمیسال تنها باش و فکر کن! مشکلته و من بهت احترام م
تکرار بشه... من واقعا   یهقض ینا یگهبار د یه...اگر یهحق منه بدونم مشکلت چ

 !ی؟جه شد...متوبخشمتینم

را  یشآهسته سر تکان داد و لبش را به دندان گرفت. سهند باز هم موها آلما
 :یدبوس

  ...یشو کوچک  یبه بزرگ  یدمم یحترج یشهرابطه رو هم یه من شکل درست  -

 ...یهست  ی زندگ  یتتو...واقع -

در مقابله  یدهستن... با یتواقع یناما... ا یمن... مثل کارمون برا یمثل تو برا -
رفتار   یضدار و مرباهاشون کج شهینم ی ... به قولیمباهاشون منطق داشته باش

  کرد! ها؟

سهند، او را هم    یهاکنج لب   یو باال شد. نشستن لبخند کج   یینآلما آهسته پا  سر 
 :داد و گفت یهخنداند. سرش را به شانه سهند تک

  ...بود ینگفتم خوشبختم کنار تو... هم -
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  ...وشبختم کنارت... خوشحالم کنارتمنم خ  -

شد و بعد   یرهدرخشان او خ یهابه چشم یاسرش را بلند کرد. سهند لحظه آلما
 :یدکش  ینفس کوتاه 

که اصاًل  یمجا هم قبال دردسر داشته برامون! بر ین. ایشهم یر خب... د یلیخ -
 !بزن بزن دوباره ندارم یحوصله

را با   یینیسرپا ینکه ماش  یشدند و زمان  ینماشآلما راه افتادند. سوار  یخنده  با
داد. چشم بست و با نوازش  یهاو تک یآلما سرش را به بازو رفت،یسرعت کم، م

 .یدسهند، عطر تلخ و سرد او را نفس کش یهادست راست و بوسه 

  

 ینماش یدنآرام گرفت. چشم باز کرد. د ی،مسافت  یبعد از ط  ینکه ماش  یزمان  
که   یبه آرامش سهند کرد. سهند در حال یخودش، او را بهت زده نشاند. نگاه 

 :داد، گفت یم یینرا پا یشهش

باز  یار دختر ماز یپرونده  خوامی. نمیمکار دار یلیبرو استراحت کن... فردا خ -
  .بمونه

را رو به  یشهاحرف  یو ادامه  یدکرد پس به سمتش چرخ  یهنوز نگاهش م آلما
 :دصورت او ز 

  یمی خودته و هر تصم  یبه عهده  یممشکلت کن آلما... تصم  یر فقط منطقت رو درگ -
  ی تا بتون   کنمیها هم صبر ممن سال   ی. اگر تو بخواکنمیم  یتمن ازت حما  یری،بگ
من قابل احترامه...   یمنطق باشه، برا  ی. اگر از رویایکنار ب  یتزندگ  یت واقع  ینبا ا

مشکل،   یناز ا  جهتیهم رو... پس ب   یط شرا  یمنکیام و نه تو... درک منه من بچه
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  ین فکر کن بب یو منطق  یننکن! بش یر نکن. منم درگ یر کوه نساز! احساسات رو درگ
خوب حل   تونییمشکلت رو هم م  ی،! مطمئن باش اگر حرفم رو بفهمیکار  یکجا

  !یکن

 را باز کرد ین. سهند حق داشت. پس لبخند زد و در ماشیدکش  ینفس کوتاه  آلما
.   

  .... ممنونم ازتیدمفهم -

کرده بود. صورتش انگار خسته بود. قلب    یشهاز هم تر ینلبخند سهند را غمگ نور 
مثل سهند  یدبا دانستی. اما مکردیم قرارییبا هم بودنشان، ب  یآلما هم برا

 :یدسهند را بوس یو بعد گونه  یدکش  یقیعاقالنه رفتار کند. نفس عم

... یادتمدوستت دارم. به  یلیباشه تو هم ... من خ یادت... یتو هر حال - 
  ...یمن هست  یزندگ  یتواقع ینو...تو...بزرگتر

 یرا ترک کرد. تا زمان   ینزد و بعد ماش  یکرد. آلما لبخند  ییدشبا پلک زدن تا   سهند
رو به رو محو شوند، سهند   یر کامال از قاب تصو  ین،ترمز قرمز رنگ ماش  یهاکه چراغ

تا عطر   یدشد. نفس کش  یمثل قلبش ته  یاباننگرفت. بعد انگار خ  یابانچشم از خ
 یقلبش کاف   قرارییب   یهم برا  ینکند. هم  معطر را    اشینهس  یآلما، فضا  یجا مانده 

  .بود

 ی دارو  ینبهتر  یی،را با آرامش به راه انداخت. تنها  ینآتش زد و بعد ماش  سیگاری
که  ییخودش... به جا یمیآن زمان بود. پناه برد به آپارتمان ساکت و قد

  .سهند باشد توانستیم
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از  یدانهقلبش را گوش کند و به ذهن مشوش اجازه بدهد ناام ینغمگ هایحرف 
! همان یشدطقش م. در هر صورت، برنده فردا صبح، منیدبگو یاحتمال ییجدا

  !را به آلما گفته بود یشچند ساعت پ  یهاکه حرف  یمنطق 

 یررضانشست و همان لحظه هم در باز شد. ام یصندل یرو ید،که کش یپوف  با
 :زد یلبخند

   تو فرمانده؟ یایمب -

 :لباسش را هم مرتب کرد دادیسرش را آهسته حرکت م کهی در حال فرمانده

 !آدم لباس بپوشه یقهو دقد دینی.. امون نمیاینب -

  : ید خند دانیال

  !یندار یدنمن گفتم رکورد لباس پوش -

  !و آلما را جمع کرد  یررضاشد و نه لبخند ام  یالدان  یدناو، نه مانع خند  یغره   چشم

  !برو سر جات واستا یاب -

 ی هم رو یررضااو، آلما و ام یستادنمبل را دور زد. با کنار پنجره ا یبا چشم دانیال
 :گذاشت  یز م یمبل نشستند. فرمانده آرنجش را رو

  یدین؟رس یباشکوه  ییجهبه چه نت یخب سر صبح  یلیخ -

 :زودتر از همه گفت دانیال

  !یمبود یرش! من و آلما که تا چهار صبح درگیستسر صبح ن یبرا -
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  یر سر به ز ی به سمت آلما رفت تا او هم با لبخند یال متعجب او از دان هایچشم
  :گفت  یال! داناندازدیب 

  !اییگه دنبال کار د یمشهم تا دو با ما بود! بعد فرستاد یررضاام -

 :ماند یالاو سرانجام از آلما جدا شد و دوباره رو به دان یگرد شده  هایچشم

 تون یروز از کار اصل یتواستراحته؟ بعد  یبهتون شب برا گمیمن هزار دفعه نم -
  !؟زنیدیم

 :جمع کرد ینهس یرا رو یشهاداد و دست  یهتک یوار به د دانیال

هم خداروشکر    یررضاام  ین! ایهطور  ینواال من که کال خواب ندارم. آلما هم انگار ا -
حق   یشونمما ...که خب ا ینبود ب یار ! فقط مازیم! کال خواب نداریهطور ینهم

  !داشت

 :سر تکان داد ی ا آه کوتاه ب  فرمانده

  !نه  یا یدخواب ینمچکتون کنم! بب یامها هم بشب  یدبا یگهد -

 یهابرگه ییرهافتاده خ یو آلما همچنان با سر یدندبلند خند یررضاو ام دانیال
  .دستش بود

  بود؟ یچ  تونیشب کار ییجهخب حاال نت -

بود، اما او با سر به آلما اشاره کرد. سکوتشان سر آلما را باال   یالدان مخاطبش
 :گفت  یعمنتظرشان نگاه کرد، سر یهاکه به چشم  یکشاند و زمان 

با    یک،اکانت ف  یهبا    یروز گروه مشکوک بود...من د  ینا  یکم  یروز خب من گفتم د -
  .گروه ارتباط برقرار کردم  ینا
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 :از چشمان به عادت تنگ کرد  یکی  فرمانده

  ازشون؟ یدیفهم  یخب چ  -

  یتبهشون اهم ی. اما خب... کسکننیاعتراض م یرندارن. م یمبارزه مدن  یه  -
  .یدهنم

 :گفت  امیررضا

دختر  یه بوده! به جز دو تا خواهر و  یدبابت اس  یدنکه د  هایییب اکثرشون آس -
  .داشتن یکه سوختگ   یگهد

 :ادامه داد آلما

روز  ینپدر و برادر به ا یحت  یارشونم توسط، خواستگار، همسر ، دوست، اکث -
  .افتادن

  ...مشترک یقصه  یه -

 :کرد  یحاو را تصح یبا افسوس جمله  آلما

دختر   یه  یسخته برا  یلیشون دردمندن. خدرد مشترک! اونا همه   یهنه قصه نه... -
  ی هاهم جنس  یاز جامعه...حت   یشه... کال طرد مدهیاز دست نم  شویبایی... فقط ز

 یدفن همه   یعنیاتفاق    ین! اکننیم  یخودشون هم قبولشون ندارن و از شون دور
  ... یاهاشونآرزوها و رو

 :فکر کرد و از جا بلند شد یاسه مرد مثل آلما، متاثر بودند.. فرمانده لحظه هر 

  !هیدر هر صورت قانون شکن یاما خب...قانون شکن -
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  !البته اگر ثابت بشه -

 :یدو پرس یستادا یز کنار م   یالحرف دان با

  یناست؟کار ا  گینیمگه نم  ی؟چ  یعنی -

 :ابرو باال انداخت دانیال

 !باشه یناکه کار ا  یمنکرد یدا پ یمدرک  یچما ه -

 !انداخت یبا بهت به هر سه نگاه   فرمانده

  ی؟چ  یعنی -

 :گفت  آلما

. نه اتفاقًا یمکرد  یقها هم تحق. در مورد هر کدوم از اونیمگروه مشکوک  ینما به ا -
 یقبوده هم تحق یقبل یهاکه مربوط به هر کدوم از پرونده   یسیپل یمفقط ما، که ت
 یکدوم از شانزده تا دختر  یچ! از هیستهم ن یکوچک   یمدرک حت  یچکرده. اما ه

  !هستند   مگروه خاکستر شعله ور، کنار ه  یکه تو

 :زمزمه کرد  فرمانده

 خاکستر شعله ور؟  -

  !اسم گروهشونه -

 یگر کوتاه دور زد تا به سمت د  یباز هم تکرار کرد. بعد مبل را با قدم ها فرمانده
 :پنجره برسد. کنار پنجره برگشت و رو به افرادش گفت
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سوقصد کننده   توننیآدما، نم کدوم از اون یچو ه یستن ی مدرک  یچه یعنی -
  جرم؟ یکشر یحت  یاباشن؟ 

سرش را   ینانمکث کرد تا او هم با اطم یشنفر آلما بود که چشمانش رو  اخرین
 :حرکت بدهد 

 یقندارن. با تحق  یمدرک   یچکدوم ه  یچاما ه  یم،رو نگاه کرد  یقبل   یها! پرونده یرخ -
  .کنن  یکار  ینتونن چن یا نماونا واقع  یعنیها درستن. ها هم، پرونده من و بچه

  !شو دارن یکاف   ییزه اما انگ -

 :سر تکان داد  یالدان یبرا  فرمانده

  ...شونزده تا دخترن یدگفت -

  .بله درسته -

  !یبا هر کدوم صحبت کن ین بر یدآلما با -

نبود! همان   یروز و پر یروز د یآلما یهداد. اصال شب یلبه او تحو ی بزرگ  ی لبخند آلما
جمله اش، سرخود   یدنسخت کوش، کنجکاو و با دقت و البته با شن  ین،سروان مع

 !بود یو کله شق قبل

خوام امروز برم به   یکردم. م  یبله حتما! من خودمو بهشون روزنامه نگار معرف  -
 یه یگزارش، با چند تاشون حرف بزنم. قرار شده عصر ساعت چهار، تو  یبهانه 

  .یرمبا سحر م .ینمشونکافه بب

باال رفت   یشزمان کم، متعجب شده بود. ابرو ینبار در هم ینچندم یبرا فرمانده
 :و گفت
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  !کنییم یدوست دار یروزنامه نگار؟! سرخود هر کار -

 یینهم سرش را پا یررضاتا سر فرمانده به سر او برگردد. ام یدخند یز ر دانیال
هم   یل شود. فرمانده پلک روآلما و او لحظه در هم ح یها انداخت تا چشم
 !زد تا او با ترس و تعجب نگاهش کند یالبه گردن دان یآرام یگذاشت و ضربه 

  تو!؟ خندییچرا همش م  یالک  -

نشست. در آن لحظه ذهن فرمانده    یالصورت دان  یجمله، لبخند باز هم رو  ینا  با
  !پذیرفتیرا م یشنهادپ ینا یدنداشت! پس به ناچار با یمنطق 

که گفتم رو هم چک   یچهارراه   هاییندورب  یلمکارا! ف  یدنبال باق   ینفعال بر  یناشپ -
  ...یمکن  ییموتور رو شناسا یمبتون ید. شایدکن

 :اشاره کرد یررضاحرف، با دست به ام ینا  یدنشن ینبا ا دانیال

  !دنبالش یمرو فرستاد یررضا اهان اتفاقا ام -

 :فرمانده باز او را خنداند  نگاه

فشار مضاعف   خواستیمینم  یستن  یار ! مازیگهجلو د  بردیمیپرونده رو م  یدخب با  -
  .شما باشه یرو

  !ینخاطر سر خود شد ینبه هم -

  !یعاجم یمنه بابا فرمانده غلط کن -

 :گفت  یررضابه او رفت و رو به ام یاچشم غره  فرمانده

  ین؟کرد  یداپ  یخب چ  -
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 :مبل یجا به جا شد رو یکم  یشگی،با آرامش هم ضاامیرر 

.  یمهم داشت یمحل یقتحق یهنبود.  یلمیف یچو بعد ه یمکوتاه داشت  یلم ف یه -
عالمت   ینقشه وقت  یبودن. من رو یدهها ند  ی. و بعضیدنموتور رو د  های بعض

 ین . حاال سراغ دو سه تا دوربیارمشو به دست ب  یر مس  یگذاشتم، تونستم تا حدود
ها از کوچه  یشتر . اما بکنمیم  سیبرر   یلماف  یادو درخواست دادم صبح. ب  یمرفت  یگهد

  .یستازش ن یخبر یچه یگهجا به بعد، د  یهرفته و از 

  ی؟بگرد یدبازم با یعنیخب پس  -

ورد  م  یهآخر انجام بدم.    یاون محله   یرو  یمحل  یقتحق  ین،من فعال اگر اجازه بد -
  .کردم  یداهست که پ یمحل ینقبل به ا یهااز پرونده  یکی یکیجالب، نزد

  

 :سر تکان داد فرمانده

  .کارو کن  ینهم خوب. هم یلیخ -

 :به آلما کرد و گفت رو

 یداپ یزیزبون اون دخترا چ یر از ز یبتون  ید. شاذاشتییکاش آلما زودتر قرار م -
  .یکن

شک کنن بهم، از عمد خودم رو   خواستمیمشتاق بودن. اما چون نم یلیاتفاقا خ -
اومده   یشبرام پ  یو بگم عصر کار  یرمتماس بگ  خواینینشون دادم. حاال م  یخیالب

  یام؟زودتر ب یشهو اگر م
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که شک نکنن    یجور بر یه باشه  یادت. فقط تونییم ین . ببیهفکر خوب ینآره ا  -
  .بهت

 .نه اصال حواسم هست -

لبخند کم رنگ لبان آلما   ی . نگاه فرمانده رویدندکه زد را هر سه نفر د  مکیچش
داشت. اصال   یطنتش  یرینکه طعم ش  یبود! لبخند  ینفقط هم  یشمانده بود. آرزو

انداخت تا لبخندش   یین کوچک ِ او نبود. سرش را پا  یبلبخند ، س ینآلما بدون ا
 :ینندرا نب

 ی کار  یچه اجازهیو ... ب  ینه من خبر بددنبال کاراتون! ب ینخب پس بر یلیخ -
  !یدنکن

در  کهی تا همراه هم در حال یستادندو آلما هم ا یررضازودتر چشم گفت. ام دانیال
  .اتاق او را ترک کنند کردند،یمورد پرونده بحث م 

افتاده  یداشت. انگار نه انگار که اتفاق  یفرمانده به در مانده بود. حال خوب  نگاه
و نگران شده بود! قدرت عشق را دست کم گرفته   یده از آلما شن ییاهبود. حرف 

 .آن دو را از هم جدا کند توانستی نم یعلت  یچبود. ه

همه   ین که ا  یاو را ترک کند! ولو به خاطر پدر یراحت  یننبود که به ا یآلما آدم 
را حق مسلم   ینمحض بود، اما ا یسال از نعمتش محروم بوده است. خودخواه 

 ! ! آلما متعلق به او بود و بسدانستیخودش م

و به سمت   یدکش  یکردند. نفس کوتاه   یشتر لبخند و اعتماد به نفسش را ب فکرها،
و  ی. آسمان آب دادیرا م یروز خوب بهار یک یدکوچک برگشت. هوا نو  یباغچه

از روز قبل،  یشتر که ب ییهاو عطر گل یمخنک و مال یمنس ی،پنبه ا یرهااب
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بود. و البته   یخوب بودن،کاف  یناثبات ا یبرا کشیدند،یرا به رخ م یشانهاگل
  !یگاهپا یآرامش نسب

رفت، هنوز سر جا نشسته بود   یزشدل از باغچه کند و پشت م یقه،از چند دق بعد 
 :ارد اتاقش شد و یمابه در، ن یکه با ضربه ا

  !یدخسته نباش -

 :داد یهتک  یبه صندل  فرمانده

  رو برد؟  یاون عوض ینکردم هنوز که خسته بشم! تو چه خبر؟ عل یواال کار -

 :او نشست یز م یکمبل نزد یگوشه   یهرو  نیما

  ...اما شنینه هنوز... اماده م -

  اضافه نکرد؟ یزیچ یگهد -

 یزیچ  یه کنه و    یفکر م  یجهت ه   یخود و ب   یاش در اومد. گرچه ب ! همه یگهنه د -
 .گه  یم

 :زد یپوزخند  فرمانده

  .رو بهتر بدونه  یزاچ ینا ید! بایلهسرش، وک یر آخه خ -

 :هم با لبخند سر تکان داد نیما

از شما خورد ،  یروزمکه د  یچرت و پرت گفت. اما خب... با اون کتک  یاولش کم -
مثال درست کنه، اما خب...  خوادیم یراهشو گم کرده بود. حاال ه بود.  یدهترس

 ! پارو زدنه  یشتر ب
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  !رسیدمیخدمتش م یشتر ب یدواال کتکم نخورد! با -

  !یگه چرا حورا رو کشت د کنمیمورد با شما موافقم. من اصال درک نم یهتو   -

 :د یبگو یرشج یر ج یصدا یدنداد تا بعد از شن یهتک  یبه صندل  فرمانده

شد. تمام مدت دست و پاشو   یمونبود. بعدشم پش یختهحورا نقشه شو بهم ر -
  .بود یدهاون خونه. اون پسر بچه درست د یبسته بوده تو

 :شانه باال انداخت یبا آه  نیما

 .یشهمسخره تموم م یلیخ یا بعض یزندگ  یگاه  -

و   یخودب یآرزوها یلی. با خیشهمسخره تموم م هایلیخ یبه نظرم زندگ  -
بازم   یم،فردا نباش یدشا یمکه مطمئن هست  ین! ما آدما با ایخودترب یهاحسرت

  !یمدنبال فردا هست یهودهب

 :باز هم صاف نشست ی،کرد. فرمانده با آه کوتاه   یید با  سر او را تا نیما

به بعد    ین. از ایستپرونده تموم شد. بعدش به ما مربوط ن  ین، ا  یماخب ن  یلیخ -
  !یستن  اییگهد  یتباشم. البته فعال که مامور  یار دختر ماز  یبال پروندهدن  خوامیم

  یدن؟ رس ییجاها یهچشم حتما، متوجه ام. بچه ها انگار به  -

  ...روش حساب کرد حداقل فعال  یشهبن بست باشه، اما م  یدمشا  دونمی اره... نم -

 :رفت، گفت یاز جا بلند شد وهمان طور که به سمت در م نیما

  .یننباش یرونکه درست بشه. پس من هستم، نگران ب  یدوارمما -

 !یمان -
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  :برگشت یماصدا زدن فرمانده، ن با

  بله؟ -

  !یپسره بود، مان  ینا -

  یدابرو در هم کش نیما

  !شناسمینم ی؟مان  -

  !! پسر بچهیگهرو د یقاسم یثمم یکه گفتم خبر داد خونه  یپسر ینهم -

 :برداشت و سر تکان داد یرهدستگ یدست از رو نیما

  خب؟ یدم،آهان، آره فهم -

 ی،کارت براش بخر  یمس  یه  یتون   یم  ینوقت ندارم امروز، بب  یادکن، من ز  یکار  یه -
  !خوب یز چ یه

 :با تعجب گفت نیما

  کارت؟  یمس -

 یرآشنا دا یتو گفت  یادمهبرام، شب ببرم بهش بدم.  یر آره، بهش قول دادم، بگ -
  بار! درسته؟ یه

 :گفت  یهنوز بهت زده بود، اما با لبخند نیما

  به اسم خودش باشه؟ خواینیم یگم،بله! م -

! حاال یرمگ  یکن اطالعاتشو ، بعد مدارک ازش م  یداکن، پ  یقیتحق یه! یقااره دق -
  .یرامروزم نشد، تا فردا بگ
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  !کنمیم یگیریراحت، پ یالتونحتما متوجه شدم، خ -

زد تا او هم همان طور جوابش   یگذاشت، لبخند  یرهدستگ یباز هم دست رو  نیما
به   ی. لبخند کوتاه یددر رس یرا بدهد. در را که باز کرد، قبل از خروج او، آلما جلو

 :زد و بعد از همان جا گفت یمان

  یم؟ساعت ده قرار گذاشتم! اجازه هست با سحر بر یبرا -

 :نگاهش کرد یالحظه  فرمانده

 ... یررضاام یارو ...  یالدان خواییم یاد؟ینم یشبراتون پ یمشکل -

 :یدخند آلما

  !دو سه تا دخترن ی؟ نه بابا چه مشکل -

 :گفت  نیما

  .حتما اسلحه بازم داشته باش ری،ینم یساگر تو پوشش پل -

  .سابقش برگشته است یبازهم لبخند زد تا او هم باور کند، آلما آلما

  .دارمیچشم اون رو برم -

 :از جا بلند شد و گفت فرمانده

خبر بده ...آدرس رو  یه یباشه هر وقت تونست  یادت. ینخب ... پس بر یلیخ -
  .نارتون باشنک  یها به صورت مخف دو تا از بچه یگمبده، م

  ...الزم -

  :کند  یحاش را تصحکرد تا آلما جمله   اخم
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  !یدمم یال، حتما به دان یبله، مرس -

 

به سرعت   یمابه او و ن یاز اطاعتش سر تکان داد و آلما با لبخند یراض فرمانده
کرد،   یآلما نگاه م یخال یاول به او که مات و مبهوت به جا یماترکشان کرد. ن

 .گذاشت  یشو بعد تنهازد  یلبخند

بعد کنار پنجره بود و آن    یهم گذاشت. لحظه ا  یبسته شدن در، چشمانش را رو 
را ترک کنند.  یگاهبشوند و پا  ینشقدر منتظر شد تا آلما همراه سحر، سوار ماش

به آلما   ینانکه هم ساده بود در ظاهر و هم اطم  یتمامور یناز انجام ا ینگران 
  .بود یبعج یشداشت، برا

رفت و  یدوست نداشت آلما را تنها بفرستد. دوست داشت ، کنار آلما م قلبش
  !زد یفکر پوزخند م ینمراقبش بود. گرچه منطقش به ا

او هم   ی،را آهسته تکان داد و بعد از رفتن دو نفر از افرادش با لباس شخص  سرش
  .فتر   یروندل از پنجره کند و از اتاقش ب

 :بلند شد  یصندل یاز رو یعاو سر یستاد،ا یالدر اتاق دان یکه جلو  زمانی

  ی رو هم فرستادم با لباس شخص ید فرمانده ... آلما با سحر رفت. محسن و سع -
  ....تو محل باشن

 شد؟  ینقشه چ   یانجر یدین؟. خودتون به کجا رسیکرد  ی! کار خوب یدمآره د -

 :آمد یرونب یز گذاشت و از پشت م  ینزم  یروکه دستش بود را   یخودکار دانیال

  هنوز ناقصه یمبود، اما گفت یزیچ یه یقتش... حق  یررضاام یشپ یمبر -
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که سرش کامال   یدر حال یررضا،تا فرمانده زودتر از او، اتاق را ترک کند. ام ایستاد
  یش صدا یالنشسته بود. دان یز لپ تاپش بود، پشت م یبه صفحه  یرهو خ یینپا

  .یستدآن ها با یدنکرد تا با د

  !سالم -

  : ید خند دانیال

  !تو یدیسالم! سالم چرا م یکعل -

 یدبه سرش کش یاش شده بود، دست  یکه تازه متوجه سوت   امیررضا

  !تو غرق بودم ین من ا یدببخش -

  .. رو یکرد  یداکه پ  یزاییگم به فرمانده نشون بده چ  ی... میدیمآره د -

 :به او و فرمانده انداخت یدینگاه پر از ترد امیررضا

  !یستمهمه شون حدسن! من که مطمئن ن یناآخه ا -

 :گفت  یستادا یهمان طور که کنار او م  فرمانده

  ی؟کرد  یداپ ی! چ یگهد یمکن  یبا حدس کار م یماشکال نداره، ما همه اش دار -

که باز بود را با   یلپ تاپ را بست و نقشه ا  یتور مان یاول رو یصفحه  امیررضا
  .دو انگشت بزرگ تر کرد یدنکش

که   یقبل یمنطقه رو صبح به شما نشون دادم. من با دو تا منطقه  ینا ینیدبب -
تونن   یکه م  ییراه ها ینبهتر یدمشون کردم. د یسهجا بود، مقا ینا یکگفتم نزد
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هم به  یر ! البته هر دو مسیرهدو مس یندور بشن، ا یناز اون منطقه بدون دورب
  !رسن یبه نظر م  ینظرم عال

 :ادامه داد یررضاسرش را خم کرد . ام یکم  فرمانده

  ین تاا  یقارودخونه دق  یگذره. رو  یم  یمیقد  یرودخونه    یهاز کنار    یر مس  ینا  ینیدبب -
به   یر مس ین شه. اما از ا یاستفاده م یابونشده . که به عنوان پل و خ یده جا، پوش

نداره. بعدش   یندورب یلومتر تا حدود سه ک یر مس ینکنار گذر داره در اصل. ابعد،  
  ین دورب  ینا  یلمداره. من درخواست ف  ینجا دورب   ین که ا  یدونم   ینرسه به ا  یهم م

  .نکردن یداپ یزیرو هم دادم. که خب تا حاال بچه ها چ

وم کرده  کرد، ز   ینقشه حرکت م یکه رو  یررضابا دقت به خودکار دست ام فرمانده 
 :یدنقشه را به چپ کش یکم  یررضابود. ام

