
١ 

 

 

 

  

  به فردا برسانرا م

  

  

  

www.irtanin.com www.irebooks.com www.ircdvd.com

www.omideiran.ir کتابخانه الکترونيکی اميد ايران www.yekdi.com



٢ 

 

  

 رداد ه ر، م ف ع ج  زاده ام رادام م : سرشناسه 

عنوان و نام  
 پديدآور

 .مهرداد مراد/مرا به فردا برسان :

  .1391 ، )نگيما( نگار و نيما: تهران  : مشخصات نشر 

  .ص172  : مشخصات ظاهري 

 1-99-2978-964-978 : شابك 

وضعيت فهرست  
 نويسي

 فيپا :

 14قرن  --هاي فارسي  داستان : موضوع 

  1391 4م222ر/ PIR8203  : رده بندي كنگره 

  3/62فا8  : رده بندي ديويي 

شماره كتابشناسي  
 ملي

: 3032128 

www.irtanin.com www.irebooks.com www.ircdvd.com

www.omideiran.ir کتابخانه الکترونيکی اميد ايران www.yekdi.com



٣ 

 

  

  به فردا برسانرا م       

  

                                مهرداد مرادي    

 

 

 

 

 

  

  

  

  

www.irtanin.com www.irebooks.com www.ircdvd.com

www.omideiran.ir کتابخانه الکترونيکی اميد ايران www.yekdi.com



٤ 

 

  

1145/13145صندوق پستي  تهران ـ    

66928316: تلفكس  

www.negima.ir 

Email:info@negima.ir 

__________________________________________ 

 مرا به فردا برسان

 مهرداد مراد

1391: چاپ اول   

1100: شمارگان  

978-964-2978- 99-  1:  شابك  

از نويسنده پيگرد قانوني هرگونه اقتباس، كپي، ساخت فيلم يا سريال بدون كسب اجازه 

  .دارد
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 :مقدمه 

هــاي پليســي مهــيج وطنــي يــا خــارجي جــاي خــود را در         ديرزمانيســت رمــان 

بهانــه اصــلي هــم اســتحاله ذوق    . انــد هــا از دســت داده  فروشــي ويتــرين كتــاب 

ــدگان عنــوان مــي   ــا واقعــا خوانــدن ايــن   . شــود خوانن ــه داســتان  ام هــا چــه   گون

  سودي براي ما دارد؟  

ــتان ــي   داسـ ــاد مـ ــدگانش يـ ــه خواننـ ــي بـ ــاي پليسـ ــير   هـ ــان اسـ ــه انسـ ــد كـ دهـ

ــع، خشــم، نفــرت و      ــات بنيــادي چــون حســد، طم احساســاتي . اســت... احساس

ــي    ــدن، م ــار نش ــورت مه ــه در ص ــند   ك ــاك باش ــد خطرن ــه در  . توانن ــدگان ك خوانن

ــتان  ــه داس ــن گون ــري      اي ــه درگي ــي تجرب ــا فرع ــلي ي ــاي اص ــا كاراكتره ــراه ب ــا هم ه

ــات   ــن احساس ــا اي ــيب ــدا م ــن آدم  را پي ــاجراي اي ــد در م ــي  كنن ــهيم م ــا س ــوند و  ه ش

ــي  ــن نتيجــه م ــه اي ــي   ب ــدگي م ــاني زن ــي جه ــام اخالق ــه در نظ ــه در  رســند ك ــد ك كنن

 .اي خواهد داشت آن بدي و شرارت همواره سرنوشت تيره

ــي   ــي مـ ــا وقتـ ــه     امـ ــزنيم چـ ــرف بـ ــران حـ ــي در ايـ ــات پليسـ ــواهيم از ادبيـ خـ

ــي ــي  م ــع م ــه واق ــوييم؟ ب ــدا  گ ــه ك ــوان ب ــاره   م نشــانهت ــدگار اش ــاي درخشــان و مان ه

  كرد؟
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در واقـــع ادبيـــات پليســـي تـــأليفي در ايـــران بـــه مفهـــوم كامـــل كلمـــه وجـــود   

ــدارد ــي . ن ــا م ــا آي ــي      ام ــي و سياس ــاعي، فرهنگ ــاختار اجتم ــت س ــان داش ــوان اذع ت

كشــور مســئول ايــن وضــعيت اســت؟ آيــا مــي تــوان مــدعي شــد خشــونت           

ســـرزمين مـــا وجـــود نداشـــته و ناشـــي از پيچيـــدگي جوامـــع توســـعه يافتـــه، در 

  يا اينكه براي ما به وضوح، قابل درك نيست؟

ــده ــه        ع ــرايش ب ــز از گ ــوعي پرهي ــي و ن ــي، فرهنگ ــع ذهن ــايد موان ــد ش اي معتقدن

هــاي بــه عرصــه    نوشــتن آثــار مبتنــي بــر زشــتي و خشــونت، از ديگــر علــت       

  . هاي پليسي تأليفي در كشور ما بوده است ها وداستان نيامدن رمان

ــه   ــا ب ــه       ام ــين مطالع ــلط الزم و همچن ــاهي و تس ــه، آگ ــدم عالق ــنده ع ــر نويس نظ

روز ديگـــر نويســـندگان عزيـــز باعـــث نقـــص ادبـــي  و تحقيقـــات گســـترده و بـــه

  .اي شده است در چنين حوزه

كوتـــاه ســـخن اينكـــه بـــه هـــر حـــال هـــدف نويســـنده از پـــا نهـــادن در چنـــين 

صـــي اي، فقـــر ادبـــي ايــن ژانـــر در كشـــور نيســت و صـــرفاً عالقـــه شخ   عرصــه 

ــه  ــه گون ــده       وي ب ــاب ش ــن كت ــأليف اي ــه ت ــدام ب ــث اق ــايي باع ــي و جن ــاي پليس ه

ــت ــر    . اس ــه تريل ــه گون ــتان ب ــد داس ــه (رون ــات دنبال ــيج اتفاق ــا  ) دار و مه ــت و ب اس

ــه ــات     گونـ ــوزه ادبيـ ــر حـ ــاوت دارد و اگـ ــيك تفـ ــي كالسـ ــايي و ادبـ ــاي معمـ هـ

ــه      ــيم، بـ ــيم كنـ ــالمي تقسـ ــالب اسـ ــد از انقـ ــل و بعـ ــه دو دوره قبـ ــي را بـ پليسـ

تــوان گفــت ايــن داســتان اولــين تريلــر پليســي بعــد از انقــالب          أت مــي جــر

  . رود اسالمي به شمار مي

www.irtanin.com www.irebooks.com www.ircdvd.com

www.omideiran.ir کتابخانه الکترونيکی اميد ايران www.yekdi.com



٧ 

 

البتــه بــه عقيــده ايــن حقيــر مــا حتــي تريلرهــاي پليســي ترجمــه شــده نيــز            

ــداريم ــتان. ن ــال    داس ــا س ــارجي م ــي خ ــاي پليس ــي   ه ــا م ــه در ج ــت ك ــد و  هاس زن

ي، دشـــيل نتوانســـته از ســـد نويســـندگان عهـــد دقيانوســـي چـــون آگاتـــا كريســـت 

ــيم ــت، ژرژ سـ ــي (ون نهمـ ــد بـ ــزرگ را    قصـ ــندگان بـ ــن نويسـ ــه ايـ ــي بـ احترامـ

هــــاي پليســــي در ســــيطره  عبــــور كنــــد درحاليكــــه دنيــــاي رمــــان) نــــدارم

... نويســـندگان مشـــهوري چـــون لـــي چايلـــد، ديـــن كـــونتز، جيمـــز پاترســـون و 

ــرار دارد ــال. قـ ــپ    سـ ــل، فيليـ ــادام مارپـ ــوآرو، مـ ــول پـ ــه دوران هركـ ــت كـ هاسـ

ــا ــارلو و كارآگــ ــتانمــ ــره در داســ ــون   ه مگــ ــته و اكنــ ــايي گذشــ ــاي معمــ هــ

خواننــدگان ... كاراكترهــايي چــون جــك ريچــر، آلكــس كــراس، جــان ريــن و        

  . هاي تريلر پليسي جاي دارند را سرگرم ساخته و در بورس رمان

هــاي پليســي از گونــه معمــايي و گونــه تريلـــر       امــا چــه فرقــي ميــان داســتان     

  وجود دارد؟ 

ــخ ــراي ا   پاسـ ــياري بـ ــاي بسـ ــود دارد  هـ ــؤال وجـ ــن سـ ــاهيم و  . يـ ــف مفـ تعريـ

ــال ــه در        مث ــت ك ــيط اس ــترده و بس ــدري گس ــه ق ــر ب ــه تريل ــا گون ــتاني ب ــاي داس ه

ــي  ــرح آن م ــا در    ش ــت ام ــاب نوش ــوان كت ــنده      ت ــه بس ــد نكت ــه چن ــط ب ــا فق اينج

  :كنم مي

ــي    -1 ــاه م ــايي كارآگ ــه معم ــان      در گون ــي از مي ــد يك ــت كن ــا ثاب ــد ت كوش

ــ    ــده ت ــت و خوانن ــل اس ــاجرا قات ــون م ــد مظن ــن  چن ــتان از اي ــان داس ا پاي

ــي ــه ت  راز بـ ــا در گونـ ــت امـ ــر اسـ ــل را  خبـ ــاً قاتـ ــان غالبـ ــر قهرمـ ريلـ

ــي ــي       م ــيت منف ــه شخص ــي ب ــتگيري و دسترس ــوع دس ــط ن ــد و فق شناس

  . مطرح است
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ــه -2 ــد        گون ــر باي ــا در تريل ــد ام ــدي دارن ــتم كن ــوالً ري ــايي معم ــاي معم ه

  .هر لحظه منتظر يك شوك و يا اتفاق تازه بود

آگــاه در جســتجوي حــل معمــا و پــازل اســت      در گونــه معمــايي كار  -3

ــگ و مبــارزه        ــاب جن ــب و ت ــر قهرمــان در ت ــه تريل ــه در گون در حاليك

 .صفتان است و رويارويي با شيطان

ــت و     -4 ــاه نيسـ ــه كارآگـ ــري متوجـ ــيچ خطـ ــاً هـ ــايي غالبـ ــه معمـ در گونـ

هــا حاشــيه امنــي دارد امــا در گونــه تريلــر       تقريبــا در بيشــتر داســتان  

 .گريزدبوس مرگ ببايد از كاقهرمان هميشه 

ــه و     -5 ــاي انديشـ ــر مبنـ ــتر بـ ــايي بيشـ ــه معمـ ــاه در گونـ ــات كارآگـ عمليـ

ــوآرو ســلول (منطــق  ــول پ ــول هرك ــه ق ــاي خاكســتري ب ــي) ه ــا  م باشــد ام

هـــاي فيزيكــــي و   در گونـــه تريلــــر بيشـــتر بــــر مبنـــاي درگيــــري   

 .شود ها بيان مي احساسات و هيجان

ــ    ــه تقـــديم شـ ــان فعلـــي شـــكل گرفـــت كـ ــاريف رمـ ــين تعـ ــاي همـ ــر مبنـ ما بـ

بــه دليــل طــوالني بــودن سرگذشــت كــاراكتر       . گــردد  خواننــدگان گرامــي مــي  

اصــلي داســتان، تصــميم بــر ايــن شــد تــا ايــن رمــان در چنــدين جلــد و در           

ــتان ــا       داسـ ــد و بـ ــالي يابـ ــنده مجـ ــم نويسـ ــا هـ ــود تـ ــاپ شـ ــزا چـ ــايي مجـ هـ

ســازي ماجراهــا از زيبــايي داســتان نكاهــد و هــم خواننــدگان محتــرم         خالصــه

يرنـــد و بهتـــر بتواننـــد بـــا كاراكترهـــاي داســـتان ارتبـــاط  تحـــت فشـــار قـــرار نگ

 .برقرار كنند) پنداري ذات هم(ذهني 

ــان  ــه اينكــه بيشــتر رم ــا توجــه ب ــه  ب ــه گون ــي ب ــاي ايران ــانس ه ــاي درام و رم ــد و  ه ان

در مجمـــوع بـــه حـــوزه اجتمـــاعي تعلـــق دارنـــد و بـــه طبـــع آن، بيشـــتر         

ــان ــوان رم ــي   خ ــكيل م ــانوان تش ــت ب ــور را جمعي ــاي كش ــد، ه ــه   دهن ــت ك ــد اس امي

ــه      ــه مطالعـ ــز بـ ــورمان نيـ ــان كشـ ــه آقايـ ــان جامعـ ــن رمـ ــاپ ايـ ــروع چـ ــا شـ بـ
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ــتان ــاي  داس ــيه ــت       ايران ــابخواني اخ ــاب و كت ــا كت ــد و ب ــدا كنن ــتري پي ــه بيش عالق

  .            بيشتري يابند

هـــاي ايـــن  شـــود داســـتان كتـــاب و كليـــه شخصـــيت در پايـــان خاطرنشـــان مـــي

لي اســـمي يـــا فيزيكـــي از ســـر رمـــان تخيلـــي اســـت و هرگونـــه تشـــابه احتمـــا

  . تصادف صورت پذيرفته است
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  فصل اول
 راه و شد خارج شهر بيرون اصلي جاده از سرعت به مشكي بنز اتومبيل

 را خود درخشان گسترهآرام  آرام خورشيد. گرفت پيشدر  را فرعي خاكي
 ،ماشين درون. برد مي فرو غروب دل در را تنها مسافر و ه بودكرد جمع

 اي چهره و رنگ كرم شلواري و كت با ساله، چهل و اندام درشت مردي
اما بعد از  ،رفت ورمي خود سيم بي با مرتب و بود رانندگي مشغول ،مضطرب

 ،داشبورد داخل از بعد. كرد پرتش اي گوشه به و ادد فحشي لب زير مدتي
 آتش از پس و گذاشت لبش  گوشه يك نخ و كشيد بيرون سيگاري پاكت
 درختان دور از. بيرون داد را دودش عصبي حالتي با ، با پكي عميق وزدن
 غبار، و گرد از اي دنباله با اتومبيل. ندشد هويدا روستايي كشيده فلك به سر

 خشن و گرفته چهره. دش نزديك آبادي به و كرد طي را خاكي مارپيچ جاده
 دقت با كه طور همان دوباره و شد باز كمي منظرهآن  ديدن با مسافر مرد
 را خود موقعيت ،كرد سعي و برداشت را سيم بي ،داشت نظر تحت را جلو

     .دآم مين  گوش به آن از صدايي هيچاما  ...دهد گزارش
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..... .الو الو.....ديگه بده جواب...... .لعنتي......گوشم به...... .مركز......... .الو -
  ........سرگرد من

 دل دو اي لحظه براي. رسيد نمي مركز تا سيم بي امواج دبرُ. بود فايده بي
   .بدهد گزارش مركز به را خود موقعيت طور شده ره كرد مي حكم عقل. شد
  .افزود گاز شدت بر و كشيد يمعكوس دنده عصبانيت بااما 

  :كرد زمزمه خود باو  
 اصالً....كني فرار ذارم نمي.... .قاتل كنم مي پيدايت. برگردم محاله -

 بر پست از هم تنهايي.. .ندارم كمك به احتياج ؟....چيه دوني مي
  ...سرت باالي رسم مي عقاب مثل..... .آم مي

  .افتاد ناله به سربااليي در اتومبيل
 نمايان راست سمت از ها باغ ديوار. كردند بيشتري خودنمايي روستا درختان

 سرسبز، ده يك با برخورد ،خارج از شهر رانندگي ساعت يك از پس .شدند
 .نفس عميقي كشيد .شد هايش ريه وارد اي تازه هواي. كرد  بهتر را اش روحيه

 ده به كم كم .برد بيرون پنجره از را دستش و كاست كمي سرعتش از
 سرعت از بيشتر هرچه تا شدند باعث جاده اندازهاي دست. شد مي تر نزديك

 جاده، طرف آن شده خشك آب مسير ديدنبا  ناگهان. بكاهد اتومبيل
 زماني اينجا حتماًگفت  شبا خود. كرد محو را كاره بر لبش نيمه لبخند

  . بوده آبي پر رودخانه
 آب يكباره به گويي. داشت و در عين حال عجيبي انگيز خوف منظره اما

آخرين پك دود . شد پياده و داشت نگه را اتومبيل. بود شده قطع رودخانه
 به پس از كمي بررسي. مانده آن را زيرپايش انداخت سيگار را فرو داد و ته

 اينشايد هم . است گذشته وضعيت آن از زيادي مدت كه رسيد نتيجه اين
 كوچك ده به را نگاهش امتداد. ن آب داشتاي پرباراه فصل ده فقط در
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 سواردوباره . نگرفت قرار چشمانش تيررس در اي جنبنده هيچولي  ،دوخت
  .آدم بدون اما ،زيبا هاي باغ كوچه ؛داد ادامه راهش به و شد

ها تنگ بودند و راهي براي عبور  كوچه باغ. رفت مي تاريكي به رو هوا 
 مسيرش در پياده و داشت نگه را اتومبيل. ه بودشد صلمستأ. اتومبيل نبود

 ياد به را او ،خراب نيمه گلي كاه هاي خانه از بعضي.  داد ادامهها  باغ ميان
   .انداخت مي زده جن مناطق
  ....نيست شده خراب اين تو كس هيچ بابا، اي -

 از خبري يا صدايي اما ،كوبيد را  آن ،رسيد  دري هر به. زد دور را كوچه چند
 سكوتبر  درختان، برگ و شاخ ميان در وحشي باد زوزه. شد نمي كسي
 به سگي پارس صداي ها باغ از يكي در پشت از. افزود مي كوچه آور دلهره

 تر نزديك سگ پارس صداي. ندادند جوابي هم آنجا امادر زد  ،خورد گوشش
 غالف از آرام و رفت بغلش زير رولور سمت به دستش ناخودآگاه. شد مي

 او به هايي چشم ،مخروبه هاي خانه ميان از كرد مي احساس .كشيد بيرون
  .اند شده خيره
 كسي اما. برگشت سرعت به. خورد زمين به پايش پشت كوچكي سنگ
 ميان شه مي مگه. نباشه آدميزاد جاي واقعاً اينجا نكنه: انديشيد خود با. نبود
  .نباشه  نفر يك خونه و باغ همه اين
 لحظه هر خورشيد نور. كرد مي كاري بايد. بود آمده درست را نشاني! نه اما

  :و با خود گفت كردبه اطراف نگاه  نااميدانه .شد مي كمتر
. آد نمي بر ازم كاري شبتاريكي  تو. جبار آوردي شانس فعالً -

 تاريك كامالً اينكه از قبل بايد ....باال برم مردم ديوار از كه شه نمي
المصب مثل اماكن نفرين شده  .بيرون بزنم لعنتي ده اين از ،بشه
  .مونه مي
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 تر نزديك هرچه. داد مسير تغيير اتومبيل طرف به و برگرداند را رويش
 سرش پشت به مرتب راه بين. افزود مي هايش قدم سرعت بر شد مي
 دست و گرفت شچپ دست با را كلت ،مرگبار سكوتكالفه از  .نگريست مي

 هاي يتمأمور در حال به تا .كشيد شلوارش به راو عرق كرده ديگر  نمناك
چگونه  بزرگ دستان همين بابارها  كه آمد يادش. بود كرده شركت زيادي
  ...حاال اما. ه بودخواباند زمين كف را، شهر هاي الت گنده

 از دور كمي پايي صداي كرد احساس ناگهان. بود نهراسيده چنين وقت هيچ 
 اي سايه. گرفت نشانه عقب به را اش اسلحه و زد دوري. شنود مي را خود

 دوباره اما رفت سمتش به قدمي چندبا ترديد . شد گم درختان البالي
.  تپيد مي سرعت به قلبش. ديد دور از را اتومبيل. گرفت پيشدر  را مسيرش

 گذاشت غالفدر  را اسلحه ،شدن نزديكپس از . داد ادامهبه راه  دو حالت با
 تقريباً عجيبي صحنه ديدن با ،شدن سوار از قبل اما كرد باز را آن در و

فرار  امكان ديگرو  ندبودشده  پنچر و پاره اش چرخ چهار هر. شد شوكه
 با كه بود مشخص كامالً. كرد معاينهرا  ها چرخ و نشستبا ناراحتي  .نبود
   .كرده بودند سوراخ را ها آن برنده وسيله يك

 او اگر دارد؟ هم همكاري يا ؟هاستتن جبار بودند؟ برده پي هويتش به آيا  
 با چرا نشناختند اگر ندادند؟ خروج اجازه چرا پس ؛بودند شناخته را

   داشتند؟ اي نقشه برايش آيا ؟كنند مي رفتار گونه اين ها غريبه
 دستش از كاري چه. كرد آشفته را مغزش ،مختلف سواالت از دريايي
   ؟بود ساخته

از داخل داشبورد پاكت سيگار را بيرون كشيد و يك نخ بر گوشه لبش 
. شد خيره غروب به و داد تكيه اتومبيل بهگذاشت و پس از آتش زدن، 

هاي عميق دوباره تمركز و خونسردي خود را به دست  سعي كرد با پك
 اما. كند شناسايي را جبار مخفيگاه تا داشت وقت دقيقه چند فقط. آورد
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 ماشين داخل  صبح تا اينكه. رسيد فكرش به هم ديگر حل راه يك چگونه؟
 با مساوي كار اين باشند كشيده اي نقشه برايش اگر ولي. شود پنهان

  .بود خودكشي
بيرون  را گرم اسلحه دوبارهاي پرت كرد و  مانده سيگار را با غيظ به گوشه ته

  :كرددر راه با خود زمزمه  .افتاد راه به ،آن امتحان از بعد و كشيد
 خط آخر تا. باشه خان؟ رجبا كني بازي گربه و موش داري دوست پس«

 اين از بعد اميدوارم فقط. باشي كرده موش دنبال نيست معلوم اما. واستادم
  »كنم دنبال رو پرونده اين ندارم حالشو ديگه ،نكني فرار زحمت همه

 ،مسير انتهاي. ه افتادرا ،بود ديده را فرد آن سايه كه مسيري همانبه دنبال 
 جسم باغ، كوچه روشن سايه ميان در. دكر مشاهده را ديگري كوچه

 به افغاني كه اي بچه پسر .كرد حركت طرفش به احتياط با. ديد را كوچكي
 ديوار به و رفت عقب آرام وي ديدن با كه بود بازي حال در ،رسيد مي نظر

. است شده كودك هراس موجب اسلحه كه شد متوجه سرگرد. داد تكيه
 پسرنزديك  به  و شد خمسپس . كرد غالفش و انداخت اطراف به نگاهي
  .رفت افغاني

   »؟كجاس فرجام باغ دوني مي تو .جون عمو ببينم«
 مسير همان به سرگرد. ندشد خيره اي نقطه به و زدند برقي كودك چشمان
كمي جلو رفت ولي . شد ديده مي اش قدمي بيستباغي در  بدر. نگريست

اما هيچ اثري  ،بگيرد از كودك اطالعات بيشتريدوباره به عقب بازگشت تا 
  . از بچه نبود

  .بود فايده بي اما .كرد صدايش بار چند 
 چكار دانست نمي .داشت قرار آن جلوي كه بود باغي همين حل راه تنها
 از شد نمي كه هم دليل بي .نداشت مجوزي هيچ آنجا به ورود براي .كند

  .....شايد.....شايد بود، گفته دروغ بچه آن شايد .رفت باال مردم ديوار
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 سردرگمي دچار قاتل قدمي يك در .دادند مي شعذاب شدت به شايدها اين
 ديوار به را دستانش .نشست صورتش به بار اين سرد عرق. بود شديدي

 جز .انداخت پايش زير بزرگ باغ به نگاهي .كشيد باال را خود و گرفت
 كامالً ديگر كوچه .برگشت جايش سر و كرد رها را بدنش .نديد هيچ سياهي
 .دادند نمي ورود اجازه ماه نور به ،كشيده فلك به سر درختان .بود تاريك
   .شد بلند دوباره سگ پارس صداي

   ؛باغ داخل از بار اين اما
دوباره  شدست اختيار بي تا شد باعث حيوان وحشيانه و درپي پي هاي پارس
 كورمال و شد خم آرام ،كشيدن بيرون از قبل اما .كند را لمس اسلحه

 طور همان و يافت سنگي پاره .گشت كلوخ و سنگچند  دنبال به كورمال
  .بود رسيده ديوار پشت به حاال سگ صداي .گرفت حمله گارد ،خيز نيم

 احمقانه ديوار روي از حيوان پريدن احتمال .انداخت سرش باالي به نگاهي
 پيدا وخيمي وضعيت .داشت قوه چراغ يك الاقل كاشاي  .آمد مي نظر به

   :شد مي  افزوده دشمنانش تعداد به لحظه هر .بود كرده
  .وحشي سگ اين حاال و تاريكي ،احتمالي دشمنان ، جبار

 تر عقب كمي .ترند خطرناك هم ها گرگ از گله هاي سگ كه بود شنيده 
 .دكر راست را قامتش و از زمين برداشت هم ديگر سنگ تكه چند و رفت

  .شد طاق طاقتش و داد دست از را تحملشديگر  .گرفت محكم را سنگ
   .بماند انتظار در توانست نمي ديگر

 امانش سگ وحشيانه هاي پارس. هاي كتش انداخت داخل جيب ها را سنگ
 و برداشت خيزي ديوار طرف به و فشرد هم به را هايش دندان .بود بريده را
 به تمام، قدرت با را سنگ ارتفاع، آخرين به رسيدن با زمان هم .پريد باال به

 و كرد مكث كمي حيوان .كرد پرتاب ،زد مي حدس كه اي منطقه همان
 چينه به را دستانش .بود پايش زير درست .داد ادامهبه پارس كردن  دوباره
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 .انداخت ديوار طرف آن را پايش يك زحمت بااز آن باال رفت و  و گرفت
 دندان به را كفشش كف جهشي با سگ كه بود نشده جابجا درست هنوز

 نوميدانه سقوط، حال دراما . به داخل لغزيد و خورد هم به تعادلش .گرفت
 لمس را دستش كف درست گردو، درخت از اي شاخه .كرد بلند را دستش

دوباره روي چينه مستقر شد  .دش افتادن ازمانع  و چسبيد را آن محكم .دكر
و با  رفت نشانه را سگ و ساخت خارج را ها سنگ كتش جيب از سرعت باو 

 رها را پايش كشان زوزه كه شد باعث ي،آخر سنگ .كردتمام قدرت پرتاب 
 .افتاد پايين زياد تقالي اثر در كفشش .شود پنهان باغ تاريكي در و كند

 به را ديگر پاي حاليكه در و شد خم ديوار چينه روي .نداشت اي چاره ديگر
 بلند زمين از اينكه بدون و پريد زمين روي آرام ،داد مي سوق باغ داخل
 از پس و گشت خود كفش لنگه دنباله ب ،پا و دست چهار طور همان ،شود
 هر با .شد نمي بدتر اين از ديگر .يافت پاره كف با را آن جستجو، كمي

 همان از يا بگردد را باغ كه بود حيران هم هنوز .پوشيد را آن بود زحمتي
 جلب را نظرش نور از كورسويي باغ انتهاي در .گرددباز بود، آمده كه راهي
 از صدايي .بست را هايش قدم جلوي ترديد طوفان اما رفت جلو كمي .كرد

 نزديك او به مرموزانه حيواني يا كسي كه گويي شد، بلند درختان ميان
 حيوان اينكه از قبل فراوان عجله با و رفت ديوار سمت به و برگشت .شد مي

 كه بود نكشيده باال را خود هنوز اما .پريد باال به شود ور حمله وي به دوباره
   .شد بلند باغ ته از زني آور ضجه جيغ
 به را چشمانش سگ، از هراس بدون .داد ديوار به پشت و دهكر رها را خود

 .كرد حركت ديوار امتداد در كمي .نرسيد نظرش به چيزي .دوخت باغ ته
 قدمي ده در را خفيفي سوت صداي .كرد تيز را هايش گوش و ايستاد هم باز

 بود مطمئن ،تاريكي وجود با .برگشت صدا سمت به سرعت به .شنيد خود
 اداره در آرسامشجاعت و جسارت  .شود مي جابجا درختان البالي آدمي كه
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 به وحشتي چنين ،يتيمأمور هيچ در نداشت ياد به اما .بود زبانزد آگاهي
 هيچ دشمن موقعيت از زيرا داشت حق البته .باشد نشسته دلش
 يا دارند گرم اسلحه نفرند؟ چند ،نيست اگر ؟هاستتن جبار آيا .دانست نمي

 ؟.....آيا است؟ اختيارشان در ده تمام يا هستند باغ همين در همه آيا سرد؟
 نيانداخته كار از را اتومبيلش كه دليل بي داشتند؟ برايش اي نقشه چه

چرا اجازه داد تا . در دلش هرچه فحش بلد بود نثار خودش كرد .بودند
  !؟بكشانداقات، او را چنين به دام سرعت اتف

نيروي  كه دانستند مي .داشتند اختيار در كاملي اطالعات ،برعكس ولي ها آن
 مكان در درمانده و تنها هم اآلن .كند نمي كار سيمش بي .پشتيباني ندارد

