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 ⭐sohaو @ S I L E N T: @ویراستار

 

حافظه شخصیرمان  رمان مهــرگان ده و ده دقیقهرمان    
گامه ی یک دیدار، خاکســـتر در هن

حقایق از پِس فرجام آتشــی موهود، 
شاه کلید موما از غفلت برمی خیزند. 

گیرد و در میان آگاهان پیشـــی می
ی یک رحمانههای صریح و بیتلقین

ـــی . کنــدمنجی ظهور می در تالش
های نافرجام برای هجی کردن نهان

فای خیر  یان پیچ و خم اخت درون، م
شــود و آهی و شــر، جانی گرفته می

گیرد. خاطرات در ِحرمانی محض می
ند و ماضــی را به آتی دهریشــه می
های دهند تا ســرانجام با پیوند می

 .یک فرشته را رو به پرواز سوق دهند

قه  از  روایتگر زندگی مردیده و ده دقی
دودمـاِن تفـاخر اســــت کـه خوبینی 
وجودش را احاطه کرده. ناگه با اتفاقی 
ای غیر منتظره در یک ســـاوت و دقیقه
شـــود. همــه زیز برایم منحوس می

اش غروب و شــس ســیه آفتاب زندگی
شـــود. اش میمهمان همیشـــگی خانه

یایم را پر می کند و یاس وناامیدی دن
ساوت ها ها انزجار می و دقیقه از تمام 

یابد. در میان تمام نامالیمت ها پرتوی 
اش پر قدرت مهمان ناخوانده ســـرازه

گیرد و شــود و جای قیرگونی را میمی
طلوع صـــدح د  انگیزی در ده و ده 

 .آورددقیقه برایم به ارمغان می

ــی، حافظه ــخص یی را «رها»ی ش
یت می کامی روا نا کند که روابط 

را به خود دیده. باری فردی به او 
و بار دیگر،  ای نشـــان ندادهوالقه

ــــده هوا ش  .شـــخصـــی دوِد 
اما روزمره و زندگی او را به سمت 

ی پیشین ی شکست خوردهرابطه
دهند و روزگار بر مراد ســـوق می
که دود  .می زرخد تا پیم از آن

شدگان برگردند و با هراس، اظهار 
به  یده  ماجرا تن که این  ند  کن

 .هایی از ابهام استریسمان 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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 شودیو به ظاهر ساده دارد ناگهان متوجه م یعال یزندگ  یک: مهسا که خالصه
. دوستش به شودیرو مبه آن رویناز ا اشیدوستش فوت کرده و از آن روز زندگ 

 رودیماجرا است. هر چه داستان جلوتر م یگیر پ یسفوت کرده و پل یطرز مشکوک 
ه برداشت یشود، هم پرده از رازیم یداپ یدیهم راز جد افتد؛یم یدتریاتفاقات جد

 .شودیم

 اول فصل

 یآلودگ با خواب یاشد. چند لحظه یدار آالرم از خواب ب یهفِت صبح با صدا ساعت
 در تخت جابهجا شد.

به  ی. نگاه خوابدیم یر دِل س یکرا شکر کرد که امروز پنجشنبه است و فردا  خدا
جز بلند شدن نداشت. با  یاشوهرش، پارسا انداخت که هنوز خواب بود. چاره

 به صورتش زد. یرفت و آب  ییشوبه دست باز یمهن یچشمان 

را نگاه کند به سمت آشپزخانه حرکت  یشجلو کهینچشم بسته، بدون ا طور همان
را حفظ بود. اتاق خواب و اتاق  یرشکار را کرده بود که مس  ینها اقدر صبحکرد. آن

بودند. در  یسمت چپ در ورود یو حمام در راهرو ییشومهمان، به همراه دست
 قرار داشت. آشپزخانه یز آن ن یو در انتها یراییسمت راست سالن پذ

بخورد.  ینبود زم یکافتاده بود گرفت و نزد ینزم یبه کوسن مبل که رو پایش
 ینزم یها، اکثرًا روکوسن  ینهم یو برا یندبنش ینزم یپارسا عادت داشت رو

تا فردا عصر که  کردیمرتب مها گذاشت، خانه را آخر شب  یشبودند. آن را سر جا
 .نکنندوحشت  یختگیبه هم ر یدناز سر کار برگشتند، از د
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 درست کرد و بلند داد زد: یمختصر یصبحانه

 پارسا! هفت و ربعه. -

وارد آشپزخانه شد. صبحانه عبارت بود  یآلودگ بعد، شوهرش با خواب یقهدق پنج
 ینرا نداشتند و هم یزیل خوردن چها حا. صبحیچا یو گردو به اضافه یر از نان، پن

 بود که تا نهار ضعف نکنند. ینا یهم برا

طور رها کرد و پشت سر پارسا به اتاق را همان یز از اتمام صبحانه، مهسا م پس
 خواب رفت.

بود و  کردیکه پارسا در آن کار م  یبه بانک  یکمحل کار مهسا، نزد بختانهخوش
 حاضر شده و از خانه خارج شدند. اییقهق. ده درساندیپارسا هر روز او را م

. در یدمخصوص کارش را پوش یهاباال رفت و لباس یبه طبقه فروشییرینیش در 
ها کار عالقه داشت و تابستان  ینبه ا ی. از بچگ پختیم یرینیو ش کردیجا کار مآن

 یمادر و پدرش راض ینهم ی. براکردیدرست م یرینیش توانستیکه م  ییتا جا
 کند.  یآشپز یهاصرف کالس اآن وقتش ر  یشده بودند دانشگاه نرود و به جا

 یرینیش یندر ا ی،آشپز یهاو گذراندن کالس یرستانشبعد از تمام شدن دب ساِل 
 استخدام شده بود. یفروش

همکارانش سالم کرد و مشغول کار خود شد. در جمع همکاران خانمش، با  به
 وآمد داشتند.فتبود و با هم ر  تر یمیفاطمه صم

 یشپ یلیکار خ  ینجا آمده بود. در حسه سال بعد از استخدام مهسا، به آن فاطمه
 صحبت کنند. یگر دکه با هم  آمدینم
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 .گذاشتیم یرینیپخت ش یدر کارش دقت داشت و تمام تمرکزش را رو مهسا

و به  یدندچ هاینیرا که پخته بودند در س هایییرینیش یندوازده آخر ساعت
 سپردند. بردند،یم یینها را پاکه آن  یسئوالن م

اول به نمازخانه  یشهوقت استراحت داشتند. مهسا و فاطمه هم یساعت  دو
تا  ید. آخر هفته بود و امروز باخوردندیو پس از خواندن نماز، نهار م رفتندیم

ها و کارشان کمتر بود، اما پنجشنبه  یگر،د ی. روزهاماندندیساعت هفت شب م
 زدن نداشت. رفح ینا یاز خستگ  رسید،یبه خانه م یوقت  یدع یهاشب

درآورد. از  یفشرا از ک اشیزودتر از فاطمه تمام شد. گوش اییقهچند دق نمازش
نگاه کرد. چه  یبار زنگ زده بودند. با تعجب به گوشدوستش مهناز، شش یخانه

بود و هنوز با هم ارتباط  یرستانشدوران دب یمیا دوست صمخبر شده بود؟ مهس
در شرکت بود. چگونه از  ها حتماً موقع ینشرکت بود و ا یک یداشتند. منش

پاسخ  یبا همان شماره تماس گرفت. کس یاش تماس گرفته بود؟ با نگران خانه
 خود مهناز را گرفت. خاموش بود! ینداد. شماره

 شده مهسا؟ یچ  -

 به فاطمه کرد و گفت: ینگاه  مهسا

 هم خاموشه. یشش زنگ زده. االن زنگ زدم برنداشت، گوشبار از خونهمهناز شش -

 گفت:  یبا دلدار فاطمه

 خراب شده از خونه زنگ زده بهت خبر بده. یشگوش  یدنگران نباش! شا -

 شرکت باشه! یدموقع روز با ینبار؟ بعد هم اآخه شش -
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کرد   یبرنداشت. سع یاش تماس گرفت. باز هم کسخانه یبا شماره یگر د بار یک
 نگران نشود. یخودیفکر کند و ب ینانهبخوش

 فاطمه گفت: به

 .میرمیم یکه دارم از گشنگ   یار رو درب هایچساندو -

 با تعجب پاسخ داد: فاطمه

 .یزمعز ی. نوبت تو هم هست حساب کنیرونیمست خنگه! نهار بامروز پنجشنبه -

 زد و گفت: اشیشانیبا دست به پ مهسا

فالفل  ریمی. چون نوبت منه، میماصاًل حواسم نبود. پس بر یگی؛راست م یوا -
 .خوریمیم

 و گفت: یدبا خنده با مشت به دست مهسا کوب فاطمه

 یمبر یمکه وقت ندار  یف. حیمبخور یشلیکعه! نه اتفاقًا چون نوبت توئه قراره ش -
 .هایرستوران درست حساب  ینباال شهر، از ا

 یک یانروز در م یکراحت باشند، قرار گذاشته بودند  یشانهر دو ینکها برای
حساب  یو نوبت  خوردندیم یرونها هم نهار را ب. پنجشنبهیاوردنفرشان غذا ب

 .گرفتندیم یتزاپ فروشی،یرینیش یکنزد یفوداز فست یشه. البته همکردندیم

 بود. یدهکش  یشرا پ یشلیکعوض کردن حال مهسا، بحث ش یبرا فاطمه

 یکم مانده بود از گشنگ   یگر را آوردند. فاطمه د هایتزاباالخره پ یقه،دق یستاز ب بعد
را برداشت و مشغول  یتزایشتکه از پ یکغذا بخورد. مهسا  یتمام ساالد را به جا
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را سر  یتزامهناز بود. پ یخانه یبلند شد. شماره اشیگوش  یخوردن شد که صدا
 گذاشت و جواب داد:  یشجا

 الو! -

 پشت تلفن پاسخ داد: صدای

 !ینمسالم مهسا خانوم. ام -

 کرده بودند. مهسا پاسخ داد:  یکه عروس  شدیم یشوهر مهناز بود و دو سال امین

 شده؟ یزیچ ید؟آقا خوب ینسالم ام -

 یومده؟شما ن یشپ یشببپرسم مهناز د خواستمیراستش م -

 با تعجب گفت: مهسا

 شده مگه؟ یچ نه!  -

 و پاسخ داد: یدکش  یآه  امین

قدر رفت. ان یروننصفه شب بود. مهسا از خونه ب یباً دعوامون شد. تقر یشبد -
 ... .گردهیشما و صبح برم یشپ یادبودم که نرفتم دنبالش. گفتم حتما م یعصبان 

 یچ  ید. فاطمه با اشاره پرسیدچه بگو دانستیساکت ماند. نم یرتبا ح مهسا
 نداد. یهسا جواب شده؟ م

 الو مهسا خانوم! -

 مهسا گفت: باالخره
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مهناز تماس گرفتم،  یبهم، نگران شدم. با گوش یداز خونه زنگ زد یدممن امروز د -
 یدمبهتون. شا دمی. خبر مپرسمیم زنمیهم زنگ م یهخاموش بود. حاال به مهد

 آقا؟ ینام یدخونه مامانش رفته باشه؟ به مامانش زنگ زد

 جا هم نرفته بود.آره زنگ زدم. اون -

 . فعاًل خدافظ.دمیخبر م یه؛به مهد زنمیپس من زنگ م -

داد.  یحفاطمه توض یرا برا یانجر یو نگران  یترا که قطع کرد، با عصبان گوشی
 یبرود و حت  یرونبگذارد نصفه شب، زنش از خانه ب یدبا ینچرا ام فهمیدینم

چرا مهناز به او زنگ نزده است؟ شروع  کردینمزحمت نکشد دنبالش برود. درک 
 داد: وابج یعبختانه سرکرد. خوش   یهمهد یبه گرفتن شماره

 ی؟. چطورییسالم مهسا -

 توئه؟ یشمهناز پ یه،مهد گمیم ی؟. خوبم تو خوب یزمسالم عز -

 متعجب پاسخ داد: یبا لحن مهدیه

 یاد؟ب ینجاا یدنه! چرا با -

 و گفت: یدکش  یآه  مهسا

 سر کار برگردم. یدبا یگه. االن دگمی. حاال بعدًا برات میچیه -

*** 

 دوم فصل

 داد. یسمربوط به گمشدگان را پر کرد و به پل فرم
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 باهاتون. گیریمیبشه تماس م یاگه خبر -

رفت که ناگهان  یکالنتر  یتکان داد و تشکر کرد. به سمت در خروج  یسر امین
 زد: یشصدا یسهمان پل

 !یمینع یآقا! آقا -

 راه رفته را برگشت و پاسخ داد: امین

 بله؟ -

. یشده. بردنش پزشک قانون  یدامشخصات پ ینبا ا یشجنازه دو ساعت پ یه -
 .یدبر ییشناسا یگم، شنبه برا  یآدرس رو م

بود  یاد. باورش سخت بود. البته احتمالش زکردیباز به او نگاه م یبا دهان  امین
 :یدپرس یساز پل کرد؟یم یمهناز خودکش یدچرا باکه جسد مهناز نباشد. اصاًل 

 شده؟ یداکجا پ  یدببخش -

 ییرو بعد از شناسا تر یشقم. اطالعات ب-اتوبان تهران یفرع  یاز جاده ها یکیتو  -
 .دیمیبهتون م

 :یددوباره پرس امین

 بوده؟ یعلت مرگ چ  -

 .دهیفردا جواب م یبوده. پزشک قانون  یریظاهرًا که درگ -

 شکر کرد و آدرس را در تلفن همراهش نوشت.ت امین
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صبر  یگر تا دو روز د یدچه کار کند. چگونه با دانستیبود که نم یشانپر قدر آن
آن جنازه  ترسیدی. مکردیمهناز را حس م یخال یجا رفت،یاگر به خانه م کرد؟یم

بچگانه به مرگ همسرش ختم شده بود؟ مهناز  یدعوا یکمتعلق به او باشد...نکند 
ش با او بحث یداشتند و گاه  الیمشکالت م یاواخر کم ینرا دوست داشت. ا

لوازم  ینو ا خواهدیمارک م یشداده بود که لوازم آرا یر مهناز گ یشب. دشدیم
 یکه دارد باعث چروک   هایییشآرا

آخر  یماو هم به سها. حرف ینو از ا یستجنسشان خوب ن شوند،یم پوستش
 کهینزده بود و دعوا شده بود. کاش فقط در جواب حرفش سکوت کرده بود. بدون ا

 یکبود. نزد یدهرفت که بار اول مهناز را آن جا د شاپییخودش بفهمد به سمت کاف 
مهناز بود...به  یادآور بدتر  هو برگشت. آنجا ک یچاندکه شد فرمان را پ  یابانشخ

چگونه به  دانستیمهسا و پارسا بود. اصاًل نم یِر خانهد یخودش که آمد، جلو
 بود. ی. اما به نظر فکر خوب یدهرس جاینا

شان را زد و منتظر شد. ساعت هفت شب بود. با را پارک کرد. زنگ خانه ماشینش
 از سرکار برگشته. یگر خود فکر کرد مهسا حتما د

 .ییدآقا. بفرما ینسالم ام -

کرده   یکه مهسا هنوز سرکار است. کار اشتباه   یدادنشان م ینپارسا بود و ا صدای
نداشت. وارد خانه شد و در را  یگریراه د یول شدیبود. مزاحم استراحتشان م

را نداشت. انگار  السیر یعسر یدنآسانسور و رس یها باال رفت، حوصلهبست. از پله
 .یایدبا شرمنده بودنش کنار ب تواندشان برسد، تا ببه خانه یرتر د خواستیم

 گفت:  ییبود. با خوشرو یستادهدر ا یجلو پارسا
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 .یشما؟ خوش اومد یسالم. خوب  -

 با دست او را به داخل و

 کرد.  دعوت

 نه؟ یومدهمزاحم شدم. مهسا هنوز ن یدسالم پارسا جان! ببخش -

 گفت:  بست،یهمان طور که در را م پارسا

 .یارمم ییاالن چا ین،بش یا. بیادم هیگساعت د یم. نه تا نیمراحم -

*** 

 یدد یدر باز شد. وقت  یحرف  هیچیب  یشهفشرد. مثل هم یدر را با خستگ  زنِگ 
 یهمکف است، از ته دل خدا را شکر کرد. داخل رفت و شماره یآسانسور طبقه

 یعنی ید،در د یآشنا را جلونا یهاآمد، کفش یرونسه را فشار داد. از آسانسور که ب
زنگ بزند، در باز  ینکههمان داشتند؟ پس چرا پارسا به او زنگ نزده بود؟ قبل از ام

 به پارسا نگاه کرد. پارسا خودش گفت: یسوال یاشد. با چهره

 بهت زنگ زده بوده. یگهاومده، م ینسالم، ام -

 از مهناز نشده؟ یآها آره. سالم. هنوز خبر -

 باز کرد و گفت: تر یشدر را ب پارسا

 تو. یا بحاال -
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مبل بلند  یاز رو ینرا در آورد و وارد خانه شد. از راهرو که رد شد ام هایشکفش
مهناز را ول  یدبود. نبا یشد و به او سالم کرد. مهسا هنوز هم از دستش عصبان 

 گفت:  یشهر...با سرد ینآن هم در ا کرد،یم

 .یاممن لباسامو عوض کنم االن م -

 ینجا؟آمده بود ا یچ  یبرا ینتخت نشست. ام یبه اتاق خواب رفت و رو سپس

برگشت. پارسا در حال صحبت با رستوران بود و داشت  یراییربع بعد به پذ یک
 یننشست. ام یشمبل رو به رو یرفت و رو ین. به سمت امدادیغذا سفارش م

اما  ید،بگو یزیاو را نگاه کرد. منتظر بود مهسا چ ینیسرش را باال آورد و با غمگ
 خودش گفت: ینبعد ام یساکت نگاهش کرد. کممهسا 

نه همکاراش، نه  یه،نه مهد ینه تو ازش خبر دار یدمتا ساعت پنج صبر کردم، د -
 رفتم. یکالنتر  یگهخانوادش. د

 گفت:  یبا کنجکاو مهسا

 خب؟ -

 جناز... . یهصدام کرد. گفت  یسهکه پل  یرونب اومدمیفرمو پر کردم و داشتم م -

 ادامه داد: ینشد. ام یر سراز یشهااشک از چشم مهسا

 یمشخصات هماهنگ  یخودش باشه...گفتن شنبه برم پزشک قانون  یستمعلوم ن -
 داره... .

 یجلو توانستیبلند شد و به آشپزخانه رفت. نم یشبه سرعت از جا مهسا
متنفر شده بود.  یناگر مهناز مرده بود چه؟ با تمام وجود از ام یرد،را بگ اشیهگر
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داد خودش را در آشپزخانه سرگرم  یحرا تحمل کند. ترج اشیافهق توانستینم
بعد پارسا  یکردن کرد. کم  ستآورد و شروع به در  یخچالساالد را از  یلکند. وسا

 به آشپزخانه آمد و گفت:

 .ین. برو بشیکنم! خودم درست میتو خسته ا -

 باشم. جاینا دمیم یحنه ترج -

 بود، ادامه داد: یدهکه منظورش را فهم  پارسا

 ... .یادم یش. پیستاون ن یر تقص -

 را کنترل کند، گفت: یتشعصبان کردیم یسع کهیدرحال مهسا

چرا هر موقع من شب  یرون؟وقت من نصفه شب از خونه نزدم ب یچپس چرا ه -
 دنبالم؟ یاینشد ب یداپ یتو حواست هست اگه تاکس یرونم،ب

 کرد.  یز م یدنک به مهسا، شروع به چکم  ینکرد. برا یداپ یجواب  پارسا

*** 

 سوم فصل

 یدرا پوش یشهابخورد لباس یزیکه چ  ینشد. بدون ا یدار صبح زود از خواب ب شنبه
اما فکر کرد  آورد؛یسر در نم یسیپل یهااز کار  یلیو مدارک مهناز را برداشت. خ

 الزم شود. یدشا

 یدااز صورتش پ یشانیخودش انداخت. پر یبه چهره یآسانسور نگاه  یینهآ  در 
دو روز را در  ینکه نتوانسته بود بخوابد و تمام ا  شدیبود. چهل و هشت ساعت م
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اصرار کرده بود که امروز  یو عذاب وجدان گذرانده بود. مهسا کل یاز نگران  یگرداب 
 ست طاقتش را ندارد.دانینشده بود. م یاما راض یاید،با او ب

پارک کرد و پس  یرا به راحت  ینشخلوت بود. ماش یخدا را شکر کماول صبح بود و 
 یککرد و بعد او را به   یشد. خودش را معرف  یاز برداشتن مدارک وارد پزشک قانون 

مهناز  یجنازه شدیزده بود. کاش م یخکردند. تمام بدنش   ییاتاق راهنما
ود، وارد اتاق شد. با بش یمانپش ینکه. قبل از الرزیدیبود و م یدهنباشد...رنگش پر

بود رفت. چشمانش را بسته بود. باز  یز م یکوچک به سمت جنازه که رو  یهاقدم
لب نام خدا را بر زبان آورد و باالخره  یر . زخواستیم یادیکردنشان جرئت ز

 همسرش بود، مهناز! یچشمانش را باز کرد. جنازه

 یشهاند اما انگار اشکک  یهگر  خواستیآمد. م یرونزده از اتاق بو ُبهت شوکه
 کرده بود، گفت:  ییکه او را به اتاق راهنما  یخشک شده بودند. شخص

 سوال... . یسر یهازتون  یدبا ید. صبر کنیدنهم االن رس هایسپل -

را که آن روز با او صحبت کرده بود،  یسیپل ینحرفش تمام شود، ام ینکهاز ا قبل
را حس  یشراه افتاد. پاها یاشاره کرد تا سمتش برود. به سخت  یس. پلیدد

که جنازه متعلق به همسر او بوده.   یدحال و روزش فهم یدنبا د یس. پلکردینم
 :یدپرس یناناطم یبرا

 همسرتون بود؟ یجنازه -

 با سر جواب مثبت داد. امین

 .یایدپاسخ چندتا سوال همراه ما اداره ب یبرا یدبا -

* * * 
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نشسته بود و منتظر بود تا او سواالتش را بپرسد. دلش  یمیاتاق سروان عظ در 
 یمیتمام بشود و به خانه برگردد. سروان عظ هاینهر چه زودتر ا خواستیم

 :یدسوال را پرس ینباالخره اول

 که همسرتون گم شده؟  یدمتوجه شد یکِ   -

. فکر یرونه زد بشد و از خون ی. مهناز عصبان یمچهارشنبه شب جر و بحث داشت -
فرداش که بهشون زنگ زدم همشون  یمادرش، ول یادوستاش  یخونه رهیکردم م

طاقت  یگهد یبرگرده ول یداونا نرفته. تا عصر صبر کردم و گفتم شا یشگفتن که پ
 باشه. افتادهبراش  یاتفاق  یدو گزارش دادم. گفتم شا یاوردمن

 از خونه خارج شد؟ یچه ساعت  یقاً همسرتون دق -

 کرد تمرکز کند و پاسخ داد:  یسع امین

 بود. یدوازده و خورده ا یول یست،ن یادم یقشودق -

 :یدتکان داد و پرس یسر یمیعظ سروان

 ید؟از خونه خارج شد، دنبالش نرفت یچرا وقت  -

 گفت:  ینداشت. با شرمندگ  یجواب  امین

 یادیز یاز دوستاش، فاصله یکی یخونه دوستش، خونه یرهراستش گفتم حتمًا م -
 ما نداره. یبا خونه

 ید؟اون شب اصاًل از خونه خارج نشد -
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تماس گرفتم، خاموش بود.  یشفرداشم سر کار نرفتم. اول صبح با گوش ینه، حت  -
 ینه به خانوادش زنگ زدم. خونه مادرش که نبود، دوستشم هرچ  یحدود ساعتا

 نگران بودم. یلیزنگ زدم، برنداشت. خ

 ید؟چرا سر کار نرفت -

 نداشتم. یشبش خوابم نبرده بود، حال خوب  -

 کردید؟یتا صبح چه کار م -

 کرد و پاسخ داد:  یمکث  امین

 خوابم نبرد. یخواب بودم، ولتو رخت -

تماس و آدرس  یخواست شماره  ین. از امیدنپرس یزیچ یگر د یمیعظ سروان
از  خواهدیکه م  دانستیم ین. امیسدمنزل خودش و دوستان مهناز را بنو

مهسا نگران بود، اما  یهابابت پاسخ یرا بپرسد. کم یدوستانش هم سواالت 
 .شدیم یگرید یز مربوط به چ تر یشب اشینگران 

 

 ینپاسخ از ام یتماس ب  یکرا چک کرد.  اشیقبل از نماز خواندن، گوش بار این
تماس گرفت و منتظر  ینناشناس. بالفاصله با ام یشماره یکداشت و دو تماس از 

زنگ زده بود؛ اما او  ینآمده و به ام یرونکار، ب  یانشد تا جواب بدهد. چند بار م
جنازه متعلق به مهناز نبود که انقدر  اگر بود.  ی. ته دلش ترس و نگران داشتیبرنم

 یرفته، پس...سع ی. مطمئن بود اول وقت به پزشک قانون کشیدیطول نم ینکار ام
. بعد از شدیروشن م یز همه چ یگر د یقیها فکر نکند. تا دقا یز چ ینکرد به ا

 جواب داد: ینپنج_شش بوق ام
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 سالم مهسا خانوم. -

 شد؟ یسالم. چ  -

داد ساکت بماند، مهسا ناگهان  یح. ترجیدبگو یدچگونه با دانستینم امین
بود، خانه آمده هق کرد. فاطمه که تازه به نماز کم شروع به هقگرفت. کم  اشیهگر

به گوش  ینام یهاالوگفتن یکرد آرامش کند. صدا  یاو را در آغوش گرفت و سع
 اشی. فاطمه گوشکردیم قهنداشت و همچنان هق ی. مهسا حال مناسبرسیدیم

 را داد: ینرا گرفت و جواب ام

 آقا؟ ینبله ام -

از مهسا خانوم هم سوال بپرسه، بهش  خوادیم یبگم کالنتر خواستمیفقط م -
 نگ نزدن؟ز 

آن بوده  پاسخیب  یهاتماس یانفکر کرد پس جر شنید،یرا م ینام یکه صدا  مهسا
تماس  یندوباره با ام یگر د یقهخودش چند دق یدبا اشاره به فاطمه فهماند بگو

 :یددرآورد و به مهسا داد. از او پرس یفشاز ک یدستمال کاغذ یک. فاطمه گیردیم

 !کننیهمه دارن نگات م یم؟بر یرونب خواییم -

 یکدیگر را در دست گرفت و همراه  یشانهردو یفتکان داد. فاطمه ک یسر مهسا
 ینبهتر شدی. باورش نمآمدیمهسا بند نم ییهاز نماز خانه خارج شدند. گر

خارج شدند.  یفروش یرینیآمدند و از ش یینها پادوستش را از دست داده. از پله
 :ید. از مهسا پرسندکجا برو  یدبا دانستینم شلوغ بود و فاطمه یابانخ

 ی؟خونه بر یرمبگ یتاکس خواییم -
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که بوق زد،   ی. تاکسیستادندا یاشدند و گوشه یابانکرد. وارد خ  ییدبا سر تأ مهسا
قدر شود. آن ینمهسا را گفت و کمک کرد تا مهسا سوار ماش یفاطمه آدرس خانه

به ساعتش  یبگذارد. نگاه  یشتنها ندتوایحال دوستش بد بود، که حس کرد نم
به  گفتیو م زدیزنگ م اراناز همک یکیبود. فوقش به  یمکرد، دوازده و ن

 نبود. یادکار ز  یقدرخبر بدهد. شنبه بود و آن یسشانرئ

 یعبه سرفه افتاده بود. فاطمه سر یگر راه د یهاکرد. آخر   یهتمام راه خانه را گر مهسا
شدند. دستپاچه شده بود. با هول و وال در  یادهپ ینرا حساب کرد و از ماش یهکرا

 یر کرد آرام باشد و در را باز کند. از ش  یکرد. سع  یدارا پ یدمهسا گشت و کل یفک
 یک ترسیدیاش آرام شود. مبا دست آب به مهسا داد تا سرفه یکم  یاطآب در ح

به شوهرش زنگ  تر یعهر چه سر یداوقت مهسا از حال برود و نداند چه کار کند! ب
 .زدیم

 ی. فاطمه مهسا را رویدنداشتباه رفتن به خانه رس یبار طبقه یکبعد از  باالخره
 یشآب قند برا یوانل یکمبل نشاند و خودش سريع به آشپزخانه رفت.  یک

 یفشمهسا را از داخل ک یگوش  زد،یگونه که آن را هم مدرست کرد و همان
رفت و پارسا  طبیناش رمز نداشت؛ به مخا یوقت گوش یچتانه هبرداشت. خوشبخ

از پس مهسا  ییکه تنها  دانستیاما م زد،یبه او زنگ م یدنبا یدکرد. شا  یدارا پ
 شود، شماره را گرفت. یمانپش ینکه. قبل از اآیدیبرنم

 ی؟سالم مهسا خوب  -

 کرد و لبش را گاز گرفت.  یمکث  فاطمه

 الو مهسا؟ -
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 م.سالم آقا پارسا. فاطمه -

 شده؟ یزیچ ید؟عه سالم فاطمه خانوم. خوب -

 راستش چطور بگم...؟! -

 شده فاطمه خانوم؟ یچ  -

 آقا گفتن که... . یناقا زنگ زد، ام ینمهسا به ام -

 :یدوحشت زده پرس ییبا صدا پارسا

 مهناز بوده؟ یجنازه -

 بله. حال مهسا بد شد، آوردمش خون... . -

 فاطمه خانوم. یاماالن م -

اپن آشپزخانه رها  یرا رو یلرزان گوش یرا قطع کرد. فاطمه با دستان  یبعد گوش و
 .کردیم یهگر  صدایکرد و با آب قند به سالن رفت. مهسا داشت ب 

طور که وارد خانه . فاطمه در را باز کرد و او همانیدبعد پارسا رس یقهدق بیست
 :یدپرس یشانیبا پر یشد،م

 حالش چطوره؟ -

 به سمت سالن کرد و پاسخ داد: یااشاره فاطمه

 .لرزهیم یده،بهش آب قند دادم. رنگش پر کنه،یم یههنوز داره گر -

 پرت کرد و با سرعت به سمت مهسا رفت. ینزم یرا رو یفشک  پارسا
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شده و  یاهس یشهاچشم یر . زهنوز سرش بود و تا نصفه عقب رفته بود اشمقنعه
هم دوباره به سرفه  یهر از گاه  کرد،یم یهکبود بود. آرام آرام گر  یهاز گر شاینیب
. طاقت نداشت مهسا را یختزنش در آن حالت، بهم ر یدن. پارسا از دافتادیم
 را از مهسا بردارد. هشفاطمه باعث شد نگا ی. صدایندگونه بب  ینا

 یهاز مهسا هم سوال بپرسن.  خوانیم یساپل ینکهآقا گفتن مثل ا ینآقا پارسا ام -
قدر حالش بد بود ان یگهآقا که د ینقرار بود مهسا زنگ بزنه به ام یشساعت پ

 رو شما بدم؟ یگوش  یرم،نتونست. شماره رو بگ

حالش  ینفکر کرد. مهسا چگونه با ا یگرفت و کم  یشهادست ینسرش را ب پارسا
 هسا گفت:نه که خود م ید. خواست بگورفتیم یبه کالنتر یدبا

بوده.  یداشتم البد از کالنتر پاسخیبده خودم. دو تا تماس ب  یار رو ب یفاطمه گوش -
 .یماونجا بر یرم،بگ ینآدرسو از ام

 گفت:  یبا نگران  پارسا

 تو حالت... . -

 و گفت: یدحرفش پر یانبه م مهسا

 دوستم بکنم. یبرا تونمیکه م  یهکار  ینترکم  ینا -

دستش داد. پارسا تازه حواسش جمع شد و خطاب به  مهسا را به یگوش  فاطمه
 فاطمه گفت:

 فروشییرینیش یعربع به دوئه. من سر یهشما؛ االن  یدتو زحمت افتاد یراست  -
 .رسونمتونیم
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 تکان داد و گفت: ینف  یبه نشانه یسر فاطمه

 .یرم. من خودم میدمهسا بمون یشنه آقا پارسا، شما پ -

 .یدیدامروز زحمت کش یلیفاطمه خانوم. خ یدببخش -

 ! مهسا دوستمه.یهچه حرف یننه ا -

 را به سمت مهسا کرد و گفت: یشرو بعد

موقع  یهشده  یحرف بزنم بگم چ  یبرم مهسا جون. برم خودم با امام یگهمن د -
 .یزنمنشه. شب بهت زنگ م یکفر

 آقا. ین. شب حرف...الو سالم امیفاط  یخوب  یلیتو خ -

 کرد.  یفظ دست از فاطمه خدا با

 مهسا خانوم؟ یدخوب -

 با حرص جواب داد: مهسا

 خوب بود؟ شهیم -

 نگفت. مهسا خودش ادامه داد: یزیچ امین

خودم  دیدیبوده. آدرسشو م یمن دوتا تماس رد شده داشتم، حتمًا از کالنتر -
 برم؟

 ید؟ندار یبراتون. فعال کار فرستمیم -

 نه خدافظ. -
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 گرفته بود.  اشیهرا قطع کرد و خودش را در آغوش پارسا انداخت. دوباره گر گوشی

*** 

 ید؟دوست مهناز هست ترینیمی! شما صمیخب خانوم قاسم -

 .یمبا هم بود یرستانبله. ما از دب -

 :یدسرش را تکان داد و پرس یمیعظ سروان

 خوب بودن با هم؟ ید؟ش با شوهرش خبر داشتاز رابطه -

وقت  یچرو دوست داشتن و ه یگهدخوب بودن، هم دونمیکه من م  ییتا جا -
 .گفتیاز شوهرش بد نم وقتیچنکرده بودن. مهناز ه یجد یدعوا

 ش؟یگهد یکدوم از دوستا  یچبا ه یابا شما نگرفت؟  یتماس یچاون شب ه -

 یهم زنگ زدم، گفت خبر یهآقا بهم خبر داد، به مهد یننه من فرداش که ام -
 .نداره

 یه؟مهد -

 .یمباهاش ارتباط نداشت یلیخ یدوست مشترکمونه، ول -

 همکاراش؟ یننداره؟ از ب اییگهبه جز شماها دوست د -

وآمد رفت یلیخب با اونم خ یاز همکاراش هم دوسته، اسمش آرامه. ول یکیبا  -
 نداره.

 :یدپرس یمیعظ سروان

 ید؟شمارشو دار -
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 اره.آقا فکر کنم د ینام ینه ندارم ول -

 تکان داد و گفت: یسر یمیعظ سروان

 .یددر دسترس باش یم،ازتون سوال کن یم. ممکنه بازم بخوایدبر تونیدیم یگهشما د -

رفتند. فردا مشخص  یرونب یمیو شوهرش بلند شدند و از اتاق سروان عظ مهسا
هم خود مهسا  ها،یسهم پل یکرده ول  یخودکش یا یدهدوستش به قتل رس شدیم
گفته بود   ینپنجشنبه شب به ام یمی. سروان عظیستن یکه خودکش  دانستندیم
 یشاندر دعوا ینام کندنفسش را بند آورد. ن یبوده. ناگهان فکر یریقتل درگ یلدل

هر  کرد؛یم روییادهداشت ز یگر حواسش را پرت کرد. د یعاو را کتک زده بود؟ سر
 ید. نباشدیو بعد حل م کردیعوا مبا مادر، پدر، فرزند و شوهرش د یدر زندگ  یآدم

به دنبال مهسا  ینهضم کند چرا ام توانستیباشد؛ اما نم ینبدب ینقدر به ام ینا
نگرفته  یساعت بعد هم که آرام شده، از او سراغ  یکا چرا حداقل ینرفته است، 

 است.

*** 

 چهارم فصل

. حدودًا کرد  ییدارا ت یمهناز علو یدنبه قتل رس یصبح پزشک قانون  یکشنبه باالخره
چاقو در  یکبا  یبا شخص یطوالن  یریپس از درگ یک،چهارشنبه شب ساعت 

گرفت از   یمبعد از خواندن گزارش، تصم یمیشکمش، کشته شده بود. سروان عظ
با شوهرش سوال کند.  او یرابطه یهم درباره یخانم علو هاییهاز همسا یکی
 ینبا ام یدوجود داشت که به دوستش نگفته بود. با اشیدر زندگ  یزهاییچ یدشا

همکار زنش را  ی. اگر او شمارهیایدب یتا دوباره به کالنتر گرفتیتماس م یمظفر
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و  پرسیدیدر آن کار کرده را م یکه خانم علو  ینام شرکت  یدوگرنه با یچداشت که ه
بود،  یز انگبحث بر  یلیکه خ  یزینداشت. چ یسرنخ  یچ. هکردیا میدهمکارش را پ

داخل  اشیشده بود اما گوش یدادر کنارش پ یفشمهناز بود. ک ینشدن گوش یداپ
 آن نبود.

 فکرها بود که در اتاقش را زدند. گفت: ینهم در 

 !ییدبفرما -

داشت و هر وقت  یخوب  یوارد اتاق شد. با او رابطه یباز شد و سروان خسرو در 
در را  ینکهبعد از ا ی. سروان خسروپرسیدیاحوالش را م دید،یم یاو را در کالنتر
 بست، گفت:

 کنم.  یبا شما همکار یخانوم علو یپرونده ی! گفتن برایمیسالم سروان عظ -

از شوهر و دوست  اشییو گزارش دو بازجو یگزارش پزشک قانون   یمیعظ سروان
 داد و گفت: یاو را به سروان خسرو

 ید. البته از شوهرش دوباره باهاستییو بازجو یپزشک قانون  یهاگزارش  یناا -
 .هاشیهاز همسا یکیاز همکاراش تو شرکت و  یکیبا  ینهمچن یم،کن  ییبازجو

نشست تا گزارشات را بخواند.  یصندل یتکان داد و رو یسر یخسرو سروان
 شد. یمظفر ینهم مشغول تماس با ام یمیسروان عظ

 ییدهمسرتون رو تأ یدنتل رسبه ق ی! متأسفانه پزشک قانون یمظفر یسالم آقا -
 .یمازتون دار یگهسوال د یسر یه یاید؟ب ینجادوباره ا تونیدیکرد. امروز م

 مکث کرد و بعد گفت: کمی
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 .یدباش ینجاپس ساعت ده ا -

را تمام  یخواندن گزارش پزشک قانون  یرا قطع کرد. سروان خسرو یبعد گوش و
 .دخوانیرا م هاییکرده بود و داشت گزارش بازجو

خانم  یمحل قتل تا دوباره آنجا را بگردند و گوش فرستادیگروه هم م  یک باید
انجام دهد، اما  یقکنند. دوست داشت خودش برود و کارش را دق  یدارا پ یعلو

را همراه گروه  یهم سروان خسرو ید. شاکردیم ییبازجو یمظفر یناز ام یدبا
 :رسیدفکر از او پ ینراحت شود. با ا یالشتا خ فرستادیم

 مقتول؟ یکردن گوش  یداپ یمحل قتل برا رییشما همراه گروه م -

 پاسخ داد: یخسرو سروان

گروه   کنم،یصحبت م یلیسرهنگ سه یشپ رمیرو بخونم خودم م هاینحتمًا! ا -
 .یمبفرسته بر

از خود  یدکردن سواالت شد. نبا  یستکرد و مشغول ل  ییدبا سر تأ یمیعظ سروان
را بدهد. بهتر بود از مخابرات  هایشانیههمسا یشماره خواستیم یمظفر
 .کردیآن آپارتمان را درخواست م یهاکل واحد  یشماره

*** 

 ید؟شک ندار یشما به کس یمظفر یخب آقا -

 گفت:  یتبا قاطع امین

از  یابود نگران باشه،  یومدهن یشپ وقتمیچدشمنم نداشت. ه یه ینه مهناز حت  -
 بود. یعاد یلیخ مونیسه. زندگ بتر  یزیچ
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 یچرو همراهش برده؟ چون ه یشمهناز اون شب گوش یدخب. شما مطمئن یار بس -
 دونمیم یدبع یول یم؛جو محل قتل فرستادوگروه جست  یه! ما یستازش ن یاثر
 کنن.  یداپ یزیچ

 انداخت. یفشک  یکه برداشت تو  یدمبرد، خودم د یشونه گوش -

بوده که باعث شده به قتل برسه و بعد قاتل  یشگوش  یتو یزیممکنه چ یعنی -
 برداشته باشه؟ یوگوش

 یشه؟اصن مگه م یزیچ ینممکنه! همچ یر غ یننه! ا -

که   یزی...چیلمف یه یاعکس... یه ید. شایستن یدبع یچیروزا ه ینبه هرحال ا -
 !یفتهب یدست کس خواستهیقاتل نم

 یشورمز نداشت. اکثر وقتا هم گوش یشگوش  وقتیچنه. ه دونمیکه من م  ییتا جا -
 باشه. گیدیکه م  یزیچ کنمی. فکر نمدادیدست من م

 ید؟همکارشو که باهاش دوست بوده، دار یشماره یم؛خب بگذر -

 شرکتشو دارم یشماره ینه ول -

 داد و گفت: ینرا به ام یابرگه یمیعظ سروان

 .یدکن  یادداشتجا شماره و آدرس شرکت رو  ینلطفًا ا -

تلفن  ینح ینکرد. در هم  یادداشتآن  یرا درآورد و شماره را از رو اشیگوش  امین
 جواب داد: یمیزنگ خورد و سروان عظ

 .ییدهستم، بفرما یمیسروان عظ -
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 ید؟جا رو خوب گشتهمه -

 خب ممنونم. یلیخ -

 گفت:  ینرا گذاشت و به ام یگوش  سپس

نداشت که از نظر  یوآمداواخر رفت ین. ایستن یاز گوش یجا رو گشتن، اثرهمه -
 شما مشکوک باشه؟

شرکت و عصرا هم اکثرًا با من  بردمشیمن خودم صبح م ینه اصاًل! حت  -
 .گشتیبرم

 .ید. همچنان در دسترس باشیدبر تونیدیخب فعاًل م -

 بلند شد و به سمت در رفت. یصندل یاز رو امین

 خداحافظ جناب سروان. -

زنش را  یبود؟ گوش یچه جهنم ین. ایدکش  یآمد پوف بلند نیروکه ب  یکالنتر  از 
 یقدر از زنش دور بود که حت شده بود. نکند آن یجگ  یجچه کار داشتند. گ یگر د

 بود در دردسر افتاده؟ خطاب به خودش گفت: یدهنفهم

 بره! کردییکه اون شب ولش نم  ی! اگه دور نبودیبود یکنه پس نزد -

همه  یدشده بود نبا یعصبان  بار یکندارد؛ چون  یقتحق ینکه ا  دانستیم اما
 .انداختیرا گردن خودش م هایر تقص

 تش.حتمًا قاتل برداشته یم،جا رو گشتسروان همه -

 سرش را تکان داد و گفت: یحرف سروان خسرو ییددر تأ یمیعظ سروان
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ه داشت یبوده و خانم علو یگوش  یتو یلمیف یا. احتمال داره که عکس درسته -
شوهرا  یادم یشپ یادز یممکنه ول یر غ ینالبته شوهرش گفت ا کرده؛یم شیمخف 

 از کار زناشون باشن. خبر یب 

. کنهیم یقپرونده با ما تحق یهم رو یدرسته سروان. سرهنگ گفت کارآگاه صبور -
 باهاشون. یمساعت دوازده جلسه دار

شون کل آپارتمان  ی. شمارهکنیمیجلسه م یصحبت ها رو تو ییهخب پس بق -
 .شونیکیزنگ بزنم به  خواستمیرو هم از مخابرات گرفتم، االن م

 .یمپس ساعت دوازده اتاق هفت جلسه دار -

از  یکیاز اتاق خارج شد.  یسرش را تکان داد و سروان خسرو یمیعظ سروان
 یکبرنداشت.  یشد. کس یریگانتخاب کرد و مشغول شماره یها را تصادف شماره
 را جواب داد: یگوش  یبار خانم جوان  ینرا گرفت. ا یگر د یشماره

 الو! -

 ی،خانم علو ی. دربارهگیرمیتماس م یهستم از کالنتر یمیسالم. سروان عظ -
 یاید؟ب ینجاتا عصر ا تونیدی. میمسوال دار یسر یه یده،که به قتل رس  تونیههمسا

 بودمشون. یدهد یکعلدر حد سالم و  شناختم،یرو نم یشونا یادراستش من ز -

 .شمیممنون م یاریدب یفاگه تشر یست،ن یمشکل -

 یام؟ب یدبا یبه چه آدرس -
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تا  یساعت  یمرا قطع کرد. ن یرا داد و سپس گوش یآدرس کالنتر یمیعظ سروان
را که تا به حال به دست آورده، مرتب  یاتیگرفت جزئ  یمجلسه وقت داشت. تصم

 د:برداشت و شروع کر  ی. کاغذیسدبنو

 .رودیم یرونحدودًا ساعت دوازده از خانه ب مهناز »

 .رسدیبه قتل م یک ساعت

بوده. به قصد  یگفت قتل تصادف   توانیاو را برداشته، پس نم یگوش  قاتل
 .«... یا یدرازدست

 یمنتظر فرصت برا یکس  دادینشان م یاتجزئ ینشروع به فکر کردن کرد. ا سپس
باشد که بداند ساعت دوازده  یکقدر به او نزدآن یدشخص با ینکشتن او بوده و ا

 شب از خانه خارج شده.