  ین طرفه بگذره و بعد از ا  یک  یابونخ  یناز ا   یدکه با  یری... مس  یر مس  یندوم  ینم ا -
  ین جا تا ته ا ینتونه از ا ینهصد متر و بعد م یباوارد بشه، تقر یابونخ ینجا به ا

  ین . مگر ایستن  ینبدون دورب  یگهد  یادامه بده. دسترس  یگهد  یلومتر ، دو ک  یابونخ
  !حدسمون درست باشه یکیکه اون 

 :ید به او پرس یبا نگاه   فرمانده

  کدوم حدستون؟ -

  .خونه شده یهکه وارد   ینا -

  !یادقدر بره و ب  ینمحل اختفاش همون طرفاست که مجبور نباشه ا یعنی -

  ! بله -
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 :یستاد صاف ا فرمانده

  .داره ییباال یسک... منتها... ریستن یر بدخب فک -

 :نشست یررضااتاق ام یتک صندل  یرو دانیال

  .یمبهش فکر کن یمتون یداره! پس م ییباال یسکباشن ر یابونکه تو خ  ینما -

 :فکر گفت یبعد از لحظه ا  فرمانده

 یموندن رو انتخاب نم  یسکر  یافراد  ینکنم! چن  یرو کال رد م  یهفرض  یننه! من ا -
  یه  یدرست تره! موندن تو محل جرم، برا یررضا فکر ام ینکنن! به نظرم اتفاقا ا

تونه   ی آماتور، اصال فکرشم نم یه بخره ، اما  یشتریبتونه زمان ب ید شا ی،حرفه ا
  .کنه

  آماتور هستن؟ یکن  یشما فکر م -

 :زد یلبخند  فرمانده

حرفه    یهکنم با    یوصا درست باشه. من فکر نمشما مخص  ی  یهفرض  ینآره ... اگر ا -
  .یمطرف باش یا

  !و خوب بوده یز اما کارشون تم -

 :تکان داد یررضاام یبرا یسر فرمانده

  یه ! یمدو نوع شاگرد زرنگ دار یشهطوره. اما... ما هم ینا ی درسته. تا حدود -
  یه که از شاگرد زرنگ   یه کالس تنبل انتخاب شده و   یه یونشاگرد زرنگ که از م

  !یستنن یکیهست، اما تو باطن    یکیکالس زرنگ انتخاب شده! اسمشون 
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 :گفت  یهبعد از چند ثان  دانیال

  !واقعا  یدمخنگم اما نفهم یننگ -

 :تکان داد یو سر یدخند فرمانده

 یشه،نشون داده م یز کارشون تم  یانشدن،  یر دستگ ینااگر تا حاال ا ینهمنظورم ا -
هستن!  یتاهم یانگار ب  یلیطرف خ یناونا زرنگن! از ا یلیکه خ  یستن ینا یبرا

دم  یادیو به نظرم... ز یدیمرس یخوب  یزایفرصت کم، به چ ین ا  یما خودمون تو
  .دست بود

 :گفت  امیررضا

  !ندازه  یبه شک م  یلیمنو خ ینهم -

  نباشن!؟ درسته؟ یحرفه ا یدهم شا یادیپس ز -

 :د. فرمانده گفتسر تکان دا یالمثل دان امیررضا

افراد   یخونه  یرها،مس ینا یتو ینیدببب ین بچه ها، بگرد ینانجام بد یکار  یه -
  !نه یااون دخترا هم باشه، وجود داره  یکه تو پرونده   یکینزد

  تو پرونده شون؟ منظورتون سوقصد شده هاست؟ -

 !یررضادرسته ام -

 :گفت  دانیال
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  ین اگر ا یار؟کرده. چرا دختر ماز  یر درگ یلیاخه ذهن منو خ ی سوال یهفرمانده  -
مسئله؟   ینداره به ا یچه ربط  یار ماز یار؟دخترا ثابت بشه. چرا ماز ین ا ی یهقض

  .مسئله اصال نبوده ینراجع به ا یزیمن تمام پرونده هاشو چک کردم، چ

 :فکر کرد یکم  ی،با آه کوتاه   فرمانده

  !ییمجا ینکه ما ا  باشه ینیا یلشفکر کنم... دل -

 یشتری ب یح کرد تا او توض  ینگاهش م یبا تعجب و سردرگم یالمثل دان امیررضا
 :بدهد 

بوده،   ینکه اگر قصدشون ا  ینراجع به انتقام گفت. ا یزیچ یه آلما  یروز د ینیدبب -
  ین بهتر هم بود. منم هم  یلی کارو انجام بدن و خب صورت خ  ینتونستن ا   یبهتر م

هم  یراحت تر ی یوهانتقام باشه، ش یهنظرم اگر قرار بود، صرفا  فکر رو دارم. به
دخترا داشته    ینتونن ا  یم  یا  یگهد  یلکنار... چه دل  یمبود! اگر بحث انتقام رو بذار

  باشن؟

 :گفت  یعسر امیررضا

  !کنن  یکه االنم م  ی! کاریمدن  یمطالبه  -

 :زد یلبخند  فرمانده

براشون انجام بدن تا به  یرفتن که بتونن کار یی! اونا دنبال کسایقا!دق ینآفر -
  گروهشون برسن. درسته؟  یخواسته 

 :یستادزده ا یجانه دانیال

  رفتن؟ یار سراغ دختر ماز یومده،ن یرشونگ  یزیآره درسته. چون چ -
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تک تک ما فکر کردند   یهم رو یلیکنم خ  ی. فکر مینههم یادبله ... به احتمال ز  -
 یار درست بهش سوقصد کنن... که دختر ماز  یر کنن که تو مس  یداپ  یتونن موردتا ب
 یداو پ یررضاگم کار ام  یهم من م یلدل ینشد! به هم یز م یرو یخوب  ی ینهگز

  .هکن  ییتونه ما رو راهنما  یدرست، م یر کردن مس

 :یستادا یز جلوتر آمد و کنار م دانیال

  یدن نظر گرفتن و د  یر اتفاق افتاده. ما رو ز  ینهم  یادبله حق باشماست. احتمال ز -
  ..ست ینهگز  ینبهتر یار دختر ماز

هم شد.  یشتر ب یشاخم کرده بود. کم کم اخم ها یال،از اول صحبت دان فرمانده
اتاق   یهدف رو یقرار ش ب  یشد. نگاه ب  یخودش در ذهنش اکو م یحرف ها

 :برگشت یررضابه سمت ام دفعه  یکگشت. بعد 

  !اون تلفنو بده به من -

 یالرا به سمت او گرفت. دان یمس یب  یعمل کرد و گوش یعمتعجب و سر امیررضا
 :یدپرس

  شده؟ یچ  -

را کنار   یداد. بعد گوش یتوجه، تنها انگشتش دگمه ها را فشار م یفرمانده ب  اما
قرار قدم زد.   یزمزمه کرد و ب  ی بوق که خورد، لعنت  ینگوشش نگه داشت. سوم

 :یچیدآلما در گوشش پ یبوق تمام نشده بود، صدا ینپنجم

  . سالم -

  یی؟آلما کجا -
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 :او تعجب کرده بود، گفت یصدا یدنکه با شن  آلما

  .... تو راهینتو ماش -

  !اونجا...حداقل تو نه یبر  یستبرگرد الزم ن -

  ...کافه ر  یک چرا اخه؟ ما نزد -

 ی هم ما به هدفمون م یدار د ین. بدون ایستگم الزم ن  یمگه؟ م یشنو ینم -
  ...یمرس

  ین؟گ  یرو بهم م یلشآخه چرا... دل -

 : چسباند یگرشرا به گوش د یالما، گوش یکالفه از سوال ها  فرمانده

  الما؟ یحرف گوش کن یتون  ینم -

  کرده باشن منو؟  ییشناسا یدکن  یفقط. فکر م ینبگ یلگم دل  یچرا ... م -

 :. آهسته گفتیستادجمله، آرام سر جا ا ینا با

  ...آره -

 :گفت  یشتریبا آرامش ب الما

رفتم   یکاکانت ف یهجا شو کرده بودم. گفتم با  ین! من فکر ایننگران نباش -
 ینمماش  کاله جمع کردم و لباسامم عوض کردم!   یر سراغشون. لنز گذاشتم! موهامم ز

  .یمرو بر  یر مس یباق  یو قرار با تاکس یمکن  یرو هم دورتر پارک م 

 :لب اسم آلما را تکرار کرد. آلما ادامه داد زیر 
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خوبه. اگر بازم  یهمه چ  یط . سحر هم مثل من،مراقبه. شرایدنگران ... نباش -
قدر که  ین. در ضمن ... اونا ایفمونتو ک یمشد، هر دوتامون اسلحه دار یمشکل

با آدم خطرناکشون، سر  یست! حداقل... قرار نیستنخطرناک ن یدکن  یشما فکر م
  !یمگرد  ی! زود برمینمبش یز م یه

گفت تا   یکه فرمانده کرد، فرستادن نفس کوتاهش بود. آلما خدانگهدار  یکار  تنها
 :یدکه تازه متوجه مطلب شده بود، پرس  یال. دانیاوردب ییناو تلفن را پا 

  گرده؟  یبرم -

  یررضا قرمز تلفن را فشار داد، دو قدم بلند برداشت تا تلفن را به ام  یدگمه    فرمانده 
 :برساند و بعد گفت

  ...مو یافهدادم ق ییر گه تغ  ینه! انگار حواسش بوده ... م -

  !زنه ینم گدار به آب  یبه فکر هست. من مطمئن بودم ب  یشه آلما هم -

 :تمرکز کرد و بعد به سمت در راه افتاد یفرستاد. کم یرونآه او را ب یال،دان تعریف

راجع به اون   یشتر گرده، شما هم ب  یجا خوبه. تا آلما برم ینخب... تا ا یلی خ -
  ...یمتا به اصل ماجرا برس یم، ساده کن یمتون یتا م ید. بایدکن  ییقها تحق یر مس

به سالن ساکت انداخت و   ی. در راهرو، نگاه یدجلو در شنچشم هر دو را  صدای
فرستاد . دوباره به اتاقش برگشت. آلما او را بدجور   یرونبعد بازدمش را با صدا ب

 .ترسانده بود

باره، متاسف بود !اما مگر  یک ینگران  ینا یکرد، برا  یفکر م ییو حاال که در تنها 
  ی دهد. قلب  یفکر کند، قلبش واکنش نشان م  یدست خودش بود؟ تا بخواهد منطق 
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 ی خواهد از او محافظت کند. کابوس ها یکه در همه حال نگران آلما ست و م
درست   ینگران   ینکرده بود تا ا  ارا در قلبش بن  یبیعج  یاعتماد  یقبل ، ب   یسال ها

 .به نظر برسد

 ی قلبش هم م یدکرد که مراقب آلماست. شا  یخودش را ثابت م شتر یب ید با 
  .شد یاتفاقات نم ینا یر درگ ین،از ا یشو ب یرفتپذ

و با   یستادها یکآندارن یگر طرف د یررضاکنار هم بود. ام  یشانو او، سرها دانیال
 :گفت  یکشده بود. اندارن یرهبود، خ  یداکردهپ یککه آندران  یریدقت به مس

  .خواد یم یمحل یقتونه باشه. تحق ینم یا هیگد یر مس -

 :گفت  دانیال

  !یمحل یقتحق یرهگ  یم یادیوقت ز -

 :هم همان کار را کنند یالتا او و دان یستادصاف ا امیررضا

  .یممطمئن تر شروع کن یاول از جاها ید با -

 :کرد و گفت  ییدرا با سر تا یررضاام یجمله  فرمانده

که   یممطمئن شد یر تصو  ینشدن ا یداست. با پ یهودهدرسته. وقت هدر دادن ب -
  ... گفت درسته. از کنار گذر رودخونه حرکت کرده  یررضاکه ام  یریمس

 :با دست به نقشه اشاره کرد آندرانیک

شدن هم داره. هم محله   یمخف   یبرا  یخوب   یجا  یلیقسمت شهر خ  ینبه نظرم ا -
  .یباهست تقر ییاو به سبک روست یمیقد ی
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 :که در نقشه مشخص بودند، کرد و گفت  ییاشاره به کوه ها دانیال

  ...فصل سال ینخوبه. مخصوصا ا یلیکوهنوردها خ  یاما برا یر مس -

 :زودتر جواب داد امیررضا

  .ساکت باشه  یدهم با  یلیکوهنوردها ساعت دارن! صبح زود و غروب! بعدش خ -

کرد. سکوت   یهمکارانش فکر م  ینرد و بدل شده ب  یدر سکوت به حرف ها  فرمانده
 :شد، با نگاه به نقشه گفت یکه طوالن 

کنه. دو تا ون هم با شش نفر،    یم یتدو نفره کفا یپ! ده تا اکیمساز یم یمت -
 ی. بچه هایمکن  یارشونخوام هش  ی. نمیک نزد  یها  یر تو مس  یماماده باش نگه دار

  .باشن یلباس شخص یپاک

 :گفت  یررضاسر تکان داد و ام دانیال

  رو؟ اما ... به نظرتون موتور رو تو چشم گذاشتن؟  یر مس ینهم -

 :زد  یکاندارن یاهسته به شانه  فرمانده

  ی؟موتور رو نشون بد  یر اون تصاو یشهم -

که    ییعکس ها یش؛رو به رو یتور دو مان یدستور را انجام داد. رو یعاسر اندارنیک
 :شد. فرمانده گفت یدار گرفته شده بود ، پد  یابانخ یها یناز موتور توسط دورب

  یگه د یموتورها یهشب یهموتور عاد یهپالک رو پوشونده. اگر پالک درست باشه،  -
 یتمامور  یه  ینباشه، ا  یادتونتونه تو چشم باشه. در ضمن    یمدل! پس م  یناز ا

 !یستن یاتیهست ! عمل یقتحق
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 :نگاه کند  یالگفت تا او به دان  یبله ا امیررضا

  !سرو سامون بده بچه ها رو و بعد به من خبر بده  یال،زود باش دان -

 یدنرا ترک کرد. قبل از رس یگاهپا ینگگفت و فرمانده اتاق مانتور  یچشم دانیال
  ید، به اتاق رس یاش را نگاه کرده بود، اما باز هم وقت  یبار ساعت مچ  یکبه اتاق، 

 .برگشت یوار د یبه سمت ساعت رو یعسر

هنوز از آلما نبود. دو سه بار خواسته بود تماس   یخبر یچ شده بود و ه یمو ن  یک 
 یاط به ح ی! کنار پنجره رفت. نگاه یفتداتفاق ب  ین ا یددانست نبا یاما م یرد،بگ

رفت. اما بعد از دو قدم، با   یبهداشت  یسحوصله به سمت سرو یانداخت و بعد ب 
  .را برداشت یو گوش گشتبر  یز به سمت م یعزنگ تلفن، سر یصدا یدنشن

  بله؟ -

  !سالم فرمانده -

او آلما را   یفرستاد. وقفه  یروناش ب ینهرا از س یآلما، نفس راحت  یصد شنیدن
 :مجبور کرد ادامه بدهد

  .یمرس یم یگهد ی یقهده دق یه. یگاهپا یمگرد  یما برم -

  .خوبه... منتظرم -

را    یفرستاد! گوش  یرونتر، بازدمش را ب  یقبارعم  ینو ا   یگر قطع شدن تماس بار د  با
نشست. بعد از چند لحظه فکر کردن، از جا بلند    یصندل  یگذاشت و رو  یشسر جا

 :ید تا او بگو یستادا  یدنشاش با د یرفت. گروهبان منش یرونشد و از اتاقش ب

  !بگو فعال صبر کنن تا من دستور بدم یالبرو به دان -
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 یخوب   یافتاد و او به اتاقش برگشت. آلما حتما حرف هاراه    یجوان با چشم  پسر 
  ی کم   یدهم بدهد. پس با ییر ممکن بود روند پرونده را تغ یدنشان،داشت که شن

 .ماند یصبور تر م

کنار در باز  یالآمد، دان یرونب یبهداشت  یساز سرو یسخ یکه با صورت  زمانی
 :یدپرس یدنشبود. با د یستادها

  م؟یفرمانده دست نگه دار -

  یشه شه. بعد م  یم  یداپ  یچ   ینیمبب  یمرسه. حرفاشو گوش کن  یآره ... آلما االن م -
  .بازم سراغ اون کار رفت

 :تکان داد و وارد اتاق شد یسر دانیال

 یکه مطمئن م  یکیمن    یم،گرد  یم  یشتر رو ب  ینا ا  یپرونده ها  یدرسته. واال هر چ  -
  .تونه باشه یم یناشم کار هم

  ... هم شده ، اما یی! ازشون بازجویستن یمدرک  یچکه ه  ینهموضوع ا -

 یال پرت کرد . دان یزشم یر و مچاله شده را داخل سطل ز یسخ یکاغذ   ی حوله
 :و گفت یدصورتش کش یرو یدست 

  !یستن یکار ، کار هر کس  ینا -

 :کرد  ییددست او را تا یبا اشاره   فرمانده

  !که نشه انجامش داد  یستهم ن ی. اما کاریستن ی! کار ، هر کسینهم یقادق -

  یی اتفاق افتاده، اون دخترا جا ینکه ا  یزمان  یقادق ینه، مشکوک ماجرا ا ی نقطه  -
  .داشته باشن یتبرئه شدنشون، مدرک کاف  یبودن که برا
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  .کار رو نکردن  ینپس واقعا خودشون ا -

اما باز هم   یمکرد  ییناسارو هم ش  یکشونکنه؟ افراد نزد  یداره کمکشون م  یاما ک  -
موتور هست. تازه اونم    یر نشد. فعال تنها ردمون همون مس  یرموندستگ  یادیز  یز چ

 . نداره ییباز به نظر من، کارآ 

 یدن در آمد و با د یهمان موقع جلو  یررضااش نشست. ام یصندل یرو فرمانده
 :آن ها گفت

  یم؟نر -

و بعد   یایدجوابش را با تکان سرش به باال داد. فرمانده اشاره کرد داخل ب دانیال
 :گفت  یالرو به دان

  یعنی رو هست.  یزشماجرا همه چ ینمن جالب توجه شده... ا یبرا یزیچ یه -
  .بودن یدههم رس یگه د ی! نه ما، که پرونده هایدیمگروه رس  ینزود به ا یلیما خ

 :گفت  دانیال

  !یومدهن در نازشو یچیاما ه -

همه اشتباه رفتن، با    ینما غلطه که به نظرم ا  یحرکت همه    یر کال مس  یادرسته!   -
  !یاریمدرش ب یدوسط هست که با ینا یزیچ یه  یا. و یاد یعقل جور در نم

 :یستادو رو به او ا یالکنار دان  امیررضا

  !گروه  ینبا ا یناشربط موتور و سرنش -

 :زد یلبخند  فرمانده
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 یمخاطر تسل ینکس کشف نکرده! من به ا  یچکه ه  یا یرهزنج ینآره درسته! ا -
رابطه رو   ین. اگر ایمکن  یدارو پ یرهزنج ینا ید شدم! با یهودگیب یالبه قول دان ینا

  ین اون که واقعا ا یسوپر من شده و داره ب  یکی یا. یشهحل م یهمه چ  یم،بفهم
  ...یناست ا ِوداز خ یکی یا. یگیرهدخترا بخوان، انتقام م

 :سر تکان داد یعسر دانیال

  !نه ! موتور سوار مرده -

 :کرد  ییدشهم تا  فرمانده

و نه  یدیمرسه ... اما خب ما نه صورتشو د یجور به نظر م ینآره تو عکس ها ا -
داره! من چند بار    یکلیچه ه  یمبفهم  ی،موتور سوار  یاون لباس مشک   یتو  یتونیمم

  !ردممسئله رو دست خو ینسر ا

 :زد یهاو تک  یز به م امیررضا

  !یست باشه که در اصل تو گروه ن ینااز ا یکیکار   یتونهم یعنی -

 :یررضاگفتام ی یهاز فرض یراض  فرمانده

  ی خوب  یالما برسه، مطمئنم اونم حرفها یمکن  یشه. حاال صبر م یم ینمدرسته ا -
  . داره

زد و صبرکرد   یحالش، لبخند  یدن. فرمانده با دیستاددر سکوت کنار پنجره ا  دانیال
برگشت.   یاطبه سمت ح ین،ماش یصدا یدنبا شن یال. دانیایدبه حرف ب یالتا دان

 :آلما، گفت ینماش یدنبا د

  !آلما اومد  -
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 :که به سمت او برگشت، فرمانده گفت  یفرمانده بزرگ تر شد. زمان  لبخند

  یال؟دان یکن   یم فکر  یبه چ  - 

باال انداخت و  یکه ذهنش را خوانده بود، خنده اش گرفت. شانه ا  یناز ا دانیال
 :گفت

  !هود  ینراب یهبه سوپر من! البته نه سوپر من حاال! در حد  -

 : ید هم خند امیررضا

  !چرا حاال سوپر من نه -

بود. مهربون   تر  یمهود مال  ین. رابیستن  ینباشه! ا یدچون سوپر من خشن تر با -
  !تر بود

 :کرد  ییدبا سر او را تا   فرمانده

  !تو چشمه یلیصورتشون، خ یرو یداس یختننر ی  یهقض ینآره ... ا -

 :گفت  امیررضا

 ی! اگر حاال از باق یادهز یلیچشم مثال خ یهاز دست دادن  ی یهد یددون یم -
  !رسه  یبه بدن نم یادیز یبجور آس ین! اما ایممجازاتش بگذر

  !یفکر خوبه! چه خوب اشاره کرد یه ینماره ا -

در   یبعد، آلما جلو یآلما که شدند، سکوت کردند. چند لحظه  یدنرس متوجه
شوند! آلما خنده اش گرفت و چشم از   یره تا هر سه مرد با تعجب به او خ یستادا

 :فرمانده گرفت
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  !یمداد یم یدبا یافهق ییر تغ یگه د یدببخش -

را  یش، چشم ها یمتعجب فرمانده نگاه کرد. رنگ مشک  یبه چشم ها  دوباره
 ینکه داشت، ا  یکم  یشرنگ و آرا یرهت یاما جذاب تر کرده بود. مژه ها یدجد

حرف زد تا    یعبلند داخل شد و سر  یکرد. آلما با قدم ها  یهم م  یشتر را ب  یتجذاب
  !حواس آن ها را به پرونده جذب کند 

  .خوب بود یدار د یهفکر کنم  -

 :گفت  یررضاو ام  یالبه دان رو

  یستادین؟چرا ا -

رو   ی،کم  یمبل نشست تا او هم با فاصله  یزودتر از همه لبخند زد و رو امیررضا
 یگر د  یگوشه    یبار رو  ینپنجره شد و ا  یالخ  یهم ب   یال. دانیندفرمانده بنش  یز به م

  !کرد  ینگاه م  یز آن ها به م  یمبل نشست. همه چشم به فرمانده داشتند که به جا

  شد؟ یرتدستگ یچ   یدیدشون؟خب د -

هم احتماال معاونشون بود!  یکیها و اون  ی. دو تا از اصلیدمسه نفرشون رو د -
. به قول خودشون  یدن د یباس یدو هفت نفر هستن که اکثرشون با اس یستب

قانون ها رو   یدن که بتونن بعض یانجام م یو اجتماع  یمدن  یها یتن فعالدار
و  یپاش یدهر اس یتر و اعدام برا ینعوض کنن. مجازات سنگ ینهزم ینا یتو

  .دست مطالبات به قول خودشون ین... از ایدوفروش اس یدمجازات خر

 :یدپرس دانیال

  باشه؟ یناتونست کار ا یبه نظرت م -
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 :سر تکان داد یت با جد آلما

قبل هم اشاره شد. ازشون   ی. همون طور که تو پرونده هایستن ینانه کار ا -
  ...اطالع بودن یشده و اونا ب  ییبازجو

 :گرفت و به فرمانده دوخت  یالرا از دان نگاهش

  ... اما -

ال  گرفت. تا حا   یصورت آلما، نفسش را م  یدناما، سر فرمانده هم باال آمد. د  ینا  با
کرد. اما   یتفاوت معذبش م  ینرنگ چشم تجسم هم نکرده بود! حاال ا  یناو را با ا

 :ید چشم از او نگرفت تا الما بگو

  

  !یهکنم اطالع دارن کار ک  ی... اما من فکر میستکار اونا مطمئنا ن -

 :یدنهم زمان پرس یالو دان امیررضا

  ی؟ک  -

 :اختاند یباال رفته به هر دو نگاه  یبا ابرو آلما

  !دونن ینگفتن که! گفتم فقط م -

  ...یمکن  ییبازجو یدخب پس با -

 :را داد یالجواب دان یبا آه   فرمانده

  !داشت قبال نشون داده بود یاثر ییاگر بازجو -

 :موافقت تکان داد یسرش را برا آلما
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بود که با   ین کرد ، ا  یشتر که شک منو ب  یاز نکات  یکیطوره! اتفاقا  ین هم یقادق -
کردن! تناقض   یم ی! و اظهار خوشحالیمگناه یگفتن ما ب  یخاطر م یناناطم

کردم!   یاگر نگران بودن من هم باور م  یاداشتن    یبود. اگر هم درد جزئ   یمسخره ا
 یلیخ یآگاه  یناونا آگاهن! ا یعنی ینو ا یستاما ... مطمئن بودن که کار اونا ن

  !مهمه

  ! یادهشون ز یگناهیخب چون مدرک بر ب -

 :گفت  یررضادوباره تکان داد. ام یررضاام یبرا یسر آلما

  !یمازشون استفاده کن یمتون یپس م -

 :سه با تعجب نگاهش کردند تا او ادامه بدهد هر 

دونن کار خودشو خوب انجام  یکه هست، اونا ازش مطمئن هستن! م  یهر ک  -
. یننب  ی نم  یا  یگهد  یبوقت آس  یچ گناه هستن و ه  یدونن خودشون ب   یده. م  یم

رو راحت کرده .پس  یالشوندخترا داده! خ ینرو اون به ا یناناطم ینمطمئنا ا
  !کنه  یم یهر کار  ینا،احتماال به خاطر ا

 :داد یهتک یبه صندل یسه بهم نگاه کردند! فرمانده با لبخند هر 

  !کنم  یاستفاده نم یفکث  یحقه ها ینمسلما من از ا -

  :یدپرس دانیال

  ؟ یفکث  یحقه ها -

  بود نظرت؟   ینهم  یررضا! ام  یمطور وانمود کن  ینو ا  یریمکه اونا رو بگ  ینآره ... ا -

 :با خنده گفت امیررضا
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  !جور خودشو نشون بده ینا یدحد! اما خب شا یننه تا ا -

  ی م یشتر ما، تمرکزش را بصورت آل  یدناز جا بلند شد . ند  یقیبا نفس عم فرمانده 
 :کرد. پس آهسته از کنار مبل گذشت تا پشت آن، قدم بزند

شم که  یکنم، مطمئن تر م  یفکر م یاالنم خودشو نشون داده! من هر چ  ینهم -
  !به عمد سراغ ما اومده

 :گفت  آلما

شناختن    یما رو م  یجا بود که به خوب   ینجالب ا   ینکته    یهموافقم!    ینو آره ! من ا -
  !ترادخ