 دشنه داشت احتمال لحظه، هر .ندارد خوردن تكان تجرأ كه است تاريكي
 سرش توي بيل با دور راه از هم شايد .بنشيند اش سينه يا پشت بر جبار
 سر و وردبيا در اپ از چاقو ضربه بيست با را همسر خودش كه كسي .بزند
 .وردآ مي او سر باليي چه بيغوله اين در است معلوم ديگر ببرد، را هايش بچه

 اين در هم آن ، نشان و نام بي و تنهايي در اينكه از اما ترسيد نمي مرگ از
 آن دنبال به و زن جيغ صداي دوباره .بود متنفر بدهد، جان دهشتناك باغ

 ميان و كشيد بيرون را كلتش معطلي بي .شد بلند آميزش التماس فريادهاي
 آب هاي جوي و ها چاله ميان در پاهايش بار چند راه بين .دويد درختان

 كمي .نديد آسيبي خوشبختانه اما پيچ خورد، و رفت فرو درختان كنار
 .دهد تشخيص را موقعيت توانست مي بهتر حاال .كند خستگي رفع تا ايستاد

 دست در چوبي .بودند درگير هم با مردي و زن ،وي متري پنجاه فاصله در
 زن اما .ببرد جايي به را زن خواست مي تهديد با و شد مي ديده مرد

 به را او ،زنان كتك مرد .كند رهايش تا كرد مي التماس او به فريادكنان
 .ساييد مي بهم را هايش دندان خشم با آرسام .كشيد مي خود دنبال
 .بود نكرده شناسايي كامل را موقعيت هنوز .بزند آب به گدار بي توانست نمي
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سوي  كم روشنايي از .كرد نمي تهديد را زن جاني خطر ، هنوزضمن در
 بين دعواي .دارد انباري شبيه اتاقكي كنارش در كه ديدرا  اي كلبه ،موجود

 هنوز زن .داشت ادامه انبار در مقابل تا و شد شروع ايوان جلوي از مرد و زن
 اتاقك داخل به را او خواست مي عصبانيت با مرد .بود مقاومت حال در

   .بكشاند
 نيز خود و كرد پرت داخل به را زن حركت يك با و كرد باز را درباالخره 

 ،بجنبد خود جاي از اينكه از قبلآرسام تكاني به خود داد اما  .شد وارد
    .شد بلند سرش پشت ،سگي غرش آن دنبال به و ناسرخُ صداي

  .پريد او روي بر حيوان برگشتن، محض به
 ،آن دنبال به و افتاد دستش از اسلحه بود، شده غافلگير شدت به كه آرسام
 همه اين از حاليكه در .غلطيد زمين روي ،سگ باهمراه  درشتش هيكل

 را چپ دست ؛داد مي فحش زمان و زمين به خود توجهي بي و بدشانسي
 با هم نگهبان سگ .كند جلوگيري آن جراحت از تا گرفت صورتش مقابل

 دو عصبانيتش .فشرد مي شدت به و هگرفت دندان به را مچش سبعيت
 سگ .گرفت را حيوان گلوي سرعت به راستش دست با و شد چندان
 كوبيد آرسام صورت به چپش پنجه با ،كند رها را مچش اينكه بدون باهوش

 اينكه از قبل ،شد مي تسليم اگر .بياورد فشار وي بر خود وزن با كرد سعي و
   .كرد مي اش پاره تكه اهلي ظاهر به حيوان اين ، بيافتد جبار دست  هب

   !تف
 داشت زور كه جايي تا .كشيد زير به را سگ و داد خود به تكاني خشم با

 فشار آرام و غريدن را از دست داد توان حيوان .كرد زياد را دستش فشار
اما  شد ميلجاجت جانش تمام  كميبا  .افتادخُرخُر  به و كرد كم را دندانش

 آزاد را راستش دست .كرد نظر صرف كشتنش از و آمد رحم به آرسام دل
 زد غلطي بود، يافته درلق را حريف كه سگ .شد بلند رويش از آرام و ساخت
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 حيوان كه بودند زمين روي هنوز سرگرد زانوهاي .برخاست ديگر طرف از و
 عصباني از پررويي سگ، .داد سر بلندي پارس و گرفت حمله حالت دوباره

 كه طور همان ،كند جلب خود طرف به را مرد توجه خواست نمي آرسام كه
 مشت ،داد مي فحش لب زير حالي در فراوان عصبانيت با بود نشسته

 در تلوتلوخوران بود، شده گيج شدت به كه حيوان .كوبيد او سر به محكمي
   .كرد فرار ، كشيد مي خفيفي هاي زوزه ترس از حاليكه
 ايبر نيست معلوم ؛جنگم مي سگشون با دارم فقط كه ساعته دو -

عجب روزي شد  .بشم معطل بايد روز چند خودش كردن دستگير
  !امروز

 دستش چوب همان  و شد خارج اتاقك از مرد .انداخت خانه ايوان به نگاهي
 به آرسام .دكر قفل را آن وسيله بدينظاهراً  و گذراند در هاي حلقه از را

 به داشت، او به چشم كه طور همان و افتاد زمين روي خيز سينه حالت
  با مرد .نبود مشكل زياد آن كردن پيداالبته  .پرداخت اش اسلحه جستجوي

 كرد باز در ،رفت كلبه طرف به سپس و شد خيره او سمت به كمي سوءظن
   .شد داخل و

 خارج نوري ،در درز الي از .افتاد راه انباري سمت به و برخاست آرام آرسام
 بهاز همان درز  كرد سعي و رساند آن پشت تا را خود آهستگي به .شد مي

 فانوسي وبود  زده چمباتمه اتاقك گوشه جواني دختر .بيندازد نظري داخل
 كلبه پنجره طرف به و چسبانيد ديوار به را خود .داشت قرار مقابلش در

 صندلي روي مردي .شد ديده مي نفر يك فقطداخل كلبه  .كشيد سرك
 ميز روي را هايش آرنج گرفته، دستان ميان را سرش حاليكه در و نشسته

   .بود گذاشته اتاق وسط كهنه
 اطالعي آنجا موقعيت از شده طور هر خواست مي .كرد پا آن و پا اين كمي

 به ديگري چيز .كشانيد پنجره ديگر سمت به را خود .آورد چنگ به
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 را كسي هاي نفس صداي ناگهان .بود تاريك نيمه فضا نصف .نيامد چشمش
 .ديد تاريكي فقط اما .رفت نشانه را سو آن سرعت به .كرد حس سرش پشت

 .بود سومي شخص وجود از حاكي زمين روي هاي برگ خش خش صداي
 .دهد رخ برايش اتفاقي چه نبود معلوم ،رفت مي او دنبال به تاريكي در اگر
 مسلم حال هر به .بيافتد دام به بود ممكن ،رفت مي اتاق داخل بههم  اگر
 علتي هم بسته اتاق در نشستن تنها حتماً .دارند آگاهي حضورش از كه بود

 كنار ها حلقه الي چوب و رفت انباري طرف به و شد خيز نيم .داشت
 برخاست او ديدن با جوان زن .شد داخل سرعت به و كرد باز را در ،انداخت

 و گرفت بيني روي را انگشتش آرسام دهد، نشان واكنشي اينكه از قبل ولي
   .كند سكوت خواست وي از ملتمسانه
  .پليسم من .نباشين نگران -
  .كنيد فرار خدا رو تو .بكشنتون خوان مي اونا ؟ اينجا اومدين چرا -
  نفرن؟ چند اونا -
  .دونم نمي .زيادن -
 ؟اينجاس هم جبار -

   .رسيد مي نظر به زده شرم .نمود مكثي زن
  .اينجاس اونم .رهآ -
 و برگشت سپس .كرد بررسيرا  موقعيت و برد بيرون آرام را خود سر آرسام
  .انداخت او به نگاهي
  .باشين دهاتي آد نمي بهتون -
  ؟اومدين تنها چرا .اينجا آورد منو زور به فرجام .بوديم تهرون ما -
 تصميم همچين چرا دونم نمي خودممپس تو خواهر فرجامي؟  -

  ؟دونن مي اونا .گرفتم اي احمقانه
  .كشيدن مي نقشه داشتن هم با .رهآ -
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  ؟كردي مي مخالفت هم تو حتماً -
 .اينجاييم هم ديگه روز چند يه فهميدم كه طور اين ،سركار ببينيد -

 دستگير شونو همه اتونمأمور با فردا ،كنين فرار بتونين اگه
  .كنين مي

  ؟كردن چيكار ماشينمو نديدي مگه -
 اينا .رفتم مي در خالي چرخاي همون با بودم شما جاي اگه من -

  .رحمن بي خيلي
   .كنم نمي پيداشم تاريكي اين تو كه فعالً -
 اه گرگ ،بيرون برين ده ازپياده  اگه .شه نمي ديگه كه اآلن .نه -

 .شه صبح تا بشين قايم ها باغاز  يكي تو برين .كنن مي پارتون تيكه
  .بزرگه خدا هم وقت اون تا

 داخل به را خود و كرد برانداز را بيرون بيشتري احتياط با دوبارهسرگرد 
   .كشيد
  .ره مي پيش اونا نقشه طبق داره چي همه .نداره فايده ديگه -
  .نزنين حرف جوري اين خدا رو وت -
 بوش كه طور اين ؟كني مي چيكار اهنورجو اين قاطي تو ؟نگفتي -

  .بزرگن باند يه اينا مياد
  ...من -
 غير دست بود، ايستاده در لنگه دو ميان كه طور همان آرسام ناگهان
 به و گرفت را كرد مي تعقيبش كه شبحي گردن و برد بيرون را شا مسلح
 زن، آلود هراس ديدگان مقابل در .و به شدت به زمين كوبيد كشيده داخل
باال  را سرش بود شده خم كه طور همان .سقوط كرد تلوتلوخوران مردي
 و ترس دختر نگاه در .شد خيره زن چشمان در كوتاهي مدت براي و آورد

   .نه او اما زد مي موج نااميدي
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 جا از فشرد مي راستش دست در كه تبري با و كشيد فريادي ناگهان
 بيني پيش كه آگاهي كاركشته پليس .برد حمله آرسام طرف به و برخاست

 نوك با و  قاپيد را وي مسلح مچ  سرعت به ،كرد مي را حركتي چنين
 به محكمي ضربه كلتش قبضه با سپس و كوبيد او پاي ساق به ،كفشش

 روي بر هيكل تمام بابراي دومين بار  خوفناك شبح .كرد وارد چپش گونه
 را تبر ديگري لگد با و كرد غالف را اسلحهبا خونسردي  آرسام .غلطيد زمين

 پشتش روي ،گرداند مي بر را مرد تنه حاليكه در و ساخت خارج دستش از
 شوك از كه مرد .بست هم به دستبند با را دستش دو هر و نشست

 آرسام .افتاد ناله به درد ازناباورانه  بود، شده خارج او هولناك هاي ضربه
 را فانوسسپس  .داد اش تكيه ديوار كنار كشان كشان و گرفت را اش يقه

 نصف خون رد و تركيده اش گونه پوست .گرفت صورتش مقابل و برداشت
 تمسخرآميزيشد و با لحن  خيرهدر چشمانش  .بود پوشانده را صورتش

  :گفت
   .كردم روي زياده كم يه !داش شرمنده -
  : پرسيد و برگرداند زن طرف به را رويشسپس 
  نه؟ ، جباره خود -

 در خشم با جبار .نداشت دادن جواب تجرأ .كرد مي نگاه فقط زده وحشت او
 ديده را او پيش سال دو عكس فقط آرسام .شد خيره وي به ناليد مي حاليكه

  .است خودش كه بود مطمئن اما بود
 نگاه و كرد قطع را اش ناله جبار .برگرداند خود طرف به و گرفت را اش چانه

   .دوخت او به را آلودش خشم
   .اومدم مي دنبالت هم جهنم تا قاتل؟ كني فرار خواستي مي كجا تا -
- ...  
  ؟ببري معصومو دختر تا دو اون سر اومد دلت چطور -
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 هم باز ولي .شد خارج گلويش از خفيفي غرش و زد برقي جبار چشمان
  .ماند ساكت
 چه اينجا بينم بنال ،نبريدم ها بچه اون عوض رو تو رس تا حاال -

 خبره؟

 عصبي كه آرسام .برگرداند را رويش و گشود هم از را جبار لبان پوزخندي
  :كرد تهديد و گرفت پهنش پنجه ميان در را گردنش ،بود شده

 ،كشيدين اي نقشه چه نگي اآلن همين اگه .بده خيلي حالم امشب -
   .كنم مي داغون صورتتم طرف اون

 .زندان ببري بگيري منو اومدي تو بابا؟ گي مي چي نقشه؟ كدوم -
 دارم برينب ؟كني مي زجركٌشم چرا مرگته؟ چه ديگه .ببر خوب
  .ديگه بزنين

  ؟كجان بقيه. حتماًاونو كه  -
   .سراغت اومدم نمي تنهايي من كه بود بقيه اگه ؟بقيه كدوم -
   ؟كجاست فرجام -
  .س خونه تو -
  : پرسيد و برگشت زن طرف به آرسام
  بود؟ فرجام اينجا آوردت كه مرده اون -
  !!! آآآره -
  : گفت غيظ با جبار
  .داره اختيارشو .برادرشه -
 يه با اينكه مثل بابا نه ؟داشتي تو بچه و زن اختيار كه تو مثل -

 كه گوسفندن آدم ناموس و مادرو  رهخوا مگه .طرفم ديوونه مشت
  ؟كنين مي قربونيشون

  .نداره ربطي تو به ديگه اينش -
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تا  گذاشتن مي يه قانون شد مي كاش .خر كله داره ربط قانون به -
   .رّنبِب هم رو شماها سر

 .انداخت بر و دور به نگاهي و برد بيرون در از را سرش و شد بلند جايش از
 پاي هنوز ،وي آزاردهنده عامل دو ،سكوت و سياهي .نبود خبري هيچ
 آستينش .كرد پرت اي گوشه به و آورد بيرون را كتش و برگشت .فشردند مي
  :و غريد نهاد جبار شقيقه روي كلتشلوله  تهديدآميزي حالت با و زد باال را

 بدم، دست از رو كنترلم اگه .شم مي ديوونه خودت مثل دارم ديگه -
 بازخواست منو كس هيچ بعداً باش مطمئن .ميندازم هرا كشتار اينجا
  ؟چيه تون هنقش بينم بنال .بياد باال سگم روي اون نذار .كنه نمي

 فكر. كنيم فرار اينجا از تا ،برگردي نذاريم خواستيم مي فقط .هيچي -
  .كني پيدا وي ما رجابه اين راحتي  كرديم نمي

  ؟نفرين چند -
   .نفر دو -
   .نگو دروغ -
 از جبار صورت .كوفت ديوار به را سرش و گرفت را گلويش دوباره آرسام

  .رفت فرو هم در درد
 هم بعد ؛تو بري و بخوري گول تو تا بمونه اتاق تو فرجام بود قرار -

  !همين .بيام دنبالت پشت از من
  ؟چي بقيه پس -
 چيز همه كرد نمي مخالفت دختره اين اگه .نيست كار تو اي بقيه -

 مجبور هم فرجام.. .درآورد بازي كولي. ..رفت مي جلو نقشه طبق
   .شدي متوجه تو كه انبار تو ببرتش شد

  : پرسيد و برگرداند دختر سوي به را خود روي آرسام
  ؟گه مي راست -
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    .شد دوخته زمين بر سپس و جبار روي بر ابتدا زن مضطرب چشمان
  ؟گه مي راست گفتم -
   .دونم نمي -
  ؟نبودي جا اون تو مگه -
  .ندارم خبر اش بقيه از اما .چرا -
  ؟كجان فرجام افراد -
  .دونم نمي كه گفتم -
  .فشرد جبار شقيقه روي را كلت لوله آرسام
  قاتل؟ دوني نمي هم تو -
 را اسلحه گلنگدن آرسام .زد پوزخند دوباره و تمام شد جبار گلوي خٌرخٌر
 و گذاشت جبار گردن شاهرگ روي را لوله بار اين .كرد مسلح را آن و كشيد
  : پرسيد دوباره
  ...كنم اجرا اعدامتو حكم اآلن همين خودم نذار -
  .نيست اينجا كسي .شهر رفتن اونا -
  ؟كرد پنچر ماشينمو كي پس -
  ...زيادن اينجا ها بچه اين از -
 دو را هيبتش ،جبار چهره روي خون رد .برد او نزديك را صورتش آرسام
    .بود كرده برابر

  دارن؟ دشنه همشون اينجا هاي بچه يعني -
     .كرد كارو اين شه مي هم حلبي تيكه يه با -
  نفرن؟ چند -
  ها؟ بچه -
  داره؟ آدم تا چند گفتم .فرجام آدماي .احمق نه -
   .نيستن زياد -
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  هستن؟ گوري كدوم -
 اآلن تونستي نمي تو كه بودن اگه .نيستن اينجا هستن جا هر -

  .كردن مي پارت و لت .خونيب كركري طوري اين
  ؟شي قايم اينجا خواستي مي كي تا -
  .بريم اينجا از فرجام با كه وقتي تا -
  ؟كجا -
 رد مرز از خواستيم مي اما .كشور كدوم دونم نمي .دونه مي فرجام -

  .شيم
  مرز؟ كدوم -
  .ندارم خبر من ؛گذاشته قرارشو فرجام كه گفتم -
 ازسپس  .كرد غالف آرام ضامن، بستن از پس و كشيد كنار را كلتش آرسام

 دوباره دودلي و ترديد .كرد بررسي را بيرون احتياط با دوباره و برخاست جا
 دنش مات انتظار لحظه هر كه بود بازي شطرنج مانند .بود آمده سراغش به
   .كشيد مي را

 ها آن به ،بعدي نقشه تدارك از قبلو  كرد مي ريسك بايد .نداشت اي چاره
 و دور به سريعي نگاه .شد كار به دست سرعت بهبنابراين  .زد مي شبيخون

 دهانش و كرد پاره را وي آستين شدت با و نشست جبار كنار و انداخت بر
 هنگام .برد در طرف به و كند جا از را او حركت يك با بعد .بست محكم را

  : كرد سفارش جوان زن به خروج
 منتظر همينجا و ببند رو در رفتم كه من .نخور تكون جاتسر از -

  .بمون
 تكان سري فقط بود، دوخته جبار به راانش هراس ديدگان كه طور همان او

  .داد
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 به امر تهديد با و چسباند جبار گوش بيخ را خود كمري سالح دوباره آرسام
  : داد سكوت
 بذار .باش آروم .كنم مي خفه تاتونو دو هر بفهمه كه كني كاري اگه -

  .بگذره صدا سرو بي عمرت آخر روز چند اين
 دهانش پارچه روي را دستش بيشتر احتياط براي و گرفت قرار جبار پشت

   .گذاشت
 .شد مي خبر با اتاق وضعيت از بايد .رفت جلو فرجام اتاق در پشت تا آرام

 زمين رويتا  كرد مجبورش فشار يك با و نهاد جبار شانه روي را دستش
 كه آنچه با و كشيد پنجره پشت را خود ثانيه يك از كمتر در .بكشد دراز
 حاليكه در فرجام .بازگشت ،بود شده بلند جا از كه جبار طرف به دوباره ديد

با  ،ها آن مشاهده با اما  گشود را در داشت دست در كوتاهي چماق
   .آورد پايين را آن ،دستپاچگي

پشت سرش با مردي  قرار داشت وروبرويش  بسته يدهان و دستبا  جبار
 دستش از چماق هنوز .بود رفته نشانه را او اسلحه باحالتي تهديدآميز، 

مرد تبهكار  دو هر و داد هل طرفش به محكم را جبار آرسام كه بود نيافتاده
   .غلطيدند دربه روي زمين  هم با

 اجازه و گذاشت فرجام سينه روي را پايشبا فرزي تمام به داخل پريد و 
   .نداد  خوردن تكان
  ؟كجان هات بچه بقيه -

  .كرد سكوتفقط  وي به ينگاه با مرد
يقه لباسش  عصبي حالتي باسپس  و كوبيد پهلويش به محكمي لگد آرسام

 .آمد بند فرجام سينه در نفس .نشاند صندلي روي و كرد بلندشرا گرفته و  
 اين .انداخت جبار به نگاهي .كند كنترل را خودش كرد سعي و شد خم
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 خود به هم را برگشتن زحمت حتي بود خوابيده شكم با طور همان يكي
   .نداد

 يجلو تونم نمي اصالً .ها...تلخ كردين مادر اوقاتم رو بدجور !ببين -
 دفعه اين ،بذاري سركارم بخواي يا ندي جوابمو اگه .بگيرم خودمو
  ؟كجان تون بقيه بگو حاال .ياريب باال خون كه كنم مي كاري

 صدايي با و كرد نگاه جبار به دوباره كشيد مي نفس تر راحت كمي كه فرجام
   : گفت رگه دو

 هر حاال .فهميدي اينو ديگه خودتم .نيست اينجا ها بچه از كسي -
   .بكن داري دوست كاري

   ؟كنين فرار خواستين مي چطوري -
 بعدشم به جا اون از .شيم رد پاكستان مرز از ديگه هفته بود قرار -

   .نگرفتم تصميم هنوز. نيست معلوم
  ؟ نفرين چند -
  .نفر چهار جبار با -
  ؟چي خواهرت -
  ...كردم مي شما عقد حتماً اونو -

  . مشت آرسام تو صورتش فرود آمد و امان نداد تا حرفش را پايان دهد
  !زنري مزه -

  :به زحمت گفت. بيادچند لحظه طول كشيد تا به هوش 
  .ديگه بردمش مي خوب !ها ،سركار زني مي حرفايي -
  .افسرم من -
   .كنيم چيكار فرمايين مي حاال .سروان جناب ببخشيد -
  ؟كجاس ماشينتون ؟برين خواستين مي چي با -
  .شهر بردنش ها بچه -

www.irtanin.com www.irebooks.com www.ircdvd.com

www.omideiran.ir کتابخانه الکترونيکی اميد ايران www.yekdi.com



٢٩ 

 

  ؟گردن مي بر كي -
  .شه پيداشون بايد ديگه ولي دونم نمي -
  ؟ميزنن در تو بيان بخوان -
 زير زد شدهان دور پارچهوجود  با بود، خوابيده دمر كه طور همان جبار
  : گفت تمسخر بادوباره  فرجام ؛خنده
  .تو پرن مي ديوار از .نه -
 ، ندارم شوخي حوصله گفتم بهت. شه مثل اينكه حاليت نمي -

  .بده جواب درست
  .خوب كنم چيكار بگو شما .بگيرم جلوشونو تونم نمي -
 منم بايد .فهمين مي حتماً جوري يه شما تو بيان بخوان وقتي -

  .بشم مطلع
  .شين مي مطلع هم شما ، زنن مي بوق -
  دارن؟ سابقه -
  .خودمم پاكه صنف اين تو كه كسي تنها -
   ؟نيست تلفني خط هيچ شده خراب اين تو -

 از ناشي اوليه شوك از كه فرجام .دادند رس آميزتمسخر خنده هم باز دو هر
  : گفت بلند صدايي با ،بود شده راحت دل و صورتش درد و آرسام حمله
  ؟؟؟؟ خدمتتون يارمب چايي -
 زد صورتش به سنگيني سيلي عصبانيت با و داد دست از را كنترلش آرسام

 در شود، بلند صندلي روي از كامل طور بهبتواند فرجام  اينكه از قبل و
 به فرجام گونه .نشاند جايش سر لگد با ،كرد مي تهديدش اسلحه با حاليكه
 را سرش ناراحتي با ، نديد صالح را اضافي حركت چون و شد متورم شدت
   .انداخت پايين
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 احترام افسرا به بايد چطوري دم مي نشونتون آگاهي اداره تو فردا -
  .بذارين

 دوستش به و نشست جايش سر ديوار به تكيه با ،فراوان سعي با جبار
 بلند را سرش حاليكه در و نمود تنگ را چشمانش فرجام. انداخت نگاهي

  : كرد تهديد ، خشم از رگه دو صدايي با كرد مي

  !يرس نمي فردا به تو -

  .بينيم مي -
 و شكست را پنجره شيشه بزرگي سنگ و برخاست مهيبي صداي ناگهان
 پنجره طرف به زده شتاب پليس افسر .افتاد داخل به آرسام پاي جلوي
   .پي در پي و بار سه .كرد شليك
 اسلحه اينا. مسخره شم ميمن مطلع  ،تو بياناگه  گفتي كهتو  -

  دارن؟
 ؟طرفي كي با كردي فكر .خطريم بي .نيستيم مدال اون از ما -

  ؟المللي بين هاي قاچاقچي
  .در جلوي برو شو بلند .بزنم سر بيرونو برم خوام مي لحظه يه من -
   .گشود را در و برخاست فرجام
 هيچ .نديد چيزي اما كرد برانداز را اطراف توانست تا سرش پشت ازآرسام 
 دراز تا كرد وادارش و گذاشت او هاي شانه روي را دستانش .نبود خبري
  : زد فرياد و نشست هم خودش .بكشد
 دستگير فرجام و جبار .هستم آگاهي اداره از آرسام سرگرد من -

  .كنيد تسليم خودتونو بينهب صدمه كسي اينكه از قبل .شدن
  :كرددر گوش فرجام زمزمه  .نشد مشاهده واكنشي يا العمل عكس هيچ

  .ها كنم مي داغون مختو بخوري تكون -
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همراه با فرجام  و بيرون آورد جيبش از چاقويي و شد بلند احتياط با آرسام
 به را بود شده بسته ايوان جلوي ها، لباس كردن آويزان براي كهرا  طنابي
 داخل به ،كشيد مي خود دنبال به را فرجام يقه حاليكه در و بريد سرعت

 و كرد قطع را طناب از اي تكه بعد .كرد قفل پشت از و بست را در و برگشت
 را دو هر سپس .بست را دستانش پشت از و خواباند زمين روي شكم از را او

   .دكر پيچ طناب را دورشان و كرد پشت به پشت
 شما طرف از بايد .شه طوالني كارم كمي يه كنم فكر .رفقا شرمنده -

  .باشه راحت خيالم
   .كشي مي زحمت خود بي -
  .شو خفه -
 و داد خود به تكاني هراسان فرجام .شد بلند جوان زن فرياد صداي ناگهان

   .برود خواهرش ياري به تا خواست آرسام از آميز التماس لحني با
 چشمش نامرد چنگيز اين .برس خواهرم داد به خدا، رو تو سركار -

 رو تو .ببرتش خودش با ميخواد پسه هوا ديده وقتي حتماً .دنبالشه
 سوار اگه .بدزدنش نذار .دنبالش برو داري دوست كي هر جون

 يه نذار ، گرفتي كه رو ما .رسه نمي بهشون دستمون ديگه شنب
  .بشه قربوني ديگه گناه بي

 را فرجام مرتب حاليكه در بلند شد؛ هوا به زن آميز ضجه فريادهاي ديگر بار
   .داشت كمك طلب و زد مي صدا

  .برنش مي دارن! بدو مادرت جون ؟سركار معطلي چرا پس -
   .كوبيد ديوار به بغل از محكم را سرش حرف اين دنبال به و

 ؟ترسي مي ؟كني مي نگاه داري رو چي ؟دزدن مي ناموسمو دارن -
 جون .بدو خدا رو تو ؟نترسيدي ما سراغ اومدي وقتي چطور

  .بدزدنش نذار تها بچه
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 نور باغ وسط ناگهان كه نگريست مي را بيرون دقت با او، به اعتنا بي آرسام
 ها آن از يكي كه مردي دو مشاهده با و كرد جلب را نظرش اي قوه چراغ

 كرد باز را در سرعت به ،دويد مي و انداخته خود دوش روي را فرجام خواهر
   .شد روانه ايشان پي در و

 به اي ضربه سرش پشت با و گشود هم از را فرجام لبان شيطاني لبخندي
  .نواخت جبار
  .بيان بر پسش از جالل و چنگيز كنه خدا بودي عرضه بي كه تو -

 خون رنگ چشمانش و رفت هم در شدت به جبار افروخته بر چهره 
  .گرفتند

 را جايي ديگر و شد خاموش قوه چراغ نور ،ايوان از آرسام خروج محض به
 عادي غير چيزهيچ  .انداخت سر پشت به نگاهي ترديد با و ايستاد .نديد

 دام برايش نكند كه انديشيد خود با .داد ادامه احتياط با دوباره .نبود معلوم
  .باشند ديده تدارك ديگري

 صداي .داد تكيه ها درخت از يكي به و ايستاد .كرد نمي كار ديگر فكرش 
 ديوار سمت به و شد جدا درخت از آرام .بود شده قطع فرجام خواهر فرياد
 از مانع پاره كفش .شد مي مطمئن سرش پشت از شده طور هر بايد .رفت

 به را خود ،پشت از كه طور همان ،رسيدن از پس .او بود سريع حركت
   .داد ادامه را راهش ،آرامكشيد مي يگل كاهديوارهاي 

 اسلحه خشاب و ايستاد دوباره .بود وي سريع پيشرويمانع از هم  تاريكياما 
 روشن صداي ناگهان .كشيد را گلنگدنش و كرد پر دوباره و بيرون آورد را

 ،زن فريادهاي صدايدوباره به دنبال آن  و دست دور از اتومبيل موتور شدن
   .نبود جايز ترديد ديگر .رسيد گوشش به ،باغ در مقابل