 یا دادهیم یکدر کوچه کش یشهو هم کردهیم یببود شخص او را تعق ممکن
 بوده... . یکبه او نزد یلیشخص خ

*** 

 به صورت او زد. با داد گفت: اییلیس یتعصبان با

 شه؟یم یکنن، چ   یداموناگه پ دونییم ش؟یکشت   یچ  یبرا ی؟شد یوونهد -
 دونی؟یم

 او تکان داد و گفت: یبرا یدتهد یانگشتش را به نشانه یکمقابل  طرف

برداشتم.  یشودوست! گوشنترس جون یدی؟فهم زنی،یبار آخرت باشه که منو م -
 .یستازمون ن یرد یچه
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 یآرام تر یبار با صدا ینفروکش کرد. ا یتشاز عصبان یو کم یدکش  یراحت  نفس
 گفت:

! یو آدم بکش یتو شهر بگرد جوریینهم تونییکه نم  یبفهم ینوکن ا  یسع یول -
 یدیاگرم نفهم یدی؟فهم یبکن یکار  ینهمچ یسرئ یبدون اجازه تونییتو نم

 !شهیخودت بد م یچون فقط برا ی،کن بفهم  یسع

*** 

 پنجم فصل

کم که درست کرده بود، کمرا   یسرش برداشت. آب قند یشال مهسا را از رو پارسا
با  یه،کرده بود که حالش بد شده و مهد  یهقدر در مجلس ختم گر. آنبه او خوراند

 یختهپنج روز مهسا بدجور بهم ر ین. در ایایدپارسا تماس گرفته بود تا دنبالش ب
 خوابید،یو دم صبح که م بردیخوابش نم حها تا صببود، آرام و قرار نداشت. شب

 یهفته را به اصرار پارسا مرخص ین. اشدیم یدار با کابوس از خواب ببالفاصله 
حالش بهتر شد.  یگرفته بود و کاًل در خانه مانده بود. بعد از خوردن آب قند کم

. همه فکر استراحت کند گذاشتینم یالاما فکر و خ کرد،یم یاحساس خستگ 
روز افتاده، اما کاش مشکلش فقط  یندوستش به ا ینردند او از مرگ بهترکیم

هم  یپر رنگ شده بود و تنها کس اشیبود. با مرگ مهناز ترس بزرگ زندگ  ینهم
 خاک بود... . یر آن با او صحبت کند، اآلن ز یدرباره توانستیکه م

 بلند شد و به پارسا گفت: یشجا از 

 استراحت کنم. یکم رمیم -

 با لبخند پاسخ داد: پارسا
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 بخواب! ی. تا هر وقت خواست کنمینم یدارت. من بمیز برو عز -

و  یکند، در کنار پارسا نگران   یداترسش پ یبرا یاچاره توانستیم ییدر تنها شاید
عوض کرد.  یرا با بلوز و شلوار مشک  یشهابود. لباس یشتر عذاب وجدانش ب

ت تخ یاش را باز کرد و روبافته یبپوشد. موها یناز ا یر غ یرنگ  توانستینم
 نشست.

را برداشت  اشیخودش تنها بود. گوش یگر بود و اکنون د اشیراز زندگ تنها هم مهناز 
 یتشکر برا یامپ یکاز طرف همکارانش داشت.  یتتسل یامپ یو به تلگرام رفت. کل

همکارانش  ینکههم بفرستد. از ا یهکرد تا به بق  یفرستاد و بعد همان را کپ ینشاناول
بهتر بود فردا به سرکارش برگردد،  یدشد. شا هتر حالش ب یحواسشان به او بود، کم

 فکر را فراموش کند. ینا یعباعث شد سر کرد،یم یتشروزها اذ ینکه ا  یاما ترس

از  یامفاطمه رفت. چهارتا پ یو یهمکارانش تشکر کرد، به پ یاز همه ینکهاز ا بعد
 او داشت:

 . حالت چطوره؟یزمعز سالم»

 .یایغم کنار ب ینخدا خودش کمکت کنه با ا یزمعز گمیم یتته دلم تسل از 

 چقدر سخته... . دونممی

 «من هستما! ی،حرف بزن  یداشت  یاز وقت ن هر 

 یدهبه دستش رس یروز که د  یاکنترلش را از دست داد و خواست از نامه  ایلحظه
 زد: یببه خود نه یعاما سر یدبگو یزیبود، چ
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 یدوستت ُمرد. جا ینکه بهتر  یدیبود. د تو و مهناز  یناون فقط ب ی؟شد یوونهد -
خودتو  یدزودتر با یهرچ  ی؟فاطمه رو هم بدبخت کن خواییم یست،خودت امن ن
 !یگم و گور کن

خورده  یرونب یچند روز غذا ینقدر اآشپزخانه؛ پارسا مشغول پختن غذا بود. آن در 
از مهسا نداشت و  یکار شده بود. البته انتظاربهخودش دست یگر بودند که د

مرغ را کم کرد و به سالن رفت.  یر بزند. ز یزیاو دست به چ دادیخودش اجازه نم
. اول شدیم یداپ ینزم یوه و...رویاز بالش و لباس گرفته تا کتاب و بشقاب م

مستخدم بفرستند. اما  یکتا  یرد،تماس بگ یشرکت خدمات  یکگرفت با   یمتصم
 یختگی. بهم ررا کنترل کند ینشافکار غمگ تواندینم ،یندبنش یکار بعد فکر کرد اگر ب

 ینبود. خودش مشغول جمع کردن شد، باالخره ا یختهکسش، بهمش ر  یزترینعز
 گذشت.یها هم مروز 

به غذا  یبعد باالخره همه جا مرتب شد. دست و صورتش را شست و سر یساعت 
نه. به  یاابش برده مهسا باالخره خو یندگرفت به اتاقشان برود و بب  یمزد. تصم

 ینبود. کم یاز هم نور گوش یدر را باز کرد؛ چراغ خواب خاموش بود و خبر یآرام
 یبود. لبخند یدهرفت. مهسا با آرامش خواب تر یکو نزد یایددر را باز گذاشت تا نور ب

راه رفته را برگشت و از اتاق خارج شد. اگر امروز هم مهسا  یواشلبش آمد،  یرو
 .یردقرص خواب بگ یشاو را دکتر ببرد و برا یشدمجبور م یگر د خوابیدینم

*** 

 یبعج یلیپرونده خ یندر اتاقش نشسته و به فکر فرو رفته بود. ا یمیعظ سروان
به شوهر مقتول شک کرده بود؛ اما پس از صحبت با پدر  یشهبود. اولش مانند هم

در  یمظفر ینامغم و اندوه  یدند ینو همچن اشیهو مادرش، دوستانش و همسا
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با  یگر د بار یک یصبور کارآگاهاست.   گناهیمطمئن شده بود او ب  یگر د هاییبازجو
به  یپرونده بود. حت  یگیر پ یمهناز صحبت کرده بود و به طور جد یکانتمام نزد

قرار داده بود. همه جا را  یمهناز هم رفته بود و آنجا را هم مورد بررس یخانه 
نکرده  یداسرنخ هم پ یک یکرده بودند، اما هنوز حت   ییجوگشته بودند، از همه باز 

 .فهمیدندیم یبه زود یول کرد،یرا پنهان م یزیداشت چ سیبودند. ک

جز تماس با شوهر و دوستش مهسا نبود.  یزیمهناز هم چ یهاگزارش تماس  در 
. شدینم یدهد یمشکوک  چیز یچهم با همکارانش تماس گرفته بود. ه ی_دوباریکی

قدر و آن کردهیم یببود که احتمال نود درصد قاتل او را تعق ینود سروان انظر خ
 ی. کارآگاه صبورپاییدهیو چهار ساعته او را م یستدر کشتنش اصرار داشته که ب

 ییزهکرده که انگ  یمهناز چه کار یدد یدحرفش را قبول داشت و گفته بود با ینهم ا
از کارش با خبر باشد،  یداز دوستانش با یکیحتمًا  گفتیقتل به وجود آمده. م

دارد که شوهرش او را  یدوست  یدشا یا کند،یم یرا مخف  یزیوسط چ ینا یکس
مطرح  اییرانهگسواالت مچ یدزد. با یمیبه سر سروان عظ یفکر اگهان. نشناسدینم
روزها حتما به خاطر مرگ دوستش در  ین. او اپرسیدیم یو از مهسا قاسم کردیم

بود اما  رحمانهیب  یکند. کم  یرا مخف  یزیراحت چ یلیخ توانستیبود و نمشوک 
 .یدفکر را به او بگو ینتماس گرفت تا ا ینداشتند. با کارآگاه صبور یاچاره

چرا دوباره  دانستی. نمیدر اتاق بود، هم کارآگاه صبور یمیهم سروان عظ بار این
 یرا گفته بود. باالخره کارآگاه صبور یز او که همه چ یاید؛ب یگفته بودند به کالنتر

 شروع کرد:

که قاتل   یدیمرس یجهنت ینو به ا یمکرد  یما همه شواهد رو بررس یخانوم قاسم -
و چهار  یستب یبتعق یهقرار داده باشه؛ اونم  یبمهناز خانومو مورد تعق یدحتما با
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 یهفقط  یگفت حت   یشهباشه و نم یقو یلیخ یدقتل با ییزهساعته. پس حتمًا انگ
 یباند خاص یه یاگروه   یه رسهینفر قصد کشتن دوستتونو داشته. به نظر م

 کار رو بکنن.  ینا خواستنیم

بودند؟  یدهفهم یزود ینها چگونه به اآن یشد،م یدسف تر یشمهسا هر لحظه ب رنگ
نظر داشت.  یر به دقت او را ز یکرد آرامش خودش را حفظ کند. کارآگاه صبور  یسع

 ادامه داد: یمیسروان عظ

 یهبا  یهمکار یهمثل  ید؟خبر نداشت یزیاز چ یددوستش هست ینشما که بهتر -
 ... .یباند خاص

 یدبا دانستینشان ندهد. نم یخودش را نگه داشت تا عکس العمل یلیخ مهسا
صبر کند حرف سروان تمام  یا« کارا نبود  یننه! مهناز اهل ا»: یدبگو یبه طور ناگهان 

بهتر بود  یزند؛موارد شک برانگ ینا یشود و با آرامش پاسخ دهد. فکر کرد هر دو
طرز تفکر سروان  یناز ا یان و ناراحت یجه یتا آخر حرف او صبر کند و بعد با کم

 دوستش تهمت زده بود. ینکه انگار سروان به بهتر  یپاسخش را بدهد، جور

 ...؟دیدیم یدبود که نبا یدهد یوه از گر  یزیمثاًل چ یا -

 داد: ترییشب یحتوض یبا تعجب و ابهام به او نگاه کرد. کاراگاه صبور مهسا

 شده...؟ یموندفعه پش یهبشه و  یوارد باند خواستهیمثاًل م -

 نشان بدهد و گفت: یخودش را عصبان  یکرد کم  یوقتش بود. سع دیگر 

سر کار عصرم خونه  رفتی. صبح مرفتینم یزاچ ینجور نه، مهناز اصاًل طرف ا -
اونجا  یدوجو کردشرکتشم که معتبره و پرس یگه؟د یه. باند و گروه چگشتیبرم
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باند  یهشوهرش با خبر شه با  ینکهبدون ا تونستهیم یکارمند بوده. اصاًل چطور
 .شدیخبردار م ایدباالخره شوهرش ب یچی،کنه؟ حاال من ه  یهمکار

 ادامه داد: یسر تکان داد، اما کارآگاه صبور یدیبا ناام یمیعظ سروان

خانوم  ی...به هر حال گوشیبوده...به صورت مجاز یحضور یر غ یهمکار یدشا -
 و نابود شده. یستن یعلو

 یشدکارآگاه بود، نم  یکهرحال او او را قانع کند. به یدچگونه با دانستینم مهسا
 یهمه یشهها همنبوده. از نظر کاراگاه گونهینداد که ا ینانکامل به او اطم

ها به همه مظنون ماجرا، آن یها ممکن بودند و تا مشخص نشدن قطعاحتمال
 داد: اسخپ کرد؛یسکوت م یناز ا تر یشب یدبودند. نبا

با هم صحبت  یشهکه من از مهناز خبر داشتم و راستش ما هم  یینه تا جا -
 ینترنبوده. بزرگ ینبه ا یهشب یزیچ یا یدبان یچه یم،و از هم خبر داشت کردیمیم

نبود  یخبر داشت. آدم یهقض ینبود که شوهرشم از ا یگار س یدنخالف مهناز کش
 از من و شوهرش پنهان کنه. یزیوکه چ

حواست  دونه،ینم ینام یول یگمبه تو م ینوا»وقت نگفت  یچه یدبگو خواستمی
. کارآگاه شودیم یز و خودش شک برانگ کندیصحبت م یادز گونهینا یداما د« باشه
 رفت. یباالخره دست از تالش برداشت و سراغ سوال بعد یصبور

 یدشا کنیدیشده، شما فکر نم یدهدزد یخانوم علو یگوش  ینکهبا توجه به ا -
 شده؟ یمجاز یدوستتون وارد مشکالت فضا

 گفت:  یمیبه کارآگاه نگاه کرد. سروان عظ یبا گنگ  مهسا
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و  شهیکه فرستاده م  ییعکسا یه؛مجاز یفضا ینر اکثر مشکالت از هماواخ ینا -
 . گول زدن جوونا... .کننیبعد ازشون سو استفاده م

اونم با من  اومد،یم یمجاز یساعت تو فضا یه ینه جناب سروان، مهناز کاًل روز -
چون  یهممکن یر غ یز واقعًا چ ینکارا نداشت. ا  ینا ی. اصاًل وقت براکردیچت م

 یداومد تا فهمبلد نبود، پدرم در  یزاشواز چ یلیتلگرامم که همه دارن خ ینمهناز هم
 باهاش کار کنه. یچطور

نه؛  یابپرسد  یزیچ خواهدیباز هم م یندبه کارآگاه کرد تا بب ینگاه  یمیعظ سروان
 .یدبگو یزیبخواهد چ یگر د آمدیانداخته بود و به نظر نم یینکارآگاه سرش را پا

 یم؛پرونده رو حل کن ینا یمکه هرچه زودتر بتون  یدواریمام یخب خانوم قاسم -
 .یدهمچنان در دسترس باش

 ینرنگ یناز تمام شدن سواالت را بروز ندهد؛ و سنگ اشیتالش کرد خوشحال مهسا
چه کار  یدبا دانستیرا تحمل کرده بود. نم یادیاز اتاق خارج شد. فشار ز

چه زودتر فرار کند، اما پارسا چه؟ جرئتش را نداشت. از بهتر بود هر  یدکند...شا
داشت اما  ی. مرخصیردبگ تاکسیتا  یستادا یابانآمد و کنار خ یرونب یکالنتر

بود که حداقل  یتنها راه  ین. ایندبرود و فاطمه را بب یفروش یرینیبه ش خواستیم
 راحت شود. یالاز فکر و خ یمدت کوتاه 

 یمیمهسا از اتاق خارج شد، خطاب به سروان عظ کهینبعد از ا یصبور کارآگاه
 گفت:

مصر بود که  یلیباند وسطه. انگار خ یه یهمون سوال اوله. پا یهبه نظرم قض -
 اصرار نکرد. یلیخ یسر سوال دوم یول یستن یزیچ یننشون بده همچ
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فکر کرده بود که  ینکته شده بود ول ینمتوجه ا یخودش هم کم یمیعظ سروان
 :ید. از کاراگاه پرسکندیاشتباه م

به  یدیمازش هم پرس ی...حت کنهیکه انکار م  یخانوم قاسم یم؟کن  یکار خب حاال چ -
 گفت نه!  یتبا قاطع یدمظنون هست یکس

حواسش به  یممأمور بذار یه ید. بایستممکن ن یر غ یول یهآره درسته کار سخت -
هم  یگهاز طرف د یم،فهمیطرف اگه بره سراغ باند م یهباشه. از  یخانوم قاسم

 یریجلوگ یگهقتل د یهحداقل از  یجور ینممکنه جون خودشم در خطر باشه. ا
 .کنیمیم

 مأمور دنبالش بفرستن. یهاالن  یناز هم یگمپس م -

 یدبا یره،تو اون باند تماس بگ یهم هست که بخواد با کس! ممکن یهفکر خوب -
 .یمتلفنش هم شنود کن

 ... .یریممجوز شنود رو بگ یمازش که بخوا یمندار یمدرک  یول -

 پاسخ داد: یصبور کاراگاه

نگه داشت. باالخره  یمخف  یزیوچ یادز شهی. نمکنیمیم یدامدرک هم پ یبه زود -
 .شهیم یداسرنخ پ یه ییجا یه

بود، تا دوازده در  یازدهشد. ساعت  یادهپ یاز تاکس فروشییرینیش یجلو مهسا
با فاطمه  توانستیبعد هم م کرد،یکمک م  یو کم ماندیآشپزخانه کنارشان م

 برود. یرونب
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 یگفتند. با مهربان   یتشد؛ همکارانش به او سالم کردند و تسل فروشییرینیش وارد
 یلیدر جعبه بودند، خ یرینیش یدنکه مسئول چ  ییهاشان تشکر کرد. با بچهاز همه

ها را فقط موقع ورود و آن راندگذیدر آشپزخانه م یشهنبود. کل روز را هم یمیصم
باال رفت و لباسش را عوض کرد. اجازه نداشتند با لباس  ی. به طبقهدیدیو خروج م

به  ینگاه  کرد،یوارد آشپزخانه شوند. همانطور که لباسش را عوض م یشخص
 یقبل یبه مهسا یچشم، شباهت  یر ز یاهیس یده،انداخت. رنگ پر ینهخودش در آ 
اش کم کند. وارد آشپزخانه چهره یاز نابود یبخند بزند و کمکرد ل  ینداشت. سع

گفتند. فاطمه با   یتتک به او سالم کردند و تسلشدند. تک یز سورپرا همهکه شد، 
 :یدتعجب پرس

 مهسا؟ ینداشت  یهفته مرخص یهمگه  -

به کنار فاطمه رفت و مشغول کمک  کردیطور که از همکارانش تشکر مهمان مهسا
 :یدبه او شد. فاطمه دوباره پرس

 ی؟نداشت  یمگه مرخص -

 و پاسخ داد: یدکش  یآه  مهسا

 یکمک   یه یاده،ست کارا زامروز چهارشنبه یامبدتره...گفتم ب یلیتو خونه نشستن خ -
 دلم باز شه. یکم یرونب یمبکنم. ساعت نهارم بر

 با لبخند گفت: حرف خوشحال شد و یناز ا فاطمه

 .خورییغصه م کنی،یم یالفکر و خ یتنها باش گیی. راست میزمعز یخوب کرد -

باشد و حالش را  یداو مف یبرا تواندیسخت مهسا م یبود که در روزها خوشحال
از مهناز نزند.  یکاًل حرف   یاسوال کند  یقاتتحق یاناز جر یدبا دانستیخوب کند. نم
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اش ناراحت شد، صحبتش نظر داشت تا اگر چهره یر را ز مهسا کهیباالخره درحال
 :یدپرس یاطرا قطع کند؛ با احت

 شد؟ یداپ یشچه خبر؟ گوش یقاتاز تحق -

 ایمیگهخدا کار د یها. البته بندهینام یا کننیم ییاز من بازجو یا ینه بابا! فقط ه  -
 نبوده. مطمئنًا قات... . یشبکنن. دوبار اونجا رو گشتن، گوش توننینم

 مکث کرد و ادامه داد: کمی

داشته؟ جرم  یخاص یلمف یاعکس  پرسنیم رو برداشته. همش هم یگوش  -
 یجهبه نت یازود ینبه ا کنمیچرت و پرتا. من که فکر نم ینکرده؟ از ا  اییمجاز

 برسن.

مه امشب...فاط ینهم یدبا یددر دل دعا کرد که نرسند، شا یبا نگران  سپس
 :یدمهسا از سوالش ناراحت نشده، دوباره پرس ینکهخوشحال از ا

 ی؟حرف نزد ینهنوز با ام -

 خب... . یاون نبوده...ول یر تقص دونمی. متونمیاصاًل نم ی؛نه فاط  -

 ... .گییم یچ  کنمیدرکت م -

 

 شانیسرئ یشساعت دوازده کنار هم کار کردند و صحبت کردند، بعد فاطمه پ تا
که در   ییمهسا را از حال و هوا خواستی. مگرفت  یعد از ظهر را مرخصرفت و ب

 «ی؟منو ببر خواییکجا م»بود:  یده. هرچه مهسا پرسیاوردآن بود درب
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 یدهنپرس یزیچ یگر ابرو باال انداخته و از جواب طفره رفته بود. مهسا هم د فاطمه
حواسش را  یجانو ه یز سورپرا یدرا دست فاطمه سپرده بود. شا یچیو ق یشو ر

 .دیدیبود که دوستش را م یبار ینآخر ینا یداصاًل شا کرد،یپرت م

 گفت:  رفتند،یم یطور که به سمت خروج بعد فاطمه آمد و همان یقهدق پنج

فالن  یگفت   یست. منم گفتم وقت آخر هفته گفتیم یکردم؛ ه   یشراض یبا بدبخت  -
 ل هفته که!آخر هفته او ینگفت  یریمبگ یمرخص تونیمیقدر م

 و گفت: یدخند مهسا

 یمرخص خواستیبار مرجان پنجشنبه م یه. یلیهشد خ یکه راض  ینبازم هم -
 کرد نذاشت زودتر از چهار بره.  یهرکار یره،بگ

 و گفت: یدکش  یپوف  فاطمه

 .یرهم رو مخ یقیه،آدم دق یلیخ -

 و گفت: یدخند مهسا

 !یهت چبرنامه ینمحاال بگو بب -

 باال انداخت و گفت: یابرو فاطمه

 یرماسنپ بگ خوامیکه م  یفخب ح یبگما؛ ول یدیمنرس یتا وقت  خواستمینم -
 .فهمییم

 یوار کنار د  رو،یادهآمدند و در پ یرونبودند، ب یدهرس فروشییرینیبه در ش دیگر 
 یدرآورد و وارد اسنپ شد. مهسا با کنجکاو یفشرا از ک اشی. فاطمه گوشیستادندا
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او فرو کرده بود. فاطمه با خنده سر مهسا را به عقب هل داد و  یگوشسرش را در  
 گفت:

 .ینماس یمبر خوامیخب بابا؛ م یلیخ-

 دار ندارم.خنده یلمف ی! فاطمه اصاًل حوصلهینماس -

 یلمف یهنشونت بدم.  یکمد  یلمف برمتیدار؟ معلومه که نمخنده یلمگفت ف  یک   -
داره نه . نه خندهیگنخوبه م یلیخپوست. خهمون سر  ینا،ا ییمعما ینهست از ا

 .کنهیحواستو پرت م یکم. داریهگر

 زد و در دل گفت: یلبخند مهسا

 دارم...! یاز ن یاالن چ  دونهیچه خوب م -

 در اسنپ شد. ینماکردن س  یدابه او زد و مشغول پ یچشمک  فاطمه

حرکت کردند و  ینماس یشدند و به سو ینبعد هر دو سوار ماش دقایقی
 نشدند. کرد،یم یبشانکه تعق  ینیمتوجه ماش کدامشانیچه

*** 

 که به مهسا نگفته؟  دونییاز کجا م -

 ... .دونمیم -

 ی،نفرو کشت  یه یشد یاحساسات  بار یهحرف بزن! همون  یمنطق  ی؟از کجا؟ چجور -
 بسته.

 یدی؟دستمه. فهم یشچون گوش دونمیم -
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 نگفته؟ دونییکه م  یشهم یلیدستته چه دل یشگوش  -

 به مهسا زنگ نزده، فقط تو تلگرام چت کردن. یدهفهم ینکهاز بعد ا -

 بعد بهش گفته. یدتشد یدخب شا -

 .فرستادنیم یگههمد یبودن عکساشونو تو تلگرام برا یدهنه! اگه همو د -

 نگاهش کرد و گفت: چپیچپ

 !یفتادی؟ن یر چطور تا حاال گ دونمی...نمینبود یمنطق  وقتیچه -

*** 

 ششم فصل

 زد. یدو تّقه به در اتاق سروان خسرو یصبور کارآگاه

 !ییدبفرما -

 :یدپرس کرد؛ینگاهش م یبا کنجکاو یرا باز کرد و وارد اتاق شد. سروان خسرو در 

 ی؟کرد  یداپ یزیکاراگاه چ  -

 تکان داد و گفت: یمنف  یتأسف سرش را به نشانه با

 ینجابوده. از ا یعاد یهم گفته همه چ کرده   یبشکه تعق  ینه متأسفانه. مأمور -
رفتن و بعدشم خونه برگشته  ینمابا هم س یده،و دوستشو د فروشییرینیرفته ش

 !ینهم

 مکث کرد و بعد گفت: کمی
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 کجاست؟  دونیدیرفتم، نبود. نم یمیاتاق سروان عظ -

 :یدبا تعجب پرس یخسرو سروان

 شه؟ینبود؟ مگه م -

 اومدم از شما بپرسم. ینهم یکردم برامنم تعجب   -

 را برداشت و گفت: اشیگوش  یخسرو سروان

 وقتیچهم که ه یکنه؛ مرخص  یر محاله د یمی. سروان عظزنمیاالن بهش زنگ م -
 قتل! ی...اونم پروندهگیرهیوسط پرونده نم

. رفتیم یمیبه سمت اتاق سروان عظ یپشت سر سروان خسرو یصبور کارآگاه
احترام  ید،بود و تا آن دو را د یستادها یمیاتاق سروان عظ یجلو یمودستوان مح

 گذاشت.

 یمی؟از سروان عظ یشده ستوان؟ خبر ندار یچ  -

 یفوت شده قربان. انگار سم تو بدنش بوده، کس یشبگفتن د  یموریسرهنگ ت -
 به قتل رسونده. یشونوا

*** 

 یش. قباًل آرزویشدخالص م یکاریب ینو از ا یشدتمام م اشیمرخص یگر روز د دو
اش سر رفته بود که حد قدر حوصلهکامل سر کار نرود، اما االن ان  یهفته یکبود 

لبخند  یروز د یادآوری. با آمدیبود و پارسا تا پنج نم یازدهنداشت. تازه ساعت 
بر لبانش نشست، از سرخپوست خوشش آمده بود. بعد از آن هم فاطمه  یکوچک 

خورده بودند. کاش  ینهار بستن یبرده و به جا یفروش یبستن یکبه زور او را به 
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زنگ  یهبه مهد شدیم یدکند تا حواسش پرت باشد. شا  یکار  توانستیامروز هم م
 یجا رفت،یم یهمهد یشبروند اما اگر پ یروننداشت، با هم ب یبزند و اگر کار

 .کردیم اشیوانهمهسا د یخال

 ینکرده بود؟ با ا  یبه خانه برسد. پارسا چه گناه  یبهتر بود غذا بپزد و کم شاید
صبحانه خوردن  یتخت بلند شد و به سمت آشپزخانه رفت. حوصله یفکر از رو

مورد  یآورد تا آب بشوند. غذا یرونرا باز کرد و دو بسته مرغ ب یزر نداشت. در فر
 یسپوست پرتقال را هم گذاشت تا خ وها . خاللپلو بود یرینشوهرش، ش یعالقه

 گذاشت؟یبخورد، اما مگر ترس م ییبرود و هوا یرونب خواستیبخورند. دلش م
و بعد  یبه کالنتر ییخودش تنها یروز د یشدباورش نم کرد،یاالن که فکرش را م

سابق نشود. در دل  یآن مهسا یگر د ترسیدیبود. م رفته فروشییرینیهم به ش
 یجور یکها هم عصر  برد،یها پارسا او را به محل کارش مکه صبح  دخدا را شکر کر 

 ... .یگرد گشتیبرم

دوستش  ینبا او صحبت کند. او هم بهتر یبزند و کم ینبه ام یگرفت زنگ   تصمیم
دوست حساب  ینرا از دست داده بود؛ زن و شوهر که با هم خوب باشند، بهتر

مهناز و  یهاخب راز  یبود؛ ول خبر یب  یزهاچ یلیاز خ ین! هر چند امیگرد شوندیم
ها از آن یر گفت. پارسا هم حت یگهر کس د یانبود که بتوان به شوهر  یزیمهسا چ

 بود. خبر یب 

 ید؟آقا، خوب ینسالم ام -

 سالم مهسا خانوم. خوب که... . -

 ندارد. ادامه داد: یگرفته بود و مشخص بود که حال خوب   صدایش
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 ید؟شما چطور -

دوستم رفتم حالم بهتر شد، به خاطر پارسا  یشپ یکم یگهد یروز منم مثل شما...د -
 .یامبه خودم ب یکم خوامیم

اومد به زور غذا تو حلقم  یقمرف یروز من که شب و روز ندارم. د کنید،یم یکار خوب   -
 ... .کنمیم یهگر  تونمیتا م یرم. هر روز سر خاکش میختر

 ید؟بر خوایدیامروزم م -

 آید؟یآره. شما هم م -

 سبک بشم. یکم یدشا یام،آره حتمًا. ب -

روزا  ینحرف زدم. ا یلیمن خ یدببخش یام،دنبالتون م یگهساعت د یمپس من ن -
 ید؟زنگ زد یدداشت ی. کاریستقدر حالم بده حواسم به رفتارم نان

 یدرفتارباهاتون ب دلیلیکنم. ب   یحالتونو بپرسم و عذرخواه  خواستمیم یننه هم -
 آقا. ینکردم ام

 و گفت: یدکش  یآه  امین

 مهسا خانوم. دونمیکه...راستش من خودمم، خودمو مقصر م  دلیلیب  -

 گذشته...پس منتظرتونم.  یگه. دیمحرفشو نزن یگهد یایدب -

 فعاًل خدافظ مهسا خانوم. -

 خدافظ. -
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 ینام یختهجسته گر یهاگذاشت. از صحبت  یشرا قطع کرد و سر جا گوشی
 زنگ زده بود. هایناست...کاش زودتر از ا یشانمشخص بود چقدر پر

 یشان. چشم هردوگشتندیساعت کنار مهناز مانده بودند و اکنون داشتند برم دو
 .کردیم یرانندگ  یبه سخت  ینقرمز بود و ام

 .یماگه شما گشنته، اول رستوران بر -

 ی؟ندارم. شما خودت چ  یزیبه چ یلآقا م یننه ام -

 بخورم. یچیه تونمیندارم. اصاًل نم یلمنم م -

نبود،  یک. اگر ترافشدندیکم داشتند از بهشت زهرا خارج منگفت. کم یزیچ مهسا
 .رسیدیمهسا به خانه م یگر د ییقهتا چهل دق

 مهسا خانوم! گمیم -

 کرد و منتظر شد.  ینرا به ام یشرو مهسا

 .یداز من با مهسا بود تر یشباشه شما ب یهرچ  یستید؟مشکوک ن یشما به کس -

 نداشته... . یدشمن یچمهناز ه کنم،یفکر م ینه واهلل من هرچ  -

 ...؟!خبرییکدوم از خدا ب   دونمیمنم نم -

 .یردبگ اشیهبود دوباره گر نزدیک

 گفت:  یبا دلدار مهسا

من و  ینکهاون باالست. بدون ا ییخدا یههم نشه،  یداباالخره...پ شهیم یداپ -
 .گیرهیتقاصشو پس م یم،شما بفهم
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 .گیدیآره درست م -

 :ید. دوباره پرسدادیانداخت که سه را نشان م ینبه ساعت ماش ینگاه  سپس

 یزیچ یهرستوران به زورم که شده،  یمبر خوایدیم یست؟گشنتون ن  یدمطمئن -
 .یمکن  یکه دوباره زندگ   یمشروع کن ییجا یهاز  ید. بایمبخور

اگر  دانستیانداخت. دلش سوخت. م ینام ی یدهبه صورت رنگ پر یه نگا مهسا
 قبول کرد. ینهم یبرا خورد؛یم یزیهمراهش برود، به خاطر او هم که شده چ

*** 

 معتمد در جلسه شروع به صحبت کرد: سرهنگ

. گفتن علت مرگ، سم یدهبه قتل رس یمیسروان عظ دونیدیجور که مخب همون -
 یعنی. پس یشهم یدهگفت آثار ضرب و شتم هم د  یقانون  بعد پزشک یبوده ول

رو تو  یمیساعت هفت تا هشت سروان عظ ینب یشبحداقل دو نفر د یانفر  یک
به  تونیمینم لیو گیرهیصورت م یریو درگ ندازنیم یر منزلش گ یکنزد یابونخ

بهش داده شده  اییگهد یممکنه سم جا دن،یهمونا بهش سم م یمطور قطع بگ
 یمیساعت نه همسر سروان عظ یشبباشه. د یکنرد گم یبرا یریباشه و اون درگ
 شنیم یهها که متوجه قضبچه گیره،یو سراغ شوهرشو م گیرهیبا اداره تماس م

 .رسنیم اشینشو به م کننیم یابیسروانو رد یگوش

 یقهدق یهبوده و  خسته کننیاول فکر م یده،که سروان پشت فرمون خواب  بیننمی
سروان  زنن،یم ینماش ییشهبه ش یهرچ  یوقت  یکنار زده تا استراحت کنه ول

با  یشب. من خودم ددنیاداره و خبر م زننیزنگ م یگهد دهیجواب نم یمیعظ
 نبود! یسرنخ  یچاونجا رفتم؛ ه یموریسرهنگ ت
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چرخاند  رسید،یافراد در جلسه که تعدادشان به هفت نفر م یاننگاهش را م بعد
 و ادامه داد:

حلش جمع  یرو برا یادیز هاییرون ینهم ی. براایهیچیدهپ یلیخ یپرونده -
 یداقاتل سروانو پ تر یعهرچه سر یدبا کنیم،یرو شروع م هایی. از امروز بازجویمکرد
 یپرونده یه یرو یقمشغول تحق یمیسروان عظ دونیدی. همون جور که میمکن

اون پرونده  یناز مظنون یصبور آگاهقراره کار  ییبازجو یناول یبراقتل بوده، پس 
 کنه.  ییبازجو

ترش سوال  یکنزد یو بعد از همکارا یدشروع کن یمیهم از همسر سروان عظ شما
اگه  یست، ولهمون پرونده ین. در قدم اول تمرکزمون و شکمون به مظنونیدکن

 .میبگرد اییگهدنبال سرنخ د یدخالفش ثابت بشه با

 سرهنگ معتمد اتمام جلسه را اعالم کرد و از اتاق خارج شد. سپس

از اتاق خارج شدند و به  یگر د یکهم همراه  یو سروان خسرو یصبور کارآگاه
و مهسا  یمظفر یندوباره از ام یدحرکت کردند؛ با یسمت اتاق سروان خسرو

خبر مرگ سروان  ی. قرار بود به آن دو به صورت ناگهان کردندیم ییبازجو یقاسم
 یکه سروان خسرو  د. هر چنیرندنظر بگ یر را بدهند و واکنششان را ز یمیعظ

 مطمئن بود کار آن دو نفر نبوده است.

*** 

 هفتم فصل

از  یآمده بود. پنجشنبه وقت  یبار دوم به آپارتمان خانم علو یبرا یصبور کارآگاه
از  یخبر یچو هکردند، مشخص شد آن د  ییبازجو یو مهسا قاسم یمظفر ینام
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وسط  ینا یزیچ یکهم نداشتند.  یدخالت  یعتاً نداشتند و طب یمیمرگ سروان عظ
نداشت  یخانم علو یپرونده به یاصاًل قتل سروان ربط  ید. البته شاآمدیجور درنم

کشته   یبرا یگرید یلهر چه فکر کردند نتوانستند دل یاما کارآگاه و سروان خسرو
کل پرونده را خوانده بود گفته   ینکهگ معتمد بعد از اکنند. سرهن  یداشدن سروان پ

خانم  یادو به احتمال ز یاست و خانم علو یانباند در م یک یبود به نظر او هم پا
 یگر د بار یکباند هستند. سرهنگ معتمد گفته بود بهتر است  یکهم عضو  یقاسم

تک برود و همه جا را دوباره خوب بگردد. بعد هم از تک یبه آپارتمان خانم علو
سوال بپرسد. کاراگاه خودش هم معتقد بود که  یقهدو دق یشده حت  ها،یههمسا

 یزیکار باشد باز چ  حظهنباشد و هر چقدر هم آدم مال یسرنخ  یچممکن است ه یر غ
سرکار  ینپنجم را زد. ساعت شش عصر آمده بود که ام ی. زنگ طبقهماندیجا م

 جواب داد: ینزنگ زدن باالخره ام یگر د بار یکو  یمعطل یقهنباشد. بعد از چند دق

 بله؟ -

منزلتون رو  یگهد بار یه خواستمیهستم؛ م ی. کاراگاه صبوریمظفر یسالم آقا -
 کنم.  یبررس

 کالفه پاسخ داد:  ییبا صدا امین

 !یدگشت  بار یهشما که  -

حکم  یم؛کن  یبررس یگهد بار یهگرفته شده   میتصم یول یمظفر یآقا کنمیدرک م -
 هم دارم! یشتفت

 است، در را باز کرد و گفت: فایدهیمقاومت ب  یدکه د  امین

 !ییدبفرما -
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 یشپ یخواب رفت، البته دفعهبه اتاق یممستق ی،بعد از عذرخواه  یبار قبل مانند
 بار ینخانم را هم همراهش آورده بود و او اتاق را گشته بود اما ا هاییساز پل یکی
. شدیم یداپ یقبل یها نداشت. اگر آنجاها بود دفعهآلبوم عکس یابا کشو  یکار

. تخت در سمت چپ اتاق قرار داشت چرخاند راو نگاهش  یستاداتاق ا یدر درگاه 
 یز م یز سمت راست اتاق نها و بود. کنارش هم کمد و کشو یدهچسب یوار و به د

کرد فکر کند هر   یمهناز گذاشت و سع یبود. خودش را جا یگر کمد د  یکو  یشآرا
 یجا بود، ول ینتخت بهتر یر ! زگذارد؟یکند، کجا م  یرا که بخواهد مخف  یزیچ

هم در آشپزخانه، در  یدنکرده بودند. شا یداپ یزیرا قباًل گشته بودند و چ نجاخب آ 
 یرونخواب بفکر از اتاق ینتخت بود. با ا یر از ز یبهتر یینهگز  ی؛یباال هایینتکاب

 :یداو تعجب کرده بود، پرس یعشدن سر یخیالکه از ب  ینآمد. ام

 شد؟ یکاراگاه چ   -

 آشپزخونه رو بگردم؟ تونمیم یدببخش -

 :یدپرس یار با تعجب بس امین

 چرا؟ -

 یمخف  یبرا ییهم که جا یرایی. تو حال و پذیمقبل کامل گشت یاتاقو که دفعه -
 .یمآشپزخونه رو هم گشته باش یست. به نظرم بد نیستکردن ن

 تکان داد و گفت: یسر امین

 ید؟هست یآخه اصاًل دنبال چ  یدرسته؛ ول -

 نداد و به سمت آشپزخانه حرکت کرد. یجواب  کارآگاه
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کل   یمساعت و ن یکخارج شد.  ینام یاز خانه یار بس یساعت بعد با کالفگ  دو
خواب نکرده بود. بعد دوباره به اتاق یداپ یچیو رو کرده بود، اما ه یر آشپزخانه را ز

نکرده  یداپ یچیباز ه یموکت و...را هم گشته بود، ول یر رفته بود و پشت کمدها و ز
بود.  یباند به کل منتف  ییهاوصاف قض ین. با اآمدیمسخره م یلیبود. به نظرش خ

 یکند، به خانه  یمخف  خواستیرا که م هایییلوسا یخانم علو ینکهمگر ا
همکار مهناز  ینی،خانم مع یا یخانم قاسم یخانه یش. حکم تفتبردیدوستانش م

کرد و زنگ   یخداحافظ  یمظفر ینداشتند. از آقا یمدرک  یچگرفت. ه  شدیرا هم نم
 یستهم، باز قرار ن هایهجو از همساورا زد. مطمئن بود با پرس شانبغلیواحد 

ها صحبت کرده بود، با تمام آن بار یکبشود. مخصوصًا که قباًل  یرشدستگ یزیچ
 البته به جز... .