 :گفت  دانیال

  ؟  یلو نرفت  -

 :انداخت  یینبا خنده سرش را پا آلما

 !شدم یم یخوب  یگر باز  یدشدم با ینم یسنه فکر کنم اگر پل -

  !یطرفدار داشت  یلیاومد! مطمئن باش خ یبهت هم م -

 :گفت  یجد یال، الما و دان یناز بحث ب یناراض  فرمانده

  !؟یدشه راجع به پرونده تون بحث کن یم -

 :باال رفته، گفت یبا دست ها یالزل زد و دان یز به م آلما

در   یچه موش و گربه باز  ینخب ا  یم؟کن  یداخوان ما اونا رو پ  یم  یعنیبله بله!   - 
  اوردن؟
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 :قبل از فرمانده گفت آلما

که چند تا از   مدت کوتاه ینهم ینتونستن کنن! اما تو یکار  یچچون تا حاال ه -
  !اوناست   یخواسته    ین شده! و ا  یادها ز  یگیریوضع دچار شدن، پ  ین افراد مهم به ا

  .داده بشه یتبره دنبال کاراشون و بهشون اهم  یکیخوان  یاونا م -

 :کرد  ییدفرمانده را تا  آلما

  یب ذاره. دخترا صورتشون اس ینم یاونا ارزش یکس برا  یچمسلما حق دارن! ه  -
  ی کنن و حاال بعض   یم یندارن. ظاهرا دارن زندگ  ییو ارزو یارو یچه یده،د یجد

دارن که    یبایی. نه زیستسابق ن  یشون اون زندگ   ی... اما ... زندگ   یشتر ب  یبا سخت 
  ین با ا یره پذ یاونا رو م امعهشه . و نه ج یدختر محسوب م یک یاصل یداشته 

 ی هم جنس ها یدن. حت  یبهشون نم یپست و خدمات، کار یصورت! جز کارها
که به ظاهر   ین. با ایرنگ  یکنن و ازشون فاصله م  ینم  یخودشونم براشون دلسوز

  یدهد  یبآس  یو روان   یکنن و بروز ندن، اما ... از نظر روح   یکردن خوددار  یم  یسع
 .ان

 یهبه مبل تک یالگفت و دان  یآهسته بله ا یررضا. امیستادا یتور کنار مان  فرمانده
 :ددا

  .شون بود یاصل ی یدهجلب توجه پس ا -

 :آلما، فرمانده گفت ییدتا با

طور درست   ینبخواد! ا  یباشه و هر چ   یمجرم هست! حاال هر ک   یریکار ما دستگ -
بزنه تا بهش توجه   یبمثل بهار اس ییو به دخترا یابونتو خ یفتهب یکیکه   یستن

  !از نظر من مردوده ینکنن! ا
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 :یستدبا یزشراه افتاد تا کنار م   بعد

اتفاقاست، در   ینا یو مجر یمکه دنبالش هست  یبا آدم اصل ینامسلما ا ینید بب -
واون آدم ازشون   یدفهم یکه بشه به سادگ   یست ن یارتباط هستن. واحتماال جور

ه باشه تن دغدغه رو داشت ین اما اون قدر ا یمکه بهش مشکوک نش  یدوره... آدم
 یبزرگه! مسلما داره فداکار یفداکار ینا یگه، د یمسئله  یهبده.  یکار  ینبه چن

دخترا، تو مظن اتهام  ینکدوم از ا  یچکنه که ه  یم یصحنه ساز یکنه و جور  یم
  ...مهم باشن! آلما یلیدخترا براش خ ین ا ید نباشن. پس با

  بله؟ -

  ین به ا یا یلهکه با هر وس  ینباش ییکردن آدما  یداپ یر فقط درگ یررضاتو و ام -
کس رو از   یچ. ه یکنزد یخانواده شون تا دوستا یدخترا وصل هستن. از اعضا

که از   یزهاییو خب با توجه به چ یدکن یقتحق ی. در مورد هر کسینقلم ننداز
  .ک تر بشهیافراد کوچ ی یرهتا دا یدکن  یسهمقا یم،مظنون دار

 :گفت  یالبلند شود. فرمانده رو به دان یعهم سر یررضاتا ام یستادآلما ا

نره.  یادت... یمحل یقکن! فقط در حد تحق  یتو هم برو همون اقدام قبل رو عمل -
  !کن حتما  یهبچه ها رو توج

 :یداز مبل جدا کرد. الما پرس یرا به آرام ینشهم بدن سنگ دانیال

  ید؟کار کن  یچ  ینخوا یم -

 :گفت  یررضا فرمانده ام جای
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و با   یمحدس زد یسر یه. یمکن  ییشناسا ییجا یهتا  یمموتور رو تونست یر مس -
  .یمگرد  یم یدنبال سرنخ اصل یمحل یقتحق

 :تکان داد یسر آلما

  ...آها -

 :گفت  فرمانده

  ... ! اصال وقت روینانجام بد یدکه با  ییدنبال کارا ین خب بر یلیخ -

رنگ اسمان را   یاهابر س یبودندک  یدهبلند رعد هر چهار نفر را ترساند . نفهم صدای
 :گفت  یالبود! دان یک پوشانده است. اما حاال محوطه تار

  !! االن افتاب بود کهیلعنت  -

 :ید خند امیررضا

  !جوره  یه! هر روز  یگهبهاره د -

 :رفت و گفت یزش پشت م  فرمانده

  !ین ندبچه ها وقت رو هدر   یگهد ینبر -

تر از  یظ دستور هر سه نفر از اتاق خارج شدند. نبودن عطر الما که انگار غل ینا با
چشم بست   یفرستاد. لحظه ا  یرونب  ینهاز س  یهم بود، نفس او را به راحت   یشههم

به در  یکوتاه   ینفرستاده بود که ضربه  یروناما هنوز بازدمش را ب یدو نفس کش
 :شد یانو صورت آلما نما  د ه باز شخورد. چشم که باز کرد، در آهست

  یام؟ب یقه... دو دقیشهم -
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  !برو به کارت برس  -

  !مهمه -

 :یدبست و آه کش  چشم

  ! یاب -

. سهند چشم باز کرد و برگشت  یستادزود کنار او ا یلی با خنده در را بست و خ آلما
پاشنه بلند، قد او را بلند تر کرده بود تا راحت    یکفش ها  یدنتا رو به او باشد. پوش 

 :چشمانش گفت یدننگاهش کند. سهند با د

  ین؟! لباساتو هم عوض کن! مگه نگفتم بدون لباس فرم نباشیاربرو اونا رو در ب -

 :زد یلبخند الما

  !بودم یمخف  یتتو مامور -

  !بماند یکرد نگاهش نکند و جد   یکالفه سع  سهند

  ...یار! برو در بیتاالن تموم شد باز -

  بگم؟ یز چ یه. اما... قبلش یرمچشم م -

تر شد. دستانش را    یدههم کش اش شد، لبخند او یره سهند خ  یکه چشم ها  زمانی
 :او گذاشت ی  ینهس یباال برد و رو

رو ...   یزیچ  یچ برام مهمه. ه  یخوام... چ   یم  یچ   یدمخواستم... بگم ... من فهم -
  یچیکنم. تو رو ، شغلم رو با ه  ی... عوض نم  ینجامکنار توام... ا  یبا حال االنم، وقت 

  م به من اعتماد کن... باشه؟کنم... بهت اعتماد دارم سهند... تو ه  یعوض نم
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اما مگر دست خودش  یست،ن یجا ، مکان مناسب ینکرد ا  یدائم تکرار م منطقش
 :یدبود. آلما خند

  !بزن یتذکر انضباط  یهخودت  یبرا -

 :باشد  یانهسهند تنگ تر شد تا نگاهش موذ چشمان

  !یبود یطانتو رو اخراج کنم! چون تو ش یداون موقع با -

  . یدخند باز هم  آلما

 ید دست او را آهسته بوس سهند

  !و خودتو تبرئه  یکه منو متهم کن  یدار یحرف  یشهسهند تو هم -

  

  !ینیب یم یببه دو نکن که خودت آس یکی. پس با من یدون  یم ینوخوبه ا -

به سمت پنجره برگردند. آلما   یدهغرش رعد بلند شد تا هر دو ترس یصدا دوباره
 گفت

 ..زنه یبارون م -

 :که سر سهند هم برگشت، ادامه داد  زمانی

  ی؟بر یکوفتم شد... امشب بازم منو م  یشبشام د -

 :برد یینسهند و حالت صورتش، او را خنداند و سرش را پا  یباال افتاده  ابروی

  !کنم  یخب... من شام درست م یلیخ -
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 :یدرفت و باال کشچانه اش را گ سهند

  ؟  یو بگ  یمن نگاه کن یتو چشما یتون  یواقعا چه طورم -

 :اش گذاشت و گفت یشانیپ یرو ی. سهند بوسه ا یدفقط خند آلما

 !یممن بر ینشرط! با ماش  یککنم، منتها به   یقبول م -

. سررش را به  یستدانست سهند منظورش چ   یم  یزد . به خوب   یفقط لبخند  آلما
 :زد و گفت یهاو تک

خوام تا  یکجا ... هر جا باشم. م  یستبا تو بودن تنگ شده... مهم ن یدلم برا -
  ...صبح با تو باشم. نگاهت کنم. حرف بزنم ... صداتو بشنوم

  !شود گفت یکه نم  یگرید یادز یزهایچ  یعنیو سه نقطه،  -

بار  ینصورت او برد. سهند هم ا یسهند، تعجب و خنده را هم زمان رو ی جمله
  .یدخند یم

  !گفتم به هر حال راحتت کنم -

 :او زد یبه بازو یبار آلما آهسته مشت  این

  !... یفکر یادب و ب  یب  یلیتو خ -

 برگشت به سمت در بعد

  !جا ینا یادهشدم. امشب کارم ز یموناصال فکر کنم پش -
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بار    ینلبخند کج سهند شود. ا  ی  یره تا برگردد و خ  ید نشن  یدر برسد، جواب   یجلو  تا
  .چشم سهند، در را باز کرد و از اتاق خارج شد  یتکان داد و با اشاره    یبا خنده سر

** 

کرد.  یسغرش بلند رعد، محوطه را کامال خ یقطرات باران، همراه صدا اولین
. چهار یدد یافرادش را م یها ینماشو رفتن  یستادسرهنگ بهنام، کنار پنجره ا

  .خارج شدند ینماش

تلفن همراهش، او را   یگوش ی یبره و یکه صدا یدر سکوت بود. طور پایگاه
را جواب    یگوش  یعسر  یار،همراه ماز  یشماره    یدنرفت و با د  یز بترساند! به سمت م

 :داد

 ی! خوب یارسالم ماز -

  ید؟. شما خوب هستیدسالم فرمانده، ممنونم. خسته نباش -

  دخترت چه طوره؟ همسر و پسر کوچولوت؟ خوبن؟ ی،مرس -

ها   یندر پس رد شدن با سرعت ماش یار ماز یرا دور زد. صدا یز آهسته م فرمانده 
  !یدشن یم یک بود که او هم از نزد ییو غرش رعد ها 

خونه  یگهرو مرخص کردم دممنونم. خوبن همه خداروشکر. همسرم  -
  ...راحت تره یالمهستن.خ

دخترت هم نگران نباش.  ی. برایشهبهتر م یز خداروشکر. گفتم بهت همه چ -
  .شه یمطمئن باش درست م

 :یدکش  یآه بلند مازیار 
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بزرگ تر،  یها یگذره، نگران   یزمان که م یشهطوره. هم یندونم. حتما هم یم -
  !یمهست یا یگهبزرگ د یهمش دنبال نگران  رسن! گرچه ما یبه نظر م یککوچ

 :نشست یصندل یو رو  یدخند فرمانده

  !از وجود آدماست ی قسمت  ینمدرسته! ا -

قرار است   یتا فرمانده متوجه شود، حرف   یدکش  یقیباز هم نفس کوتاه اما عم  مازیار 
 یز م یو دست آزادش را رو یدجلوتر کش یبه او گفته شود. خودش را با صندل

 :گذاشت

  یار؟شده ماز یزیچ -

... ینرو بخوا یقتشنه. و حق یابه شما بگم  یرمدونم... از صبح درگ یراستش نم -
  ...هم سرم شلوغ بود. اما یلیخ

  !مطمئن باش جواب درست بله ست  -

 :کرد  یکوتاه   یخنده  مازیار 

بله درسته! خب... دخترم اون روز که بهش سوقصد شد، تنها نبود. دوستش هم  -
  .باهاش بود

  ...اوهوم -

پوستش بوده که خب  یرو یدن... در حد پاش یدهد یکم  یلیخ یبدوستش آس -
جا بود. به من گفت که احساس   یندوستش ا  یروز . د  یستخداروشکر اصال مهم ن

  .شناسه یاز اون افراد روم یکیکنه   یم

 :باال رفته تکرار کرد یبا ابرو  فرمانده
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  شناسه؟ یم -

 یرستان،دب  یاز بچه ها  یگهبا بهار و چند تا د  یباهاش حرف زدم، گفت ... چند بار -
  ...شن یآشنا م یپسر  یهقرار گذاشتن کوه رفتن. اون جا با 

  یک ارنو آند یررضابود که ام یو نقشه ا یتور فرمانده به مان یتنگ شده  چشمان
 :ادامه داد یار او فرستاده بودند! ماز یبرا

ون داره از   یهفروشه ،  یم ینازده ... قهوه و ا یم یتار در حد حرف بوده ... پسر گ -
  !یارس یون ها ینا

  از کجا شناخته بود؟  -

که بهش    ینشنوه، از ترس ا یموتور رو م یقبال هم البته گفته بود که صدا ینوا -
همون   یتا بهار بهش برسه. تو یستادهو جلوتر رفته. بعد سرجا ا  یده نخوره، دو

 ی گه ناخودآگاه چشمش بهش بود. چشما  یافته. م یکوتاه ... اتفاق م  یفاصله 
طور فکر کرده.   ین ا  یدگفت شا  یاون پسر، روشن بودن. خودش هم مطمئن نبود. م

موتور به همون شکل و  یه... اون پسر ... اون پسر افتاده... بعد یاد یدنشاما با د
  ... موتورش رو یدنبار د یک رنگ داره. 

  یار؟ماز یازش گرفت  یاسم و نشون  -

 :یدکش  یباز هم آه کوتاه  مازیار 

  ی موتور ینکرد که همچ  ییدمن ... با بهار در موردش حرف زدم. بهار موتور رو تا -
  .شک داشت اون پسر باشه ییلبود. کال خ یدهشو اصال ند یافهداره. اما ق

  ی؟شه بگ  یرو م یقشدق ی. اسم و نشون ینهبب یزیخب اون نتونسته اصال چ -
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  ...من ... گفتم خودم برم دنبالش -

من و گروهت   یپرونده بر عهده  یگیری! روند پیستین یگاهتو فعال تو پا  یار ماز -
  ...یبمون  یرونهست! پس بهتره ب

کرد تا    یشنبود. فرمانده دوباره صدا ییصدا یچ تند رگبار، ه یلحظه جز صدا چند
 :یدبکشد. فرمانده پرس ینفس کوتاه  یار ماز

  اون پسر و دخترا بوده؟  ینب یزیچ -

  :کرد  یجشفرمانده، گ یحصر سوال

  ...نگفتن یعنی یزی... چ یدونم ول ینه ... نه ظاهرا... نم یزی؟چ -

 !ی؟ تو پدرش یحس نکرد یزیبود؟ چواکنش بهار چه طور  -

 :فکر کردن، مطمئن گفت  یهآخر، مکث کرد. بعد از چند ثان  یکلمه    یدنبا شن  مازیار 

 یمادرش م یاتونم حداقل راجع به بهار بگم نه! اگر بود... حتما به من  ینه م -
  .گفت

  ی؟به مادرش گفت  -

گفت. اصوال   یه من مکرد، ب  یشک هم م  ینه نگفتم! اما مطمئنم اگر مادرش حت  -
نگرانش بود. اما... اصال  یشهو هم یه. بهار سن حساسیزاستچ یننگران ا یلیخ

سرش   یلیخونه و خ ینمونه درس م ی. مدرسه یستن یزاچ ینخودش تو فکر ا
جور    یهکوه رفتن ها ، از طرف مدرسه بوده.    ین. ایزاستچ  یندرس و ا  ینگرم هم

  !داد یخود مدرسه اول واکنش نشون م یدن،د یم یاردو ... مطمئنم اگر مشکل

  .و قاطع بود تا او مطمئن شود یمنطق  یار،ماز یها حرف
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من  ی، برا یاز پسر دار یا یگهد یخب... پس لطفا ادرس و هر نشون  یلیخ -
ات   یفهو تو وظ ینهام ا  یفهماجرا نکن. من االن وظ ینا یر بفرست. خودت هم درگ

 !مراقبت از خانواده ته 

  ... یقگفتم در حد تحق -

  !برگرد سر کارت یکاری،ب یلیاوضاع خانواده ات، خ ینبا ا -

 :تا او ادامه بدهد   یدخند مازیار 

  ...یگفت   یمسئله رو م  ینزودتر هم ا ید با -

همسرم   یر تا حاال درگ یگهمطمئن بشم. د خواستم از بهار هم ی. میدبله ببخش -
  .بودم

  ی ماجرا نکن! م  ینا  یر خودتو درگ  یار،کنم ماز  یاشکال نداره. ازت بازم خواهش م -
  ... دونم برات مهمه دخترته اما

بودم.  یو احساسات  ی عصب یکم  یروز تا د ید راحت باشه. شا یالتوننه ... نه ... خ -
موضوع رو   ینباشم. اگر نبودم، اصال ا یمنطق  ید دونم با یبهترم. م یلیاما امروز خ

  ...گفتم  یهم به شما نم

  .خوبه ینخوبه ... هم -

  یدین؟نرس ییشما خودتون به جا  -

روشنه. منتها،   یفش! اامشب نشه، فردا شب تکلیدیمجاها رس  یلیچرا اتفاقا به خ -
  .ینباش یانجر یبهتره تو ، تو

  !یگاه تونم برگردم پا  یهست م  یمونم. اگر بازم مشکل  یه منتظر م. باشیحق دار -
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 :بلند شد یصندل  یاز رو فرمانده

گم. فقط آدرس و مشخصات   یبود بهت م یالزمت ندارم! اگر مشکل یار،نه ماز -
  .من بفرست یاون پسر رو برا

  .چشم، االن -

 ینمش، بب عکس از اون فسقلت هم بده یهبه همسر و دخترت سالم برسون.  -
  !نه یاقلدرش هست  یبابا یهشب

تماس را قطع کردند . فرمانده   ی،گفت و بعد از خداحافظ   یبا خنده چشم  مازیار 
که   یی ها یر شهر را باز کرد و مس یاصل یرفت. نقشه  یتور مان  یراست جلو یک

  .یدمشخص کرده بود را در آن نقشه کش یررضاام

به  یامپ یدنرس یبعد، صدا یشناخت و کم یگفته بود را م  یار که ماز  ییجا حدود
نسبت به  یبرگرداند. آدرس را درست حدس زده بود. کم یز او را سمت م ی،گوش

اتفاقات را  یع،زدند، دور تر بود. پس ذهنش تند و سر یکه آن ها حدس م  ییجا
  .کرد  یمرور م

آن  نشست. لپ تاپ را باز کرد و شروع به گشتن کرد.  یشرا دور زد و سرجا میز 
تا بعد از   یددر را هم نشن یصدا یقدر تمرکز داشت که متوجه گذر زمان نشد. حت 

  !کرد  ینگاهش م ی. آلما با کنجکاویردباز شدن در، چشم از لپ تاپ بگ

شد. هنوز هفت نشده بود. اما  یدهفرمانده عوض او به سمت ساعت کش نگاه
شده بود. آلما وارد شد   کیآن را پوشانده بودند، زودتر تار  یاهس  یآسمان که ابرها

 :و گفت

  !یمکرد  یدامورد جالب پ یه -
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گذاشت و به سمت او    یز م یرا رو ییداد. آلما برگه ها یهتک یبه صندل فرمانده
 :فرستاد

 ینم یوقت حرف خاص یچبود. ه یبعج یلیبرام خ ید یآ  یهاون گروه،  یتو -
 یهدختر کوچولو بود.    یه ! عکسش هم  یو روانشناس  یشعار  یها   یامپ  ینزد جز از ا

  یضبط شده مون گوش م یدوباره حرف ها یمداشت یررضابا سحر و ام یشکم پ
. البته  یدنفر. به قول ارک یه ی. دخترا دو سه مورد اشاره کردن به حرف ها یمکرد

 یکامال متوجه م  یدکنن. اگر گوش کن  یکردن بعدش ماست مال   یهمه اش سع
  !موقع متوجه نشدم! چون شلوغ شده بود، من همون ینش

  رو گفتن که براشون مهم بوده؟ یکی یبگ  یخوا یم یعنی -

 :سرش را با اطمنان حرکت داد الما

  ی گروه رو م  یاعضا ی همه  یباکه انگار حرفاش حجته. من تقر  ی. جوریقابله! دق -
از خودشون بپرسم اما گفتم حساس   یم. اول خواستم مستقید  یشناسم ؛ جز اون آ 

  ی دنبال آ  یک آندارن ی. حت یمکن  ییشه شناسا یچه طور م یمکر کردف یلینشن. خ
  !جالب کمکمون کرد یز چ یهگشت! اما ...   یم یشپ

 یباییز  یعکس دختر کوچولو  یدنگزارش برداشت. با د  یبرگه ها  یر را از ز  یا  برگه
 :او تنگ شد. آلما گفت یچشم ها

  .بود یلشعکس پروفا ینا -

  !بچه ست  یهعکس  -
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شه. اما  یباشه که تو نت گرفته م ییعکس ها یناز ا یدشا یم بله! اول فکر کرد -
گرفته شده و بعدا روش کار  یفیتک یب  یبا تقر یلموبا ینگفت با دورب یکاندارن
  !شده

دختر کوچک، با آن    یچشم ها  یبایصورتش گرفت. رنگ ز  یعکس را جلو   فرمانده 
لب او نشاند. آلما   یرو یلبخند کم رنگ  ،یدشلبخند معصوم و صورت گردو سف

 :گفت

  !یمبچه گشت یندنبال عکس ا -

 :چشم از عکس گرفت و به او دوخت فرمانده

  ین؟کرد  یداپ یزیخب ؟ چ -

 :و گفت یدکش  یآلما در هم فرو رفته بود. آه کوتاه  صورت

  ... فعال نه -

دانست. بعد از  یما منگاه را آل ینا یاو بود! گرچه معنا ی یرههمچنان خ فرمانده
  :چشمش گرفت . آهسته گفت یفکر کردن، برگه را دوباره جلو یکم

  ...برو دنبالش برگرد -

که   یتکان داد و از اتاق خارج شد. فرمانده عکس را کنار صفحه ا یتنها سر آلما
  یک  یدبودند! شا یکیفرمشان  یباز بود، نگه داشت! رنگ روشن چشم ها، حت 

  ... هم  ید اتفاق بود و شا

بود! از جا بلند شد . نگاهش اول سمت پنجره   یکاف   یریگ  یمتصم   یلحظه برا  چند
داد و به  یفرصت را از دست م یدشد. بعد دوباره ساعت را نگاه کرد. نبا یدهکش
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رفت، لباس عوض کرد   ین پشت پارتش ی. به آن یدرس یقرار امشبش با آلما هم م
که آلما   یبرود. برگه ها یروندتر بشستن دست و صورتش گذشت تا زو یر و از خ

 .و تلفنش برداشت و از اتاق خارج شد  ییچآورده بود را به همراه سو

  یش لباس ها  یدنو او که داخل اتاق بودند، با د  یرفت، عل  یماراست به اتاق ن  یک
 :گفت  یعل  یستادند،با تعجب ا

  ین؟ر یخونه م -

 :گفت  یمابه ن ی، عل یبه جا  فرمانده

. یشهم  یر برگردم. د  یگه. فکر نکنم دیروندارم ب  یکار  یههست؟ من    حواست  یمان -
  یفته؟ش یبود بهم زنگ بزن! ک  یاگر اما مشکل

  .یددم نگران نباش یهم به شما خبر م  یمن هستم . رفتن  ید. نگران نباش  یالدان -

 :کرد  ییدبا سر گفته اش را تا  فرمانده

  .خوبه. پس فعال -

راست به سمت اتاق آلما رفت. در آن جا هم  یکبار  ینرفت و ا یرونعجله ب با
 ینشسته و برگه ها  یز م  یجلو  یها  یصندل  یبودند. هر دو رو  یررضاآلما همراه ام

 :بلند شدند . فرمانده زودتر از آن دو گفت  یدنش،کردند. با د  یم  یرا بررس  یز م  یرو

جا   ینرونده کنه. فعال اپ  ین به ا یکمک   یه  یددونم... شا یرم. نم یم ییمن جا -
  یست؟ن یخبر یال! تا من خبر بدم بهتون! از دانینو خونه نر یدباش

 :گفت  امیررضا
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  ی منطقه تموم شده اما خبر مطمئن و قابل استناد یسر یهگردن...   یدارن م -
 .نداشت

 :یدسر تکان داد. آلما پرس فرمانده

  ین؟کرد  یداپ یزیچ -

 :فرستاد یرونما نگاه کرد. بعد نفسش را ب آل یبه چشم ها یلحظه ا  فرمانده

  ین شه. اما فعال شما ا  یحساب م  یمحل  یقتحق  یه  ینمنه! ا  یادونم... درسته    ینم -
 ی مهم یز دم. شما هم اگر چ ی. اگر فکر کردم راهم درسته، بهتون خبر میدجا باش

  .ینبهم خبر بد ینکرد  یداپ

 ی کرد. فرمانده بعد از لحظه ا  ینگاهش م یچشم گفت اما آلما با نگران  امیررضا
 :برگشت

  ...خداحافظ فعال -

 یدر خروج   یر بلند مس  یلب جوابش را دادند تا او با قدم ها  یر بلند و آلما ز   امیررضا
گرچه    ید بار  یکرده بود و همچنان م  یسرا خ   ینزم  ی. باران حساب یردبگ  یشرا در پ

  .بشود یستا کمتر خ یددو یبارا تقر ینشتا ماش یر از شدتش کم شده بود . مس

را هم روشن کرد .  ینانداخت، ماش یکنار  یصندل یرو یها را که با گوش برگه
که او    ینسقف کاذب، از باران در امان مانده بود. اما هم ی یهسا یر در ز ینماش

  ی را به آن  ینکرد، ماش  یقف شره مس یکه از رو   یدنده عقب گرفت، باران و آب 
 .کرد  یسخ
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 یر مس ینداده بود تا بهتر یاس گوش یپ  یرا حفظ بود. اما باز هم قبال به ج  مسیر 
! اگر یدکش  ینفس راحت  ید،را د یقهدق یستکه ب  یکند. زمان   یدا پ یشممکن را برا

توانست قولش   یگذاشت، سر ساعت نه، م  یتفحص وقت م ینا یدو ساعت برا
  .شد  یم عملتر وارد  یع سر یدبه آلما را هم انجام بدهد! پس با 