 از با عجله .بردند مي خود با را فرجام خواهر ،افراد بقيه جنبيد مي دير اگر
 راه نيمه به هنوز اما .دويد باغ در طرف به تاريكي ميان در و شد جدا ديوار
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 را خود اينكه از قبل و خورد صورتش به شديدي ضربه كه بود نرسيده
   .رفت هوش از و غلطيد زمين روي كند كنترل
   .گريست ميهق هق  اي گوشهدر  فرجام خواهر .شد روشن دوباره قوه چراغ
 با و شد نزديك آگاهي پليس آلود خون پيكر به آرام دست، به بيل مردي
  .زد او به اي ضربه پا نوك
 همدستش به آرسام جسد ديدن با و شد نزديك ها آن به در سمت از ديگري مرد

  : گفت
  .كن آزادشون برو .گذشت خير بهدفعه  اين -
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  فصل دوم
  

 ديگريبه شكل  هاي زعفرانيه، تهران را در كوچه، 1356اواخر شهريور
هاي وياليي و شيك،  درختان سر به فلك كشيده، خانه. بينيد مي
حسابي، همراه با سكوتي شيرين و خارج هاي  هاي آخرين مدل، آدم مبيلاتو

  .از هياهو
بخش را  وزيد، نويد يك روز فرح نسيم خنكي كه در اولين ساعات صبح مي 

داد كه با مركز شهر پر از دود و آلودگي فاصله زيادي  اي مي در محله
  . نداشت

شلوار . در حال قدم زدن بود پايينباالي خيابان پسيان زن جواني رو به از 
موهاي خنكي باد . بهي زيبايي به تن داشت لي تنگي به همراه پيراهن گل

پنهان  بزرگي دوديبا عينك  كه ريخت مي صورتياش را روي  بلند مشكي
  .شده بود
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با دقت  رفت كه مي متري دهداشت و هر چند  تياط قدم بر ميبا اح 
فقط شايد . غير از او كسي در خيابان نبود تقريباً. پاييد اطرافش را مي

  . كرد اي يك بار اتومبيلي از كنارش عبور مي دقيقه
و كيف  هاي اسپرتي به پا داشت كفش ،هاي ديگر آن منطقه برعكس خانم

شايد زياد شيك و پولدار . كرد كوچكي هم در ميان دستانش خودنمايي مي
هر  فرمش نظر و خوش تراشيدههم رفته با اندام رسيد اما روي  به نظر نمي

متري،  300بعد از طي مسافتي . كرد رهگذري را به سمت خود جلب مي
 ،بودره شده ياي خ در جاي خويش متوقف شد و در حاليكه به نقطه آرام

در  بازي  پنجره ،در امتداد نگاهش. باز كرد لبخندي از شادي صورتش را
كس پشت  هيچ. كرد طبقه خودنمايي مي ريك ساختمان چهاطبقه دوم 

. داشت خانه صاحبرده پشت آن، حكايت از بازگشت نبود اما رقص پ پنجره
چشمان . اي عينكش را برداشت تا بهتر اوضاع را بررسي كند براي لحظه

از نگاه . رشت و زيبايش فقط چند لحظه فرصت خودنمايي داشتندد
هايي آهسته  با گام. هويدا بود كامالًكش اشتياق ورود به خانه دوست نا هوس

اي  انگشتان كشيده و خوش تركيبش براي لحظه. به در ورودي نزديك شد
. زنگ طبقه دوم را پوشاند اما با ترديدي بي پايان از فشردن منصرف شد

. دادپوشش  دوباره نيمي از صورت سفيد و بي نقصش راعينك دودي بزرگ 
از راه آمده  سرعت بهنگاهي به دور و بر خود انداخت و  براي چندمين بار

 پديداراز پشت پرده  اي سايهموقع  هميندر . بازگشت و از نظرها ناپديد شد
  .شد

********** 

 ازم شايان سرهنگ وقتي. دتازه از خواب بيدار شده بودم كه تلفنم زنگ ز
روز  .اومد باال كفرم حسابي برم، ديدنش به فوري يتمأمور يه براي خواست
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 آزار ور ذهنم هنوزم منطقه اون تلخ وقايع و بودم برگشته زاهدان از قبل
  .داد مي

خواست تمام هواي  دلم مي. نزديك پنجره ايستادم و خميازه بلندي كشيدم
هام فرو كنم و خستگي اين چند روزه اخير  ريه تويزعفرانيه رو  گاهي صبح

  .رو بيرون بدم
چند روز  در كه ماجراهايي. بتونم دوباره به تهران برگردم كه شد نميباورم 
 كويرو در ر آخرم هاي نفس كهبود  كرده تلقينبه من اتفاق افتاد  اخير
  . كشم مي

 مقابل ،لذيذ لقمه يه مثل و كرد خيانت من به ژاندارمري اينكه وجود با 
 و بمونم زنده تونستمبه لطف خدا  اما ،انداخت بلوچستان و سيستان اشرار

 دولتي مديران از بعضي عليه زيادي مداركدر ضمن  .برگردم شهر خودم به
 قبل ،تر سريع هرچه خواستم مي و بودم كرده پيدا هروئين قاچاق در رابطه با

 مطمئن كامالً ،اخير وقايع اين از بعد .برم سراغشون به ،بشه دير اينكه از
 بااليي قيمت به كه كساني .دارم بزرگي دشمنان دربار داخل كه مه بودشد

 كرده معطوف مبارزه اين به شونوحواس تمام و داشتند ومن مرگ آرزوي
  .بودند
  ؟دادند نمي نشون وخودشون چرا دونستم نمي فقط

  ؟كشيدند مي نقشهبرام  مخفيانه كه ترسيدند مي چي از
 راحتي به داشتند، كه قدرتي با ها اون و بودم آگاهي ساده افسر يه فقط من
به  نيازي هيچبه نظر خودم،  .بزنند كنار خودشان راه سر از منو تونستند مي

 هميشه موضوع اين. نداشت ها حرف اينو  تاريكخانهو  فكراتاق  تشكيل
   ...؟كرد مي حمايت من از كسي چه .بود معما رايمب

 تونست مي كسي چه شاه خود از غير ؟بردند مي حساب كسي چه از اونها
  ...؟ گيرهب رو جلوشون
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  ...كنه كمك من به اعليحضرت شخص ، كنم فكر بخوام كه داره خنده
  ...؟ كيه پس

 در ظاهر كه اينه اصلي نكته .نيست مهمبرام  چيزها اين ديگه اآلنالبته 
 .نداره كاربا من  كسي

هم استراحت  خواست باز دلم مي .از جام تكون بخورم محالشو نداشت اصالً
  . كنم

 و بود تاب بي طور اين كه آمده، پيش ضروري خيلي يتمأمور يك حتماً
 .خوردم مختصري صبحانه .بشم حاضر دفترش در تر سريع هرچه خواست مي
 ،كلتم امتحان از بعد و پوشيده ومها لباس و كرده اصالحي و حمام سرعت به

 به ورود محض به .شدم خارج عجله با و دادم جا ام شانه زير غالف درآن را 
   .شدم روبرو ساختمان سرايدار سوري خاله با راهرو
  خوبه؟ حالت خاله، سالم -
   چطوره؟ حالتون سروان، جناب سالم..!! .اوا -
 .گذاشتم برات چرك لباس عالم يه .دارم عجله من .خاله خوبم -

  .شماست گردن معمول طبق هم زحمتشون
 دسته مثل تو خونه نبودي كه روزه چند اين ديدي .خاله چشم -

  بودم؟ كرده گل
  ...خبره چه ببين برو حاال .نكنه درد دستت آره -
  : گفت ناراحتي با و رفت هم در سوري خاله قيافه
 دوره هم گي شلخته و خرابكاري تو كنم فكر .استعداد اين به.. ماشا -

  !!ها سروان جناب ديدين
  : گفتم ،دويدم مي خروجي در طرف به كه طور همان و خنديدم
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چند روزه  ،كن درست خوشمزه شام يه امشب براي راستي خاله -
 حساب باهات شب بخر، داشتي الزم چي هر. غذاي خوب نخوردم

  .كنم مي
 رداُ و خودت دست از منو تا گيري نمي زن چرا پسر .چشم به اونم -

   .كني راحت فرمونات و
  .باش خيال همين به -

 يادش ، كنه درست غذابرام  ،خوام مي سوري خاله اين از تا چرا دونم نمي
  ؟كنه نمي اعتراضي كارها بقيه براي اما ندارم زن من كه افته مي
 روانه پاركينگ طرف به و كشيدم بلندي خميازه اومدم، بيرون كه در از

   .شدم
يه دور تا دورش  ابتدا .و به وجد آمدم زدم لبخندي سفيدم آرياي ديدن با

 اداره به گاز تخت و نشستم فرمان پشت ،بررسيو پس از  گردشي كردم
 .داشت خوبي مانور قدرت و عمل سرعت .بودمش خريده تازه .رفتم آگاهي

 من اما كردند نمي استفاده ماشين نوع اين از آگاهي افسرهاي چند هر
 دوم و كرد نمي شك بودنم پليس به كسي اوالً طوري اين .اومد مي خوشم
   .داد ويراژ ،شد مي خوب تهران هاي خيابان تو ها ماشين اينبا  اينكه

 و نظامي احترام از پس و شده شايان سرهنگ دفتر وارد صبح نه ساعت
 شب قبل همديگر رو .نشستم ميزش كنار مبل روي پرسي احوال و سالم

 دو با متشخصيو  سال ميان زني. ديده بوديم و نيازي به حرف اضافه نبود
  . داشتند قرار روبروي ميزش ساله هشت و هفت حدوداً كودك

با لحن  و كرد من به رو سرهنگ. كردبه من  سالميسر،  حركتآرام با 
  : گفتآميزي  سرزنش
به رجال  طبق معمول اتهامات سنگيني. سروانو خوندم ر گزارشت -

دست از سر اين  بگمد بار بهت دونم چن نمي. كشور زدي
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ميده  سبزي قرمهات بدجور بوي  دونم كله مي. ها برداري گنده كله
. شه كه با اين كارهات اطرافيانت رو به خطر بندازي اما دليل نمي

 .آوردي شانستا حاال هم خيلي 

، كردم ميسر و چشم و ابرو به وجود زن ناشناس اشاره  حركتبا  حاليكهدر 
 : گفتم

 ...اما  -

مداركت كافي . گوش كن طاهر. بگي خواي ميدونم چي  مي -
 ...ارائه بديداليل محكمه پسندتري هنوز بايد . نيست

 ...خوام ميرم، فقط يه كم ديگه فرصت وقت زيادي الزم ندا -

 خواي مييه كم ديگه فرصت فقط . دونم ميخوب هم  .دونم مي! بله -
 براتتو اين چند روزه  فعالً. تا ارواح ما رو به طرف خدا ارجاع بدي

 ...دارم االجلي ضرب كار يه

 ...من ، سرهنگ اما -

آمرانه باال برد و  ور دست راستش .ديگه بهم اجازه نداد تا از خودم دفاع كنم
راجع به اين موضوع  فعالًسخنراني كرد كه يعني دلش نميخواد برام طوري 

  . اي جز سكوت نداشتم چاره. به اخالقش وارد بودم. چيزي بشنود
 يادمه كه جا اون تا .شناختي مي خوب رو آرسام تو! طاهر كن گوش -

 ور جونت و رسيد دادت به ،بودي افتاده مخمصه تو كه بار يك
 ازش خبري هيچ و شده ناپديد كه روزه چند ايشون .داد نجات
. به اين قضيه رسيدگي كنه سريعاًكسي رو ندارم تا  فعالً .نيست
بارها تو  .شوهرشه نگران سختهستن كه آرسام  خانمهم  ايشون

   .هستي ساز چارههاي بحراني بهترين  موقعيت ثابت كردي كه در
 ، بودم آورده بدست كه مداركي با شده طور ره بايد .كنم قبول تونستم نمي

 با بود ممكن اينصورت غيرچون در  رفتم مي اصلي هاي شاخه سر سراغ به
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 رايمب چيز هيچ حال اون در .كنند فرار قانون چنگ از ،فرصت از استفاده
تا از به  برسونم آخر به تهران در رو زاهدان يتمأمور كه نبود اين از تر مهم

 جلوگيري ،بود شده ريخته راه اين در كه گناهاني بي تمام خون هدر رفتن
 در ژاندارمري خيانت و دژايار استوار تمسخرآميز لبخند لحظه يك در .كنم

 صادر ور قتلم حكم دربار زادگان اشراف نداشتم شك .شد مجسم نظرم
 خالي پاشونو زير برسند، مقصودشون به اينكه از قبلخواست  دلم مي ،كردند

   .كنم
 بلند را عصبانيتم از لبريز و گلگون چهره هميشه مثل و حسابي عصبي شدم

 گره آرسام همسر نگاه با نگاهم اما ،كنم اعتراض سرهنگ دستور به تا دمكر
 ماجرا تمام يكباره به كه ديدم مظلومش چهره در غمي آنچنان .خورد

. احترام خاصي قائل بودم براشآرسام رو خيلي قبول داشتم و  .شد مفراموش
خواست  م ميدل ،ه آگاهي شدمرااز وقتي وارد اد. الگو بودبرام  اصالًراستش 

 مادر كنار در آرام ،شيطان پسرك برعكس دخترش .بشميه روزي مثل اون 
 طرف به ديد ومن سكوت وقتي .داد مي گوش ما حرفهاي به و ايستاده
  .بغض گلوش تركيد و برگشت مادرش
 با هايشان شانه .گريستند هم با دو هر و گرفت آغوش در اونو آرسام همسر

 و نياورد طاقت هم شيطان پسرك .خوردند مي تكان شدت به گريه هق هق
 حتي .بود انگيزي رقت منظرهعجب ! اي بابا .شد اضافه ها آن جمع به

   .شد اشك از پر چشمانش و گرفت قرار تأثير تحت هم سرهنگ
   .كردم شكر رو خدا بودم مجرد اينكه از

 آرسام برايتو يه لحظه دلم  .مبد نشانبايد  العملي عكس چه دونستم نمي
باورم  در حتياعتماد داشتم كه  به او آنقدرهرچند كه . خيلي تنگ شد

 ،بريزم اشكي تونستم مي اگه شايد... اما . اتفاقي بيافته برايشگنجيد  نمي

www.irtanin.com www.irebooks.com www.ircdvd.com

www.omideiran.ir کتابخانه الکترونيکی اميد ايران www.yekdi.com



٤١ 

 

 .كنم گريهنتونستم  ديگه مادرم، و پدر مرگ از بعد اما .كردم مي رو كار اين
  ...بگذريم .شده وارد بهم كه شوكيه خاطر به گن مي دكترها

  : گفت ،و كنترل كنهكرد خودش سعي مي كه طور همان سرهنگ
 كه كنم مجبورت نميخوام من .داره هم ديگه بچه تا دو آرسام -

 كردم فكر چي هر اما بذاري معطل يا كني ول رو اسكندر پرونده
   .گردهب آرسام دنبال تونه نمي تو از بهتر كس هيچ ديدم

  : گفتم و بردم باال تسليم عالمت به را هايم دست
  ...كه شرطي به سرهنگ جناب قبول -
 آماده تهران تو رو كار ادامه مقدمات و خونم ميدوباره  گزارشتو -

 اونوقت تا .ياريب در دلواپسي از رو ها بچه و زن اين تو تا كنم مي
  .كنه كمكت تونه مي و برگشته هم افروزستوان 

  افتاده؟ آرسام براي اتفاقي چه -
 تو جنجالي پرونده يه كه بود ماه دو اما ؛داشته زياد كاري خرده -

 مطالعه خوب و ببر .س پوشه اين تو گزارشهاش تمام .داشت دست
  .كنيم صحبت هم با اش درباره تا بيا بعد .كن

  .اطاعت -
 از هم آرسام همسر زمان هم .كوبيدم هم به پاهامو پاشنه و برخاستم جايم از

  .گرفت قرار مقابلم و برخاست جايش
 به دوم و خداست به هام بچه و من اميد اول طاهر، سروان جناب -

  .كنيد پيدابرام  ازش خبر يه شده طور هر .شما
  : دادم پاسخ ، بودم شده خيره ها بچه به كه طور همان
 انمأمور از آرسام سرگرد عالوه به .خانم مديونم ايشون به من -

 بهتون .كنم مي پيداش شده طور هر .هستند من استاد و قديمي
  .كنم مي شروع رو كارمقدرت  تمام با اآلن همين از .ميدم قول
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  .دارم ايمان شما به من .كرد مي تعريف زياد شما از شوهرم -

سالم يه جايي  صحيح و اآلندم كه  بهتون قول مي. نگران نباشين -
 .رو دستگير كنه ها كمين كرده تا متهم

داشته چند روز پي در تو اين همه سال سابقه ن. نه جناب سروان -
 . زنه دلم خيلي شور مي. خبر بذاره پي ما رو بي

و شروع كارم اآلنمن از همين ! خدمتتون كردمعرض . چشم -
  .  كنم مي

حالم  بدجوري .شدم خارج دفتر از و دادم تكان خداحافظي عالمت به سرمو
دوست داشتم دق . ده بودام آشوب ش معده تمام ناراحتياز شدت . گرفته بود

   ...كه گشتم ميدنبال بهانه ... كنم خالي يكيو سر ر ام دليو 
 .اداره اخالق نمونه و تيپ خوش دوست .شدم روبرو آريا با دفتر، از بيرون

 از بعد و كرد باز آغوششو خنده، از پر رويي و نظامي سالم از بعد آريا
تمام  كه مثبت داشت انرژي آنقدرپسر  اين .كرديم بغل رو همديگر ،روبوسي
  .كرد مي پاك منو رواني هاي ناراحتي
 .كردي كوالك ها بلوچ وسط بدجوري شنيدم ؟جون فري چطوري -

به . كردي روسفيدمون. دادينشون  جيگر خيلي. رفيقدمت گرم 
. بوديم جوياو از سرهنگ روز لحظه به لحظه حالتخدا من و اف

  نشد؟ كه طوريت
  خبر؟ چه .بود مواظبم خدا فقط هميشه مثل .بابا نه -
 كه تو .گردنم انداخته دزدي دله پرونده چند سرهنگ .فعالً هيچي -

  .گيرن نمي تحويل رو ما اينا نيستي
  خبر؟ چه افروز از -
 فرستادنش گرگان؟ كهمگه سرهنگ بهت نگفت  -
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 يارو اين ،كردممن برداشت  كه طور ايناما . گفت چيزايي يهچرا  -
 .سرياليهقاتل  يهاز  بيشتر چيزي يهافروز رفته دنبالش  كه

از تهران دنبال  كه افسريه سومينافروز . كنم مي فكر همينطورمنم  -
 .رفته يتمأمور اين

  :پرسيدم نگرانيبا 
 موفق نشدن؟ ديگه تاياون دو  -

گردنش  روي افقيخط  يكبا انگشت  حاليكهو در  كرد مكث كمي
  :، گفتكشيد مي

  .همونجا تموم شده يتشونمأمور آخرين -

 ؟جا اونمثل افروز بره  يكي بايد آدمي همچين براياونوقت  -

 ؟بوديزاهدان مناسب  يتمأمور برايمگه تو  -

داره  وماجرا ب ايناما . برم اسيدنبال باند  كهمن خودم خواستم  -
 .نيافته اتفاقيافروز  براي اميدوارم. آريا

 .مياداز پسش بر . س نگرانش نباش اون اعجوبه -

 :با پوزخندي گفتم

 بدون من موفق بوده؟ يتمأمور كدومتا حاال تو  -

 هات شروع شد؟ باز منت -

  :پرسيدم شرمندگيزدم و با  لبخندي
  شلوغه؟ سرت پس -
  داشت؟ چيكارت سرهنگ .بابا نه -
 ؟داري خبر آرسام از -

  :گفت متفكرانهو  كردشو تنگ چشما
  .نديدمش وقته چند نه -
  .شده گم اينكه واسه -
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  .رفت مي پيش خوب كه اون چطور؟ -
  ؟چيه منظورت -
 ؟نداشتي خبر .بود اون دست جالد پرونده -

  :گفتم اعتنايي بيبا 
  ؟كيه ديگه جالد .نه -
 كني نمي وقت كه خودته هاي پرونده گرمه سرت آنقدر .داري حق -

  دستت؟ چيه اين .بزني همكارات به سري يه
  .آرسامه گزارش -
 .هاش رو بريده يه قاتل رواني سر زن و بچه .خونشب برو پس -

 :گفتم عصبي لحنيبا 

ا ايه؟ هر هفته شاهد اين كشت و كشتار خوب مگه موضوع تازه -
به فرهنگ كوچه  فارسي بِزَنِ ،نزَبِتا وقتي كه اين فيلماي . هستيم

ن، دشنه تنها حالل مشكالت مردم كن و بازار ما حكومت مي
هر ننه قمري يه قداره . كس اعتمادي نيست ديگه به هيچ. شه مي
  .اي سينماسته كنه قهرمان فيلم بنده به كمرش و فكر مي مي

 من از و اومد دنبالم .افتادم راه دفترم سمت به .ه بودگرفت لجمحسابي 
  : پرسيد
  فرامرز؟ ري مي كجا -
  .كارم سر -
  ؟كنم چيكار من -
  .كارت سر برو هم تو خوب -
  ؟چي يعني -

 برخورد من با كه آمد مي سرعت با اونقدر .برگشتم طرفش به و ايستادم
  .كرد
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- ببخشين.. .ها. 

  :گفتم جديو لحن  عصباني قيافهبا همون 
  ؟كرده تعيين پرونده برات سرهنگ گي نمي مگه -
  ...اما چرا -
  .بذار تنها منو و برس كارت به برو پس -
 ام شانه روي را دستش آريا كه دهم ادامه راهم به خواستم و برگشتم دوباره

  .نمود متوقفم و گذاشت
    !فرامرز -
  ...؟لهب -
  ؟ناراحتي من دست از تو -
  ؟چي يبرا نه -

 روي خنده .زد مي موج شرمندگي نگاهش در .ايستاد مقابلم مجدداً آريا
  .ه بودمرد لبهاش
 اسكندر ماجرايو در من هنوز خودم .شناسم مي خوب رو تو من -

  . دونم ميمقصر 
 ؟چي كه خوب -

رو راه  بازي آتيشو اون  دادم نمياز دست  خونسرديموشب  اگه اون -
 .بكشيهمه دردسر  اين شدي نميتو مجبور  ،انداختم نمي

 :دوباره رومو برگردوندم و با غيظ گفتم

 .گي ميچرت  داري. نيست طوري ايناصالً  -

هايم را گرفت و در گوشم  بار دو دستي شانه اين. بردار نبود اما آريا دست
   : گفت
 حقش .كشيدي چي جا اون كنم درك تونم مي .دلگيري من از تو -

   .نداشتيم اي چاره اما .بذاريم تنهات كه نبود
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چون  نيستم ناراحت اصالً من .بكني فكري همچين نبايد تو -
 .رغم اصرار شديد شما، خودم ازتون خواستم كه دنبالم نيايين علي

 ويتمأمور اين زودتر چي هر خوام مي .ايه ديگه چيز من مشكل
 باهات هم موقع اون تا .كنيم شروع اصليمونو كار تا كنم تموم
 بايد چيكار كنم فكر تا باشم تنها مدتي يه خوام مي .ندارم كاري
 در تامون سه هر جون كهمن مطمئنم ، آريا كنگوش  .بكنيم
   .خطره

  .دونم مي - 
بعد تو گوشش  .يارمب در دلش از تا بوسيدم غمگينشو صورتبرگشتم و 

 :كردمزمزمه 

 برم خواستم خودم كه درسته .گذاشتيم قدم خطري پر مسير تو ما -
 به و تيمسار زودهنگام موافقت اما .بندازم گير رو اسكندر تا زاهدان
 دليل بي ماجراها اين كه كرد ثابت ژاندارمري خيانت اون، دنبال
  .نبودند

  ؟كردي فرار ها بلوچ محاصره از چطور تو -
 به هم افروز فرستادن اما .كنم مي تعريف برات بعداً .داره داستان -

 جا اون اوضاع از كه طور اين .نيست دليل بي يتيمأمور چنين
 يك نه ،رفت مي گرگان به بايد تجربه با تيم يه حداقل معلومه،
 مشكوكي اتفاق تو براي .اون مثل احساساتي و شق كله جوون

   ؟نيافتاده
  :و گفت شد باز اخمش
  .گيرن نمي جدي رو ما گفتم، كه بهت -
حسابي  .بينن مي خوابي يه برات حتماً .نباش خوشبين هم زياد -

  .مواظب خودت باش
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   .مونم مي منتظرشون -
 افروز نامزد. نباش شق كله ديوونهتو مثل اون . كن احتياط كامالً -

  ؟كنه مي چيكار
 هم عسل من يه با .غرغره حال در شب تا صبح .نگو كه اونو واي -

 راه زخمي پلنگ يه مثل ببخشين.. .سگ مثل .خوردش شه نمي
 .گيره مي رو همه پاچه و ره مي

  :گفتم شوخياش زدم و با لحن  به شانه دستي
  چطوره؟ مينا راستي .داره حق -
  .خورد مي غصه مرتب .بود نگران برات خيلي اونم .خوبه -
  .خورهب غصه افروز براي فعالً بگو بهش -
  .نيست دستور به الزم .خوره مي -
 تو رو خودتون زود افروز و تو ؟كنيد عروسي خواين مي كي پس -

   .انداختين هچل
تو خودت حال نداري چرا ما رو مثل خودت  ؟چي كه باالخره -

  بيني؟ مي
  .كنم خبرت تا سركارت بروخيال بابا،  بي -
  .ها نشي گم آرسام مثل هم تو حاال بِپا .باشي موفق -

  .رفتم باال ها پله از و زدم اش سينه به مشتي شوخي به
 ميزم روي كه هايي ورقه و ها پوشه .بود درهم و شلوغ هميشه مثل دفترم
 ديدگان هنوز .گذاشتم ها آن جاي آرسامو پرونده و زده كناري به رو بودند
 اصالً .شد گرفته حالم بدجوري .بودند چشمانم جلوي كودكانش آلود اشك

 در پاكت تو از سيگار نخ يك و كردم باز ميزمو كشوي .نبود خوبي روز
 از پس و رفتم پنجره مقابل ،كردم خيسش لبم پشت با اينكه از بعد و آوردم
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 منظره به بودم، رفته فكر تو كه طور همان و زدم عميقي پك زدن، آتش
  .شدم خيره خارج
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  فصل سوم
 مالقات تقاضاي شايان سرهنگ از تلفني كه بود ظهر از بعد چهار ساعت
 با سرهنگ .شدم حاضر دفترش داخل بعد ربع يك ،ايشان موافقت با .كردم

  : پرسيد تابي بي
  شد؟ دستگيرت چي خبر؟ چه طاهر، خوب -
 مواد قاچاق به ش، هخانواد عام قتل به اقدام از قبل سال سه جبار -

 .نيافتاده گير هم اصالً كه اينه جالبش نكته و بوده مشغول مخدر
 جاي اصالً كهآريامهري  سلطنتي توي رژيم موضوع اين البته

  ...چي آرومه اينجا همه...دارهن تعجب
 ؟كني شروع خواي مي بازم. راه ننداز سياسيبحث  طاهر، كن بس -

  .مطلب اصل سر برو
 بايد خودم چون ندارم باشه، شما اطالعات از خارج كه چيزي واهللا -

 كه شده ثابت بهش اينكه يا و كرده فكر اون .برم تحقيقات براي
 اونو هم شبانه آميزي جنون حالت با ،كرده خيانت بهش زنش

   .گفتن رو ها همين شاهدها .دختراشو تا دو هر هم و كشته
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  ؟چيه خودت نظر  ؟چي ديگه. دونم ميها رو كه خودمم  اين -
و  كار پر انافسر جزو آرسام .نداره وجودبرام  توجهي قابل نكته -

 اين تو .دارم قبول خودمو روش من ،حال اين با اما آگاهيه،باهوش 
نشده  رسيدگيبهش  كه داره وجود زيادي تاريك هاي نقطه پرونده

 جبار از جنس خريدار كه افرادي تمام از اون .بشه روشن بايدو 
   .نيست خبري فروشنده از اما كرده بازجويي بودن،

  نداره؟ وجود نخي سر هيچ يعني -
 خبرايي اونا شايد .خودم هاي خبرچين سراغ برم بايد .دونم نمي -

  .باشن داشته
  ؟كني مي شروع كي از -
  .اآلن همين از -
  ؟خواي نمي كمك -
  .نه -
  ؟آريا حتي -
  گفته؟ شما به چيزي -
 دست اي پرونده تنهايي وقت هيچ تو آخه .بود خودم پيشنهاد نه -

  .گيري نمي
 طوري هم رو آريا سر .باشه طوري اين دارم دوست رو دفعه اين -

 .تنها باشم روزيچند  يه خوام مي .فتهني من ياد تا كنين گرم
  .رو ندارم كسي هيچحوصله . گرفتارم سرهنگ خيلي