 یینیپا ییهصحبت کرده بود، همسا هایهکه آمده بود و با تمام همسا  یروز آن
 یعاند. سرگفته بود مسافرت رفته  شانیبغل ییهواحد سمت راست نبود. همسا

 یهابرگشته باشند، البته کفش کردیها را زد. دعا مآنرفت و زنگ  یینها را پاپله
 اند.که برگشته  دادیدر نشان م یجلو

 در را باز کرد و گفت: یانسالمرد م یکبعد  ایدقیقه

 .ییدبفرما -

 گفت:  داد،یطور که نشان مرد مکارتش را درآورد و همان  یصبور کارآگاه

 تونییباال ییههمسا دونیدیمطور که هستم، همون یسالم من کارآگاه صبور -
شون درباره هایههمسا یاز همه بار یه. ما یدهبه قتل رس یشحدودًا ده روز پ

 .یدشما ظاهرًا مسافرت بود یم؛جو کردوپرس
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 .یید. من در خدمتم؛ بفرمایمبله درسته، دو روزه که برگشت -

 یخانوم مظفرآقا و  یدعوا یقبل! شما صدا ینه، چهارشنبه یشپ یچهارشنبه -
 یدید؟رو شن

بعدش خانوم  یقهچند دق یول کردن،ینم یدادواضح نبود. داد و ب یلیبله؛ اما خ -
 رفت. یروناز آپارتمان ب یمظفر

دعوا بازم  ینرفته. جز ا یخانوم مظفر یدههم گفت که د تونیکنار  ییهبله همسا -
 ین؟متوجه نشده بود یزیبا هم مشکل داشتن؟ شما چ

 ینمدعواشون شده، تازه ا یمبود که متوجه شد بار یناول یننه کاًل آروم بودن. ا -
 .یدیمفهم ینرفت و بعدم آقا ام یرونب یخانوم مظفر یوقت 

 کجا رفت؟  ینآقا ام ی؟چ  -

 یکه آقا  یدهد یخانومم گفت از چشم ی،ساعت بعد از خانوم مظفر یهحدودًا  -
 .رفتهیم یینها پاداشته از پله یمظفر

 :یدبعد پرس« سر نخ! ینما»در دل زد و با خود گفت:  یلبخند یصبور کارآگاه

ها استفاده کردن؟ چرا با از پله یمظفر یهم آقا یچرا اون شب هم خانوم مظفر -
 آسانسور نرفتن؟

خانوم  یشه،داره آسانسور سوار نم یاکاًل فوب  یمظفر یواهلل جناب سروان آقا -
 بوده حوصله نداشته. یعصبان  یدا. شدونمینم یگهرو د یمظفر

 هستم. یکارآگاه صبور  یستم،. من سروان نیدممنونم لطف کرد یلیخ -

 جناب کاراگاه. یدببخش -



 

 
53

 delaram1221زهر؟ |  یااست  تر یداستان کوتاه ترس سم
 

با  تونمیاز خونه خارج شده، م یمظفر یکه آقا  یدهخانومتون اون شب د یدگفت  -
 خانومتون هم صحبت کنم؟

 بله. حتمًا. -

 باز کرد و گفت: تر یشدر را ب سپس

 تو جناب کاراگاه! ییدبفرما -

 نه ممنونم جناب؟ -

 هستم. ییعلما -

خانومتون  یدبگ شهیزودتر برگردم اداره. اگه م یبهتره هرچ  یی،ممنون جناب علما -
 کنم.  یادداشترو بگن من  یقدق یاتکه جزئ  یادب

 .کنمیاالن صداشون م -

 را به داخل خانه برگرداند و همسرش را صدا کرد. یشرو سپس

 جناب کاراگاه! یاداالن م -

 در آمد. یجلو یانسالم یبعد خانم دقایقی

 سالم. در خدمتم. -

از آپارتمان  یمظفر یکه آقا  یدیدشوهرتون گفتن اون شب د یی،سالم خانوم علما -
 بود؟ یکِ   یقاً دق یادتونهخارج شده؛ 

پا  یداص یدم. بلند شده بودم آب بخورم، دیادمهکه   ییبود تا جا یکربع به  یه -
 آقاست. ینام یدم. رفتم نگاه کردم دیادم
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 به خونه برگشت؟ یکِ   ید! متوجه نشدییممنونم خانوم علما یلیخ -

 .یدمپا شن یفقط صدا یدم،دفعه رو ند ینفکر کنم حدودًا چهار و پنج صبح. البته ا -

 .ییممنونم خانوم علما -

از آپارتمان خارج شد.  زد،یدر دل لبخند م کهیکرد و درحال  یخداحافظ  سپس
 .شدیداشت روشن م یز چکم همهکم

*** 

سر  ی،هفته مرخص یکشود. باالخره بعد از  یلمانده بود تا تعط یگر ساعت د یک
کم حالش اشتباه کرد، اما کم هایرینیصبح چندبار در پخت ش یلکار آمده بود. اوا

 گذاشتیشد. فاطمه حواسش کاماًل به او بود و نم یمقد یبهتر شد و همان مهسا
. با خود فکر کرد بهتر از خانه بود خیلیفرو برود. در محل کار حالش  یالدر فکر و خ

 :گویندیچگونه م

 بد است. ینبهتر از همنش ییتنها -

. پنجشنبه بعد از یستقابل تحمل ن ییبود که واقعًا تنها یدههفته فهم یک این
کند.   ینتوانسته بود ترسش را مخف  یگر د یدهبه قتل رس یمیسروان عظ یدفهم ینکها

پارسا غش کرده بود و تا آخر شب هم نتوانسته بود  یندر ماش ییبعد از بازجو
 کلمه صحبت کند.  یک یحت 

نکند  ترسدیدچار شوک شده و م یر اتفاقات اخ ینفکر کرده بود او به خاطر ا پارسا
بود که فکر  یناما اشتباهش ا کرد،یدرست فکر م یاو را هم بکشند. البته تا حد

 ی. به زودکردیفکر ممکن را م ینترمهسا درست یول کندیمهسا اشتباه م کردیم
او قرار بود به قتل برسد. هر چه فکر  ظیمی. قطعًا بعد از سروان عشدینوبت او م
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 یدهرا فهم یزیاند؟ مگر او چه چرا کشته یمیچرا سروان عظ فهمیدینم کردیم
بود؛ وگرنه چرا  یدهفهم یزیحتما مهناز هم چ ید؛به ذهنش رس یبود؟ ناگهان فکر

 یزی...مهناز چه چیدتهد یکاز  یغبا او نکردند؟ در یکار  یچفقط مهناز را کشتند و ه
 بود؟ یدهرا فهم

است؛ تمام قطعات آن پخش و پالست و دو  یشرو یجلو یپازل کردیم احساس
 گشت؟یگمشده م  یهادنبال قطعه یدشده. کجا با قطعه از آن هم گم

 ... .کردیفرار م یدبود، فقط با یر د یلیگشتن خ  یبرا یگر د شاید

 ستیبار ینکه انگار آخر  کردیبه پارسا نگاه م یجور ینبرگشت، در ماش هنگام
 یرو یکه کم  یشبلند و موها یهاآن مژه یبایش،ز رخیم. نبیندیکه او را م

نداشت،  یفرارش راه برگشت  یدمعلوم نبود، شا چیز یچبود. ه یختهر اشیشانیپ
 بود. بار ینآخر ینواقعًا ا یدشا

 به مهسا کرد و گفت: ینگاه  پارسا

 !کنییدلبر نگام م یلیشده؟ امروز خ یزیچ -

 و گفت: یدخند مهسا

 نه فقط دلم برات تنگ شده. -

 دست مهسا گذاشت و آن را فشرد. یدستش را رو پارسا

تو رو اصاًل ندارم. خدا رو شکر که بهتر  یشونیو پر ی! طاقت ناراحت یزممنم عز -
 .یشد

 .یمبر یرونپارسا امشب شام ب گمیم -
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 فدات شم! یخسته شد ی،غذا درست کرد یلیهفته خ یننه که ا یزم،باشه عز -

 یخنده ی. پارسا از ته دل خوشحال بود که باالخره صدایدبلند خند یبا صدا مهسا
 حالش خوب نشود. وقتیچه یگر د ترسیدی. مشنودیمسرش را مه

به آن فکر نکرده  وقتیچکار را بکند، تا حاال ه  ینا یدچگونه با دانستینم مهسا
 وقتیچکند؛ اما ه  مجبور شود، فرار  یروز یدکه شا  رسیدیبه فکرش م یبود. گاه 

 رفتیم یدشب بانداشت. نصفه یشبرا یانقشه یچبه آن فکر نکرده بود. ه یجد
از سر کارش برود، چمدانش را  خواستمیبهتر بود؟ اگر  رفتیاگر از سر کار م یا

به کجا؟  رفت؟یم یدبا یاصاًل چه جور گفت؟یبه فاطمه چه م کرد؟یچه کار م
احمق ». بعد خطاب به خودش گفت: خریدیم یطبل ینامشب آنال ینهم یدبا
 ینبا ماش ید! فقط بایطکه! چه دلت خوشه، بل  رییم کجا  فهمنیخب م یط؟بل

واسه  یحت  یری،بگ یدازت نمونه! اسنپ هم نبا یرد هیچکه   ی. جوریبر یشخص
 «.ینالترم

 :یدشد. پارسا با تعجب پرس یرهخ یرونو به ب یدکش  پوفی

 کشی؟یچرا پوف م -

 دلم گرفت. یهو...یچیه -

قشنگ دلت باز  خوریم،یم یبستن یه یریمم ینجاقربون دلت برم من. االن ا -
 .شهیم

 نگه داشت. فروشییبستن یک یرا جلو ینبعد ماش و

*** 
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 هشتم فصل

 یروزها کس ینآمد. ا یفونزنگ آ  یبود، که صدا یزیونتلو یتماشا مشغول
که در کنار در   یفونمبل بلند شد و به سمت آ  ی! با تعجب از روآمدیشان نمخانه
 هاین. ادادیرا نشان م یگر د یسو دو پل یسروان خسرو ینبود، رفت. دورب یورود

ار بکوبد و از دستشان خالص یوسرش را به د خواستیدلش م خواستند؟یباز چه م
سر نخ  یکهنوز  یو خانه را گشته بودند، ول یدهشود. تا توانسته بودند سوال پرس

 و گفت: را برداشت یزنگ دوباره بلند شد. گوش ینکرده بودند. صدا یداهم پ

 بله! -

 .یینپا یایدلطفًا ب ید،متأسفانه شما بازداشت یمظفر یآقا -

بودند؟ از کجا؟ چطور؟ اصاًل  یدهچه؟ نکند فهم یو مبهوت شد. بازداشت؟ برا مات
چرا  داندیکه م  دادیو نشان م باختیخود را م یدبودند؟ نبا یدهاز کجا معلوم فهم

 :یدپته پرسشده. با تته یر دستگ

 ؟ بازداشت؟چرا -

هست که فعاًل  تونیهشواهد بر عل یسر یه. یایدب یینپا یبله لطفًا جناب مظفر -
 .یمکن  یرتوندستگ یممجبور

به اطراف انداخت. قبل از بازداشت شدن،  ینگاه  یرا گذاشت و با ناراحت  گوشی
آن  یعبرگشت. سر یاافتاد، انگار به دن یزیوننگاهش که به تلو کردند؟یم یچه کار

نبود  یادشقدر جا خورده بود که را خاموش کرد و به اتاق رفت تا لباس بپوشد. آن
 برود. یینپا یژامهبود با همان پ یکلباس عوض کند، نزد یدبا

 را برداشت و گفت: یزنگ آمد. از اتاق خارج شد، گوش یصدا دوباره
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 .یاماآلن م -

 !یمظفر یآقا تر یعسر -

 یدنبا یزی. چیمشک  یچهار خانه یراهنر و پبه خودش انداخت؛ شلوا نگاهی
کار   یگر . ظاهرًا دگرفتندیم هایسکه پل  داشتینه اگر هم برم ی؟گوش  داشت؟یبرم

قدر که چه ها را خاموش کرد و از خانه خارج شد. هر نداشت. چراغ اییضرور
 یرونبودند آن شب ب یدهفهم اهآن یعنی. شدیم تر یشترسش ب رفت،یم تر یینپا

باشد چون اصاًل بلد نبود  یگرید یز چ کردیبود؟ دعا م یگرید یز چ یهقض یارفته؟ 
 یبه در ورود یگر رفته. د یرونو انکار کند که آن شب ب یددروغ بگو یدرست حساب 

 :گفتیکه م  یدرا شن هایساز پل یکی یبود. صدا یدهرس

 کنه؟یسروان نکنه داره فرار م -

از  یکیرفت.  یروندر را باز کرد و ب ید،بگو یزیچ یسروان خسرو ینکهاز ا قبل
کرد. از سمت   یتهدا ینبه دستش زد و او را به سمت ماش یبنددست هایسپل

 هم کنارش نشست. یسشد و همان پل ینراست سوار ماش

*** 

 یابانآمد. کنار خ یرونب فروشییرینیشد تا پارسا از آنجا دور شود، بعد از ش منتظر 
 یمبرود، تصم خواهدیکجا م  دانستیشد. هنوز هم نم یتاکسو منتظر  یستادا

ساک  یچاز تهران دور بشود. ه تواندیکه م  ییداشت به سمت جنوب برود و تا جا
اش و شارژر و شناسنامه یش فقط هنذفریفهم با خود برنداشته بود. در ک یو چمدان 

 بود.
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و پول نقد همراه  یرددر حسابش را هم از بانک بگ یهاداشت سر راه پول تصمیم
هرچه فکر کرده بود، به نظرش آمده بود که بهتر است صبح  یشبداشته باشد. د

 یدور شدن داشت و تا هنگام یبرا ترییشوقت ب گونهینسرکار نرود و فرار کند. ا
 یداز راه رس یتاکس یکد. باالخره شیدور م یلیخ یگر که بخواهند نگرانش شوند، د

 سوار شد. ید،درس را بگوآ  ینکهو مهسا بدون ا

 ها! خورهینم ییما هر جا یر مس یری؟خانم کجا م -

 .شمیم یادهجلوتر پ یابوندو خ -

همکارانش  ینکهقبل از ا خواستیسرش را تکان داد و راه افتاد. مهسا م راننده
پول  ینکهبعد از ا توانستیبانک بود و م یکباالتر  یابانبرسند، از آنجا برود. دو خ

 .یردبگ یسابش را نقد کرد، دوباره تاکسدر ح

وقت  ی. حت کردیآن را هم نابود م یدتلفن همراهش بلند شد. با یامکپ صدای
 یمو س گذاشتیم یامن یرا جا اشیگوش  یدبخرد. با یدیجد کارتیمنکرده بود س

 ینرا ببرد. ا اشیکند و گوش  یسکر توانستی. نمریختیکارتش را دور م
با روشن کردن  توانستندیم یدبودند، شا یشرفتهپ یلیخ یامروز هاییگوش
 کنند.  یدااو را پ یشنش،لوک

 یشهشد. از ش یادهبانک نگه داشت و مهسا بعد از حساب کردن پ یجلو تاکسی
. به هرحال آنجا از همکارانش آنجا نباشد یبه داخل بانک انداخت تا کس ینگاه 
 بود. فروشییرینیبه ش یبانک مل ترینیکنزد

*** 
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بود  بار ین. اولبود ینالدر ترم یفش،پول نقد در ک یلیونبعد با دو م یمساعت و ن یک
اصفهان  یاسخت بود. قم  یشبرود و انتخاب برا خواهدیکجا م  دانستیکه نم

 توانستیتر بود. بعد هم ممناسب یار خب قطعًا اصفهان از قم دورتر و بس رفت؟یم
 به سفر ادامه بدهد. جور نیبرود و هم یراز از اصفهان به ش

پر شود. دو مرد عقب  یناصفهان شد و منتظر ماند تا ماش هاییناز ماش یکیسوار 
 یازدهبه ساعتش انداخت،  ی. نگاه نشسته بودند و او جلو کنار راننده نشسته بود

 یبا او تماس گرفته بود. خدا را شکر کرد که در لحظه یبود. حتمًا تا االن فاطمه کل
ساعت از وقتش  یکخالص بشود.  اشیاز شر گوش یدافتاده بود با ادشیآخر 

 یامن شده بود اما اشکال ییبه خانه و پنهان کردنش در جا یصرف برگرداندن گوش
 یشد، کم یاز هم از کمدش برداشته بود تا اگر ن یدست لباس محل یکنداشت. 

که او آن روز به   گفتندیم یسبه پل هایهبدهد. حتمًا بعدا همسا ییر خودش را تغ
راحت بود که  یالششده بود اما خ یببه خانه برگشته و بعد غ ایینکردن  ر طرز باو

نبود اما  اشیدر گوش یمهم یز . چکنندینم یدارا پ اشیهر چقدر هم بگردند، گوش
 یدوارد تلگرامش بشود. با توانستینم یگر را شکانده بود، د کارتشیمچون س

 یباشد. ممکن بود روز شتهبه تلگرامش دا یتا دسترس داشتیمرا نگه  اشیگوش
 کند.  یدابه مدرک پ یاز ن

فرستاد  یلب صلوات  یر سوار شد و حرکت کردند. ز ینعقب ماش یگر مرد د یک باالخره
 پارسا تنگ شده بود. یاالن دلش برا ینو خودش را به خدا سپرد. از هم

و صبح اول صبح از خانه فرار کرد، چمدانش را بست  یواشکیشهرزاد افتاد که  یاد
کند، اما مهسا تک و تنها داشت   با عشقش فرار  خواستیخوش به حالش...او م

 یگر د یآن حماقت را نکرده بود. اگر کم ی. کاش در نوجوان کردیبه ناکجا آباد فرار م
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 یزیهم نداشت که الاقل چ ی. گوشیشدنه میواد یالاز حجم فکر و خ ماندیم یکار ب
 ینگرفت در اول  یمبر خود فرستاد و تصم ی. لعنت داشتیکتاب برم  یکند. کاش بخوا

 یشه. همکردیم یداپ یفروشکتاب بخرد. البته اگر در آن جا کتاب  یکاستراحتگاه 
 لحظات. یندر بدتر یحت  یشد،با کتاب آرام م

 خوابش برد. داد،یگوش م  یوهمانگونه که به راد کمکم

 

*** 

 .یمنماز دار یتوقف برا اییقهدق یستب یهخانم!  -

 ها را ببندد.آفتاب باعث شد دوباره آن یمباز کرد. نور مستق یرا کم هایشچشم

 دوباره گفت: راننده

 قفل کنم! ینوماش خوامیم یم،توقف دار یقهدق یستب یهخانم  -

. خودش یردبسته شدنشان را بگ یکرد جلو  یرا باز کرد و سع یشهاچشم یسخت  به
کج شده بود. آن را صاف کرد و بعد از   یاش کمنگاه کرد، مقنعه بغلنهیرا در آ 

 یستکرده و گفت که حتمًا تا ب  یدار شد. از راننده تشکر کرد که او را ب یادهپ ینماش
را به خاطر  ین. اطراف را نگاه کرد و محل پارک ماشآیدیم جاینهم یگر د ییقهدق

حرکت کرد. اول  ییشوه سمت دستدوشش انداخت و ب یرا رو یفشسپرد. بند ک
. هر چه قدر کردیجلب توجه م یداما نبا یرد،را در بغل بگ یفشک  خواستیم
 تر!مشکالت هم کم تر،یخیالب
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نگران  یناز ا تر یشب یستخلوت بود و مهسا خدا را شکر کرد که قرار ن شوییدست
 .ینداو را بب ییآشنا یارا بدزدد  یفشک  یکس  ترسیدی. دائمًا مباشد

هر  اییقهربع وقت داشت. ده دق یکاز اتمام کارش به نمازخانه رفت. هنوز  بعد
کتاب   یکو البته  یخوراک  یکم  یدآمد. با یروندو نمازش را خواند و از نمازخانه ب

 .خریدیم

. از رستوران و خوردیبه چشم نم اییاز بخت بد، آن اطراف کتاب فروش اما
 یاز حت  یغاما در یشدم یدهآنجا د فروشییچبار و ساندوخشک سوپرمارکت گرفته تا

برداشت.  یکرفت و چندتا ک یبه سوپر یدانه! ناامیفروشکوچک کتاب  یز م یک
. کردندیحرکت م یدبا ونبود  یوقت  یگر هم بخرد اما د یچساندو یک خواستیم

افرها رفت. دوتا از مس ینکرد به ضعف رفتن دلش توجه نکند و به سمت ماش  یسع
شود  ینسوار ماش ینکه. قبل از امنتظر مانده بود یروننشسته بودند و راننده ب

را بکند  ینا یسکر خواستیگذاشت. نم  یفشداخل ک شان،یکیرا به جز  هایکک
 .یندرا بب یفشک  اخلعقب د یکه مسافران صندل

داشت  یم. مهسا اول تصمیدندساعت چهار، باالخره به اصفهان رس هاینزدیکی
را حساب کرد و از  یهبدون تعّلل سفرش را ادامه بدهد و در اصفهان نماند. کرا

بخورد، بعد سفرش  یزیبهتر باشد اول چ یدشد اما بعد فکر کرد، شا یادهپ ینماش
 که بهتر بود... .  یچیدست دوم هم بخرد. از ه یگوش  یکرا ادامه بدهد. 

در اصفهان نداشتند و ماندنش  یلیآشنا و فام یچتر بود. هعاقالنه یدوم تصمیم
در  یکار ب یگر د یگذشته اگر کم  یننداشت. از ا یدو ساعت در آن شهر خطر یبرا

گرفت و   یتاکس یک. ُمردیخود مبهشده و خود یوانهکم دکم  نشست،یم ینماش
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 یالشهم گفت که خ ندهران« مناسب بخرد. یمتبا ق یگوش  خواهدیم»گفت: 
 خواهد برد. یمناسب یجاراحت باشد و او را به 

 یگوش  تواندیم»کرد و گفت:   یفاو تعر یاصفهان برا یلراه راننده از بازار موبا در 
خودش  یاز حال و هوا یراننده باعث شد مهسا کم هاییپرحرف « کند.  یداپ یمناسب

 ببرد. یادرا از  یتشموقع یقهچند دق یو برا یایددرب

*** 

 فروشییرینیفاطمه از ش یشپ ییقه. ده دقیامدن یرونچه منتظر ماند، مهسا ب هر 
 یگر هم که خاموش بود. د اشیاز مهسا نبود. گوش یخارج شده بود، اما هنوز خبر

بهتر بود داخل  یدفاطمه را هم نداشت. شا ی. شمارهشدیکم داشت نگران مکم
شد و آن را قفل  یادهپ ینماش ز . اگرفتیو سراغش را م رفتیم فروشییرینیش
 رد.ک

 :یددار پرسسوال کند. سمت صندوق رفت و از صندوق یدبا یاز چه کس دانستنمی

 شناسید؟یرو م یمیخانوم مهسا عظ یدببخش -

باهاش تماس گرفت برنداشت؛  یمشد. هرچ یشاک  یسرئ یسالم اتفاقًا امروز کل -
 ید؟نداشتن. شما همسرشون یدوستاشم ازش خبر

 پاسخ داد: یبا نگران  پارسا

 یومده؟امروز مهسا سر کار ن گیدیشما م یعنیمن همسرشونم،  بله -

 گرفته.  یداده نه مرخص یگفت نه خبر  یسنه واهلل. رئ -

 با وحشت گفت: پارسا
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 رسوندمش! ینجامن خودم صبح ا یول -

 :یدنگران شده بود. پرس یگر دار هم دصندوق مرد

 اومده، خودش خونه برگشته. یشپ یمشکل یدشا -

خارج شد.  فروشییرینیو از ش یدکش  یشموها یدستش را رو قرارییبا ب  پارسا
کم بود. نکند   یلیبه خانه برگشته باشد و به پارسا خبر نداده باشد، خ ینکهاحتمال ا

 مهسا هم...!

بود  یدوار شد و به سمت خانه حرکت کرد. ام ینکرد فکر بد نکند. سوار ماش  سعی
مشکوک به  یلیرا خاموش کرده بود؟ خ اشیمهسا در خانه باشد. اصاًل چرا گوش

 .آمدینظر م

خواب رفت، ها خاموش بود. مهسا را صدا کرد و به اتاقچراغ ید،به خانه رس وقتی
 یو حمام را هم چک کرد. مهسا خانه نبود. از نگران  ییشوبود. دست یخال
ا شده و مهس یزیچ یدافتاد، شا ینام یادبکند. ناگهان  یدچه کار با دانستینم
فکر  ینخاموش شده بود. با ا وهم تمام شده  اشیرفته بود! شارژ گوش ینام یشپ

 را گرفت و منتظر شد تا جواب بدهد. ینام یشماره

چه  ینجابرنداشت. ا یاش زنگ زد اما کسو دو بار به خانه ینام یبه گوش بار پنج
زنگ  یبه کالنتر ید. نکند...بایفتدتنش به لرزه ب شدیخبر بود؟ فکرش هم باعث م

 کردیها را پر مفرم گمشده ید. احتمااًل بارفتی! نه بهتر بود خودش آن جا م؟زدیم
دستانش گرفت.  یانمبل نشست و سرش را م یاما مهسا که گم نشده بود؟ رو

 دادیخبر گم شدن مهسا را م یدشده بود. بعد بلند شد و به سمت در رفت. با یجگ
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ها و کتاب  یونرا مد یدکه به ذهنش رس  یفکر ین. اشدیوگرنه خودش مظنون م
 بود. ییجنا هاییلمف

*** 

 نهم فصل

در هر  یول آمدیخسته بود اما خوابش نم ی. کمیدرس یراز ده شب به ش ساعت
را هم که در شب  یچند ساعت راه  ین. همماندیم یراز شب را در ش یدصورت با

 یصندل یهااما خدا را شکر جوان نشسته بود ینآمده بودند، با ترس و لرز در ماش
او نکرده بودند. در  بهنگاه هم  یعقب هر چقدر هم ظاهرشان ترسناک بود، حت 

کجا برود. هتل؟ مسافر خانه؟ آخر کجا   دانستیبود و نم یستادها یراز ش ینالترم
 یماندهیباق  دادند؟یبدون شناسنامه اتاق م یدختر تنها یکبه  ینصفه شب

 یاز آن خورد. ناگهان فکر یبود، درآورد و کم یدهدر اصفهان خررا که  یچشساندو
که در آن   یبرگرداند و به مسجد یفشرا به ک اندویچس یع. سریدبه ذهنش رس

کنار آن باز بود. خدا را شکر   ییشوبود رفت. در مسجد بسته بود اما دست یکینزد
اش را . مقنعهیدبه صورتش مال یرهپودر تِکِرم  یرفت. کم ییشوکرد و داخل دست

ها سر یرا به روش محل یبود عوض کرد. روسر یفشکه در ک  اییمحل یبا روسر
 یگر جلب توجه نکند، اما همان ساده سر کردنش هم باعث شده بود د یادنکرد که ز

 هایاز تاکس یکیخارج شد و سمت  ییشو. بعد از دستیایدبه نظر ن یتهران  یادز
چرا  پرسیدیم یدار صحبت کند. البته اگر هم کستا لهجه کردیم یسع یدرفت. با

ها به در تهران بزرگ شده و فقط تابستان گیاز بچ یدبگو توانستیلهجه ندارد، م
 رفته است. یشانروستا

 برم. خوامیخوب م یمتبا ق یزیچ یامسافرخونه یدآقا ببخش -
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 باال خانوم. یاب -

توجه نکند. اکثر مردها در اول نگاه راننده  یهاکرد به نگاه  یشد و سع یتاکس سوار 
. البته ممکن هم بود راننده داشتندیدست برم کردی،یم توجهییو اگر ب  کردندیم

 یر اخ هاییهم به خاطر نگران  یداز آن مردها نباشد و دست از سرش برندارد. شا
درب و  یامسافرخانه یجلو یبعد تاکس بعر  یک. ترسیدیم یز قدر از همه چان

 داغان نگه داشت و گفت:

 خانوم. ییدبفرما -

 یدهمرحله رس ینترشد. حاال به سخت یادهپ ینرا حساب کرد و از ماش یهکرا  مهسا
 بود.

 گفت:  ییبا خوشرو یرشمسافرخانه شد. مسئول پذ وارد

 سالم. -

 .خواستمیاتاق م یهسالم  -

 ید؟نفر یه ینهم -

 بله آقا. -

 برداشت و گفت: یدهارا از قسمت کل یدیکل  مرد

 اتاقو نشونتون بدم. یاریدب یفتشر -

. پشت کردیرفتار م یز شک برانگ یداما نبا «یستن یازین» یدبگو خواستیم مهسا
را باز  یکطبقه را با آسانسور باال رفتند. مرد در اتاق صد و  یکسر مرد راه افتاد و 

 یده،پوس یهادونفره با مبل ید؛ اتاق هم بد نبو یلیکرد و مهسا وارد آن شد. خ
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ها کرد جز تخت  یو مرتب. سع یز شده و اما دو تخت تم ریشیشر یباً فرش تقر
 آمد و گفت: یرونرا نگاه نکند. از اتاق ب یگرید یجا

 خوبه. ینهم -

 .یدفرمو پر کن یین،پا یاریدب یفخب پس تشر -

مرد  یرشبرگشتند. مسئول پذ یینها به پااز پله بار ینسرش را تکان داد و ا مهسا
حرفش را باور کند. هر چند حرفش  کردیو مهسا دعا م رسیدیبه نظر م یخوب 

 دروغ محض بود.

 . مرد گفت:داد یلرا پر کرد و تحو فرم

 تون خانوم.شناسنامه -

سره سمت بندر  یه یفتیمراستش خونه جا گذاشتم. قرار بود امروز پنج صبح راه ب -
شد، برادرمم به خاطر بابام  یض. بابام مریکیاستامون همون نزدروست یم،عباس بر

بود دلم  یضمر یزممنم عز یگهمجبور شد خونه بمونه، مادرم دست تنها نباشه. د
 خوامیتو روستا تنها باشه، پا شدم راه افتادم. حواسم نبود تو راه م یاوردطاقت ن

 مو بردارم.مسافر خونه بمونم شناسنامه

کرد ترسش را نشان ندهد و   ی. مهسا سعیکردا شک نگاهش مب یرشپذ مسئول
 جلوه کند. یعاد

 یاوردید؟همه راه ن ینچمدون هم ا -
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 دزدن،یترسم باشه م یراه. ه  یمآخه تو راه و ن یچم...چمدون؟ چمدون چ  -
شااهلل صبح زود راه . فردا انیگهد یفمک  یندست لباس گذاشتم تو هم یهندزدن؟ 

 محلمونم. یگهتا شب د یفتمب

 که به نظر قانع شده بود، گفت:  یرشپذ مسئول

خب  رید،یاگه صبح زود م یول یمبدون شناسنامه اتاق بد یمواهلل ما اجازه ندار -
 باشه!

 .یرمصبح م یشبده من ش یرتخدا خ -

. انگار خدا واقعًا شدیها باال رفت. باورش نماز پله یرا گرفت و با خوشحال کلید
 کنارش بود.

را  یشو مانتو یها روشن شوند. روسرکرد تا چراغ  یزانمخصوص آو یرا جا کلید
االن چه  یعنیپارسا تنگ شد.  یها انداخت. دلش برااز تخت یکی یدرآورد و رو

او هم با مهناز در  کردیفکر م ین. البد امدادیخبر م یسحتمًا به پل کرد؟یکار م
 یفرستاد. هر کار یبر زندگ  یلعنت  .انددست بوده و حاال او را هم کشتههم یکار

را  یزیونکار را کرده. تلو  ینکه بهتر  دانستیاما م لنگیدیم یگر د یجا یک کردیم
افتاد که  یادش. کردیم ی. احساس گرسنگ یایدب یروناز فکر ب یروشن کرد تا کم

رفتن را  یرونب یمرغ خورده. حوصله یچساندو یکدوقولو و  یکک  یکامروز کاًل 
بدهد. در  یر برود و مسئول ناگهان به شناسنامه نداشتنش گ ترسیدیم .اشتند

کاش حداقل   ی؟آب معدن  یبطر یکدر آن انداخت. فقط  یرا باز کرد و نگاه  یخچال
 بخورد! خطاب به خودش گفت: یکشتا با ک گذاشتندیهم م یوهدوتا آبم



 

 
69

 delaram1221زهر؟ |  یااست  تر یداستان کوتاه ترس سم
 

مگه؟ برو خداروشکر کن به  یمهسا؟ هتل پنج ستاره اومد یزنیچقدر غر م -
 ندادن. یر شناسنامت گ

 آمدی. خوابش نمیدتخت دراز کش یشود و بعد رو یر س یخورد تا کم یگر د یکک  یک
خود را به بندر عباس برساند.  توانستیقطعًا نم ماند،یم یدار اما اگر تا پنج صبح ب

 آمد؟ یراز اصاًل چرا بندر عباس؟ اصاًل چه شد که تا ش

*** 

ناراحتش کرد. هم همسرش را از دست داده بود و هم به  ینام ینغمگ یچهره
که   یشبمهناز را نکشته. د ین. پارسا مطمئن بود امقتل همسرش متهم شده بود

 اند، باورش نشده بود.را به زندان انداخته ینام یدفهم

را  یگوش  یشه،هم در آن طرف ش ینرا برداشت. ام ینشست و گوش یصندل روی
 گفت:برداشت و  

 سالم پارسا. -

 آخه؟ یهوشد  یجان. چ  ینسالم ام -

خونه رو گشت. دوباره هم فکر کنم  یکمبگم واهلل. اون کارآگاهه پا شد اومد  یچ  -
 ی،چ  یعنی یدمپرس ی. ه یشب اومدن گفتن بازداشت  یهوحرف زد.  هایهبا همسا

که   ی. اون شب تو ساعت دوننیچرا؟ گفتن مدارک و شواهد فعاًل تو رو مظنون م
 .یمهناز کشته شده، تو خارج از خونه بود

 :یدبا تعجب پرس پارسا

 ین؟ام گنیراست م -
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 گفت:  یبا ناراحت  امین

 یکمرفتم  یرونبودم، ب یپارسا به خدا من نکشتمش. من فقط عصبان  یآره...ول -
 هوا بخورم.

 :یدبا شک پرس پارسا

 ی؟به من و مهسا چرا نگفت  یچی،ه یساه پلب ی؟نگفت  یساپس چرا همون اول به پل -

 سکوت کرد و گفت: یکم  امین

 باشن. یدهد هایههمسا کردمیدردسر بشه. فکر نم خواستمینم -

چرا اما حرفش را باور داشت. به  دانستی. نمکردینگاه م ینبا تعجب به ام پارسا
او داشت،  نسبت به یهم احساس بد یمهناز را کشته باشد اما کم آمدینم ینام

 :یدکه دست خودش نبود. پرس  یاحساس

 گفته تا حاال؟  یچ  یلتوک -

. گفت تالششو یستن یسوال و جواب کرد. بعدم گفت مدارک کاف  یکل  یچیه -
 از زندان آزاد بشم. کنهیم

 .یایم یرونشاهلل زود بان -

 زندانم؟ یدیتو از کجا فهم یراست  -

 گفت:  ینیبا غمگ پارسا

 ... .ینمهسا گم شده ام -

 !ی؟چ  -
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 شیادهپ فروشییرینیش ی...صبح جلویستازش ن یخبر یچصبح ه یروز از د -
 شمیاصاًل سرکار نرفته. گوش ینکه. مثل اتشیدهند کسیچه یگهکردم، بعد از اون د

رو  یرفتم گزارش گمشدنشو بدم. سروان خسرو یغروب کالنتر یروز که خاموش...د
 .یشد یر تو دستگبه اونم گفتم. گفت  یدماونجا د

 شدنش مربوط به مهنازه؟گم  یعنیحاال  -

 یچ  ینیمبب ید. حاال باکنهیفکر م ینجوریکه ا  یواهلل سروان خسرو دونمینم -
 !یشهم

 گم شده؟  یهو یچ  یعنیآخه  -

 ... .یاباشنش  یدهدزد ترسمیاز خونه برنداشته...م یزمچ یه ی. حت دونمینم -

. شهیم یداو سالمه. نگران نباش پ یحشاهلل که صحفکر نکن پارسا. ان ینجوریا -
 .کنهیم یداهم مهسا رو هم قاتل مهناز رو پ بینمیکه من م  اییکارآگاه صبور  ینا

 اشیهگر  افتاد،یمهناز که م یادشد. هنوز هم  یر اشک از چشمش سراز یاقطره بعد
 .گرفتیم

 یبرم. آها راست  یگه. من دینام یراه شه و آزاد ششاهلل اوضاع تو هم روبهان -
 نزده بود؟ یدو_سه روزه با تو حرف  ینمهسا تو ا

 .یمحرف نزد یگهد یم،نه از همون روز به بعد که سر خاک رفت -

 نزد؟ یحرف مشکوک  گفت؟یم یآها. اون روز چ  -

 .یمساکت بود. فقط در مورد مهناز حرف زد یلینه خ -

 . خدافظ.رمیم یگهباشه. من د -
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 . خدافظ.شهیم یداشاهلل پغصه نخور، ان -

رفت. قصد داشت دوباره به  یبلند شد و به سمت خروج  یصندل یاز رو پارسا
 ییبه جا یندبب خواستیصحبت کند. م یبرود و با سروان خسرو یکالنتر

 نه؟! یا اندیدهرس

وجو کردن توانست ستوان پرس یدر دفترش نبود و پارسا با کل یخسرو سروان
کمک به پرونده اضافه   یتازه برا یستوان محمود»کند. گفتند:   یدارا پ یمودمح

 «جواب سواالت او را بدهد. تواندیشده و م

برود و  یبه اتاق سروان خسرو»پارسا به او گفت:  یدنپس از د یمحمود ستوان
با او تماس  خواستهیکارآگاه خودش م»گفت: « صحبت کند. یبا کارآگاه صبور

 یدوباره به اتاق سروان خسرو یپارسا با کالفگ « .یایدب ییبازجو یبرا یدو بگو یردبگ
در اتاق  یشد. فقط کارآگاه صبور اتاقوارد  «ییدبفرما» یدنرفت. در زد و پس از شن

 یندنشسته بود. به پارسا اشاره کرد بنش یسروان خسرو یز کنار م  یصندل یبود و رو
 و گفت:

بگم فردا  یرمباهاتون تماس بگ خواستمیدتر رفته. مزو یکمامروز  یسروان خسرو -
 .یداداره که خودتون اومد یایدب

از اضطراب  یختهآم یرا بهم گره زد. با حالت  یشهابه جلو خم شد و دست یکم  بعد
 ادامه داد:

صحبت  هایهمن امروز اومدم آپارتمانتون با چندتا از همسا یمحب یراستش آقا -
ساعت نه  یکه مهسا گم شده حدودا  یلتون گفت روزطبقه او ییهکردم. همسا

 که از آپارتمان خارج شده.  یدهصبح مهسا رو د
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در ذهنش  یهاسوال یبرا یپاسخ  یچه ی؟چ  یعنی. دادیبا تعجب گوش م پارسا
 ادامه داد: ینداشت. کاراگاه صبور

هم  یینتونطبقه پا ییههمسا ینداشتن. حت  یخبر هاتونیههمسا ییهبق یول -
از  یکیصحبت کردم قرار شد فردا  یگفت متوجه نشده. من با سروان خسرو

تو خونه  یزیچ یه. حتمًا یمهمسرتون بفرست یلوسا یبررس یخانومو برا یروهاین
. ترهیقو یتو خونه گذاشته که احتمال دوم یزیواومده چ یابوده که اومده ببرتش 

 ینل برش داره. چون ظاهرًا ااز شب قب تونستیبرداره م یزیوچ خواستیاگه م
 دست همسرتون نبوده. یساک و چمدون  یچه یگهم تونیهکه همسا  یجور

 !تونستیتو خونه بذاره شب قبل م یزیوچ خواستیخب اگرم م -

 طرف و آن طرف تکان داد و گفت: ینسرش را به ا یصبور کاراگاه

 یدخونه و بعد ناپدداشته باشه که اومده  یدبا یلیدل یهبه هر حال  یدرسته ول -
شده و بعد خونه برگشته چون دوستش گفت  یدگفت اول ناپد  یشهشده. البته م

 یشصبح بهش زنگ زده و گوش یمساعت هشت و ن یومده،سر کار ن یدهد یوقت 
 خاموش بوده.

 اش توجه نکند.کرد به درد معده  یگرفت و سع  یشهادست یانسرش را م پارسا

 گفت:  زد،یبلند شد و همانطور که در اتاق قدم م یشاز جا یصبور کاراگاه

مربوط به  یمیقتل سروان عظ دونیمی. هنوز نمیجناب محب ایهیچیدهپ یپرونده -
بر دست  یمبن یاعتراف  یچهم که ه ینه! همسر خانوم علو یاست پرونده ینهم

 یقهوث یدبا ق یهم به زود یلشوک یها. با تالشداشتن تو قتل همسرش نکرده
 داشت. گهرو پنهان ن یز همه چ یشههم یشهنم ی. ولشهیآزاد م
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 پاسخ داد: پارسا

 یشساعت پ یمن ینمهسا فرار کرده باشه. تا هم شهیمن اصاًل باورم نم -
 باشنش. یدهدزد یاکشته شده باشه   ترسیدمیم

مشخص  یزی،از چه چ ینکهنه چون برگشته خونه نود و نه درصد فرار کرده. ا -
 یزیهمسرتون چ ینکها یابوده باشن  یکشر یکار  یهنه با مهناز تو . ممکیستن

 یزیچ ینبکنه که همچ یو خواسته خودش کار یدهقاتل مهناز فهم یدرباره
و  رتونهمس یرو همکار یلیخ یمیکمه. من و سروان عظ  یلیاحتمالش خ

 .یمباند مطمئن بود یهدوستشون با 

*** 

بود تا  یدهپوش ی. از همان مسافرخانه لباس محلیدبه بندر عباس رس باالخره
 یو به روستا گرفتیم ینماش یک یدتر بود. حاال باراحت جوریینتر باشد. اراحت
 شدیمانده بود. نم یباق  یشو ششصد برا یلیونم یک. حدودًا رفتیم یرینآب ش

 در روستا چه خبر بود؟ کهبخرد. از کجا معلوم   یزیپولش را خرج کند و چ

را هم  ین. اگر ایدهمبرگر خر یچساندو یکرفت و  فروشییچساندو یک هب
 .کردیغش م یگر د خورد،ینم

رفت. چون مسافران آن روستا  ینالتمام شد دوباره به ترم یچشساندو ینکهاز ا بعد
. یشدم تر یشب اشینهبرود، هز یرینبه آب ش خواستینبود و االن فقط او م یادز

 شد. کردیتر حساب مکه ارزان  هایناز ماش یکی نداشت. سوار  یاچاره

*** 

 دهم فصل
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. اصاًل یزدبه سر بر یچه خاک  یدفکر کرد که حاال در روستا با ینطول راه را به ا تمام
بود  یدهند ینترنترا هم در ا یشهاعکس یاست. حت  ییچگونه روستا دانستینم

گرم هستند و قطعًا خون یمردمان  هایجهت راحت بود که جنوب  یکاز  یالشاما خ
 یشانهادر خانه توانستی. فوقش مبخوابداو گرسنه بماند و در کوچه  گذارندینم

را خدا کمک کرده  یشجا ین. تا ایگرهر کار د یابه کشاورزان کمک کند  یاکار کند 
 .کردیبه بعدش را هم درست م ینبود، از ا

 :یدد. از راننده پرسجاده ش یداد و مشغول تماشا یهتک یشهرا به ش سرش

 رسیم؟یم یگهچقدر د -

 .یرینیمآب ش یگهربع د یهنمونده خانوم،  یزیچ -

 ممنون. -

گذاشت و خودش را تماشا کرد.   یسلف  یشد. رو ینرا درآورد و وارد دورب اشگوشی
 کندینم یشده بود. البته کاماًل مشخص بود که آن جا زندگ  هایجنوب  یهشب یلیخ
 یتبه سا خواستی. مآمد و وارد گوگل شد یرونب ینبود. از دورب یانگار جنوب  یول
قفل  یجشبختانه پنگاه کند. خوش راپارسا  یهاعکس یبرود و کم ینستاگراما

. چرا فکر کرده بود وسط جاده، دادیرا روشن کرد اما اصاًل آنتن نم ینترنتشنبود. ا
بود چقدر! حاال معلوم نبود  یالروستا آنتن وجود دارد؟ خوش خ یآن هم جاده

را به  اشیگوش  یدیدر روستا به سر ببرد. با ناام ینترنتبدون ا یدچه مدت را با
 افتاده بود... . یبرگرداند. به چه روز یفک  اخلد

و صاف بود. البته  یز روستا تم ی. هوایدکش  یقیشد، نفس عم یادهکه پ  ینماش از 
. شروع به قدم کردیاحساس گرما م یار گرفت و مهسا بس  یدهگرما را ناد  یشدنم
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روستا را  یزدن در روستا کرد و از نبود آسفالت و جدول، احساس لذت کرد. سادگ 
 یکم بودند. کم  هایشخانهبود و  یتکم جمع  ییروستا یریندوست داشت. آب ش

مردم روستا را تماشا  یمیها شد، توانست جّو صمخانه یوارد محله تر یشکه ب
بچه به بغل از کنارش  ی. زن کردیآنان جا م یانخودش را م یورج یک یدکند. با

رد شد و به او سالم کرد. جوابش را با محبت داد و به راهش ادامه داد. زن جوان 
تکان داد. چقدر مردم  یشبرا یسر کردیرا بدرقه م شوهرش کهیدرحال یگرید

که جلوتر   یبه جّو سرد شهر برگردد. کم خواستیدلش نم یگر روستا خوب بودند، د
. پسر بچه ها در کردیم یتکه داشت گوسفندان را هدا  یدرفت، چوپان روستا را د

 بودند. یز وخو جست یدشت مشغول باز

که هراسان   ید. دو زن را دیدبه گوشش رس یهو گر یغج یکه جلوتر رفت صدا  کمی
 ینزم یباردار رو یرفت. زن  هیگر  یدوان به سمت صدا. دواندویدندیم یبه طرف 

زودرس  یمانآمده و زا یشپ یشبرا ی. اول فکر کرد مشکلکردینشسته بود و ناله م
 یه. زکیاریدخانمو ب یهزک»گفت:یمادرش که م یهاحرف یصدا یدندارد اما با شن

. چند قدم یستدر کار ن یخطر یچدختر است و ه یمانمتوجه شد وقت زا« خانم
تنها فرصتش بود. دو سال در هالل  ینا یدو فکر کرد؛ شا یستادر ادورتر از زن باردا

کار را انجام بدهد. تا به حال   ینا تواندیکه م  دانستیاحمر کار کرده بود و م
بشود،  یمانپش ینکهنداشت. قبل از ا یگرید یبود اما االن چاره نکردهامتحانش 

 جلو رفت و به مادر دختر گفت:

 کمکش کنم.  تونمیمن م -

 از حرف او استقبال کرد و گفت: یدختر با خوشحال مادر 

 یم؟کن  یکار خدا عمرت بده خانوم، فقط بگو چ -
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و  یچیو الکل و ق یز تم یبعدم پارچه یمش،با کمک خانوما خونه ببر یداول که با -
 .خوامیآب جوش م

 زد: یادفر یرو به دختر جوان  زن

رو هم دنبال الکل بفرست. تو  یکیضر کن. اسما برو آب جوش و پارچه رو حا -
 خانم هست حتمًا. یهزک یخونه

 که دورشان جمع شده بودند کرد و گفت:  یرا به زنان  یشرو بعد

خونه. بچم داره از  یمشببر یدگفت! کمک کن  یکه خانوم چ   یدید. شنیدزود باش -
 .یرهدست م

در خانه جمع شده که   یزنان  یبچه بلند شد و همه ییهگر  یساعت بعد صدا یک
 بودند، خدا را شکر کردند. مادر دختر بچه را از مهسا گرفت و گفت:

 ی. اصاًل تو ک رفتنیم از دست مبچم و نوه یبده خانم. اگه تو نبود یرتخدا خ -
 .یدیمتاطراف ند ینخانوم؟ تا حاال ا یهست 

 گفت:  ییاز زنان روستا یگر د یکی

 ی؟دار ینجاا یشآره قوم و خو -

 . دستپاچه شده بود.یدچه بگو دانستینم مهسا

فارغ شده و آرام گرفته بود، بلند شد. به سمت در  یگر کنار زن باردار که حاال د  از 
 رفت و گفت:

 . قدمش مبارک باشه.یرمم یگهمن د -
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که دخترم از دست   یآخه خانوم جان؟ امروز شما نبود یبر یمبذار یشهمگه م -
چرا  یبگ  خواییبمون. نم جاینخداست. خانوم جون هم یبرفته بود...مهمان حب

 .جاستینجات هم ی،جا و مکان ندار ینجااگه ا یهم نگو ول یاومد

 یواقع یهاانسان هاینفکر کرد ا یشد؟ُبهتش زد. مگر م یهمه مهربان  یناز ا مهسا
انتقامش را  ی،کن  یبد بار یکاگر  یکه پس از هزار خوب   ییهاهستند. نه آن

 .رندگییم

جا  یه خوامی. اگه بشه میگهد کنمیم یداپ ییجا یه. حاال شمیواهلل مزاحم نم -
 اجاره کنم.

. هر وقت اتاقتو اجاره کنمیحاال بمون خانوم جان. سر فرصت من خودم کمکت م -
 برو. بمون خانوم جان، تعارف نکن! یکرد

 رو کرد به اسما و گفت: سپس

رو گاز هم  یو کلوچه هم براش ببر. از قابلمه ییچا اسما! خانومو اتاق مهمان ببر، -
 بشقاب غذا بکش، حتما خانوم گشنشه. یه

 .یهو کلوچه کاف یهمون چا -

بشقاب چلو خورشت  یه یده،خانوم جان! رنگ و روت پر کنییباز که تعارف م -
 .یایبخور سر حال ب

با مساحت  یکرد. اتاق   یتهدا یبه سمت مهسا آمد و او را به سمت اتاق کنار اسما
ها هم رو بافت بود و بالشکف اتاق دست  ی. قالدادیگل م  یمتوسط که بو

 درخشنده بود. ی،سادگ  یندر ع یز چداشتند. همه یباز یبا گلدوز اییبالش
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 .یارمو کلوچه م ی! من االن چاینیدخانوم، شما بش ییدبفرما -

 ممنونم اسما جان. -

روستا را دوست داشت و  یاتاق رفت و پنجره را باز کرد. هوا یبه انتها سپس
پنجره نشست و در دل خدا را شکر  یر جا زآن را از دست بدهد. همان خواستینم

 کرد.

 *** 

 خبر نداره؟ یزیکه از چ  گییمهسا فرار کرده! هنوزم م -

 دست گرفت و گفت: یانهمان طور که نشسته بود، سرش را م یشانیپر با

 نداره!نه  -

 پاسخ داد: یتعصبان با

وسط  ین! نه؟ اشهیمیبگه که قاتل دوست صم یسبه پل یداره و به زود یدمشا -
راحت  یالتخ یشی. اعدام ماندازنیهم که ُمرده، اونم گردن تو م یسااز پل یکی

 .یستینگران لو رفتن ن یگه. دیشهم

 یصندل یرفت. از رو نیرورا گفت و بعد هم او را در اتاق تنها گذاشت و ب هااین
ممکن  یر در اتاق راه رفت. مطمئن بود که مهسا خبر ندارد، غ یگ بلند شد و با کالفه

 باشد. یدهبود فهم

 :یدناخودآگاهش پرس ضمیر 

 پس چرا فرار کرده؟ -
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 به خود زد و گفت: یبینه سریع

 یتو قاتل دونستیمطمئن باش اگه م ی؟تو قاتل یدهچون فرار کرده فهم یعنی -
شده و چه  یچ  دونهی. چون نمکشتتیم اومدی. خودش مکردیاصاًل فرار نم

 فرار کرده. یدهخبره، ترس

*** 

خانم، مادر همان دختر باردار، ظرف خورشت را به سمت مهسا گرفت و  صدیقه
 گفت:

 خودته. یخونه ینجانکن مادر، ا یبیبکش مهسا خانوم جان. غر -

 گفت:  ریخت،یبرنجش خورشت م یه روطور کظرف را گرفت و همان مهسا

 خانوم. ممنونتونم. یقهصد یدمهربون یلیشما خ -

 و گفت: یختر یشدوغ برا یوانیل اسما

 مهسا جون. ییدبفرما -

به اسما که کنارش نشسته بود، انداخت و با محبت تشکر کرد. فاطمه،  ینگاه  مهسا
شوهرش  یبود به خانه کرده  یمانتازه امروز زا ینکهخانم با ا یقهدختر بزرگ صد

 یشخانم سه سال پ یقهسر سفره بودند. شوهر صد یرفته بود و اکنون سه نفر
جور که از  ینشده بود. ا الههفده س یرحمت خدا رفته بود و اسما هم به تازگ 

 یکدامشان جواب   یچبود اسما چند خواستگار داشت و هنوز به ه یدهها فهمحرف
 نداده بود.