و حرکت   ینماش ی یشهباران به ش یرا خوردن قطرات آهسته  ینماش سکوت
فکر بود!  یناز ا یشکست. سهند غرق فکر و آلما جزئ  یمداوم برف پاک کن ها، م

 . کرد  یرا مرور م یشبشان د یحرف ها

  ی یبرهبود فکر کرد و همان موقع و یدهعکسش را هم ند ی ت به پدر آلما که ح 
  یدن ترمز قرمز گرفت. با د  یو چراغ ها  یابانتلفن همراهش، نگاهش را از خ  یگوش

  یش را برداشت. همان طور که بلندگو یپدرش، لبخند زد و گوش  یخانه  یشماره 
 :کرد، گفت  یرا روشن م

  .سالم -

پر از مهر در  یشهنرگس مثل هم یداگذاشت . ص  ینرا پشت فرمان ماش گوشی
 :پر شد ینماش

  ؟ یدلم. خوب  یز سالم عز -

  ی؟، شما خوب  یمرس -

 سهند؟  یی. کجایخسته نباش -

  ی؟دار ی... کار یرونممن ب -

  خونه ؟ یر یم یکارت تموم شده؟ دار -
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  ی؟همگ  ینمامان؟ خوب یدار یرم. کار  یم یینه هنوز. جا -

 :راحت شود یالشتا او خ  یدخند نرگس

  ی درست کرده بودم. آرش و سارا هم بهونه تو م ی! قرمه سبزیمآره همه خوب -
. یمجا... دور هم باش ینا یاینتونه، باهم ب یو آلما هم م یشه! گفتم اگر میرنگ

  .درست کنن یکخوان برات ک  یسارا و آرش هم م

زد و همان   ی. لبخنددیشنیرا م یشانآرش و سارا و پچ پچ ها یخنده ها صدای
 :کرد گفت  یکوتاه پشت چراغ قرمز را رد م  یکطور که تراف

  ... یدگفت  یکاش زودتر م -

 :بلند گفت آرش

آلما جون   ی. با خامه! من دلم برایمدرست کرد یک. کیاینکنم. ب  یخواهش م -
  .تنگ شده

کرد بعد از ازدواجشان ، آرش را به خانه    یفکر م یتر شد. گاه  یقسهند عم لبخند
دانست    یجور وقت ها م  یناما ا  یردرا به عهده بگ  یتشخودشان ببرند و مسئول  ی

است. از حاج رضا تا   یدهپدرش بخش یرا به خانه  یوجود آرش، چه ذوق و شوق 
و   ید کش  یزبان شده بودند. آه کوتاه  یرینپسر ش ینا یعمه اش سارا، وابسته 

 :گفت

  ! قهر نکنه؟یرونه به آلما جون قول دادم شام ببرمش بآخ -

 :گفت  یجد یلیخ آرش
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جا مثال   ینکنم. اصال ا  یکنه! اون منو دوست داره! بهش بگو . خواهش م  ی نه نم -
  !رستورانه

 :خوب کرده بود. سارا گفت یشهآرش، حال دلش را مثل هم  یزبان  شیرین

شما! اصال من  یبرا یمکن  یران آماده مجا رو در حد رستو ینبله شما بگو... ما ا -
  .رستوران یشخدمتپ یمش یو ارش م

 :گفت  نرگس

  !منم سر آشپز مخصوصم-

 :زد یادفر یگریو به سمت د یدبلند خند ارش

  !حاج رضا هم نگهبان -

 :همه ، مثل او بلند شد  یخنده  صدای

تون رو خوشمزه   یککنم! فقط ک  یشتونم راض یطوره م ینخب پس ا یلیخ -
  !یددرست کن

 :یدکش  یادفر آرش

  .یمدرست کن یکک  یمآخ جون . آخ جون . بر -

 :آرش کم شد تا گوش به نرگس بدهد یبعد صدا یا ثانیه

  .یمبرنامه تون رو خراب کرد ید. ببخشیزمعز یمرس -

  . یشهمامان! اتفاقا آلما هم خوش حال م یهچه حرف یننه ا -

  حالش خوبه؟ -
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  .آره فکر کنم -

سخته . درکش کن. البته   یلیلحظه ها خ  ینا  یهر کس  یمراقبش باش سهند. برا -
  .. یکن  یدونم درک م یم

 :فرستاد  یرونآهسته نفسش را ب سهند

  .یاد  یکنار م  ر یشتب   یدجد  یط بگذره با شرا  یکنم. حالشم بهتره... کم  یآره درک م -

رو با پدرش داشته باشه. کنار تو البته و    یخوب   ی روزها  یدوارمبراش خوشحالم. ام -
  !بچه هاتون

 :. نرگس آرام تر از قبل گفتیدخند سهند

  !؟یند یفهمم چرا طولش م ی! من نمیقدر ناز نکن  یناگر تو ا -

 !؟یستآرش بس ن -

 :متعجب گفت نرگس

صال فکرشم نکن! آرش پسر ماست! از اولم بهت  بس باشه؟ ا یچ  یآرش؟ برا -
  !یبرادرش باش یتون  یگفتم که م

  .خوام پدرش باشم یم -

! االن یخواهر جور کن یابرادر  یه یباشه پدرش باش. اما هر وقت براش تونست  -
  !یندار یتصالح

 :تکان داد. نرگس گفت یو سر  یدبلند خند سهند

  .برو زود کارتو انجام بده. دلم براتون تنگ شده -
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داشته  یکار یهبشه. چون احتماال  یر د  یکم یددونم شا یچشم... اما... نم -
  ...یمباش

  !ینحاال بعد از شام کارتون رو داشته باش -

... یرشمدرگ  یکم  یمدار  یتمامور  یهگم.    یرو م  یگاهعه! نه مامان. منظورم کاره! پا -
  . م جور کنمکن  یم یسع

  . خوابه طفلک  یبچه زود م ینا یدنکن  یر د یاد. منتظرتونم . ز یحاال هر کار -

به محل مورد نظر نمانده  یدنتا رس یزیتماس را قطع کرد. چ یانچشم گو سهند
و حاال به   یابانکرد. از اتوبان به خ  یم یید را تا ینرو به رو ا یابانخ یکیبود. تار
  .بود که آدرس در آن قرار داشت یدهرس یجاده ا

پارک شده و در رفت و آمد بودند. شب و باران  یها ینمحدود ، ماش تعدادی
آن جا شلوغ شود. اما مغازه   یگر،د یبهار یاز شب ها یلیداد مثل خ یاجازه نم

همچنان    یابانفروختند ، در دو طرف خ  یم  یز که همه چ  ییها و بساط فروشنده ها
  .برپا بود

 یبفرستد اما در آن وضع نم یامخواست پ یرا برداشت. اول م یگوش سهند
آلما هم  یبوق خورده بود که صدا ینآلما را گرفت. دوم یتوانست، پس شماره 

 :آمد

  .سالم -

  یمشام بر  یشهتونم حرف بزنم. مادرم زنگ زد، گفت اگر م  ینم  یادسالم، آلما من ز -
  یم؟برات نداره، برنامه رو عوض کن ی. اگر موردیششونپ



 

 
386

رمان  یک)اعتماد( کاربر انجمن  یجلد سوم  |  سارا هاشم یژهو  یگاهرمان پا  
 

 :نبود، با تعجب گفت  یخبر ینچن یدنکه اصال منتظر شن  آلما

  ی؟چ  -

ت را  درس یر دو راه رو به رو، مس ینبه اطراف انداخت تا از ب یکالفه نگاه   سهند
 :انتخاب کند

  گفتم؟  یچ  یدینشن -

  !چرا -

  یه؟، چ ینه جوابته! چ  یاآره  یا -

 ... آهان... نه -

 نه؟  -

به پرونده    یشهکه متوجه نشدم! فکر کردم مربوط م  ینهمنظورم ا  یعنینه ... نه ...   -
  ...تماست

  نه؟ یاآره   -

  ...اتفاقاآره ... آره ... اشکال نداره ... دلم براشون تنگ شده  -

  ..خب پس فعال یلیخ -

  ...یمکرد  یداپ یزاییچ  یهما  ی؟گم... کجا رفت   یصبر کن ... م -

 :را بغل جاده کشاند ینماش سهند

 ین؟ کرد  یداپ یچ  -
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  !یمکرد  یدااون بچه ... عکسش رو تو روزنامه پ -

برداشت و به عکس دختر کوچک نگاه   ی صندل یبا تعجب، برگه ها را از رو سهند
 :کرد

  ی؟چ  یتو روزنامه برا -

 یبچه ... کشته شده. اسمش مهرناز رستم یآتش سوز یهتو حوادث ... تو  -
  ...هست

  .زنم بهت یبود زنگ م  یفعال، اگر مشکل ید بمون یگاهکن همه پا  یامبرام پ -

  .باشه .. حتما... مراقب باش سهند -

 یملود یصدا ین،را خاموش کرد. سکوت موتور ماش ینماش ی،با خداحافظ  سهند
  ین دختر بچه گرفت. و به ماش یبایرا به گوشش رساند. چشم از عکس ز یباییز

 .شده بود، نگاه کرد  یکوچک   یشخانکه پنجره اش، پ  یون نارنج 

شده بود که کنار ون قرار گرفته    یزیو م  یدو صندل   یرو  یبان گرد بزرگ، چتر  یهسا 
و  یانداخت. گوش ی صندل یقطع شد. سهند برگه ها را رو یتار گ یدابودند. ص

  .شد یادهپ ینرا برداشت و از ماش ییچسو

خلوت و ساکت  ی. دوان دوان، به آن سمت جاده یدبار یهمچنان نم نم م باران
  یه دور سا  یسهروشن کرده بودند و دو سه ر  یون را کم  یرفت. سه المپ زرد، جلو

 یو دو صندل  یز به م  یباییو هم ز  ییشده بود تا هم روشنا  یچیدهپ  یدو سف  یبان آب 
  .اش بدهد
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آمد. هر دو  یرونب یبود که از پشت ون، مرد جوان قد بلند یدهبه ون نرس هنوز 
 :زد یماندند. بعد مرد جوان، لبخند یرهبهم خ یلحظه ا

  ین؟خوا یم یزیسالم! چ -

قد او اما الغر تر بود. نامش هم  یباچشمان روشنش بود. قدش تقر ی یرهخ سهند
  "یاجوادن یرحسینرا در ذهن تکرار کرد" ام

  .خواستم یم یچ ساندو یهسالم! بله ...  -

 : .انداخت ینشبه اطراف و بعد ماش ینگاه  مرد

  !یماالن کاهو و گوجه ندار -

 :یردپناه بگ  یبانسا یر سرش را خم کرد تا ز سهند

  !ت ندارمدوس یجاتشواشکال نداره! اصوال سبز -

 :که در دست داشت خاراند   ییچیسرش را با سو مرد

  ...سوال کنم  یه ینخب... بذار -

ون نصب شده بود را پس   یپنجره  یکه جلو  یگلدار  یپرده  یتر آمد و کم جلو
 :زد

  ... یچساندو -

 سمت او  برگشت

  ین؟ خوا یم یچ  -

 :نم دار نشست یچوب  یصندل یلبخند زنان رو  سهند
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  .همبرگر... دوبل باشه -

 :تکرار کرد یبا لبخند پسر 

  ی؟بزن  یتون  یدوبل برگر م -

 :متعجب شد. اما پسر جوان با لبخند برگشت ی. کمیدبه گوش او نرس صدایی

صبر   یگردم! کم  یاالن با گوجه و کاهو برم  یینرم پا  یشه... من دارم م  یحاضر م -
  ید؟کن  یم

تکان داد تا لبخند پسر جوان بزرگ تر شود. پشت ون  یناناطمسرش را با  سهند
مکث کالهِ   یآمد. ب  یرونهمراه او ب ی،رنگ آپاچ  یبعد موتور مشک  یرفت و کم

شود،   یدرنگش را سرش گذاشت و سوار شد.. تا چراغ ترمز موتور ناپد یآب  یباران 
  .اش ماند  یرههمچنان سهند خ

 یبان باال  یهبرخورد قطرات با سا  یآهسته    یموتور، فقط صدا  یمحو شدن صدا  با
. یدآمد. نگاه سهند به سمت ون چرخ یسر او و آسفالت نه چندان سالم جاده م 

 یگوش  یامپ ینبود. سهند خواست از جا بلند شود، اما صدا ییصدا یا حرکت  یچه
 .تلفن همراهش، او را سر جا نشاند

.  یشدو سال پ یخروزنامه، در تار یکاز قسمت حوادث  یرا باز کرد. عکس یامپ 
در جنوب شهر اتفاق افتاده بود. مرد معتاد ، همسر و دختر   یحادثه در خانه ا

 .زند یآتش م ینکوچکش را که در خانه بودند، با بنز

روشن    یدرد داشت که صورت او هم جمع شود. نگاه سهند از صفحه    یخبر به قدر 
  ی. سرش را کمیستادا یز،م ی رو یشود . با گذاشتن گوش یم  یده به ون کش یگوش
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پنجره   یبان برخورد نکند و جلوتر رفت. جلو یهسا یسخ یخم کرد تا به لبه ها 
 :صدا زد ی،مصلحت  یو با تک سرفه ا یستادا

  اون جا هست!؟ یکس  یدببخش -

گرم   ینفس ها  یتوانست صدا  یم  یاو، به خوب   ی! اما گوش هایامدن  یجواب   هیچ
کرده بودند.    یطراح  یکار  ینچن یبدهد. ون را برا یصرا در داخل ون تشخ یکس

 یز به عنوان م یآفتاب  یکه انگار در روزها  یبزرگ  یدر سمت شاگرد را هم تخته 
  .کردند، پوشانده شده بود  یاستفاده م

 :دوباره گفت سهند

  !خوام ینوشابه م یقوط  یه... من یدببخش -

پرده را کنار بزند، اما پرده از داخل محکم شده بود! تعجب کرد و دستش  خواست
کوکاکوال   ینوشابه    یقوط   یکاز داخل آمد و بعد    یتق کوچک   ی. صدایدرا پس کش

  .کوچکش نشست  یشخوانپ یپرده رو یر ز یاز قسمت 

انداخت. در  یکتار ی به جاده  یاشتباه نکرده بود! نوشابه را برداشت و نگاه  پس
شب   ییچراغ برق وجود داشت تا روشنا یر دو ت ی،متر یستاز ب یشتر ب یله فاص
  .یدد یرا م یبود و نه کس ییباشد. نه صدا یباران 

 یون حرکت کرد. برا یگذاشت و آهسته به سمت انتها  یز م ینوشابه را رو قوطی
  یش آن جا نبود. باران موها  یخاص یز خم کرد. چ یشتر عقب ون، سرش را ب یدند

 .کرده بود  یس خرا کامال

خر  یپاک کرد و پشت ون رفت. صدا یرا کم یسشو صورت خ یشانیبا دست پ 
او بودند، از کنار   ی یرهکه خ  یی! سر سگ با چشم هایدخر را زودتر از خود سگ د
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بود. اما قالده    ینداشت. احتماال سگ نگهبان و ولگرد  یون در آمد! سگ نژاد خاص
کرد! سهند  یم انعتاش مم یرو یشسگ، از پ یدور قالده  ی،داشت و طناب 

 :نشست یشپاها یزد و رو یلبخند

  ...آروم باش پسر -

منتظر  یکرد. تنها با خر خر آهسته ا  یقصد آرامش نداشت. اما صدا هم نم سگ
 :لب گفت یر واکنش او بود. ز

  !یهست  یعجب بدقلق  -

  یکاش را تحر ی. بودن سگ کنجکاویردتا نگاه سگ رنگ هراس بگ  یستادا دوباره
کرد. اما   یبار سگ پارس بلند  ینکرده بود تا سر از داخل ون در آورد! جلوتر رفت ا

 :یدعقب نکش

  ...پسر خوب یاندارم. ب یتآروم باش... من کار -

ن شد  یمرا جلو برد و سگ هم سرش را با چند پارس جلو تر برد. وقت تسل  دستش
 :شد  یکشاز باران سگ، نزد یسخ یبه چشم ها یرهنبود! خ

  !ی... چه پسر خوب  ینپسر خوب... آفر یاب -

 یدهبرد تا طناب دور قالده کش  یورشباز هم    یمتمال  یرا جلو برد اما سگ ب   دستش
  !. لجبازتر از سگ، او بودیامدشود. سهند کوتاه ن

  .ندارم یت... من کاریخب، بسه مسخره باز یلیخ -

 یگریکرد. سهند خواست قدم د  یبرد و سگ باز هم پارس بلند یکرا نزد دستش
 :کرد  یخکوباو را سر جا م ییبردارد که صدا
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  !کنم  یطنابش رو باز م یبردار یگه قدم د یهاگر  -

و   ینعقب ماش ی یشه بود! از داخل ون آمد تا او به ش یزنانه اما خشن صدای
 یآنجا قرار داشت! سهند نگاه  یمدار بسته ا یننگاه کند! دورب کوتاهش  یدگیبر

 . کرد، انداخت  ینگاهش م یگریبه سگ که با پارس د

  یک بار دستش را    ینشود، اونبود! برگشت سمت سگ و ا  یمکه قرار بود تسل  یکس 
کرد سرش را نجات   یسر سگ گذاشت. سر هراسان شده پارس کرد و سع  یباره رو

قدرت دست او   یمسهند، کارساز بود. سر سگ تسل ی یرانهافلگبدهد اما حرکت غ
  :را شروع کرد یش. سهند نوازش ها  یدچند بار زوزه کش یوانشده بود. ح

  .یمبا هم دوست باش یاندارم. ب یتاروم باش پس، کار -

و ارامش دستش را عقب برد . سگ خودش  یاطخرخر کردن سگ، سهند با احت با
او را  یگر د یوانمتوجه شود، طنابش باز شده است! اما حتا او  یدرا جلوتر کش

سهند نقش   یلب ها یرو یزیآم یتدانست! لبخند رضا  یدشمن خودش نم
قدم مانده    یکشد و    یکخاص او بود! به در ون نزد  یاز مهارت ها  یکی   ین بست. ا

 :زن باز هم آمد یبه در، صدا

  ی؟خوا یم یچ  -

  !خوام باهات حرف بزنم یم -

  ی؟هست  یک  -

  !سرهنگ بهنام ینانت،اطم ی! اما برایشناس یدونم منو م یم -

  !یتسراغ کار اصل یبهتره بر یاری، یبه دست نم یزیجا، چ ینا -
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  هست؟ ی؟ چ  یمکار اصل -

کند،   یسشکم شدن هم نداشت، کمتر خ  یالباران که خ  یدداد شا  یهبه ون تک  سهند
  .بود یدهه بدنش چسبب یشلباس ها

  !هستن یکه مجرم واقع  ییکردن آدما  یداپ -

  !ینمت خوام بب یم -

تونم از خودم در برابر شما محافظت  یشما وجود نداره! من م یبرا یدنید یز چ -
  .کنم

 ید؟ با اس -

 :. سهند گفتیدطول کش ی ا یهچند ثان سکوت

  .باهات حرف بزنم ید با -

  !یاصل یبرو سراغ آدما یکه وقتتو با من تلف کن  ینا یبه جا یست،ن یحرف  -

  از قانون؟ یری؟گ  یانتقام م یاز ک  یهستن؟ دار یک   یاصل یآدما _

  .به اصالح شدن داره یاز قانون ن ینکه قانون رو نوشتن! ا  ییاز اونا -

که   یاری یدر م یا یگهد یبال رو سر آدما ینا ی! تو داریستراهش ن ینخب ا -
  ... راه ینمن! اندار یگناه   یچه

 یو سگ پارس بلند   یدباره باز شد. سهند ناخودآگاه خودش را عقب کش  یکون    در 
 :کرد. چشم سهند به در ون بود. زن گفت

 !یشد یسخ یلیباال... خ یاب -
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برعکس لحظات قبل، ارام و مهربان بود. سهند جلوتر رفت چراغ داخل ون   لحنش
 یجلو  یهمجنس و هم رنگ پرده    یده اپر   ی  یله راننده به وس  یروشن بود. صندل

  !پنجره، از عقب جدا شده بود

که از عقب   ییدر را بست، گرما  یراننده نشست. وقت   یصندل  یسوار شد و رو   سهند
جلزولز شدنش ،   یخوب سرخ شدن همبرگر و صدا یآمد ، به همراه بو یون م

 :و گفت یدبه سرش کش یدهو چسب یسخ یموها یانم یمدهوشش کرد! دست 

  .سردم شده بود یگهممنونم! د -

 :سرش به عقب برگشت یدنشآن با شن یک شده بود که   یکآن قدر نزد صدا

که    ییمتحد باشه تا اونا ید ... انسان بایم! چون انسانیریمدست همو بگ یدما با -
  .میاعمالشون برسون  یهستن رو به سزا  یطاندر قالب انسان فرو رفتن و در اصل ش

  !ینهام هم یفه... وظیسممن پل -

باش که ما رو   ییات ... و دنبال کسا  یگاهات عمل کن! برگرد برو پا  یفهپس به وظ -
... تا الزم نباشه حقمون رو خودمون  یرروز انداختن... برو حق ما رو بگ ین به ا

  !یریمبگ

  !یرمتو رو بگ یدحرفت گوش کنم، اول با یناگر بخوام به ا -

  !ینماول سوختن اونا رو هم بب یدندارم! آماده ام... اما با یکلمن مش -

در سمت شاگرد   یکه رو  یریتصاو  یخواست به عقب برگردد اما نگاهش رو  سهند
 یباییدختر کوچک را خوب شناخت. کنار زن جوان ز  یر شده بود، ماند. تصو  یدهچسب

  .او را به عقب برگرداند یتق  یگشت تا صدا   یم یر تصاو ی... نگاهش رو
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تکان داد. سهند تا بخواهد به خودش   یو پرده را کم  یچیدباره داخل ون پ  یک  باد
  !بود یستادها یاهپوشیدر سمت راننده باز شد. کنار در، شبح س یاید،ب

  !برو اون ور  -

مردد و   یپنهان بود. کم  یاهی.پشت نقاب سیندتوانست چهره اش را بب  ینم  سهند
. در بسته یندسابق او بنش ی. تا زن سر جا یدد، اما خودش را کنار کشهراسان ش
 .باران، پشت در جا بماند یشد تا صدا

بودنش را زودتر حس کرد.  یشلوارش رفت اما خال یبدست سهند به سمت ج 
گذاشته است.   یز م  یرا رو  یآمد که گوش  یادشنبود!    یاما گوش  یدباز هم دست کش

  ی خال یش زنش بود، اما فقط حرصش را سر دندان هاسر  یقال ی،حواس پرت  ینا
. چند لحظه  ودرو به رو ب  ی یرههم فشار داد. زن خ یکرد و محکم فکش را رو

 :را چرخاند تا موتور ون، با صدا روشن شود ییچگذشت و بعد، سو

  ی؟زن  یدور م یه -

  !کردم روشن بشه  ی!فکر نم ینماش ین! مخصوصا با ایاد یبدم نم -

به  یسهند نگاه  یچید،را جا به جا کرد و فرمان آهسته به سمت جاده پدنده  زن
 :عقب کرد و گفت

  !یستاستاندارد ن  یلی جاده خ  ینا  یزه؟ ر  ینم  یل اون پشت وسا  یست؟ خطرناک ن -

  ...کرده... دوساله  یینباال و پا یلیخ  یلوسا ینون با هم  ینجاده رو ا ینا -

 :و بعد ادامه داد یدکش  یکوتاه   آه
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رو نشونت بدم. خونه ام،  یشتریب یخواستم... عکسا یدی،عکسا رو د یدمد -
 ...باالست

رو   یکیدر گذاشته بودند، کور شده بود. جز تار یرونکه ب  یکنار او با چوب   ی شیشه
  ی بزرگ ون حرکت م ی یشهش یکه آهسته و خسته، رو  یبه رو و برف پاک کن 

 :گفت  . زن،یدد ینم یزیکرد، چ

  از مجرمت؟ ی؟از خودم بشنو یخوا یم -

  ...کار کرده  یدونم شوهرت چ  یدونم! م یم یزاییچ یه -

شده بود. اما به نظر  یخال ینقاب کم یچشم ها رو یکرد. جا  یعصب یخنده  زن
نگران شد و   یمناسب نبود. کم یاحاطه به اطراف و رانندگ  یقدر برا ینسهند ا

 :. زن گفتییداطراف را پا

 یلیدخترم رو؟ عروسک بود... خ یدیکجا... د  یدنشخوندن خبرش کجا ... چش -
  .قشنگ بود

 :زن جوان ماند  یکه کنار صورتش بود برگشت. نگاهش رو  ییبه سمت عکسا   سهند

  ...یخودته... خودتم قشنگ بود یهشب - 

. یستادا یخال یوسط جاده  ینشد. ماش ینماش یحرف او، باعث ترمز ناگهان  این
  .کرد  یسهند با تعجب به سمت او برگشت. زن نگاهش م

  نه؟ یست... گناه نیچ  یعنیپس قشنگ بودن  یفهم یم -

  ... کرده  یدونم در حقت نامرد ی... میستنه ن -

  ...یکرد  یم یتا حاال کار یدونست  ی... اگر میدون  ینه نم -
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 یدکش  یکرد، نفس کوتاه   یرت زن بود. زن را درک مرنگ صو  ی به نقاب مشک   خیره
 :و گفت

؟  یفتهم یخوا یکه م  یاتفاق  یکن  ی. اما... فکر میکن  یکارو م  یندونم چرا ا یم -
که از خودت و اون دخترا؛    یننکرده جز ا  ییریتغ  یچمگه تا به حال افتاده؟ نه ... ه

 !یجور غول بساز ینا

  ...ین... ببیممردم؟ ما از نگاه همه غول هست  یامن غول بسازم؟  -

  ی صورت زن جمع شود. گوشت ها  یدنباره نقاب را باال زد. تا چهره سهند با د  یک
و لب ها را هم عوض کرده بود. چشم  ینیب یجا یشکل داده، حت  ییر اضافه و تغ
  !داشت یوحشتناک  یخال یشده و حفره  یهچپش تخل

کس نداره.   یچصورت رو ه  ینتحمل ا  ی؟فهم  یم! یخودت هم تحمل ندار  ینبب -
  ... همه غولم یمن برا

 :کرد، آرام به نظر برسد   یبزاق دهانش را قورت داد و سع سهند

واقعا   یفهم ینم ی؟زن  یم یقتمسخره، رنگ حق یتواقع ینبه ا یخب چرا دار -
کارات، به همه    ینبا ا  یو دار  یرو برداشت   یدهباور پوس  یه   ی؟کن  یم  یقیشحق  یدار

 !درستن یگ   یم

  .را باز هم به حرکت در آورد ینپوزخند زد، نقاب را انداخت و ماش زن

  یز چ یچکردم ه  یفکر م یشهداشتم اما ... هم یمسخره و سخت  یکه زندگ   ینبا ا -
فهمم،  یداشت. اما ... حاال م یدشه ام یساخت. م یاشه رو ی. م یستن یرممکنغ

  ...یستطور ن ینهمه ا یبرا
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  ..راهت اشتباهه -

کمکمون   ی! من خودم حفظم، اما ک یمن شعار بد  یخواد برا  ینم   یقا؟کدوم راه دق -
اون قدر براشون مهم باشم که بهم  یدبا یاپول داشتم و  یدبا یاکس...   یچکرد؟ ه