 تونستم نمي .مداو طرفم به و شد بلند ميزش پشت از و زد لبخندي سرهنگ
 گذاشت هايم شانه روي وشدستا .انداختم پايين وسرم .كنم نگاه صورتش تو
 بود ها سال .گرفتم آغوشش در و يارمب طاقت نتونستم .شد خيره من به و
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 حمايت من از توانش تمام با كه الحق و بود گرفته وپدرم جاي شايان كه
   .كنم كمبود احساس داد نمي اجازه و كرد مي

من با رفتنت . كردن اذيتت خيلي زاهدان تو كه دونم مي پسرم، -
 اما .تيمسار هم راضي شد. خودت خيلي اصرار كردي. موافق نبودم

 چرابرات افتاده؟  اتفاقيچه  .س هادار تمام زبانزد تو روحي مقاومت
  ؟گي نمي بهم رو دردت چرا .شدي افسرده آنقدر

  : گفتم و كشيدم آهي شدم مي جدا وي از حاليكه در
 از .كنم حل مشكلمو بايد خودم .سرهنگ نداره درموني من درد -

اگه اجازه  .خوام مي معذرت ،كردم آزرده رو شما خاطر اينكه
 .بشماز حضورتون مرخص  فرماييد مي

   .زنه ميدلم برات شور  هميشه. كن احتياط خيلي. برو. باشه -
 تأسف با سرهنگ .كردم خداحافظي و دادم نظامي سالمي هايم پاشنه با

  .داد خروج اجازه و داده تكان سري
 مشكالت وارد رو بيچاره اون خودي بي چرا مفكر كرد خود با اداره از بيرون
 تو وخودش ممكنه ،كنه مي تهديدم خطري چه كه بفهمه اگه .كردم خودم

 .نفهمه چيزي حاالتم از ديگه كه باشم مراقب بايد خيلي .بندازه دردسر
 كشورشبه  ها سال ،پاك نيتي با كه قديميه افسر يه اون باشه چيهر

 بقيه و بشه ازنشستب احترام و عزت با كه اينه هم لياقتش و كرده خدمت
 من شخصي مشكالت وارد نبايد وجه هيچ به .بگذرونه آرامش در وعمرش

   .شد مي
  .كشيدم عميقي نفس اداره از بيرون

 .كردم مي استفاده ام تجربه و توان حداكثر از بايدنداشتم و  چندانيفرصت 
 متمركز افكارمو كردم سعي نبود، اختيارم در زيادي زمان اينكهبا توجه به 

   ؟كنم شروع كجا ازبايد  .كنم
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 و زدن قدم كمي از پس .كنم خرابش خواست نمي دلم .بود انگيزي دل عصر
 پاتوق طرف به يكسر و فرمان پشت نشستم .نياوردم طاقت ديگه انديشيدن

 و شهر جنوب معروف هاي قاچاقچي از يكي گمراه غالم .راندم "گمراه" باند
 حال هر به اما بود نبرده پرونده تو اون از اسمي آرسام .بود جبار همشهري

  ...مفت گنجشك و مفت سنگ
 تو .گنجشك از غير به بود حيووني هر شكل غالم قيافه .گرفت ام خنده

 معامله يك توش حاال تا نكنم فكر .داشت امالك بنگاه يه سيروس خيابان
 .داشتيم هم با شديد درگيري يه پيش سال سه .باشه كرده هم نهخو

 حوصله اصالً چون ،باشهمونده  يادش من شصت ضرب هنوز مبود اميدوار
  .كنم مي اخالقي بد كه مطمئن بودم و منداشت

 ،كردم پارك بنگاه از باالتر كمي و خيابان گوشه رو اتومبيل اينكه از بعد
 .بردم جلو آنجا مقابل تا ماشينو و دادم عقيده تغيير بالفاصله اما شدم پياده

 .بودند زده چمباتمه جلوش هاش نوچه از تا دو و اومد مي نظر به بسته در
 دو هر .پريدند جا از فنر مثل .رفتم نطرفشو به كنم قفل رو در اينكه بدون
 ديگه و مدهاو دستش حساب غالم كه شد معلوم .بودند قبراق و جوان

 شيشه پشت از رو نفر چند سايه .گيره نمي كار به رو اهمعتاد و اه بدبخت
 ياد ومن كه منشي التو  دماغي تو صدايي با ها نوچه از يكي .دادم تشخيص

  : پرسيد ،انداخت براندو مارلون صداي گوينده
  ؟فرمايش -
  .كن صداش -
  ؟جنابعالي -

 دو هر .زدم كنار اسلحه روي از كتمولبه  و انداختم صورتش به تندي نگاه
   .پريدند عقب به ها زده جن مثل يكباره
  .بزنم حرف باهاش خوام مي فقط .ندارم كارش بگين بهش -
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 كمي. گذشت اي دقيقهدو  يكي .بست سرش پشت رو در و پريد داخل پسره
 ؛رفتم باال مغازه هاي پله از قراري بي با بعد .كردم پا آن و پا اين و ايستادم

 و ريخته ترسش گويي كه حالتي با يارو ،كنم باز رو در اينكه از قبل ولي
 دستش پشت با حاليكه در و مداو بيرون ،باشه آورده دست به جرأتي دوباره

  : گفت پررويي با ،بست مي رو در
 ؟بديم حساب حق بايد نفر چند به ما گن مي خان غالم ،سركار -

 ما كليو  اومده ديروز .بگيرين جاللي گروهبان از سهمتونو برين
  .وانستا اينجا داداش برو.. .زده تيغ رو

 شا هچون به مستقيمي مشت چپم دست با و دادم دست از كنترلمو ديگه
 و افتاد داخل به هيكل تمام با نداشت رو حمله اين توقع كه مردك .زدم

 فرو سهمگيني صداي با ،ديوار با آن شديد برخورد با در، بزرگ شيشه
 داخل كه نفري سه من، ورود با. دموارد بنگاه ش احتياطآرام و با  .ريخت
 گمراه دستور منتظر ،واكنشي هر از قبل اما .پريدند جا از بودند نشسته
 رنگش من ديدن با ؛بود نشسته بزرگي تحرير ميز پشت كه غالم .ماندند

   .شد سفيد گچ مثل
و شلوار  كت. پوشيد هاي كاله مخملي قديم لباس مي هنوز هم مثل جاهل

فرفري موهاي با چشمان درشت و دريده  ،باز يقه سفيد پيراهنو  مشكي
از هر  كه به قول خودشون اي دررفته بناگوشهاي پرپشت و از  سبيل وبلند 

 قيافش با اون كاله. مداو يه جورايي ازش خوشم مي. باريد گوشش خون مي
  .انداخت ذاشت منو ياد پدرم ميگ شاپويي كه سرش مي

صورتش جا خوش كرده بود با ديدن من پا به فرار  غروري كه روي 
  : كرد سالم زبون لكنت با زده شد و اي شوك براي لحظه. گذاشت
 ...طاهر سروان ...سالم عرض شد...س -
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زير ميزش  لگد بهواكنش اطرافيانش، با  ترين كوچكآماده بودم تا با  كامالً
اما گويا اونها هم حساب . روي سرشون خراب كنم بكوبم و دفترشو

  . دستشون بود
  .گمراه غالم جناب نشدي ارشاد كههم  هنوزبينم  مي -
  ...سروان جناب شرمنده -
 تازه كه پررو جوان طرف به و داده تكان ميز پشت از وش گنده و چاق هيكل

 بدبختاون  گوش تو كه محكمي سيلي از بعد و رفت بود استهزمين برخ از
  : زد نعره سرش ،خوابوند
  ...پاسبونه؟ اينآخه  خاك بر سرت، -

 من به دستهاش الي از مظلومانه بود، گرفته گوششو كه طور همان يارو
 داشت عقده چي هر و نكرد معطل غالم اما .سوخت براش دلم .نگريست

 حالي در و برگشتبعد  .انداختش بيرون لگد و چك با و كرد خالي سرش
 ها صندلي از يكي روي تا كرد تقاضا من از ناراحتي با ، بود پايين سرش كه

  .آورد چايي رايمب سرعت با هم نفر سه آن از يكي .بشينم
 ديگه شدم آزاد وقتي از من اما ،جسارته.. .سروان جناب ببخشين -

  .كنيم مي كاسبي داريم .پاكم پاك هم اآلن .كنم نمي خالف
  .اينجا نيومدم چيزا اين براي .كني مي چيكار نيست مربوط من به -
  .بفرمايين رو امرتون -
  .بزنيم حرف تنها هم با خوام مي -
  .نيستن غريبه اينا -

 بهشون خالفي همه .داشتند تابلويي هاي قيافه .انداختم ها آن به نگاهي يه
 جلوش و آوردم در جيبم از رو جبار عكس .باشند داشته كه خورد مي

   .انداختم
  نه؟ مگه شناسيش مي -
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 و دوخت من به شو دريده هاي چشم .كشيد هم در هاشو اخم و كرد نگاهش
  : گفت آلودي خشم و دورگه صداي با

  .نيستم فروش آدم ، بكنم كاري هر كه دوني مي -
  نه؟ يا شناسيش مي پرسيدم فقط .نخواستم چيزي هنوز كه من -
  ؟چي كه خوب .آره كه گيريم -
  ؟كرده چيكار دوني مي -
بينين  ها رو بازكنين مي شما اگه الي روزنامه چه؟ من بهاما  .آره -

 بايد من هم رو ااون كار تاوون. كشه كه هرروز يه نفر داره زنشو مي
  ؟بدم پس

 .شده قايم كجا بپرسم نيومدم .نداري خبر ازش كه دونم ميخودم  -
  ؟خريده مي  جنس كي از بگو فقط

  .دونم نمي اونم -
 جايم از درحاليكهو  كوبيدم ميز روي صدايي پرو  محكمدستم ضربه  كفبا 

  : غريدم نفر سه اون به عصبانيت با و شدم مي بلند
  .ياهللا .زود .بيرون تاتون سه هر -

   .كنند عمل دستورم به كه كرد اشاره ها آن به .كردند نگاه غالم به ناراحتي با
  ...اجازه غالم داش -
  .ميشه چي ببينم تا  بمونيد بيرون.. .برين فعالً -

  : گفتم غالم به ها آن خروج از بعد
 داري هايي كاري كثافت چه اينجا دونم مي خوب .جناب ببين -

 خاطر به همكارام از يكي اآلن اما. كاري به اين كارا ندارم .كني مي
 اآلن تا هم شايد دونم نمي .خطره در جونش جنابعالي واليتي هم

 جنس بابا اين به كي نگي بهم اآلن همين اگه .باشه مرده
 آب قطره يه ذارم نمي مادرم و پدر خاك ارواح به ،فروخته مي
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 دوباره بذارم مغازت تو جنس شده اگه .بره پايين گلوت از خوش
   .تو اون ميبرمت

 خيال بي .فروختيم بهت تري هيزم چه ما مگه سروان جناب آخه -
   .بابا

  ؟بگي چيزي خواي نمي پس -
  .بگم چي دونم نمي آخه -
   .كن هگان پس .باشه -

و منتظر  شد بلند صدايي اونطرف از .كردم بازش و آوردم بيرون سيمو بي
 كه غالم .جا اون بريزن مأمور تا چند با دادم دستور اپراتور به .دستور موند

  .افتاد پا و دست به ،بدم نشون العمل عكس شدت اين با نداشت انتظار اصالً
 ما با اون .دونم نمي پيغمبر به ،پير به خدا، به سروان جناب -

 هم بود تر ارزون هم كه خريد مي كسي از جنساشو .پريد نمي
 كسي به نشه زياد كارش تو دست اينكه براي .بود بهتر كيفيتش

 خيال بي پرستي مي كي هر جون رو تو .پره مي كيا با كرد نمي رو
   .شو ما

 پيدابرام  طرفو اون و كني جو و پرس فردا تا كه رم مي شرطي به -
  .كني

 خيلي خودمون قبالً چون. جناب سروان دمب قول تونم نمي -
هام  به جون بچه .داد نمي خط ناكس اما كنيم فضولي خواستيم

  . بابا نكنرو اعصاب ما تاخت و تاز  آنقدر. گم ميراست 
  ؟كيه يارو بفهمين نتونستينچطور  ؟شه مي مگه -
 ما .سروان جناب نيست دار سابقه هست كي هر طرف -

اما اين يكي . شناسم ها رو مي من بيشتر فروشنده .شناسيمش نمي
هام رو كفن  همه بچه. رخ نشون نداده تا حاال اصالً. خيلي زرنگه
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بابا ديگه قسم از اين باالتر تو كه . گم جناب سروان كنن راست مي
و چه آخه اين يار. دروغ نگفتم بهت كه. خونواده دارم دوني مي

 بگين خدا رو تو. قسم بخورم براشو هام هارزشي داره كه جون بچ
  .داريم آبرو اينجا ما بابا .نيان دوستاتون

 آبرودارهم  گمراه غالم .خنده زير زدم و بگيرم رو خودم جلوي نتونستم
  .القمند به خانوادشو هم ع شده

 .بيرون اومدم مغازه از و داده تكوني وسرم. شم فهميدم چيزي كاسب نمي
    .بودند ايستاده بيرون نفري پنج چهار

 وونخودش نيست الزم و شده منتفي يتمأمور گفتم و كردم روشن سيمو بي
 هاي نوچه قيافه زدم مي استارت اتومبيلمو داشتم وقتي. بندازن زحمت به

   .خورد سيري كتك كه اون مخصوصاً بود، ديدني غالم
 در بال پرنده مثل سفيدم آرياي .دادم فشار گاز تخت و كردم كالج نيم

   .آورد
 شام براي دادم ترجيح و انداختم نگاهي ساعتم به .بود شده غروب نزديك
  .برگردم خانه به زودتر

   .بودشده  شب كامالً شدم كه آپارتمانم نزديك
 رفتم سرش پشت. بود شده متوقف رنگ آبي پژوي يكپاركينگ  در جلوي

 جابجا تا زدم بوق بار چند داشت، قرار آن درون كه اي راننده ديدن با و
   .انگار نه انگار اما .شود

 ديگر بار چند .نخورد تكان جايش از و نكرد توجهي ترين كوچك راننده
 تند هايي قدمبا  و شدم پياده ،وي توجهي بي ازعصباني  ،بعد و كردم تكرار

 شيشه زيبا راننده .زدم او سمت پنجره به انگشت با بار چند ورفته  نزديكش
  : گفت خنده با و كشيد پايين رو

  قهرمان؟ برگشتي كي -
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 زني .بود هنگامه .و ناخودآگاه تمام صورتم لبخند زد خوردم يكه ديدنش از
 ماجراي .همواظبم و دنبالم مياد سايه يه مثل ها مدت كردم مي احساس كه

   .گشت مي بر خونين و تلخ خاطره يه به اون با من آشنايي
سوژه بودم كه نزديك اتومبيلم  با دوربين در حال مراقبت از يك قبل سال 

 شيطون. ش توجهم رو جلب كرد تيپ و قيافه. شدم هنگامهمتوجه حضور 
همونطور كه به جاي پرت شده و  كامالًحواسم . جلدم رفته بود زير بدجوري
كه اتومبيلي نزديكش شد  كردم، متوجه شدم و مراقبت مياين خانممظنون 

اونقدر . شروع به صحبت كردند خيلي سريع پياده شده و با اوو دو مرد 
 كامالً. بشمرنگ يكي از دو نفر  چشمام تيزبين بودند كه متوجه كلت سياه

بدون معطلي . مشخص بود كه با تهديد سوارش كردند و با خودشون بردند
 مرگبار درگيري يك از بعدم و تا بيرون شهر تعقيبشون كردو گرفتم و گازش

   .دادم نجات نواو و آورده در پا از نفر را دو هر واري معجزه طرز به
  !اما بعد تازه فهميدم كه چه غلطي كردم

بهم گفت كه ازش تقاضاي كثيفي  هنگامه. آمريكايي بودند اون دو نفر
ترسيده بودم كه تصميم  آنقدرهرچند همه چيز مشكوك بود اما . داشتند

  . گرفتم حرفاشو قبول كنم
  .گفت كه تو دام هولناكي افتادم اما ته قلبم بهم مي

و  كاپيتوالسيون قانون ترس از چون شد سلب من از آسايش بعد به اون از
   ...اينكه خصوص به كنم گزارش ور موضوع نكردم تجرأ حرفا اين

 تمام از اون روز به بعد اما كنم تعريف بعداً شايد !مفصله داستانش! واي خدا
 قاتلين يا قاتل دنبال به ساواك و اسرائيل و آمريكا امنيتي انمأمور

   .مند سوتي كه بودم مي مواظب بايد مرتب من و گردند مي
  .كار خيلي مشكلي بود! خدايا

  .هم اضافه شد يكي اين. بود كمخودم  دردسرهاي
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اطالعاتي اين  انمأمورهاي مختلف  تا حاال به سختي تونستم از دام
 ،به طور نامحسوس به حال،هنگامه هم از اون روز تا . ها عبور كنم سازمان

تو خيابونا اي  هر از چندگاهي هم با يه بهونه. زنه دور و بر من گشت مي
خجالت كه  بود دوستانهنه و صميما آنقدربرخوردش . كنه باهام مالقات مي

  .بگمو بهش حقيقتم يدكش مي
ما ا. مادافت م كه گير ميكرد؛ شك نداشت هاش ادامه پيدا مي خه اگه مالقاتآ

بار براي هميشه اين قضيه  يك تصميم گرفتم تا. احتياط شوخي بردار نيست
  .  رو حل كنم

  ؟كني مي چيكار اينجا چطوره؟ حالت سالم -
  .بزنم شما به سر يه اومدم شدم نگران براتون هيچي -
  ؟شدي نگران چرا -
     ؟داشت خبر زاهدان يتمأمور از يعني
 حتماً گفتم نداشتم شما از خبري كه بود روزي چند .طوري همين -

  .يتمأمور رفتين
 اما .كنه مي بازي نقش سختي به كه بود معلوم كامالً .كرد تصنعي اي خنده

 تنها زن اين كه بگم تونم مي تجرأ به ؟رفتم كجا من كه دونست مي كجا از
. ردمصورتش ب نزديك سرمو .كنم شا حل ،نداشتم دوست كه بود معمايي

  :پرسيدمبا تمنا . كردپر  تمام مشامم رو انگيزش دلعطر 
  باال؟ نمياي چرا حاال. كشيديزحمت  اينجاتا  كهشما  -
  .شم نمي مزاحم نه -
 رو اون روبرو پارك كن، ماشينت. رحمتينمزاحم؟ شما فرشته  -

   .حاضره شام باال بريم
 ...آخه -

  :شدم و گفتم خيره سحرآميزشچشمان  در مستقيم
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   .بخورم تنها ور شامم امشب ندارم دوست. كنارو بذار تعارف -
  ندارن؟ تشريف منزل ونخانمت مگه -
  .مرتب بد آوردم .ندارم حوصله اصالً امشب .كنار بذارهم  رو شوخي -
 .شم مي مزاحم ديگه موقع يه. رينمياو بد  اين خسته اگه خوب -

  :كردمباال انداختم و با خنده اصرار  ابروانمو
. دارم كارت .شدي مزاحم وقتي خوب اتفاقاً .عشوه نيا آنقدرحاال  -

  .كن خاموش
 ،بست مي ور سوئيچش كه طور همانو  كرد پارك خيابانآنطرف  اتومبيلشو

  : پرسيد
  ؟كني مي اصرار طوري اين كه داري چي شام حاال -

 پاسخ ،كردم مي باز وساختمان در حاليكه در و بردم داخل پاركينگ ماشينمو
  : دادم
  .نزديكه همين رستوران نيومد خوشتون اگه .ببينين تا بفرمايين -
 شام وگرنه شماست ديدن فقط من قصد .چيه حرفا اين بابا نه -

 امتحان بار يه كه ارزه مي بهش .سا هخوشمز حتماً طاهر سروان
  .كنيم

  .تو بيارين تشريف. بفرمايين .حتماً كه اون -
  .ممنون -

   .شدم داخل شدنبال به م همخود و شود وارد تا كردم تعارف دست با
 لبخند ،هنگامه ديدن با و آمد بيرون اتاقش از سوري خاله ما، صداي سرو از

  : گفت پرسي احوال و سالم از بعد و زد آميزي شيطنت
 .باال ميارم براتون بفرمايين شما .سروان جناب حاضره شامتون -

  .دارين مهمون نگفتين .كردم درست زياد شد خوب
  .برم مي مميا خودم بكشي زحمت نميخواد .نكنه درد دستت -
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  .كنم مي صداتون ، چشم -
 هنگامه به راحت خيال با و كرده مرتب اتاقمو كه كرد اشاره من به يواشكي

  .بشه وارد تا كردم تعارف
 سكوت شرمنده حالتي با ابتدا و نشست ها مبل از يكي روي ورود محض به

 كه كرد مي تمرين خودش با داشت و بود شده منظورم متوجه حتماً .كرد
 با و آوردم بيرون خنكي نوشابه يخچال تو از .بده منو االتسؤ جواب چطور

 نگاه اطراف به كه طور همان .گرفتم قرار نزديكش و رفتم شنزد ليوان تا دو
  : گفت شيطنت با ،كرد مي

 حسابي كه معلومه .سروان جناب دارين قشنگي و شيك آپارتمان -
 بشه كارمندي حقوق با دونم مي بعيد وگرنه دن مي پاداش بهتون

  .نشست جايي همچين
 مزاياي و حقوق تمام با اما ؛دن مي بهم حسابي كه پاداش ،واال -

 شمال توي عالي آپارتمان يه شه ينم بازم ،آگاهي اداره ديگه
  .محلي همچين يه توي هم اون .بخري تهرون

پس چيكار كردين؟ مثل كارتون سندباد به چراغ جادو ! بخو -
 دست كشيدين؟

  :با لبخند گفتم ،كردم و پر مير كه ليوانش طور همان
   .خريدهبرام  پدربزرگم رو اينجا -

  :  كردم اضافه و زدم بهش چشمكيبعد 
  .كلفته گردن هاي بازاري اون از -
  چي؟ خودش -
  چي؟ يعني -

 ور دلم كه كرد قشنگي خندهميان موهاي مشكي بلندش كشيد و  دستي به
   .ريخت
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  ...قلدره خيلي كه ش نوه آخه كلفته؟ گردن خودشم -
شد نسبت به  از اون دخترايي بود كه باورم نمي. نگاه خريداري بهش انداختم

يه دختر . شد هيچ نقصي تو صورتش ديده نمي. من اشتياقي نشون بدن
 اصالًيعني . ماي نداشت ها ميانه من زياد با زن. شرقي به تمام معني بود

از شراره اولين دختري بود كه  بعد بگمتونم  به جرأت مياما . موقتشو نداشت
كردم  بهش فكر نمي اصالًبا وجود اينكه . شد با ديدنش دست و پام شل مي

ليوانم را با دست . كرد ديدمش يه جور خاصي حالم تغيير مي وقت مي راما ه
  : گفتم آرام و كردم مكثيبعد  ،نوازشي دادم

 حدس درست !آرهاما  .هنمي مادر پدر اون! ما و قلدري. اي بابا -
  .بوده كشور كشتي قهرمان قديما .حيدره پهلوون اسمش .زدي

  پدرت؟ و -
همينطور  ،مادافت ام مي وقت به ياد خانواده ره .گرفت موگلوراه  بغض

  .مدش مي

  !لعنتي

  ؟؟؟بخشه ميخدا منو  يعني

 اين .شد پايتخت كشتي قهرمان هم اون .بود نريمان پدرم اسم -
مادر  يعني دخترش خواستگار براي حيدر پهلوون كه بود شرطي

  .بود گذاشتهبنده 
  ؟نيست اآلن مگه بود؟ ميگي همش چرا -

 اونا ياد وقتي نبود خودم دست اما .ترسوند رو بيچاره دختر نگاهم نوع 
 بشه جهنم دنيا تمام مدار دوست .مكن مي شديدي ندامت احساس ،مفتا مي

لبه  كنم مياحساس  ،رمميا يادو به وقت پدر و مادرم ره .بسوزونه منو و
  . كنم ميحس  آتيشو هاي شعله و ايستادمجهنم 

  .  شد ميهرچه زودتر تموم  لعنتيانتظار  اين كاش اي
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 .رفتن پيش دوستمپدر و مادرم هر دوشون  .نيستند زنده ديگه .نه -

 دوستت؟ -

  .و رو به آسمون گرفتمانگشتم
. پس حسابي داستان داشتن خدابيامرزها .متأسفم خيلي! آخي -

  چرا؟ بپرسم رو علتش تونم مي
  : پرسيدم ،كردم مي پر وليوانم حاليكه در اعتنايي بي با

  ! كن تعريف خوب،. ديگه وقت هبذار ي -
  ؟كجا از -
  .اومدي اينجا اتفاقي كه نگو فقط .خواست دلت كه كجا هر از -
 .شدم شما نگران گفتم كه من -

  :پرسيدمو  كردم نزديكبه لبم  ليوانو
  ؟كني مي تعقيب منو مرتب چرا -
  ؟تعقيب -
  ...كه باشه داشته خبر اطرافش از نتونه پليس يه اگه -
 داد پاسخ ،كرد مي جمع وخودش حاليكه در و شد محو لبانش روي از لبخند

:  
 خبري ازش روز چند ديدم وقتي .شناسم مي رو شما ماشين من -

  .نيستين تهران كه زدم حدس نيست
  ؟كردي پيدا كجا از آدرسمو. كنم من كه اونو تو خيابون پارك نمي -
 ،كردم مي رانندگي خيابونا تو داشتم كه بار يه .طوري همين -

  .اومدم دنبالتون اينجا تا و ديدمتون
  ؟زني مي چوب منو سياه زاغ روز هر بعد به اون از و -

  : گفت آرام سپس. انداخت زير به وسرش و گراييد سرخي به رخسارش رنگ
 .شم نمي مزاحمتون ديگه .كردم ناراحتتون اگه خوام مي معذرت -
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مستقيم در . رو به خودم گرفتم اشو اش گذاشته و چهره دستمو زير چانه
  :چشمانش خيره شدم و پرسيدم

 .شه نمينگو كه بهم عالقمند شدي چون باورم  -

 ؟بينيد نميو در شأن خودتون چطور مگه؟ من -

  :لبخندي زدم و گفتم
عاشق من شده تونم باور كنم دختر خوشگلي مثل تو  نمي. برعكس -

 .باشه

 چرا؟ -

 يا جونت رو نجات دادم؟ اينكهخاطر  تو به من بگو چرا؟ فقط به -
 بچه پولدارم؟فكر كردي  اينكه

  :ادامه دادم .نداد جوابيند و صورتشو پوشا رضايتاز سر  لبخندي
 تو چند سالته؟. نپرسيدمتا حاال ازت  راستي -

  :حذف شود، پاسخ داد زيبايشلبخند از لبان  اينكهبدون 
 ؟چيشما . سال 28 -

  :، گفتمكردم ميآرام نوازش  سياهشو موهايبا انگشتم  حاليكه در
 .داريمبا هم تفاهم  كه اينجاشتا  -

 ؟سنينبا من هم  يعني -

 .اوهوم -

 .جوونين خيليپس . خوره ميبهتون  بيشتر! چه جالب -

 ؟ ازدواج؟چي براي -

  .ريخت لعنتيدل  اينباز هم . خنديد
 .براي سروان تمام بودن سنتون كمه .تون درجه براي. نه -

 .نيستمهم  -

  :پرسيدم پرروييدوباره تو چشماش زل زدم و با 
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 ؟بريجلو  حاضري كجاتا  -

  :كردمدوباره سؤال  .متوجه منظورم نشد. داد تكان گنگيبا  سرشو
 ؟داريچقدر منو دوست  -

و نجات جونم كه همين يعني .بدونيو قابل تو من كه كجاتا هر  -
 تا ازت ممنون باشم؟ نيست كافي ،دادي

 :گفتم تلخيخودمو ازش برگردوندم و با لحن  روي

. بكنيشده  نفرينآدم  يه اسيرو خودت كه نيست نيازي، تشكر براي -
با دلهره روزش رو به شب  يا ميره مي يا شه مي نزديكبهم  هركس

ازم  خاليو  خشك تشكر يهفقط . رسونه ميو شبش رو به صبح 
 زندگي همينمن هم به . داديچند بار هم انجامش  كه ؛كافيه

 دنيا اينتو  كارشوزودتر  چي هرخدا  شايد. راضيمدارم  كه نكبتي
  .بهم بده مرخصيو اجازه  كنهباهام تموم 

هرگز ، كردمازش  كه گرميبعد از اون استقبال . درهم رفت نازنينشچهره 
غرور . كرد مي سرشكستگياحساس . از من نداشت واكنشي چنينتوقع 
 عزم و برخاست شجاي ازآرام . شده بود متالشي جوانيشو  زيبايياز  ناشي
  :و با تحكم گفتم اش گذاشته روي شانه دستمو كه كرد رفتن
   .نشده تموم من حرفاي .بشين -
 صداي با سوري خاله و شد بلند در زنگ صداي .كند چكار كه بود مردد

  :گفت بلندي
  .شام بفرماييد سروان جناب -

 و شام سرايدار زن .كردم باز رو در كه بود ايستاده هال وسط هنوز هنگامه
 وي از آميز رضايت لبخندي با .بود گذاشته بزرگ سيني يك در ومخلفاتش