 !ی؟اومد یرینآب ش یبونهغر یهوشده  یچ  ینمکن بب  یفخب مادر جان! تعر -
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 فکر کرده بود، پاسخ داد: یهقض ینکه امروز را کاًل به ا  مهسا

خب  یخانوم. عاشق شوهرم بودم...ول یقهطالق گرفتم صد یهمدت یهراستش  -
 رو... . یگهد یکیاون  یدمد یوقت 

را در ذهن، کنار  یگریکند. با تمام توان دختر د  یهگر  یخودش را کرد تا کم سعی
. اسما دستش را پشت او گذاشت و یزداشک بر یپارسا تصور کرد و توانست کم

 خانم گفت: یقهنوازشش کرد. صد

نکن! حاال اصاًل ولش کن سر سفره، شامتو بخور مادر بعدًا  یهخدا مرگم بده مادر گر -
 .زنیمیحرف م

 اما مجبور بود...گفت: ید؛در دل خجالت کش مهسا

 گرفت.  میهگر  یهو یدخانوم ببخش یقهصد یستن یزیچ نه -

 راحت باش مادر! -

 یهروستا،  یام. گفتم میمدت دور شم از شهر و شلوغ  یهخواستم  ینآره سر هم -
 .گیرهیروحم آروم م یکمو  کنمیاجاره م یاخونه

که دلش   ی. چه برسه به کسگیرهیشهر دلم م یرممادر، من که اصاًل م یخوب کرد -
. فکر خونه رو هم یشیرو مبه اون رویناز ا یا،بمون ینجا_دو ماه ایکیست. گرفته

 خودت. یاصاًل نکن. اون اتاق کاًل برا

اگه کمک  یستم،من خودم راحت ن جوریین. ایدخانوم شما لطف دار یقهنه صد -
 اتاق اجاره کنم بهتره. یه یدکن
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جا کنار ما باش؛ هم خودت  ین. همیمتعارف که ندار یستم؟راحت ن یچ  یعنی -
_دو هفته یکی. اسما هم که تا مونمیهم من تنها نم ی،کن  یالفکر و خ یشیتنها نم

 کنارم باشه.  یکیاز خدامه،  یآخر عمر ین. ایرهم یشهعروس م یگهد

 غرغرکنان گفت: اسما

شما رو  یامنم یگهد یعنیبعدم من عروس شم  ی؟آخر عمر یچ  یعنیعه مامان!  -
 نم؟یبب

 گفت:  یانهجوخانم دل صدیقه

 زنییسر م یایم دونمیبمونه. م کنمیم یخب حاال اسما من دارم خانومو راض -
 .یستیکه ن  یشههم یمادر، ول

و آن جا مزاحم  کندیخانم تعارف نم یقهمطمئن شده بود صد یگر که د  مهسا
 باالخره قبول کرد. یست،ن

ه اسما کمک کرد تا سفره را جمع کنند و را خوردند، مهسا ب یشانغذا ینکهاز ا بعد
 ها را شست. گفت:آن یبعد هم خودش همه

 نکند. یبیخانه کمک کند تا احساس غر یدر کارها یدآنجا بماند با خواهدیاگر م -

*** 

 یازدهم فصل

 گفت:  زد،یطور که در اتاق قدم ممعتمد همان سرهنگ

. یمیشده نه قاتل سروان عظ یداپ ی! نه قاتل خانوم علویمندار یسرنخ  یچهنوز ه -
 گذاشت و آزاد شد.  یقههم که امروز وث یمظفر یآقا
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 پاسخ داد: یصبور کارآگاه

 یخانوم قاسم یکه امروز خونه  ی. دوتا سروان جناب سرهنگ لنگهیکار م  یجا یه -
مهناز باشه نه  یتو خونه یزینه چ شهینکردن. مگه م یداپ یچیرو گشتن هم ه

 کنن!  یمقا یزاشونوچ یدجا با یهمهسا؟  یهتو خون یزیچ

 گفت:  یخسرو سروان

 .یهباندشون مجاز یهمه چ  یدکنن خب. شا  یمندارن که قا یزیچ یدشا -

 معتمد گفت: سرهنگ

 ی. به نظر من که اصاًل پاُمردنیدو نفر نم یراحت  ینبود به هم یجور یناگه ا -
 .یستوسط ن یمجاز یفضا

 گفت:  یخسرو سروان

 ینبه ا یاصال ربط  یمیقتل سروان عظ دونیمیجناب سرهنگ ما هنوز نم یول -
 نه! یاپرونده داره 

 گفت:  یبه کاراگاه صبور یگ معتمد با کالفه سرهنگ

از  یشوشخص یلبرو. به شوهرش بگو وسا یخانوم قاسم یفردا خودت خونه -
 یداپ یچیهجا رو دوباره بگرد. اگه بازم خواب و کشوها برداره. خودت همهاتاق
 .گردیمیم یواشتباه یجا یمدار یعنی یم،نکن

 چشم جناب سرهنگ. -

 و گفت: یدکش  یآه  یسرهنگ معتمد از اتاق خارج شد. سروان خسرو بعد
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 .شیمیپرونده گم م یتو تر یشب گذرهیم یهر چ  کنمیاحساس م -

 پاسخ داد: یصبور کارآگاه

 .گردیمیرو م یاشتباه  یجا یم. داریگهجناب سرهنگ راست م یدمشا -

 :یدبا شک پرس یخسرو سروان

 یه؟منظورت چ -

شک کردن  یشه؛ها انجام مپرونده یکه تو همه  کنیمیرو م ییکارا  یمما فقط دار -
 محل قتل. یطرف، بررس یبه همسر و دوست، گشتن خونه

 یم؟چه کار کن یدخب پس با -

سوال  ی. مثاًل به جایمبگرد اییگهد یزایدنبال چ یم،کاًل برعکس کار کن  یدبا یدشا -
 ی. با کسیمصحبت کن تر یدوست عاد یهبا  یمی،و جواب از شوهر و دوست صم

 یهنه.  یوبگه چ یسبه پل یدبا یوکه بدونه چ  یادقدر زنه ان یول شناستشونیکه م
 .اشهاز رازاشون با خبر ب یحد یهنفر که تا 

 .یکارآگاه صبور  شمیمن متوجه منظورت نم -

با  بار یه یپس حتمًا حداقل ماه  کردن،یباند کار م یهدوتا با  یناگه ا گمیمن م -
دوتا  ینکه آشنا بودن با ا  یمبگرد ییدنبال کسا ید. بایگهباندشون جلسه داشتن د

 .یادز یلینه خ یول

 یوخانوم قاسم یخونه ینکه. فردا بعد از ایکیدر تار یریجور ت یه. یهفکر خوب -
از  یگهد یکی یمبتون ید. باالخره بایهم مظفر یادبگو ب یومحب یهم آقا یگشت 
 .یمکن  یداباندشونو پ یاعضا
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*** 

. بالکن را ییدستشو یو حت  یراییاتاق را گشته بود، آشپزخانه، پذ وجببهوجب
سرنخ کوچک. چهار ساعت بود  یک یوجود نداشت. حت  یزیچ یچهم گشته بود. ه
 یچاره. بکردیو پارسا هم کمکش م کردیو رو م یر شان را زکه داشت خانه

. گشتن استهر طور شده حداقل فقط متوجه شود همسرش سالم  خواستیم
اش صحبت کرده بودند را درباره یشبکه د  یهمان حرف  یدنداشت. با اییدهفا

 حمام را هم گشت، به پارسا گفت: ینکه. بعد از اکردیم یعمل

. همون جور یایداداره ب ید،هماهنگ کن یمظفر یرو با آقا یساعت  یهلطفًا تا شب  -
. لطفًا یمکن  یقتحق یگهجور د یه یمگرفت  یمنداره. تصم یدهگشتن فا  بینیدیکه م

دوستاتون توش هست رو  یکه آدرس و شماره  یزیهر چ یاشب دفترچه تلفن و 
. به بینیدشونیکه کم م  هایی یبهغر یهمسرتون، حت  یمخصوصًا دوستا یارید،ب

 .یدهم بگ یمظفر یآقا

 حرکت کرد. یبه سمت در خروج  بعد

 دم کردم. ییکارآگاه چا  -

 و گفت: برگشت

 .بینمتونیاداره برگردم. شب م یدبا یگه. دیممنون جناب محب -

به  ینداد که تا شب حتما همراه ام ینانتا دم در دنبالش رفت و به او اطم پارسا
 .رودیاداره م
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به اداره برگشت و به اتاق سروان  یممستق یانم قاسماز آپارتمان خ یصبور کارآگاه
 یداپ یزیچ یچه یدخودش فهم ید،را که د اشیافهق یرفت. سروان خسرو یخسرو

 :یدپرس یگریبدون سوال د ینهم ینکرده. برا

 اداره؟ یانب یگفت   -

 یناشونم. گفتم دفترچه تلفن و ایانب یمظفر یآره گفتم تا شب هماهنگ کنه با آقا -
 .یارنب

 سرش را تکان داد و گفت: یخسرو سروان

 .یمبرس یجهراه به نت یناز ا یدوارمام -

*** 

 یزیونتلو یبه خود داد و از جلو یتکان  حالییبلند شد. با ب  اشیزنگ گوش صدای
در اتاق خواب به شارژ بود. تا به آن برسد، تماس قطع شد.  اشیبلند شد. گوش

 یگریبوده. شماره ناشناس بود. لعنت د یچه کس یند،فرستاد و نگاه کرد تا بب یلعنت 
 لب غرغر کرد: یر فرستاد و ز

 همه راه اومدم... . ینا -

و پاسخ  یدرا از شارژ کش یکه باز زنگ خورد. گوش  گشتیدوباره به هال برم داشت
 داد:

 الو؟ -

 شده؟ یدابله، قاتل پ -

 ین؟از من سوال دار -
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 .یامب تونمیبله فردا م -

 خداحافظ. -

چه با او تماس گرفته بود؟ همش  یبرا یقطع کرد. سروان خسرو یرترا با ح گوشی
اش را گرفت . با عجله شمارهانداختیم یر شان را گآن احمق بود. آخر همه یر تقص

 و منتظر شد. تا جواب داد او را به رگبار فحش بست.

 دی؟یفحش م یچ  یشده، چته؟ برا یچ  گی؟یم یچ  -

ازم سوال بپرسه. احمق تو  خوادیزنگ زد، ابله! گفت م یروان خسروچمه؟ س -
 .یفتیمب یر مون گهمه یشیباالخره باعث م

 .یعیهطب یلیخب چته حاال. سوال بپرسه که بپرسه! خ -

 یهم همه یتو قاتل فهمنیباالخره هم م بینمیکه من م  ینایی! ایستن یعینه طب -
 .گیرنیما رو م

نرفته بود که آن هم  یسپل یرا قطع کرد. تاحاال اداره ینشد و گوش یحتوج منتظر 
 . خطاب به خودش گفت:شدیم یلفردا تکم

. فردا پس فردا که گرفتن یآشنا باش یطبا مح یکم یاتفاقًا بهتره زودتر بر -
 .یریانداختنت زندان از ترس نم

*** 

 دوازدهم فصل

رفت و به آن نگاه کرد. از صبح  اشیلدار قا یکنزد نوشیدیرا م یشکه چا  همانطور 
رج را  یکرج بافته بود. البته با کمک اسما و در واقع اسما آن  یکتا به حال فقط 
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 یکار  یدخانم اصرار کرده بود که حتمًا با یقهقدر به صددو روز آن ینبافته بود. در ا
اد. فاطمه را به او د یباف  یقال یشنهاداسما پ االخرهخودش داشته باشد که ب یبرا

 یاو سرگرم کننده یخانم هم به مهسا گفته بود که کار هنر یقهدختر بزرگ صد
به آن مشغول بوده است. مهسا هم که  ی،هست و خودش هم تا قبل از باردار

سه  این. بود، قبول کرده بود یدهو ماست د یر را بهتر از درست کردن پن بافییقال
کم به غلط کردن افتاده و خسته ود، کمکه اسما مشغول آموزش دادنش ب  یساعت 

 یکم  ینبه آن نداشت و ا یاعالقه یادنبود. اما مهسا ز یسخت  یلیشده بود. کار خ
 یخانم قال یهزک ی. محدثه، دوست اسما، که او هم در خانهکردیسخت ترش م

 سمتشان آمده و گفته بود: یبا دوتا چا بافتیم

 .ینمتو ببتموم شده یقال یشاهلل به زوددر بره. مهسا جون ان یتونخستگ یدبخور -

 :یدکرده بود و باعث شده بود، اسما بگو  یتلخ  یخنده مهسا

 مثل آب خوردن. یشهکم ممنم اولش مثل تو برام سخت بود. کم -

خانم  یهخودش رفته بود. زک یکرده و دوباره سراغ قال  ییدحرف اسما را تأ محدثه
به رحمت خدا رفته و  یشها پسن روستا بود که شوهرش سالاز زنان م یکی

در  ینهم یبود که ازدواج کرده و به شهر رفته بود. برا یپسرش هم پنج سال
 ها،یاز پول فروش قال درصدیگرفتن   یگذاشته بود و در ازا  یتا دار قالاش دهخانه

 یهاخانواده به یببافند. هم کمک  یاو قال یو در خانه یایندزنان ب گذاشتیم
 تنها نبود. یگر و هم د کردیم یازمندن

 آمد: یروناسما از فکر ب یصدا با
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 یانگار دار یرج زل زد یه ینبه ا یجور یه ی؟رو دوست ندار بافییقال یمطمئن -
 !خونییاز توش شاهنامه م

 و پاسخ داد: یدخند مهسا

چند سال طول  یکل قال  یده،رج طول کش یهدو ساعت  یوقت  کردمیداشتم فکر م -
 یکشه؟م

روزا  ینتموم شد، به ا تیکه قال  یگهماه د یه! یدیبابا شما هم که همش ناام یا -
 کرد و گفت:  یکنار  یبه قال یا. بعد اشارهخندییم

 صدام کن. یخودم؛ سوال داشت  یبرم سر قال یگهمن د -

 . دستت درد نکنه.یزمباشه عز -

 مهسا جون. کنمیخواهش م -

با طرح گل رز، جذاب  اییبود. قال یشآخرها یگر اسما انداخت، د یالبه ق نگاهی
زنده بود و رز  یانگار گل رز در قال یچرا ول دانستیپارسا افتاد. نم یادو زنده بود. 

دلتنگش  یلیروزها خ ین. ایرداشکش را بگ یهم که نماد عشق...نتوانست جلو
 ه بود.حتمًا نگرانش شد کرد؟یاالن چه کار م یعنیبود، 

شود. مشغول  یدشد اشیهکرد نگذارد گر  یرا کنار گذاشت و سع یشچا فنجان
گرفته بود چگونه انجامش بدهد. البته همچنان   یاد ینکهبافتن رج دوم شد. مثل ا

ها مانده بود. صبح یبه ساعت انداخت. تا ظهر سه ساعت  ی. نگاه رفتیم یشکند پ
 خواستیم ی. اگر کسبافتندیم یو تا دوازده قال آمدندیم ینجااز ساعت هفت به ا

و هم عصر. هر  آمدندی. اسما و محدثه هم صبح میایدها هم بعصر  توانستیم
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از اسما  یسال یک. محدثه رفتیشان سر مدو مجرد بودند و در خانه حوصله
 تر بود.کوچک

اش خارج کرد و از خانه  یخانم خداحافظ  یهها از زکدوازده همراه دختر  ساعت
از  یدشان که رسخانه یکرد و سر فرع   شانیراه همراه  ییمهشدند. محدثه تا ن

 ها جدا شد. بعد از رفتن محدثه، اسما گفت:آن

برات  یگهکار د  یه تونمیم یبباف  یقال خواییمهسا جون؟ اگه نم ینیچرا انقد غمگ -
 کنم.  یداپ

 با محبت گفت: مهسا

 ... .یه. دلتنگیستن یبحث قال یزمنه عز -

 ...؟!کشییم یشبا چ  ی،دلتنگ  ینطور بگردم سر ظهر ا ی. الهیگیم یچ  یدمآها فهم -

 فکر و گفت: یکم  بعد

سرت شلوغ  طوریینا ی؟بکن یاف  یهم کنار قال یگهکار د  یه خواییمهسا جون م -
 .کنییهم م یصواب  یه شه،یتر م

 :یدبا تعجب پرس مهسا

 ی؟چه کار -

که   یوجب یمجا، مدرسه که چه عرض کنم همون اتاق ن ینا یراستش مدرسه -
خانوم معلم بود که تا  یهمعلم نداره. تا پارسال  یهسال یهاسمشو مدرسه گذاشتن، 

معلم نفرستادن. اگه  یگهکه رفت، د  ینبعد از ا یول دادیکالس پنجمو درس م
عصر  ی،درس بد یبر بحاتو ص کنمیخانوم صحبت م یهمن خودم با زک خواییم
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اونجا  یاستثنائًا تو تا هفت و هشت شب بتون  یگم. بهش میباف  یقال یتا شب بر
 .یبمون 

 پاسخ داد: کرد،یهمان طور که فکر م مهسا

 راستش... . دونمینم -

 فکراتو بکن حاال تا شب. خواییم -

 سرش را تکان داد و گفت: مهسا

 .یرمبگ یمتصم تونمیخونه، گشنمه نم یمآره فعاًل بر -

 و به راهشان ادامه دادند. یدندخند یدو نفر بعد

*** 

 گفت:  یصبور کارآگاه

بودن، به  ی. همشون تو جواب دادن معمولیمچه کار کن یدبا دونمینم یگهد -
استرس داره،  یکمبود اولش حس کردم  یکیشونمشکوک نشدم. فقط  کدومیچه

ازش  تر یشب یدمشکوکه و با یاروکه بشه گفت   یستن یزیچ یبعد آروم شد ول
 یومدمن یناو ا نتریگفت تا حاال کال  ی،چرا استرس دار یدم. ازش پرسیمکن  ییبازجو

 .ینههم یبرا

 پاسخ داد: یخسرو سروان

 یمیسروان عظ یانبهتره رو اطراف یدکارآگاه. شا  یمباش یگهراه د یهدنبال  یدبا -
 یم؟تمرکز کن تر یشب
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 یم؟کن  یگیریرو پ هیاز اون طرف قض گییم یعنی -

 .یقاً آره دق -

نه! بعدم  یاست پرونده ینمربوط به هم یمیقتل سروان عظ دونیمیهنوز نم یول -
 .یمما هم وقتمونو رو اون بذار یشهاون پرونده دست سرهنگ معتمده. نم

 ینا یدشا یدن،نرس اییجههم هنوز به نت یمانیسرهنگ معتمد و کارآگاه ا یول -
 .یمبا هم کار کن یدکه با  یدهنشون م

 .کننیم یبررس یکییکیچندتا سر نخ دارن که  گفتیم یمانیکارآگاه ا  -

 یستوان توکل ی،گفتن سروان خسرو «ییدبفرما»همان لحظه در زده شد و بعد از  در 
 در را باز کرد. بعد از احترام گذاشتن گفت:

ه جناب سروان. در با شما کار دار  یگهم ی،جالل یساومده به اسم مهد یخانوم یه -
 داره. یاطالعات  یمورد مهناز علو

 ینگاه کردند. سروان خسرو یکدیگر با تعجب به  یو سروان خسرو یصبور کارآگاه
 گفت:

 بفرستش تو! -

اضطراب داشت و شک  یساله وارد اتاق شد. کم ۲۸_۲۷حدودًا  یبعد دختر کمی
کرده که به آن   یر درست . انگار هنوز مطمئن نبود کایشدم یدهدر حاالتش د یدو ترد

 نه. یاجا آمده 

 خطاب به او گفت: یصبور کارآگاه

 .ینیدبش ییدبفرما -
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 گفت:  رفت،یم یطور که به سمت صندلهمان دختر 

 س...سالم. -

 پاسخ داد: یخسرو سروان

 !یداطالعات دار یخانوم علو ی. گفتن دربارهییدسالم بفرما -

 نظر گرفته بود. یر به دقت دختر را ز یصبور کارآگاه

خواستم  یدم،خبر مهنازو شن یبله درسته، من از دوستانشون هستم. راستش وقت  -
ترس از دست دادن شوهر و خانوادم مانع شد.  یبگم ول یوو همه چ یامب

 یبعد وقت  یبشم ول آبرویییمامان بابامو سر افکنده کنم و باعث ب  خواستمینم
روز  یهروز مهناز... یه. یدمبه آبروم نم ییت حس کردم اهم یگهمهسا هم گم شد...د

 .دونمینوبت خود من بشه نم یبه زود یدمهسا...اصاًل شا

گوش   یسسکوت کرده و با دقت به مهد یو سروان خسرو یصبور کارآگاه
 .دادندیم

 یگهکه د  دونستمیبودم. سال بعدش سال کنکورم بود و م یرستانکالس سوم دب  -
قدر اصرار کرد که قبول کردم اون یلوکنم. ن  یطنتو ش یحندارم تا تفر یادیوقت ز

 یحتفر یکم خواستمیبشم؛ فقط م یباز ینا یقاط  خواستمیروز باهاش برم. نم یه
. اونجا مهسا و مهناز یمرفت یقشقا پارککنم. بعد از مدرسه با مهتا همراه شدم. تا 

فکر کنم اونا از که تو کالسمون نبودن؛   یدممدرسه رو د یاز دخترا یگهو دوتا د
بهشون زد و  یچشمک  یلوفر . نکردنینگاهم م یبودن. با کنجکاو یانسان  یرشته
 گفت:

 .یادهم باهامون م یلوها امروز نبچه -
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بود  باریینو آخر ین. اون روز اولیمتک بچه ها دست دادم و وارد پارک شدتک با
 یناا یول کنمیم یمواالن دارم امن و راحت زندگ ینمهم یکه به اون پارک رفتم. برا

. پنج ساله بهونه شمیم یدار و ب خوابمی...من ده ساله که با ترس میهفقط ظاهر
اون روز  ی. فردایادسر بچم ن یینکرده بال دایتا خ شمیدار نمو بچه یارمم یالک 
 یونسردخ یتکردم، جلومو گرفت و در نها  محلییمدرسه ب  یرونب یلوبه ن یوقت 

 گفت:

 یبزن  یکس  یشپ یروز کلمه حرف از د  یهباشه؛  یادت ی! ولیان یای،ب خوایینم -
 .کنمیم تیچارهب

 یآفتاب  یلوو کاًل اطراف ن زدمینم یبه کس ینگرفتم. حرف  یجد یدشوموقع تهد اون
که اون روز تو پارک   یانسان  یهااز بچه یکیماه بعد که فاطمه،  یه یول شدمینم
 یرستانیدب یدختر بچه یهفقط  یلون یدمفهم یگهبودمش، گم شد؛ د یدهد
 کردن،یکار م  یلوکه با ن  هاییاز بچه یکیزبون  یر کردم از ز  یسع یلی...خیستن
نگفتن.  یچیه کدومشونیچه یسر فاطمه اومده؛ ول ییبکشم که چه بال یرونب

ها از بچه یکی یکنزد هم هر وقت منو یلوبزنن. ن یحرف  دادیاجازه نم یلون یدایتهد
با گم شدن خودمه. از  یمساو یتا بفهمم فضول کردیقدر با اخم نگام مان دیدیم

ها هم با بچه یگهد یحت  یرستانسرم تو کار خودم بود. بعد از دب یگهد داون به بع
زنگ زد و  یاماز همکالس یکیکه   یشهفته پ یه یننداشتم. تا هم یارتباط چندان 

گم شد، اونم   یانسان  یهااز بچه یکیاون دفعه  یادته گفتیخبر فوت مهنازو داد. م
صبح دوباره دوستم زنگ  امروز بهش نگفتم.  یزی. من چچرخیدیم یلودور و بر ن

دنبال قاتل  ید. گفت داریدباهاش صحبت کرد یروز زد و گفت ظاهرًا شما د
 نم.نتونستم صبر ک یگهو...منم د گردیدیم
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 :یدپرس یاتاق ساکت شد و بعد کارآگاه صبور کمی

 یه؟دوستتون که بهتون خبر داده، اسمش چ -

 .یفرخ  ینام -

با آنان صحبت کرده بود، انداخت و  یروز که د  اییاسام یستبه ل ینگاه  کاراگاه
 گفت:

مشخصات کاملش  گید،یکه م  یلویین ینبا ما صحبت کردن. خب حاال ا یروز بله د -
 .یمکرد  ییبوده و همکار که ما حتمًا ازش بازجو یمیه با مهناز و مهسا صماگ یه؟چ

اسم، صداش  ینفکر نکنم مهناز و مهسا با هم یول یهحامد یلوفر ن یشاسم اصل -
 کنن.

 یه؟خب اسم مستعارش چ -

 روز باهاشون رفتم. یهکه فقط   یگممن، م دونمینم -

 ید؟ازش دار یزیچ یخب شما شماره تماس -

 درآورد و گفت: یفشاز ک یکاغذ  مهدیس

شماره رو  ینهنوز هم دونمیبله تو دفتر خاطراتم شمارشو نوشته بود. حاال نم -
 نه! یاداره 

 شد. خاموش بود. یریگشماره را از او گرفت و مشغول شماره یخسرو سروان

 :یدبا شک دوباره پرس یصبور کاراگاه

 ید؟آدرسشو که حتمًا دار -
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 کردن.  یکشاسباب یرستانبعد از دب یولداشتم  یعنینه،  -

 :یدباال رفته پرس ییبا ابرو یخسرو سروان

 !ترسیدیکردن؟ خوبه ازش م  یکشکه اسباب  دونیدیاز کجا م -

 ناراحت شد و پاسخ داد: یکم  مهدیس

دروغ بگم؟ من فقط  خوامیمن م کنیدیبهم گفت جناب سروان. چرا فکر م ینام -
 ینجااز مهسا بشه وگرنه ا یزودتر خبر ینشه و هرچ  یمالخون مهناز پا خوامیم

 .کردمینم یسکر یماومدم و رو زندگ2ینم

 با آرامش گفت: یصبور کاراگاه

خانوم  یمگفت ما باور کن  یزیاومد هرچ یهر کس یدانتظار داشته باش یدشما نبا -
. یدندار گیدیکه م  یهم از کس یشماره تلفن و آدرس یچ! مخصوصًا که هیجالل

 .یریدبگ ینادوستتون، م ینآدرسو از هم تونستیدیبود که م ینحداقلش ا

 یکنزد یلوها به ناز بچه کدومیچگفت آدرسشو نداره. ه  یجناب کاراگاه ول یدمپرس -
 شونیکشاز اسباب یناکه م  ینم. اکردنیکه باهاش کار م  ییبه جز همونا شدن،ینم

 .کردیم یزندگ  شونیخاطر بود که کوچه بغل ینخبر داشت به ا

که صّحت حرفاتونو نشون بده. اجازه   یمندار یمدرک  یچبازم ما هنوز ه یدرسته ول -
بعد از  یم،کن  یدااسم شماره و آدرس ازشون پ یقاز طر یمکن  یگیریما پ یدبد

 .یاینب یاتو گفتن جزئ ییشناسا یبرا گیریمیباهاتون تماس م یقاتتحق

 را به او داد و گفت: یابرگه یخسروسرش را تکان داد. سروان  مهدیس

 .یسیدبنو ینجاشماره تلفن همراه و شماره منزل و آدرستونو ا -
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 کرد.  یادداشتها را برگه را گرفت و آن مهدیس

 .یخانوم جالل ید. در دسترس باشیدبر تونیدیم -

 :یداز کاراگاه پرس یسروان خسرو یس،از رفتن مهد بعد

 بهش؟ یچرا انقدر شک نشون داد -

گذشته،   یهمه وقت از مرگ خانوم علو ینبود. ا یبعج یلیفقط خ دونمینم -
 یی. ما از تمام آشناهاشون بازجویستست که ندو هفته یکایهم نزد یخانوم قاسم

 زدیکه م  ییحرفا یکم. گهیم یناروو ا یشهم یداپ یکس  ینهمچ یه یهوبعد  یم،کرد
 .هتم گفتدوستم گفته، دوس گفتینبود؟ همش م یبعج

 ین. همیمکه دنبالش کن  یمندار اییگهد یز هست ما فعاًل چ یواهلل. هرچ  دونمینم -
تا  یمجلو بر یدتوش باشه با یاگرم کلک  ی. حت ریمیجلو م گیریمیسرنخو م

 .یمجلو بر یاطبا احت یدبه نظرم با ی. من شکتو قبول دارم کاراگاه ولیمشبفهم

 .یریمبگ شیدهناد تونیمیدرسته سروان، نم -

 نبود؟ یساون دوست مشترک مهناز و مهسا اسمش مهد یراست  -

 .یستن ینا یهاصاًل شب یافش. قیمکرد  ییمبود. ازش بازجو یهنه مهد -

قدر نبودنت سخته . اونگذرونمیروزا رو بدون تو م یندارم ا یچجور دونمنمی»
زخونه، حال، تراس، . آشپیایچشمم م یتو جلو کنمیخونه نگاه م یکه...به هر جا

تو قلبم  یزیچ یه ی...ولیا یازنده دونمینم ی...من حت ییجا توخواب...همهاتاق
نکن...  یدم. ناامینمتبب یگهد بار یهتونم یکه باالخره م  دونمی. میازنده گهیم

 .«برگرد... 
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 یپارسا بود. عکس ینستاگرامپست ا ینآخر ینشد. ا یر سراز یشهااز چشم اشک
متن هم کپشنش بود. بعد از رفتن  ینخانه گذاشته بود و ا یراییاز پذ یدسف و یاهس

 پست را گذاشته بود. یک ینمهسا هم

به  یشد. با بغض نگاه  یدتر شد اشیهخواند و گر تیکهیکهکپشن را ت  یگر د بار یک
 یگر نفر د یکوقت صبح خلوت بود و جز خودش،  ینا نتیاطرافش انداخت. کاف 

 را پاک کرد. یتمرورگر سا یآمد و حافظه یرونب ینستاگراما یتهم آنجا بود. از سا

 یقدر دلتنگ کرد. ان  رویادهشروع به قدم زدن در پ هدفیآمد ب  یرونکه ب  نتیکاف   از 
 ینستاگرامرا رها کرده و به شهر آمده بود تا ا بافییبه او فشار آورده بود که امروز قال

قلبش را در دست  ینبود. انگار کس یفقابل توص یششدت دلتنگپارسا را چک کند. 
از ناراحت بودن شوهرش.  یاکند   یهگر  ینست از درد دوردای. نمفشردیگرفته و م

مهسا هم مانند مهناز...فکر کرد  یدشا کردیبدتر بود، فکر م یلیوضع پارسا از او خ
مکانش لو برود  ینکهطر ابه پارسا خبر بدهد که زنده است اما خ یبتواند جور یدشا
مطمئنًا  یند،ست پارسا را ببتوانیباز م ی. بعدًا اگر روزکردیتحمل م یدبود. با یادز

 ید. شاکردیفرار کرده بود، استقبال م یتشامن یقدر شجاعانه براکه ان  ینپارسا از ا
 یدشمنانش سود داشت و کمک  یقطعًا مرگ او فقط برا یخودخواهانه بود ول یکم

 .کردینم یبه کس

. بهتر فروختیجا را مهمان یمحل یهاافتاد. لباس یفروشلباس یکبه  نگاهش
خانم و اسما بخرد. وارد  یقهصد یبرا یهبود چند دست لباس به عنوان هد

 یبرا یباز یمحل یروسر یکها شد. لباس یشد و مشغول بررس یفروشلباس
و فاطمه، دختر  همحدث یاب کرد. برااسما انتخ یهم برا یراهنپ یکخانم و  یقهصد

 توانستینداشت و نم یادیبرداشت. پول ز یروسر یکخانم، هم  یقهبزرگ صد
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 یقهفکر که اگر صد ینداشت اما ا یاجخرج کند؛ وگرنه خودش هم به لباس احت یادز
کسب درآمد،   یبرا یخواب داشت نه کار یبرا ییخانم و اسما نبودند؛ االن نه جا

 بدهد. یحترج آنانشد که خودش را به  ینمانع از ا

بود. در شهر  یازدهآمد. ساعت  یرونب یفروشها را حساب کرد و از لباسلباس پول
برسد.  اشیقال ینداشت، بهتر بود به روستا برگردد و حداقل عصر به ادامه یکه کار

اسما را همان شب قبول  یشنهادها درس بدهد. پهم قرار بود صبح یگر د یاز هفته
ندارد مهسا تا ساعت  یگفته بود مشکل  مخانم ه یهکرده بود و خوشبختانه زک

جور شده بود و مهسا با تمام  یبا راحت  یز چببافد. همه یاش قالهشت شب در خانه
 .کردیوجود خدا را حس م

 از  یکیآقا،  یدگرفت و سوار شد. صبح با حم  یرینآب ش یبرا یتاکس یک دوباره
 کشدیمردان روستا که در شهر کار داشت، آمده بود. گفته بود کارش تا عصر طول م

داد خودش زودتر  یحبرش گرداند اما مهسا ترج تواندیو اگر مهسا خواست م
 ییاو را شناسا تواندینم یکس  دانستی. مکردیبرگردد. در شهر احساس ترس م

شده بود. دائم  ییاز آدم ترسوکند اما باز هم دست خودش نبود. بعد از مرگ مهن
 یفشرا از ک اشی. گوشکشدیو او را م کندیبه او حمله م یاالن کس کردیفکر م

رمان  ییگرفته بود، باز کرد. چندتا  نتیرا که در کاف  ییهااز رمان یکیدرآورد و 
 یهم رو یککتاب الکترون  یلکشناپ یکبخواند.  هایشیکاریبود تا در ب هدانلود کرد

 یر د یگر رفته بود کتاب بخرد. االن هم که د یادشنصب کرده بود اما  اشیگوش
تا  رفتیباز به شهر م یگر نداشت، در هر صورت دو_سه روز د یتی. اهمبود

بود و ظاهرًا مکان  «یدهبر یسوعروس گ»پارسا را چک کند. اسم رمان  ینستاگراما
درش آورد و با  یافسردگ  یاز حال و هوا یموضوع کم ینداستان، روستا بود. ا

 لبخند مشغول خواندن شد.
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*** 

 یزدهمس فصل

 یزدیسروان ا ی،سرهنگ معتمد، گفت عالوه بر ستوان مظاهر یم؟بر یخب صبور -
 باشه؟ ینجادختره کجاست پس؟ مگه قرار نبود ساعت ده ا ین. ایادهم م

 وارد اتاق شد و گفت: یلحظه ستوان توکل همان

 ... .یجناب سروان خانوم جالل -

 گفت:  یعسر یخسرو سروان

 تو. یادبگو ب -

 پاسخ داد: یوارد اتاق شد و به آن دو سالم کرد. سروان خسرو یجالل خانم

 .یدکرد  یر د یقهسالم، ده دق -

 بود. یکجناب سروان، تراف یدببخش -

 کرد و گفت:  یرو به کارآگاه صبور یخسرو سروان

 .یمبر تر یعسر -

 ینبه سمت ماش یزدیو سروان ا یاتاق خارج شدند و همراه ستوان مظاهر از 
شماره  یچکنند. ه  یدارا پ یحامد یلوفر فقط توانسته بودند آدرس ن یشبرفتند. د

به نام پدرش بود. اما چون  یشهابه نامش ثبت نشده بود و ظاهرًا خط یتلفن
 یلوکدامشان با ن  میدراحت فه شدیبودند که نم یحامد یلیشخص با فام ینچند
 یمآدرس مراجعه کنند. ن ینگفت بهتر است اول به ا  یدارد، کارآگاه صبور ینسبت 
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آپارتمان داشتن،  ییجا ین. همچیدنددر شمال تهران رس یساعت بعد به آپارتمان 
نکات را با دقت  ینتمام ا یبود. کارآگاه صبور یز شک بر انگ یسن کم ینآن هم در ا
 یزنگ طبقه ی. ستوان مظاهرکند  گیرییجهها نتاز آن بعداً تا  کردیم یادداشت

کرد و منتظر   یبه سروان خسرو یجواب نداد. نگاه  یپنجم را زد و منتظر شد. کس
 دستور شد.

 زنگ بزن. یگهد بار یه -

 گفت:  یزدیا سروان

 سرکاره خب! یدشا -

 گفت:  یخسرو سروان

 زن.ب شونویینیآره احتمااًل، ستوان زنگ طبقه پا -

 پاسخ داد: یچهارم را زد و باالخره خانم یزنگ طبقه یمظاهر ستوان

 بله؟ -

 جلو رفت و گفت: یخسرو سروان

 یهبا همسا یم؛اومد یسپل یهستم، از اداره یسالم خانوم. من سروان خسرو -
 یستن؟. نیمکار دار  تونییباال

 :یدپر از اضطراب پرس ییبا صدا زن

 شده؟ یزیچ -

 نه؟ یاهستن  دونیدی. نمیمنه چندتا سوال فقط دار -
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 .یهمطب منش یه. تو یادم یش. معمواًل ساعت پنج و شیستشنه ن -

 یم؟چندتا سوال از شما بپرس تونیمیما م -

 مکث کرد و بعد گفت: یکم  زن

 باال. ییدبفرما -

 بمانند. بعد ینگفت در ماش  یو ستوان مظاهر یزدیبه سروان ا یخسرو سروان
 وارد آپارتمان شد. یو خانم جالل یهمراه کارآگاه صبور

شدند. سروان  ینآمدند و سوار ماش یرونبعد، آن سه از آپارتمان ب یقهدق چهل
 :یدپرس یزدیا

 شد؟ یخب چ  -

 پاسخ داد: یخسرو سروان

 ینا یول کنهیم یزندگ  جاینو هفت سالشه، سه ساله ا یستظاهرًا خودشه! ب -
هم  یوآمد مشکوک رفت یچ. هیهدختر خوب یلیو خ شناستشیم گفتیخانومه م
 از خونه نبوده. یرونشبا ب دونه،یخانوم م ینکه ا  ییتا جا وقتیچه ینداره. حت 

 ادامه داد: یصبور کارآگاه

و خانوم  یایمشب دوباره ب یدمطمئن بود خودشه. با شهیبه هر حال نم یول -
 .کنه  ییششخصًا شناسا یجالل

 کرد و گفت:  ییدحرف کارآگاه را تأ یزدیا سروان
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که   یضرر یم،حرف بزن هاشونمیهاز همسا یگهد یکیبا  یماومد ینجاحاال که تا ا -
 عکس هم ازش داشتن. یه یدنداره. اصاًل شا

 پاسخ داد: یخسرو سروان

وآمد با اهل رفت یلی. گفت کاًل خشهیههمسا ترینیمیخانوم گفت صم ینا -
 داره. هاشیهبا همسا یادیز یالبته حقم داره تفاوت سن یست،ن هایههمسا

 گفت:  یصبور کارآگاه

بتونن بهمون بگن، همون شب دوباره  هاشیههمسا یدیجد یز چ کنمیفکر نم -
 بهتره. یایمب

 قبول کرد و به سمت اداره حرکت کردند. یزدیا سروان

 یبه کارآگاه صبور یواش یسمهد ی،حامد یلوفر ن یمحض وارد شدن به خانه به
 گفت:

 خودشه، مطمئنم! -

 یندبب خواستیبود. م یلوفر نگفت. تمام حواسش به ن یزیچ یصبور کاراگاه
او را  یلوفر بود و هنوز ن یپشت سروان خسرو یسنه. مهد یا شناسدیرا م یسمهد

 بود. یدهند

 .یارمم یی. االن چاینیدبش ییدبفرما -

 گفت:  یخسرو سروان

 .یمچند تا سوال بپرس خوایمیفقط م ی،نوم حامدخا یستن یازین -
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هم پشت سرش  یسو مهد یها حرکت کرد و کاراگاه صبوربه سمت مبل بعد
از او سر  یواکنش یچبود و ه یدهرا د یسمهد رخیمتا کنون فقط ن یلوفر رفتند. ن

از مبل ها رفت و  یکیهم سمت  یلوفر ن نشستند،یطور که منزده بود. همان
افتاد، از شدت تعجب دهانش را باز کرد. انگار  یسشمش به مهدنشست. تا چ

رفتار کرد که انگار  یدهانش را بست و جور یعاما سر ید،بگو یزیچ خواستیم
که دنبالش   ستیهمان  یلوفر متوجه شد که ن ی. کارآگاه صبوریفتادهن یاتفاق  یچه

 کرد:  یدنهستند. شروع به پرس

 شناسید؟یم یبه نام مهناز علو یشما شخص ی،خب خانوم حامد -

خودش  یکرد به رو  یهم سع بار یناما ا یشدم تر یشهر لحظه ب یلوفر ن تعجب
 و گفت: یاوردن

 بود، چطور؟ یاماز همکالس یکیفکر کنم  -

 س که فوت کردن.سه هفته یباً تقر یشونخب ا -

 دهانش گرفت و گفت: یدستش را جلو نیلوفر 

 من...چرا؟ یاوه! خدا -

 گفت:  یصبور اهکاراگ

 !یخانوم حامد یدنرو بخوام بگم به قتل رس ترشیقدق -

که   یو به سرفه افتاد. کم یدپر یش. آب دهانش در گلویدپر یلوفر ن یاز رو رنگ
 :یدتر شد پرسآرام

 شده؟ یداقاتل پ -
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 یانداخت و ساکت شد. سروان خسرو یبه سروان خسرو ینگاه  یصبور کارآگاه
 پاسخ داد:

 !شهیم یداپ یبه زود یول فعاًل نه، -

 :یدکرد و پرس  یسبه مهد یااشاره بعد

 شناسید؟ینم یشونوا -

 یاست و بعد با لحن یسمهد یچهره یکرد نشان دهد، در حال بررس  یسع نیلوفر 
 گفت:  یپرسش

 ی؟! خودت یسمهد -

 تعجب کرد. یسمهد ذوقییاز ب  یلوفر مثبت تکان داد. ن یبه نشانه یسر مهدیس

 :یدپرس یصبور کاراگاه

 یه؟کار شما چ  یخانوم حامد -

 پزشک هستم، چطور؟دندون یه یمن منش -

 .یمدار یاز ن یقاتتحق یسر یه یبرا دید؟یرو م کنیدیکه کار م  ییآدرس جا -

 یچه آدرس دانستیخواب رفت. نمبلند شد و سمت اتاق یشمرّدد از جا نیلوفر 
 وقتیچاما ه کردیک هماهنگ مپزشدندان یکبه آنان بدهد. کاش از قبل با 

چه سراغ او آمده  ی. اصاًل برایردقرار بگ یاوضاع  یندر چن کردیفکرش را هم نم
 یبهتر بود اصاًل آدرس یدد. شاآور ینبود. سر درنم یمیبودند؟ او که با مهناز صم

 یشده بود! دفترچه یر د یگر ندهد و بپرسد با محل کار او چه کار دارند اما د
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در مرکز شهر را  یپزشک دندان یکبرداشت و آدرس  یپاتخت  یرا از رو یادداشتش
 آن نوشت. یرو

 داد. یبرگشت و آدرس را به کاراگاه صبور یراییبه پذ بعد

 .گردمیو دنبال کار م یکارمکه ب  یهماه یه! البته االن ییدبفرما -

 ید؟پس امروز صبح کجا بود -

صبح خانه نبوده؟ اگر  دانستندیکجا م  ها از با تعجب به او نگاه کرد. آن نیلوفر 
 .دادیتعجبش را نشان م یکم  یدبود. با یز قطعًا شک برانگ داد،یهمچنان جواب م

 .شمیمن متوجه نم یه؟چ یسواال برا ینا -

 پاسخ داد: یخسرو سروان

شما تو باند مواد مخدر  کنهیکه ادعا م  یمنفرو دار یهما  ی،راستش خانوم حامد -
 .کردنیباند با شما کار م ینهم تو ا یو خانم قاسم یخانم علو یا. گوکنیدیکار م

 :یدپرس یتبا عصبان نیلوفر 

 مهناز رو من کشتم؟ یدبگ خوایدیم یعنی -

 با آرامش گفت: یصبور کاراگاه

 .یخانوم حامد یمنگفت ینوما ا -

 !یدبرس ینبه هم خوایدیم یول -

 گفت:  یخسرو سروان
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 تونیمینم یمنداشته باش تونیهعل یکه مدرک   ی! تا زمان یخانوم حامد یدآروم باش -
 .یدبه زبون آورد بار ینحرفو اول ینکه ا  ید. االن فقط خودتون هستیدشما قاتل یمبگ

 :یدپرس یتبا عصبان نیلوفر 

 خواید؟یم یچ  یخب االن آدرس محل کارمو برا -

 :یدپرس یصبور کارآگاه

 مادر پدرتون پولدارن؟ -

 .یمز قشر متوسطا -

 ید؟خونه رو اجاره کرد ینبودن ا یخب شما با پول منش -

 افتاده...پاسخ داد: یر کرد گ  احساس

 .یستخونه اجاره ن -

 :یدباال رفته پرس یبا ابرو یصبور کارآگاه

 یدین؟رو خر ینجابودن ا یبا پول منش یعنی -

 پدرمم کمکم کرده! -

 .یباشه خانوم حامد یاراحت ینبه ا یدنشخر یاخونه ینهمچ کنمیفکر نم -

 .یدباند مواد مخدرو نسبت بد یهخونه به من  یهبه خاطر  تونیدیشما نم -

 ید؟کجا بود  یشچهارشنبه سه هفته پ یخانوم حامد -

 .یدهم بپرس هایهاز همسا تونیدیشبا خونم. م یشهشب خونه بودم، هم -
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 یگم؟شبو م دی! چرا فکر کردیشب خانوم حامد یدممن که نپرس -

 دادی. اگر از اول نشان نمیردبگ اشیهبود گر یکساکت شد. گند زده بود...نزد نیلوفر 
 .شدینم طور یناست، ا خبر یکه از مرگ مهناز ب 

 رفت. یرونبلند شد و از آپارتمان ب یشاز جا یخسرو سروان

فت و گفت: شود. با اداره تماس گر  یدامواد پ یلوفر ن یبود که در خانه یادز احتمالش
 «بفرستند. یشخانم همراه با حکم تفت یرویدو ن»

 آورد: یانبحث مهسا را به م یکارآگاه صبور  ی،نبود سروان خسرو در 

 ست که گم شده!هفته یه یخانوم قاسم -

 :یدباز هم با تعجب پرس نیلوفر 

 ی؟چ  یعنی -

 ی؟خانوم حامد کنیدیم خبرییتظاهر به ب  یا خبریدیب  -

خبر داشته باشم مهسا گم  یدتظاهر کنم کاراگاه؟ واقعًا از کجا با یدبا یچ  یبرا -
 شده؟

 .یدهشب به قتل رس دونیدیم یمهناز ُمرده ول دونیدیکه نم  ییاز اونجا -

منزل آمدند و مشغول گشتن  یشربع بعد دو ستوان خانوم از اداره با حکم تفت یک
 شدند. یلوفر ن یخانه

 :یداگاه نشست و پرسدوباره کنار کار  یخسرو سروان

 کارآگاه؟  کنییفکر م یچ  -
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 پنجاه درصد خودشه! -

سرنخ درست  ینکه. مثل ایمکن  ییو پدر و مادرش هم بازجو هایهاز همسا یدحاال با -
 شده. یداپ

ها کارشان را انجام کرد و منتظر شدند تا ستوان  ییدحرفش را تأ یصبور کارآگاه
 بدهند.