شکل داده، به درد  ییر بدنش سوخته و تغ  یشتر زن بدبخت که ب یهتوجه کنن. اما 
  ... زمینکنن   یتف پرتش م یهمثل خوره؟   یم یچه کس

"  یبهداشت  یس" سرو یشکه رو  یجاده را دور زد و بعد پشت ساختمان  یاطاحت با
با   یرا که کم یکوچک   یتتوانست سوئ ینوشته بود، ون را متوقف کرد. سهند م

از  ی. المپ زردیند، ساخته شده بود را بب یبهدشت  یسفاصله از ساختمان سرو
  .بود یزاندر او یباال

شود. دو سه المپ    یادهراننده بکشاند و پ  ی صندل  یشد تا او خودش را رو  یادهپ  زن
 ی اسمان باران  یکیدر مقابل تار یجسارت  یچه ی،بهداشت  یسو سرو  یتسوئ یجلو

کرد،   یحس م  یهمه جا را پوشانده بود که سهند گاه   یطور  یاهس  ینداشتند. ابرها
  !چشمانش کور شده اند

لباسش، بدنش را به لرزه انداخت. زن   یسی از قبل کم تر شده بود. اما خ باران
  : کوچک را باز کرد  یتجلوتر رفت. در سوئ

خوره تا   یکه به دردت م  یهست... تمام مدارک  یخوا یم یجا هر چ  ین... ا یاب -
  !یریحق ما رو ازشون بگ یبتون 

ن شد تا اتاق با نور زرد روش یگرید یوارد اتاق شد. المپ صد وات  ید با ترد سهند
اتاق گشت پر از  یها  یوار د یواضح شود. نگاه سهند با تعجب رو یرنگش کم

طرف و سمت رو   یک یباییز ییدخترها یروزنامه! عکس ها یها یدهعکس و بر
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دست داده بودند.  از  یداتش و اس یکه صورتشان را به واسطه   یبه رو، دختران 
 :متاثر شد. زن از پشت سرش گفت

  ...نبود ین ا یباییز ینحق ا -

 :برگشت به سمت او سهند

  . یست نه ن -

پس بگرد و مشکلشون رو حل کن. کمکشون کن حداقل دلشون آروم بشه. نه   -
تقاص رو با   ینا یتا آخر عمر داغ  یناشون برسن و ا یکه اون اشغاال به زندگ   ینا

  ...ببرنخودشون 

 :سهند نشست و جلوتر آمد یشانیپ یرو یسهند بود، اخم ی خیره

  بشم؟ یانجر ینمن وارد ا یخواست  ی... میتو... از عمد بهار رو انتخاب کرد -

  ...صدامو بشنوه  یکیخواستم  یم -

 :یدکش   یآه کوتاه  سهند

  بهت ندادن؟ یتچرا اهم یدون  یم -

 ...کردن  یم یاون جور حتما کارکردم!   یصورتشون رو نابود م یدبا - 

 :سرش را تکان داد سهند

 یچهره  یه یکرد. حت   یهر کار یشهم ینه! بازم اونا پول داشتن. با پول به راحت  -
  .تا صداتو بشنون یرو انتخاب کرد ییساخت! بد کسا یدجد

 :کرد  ییدحرف او را تا یبا آه بلند زن
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  .که سراغ تو اومدم  یدمآره... فهم -

 ی  یفهتونم قانون رو عوض کنم! االن وظ  یتونم کنم؟ من نم  یکار م  یمن؟ من چ  -
  !کنم  یتو رو به عنوان مجرم معرف  ینهمن ا

 :زد  یپوزخند زن

ماجرا  ینا یرو قاط  ینره... کس یادت ینو... فقط من. ایمجرم منم... حق دار -
  .نکن

  ...ماجرا بشن یاون دخترا قاط  یتو خودت نخواست  -

  ...همه یبشه برا یقربان  یدنفر با یهچون.  یرنتقص یاونا ب  -

 :. زن به پشت او اشاره کردید کش  یآه بلند سهند

  شدن؟  یوالییبودن و االن چه ه یباچه قدر ز یدید یدی؟د -

 :زل زد. زن گفت یوار د یرو  یبرگشت و باز هم به عکس ها سهند

... تنهاشون یاد یبرنم یاز دست من کار یگه.. دکنم تنهاشون نذار.  یخواهش م -
  ...نذار

  ی باره بسته شد. وقت  یککند، در   یحرکت زن شد، اما تا بخواهد کار ی متوجه
 :یدبا ترس پشت در رفت و محکم با دست کوب ید،را شن یدکل  یدنچرخ یصدا

  .درو باز کن ی؟کن  یکار م  یچ  -

. یدنداشت. سهند باز هم محکم به در کوب  یپنجره ا  یچنبود! اتاق ه  ییصدا  یچه  اما
. یدرا شن ینروشن شدن ماش یصدا یقصد زن چه بوده است. وقت  یدفهم ینم
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جا حبس   ینکلک ا  ینفرار آماده شده بود! او را با ا ینثار خودش کرد! برا یلعنت 
  !کرده که خودش به موقع فرار کند

در    یر ز  یقتوانست از طر  یون را م  یا. روشن شدن چراغ هیدپا محکم به در کوب  با
داد. دو سه قدم عقب رفت تا از پشت به   یفرصت را از دست م ین ا ید . نباییندب
 برداشت یز باره به سمت در خ  یکخورد. بعد   یوار د

 یکه در قدرت چندان   ید. باز نشد اما حداقل فهمیدبا شانه اش محکم به در کوب 
در با صدا بشکند. در باز شد و او به   یشکننده امتحان کرد تا قفل  یگر ندارد. بار د

 . یدپرت شد. همان لحظه نور چراغ ون به چشمانش رس یرونب

 ینزم یاز رو یکرد. به آن   ییر صورتش گرفت. جهت حرکت ون تغ یدستش را رو 
 یرهبه جاده، دستش به دستگ یدن. قبل از رسیدگل الود بلند شد و سمت ون دو

 :زد یادفر ید،رس

  ...ینگه دار .... واستا لعنت  -

که زن به پدال گاز داد، به جاده پرتاب شد. دست سهند در   یبا فشار ینماش اما
زود دوباره در راگرفت. خواست در را باز کند اما قبل از آن، محو رو   یلیرفت، اما خ

  ...یاهیبود و س یاهیبود و س یاهیبه رو شد. س

************ 

شد. اسم سهند، هنوز به نام فرمانده در   یدهتلفن کش یصفحه  یرو انگشتش
افتاد  یروز اول یادلبش نشست.  یشده بود! لبخند اهسته رو یرهاش ذخ یگوش

او را   یلی که حکم انتقالش را به او دادند، ارشدش خ  یآمده بود. زمان  یگاه که به پا 
  .ترسانده بود تا مانع رفتنش شود
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رفتن داشت.  ینبه ا یا یژهو یما حس درون بود. ا یدهکه آلما خودش فهم  چیزی
  یلش، که سال ها در آن جا مانده بود بکند. و تنها دل  ییدوست داشت دل از جا

  !یدچرب یبه خاطرات خوبش م  یشهبود که هم یاز خاطرات زشت  ییجدا

  ین زد. ا یزنگ م ید. نبایدکش  یتلفن همراه، آه کوتاه  یخاموش شدن صفحه  با
سروان   یشهفرمانده اش بود! اما قلب او هم یسهند که خواسته  ینه خواسته 

 !و نگران یر عاشق و بهانه گ یشد آلما یم یماند! گاه  ینم ینمع

  ی کرد برا  یم ی. لحظه شماریگفتبه سهند م ید داشت که با  یی حرف ها یاز طرف  
 یباره  یک یستادنتمام شدن کارش و کنار سهند بودن. آن قدر در فکر بود که با ا

 :گفت  یجانبا ه یررضا! امیستادصاف ا یدهکنار در اتاقش، ترس  یررضا،ام

  !زنه هست یننظر ا  یر هست ز یمن فکر کنم راهمون درسته! به نظرم هر چ  -

 :یدپرس الما

  ازش؟ یکرد  یداپ یزیچ -

 :را نشان داد یگرفته ا  ینتپر یبرگه  امیررضا

  !هستن. به اسم برادر و خودشهها که ون  ین! از ایارهس یکافه    یهمجوز  ینا -

 :به مجور کرد ینگاه  الما

  .سالم نشده یکتازه گرفته شده ...  -

اونجا   یمر یم یمت یه یاد،  یهم داره م یالدان یم؟آره. به نظرت به فرمانده بگ -
  چه خبره؟ ها؟  ینیمبب
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نگذشته بود   یا یهبرگه داشت. ثان  ینوشته شده رو یمتفکرانه چشم به اسام آلما
 :در، سر آن دو را به آن سمت برگرداند  یاز جلو یمان یکه صدا

  ین؟ندار یبچه ها از فرمانده خبر -

 :گفت  امیررضا

  ...بود خبر بده ینه قرار شد اگر مشکل -

. خودش  یددفعه با ترس کوب یک نگاهش را به صورت آلما دوخت. قلب آلما   نیما
شد. بعد   یدهنگاهش سمت ساعت کش .یستاتفاق چ یندانست علت ا یهم نم

  .برگشت و به تلفن همراهش نگاه کرد

  ی عجله م یدسهند بروند، با یپدر یبه نه نمانده بود! اگر قرار بود به خانه  چیزی
 :و گفت  یستادوارد اتاق شد ، کنار او ا یماکردند! ن

  کجا رفتن؟ -

اخم  یماود که نترس روشن و واضح ب ینا یبا ترس نگاهش کرد. و به قدر آلما
 :جواب داد  ید،سکوت آلما را د یوقت  یررضاکرد. ام

رن دنبالش... گفتن  یمشکوکن... م یمورد یهبه ما هم نگفتن... فقط گفتن به  -
  ...یم... وگرنه طبق روال کارمون رو انجام بد یرنگ  یبود تماس م یاگر مشکل

. دوباره آلما را صدا  یددستش رس یآلما، به برگه  ی یدهاز صورت ترس یمان نگاه
 :کرد

  آلما؟ -
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را   یلشموبا یانداخت و گوش یز م یرا بخواند، برگه را رو یما انگار ذهن ن آلما
صفحه اش اماده  یکه از قبل رو  یشماره ا یعرا روشن کرد و سر یبرداشت. گوش

 یآور اتاقش؛ صدارا کنار گوشش نگه داشت اما  سکوت رعب    یبود را گرفت. گوش
  یما پاسخ قطع شد، ن  یکه ب   اسرساند. تم  یآهسته تکرار بوق ها را به گوش همه م

 :جلوتر آمد یکم

  ره؟ یبهت نگفت کجا م -

کرده بود و او    یبیو غر یبعج یشنهادهایسر تکان داد . ذهنش شروع به پ آلما
 :گفت  یدنشان،فرار از شن یبرا

  ... ید... شا یارفته...  یادشجا گذاشته...  ینشو.. تو ماش یاحتماال... گوش -

 :گفت  یمافکر رو به ن یمثل صاعقه در ذهنش روشن شد. ب  فکری

  !ده ی جواب منو نم یدشا  ی؟شه زنگ بزن  یم -

  چرا؟ -

 ی گوش  یعآن دو، سر  یرابطه    یاداوریتعجب کرده بود اما با    یررضاهم مثل ام  نیما
را  یمانده را گرفت. او هم مثل آلما گوشفر  یتلفن همراهش را در آورد و شماره 
پاسخ پخش شد. هنوز تماس  یب  یبوق ها یبه گوشش چسباند اما باز هم صدا

در  یکرد جلو  یرا مرتب م یشکه با دست موها  یدر حال یقطع نشده بود که عل 
 :یستادا

  ...ش  ینهست یومد؟ن یدان  ین؟ندار یکار  یون،خب خانوما، آقا -
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او را وادار کرد در سکوت  یررضا،و نگاه متعجب و سکوت ام یماآلما و ن یتوجه بی
 :ید وارد اتاق شود. جلو آمد و پرس

  شده؟ یچ  -

  ی ب  یجز همان بوق ها یفرمانده را گرفت. اما خبر یحرف باز هم شماره  یب  آلما
نگران است، اما باز هم کابوس   یهودهکرد که ب  یدر ذهنش تکرار م  یمپاسخ نبود. دا

  !ذهنش در رفت و آمد بودند   یکیدر تار  ی،دنباله دار نحس  یستاره ها   یه شب  ییها

 :گرفت، گفت  یبار سوم م یفرمانده را برا یکه شماره   یمابار کنار گوش ن ینا علی

  شده؟ یچ  یمان -

 :به او کرد  ینگاه  نیما

رو  ی. گوشیمر یم یمخواستم به فرمانده اطالع بدم ... دار ی. میستن یزینه چ -
  !دن یجواب نم

 :کرد  ینچ  یبا آسودگ  علی

 یشناس یسکوته! م یرو یششده. فرمانده حتما گوش یاوه، من فکر کردم چ  -
  .یزنهزنگ م ینه! خودش ببیگهد

آن به ذهن آلما   یکداد.  یم یالدان یدناز سالن آمد که خبر از رس یی و صدا سر 
  یال ز اتاق خارج شد. در راهرو، دانباشد. به سرعت ا یالاو هم با دان یدشا ید،رس

  یقدم یالبود. نگاه هراسان آلما باعث شد دان یستادها یگر همراه چهار پنج نفر د
 :یدو همان موقع پرس شتبه سمتش بردارد. آلما هم دو قدم بردا

  فرمانده با شما نبود؟ -



 

 
406

رمان  یک)اعتماد( کاربر انجمن  یجلد سوم  |  سارا هاشم یژهو  یگاهرمان پا  
 

 :د نگاه کر  یدند،که پشت آلما صف کش  یررضاو ام یعل یما،با تعجب به ن  دانیال

  !رفتن که یرونب یدنه! خودتون گفت -

 :جلوتر آمد  نیما

  باهات تماس نگرفتن؟ -

رفتن.  یرونگفت ب یررضاهم جواب ندادن. ام ینداشتم. با هندزفر یمن گوش -
  خبر ندارم. چه طور مگه؟ یگهد

 :جلو امد و گفت علی

  !شنوه  یرو سکوته ، نم  یش. گوشینخود نگران شد  یگم ب   یبابا. من که م  یچیه -

 یکرد! گوش  ینگاه م ینو به زم یستادهو گنگ، ا یجرو به آلما بود که گ یمان چشم
 یپاسخ... گوش  یب   ی فرمانده را گرفت و باز هم بوق ها  یرا باال برد و باز هم شماره  

  !ید در ذهنش جرقه زد و بعد به سمت اتاق فرمانده دو یکه قطع شد، فکر

 ی،تا با بهت به آلما ، عل یدکش  یروناش، الله را هم از اتاقش ب یرانهغافلگ حرکت
دوند! او هم راه افتاد   ینگاه کند که همه به سمت اتاق فرمانده م  یالو دان  یررضاام

  .رفت و لپ تاپ فرمانده را باز کرد  یز پشت م  یماتا پشت سرشان وارد اتاق شود. ن

 یا یه. ثانیستادندودند، کنارش اکه زودتر از همه ذهنش را خوانده ب   یو عل آلما
شدند که   یصفحه ا یخ. بعد هر سه میایدلپ تاپ باال ب یندوز کردند تا و   یصبور

 :و زودتر گفت یدگردن کش  یررضادسکتاپ باز مانده بود! ام یرو

  !که برادر اون زنه ست  ینا -

 :یداز آلما پرس یررضاام یو به جا یستادصاف ا نیما
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  یار؟ماز یمربوطه به پرونده   یه؟ک  ینه خبره؟ اجا چ ینا یگ   یآلما م -

 :و باال کرد یینسرش را آهسته پا آلما

...  یعنیکار اونه ...   یمکرد  ی... احساس میمبود یدهزن رس یهآره... آره... ما به  -
  ...... برادرشه ینا یعنیگروه دست اون بود... اون ... 

 :یدپرس علی

  یه؟دونست ک یفرمانده م -

 :گفت  یررضاسر تکان داد. ام یوسانهما آلما

عکس برسه!   ینبه ا  یو اتفاق   یخودشه ب  ی... مگه مییجا  یهدونسته از    یحتما م -
با دست  یاسم یی،رو یصفحه  یافتاد. رو یز کنار م  یادداشتچشم آلما به دفتر 

  "یخط سهند وجود داشت: " ارمان صابر

 !خودشه -

  آلما؟ یچ  - 

 :نگاه کرد یمابود. بعد دوباره به ن  یدهکه سوال پرس  برگشت یسمت عل به

  ...دونست. دنبالش رفته یفرمانده م -

 :به تک تک همکاران نگرانش نگاه کرد یلحظه ا علی

  .ید! نگران نباشینهخب کار فرمانده هم -

 :گفت  یال. دانیاندازدباال ب یبه سمتش برگشتند تا او شانه ا همه

  !رم با بچه ها دنبالش یبده من م یآلما آدرس دار -
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 :گفت  نیما

  .. اگر اون جا نبود ، شر نشهیم. فقط نامحسوس بریهآره فکر خوب -

 :یستادا یکه هنوز درست متوجه ماجرا نشده بود، کنار عل  الله

رفتن،  یم یداشته. وقت  یلحتما دل یی،شده؟ فرمانده اگر تنها رفته باشه جا یچ  -
نداشتن.  ینگران  یا یگاه،خواستن برگردن پا یحتما نم یدن،پوش یشخص لباس

  .یدکن  یصبور یرفتن. به نظرم کم یوگرنه حتما مجهز تر م

 :زد یلرزان آلما گره خورد و لبخند کم رنگ  یبه مردمک ها نگاهش

  ی؟رن ندار یکه م  ییجا یااز خونه ...  یآلما شماره ا -

شماره ها گشت   ینرا باال آورد. ب یکان داد و گوشسر ت یعبود، آلما سر یخوب  فکر 
 :به شماره انداخت و بعد مردد گفت  ی. نگاه یابدسهند را ب  یخانه پدر   یتا شماره  

  ... اگر نباشه  یعنی... اما... یشهپدر یخونه  -

 :گفت  علی

  !! بگو زنگ زدم حالتون رو بپرسمیگهکن د  یماست مال یجور یه -

 :انداخت یینسرش را آهسته تکان داد و بعد پا آلما

 ...شه یآخه... نم -

 :گفت  نیما

  .. خودتو نگران نشون ندهیمگرد  ینگو که دنبال فرمانده م -

 :گفت  دانیال
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 ! که  یشهخب معلومه نگرانه! نم -

حالتونو بپرسم! مطمئن باش اگر کم بخند، بعد بگو زنگ زدم   یهنه بابا آلما بلده،  -
  .گن  یباشه، خودشون م

 :گفت  یبود. سکوت که شد، با نفس کوتاه  یینهمچنان سرش پا آلما

 ... آخه... شب ... دعوت کرده بودن ما رو -

به ساعت انداخت. نه شب   ینگاه   یماجمله، متعجب بهم نگاه کردند. ن  ینبا ا  همه
 :قبل شد. به آلما گفت آلما نگران تر از   یجمله  ینبود! با ا

  !خودتون؟ ی... خونه  یممکنه خونه رفته باشه؟ خونه  -

سر تکان داد. بغضش گرفته بود. قلب کوچکش هر لحظه  یدهمان طور ناام آلما
 :یداو، به الله نگاه کرد تا او بگو یبه جا یماشد. ن یکوچک تر م

  !دنبالش  یمبر -

 :گفت  یهمه بود! عل یبرا یالله، دستور مطمئن  یجمله  ینهم انگار 

  .یمر یمن م ینجا... با ماش ین ا ید! شما بمونیمر یم یمن و دان  -

 :گفت  آلما

  .یام یمنم م -

 

 :یدخند علی



 

 
410

رمان  یک)اعتماد( کاربر انجمن  یجلد سوم  |  سارا هاشم یژهو  یگاهرمان پا  
 

جا   ینهم ید! بمونیاممنم م یامخاله ست مگه!؟ منم م یبه قول فرمانده خونه   -
 !یدرو برام بفرست یارو  ینتون آدرس ا یکی! دهه! یدمواظب باش

و   یهمه به جز آلما نشاند. عل یلب ها یرو یهثان یلبخند را برا یعل یها جمله
خارج شدند تا آن چهار نفر در سکوت اتاق فرمانده ، هر   یگاهبه سرعت از پا  یالدان

 یستادنبه همان صورت گذشت که با ا یا یقهدق یکبمانند!  ییجا ی یرهکدام خ
 :یدپرس  یکآن سمت برگشت. آندارن  هدر اتاق، سر همه ب  چهارچوب  یانم  یکاندارن

  شده؟ یزیچ -

را تا کرده بود، او   ینشکه است  یبلند  ینآست   یمردانه    یراهنروشن و پ   ینج  شلوار 
 داد ینشان م یبابدنش را ز یلرا خوش پوش و استا 

 :ثابت ماند تا او جواب بدهد یمان یبرداشت و نگاهش رو قدمی

  !یمنگران شد یده. کم یته.. جواب تلفن نمرف یرونفرمانده ب -

 :باال رفت یک اندارن ابروی

  یش؟گوش  یاس داره رو  یپ یج  -

قدم به جلو   یک یماالما و الله با دهان باز نگاهش کردند! ن یما،سوال، ن ینبا ا 
 :رفت

  !ها دارن یگوش  یآره همه  -

هم دنبالش بروند.    یررضاالما، الله و ام  یما،حرف به سالن برگشت تا ن  یب   آندارنیک
 :گفت  یررضا! بعد به امیستندبرگشت تا آن ها با یمان یتورینگ،در اتاق مان یجلو

  .بفرست یو دان  یعل  یبرو ادرس رو برا -
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 یحرف رو یب  یکبرگشت و آن سه نفر وارد اتاق شدند. اندارن یبا چشم امیررضا
و با   یستادهاش نشسته و مشغول بود! شهروز کنارش ا یشگیخدار همچر  یصندل
  یدپرس یماتر شدند. ن یکنزد یماکردند. آلما و ن  یرا دنبال م یشکارها  ینگران 

  کرد؟  یداشپ یشهم -

 .یاد ینقشه م یرو یتشاس داشته باشه موقع یپ یج   ی! وقت یشهحتما م - 

کرد و چند    یحرکت م یشجلو یدکل  یصفحه  یبه سرعت رو یک اندارن انگشتان
نقشه   یرو یهمراه چشمک زدن نقطه قرمز رنگ  یبب یبب یبعد، صدا ی یهثان

 :و با تعجب گفت  یدنقشه کش   یدو انگشتش را رو  یکاتاق را پر کرد. اندارن  یفضا

  ... ی... کوهستان ی شمال یمنطقه  یه -

 یکه نقطه   یده او بعد جا یابانبزرگ تر شد تا با خواندن اسم منطقه و خ صفحه
 :بکشد. رو به آلما گفت یآه بلند یمازد، ن یقرمز چشمک م

  آدرس بود؟ ینهم - 

  

   .سر تکان داد آلما

رفتن.    یال و دان  ی. حاال هم علیدهد  یم  یخطر   یدپس رفته همون جا! احتماال نبا -
  .یستن یمهم یز ... حتما چیمبش یر درگ یادز یدبه نظرم نبا 

شد. آلما هنوز   یو مشغول کار یدکش  یگر خودش را به طرف د  یبا صندل آندارنیک
 :وارد اتاق شد و گفت یررضانا آرام بود. ام

  .من براشون آدرس رو فرستادم -
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 : نقشه خواند  یآدرس را از رو نیما

 یررضا؟ بود ام ینهم -

 :آه کشان به سمت آن ها رفت یماکرد. ن  ییدبا سر تا امیررضا

. مراقب باشن. یمهم بگ  یو دان   یاون جاست. به عل  یمندو  یخب... االن م  یلیخ -
  .ندن حاال یسوت 

 :تر راه افتاد یعدانست، سر یکه خود را مسئول م  امیررضا

  .گم بهشون  یمن م -

 :برداشت یهم قدم آهسته ا نیما

  ... یممنتظر باش یمبر -

  ینگاهش م بود و الله با غم ینزم یخبود. آلما م یستادهو آلما هنوز سر جا ا الله
الله، سر الما را باال اورد.   یکفش ها  یدنبرداشت تا رو به او باشد و د یکرد. قدم

پر موج رو   یاییدر یر چشمانش حلقه زده بود. تصو یخاکستر ی یهاشک دور عنب
 :گرفت  ازد و دست آلما ر  یبه الله بود. لبخند

  ...نگران نباش -

انداخت تا  یین. بعد سر پایدرس یکآندارن یالله، به چشم ها یاز کنار شانه  الما
برود   یرونو خواست ب یدکش  یآه کوتاه  یما. نینداشک را نب یقطره ها یکاندارن

 :نگذاشت یکاندارن یاما صدا

  !صبر کن یمان -
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  یخی به آن ها انداخت. حالت  ینگاه  یکمثل الله و آلما برگشت. آندارن نیما
 یزیبود، چ یواکنش خاص یچه یجور و ب  یک یشهچشمانش و صورتش که هم

 یده طور ند ینرا ا یکتا آن لحظه ، اندارن یماداد. چند لحظه گذشت. ن ی بروز نم
او را   یمهم لتزد که مطمئن بود، به ع یحرف م یحبود! ان قدر مطمئن و صر
  !کلمهسه   ینخواسته است! ان هم با ا

که   یمابه آلما انداخت. بعد به ن یگریباز هم نگاه د یکقدم برداشت . آندارن دو
 :رو به رو را بزرگ تر کرد یبود، زل زد. صفحه   یستادهسرش ا یباال

 ... االن فرستادن ینوا - 

 :شد  یرهبا چشمان جمع شده به صفحه خ نیما

   ی؟... اتش نشان  یبرا یه؟چ ینا -

 یس اورژانس و پل  ی،اتفاقات مربوط به آتش نشان   یشه... هم  ستمیس  ینا  یآره تو -
  ...شه یثبت م

  

 :گفت  یک اورژانس بود، روشن شد. اندارن یکه برا  یلحظه چراغ  همان

   !همون منطقه ست  -

کوچک   ینگران به رنگ چراغ ها  یما. نیستادندا  یکپشت اندارن  یو آلما با نگران   الله
 :یدکرد. آلما پرس  یقرمز و سبز نگاه م

  ...یهچ ینا -

 :یستادسمت او انداخت و صاف ا ینگاه نگران  نیما
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  ...شه کرد ینم یتو اتاق... االن کار یگهد ین... شما بریستن یزیچ -

 :وارد اتاق شد و گفت امیررضا

  ...یو دان  یمن گفتم به عل -

 یور مانت  یساکت کرد. چشم آلما به صفحه    و مضطرب همکارانش او را  یدهترس  نگاه
 :یردبه الله کرد تا او دست آلما را بگ یاشاره ا یمابود . ن ییباال

  !تا حاال برگشته باشه  یدشا یر آلما... بازم تماس بگ یمبر یاب -

را باز کرد اما  یقفل گوش یعاش جلب کرد. سر یالله، حواس آلما را به گوش حرف
 :یدکند، الله او را کش  یهد کارکه بخوا   ینتا قبل از ا