  : پرسيد شوق با و آرام صدايي با خاله .كردم تشكر
  ؟ايشاهللا خبريه خاله -
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  .رجوعه ارباب .نزن صابون رو دلت بابا نه -
  ...خوشگلي اين به دختر ؟آد مي دلت چطوري خاله، واي اي -

 بهدماغم گذاشتم و  روي سكوتبه عالمت  انگشتمو، عصبي حالتيبا 
 سرعت به سپس. بيرونش كردم زور بهسيني رو ازش قاپيدم و  سرعت

 به و گذاشتم ناهارخوري ميز روي رو سيني .بستم پا با رو در و برگشتم
جا با  ناز هما .رفتم آشپزخانه داخل نوشيدنيو  چنگال و قاشق دنبال
  :بلند گفتم صداي
  .يارمب چيزارو بقيه من تا بچينشون .دختر باش زود -

  .هنوز از دستم ناراحت بود
خواد  تا اگه مي متو آشپزخونه معطل ماند الكيو  كمي اين پا و اون پا كردم

 .ببينمش نداشتم انتظار ،شدم خارج آشپزخانه از وقتي. بره خجالت نكشه
 كردم سعي .نشسته من منتظر و چيده سليقه بارو  غذا ظروف كه ديدم اما

  :كنم استقبال شاز خوشرويي باهتر كنم و ب اخالقمو
   .دختر خوب! آفرين -

  : گفت خجالت با
  !كنيندعوت  منزلتون به منو بازجويي براي كه كردم نمي فكراصالً  -
  .نرم بازجويي گن مي نوعش اين به خوب -

 اولين كه طور همان .كرد خوردن به شروع آرام و زد لبخندي سختي به
  : گفتم ،گذاشتم مي دهان به رو لقمه
 تونم نمي اصالً. هستم عصبي خيليروزا  اين. عزيزمو ببخش من -

، راجع به خودم برات گفتم كه حرفايي جداي. كنم كنترلو خودم
من و  بينمنظورم رابطه  .راستش يه مشكلي اين وسط وجود داره

 .بزرگ خيلي مشكل يه. توئه
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آلودش از  هاي گوشت فرم و لب ، دهان خوشقبل از اينكه لقمه دومو برداره
  :با تعجب پرسيد. خوردن غافل شدند

 چي؟ چه مشكلي؟ -

 .نميخوام اشتهات كور شه فعالً. بخور عزيزم -

  :روي بشقاب گذاشت و مصرانه ادامه داد قاشق و چنگالشو
 .بدونم خوام مي -

  :من به خوردن ادامه دادماما 
 .شناسم من هنوز تو رو نميراستش  -

 كني؟ تحقيق نمي ام بارهخوب چرا در  -

 .خوام نمي -

 چرا؟ -

 .و دادمحال جوابش اينبا . ر از غذا بودپ هام لپدو تا 

 .اين كار عاقبت خوشي نداره گه مييه حسي بهم  -

 من؟ بارهتحقيق در  -

 .ادامه رابطه بين ما. نه -

  . و گرفتمدستشو  قاشق و چنگالو روي ميز گذاشتهاين بار من هم 
دختر  اين. كردم ميبرقرار  فيزيكيباهاش تماس  كهبار بود  اولين
و با تمام وجودم حس شدستان گرميانتظار داشتم . بود عجيب شزچي همه
  . بود روح بيسرد و  كامالًدستش  ديگه دخترهاي برعكساما . كنم

  !بود غيرمنتظره رايمكامالً ب

  :گفتم
احساسي  خوام بدوني كه آدم بي چيز مي رقبل از ه .عزيزم ببين -

همينطور قدر . دونم رو ميصورت و سيرت قدر زيبايي . نيستم
مطمئنم كه تو از خونواده . خدا پيش روم گذاشته اآلن كه فرصتي
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راستش تو اين . كني اصيلي هستي و هركسي رو وارد زندگيت نمي
خواد بيشتر  ردم و حتي دلم ميمدت بهت عالقه خاصي پيدا ك

. ده با تو بهم آرامش خاصي ميصحبتي  هم وهمنشيني . ببينمت
بهت پيشنهاد  همين االنشايد اگه اين شغل لعنتي رو نداشتم 

اما خودت هم پي بردي كه يه زندگي معمولي . دادم ازدواج مي
 منببين، . كنم از حرفاي من ناراحت نشو هش ميپس خوا. ندارم

 تونه براي ما ادامه اين رابطه مي  اما .دارم دردسر كافي اندازه به
  .كنه ايجاد بيشتري مشكالت

  ؟كنم ايجاد براتونتونم  مي دردسري چه من -
  بودن؟ چكاره آمريكايي تا دو اون دوني مي -
  .بودن كارشناس كه شنيدم اخبار تو -
 از هردوشون اونا .نيست كارا اين تو سرت چون .ندوني داري حق -

 اسم اين سازمان رو حاال تا .بودن سيا سازمان امنيتي هايمأمور
  ؟شنيدي

   .متأسفم -
 برسه دستشون اگه چون .باشي متاسف دومون ره براي بهتره -

 رو ما تا شده آماده ساواك تمام اآلن .كنن مي مونسر از پوست
 دوني مي و شنيدي ديگه رو يكي اين اسم حتماً .كنن شناسايي

پس جداً ازت  .شيم مي شكنجه چطوري بيافتيم گيرشون اگه
 كني فراموش كامالً منو ديگه ،رفتي اينجا از وقتي كنم مي خواهش

  ....وگرنه .ندي نشون رو خودت برها و دور اين و
 بلند ميز سر از كاره نيمه نداد و اهميتادامه شام خوردن به  ديگه هنگامه 

  : گفت و شد
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 اينكه از هم باز .ممنونم واقعاً نوازيتون مهمون و خوشمزه شام از -
 مزاحمتون اين از بيشتر بهتره .كنم مي تشكر دادين نجات منو
اي هم مزاحمتون  جاي ديگه مطمئن باشين .شدم خوشحال .نشم
 ...شم نمي

هنوز حرفام تموم . كنم ناراحت نشو، خواهش ميصبر كن هنگامه،  -
 ...نشده

جناب  .نيستم ناراحتمن . كنم نگراني شما رو درك مي كامالً -
باور  نسبت به شما عالقه خاصي پيدا كردم،من هم  چون سروان؛

دونم  ميخوب خيلي كنم و  احساس شما رو درك مي كامالً كنيد
. هردوي ما آدماي ناچاري هستيم. اين نيست كه آرزوي قلبي شما

براي هميشه از .. نبينيم پس بهترين كار اينه كه ديگه همديگه رو
  ...خيلي شما رو فقط بدونيد كه . كنم فظي ميشما خداحا

 ادامه اجازه ،فشرد مي وشگلوكه  يبغضاما  گهب اي هم خواست يه چيز ديگه
  .دو نداافشاي اسرار دلش

  .شد خارج در از عجله با و برداشت كيفشو 
پا  دو از هر. فرا گرفت موجي از غم تمام وجودمو .توي دلم آشوب بود

 ها رو هم لقمه بدون هيچ تمركزي پشت سر. احساس عليلي داشتم
  . جويدم مي

خواست كه از  هم خيلي دلش مي خواست و شايد حتي او خيلي دلم مي
نگاهم براي مدتي . ي نخوردمنهيچ تكام ياز جااما . خروجش جلوگيري كنم

  . خيره به در مانده بود
  :كردم زير لب گفتم چنگال با غذام بازي مي كه با طور همانبعد  

   ... ن هم تو رو م -
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نه مثل خيلي از كساني كه . اما نه مثل مردهاي ديگه. دوستش داشتم. آره
ها  مثل آدم. تش داشتميه جور خاصي دوس. شن ميعاشق دخترهاي ديگه 

فقط تو ذهنم باشه،  خواست ميدلم . ها دوستش داشتم مثل فرشتهاما  ...نه
اين رابطه براي هر دوي ما خطر . من درست فكر كرده بودم. نه تو واقعيت

گذشت ترديدم نسبت به او  هرچه كه از اولين زمان آشنايي ما مي. داشت
بازي دزديده  هاي آمريكايي فقط براي عشق آيا اون جاسوس. شد بيشتر مي

هول شده  آنقدرونشب من ا. اي در بين بود بودنش؟ شايد يه ماجراي ديگه
  . باور كردم راحتيبه حرفهاي هنگامه رو  بودم كه

براي من پيدا كردن هويت واقعي هنگامه مثل آب . بايد يه اعترافي بكنم
اقدامي بكنم، دلم به شدت  بارهخواستم در اين  خوردن بود اما هربار كه مي

بهم . كنمنظر  خواست كه از اين كار صرف زد و حسي از من مي شور مي
   .گفت عاقبت خوشي در انتظارم نيست مي

 هم من آينده همسر يعني .نداشت حرف خاله پخت دست !بود شامي عجب
  ...؟كنه آشپزي خوبي اين به تونست مي

 سرم توي رو آشپزخانه ظروف و ظرف تمام حتماً دارم من كه اخالقي اين با
  .بشه تمام شامشتا  نكرد صبر حتي كه يكي اين .كرد مي خرد

  ...بيچاره دختر 

 رفتار ها خانم با بايد چطوري نيستم بلد اصالًكنم  احساس مي گاهي وقتا
  .كنم
  از بعد و رفتم پنجره كنار به و كردم روشن وصوت ضبط ،شد تمام كه شام
 در ،سيگارم كردن روشن از بعد و نشسته آن لبه روي ،كامل كردن باز

  گوش ما هعالق مورد ترانه به ؛بودم شده خيره نامعلومي نقطه به حاليكه
  .دادم
  .انگيزي دارند هواي دل واقعاًهاي زعفرانيه تو اين وقت سال  شب
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ن خيلي بيشتر روي م اش دوست داشتني داره اما ترانه صداياين خواننده 
  :گذاره مي تأثير

  كيست؟ آئينه او چشم آسمان«
  بود روبرو من با آئينه چون كه آن

   نفرين و درد
  باد سفر بر نفرين و درد

  ...بود او دست جدايي اين سرنوشت
  سرنوشت كه نكن گريه

  كرد جدا تو از مرا گر 
  ما هاي دل عاقبت

  كرد آشنا هم غم با 
  كيست؟ آئينه اش چهره
  بود روبرو من با آنكه
  ....بود روبرو من با آنكه
  ؛خندان خورشيد دلت اي

  بود آرزو قبر سنگ ،من تاريك سينه
  »بود آرزو قبر سنگ ،من تاريك سينه
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  فصل چهارم
 سختي به .كرد نمي ياري نفسم هديگ اما. مبد ادامه دويدن به دادم مي ترجيح

 وجودم تمام از عرق .دادم قرار ديوار پناه در وخودم و رفتم باال ها پله از
 پاك رو پيشانيم دست، پشت با. سوختند مي شدت به چشمانم و بود سرازير
 پله راه به نظري .شنيدم مي سرم پشت رهميب و درهم صداهاي .كردم

 تونستم نمي كه وجودي با .آمدند مي باال سرعت به نفر چند .انداختم
 بار چندين انگشتم .كردم شليك نطرفشو به معطلي بي ،ببينم وشون هچهر
 ينگاه طرف آن به دوباره ،شد قطع صداهابعد از اينكه  .چكاند رو ماشه

 باقي گلوله يك فقط .مكرد بررسي وكلتم خشاب .نبود خبري هيچ .مانداخت
  .بودند درداز  پر و آلود خون دستم دو هر .بود

  !نداشتند ناخن ها آن از تا چند .انداختم ها آن به نگاهي وحشت با 

  . شد نمي باورم 

 ،رفتم مي نشانه فضا در هدف بي وكلتم حاليكه در و كردم باز رو كناري در
 از كه بود بزرگ پذيرايي اتاق يك شبيه .شدم بزرگي سالن وارد هراسان
   .كرد مي پيدا راه باال طبقه به قشنگي طاليي هاي نرده با پلكاني آن انتهاي

  !بود آشنا نظرم به سالن اين چقدر
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 شور .بود پا بر غوغايي دلم در .داشتم وآمد رفت مكان اين در ها سال گويي
  .ام بازگشته عقب به ها سال كه گويي ؛مه بودپيدا كرد عجيبي
  .داد مي تكان سالن مغزمو اينعاشقانه  هاي خاطره. اومد مي يادم داشت
 بلند قهقهه صدايناگهان  ،بودم آنجا نظاره و زدن قدم حال در كه طور همان

 ميان از .نبود كس هيچ .برگشتم آن منبع طرف به سرعت با .شنيدم رو زني
 در واقع بزرگ آئينه طرف به اختيار بي و گذشته اتاق قيمت گران اثاثيه
 عقب به قدمي ترس با ،خودم تصوير ديدن از .شدم كشيدهسالن  وسط

 ودماغم .بود آلود خون صورتم از نيمي و كبود كامالً چشمانم دور .گذاشتم
 ؟آورده بودند سرم به رو بال اين كجا .بود شكسته ترديد بي .كردم لمسآرام 
 موهايم ميان به ور لرزانم دست .داشتم سوزش احساس سرم پوست روي
 به و شد رد كنارم از عجله با اي سايه كردم احساس ناگهان كه بردم فرو

 .رفت مي باال ها پله از كه ديدم رو زني آئينه داخل از .رفت ها پله طرف
   .كنم شناسايي ور هويتش نستمنتو

  شدم؟ طوري اين چرا خدايا
 سرازير خون شلوارم هاي پاچه از يكيداخل  از كه كنم تعقيبش خواستم

 .بود شده باز مجروحم زانوي پانسمان. زدم باال رو پارچه سرعت به .شد
 .بود بريده ونماما پايم زخم .رفتم باال پلكان از لنگان لنگان و ندادم اهميتي

 عقب به نگاهي نيم زن .كشيدم مي باال ها نرده وسيله بهو  به زور وخودم
بر  .دبو داغ بدنم تمام .بست ه و در روشد باالطبقه  اتاق وارد و انداخت

شده  اشكاعضاي مختلف بدنم، پر از  دردشدت  از چشمانمخالف معمول، 
  . ديدم مي به زحمت مقابلمو وبودند 
   .بودند كرده كورم تقريباً عرقخون و  و اشك
 كه زحمتي هر به .كنم پاك مونچشما آلود خون دستان با كردم نمي تجرأ
 تكيه ديوار به كه طور همان .رساندم در پشت به موخود و دادم ادامه بود
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 تقريباً ،در كردن باز از پس و يافته رو دستگيره كورمال كورمال بودم، داده
  .مدماو در زانو به و نداشتم ايستادن ناي ديگه .كردمپرت  داخل به وخودم
 كه بويي .كردم مي حس وجود تمام با وعطرش اما ديدم نمي رو ييجا هنوز
 به ومن پاي تا سر ،خورد مي مشامم به زمان هرنه چندان دور،  اي گذشتهدر 
   .آورد مي در لرزه

 رو ام آلوده و خيس چشمان نازنينش انگشتان با و شد نزديك من بهآرام 
 نگاهش غوغاي در و گشودم ومچشما .بازگشت عقب بهدوباره  و كرد پاك
   .كرد نم كار نميو زبا بود حس بي بدنم تمام .شدم غرق

  !شراره. خودش بود

 ،انگيز غم غروب اون در بار، آخرين كه داشت تن به ور لباسي نهمو هنوز
 در نطورهمو و نكرده تغييري هيچ گويي .بود پوشيده مهرآباد فرودگاه در

و نگاهش داغ  ،ش درشتناهنوز چشم .بودمانده  باقي سالگي هجده آستانه
براي چند  .تپه مي شدت بهقلبم  و ساس كردم فشار خونم باال رفتهاح .بود

خودش  ا، منو دره وقت نمثل آ ،عمق نگاهش. هم خيره شديم بهلحظه 
 جلوي نجاهمو خواست مي دلم. هيپنوتيزم شده بودم. ه بودغرق كرد

و و آغوشم بستم وچشمانم دوباره .كنم تسليم آفرين جان به جان شقدمها
 تمام به درد ديگه حاال .نداشتم ور شا دوري تحمل ديگر .گشودم برايش

 آغاز مرگ بوسه زودي به كه كردم مي احساس و بود كرده سرايت بدنم
 از بيشتر كه عشقي .بود مآرزو نهايت بميرم شراره آغوش در كه اين .شه مي
  ...زيبا چه و رسيد فرا اجل هنگام به سرانجام بودم، محرومش از سال ده

 چهاون ،ديدگانم گشودن با .آورد خود به منو اسلحه گلنگدن صداي ناگهان
 وبود  يافته تغيير شراره زيباي و مهربان نگاه .نداشتم باور، ديدم كهرو 

 رولور دستانش ميان در .كشيد مي زبانه آن از نفرت و خشم هاي شعله
 خود به وحشي حالتي مهربانش و زيبا چشمان .كرد مي خودنمايي سياهي
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چند لحظه  براي .شدم خيره ها آن در هراسناكو  ناباورانه .بودند گرفته
  .نداشتم خوردن نتكو قدرت

   .بود كرده هيپنوتيزم مراهمچنان  نگاهش برق 
 در وحشتي هيچ ديگر بار اين .كردم پيدا عجيبي حال بارهيكبه   ناگهاناما 
   .نداشتم دل

 آرام خيلي .بود شده برابر چند او به نسبت ما عاشقانه احساس برعكس
 يعني عمرم، لحظه زيباترين گويي .نهادم مرگ به دل و بستم ديدگانمو

 همه اين از بعد .بود آمده سراغم به داشتم انتظار ها سال كه زماني همان
  ...چه زيبا و رسيد فرا جانم گرفتن براي مرگ الهه سرانجاموجدان،  عذاب

  در انتظارم نباشه؛ جهنمي شايد

  .گيرهبذاره تا ابد روحم در آرامش قرار گو ب كنهخدا بهم لطف  شايد
  .خدايا شكرت كه به دست اراذل و اوباش نمردم

صدها هزار بار تو را . ازت ممنونم... ترين آرزوي منو برآورده كردي تو عظيم
  ...شكر

  ...و آورد در ارتعاش به ووجودم تمام اسلحه غرش صداي
 خيس. زدم نفس نفس مي شدت به .نشستم ختخوابر در و پريدم جا از

  .زدم كنار رو پتو ناراحتي با .بودم عرق
 .داشتم شديدي عطش احساس .رفتم يخچال طرف به و برخاستم جا از

  ذارم؟گب چي ،آد مي سراغم به بار يك ماهي كه خوابي اين اسم دونستم نمي
  ؟!كابوس يا رويا

  .نوشيدم يكسره و برداشته رو آب پارچ يخچال داخل از
 ختمهم  جا همين به و شد مي شروع جا همين از رويا يا كابوس اين بار هر
 اين تمام باالخره و شه مي تعبير باالخره ،گفت مي مبه غريبي حس .شد مي

   .بينم مي بيداري تو رو ها صحنه
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 بايد چرا .آمريكاست تو اآلن اون كجا؟ شراره و كجا من آخه .گرفت م خنده
 يك فقط ها خواب اين همه و متاهله زن يه اون عالوه به .برگرده ايران به

  .شده نفرين و قديمي عشق يك فقط .پوچه و قديمي خيال
  .بود كرده تقديممن   رو به زمينيجهنم  يك كه عشقي

 رو پتو و برگشتم رختخواب به دوباره بخش، آرام قرص يك بلعيدن از بعد
 در رويايي و كابوس هيچ ديگر ،كوتاهي مدت از پس و كشيدم سرم روي
  .نبود كار
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  فصل پنجم
 به نيازي بنابراين .نداشت مبهمي نكته مورد، يك از غير به آرسام روندهپ

 كه بود اين نامشخص موضوع تنها .نبود ها مقتوله اقوام از بيشتر تحقيق
 تمام از تونستم نمي .كرده مي تهيه وشاجنس فروش، عمده كدام از جبار

 يك روي بايد .كنم بازجويي كشوريا  و تهران دار سابقه هاي فروش قاچاق
  ؟كردم يم شروع بايد كجا از اما .مشد مي متمركز خاصي عده

 به ،او كنار در آمريكايي افسر يك ديدن از شدم، سرهنگ اتاق وارد وقتي
 او به منوبه زبان انگليسي  سرهنگ ،نظامي سالم از پس .خوردم يكه شدت

  : كرد معرفي
در بخش  آگاهي ويژه افسران از يكي طاهر، فرامرز سروانايشون  -

 با را فراواني و پيچيده هاي پرونده حال به تا و هستند مواد مخدر
  .اند رسانده اتمام به موفقيت

  : گفت و نموده من به رو بعد و
 افسران از و متحده اياالت از جانسون توماس سرهنگ هم ايشون -

 حساس دليل به كه هستند خاورميانه در سيا سازمان پايه بلند
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 تهران به شخصا ،آمريكا تبعه كارشناس دواخير  قتل پرونده بودن
  .شدن فرما تشريف

ما با  ؟ده مي معني چه ما اداره تو فرمانده اين حضور .حسابي گيج شده بودم
چرا  اند؟ آورده دست به سرنخي يعني. ها نه جاسوس طرفيم ها قاچاقچي

   به من لو داد؟سرهنگ فورا هويت اين يارو رو 

   ؟دونست يعني چيزي مي

 مواقع اين تو كه نستمدو مي خوب .باشم مسلط اعصابم بر تا كردم سعي
  .كنه مي كمك خونسردي فقط

 شيب و خوش سردي با من و كرد دراز طرفم به ودستش جانسون سرهنگ
  .دمكر

  : گفت آمريكايي غليظ لهجه با و انگليسي زبان به سپس
 فرمانده ايشان .اند كرده تعريف زياد شما ارهب در شايان سرهنگ -

   .بدانيد را قدرشان بايد .هستند اي العاده فوق
 آنجا از تر سريع هرچه خواست مي دلم .زد مي موج دلم در نفرتو  هيجان
  : دادم پاسخ انگليسي به .شمب خارج
 كارمندشان كه كنم مي افتخار و هستند بزرگي مرد سرهنگ -

  .باشم داشته را لياقتشان هم من اميدوارم .هستم
 تحقيقات اين آخر .نشد ،مند بروز چيزي و كنم توداري تا كردم سعي هرچه

 چيكار سرهنگ پيش اينها .شد مي مربوط ساواك اطالعات ضد اداره به
 هزاران كرده؟ تعريف خارجي افسر اين براي من از سرهنگ چرا و كردند مي

 از وكنترلم خاطر همين به .گرفت فرا روان منو و مغز تمام آن يك در سوال
  :پرسيدم ناشيانه و داده دست
  ؟ايد نياورده دست به جاسوسان از سرنخي هنوز -
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 زده پوزخندي اينكه از بعد و انداخته من به تحقيرآميزي نگاه يانكي مردك
  .نداد جوابي ، انداخت شايان به داري معني نگاه و
  : دادم ادامه دستپاچگي با

 كا" اداره انمأمور و ها روس دست كه دارن عقيده سرهنگ آخه -
   .كاره تو "ب گ

 و كردم مي متالشي ومغزش داشتم، موقعيت لحظه آن در اگر مطمئن بودم
 بود گران رايمب جانسون حركت اين هرچند .فرستادم مي گمشدگانش نزد به
  .خنديدم مي حماقتش به دل در اما

 و بود ايستاده مقابلش در دنيا جاسوسي سازمان ترين مخوف ينمأمور قاتل
 چرا نفهميدم وقت هيچ .كرد مي ريشخندنو او داشت احمق اين ،عوض در

   .دونند مي تر باهوش ما از خودشونو خرها كله اين
 تر سريع هرچه كه ندفهمو من به شچشمها حركت با شايان سرهنگ
 راشب وكارم گزارش اينكه از قبل اما .كنم گم وگورم و نمبرسو ومنظورم
 و شد وارد شخصي لباس با ميانسالي مرد و خورد در به اي ضربه ،بخوانم
 دستي جانسون و من با سپس .نمود سرهنگ با گرمي احوالپرسي و سالم

 به رو جانسون و من اينكه از بعد متعاقباً نيز سرهنگ .نشست روبرويم و داد
  :   وگفت كرده او به رو د،نمو معرفي وي

 ساواك ضدخرابكاري مشترك كميته از منوچهري سروان ايشون -
 ما با هقرار آمريكايي اتباع مرگ پرونده به كمك جهت و هستند

 فرماييد مي مشاهده كه طور همان سرهنگ جناب .كنند همكاري
 روشنجلب رضايت شما و  براي شاهنشاهي مسلح نيروهاي كليه
  . اند شده متحد هم با پرونده اين ابعاد تر سريع چه هر شدن

 شدت از .كرد تقدير سرهنگ زحمات از و زد لبخندي رضايت با جانسون 
 منوچهري به نگاهي چشم زير از و نشسته تنم به سردي عرق ترس
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 شد متوجه اينكه از پس و بود دوخته من به ومكارش چشمان  .انداختم
 .داد نمنشو ومرتبش و سفيد هاي دندان و كرده باز شونيش ، كنم مي نگاهش

پرپشت،  يموها .داشت تن به اي كشيده اتو خاكستري شلوار و كت
هايي برجسته، چشمان  حالت، صورتي كشيده با گونه جوگندمي و خوش

بين چهل تا  .درشت و ميشي رنگ و نافذ، هيكلي ورزيده و قدي نسبتاً بلند
يكي از و ياد من. جذابي داشتدر كل تيپ . اومد به نظر ميپنجاه 

  ...انداخت مي هاي سينماي خارجي هنرپيشه
 به لرزه تا بود كافي ساواك ضدخرابكاري مشترك كميته اسم شنيدن فقط
 كه بعد به 1340 دهه اواسط از .ندازهياب اداره در اي جنبنده هر اندام

 گسترش شاهنشاهي رژيم ضد بر مسلحانه و چريكي سياسي، هاي مخالفت
 مخالفان با برخورد براي پليسي و امنيتي نيروهاي ساير و ساواك كرد، پيدا

 احساس حكومت 1340 دهه اواخر از .شدند متوسل تري خشن هاي روش به
 تشكيالت آوردن وجود به نيازمند ،مخالفان با تر منسجم برخورد براي كرد

 از مشترك اي كميته تشكيل با كه رسيد نتيجه اين به و هكارآمدتري
 تعقيب، ژاندارمري، و شهرباني ساواك، عملياتي و اطالعاتي واحدهاي

 هماهنگي با رو حكومت چريكي و سياسي مخالفان با برخورد و مراقبت
 درآوردن زانو به براي بيشتري خشونت حال همان در و دهب انجام بيشتري
 تحت خرابكاري ضد مشترك كميته شرايطي يننچ در .برهب كار به مخالفان
 آميز خشونت برخورد وظيفه و شد تشكيل ساواك هدايت و رياست مديريت،

 .گرفت عهده به رو رژيم مخالف چريكي و مذهبي سياسي، هاي گروه همه با
 در بود، شده تعبيه كميته اين در كه اي شكنجه متعدد ابزارهاي و آالت
 .داشت قرار ها بازداشتگاه و ها زندان ساواك، هاي گاه شكنجه تمام صدر

 فرد هر اندام به مو د،ش مي شنيده متهمان بازجويي از كه هايي داستان
    .كرد مي راست شجاعي
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  ؟بود اومده خوشش نم از چرا دونم نمي .كردم نگاهش دوباره
  .كرد مي نگاه منو اشتها با 
صداي گرم و . آد نميازش بدم زياد احساس كردم هم  مندر عوض  

هايي بود كه روابط عمومي قوي داشتند و  از اون دسته آدم. دلنشيني داشت
هرچي بود يه آدم اطالعاتي بايد . زدند ميچند ثانيه مخ طرفشونو  در عرض

 آمريكايي با سرهنگ هاي صحبت گرمي از. همچين مشخصاتي داشته باشه
  : پرسيدم ساواكي مردك از و كردم استفاده
 امنيتيو  اطالعاتيهمه اداره و سازمان  اينوسط  اينهاحاال چرا  -

 راست اومدن تو اداره ما؟ يك

 منظورتون رو متوجه نشدم؟ -

 ؟داريمماجراها  اينبا  ارتباطيما چه  ؟كردينرو ستاد  اينجاچرا  -

 رسيدگي قضيه اينفقط اداره شما قراره به  كهبه شما گفته  كي -
 ؟كنه

موضوع  كردم سعي. تا تو ذوق من بزنهبود فقط اومده  اينكهمثل  يكي اين
  :كنمرو عوض 
  كنين؟ مي شروع كجا از منوچهري جناب خوب -
  !هرطا سروان ؟...بشه شروع كجا از دارين دوست شما -

 اينكه يكي .كرد اشاره چيز دو به و گفت رو جمله اين آميزي كنايه لحن با
 .نكردم صداش سازماني حكم نام به چرا اينكه دوم و ميشناسه خوب منو
  : گفتم جسارت با .هستن استاد خودشون كار تو جنايتكارا اين

  .كنم مي شروع آخرش از هميشه من -
 منم اتفاقاً .ميدين رو جواب همين دونستم مي .شنيدم رو وصفتون -

  .كنم مي شروع ماجرا آخر از دارم
  ؟هاست روس كار كه دارين عقيده هم شما -
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  .ابداً -
  خرابكارا؟ -
 ايمأمور اين حريف كه شناسم نمي رو كسي اونها ميون اما .شايد -

  .باشه كلفت گردن
  پس؟ -
  .بمونه خودم پيش فعالً بهتره ولي .دارم فكرايي يه -

 .شدوارد بحث  يانكيو مرد  شايانبا  ،من به اعتنا بدون جمله اين دنبال به
  .برد فرو فكر به ور من بدجوري