آمد و آن  یرونبسته مواد ب یکبا  یلوفر خواب ناز اتاق ینیبعد ستوان نائ یقهدق ده
 یلوفر به ستوان گفت که به ن یداد. سروان خسرو یلتحو یرا به سروان خسرو

 بند بزند.دست

*** 

 چهاردهم فصل

 یبه همکار یی. در بازجوگذشتیکرده بودند، م  یر را دستگ یلوفر که ن  یروز از شب دو
. کردیدر قتل مهناز را انکار م یباند مواد مخدر، اعتراف کرده بود اما همکار یکبا 

شاهد بودند  هایشیهاست. همسا خبر یکه از گم شدن مهسا هم ب   خوردیقسم م
 یندر تمام ا گفتندینرفته است. م ییو جا دهخانه بو یلوفر که در آن چهارشنبه، ن

باورشان  ی. حت اندیدهاز او ند ییهستند، هرگز خطا یهکه با او همسا  یسه سال
اند! پدر و پاپوش دوخته یشبرا یدشا گفتندیکه او در باند مواد باشد و م  شدینم

 گفته  یههستند و مادرش با گر یاز دخترشان راض یار مادرش هم گفته بودند که بس
 ینکه مشکوک بود ا  یزیکرده. تنها چ  یدخترم جاساز یمواد را در خانه یبود کس

که آدرسش را داده بود، کار نکرده بود.   اییهرگز در آن دندان پزشک  یلوفر که نبود  
قتل مهناز فرستاده و  یرا برا یگریآن شب کس د یلوفر ن یدشا کردیکارآگاه فکر م
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 یستن یالک  یاناطراف یفحجم از تعر ینوگرنه ا کنند؛یرا افراد باند م یشکاًل کارها
باند باشد و  یک یسرئ آیدیختر جوان نمد ینبه ا گفتیم یاما سروان خسرو

 یکنندهپخش یک یلوفر ن یبخواهد دستور قتل صادر کند. به اعتقاد سروان خسرو
نگفته  یو حت  دادیدر مورد باند نم یاطالعات  یچه هاییمواد ساده بود. در بازجو

واقعًا کالفه شده بود و حس  ی! کارآگاه صبورگیردیم یبود مواد را از چه کس
 وسط غلط است. ینا یزیچ کردیم

 گفتن کاراگاه وارد اتاق شد. «ییدبفرما»در اتاق را زد و بعد از  یتوکل ستوان

 قربان. انییتو اتاق بازجو یخانوم حامد -

حرکت کرد. سروان  ییبلند شد و به سمت اتاق بازجو یشاز جا یصبور کارآگاهه
 .را کاًل به او سپرده بود یسوم ییبازجو ینا یخسرو

خسته و پژمرده  یکم  یلوفر ن ینشست. چهره یلوفر ن یشد و جلو ییاتاق بازجو وارد
 شده بود.

! پس یتا آخر عمرت تو زندان بمون  خواییصد درصد نم ی،خب خانوم حامد -
 یدی؟به ما نم کنی،یکه براش کار م  یاز باند یاطالعات  یچبپرسم چرا ه یشهم

 و گفت: یدکش  یآه  نیلوفر 

 یدجد یرویو باند ن شنیم یر دست دستگ یینپا یاون بدبختا یشهچون هم -
 یشه. همگیرینیرو نم یهاصل وقتیچ. هدهیو به کارش ادامه م گیرهیم

بدبخته.  یه. خب اونم گیریدیاونم م گرفتم،یمواد م ی...االن من بگم از ک ینههم
تا آخر عمرم  قراره من گه! ای؟. خب که چ گیریدیرو م یگهبدبخت د یهبعد از اونم 

 تحمل کنم. دمیم یحبکنن، خب ترج یشونواونا زندگ یزندان باشم ول



 

 
111

 delaram1221زهر؟ |  یااست  تر یداستان کوتاه ترس سم
 

 ... .گفتیدختر راست م ینساکت شد. ا یشهابا حرف یصبور کارآگاه

 بعد گفت: کمی

که   یهباند ینمربوط به هم یو گم شدن خانوم قاسم ینود درصد قتل خانوم علو -
 یستن گیریمیم گییکه م  ییبدبختا مربوط به اون دونمی. مکنییبراش کار م

از همکارامونم  یکیقتل  یدهمون بانده! تازه شا یچند نفر تو یانفر  یهمربوط به  یول
کنه؟   یکار  ینهمچ تونهیتو اون باند م یمربوط به اون باشه. خب حاال به نظرت ک 

 .رسهینم یزیخودته؛ وگرنه به ما که چ یاالن کمک به دوستا ینا

 . بعد گفت:کندیمکث کرد. معلوم بود که دارد فکر م یکم  نیلوفر 

خبر دادن مهناز ُمرده،  ینکهبعد از ا یراستش همه با مهناز و مهسا خوب بودن. حت  -
 یمبفهم یم. ما هم دوست داریدنباند ترس یهااز بچه یلی. خیشدما باورمون نم

د که من تو بان یهابچه یبودم، همه یشنه فقط من که همکالس یه،قاتلش ک
انجام نداده  یکار اشتباه   یچ...مهناز هترسیمی. ما از اون روز به بعد مشناسمیم

 ...!یکار  یچبود. ه

 نگاهش را به نگاه کاراگاه دوخت و با صداقت تمام گفت: بعد

 کشتن مهناز وجود نداشت... .  یبرا اییزهانگ یچه -

 ی؟از مهسا بگو. اون چ  -

جور  یه. کنهیکار نم  مدت یهز ُمرد، گفت تا مهنا ینکهمهسا دو روز بعد ا -
بکشه.  یرونکار ب  ینبدون تاوان دادن پاشو از ا تونهینم کسیچ...چون هیمرخص

مدت کوتاه فاصله  یه تونستیفقط م یده،کارشو ادامه نم  یگهبگه د تونستینم
. ما یادبرگرده و سر کارش ب ودگم شده قرار ب  گیدیکه م  یا. همون شنبهیرهبگ
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هنوز حالش خوب  یدگفت شا  یمونکه گم شده، باال دست  یدیمنفهم کدومیچه
زنگ بهش زد که بپرسه  یهتازه  یش. دو روز پخوادیم ترییشب یو مرخص یستن
 هم زنگ نزد. یگه. خاموش بود، دیادم یکِ 

*** 

 ینشد. امروز اول یرهکه مشغول نوشتن در دفترشان بودند، خ  یپنج دختر و پسر به
سن  ینکهخسته شده بود. ا یلیبود و هنوز دو ساعت نگذشته، خ یسشوز تدرر 

 کردیم یتشاذ یکم  داد،یرا درس م یز چ یک یدها متفاوت بود و به هر کدام بابچه
قدر به او عالقه نشان داده بودند آن هاگذشته بچه  ین. از اکردیاما باالخره عادت م

معلم باشد. سه پسر هشت_نه  خواهدینم یدبه اسما بگو آمدیدلش نم یگر که د
مخصوص  یاضیر ینساله و دو دختر هفت_ده ساله. به هر کدام تمر یازدهو 

. زهرا، دختر هفت کردندیرا حل م یناتخودشان را داده بود و اکنون داشتند تمر
ش بلند شد و سمت او آمد. با دستان کوچکش دفترش را به مهسا داد یساله از جا

 و گفت:

 حل کردم خانوم؟درست  -

 گفت:  ید،دختر را بوس ینکهکرد و پس از ا  یمهسا جواب سوال را بررس

دوان به سمت . دختر دوانیمکن  ینتمر یکم یار ب یتو. حاال برو فارسینآفر یزمآره عز -
 .یاوردبرگشت تا کتابش را ب یشجا

مهسا آمدند. مهسا در حال  یشموقع دوتا از پسرها هم بلند شدند و پ همان
 :گفتیو م زدیبود، اما زهرا دائم با کتابش به او م یعل ینتمر یبررس

 .یمآوردم خانوم، فارس یموفارس -
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 یدفتر عل یاو آمد. دفترش را رو یز تمام شده و سر م ینشدختر هم تمر یکی آن
 که دست مهسا بود گذاشت و گفت:

 خانوم. یمحل کرد -

ه بود اما تالش کرد آرامش خود را حفظ کند. دفتر آن دختر کالفه شد  یکم  مهسا
 گذاشت.  یدفتر عل یر را برداشت و ز

 .ینمرو بب یعل ینزهره جان بذار تمر -

 خطاب به زهرا گفت: بعد

 صبر کن. یزم،باشه عز -

رفت.  یهدرست است، سراغ جواب بق یدد یرا حساب کرد و وقت  یجواب عل باالخره
 کردیم یداد بزند، اما سع خواستیدلش م یلحظات واقعًا از شدت کالفگ  یبعض

معصوم  ییهانداشتند، فقط بچه یها که گناه آرامش خودش را حفظ کند. آن
 بودند!

رفتند،  یرونها از اتاق ببچه ینکهکرد و پس از ا  یها خداحافظ دوازده با بچه ساعت
که کدخدا داده   یدی. درش را با کلرا بر شانه انداخت و از اتاق خارج شد یفشک

. مردیداشت م یخانم راه افتاد. از گرسنگ  یقهصد یبود، قفل کرد و به سمت خانه
 یچ. در شهر که بود هخوردیغذا م یاد،ز یبعد از گرسنگ  یداشت وقت  یحس خوب 

بر  یز چ. انگار در شهر همهخوردیو غذا را با اشتها نم شدیوقت انقدر گرسنه نم
 یعتبر اساس طب یز چوجود نداشت و همه ینیروت ینجابود اما ا ینروت یکاساس 

 ننخوابد اما اال یگر تصور کند صبح بعد از نماز د توانستینم یبود. قباًل حت  یزندگ 
را رها کند و  یدطلوع خورش یدنبعد از نماز صبح لذت د یگر د بار یکحاضر نبود 
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در  یاسما جلو ید،خانم که رس یقهصد یوقتش را با خواب بگذراند. به خانه
 را در آغوش گرفتند. یگر د یکمنتظرش بود. با لبخند 

بود. محدثه هم دلش  یخال یجات کل خانومیهخانوم معلم؟ خونه زک یچطور -
 ها هم عاشقت شدن، نه؟! البد بچهیاتو دل همه رفت یومدهبرات تنگ شد. ن

 گفت:  یرینش یبا لبخند مهسا

 ظهر شد! یچطور یدمداشتم، اصاًل نفهم یًا حس خوب خوبن. واقع یلیآره خ -

 که نکردن؟  یتتاذ -

 یول شدمیکالفه م  ییوقتا یهبا بچه ها سر و کار نداشتم،  یادمن چون ز ینه ول -
 خدا رو شکر تونستم خودمو کنترل کنم.

 و اشاره کرد به داخل بروند. یدخند اسما

سفره رو  خوایدیم گهیم یادتو، االن مامان م یمبر یا. بکنییکم عادت محاال کم -
 پهن کنم؟ یرونب

 وارد خانه شدند. یگر د یکو همراه  یدخند مهسا

*** 

اصاًل  یلوکردن، ظاهر ن  یداشپ یچجور فهممیگرفتن...اصاًل نم  یلوفروپنج روزه ن -
از  یگهد کدومیچ. طفلک معلومه نم پس نداده که سراغ هیدهرو نشون نم یزیچ

جمع کنن و مراقب باشن. هر  تر یشها گفتم حواسشونو بها نرفتن. به بچهبچه
 یخبر ینگرفتن! آخر  یو چجور دنکر   یداپ یچطور یلوفرون دونیمیچند اصاًل نم
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ها . بچهیرنشبگ ینکهروز قبل از ا یهها ازش دارن دوشنبه ساعت چهاره. که بچه
 .گرفتنیگرنه که همه رو متو پارک نگرفتنش؛ و  یعنیتو پارک باهاش بودن و خب 

 اونم مثل مهسا گم شده! یدگرفتنش؟ شا  دونییاصاًل از کجا م -

مواد  یلوفر از ن رفتهیها زنگ زده گفته داشته ماز بچه یکیبه  یااز مشتر یکینه  -
 ست.در خونه یجلو یسپل ینماش یدهد یره،بگ

 گرفته باشه!  یسمهسا رو هم پل یدشا ینجوریهآها. خب اگه ا -

از  یا یده،فهم یانوجر یامگه؟ مهسا گم شده!  یدیشوهرشو ند ینستاینه بابا ا -
 ترس فرار کرده.

*** 

 پانزدهم فصل

 که مرتب نوشته بود، نگاه کرد.  یاتیبه جزئ یگر د بار یک یصبور کارآگاه

. باشدینم اشیاز گوش یاثر یچ. هرسدیچهارشنبه شب به قتل م یکساعت  مهناز 
 .رسدیبه قتل م یمیروان عظس

. شودیقتل سم بوده اما آثار ضرب و شتم هم وجود داشته است. مهسا گم م علت
 .شودینم یدااش پهم در خانه یمشکوک  یز چ یچخاموش است و ه اشیگوش

 یزی. چکنندیباند کار م یکمهناز و مهسا در  کندیو ادعا م شودیم یداپ مهدیسی
ناگهان به سرعت از  یمیمخصوصًا سروان عظ کردند،یمفکرش را  یسهاکه خود پل

 رفت. با شتاب در را باز کرد. یبلند شد و به اتاق سروان خسرو یشجا

 شده؟یچ  یصبور یهچ -
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 کرد؟یپرونده همش با شما مشورت م ینسر ا یمیسروان عظ یگمم -

هم نبود  جوریینبه پرونده اضافه شدم اما ا یرتر ...من دی. اوالش نه ولیباً آره تقر -
 باشم. یهمه چ  یانکه حتمًا در جر

 شک کنه و بخواد اول مطمئن شه، بعدش به شما بگه؟ یزیممکن بود به چ یعنی -

 آره احتمالش هست. -

 یسنگاه کرد. مهد یاتجزئ ییهنشست و به بق یصندل یرو یصبور کارآگاه
اما آن شخص  کند،یم یها معرف کنپخشمواد یسرا به آنان به عنوان رئ یشخص

 .کنندیم یاد یندارد و همه از او به خوب  یبد یسابقه یچه

 .کندیمورد نظر هر گونه دستور به قتل مهناز دادن را در باند رد م شخص

 ناگهان سرش را بلند کرد و گفت: یصبور کارآگاه

با مهناز  یباند خصومت شخص ینفر تو یه ینکها یکیهست سروان.  یز دوتا چ -
 یسدر مورد خود مهد یزیچ یه ینکههم ا یتش. دومکشته  ینهم یه و براداشت

. مثل قتل یانوسط جور در نم ینا یزاچ یلیدرسته، خ یاول یممشکوکه! اگه بگ
 .ترهیشامکانش ب یلیخ یدوم یو فرار مهسا ول یمیسروان عظ

 چرا؟ -

شک کرده بوده و هنوز به شما نگفته  یسهم به مهد یمیکه سروان عظ  ینمثاًل ا -
 کشته شده... .  یهوبوده...که 

 به فکر فرو رفت. یخسرو سروان

 خودش اداره اومده؟ یمشکوکه، چرا خودش با پا یسدر مورد مهد یزیچ یهاگه  -
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 شدن داشته باشه. ییترس از شناسا یشوکل زندگ  خوادینم یدشا ی؛کنردگم یبرا -

 مهناز و مهسا نبود. یهاشماره یست تو لاصالً  یسمهد یشماره یول -

 یکیارتباط نزد یدتو دفترچه خاطرات دوتاشون، خاطره نوشته بود. شا یول -
 یمیکه صم  یدوست  یهنداره  ی. لزومیمنکرد یدادو نفرو پ ینا ینداشتن. ما که گوش

 .یسیدفترچه تلفن بنو یشمارشو تو ی،باهاش ندار یو ارتباط خانوادگ  یستن

 یسرو مهد ید. بایزنچ ینترمشکوک یاگوش  ین. اصاًل خود اگییاست مآره ر  -
 .یمکن  یقتحق

 .کنیمیم یقروش تحق یمبفهمه که دار یمبذار یدنبا یول -

 یدو هم شا یم. هم باعث شک نشیمرو هم ادامه بد یلوفر از ن ییبازجو ید. بایقاً دق -
 .یمبرس ییبه جا یلوفرمن یقاز طر

*** 

قتل مهناز نداشته. خب پس  یبرا اییزهانگ یچباند ه یگیدشما م یخانوم حامد -
 رسه؟یبه ذهنتون م یزیباهاش داشته؟ چ اییخصومت شخص یکی یدشا

 کنمیفکر نم یول کردنیها کاًل لج بود و همش دعوا ماز بچه یکیراستش با  -
 داشته باشه. یهقض ینبه ا یربط 

 فرد؟ یناسم ا -

 متأسفم جناب کارآگاه! -

 گفت:  یتو با عصبان یدکش  یپوف  یصبور کارآگاه
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چقدر مواد مخدر تو  دونیدی. میخانوم حامد یمبا شما راه اومد یادیز یگهما د -
 .شدیکم م  کردیدیم یاگه همکار خورید،یم یادیشده؟ حبس ز یداتون پخونه

 نداد. یپاسخ  نیلوفر 

 :یدپرس یگر د بار یک یصبور کارآگاه

 دید؟یبه ما نم یاطالعات  یچپس ه -

 رعنا بود اسمش. -

 یلیش؟فام -

 !دونمینم -

رعنا؟ که  گیدیو سکوت فقط م یچوندنهمه پ ینبعد از ا ید؟ما رو مسخره کرد -
نکردن با  یهمکار یلشما به دل ی،اونم حتما اسم مستعاره؟ ممنون خانوم حامد

 .شهیم تر یشحبستون ب یسپل

 گفت:  یلوفر برود که ن یروناق ببلند شد و خواست از ات یشاز جا بعد

 ...!گفتنینم یشونوواقع یکدوم اسما  یچها ه. بچهدونمیبه خدا نم -

 ید؟شماره تلفن ازش دار -

 ... .یمهبله تو گوش -

 ید؟کرد  یرهرعنا ذخ -

 .یستکه دست شماست ن  یمتو اون گوش -

 یتونه؟تو کدوم گوش -
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 .یدهسف یگوش  یهست. تو اون جعبه جعبه یهتو کمدم، پشت کتابا،  -

 رمزش؟ -

کوچک از اتاق   یبا لبخند یرا گفت و کارآگاه صبور اشیرمز گوش یبا ناراحت  نیلوفر 
هم  یلوفر ن یقاز طر گفت،یراست م یخارج شد. سروان خسرو ییبازجو

باند مواد مخدر هم در  یقتل، پرونده یاز پرونده یر برسند. غ ییبه جا توانستندیم
سرهنگ معتمد گفته بود بعد از  البته. کردندیم یآن هم کار یبرا یدبود و با یانم
 تر یشو االن ب کندیمواد را دنبال م یپرونده یشدن قاتل، خودش به طور جد یداپ

 قاتل تمرکز کنند. یرو

*** 

 :یدپرس ها بود،بود مشغول جدا کردن لباس یخانم که دو ساعت  یقهصد از 

 خانوم؟ یقهصد کنییچه کار م -

شوهرش فوت کرده.  یهماه یهورتر، دوتا خونه اون ینمعصومه خانوم، هم -
دخترش خوبه،  یاطیخ گنیاز دختراش. م یکیهاشم که همه رفتن شهر به جز بچه

 یاز لباسا یهرق ینبهشون بدم، همچ کنمیجدا م خوایمیلباسا رو که نم یندارم ا
 خارجستون مادر. اسالب ینا ینها، ع کنهیدرست م یدلباس جد یه یمیقد

 و گفت: یدخند« خارجستون»لفظ  یدناز شن مهسا

 فروشه؟یم برهیبعد لباسا رو شهر م -

. باباش خورنیراه نون م ینتاحاال که از هم یول خرنیگرون نم  یلیآره مادر. خ -
چوپان بشن. پسراشم  توننینمزن و دختر که  یه. کردیروستا رو م یگله  یچوپان 
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شهرو ول  تونیمینم گنیدارن. م ینجاا یمادر و خواهر یهانگار که اصاًل انگارنه
 .یدهبهشون م یکمک خرج   یه یکه. باز پسر کوچیایماونجا ب یمکن

اسما  هایییخانوم و راهنما یهزک یهابا کمک یگر د اشیبه فکر فرو رفت. قال مهسا
اوضاع  یننبود در ا یمنطق  یلی. خشدیکامل م  ید و به زودشده بو بافتهیمهتا ن

 یاز به آن پول ن تر یشپولش را خرج کند؛ اما حس کرد معصومه خانم و دخترش ب
 .ماندیدارند. گرسنه که نم

بهشون کمک کنم. به نظرتون  خوامیپونصد تومن م یهخانوم، من  یقهصد -
 ناراحت نشن؟ یمبد یچطور

 یهانگار...بعد اوضاعو؟ پسرش اصاًل انگارنه بینییبده. م یرتمادر خدا خ یا -
 ... .یبهغر

 و ادامه داد: یدکش  آهی

خانوم  گمی. بهش میدمشده. پولو بده من به معصومه خانم م یاییعجب دن -
 .یدداره، براش دعا کن اییگرفتار  یهمعلم روستا داده گفته 

 ست! ناراحت نشن؟انگار صدقه جوریینآخه ا -

 یم؟کن  یکار پس چ دونم،ینم -

 باشه بهتره. یههد یمجور بد یه -

 لحظه اسما وارد اتاق شد و گفت: همان

 .یمبهشون بد یدیبه عنوان ع تونیمیم یره،غد یدشب ع یگهدو شب د -

 فکر استقبال کرد و گفت: یناز ا یبا خوشحال مهسا
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 .دهیبهشون نم یاحساس بد یول کنیمیکمک م  یم! درسته که معلومه داریهعال -

 حرفش گفت: ییددر تأ اسما

 !یقاً آره دق -

 را مرتب کرد. اشیرفت و روسر ینهآ  یجلو مهسا

 .یامبرم تا غروب م یگهخب من د -

 گفت:  یخانم با نگران  صدیقه

 !رسونهیشهر بره، تو رو هم م خوادیم یآخه مادر خب تا فردا صبر کن. آقا مجتب -

 منم که صبح کالس دارم. ره؛یصبح م یخانوم، آقا مجتب یقهنه صد -

 گفت:  اسما

 .ذارییها بگو کالسو بعد از ظهر مخب به بچه -

 یبرا یقیدق ین و برنامه. درسته که بچهیستمخودم راحت ن یجور یننه ا -
ترا احترام بزرگ یها هم اندازهبه بچه یدبا کنمیاحساس م یندارن ول یشونزندگ

 گذاشت.

 !یا. تا غروب برگرددونییهرجور صالح ممادر،  دونمینم -

 .یداش را بوسخانم رفت و گونه یقهصد یکنزد مهسا

 .گردمیزود برم یدنگران نباش -

 ی؟عه پس من چ  -
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 :یدو بعد پرس یداسما را هم بوس یبا خنده گونه مهسا

 از شهر بخرم؟ خوایدینم یزیچ -

 . برو خدا به همراهت.یمدار ینه مادر همه چ  -

 فظ خانوم معلم.خدا -

که   ییهااز راننده یکی ی،محمد یبرود. به آقا نتیبه کاف  خواستینم یگر د بار این
 یکند. آقا  یادهپارک پ یک یگفت او را جلو  آمد،یم گرفتییاگر از روستا تماس م

 پارک نگه داشت و گفت: ترینیکنزد یجلو یمحمد

 .یریدتماس بگ یدبرگشت به روستا هم اگه خواست یخانوم، برا ییدبفرما -

شد. وارد سوپر مارکت کنار  یادهپ یناز ماش یه،تشکر کرد و بعد از پرداخت کرا مهسا
رفته بود.  نتیچرا کاف  یقبل یدفعه دانستیبوستان شد تا شارژ بخرد. اصاًل نم

 یهاان! البته ترسش از مکیگرد شدیوصل م ینترنتو به ا خریدیخب بسته م
 .ینددر پارک بنش ترسیدیش میپ یتر شده بود و هفتهکم  یتازگ  یعموم

نشست. کد  یمکتن یک یوارد بوستان شد و رو یوه،آبم یکشارژ و  یدناز خر بعد
عرق کرده  یجان. دستانش از هیدساعته خر یک یبسته یکشارژ را وارد کرد و 

و فعال نبود.  گذاشتیپست نم دیاپارسا پست گذاشته بود؟ کاًل پارسا ز یعنیبود. 
قتل مهناز و سروان  یپرونده روند توانستیقفل بود. البته م یجشفاطمه هم که پ

 یز کند، البته اگر پرونده حل شده بود؛ وگرنه که چ  یدارا در اخبار هم پ یمیعظ
طور رفت. همان ینستاگرامنوشتن در روزنامه وجود نداشت. اول به ا یبرا یدیجد

پست  ینگذاشته بود. با ناراحت  یدیپست جد یچکه حدسش را زده بود، پارسا ه
تنگش بود که خواندن جواب ها شد. آنقدر دلآخرش را باز کرد و وارد کامنت
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 یپارسا حت  ید. در کمال تعجب دآمدیبه حساب م ینعمت  یشها هم براکامنت
 ینو ا دادیها را مواب تمام کامنتج یشهکامنت را هم جواب نداده. او هم  یک
 گفت:  لب یر . زیدبود! نگران شد، نکند پارسا هم...به خود لرز یبعج یار بس

من و  یاز کارا یاصاًل خبر ی. پارسا سالم سالمه. اون که حت یستن یجور یننه ا -
 با اون نداره. یکار  یمهناز نداره. کس

با تلفن  توانستیبکند. م یدچه کار با دانستی. نمرفتیخودش کلنجار م با
او که در  گرفتندیاگر ردش را هم م ینبود. حت  یبه او زنگ بزند، فکر بد یعموم

با تلفن  یداست! با یرینبفهمند او در آب ش توانستندیبندرعباس نبود. عمرًا م
که زنده   گفتیبه او م ید. باشدیو از حالش با خبر م زدیبه پارسا زنگ م یعموم

به او فهمانده بود، نگران بودن چه  ینگران  یقهچند دق یننش نباشد. ااست و نگرا
کند؟! از خودش بدش آمد.   یتدارد! چگونه توانسته بود انقدر پارسا را اذ یدرد

در ذهنش  یی. صدادادیقرار م یز چهمه یاناصاًل از همان اول پارسا را در جر یدبا
 :گفت

افتاده بود و  یشبود که االن اونم از زندگ یهمه چ  یانخب اگه پارسا هم تو جر -
 دنبال تو روستا اومده بود.

کرده   یرا مخف  یهقض ینمحافظت از پارسا، ا یرا تکان داد و فکر کرد او برا سرش
محافظت از شخص  یاگر برا یگرفتن حت   یمتصم طرفهیکها وقت یبود اما بعض

 .ستیباشد، کار اشتباه 

 یرا در سطل انداخت. به سمت خروج  اشیوهآبم بلند شد و پاکت یمکتن یرو از 
پولش را پول خرد داده بود و  ییه. خوشبختانه سوپر مارکت بقپارک حرکت کرد

 .کردیم یداپ یتلفن عموم یک ید. حاال فقط بایردراحت تماس بگ توانستیم
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تندتر به سمت آن رفت.  ی. با سرعت یدد رویادهتلفن در پ یکپارک که خارج شد،  از 
 لب زمزمه کرد: یر پارسا را گرفت و منتظر شد. ز یبود. شماره یجاناز ه یز لبر

 بردار بردار! تو رو خدا بردار! -

 خواب بود! یدظهر جمعه، شا یمانداخت. سه و ن اشیگوش  یبه ساعت رو نگاهی

 الو؟ -

 یپارسا را از گوش خواستیگرفت. هل شده بود. م  اشیهپارسا گر یصدا یدنشن با
 .یردبکشد و در آغوش بگ یرونتلفن ب

 الو؟ -

 لکنت گفت: با

 پ...پار...پارسا! -

 ی؟مهسا! خودت  -

 برات تنگ شده. یلیپارسا! دلم خ -

 یدنت؟تو مهسا؟ حالت خوبه؟ دزد ییکجا  -

 .یستن یزیممن خوبم پارسا. نگرانم نباش. چ -

 دنبالت؟ یامب ییشده؟ کجا یچ  ی؟چ  یعنی -

 قدر دلتنگ بود!هق افتاد. چهبه هق یهگررا گذاشت و از   گوشی

 ید. باچه خبر است فهمیدیرا قطع کرده، تعجب کرد. نم یاو گوش یدد یوقت  پارسا
که مهناز را کشته بودند، مهسا را   ییهاهمان ید. شادادیخبر م یسبه پل یعسر
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 یدحالش خوب است. شا یدبگو یردبودند و وادارش کرده بودند تماس بگ یدهدزد
 وقتیچخوانده بودند. قطعًا او ه کور دنبال او نگردد اما   یگر پارسا د خواستندیم

راحت شده بود زنده  یالش. مخصوصًا االن که خداشتیدست از سر زنش برنم
 را گرفت. یکارآگاه صبور  یشد و شماره ینشوارد مخاطب یعاست. سر

 الو؟ -

 سالم جناب کارآگاه. مهسا بهم زنگ زد! -

 گفت؟!  یچ  ی؟چ  -

 گفت حالش خوبه، نگرانش نباشم. مشکوک بود.  -

 زنگ زد؟ یابا چه شماره -

 .یهفکر کنم تلفن عموم -

 کن.  یامکشماره رو پ -

 چشم جناب کارآگاه! -

 یدنشن یجانکارآگاه فرستاد. از ه  یکرده و برا  یرا قطع کرد، شماره را کپ گوشی
بار کل خانه را دور زد، تا باالخره . دهیردآرام بگ توانستینم یمهسا و نگران  یصدا

 تماس گرفت. یکارآگاه صبور

 شد؟ یسالم. چ  -

بندر  یاز بندر عباس زنگ زده. امشب با سروان خسرو یه،تلفن عموم یشماره -
 آید؟ی. شما هم میریمعباس م
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 شما؟ مجبورش کردن زنگ بزنه؟ یهحتمًا! نظرتون چ -

از  یکنردگم یهست که برا ینمحتمال اا ینظر داد. حت  یقطع شهینم دونم،ینم -
در موردش  یدسرنخه و با یه ینا یخواسته باشن زنگ بزنه ول یشهر دور ینهمچ
 .یمکن  یقتحق

*** 

 پانزدهم فصل

 !گمیم یچ  ینگوش کن بب  یلوفر ن -

 آرام ادامه داد: یار بس ییبه اطرافش انداخت و با صدا ینگاه  بعد

 .دونیینم یچیست. از فرار مهسا هم بگو هبگو قاتل مهناز محبوبه -

 به او نگاه کرد. یشه،گرد شده از پشت ش  ییهابا چشم نیلوفر 

قدر چه دونییم ی؟ست؟ پس چرا از اول نگفت تو محبوبه یمطمئن گی؟یم یچ  -
 .یمبکشون یرونقرار بود دو روزه از زندان ب یدم؟کش  یمن بدبخت 

. حاال دادیچون محبوبه نم پس نم یارمتب یرونست. نشد بآره مطمئنم محبوبه -
 شک کننا! ینگ  یت. با قاطعگمیدارم بهت م

 :یدپرس یبا نگران  نیلوفر 

 بگم؟! یخب چجور -

برم  یدمن با یکاری،ب ینجا. تو ایبگ  یدبا یفکر کن چطور ین. بشدونمیمن چه م -
 کار دارم.
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مات و مبهوت رفتن  یلوفر بلند شد. ن یصندل یو از رو را گذاشت یهم گوش بعد
 یرونخودم ب مونی،یفقط دو روز زندان م». اولش گفته بود کردیرا نگاه م یسمهد

از خودش « .یکاریب ینجاتو ا»: گفتیاما االن با تمسخر م« .دمی. قول میارمتم
 د، کمکش کند!کر یقبول م یدحرصش گرفت. اصاًل از اول نبا

 

*** 

 یبود. کارآگاه صبور یدهکنار پنجره نشسته و خواب  یسروان خسرو یما،هواپ در 
مانده بود تا برسند. کارآگاه  یساعت  یکوسط و کنارش هم پارسا نشسته بود. 

 :یدشمرد و پرس یمتفرصت را غن یصبور

 زده بود؟ یسبه اسم مهد یاز شخص یهمسرتون تا حاال حرف  -

 فکر کرد و گفت یکم  پارسا

 فکر کنم. یدماسمشو شن یآره چندبار -

 چطور بود؟ یسهمسرتون با مهد یرابطه -

 چطور؟ دونم،یارتباط نداشتن. نم یلیخ -

 دیدن؟یرو م یگههمد یعنی -

مهسا باهاش  یدمند وقتیچبا مهناز دوست بود. من که ه تر یشنه فکر نکنم. ب -
 رفته باشن. یرونبا هم ب نمکیفکر نم یم،هم که ازدواج کرد یصحبت کنه. از وقت 

 ازش نگفت؟ یچیه یمظفر یدوست مهناز بوده، چرا آقا تر یشاگه ب -
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جشن تولد مهناز  یدوست بوده، حت  یپرساحتمااًل با اونم در حد احوال دونم،ینم -
 هم نبود!

 مکث کرد و گفت: یکم  یصبور کارآگاه

 یدعا کرد همکالساومد و ا یجالل یسبه اسم مهد یخانوم یه یشاچند روز پ -
 مهناز و مهساست. یرستاندب

 حرفش گفت: ییددر تأ پارسا

 آره، درسته. -

. مهناز و کردهیمواد تو پارکا پخش م یلوفر به اسم ن یدختر یرستانگفت تو دب  -
باهاشون  یاز سر کنجکاو بار یه. گفت کردنیهم باهاش کار م یگهمهسا و چند نفر د

 کردهیکار م  یلوفر که با ن  ییاز کسا یکی. بعد کشهیکنار م  یعسر یول شه،یهمراه م
سر  ییشه بفهمه چه بال یکو مهناز نزد هسابه م کنهیم یسع یس. مهدشهیگم م

 ینمبب خواستمی. مدنیو نم پس نم کننیم یاونا ازش دور یاون اومده، ول
 چقدر راست گفته؟ یش با همسر شما و خانوم علودر مورد رابطه یسمهد

مواد مخدر؟ مهسا؟ من باور  گه؟یداره راست م یسمهد ینا یدمطمئنشما  -
 !کنمینم

و االن تو زندانه. تو  یمکرد  یدارو پ یلوفر ن یول یمباور صد درصد که قطعًا نکرد -
واقعًا همسر شما  ینکهخب مثل ا یول کنه،یاز قاتل م اطالعییاظهار ب  هاییبازجو

 ... .نکنیباند کار م ینتو ا یو خانوم علو

 یوانهگردنش باد کرده بود و داشت د  یهاسرخ شده بود. رگ یتاز عصبان پارسا
 !کرد؟یرا معتاد م یگرانکاش معتاد بود...د  ی. مهسا؟ مواد مخدر؟ اشدیم
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*** 

به جرمتون، جرم  یدنکن یاگه همراه  گم؛یباره که م ینآخر ینا یخانوم حامد -
 .شهیهم اضافه م یسنکردن با پل یهمکار

 فکر کردم. یلیچند روز خ ینراستش من ا -

 خب؟ -

 قاتله. یک   زنمیحدس م -

 همون رعنا؟ -

 .یستمطمئن بودم قاتل ن یلج بودن، ول یشهنه اونو که گفتم هم -

 ی؟خب پس ک  -

 محبوبه. -

 یلی؟فام -

 آدرس ازش دارم. یه یول دونمینم یلیشوفام -

 هل داد و گفت: وفر یلکاغذ و خودکار را به طرف ن  یصبور کارآگاه

 !یخانوم حامد یدکن  یادداشت -

به آدرس  یلرزان آدرس را نوشت و کاغذ را برگرداند. کارآگاه نگاه  یبا دستان  نیلوفر 
 :یددور نبود. پرس یادانداخت. ز

 .یدازش بگ تر یشخب ب -
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محبوبه  یدبگو توانستیرا نکرده بود. نم ینجایشخورد. فکر ا یّکه نیلوفر 
 باند است. یسرد به رئف ترینیکنزد

 ی؟خانوم حامد شکافیدیاتم م -

 از کجا شروع کنم. کردمینه داشتم فکر م -

  

 یزیچ خواهدیم دانستیرا حس کرده بود و م یلوفر خوردن ن یّکه یصبور کارآگاه
 و گفت: یاوردن یشرا پنهان کند، اما به رو

 .ییدخب بفرما -

. کنیمیکه مواد پخش م  ینفر یشما پنج_ش یسرئ شهیم ییجورا یهمحبوبه  -
جلسه باهاش  بارمیه. دو ماه گیرهیم یلو پولشم تحو دهیاون مواد بهمون م یعنی

 .یمدار

نکرده بود و هم  یبودنش را مخف  یسرئ یساکت شد. خوب گفته بود. هم کم بعد
 تتوانسیم شد،یم یزیبعدًا اگر چ ینطوریاست. ا یسنگفته بود که مشاور رئ

 است. یکنزد یسقدر به رئکه خبر نداشته او آن  یدبگو

 یشونه؟قاتل ا کنیدیخب چرا فکر م -

 کرده بود، به زبان آورد:  ینتمر یرا که امروز کل یدروغ  نیلوفر 

که محبوبه به   یدم. دوبار دیمهفته قبل از مرگ مهناز جلسه داشت یهبار،  ینآخر -
افتاده بود. بعدم که جلسه تموم  یاتفاق  یهچپ نگاه کرد. انگار از قبل مهناز چپ

 خواستیبمونه. م»محبوبه به مهناز گفت:  یایم،ب یروناز کافه ب خواستیمیشد و م
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به  اییگه. به جز محبوبه کس درسیدمی یبه نظر عصبان « باهاش صحبت کنه.
. کارآگاه دونمینم کنم،یاشتباه م یدمکه بتونه قاتل باشه. البته شا  رسهیذهنم نم

داستان را باور  ینا یدبا دانستی. نمدادیاو گوش م یهابا دقت به حرف یصبور
که   داشتنداصرار  یانشاطراف یقدر همهکه بود؟ چرا ان  یلوفر نه. اصاًل خود ن یاکند 

از مهناز و مهسا  تر گناهیاو ب  یداست. نکند خودش هم طعمه شده بود. شا گناهیب 
 بود.

خارج شد و به  ییبلند شد. از اتاق بازجو یصندل یرداشت و از روآدرس را ب کاغذ
بودند  یدهساعت دو به تهران رس یشبحرکت کرد. د یسمت اتاق سروان خسرو

بودند و  یدهبه بندرعباس رس یروقتد یشببود. پر یدهو کاًل پنج ساعت هم نخواب
کنند   یدارا پ یتوانسته بودند آن تلفن عموم یششب را در هتل مانده بودند. فردا

مغازه به آن  ترینیکپارک بود و نزد یک روییادهنداشت. تلفن در پ اییدهاما فا
 یدهکه د  ینا یاش دربارهاز فروشنده یکارآگاه صبور  یسوپر مارکت بود. وقت  یک

تو مغازم  یمن وقت »بود، گفته بود:  یدهنه پرس یااز آن تلفن استفاده کند  یبود کس
را انتخاب کرده  یمناسب یمهسا ناخواسته تلفن عموم« به تلفن ندارم! یدید یچه

بهتر است »گفته بود:   یبودند و سروان خسرو یدهنرس ییبود. در بندرعباس به جا
پارسا اما در آنجا مانده بود. « کنند.  یقتحق یسمهد یبرگردند و حداقل درباره

 اشیدلتنگ  یقلش آنجا کمحدا هکند، اگر هم ن  یداپ یزیبتواند چ یدشا گفتیم
در  خواستندیم یاید،دوباره به اداره ب یمظفر ی. امروز قرار بود آقاشدیتر مکم

 از او سوال کنند. یسمورد مهد

 هم آن جاست. یمظفر یدکه شد، د  یاتاق سروان خسرو وارد

 سالم جناب کارآگاه. -
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 .یسالم جناب مظفر -

 و گفت: یندبه کارآگاه کرد تا بنش یااشاره یخسرو سروان

رو از زبون  یساسم مهد یادنم یادشاصاًل  گهیم یمظفر ی. آقایبه موقع اومد -
 باشه. یدهمهناز شن

 :یدبا تعجب پرس یصبور کارآگاه

 داره؟ یدوست  ینهمچ دونستیدیاصاًل نم یعنی -

قدر . اگرم دوست بودن انیدمرو تاحاال نشن یاسم ینهمچ کنمیفکر م یهر چ  -
هم دعوت نشد!  یمونتو عروس یروابطشون کم بوده که من اصاًل نشناسمش. حت 

 دوستاشو دعوت کرد. یمهناز همه کهیدرحال

در مورد  یسنشان داده مهد یقاتتحق ینجابا خود فکر کرد، تا ا یصبور کارآگاه
 یستن یمیو مهسا صمدو نفر راست گفته است و اصاًل با مهناز  ینبا ا اشیدوست 

 ید! شاگویدیم یسباشد که مهد یهمان  یلوفر باور کند ن توانستیاما باز هم نم
کن دوران موادپخش نآ  یرا جا یگریاما شخص د گفت،یراست م یسمهد

 کرده بود.  یمعرف  یرستاندب

*** 

تعارف  یاند، چاآمده یسپل یاز اداره گفتندیکه م  یبا تعجب به دو مرد محبوبه
از درون  یآنان نشست. ظاهرش خونسرد بود، ول یروروبه یمبل ید. بعد روکر 

احمق، حاال  یهاکنموادپخش یبرا بازییس. بعد از ده سال رئلرزیدیم یدمثل ب
بشود...فقط ده روز  یر دستگ ودشده بود. االن وقتش نب یسمشاور رئ یبه تازگ 
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لذت  یعشو ترف یگاهشاز جا توانستیماه م یککاش   یگذشته بود. حداقل ا
 ببرد!