  !اتاق من  یمبر یاب -

 :برگشت یک به سمت اندارن یعسر یمارفتنشان، ن با

  ی؟مطمئن بش یتون  یم - 

گشت. بعد   یدکل یصفحه  یبه سرعت رو یک قبل از آن انگشتان اندران گرچه
گوشش گذاشت. چند لحظه بعد، به اپراتور    ی برداشت و رو یز م یرا از رو یهدفون 

 :گفت  یآتش نشان 

مربوط به   یدگزارش جد  ینام ... بله ... ا یژهو یگاهمن از پا ید،سالم، خسته نباش -
 ... گزارش شده؟  یچه مورد ینشه بگ یم ی،آتش نشان  یچهارده  یمنطقه 

 :یدآهسته چشم بست و بعد پرس  یکآورد. آندارن یینسرش را پا نیما

  بوده؟ یچ  ینماش یددون یم -
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  گفت  نیما

  شده ؟ یچ  -

 :یدکش  ینفس کوتاه   یکآندارن 

  ی فرمانده    یااز اعضا    یکیتونم با    یشما تو محل هستن، من م  یها  یناالن ماش -
  صحبت کنم؟ یاعزام

 :گفت  یکتکان داد و اندارن یسر یمانگاه کرد. ن یمان به

  ... که کافه  ییون بوده! از اون ون ها یهگن   ی... به دره ... م ینسقوط ماش -

  

 :گفت  امیررضا

  !ون کافه ! مجوزشو دارن یهخودشه!  -

شد. تنها سرش را   یاش هم باز نم یدهخشک یافتاد و لب ها یما ن یها شانه
  :را برگرداند  یکآندارن یچید،پ یکه در گوش  ییتکان داد. سر و صداها یوسانهما

در مورد حادثه  ینشه بگ یهستم... بله ... ممنون ... م یژهو یگاهم، من از پاسال -
  !شه ی... احتماال مربوط م ین؟بد یحیتوض

. به   یدرا جلو کش ی شده بود، صندل یماکه متوجه حال نه چندان خوب ن   امیررضا
 یک، افتاد. اندران یصندل یاشاره کرد و او هم انگار از خدا خواسته بود که رو یمان

در اتاق بودند. به شهروز    یررضاو ام  یمابه اطراف کرد. جز خودش و شهروز، ن  ینگاه 
 ی. بعد هدفون را برداشت و صدایندرا بب اقکرد تا او به سرعت در ات  یاشاره ا

 :در اتاق پر شد یمرد
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اتفاق افتاده و االن در حال خاموش کردن اتش  یشپ ی یقهدق یستحدود ب -
جور موارد بدتر    ینسخته ... بارون هم عوض کمک تو ا  یط . اما خب... شرایمهست
  .یرهگ  یما رو م یدست و پا یجلو

 :یدپرس آندارنیک

  ین؟مالقات نکرد یشونما، اون محل حضور داشته، شما با ا  یگاهاز افراد پا یکی -

  :زد  یادفر یر،ها و آژاز پشت سر و صدا  مرد

جا بود که انگار خواهرش   ین نفر ا یک . تنها یدمرو من ند ینه کس  یگاه؟ افراد پا -
  .سوار ون بوده

 :خودش را جمع و جور کرده بود، گفت یکه کم  نیما

هم بنز اس پونصد کوپه   ینشبلند. ماش یکم  یمشک  یمرد قد بلند با موها یه  -
  .ست

 یدن حرف را هم گفت اما با شن  ینکرد و اول  یآماده مگفتن نه    یخودش را برا  مرد
 :مکث کرد ی،قسمت بعد

  بنزه؟ ینشماش -

  ... یبله! مشک  -

 !پشت سر ماست یقادق ینشجاست! چون ماش ینپس  ا -

  :شد یز خ یمن  یصندل یاز رو نیما

  ...رم اون جا یمن م -
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کرد.   یکبه اندارن ینگاه  یررضا از اتاق خارج شد. ام یع مهلت نداد و سر یکس  به
 :مرد گفت

  ون بوده باشه؟  یممکنه تو -

 :گفت  یکنشست. اندارن یمان یجا امیررضا

کنم اطالع   یهستن! خواهش م یژهو یگاهپا ی... فرمانده  یشون ! ایمدون ینم -
  .ینبد

  :متعجب و ناباور تکرار کرد مرد

   فرمانده؟ -

  !بله سرهنگ بهنام -

  ین؟جا هست. اطالع داد ینا یسپل یرویکنم. ن  یم یگیریمتوجه شدم. پ -

  .. ممکنه در حال کمک باشهیمکن  ی. ما هم اعالم میناطالع بد -

  .کنم  یم یگیریمتوجه شدم. پ -

به سکوت محض  یله همهمه، تبدباره آن هم یکتشکر را زمزمه کرد و  اندارنیک
سر هر سه را به سمت سالن کشاند. شهروز در را باز   یمان ینموتور ماش یشد. صدا
 :گفت  یکرو به آندارن یررضاکرد و ام

  .حتما همون طرفاست -

 :تکان داد و از جا بلند شد  یوسانهسرش را ما بعد

  ...ما هم یمبر ید با -
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  :یدکش  یآه کوتاه  اندارنیک

  ...بهتره  یمخبر بد   یو عل   یالسه نفر شدن . به دان  یمانداره! االن با ن  یا  یدهاف  یچ ه -

  : گفت  امیررضا

   ... آره -

 یهمراهشان نبود، به گوش  یرا به عهده گرفت. چون هندزفر  یفهوظ  ینا  اندرانیک
 یاز ماجرا گفتند . آنها فاصله  یختهجسته و گر یالزنگ زد. به دان یالهمراه دان

تر حرکت کرد. بعد از  یعموضوع، سر یدنبا فهم یبا محل نداشتند اما عل یادیز
 :گفت  یررضاقطع شدن تماس، ام

  !شه نشست  یجا نم ینطور ا ینهم -

  !یهو یمشه هم همه بر ینم -

در  یالما جلوکه رفتند،   یرونآن ها را از جا بلند کرد. ب یرون،آلما و الله از ب  صدای
 :گفت  یک. رو به آندارنیداتاق آن ها رس

  ین؟فرستاد  یچ  یرو برا  یماشده بود؟ ن یچ  -

 :گفت  امیررضا

  ... هم یمانشده آلما... ن یزیچ -

  یررضا ام  یو جمله    یدکش  یاو کامل شود، نفس کوتاه   ینگذاشت جمله    یک آندارن 
 :یدرا بر

  .فرمانده تو محل حادثه ست ینماش -
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باره افتاد. الله دستش را گرفت . همه سکوت کردند تا   یک آلما  یهاشانه  
 :ادامه بدهد  یکآندارن

... یمو اطالع داد  یمهماهنگ کرد  یسو پل  یهم رفت اون جا. ما با اتش نشان   یمان - 
  .کنن  یداتا فرمانده رو پ یمصبر کن یدبا

 :به دست آلما اورد یفشار کم الله

  ... اتفاق افتاده و اونا هم مشغول  یننتونستن جواب بدن. ا  ینهم یاحتماال برا -

  یع آلما کشاند. آلما سر یگر آلما، سر همه را به سمت دست د یخوردن گوش زنگ
تلفن همراهش، وا رفت.   یاسم نقش بسته شده رو  یدندستش را باال آورد و با د

 :به الله نگاه کرد و گفت

  بگم االن؟ یاز ... خونه شونه! من چ  - 

  !یمجواب بده آلما، نگرانشون نکن -

چشم بست و بعد به سمت اتاقش   یتکان داد. لحظه ا یدانهسرش را ناام آلما
. هنوز  یدند! هر سه همکارش که آن جا بودند، ناراحت و متعجب رفتنش را دیددو

 :خارج شد و به سمت در رفت حرف نزده بود که آلما با همان سرعت از اتاق    یکس

  .رم یمن م -

 :بود که الله از دستش گرفت یدهکنارشان رس  دقیقا

  آلما؟ یر یکجا م -

  .کنم  یبرم. ولم کن خواهش م ید با -
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 :گفت  امیررضا

  .یمکن  یجا رو خال ینا یست آخه درست ن - 

 :آن که مراعات الله را کند، محکم او را پس زد  یآلما ب  

  .کنم  یم ول کن خواهش  -

  .یمر یخب باشه، اما با هم م یلیخ -

بهت و نگران  یاناما دو دختر، دوان دوان م ید،بگو یزیدهان باز کرد چ امیررضا
. هر دو به سمت  یدبار   یدست م  یکو    یز از سالن خارج شدند. باران ر  یگاه افراد پا

 :الله گفت ین،به ماش یدهآلما رفتند و نرس ینماش

  !رو بده به من ییچسو -

که    یکار  یعندارد، پس سر یحال توان رانندگ  ین دانست با ا یخودش هم م آلما
نشست. الله به سرعت    یکنار  یصندل  یحرف رو  یالله خواسته بود را انجام داد و ب 

مانع را  یرا روشن کرد،نگهبان که از قبل متوجه حرکتشان شده بود، به آن  ینماش
  .کنند  کرا تر   یگاهرعت پابا س ین باال فرستاد تا ماش

باران خورده و حرکت برف پاک کن    یشهتمام راه به جلو خم شده و با دقت ش   آلما
 یز م یرا رو یچرخد. گوش یدانست ذهنش کجا م ی! خودش هم نمیدد یها را م

  یچکار را کرده بود تا ه  ینکرد ذهنش از عمد ا  یاتاق جا گذاشته بود و البته فکر م
  .به او نرسد یخبر

  یم یشانکه جلو  ینیتمام شود. به هر ماش یراه لعنت  ینخواست زودتر ا یم فقط 
 یگفت. الله به خوب   یم  یراهکرد، بد و ب  یکه سرعتشان را کم م  یهر مانع  یا  یچیدپ
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کرد   ی. احساس میردالله را بگ  یآمد اما چند بار خواست جا  یبرم  یاز پس رانندگ 
  !نداشترسد گرچه منطقش، قبول  یجور زودتر م ینا

رفت،   یکوه م  یکه به باال  یبه جاده ا یابانکه خ  یسرانجام تمام شد. زمان  راه
. آلما کمربندش  یدندو اورژانس را د یاتش نشان  یس،پل ینماش یچراغ ها ید،رس

 :را باز کرد و گفت

 ...جا یننگه دار هم -

آن که منتظر متوقف  یا ب نگه داشت و آلم یشخص یها یناز ماش یکیپشت  الله
مکث  یشد. به زحمت تعادلش را حفظ کرد و ب  یادهباشد، پ ینشدن کامل ماش

  !بود یباز شدن راهش کاف  یفرم تنش، برا ی! لباس هایددو

زرد   یاز باندها یباز شود! حت  یشزد تا راه برا یم یادیآورد، فر یجا هم کم م هر 
 یگذشت و همان جا بود که کس یجاده را بسته بود، به راحت  یسکه پل یرنگ 

  .برسد یالدان یدستش را محکم گرفت! برگشت تا به چشم ها

  ...جا باش آلما  ینهم -

که   یکی. ساکت، باران خورده و خفته در تاریدسهند را د ینپشت سر او، ماش از 
 یاهیابهت س یوه در جل یریگردان و پروژکتورها، تاث  یهمه چراغ ها ینانگار ا

  .اش نداشتند

را به سرش چسبانده بود. الله کنارش  یشرا ناباور تکان داد. باران موها سرش
دو آتش نشان نگاه کرد.  یها یدنآن ها به جاده و دو یبه جا یالو دان یستادا

آمد. الما به زحمت    یجاده م  یاز انتها  یظینگاهش را گرفتند، دود غل  یر آن دو مس
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پر  یال. دانیدو دستش را کش رداشتب یرا قورت داد و بعد قدم بلندبزاق دهانش 
 :بغض گفت

 ...گردن  یرفتن... االن برم یماو ن  یبمون آلما! عل - 

  یال . دانیدنگفت اما باز هم دستش را کش  یزیبه آن دو کرد . چ  یآلما باز هم نگاه  
همچنان   ییری،تغ یچ که آلما بدون ه یقدرت نگه داشتنش را داشت اما زمان 

تا آن دو هم دنبالش   ید شد. آلما دوباره دو یمکرد، تسل  یسرسختانه مقاومت م
  .بدوند

. یچیدپ  یآلما بود که در گوشش م  یدست نفس نفس زدن ها  یک  یفقط صدا  حاال
که قفسه   یدکوب  یدر ذهنش به خواهش افتاده بود. قلبش آن قدر بلند م ییصدا

  .کرد  یاش درد م ینهس ی

رفت و آب تمام شلوارش را  یآب فرو م یها، محکم داخل چاله ها ینپوت کف
 یم یبیعج یکرده بود. درست مثل سر و صورتش ... مغزش اما از گرما  یسخ

 .مانعش شد  یتادوباره دست  یددو یفکر م یسوخت. ب 

. یدشن  یقلبش و نفس نفس زدن نم  یجز تپش ها  ییبود. هنوز صدا  یبار عل  ینا 
  یدا اش پ ینیسوخته، انگار تازه راه به ب یک دود و الست یبه اطراف کرد. بو ینگاه 

 :گذشت  یاداز کنارش با فر یکرده بودند. اتش نشان 

  !شد یرو عوض کنن، تانکر خال ینبگو ماش -

 یبرد. نگاه درمانده  یبهداشت  یسو او را کنار ساختمان سرو یداز دستش کش علی
آمد.  ی باال م یانشکه بخار و دود هم زمان از م   ییجلوتر بود. به جا یآلما به کم

آتش نشان ها   یها یدنگفتن نداشت. هر چهار نفر به دو  یبرا  یکس حرف   یچه
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تا آلما به زحمت لب   یدطول کش یا یقهکردند و به دود و بخار. چند دق  ینگاه م
 :را تکان داد یشها

  ...اون... اون جا... نبود -

که الما نگاهش   یدور شد . الله از دستش گرفت. زمان  یآهسته چند قدم دانیال
 :گفت  یقدم به جلو رفت. عل  یککرد، چشمان الله، سرخ بودند. آلما  

... ون سقوط  یمدون  ینم  یچی... هنوز هینی که تو بب  یستن  یزیچ  یچنرو آلما... ه -
  ...بوده توش یک   یمدون ی... اصال نم یعنی. یسته ناز فرماند یکرده ... خبر

نگذاشت آلما  ینو هم یدلرز یهم م یبرگشت. چشمان عل یبه سمت عل آلما
 ین شد. کنار ماش یمارا باور کند. برگشت به سمت جاده که متوجه ن  یشحرف ها

مکث به  یداده بود. ب  یهتک ینو سرش را به ماش یستادها یبزرگ آتش نشان 
  .سمتش رفت

   ..یمان -

اجازه داد صورت غرق در اشک و بارانش   یخجالت   یچه  یسرش را عقب برد و ب   نیما
 :یدآلما. آلما جلوتر رفت و نال  ی مثل قلب و دست ها  ید . چانه اش لرزیندرا آلما بب

  ... اون جا نبود؟یمان -

تر کرده   یرهرا ت  یشبرد و دست او را گرفت. باران رنگ موها  یشدستش را پ  یمان 
  .بود یدهچسب یشانیچشمانش به پ یکه تا جلو  ییبود . موها

 ..فقط یست... نیستدونم... ن ینم -
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 یرا پس زد و با قدم ها  یماباز هم به سمت دود و بخار نگاه کرد. دست ن آلما
  ی ا کنار جاده رفت. درخت بزرگ توجه به رفت و آمد آتش نشانان، ت یاهسته و ب 

فصل بهار به درخت بود،   ی  یهکه هد  یشکسته سد راهش بود. شاخ و برگ تازه ا 
 .آلما له شدند ینپوت یر ز

بخار آب   یانروشن کرده بود، از م  یآتش نشان   یها  یناز ماش  یکیکه    یپروژکتور  
ابه لرزه  بدنش ر  یسش،خ یگذشت. باران آرام تر شده بود اما لباس ها  یو دود م

  .داشت یوام

و چوب سوخته،   یکتند الست یکرد. بو یدود و بخار را به سمتش روانه م باد
 یش،پا   یر جلوتر رفت و تازه متوجه پرتگاه شد. ز  یگر قدم د  یکنفسش را بند آورد.  

 ی کوچک   یکه از اسکلت سوخته اش، دود و آتش ها  ینیبود، ماش یقیعم یدره 
  .زد یم یرونب

  ... ینمواظب باش -

برسد. پسر جوان با  یشده از دود، آتش نشان جوان  یاهتا به صورت س برگشت
که قبال داشت،   یتوجه به کار یروان بر صورتش، مکث کرد. ب  یاشک ها یدند

 :یدبه اطراف انداخت و بعد کالهش را عقب تر کش ینگاه 

  یگه انفجار د یه بازم باشه. ممکنه  ید جا خطرناکه. تو ون کپسول بوده و شا ین ا -
  .ینباش یکنزد ید. نبایادب یشپ

.  یددرخش  یصورتش م  یاهیس  یانمهربان بود. درست مثل چشمانش که م  لحنش
رفتن از  یینپا یکه دور کمرش طناب بسته و اماده   یگرشبعد به سمت همکار د

 .دره بود، ملحق شد
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آتش نشان   یروین یستاز ب یشتر شد. ب یآن ها م یانگار تازه متوجه تکاپوآلما  
فرستادن دو نفر بودند. حاال که آتش مهار   ییندر صحنه حضور داشتند و مشغول پا

   .توانستند جلوتر بروند یشده بود، م

معنا شود. محوطه با دو  یکه بارش باران ب   یپر از کف و آب بود. به قدر زمین
  ی ها  یادو فر   یتانکر آتش نشان   ینکار کردن ماش  یوشن شده بود و صداپروژکتور ر 

روشن،   یبا چراغ ها  ی. امبوالنسیچیدپ  یدر هم م  ی،آتش نشان   یگاهپا   یفرمانده  
 :از اطراف گرفت  راالله، نگاه او  یپارک شده بود. صدا یگوشه ا

  ... یا... بیستیجا با  ین ا یدآلما نبا -

از آ ن جا مشخص نبود اما به طرز  یزیسوخته. چ یمن ینبرگشت سمت ماش آلما
قرمز الله نگاه کرد و بعد، صورتش    یبه چشم ها  یآرام گرفته بود. لحظه ا  یبیعج

 :را محکم پاک کرد

  !یمدنبالش بگرد ید... بایدبا -

رد با بودند، رفتند. هر سه م  یستادها  یماکنار ن  یالو دان  یکه عل  ییبه سمت جا  بعد
 :به تک تکشان انداخت و گفت یسکوت کردند. آلما نگاه  یدنش،د

 ! جا نبوده. من مطمئنم ینجا هست. ا یه! یم.. دنبال فرمانده بگردیدبا -

 :یدکش  یآه کوتاه  یماماند. ن  یرهخ یمابه ن ی و عل  یبه عل یالدان 

   ... کارو  ینا یآتش نشان  ید... بایستما ن ی یفهآلما... وظ - 

  .کجاست  ینیمبب یمبگرد ید. بایستجا ن ین! ایمانه ن -

  !جا بوده آلما ینا -
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 :سرش را تکان داد یما،توجه به حرف ن یب  الما

 ی بوده . ب  یط شرا ین. فرمانده چند بار بدتر از ایستفکر ن یقدر ب  یننه ! نه ... ا -
  ... زنه یگدار به آب نم

 :طرف شد   یبار با عل ینچشم از او گرفت و برگشت. آلما ا یوسانهما نیما

اما ...   یکههم باالتر. درسته تار  یدشا  یا.  ینرو بگرد  یینپا  ینبر   یال، تو و دان  یعل -
  ... با چراغ یاد،ون ب یمزن یزنگ م

و   یپلک بست لحظه ا  یاو را بهت زده ساکت کرد. عل  ی،دستش توسط عل  گرفتن
 :یدکش  ینفس کوتاه 

  ... جا بوده! اون ون ینگوش کن آلما... فرمانده ا - 

 :جاده اشاره کرد ییندست به پا با

زن بوده...  یهون،  یجا... تو ینپارک بوده... فرمانده باهاش اومده ا ییناون پا -
  یگه د یو دخترا یار . اون زن به دختر مازیدگشت  یکه انگار دنبالش م  یهمون زن 

  ...یدهپاش یداس

 :تکان دادسرش را  آلما

  ...نه -

ماندند.    یشانو الله سر جا  یمان  یال،تا او هم دنبالش برود. دان  یداز دستش کش  علی
را باز  یندر ماش یستاد،که آن جا پارک بود، ا  یسیپل یندورتر، کنار تنها ماش یکم

دستبند خورده   یعقب نشسته بود، دست ها یصندل یکه رو  یکرد تا مرد جوان 
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قدم عقب برد. اما  یک آلما را  نش،روش یسرش بردارد . چشم ها یاش را از رو
  !کند  ینیاز آن عقب نش  یشتر نگذاشت ب یعل

 یدونم چه اتفاق  یبوده... نم ینبرادر اون زنه! اون زن پشت فرمون ماش ینا -
... ون سقوط  خواسته مانع زن بشه.... بعد یکه فرمانده م  یدهد ینافتاده اما... ا
  ... کرده تو دره

دهان گذاشت. چشمانش پر از اشک شده   یو دست آزادش را رو  یدکش  ینیه  آلما
 :بغض کرده ادامه داد یکرد. عل  یو سرش دائم به چپ و راست حرکت م

  ... تا کار یمصبر کن  یدافتاده... فقط با یچه اتفاق  یمدون یآروم باش فقط... نم - 

حبس کرد.  ینهکه از دره بلند شد، نفس همه را در س  ینور انفجار و یجمه یصدا 
و الله جلوتر و کنار آن ها آمدند. همهمه  یال؛ دان یما. ن یدآلما را عقب کش یعل
و شلنگ ها    یددو  یم  یبه سمت   یبلند شده بود. هر کس  یآتش نشان   یروهاین  ینب

. الما خواست حرکت یدندمال  یم  جادهباز هم پر قدرت تنشان را به اسفالت خراب  
 :نگذاشت  یکند که عل

  ....تو ون کپسول گاز بود ینی؟ب یآلما خطر داره... نم - 

را   یگرشبرداشت که دست د یگریقدم د یدوتوجه باز هم دستش را کش یالما ب  
 :هم الله گرفت 

  ... آلما -

  .داد یصورت الله شد. ناباورانه سر تکان م ی یرهپر از اشک خ یشهاچشم  

  ...یستخوام برم... اون جا ن ینه ... م - 
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 :دور شد . الله از ساعد دست الما گرفت و گفت نیما

  ...کرد  یشه االن کار یآلما نم -

را سد کرده   یشالله جلو یدکش  یگوش آلما اما بدهکار نبود. خودش را دائم م  
هر دو را بهت زده   یادیبا فر ی دو زن ادامه داشت تا عل یانود و کشاکش مب

 :برگرداند

جور   ین! ا یژهو یروین یم؟ هست ی! ما ک یارین یچرا در م ی! بچه باز یگهبسه د -
مارو! االن فرمانده برسه    یننب  یهمه آدم دارن م  ین! ایستما ن  یبرا  یمسخره باز

   ! خودتون رو  یدجمع کن ین؟ بد ینخوا یمسخره م یباز  ینبه ا یچه جواب 

با همان   یاش بود. عل  یرهتر انداخت. اما آلما همچنان خ  یینسر همه را پا  فریادش
 :تا رو به او باشد  یداخم، دست آلما را کش

به فکر   یستی،مخصوصا تو آلما! بس کن! خجالت بکش. به فکر خودش ن -
قابل احترام   یدانده! بافرم ی؟فهم یو مقامش باش! فرمانده ست! م یتشخص

 یبندم و م یاالن دست و پاتو م ینهم ی،خودتو کنترل کن یتون  یباشه. اگر نم
تا اوضاع  وشهگ  یهبرو  ی،آدم بمون  یمثل بچه  یتون  ی! اما اگر میگاهبرمت پا

  !مساعد بشه 

فشار آورد تا او عقب   یعل  ی  ینهبه س  یاو و آلما گذاشت و کم  یندستش را ب  نیما
 :برود. بعد آهسته گفت

  ...ینتو ماش ین الله با آلما بر -

  .. نه -
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 :فرستاد یرونرا ب یمابغض آلود آلما، نفس ن صدای

انجام   یکار احمقانه ا  ید... اما... نبایمو نگران یجپس آروم باش آلما... ما همه گ -
  ...کار ممکنه  ینبهتر ین... ایمصبر کن ید. بایمبد

را پشت آلما گذاشت تا الله هم از دستش بکشد و آلما آهسته به سمت   دستش
که دوباره زبانه    یو به آتش یستاد. کنار الله ایفتدراه ب یبهداشت  یسساختمان سرو

  .او نبودند یار در اخت یگر شد. اشک ها د یرهخ یدکش  یم

. صورت سهند، یندبب یاشد تا او بهتر بتواند رو یرو به رو هر لحظه تارتر م تصویر 
پوستش  یرا رو یشنفس ها یچشمش جان گرفت. گرما ی کج، جلو  یبالبخند

گذشت، به او خبر آمدنش را    یکه هر بار از سالن م  یحس کرد. عطر سرد و تلخ 
او ، پشت اشک   یایکرد. رو  یرا نوازش م یشداد. دست مهربانش که موها یم

  ...ت و رو به رو، آتش باز هم مهار شدگرف   یجان م یشها

** 

کرده بودند!   یآسمان را خال یاه،س یابرها ید،ساعت قبل از طلوع خورش یک از 
. آسمان آن یدندکش  یرنگ، آهسته و پر نور، خودشان را باال م ییطال یاشعه ها

زالل،   یبا آب  ینقاب  یش داشت و به جا یرا کم کم برم یرهشکل ِ ت ینقاب برهوت 
 یبایرنگ ز ییزد و تاللو طال یپرسه م یانشان تر م یرهت یکه هنوز رگه ها  ییاابره

  .آن را برق انداخته بود، به چهره زد یشانیپ ید،خورش

بزرگ   یکوهستان   یبه منطقه    یکه منته  یهنوز در خواب بود. گرچه در جاده ا  شهر 
انفجار،  ینبود. دود و بخار بعد از سوم یدهکس شب نخواب  یچشد، ه یم یحیتفر
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 یدود گرفته و خسته، هر کدام کنار یکرد. آتش نشانان با صورت ها  یفروکش م
  .نشسته بودند

را به   یت فعال یادامه  یتوارد شده بود، مسئول یشساعت پ یمکه ن  یتازه ا تیم
 ین ب و حاال همکارانشا یدهد یبعهده گرفت. دو آتش نشان در انفجار سوم، آس

  .قرار دانستن وضع حال آن ها هم بودند

  یکی که    یآتش نشان   ینبود! کنار پرتگاه با دو ماش  یدانم  یو همهمه دو سو  سکوت
  یشتر ها محدوده را ب  ینزرد رنگ پشت ماش  ینردبان داشت، بسته شده بود. نوارها

 .کرده بودند

ه همراه دو  دور تر و بعد از رفتن دو امبوالنس در صحن یکم  یسپل ینسه ماش 
  ید جد یمکنار جاده پارک شده بود. ت  یگر دو امبوالنس د یده،د یبآتش نشان اس

 .کردند  یرفتن اتش نشانشانان، بحث م ییندر مورد پا ی،اتش نشان  یاتیعمل

 یراهن شب قبل، حضور داشت. پ یبا همان آشفتگ  یمی،سرهنگ صم یانشانم 
که   یدیسف یگردنش باز مانده بود و موها  یر که شلخته وار ز  یمردانه با دگمه ا