  !بودم ترسيدهكم  يه راستش 

 ومدا نمي بدم .بود شده نزديك من به خيلي ،نكرده شروع هنوز مرتيكه اين
 به چشم حركت با جانسون اما .بدم گوش حرفاشون به و بشينم همونجا كه

 گهب چيزي سرهنگ اينكه از قبل اما .كنه دك بايد منو كه فهموند شايان
 آوردن دست هب جهت ،كوچك عمليات يك براي و داده وكارم گزارش

 جلب از پس .كردم شمتقاعد جبار مواد كننده تامين افراد از اطالعات
 يسالم با و دادم منوچهري و آمريكاييافسر  تحويل لبخندي ،وي موافقت
  .شدم خارج نظامي

**********  
 با .كرد سالم تند و شد بلندجا  از ديدنم با .بود نشسته دفترم توي آريا

   .رفتم ميزمپشت  و دادم وجوابش خوشرويي
  خبر؟ چه افروز از -
  .بكشه بيرون رو خودش گليم تونه مي خوب جونور اون -
  چطور؟ -
 اما .شه مي كنترل تلفنش كنم فكر ، نداد توضيح كامل برام -

  .مرتبه اوضاعش
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  ؟بياره بدست سرنخي تونسته ؟چي سرنخ -
  .رسيده وسطاش به فهميدم من كه طور اين واهللا -
  ؟چي يعني -
  .نخ وسط رسيده گرفته سرش از اآلن يعني -

  : گفتم .بده دلداري منو جوري يه داشت دوست هميشه خدا بنده .خنديدم
  .رسيده نخ وسط به تا كرده پار و لت رو كلي حتماً -
 نكنه، تموم دردسر بدون رو يتمأمور يه اگه اصالً .اخالقشه كه اون -

 .گذره نميخوش  بهش

  :كردم، گفتم مي در حاليكه عزم رفتنو  برداشتم ور وسايلم
 مواظب ؛برم بايد من .وراجي از تو ،مياد خوشش دردسر از اون -

  .باش اوضاع
  ؟دنميا بر من از كاري -
 .زنه مي شور براش خيلي دلم .بگير خبربرام  افروز از مرتب چرا -

  .خداحافظ فعالً
 در مقابل درست .شدم خارج اتاق از توجه بدون .رفت هم در هايش اخم
  : شد روشن افروز نامزد جمال به چشمم ،اتاق

  شما؟ احوال!  لواسانيستوان  خانم سالم .به به -
 جذبه .داد وسالمم جواب كشيده درهم هايي اخم با آگاهي گلخوش پليس

 كاري مراوده وي با كه انيمأمور اكثر كه بود طوري زن اين العاده فوق
 افروز خود از غير به البته ؛برديم مي حساب او از من، خود جمله از داشتند

 دربست فقط نه كه بود خونده نامزدش گوش تو وردي چه دونم نمي كه
 اگه كه نحوي به ؛بود فرمانش سربه و رام كامالً بلكه چاكش، سينه و عاشق

 از تعادلشو و شد مي ديوونه انسان يك به تبديل ،ديد نمي رو افروز روز يه
   .داد مي دست
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 بخوابم جالداون  تيغ زير جبار بچه و زن جاي به بودم حاضر لحظه اون تو
  .منش روبرو زن اين با اما

 و دورگه صداي با و دوخت من به اشو دريده چشمان لواساني ستوان 
  :گفت آلودي خشم
 يه اگه حالت به واي .فرامرز ميشه بلند تو آتيش از دودا اين تمام -

  .شه كم نامزدم سر از مو
 نزديكتر من به برادر از آريا و افروز .كنم حفظ خودمو خونسردي كردم سعي
 اونهابه  آسيب يا و مرگ راحتي به كسي كه بود سنگينبرام  خيلي و بودند

 چهديگه  اين خدايا كنم؟ كمكش تونستم مي چطور .ندازهب نم گردن رو
  ؟كني مي امتحان منو داري دوباره ؟مياد سرم داره كه هي باليي

  :با اخم گفتم
 اآلن اگه كه دوني مي خودت ؟ژيال زني مي كه حرفي چه اين -

 و زن نديدي كه تو اما .گرگان رفتم مي معطلي بدون داشتم فرصت
 من از رو پدرشون سراغ و كردند مي گريه چطوري آرسام بچه
 نه؟ مگه داري خبر پرونده اين ماجراي از حتماً .گرفتند مي

  :آلود گفت بغض لحنيبا 
 قلب من كه كنيد مي خيال تون ههم ؟كردي فكر چي .ديدمشون -

 .كنم مي گريه منم .دارم دل منم .خدا به آدمم منم بابا، چرا .ندارم
 وقتي .داشت حق هم من گردن به آرسام .سوزه مي دلم منم
 .افروز كمك به بري بگم  نيومدم .گرفت آتيش دلم ديدم هاشو بچه
 .بكشه بيرون آب از تونه مي هم تو كمك بدون خودشو گليم اون
  .كني پيدا ردي آرسام از شده طور هر بايد تو

 بفرمايين اجازه اگه پس .فهم چيز دختر اين به آفرين! عجب چه -
  .بشم مرخص بنده
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  : كرد علم قد جلوم بالفاصله اما بشم جيم مقابلش از تا كردم كج وراهم
  !رطاه سروان جناب .پيشت اومدم اي ديگه چيز براي من -

 دلم به و كرد رخنه وجودم اعماق تا كه بود هويدا عجيبي برق شنچشما در
  .باشه بدي خبر حاوي كه انداخت
برام  وجريان تمام افروز .خبرم با قاسم دايي انبار ماجراي از من -

  .كرده تعريف
 لعنتي اون .كردم افروز نثار بودم بلد فحش چي هر دلم ته .گيج رفت سرم
 دونه مي خدا .داره نگه مخفي رو مهمي اين به واقعه بود نتونسته لق دهن
 جلوي روز، اون ماجراي لحظه يك در .بياره ما سر باليي چه دختره اين

  .رفت رژه مچشما
  :حالت من شده بود، گفت تغييرمتوجه  كه ژيال

 سر باليي اگه بدوني خوام مي فقط  .نگفتم چيزي كسي به .نترس -
  .بينم مي تو چشم از من بياد افروز

 هم تو .نبوديم مقصر ما از كدوم هيچ .بود اتفاق يه فقط ماجرا اون -
 ما همه براي ببرن، بو اي ديگه كساي اگه .كني فراموشش بهتره

 به و پستت سر برو حاال. گرده برمي سالمت به هم افروز .خطرناكه
  .كنم تلف وموقت نبايد من .برس كارت

تا از دستش خالص شم اما با لجاجت جلومو  كردمعوض  مسيرمودوباره 
  :گفت حرص و غيظگرفت و با 

 از بهتر خودت تو فرامرز؛ شد اتفاق اون باعث تو هاي ماجراجويي -
اما اون مثل تو . ماجراجوئيهافروز هم مثل تو عاشق  .دوني مي من

اونها  هردوياصالً تو با . كنه ميجنس تو با اون فرق . فرامرز نيست
 پليس دانشكدهاتونو تو روز پ يكو افروز تو  آرياتو، . كني ميفرق 

ارتقاء  كه بوديتو  اين. شدي رئيس كه بوديتو  ايناما . گذاشتين
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 بوديتو  ايناما  كشيدنا رو ه دو تا همه زحمت ناو. گرفتيدرجه 
 كني مي فكر. شديسروان تمام  كه بوديتو  اين. بردي ميسود  كه

 ؟ فهمم نميمن 

  :گفتم عصبي اي خندهبا 
 مناسبيوقت  اآلن ژيال ببين شده؟ بازي پارتي بگي خواي مي يعني -

 اينو افروز به  آريا. نيست شخصي هاي عقده كردنباز  براي
سرهنگ هر  كه دونن مياونا خوب . ندارن اعتراضي هيچ وضعيت

 كمكاز خدا بهم  غير كس هيچ. اندازه دوست داره يهسه تامونو 
 . ژيال كن؛ باور هكردن 

 اينمطمئنم  منبرعكس، . جناب نخير: آلود گفت با لحني بغض
 دونه ميفقط خدا . كنه مي كمكدربست داره بهت  كه شيطونه

. برگشتيو به تهران  كرديفرار  آدمكشاون همه  ميونچطور از 
اونو فرامرز؛  نيستاون از جنس تو . نيست طوري ايناما افروز 

دفعه  اين كهمن مطمئنم . برگرده پيشم ديگه تونه نمي. كشن مي
 ...نيست هميشهمثل 

   :گفتم ناراحتيو با  كردمحرفشو قطع 
 خوام مي فقط من ؟ام ماجراجويي عاشق من كنن مي فكر همه چرا -

 كه نخواستم افروز از روز اون من .كنم عمل وجدانيم وظيفه به
 ....ها اون كمك اگه البته .چسبيدند بهم هردوشون اما .بياد دنبالم

  :غريد عصبانيتبا بغضش رو خورد و 
 طاهر سروان كن عمل سازمانيت وظيفه به .همينجاست تو مشكل -

  .وجدانيت وظيفه نه
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 با .كنه نهي و امر بهم زن يك كه نداشتم طاقت .ديگه حسابي قاطي كردم
 ،گرفت مي فرا ووجودم سراسر كه خشمي مقابل در كردم سعي قدرتم تمام

   .شدم خيره چشمانش در عصبانيت با .كنم مقاومت
 هر جسارت با ،دراه بده شخود به ترس از احساسي كوچكترين اينكه بدون

  :داد ادامه تر تمام چه
 اون انگشتات كه اي لحظهاون از  نه؟ بري مي لذت آدما كشتن از -

 .گردي مي قرباني دنبال به فقط تو ،كنن مي لمس رو لعنتي كلت
 ازت ها خيلي رو سوال اينمطمئنم كه  فرامرز؟ هستي چي تو

 منهان؟  ؟داري احساسي چه كشي مي رو يكي وقتي .پرسيدن
 تو كني مي فكر چون ،كني مي سبكي احساس تو.. .گم ميبهت 

  ...نداري اين از غير كاري دنيا
 ...ژيال كن بس -

  :گفت اي دريدهبلند و  صدايو با  اعالش رسوند ديگه جسارت رو به حد
تو هيچ هنري به غير از كشتن مردم ...تو ...اي باالفطره قاتل يه تو -

  ...شيطوني  تو خود...كنه نمي كمكبه قاتال  وقت هيچخدا ...نداري
  : زدم فرياد
 واال! لواساني ستوان دارين نگه رو خودتون مافوق افسر احترام -

  .كنن توقيفت دم مي دستور
 در كه طور همانشد و  كتاس ،رسيد مي نظر به عصبي كامالً كه ژيال

 من از خداحافظي بدون و داده نظامي سالمي ناراحتي با ،بود خيره چشمانم
  .شد جدا

 .نداشتم خوبي حال .شدم خارج آگاهي از و رفته خروجي در طرف به
 .داشتم تهوع حالت .خوردند مي سرم توي پتك مثل مرتب ژيال حرفاي

www.irtanin.com www.irebooks.com www.ircdvd.com

www.omideiran.ir کتابخانه الکترونيکی اميد ايران www.yekdi.com



٨٨ 

 

 قاسم دايي انبار. گذشتند مي چشمانم مقابل از سرعت به روز اون خاطرات
  ...بود شده كابوس به تبديل ما سه هر براي

 بزرگترين از يكي( قاسم دايي پرونده دنبال به من چند ماه قبل،
 قدمي يك تا شدم موفق و بودم) ايران در هروئين المللي بين هاي قاچاقچي

 دستور باالمقامات  از ناگهان كه مجلو بر بزرگش هاي محموله از يكي توقيف
 من از با جديت شايانسرهنگ  .شد صادر ما براي پروندهو بايگاني  تعطيلي
 همراهي به كنجكاوي سر از من اما .بردارم دست مواد تعقيب از خواست

 من براي هميشه .شدم قاسم دايي بزرگ انبارهاي از يكي وارد آريا و افروز
 انبار، داخلاز بد شانسي،  .كنن نمي دستگير رو فرد اين چرا كه بود عجيب
اونا قصد  .نداشتيم اي چاره هيچ .شديم محاصره و شناسايي باند افراد توسط

 خونيني درگيري آن دنبال به و وحشتناك تيراندازي. و داشتندجون ما ر
از بين  خودمونو نجات داديم و تمام مواد روكندني بود  با هر جون .شد آغاز

   .شد شروع معاونانم و من دردسرهاي كه بود روز اون از اما. برديم
 ژيال هاي طعنه .رفت مي گيج سرم .كنم بيرون سرم از فكرشو كردم سعي

 كه طور همان و كردم ديوار به پشتمو .بود گذاشته اثر من روي بدجوري
   .كشيدم عميقي نفس و بسته وچشمانم بودم، داده تكيه
   ؟گفت مي چي دختره اين

  آدمكشم؟ جاني يه من يعني
 رو جنايتكارايي فقط من .بود نرسيده هم مورچه يه به آزارم عمرم تمام در
 در و كردم مجازات ،بود ناتوان مقابلشون در ما پاي و دست بي قانون كه
. و از قصد نكشتمخدا شاهده كه هيچ كدوم .نيستم ناراحت هم اصالً باره اين

ها رو  وگرنه خيلي. كردند خودشون مقصر بودند و تا پاي مرگ مقاومت مي
 نبودند انسان يي كه كشته شدند،ها اون من نظر از. هم زنده دستگير كردم

 جهنمه همون كه اصليشون جاي به بايد كه بودند هايي ابليس بلكه
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 و مال و جان مزاحم شياطين اون ؟جنايته كار اين كجاي. گشتند برمي
 زنده نتونستم كه جهنم به كردم؟ مي بايد چيكار من .بودند مردم نواميس

 رو اسلحه وقتي .گفت مي راست اون رو چيزي يه آره .كنم دستگيرشون
 .ندارم تقصير كه من خوب اما .شه مي كشته يكي حتماً كشم مي بيرون

هم قلبم  .نيستم ديوونه من .ده مي حق بهم شناسه مي نزديك از منو هركس
 كشتن از .فهمم ميخوب  محبتو و مهر و عشق معني. از سنگ نيست

  .برم نميو  نبردم لذت هم كس هيج
 و شده عادتبرام  جنايتكارا مرگ كنم مي احساس جورايي يه فقط 

 در همكارام از بعضي .تقديره نوعيبرام  هم اين شايد .نيست كننده ناراحت
براي تهديد هم كلتشون رو از غالف خارج نكرده  حتي خدمتشون طول

  ...من اونوقتبودند، 
 .گوشم بود يتو ،زاهدان به رفتن از قبل ،اكبري سركار هاي حرف هنوز

يك بار هم به كسي شليك نكرده  حتيقبل از ديدن من  تا بيچاره پاسبان
 "طاليي فرشته" كاباره مقابل درازش خواستم  ،لعنتي شب اون .بود

 :پرسيد من ازبا خجالت  ،بعد از كلي اين پا و اون پا كردن. نگهباني بدهد
   »؟كنم مي شليك اه آدم به خونسردي اين با چطور«

   ».نيستن آدمكه  اونا« :گفتم منم
   »؟دين مي تشخيصي چنين كه خدايين شما مگه« :پرسيد مهازب

   !شكست دلم
  !خورد تكون مخم
   ؟چي گفت مي راست اون اگه
   هستم؟ كي من وقت اون

. بدم ادامه باهاش رو بحث اين اومدم بيرون كاباره از زنده اگه داشتم تصميم
 كنم، دستگيرشون بتونم اينكه از قبل .ندادند امان بهش جنايتكارها اون اما
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 دنبال منو و كردن بهشت روانه بدبختو اكبري سركار افرادش و اسكندر
   .كشوندند بلوچستان و سيستان داغ هاي بيابان اعماق تا خودشون

  ...كنه مي قتل به متهم منو داره كسي كه باره دومين اين حاال
من  و از دستايكه بليط جهنم آخرين ابليسي. ياد اسي افتادم به اختيار بي

 به نهيبي...  شدم كباب مي كردم، وسط آتيشا اگه اين كارو نمي. گرفت
   .كردم دور خودم از رو آشفته افكار و زدم خودم
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 فصل ششم

 خودم ديگه تقريباً .انداختم خودم سراپاي به نگاهي و ايستادم آئينه مقابل
 بودن مصنوعي متوجه كسي مبود اميدوار فقط .شناختم نمي وخودم هم

آخه  .كرد نمي توجه جلب زياد پرپشتم سبيل .نشه من بلند و فرفري موهاي
 كت. شه قيافم خيلي عوض مي طوري اين. تراشم ها رو مي من هميشه اون

 خودم به بزرگي گردنبند و پوشيدم بازي يقهقرمز  پيراهن و مشكي تنگ
 ريتم با بار چند. بود مضحك خيلي ديگه كه مچسبان شلوار .كردم آويزون

 مثل آئينه جلوي كرد، مي كر ور فلك گوش كه بلندي موسيقي
"سايد وستداستان " فيلم هاي هنرپيشه

 وو راك و چاچا رقصيدم  دادم قر 1
  .خنديدم كلي

 خاله بودم مطمئن و داده تغيير وم چهره رنگ بودم، زده صورتم به كه كرمي
 هاي پاچه خوشبختانه .بودم شده كامل هيپي يه .شناسه نمي منو هم سوري
سالح  توجه جلب بدون دادند، مي اجازه كه بودند گشاد اي اندازه به شلوار
   .ببندم چپم پايبه  ور گرم

                                                           
١
 - West side story 
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 بيرون اتاق از وسرش معمول طبق سوري خاله مدم،او مي پايين كه ها ازپله
  : گفت انداخت، پام تا سر به عجيبي نگاهي اينكه از پس و آورد

  .كن عوضش شده، قديمي خيلي ديگه گيسه كاله اين خاله، -
  :پرسيدم تعجب با

  شناختي؟ ومن راحتي اين به -
 مرتب سرش روي وچادرش .بودمش نديده سرحال آنقدر وقت هيچ. خنديد

   :گفت و كرد
   رفت؟ زود آنقدر چرا شب اون شد؟ چي خوشگله دختر اون خاله، -

 ترسيدم مي كنم؟ چيكار زنيكه اين هاي ضوليف دست از مستدون نمي

  ..بده دستم كار روزي يه

  :گفتم
  .خريدمش تازه كه من اما قديميه؟ مدلش نظرت به -
 و رنگي اين موهاشو كسي هوقت چند .پسرم نيستي روز به خوب -

 يتراهنماي من تا بريم هم با بيا دفعه اين .كنه نمي فر مدلي اين
                                 .كنم

  بلده؟ خوبي اين به رو مردا موي مدلچطور  اين .بودم مونده واج و هاج
  :داشت، دوباره پرسيد از فضولي دست برنمي

  بود؟ چه اسمش خاله، -
  كي؟ -
 خيلي كه من .بود پوش شيك هم چقدر ،قشنگه خانم همون -

 .پسنديدم

  :خودمو زدم به اون راه و پرسيدم
  شناسن؟ نمي بيرون منو كه مطمئني -
  .آره -
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  ي؟شناخت راحت آنقدر چرا تو پس -
 اين جاي همه مرتب من خب .سروان جناب پرسي مي دين اصول -

 وارد كه هم اي غريبه آدم هيچ .كنم مي وارسي نووساختم
 .س همسخر خيلي هم شما گيس كاله اين تازه .نشده آپارتمانت

  ؟بگم بازم .شناسم مي كامالً هم رو شما پاهاي صداي
  باشه؟ راحت خيالم پس -
  بزني؟ چوب رو دختره اين سياه زاغ بري خواي مي. خاله آره -
  دختره؟ كدوم -
 .گي نمي بهم پرسم مي اسمشو ازت هرچي كه همين .ه ه اه -

  كني؟ تحقيق اش باره در بري خواي مي
  : داد ادامه، كرد مي نازك چشمي پشت درحاليكه و زد چشمكي
   .ها جابذاري رو ت هخال نكنه ،خواستگاري رفتي آقا حاجي با اگه -

  :گفتم عصبانيت با
 راهنمايي يه. بود رجوع ارباب فقط كه گفتم .خاله كن بس -

  .كه ديدي .رفت زود و خواست مي دادگاهي
  .نگفتم چيزي كه من .سروان جناب شدين ناراحت چرا .اوا -

  :با غيظ گفتم
 دوستش كه هركسي ارواح به تورو .خاله دارم ازت خواهشي يه -

 هم وقت هيچ .كن فراموش خاطرت از رو دختره اين قيافه داري
  .شه مي خورد اعصابم چون .نپرس چيزي اش باره در ازم

 ،انداخت مي پايين وسرش حاليكه در و گرفت محكم چادر با خودشو روي
  :گفت
 قيامتتا . كردين دعوا با هم يهحاال  .بگي شما چي هر .خاله چشم -

  .ايشاهللا كنين مي آشتي؛ كشه نميطول  كه
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 .آم مي ديروقت .نكن درست شامبرام  .بيرون رم مي دارم من -

 .خدا پشت و پناهت -

  !خدا به دادم برسه. بود كردهما رو گوش  حرفاي يعني
  

**********  
 .بودم خريده قشنگي و نگرا گل دسته .بود آدم از لبريز "شومينه" كاباره
و  درآوردم توماني اهپنج اسكناس يه .شد خم كمر تا ديدنم با كاباره دربان

 خواستم ازش درگوشي ،كردم مي جاسازي جيبش توي وانعامش حاليكه در
 خالي ميز يك سمت به منو حاليكه در .كنه خاليبرام  خوب ميز يك كه

 برم و دور به نگاهي .با احترام دعوت به نشستن كرد ،كرد مي هدايت
 نشان وضعشانو  سر كه بود مردهاييو  زن پراز دورم تا دور .انداختم

 روي خارجي هاي رقاصه از جمعي. برخوردارند خوبي مالي وضع از داد، مي
بطر  چند كردي مينگاه  كه رو ميزيهر  روي .دبودن رقصيدن مشغول سن

تند  بوي. بودند كرده كوفتتا نصفه  يابود  خالي يا كه شد مي ديدهمشروب 
 عادي مواقع درو  مداو مي بدم اماكن جور اين ازهميشه  .كرد مي اذيتم الكل
هام مجبور بودم به اينجور  بيشتر مأموريت براي اما .گذاشتم نمي قدم اصالً

  جاها برم، 
از همين نقطه شروع منبع فساد و خالف هميشه چرا؟ خوب معلومه كه 

 يك روي بر نگاهم، يدمپائ مي روجماعت  زيرچشمي كه نطورهمو .شد مي
   .ندمو خيره نفر

   2!فليكس .بود خودش

                                                           
٢
 سقوط و ظهور« المللي ايران در كتاب قاچاقچي بين "فليكس آقايان"الهام گرفته از نام  - 

  شهبازي عبداهللا نوشته »پهلوي سلطنت
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 نتونستم وقت هيچ .تهران در مخدر مواد هاي واردكننده ترين بزرگ از يكي
 ها قاچاقچي تمام ميان در كه بود مكاري اژدهاي .كنم پيدا اش عليه مدركي

 نداره امكان كه بودم مطمئن و بود ديده بار دو يكي فقط منو .نداشت لنگه
زنان  تا از دو با همراهتن داشت و  به سفيدي شلوار و كت .كنه ميشناساي
 كه داد مي نشان زدنش حرف حالت .بود بخندو  بگو مشغول، بدكاره

 همانطوركه .ندارد روحي تعادل و ريخته اش تو خندق معده زيادي مشروب
  .آورد خود به منو زني صداي بودم فليكس پائيدن مشغول
   .سالم -

 روبرويم آبي چشماني و بلوند موهاي با ساله، بيست حدود دختري .برگشتم
  .بود ايستاده
  دارين؟ امري .سالم -
  ؟بشم مزاحمتون تونم مي ؟تنهايين -

 نظرم به فكري ناگهان اما .كنم ردش خواستم .سرو وضع مناسبي نداشت
   : گفتم تندي به و رسيد
   ديبفرماي .كنم مي خواهش -

  :گفتم شيرينيبا لحن . نشست خاصي لوندي با و كشيد عقب رو صندلي
 خواي مي چيزي اگه اما كنه مي يريتغ ما جاي زياد احتمال به البته -

  .بده سفارش
  .دارين لطف .ممنون خيلي -

  : پرسيدم و متانداخرنگش  آسماني چشمان به عميقي نگاه
   گين؟ نمي رو اسمتون -
  .سالومه -

  .انداخت پايين وسرش. خنديدم
   خوب؟ -
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  : گفت خجالت با
  چي؟ خوب -
  چيه؟اصليت  خوب اسم -
  پليسين؟ شما مگه -

 تونيم نمي وقت هيچ مااي بابا؟ يعني  .كردم جور و جمع خودمو

   ؟كنيم رفتار عادي

  پليسام؟ شكل .پرسي مي اينو چرا -
 بهم اسمم مگه .كني مي بازجوييم انگار اونا مثل اما .اصالً -

  .خوره نمي
 عوض اسماشونو ودخترا ها زن بيشتر اينجا كه شنيدم من اما. چرا -

تو اينجا كسي رو به . بي خيال، ولش كن اين حرفا رو .كنن مي
 شناسي؟ مي» غوغا«اسم 

 چطور مگه؟ .آره بهترين رقاص اينجاست -

 .من امشب فقط به عشق اون اومدم اينجا -

 .اش شروع بشه فكر كنم يه نيم ساعت ديگه برنامه -

كيف پولم رو بيرون كشيدم و در مقابل چشمان حرص آلودش باز كردم و 
با احتياط . صورتش گرفتم و جلوي نو در آوردم چند اسكناس صد توماني

  :پرسيد
 خواي بدي به من؟  مي -

 .آره، در قبال يه كاري -

 چه كاري؟ -

 .خوام برم خصوصي ببينمش مي -

  :كردم و ادامه دادماي  اشارهبه دسته گل 
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ميخوام از ديدنم . از آشناهاي قديميشم. براي همين خريدمش -
 توني برام يه كاري بكني؟ مي. زده شه ذوق

برگرداند و در حاليكه كنان، رويش رو  آب دهانش رو قورت داد و من و من
  :داد، گفت با نگاهش فليكس رو نشون مي

 بيني؟ اين يارو رو مي -

 الت اينجاست؟ گنده. آره -

 . س غوغا رفيق شخصيه اين مرده. اوهوم -

 شناسيش؟ مي -

مگه اينجا كسي پيدا ميشه كه فليكس رو نشناسه؟ خيلي گردن  -
 .ترسن همه ازش مي. كلفته

  :يفم برگردوندم و گفتمها رو داخل ك خيلي آرام، اسكناس
 .با اين حساب بايد قيد مالقتش رو بزنم -

 چقدر ميخواي ببينيش؟. شايد يه كاري بشه كرد. صبر كن -

زياد وقتش رو . دقيقه 10شايد يه ساعت، شايد نيم ساعت، شايد  -
 .البته بستگي به تو داره. گيرم نمي

 به من؟ -

رو  خر لهسر منو گرم كني بايد بري سر اين كجاي اينكه  خوب به -
كن، توني معطلش  مي كههرچقدر . گرم كني تا من غوغا رو ببينم

 .تا من برگردم

 :چشمانش رو تنگ كرد و با حرص گفت

 . خرجت بيشتر ميشه -

البته نصف بعديش رو وقتي برگشتم . كنم دو برابرش ميباشه  -
 قبول؟. اينجا بهت ميدم

 . قبول -
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ها  با خوشحالي اون. ها بيرون كشيدم و گذاشتم توي دستش دوباره اسكناس
 : دستم را فشار خفيفي داد و گفتبعد . اش گذاشت رو قاپيد و توي سينه

 .منتظرم بمون تا برگردم -

نگاهي محتاطانه به فليكس انداخت و با عجله به سمت مخالف او حركت 
گارسون دوباره نزديكم . دكرد و از دري عبور كرد و از چشمانم مخفي ش

دوباره از زير چشم به . ازش خواستم تا برام يه نوشيدني خنك بياره. شد
مرتب با اون دو تا . اصالً حواسش به اطراف نبود. فليكس نگاهي انداختم

  . بي خيال دنيا و مافيهامشغول بود و 
 هاي مشروب خيره اختيار به شيشه نگاهي به سن انداختم و بعد از آن بي

به ياد پهلوون نريمان . دوباره ذهنم به خاطرات گذشته پرواز كرد. شدم
خواست قد و هيكل و اندام عضالني پيچيده پدرم رو  خيلي دلم مي. افتادم

. اما من نه. سهراب، دقيقاً به پدرم رفته بودبرادر خدابيامرزم . داشته باشم
بيامرز رو به هاي پدرم بعد از اعدام طيب خدا هنوز سرخوردگي و بدمستي

تعادل روحيش بهم . باور نداشت مرادش رو از دست داده بود. ياد داشتم
ها كه بايد  چه شب. ه بردمشروب پناكافه و به و دعا به جاي مسجد . خورد

كردم تا ببينم  نشستم و چشم و گوشمو تيز مي مي خونه بوم روي پشت
خواست  نامردي ميتا كدوم  مياد؛ خراب از كدوم طرف دارهپهلوون مست و 

هنوز درگيري شديدم با  در تاريكي دشنه تيزشو تو پشتش جا بگذاره؛
هاي جهانشيرخان، در سن هفده سالگي، مثل يه خاطره تلخ در ذهنم  نوچه