 شناسید؟یرو م یبه نام مهناز علو یشما شخص یوانی،خب خانوم ک -

 بود. یدهپرس یرمستقیمبه صورت غ هایهمحبوبه را از همسا یلیفام یصبور کارآگاه

 ب...بله. چطور؟ -

 .یدهبه قتل رس یشونکه ا  یانیدخب حتمًا در جر -

 هم ناراحت شدم. یلیبله. خ -

 ادامه داد: یساختگ  یعتمادبهنفسبا ا بعد

 بکنم. یکمک   شمیخوشحال م -

 ید؟و دوم آذر، کجا بود یستبپرسم شما چهارشنبه ب شهیخب م -

 یشه؟م یش. سه هفته پیقدق یادنم یادمواهلل  -

 از سه هفته. تر یشب یکم -

کار   یادنم یادمسر کار رفتم و خونه برگشتم.  یشهخب فکر کنم صبح مثل هم -
 کرده باشم.  یخاص

 یوانی؟خانوم ک یهکارتون چ  -

 .کنمیم یفروشپارک دست یهتو  -

در کار مواد مخدر  خوردیم تر یشاست. به او ب یلوفر تر از ناو زرنگ یدفهم کارآگاه
 باشد. البته سنش هم باالتر بود و مشخص بود باتجربه است.
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 گردید؟یبه خونه برم یهر روز چه ساعت  -

 شبا هم ساعت هشت_نه. گردم،یمعمواًل ظهر ساعت دو برم -

 ید؟نرفت ییو دوم آذر جز پارک، جا یستب یخپس شما تار -

 نه. -

 ید؟خونه بود یشب تنها تو -

 از دوستامم بود. یکینه فکر کنم  -

 شناسید؟یخب. شما مهنازو از کجا م یار بس - 

 .کردیم یدازم خر یشهتو پارک هم -

 :یدباال رفته پرس یبا ابرو یصبور کارآگاه

 بود؟ یشونا یخونه یکنزد کنید،یکه توش کار م  یپارک  -

 .یادنه ز یبًا،تقر -

 کرد؟یم یدپس چرا از شما خر -

 بود محبوبه کالفه شده است. گفت: مشخص

پارک  ییهاموقع یهمن خوشش اومده بود، شماره تلفنمم داشت  یخب از جنسا -
 .دیدیمیم یگروهمد یگهد یاصاًل جا اومدینم

گفت اما نتوانست از   ینماهرانه آفر یسازداستان یندر دل به ا یصبور کارآگاه
 سوال آخرش بگذرد:
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 فروشید؟یم یچ  -

 ... .ینا. بلوز و ایزنونه، لباس مجلس یلباسا -

ساعت  یمن ینهم که در کل ا یبلند شد و سروان خسرو یشاز جا یصبور کارآگاه
وجو کنند و بعد پرس یکهم  هایهساکت بود، بلند شد. قرار بود اول از همسا

اگه بفهمن »گفته بود   یرا به دنبال مواد بگردند. کارآگاه صبور یوانیخانم ک یخانه
وقت اشتباه  یهکنن و   یادرو ز ضیهق یجانبخوان ه یدموادفروشه شا شونیههمسا

ازشون  یلعنت  یدر مورد اون چهارشنبه یهع عادتا اوضا یدجواب دادن. با یکنن تو
 یمانهم حرفش را قبول کرده بود. به هوش کارآگاه ا یسروان خسرو« .یمبپرس

. کارآگاه بهتر کردینم یدخالت  هاییدر بازجو یگر هم د ینهم یداشت، برا
 بپرسد. یو در چه موقع یرا با چه لحن لیچه سوا دانستیم

آمدند. آپارتمان چهار  یینها پاطبقه از پله یک یرو کارآگاه صبو یخسرو سروان
 ی. کارآگاه صبورنشستیسوم م یطبقه یوانیبود که خانم ک یطبقه و تک واحد

 با چادر در را باز کرد. یبعد خانم یرا زد. کم یدوم یزنگ طبقه

 ی. چندتا سوال دربارهیماومد یسپل یهستم از اداره یسالم کارآگاه صبور -
 .یمدار تونییباال یههمسا

در آمد و از زنش  ی. همان لحظه شوهرش جلوکردیبا تعجب به آن دو نگاه م زن
 :یدپرس

 شده؟ یچ  -

 گفت:  یانسالدوباره حرفش را تکرار کرد. مرد م یصبور کارآگاه

 .ینحتمًا! چند لحظه صبر کن -
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ه هم گذاشت و ظاهرًا مشغول مرتب کردن خانه شدند. کارآگا یدر را رو بعد
شدن  یهوشدر حال ب یانداخت که از خستگ  یبه سروان خسرو ینگاه  یصبور

. خوابیدندیو م رفتندیراست به خانه م یک یدبا یقتحق ینبود. بدون شک بعد از ا
به دست  یمانده بود و تالش کرده بود تا سر نخ  یدار را ب یشبد یسروان خسرو

 د.اما هنوز فرصت نشده بود در موردش صحبت کنن یاوردب

 !ییدبفرما -

ها نشستند. مرد خانه از مبل یکی یرو یهخانه شدند و با تعارف زن همسا وارد
 گفت:  ینشست و زن به سمت آشپزخانه رفت. کارآگاه صبور یشانروروبه

 .یدداشته باش یفخانوم لطفًا شما هم تشر -

 ... .ییچا -

 .یستن یازیممنون ن -

 چشم دوختند. یه صبورکنار شوهرش نشست و هر دو به کارآگا  زن

سه  یباً چهارشنبه تقر یدممکنه فکر کن یول یبهسخت و عج یکم دونمیراستش م -
 نه؟ یاشب خونه بود  تونییباال یهو دوم آذر، همسا یستب یش،هفته پ

 گفت:  مرد

. چه برسه سه خودم کجا بودم یشپ یچهارشنبه یادنم یادمواهلل من که اصاًل  -
 .میهو اونم همسا یشهفته پ

 .یهمهم یکنه. مسئله  یکمک   یدشا یدهم چک کن یموتقو تونیدی. میدممکنه فکر کن -

 گفت:  رفت،یخواب مطور که سمت اتاقبلند شد و همان زن
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 نگاه کنم. یموتقو رمیم -

 یعل»کرد:   یادداشتو  یدمرد خانه را پرس یلاسم و فام یکارآگاه صبور  یابش،غ در 
 «یآمل

 شده؟ یزیچ پرسید؟یم یچ  یحاال برا -

 !یدنه نگران نباش -

 :یدباز پرس علی

خانوم مجرده و...ما پسر  یهکه   یشونم. ایمشانس ندار یهآخه ما کاًل از همسا -
 وقت... . یهجناب سروان.  یمجوون دار

 گفت:  یبا کالفگ  یصبور کارآگاه

 !یهموضوع چ یمبفهم یدکمک کن  یدفعاًل شما با -

 یگرانمشکل از د کردندیهمه فکر م یشههم خورد؛یها بهم محرف یناز ا حالش
به  اش،یشخص یدعقا یانو نقص است اما در م عیبیخودشان ب  یاست و بچه

. برعکس گویندیاو نم یشخص مظنون از خوب  یاناطراف بار ینهم فکر کرد که ا ینا
 یرونخواب باقاز ات یآمل یانگار از او دلخور هم هستند. همان لحظه همسر آقا

 گفت:  یجانآمد و با ه

وقت  یر شوهرم. د یتولد دختر عمه یماومد جناب کارآگاه. اون شب رفته بود یادم -
 یهمون موقع جلو یقاً هم دق ییباال یهدو شب بود. همسا یباً تقر یم،خونه برگشت

هنوز باال نرفته  یول یمشد. ما وارد آپارتمان شده بود یادهپ ینآپارتمان از ماش
 .یمنکرد باهاش یکسالم و عل همینم ی. برایدیمشدر د ی. از پنجرهیمبود
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 :یدپرس یصبور کارآگاه

 ی؟خانوم آمل یدمطمئن -

 بله مطمئنم! -

 حرفش گفت: ییددر تا علی

خودش  ینبود. ماش یدسف یدپرا یهشد.  یادهپ یناز ماش یادمه یقاً دق گه،یراست م -
 .یدیمدر د یو از پنجره یموارد آپارتمان شده بود یگه. ما دنبود

 یاد؟نم یادتون یناز پالک ماش یزیچ -

 مشخص نبود. یکینه اصاًل پالکش تو تار -

 بود؟ یدهپوش یچطور بود؟ چ  یوانیاوضاع خانوم ک -

 پاسخ داد: یآمل خانم

خراب کنم   با شال قرمز. حالشم خب...فکر  یبود. مانتو و شلوار مشک  یعاد یپشت -
 بود جناب سروان!

 مانتوش نبود؟ یرو یقرمز یز چ -

 ی؟چ  یعنی -

 مثاًل خون... . -

 دهانش گرفت. یو دستش را جلو یدکش  ینیه زن

 !ی؟چ  -
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 :یدبا وحشت پرس یآمل آقای

 پرسید؟یم ینوا یچ  یبرا -

من  یکه با دقت به سواال  ینهکار ا  ین. االن بهتریدخودتونو حفظ کن یخونسرد -
 .یدجواب بد

 آرام باشد گفت: کندیکه مشخص بود تالش م  زن

 .نه جناب کارآگاه. تنها مشکلش حال بدش بود -

کم پرونده داشت کم  ینکهسرش را تکان داد و بعد بلند شد. مثل ا یصبور کارآگاه
کنند؟!   یداقاتل را پ یراحت  یناند به اچگونه توانسته فهمیدی. فقط نمشدیحل م

 یکو اول  شدیم یداپ یناگهان شخص نتیجهیب  یهابعد از آن همه گشتن و تالش
خودشان  هاینا یارا. آ  یگر نفر د یک نفر، یک. بعد آن کردیم ینفر را قاتل معرف 

 نبودند؟ یکنردگم یک

که نشستند،   ینخارج شدند و از آپارتمان خارج شدند. در ماش یآمل یآقا یخانه از 
 یبرا یکیبا اداره تماس گرفت تا سه ستوان خانم بفرستند.  یسروسروان خ

 موادها رفتند. یآوراش و جمعگشتن خانه  یمحبوبه و دو نفر هم برا یریدستگ

 گفت:  یخسرو سروان

 کنه؟یم یداره باهامون باز یکی یا ینه؟به نظرت هم -

 بدبخت! یوانیک  ینو هم یهم با حامد کنه،یم ینفر داره هم با ما باز یهبه نظرم  -

 یمتوجه باز یمنشون بد یدنبا یاریم،درب یسر از کار باز خوایمیبه نظرم اگه م -
 !یمشد
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*** 

 شانزدهم فصل

 خوشگل شدم مهسا جون؟ -

طاقت  یباش، چه جور یچارهبه فکر خواستگار ب یکممتر. از خوشگلم خوشگل -
 یاره؟ب

 انداخت. یینو سرش را پا یدسرخ شده خند یهابا لپ اسما

خانوم  یهزک یمحمد آقا فقط تو رو تو راه خونه ینکه معلومه ا  یجور ینخب ا -
 نه؟! دیده؟ینم

 .یدباز خند اسما

 یر و خوشش اومده، محدثه ز یدتتراه د یمتو راه و ن گفتییم یداشت  یوقت  یدمد -
 .خندیدیم یرکیز

 .میشهر رفت بارمیه. یمبا هم چشمه رفت بار یهآره خب راستش  -

 گفت:  یخاطراتشان زد و بعد با نگران  یادبه  لبخندی

تا قبل  یگنم یگه،د ینجاستا ید! عقایابه مامانم نگ یزیوقت چ یهمهسا جون  -
 برن. یرونبا هم ب یدشدن، دختر و پسر نبا یرسم

 پیچیوندمیم ی. من خودم با بدبخت ینهراحت باشه بابا. تو تهرانشم هم یالتخ -
 .رفتمیپارسا م یدند
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کرد به پارسا   یاسما را ناراحت نکند، سع ینکها یو برا یدکش  یناخودآگاه آه  بعد
 فکر نکند.

 .یاریب ییبرو تو آشپزخونه تا مامانت صدا کنه چا یاخب تو ب -

 یگه؟خوبم د ی. مطمئنرمیحاال اومدن در زدن م -

. یرنگقدر سخت اومده، ان یرینش یعلف به دهن بز یگه. بعدم دیخوب  یزمآره عز -
 .یدندبه اسما زد و با هم خند یبعد چشمک 

اسما  یروستا به خواستگار یاز کشاورزها یکیاش، قرار بود محمد و خانواده امشب
وقت قصد  یه»: گفتیبه مهسا م یکسرهتا حاال  یشبخانم از د یقه. صدیایندب

بعد  «بینی؟یاسما هم رفت، م ی. اینجاییمادر. به خدا دلم خوشه تو ا یرفتن نکن
 یبخوا یو خوش یو به خوب  یآشنا ش یکیمگه تو هم با »: دادیبا خنده ادامه م

 .«... یبر

 «خانوم! یقهعمرًا صد»: گفتیو م خندیدیم یهم با دلخور مهسا

 .یددر که آمد، اسما با هول و وال از جا پر صدای

 اومدن مهسا، اومدن! چه کار کنم؟ یوا -

 !یمنفجر کن خواییتو آشپزخونه؟ بمب که نم یبرخب دختر مگه قرار نبود  یلیخ -

نامرتب شده بود درست  یدن،را که به خاطر از جا پر اشیو روسر یدخند اسما
رفتند تا در را باز  یاطخانم به ح یقهکرد. بعد به آشپزخانه رفت و مهسا همراه صد

به شهر  خواستینم یگر بود اما د خبر یهفته که از پارسا ب  یک شدیکنند. امروز م
 برود، خطرناک بود!
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*** 

. جرم یمکرد  یداتون پخونه یمواد مخدر تو یادیمقدار ز دونیدیجور که مهمون -
. پس یدچه نباش یدچه قاتل باش شید،ی! به هر حال شما طبق قانون اعدام میهبزرگ
 ید؟. چهارشنبه شب کجا بودیوانیخانوم ک یدما بد یلدروغ تحو یدنکن یسع

دوستم بودم. قرار بود شوهرش جمعه از  یکه گفتم، خونه  بار یهجناب کارآگاه  -
همه مدت  یناونجا نموندم، گفتم بعد ا یگه. منم دمسافرت برگرده. زودتر برگشت

 تنها نباشن. یگهبا همد

 یبا دوستتون تو گیدی! اول میوانیخانوم ک سازیدیداستان م یعسر یلیشما خ -
 کنیمیم یدا. بعد که شاهد پیدنرفت یرونو اصاًل از خونه ب یدخودتون بود یخونه

که دوستتون   ینا یحواستون نبوده به جا گیدیم ید،نصفه شب به خونه برگشت
 ی،. حاال اگه بگم با دوستتون، خانوم معلمیدش رفته بودشما باشه، شما خونه یشپ

 یازدهرگشته و شما ساعت به خونه ب یازدهو گفته شوهرش ساعت  یمصحبت کرد
با شوهر  یابوناتا ساعت دو تو خ یدبگ خوایدیم ید؛ش خارج شداز خونه یمو ن

 چرخیدید؟یدوستتون م

 نگذاشت و ادامه داد: یکارآگاه صبور  ید،بگو یزیمحبوبه آمد چ تا

بگم که  ینمهدر نره، ا یتونو انرژ یدداستانتونو نساز یالک  ینکها یبرا یدبذار -
. ضمنًا یدگفت شوهرش شما رو به خونه نرسونده و شما آژانس گرفت  دوستتون

هم که اون شب باهاش  یو اون آژانس یستن یدسف یدشوهر دوستتون پرا ینماش
آدرس نداشته. خب حاال  ناز او یمسافر یچه یخگفته در اون تار  ید،تماس گرفت
 داستانتونو بشنوم. شمیخوشحال م
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تا به  کندی. مشخص بود دارد خودش را کنترل مکردیم یهآرام گرآرام محبوبه
 یککم بشود. از   یتشتا از عصبان یدآب نوش یکم  ی. کارآگاه صبوریفتدهق نهق

. کردیمحبوبه انکار م یگر د یمحبوبه بود و از طرف  یهطرف تمام شواهد بر عل
در مورد او درست  یز چ. همهودب یسدر مورد مهد یقاتشانتر هم تحقبزرگ یمسئله

گفته   ی. سروان خسروشدیشناخته م یخوب  یار شان فرد بسدر محله یسبود و مهد
وقت است  یلیبا او کرده و گفته خ یبرخورد بد یحت  هایشانیهاز همسا یکیبود 
محض  یپسر خودش در نظر گرفته است. چون سروان خسرو یرا برا یسمهد
آمده  یواستگارخ ینکرده بود و گفته بود برا یمعرف  یسخودش را پل یاطاحت
 کند.  یقتحق

 آمد و شروع به گوش دادن کرد. یرونمحبوبه از فکر ب یصدا با

. باور یستمبه خدا من قاتل ن یول گمیاز اول م یوباشه جناب کارآگاه، همه چ -
 !یدکن

 سکوت کرد تا او خودش حرفش را ادامه بدهد. یصبور کارآگاه

شوهرش نبود،  یوقت  یشهدوستم باشم. هم یاون شب قرار بود تا صبح خونه -
اومد و من مجبور شدم خونه  یازدهشوهرش ساعت  یهو یول کردیمیکارو م  ینهم

برگردم. برنامه داشتم که اون شب خوش بگذرونم.  خواستیدلم نم یبرگردم ول
 یحتفر یبرنامه یه یشهها همکه آخر هفته  کنهیم مقدر تو هفته کارم خستهان

 تونمیگرفته بود و من گفته بودم نم  یاز دوستام اون شب مهمون  یکیتش دارم. راس
اونجا  یمو ن یکبرم، تا ساعت  یگرفتم مهمون   یمشد تصم یجوراون یوقت  یبرم ول

 یشماره یدداشت خونه رسوندم. اگه بخوا ینها که ماشاز بچه یکیبودم، بعدم 
 .یدبپرس یدزنگ بزن یدتونیهست. م یمگوش  یعسل تو داشت، یدوستم که مهمون 
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 ید؟عسل خانوم پرواز کرد ینا یخب شما تا خونه -

دوستم  ینکها یبرم آژانس نگرفتم. برا خوامیکجا م  دونستمینه چون اولش نم -
قدم زدم، بعدم به  یابونتو خ یکمزنگ زدنو درآوردم.  یادا یناراحت نشه الک 

 دنبالم فرستاد. یکیودوستم زنگ زدم؛ خودش 

عسل خانوم  یخونه یمو ن یکدوازده تا  یمو ن یازدهخب پس شما از ساعت  -
 ید؟بود

 .یباً بله تقر -

 که رسوندتون؟  یکس  ینتا دو هم تو ماش یمو ن یکاز  -

 بله. -

 بود؟ یکه رسوندتون اسمش چ   یخب اون  -

. اون فقط منو یادنم یادمبه خدا. حالم خوش نبود،  دونمیآرش فکر کنم. نم -
 .یمد، اصاًل حرفم نزدرسون

با عسل تماس  یدخارج شد. با ییبلند شد و از اتاق بازجو یشاز جا یصبور کارآگاه
 .گرفتیم

 الو؟ -

 سالم خانوم عسل؟ -

 شما؟ -

 .گیرمیتماس م یسپل یهستم از اداره یکارآگاه صبور  -
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 ِمن افتاد و گفت:به ِمن و  عسل

 ب....بله بله خودم هستم. -

 خانوم عسل؟ -

 شده؟ یزی! چیرزاییم -

 مهم ازتون دارم. یلیسوال خ یه -

 در خدمتم جناب کارآگاه. -

 ید؟داشت یو دوم آذر شما مهمون  یستچهارشنبه ب -

 بود به خدا. یکه خانوادگ   یمهمون  یه -

جواب  یقو دق یدلطفًا حواستونو جمع کن یه،مهم یلیخ یمسئله یرزاییخانوم م -
 .یدبد

 مکث کرد و بعد پاسخ داد: یکم  عسل

 ... .باریهبه خدا همون  یگرفته بودم ول  یبله مهمون  -

 اومد؟ یبه مهمون  یچه ساعت  یوانیدوستتون، خانوم محبوبه ک -

ها رو دنبالش فرستادم. از بچه یکیو ربع تماس گرفت،  یازدهساعت  یحدودا -
 .یدرس ینادوازده ا

 رفت؟ یاز مهمون  یو چه ساعت  -

 جناب کاراگاه. یباً رتق یک -
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 ین؟ازش دار یارسوند، شماره یشونوکه ا  یشخص -

 کنم.  یداشفکر کنم بتونم پ ینه متأسفانه، ول -

 .یریدشماره تماس بگ ینبعد با هم ید،کارو بکن  ینلطفًا ا -

 :یدمکث کرد و بعد پرس کمی

 محبوبه چقدر راهه؟ یشما تا خونه یاز خونه یگهسوال د یه -

 .یقهچهل دق یاساعت  یمن -

 نه؟ یست،ن تر یشراه ب اییقهدق یستخلوته ب یابوننصفه شب که خ -

 حدوداست. یننه جناب کارآگاه هم -

 بود؟ یچ  ینشماش یستن یادتونکه محبوبه رو رسونده،   یاون شخص -

 نرفتم. یینواهلل من تو خونه بودم، پا -

 .یریدو تماس بگ یدکن  یدازودتر شمارشو پ یخب لطفًا هرچ  یلیخ -

 افتاده؟ یمحبوبه اتفاق  یچشم جناب کارآگاه. برا -

 .یدکن  یدافعاًل شما شماره رو پ -

 را قطع کرد. یهم گوش بعد

*** 

 هفدهم فصل

 خب! شمیمزاحمتون م یروز اول عقد یام؟آخه من کجا ب -
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 ینماش یتو تو کنیمی. ما اصاًل فکر میزمعز یستین یبهتو که غر یه؟مهسا مزاحم چ -
 .کنیمیدلمون خواست م ی. هرکاریستین

 وقت؟ یهعه بد نگذره  -

 نه اصاًل. -

 گفت:  یجد یبا لحن بعد

. یایبا ما ب ید. خود محمدم گفت حتمًا باشمیدلخور م یایمهسا به خدا با ما ن -
 .یریبگ یمخصوصًا که شبه عمرًا مامانم بذاره تاکس

 آقا برم. یدنه گفتم واستم فردا با سع -

 نه؟ دییم یحعروسک شوهر من ترج یدآقا رو به پرا یدآها پس وانت سع -

 را به سمت مهسا پرت کرد. یبالش یبه شوخ  بعد

 خوامیم ینجوریهمزاحم نشم. اصاًل حاال که ا یدگفتم زن و شوهر  یگه،حرف نزن د -
 .شمیهم منصرف نم یان ی. بگ یامبا شما ب

 .یادم یگهساعت د یمحاال شد. زود حاضر شو که محمد ن ینآفر -

امروز  یعنی ی،کرد. چهار روز بعد از خواستگار  یشهالباس یدنشروع به پوش مهسا
 یحتفر یبود. برا شانیهم عروس یگر ماه د یکَاسما و محمد عقد کرده بودند. 

شان همراه یدداده بود که او هم با یر امشب به شهر بروند و َاسما گ خواستندیم
به مهسا بود که مبادا  حواسش یشهمهربان و با محبت بود. هم یلیبرود. خ

 بکند. ییاحساس تنها
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ساعت بعد باالخره راه افتادند. قرار بود تا آخر شب برگردند. َاسما جلو نشست  یک
 را منتظرشان مانده بود، گله کرد: یساعت  یمو مهسا عقب. محمد که ن

 زود حاضر شن نه؟ توننیوما نمواقعًا خان ینکهمثل ا -

 .یدندو مهسا خند َاسما

برن،  یرونشون ببخوان با شخص مورد عالقه ینه محمد آقا، مخصوصًا وقت  -
 .کشهیطول م ینهم یبهتر باشن. برا یشهاز هم خوادیدلشون م

حرف مهسا، َاسما از خجالت سرخ شد و محمد قند در دلش آب شد.  ینا با
دست َاسما  یش او را دوست دارد. بعد دستش را روخوشحال بود که همسر 

کرد تا آن   یبه آن داد. مهسا خودش را مشغول کار با گوش یگذاشت و فشار کوچک 
داشت  یکم  داما محم کشد،یَاسما از او خجالت نم دانستیدو راحت باشند. م

بهتر بود  یدداشت. شا یاحساس بد آمد،یهمراهشان م ید. نباکردیمراعات م
ساعت  یمن یه یخیالب»ساعت راه بود. با خود گفت:  یمابد اما تا شهر فقط نبخو

 «شبو شهر بمونم و باهاشون برنگردم. ید. شایگهد شنیتنها م یگه،د

فروشگاه  یک یدارد. محمد او را جلو یدخر یمهسا گفت کم یدند،شهر که رس به
صبر کرد تا  یکرد. قرار بود کارش که تمام شد، به َاسما زنگ بزند. کم  یادهلباس پ

 یسکر توانستینم یگر رفت. د شاپیکاف   یکمحمد دور بشود و بعد به  ینماش
در  یزیتوانست م یو به سخت  بودنسبتًا شلوغ  شاپیکند و به آن پارک برود. کاف 

نشست  یصندل ی. رودترسییم یاز شلوغ  یکند. هنوز کم  یداخلوت پ یگوشه  یک
 یبسته یک. را به دست گرفت اشیگوش  یندازد؛به ِمنو ب یکه نگاه   ینو بدون ا

 یادنگذاشته بود.  یپست  یچپارسا شد. باز هم ه ینستاگرامو وارد ا یدروزه خر یک
 ذوق کرده بود. یشصدا یدن. چقدر با شنتاداف یشپ یدفعه
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و  یپسبه ِمنو انداخت. چ ینگاه  شد،یم یکشکه داشت نزد  یشخدمتپ یدند با
 نکند. یهکرد گر  یتمام خاطراتش با مهناز انداخت. ِمنو را کنار زد و سع یاداو را  یر پن

 لطفًا! یچا -

 خواین؟ینم اییگهد یز چ -

 نه ممنون. -

 .رفتینم یینپا یشاز گلو یزیمهناز و پارسا چ بدون

 

 یک یدآمد. با یرونشاپ ب یاف بلند شد و از ک ید،نوش یچا یفنجان  ینکهاز ا بعد
 یینتا باعث شک اسما و محمد نشود. سرش پا خریدیاز فروشگاه لباس م یزیچ

اسمش، آن هم  یدن. که ناگهان با شنزدیقدم م یفروشبود و آرام به سمت لباس
 شد. یخکوبدر جا م ین،دلنش یبا آن صدا

 مهسا! -

 یشخودش بفهمد، رو ینکهون ارا برنگرداند و فرار کند اما بد یشرو گفتیم عقل
 یبلند شده بود و خبر یشو موها یششد. ر یرهبه پارسا خ یرترا برگرداند و با ح
گود افتاده بود و کاماًل واضح بود که   یشهاچشم یر نبود. ز یپتاز آن مرد خوش

 ی. پارسا هم دست کمکردینگاهش م طالغر شده است. مهسا با ُبهت فق یلوچند ک
 :یداز او نداشت و انگار زبانش بند آمده بود. باالخره مهسا به حرف آمد و پرس

 ...؟یچ  ینجات..تو ا -
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از آن جلب توجه نکنند، به مهسا اشاره کرد دنبالش برود.  تر یشب ینکها یبرا پارسا
و  یردبگ یلمازشان ف یممکن است کس یدمهسا خواست مخالفت کند اما بعد فهم

 یکه جلوتر رفتند و به جا  ی. کمشدیم یالوقت واوش کند. آنپخ یمجاز یدر فضا
 و گفت: یستادمهسا ا یدند،رس رویادهخلوت پ

 ریم؟یکجا م  -

 .یمحرف بزن یمجا که بتون یه -

 برم. یدخوبه! من زود با جاینهم -

شد.  یشنگاهش کرد. چشمانش پر از سوال بود. دل مهسا ر یدیبا ناام پارسا
 گفت:

 وقت ندارم. تر یشساعت ب یه یی،جا یرستوران  یه یمبر -

*** 

 پرونده کرد. یاز ماجرا یااز اول شروع به نوشتن خالصه یصبور کارآگاه

 یدااو پ یاز گوش یاثر یچ. هرسدیچهارشنبه شب به قتل م یکساعت  مهناز 
 .شودینم

نبودن در خانه و نداشتن شاهد که در ساعت مرگ کجا بوده  یلبه دل شوهرش
. سروان شودیآزاد م یقهبا وث ینبود مدارک کاف  یل. بعد به دلشودیم یر است، دستگ

 .شوندیگم م  اشی. مهسا و گوشرسدیبه قتل م یمیعظ

شده به  ی. قاتل معرف شناسدیقاتل را م کندیو ادعا م شودیم یداپ مهدیس
 ی. تمامکندیم یرا معرف  یگریو خودش قاتل د خوردیقاتالن نمبه  وجهیچه
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است. با دقت  یمحبوبه مظنون جد یعنی یگر قاتل د دهدیشواهد تاکنون نشان م
که   یفرد یشماره االخرهرا که نوشته بود، خواند. امروز ب یزهاییچ یگر د بار یک

 ینشفته بود که ماشبود اما او گ یدهمحبوبه را به خانه رسانده بود، به دستش رس
اش خانه یمحبوبه را جلو یکآن شب ساعت  یناست و همچن یمشک  یایپرش یک

را داده  یبود، آدرس یدهمحبوبه را از او پرس یآدرس خانه یکرده است. وقت   یادهپ
 دادینشان م هاینبه آپارتمان خود محبوبه نداشت و هم طیرب یچبود که اصاًل ه

هنوز  کردی. احساس مشدینم ینود درصد محبوبه قاتل است اما دلش راض
 با قاتل دارد. یمیارتباط مستق یحل نشده و باور داشت گوش هایگوش  یمسئله

 بگذارد. یانبرود و افکارش را با او در م یبلند شد تا به اتاق سروان خسرو یشجا از 

 گفت:  یروان خسروس ید،بگو یزیچ ینکهوارد اتاق شد، قبل از ا تا

 امروز کشته شده! یگهزن د یه -

 با تعجب گفت: یصبور کارآگاه

 به ما داره؟ یخب! چه ربط  -

 گفت:  یخسرو سروان

 مظنونش به ما ربط داره. -

 یه؟ک  -

 !یمظفر ینام -

*** 
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و  کردیکم داشت طلوع مشد. آفتاب کم یرهخ یرونپرده را کنار زد و به ب یگوشه
قدر پارسا اصرار کرده و قسمش افتاد. آن یشبد یادبود.  تاریکیمههنوز ن یرونب

 یگفته بود. از روزها  یشغذا خوردن، تمام ماجرا را برا یداده بود که به جا
در آن  تر یشرفته بو بعدترها که رفته دکم وارد آن باند شده بوکه کم  یرستانشدب

عضو باالدست باند محسوب  یگر اواخر گفته بود که د ینزار فرو رفت. از الجن
. پارسا تمام شدیبه او سپرده م یادبا حجم ز ییرساندن موادها یو گاه  شدیم

 یدهاو را د ینکه. در آخر مهسا قسمش داده بود از اکردینگاهش م یرتمدت با ح
 اشیعاد ی. از بندرعباس برود و زندگ یدنگو یسبه پل یز چ یچماجراها ه اینو از 

باند به او  یرفتار نکند که اعضا یاز او خواهش کرده بود جور. یردرا از سر بگ
به نظر  یرونکه از ب  ستیتر از آن خطرناک هایباز ین. گفته بود امشکوک بشوند

 یگفته بود فقط برا «یبهم نگفت  االچرا تا ح»مانند  یشها. در جواب سوالرسدیم
. بعد اسما داندیکه م  دیاور خودش ب یبه رو یدمحافظت از او بوده و االن هم نبا

 یرونرا بخورد، از رستوران ب یشاز غذا یقاشق  ینکهزنگ زده بود و مهسا بدون ا
او قبول  ماند،یآمده بود. هرچه پشت تلفن به اسما گفته بود شب در بندرعباس م

درست  یخداحافظ  یبرگردد. حت  یرینو مجبور شده بود با آن دو به آب ش هنکرد
را بهتر  یشانکوچک حال هر دو  یدار نکرده بود اما همان د هم از پارسا یو حساب 

را در چشمان  یدنور ام کرد،یآخر که داشت رستوران را ترک م یکرده بود. لحظه
 توانستیخواب بوده و نم یکفقط  یشبد کردیبود. هنوز هم فکر م یدهپارسا د

 آن را باور کند.

. شدیبه ساعت انداخت؛ تازه ساعت شش بود. مدرسه ساعت هشت باز م نگاهی
خانم و اسما صبحانه بخورد. بعدش هم قصد  یقهاز اتاق خارج شد تا همراه صد

 یطیبه مح یاجقدم بزند. احت یداشت برود کنار رودخانه و تا ساعت هشت کم
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پارسا لبخند  ورییادآ فکر کند و با  یشببه د یند،بنش اشییآرام داشت تا در تنها
 بزند.

*** 

از  یکیدر  یساعت نه زن  یبا تعجب به فکر فرو رفته بود. حوال یصبور کارآگاه
زن هم  ین. ارسدیبه قتل م یمظفر ینام یبه خانه یکنزد یفرع  یها یابانخ

 هایندورب ی. وقت باشدیعلت قتلش فرو رفتن چاقو در شکمش م ی،مانند مهناز علو
از  یمظفر ینده تنها ام اساعت هشت ت ینب شودیمشخص م کنند،یم یرا بررس
کور است و در کادر   ی. محل قتل نقطهیادهعبور کرده است آن هم پ یابانآن خ
ساعت نه تا نه و  ینداد قتل ب یناناطم یاست اما پزشک قانون  یفتادهن هایندورب

متهم به قتل آن زن است. هنوز  یمظفر یناالن ام ین،هم یبوده و برا یمن
 یباز یار و پنج ساله و بس یستجوان حدودًا ب یکنند. زن   ساییاند او را شنانتوانسته

 ایییکارت شناسا  یچو ه شناسندیاند که او را نمگفته  یابانآن خ ی. اهالباشدیم
 هم همراهش نداشته است.

زن  ینا یکیرش و همس یکیهم زمان به دو قتل متهم است،  یمظفر ینام حاال
دو نفر که هر دو مظنون  ینبا ا یدحاال با دانستینم یناشناس. کارآگاه صبور

او را  خواستیم یکس  یدکند. شا  هستند، چه کار  یمهناز علو یپرونده یکدرجه 
شده بود و  یر دستگ ین مظفریبود! ام یسازداستان یک هاینا یکند و همه  یجگ

شود، بعد  ییداده بودند اول مقتول شناسا یحکنند. ترج  ییقرار بود فردا از او بازجو
 وقتشان به هدر نرود. یکنند تا الک   ییبازجو

 یو خودش به طور جد سپردیم یدو مظنون را به سروان خسرو ینا یدبا شاید
قاتل مهناز نبود، وگرنه مهسا فرار  ین. صد درصد امآوردیدرم یسسر از کار مهد
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. بود یمنطق  یر . باز قاتل بودن محبوبه قابل باورتر بود، هر چند آن هم غکردینم
خودش  یا دوختندیپاپوش م بوبهمح یداشتند برا یاجور بودند.  یادیشواهد ز

را به آرش  یگرید یبود چرا آدرس جا یدهاز او پرس یبدشانس بود! وقت  یادیز
با آژانس خونه  خواستمیلشم م. از اویرهبگ یادخونمو  خواستمینم»داده، گفته بود 

شدن  یادهبعد از پ شب،یمهرا که در آن ن یبعد هم اسم آژانس« برم، عسل نذاشت.
ها سوال کند. اش رسانده بود، به کارآگاه گفت تا از آنآرش، او را به خانه یناز ماش

او کم نشده  یتاز مظنون یزیکرده بود اما باز هم چ  ییدآژانس حرف محبوبه را تأ
نداشت  یشاهد یچساعت قتل مهناز بود، محبوبه ه یقاً که دق  یکد. چون ساعت بو

عوض کرده بود. بار اول گفته  راکه کجا بوده است. خودش هم که هزاربار حرفش 
دوست  یک یدوستش، بار سوم خانه یخودش بوده، بار دوم خانه یبود در خانه

 یچه یژانس. کارآگاه صبورآ  یکآرش، بار پنجم در  ینبار چهارم در ماش یگرش،د
آن وقت شب  یوضع ناامن ینناجور در ا یدختر با حال یککه   کردینم یداپ یلیدل

راحت  یالشود و بعد تازه با خ یادهآرش پ ینناشناس از ماش ایکوچهدر   یاباندر خ
هم  یاز طرف  یمشکوک بود ول یاش برگردد. به نظرش کمو به خانه یردآژانس بگ

 ینا یتاز وضع یاگرفت خالصه  یممحبوبه قاتل است. تصم یدبگو توانستینم
 :یسددو مظنون بنو

 :یمظفر امین»

 زمان مرگ در خانه بوده. گویدیاز مرگ همسرش م بعد

 از خانه بوده. یرونزمان مرگ ب یقاً دق شودیمشخص م بعد

 .شودیآزاد م یقهوث یدق با

 .شودیبعد دوباره به قتل متهم م یمماه و ن یک
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 :یوانیک  وبهمحب

 زمان قتل در خانه بوده. گویدیم اول

 دوستش بوده. یخانه گویدیم بعد

 یکاش رسانده، بعد در که او را به خانه  یشخص ینبعد ماش ی،مهمان  یک بعد
 «.یآژانس تلفن

که نوشته بود نگاه کرد. حاال کدامشان واقعًا قاتل بود؟   یزهاییتعجب به چ با
 سوال ذهنش گفت: یندر پاسخ به ا یکارآگاه صبور

 !کدومیچه -

*** 

 نوزدهم فصل

که سه   یکند. همان رستوران   اشیادههمان رستوران پ یگفت جلو  یمحمد یآقا به
خانم گفته بود لپه و نخودشان  یقهبا پارسا به آنجا رفته بود. امروز صد یششب پ

بخرد. هر چه  یشانراتمام شده و مهسا هم از خدا خواسته به شهر آمده بود تا ب
مهسا خودش را  خواهدیروند و نمیبا هم م یگر خانم گفته بود دو روز د یقهصد

شهر  ینخانم و اسما به ا یقهعاقبت صد ترسیدیکند، گوش نداده بود. م  یتاذ
 یو فضا ینترنتبه ا یوابستگ  توانستیمشکوک شوند. البته م یشهاآمدن
شد. رستوران بسته بود و  یادهپ یاز تاکسرستوران  یرا بهانه کند. جلو یمجاز

شاپ کوچک کنار آن برود. چرا فکر کرده بود ساعت پنج یمهسا مجبور شد به کاف 
مهسا را  یکم  یطشکوچک و خلوت بود. مح  شاپییرستوران باز است؟! کاف  یمو ن

وقت بود  یلیرمان بخواند. خ یو کم ینددر آرامش آنجا بنش توانستیآرام کرد. م
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از روز را صرف خواندن  یساعت  یشهفاصله گرفته بود. قباًل هم اشیعاد یزندگ  که از 
 یعسر یشهنشست و مثل هم یز م یک. پشت کردیرمان در بالکن و کنار گل ها م

که   اییهپارسا شد. با حس سا ینستاگراموارد ا ینترنت،ا یبسته یک یدبعد از خر
را خاموش کرد. نگاهش که  اشیآمد و گوش یروناز مرورگر ب یعسر یشد،م یکنزد

 ینجاوجودش را پر کرد. پارسا ا یافتاد هم زمان تعجب و خشم و خوشحال یهبه سا
رها کرد و  یز م یرا که با شدت در دست گرفته بود، رو اشیگوش  کرد؟یچه کار م

 .یندمنتظر شد تا پارسا بنش

 ! مگه نگفتم برو؟ینجاییپارسا! تو که هنوز ا -

 کرد و گفت:  تر یکبه او نزد صورتش را پارسا

 ... .یترمهم یزایچ ی. برایومدمن یدلتنگ  یمهسا برا -

 یارم؟براتون ب یچ  -

 ینیه خدمتیشپ یکه با دقت محو صحبت کردن پارسا شده بود، با صدا  مهسا
 خورد. یّکهو  یدکش

 بترسو... . خواستمینم یدببخش -

 حرفش را قطع کرد و گفت: پارسا

 حساسه. دوتا قهوه لطفًا. یکمنومم . خایستن یزیچ -

 چشم حتمًا. -

 را به مهسا کرد و گفت: یشرو بعد

 گذاشت.  یشانباالخره تنها خدمتیشزد و پ یخانم. مهسا لبخند یدبازم ببخش -
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 یریکرد. از دستگ  یفمهسا تعر یرا برا یر تندتند و خالصه تمام اتفاقات اخ پارسا
و بعد هم محبوبه. از  یلوفر ن یریگفت. بعد دستگ  یقهو آزاد شدنش با وث ینام

مهناز  یپرونده یبرا یاالن دو مظنون جد ینکهگفت و ا  ینام یمظنون شدن دوباره
 وجود دارد.

محبوبه هم  شناخت،یرا نم یلوفر . ندادیرا گوش م یشهابا تعجب حرف مهسا
 :یدقاتل است. از پارسا پرس یینبود که بشود بگو یاصاًل آدم

 کردن؟  یدارو از کجا پ یلوفر ن ینا -

 پاسخ داد: پارسا

 یلوفرمکرد، ن  یرو به عنوان قاتل معرف  یلوفر ن یسرفت بگم. مهد یادم ینوآها ا -
 محبوبه رو.

 !یس؟مهد -

 مشکوکه. یسمهد ینانگار به هم یگفت، ول  یآره خود کارآگاه صبور -

حدودًا ساعت پنج  ید،سدر ذهن مهسا زده شد. آن شب که مهناز به قتل ر  ایجرقه
 یرا درباره یزیصحبت کرده بود. گفته بود چ یو شش همان روز با مهناز تلفن

نبودند، حرفش را  یمیصم یسبا مهد یلی. مهسا چون خیدبه او بگو یدبا یسمهد
 است. یزیچ اییعروس واجیازد ییهفراموش کرده بود. فکر کرده بود البد قض

 کرده؟!  یداشکرده؟ از کجا پ  یمعرف  یرو چطور یلوفر ن یسخب مهد -

 گفت:  یرتکرد. مهسا با ح  یفمهسا تعر یرا برا یرستاندب یماجرا پارسا
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زار کشوند اسمش لجن ینکه ما رو تو ا  یاون  یدرسته ول یرستاندب یماجرا ینا -
 نبود! یلوفر ن

 :یدبا تعجب و اخم پرس پارسا

 ی؟چ  یعنی -

 اون شب که مهناز ُمرد، عصرش بهم زنگ زده بود. -

 خب! -

 بهم بگه. یسمهد یدرباره یزیچ یه خوادیگفته بود م  -

 مهسا؟ گییچرا االن م -

حرفا.  ینعروس شده و ا یسبگه مهد خوادیم یدرفت. فکر کردم شا یادماصاًل  -
 !یسبا مهد یمنبود یمیآخه ما اصاًل صم

 قاتله؟ یسمهد ینهم یگیم یعنی -

 .ینازهآ  یدهم گفت شا شهیحتمًا، م -

 یناز؟آ  -

و  یدکار کشوند. چون اون دختره که کنار کش  ینما رو تو ا یرستانهمون که تو دب -
 یمعرف  یلوفر اون شخص رو ن یسمهد یازش نشد ول یخبر وقتیچگم شد، ه
 .یمباند نداشت یتو یاسم ینهمچ یهکرده. اصاًل 

کرد خودش را آرام کند.   یصورتش گذاشت و سع یرا رو یشهادست پارسا
 :گفتیم یدحرف را بزند، اما با ینسختش بود ا
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 یریتمد یوباز ینداره ا یوسط ک  ینا دونمی...من نمیبرگرد یدمهسا به نظرم با -
! مهسا نترس! شنیمحبوبه به جرم قتل، اعدام م یا ینام یبجنب یر د یول کنهیم

 یلیچقدر دوستت دارم و خ دونییبه خدا م بشه. یمالنذار خون دوستت پا
 دونمیمهسا برگرد. م یول یشه،م تیکهیکهبگم. به خدا قلبم داره ت ینوسختمه که ا

رو خودش کشته  اون زنه یستن یدبع یگیکه تو م  یسیمهد ین. ایهبزرگ یسکر
کرده   یزیربرنامه یجور یامظنون شه.  یننشون داده باشه که ام یجور یهباشه و 

 هم...! یمیاصاًل قتل سروان عظ یدشه. شا یر باشه که محبوبه دستگ

درهم رفته  یا. پارسا با چهرهدادیپارسا گوش م یهابه حرف یبا ناراحت  مهسا
 ادامه داد:

شدن خون  یمالبه پا یبرگرد. خدا باهامونه مهسا. اصاًل کار یول یاده،ز یسکشر -
ن! مهسا و محبوبه هنوز زنده ینام یول شهینده نم. با اعدام قاتلش که ز مهناز ندارم

 برگرد... .

و محبوبه به او  ین. امگشتیبرم یدافتاد. حق با شوهرش بود. با یهبه گر مهسا
 افتاد،یبا باند مواد مخدر به زندان م یداشتند. مهم نبود اگر به جرم همکار یاجاحت

بود.  یقربان  یکهم حتمًا  ر یلوف. به جز آن دو نفر، نکردیبه آنان کمک م یدبا
 ترسید،یم یساز مهد یداست. نبا وششد یرو یبزرگ  یتمسئول کردیاحساس م

 گرفته بود.  اشیهبا ترسش بجنگد. پارسا هم گر توانستیاو م

*** 

 پارسا گفت: زدند،یطور که در پارک قدم م همان

 .یمفرصت مناسب باش یهمنتظر  ید. بایمبکن یدبه نظرم عجله هم نبا -
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 :یدپرس مهسا

 یه؟منظورت چ -

ش. کردن درباره  یقهم تحق یکمیشک داره،  یسبه مهد یاالن خود کارآگاه صبور -
 یهقض کنهی. حس مکنهیقاتل حساب نم ینوام یاکارآگاهه محبوبه   یندر کل ا

. کننیحرفتو باور نم یسه،قاتل مهد یبگ  یاالن تو برگرد گمی. من مترهیقعم
صبر  ید! به نظرم بایناکوش و ا  ت! مدرکی؟چرا فرار کرد ی،ال نگفت چرا تاحا گنیم

مهناز قبل از مرگش گفته  یبگ  یایکه ب  ینبکنه. ا یقاتشوتحق یکارآگاه صبور  یمکن
 که اون قاتله.  کنهیبهت بگه، ثابت نم یسمهد یدرباره یزیچ یه خوادیم

 ی؟بشه چ  یر اگه د ی! ولگییراست م -

 یلیاوضاع خ یدموقت د یه. اگه کنمیم یگیریروز دارم پ. من هر شهینم یر د -
 .یو برگرد یکه بفهم  یجور رمز یه ذارم،یپست م ینستامخرابه، تو ا

 !کنمیچک نم ینساتوپارسا من که هر روز ا یول -

 و گفت: یدخود کوب یشانیبا دست بر پ پارسا

 یم؟پس چه کار کن -

 گفت:  یجانسکوت کردند و به فکر فرو رفتند. بعد پارسا با ه دقایقی

 یهقض یلیوقت خ یهچک کن. اگرم  ینستاموبار ا یهتو حداقل هر سه روز  ینبب -
 .یامشد، من روستا خودم دنبالت م یفور

نداشتند. با  یگرید یچاره یول یستن یخوب  یبرنامه یلیخ دانستیم مهسا
 خانم به پارسا شد. یقهصد یدادن آدرس خانه یادقبول کرد و مشغول  یناچار



 

 
161

 delaram1221زهر؟ |  یااست  تر یداستان کوتاه ترس سم
 

*** 

 !یالو صبور -

 شده سروان؟ یچ  -

ش رفتن، ! بچه ها در خونهدارهیور نم زنمیزنگ م یجالل یسمهد ینبه ا یهرچ  -
 مامان باباش گفتن با دوستاش رفته مسافرت.

 منه! یچشا یجلو یقاً نگران نباش. االن دق -

 کجا؟  ی؟چ  -

. دمیم یکدارم کش یجالل یمتهم شد، اومدم تو کوچه یاز همون شب که مظفر -
هم دور و برو نگاه  یاومد. کل یروناز خونش ب یکساک کوچ یهفرداش صبح زود با 

شد  ینش. سوار ماشیدآورده بودم، منو ند یینمن سرمو پا ش،ینهنب یکرد که کس
 و منم با فاصله دنبالش کردم.