  ی م یشرا به نما یو مضطرب  ی مرتبشان نبود، مرد ِ عصب ی از آن شانه  یخبر
  .گذاشت

اتش نشانان کار کرده بود،    یکه هم پا  یو مثل تمام وقت   یستادها  یسرهنگ، عل  کنار 
از او  یکرد. کم  یاه متنها نشسته و نگ یتکه سنگ بزرگ  یرو یالمشغول بود. دان

 ی بود، قانع م  یدهجا رس  ین ساعت متوجه شده و ا  یمرا که تازه ن  یار ماز  یما،دورتر، ن
 .ندارد یا یدهفا یاد،کرد، جلو رفتن و داد و فر
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شد مثل همان  یم یعصبان  یو گاه  یختهگرچه خودش هم کم آورده بود! بهم ر 
 :یدکش  یادرا رها کرد و فر یار دفعه دست ماز یکلحظه که 

  گم؟  یم یچ  ید یبسه بابا! گوش م -

 :داد یروننفس پر حرصش را ب مازیار 

  .گن خطر داره  یکه ! م  ینیب یرن! م یخب نم -

  یسی پل یهتو که خودت  یگهد ی؟تونن! ما چ  یکاره ان، نم  ین خب داره! اونا ا -
  یک بگه اسلحه تو بده من شل یاداتش نشان ب یه شه  ی! میحرفو بزن  ین ا ید نبا

  !کنم؟

فرستاد   یرونآهسته نفسش را ب  یماجهت اطراف را نگاه کرد. ن  یکرد و ب   ینچ   مازیار 
 :تا آرام تر از قبل باشد 

  .یمندار ی. راه یمصبر کن ید با -

 یما ن ینبه صورت خسته و غمگ یرهچند لحظه چشمانش را بست و بعد خ یار ماز 
 :گفت

  ید ! بایدکن  یگم اصال اشتباه م  ی! من میستطور درست ن  نی... ایستطور ن  ینا -
  ...باشه  یگهد یجا یه ید... شاید. شایمبگرد یمبر

 یمی،متقاعد کردن آلما و بعد سرهنگ صم یافتاد. تمام شب برا یما ن یها شانه
  !بود یار تالش کرده بود! و حاال نوبت ماز

که کنار ون بوده.  یزیم یرو یش... گوشیینهپا ینشماش یار؟ماز یمکجا بگرد -
  ...پسر برداشته بود که داد ینرو هم یگوش



 

 
432

رمان  یک)اعتماد( کاربر انجمن  یجلد سوم  |  سارا هاشم یژهو  یگاهرمان پا  
 

 .ماست یپرونده برا ین ببرنش؟ ا یدکنم. چرا گذاشت  ی... خودم خفه اش میلعنت  -

  یا پرونده  ی؟هست  یاالن چته؟ نگران ک  یار ... مازیا... خدای... وا ی... وا یوا -
  فرمانده؟

 :یدکش  یکالفه پوف   مازیار 

  ...بود... اون یاون عوض یر نگران فرمانده ام! اما تقص -

! منطقت کجاست یمرو به تو بگ یهمه چ  یدگفت نبا  یفرمانده حق داشت که م -
  ...دخترتو هم یط دونم شرا یدونم حالتو. م یم یار؟ماز

  ..گم  ینه من واسه خاطر خودم نم -

ازش در  یخوا یم ی! اصال ببرنش... چ یمت بشناراح ید اگر فرمانده ست که نبا  - 
قدر اطالعات داشت   یناون هم  یم؟کار کن  یبر فرض مقصر صد باشه! االن چ   یاری؟ب

  .جا گفت ینکه ا

 :یدنال یدو ناام یعصبان  مازیار 

  !چرت گفته یدخب شا - 

که گفته جور در   یبا اون  یز . اون کلبه خونه شون بوده. همه چیارنداره ماز یلیدل -
 .یاد یم

  ی بوده! مگه م یزونگفته، فرمانده از در ون آو   یگ   یآخه مسخره است. تو م -  
  .نشده یفشزن بوده، چه طور فرمانده حر  یهشه؟ اون 

 :فوت کرد. دست به کمر زد و گفت یوسانهنفسش را ما نیما
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  ... ن ندادم اون اتاقک رو؟ درش شکسته شدهمگه بهت نشو یار ماز -

  ی مثل فرمانده رو زندان  یزن بتونه کس یه کنم! چه طور ممکنه   یهمون باور نم -
  ی؟کن  یکنه! تو به عقلت شک نم

  یش جلو  یمتسل  یبحث را نداشت، دستانش را برا  یادامه    یحوصله    یگر که د  نیما
 :گرفت

  یم؟کنکار    ی! االن چ یگ   یباشه. همون که تو م -

 :زد یشموها یانم ی چنگ  یتکه بدتر از او بود، با عصبان  مازیار 

 !مسخره است یه؟جا نشستن چه کار یندونم... اما ا یدونم... نم ینم -

  !آخه یمندار یا یگهکار د -

که آلما را کنار الله،    یبه اطراف کرد و زمان   یسرش را با تاسف تکان داد. نگاه   مازیار 
 :تر آورد  یین را پا یشصدا ید،د یبهداشت  یسسرو یسکو ینشسته رو

  برن آلما و الله رو ؟ یچرا نفرستاد -

 :یدکش  یقی باز هم آه عم نیما

  ! مشت کله شق لجباز، دور خودش جمع کرده یهگفت   یم یشهفرمانده هم -

  !مثل خودش -

باز هم سقوط کند. هر دو مرد به   یمان ی لرزش داشت تا شانه ها یار ماز صدای
 :گفت  یار سکوت، ماز  یهسمت پرتگاه برگشتند. بعد از چند ثان

  .یمکن  یکار  ید! بایماشه بازم ن یجور نم ینا -
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  ...کنم. اما  یخوام کار ی. منم میاد یبرم یاز دست ما چه کار -

  ... رفته  یی.. جا.  یددونم... شا  یباشه... چه م  یا  یگهد  یجا  ید. شایمبگرد  یمبر -

 :نگاهش کرد نیما

  .داد یتونست... خبر م یکه خبر نده... اگر م  یستن یآدم ینفرمانده چن - 

 :چنگ زد یشکالفه باز هم به موها  مازیار 

. کاش بهش یمبود گرفتار شد  یچه وضع  ینکنم! ا  یم  یچه احساس بدبخت   یاخدا -
  .آدرس نداده بودم

 :با تعجب گفت یمان 

  ی؟تو آدرس داد - 

  :سر تکان داد مازیار 

  ی پسر باشه. البته نم ینهم ید با یکنه موتور  یآره... دوست بهار گفت فکر م -
جا   ینا یبودن. چند بار یدهخواهرش هم هست. اونا فقط پسر رو د یمدونست
   ... اومدن

   ...جا اومد یندفعه ا یه  ینهم یپس برا -

   .باز هم سر تکان دادحرف  یب  مازیار 

 .گفتم  یم یدنبا -

دونم   یاتفاقه... تازه ما هنوز نم یهکس اشتباه نکرده...   یچ... هیتو اشتباه نکرد -
   ...بوده یدرستش چ 
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 :برگشت یماتند به سمت ن  مازیار 

  !ماست یپرونده  ین! ایداد یپسره رو م یدگم نبا  یم ینهم یخب برا -

 :کرد  یو بعد به آلما و الله نگاه  یالبرگشت به سمت دان نیما

  !خواد ادامه شو انجام بده؟  یم یک  -

به اطراف کرد و انگار تازه به خودش  یرا شوکه کرد. او هم نگاه  یار ماز یما،ن سوال
  .آمد

شه...  ی! اگر فرمانده نباشه... که حتما درست میمان یستدرست ن یننه ... ا - 
. از ما توقع یمان یستدرست ن ین! ایمجور باش ینا ید. ما نبایاد یم یعنیهست. 

  !یم جور وا بد ینکه ما ا  یگاهبه خاطر پا یدهداره. کم زحمت نکش

 :گرفت و گفت  یش از دو بازو یار کرد. ماز  ینگاهش م نیما

 یا بمونه...    یخال  یگاه... پا  یلیحاال به هر دل  ید. نبایستدرست ن  ینا  ی؟ شنو  یم -
. یمجمع بش  یدمن چند تا ارشد دارم؟ با  یگهفرمانده م  یشههم  یچ   ی! برایاریمکم ب

  ید تونست یدختر من! من نتونستم، اما شما م یپرونده ست. مثل پرونده  یه ینما
جا  ین! اصال به قول خودت ایمخودمون رو جمع کن ید! حاال باینو تالش کرد
  داره؟ یدهبودنمون فا

  :ادامه داد یار کرد. ماز  ییدرا تا یشبا سر حرف ها نیما

دونم  یفرستم... م یرو هم م یو الله رو ببر. عل یال! دانیگاهنداره! پس برگرد پا  -
اگر   یابده.    یسر و سامون   یهبه شما، اما برو    یستن  یکمک   یادو اگرم ب   یاد  یآلما نم

  ! ها؟یر؟ دوش بگ یهتو برو خونه  یمن برم؟ اگر خسته ا یخوا یم



 

 
436

رمان  یک)اعتماد( کاربر انجمن  یجلد سوم  |  سارا هاشم یژهو  یگاهرمان پا  
 

 :سر تکان داد نیما

  ..یستمسته ننه ... خ -

... اون اشغال رو پس  یگاه... بعد برو پا یر ... برو اصال دوش بگیچرا خسته ا -
  !زنده اش نذارم ینمشترسم بب یکن. من ... م  یی ... ازش بازجویربگ

و حرکت  یآتش نشان  ینبود. روشن شدن ماش یمابه ن یره خ یشها چشم
 :ید کش  ینفس بلند ایمپرت کرد و بعد، ن ینردبانش، حواس هر دو رو لحظه ا

  ..فرستم برات... بگرد یم یمت یه! یمکن  یکارو م  یناره ... هم - 

 :محکم سرش را حرکت داد یار ماز 

  .فعال یم. آلما رو ... ول کنیممون یم ی... پس من و علیعال یلیخ -

را رها کند. انگار هر دو از حفظ بودند که    یش بازو  یار کرد تا ماز  ییدهم با سر تا  نیما
با اکراه   یالرا صدا زد. دان  یها و عل  ینکنار ماش  یار رفت و ماز یالبه سمت دان  یمان

  :دستش داشت، فشرد یاندست آلما را که م یما،از حرف ن یبلند شد اما الله راض

  ...اروم باش آلما -

 :و زمزمه کرد یدآلما سر خورد. الله در آغوشش کش ینیاز کنار ب یاشک  قطره

  ...که  یششناس یبازه... م ینم یسادگ  ینحالش خوبه... فرمانده ... به ا - 

 :گفت  یما. نیدخودش را عقب کش یوقت  
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دنبال   یمبر ید با یگاهپا  یمجان... سرهنگ هم هست. ما بر ینا ی و عل یار ماز - 
  یار به قول ماز ید. شاینبگرد یار،و ماز ی عل جا با  ینفرستم ا یم یمت یه پرونده. 

  .باشه ییجا

او  یگر از دست د یماپاک کرد و سر تکان داد. ن یعرا سر یاشک بعد یآلما قطره  
 :گفت  یگرفت و با لبخند

  .. مواظب خودت باشیمکن  یم یداشپ - 

دستانش را   یمابدهد. الله و ن یگذاشت جواب   یانداخت. بغض نم یین الما سر پا 
جاده حرکت کردند. آلما دور  یینهر سه به سمت پا یرها کردند و با خداحافظ 

باال آمده بود که چشم  یکرد. آفتاب به حد  یتار نگاه م یشدنشان را با چشم ها
 .زد یاو را م

 یعآمدند. سر  یبه سمت او م  یمیهمراه سرهنگ صم  یو عل  یار برگشت، ماز  وقتی
که   یقدم به سمت آن ها برداشت. تنها کس یکهم چشمانش را پاک کرد و او 

حوصله   یشده و ب  یاهس یصورت و لباسش کم ی لباس فرم تنش بود، او بود. عل
 :یدکش  آهیاو ،  یدن. سرهنگ با دیدکش  یم یسآسفالت خ یرا رو  یشقدم ها

  ...یکرد  یکم استراحت م  یهدخترم.  یرفت  یکاش تو هم م -

 :به زحمت لب باز کرد آلما

   .سرهنگ یخوبم... مرس - 

 :گفت  مازیار 
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برو   یدار ینفرصته... اگر ماش یاد، یم یماکه ن  یبفرسته... تا زمان   یمقراره ت یما ن - 
  .و لباساتو عوض کن. بعد بگرد

  .لباسا راحت ترم یننه .... نه ... خوبم. با ا - 

 :مه دادنکرد. رو به سرهنگ ادا یگریاصرار د مازیار 

  ... سرهنگ  ینشما حداقل بر  -

 یسکو یسر پا بماند. خودش را رو یگر ناتوان تر از آن بود که بتواند د پیرمرد
را گرفت و آلما کنارش   یشکه متوجه شد، زود بازو  یانداخت. عل  یبهداشت   یسسرو
  :نشست  یعسر

  ... یدهحالتون خوبه؟ رنگتون پر -

 :فتکه هنوز سر پا بود گ  یار به ماز رو

 ...برو اورژانس -

  .ینمکم بش  یه. یدنه .. خوبم... ول کن - 

هم مثل آن ها به   یار و ماز یدهم کنارش نشست . آلما خودش را عقب کش علی
که به کمربند دو آتش نشان محکم شده بود را به نردبان    یرو به رو نگاه کرد. طناب 

   .بود ینجلوتر و باز تر ، کنار ماش یبستند. نردبان کم یم

چه طور  یدم... خبر دادن... نفهمیکمتر ... وقت   یابود...  یش... ده سال پ  ید شا -
  ...فرودگاه ها، موندم یتو یا یمااصال خودمو رسوندم... پونزده ساعت تو هواپ
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رفتن به  یآتش نشانان برا یکس به تقال  یچدهانش را قورت داد. حاال ه بزاق
  یار و ماز  یشانپا  یر ز   یلگد مال شده    یبه علف ها  یکرد. آلما و عل  یپرتگاه نگاه نم

  .بود یدرخت بلوط بزرگ  ی یرهخ

که اون موقع تا برسم بهش، با خودم    ی. تنها سوال یستگفتن ... گفتن ... زنده ن - 
  .بود چه طور به پدر و مادرش بگم ینکردم، ا  یتکرار م

. سرهنگ  یدد یبغض بود. چشمان آلما باز هم همه جا را تار م آخر پر  یجمله  
 :او گذاشت و گفت  یپا یدست رو ی. علیدکش  یآه غم آلود

افتاده باشه... شاهد گفته تو ون   ی. امکان نداره... اتفاق بدیمکن یم یداش پ -
  .یمکن  یم یداشنبوده... مطمئنا افتاده... حاال که خطر اتش رفع شده، پ

 : پا نشست یرو  یشجلو یار . مازیدجواب باز هم آه کش یسرهنگ برا 

  .یندونم سخته ، اما محکم باش یبه شماست. م یدمونما ام -

دونم تا صبح  یدروغ گفتم اما... م یشببدم... د یدونم چ  یجواب مادرشو نم  - 
 یتار مو از سرش کم بشه. من خودمو مقصر م یهبوده و حتما بو برده...  یدار ب

  .دونم

 :انداخت یینسرش را پا یکم  مازیار 

و باهوشه. اون   یکه فرمانده قو  ینافته. اول ا یاتفاق نم ین... اینجور نگ ینا -
رو گذرونده... مگه  ینبدتر از ا یلیتونه از خودش مراقبت کنه. به قول شما، خ یم

  مرگ رفته؟ یکه تا پا  یدنگفت
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 یانرا م یرشنگاه کرد. دست پ یرمردلرزان و پر اشک پ یباز هم به چشم ها  
 :دستانش گرفت و گفت

  .یمکن  یرو شروع م یاتمونحاال عمل ینما هم - 

 :باره بلند شد  یک یعل 

فرسته. من  یم یماافته. االن بچه ها رو هم ن ینم یاتفاق  یچآره... با نشستن ه -
  ... دوش یه داقل . حیداستراحت کن یخونه کم ینگم شما و آلما بر  یم

  .گم  یبود، م ی. حرفشو نزن تو رو خدا. خوبم. اگر مشکلیمن که اصال عل -

 :زد  یدست آلما را گرفت و لبخند سرهنگ

  ینا یندت! ببیاوردهمراقب خودت باش دخترم. سهند تو رو آسون به دست ن -
  .یاره یجور، پدر ما رو در م

  :یدخند یبرد و عل  یینآلما سرش را پا 

بهمون بتوپه به  یمکرد  یداشنکن تا پ ی! کارییخدا یگهسرهنگ راست م ینوا -
  !خاطر تو

که آلما فکش را محکم بهم   یهمان قدر یقافشرد، دق  یشتر دست آلما را ب  سرهنگ
  .از آن بغضش سر باز نکند یشداد تا ب یفشار م

 :و گفت یستادا یار ماز 

تا بچه ها برسن صبر  ید. اما بایمنقشه داشته باش یداول با یخب... عل یلیخ -
  ی؟. تو کلبه رو نگاه کردیمکن
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  :هم بلند شد  علی

  .حاال که روشنه ینمبب یشتر خواستم ب یآره ... اتفاقا م -

توجه به آن دو به سمت پشت ساختمان حرکت کردند. آلما با  یب  یو عل یار ماز 
 :او را برگرداند می،یسرهنگ صم یکرد که صدا  ینگاه دنبالشان م

 ...دخترم -

  بله؟ -

کنه.    ینم  یکمک   یچجا نشستن واقعا ه  ینبرو خونه ، لباستو عوض کن حداقل... ا -
  یم؟مگه از شب تا حاال تونست

  .اگر بمونم حالم بهتره یدتونم. باور کن ینه سرهنگ.. نم -

ه آن سمت  آتش نشان ها، حواسشان را ب   یفرمانده    یادفر  ینردبان و صدا   حرکت
  .داد. آلما آهسته بلند شد و به سمت جاده حرکت کرد

  یرو هم ناخود آگاه انجام داد. اما هر دو به خواست ن یمیکه سرهنگ صم  کاری
. دو آتش نشان با کمک طناب، به پرتگاه  یستادندا ینکنار ماش  یآتش نشان  یها

بود.  یدیو منتظر خبر جد یستادههم کنار آن ها ا یو عل یار بعد، ماز یرفتند. کم
  .دکر   یقرارشان را معلوم م یقلب ب  یفکه تکل  یخبر

مثل تمام    یاز دستش گرفته بود و عل  یار ناباورانه سر تکان داد. ماز  یمیصم  سرهنگ 
  ی بعد آه کوتاه فرمانده  یار لحظات قبل، با حرص به جان لبش افتاده بود . ماز

 :بزاق دهانش را آهسته قورت داد تا حرف بزند ی،آتش نشان  یروهاین

  یینه؟دو ... دو جسد پا  یدکن  یم ییدشما ... تا -
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از چهل و پنج سالش نبود.   یشتر . بیدصورت آفتاب سوخته اش کش  یرو  یدست   مرد
به سمت  یرنگش. لحظه ا یقهوه ا یرایگ  یو چشم ها یجوگندم یشبا ته ر

  یدند، کش  یرا باال م ینماش یسوخته  یکه با کمک باالبر، تکه ها   ییپرتگاه و جا
 :انداخت ینگاه 

... جسد   یچبوده. ه یاد... شدت انفجار... زیستما ن یبه عهده  یصشتشخ -
  ...نشده  یداپ یصیتشخ

  ی و عل یار ماز ین،زم یباره اش رو یکنداشت. با نشستن  یستادنتوان ا سرهنگ 
 : گرفتند  یشهر دو از دو بازو

  ...ینسرهنگ... به اورژانس خبر بد - 

اما قبل از آن هم پرستار اورژانس متوجه افتادن سرهنگ شده    ید کش  یادفر  فرمانده 
 ی. پشت سرش دو امدادگر، برانکاردیددو  یکوچکش م  یامداد  یفو حاال همراه ک

 :سرهنگ نشست ی. پرستار جلویدندکش  یرا م

  ...باره حالتون بد شده یندوم ینا ین،جا باش ینا دیشما نبا  -

از  یلرزانش کار یکرد با دست آن ها را عقب بکشد اما دست ها  یسرهنگ سع 
، سرهنگ را بلند   یار و ماز یپرستار، عل یبرانکارد و اشاره  یدننبرد. با رس یشپ

د برانکار  یعقب زدن آن ها، رو یدستش برا یتوجه به اشاره ها یکردند و ب 
 :گفت  زیار داشت بلند شود، ما یکه سرهنگ سع  یخواباندند. زمان 

ما  ین. شما بریست. حالتون خوب نینکنم سرهنگ، آروم باش یخواهش م -
  .یدزن یم  یبجور به خودتون هم آس ین. ایمهست

 .و با دستور او، برانکارد به امبوالنس منتقل شد یامدبار کوتاه ن  ینا پرستار 
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بار آمبوالنس همان جا   ینجور برده بودند، ا ینکه آلما را هم  یبرعکس بار گرچه
به سرعت به سمت   یار بود که ماز یرهمات و مبهوت به امبوالنس خ ی . عل یستادا

مراحل تر شده بود و به دقت  یکپرتگاه نزد یفرمانده برگشت. فرمانده به لبه 
 .کرد  یافرادش را رصد م یاتعمل

 یدندر محل حادثه حضور داشتند. با رس  یشببود که از د  یمیت  ینسوم  یم،ت  ینا  
بهم نگاه کردند و بعد   یقدم عقب تر رفت. هر دو مرد لحظه ا یکفرمانده  یار،ماز

شد هر دو با غم نگاه   یم یدهاز ون سوخته که با طناب باال کش ی قسمت  یدن با رس
 یبازو  یآهن سوخته گرفت . دست رو  تکهچشم از    یار ند. فرمانده زودتر از مازکرد

 :هم جمع او شود یار او گذاشت تا حواس ماز

 یز قبل ، منم چ یمت ی. جز همون حرف هایمکن  یتالش م یمسروان، ما دار ینیدبب -
نمونده   یناز ماش یزی... چ یادهپرتگاه ز یبسخته. ش یتندارم. وضع  یدیجد

ه. سه تا انفجار بزرگ داشته... خوشبختانه بارون باعث شد، باز هم آتش متاسفان
. ما چهار نفر آتش نشان  یمداشت  یبزرگ   یبتنکنه . وگرنه مص  یت به جنگل سرا  یادز

نبوده ... شما ... خودتون   یکوچک   ی. اصال حادثه  یمحادثه مصدوم داد  ینهم  یتو
که متاسفانه شاهد   یهکنم . منم شغلم جور  یدونم و درک م یم ید،هست یسپل
 یم تون  یما نم  یاد،است، باال ن  یینکه پا  ییاجزا  یاتفاقات تلخ بودم. تا همه    یلیخ

ما... تنها  ینشده. بچه ها یداپ یصیجسد تشخ یچ. متاسفانه هیمبد ینظر
  ...بدن یصبدن رو تشخ یسوخته  یاعضا یتونستن ... بعض

 :شد یشتر شار دست فرمانده ببا غم چشم بست. ف یار ماز 
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 یکار  یمتون یمراحل نگذره ما نم ین. تا ایدصبر کن یینها یصتشخ یبرا ید با -
ست. مخصوصا ... با  یدهفا یجا ب  ینا یگه. به نظرم... موندن شما دیمانجام بد

  ...... فرمانده تون بوده یبرا  ینکرد  ییدشدن اون ... ساعت که تا یداپ

آتش   یلرزانش از صورت فرمانده  یافتاده بودند و چشم ها  یار ماز یها شانه
 :او برداشت یبازو یدستش را از رو ی،کردند. فرمانده با آه کوتاه   یفرار م ینشان 

به خاطر سرهنگ و   یکاف   ی. به اندازه یمکارامون رو درست انجام بد  یناجازه بد -
منم جونشون رو گذاشتن ... اجازه  یده به ما فشار هست. بچه هاخود ... فرمان

  ...شه یم یچ  ینیمبب ینبد

کرد که متوجه   یکار م  یسرش را آهسته تکان داد . منطقش هنوز به اندازه ا  مازیار 
  .مرد باشد یندرست ا یحرف ها

  ...یمر یمتوجه ام... م -

. من  یرمت هم با شما تماس بگاطالعا  ینکمتر  یدم برا  یممنونم... شخصا قول م -
خوام، خبر    یم  یمانهشما مهم هستن. صم  یدونم چه قدر برا  ی خودم فرمانده ام، م

  .به شما بدم یخوب  یها

شود و بعدبا نفس  یدهکش  یلحظه ا  ینازکش برا  یزد تا لب ها  یکم رنگ   یلبخند 
  .دوباره بلند شد یادشفر یبه سمت افرادش رفت و صدا یقیعم

افرادشان را  یمابود. ن یستادههاج و واج ا یشت، پشت سرش تنها علبرگ مازیار 
سرهنگ بهنام، تمام   یشدن ساعت مچ  یداتجسس فرستاده بود اما با پ یبرا
ساعت، حالش بد شده بود به  یدنشد. آلما که با د یلتبد  یاسبه  یدهاام
 .منتقل شد یمارستانب
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  یما ها منتظر بودند. هنوز به ن ینجاده در ماش یین افراد هم با دستور او هنوز پا 
بغض    یکرد با آه   یشد و بعد سع   یدهنزده بود. نگاهش سمت آمبوالنس کش  یحرف 

  .را باز هم پشت غرورش پنهان کند

حال بد ، سرهنگ  یسمت امبوالنس رفت و از پرستار خواهش کرد، به بهانه  به
که پرستار   یرفتن سرهنگ بود. زمان  یتنها راه برا ینمنتقل کند. ا ستانیمار را به ب

بهم نگاه   یرفت. هر دو لحظات   یموافقتش را اعالم کرد، او هم کنار عل  یهمکار  یبرا
 .کردند

و محکم   یمرد جد  یار، بود و نه ماز  یشگیآن مرد شوخ و سر حال هم  یهشب  ی نه عل 
 :که برداشت گفت  یداد و با قدم اول یروننفسش را اهسته ب یار ! مازیگاهپا

  ...یگاهپا یمگرد  یبرم -

   ...یارماز -

 :و برگشت یستادا مازیار 

  ...کنه  ینم یکمک   یچجا ه ینا یستادنا یعل -

  ...جا پرتگاه ست ینبازم افتاده باشه... ا ید... شایدشا ی؟ رفتنمون چ  - 

اول مطمئن بشن که .... اون جا نبوده...   ید گفت؟ با  یکه اولش فرمانده چ   یدیشن -
  ...تا بتونن بگردن دنبالش

 :یستادا یشرو به رو علی

  ... افتاده باشه و االن ید... شا ید شا ی؟اگر وقت هدر بره چ  یار ماز -
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که   یدیخواد. شن یم یزات! تجهیستن ین باش! من و تو کارمون ا یمنطق  یعل - 
همه  ینا یم؟کن  یکار  یمممکنه ما بتون یور. چه جیارن یگفتن کوهنورد دارن، م