   . زنده مونده بود
 چيه؟ مگه كشتيهات غرق شدن؟ -

  .رسيد خوشحال به نظر مي .سالومه برگشته بود. سرم رو باال آوردم
 .شيخوش خبر با -
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بعد از اينكه من رفتم سمت فليكس، . حلش كردم. خوشه، خوش -
توي راهرو . اومدم بيرون، ميري تو زود از همين دري كه من

تو رو . عجله كن. منتظرته. بهش خبر دادم. آخرين اتاق سمت چپه
  . اين يارو بفهمه شر ميشه واسم. ها خدا، زياد طولش ندي

 .برو تا شنگوله. كارت برستو به . نگران نباش زود برمي گردم -

پدرت رو . از اونا نيستم كسي حقمو بخوره! برگشتي نزني زيرش ها -
 .در ميارم

 .دير ميشه. د برو ديگه! نه جيگر -

به . همانطور كه با اشاره برام خط و نشون مي كشيد به طرف فليكس رفت
اينكه روي اون خم شد با يك جهش از جا پريدم و از در سالن خارج  محض

 .و مستقيم به طرف اتاق غوغا رفتم و بدون اينكه در بزنم، وارد شدم مشد

 

**********  
 دكوراسيون كه بود متري بيست حدودأ اتاقيك . نگاهي به اطراف انداختم

. كردم نبايد زياد وقت تلف مي. نگاهي به ساعتم كردم .داشت مجللي تقريبأ
 پاراواني .گذاشتم اتاق وسط ميز روي رو گل دسته. هيچ كس اونجا نبود

 .بود آويزان آن باالي اي زنانه هاي لباس و كرد مي خودنمايي اتاق گوشه
  .شد بلند غوغا صداي
شناسيش؟ من كه از  تو نمي. خواد بياد منو ببينه يكي بيرونه، مي -

  .ها ندارم اين مشتري
 من سكوت .ماندم ساكت طور همان .بود گرفته اشتباه فليكس با ومن

 گل دسته كه ميزي كنار در .گفت مي پرت و چرت مرتب و كرد تحريكش
  .نشستم ها آن از يكي روي كه داشت قرار صندلي تا دو بودم گذاشته ور

www.irtanin.com www.irebooks.com www.ircdvd.com

www.omideiran.ir کتابخانه الکترونيکی اميد ايران www.yekdi.com



١٠٠ 

 

 .پوشم ميي كه خيلي دوست داري رو هاي لباس از يكي دارم -
  كدومه؟ دوني مي

- ...  
 كه شد چيحاال  .كرك و پرت بريزه؛ ديدي وقتي تا گم نمي بهت -

  دوتا؟ اون از كندي دل
  .افتادم گذشته دوران ياد ،بودم شده خيره پاراوان به كه طور همان

 آماده بزرگ مهموني يه براي شراره ،كذايي شب آن در پيش سال ده
 وقتا اون .كرد پا به غوغايي چه و شدم اتاقش وارد اتفاقي طور به من .شد مي

 اينكه براي شب اون .كرد مي نگاهم تحقير با و نداشت قبول منو هنوز
 نشون خودم از شجاعتي چه بدم نجات گيرها گروگان دست از را جونش

  …عوض دراون  اما دادم
  ......كني مي حال.... شدم؟ چطور خوب -
با لحن  .زد خشكش من ديدن با .كرد خارج رويا از ومن غوغا صداي

  :گفتم اي دوستانه
  .سالم -

  :  پرسيد و زد لبخندي زحمت به
  ...شما؟. سالم عليك -

  .داد ادامه ،رفت مي ها گل طرف به كه طور همان و
 .قشنگي هاي گل چه .بوديد نشسته سن جلوي .مدوا يادم آهان -

  .ممنون خيلي
  .نيومد يادت درست .غوغا كن نگاه بهتر -

 طور همان شومينه كاباره زيباي رقاصه .آورد شخود به نواو من صداي تن
 بي وصداي مليح چهره .مداو طرفم به ،بود شده خيره چشمانم در كه

  .كردند يريتغ ناگهان به پروايش
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  .عزيزمجناب سروان ! به! به ؟خودتي فرامرز؟.....تو -
 عالمت بابراي اينكه ناراحت نشه  اما .منو بغل كنه خواست مي خوشحالي از

 داره كه امكان لحظه هر و ندارم زيادي وقت كه دادم هشدار شبه دست
  .بشه اتاق وارد فليكس
خودتو  تيپحاال؟  كردي ريختي اينچرا خودتو  جيگر! ايولبابا  -

  .قبول داشتم
 قبل سال .بگيرم رو گر عشوه دختر اين احساسات جلوي تونستمزحمت  به
 و غوغا به مست الت چند ،بودم رفتهتجريش  دربند به گردش براي كه

 دار ضامن تيزي جنبيدم، مي دير كمي اگر و بودند كرده حمله دوستانش
 .داد نمي رو يك درجه كاباره اين تو دلبري اجازه اون به اآلن ،لاراذ از يكي

بوده تا دارهاي رقيب اونارو اجير كرده  بعدها معلوم شد كه يكي از كاباره
 كردم معرفي بهش خودمو شب اون غلط يا درست .زنرو از ريخت بندا غوغا

 حاال .بده انجام بياد، بر دستش از كمكي هر كه گرفت قول من از اونم و
 خالصه خيلي .داشتم سختي توقع ازش و بود رسيده فرا كمك زمان

  .دادم توضيح براش وهمكارم ماجراي
  ؟بكنم تونم مي كمكي چه من حاال -
 من. بينهب اينجامنو  نبايد فليكس. دارم كمي خيليوقت  عزيزم -

  .خوام مي اسم تا چند فقط
  ؟اسم -
 اصلي هاي كننده وارد از يكي فليكس كه دوني مي خوب تو .آره -

 پخش رو ها جنس نفر شش يا پنج بينفقط  اون .تهرانه به هروئين
 خوام مي .كنن مي فرق آدما اينيك بار،  ،ماه چند هر اما  .كنه مي

  .كرده پخش رو ها جنس كساني چه بين قبل ماه بدونم
  .رفت هم در ترس از غوغا قيافه 
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 .دم مي قول بهت .ندارم كاري هيچكدومشون با .عزيزم ببين -
 خوام يم فقط  .زنم نمي بهشون هم تلنگر بار يك اين براي حداقل

  .همين .كنن شناساييبرام  رو نفر يه
 وحشتناكي يتمأمور بيچاره دختر .كردم حس غوغا تن روي شديدي لرزه

  : گفتم مكث كمي از بعد .داشت
 فكر اگه .بكني خطري همچين نيستي مجبور اصالً تو عزيزم -

 و ندارم انتظاري هيچ تو از من .نكن قبول ،داره خطر برات كني مي
  ...ابداً .نيست مشكلي. دم بهت قول مي .دارم دوستتهم  قبل مثل

  .بدجوري احساساتي شده بود. و روي دهنم گذاشتدستش غوغا
 باهاش امشب .باش مطمئن .كنم مي كاري هر تو خاطر به من -

 طور هر .نجا اون خواي مي روكه كساني بيشتر .مهموني يه رم مي
 بروزود  نيومده تاهم  حاال .دم مي اطالع بهت صبح فردا شده

  .بينهباينجا  رو تو نبايد. عزيزم

. بدون حتماً اينودر ضمن . كنم نميلطفتو فراموش  اينوقت  هيچ -
. كنه نمي فرقيقلبم  تويجات . و چه نه بديرو انجام  اينكارچه 
 .نگران نباش اصالًپس 

 .كنم ميرو خودم  سعيهمه  -

 فليكس .شدم خارج اتاق از سرعت به و زدم پيشانيشاي به  بوسه
 كردم حساب وميز پول .نديدم هم رو سالومه .نبود اصلي سالن در
  .رفتم نوبير كاباره از و

**********  
 نم و بود عالي خيلي هوا .بودم نياورده را اتومبيلم امنيتي ائلمس خاطر  به

 و برم خونه طرف به پياده ،گرفتم تصميم .خورد مي صورتم به هم باروني
 اطرافمو مرتب .شده بودند پيچيده خيليبرام اخير  حوادث .كنم فكر كمي
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 ظنين من به شايد .باشند تعقيبم در ساواك افراد بود ممكن .كردم مي نگاه
 شانسي تنها .كرد مي نگاهم بدجوري .منوچهري اين مخصوصاً .باشند شده

 .بود "نو تهران"خيابان  در ديگه آمريكايي سه رسيدن قتل به ،داشتم كه
 .كرد مي ديگري جاي معطوف را ساواك اطالعاتي نيروهاي حواس ماجرا اين
 .شدند مي هيوالها اين اسير من جاي به كه سوخت مي كساني براي دلم
ه شد دستگير ها تروريست باند افراد بيشتر ،خوندم ها روزنامه تو كه طور اين
 مدتييه  از بعد و دنبودن احمق هم نقدرآ ساواك بازجويان البته .ندبود

 زيادي فرصت مناونوقت  و دندش مي جرم دو اين انطباق عدم متوجه
  .بشم راحت منوچهري شر از تا منداشت
 بغلي خيابان در شلوغي متوجه كه بود نگذشته روي پياده از ساعتي هنوز
 بودم، داخلش من كه خياباني تا كه بود حدي به مردم امازدح .شدم

، بود نزديكم كه  جوانمرد  يك از .خورد مي چشم به زيادي جمعيت
  : پرسيدم
   شده؟ خبر چه -
  .رفته لو انقالبيا از تيمي خونه يه گن مي  اما .رسيدم تازه منم واهللا، -
  كردن؟ دستگيرشون -
  .دونم نمي -
 ،داشتم قيافه ريتغي كه حاال .بود داده دست بهم عجيبي كنجكاوي حس

 نياز پليس شايد اصالً .ببينم رو افراد اين نزديك از و جلو برم دادم ترجيح
  .باشد داشته كمك به

 و پليس از مملو اردشير خيابان. كردمعبور  جمعيت مياناز  كوچهچند 
 با مرتب و متفرق كردن مردم داشتند سعي كه بود شخصي لباس افراد

 داره احتمال و هخطرپر محل آن در ماندن باقي كه كردند مي اعالم بلندگو
  .كنه اصابت ها اون به ها تروريست گلوله كه
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 كه هايي گلوله برق. كردند مي مقاومتشون نفر دو هنوز ،فهميدم كه نطوراو
 به دستم اختيار بي .داد نشون مي ور شونمكان شد، مي خارج ها پنجره از

 .مند ننشو ووخودم نمبمو منتظر دادم ترجيح اما ؛رفت كمري اسلحه طرف
 من به حسي اما .ديدم نمي خطر ايجاد و ندنمو براي دليلي هم طرف يك از

 نظاره به و مكرد پيدا امني و دور نقطه .بايستم ماجرا آخر تاكه  گفت مي
 رو اهخرابكار اختفاي مكان و آورده محل به نورافكن چند پليس .پرداختم

 كه زدم حدس .شد پرت بيرون به پنجره از شيئي لحظه يك در .كرد روشن
 و شد بلند مهيبي انفجار صداي .كشيدم دراز سرعت به و باشه نارنجك بايد
  .افتاد كار از ها نورافكن از دوتا

 رگبار .كردند مي شليك پنجره به ساواك و پليس افراد تمام تقريبأ
با خودم  .كرد مي ويران ور آپارتمان ديوارهاي تمام سنگين هاي مسلسل

 دوم نارنجك اما .باشه فايده بي بايد ها تروريست مقاومت ديگه تقريباً گفتم
 كار از ،يكي از غير به ها نورافكن تمام تقريبأ و شد پرتاب بيرون به هم

 بهآور  دار و دودزا و اشكهاي گاز و نارنجك ها گلوله هجوم دوباره .افتادند
 لحظه چند براي .نشد مشاهده العملي عكس ابتدا .شد آغاز ها پنجره سوي

 گلوله آتش و شد باز اصلي حياط در ناگهانبعد  و شد برقرار سكوت
 خارج در از با عجله سايه دو .كرد متوجه خود به وها ر چشمهمه  اهخرابكار

 از يكي .دكردن تيراندازي و دويدن به شروع مخالف طرف از هركدام و شدند
 زمين روي و گرفت قرار هدف كه بود نشده دور قدمي چند هنوز ها ناو

 مانند آوري شگفت طرز به ؛بود ندهپوشو وصورتش كه بعد نفر اما .غلطيد
 شوك از كه من .مداو من سوي به مستقيم و داد جاخالي نظامي تكاوران

 بكنم اقدامي خواستم بودم، كشيده دراز زمين روي هنوز پياپي انفجارهاي
 زنده و گرفت قرار شخصي لباس چند تهاجم مورد قدمي چند در كه

 تروريست فرد .برخاستم جايم از ،ندمتكو مي ولباسم حاليكه در .شد دستگير
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 صورتش از شدت به ور نقابش ينمأمور از يكي .بود من قدمي چند در
 كهنور و روشنايي آنقدر بود  .ماند خيره اش چهره در چشمانم و برداشت

 .بود مردانه و كوتاه موهاي با ساله سي زني مذكور فرد. قيافشو ببينم بتونم
 تن به سربازي خاكي شلوار يك و زانو باالي تا اي چهارخانه گشاد پيراهن
 .بود پوشانده چفيه با فلسطينيمبارزان  سبك به رو ش چهره و سر و داشت
 در مولوي خيابان فردوس باغ محله دوباره .كردم نمي باور ديدم رو كه آنچه

 فقيري دختر و مادر ،ام پدري خانه همسايگي در .شد زنده منچشما مقابل
 و كردند مي مالي كمك ها آن به مرتب والدينم كه كردند مي زندگي

 براي ،شناخت مي كه افرادي و ها همسايه از كرد مي سعي مادرم مخصوصاً
 از كه خانواده پدر بودم فهميده كه آنطور .كنه فراهم تسهيالتي ها ناو

 1332 سال هاي درگيري ميان در ،بود كاشاني اهللا آيت قرص پروپا طرفداران
 ده تا مدوا مي يادم كه وقتي از .بودند ندهمو سرپرست بي ها آن و شده كشته

 تا داد نمي اجازه ديگر مادرش آن از بعد .بود من بازي هم يتيم دختر سالگي
 اما ،ديدم مي وونا ندرت به شدم بزرگتر كه هم وقتي .كند بازي پسرها با

پدر و مادرم  .كردم ميمثل يه خواهر واقعي دوستش داشتم و ازش مراقبت 
خاطرش با  بار هم به يكحتي يادمه كه . دكردن خيلي بهشون رسيدگي مي

 مكان نقل آپارتمان جديدم به كه موقعي ازولي  .ها دعوا كردم بچه محل
 دختر همان باره يك به ها، سال از پس وحاال .نديديم وهمديگرديگه  كردم

 چشمانش در وحشتي هيچ .شد ظاهر مقابلم در »آزاده« يعني ،محجوب
 مرد دو .كرد مي تالش رهايي خود براي و غريد مي ماده ببر يك مثل و نبود

 چريك اين بازوان ،باريد مي نقيافشو از بودن ساواكي كه شخصي لباس
 لحظه دريك .لرزيد دلم .كشيدند مي خود با و گرفته محكم رو مونث

 از التماس با و كنن بهم نگاه مي نگراني با مادرم و پدر ارواح كردم احساس
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 وتكليفم .افتادم راه ندنبالشو هدف بي .بكنم كاري كه دنهخوا مي من
   ؛بودم كرده شكني قانون زياد حال به تا .نستمدو نمي

  !مدل اين از نهديگه  اما
 فرصت شايد تا مبد ادامه شونتعقيب به طور همين فعالً گرفتم تصميم
 ها رو اون هم پليس دار درجه افراد از نفر دو حاال .بياد پيش مناسبي
 بر نفر چهار اين عهده از نمبتو كه نداشت امكان ديگه .كردند مي اسكورت

 شطرف به ونكارشوخود هاي اسلحه نفر، دو هر كه اين الخصوص علي .مبيا
 انمأمور .كردم نتعقيبشو جمعيت همراه به نااميدي با .بودند رفته نشانه
 شونتعقيب و شوند متفرق كه خواستند مي مردم از مكرراً فرياد با مسلح
 كوچه يك داشتيم قرار آن در كه راهي .انداختم اطراف به نگاهي .نكنند
 خاطر به ساواك احتماالً .شد مي وصل اصلي خيابان به كه بود متري هشت
 حاضر محل در شوخود نقليه وسيله بود نستهونت پليس هاي اتومبيل امازدح
 ها ساواكي .كنند خارج مهلكه از وشونشكار خواستند مي عجله با حاال و كنه

ها باز  كردم در يكي از خانه مي آرزو. كشيدند مي خود با رو دهاآز دو، حالت با
 عصبي داشتم كم كم .بود تقال پراز درونم .بكشه داخل به رو نهااو و بشه
 ،كردم مي احساس اما نداشتم وي با اي رابطه هيچ اينكه رغم علي .شدم مي

 اثر در .مبد نجاتش سفاكان اين دست از شده هرطور ،دارم وظيفه
 اونو توجه بدون ها پليس .افتاد زمين روي اش چفيه انمأمور هاي كشاكش

 كسي كه آن از قبل و پريدم آن روي سرعت به .كردند عبور و نموده لگد
 و نداشتم اي چاره لحظه آن در .زد سرم به فكري .شربودم ،شود متوجه

 به را چفيه .نبود من به حواسش كسي .انداختم مي خطر به ور نمجو بايد
 بند تا شدم دوال و بستم را كتم هاي دگمه .پيچيدم صورتمو  سر دور

 كه بودم كشيدن نقشه وبند  بستن حال در سرعت به .كنم محكم وكفشم
   .كرد مشغول خود به وجمعيت حواس گلوله فيرص صداي
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  .شكفت گلم از گل

 دو .افتادند تكاپو به دوباره مسلح انمأمور و بود كار در هم سومي نفرپس 
 و گفته ها آن به چيزي كردند، مي اسكورت رو ها ساواكي كه داري درجه نفر
 به ،بودند من دنبال كه هم نفري چند اين .كردند ترك رو صحنه سرعت  به

 حواسشان اصالً كه دونفري و بودم من فقط حاال .دويدند حادثه محل طرف
 اگر .كردم مي دقت خيلي بايد .نبود سرشان پشت در مسلح چريك يك به

 با پليس كه شدند مي متوجه بعداً شد، مي خارج ام اسلحه از تير يك فقط
  .گرفتند مي وردم و شده گير در نهااو
 نهااو از يكي گردن پشت و كشيده نوبير كلتمو، معطليو  ترديد هيچبدون  

 از فوراً كرد، احساس رو اسلحه لوله كه آن .دادم ايست دستور و گذاشتم
 به طرف من نشونه رفت كه اش رو مسلحشدست  ديگري اما شد جدا آزاده

ش به زير دستش كوبيد و به ا هاي دستبند خورده با دستماهرانه  ادهزآ
از ضرب شصت آزاده  كهمن . دنبال آن با آرنج محكم به صورتش كوبيد

.  اونو از جلو دستبند زده بودند كه كردم شكربودم، خدا رو  كرده حيرت
اي رو نداشت از پشت سر به ديوار خورد  مرد ساواكي كه انتظار چنين حمله

 خودم طرفمرد  گردن بهآسا  برق اي ضربهنوبه خود  به .و روي زمين افتاد
 .دزديديمو ر نشا كرده و سالح سالح خلع رو نهااو وقت، اتالف وبدون زدم
 پايهم  اينواما . چرا از جلو به آزاده دستبند زده بودند دونم نمي

 حاليكه در. كنمتا دستبند رو باز  نداشتم وقتي. خودم گذاشتم اقبالي خوش
ها وارد  با اسلحه ساواكي و گرفتم ودختر بازوي كردم، مي غالف وخودم كلت

 قبل زدم مي حدس كه طور همان .دويديمشده و به انتهاي آن  اولين كوچه
   .داشت قرار باريك فرعي كوچه ي دويك اصلي خيابان از

 انمأمور داد و قيل صداي .داديم مي مسير ريتغي آن داخل به كه درحاليكه
مردم از ترس  .دادند مي ايست دستور و زدند مي فرياد .شنيدم سرم پشت را
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 با و كرده رها ودستم ادهزآ. بودند كشيدهدراز  زمين روي تيراندازياحتمال 
 بلند صدامو با عصبانيت .كرد شليك عقب طرف به نكردني باور سرعتي

 از و گرفته سنگر موقتاً ها ساواكي .يمبد ادامه فرار به تا وخواستم كردم
  .كشيدند دست يبتعق

  …بدو .افتيم مي گير واال .كن عجله .نداريم وقت .آزاده -
 شناسايي منو خواستم نمي .شد خيره چشمانم به دقتتعجب و  بابرگشت و 

اين عمل  .كردم محكم صورتم روي را چفيه و آوردم باال را دستم .كند
  . بيشتر باعث كنجكاوي اون شد

  .آين هستين؟ خيلي آشنا به نظر مي كيشما  -
بدون اينكه  .شد بلند پي در پي هاي شليك صدايها سر رسيدند و  پليس
 اصلي خيابان طرف بهبا تمام قدرت  و گرفتم ودستش دوبارهو بدم، جوابش
 خواستم ميبلند از مردم  صدايبا  درحاليكه .ميدويد كوچه انتهاي درواقع 
 خواستم آزاده از .كردم شليك عقب به دوبار يكي احتياط براي، بكشنددراز 
 اما .بگيرند نشانه رو ما راحتي به نندنتو تا كنه حركت ديوار به نزديك كامالً
 ديگر، فرعي كوچه دو يكياز  عبور بعد .رسيد نمي آخر به انگار لعنتي كوچه
 تشويق نواو خواستم خوشحالي با .شد پيدا دور از اصلي هاي خيابان چراغ
 از آزاده دست آن متعاقب و شد شنيده پياپي هاي شليك دوباره كه كنم

 صداي كه بود حدي به بيچاره دختر خوردن زمين شدت .شد جدا دستم
 تير دو و زدم زانو سرعت به .شنيدم رو كوچه كف كموزائي با سرش برخورد

تير  آزادهپاي  .ندنمو باقي اي گلوله ديگر اما كردم آتش انمأمور طرف به
 كندني جان هر با و شد بلند من كمك با ناليد مي كه طور همانخورده بود و 

 هيچ .انداختم نخيابو داخل به نگاهي .رفتيم انتها تا هم ور راه بقيه بود
 نارنجي  2002 ".و .ام .بي" يك .نديدم اي ديگه كس يا انمأمور از خبري

 خونريزي شدت به آزاده پاي .كرد جلب ونظرم خيابان طرف اون رنگ
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 جلوي و بگيرد سنگر كوچه سر خواستم شاز .نداشتم اي چاره هيچ .كرد مي
 اتومبيل طرف به معطلي بي .كنم روشن وماشين من تا سد كنه، رو نهااو

 به محكمي ضربه و پيچيده دستم دور و برداشته صورتم ازرو  چفيه و رفتم
 برده به داخل ودستم بالفاصله آن شكستنو پس از  زدم سمت شوفر شيشه

 صورتم روي رو دوباره چفيه. گرفتم قرار فرمان پشت و كردم باز درو و
 محض به .كندم اونو پشت هاي سيم و بردم يچئسو زير به ودستم و كشيده

؛ دنده رو چاق كردم خورد استارت ماشين ،زدم هم به ور سيم سر دو اينكه
 رو پياده نزديك و زده دوري سرعت به ،دنبال آن تخت گاز و در جا و به
 نمايان كوچه دهانه نزديك، انمأمور سايه و نداشتديگه گلوله  آزاده .شدم
 بلند جاش از تلوتلوخوران .شه سوارتا  خواستم شاز و كشيده فريادي .بود
 روي هب و گذاشت سرش روي ودستش برسه من به كه آن از قبل ولي شد

 بغل از كشانصفير اي گلوله، كوچهاز داخل  .رفت هوش از و غلطيد زمين
 پليس هاي اتومبيل گردان چراغ صورتم جلوي آينه داخل از .گذشت گوشم

   .شدند مي نزديك آژيركشان كه ديدماز دور  ور
  .نداشتم فرار جز اي چاره

 دستگيري به فقط ،بيشتر سعي و ندنمو ولي مه بودكرد ور تالشم همه 
 انتها تا موپابه آزاده انداخته و  نگاهيبار  آخرين براي .شد مي منجر خودم
 چند .ردك خارج مهلكه از منو تمام سرعت با چابك سواري ؛فشردم گاز روي

 روي و ازانگشتانم آثار تمام چفيه با و كردم شپارك تر، طرف آن خيابان
 داخل رو اسلحه و چفيه سپس .مكرد پاك ماشين مختلف نقاط و اسلحه
 نهخو طرف به ،كنم جلب رو كسي نظر اينكه بدون و انداخته آشغال سطل

 بر پا وخونريزي زمين به آزاده سر اصابت ،زياد خيلي احتمال به .افتادم راه
 راهرو وارد ناالن و خسته .بود شده اش هوشي بي عثاب گلوله، صدمه اثر

 فضولي نتوانست و بود خواب خاله سوريبا شانس فراوان  .شدم آپارتمان
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 و آوردم بيرون وشلوارم و كت .ببينهدرب و داغون  قيافه ناو با ومن و كند
  .افتادم خواب تخت روي حال بي و پوشيدم ور خوابم لباس

  
**********  

 تكان جايش سر از غوغا اما ،گذشت مي طاهر رفتن از اي دقيقهپانزده 
 در .انداخت مي وحشت به را او ،فليكس به خيانت فكر حتي .خورد نمي

 را كسي جان قصد اگر او .نداشت توانايي هيچ المللي بين تبهكار اين مقابل
 چطور .نبودند نجاتش به قادر هم كشور پليس نيروهاي تمام حتي ،كرد مي
 چه مرد اين در مگه كند؟ كمك داشتني دوست پليس اين به نستاتو مي
 مرد ها ده مثل مه او بود؟ گرفته دل به را مهرش چنين اين كه ديد مي

 خطر به جانش را بايد چرا .گرفتند مي قرار راهش سر كهبود  يديگر
 را زندگي بهترين ،شهمكاران ميان راحت، خيال با اينك هم انداخت؟ مي

 دادهنجات  جانش را بار يك طاهر  ؟كند بازي شير دم با بايد چرا .داشت
 در .كرد ميرا  كار ايناو بود  جاي كههم  باوجداني پليس هر خوب .بود

  ...نميشه با غولي مثل فليكس درگير شد كه كار اين قبال
خيلي با  .وترسناك كننده ناراحت خياالت و فكر از بود شده پر غوغا مغز

 اين خاطر به اندتو نمي كهبه اين نتيجه رسيد  خود كلنجار رفت و باالخره
   .شود درگير اي حرفه جنايتكار باند يك با جوان پليس

   .گرفت را شخود تصميم باالخره

 شر و نكرد پيدا كمك اين براي موقعيتي كه گفت خواهد جوابش در فردا
  .كند مي را قضيه

 بررسي به تا ايستاد ينهئآ مقابل و برخاست جايش از مغموم اي قيافه با
 آينه درون از .شد بلند سرش پشت از صدايي ناگهان كه بپردازد لباسش
داخل  اتاق در از ،ساله سي حدود ،تيپي خوش مرد .انداخت عقب به نگاهي

www.irtanin.com www.irebooks.com www.ircdvd.com

www.omideiran.ir کتابخانه الکترونيکی اميد ايران www.yekdi.com



١١١ 

 

 تن به يشيك شلوار و كت و كرنلي سبك به پرپشتمشكي  موهايي .شد
 كم شا چهره جذابيت ازهم  چپش گونه روي زخم جاي وجود حتي .داشت

مرد با  .برگشت او طرف وبه داد بدنش به چرخي سرعت به غوغا .كرد نمي
  :مرموز گفت لبخندي
   چطوري؟ عزيزم، سالم -
   ؟اومدي زده سر چطور افتاده؟ اتفاقي سالم، روبرت؟ -
 درحاليكهبعد  و رفت صندلي طرف به مستقيمبه او  توجه بدونابتدا  روبرت

هراسان از رفتار  كميزن رقاصه،  .قرارگرفت آن روي ،بود شده خيره غوغا به
  : پرسيداو، 

  بريزم؟ برات خوري مي چيزي -
 و برد فرو بغلش جيب در را دستش آورد، زبان به كالمي اينكه بدون روبرت
 و كرد خارج سيگاري آن داخل از و كشيده بيرون زيباييرنگ  طاليي جعبه

 ،است جاسيگاري ،نوع همان از بود معلوم كه فندكي با ديگرش جيب از
 ،شد مياش افزوده  لحظه به لحظه بر دلهره كهغوغا  .زد آتش را سيگارش

  : پرسيد
   كني؟ مي نگام طوري اين چرا شده؟ خبري -
 .رفت غوغا طرف بهبرخاسته و  جاياز  و زد سيگارش به عميقي پك روبرت
 به را شسيگار دود د،دا مي بازيرا  شموهاي شانانگشت نوك با كه طور همان
 او از رخ ناراحتي با اغوغ .كرده و آرام فوت گرفت هدف او صورت طرف

را  هايش شانهسر داد و  زهرآگينيروبرت خنده  .كرد او به پشت و برگرفت
   :، گفتگرداند برميسمت خود  صورتش را به شدت به درحاليكهگرفت و 
 اختيارتو اگه اما .داره عالقه تو به آنقدر چرا برادرم دونم نمي -