 خب کجا رفت؟ -

خونه  یدماز دوستاشه، شا یکی یپاسداران اومده. البد خونه یابونخونه تو خ یه -
دو روز خودش تنها وارد خونه شده و تنها  ین! به هر حال تو ادونمیخودشه نم

بفهمه  یدنبا یسبپرسم؛ مهد یزیچ هایهبرم از همسا خوامیرفته. نم یرونب
 .یمدنبالش

 از دستمون در نره. وقت یهکن فقط،   یبشآره همون تعق -

 رفته؟ یشچطور پ ییاراحت سروان! بازجو یالتباشه، خ -
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به اسم  یهمرد یهاون محله نبوده. زن  یکردن، اصاًل برا  ییاون زنه رو شناسا -
که تنش بود، مشخصه   یگرون   یشهره. با اون لباسا یینشون پا. خونهیعابد ینحس
 !یدهزنه رو ند ینال ااصاًل تا حا خورهیقسم م یست. مظفرش تلههمه

 کرده؟یچه کار م یابوننگفت اون شب تو اون خ -

 روییادهپ ی. برایهجاهاست؛ حرفشم منطقهمون رویشیادهپ یر مس یشهگفت هم  -
اصاًل زنش بهش نگفته بوده داره  گهی. شوهر زنه هم میگهد یرناطراف خونه م

 اون لباسا تنش نبوده. یرونهم از خونه اومده ب یو وقت  یرهکجا م

 کارو کرده.  ینا یسمهد ینفکر کنم هم یقضاوت زوده ول یبرا -

 .یگهبندازه خب محبوبه مظنون بود د یکیقتلو گردن  خوادیاگه م ی؟چ  یآخه برا -

باند هست. البد به محبوبه گفته بذار مظنون  یحتمًا خودش تو یسمهد ینا -
 .یاتهام بره سمت شوهرش تو آزاد بش کنمیم یکار  یهبعد  یرنت،بگ یانب یباش

 هست. ینمآره ا -

 یم؟کن  یر رو دستگ یسمهد یهسروان نظرت چ گمیم -

 یقًا؟دق یبه چه جرم -

خودش اون شب  یدیمبعدم ما اصاًل ازش نپرس یس،دادن اطالعات اشتباه به پل -
 کجا بوده؟

 ینیمکن بب  بشی. تو فعاًل تعقیدیکه د  یمیوسروان عظ ی،صبور یمعجله کن یدنبا -
 بفرستم؟ یکمک   یروین خوایی. میشهم یچ 

 نه من خوبم فعاًل. -
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 باشه پس فعاًل خدافظ. -

 خدافظ. -

. شدیشد که داشت از آپارتمان خارج م یسرا قطع کرد، متوجه مهد یگوش  تا
 .یندرا نب یسبرد تا مهد ییندوباره سرش را پا

وسط  یخال یباال آورد، از جا یندرا بب یرونکه بتواند ب  ییبعد سرش را تا جا کمی
برد و منتظر شد تا  یین. دوباره سرش را پاافتدیدارد راه م یسکه مهد  یدفرمان د

رد نشد، سرش را باال  ینیماش یچه یاز کنارش رد بشود اما وقت  یسمهد ینماش
را روشن کرد  ینش. ماششودیم خارجدارد از آن سمت کوچه  یسمهد یدآورد و د

برود،  یدخر خواستینم بار ینشد. حتما ا یبشبا فاصله مشغول تعق یشهو مثل هم
 لب گفت: یر کرده بود. ز  یداز فروشگاه خر یسهک  ینچند یروز د ینهم

 .یارمسر درم یزیچ یهباالخره امروز از  -

سرعت  ی. کارآگاه صبورحافظ شد یابانخ یهااز کوچه یکیوارد  یسمهد باالخره
کوچه پارک   یکیرا نزد ینوارد کوچه نشد. ماش یاطاحت یرا کم کرد و برا ینماش

انداخت تا مطمئن بشود،  یبه داخل کوچه نگاه  یواشکیشد.  یادهکرد و از آن پ
از خانه  یکیدر  یکه جلو  یدرا د یسکوچه کار دارد. مهد  یندر هم یبا کس یسمهد
 میوارد خانه شد، تصم یسبعد در باز شد و مهد ی. کمزندیو زنگ م یستادهها ا

 .شدیوارد کوچه م یدجا منتظر بماند تا از خانه خارج شود. نباگرفت همان

شد.  ینشآمد و سوار ماش یروناز خانه ب یعصبان  یبا حالت  یسساعت بعد مهد نیم
منتظر ماند اما  یقهرفت و سوار شد. پنج دق ینشهم به سمت ماش یکارآگاه صبور

داخل کوچه  یاطشد و با احت دهیاپ یناز کوچه خارج نشد. دوباره از ماش یسمهد
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 یکخانه پارک کرده بود و  مانبه در ه یدهرا چسب ینشماش یسرا نگاه کرد. مهد
خودش را پشت  یع. کارآگاه سرگذاشتیم ینشرا در ماش ییهامرد داشت بسته

. ینندنباشد و ناگهان او را بب یکنند تا کس  یممکن بود کوچه را بررس ید،کش  یوار د
 یرا برا یکس  گفتیم یبه سروان خسرو یدکوچه را به خاطر سپرد. با  یشماره

بهتر از محبوبه  یکوچه و آن خانه سرنخ   ینبفرستد. قطعًا ا جادادن به آن یککش
 بودند. یمظفر ینو ام یوانیک

*** 

 یستمب فصل

با طرح بته جقه.  یباز اییکوچکش که باالخره تمام شده بود، نگاه کرد. قال  یقال به
آن  خواستیوقت گذاشته بود. دلش نم یشماه برا یک  ًیباتش داشت. تقردوس

خانم  یهزک یبه پول نداشت، اما چون در خانه یازیرا بفروشد اما مجبور بود. االن ن
آن  خواستیاگر نم ینهم یبرا رسید؛یاز پولش به او م یآن را بافته بود، درصد

گرفت و بلند شد تا به   یاز قال یعکس. کردیآن درصد را پرداخت م یدرا بفروشد با
 یرا بررس اشیقال یخانم با خوشحال یهخانم خبر تمام شدنش را بدهد. زک یهزک

 برایش یخوب  یبافته و حتمًا مشتر یعال یار کار است، بسکه تازه  ینکرد و گفت با ا
شروع کند.  یدجد یقال یکاستراحت کند و بعد  ی. قرار شد دو_سه روزکندیم یداپ
گفته   ینهم یخانم برا یهو زک شدندیاسما آماده م یعروس یبرا یدچند روز با ینا

 یدشجد یقال یطراح  یهم برا یوقت  ید. البته بایایدچند روز ن تواندیبود م
 یگل رز اسما ببافد. با همان سر زندگ   الیمانند ق یقال یک خواستی. مگذاشتیم

معصومه خانم راه  یبه سمت خانهکرد و   یخانم خداحافظ  یه. از زکیو پر احساس
 ی،عروس یدختر معصومه خانم، پارچه داده بود تا برا یه،خانم به رق یقهافتاد. صد
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 نمخا یقهلباسشان را بدوزد. هر چه اسما خواسته بود پول پارچه را حساب کند، صد
بود و قرار بود لباس  یپارچه محل «یگهد یتو هم دخترم»قبول نکرده و گفته بود 

روزها  ین. ایرداش را بگاندازه یهتا رق رفتیم یددوخته شود. امشب با یحلهم م
به شهر  یدبا یگر . دو روز دکردیتر به پارسا فکر مشلوغ بود و کم یار سرش بس

با  یبود، پارسا پست  یدوار . از ته دل امکردیرا چک م ینستاگرامشو ا رفتیم
پارسا  یهااما با حرف ترسیدیم یروز برگردد، گذاشته باشد. تا د یدبا ینکها ینشانه

 که فرار کرد، نبود.  یآن آدم یگر شجاعتش برگشته بود. د

*** 

گذاشته بود، صحبت   یسمهد ینها را در ماشکه بسته  یبا آن مرد یدبا شاید
 کردیصحبت م شناختیرا م یسکه مهد  یشخص سوم یکبا  یجور ید. باکردیم

 یرشدستگ تر،یشجز شک ب یزیچ یسمهد یب. با تعقفهمیدیرا م یهو قض
. آوردیدست م همدرک ب یک یدتا شا کردیم یبها او را تعقماه ینکه. مگر اشدینم

خاموش  یسمهد یحرف زد، گفته بود هنوز گوش یبار که با سروان خسرو ینآخر
اش که او گفته، فرستاده و شماره  یرا به آن آدرس یاست. گفته بود ستوان مظاهر

را گرفت و  یستوان مظاهر یبه سرش زد، شماره یرا هم به او داده بود. فکر
 منتظر شد.

 سالم جناب کارآگاه. -

 نشد؟ یسالم ستوان. خبر -

 خارج شده. ینه وارد خونه شده، نه کس کسیچنه ه -
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بده، من  یککش  گمیکه م  یآدرس ینا یاب یدو_سه ساعت  یه یگمباشه ستوان، م -
 کار دارم.  ییجا

 ی؟که هستم چ   ینجاپس ا -

 .یاماونجا ب خوامیمن م -

 یام؟ب یداطاعت جناب کارآگاه. کجا با -

 یدنتا رس یدداد. با یرا به ستوان مظاهر یسمهد یآدرس خانه یصبور کارآگاه
باد  بر  یشانهاتمام تالش کرد،یفرار م یس. اگر مهدخوردیتکان نم یشاو، از جا

 .رفتیم

بعد از دادن  ی. کارآگاه صبوریدبه آنجا رس یبعد ستوان مظاهر یقهدق چهل
امشب  ینبود هم یدوار حافظ حرکت کرد. ام یابانالزم، به سمت خ یحاتتوض
 مشخص شود. یز چهمه

از  یقهچهل دق یندر هم یعنیجواب نداد.  یرا زد، اما کس یفونبار زنگ آ _سهدو
 پاسخ داد: یزن  بار ینزنگ زد. ا یگر د بار یک یدیخانه رفته بودند؟ با ناام

 بله؟ -

هستند.  یحدس بزند ساکنان خانه چه کسان  توانستیکه بود؟ اصاًل نم  یگر د این
 ...زن دوباره گفت:یگرد یز چ یاباند،  یها یسرئ یاخانواده،  یک

 بله؟ -

 دارم. یامانت  یه -

 :مکث کرد و گفت یکم  زن
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 شما؟ -

 گفت:  یصبور کاراگاه

 آوردم. یوخانوم امانت یساز طرف مهد -

 :یدبا تعجب پرس زن

 فروخت؟ یزود ینبه ا -

 آورده خانوم. یر خوب گ یمشتر -

 عه پس چرا به من نگفت؟ -

 واهلل. دونمینم -

 .یامم یینصبر کن االن خودم پا -

درست از آب درآمده.  یشهاطور که منتظر بود فکر کرد حدسهمان یصبور کارآگاه
 ین. ساکنگرفتیخانه م ینباند بود و موادها را از ا یاز اعضا یکیخودش  یسمهد

که   یاشخاص یاباند بودند،  هاییسرئ یاخانواده نبودند و  یکخانه هم قطعًا  ینا
آورده،  یامانت  یساز طرف مهد ینکهگفتن ا  یداشتند. اول برا یسبا رئ یکارتباط نزد

شک داشت اما فرصت فکر کردن کم بود و ناچار همان را گفته بود. باالخره در باز 
کند.   ییاو را شناسا کردیم یدر را باز کرده بود و سع یال یشد؛ اما نه کامل، زن کم

 :یدپرس ینخشمگ یبا لحن

 بسته کو؟ -

 خانوم. ینهتو ماش -
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حرکت  یکدر  ید؛ کارآگاه صبورزده شد و تا خواست در را ببندناگهان وحشت زن
 زد: یادپرت شد و فر ینزم یدر را محکم باز کرد. زن رو

 فرار کن! فرار کن! -

مهسا  یاش در دفترچهکه شماره  یاز کسان  یکیاو را شناخت،  یعسر یصبور کارآگاه
 ی. وقت یشدروشن م یز چکم داشت همهکرده بودند. کم  ییو مهناز بود و از او بازجو

و زن را  یستادپله اراه یآن خانه نداشت. جلو یاعضا یگر از فرار د یریگجلو  یبرا
 .تانداخ یر پله گو راه یدر خروج  ینب

انداخت. راه فرارش باز بود  یبه کارآگاه صبور یو نگاه  یبه در خروج  یزن نگاه  
 ید. اصاًل شایرداو را بگ توانستیباز هم کارآگاه م کرد،یاما صد درصد اگر فرار م

 :یدپرس یخانه بود. با ناچار یرونباز هم مأمور ب

 خواین؟یم یچ  -

 همانطور که حواسش کاماًل به زن بود تا فرار نکند، با آرامش گفت: یصبور کارآگاه

 خانوم دارم. یسمهد ینا یچندتا سوال درباره  -

 لب زمزمه کرد: یر کرد. ز  یداپ ییر زن به تنفر تغ یچهره حالت

 .یممون لو برهمه یشیاعث مبهش گفتم آخرش ب -

 :یدنگاهش را به کارآگاه دوخت و پرس بعد

 ید؟بدون خوایدیم یچ  -

 ید؟بود ییطباطبا یناز شما آ  -
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 باال رفته گفت: ییابرو با

 .یدسوال دار یسمهد یدرباره یدگفت  -

 .رسیمیبه اونجا هم م -

 .ییطباطبا یناز درسته، آ  -

 ید؟باند هست هاییسشما از رئ -

 گفت:  یدا تردب زن

 !یباً تقر -

 ی؟چ  یعنی -

 یانتو جر یول ستیگهد یکیها با دستورا و برنامه یستم،ن یاصل یسرئ یعنی -
 هستم. یچ همه

 یسقدر حواسش پرت مهدحرف خودش را لعنت کرد. آن ینپس از گفتن ا آیناز 
موادها و  یجا خواهندیحرف بعدًا از او م ینرفته بود با گفتن ا یادشبود که 

 .یدو...را بگو یاصل هاییسرئ

سواالتش ادامه  یدنبه پرس یاو شد اما با خونسرد یمانیمتوجه پش یصبور کارآگاه
 داد:

 کنه؟یباند کار م ینچند وقته تو ا یسمهد -

. دو سال بعد دوباره مشغول یدروز نشده کنار کش یهشد،  یانجر ینقباًل وارد ا بار یه -
 بمونه. یمخف  یروین یهشد و قرار شد 
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 ی؟چرا مخف  -

باند به  یروش حساسن. اعضا یلیخ کنه،یم یش زندگ با خانواده یسخب مهد -
 یسچون مهد یول کنیمیوارد جمعمون نم یالک  یواعتماد دارن، ما کس یگهد هم
 .یسکاره و رئ  ینتو ا دونمیباشه. فقط من م یاصرار کرد. قرار شد مخف  یلیخ

 کار شد؟  یناوارد  یقیاز چه طر -

آورد، باز  یر بعدًا از کجا گ دونمیمن آشنا شد. شمارمو نم یقاز طر یرستانتو دب -
 داره. یاجبهم زنگ زد. گفت به پولش احت

 ید؟کار کرد  ینمهناز و مهسا رو وارد ا یرستانکه تو دب  یدهست یپس شما اون  -

 بله! -

 ید؟و شما باعث گم شدن فاطمه شد -

واقعًا  یسرش آوردم ول ییبال یهفاطمه رو من  کننیچرا همه فکر م دونمینم -
و  یسپل یشرفته باشه پ ترسیدمیم یلاوا ی. حت خبرمیمن خودمم از فاطمه ب 

 ازش نشد. یخبر یچه یول یادمدرسه نم یگهد ینمهم یگفته باشه، برا  یوهمه چ

 یه؟ک  یلوفر ن -

 یلوفر؟ن -

 باند آشناشون کرده. ینبا ا تانیرستو دب یلوفر به ما گفت ن یسمهد -

 :یدپرس یتبا عصبان زن

 شما؟! یشاون آشغال اومده پ -
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 یمنکرد یداپ یلوفر ن یهعل یمدرک  یچقاتله. بعد ه یلوفر ن کنهیبله. اول گفت فکر م -
هنوز بازداشته. مدارک  یلوفر گفت به نظرش محبوبه قاتله. البته ن  یلوفر و خود ن

 .یمکرد  یدامحبوبه پ یهبر عل یادیز

 لب گفت: یر ز زن

 !شعوریب  -

*** 

 !یدحل کن یاضیور ینایفردا تمر یها براخب بچه -

حل  یننداشت. بدون تمر یگرید یها در هم رفت اما مهسا چارهبچه یقیافه
 گفت:  ی. با شوخ گرفتندینم یادکردن، 

وقت  ساعتم یه. یستن تر یشب ینهمش چهارتا تمر ینم،بب یدعه اخماتونو باز کن -
 .یدکن  یباز یدوقت دار ی. بعدش کلگیرهینم

طور که سر و صدا کردند. مهسا همان یها باز شد و با خوشحالبچه هایاخم
 ادامه داد: کرد،یرا جمع م یلشوسا

 من. یخدافظ تا فردا قشنگا -

 صدا پاسخ دادند: یک هابچه

 خدافظ خانوم معلم. -

خارج شد و به سمت جاده حرکت کرد.  مدرسه، همان اتاق کوچک درب و داغان، از 
 ی. با آقارودیبه شهر م یمخانم گفته بود بعد از مدرسه، مستق یقهبه صد یشبد

هم هماهنگ کرده بود که ساعت دوازده سر جاده، منتظرش باشد. از  یمحمد
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. مهسا یبه آنجا برس یادهپ ایبا پ شدیم اییقهنبود و پنج دق یمدرسه تا جاده راه 
طرف دلش  یکترس و استرس! از  یجان،از احساسات گوناگون بود؛ ه یز لبر
 ترسیدیاز برگشتن م یگذاشته باشد تا برگردد، از طرف   یاپارسا نشانه خواستیم

 یهمکار یبرا برد،یاگر هم جان سالم به در م ی. حت یفتدبه زندان ب خواستیو نم
 .خوردیحبس ابد م یاداحتمال ز ر با باند مواد مخد

 .ییدسالم خانوم معلم، بفرما -

 پاسخ داد: ییخوش رو با

 ممنون. ی،محمد یسالم آقا -

 

*** 

 یشمعلم روستا شده بود، کم و ب ینشست و در را بست. از وقت  یندر ماش بعد
 احترام قائل بودند. یشبرا یار و بس کردندیم یشخانم معلم صدا

جاده شد. قرار بود فردا  یداد و مشغول تماشا یهتک ینماش ییشهرا به ش سرش
 یبه شهر بروند؛ اما مهسا برا یدخر یشوهر اسما، برا یخانم و خانواده یقهصد

 یقهصد یجا نشود مجبور بود امروز به شهر برود. با بدبخت سه روزش جابه کهینا
آمده که  یشمهسا پ یبرا ید مشکلکر یکرده بود، بنده خدا فکر م  یخانم را راض

خو بگو کمکت  یدار یمادر اگه مشکل» گفتیم یروز صبر کند. ه  یک تواندینم
 توانستینداشت. نم یااما چاره شدیاو شرمنده م یهامحبت ینمهسا از ا« .یمکن
برگرَدد، چه  گفتی. دوباره استرس سراغش آمد؛ اگر پارسا میدبه آنان بگو یزیچ

پوالتو  یگه،د یرد احمق در روستا بود. با خود فکر ک یزشهمه چ کرد؟یم یدکار با
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فکر استرسش  ینبا ا ی؟تا تهران بر خواییم یچه جور آوردی،یحداقل م یدبا
با خودش کرده بود که فقط صد تومان با خود آورده بود؟  یشد، چه فکر تر یشب
خودش را  یا کردمی بینییشرا پ یندهآ  یاروزها دائمًا ذهنش مشغول بود  ینا

شد و  یادههمان رستوران و کافه پ ی. جلوکردیدعوا مو با مغزش  خواندیاحمق م
سر ظهر بود و رستوان باز بود. وارد آن شد، چشم  بار ینرا حساب کرد. ا یهکرا

از پارسا  یرا نگاه کرد اما خبر یزهاتک م! دوبار تکیندپارسا را بب یدچرخاند تا شا
در نشست،  یکیددر نز  یزیپشت م یهوده بود. برخالف دفعات قبلیب یدشنبود. ام

 اشیمشغول کار با گوش خواستی. میندوقت پارسا آمد او را بب یکاگر  خواستیم
جوجه کباب سفارش داد و منتظر ماند  یک یهولآمد. هول خدمتیشبشود که پ

 یدارند. سع نظر  یر تمام مردم رستوران او را ز کردی. احساس مبرود خدمتیشتا پ
. با نزده بود یدیپست جد یچتوجه نکند. باز هم پارسا ه یشانشکرد به افکار پر

 زندیپارسا پست م یگر امروز د کردیفکر م ییجورها یک. یدآرام کش یآه  یدیناام
 یز م یرا رو اشیخارج شد و گوش ینستاگرام. از اگرددیو او باالخره به شهرش برم

 ی. اکثرًا خانوادگ ودشلوغ ب یباً انداخت. رستوران تقر رافشبه اط یرها کرد. نگاه 
جمع دوستانه نشسته  یکهم  هایز از م یخوردن نهار آمده بودند و سر بعض یبرا

را دوباره برداشت  اشیگوش  حوصلگییبودند. فقط او بود که تنها آمده بود...با ب 
روستا  یبود. خوب  گرفتهفاصله   یاچند وقت واقعًا از دن یناخبار بخواند. ا یتا کم

خبرها را رد کرد. ناگهان  یکییکی حوصلهیشد و ب  یخبر یتسا یکد بود. وار  ینهم
باند مواد  یمخف  یاز اعضا یکی»آن جمله از تعجب دهانش باز ماند.  یدنبا د

شده بود  یزن هم که صورتش شطرنج  یکعکس « شد یگر مخدر به جرم قتل دست
نگفته بود؟  چیز یچرا گرفته بودند؟ پس چرا پارسا ه یسمهد یعنیبود.  یتر ت یر ز

زد و وارد خبر شد. نتوانست  یتر ت ینبود! رو یسمهد یناصاًل ا یدچه؟ شا یعنی
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. نوشته بود بود یسشخص خود مهد ینهشتاد درصد ا یبفهمد، ول یادیز یز چ
 یک یاز اعضا یمیباند شده و اکنون ن یاز اعضا یاریبس یریقاتل باعث دستگ ینا
چرا پارسا  فهمیدیحتمًا خودش بود. نم مواد مخدر در زندان هستند. یمعظ اندب

 یمجاز یدر فضا خواستیاگر هم م ی. حت آمدینزده. با عقل جور درنم یپست  یچه
. یندو او را بب یایدب یرینبه آب ش یشپ یمانند دفعه توانستینکرده باشد، م یکار

هم پارسا  یدلب تشکر کرد. شا یر . زتگذاش  یز م یرا آورد و رو یشغذا خدمتیشپ
بودند. بار اول شب پارسا  یدهرا ند یگر ظهر همد وقتیچها ه. آنآمدیبعد از ظهر م

. ماندیتا شب همان اطراف م یدغروب. با هاییکیبود و بار دوم هم نزد یدهرا د
مسائل را  کردیم یسع خورد،یرا م یشطور که غذا. همانآمدیپارسا م شکیب 

کنند؟ سه   یداپ یسمهد یهعل یانسته بودند مدرک خودش حل کند. چگونه تو ایبر 
به او مشکوک است اما فکرش را هم  یپارسا گفته بود کارآگاه صبور یشروز پ

هر چه زودتر پارسا  خواستیمشخص بشود. دلش م یز چهمه یعقدر سران کردینم
تا کنار آنجا رفت و   یکند. بعد از نهارش به کافه  یفتعر یشرا برا یز چو همه یایدب

 یاساعت هفت در کافه ماند. هر لحظه منتظر بود پارسا از در وارد شود و با چهره
بلند شد تا به روستا  یگر نبود. ساعت هفت د یخبر یچاما ه یایدشاد سمتش ب

االنش هم شب بود و در  ینبماند. هم ینجاا توانستینم یناز ا تر یشبرگردد. ب
. تا خواست بلند شود، کردینش منگرا یخلوت کم ینشستن در آن جاده یتاکس
 زنگ خورد. اسما بود. اشیگوش

 الو؟ -

 یزم؟عز یاسالم. زنده -

 .یامب یفتمراه ب خوامیعروس خانوم، االن م یدطول کش یکمکارم   -
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 .یادمامان گفته محمد دنبالت ب -

 !سر شبه یست. نصفه شب که نشمی! به خدا شرمنده میادابگو ن ینه! وا ی؟چ  -

گوش   یوحرف کس یگهنگران شه د شناسییکه شبه. مامانم که م  ینهمهم ا یر نه خ -
 بهش آدرس بدم. یی. محمد االن راه افتاد، کجایدهنم

 باران. یکافه  -

 اونجا باشه. یگهد یقهچهل دق یهباشه فکر کنم  -

 .ییخدا یدم کرداسما شرمنده یوا -

 بار یه یدمهسا. با یجد زنیایمشهر! مشکوک  یتا شب نمون  یگهد یتا شما باش -
 کنم.  یچتپسوال

 با خنده پاسخ داد: مهسا

 باش خانوم خانوما. یتحاال فعاًل به فکر عروس -

 نپرسد، گفت: یزیچ یگر اسما د ینکها یبرا بعد

 قشنگم؟ یندار یکار  -

 .یزم! نه خدافظ عزیچوندیپ یدمفهم -

 آخه؟ خدافظ. یچونمبپ یوچ -

 !یرو با پیچییچپ -

 توانستی. تا ابد که نمرا با خنده قطع کرد. باالخره اسما مشکوک شده بود گوشی
را  یقتحق یا کردیسر هم م یشبرا یداستان  یدبا یانگه دارد.  خبر یدوستش را ب 
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 یاسما هم داستان  یبرا خواستینم یگر به پارسا دروغ گفته بود، د بار یک. گفتیم
دور  یروستا ینبختانه در ا. خوشگفتمیرا به او  یقتکند. حق  یفتعر یندروغ

 .کردینم یدتهد یتاسما را با دانستن واقع یافتاده خطر

 هاییمهاسما بود و تا ن یعروس یشبظهر شده بود. د یگر شد، د یدار از خواب که ب 
بختانه آن روز جمعه بود و کالس نداشت؛ وگرنه . خوشمراسم بودند یر شب درگ

ها هم بچه یشب. ددادیخواب درس م ییهاو به بچه رفتیصبح خوابالو م یدبا
خوابش دست نداده بودند. از رخت ز را ا یمانده بودند و شاد یدار تا آخر مراسم ب

به ساعت انداخت،  ی. نگاه تابیدیبلند شد و کنار پنجره رفت. آفتاب با شدت م
گذشته   ی. سه روز از قرار قبلخوابیدیها انقدر نمدر شهر هم جمعه ی. حت یمو ن یازده

 فتهاسما گ یتمام ماجرا را برا ی. روز قبل از عروسرفتیبه شهر م یدبود و امروز با
اما بعد باالخره باور کرده بود و قسم  کند،یم یبود. اسما اول فکر کرده بود شوخ 

خالص شود. گفته  یانجر یناز ا کندیخورده بود که هرطور شده به مهسا کمک م
باعث آرامش مهسا  یشها. با حرفیاو گول خورده یندار یریتقص یچتو هبود 

نفر را دارد تا با او صحبت  یککه   ودشده بود و مهسا در دل خدا را شکر کرده ب
 ینبار ا دهدیو اجازه نم آیدیکند. اسما گفته بود جمعه خودش هم با او به شهر م

 یفردا یدفعه بعد»گفته بود   را تنها به دوش بکشد. مهسا با خنده یبتهمه مص
 ریم،یعصر م»نشده بود و گفته بود  یخیالاما اسما ب« خانوم خانوما یتهعروس
قرار « .یریمما هم کافه م یرگاه،ببره تعم ینوماش خوادی. اونم مبرتمونیم ممحمد

چه کار کند  دانستیوقت داشت. نم یلیهنوز خ یفتند،بود ساعت پنج عصر راه ب
از  یخبر یچهم ه بار ینا ترسیدیاعت را بدون استرس بگذراند. مچند س ینتا ا

 پارسا نشود.
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بود که مزاحمشان  یبار دوم ینبه سمت شهر حرکت کردند. ا یمپنج و ن ساعت
او را خنداندند و بهشان خوش  یشانهاقدر با صحبتاما محمد و اسما ان شدیم

محمد  یدند،به شهر رس نکهیگذشت که مهسا اصاًل احساس مزاحمت نکرد. بعد از ا
« .یایددنبالشان م یگر د اعتدو س»کرد و گفت:   یادهکافه باران پ  یآن دو را جلو

مهسا کل  یشپ یاسما و مهسا وارد کافه شدند. مانند دفعه یپس از خداحافظ 
در  یادیز ینبود. ناراحت  یاما باز هم خبر یندپارسا را بب یدکافه را نگاه کرد تا شا

مهسا شده  ی. اسما که متوجه ناراحت یندداشت پارسا را در کافه بب یدقلبش بود، ام
 را در دست گرفت و گفت: شبود، دست

پست گذاشته  ینستاشتو ا ید. شاینیمجا بش یه یمبر یاخب حاال غصه نخور؛ ب -
 باشه، نه؟

 یعسر یشهنشستند و مهسا مثل هم یز م یکسر تکان داد. پشت  یدیبا ناام مهسا
پارسا شد. اما باز هم... .  ینستاگراموارد ا یرآورد. با استرس و نگران را د اشیگوش

 یر سراز یشهااشک از چشم یاچه شده بود؟ قطره یعنی کرد؟ینم یچرا پارسا کار
. رسیدیگفتن به ذهنش نم  یبرا یحرف  هیچچه کار کند.  یدبا دانستیشد. اسما نم

 یکک  یکاسما دوتا قهوه و که آمد،   خدمتیششده بود. پ یشمهسا ر یدلش برا
 ترسیدیصحبت کند. م توانستیقدر ناراحت بود که اصاًل نمسفارش داد. مهسا آن

. از چه زدیبه او زنگ م یدوباره با تلفن عموم یدسر پارسا آمده باشد. با ییبال
بلند شد  یشاز جا یعفکر سر ینرا که گرفته بودند. با ا یسمهد ترسید؟یم یکس

نتوانست  یری،مهسا کجا م یدو به سمت در کافه حرکت کرد. هر چه اسما پرس
نشست  ید. اسما هم با تردیندبدهد. فقط با دست اشاره کرد که اسما بنش یجواب 

. با یدد یک تلفن عمومیکافه   یکیو با نگاه مهسا را دنبال کرد. مهسا در نزد
از تلفن  یکس  یادروزها ز ینا شکر اتند به سمت آن حرکت کرد. خدا ر  ییهاقدم
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در آن انداخت و  یا. سکهیستدنبود در صف با یاز و ن کردیاستفاده نم یعموم
 اشیهبوق...دو بوق...سه بوق...چهار بوق...دوباره گر یکپارسا را گرفت.  یشماره
 اشت؟دی. چرا برنمگرفت

 الو؟ -

 گفت:  یبا خوشحال

 پارسا! -

 فقط گفت: پارسا

 جا بمون.همون -

 را قطع کرد. یبعد گوش و

او را در  یدنفر با یکچه؟ چه شده بود؟  یعنیشد.  یرهخ یبا تعجب به گوش مهسا
به تهران  ید. نباکردیحرف پارسا را گوش م یدنه؟ اما با یا گذاشتیم یانجر
 جا بماند.که گفته بود همان  دانستیم یزی. حتمًا پارسا چگشتیبرم

*** 

 یکمو  یستب فصل

کرده   یر را دستگ یسمهد یشهفته پ یکدر فکر فرو رفته بود.  یصبور کارآگاه
شده بودند اما هنوز پرونده  یر باند هم دستگ یاعضا یگر از د یاریو بس یناز بودند، آ 

ضبط  یشهادت داده بود و صدا یناز بود. آ  یسناتمام مانده بود. قاتل مهناز، مهد
در آن باند  یمأمور مخف  یک یسبود. مهدمدرک  یکهم خودش  یسمهد یشده

. شودیم یعصبان  یار بس بیند،یم یناز آ  یخانه یکیکه مهناز او را نزد  یبوده و هنگام
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 گویدیبه آن دو م یناز کرده بودند و آ   یدامهناز و مهسا ارتقا پ یناز،آ  یفاتطبق تعر
مهناز تنها با هم هماهنگ نشده بوده،  یشانها. چون ساعتاش بروندکه به خانه

. با آیدیم یناز آ  یکه به سمت خانه  بیندیرا م یسو هنگام بازگشت، مهد رودیم
 یس. اما مهدپرسدیمورد از او نم یندر ا یزیاما چ کندیم یپرساو سالم و احوال

او را به جنون  ینشده و هم یهکه متوجه قض  کندیاز حالت حرف زدن او حس م
 یچاما ه اندازدیراه م یدادو داد و ب رودیم یناز آ  یبه خانه یت. با عصبانکشاندیم

که مراقب باشد   کندیرا مجبور م یناز و فقط آ  آوردینم یاناز کشتن او به م یحرف 
 یک. شب ساعت آوردیبر سرشان م یبد یوگرنه بال ید؛نگو یزیچ یمهناز به کس

قبل  ز ز را کشته است. اکه مهنا  دهدیو خبر م زندیزنگ م یناز به آ  یسمهد یمو ن
تا اگر مهناز خواست  دادهیم یکها کشآن یقصد کشتنش را نداشته اما در کوچه

 یروناز خانه ب یمهاو سراس بیندیم ی. وقت یردرا بگ یشبرود، جلو یرونبا مهسا ب
طور که از . همانکندیم ینشاو را سوار ماش یابانو سر خ کندیم یبشتعق زند،یم

به سمت آن  کند،یبه درد و دلش گوش م وآمده  یشپ یچه مشکل پرسدیاو م
 یمهناز که او را کجا برده، پاسخ  یها. در جواب سوالکندیحرکت م یفرع  یجاده

و با او  کندیتقال م یار . مهناز بسکشدیم یرونب ینو او را به زور از ماش دهدینم
و در شکم  آوردیدرم یبشباالخره ناگهان چاقو را از ج یساما مهد جنگدیم

مهناز  یگوش  یدهنفهم یگریمطمئن شود، کس د ینکها ی. براکندیفرو م مهدیس
و به او  کندیبا او دعوا م یار بس یناز . آ رودیاز آنجا م یعو سر داردیبرم یفشرا از ک

قدر ان یسمهد بیندیم یشان لو بروند. وقت همه شودیکه عاقبت باعث م  گویدیم
 کندیرا هنگام دعوا ضبط م یشکشد، صدایآدم م یراحت  ینبه ااست که  رحمیب 

قاتل بودن و  ییاول در بازجو یسشد، مدرک داشته باشد. مهد یاز که اگر بعدًا ن
 یکارآگاه صبور  ینکهبا باند مواد مخدر را انکار کرده بود اما پس از ا یهمکار یحت 
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 یچو تاکنون ه خواهدیم یلاش را دارند، گفته بود وکضبط شده یگفته بود صدا
و بتول  یمینکرده بود. هنوز نتوانسته بودند بفهمند قاتل سروان عظ یاعتراف 
! یگرد یکس  یابوده  یسبه قتلش مظنون بود، مهد ینکه ام  یهمان زن  ی،موحد

در حل  یگرید یشرفتهمچنان در زندان بود و آن دو هنوز نتوانسته بودند پ ینام
 یهحل شد، تازه قض یمفکر کرد یوقت  گفتیم یپرونده بکنند. سروان خسرو

را هم  ینا یهم در مورد مهسا نزده بود. حت  یحرف  یچه یسشد. مهد تر یچیدهپ
 خبر یب  یانجر ینهم از ا یناز نه؟! آ  یاکه او باعث شده مهسا فرار کند   دانستندینم

 یسلبا پ یار بس یناز به او نگفته است. آ  بارهیندر ا یزیچ یسمهد گفتیبود و م
 چیز یچاطالعات را به آنان داده بود اما از همکارانش ه یهمه وکرده بود   یهمکار

خبر  یوقت  یلوفر را لو بدهد. ن یکس  خواهدینم رسیدینگفته بود و به نظر م
را  یناز از او خواسته نقش آ  یسبود، گفته بود که مهد یدهرا شن یسمهد یریدستگ

در  یس. موادها را هم مهدکندیکند و قول داده بوده که او را از زندان آزاد م  یباز
و  یناز آ  یهاکند. طبق گفته  یر حتمًا او را دستگ یساش گذاشته بوده تا پلخانه

آزاد شده بود. حاال قاتل  ینهم یدر باند نداشته و برا ییجا یچه یلوفر محبوبه، ن
به قتل  یکس  یگر مانده بود. البته اگر د یگر د یشده و دوتا یدااز سه مقتول پ یکی

او را  یسمشکوک شده بود و بعد مهد یسبه مهد یمیسروان عظ آیا. رسیدینم
 ینکهاصاًل قبل از ا یو سروان خسرو یبه قتل رسانده بود؟ اما چگونه؟ کارآگاه صبور

او دوست آن دو نفر است. سروان  دانستندینم یاید،ب یششانخودش پ یسمهد
 یسبود و مهد دهنکر  یدایشهم پ یدکند؟ شا  یدااو را پ توانستیچگونه م یمیعظ

تکان  یقاتلش نبود! سرش را با آشفتگ  یساصاًل مهد یداز ترس او را کشته بود، شا
 یسمهد یرا جلو هایشیهفرض ید. بارسیدینم اییجهبه نت کردی. هر چه فکر مداد

 نداشت. یگری. فعاًل راه دگرفتیالعملش را در نظر مو عکس آوردیبه زبان م
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*** 

نقشه و قتل خانوم  یدنخواسته با کش یکس  کنیدیشما فکر م یمظفر یآقا -
 شما رو مظنون پرونده کنه؟ ی،موحد

که من اصاًل اون زنو   ینها دونمیکه م  یزیواقعا جناب کارآگاه، چ دونمینم -
اون اطراف قدم  یشهمن هم ینکهبودمش و ا یدههم ند بار یک ی. حت شناختمینم
 .گیدیهست که شما م ینی. به نظرم همزنمیم

اون  رویتونیادهپ یر که مس  دونستهیبوده و م یکنفر که به شما نزد یهپس  -
 دونستهیبوده که م یکقدر بهتون نزد. انقتلو گردن شما بندازه یناطرافه، خواسته ا

 .یدبر روییادهقراره پ یاون شب چه ساعت 

. البته رفتمیم روییادههمون ساعت پ یشهچند وقت هم ینمن ا خب راستش -
 نظر گرفته بوده! یر اون شخص منو ز ید. شارفتمیهر شب نم

 رید؟یم بار یههر چند وقت  یباً تقر -

 اما اون شب، شب قبلشم رفته بودم. یونشب در م یه -

نظرتون داشته. حاال فکر  یر بوده، هم ز یکخب پس حتمًا شخص هم بهتون نزد -
 باشه؟ یسمهد تونهیم یه؟شخص ک ینا کنیدیم

 .یدشا -

 !یستن یککه به شما نزد  یسمهد یول -

 سکوت کرد و بعد گفت: یکم  امین

 راستش، من... . -
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 :یدباال رفته پرس یبا ابرو یصبور کارآگاه

 ی؟شما چ  -

 هستم. یسمن سه ماهه که با مهد -

 گید؟یبه ما م ینوو االن ا -

 مهم باشه. کردمیفک...فکر نم -

 قاتله همسرتونه؟ یسمهد دونستیدیکه نم  گیدیم یعنی -

 گفت:  یرتبا ح امین

 .دونستمیمعلومه که نم یه؟چه حرف ینا -

 ید؟رو به ما نگفت یزاییچه چ یگهخب د -

 داشته باشه. یتیاهم کردمیفکر نم ینم. اینبه خدا فقط هم -

 ید؟رفت، شما کجا رفت یروناون شب که مهناز از خونه ب -

 آروم شم. یکمقباًل که گفتم رفتم قدم بزنم  -

 ید؟نرفت یسمهد یشپ یدمطمئن -

 !یسهقاتل زنم مهد دونستمیجناب کارآگاه من واقعًا نم -

 یستون با مهدشما همچنان بعد از مرگ همسرتون رابطه گیدیم یعنیپس  -
خواسته شما رو مظنون جلوه بده! اونم  یسمهد یدکه شا  گیدیم یبود و الک  یعال
 پرونده وجود داشت. یبرا یمظنون جد یهکه   یوقت  یقاً دق
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نزده  ی. کاش حرف کردیبدتر م یشهارا با حرف یز چساکت شد. داشت همه امین
 سپرده بود. یلشرا به وک یز چبود و همه

تونو با رابطه یلدل ینه همقاتله و ب یسکه مهد  دونستیدیخب پس شما م -
 .کنیدیقطع م یسمهد

 نداد. یجواب  امین

 یمیه؟قاتل سروان عظ یسمهد ی،مظفر یآقا یرهسکوت د یبرا یگهد -

 باز هم سکوت کرد. امین

دو نفر  یدو باعث شد یهقاتل همسرتون چه کس یدبار نگفت یهشما  یمظفر یآقا -
که قراره اعدام بشه،   یس! مهدیدنهم به قتل برسند. پس لطفًا االن حرف بز  یگهد
 ید؟رو کشت یمینکنه خودتون سروان عظ یه؟چ یحرف نزدنتون برا یگهد

 جناب کارآگاه؟ یگیدم یچ  -

 !یدشما بگ یگم،خب من نم -

که   کنمینم یدابراش پ یلینه، دل یاکشته   یمیوسروان عظ یسمهد دونمیمن نم -
 رو کشته. یخانوم موحد یسمهد یاداحتمال ز یحدسشم بزنم. ول یحت 

که خالفش ثابت   ین. مگر اشیدیمحسوب م یفعاًل که شما قاتل خانوم موحد -
 بشه.

 ینآورده بودند؟ ا یر خارج شد. او را مسخره گ ییاز اتاق بازجو یتبا عصبان بعد
قاتل سروان  دانستیخوب م شکیب  یست؟قاتل زنش ک دانستیهمه وقت م
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مهناز را کشته  یگر با همد ید. اصاًل شاستیسهم چه ک یو خانم موحد یمیعظ
 .فهمیدیم ار  یقتتا حق کردیم ییقدر از آن دو بازجوآن یدبودند. با

*** 

فروخته شده بود.  اشیقال یروز خانم بودند. د یهزک یاسما و محدثه در راه خانه با
 ها،یسخت  ینا یانباعث شده بود در م ینبودند و هم یدهخر یخوب  یمتآن را به ق
جمع  یاندازنبود که بتواند پس یقدرآن یکند. حقوق معلم  یداپ یدام یمهسا کم

 یلیخ کردینبود، احساس م یکه خبر  ارساخاطر داشته باشد. از پ ینانکند و اطم
اما دست خودش نبود،  یستافکارش درست ن دانستیتنهاتر شده. ته دلش م

آخر ازدواجشان باشد.  یروزها یگر د ترسیدیپارسا ترکش کرده. م کردیدائم فکر م
 خوادیحتما پارسا نم»داده بود و گفته بود:  یشدو روز دلدار یندر ا یاسما کل
بهت سر  یاد. البد فرصتشم بشه میبمون  جاینگفته هم  ینهم یبرا ی،فت یزندان ب

 یدر همه یشه. همکردیاز درد مهسا کم نم یزیها چحرف یناما ا« .زنهیم
افکار بدش شده  یدباعث تشد یطشرا یناالن هم ا کرد،یفکر را م نیمشکالت بدتر

 کردیذهنش را پر م ااز پارس ییخوب فکر کند، جدا یزهایبه چ خواستیبود. تا م
 .افتادیم یهو به گر

 شد؟ یچ  یتمهسا طرح قال یراست  -

 یجلو ی. اسما دست یدساکت به محدثه نگاه کرد تا بفهمد چه بگو یالحظه چند
 صورتش تکان داد و گفت:

 شد؟ یچ  یتطرح قال یگهباز؟ م یغرق شد یتو چ  -

 خوب بشه. یدوارمگل سرخ، ام  ی. بوتهیآها قال -
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 زد و گفت: یچشمک  اسما

 ی؟کرد  یدکلک، از من تقل  -

 و پاسخ داد: یدباالخره خند مهسا

 !یخب حاال گل سرخ رو که تو خلق نکرد -

 و گفت:کرد   یشانهم با خنده همراه محدثه

 .یزمعز ی. فروششونم خوبه. موفق باشیشنقشنگ م یلیجور طرحا خ ینکاًل ا  -

 محدثه جون. یمرس -

شلوغ نبود.  یادعصر بود، ز یفتبودند. چون ش یدهخانم رس یهزک یبه خانه دیگر 
 یپرسهم آمده بودند. بعد از سالم و احوال یگر جز آن سه نفر، دوتا دختر جوان د

به مهسا کمک  یخودشان رفتند و مشغول کار شدند. اسما اول کم یبه سمت جا
 .تخودش رف یکرد تا رج اول را ببافد، بعد سر قال

رفتند و مهسا ماند. چون صبح ها  یشانهاپنج اسما و محدثه به خانه ساعت
به او  هایال. تنها که شد فکر و خماندیتا ساعت هفت و هشت شب م آمدینم

اعدام  یگر کرده و از طرف د  یشپارسا رها کردیطرف فکر م یکهجوم آوردند. از 
 ی. انگار بران بودیشاپر یار . مغزش بسگرفتیجان م یشهاچشم یجلو یسمهد
 .رفتیم یفکر سراغ فکر بدتر یکاز  ییرها

 یشرا رها کرد و از جا یبود اشتباه ببافد. قال یکبود که نزد یالخ یر قدر درگ آن
 یحتوض یشخانم رفت و برا یهزک یش. پادامه بدهد توانستیمن گونهینبلند شد؛ ا
حالش  یخانم با نگران  یه. زکرودیو امروز زودتر م یستحالش خوب ن یداد که کم
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بعد از « است. یشانافکارش پر میک»و مهسا در جواب فقط گفت:  یدرا پرس
آرامش از دست  یکم  توانستیبه سمت چشمه حرکت کرد. آنجا م یخداحافظ 

و  آمدندیکنار چشمه قدم زد و با مردم روستا که م  یساعت  یک. یابداش را بازفتهر 
گرفت   یمبهتر شده بود. تصم یکرد. حالش کم  یپرسسالم و احوال داشتند،یآب برم

 یشههم است. هم یرو یاطدر ح یدد ید،خانم که رس یقهصد یهبرگردد. به خان
. آن جا همه به هم اعتماد داشتند کردیکار را م  ینخانم ا یقهآمدنش صد یکینزد

کفش مردانه   یکدر خانه  یشد. جلو یاطدر کار نبود. در را هل داد و وارد ح یو دزد
پارسا بود. با  هایششد؛ کف یرهها خبه کفش یقرار داشت. مهسا با تعجب و شاد

بلند  یشاو از جا یدنکه در اتاق نشسته. با د  یددر را هل داد و پارسا را د یجانه
و خودش کنار پارسا رفت.  یدکش  یغیشد. مهسا ج یرهشد و با لبخند به مهسا خ

 آمد و گفت: یرونخانم از آشپزخانه ب یقهصد

 شد؟ یخدا مرگم بده مادر، چ  -

 گفت:  کرد،یرا پاک م یشهاطور که اشکاز کنار پارسا فاصله گرفت و همان مهسا

 خانوم ذوق کردم. یقهصد یچیه -

 شده. یزیفکر کردم چ یدمرسآها مادر ت -

 به آن دو انداخت و ادامه داد: ینگاه  بعد

 .و به آشپزخانه برگشت یدراحت باش ذارم،یمن تنهاتون م -

شدند. باالخره  یرهفقط به هم خ یانشستند و چند لحظه یکدیگر و پارسا کنار  مهسا
 پارسا سکوت را شکست.