  ... یتهنوز نتونستن چهار تا آهن سوخته رو باال بکشن... سخته موقع یزاتتجه

 :برگشت یدانهناام یعل 

  ...من حاضرم برم یعنی... یدخب شا -

 :کالفه گفت  مازیار 

  ی بهتره به جا ی؟کن  یتون  یکار م  ی... چرت نگو. تو چ یکنم عل  یخواهش م یاب -
تو   یشش،پ یاداز خانواده اش ب یکه کس ی... تا زمان یهمراه سرهنگ باش ین،ا

  .بمون

 یدست عل یار برقرار کرد. بعد ماز ینشانسکوت ب یامبوالنس، لحظه ا یر آژ صدای
 :و همراه خودش کرد یدکش  یشتر را ب

کنه.   یتخودشو اذ یناز ا یشتر سرهنگ ب یاجازه بد یدنبا ی؟ متوجه شد یعل -
   .کن به خانواده اش اطالع بده  یگیریپ

هم نکرد.  یگشت . چشمانش تار شده بود. اما مخالفت   یدائم به عقب برم علی
  !یچتوانسته بود انجام بدهد؟ ه یچه کار یشبداد. مگر از د یم یار حق را به ماز

گوش کند.  یار قانعش کرد به حرف ماز یشتر ب ینکرد و هم یم یدشناام جواب
و دوان دوان خودش  یدکش  یآه کوتاه  ی دنده عقب گرفت، عل یکمآمبوالنس که  

کشان محوطه    یر زود امبوالنس آژ  یلیرا به امبوالنس رساند. کنار راننده نشست و خ
 .را ترک کرد
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  یگاه به پا یشباهت  یچ ه یگاهبرگشتند. گرچه پا یگاههمه به پا یار،با دستور ماز  
و   یالبود، همراه الله، دان یدهرا فهم که از قبل خبر برگشتشان  یماسابق نداشت. ن

شد، به  یادهسدان پ یناز اول یار که ماز  یندر محوطه منتظرشان بود. هم یررضاام
 :یدسمتش دو

  ید؟چرا پس برگشت یار ماز -

 :راه افتاد  یگاهبه هر سه انداخت و بعد به سمت پا ینگاه  مازیار 

  ...یماتو ن یمبر -

افراد هم همه در سالن بودند.  یهر سه دنبالش راه افتادند. باق  یار،رفتن ماز با
  .یدکش  ینگاهشان کرد. بعد نفس کوتاه  یکه پا به سالن گذاشت. لحظه ا  یار ماز

زود    یلیکابوس باشه... فرمانده خ  یه  یمکن  ی... دعا میستمشخص ن  یچیهنوز ه -
 یادتون... یمما مسئول ته،یفاتفاق ب ینکه ا  ین... فقط... تا قبل از ایشمونبرگرده پ

اداره بشه... پس   یجا به خوب  ینخواست ا ی، فرمانده م یباشه که تو هر حالت 
ممکنه  یکه گاه   یمکن  ی. درک مهستیم ی. ما همه حرفه ایم کارو کن  ینهم یدبا

لحظه، من   ین. از ایمنکن  ی. پشت همو خالیمکنار هم باش  ید... پس بایفتهب  یاتفاق 
.  یدکن  یتکنم رعا  یکه فرمانده نبود، پس خواهش م  یمثل هر بار  یممسئول  یما،و ن

  ین رو از ا یتیمسئول یب  یچ. هیدطبق قبل روش کار کن یانه،تو جر  یاگر پرونده ا
کار    یط شرا ینا یتونه تو ینم یو به جا ، اگر کس یق. همه دقیرمپذ ینم ظهلح

  !تونه بره یاول کار م ینکنه، هم

بخش بود . هر لحظه محکم تر کلمات را   یخودش هم انرژ یحرف ها برا گویی
 :به افرادشان، ادامه داد یاش را جلو داد و با نگاه  ینهکرد. س  یادا م
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هم از فرمانده  ی. هر خبریشهدرست م یسراغ کاراتون ... اوضاع به زود ینبر - 
   .ذارم یم یون با شما هم درم یدبشنوم، مطمئن باش

 یدگیمتفرق شدند تا به کارها رس یما،تند. و با دستور نقانع شده، چشم گف همه
وارد اتاق او   یررضابه همراه ام یالالله، دان یما،به اتاقش، ن یار کنند. با رفتن ماز

بزند،   یو قبل از آن که حرف   یستادا  یزشم  یجلو  یار بست. ماز  یررضاشدند. در را ام
 :الله گفت

  ید؟آلما پس کجاست؟ چرا تنهاش گذاشت -

 :یدکش  یآه بلند مازیار 

 یاخواستم ازت خواهش کنم خودت  یآلما ... متاسفانه حالش بد شد. اتفاقا م -
  ...یششپ ینسحر بر

 :یدزد، پرس یرا م یبد یکه حدس خبرها   نیما

  شده؟ یچ  یار ماز -

  .چشم از الله گرفت مازیار 

باال   یساعت مچ  یهبود...  یینپا یآتش نشان  یاتیعمل یمکه ت یخب... زمان  - 
 .اورد... ساعت فرمانده بود

دهانش گذاشت    ینشست. الله دست رو   ینزم  یرو  یوار کنار د  یبا گفتن آخ   دانیال
  !کردند  یهمچنان هاج و واج نگاهش م یررضاو ام یماقدم عقب رفت. ن  یکو 
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نداشتن.. هر دو رو   یساعت حال خوب  یدن. با د.. یمیآلما و سرهنگ صم -
 یاتشو داره عمل ی. آتش نشان یستمشخص ن یزیبردن... هنوز بازم چ یمارستانب

  .یمصبور باش ید کنه و با  یم یلتکم

   ی؟شما؟ چرا برگشت  یدچرا پس نگشت یار ماز -

شه مطمئن  یم یگه... اما... حاال دیمنداشت. تا حاال شک داشت یلیچون ... دل -
. یمصبر کن یدافتاده ... با یکه چه اتفاق   ینفرمانده اون جا بوده... حاال... ا یمباش

  ...پرتگاه رو بگرده  یدبا یآتش نشان 

  یکرده بودند، نزد. جلو رفت و دست رو  یداکه پ  یاجساد  یاز تکه ها  یعمد حرف   از 
 :گذاشت  یمان یشانه 

. از دست یمکن  یصبور یدسر کار. هر چه قدرم سخت باشه. با یمدبرگر  یدبا  یمان -
فشار روش هست و   یکاف   یخودش به اندازه  ی. آتش نشان یاد یبرنم یما کار

 ی. اصال نمیمدخالت کن  ید اوناست و ... ما نبا  ی  یفهکنن. وظ  یدارن تالششون روم
  ...یمتون

 :ه گفتکالفه سر تکان داد. الله به سمت در رفت و آهست  نیما

  ...بردن یمارستانکدوم ب  ینآلما... بهم بگ یشرم پ یمن... خودم م - 

  .. یرکمک بگ   یککن خودت ... از اندران  یگیریدونم الله منم. پ ینم -

  ی هم نتوانست رو یمارفتن الله، ن یرونتکان داد . با ب یبرنگشت و تنها دست  الله
 :نشست  یصندل یو رو  یستدپا با

  ...جور ینبود... چرا ا یبتیچه مص ینمن... آخه ا یخدا -
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اش   یصندل یرفت و رو یزشپشت م یار سکوت محض بود. ماز یماجواب ن 
 :نشست

 یمکه بتون  یستن یسرکار... کار ما طور یمبرگرد ید! بایمکارو ندار  ینوقت ا یمان -
  شد؟ ی! پرونده تون چ یهو یمول کن

 : تصورتش برداش یدستانش را از رو  نیما

 یپاش یداس یانندارم. فقط همون.. جر ینه اون حل شده... من پرونده ا - 
  ...بودکه

 :به همه انداخت و گفت ینگاه  یررضاام 

  یگه د ی. پرونده یمرفتن دنبال متهم... ما گزارش رو کامل کرد یک کسرا و اندارن - 
  .یمهم نداشت یا

 :سر تکان داد مازیار 

  .دارم یشتریب یاز شما انتظار همکار یررضا. امیممون یخوبه پس ... منتظر م - 

  .راحت باشه یالتونکنم. حتما. خ  یدونم درک م یم - 

 :او بود، کرد ی یرهکه خ  یالبه دان ینگاه  یار ماز 

بچه ها رو  ی یهروح یدنداره. نبا یدهجور فا ینتو هم خودتو جمع کن. ا یالدان -
آتش  ی. فرمانده یننگ ییجا ین،مطمئن نشد یکه از خبر  ی. تا زمان یاریمب یینپا

  .رو اول به ما گزارش کنه یقول داده هر خبر ینشان 

 :به تک تکشان کرد یباز هم نگاه   یار بود. ماز یشها ینپوت ی یرهخ دانیال
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. فرمانده یم. همه مون فکر خوب کنیایمبچه ها بهتره ما با خودمون کنار ب -
  ید رفتار کن ی. پس لطفا جوریستال بدون فرمانده درست نجا اص ین... ایگردهبرم

  !ینسربلند باش یدینشون،که هر وقت د

 یکه نشان م  یاز آن   یدتر کند. گرچه همه ناام  یفکر  ینخواست جز ا  یکس نم  هیچ
 ینه مثل سابق ، اما کم یگاه،گوش کردند. پا  یار ماز یدادند، بودند. اما به حرف ها

تر از قبل، مراقب اوضاع    یجد  یما،و ن  یار صبح شده بود. ماز  ی  یهبهتر از ساعات اول
  .فرمانده بود یدن خبر سالمت یرس یشان،بودند و هر دو تنها آرزو

 ** 

  :هفته بعد از حادثه یک

اشک، گذراند.  یاز پس پرده   ینبار هزارم یآلما، اطراف را برا ینغمگ یها چشم
  یا و  یروز د یاقبل،  یهثان یک مثل همان  یز بود! همه چ یفتادهاتفاق ن  ییریتغ یچه

  .خودش بود یسر جا ی،کوهستان   یقبل بود. پرتگاه، کنار جاده  یهفته 

که حاال پمپ شده و دورش را نوار    یکوچک   یو کلبه  یبهداشت  یسسرو ساختمان
 ی بار رو  ینآخر  که اثر انگشت سرهنگ سهند بهنام،  یبودند. کلبه ا  یدهزرد رنگ کش

  .درش افتاد بود

جاده   ینو امداد کوهستان، مسئول گشتن بودند، ا  یکه آتش نشان   یشدو روز پ  تا
  ین سرانجام بودن ا یطور ب  ین هم بسته شده  بود اما با اعتراض کوهنوردان و هم

 یین جاده را باال و پا ین ا یشتریب یها ینهمه تقال، جاده باز شد. غروب ها ماش
  .کردند  یم
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همه عطر خوش   ینا یانکرد در م  یو سع یدکش  یقیچشم بست، نفس عم آلما
هفته هنوز   یک  یناو ا  ینبود. برا یچکند، اما ه  یداسهند را هم پ یبهار، عطر آشنا

 یپدر یبود که سهند قول داده بود برگردد و قرار بود، به خانه  یمثل همان ساعت 
  !ها کش آمده بود یهفقط ثان یکم  اش برود...

صورتش را نوازش کرد تا دوباره چشم   یسپوست خ ی،عصرگاه  یر دلپذ یمنس 
  یر . به پرتگاه زیدندچک  یشاشک هم زمان از پلک ها یباز شود . دو قطره  یشها
 .شد یرهخ یشپا

گرد   یرا باال تر آورد. صفحه  یلبش نشست و ساعت مچ  ی رو یلبخند کمرنگ   
که ضربه خورده بود، داشت.   ییترک بزرگ و چند ترک کوچک در جاساعت دو 
  .ساعت بود، در آمده بود  یاصل ی یرهکه دور دا  یفیظر یقاب مشک 

بود و   یدهند یچندان  یب، آس یدگیساعت، به جز خراش یبدنه  یو باق  یلبند است 
 یصفحه  یکرد. انگشت شست آلما، رو  یشمار ساعت کار م یهثان یهنوز عقربه 

از پشت   ینیو بعد از گذشتن ماش ید شد. چانه اش لرز یدهساعت کش یشکسته 
 :سرش، آرام زمزمه کرد

  ...برات تنگ شده یلیدلم ... خ -

بار   ین . آلما سر باال کرد و ایدانگشت خودش و ساعت چک یاشک رو ی قطره
  ی کرده بود. ابرها  یت غروب را ارغوان سم  یدرنگ را نگاه کرد. خورش  یآسمان صورت 

 یگوشیشد، باز یخواب آماده م یکه برا  یدیاطراف خورش ییو زرد و هلو یصورت 
 .کردند  یم
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برود، همچنان   یرگینباشد و رنگ آسمان رو به ت  یداپ  یگر د  یداز خورش  یآلما تا اثر 
  .دش یهفته تکرار م یک ینبود. در ذهنش تمام اتفاقات ا یره به همان سمت خ

خواست باور   یکه تنها متهم در حال حاضر پرونده به آن ها گفته بود را نم  جمالتی
سابق ون پارک شده بود.  یرو به رو جا یقاسهند، دق ینکه ماش  ینبا ا یکند. حت 

  .کرده بودند  یداون پ یز تک م یاش را رو یگوش

بود، سهند از در ون گرفته و   یدهکه حاال دست او بود ... مرد د  یشکسته ا ساعت
تکان  یاست و بعد همراه هم به دره سقوط کرده بودند. سرش را با ناباور یزانآو

 .داد و باز هم به پرتگاه نگاه کرد

افتاد. هنوز  یرفت و اگر درخت پشت سرش نبود، حتما م یجگ  یسرش لحظه ا 
چشم باز کرد   یدهاز ساعدش گرفت. آلما ترس  یه دست چشمانش را بسته بود ک  یجگ

  .نگاه کند یشنگران رو به رو یتا با بهت به چشم ها

  حالت خوبه؟ -

. بعد هر  یستدگرفت و کمک کرد تا او با  یش از دست ها یواآلما سر تکان داد . ه 
چشم گرفت و  یبا آه  یواهم نگاه کردند. ه یبه چشم ها یهچند ثان یدو برا

 :شلوارش گذاشت و زمزمه وار گفت یبدست در جبرگشت. 

  ...یکن  یدونم تو هم باور نم  یکنم... م  یباور نم - 

  :به جلو برداشت یقدم کوتاه  آلما

  تونه باورش کنه؟ یم ی... ک یستهم ن یباور کردن  -
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زده  یرونب یاو گرفت تا آلما با چشم ها یبرگشت. از هر دو بازو یعسر هیوا
 :نگاهش کند

... یفتهاتفاق ب ینا یدلنگه... نبا یجاش م یه یهقض ین... ایستدرست ن یننه ا -
 ی... سهند مرد یباور کن ید... درسته؟ تو نبایفتهاتفاق ب ینشه ا یاصال نم یعنی

  ی؟... ها؟ تو باور کردیرهطور بخواد بم ینکه ا  یستن

 یآرام گرفت و آهسته دستانش را از دور بازو  یواآلما دو قطره اشک بود. ه  جواب
 :زمزمه کرد یبو دست در ج یستاداو جدا کرد . دوباره رو به پرتگاه ا

گردم... تو کت   یهمه جا رو م یی... شده باشه... خودم تنهایست درست ن ینا - 
  ...ره یفرو نم یزاچ ینا یکیمن 

  :برگشت سمت او و شماتت بار گفت دوباره

  من دوستش بودم! نبودم؟ ی؟زودتر نگفت چرا بهم  -

  :سر تکان داد یعصبان  یواآهسته نامش را زمزمه کرد. اما ه آلما

  ...مسخره است! مسخره ست -

 :و بعد برگشت یستادلحظه پشت به او ا چند

 ی جور ینبخواد ا یستن یسهند ... مرد یدی؟! فهمیباور کن یآلما حق ندار - 
  ...جور بره ین. ایرهبم

  ...کنم  ی... باور نمیوانگو ه - 
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جا رو .... وجب به وجب...   ینگردم دنبالش... تمام ا  یآره باور نکن. من خودم م -
 جنازه شو  یاخودشو ...    یاکنم...    یم  یداشمن تمام عمرم رو تو کوه بزرگ شدم. پ

...  

 ...یوانگو ه -

  .شه که یجور نم  ینآره خب... اونم هست. اما ا -

 :آلما را گرفت یبار آرام تر از بار قبل ، بازو ینتر رفت و ا جلو

  .گردم  یباشه آلما؟ خب؟ من دنبالش م -

را   یواه ی یرهت یمردمک ها یدنتوانست لرز یاشک هم م یاز پس پرده  آلما
 .بود، نامرتب بودند یدهکه د  یقبل یکه بر عکس بارها   یلشسب یدن. جویندبب

و   یرتر شده بود، او را پ یختهر یشانیپ یوار رو که شلخته ییو موها  یشته ر 
و آرام    یکه انگار راض  یواداد. آلما فقط سرش را حرکت داد. ه  یتر نشان م  یوسما

  :پرتگاه باشد  ی. دو قدم جلو رفت تا جلویدشده بود، خودش را عقب کش

چشمش!   یر ز  یقاچشمش ... دق  یر خوابونم ز  یمشت م  یهکنم. بعد ...    یم  یداشپ -
  !کارا نکنه  یناز ا یرهبگ یاد تا

  یوا که سهند همراه ه  یدد یرا م یکرده بود! روز  یساز یاآلما شروع به رو ذهن
زند! خنده اش گرفت    یبه صورت سهند م  یمشت   یوابرگشته است و همان لحظه ه

 :شد  یدهاو هم کش یرا برگرداند. لب ها یواخنده، سر ه  یو صدا

  !زنم یعوض تو هم م - 
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تر و   یک که هر لحظه تار  یباز هم نگاهش را به دره ا یوا. هیدخند یهبا گر آلما
 :شد، دوخت یمخوف تر م

  .فرار از دست من نداره یبرا یراه   یچه -

رخ  یمکه به ن  یترساند، اما زمان  یپرتگاه، او را م یکیرد نگاهش را گرفت. تار آلما
  ی م یکرا به فال ن یوا ه یدنرس ید. بایدکش  ینگاه کرد، نفس آرام یوامطمئن ه
توانست سهند را باز هم به  یکه م  یسهند بود! و تنها کس یگر د یرو یواگرفت. ه

  !آغوش او، برگرداند 

**  

و زمخت ِ  یدهخم ی سر کوچک سبز رنگ، آهسته از آب در آمد. بعد ناخن ها اول
 ی م یرونکه با کمکشان از آب ب  یزیر یشباهت به سنگ ها  یاش که ب  یقهوه ا

 .، نداشتآمد

از آب   یرونب یشکه رو  یبعد بود. کم کم سنگ خاکستر یمرحله  ینش،الک سنگ 
شد.   یره ت یخت،ر یکه از الک الک پشت م   ییمانده و روشن تر بود، با قطره ها

  ی نداشت. گرچه خشک  یت او امن یآب برا یگر روز نمانده بود و د یانبه پا یزیچ
   !هم شب ها ترسناک بود

خشک تر حرکت کرد. چشمان کوچک   یقدم کوتاه برداشت و به سمت سنگ ها  دو
 یکوچکش سر م  یپنچه ها  یر ها از ز یزه. سنگریدد یتنها رو به رو را م یاهشس

 یکنار رودخانه حرکت م  یبه سمت خشک  یشتر ب یخوردند و او با ارامش و صبور
  . لحظه دورتر شودتند آب، هر  یانجر یکرد تا صدا
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که کنار رودخانه رشد کرده بود، نشست.   یبلند یها یاز ن  یکی یرو یسرخ  ینهس 
که نگرانش کرده بود، برگشت.    ییو سرش به سمت جا یستادالک پشت سرجا ا

 یالش به اطراف به سمت جنگل برگشت، خ  یکه با نگاه   یالخ  یب   یپرنده    یدناما د
  .درا راحت کرد تا دوباره ادامه بده

  یاه گ  یه. دنبال یدندجنگل رس ی یهحاش یسها، به خاک نرم و خ یزهکم سنگر  کم
پنهان شود و شب را به صبح برساند. سرعتش    یرشبود که بتواند ز  یبرگ   یابزرگ،  

  . کرده بود  یرا گل یش کرد. خاک نرم پنجه ها   یشتر ب یرا کم

  یدن کند . از دور لول  یصبور یسرش رد شد تا او هم لحظه ا یاز باال سنجاقکی
  یص صدف بزرگ را تشخ  یاما حلزون ب   ید،جلوتر حس کرده بود. ترس  یرا کم  یزیچ

 !او نبود یبرا یداد. خب مسلما خطر

کرد.   یداشت! درکش نم یبیبرسد. مانع شکل عج یبه راه افتاد تا به مانع دوباره
آب مانده و خاک نم دار جنگل را به  یبود. گرچه بوآشنا ن یشاما بو برا یدبو کش

 .داد. صورتش را جلوتر برد  یصتشخ یخوب 

کمرنگ رو به رو بود. چشمانش با   یارهایاش مماس با سطح روشن و با ش بینی
کرد. پنجه   یمانع را رد م یدنبود. با یزیگشت. اما چ  یتعجب دنبال حس آشنا م

تالش  ینرا از آن باال بکشد اما در اول خودش  یددستش را باال تر برد تا شا ی
 .سر خورد یششکست خورده، سرجا

  یر از خ یدداده بود. او هم فکر کرد با یر مس ییر تغ یگر صدف به سمت د یب  حلزون
  ین رفت و کم کم مانع کوتاه تر شد. هم  یینمانع بگذرد. به سمت پا  ینگذشتن از ا

 .قانعش کرد باز هم امتحان کند
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بار موفق شد و خودش را باال   ینسطح نرم و روشن گذاشت. ا یاش را رو پنجه
 ینکرد. اول  یم یسکر یدترساند. نبا یشتر بدنش او را ب یر ز یگرچه ناهموار   یدکش

  !. نه مثل خاک بود و نه آب! نه سنگ و نه شنیدد یم  ییجا ینبار بودچن

گذاشته بود! سردرگم سرش را باال    یشجلو یواری مانع ، دجلوتر رفت و حاال کمی
بود نبود! اشتباه کرده   یدهکه تا به حال د  یوارید یچه یههم شب یوار د ینبرد؛ اما ا

  .گرفت  یم  یشرا در پ یگر مثل حلزون راه د یدبود! با

.  یدگرفت راه رفته را برگردد اما ، سطح کوتاه لرز  یمشد. تصم  یم  یککم کم تار  هوا
الکش جمع شود.   یر خورد تا او از ترس ز ی بود، تکان بزرگ  یشکه رو  یبعد قسمت 

الک پشت که از پناه سوراخ الکش مشخص بود،  ی یدهچشمان ترس یجلو
 !خورد یآهسته تکان م یانسان  یو گل  یانگشتان زخم

 

 . پایان
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 دانلود رمان یک رمان ، مرجع 

درصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و می خواهید  
که رمان ها و شعر هایتان در قالب نرم افزار موبایل ساخته و منتشر شوند می  

 .توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس بگیرید

 

اسطرالب عشق رمان  افما زده رمان   آن شس رمان    
ها  ت سین سرکوردگیمردی که برای 

ــ .   ه اسـ ایم رفـت ا  آروزـه ه دنـل ـب
اش را رها کرده و با زنی دیگر  کانواده

اکته اـس خ اما ناکام و   زندگیم را ـس
سـ   ر کورده گرفتار میـش ود. پـ  ـش

آـید. و او  بزرگم داوود ـبه ـیاریم می
شود در مشسشتی که پدر نیز درگیر می

اـیه ــ خ در  ی آنکمیرـم ا را زده اسـ ـه
ــســ   این بین ع ــقی ممنوعــه شـ شـ

گیرد و بیم از پیم داوود قصــه می
اند. داوود که یاد را به زالم می کـش

ــلر راخ  گرفتـه اســــ  ملـارزه و صـ
کواهد با حشجی مـشسشت از میان  می

ه   ــق را ـب ار و پود آن آرامم و عشـ ـت
 .دس  بیاورد

ــ  ـجایی  زـندگی درسـ
کــه بــر وقــ  مــراد 

اش ـسیندرال و موـشوقه 
ی ر ـم خــاـط یــدخ ـب رـک ـز

ای متوق  ســنر ریزه
ــدخ توقلی ـکه ـحا   شـ
ــین را ـبه  د  امیرح ـ

 .افما برده اس  

ــواده ــان ــر ک ــت ــک دک ــاران ت ی ب
ه   دن ـب ـــی ه رسـ دی ــــ  ـک ثروتمـن

هایم برایم دراولوی  قرار کواسته
ـتازد  دارد. او آکـنده از کلر و فرور می

ــروی می ه و پیشـ اـف  از اینـس د  ـف کـن
ار برایم کواب ده روزـگ ـهای ـبدی دـی

گردد. او در  اـس . ناگهان ورق برمی
اش ناکواسته های زندگییسی از شس

شــود که  اشــتلاه بزرگی مرتسس می
ه  انزجـار و تنلر دیگران را برایم ـب 

آوردخ تنهـا راه نجـاتم  ارمغـان می
رو شــدن با افرادی ــ  که او را روبه

 .دانندمقصر او  و آکر همه زیز می

 مطالوه  مطالوه  مطالوه 

https://forum.1roman.ir/threads/150598/
https://forum.1roman.ir/threads/118169/
https://forum.1roman.ir/threads/118343/
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ارثیه ابدی کتاب کتاب اوپا   کتاب عطر کیا  
ــ  ــید دکتر جوانی اس که   کورش

قرار اـس  به عنوان اولین امدادگر 
های پزشـسی در یسی از زن فوری 

نشانی در تهران های آتمایـ تگاه 
مشـغو  به کار شـود اما در اولین  
ید با ـشخـصی به  روز کاریخ کورـش

ام امیربهـادر روبرو می ــودـن  …شـ
ـــنای ـقدیمی ـکه ـحافـظه ی  ـیک آشـ

کود را نیز از دس  داده و دیدنم 
مملو از ســـوا  و برای کورشـــید 

ابهام اس  و او را به شوکی عمیق 
برد و ماجراهای کـتاب رق  فرو می

 …کوردمی

هخ دکتِر کـانواده  محترم و  یتراـن
ــ آبرومنــد از  یسیکــه در  ی ــ
 یزندگ یکوزک ســاحل  یشــهرها

کـه برکش   یا. کـانواده کنـدیم
ــدت ـبه زن ـراهر موـجه ش ـبه شـ

دزار اســ   تا  یضو تلو یســاالر
ا در   ییـج درت و نقم ـپ ه کش ـق ـک

 یکانوادهخ در نوجوان یماتدر تصم
ه مرِدجوان  ــتن او ـب د دلل ـ اـع ـب

ه اـن ــودیم روییروب یـک . مرد شـ
ــسوِ    یجوان ـکه بـود از مرِ  مشـ

ــ  ـکانواده  ــرپرسـ اش ـپدرش سـ
 اس .

انواده  دی رواـی  ـک ه اـب ی ارثـی
ــ  ـکه ـبا وـعده ای ـپاکزاد اسـ

ی ذکورش را گیج و پوچخ نوه
مولق نگه داشــته اســ خ در 
ــ  فرزنـ  د این مـیان ـبا ـبازگشـ

کل  همــه زیز طور دیگری 
ی کــورد و جــرقــه رقــ  مــی

ــقی پـدیـد می آیـد کـه عشـ
 .کندکاندان را م تاص  می

 کرید  کرید  کرید 
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