*** 



 

 
187

 delaram1221زهر؟ |  یااست  تر یداستان کوتاه ترس سم
 

 و دوم یستب فصل

هم آبروتون  بینیدیم ی. شما وقت یکنم خانوم جالل  یفتعرمن براتون  یدخب بذار -
اون رو  یدراحت با عشقتون وقت بگذرون تونیدیدر خطره، هم اگه مهناز نباشه م

و  یدشما اون رو کشت فهمهیم یمظفر ینام یبعد عشقتون، آقا یول کشیدیم
 .شهیبرعکس نقشتون از شما متنفر م

 .یستعشق من ن ینام گید؟یم یددار یچ  -

 خودش گفت که سه ماهه باهاتون هست! یعه چه جالب ول -

 گفته بود؟  یزهاییچه چ یگر د ینخورد. ام یّکه مهدیس

 کنیدیو فکر م بینیدیرو م یبه کالنتر ینوآمد ام. شما رفتدیمیخب ادامه م -
 یدتهد ی. دوباره از ترس آبروتون و براییدقاتل شما یگهم یمیاون به سروان عظ

 .کشیدیرو هم م یمیوان عظسر  ینام

من قاتلم  دونستیم یمی! احمقم مگه؟ قطعًا اگه سروان عظیستن یجور یننه ا -
 .گفتیبه شما م

 اول مطمئن شه، نه؟! خواستهیشک کرده بوده و م یدشا -

 سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت: مهدیس

 نکشتم! یمیومن سروان عظ -

 ی. شما اول دوتا مظنون به ما معرف یریمم یوحدخب فعاًل سراغ قتل خانوم م -
. کنیدیکردن م  یبه نقش باز یدروغ راض یهارو که ظاهرًا با وعده ی. اولکنیدیم

و فاصله  ینسرد شدن ام یوقت  یول کنیدیم یقربان  یرحم یچرو هم بدون ه یدوم
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 یدمشا یادار نره  یپا گناهیب  یهکه ینا یبرا یدشا بینید؛یگرفتنش از خودتونو م
 ینراه ام یر و تو مس کشیدیرو م یخانوم موحد یرید،انتقام بگ یناز ام یدبتون ینکها

 .دیدیقرار م

رو بکنم؟ من قاتل  گیدیکه م  ییکارا  ینا یدبا یاصاًل؟ من چجور یچ  یعنی -
 عمل کنم. یاقدر حرفهکه بتونم ان  یستمن اییرهزنج

اونجا بوده و اکثرًا  رویشیادهپ یر سم یشههم گهیم یمظفر یآقا یخانوم جالل -
 یلیشخص خ یه یدحدشم با ین. پس در همرفتهیم روییادهپ یونشب در م یک
که   شهیتر مجالب یوقت  یهقض یباشه ول یدهقتلو کش ینقشه ینبهش ا یکنزد
 روییادهشب قبلش پ یعنیگرفته،   روییادهبه پ یمتصم یاون شب ناگهان  ینام

نظر  یر ز یشونوا یشخص یه یدرفته بوده و قرار نبوده اون شب بره. پس قطعًا با
 بکشه. یققدر دقنقشه رو ان ینگرفته باشه تا بتونه ا

خودش اونو کشته! بعدم چرا فکر  ینام یدست؟ شاهمش نقشه کنیدیچرا فکر م -
 نظر داشته، اون شخص منم؟ یر ز ینوام یاگرم کس کنیدیم

 .شناسهیاصاًل اون زنو نم یگهم ینباشه؟ ضمنًا ام تونهیم یچه کسبه جز شما  -

هاش بوده! اصاًل فرض که از معشوقه یکیاونم  یدشا کنید؟یخب بگه باور م -
گذاشته بودم   ینماش یتو یومن جسد خانوم موحد یعنیدرسته.  گید،یم یهرچ 

 رفت، ببرم اونجا بذارم؟ روییادهپ ینکه هر وقت ام

و  ریدیخلوت م یابونبه اون خ یشه،از خونه خارج م ینام بینیدیم ینه وقت  -
 بینید،یاون زن رو م یاز اونجا رد بشه، وقت  یشخص یهتا  شیدیمنتظر م

 یبعد اونو همون شکل افته،ینم ینکوره و تو دورب  یکه نقطه  ییجا کشونیدشیم
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شه خونه یکچون نزد رد نشه، ااز اونج یناگرم ام ی. حت کشیدیم ید،که مهنازو کشت
 .شهیمظنون م ینقطعًا ام یده،و اون ساعت خونه نبوده و زن مثل مهناز به قتل رس

گرون   یاصاًل تو اون محله با اون لباسا یدچرا با یشهر یینوقت اون زن پااون -
 باشه؟

 یچون معشوقه یدبوده. اصاًل شا ینام یبه قول شما معشوقه یدشا دونم،ینم -
 .یدشبوده کشت ینام

 کرد، گفت:  یفرا تعر یز چهمه کهینبعد از ا پارسا

 بمون. جاین. هماندازنتیزندان م یمهسا برگرد -

 :یدپرس یدبا ترد مهسا

 ی؟ت...تو چ  -

 من؟ -

 آ...آره. -

 .زنمیبهت سر م یامم بار یهمن هر چند وقت  -

 ...!یایو ب یبر یکه ه   شهینم -

 .یریکه، زندان م  یایخونه نم امیبرگرد -

 انداخت و گفت: یینسرش را پا یبا ناراحت  مهسا

 ... .خوایی...میم گی،یآره راست م -

 ی؟چ  -
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 طالق... . خواییم -

 با اخم گفت: پارسا

کن هنوز   . فکر یگهد بینمتیکه هفته به هفته م  ینها ینشبدتر یگهحرفشم نزن! د -
 !یامب جاینمکارمو ول کنم ه  ید. اصاًل شایمازدواج نکرد

 :یدبا تعجب پرس مهسا

 یم؟کن  یتو روستا زندگ  یعنی -

 .یگهآره د -

 :ید. پارسا با لبخند پرسیدتصور کرد و خند یپارسا را در حال کشاورز مهسا

 خندی؟یم یبه چ  -

 .یکه تو کشاورز بش  ینبه ا -

 و گفت: یدهم خند پارسا

 که!  یستن ی. راه یامم یرمم م،کنیم یداکار تو شهر پ  یهو من؟  ینه بابا کشاورز -

 هست. ینما یگیآره راست م -

 .یمازدواج کن یگهسال د یهبگذره، فکر کن قراره  یدحاال فعاًل با یول -

 . چقدر او را دوست داشت!شد یرهبا محبت به چشمان پارسا خ مهسا

*** 

 شناسید؟یرو نم یکه خانوم موحد  یدشما مطمئن یمظفر یآقا -
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 نگاه کرد و گفت: یپر از تعجب به کارآگاه صبور یبا چشمان  امین

 بگم؟ ینوا یدچند بار با -

 نشست. ینام یروروبه ی،صندل یرو یبا خونسرد یصبور کارآگاه

 هاتون بوده!از معشوقه یکیگفت احتمااًل اونم   یخانوم جالل -

 کنید؟یقاتلو باور م یه یشما حرفا ی؟چ  -

 !شیدیب منره شما هم االن قاتل حسا یادتون -

 سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت: امین

 یجور یهبکشمش  خواستمیاگرم م یمن اون زنو نکشتم جناب کارآگاه. حت  -
 گم؟یکه باعث شه به دوتا قتل متهم شم! درست نم  کشتمینم

 ید؟گفته بود  یمیبه سروان عظ یزیچ یسمهد ی. شما دربارهیمخب بگذر -

 شناسمش؟یکه م  ینا -

 قاتل مهنازه. ینکهنه ا -

 نه اصاًل. -

 یاوردید؟ن یساز مهد یاسم یچه -

 یدهد هایهمون اومده بود و همساخونه یمهنازه، چندبار یچرا گفتم از دوستا -
 .یادبه وجود ن یگفتم که بعدًا شک   ینهم یبودنش. برا

 د!ش تو دفترچه تلفنتون هم نبوشماره یحت  ید؟ازش نگفت یچیپس چرا به ما ه -
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 ... .یدمراستش، ترس -

 کشته باشه؟  یمیوسروان عظ یکه ممکنه خانوم جالل  کنیدیپس شما هم فکر م -

 ینا کنمیبوده، فکر نم یتعلت مرگ مسموم یداحتمالش کمه. گفت یلیراستش خ -
 کرده بوده؟  یرو سم یباشه. آخه چ  یکار راحت   یسمهد یبرا یدناجور نقشه کش

 .شهیباالخره معلوم م -

*** 

 یشوضع پ ینحرکت کرد. با ا یبه سمت مکان قتل خانم موحد یصبور کارآگاه
در گزارشات سروان  یات. تمام جزئدیدیم یکآنجا را از نزد بار یکخودش  یدآمده با
 ی. ممکن بود سرنخ کردیفرق م یندخودش آن محل را بب کهینبود، اما ا یخسرو

را  یخانم موحد ینام ینکهاحتمال ا یاز قلم افتاده باشد. از نظر خود کارآگاه صبور
 ینخواسته ام یکس  دادیکم بود. نوع قتل و مکان قتل نشان م  یلیکشته باشد، خ

 یناست، چون قبل از ام یسقاتل مهد کردیرا مظنون نشان بدهد. خودش فکر م
مجبور  یس،مهد یهااما با اعتراف نکردنکرده بود   یرا مظنون معرف  یگر هم دو نفر د

را  ینشماش ید،مذکور که رس یابانکند. به سر خ  یداپ یبگردد تا مدرک  در قبود ان
 یار بس یابانبگذارد. خ ینام یخودش را جا خواستیشد. م یادهپارک کرد و پ

خلوت. شروع به قدم زدن کرد.  ییهامتوسط داشت و کوچه ییخلوت بود. پهنا
به کوه  یابانبود. آخر خ یدهبه قتل رس یابانخ یکوچه  یندر آخر یخانم موحد

فرض کرد  گونهینا شدیبست نبودند. مها بنبست بود اما کوچهو بن رسیدیم
انداخته است  یر را گ یوارد آن کوچه شده و خانم موحد یبغل یاباناز خ یسکه مهد

 یابانخ یکیبه آن  هخواستیدر آن کوچه چه کار داشته است؟ م یاما خانم موحد
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احتمال را داد  ینا شدیهم که راه داشتند. البته م تر یکنزد یهابرود؟ خب کوچه
 قدم بزند. یابانخ یندر سکوت ا خواستهیکه م

و به آن کوچه  یاباناصاًل تا آخر خ یگفت خانم موحد  شدیم یگر طرف د یک از 
را با خود به آن کوچه  یشده و خانم موحد یاباناز آن کوچه وارد خ یسنرفته. مهد

در  یابانخ ییهو بق دادیرا نشان م یابانخ یاز ابتدا یفقط کم ینکشانده. دورب
 یندر ا یو خانم موحد ینبوده ام ر گفت قرا  شدی. مثاًل مشدینم یدهد یندورب

 ینمنتظر ام یابانو در خ رسدیزودتر م یخانم موحد یند،را بب یکدیگر  یابانخ
کم او را به تا او به سمتش برود و کم کندیم یکار  یابانواسط خاز ا ی. زن ماندیم

 یصدا یابانآن خ یناز ساکن کدامیچه ینکه. با توجه به اکشاندیم یآخر یکوچه
آخر  یرا تا کوچه یخانم موحد یلهزن با ح یده،به گوششان نرس یریو درگ یغج

 او شده. یهابه کمک دارد و زن خام حرف یاجمثاًل گفته بوده احت ید. شایدهکش

خانم  شدیمطمئن م یدکجا با  اما از  آمدیبا عقل جور درم یار بس یدوم ینظریه
 یهابا لباس یدشهر با یینزن متاهل از پا یکقرار داشته؟ چرا  ینبا ام یموحد
معشوقه هم  یککه تازه زنش مرده و   یمرد یکو با  یایدبه باال شهر ب یمتقگران

 دارد، قرار بگذارد؟

 شد،یم یرشدستگ یزیچ یدکند. شا  یرا هم بررس یکنار  هاییابانگرفت خ  تصمیم
 ییدتا توانستیم شاپیصاحب کاف  یک یدمانند محل قرار آن دو نفر! شا یزیچ

 هایابان. قطعًا قرار نبوده کل وقت را در خگذاشتندیکند، آن دو نفر با هم قرار م
 یدابه پ یادیز ید. امرفتندیشاپ میکاف   یابه رستوران  قدم بزنند، حتما بعدش

 یابانآخر وارد خ ینداشت. از همان کوچه یکردن شاهد نداشت اما امتحانش ضرر
رستوران درست  یکشلوغ بود.  یار بس یقبل یابانبرعکس خ یابانخ ینشد. ا یکنار
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قرار داشت. به سرعت به سمت آن حرکت کرد. ساعت ده صبح بود و  یشروروبه
 یدبار به در کوب ینباز نبود اما قطعًا کارکنانش آنجا بودند. چند ورانرست ینهم یبرا

 در را باز کرد. ید،سف بندیشزن با پ یکتا باالخره 

 چندتا سوال دارم. یهاومدم.  یهستم از کالنتر یسالم. کارآگاه صبور -

 کشته شده؟  یبغل یابونهمون زنه که تو خ یبارهدر  -

 شناختیدش؟یشما م -

 نه واهلل. -

باهاش  خوامیرستوران بوده؟ م یرشمسئول پذ یک   یده،اون شب که به قتل رس -
 صحبت کنم.

شمارشو بهتون  خوایدی. اگه مینجاستساعت هفت ا یاد،. امشب مییخانوم صفا -
 بدم.

 . ممنون از پاسختون.یامنه همون ساعت هفت رستوران م -

 .ستیفهجناب کارآگاه، وظ کنمیخواهش م -

 هم هست؟ اییگهد شاپیاطراف رستوران و کاف  ینا -

 یینهم البته پا یفودفست یهباالتر هست.  شاپیدوتا کاف  یرستوران نه، ول -
 .یابونهخ

 شاپیادامه داد. اول از آن دو کاف از زن تشکر کرد و به راهش  یصبور کارآگاه
و  هاشاپی. تا ظهر با تمام کاف رفتیم یفودبعد سراغ فست کرد،یوجو مپرس

نتوانسته  کدامیچصحبت کرد. از ه یکنار  یابانموجود در آن دو خ یهارستوران
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 یک. فقط یایدگفته بودند شب ب  یو همگ  یردبگ اییبود جواب درست و حساب 
بوده  اشیآشناست و حتمًا مشتر یشبرا ینام یگفته بود که چهره  فروشییبستن

 یاست. کارآگاه صبور یدهرا همراه او ند یزن  گاهیچاما گفته بود مطمئن است ه
 یپرونده یبشود و تمرکزش را رو یخانم موحد یخیالگرفت تا شب ب  یمتصم

ک خلوت رفت. در پار  یکبه اداره برگردد به  کهینا ایبگذارد. به ج یمیسروان عظ
فکر بکند. در اداره آرامش نداشت.  توانستیتر مراحت یز،تم یباز و هوا یفضا

 اش را درآورد. شروع به نوشتن کرد:نشست و دفترچه یمکتن یک یرو

 .رسدیدر شکمش به قتل م ییچهارشنبه شب با چاقو یعلو مهناز »

نبودن شواهد با  یف کا  یلو بعد به دل شودیبه قتل همسرش متهم م یمظفر امین
 .شودیآزاد م یقهوث یدق

 .رسدیبه قتل م یمیعظ سروان

 .شودیگم م  یقاسم مهسا

با درست  یحت  کدامیچکه ه  کند،یم یها معرف دو مظنون به آن یجالل مهدیس
 .یستندبودن شواهد، قاتل ن

 .شودیکشته م  یموحد خانم

 .شودیم یر دوباره دستگ یمظفر امین

 «قاتل است. یجالل یسمهد شودیم مشخص

و خانم  یمیقاتل سروان عظ یدبگو ینانبا اطم توانستینم کردیچه فکر م هر 
است اما  یسمهد گفتیم اشیحس کارآگاه  یس؟مهد یا ین. امیستک  یموحد
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خودش  ی. داشت براشدیاعدام م یاو که به زود کند؟یچرا اعتراف نم فهمیدینم
نجاتش بدهد؟  نداناز ز  یداشت کس یدام ییعن خرید؟یبا اعتراف نکردن وقت م

 .آوردیم ترییشبه او فشار ب یدمسخره بود! با

*** 

 و سوم یستب فصل

 شناسید؟یرو نم یکه خانوم موحد  یدبگ خوایدیهنوزم م یمظفر یآقا -

 پرسید؟یسوالو م ینچرا هر دفعه ا -

 گذاشت و گفت:  ینام یدو قطعه عکس را جلو یصبور کارآگاه

 ینم. ایدباهاشون قرار گذاشت شاپیکاف   ینچون مشخص شده که شما دوبار تو ا -
 عکساتون!

 شد. یرهها خباز به عکس یبا دهان  امین

 خب؟ -

 من کشتمش؟ یعنی یدمش،حاال چون چندبار د -

 یتا کِ  گید؟یکه چرا به ما دروغ م  ینجاستمسئله ا یول ی،مظفر ینه آقا -
 مسئله حل شده بود! ید،زودتر گفته بود ینواگه ا ید؟دروغ بگ خوایدیم

 ی؟چ  یعنی -

 !یداالن بگ ینهم ید،هست که هنوز به ما نگفت اییگهد یز اگه چ یعنی -

 گفت:  یدِمن و ِمن کرد و بعد با ترد یکم  امین
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 اون شب که... . -

 ی؟اون شب که چ  -

 کنه.  ییبازجو یسکشته شد، قرار بود فرداش از مهد  یمیاون شب که سروان عظ -

 زد: یادبلند فر ینتوانست خودش را کنترل کند، با صدا یگر د یصبور کارآگاه

 گید؟یم ینواالن ا -

کرده بودند، به   یبازهمه موش و گربه ینخارج شد. ا ییبا خشم از اتاق بازجو بعد
بود دهانشان  یاز که ن  یزمان  گرفتندیم یادها مرد! کاش انسان ینا یهاخاطر سکوت

که الزم بود آن را باز کنند! کاش دروغ وجود نداشت. طرف فکر   یو زمان را ببندند 
 یداگر راست بگو دانستیاما نم کند،یم افظتبا دروغ گفتن از خودش مح کردیم

 یجهنت ینبه ا یکارآگاه صبور  دانستینم یمظفر ین. امشودیاتهام از او برداشته م
با آن زن،  ینام ییآشنا یخال یرا کشته اما جا یخانم موحد یس،مهد یدهرس
 پرونده حل بشود! گذاردینم

در بود، گفت:  یکه جلو  یرفت. به ستوان توکل یبه اتاق سروان خسرو مستقیم
 بعد وارد اتاق سروان شد.« ببرد. ییرا به اتاق بازجو یجالل یسمهد»

 !زنهیم یرونازت ب یشداره آت ی؟شده صبور یچ  -

 !یمشد یکهمرت ینا یکل پرونده رو عالف دروغ گفتنا  -

 ی؟مظفر ی؟ک   -

 آره. -
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 یفتعر یسروان خسرو ینشست و تمام ماجرا را برا یصندل یرو یصبور کارآگاه
 نشست. یلبان سروان خسرو یرو یکه تمام شد، لبخند  یشهاکرد. حرف

 !یکه صبور  یپرونده رو حل کرد -

 او زد و ادامه داد: یبرا یدست  بعد

که اصاًل به فکر ما   سازییسرنخ م یزاییچ یه، از کارآگاه  گنیبهتون نم یالک  -
 .رسهینم

زودتر از  یلیدروغ نگفته بود، خ یکهمرت یناگه ا یبود جناب سروان ول مایفهوظ -
 .شدیحل م یناا

درست  یاتا حاال دن ی. کِ گنیکه همه راست نم  یشههم ی،صبور یر سخت نگ -
 کنه!  یکارخراب یاشکارهست که با ندونم ینفر یه یشههم یده؟چرخ

 وارد شد و گفت: یلحظه در اتاق زده شد؛ ستوان توکل همان

 قربان. ییهتو اتاق بازجو یخانوم جالل -

 بلند شد و گفت: یشاز جا یصبور کارآگاه

 آخر سروان. یمرحله یبرا یمبر -

 با لبخند پاسخ داد: یشد،طور که بلند مهمان یخسرو سروان

 !ستیچیدهپ کردیمیلش فکر متموم شد...چقدر او ینما -

قرار است پرونده  دانستندیحرکت کردند. در آن لحظه نم ییسمت اتاق بازجو به
 تمام شود. کنندیکه فکر م  یتر از آن راحت
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 ییبه اتاق بازجو یهم همراه کارآگاه صبور یسروان خسرو یدد یوقت  مهدیس
از سرش گذشته بود. آب  یگر نداشت. د یاو که فرق  یآمده، تعجب کرد. اما برا

 ید،بگو یزیچ یکارآگاه صبور  ینکهنشستند، قبل از ا یشروآن دو روبه یوقت 
 گفت:  یسمهد

 اعتراف کنم. خوامیم -

خودش ادامه  یسنگفت تا مهد یزیبا تعجب نگاهش کرد. چ یصبور کارآگاه
 در حال ضبط اعترافات بود. ینبدهد. دورب

 یزیچ ینحتمًا ام یدمبرم، فهم ییبازجو یابر  یبهم زنگ زدن و گفتن کالنتر یوقت  -
گفته. همون روز که باهام تماس گرفتن اومدم دم اداره، منتظر شدم تا سروان 

 یکردم، باالخره جلو  یبشتعق ینبا ماش ییجا یهاومد تا  ی. وقت یادب یرونب یمیعظ
اومد، جلو رفتم  یروناز فروشگاه که ب .شد یادهرو نگه داشت و پ ینفروشگاه ماش یه

االن و »گفت: « .یدبپرس یددار یاالن سوال ینهم»کردم. گفتم:   یو خودمو معرف 
آخرش گفتم که « نه.»اصرار کردم گفت:  یهرچ « .یایدفردا اداره ب شه،یکه نم  ینجاا

شم  ار سو». باالخره قبول کرد. گفت: یستمدارم تا سه روز تهران ن یفردا کار ضرور
 یدکه پرس  یسوال یننگه داشت، اول یوقت « ه، سواالشو بپرسه.جا پارک کن یه یمبر
 ینهنوز مطمئن نبودم ام «ید؟کجا بود  یدهکه مهناز به قتل رس  یشما شب»بود:  ینا

. احساس کردم بهم یدهم پرس یگهنه. جوابشو دادم، چندتا سوال د یابهش گفته 
داره به  ینام ینکها یهمش صحنه ولیشک داره. از کشتنش منصرف شده بودم 

 یاشک  ی. قطرهبستیچشمام نقش م یمن قاتل مهنازم، جلو یگهم یمیسروان عظ
 ادامه داد: ید،از چشمش چک
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. شاهرگ پشت گردنشو فشار کشمشیدارم م یدمدفعه به خودم اومدم د یه -
راحت بود که دستکش دستمه.  یالمخ یبودم. ول یدهترس یلیدادم و کشتمش. خ

. یختمدهنش ر یتو یکمکه آورده بودم   اییآب سم یاز بطر یکنگمرد یبازم برا
 چندتا هم مشت و...بهش زدم!

 شکیدختر ب  ین. ادادندیدر سکوت گوش م یو سروان خسرو یصبور کارآگاه
مملکت  یسنه، بعد پل یامطمئن نبود که خبر دارند او قاتل است  یبود. حت  یوانهد

 !کندیرا کشته بود؟ ترس از آبرو چه کارها که نم

 ادامه داد: مهدیس

پارک  ینو. تا ماشینمشش رفتم که ببدر خونه بار یه. زدیباهام حرف نم یگهد ینام -
اومد. تعجب  یرونو صورت پر از لبخند از خونه ب یکلباس ش یهبا  یدمکردم، د

کردم و   یبشتنش نبود. تعق یمشک  یکرده بودم. هنوز چهلم مهناز نشده بود، ول
و  یدرفت. بعدشم همون زنه از راه رس ناطراف خونشو شاپاییاز کاف  یکیتو  یدمد

بودم. زنش ُمرده  یختهبهم ر یلیبراش دست بلند کرد. خ ینرفت. ام شاپیتو کاف 
با دختره  یجور یهکاراش برنداشته بود.   ینحال هنوزم دست از ا ینبود، با ا

 ه.که انگار سه سال از مرگ مهناز گذشت  خندیدیو م گفتیم

مظنون ساختن  یرا برا یداد که چطور خانم موحد یحساکت شد و بعد توض کمی
احتمالش  یبود که کارآگاه صبور یهمان  یباً تقر یحاتشبه قتل رسانده. توض ینام

 ینشاز خانه خارج شده، به سرعت با ماش ینام بیندیم یوقت  یس. مهددادیرا م
 شاپ،یآن کاف  یابان کناریخ . سر راه در کندیحرکت م شاپیبه سمت همان کاف 

است. به راهش ادامه  یمنتظر کس یاو گو زندیقدم م هدفیکه ب   بیندیرا م یزن 
. کندیدر آن قرار دارد، پارک م شاپیکه کاف   یابانیرا در همان خ ینشو ماش دهدیم
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که   گویدیو با اشاره به زن م رودیخلوت م یابانها به آن خاز کوچه یکی یقاز طر
قدر آن یساما مهد گذاردیاول به او محل نم ی. خانم موحدبیاید یکشنزد

نشان  قرار یخودش را ب  یس. مهدرودیکه باالخره به سمتش م  زندیم یشصدا
به کمک دارد. بعد دست زن را گرفته و او را به دنبال  یاجکه احت  گویدیداده و م

 کند،یم تقاله و چه شد پرسدی. هر چه زن مکشاندیآخر م یخودش تا کوچه
 رسند،یکوچه که م  ینبه کمک دارد. به آخر یاز ن گویدیو م کندینم یشرها
 .گذاردیو پا به فرار م کندیچاقو را در شکم زن فرو م یسمهد

 یره؟م شاپیبه همون کاف  یکه خانوم موحد  یدقدر مطمئن بوداز کجا ان -

 یباهاش حرف بزنم ول تمخواسیبود. م یاداحتمالش ز یمطمئن که نبودم، ول -
تو  یزیچ یهدو نفر رو کشته بودم.  یگهمن د دونیدی...میدمشبعد که سر راه د

 «.ینکش یا یبکش ینمنداره ا یفرق  یگهد ی،قاتل یهتو »: گفتیمغزم م

 نه؟ یدکشتنشو نداشت  یاز قبل نقشه یعنی -

 کردمیکارم تمومه. فکر م  یگهد کردمیکشتمش، فکر م  ینکهبعد از ا ینه اصاًل، حت  -
 یگهد ینهم ی. برایدکن  یرمعکسمو گرفته باشه. هر لحظه منتظر بودم دستگ یندورب

 خب شما... . یدختر خالم رفتم ول یتلفنمو جواب ندادم و خونه

به  یدباور کنند که نبا خواستندیها نمبه فکر فرو رفته بود. چرا آدم یصبور کارآگاه
با عذاب وجدان  یزندگ  یها به جانند؟ از نظرش اگر انساناشتباهات گذشته فکر ک

 .شدیدرست م یز چاشتباه نکنند، همه یندهکه در آ   بودندیاشتباهات، مراقب م یبرا

 :یدپرس یخسرو سروان

 ید؟چرا تا االن اعتراف نکرد -
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 نه... . یا یگهخودش بهتون م ینممنتظر بودم بب -

 یو؟چ -

 ... .ینام -

 :یدبا تعجب پرس یصبور کارآگاه

 بهمون بگه؟ یدبا یوچ ینام -

 .یستن گناهیقدرا هم ب اون یول یستقاتل ن ینام -

 ناگهان ساکت شد. بعد

 :یدپرس یخسرو سروان

 ید؟چرا ساکت شد -

 حرف سروان گفت: یدر ادامه یصبور کارآگاه

 !یدحرف بزن -

زنگ زدم. بهش گفتم.  ینبودم. به ام یدهترس یلیمهنازو کشتم، خ یاون شب وقت  -
جا که مهنازو کشته بودم. اومد. اومد همون یشمبعدش پ یُبهت بود ول یاولش تو

 یخودمو معرف  یامب خواستمیکه م  اومدیقدر حالم بد بود و از خودم بدم ممن ان
سر  یناون شب ام یه،چ دونیدی. مدهکه ش  یزیهآرومم کرد، گفت چ ینام یکنم ول

ده بود. اصاًل از قصد اون شب با مهناز دعوا کرد. کارآگاه من با مهناز دعواش ش
 :یدپرس ترییشبا تعجب ب یصبور

 ی؟خانوم جالل گیدیم یچ  -



 

 
203

 delaram1221زهر؟ |  یااست  تر یداستان کوتاه ترس سم
 

 یسمهد یدرباره یزیوچ یه یدکه با  گهیو م زنهیاون شب مهناز به مهسا زنگ م -
 .زنهیو به من زنگ م شنوهیصداشو م ینبهت بگم. ام

ون شب مگه شب قدر بوده؟ مهناز اول رفته خونه ا ی؟خانم جالل گیدیم یچ  -
 ی. بعد رفته خونه تازه بازم انقدر وقت داشته که تویدهراه د یبعد شما رو تو یناز،آ 

 خونه به مهسا زنگ بزنه؟

گرفته   ینرفت. عصر رفته بود. فکر کنم دو ساعت مرخص یناز آ  یمهناز شب خونه -
 !ینابوده ا

 یم؟شما رو باور کن یحرفا یدآها بعد چرا االن ما با -

 

 گفت:  یخسرو سروان

 .گهیم یچ  ینیمحاال بذار بب -

 :یدپرس یسخطاب به مهد بعد

 یدش؟شما بکش یادب یروناز قصد با مهناز دعوا کرده که ب ینام گیدیم یعنی -

که بکشمش.   کردیفکرشم نم یول یادب یروناز قصد دعوا کرد که ب یعنی. یباً تقر -
 .کردمیخودمم فکرشو نم یعنی

 :یدپرس یصبور کارآگاه

 یاد؟ب یرونب خواستیدیم یچ  یپس برا -

 .گهیکنم، مطمئن شم که به مهسا نم  یدشقرار بود تهد -
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کشته شدن همسرش نداره. تنها   یتو یریتقص یمظفر یخب پس بازم آقا -
 .یقتهکردن حق  یجرمش مخف 

 بله درسته. -

با زنش  ینام ینکها گفت،یراست م یاه صبورنگفت. کارآگ یزیچ یگر د مهدیس
 یر آن را تقص یداز جرم قاتل بودن او کم شود. نبا یزیچ شدینم یلدعوا کرده بود دل

 یر را که مرتکب شده بود تقص یسه قتل ینا خواستی. اگر هم مانداختیم ینام
ترس  یناز هم یز چاخت. همهاندیم جایشیترس ب  یر تقص یدبا یندازد،ب یکس
سر  ییهشده بود و ما آبرویشروع شده بود. آخرش هم اتفاق افتاده بود. ب  یلعنت 

به او  ی...کاش از اول کسشدیهم اعدام م یگر اش. تا چند وقت دخانواده یافکندگ 
 یداز ترس فقط با ییرها یانجام ندهد! برا یاز ترس کار ییرها یبرا گفتیم
 .شودیور موقت خودش از تو دآن ی،نکن کارییچه

*** 

 آخر فصل

راحت  یالشانداخت تا خ ییخانه رو به رو یبه پنجره یوارد بالکن شد. نگاه  پارسا
 یخیالب توانستیاما نم کرد،ینم یدشتهد ی. خطرکندینگاهش نم یشود کس

 یرا داده بود، از لبه اشیرا که مهسا نشان  یبشود. همان گلدان متوسط  یاطاحت
پهن کرده  یبزرگ  ییسهک  شپزخانهاپن آ  ینرده برداشت و به داخل خانه آورد. رو

را  یلچهسر و کّله بزند. گلدان را وسط آن گذاشت. ب یفیبود تا بعدًا نخواهد با کث
قدر از رفتن مهسا شوکه شده بود که برداشت و مشغول کندن خاک آن شد. آن

مهسا  یشهشده. البته هم یدگلدان ناپد  یناز روز رفتنش، گل ا یقاً بود دق یدهنفهم
. مخصوصًا که کردیها نمبه آن یدقت  یلیو پارسا خ کردیم یدگیرس هانبه گلدا
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 یباعث شده بود متوجه نشود. کم ینهم داشتند و هم یگر د یتا گلدان خالدو_سه
گذاشته بود تا خاک   یسهک  یک. آن را در یدمهسا رس یکه خاک را کند، به گوش

به گلدان برگرداند.  راها اپن گذاشت و خاک یرا رو یگوش  ییسهکند. کخرابش ن
درآورد و آن را به  یسهمهسا را از ک یگلدان را در بالکن گذاشت، گوش  ینکهبعد از ا

را روشن کرد، تلگرامش را پاک کند.  اشیشارژ زد. مهسا گفته بود تا گوش
را  اشیود که گوشرا چک کند و متوجه ش یدشبازد ینآخر یکس  خواستینم

نبود.  ینگران  یجا یگر هم که دور انداخته بود و د ار  کارتشیمروشن کرده است. س
خبر  ینا یدن. بر خالف انتظار پارسا مهسا از شنشدیاعدام م یسمهد یگر ده روز د

تقاص پس بدهد،  یسکه مهد  خواهدیخوشحال نشده بود. گفته بود از ته دل م
 گونه... .  یناما نه ا

شده و  یوانهاز ترس آبرو د یکم  یس. هر چه بود مهدکردیحرفش را درک م پارسا
 یشکه با مهناز نداشت. استعفا  یمهناز را کشته بود. خصومت شخص ینهم یبرا

. کردیبود که در آن بانک کار م یماه  ینآخر ینداده بود و ا یسشرا امروز به رئ
 یدهاز او پرس یهمه با همدرد خلوت برود. ییبه جا خواهدیبه همه گفته بود م

داده بود. مهسا در بندرعباس  یو او جواب منف « از مهسا نشده؟ یهنوز خبر»بودند: 
خودشان اجاره  یکوچک هم در روستا برا  یخانه یک. کرده بود  یداچند کار پ یشبرا

کارش ناراحت شده بود اما مهسا باالخره   یناز ا یخانم کل یقهکرده بود. البته صد
 تر هستند.راحت گونهینکرده و گفته بود که ا  یراض رااو 

مهسا خواست اول  یشارژ شد، آن را روشن کرد. طبق گفته یکه گوش  کمی
 یاز رو تواندیرا متصل کند، م ینترنتتلگرامش را حذف کند اما بعد فکر کرد اگر ا

 یز چ یداتلگرامش را بخواند و بعد آن را حذف کند. ش یدجد هاییامپ هایفکشننوت
کرد و منتظر شد تا وصل شود.   نرا روش یگوش  یفا ی. وابودیم یانشاندر م یمهم
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 یامپارسا به زور توانست چند پ هایامآن پ یالاز فاطمه آمد و البه یامپ یناول چند
 بخواند. یسمهد یسیبا نام انگل یاز شخص

 «ها؟ کجایی»

 «کنم؟یم یداتپ یسنگم باش زیر »

 «بهت گفته؟ کی»

 «بهت گفت نه؟! امین»

 «رستوران گفت؟ یدسر خاک مهناز و بعدم رفت یدروز که رفت همون»

 «.کشتمتیهمون موقع که فرصتشو داشتم م باید»

 . مهسا خوب کرده بود که فرار کرده بود.کردینگاه م هایامپ ینبا تعجب به ا پارسا

*** 

*** 

با  یفت. به جرم همکاراز اتاق زندان نشست و به فکر فرو ر  یادر گوشه امین
باز سه سال  یول ماندیسه سال زندان م یدبا یسو دروغ گفتن به پل یسمهد

بود. اگر او قتل بتول  یسمهد یونرا مد اشیحبس، بهتر از اعدام شدن بود. زندگ 
. آن زن شاهد شدیهم اعدام م ینام یگر ده روز د گرفت،یرا به گردن نم یموحد

داشت و با آن  یلمبه مهناز چاقو زده بود، ف یسکه مهد  یاقتل مهناز بود. از لحظه
 یبه او حق السکوت داده بود؛ ول یسمهد ینهم یکرده بود. برا  یدرا تهد یسمهد

 یلیونم یو س یلیونم یستب یلیون،ها بود و به ده محرف ینتر از ابتول زرنگ
ه بتول ها را بخواسته بود، واسطه شود و پول یناز ام مهدیس. شدینم یراض
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را انتخاب کرده  شاپیدر کاف  یدار شده بود و د یراض یشبا اصرارها ینبرساند. ام
 ینبهتر از ا زند،یحرف م یبا زن  کردیفکر م یکس  ینکهتر باشد. حداقل ابود تا امن
با زن قرار گذاشته بود و  شاپیبه او مشکوک شود. دوبار در آن کاف  یبود که کس

 قرار آن اتفاق افتاد... . ین. در سومها را به او داده بودپول

 یشدوباره برا یلمیرا بست و انگار به روز قتل برگشت. آن روز مانند ف هایشچشم
 پخش شد.

 یزنگ زد. صدا یسبود. ناگهان مهد یزیونتلو یدنپنج بعد از ظهر مشغول د ساعت
 را برداشت. یرا قطع کرد و گوش یزیونتلو

 ی؟سالم خوب  -

 !خوادیزنه باز پول م ینا گمیسالم م -

 ی؟چ  یعنی -

 انگار! یستول کن ن دونمینم -

 .یمکه هر دفعه پول خواست بهش پول بد  شهینم -

 یشاالن پ ینهم یا دییپولو م یا یگهفقط م زنمیباهاش حرف م یمن هرچ  -
 .یرمم یسپل

 دوباره؟ یبابا! االن قرار گذاشت  یا -

 بهت بدم؟ یارما ب. پولو کجشاپیآره ساعت نه همون کاف  -

 ... .یایب خوادینم -
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 ی؟چ  یعنی -

 بهش پول بدم. خوامینم یگهد -

 !یرهم یسپل یشنداره ها پ یشوخ  ینا ین،ام گییم یچ  -

 بسپرش به من! -

 .ترسمیمن م ینام -

را  یشهاکرد. لباس  یرا آرام کرد و بعد خداحافظ  یسمهد توانستیکه م  ییجا تا
امروز  یدکند. با  یبررس یقاً اطراف را دق خواستیرفت. م یرونو از خانه ب یدپوش
 یلیخ یدکار را با  ینبود. ا یر االنش هم تازه د ینهم کرد؛یبا آن زن م یکار  یک
به آشپزخانه رفت.  یمبرگشت. مستق خانهساعت بعد به  یک. دادیتر انجام مقبل

 یبشکرد که چگونه آن را در ج  ینمتوسط از کشو برداشت. تمر یز با سا ییچاقو
را گرفته بود؛  یمش. تصمکردیرا پاره نم یبشبگذارد. چاقو محافظ داشت و ج

 پول نخواهد. یگر که د  ترساندیم یرا جور یبتول موحد یدامشب با

گذاشت و از خانه   یبش. چاقو را در جیدرا پوش یشهالباس یمهشت و ن ساعت
نشسته بود. آن  یزشانسر م یبتول موحد یدرس شاپیبه کاف  یرفت. وقت  یرونب

 ین. امخواهدیم یگر کرد بتول حرف خودش را زد و گفت ده تومن د  یشب هر کار
ها را ن است و اگر آنیها در ماشپول»ندارد به او گفت:  یاچاره یگر د یدکه د

خارج  شاپیشد و همراهش از کاف  یمبتول باالخره تسل« .یایدبا او ب یدبا خواهدیم
کوچه به آن   یکجلوتر  یاست و کم یکنار  یاباندر خ ینشماش»گفت:   ینام شد.

کرد. وارد آن کوچه شدند.   اشیهمراه  یدبتول با شک و ترد« راه دارد. یابانخ
فقط قصد  یشدرآورد. چند ساعت پ یبشچاقو را از ج مککم  یناواسط کوچه ام
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کنار   یدنکه با ترس  یستن یثابت شد او زن  یشبرا یگر د یداشت بتول را بترساند ول
عمل  یکرا درآورد و در  شرتشییبه جز کشتنش نداشت. سو یابکشد. چاره

و  آهفرو کرد. زن  اشینهدهان بتول گرفت. بعد چاقو را در س یآن را جلو یناگهان 
 ینبشود. ام یدهشن یشصدا گذاشتیپارچه نم یول کشید،یم یغو ج کردیناله م

به  یعاد یلیرا برداشت و خ شرتشییبرود، بعد سو صبر کرد تا او از حال یکم
 اش حرکت کرد.سمت خانه

 

 پایان

 

 

اسطرالب وشقرمان  اغما زدهرمان   آن شسرمان    
ها مردی که برای تسکین سرخوردگی

ـــت.  ته اس هایم رف دا  آروز به دن
دیگر اش را رها کرده و با زنی خانواده

ست، اما ناکام و  ساخته ا زندگیم را 
ست سر خورده گرفتار میشک شود. پ

آید. و او بزرگم داوود به یاریم می
شود در مشکالتی که پدر نیز درگیر می
ـــت، در ی آنخمیرمایه ها را زده اس

این بین وشـــقی ممنووــه شـــکــ  
گیرد و بیم از پیم داوود قصــه می

شاند. داوود که یارا به زالم می د ک
دارزه و صـــدر را،  ته اســــت م گرف

خواهد با حالجی مشکالت از میان می
به  تار و پود آن آرامم و وشـــق را 

 .دست بیاورد

زندگی درســـت جایی 
کــه بــر وقــ  مــراد 
اش سیندرال و موشوقه

طر می بخــا زرخیــد، 
ای متوق  ســنر ریزه

ـــد، توقفی که حا   ش
د  امیرحســـین را به 

 .اغما برده است

ــواده ــان ــر خ ــت ــک دخ ــاران ت ی ب
به  یدن  که رســـ ندیســــت  ثروتم

هایم برایم دراولویت قرار خواسته
تازد دارد. او آکنده از کدر و غرور می

ف  از اینکه میو پیشـــروی  ند؛ غا ک
های بدی دیده روزگار برایم خواب

ست. ناگهان ورق برمی گردد. او در ا
اش ناخواسته های زندگییکی از شس

شــود که اشــتداه بزرگی مرتکس می
به  جار و تنفر دیگران را برایم  انز

آورد، تنهـا راه نجـاتم ارمغـان می
رو شــدن با افرادیســت که او را روبه

 .دانندخر همه زیز میمقصر او  و آ 

 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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 یک رمان ، مرجع دانلود رمان

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

 

 
 

 

ارثیه ابدی کتاب کتاب اوپا   کتاب وطر خیا  
ــت که  ــید دختر جوانی اس خورش
ست به ونوان اولین امدادگر  قرار ا

شکی در یکی از زن فوریت های پز
نشانی در تهران های آتمیستگاها

شود اما در اولین  شغو  به کار  م
روز کاری، خورشید با شخصی به 

هادر روبرو می  …شـــودنام امیرب
ی یک آشـــنای قدیمی که حافظه

خود را نیز از دست داده و دیدنم 
برای خورشـــید مملو از ســـوا  و 
ابهام است و او را به شوکی ومیق 

ب رقم برد و ماجراهای کتافرو می
 …خوردمی

خانواده نه، دختِر  محترم و  یترا
از  یکیکــه در   یســــتآبرومنــد
 یزندگ یکوزک ســاحل  یشــهرها

ندیم خانوادهک که برخالف   یا. 
ـــدت به زن ظاهر موجه ش به ش

دزار اســت؛ تا  یضو تدو یســاالر
پدر   ییجا قدرت و نقم  که خال 

 یخانواده، در نوجوان یماتدر تصم
به مرِدجوان  وث دلدســـتن او  با

نه . مرد شـــودیم روییروب یخا
که بود از مرِگ مشـــکوِ    یجوان

ـــت خانواده اش پدرش ســـرپرس
 است.

بدی روایت خانواده یه ا ی ارث
ـــت که با ووده ای پاکزاد اس

ی ذکورش را گیج و پوچ، نوه
مولق نگه داشــته اســت، در 
 این میان با بازگشـــت فرزند
خل  همــه زیز طور دیگری 

ی خــورد و جــرقــهرقــم مــی
که وشـــقی پـدیـد می آیـد 

 .کندخاندان را مستاص  می

 خرید خرید خرید

https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%88%d9%be%d8%a7%d9%84/
https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%b7%d8%b1-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d9%84/
https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d8%ab%db%8c%d9%87-%d8%a7%d8%a8%d8%af%db%8c/
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