 .سگام جلوي انداختمت مي زنده ،داد مي من دست هب

  :را برگرداند و پاسخ داد رويشدوباره  بسيار تقاليغوغا با 
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 نيست الزم .ندارم عالقه تو به من چرا كه دوني مي خوب تو ولي -
  .كني مي حسودي فليكس به چقدر دونم مي خودم .كني تهديدم

 يكي اون بدون ،هيچكدوم .ايم همديگه وملزوم الزم فليكس، و من -
 .نداره معني

   :گفت غيظو با  كردغوغا دوباره رو به او 
 ،ستادياي نمي اينجا همينطور تو وگرنه .رئيسه اون خوشبختانه اما -

   ؟خواي مي چي ازم چيه؟ مشكلت حاال .كني سخنرانيبرام 
 زرنگي و تيز دختر كني مي فكر چرا .دونم نمي هم رو ديگه چيز يه -

 دلت وهركاري دزديدي رو برادرم قاپ كني مي فكر مثالً هستي؟
   بكني؟ توني مي بخواد

 رخم به ور زورت كه برگشتي آمريكا از! اينطوريهپس ! آهان -
  بكشي؟

   :نشست جايش سر دوباره زد، مي سيگارش به ديگري پك حاليكه در روبرت
  داشت؟ چيكار جا اين پسره اين .بگذريم .بابا خيال بي -
  گي؟ مي رو كي -
  .باند جيمز آقاي همين -
   .فهمم نمي ومنظورت -
 آدم كنه مي فكر سروان جناب اين .نزن نفهمي به رو خودت -

  .داده قيافه تغيير مثالً .زرنگيه
صورتش را به حالت  اعضاي حاليكهروبرت در  .شد سفيد گچ مثل غوغا رنگ

  : ، گفتداد مي تغيير آميزي مسخره
 خيال به .شناختنش ها بچه شد، كاباره وارد كه اي لحظه همون از -

  ؟شناسيش ميچندوقته  .آورده در بازي تيز خودش
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 خوشش من از .شديم آشنا هم با اتفاقي خيلي پيش ماه چند -
   .بينه مي منو مياد يواشكيهم  وقتا بعضي .همين .مدهوا

 آبرو مگه ها حرومزاده اين اصالً ؟داره زن مگه ؟يواشكي چرا !عجب -
 هفت اون از يارو اين ريختي؟ هم رو كي با دوني مي تو دارن؟

  .خطاست
  ...روبرت -
 در محكم را هايش شانه و رفت اغوغ طرف بهبرخاست و  جايشاز  روبرت

   :گفت محكمو  جدي لحنيو با  گرفت دستانش
 مختلف هاي كاباره تو ها سال من !غوغا نيست معمولي آدم يه اون -

بيني  كه تو تلويزيون مي لوبندها شش اين .كردم كارنيوجرسي 
 .آمادن كشتن و مردن براي هميشه .ندارند عادي حالت .اند واقعي

 اين من نظر به .افتم مي اونا ياد كنم مي نگاه طاهر به وقت ره
 اين هواي چي براي فليكس دونم نمي اما .بمونن زنده ا نبايدرنوجو

و  قيافه گول اما .غوغا نيستم كردن خواهش اهل من .داره يكي رو
  .نخور رو مرتيكه اين ظاهر

  ......س ساده دوستي يه فقط .ندارم بهش اي عالقه هيچ من -
 ها خيلي .دادم نمي امان بهش هم لحظه يه بود من دست اگه -

 اما .كنن كم رو شرش تونن مي خوردن آب مثل كه هستند
 ديگه وگرنه باشم داشته باهاش كاري ندارم حق گه مي فليكس

  .ايران برگردم ذارهگ نمي
  ....نگو فليكس به چيزي ماجرا اين از .روبرت برم بايد ديگه من -
  ....ساده دختره -
   روبرت؟ چته تو -
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 به چيو همه و كردم گوش رو شما هاي حرف در پشت از من -
  .گفتم برادرم

   .چرخيد غوغا سر دور دنيا
 .بود ايستاده سرپا زحمت به .داد دست او به شديدي تهوع وحالت سرگيجه

 سقوط از كرد سعي و گرفت ديوار به را دستش .رفتند مي سياهي چشمانش
  .گرفت را بغل او زير و آمد كمكش به روبرت .كند جلوگيري خود

  ....بكشم دراز بايد..... .خوره مي بهم داره حالم -
 بيرون سرعت به و خواباند زمين روي و برده اتاق از اي گوشه به را او روبرت

   .رفت
 تر سياه لحظه به لحظه جا همه .داشت شديدي تنگي نفس احساسغوغا 

   .شد مي
 .نداشت زلزله از كميدست  ،بود داده او به خبر اين كه تكاني و هول

 شكست و اعتماد بين آنها ميديوار  ؟كرد مي اش باره در فكري چه فليكس
 لحظه به لحظه حالش .داد به احتمال زياد موقعيت فعلي خود را از دست مي

 بار چندين حال به تا .است آمده پايين فشارش كه داشت يقين .شد مي بدتر
 كمك با را پاهايش و برد ديوار نزديك را بدنش .بود شده حالي چنيندچار 

 به و پيچيد سرش باالي پايي صداي .برسد مغزش به خون تا برد باال آن
 را حواسش كرد سعي .كرد احساس آب را روي صورتش سردي آن دنبال
 اين .دهد تشخيص را و فردي كه باالي سرش ايستاده بود كند جمع

   .زدند مي لبخند غوغا روي بر كه بودند فليكس شرربار و درشت چشمان

  ؟بود داده دست او به حالت اين در كه بود خيالي چه اين
  .بود واقعي اما
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در ليوان آبي  .نبود كار در خشم از اثري و بودند خندان فليكس چشمان
 نزديكسر غوغا را باال گرفت و آن را به لبانش . كرد دنمايي ميدستش خو

  .كرد
  .باال مياره فشارتو .قنده آب .عزيزم بخور -

ابروانش  فليكس .نوشيد  آن از جرعه وچند برده دهان بهليوان را  زحمت به
  :و گفت كشيدرا درهم 
 ؟كني مي كارا اين قاطي خودتو چي براي نداري جيگرشو كه تو -

 .داري هم رو زندگي بهترين و كني مي كار اينجا خودت براي داري
 تا من مگه ؟كني مي وجور جفت ها جوجه اين با رو خودت چرا
 مگه ؟نخريدم خونه برات مگه ؟دادم پول بد ؟كردم بد بهت حاال
 زمين براشون مگه ؟فرستم نمي پول دهات تو مادرت پدرو براي

 بهت كه حالتي اين ؟كني نشناسي نمك يستخوا مي چرا ؟نخريدم
 پشت از ؛وجدانته خاطر به !خانم نيست ترس خاطر به ،داد دست
  .خواد مي وجداني بي من به زدن خنجر

 من .كنم مي خواهش !فليكس خوام مي معذرت !منو ببخش عزيزم -
 به .بگم بهترو  موضوع خودم خواستم مي .نداشتم قصدي هيچ
  ...گم مي راست خدا

   شد؟ بهتر حالت -
 خيانت بهت وقت هيچ كه باش مطمئن .فليكس دارم تدوست من -

  .كنم نمي
 و تسنش صندلي روي ،بود رفته فرو خودش در سخت حاليكه در فليكس 

 به و را نوشيد قند آب از ديگر اي جرعهنشست و  غوغا .زد آتش سيگاري
   .داد تكيه ديوار

www.irtanin.com www.irebooks.com www.ircdvd.com

www.omideiran.ir کتابخانه الکترونيکی اميد ايران www.yekdi.com



١١٦ 

 

 چه .اسرارآميز حال عين در و بود تعجب مايه واقعاً فليكس نبودن عصباني
معلوم  روبرت حرفهاي از كه طور اين بود؟ طاهر سروان و او ميان اي رابطه
   .نداشت او به بدي نظر فليكس بود،

   ؟دارند نانوشته قراردادي همديگر بين يعني

  :گفت متفكرانه فليكس .داد تغيير او نفع به را اوضاع كه بود چي هر
  .بيفتيم راه بايد كن عوض تر زود .شده كثيف لباست -
  نيستي؟ عصباني من دست از ديگه تو -
 تنبيه دقيقه چند اين تو حسابي كنم مي فكر .نيست مهم اما .چرا -

  ،زنن مي دور منو كه كساني سر دوني مي خوب خودت .باشي شده
 رد زيرسبيلي رو دفعه اين ؛چون اولين بارت بود .آد مي باليي چه
تا با  كني تعريفبرام  خواستي مي شايد گم ميبه خودم  .كنم مي

 دونم مي ،سروان جناب اين مورد در اما. بخنديم ريششهم به 
 از بايد كه جزوكسانيه .دم مي بهت واسمش .گرده مي كي دنبال
 رو بدم انجام خودم بايد كه كاري .شنب حذف مشتريام ليست

 و نيست فروشي آدم وت كار بگو بهش .بابا اين گردن اندازم مي
 بهش .باشه داشته بهت چپ نگاه نداره حق عمرش آخر تا ديگه

 آتيشت گيرهب رتپ به رمپ اگه گفت فليكس بگو .غوغا كن اخطار
 بودي درگير باهاشون حاال تا كه هايي عوضي اون با من .زنم مي

 اگه .منن دوستاي شهرباني هاي ژنرال تمامبهش بگو  .كنم مي فرق
 .غوغا بگو بهش .كنه نمي حمايت ازت كسي بشيم، دشمن هم با

 دنبالش جهنم تا جا ازاين ؛بندازه لج دنده روي منو اگه بگو بهش
  .كوبم مي سنگ به وسرش و رم مي

 اشك قطرات .بگيرد را خودش جلوي نيست قادر كرد مي احساس اغوغ 
 اين از باشد خوشحال بايد نستدا ينم .شدند سرازير چشمانش از نبارا مثل
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 اينك هم و مانده زنده كه اين از يا ؟فحشا و پول اين از ؟ننگين زندگي
هاي بدنام  خانه از يكي به زور به را او ازاينكه يا و فتادهني چاهي در جسدش

  .باشد مشغول تر تلخ گناهي به عمرلا مادام تا بودند نفروخته جنوب شهر

   ؟مرد اينبراي  بود ناراحت يا

  .كند رها فساد شر از را دنياتنه،  يك ست،خوا مي كه يمأمور تنها

  گشت؟ مي چه دنبال به آيا، دست هب فانوس تار، شب اين در كه كسي

را  او داشتني دوستو  معصوم چشمان ديگر بار يك !كاش اي !آه
   .انست ببيندتو مي
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  فصل هفتم
 قبل شب .بودم كسل خيلي .نياورد جا وحالم هم گاهي صبح ماليم نسيم
 چهره هنوز .شدم خارج پاركينگ واز زدم وماشين استارت .نبرد خوابم اصالً
 باند جيمز همه اون از بعد كه بود سخت خيليبرام  .بود نظرم در آزاده گيج
 اآلن مونده حتماً كه باشه مونده زنده اگه .مكن فرار تنهايي آخرش ،بازي
 .نميارن سرش كه بالهايي چه .هخبر بي خدا از جالدهاي اين چنگال توي
 وفكرم كردم سعي .شد مي سيخ تنم به مو ساواك هاي شكنجه ياد از حتي

 مداشت مشكل كلي خودم .نشه خراب اين از بيشتر ما هروحي تا كنم منحرف
 هنوز كه نبود معلوم بيچاره آرسام .كردم مي رسيدگي بهشون بايد كه

برام  وقتي ديگه .كردم ميروشن  وتكليفش شده هرطور بايد ؟نه يا س زنده
 بهم ناخودآگاهم ضمير .انداختم عقب به نگاهي ينهئآ از .بود باقي نمونده

، اي دقيقه چند ،رنگ آبي فيات يه .كنه مي تعقيبم داره يكيكه  گفت مي
 دادند، اجازه نمي ماشين دودي هاي شيشه .بود دنبالم محسوسنا خيلي
 چند تويپيچيدم و  .كنم امتحانش گرفتم تصميم .ببينم رو ش راننده
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 .كنه مي تعقيبم داره كه نداشتم شكديگه  .چرخ زدم هدف بي نخيابو
 كامالً. و كم كردم تا بهم برسهسرعتم .نداشتم بازي گربهو موش حوصله

از نزديك اي كه  اما درست تو لحظه .مشخص بود كه با ترديد داره جلو مياد
از  آوري سرسام سرعت با و و گردوندفرمان ناگهان ببينم رو راننده خواستم مي

 كه شد بيشتر وقتي تعجبملي و .شد فرعي نخيابو يك واردمن گذشت و 
 .افتاد ناو دنبال ،سرعت نهمو با ،هم سفيد هيلمن يك شدم متوجه

 نفر دو و جلو مرد دو .بدم تشخيصرو تونستم  دومي اتومبيل مسافرين
 مثل كه بخورم قسم مستتون مي تجرأ به .بودند نشسته عقب هم ديگر

 شده گيج ديگه دفعه اين .خالفكارها حتييا و  ها پليس تا، بودند ها ساواكي
 نخيابو چند اطمينان براي خودشان؟ يا بودند من تعقيب در اينا .بودم
  ....راندم اداره طرف به سپس و پيچيدم هدف بي هم ديگه

******** 

 افروز نامزد عصباني قيافه و آريا نگران چهره با دفترم به ورود محض به
 همانطوركه .كردمآويزون  جالباسي و بهر كتم و كرده سالمي .روبروشدم

 باخشم ژيال .شدم جويا شونو ناراحتي علت .گرفتم مي قرار ميزم پشت
  :گفت كرد مي كنترل را خودش زحمت به درحاليكه
 گه مي گرگان آگاهياداره  .شده قطع افروز ارتباط حاال تا ديروز از -

 مطمئنم من .نگشته بر هم هتل به حاال تا .نداره ازش اطالعي هيچ
  .افتاده دردسر تو

 .عاديه ما شغل تو چيزا ينا دوني مي خوب كه تو .ژيال باش آروم -
 براي ما وقتا گاهي كه دوني مي خوب .بديم فرصت بهش بهتره
 .شيم نمي خارج مخفيگاهمون از روز سهدو يا  تا كردن كمين
  .نباش نگران
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 .نيست عادياصالً  اوضاع .بكنيم كاري يه بايد .فرامرز تونم نمي -
 ساواكي مرتيكه اين ديروز .گم مي چي دوني مي خوب خودت
 .پرسيد مي وغريب عجيب االتسؤ و بود گرفته جلومو

   :وگفت برگشت ژيال طرف به آريا
   گي؟ مي رو منوچهري -
   .بود همين اسمش آره -
 ما با يارو اين ،فرامرز .پرسيد االتيسؤ يه و اومد هم من پيش -

  كردن؟ شك چيزي به يعني داره؟ چيكار
  پرسيدن؟ چيزي قاسم دايي به راجع مگه -
 ش باره در اطالعاتي و داد نشونم رو دختري يه عكس اما .نه -

  .خواست مي
   :ژيال گفت
  .داد نشون هم من به آره -

  :با حيرت پرسيدم
  كي بود؟ دختر؟ -
 تو از .نداد بروز يهيچ ناكس اما .پرسيدم رو همين هم من واهللا -

  نپرسيد؟ چيزي
   بود؟ شكلي چه حاال .نداد نشونم رو كسي عكس اما .چرا -

   :وگفت زد بهم چشمكي آريا
  .رفت دستت از .نديدي كه شد حيف .بود لخوشگ -

  : گفت و رفت آريا به اي هغرّ چشم ژيال
  .بكنيم كاري يه بايد .نيست عادي اوضاع كه ميگم همين يراب -

. ش حلقه زدهنامديدم كه اشك تو چش .ژيال رفتمبلند شدم و به طرف 
  :هاشو گرفتم و گفتم شونه
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 نشد خبري اگه .كن صبر فردا تا داريبهم اعتماد  كم يهاگه هنوز  -
   .دنبالش رم مي خودم

  :زد و با تحكّم گفت با ناراحتي دستام رو عقب
 منو كن قانعش .كني صحبت سرهنگ باو  بري خوام مي ازت .نه -

  . گرگان بفرسته
 ،داد مي تكان را دستش هيجان با حاليكه در و ژيال تصحب وسط پريد آريا

   :گفت
 اگه .بشه خارج تهران از نبايد هم فرامرز .نيست تو كار ،ژيال نه -

 صحبت سرهنگ با خودم .منم اون .افروز دنبال بره بايد كسي
  .نباش نگران اصالً .كنم مي

 ودوستانم بهترين و اطرافيان .افتادم اي مهلكه بد يتو .بودم شده گيج
 تصميم درست نمبتو كه بود سخت خيليبرام  .دادم مي دست از يكي يكي

  .بگيرم
 اتفاق افروز براي كه مطمئنم من .آريا كن صبر فردا تا الاقل -

 قبالً ما .كنيد حفظ خودتونو خونسردي تو رو خدا، .نيفتاده خاصي
   .شديم روبرو ها موقعيت اين با هم

 هميشگي گزنده لحن همان با و دوخت من به را اش دريده چشمان ژيال
   : غريد
 روبرو حقيقت با خواي نمي و كردي برف زير وسرت چرا تو زرفرام -

 به .كشيدن رو تا سه شما قتل نقشه ها شرف بي اين بابا ؟شيب
  .هوش با كارآگاه بيا خودت

 خودشون خواسته به زودتر اونا ،كنيم قاطي ما اگه اما .دونم مي -
 لحظه يه اگه گذشت؟ چي من به زاهدان تو كني مي فكر .رسن مي

 هم اآلن .كردن مي تكه تكه منو ها قاچاقچي كردم مي غفلت
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 اگه .كنيم مي صبر هم ديگه روز يه .باشي خونسرد كه خوام مي
  .داريم مي بر رو بعدي قدم اونوقت نشد خبري

 عزم ناراحتي با ژيال .شد ساكت من تند نگاه با كه بزنه حرفي خواست آريا
  : گفت محكم و شمرده خيلي خروج از قبل اما .كرد رفتن
 از من ،بيافته نامزدم براي اتفاقي اگه .دادم هشدار بهت هم قبالً -

   .طاهر سروان جناب بينم مي شما چشم
 گوشي آريا .شد خارج خداحافظي بدون ژيال و زد زنگ تلفن موقع همين در
  : گفت من به لحظه چند از پس و برداشت رو

  .دارن كار تو با -
   كيه؟ -
 صحبت تو با  خواد مي .نكرد معرفي خودشو .خانومه يه .دونم نمي -

  .كنه
  : داشت عجيبي لحن .بود غوغا .گرفتم رو گوشي
  .سروان جناب سالم -
  فتاد؟ني برات اتفاقي خوبي؟ .عزيزم سالم -
  .نباش نگران .نه -
   بكني؟ كاري تونستي -
 .كردم پيدا براترو  خواستي مي كه اوني .آره -

  : پرسيدمبا تعجب  مكثي كردم و
   هستم؟ كي دنبال من دوني مي كجا از توولي  -
 اينم .معروفه گرگين اسم به  .باش نداشته كاري اونش به ديگه -

  ....آدرسش
 كجا از .بدي بهم رو نفر چند اسم بود قرار تو .غوغا ببينم صبركن -

  .دنبالشم من كه يه كسي همون گرگين مطمئني آنقدر
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 يه خان حسن قلعه تو اون .ندارم حوصله .فرامرز نده گيربهم  -
 گاو منطقه اون تو .نيست مشكل زياد كردنش پيدا .داره خونه قهوه

  .سفيده پيشوني

اطمينان  تقريباً. مشخص بود كه تحت فشار روحي شديدي قرار داره كامالً
دوباره . كنه داشتم يك نفر پهلويش ايستاده و حرفهايي بهش ديكته مي

  :پرسيدم
   خوبه؟ توحالت غوغا، -
  .....ديگه هچيز يه .آره -
 سال همه اين از بعد ديگه .وضعيت رواني مناسبي نداشت .لرزيد مي صداش
 بزنم، حدس بتونم كه بود خوب من روانشناسي نقدريا پليسي عمليات

   .نيست غوغا خود هاي حرف اه اين
 من .غوغا كن اعتماد بهم ؟داري مشكليچه  بگي؟ خواي مي چي -

   .متدوست هنوز
 كن فراموش منو ديگه كنم مي خواهش فقط .نيست ينا موضوع -

  .م نياوسراغ
   شده؟ خبري مگه گي؟ مي داري چي فهمي مي -
 تو خاطر به منم حاال .دادي نجات منو جون بار يه تو .فرامرز ببين -

 حاال .برسونم بهت رو اطالعات اين تا انداختم خطر به رو جونم
 براي .حافظ خدا خيال بي پس  .نداريم حسابي هم با ديگه

  ....هميشه
  : گفتم عصبانيت با .نداد مجالش گريه
اما با . كنه بازي ميايستاده و داره با اعصابت دونم كي نزديكت  نمي -

 تا جا اون آم مي اآلن همين من .كنه اعصاب منم داره بازي مي
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بهش بگو جايي نره تا يه كمي هم سر به سر من  .خبره چه ببينم
  .بذاره

  : خورد گوشم به تلفن از اي مردانه وخشن دورگه صداي موقع همين در
 براي اگه البته .خوبه حالش غوغا .سروان جناب نكش زحمت -

 براي اما .چشم سر قدمتون ،بيارين تشريف خواين مي سرگرمي
  .بكشين زحمت نيست الزم ضعيفه اين

 كسي. فليكس بود خود .كنم يششناسا تا يارمب فشار مغزم به زياد نبود الزم
 پشتشون اسمش، شنيدن از تهران وخالفكارهاي ها قاچاقچي تمام كه
   .لرزيد مي

  :غريدم
   بود؟ تو كار گرگين كردن پيدا پس -
   .كنيد قبول ما از يادگاري .سروان جناب بله -
   گردم؟ مي كي دنبال دوني مي پس -
 ما به هم لطفي يه  ،كنين كم رو ششرّ اگه .سروان جناب بله -

   .كردين
  كنم؟ مي كار اي پرونده چه رو من دوني مي كجا از تو -
 .نكرديم سفيد آسياب تو را موها اين ما. بماند .خيال بي ديگه -

 فقط .گرگينه پيش دارين، الزم كه اطالعاتي. بچلونيدش حسابي
 حاالها حاال كه كني كاري خوام مي كردم بهت كه لطفي عوض در

   .نبينم زندان از بيرون ورنگش
  : گفت ادامه در و سرداد آگين زهر اي خنده پسس

 منت خيلي كه بشه خارج دنيا اين از كالً كه كنيد كاري اگه البته -
  .سروان جناب گذاشتين ما سر

  :دادم جواب ناراحتي و خشك لحن با
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  .داخلي شما ربطي به من نداره هاي حساب تسويه -

  .شد بلند ش خنده صداي دوباره
  .دارين يطوالئ يد اكار اين در كه شما -

 چي نفهمم و بشه بيشتر جسارتم تا شد باعث داد دست بهم كه عصبانيتي
  .بگم

 منتظرم .نباشي خوشحال زياد بهتره .فليكس رسه مي هم تو نوبت -
  .سراغت ممياخيلي زودتر از اونچه كه فكرش رو بكني  .باش

 كرد مي سعيدر حاليكه  كوتاه مكثي بعداز و شد قطع خنده صداي
  :، گفتكنه حفظ وشخود خونسردي

و  بياي خواستي تفريح براي اگر .هشداره آخرين اين .طاهر سروان -
 بيارين تشريف معمولي قيافه با بايد ،اريبگذ قدم من هاي كاباره تو
 با اگه اما .خدمتگزارتند جا اون دخترهاي تمام صورت اون در كه

 حسابي ها بچه دم مي دفعه اين بياي ديشب مشكوك قيافه
 با نكن فكر. بكشقرمز  خيط ديگهدور غوغا رو هم  .رسنب خدمتت

 .عزتتم زياد.  پيش خير .طرفي ببوآدم 

دونستم چه باليي سر غوغا  نمي .گذاشتم گوشيو ناراحتي با .شد قطع تلفن
 چون كنم كاري برايش تونستم نميهم، از طرفي . بياداومده يا اينكه قراره 

 .دادامه بده خواست مييا اينكه بود انتخاب كرده  خودش كه بود راهي ينا
 ها م خودم رو جاي اونتونست مين. خيلي زياد بودنامثال اين دختر تو كشور 

از نظر من نيمي از سرنوشت تلخ  .بفهمم چه توقعي از زندگي دارندم و بگذار
به هر حال تا حد . حكومت و نيمي هم به گردن خودشون بود نها تقصيراو

ها در تعيين سرانجام خود تاثيرگذارند و اين درست نيست كه  زيادي انسان
به هرحال در آن زمان كاري از من . گناه خود را به گردن ديگران بياندازيم
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 سرعت با .رسيدم مي آرسام داد به شده طور هر بايد اماساخته نبود  برايش
   :گفتم آريا به پوشيدم، مي ومكت حاليكه در و رفتم جالباسي طرف به

 وقت. خان حسن قلعه بريم بايد .كن جمع رو ها بچه باش زود -
  .كن عجله نداريم

 ؟چي براي -

 يه ممكنه كهس  تو اون منطقه گرگينفروش به اسم  قاچاق يه -
  .كناز آرسام بهمون بده؛ عجله  ردي

  جلب؟ حكم بدون اما  ؟اآلن همين -
  .بجنب  .كنم مي صحبت سرهنگ با خودم .نداريم وقت كه گفتم -

 مطرح رو ام خواسته كه اين از قبل ولي شدم سرهنگ اتاق وارد عجله با
 چندشم ،شديدن از چرا دونم نمي .خوردم اي يكه منوچهري ديدن از ،كنم
 در كسي تنها بود، جاري سرهنگ و من بين كه الفتي دليل به راستش .شد

  .شدم مي دفترش وارد اجازه بدون كه بودم اداره
   :گفت ،كرد مي نشستن به تعارف حاليكه در شايان سرهنگ
  .دنبالت بفرستم خواستم مي .طاهرسروان  اومدي شد خوب چه -
   افتاده؟ اتفاقي -
 اعزام عمليات يه براي منوچهري سروان تيم همراه اآلن همين بايد -

   .شيب
 ها فروش قاچاق از يكي دستگيري براي تا مدماو اآلن همين من اما -

  .بگيرم اجازه ازتون
   داره؟ خاصي علت -
 تلف ووقت نبايد .كنم مي پيدا آرسام از ردي يه دارم كنم فكر .آره -

  .كنيم
   : گفت عصبانيت با منوچهري
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 دستگيري براي ما !سرهنگ ،اضطراريه هم يتمأمور اين اما -
 عملياتي نيروهاي بيشتر .داريم احتياج انساني ينيرو بهها خرابكار
  .گيرند در اآلن ساواك

  : پرسيدم
   كنيد؟ نمي استفاده ارتش نيروهاي از چرا -

   : گفت سرهنگ به منو بده، جواب اينكه بدون منوچهري 
 قول ما به شما .دارم احتياج زبده نيروهاي به من .سختيه عمليات -

  .بياد ما با تا بدين دستور طاهرسروان  به فوراً .دادين همكاري
 پرونده بايد طاهر .خطره در ما افراد از يكي جون منوچهري سروان -

  ......بدين اجازه .دارم هم بهتري انمأمور من .كنه دنبال رو اون
 حالتي با بود، ساواك انمأمور خاص كه وجسارتي عصبانيت با منوچهري

   : غريد آميز تحكم
 ملي امنيت موضوع از شهرباني انمأمور جون حاال تا كي از .عجب -

  .شده تر واجب
   : گفت ،شد مي خارج احترامي بي با درحاليكه و برخاسته جا از سپس
  .هستم طاهر سروان منتظر در يوجل من -

 شايان .نداشتم خوبي احساس .انداختم سرهنگ به اي يوسانهمأ نگاه
ه بود، به انداخت زير هب را سرش ناراحتي با و شده سرخرنگ رخش  درحاليكه
  :من گفت
 شك بهت ساواك كنم مي فكر .باش خودت مواظب خيلي فرامرز -

 وارد تا نيست وقت. گم چي مي ميدوني بهتر خودت كرده؟
 دنبالشون .ندي اينها دست گزك باش مواظب فقط .بشيم جزئيات

   بود؟ چي اسمش.....مرتيكه اين دنبال فرستم مي رو آريا من .برو
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 شه نمي كاري هيچ يعني .داره پاتوق خان حسن قلعه تو .گرگين -
  ؟برم در زيرش از كه كرد

 .نيومده در صداشون تا منوچهري پيش برو زوتر .نيست اي چاره -
 بيچاره آخرخدمتي اين .كنه رد عوضي گزارش يهبرام  ترسم مي

.                                                                                          كنم مي پيگيري رو پرونده من نباش؛ نگران .برو شم؛
 ،بشم خارج در از اينكه از قبل اما .دادم نظامي وسالمي شدم بلند نگراني با

  : كرد ميصدا سرهنگ
  .نيست جنايي عمليات يه اين .كن احتياط خيلي .فرامرز -
  .قربان بله -
 منوچهري دستورات از يا كني اذيتشون نكن سعي .ديگه چيز يه -

 بهت تونم نمي واقعاً من ،بيفتي دردسر تو اگه .كني سرپيچي
   .بكنم كمكي

   .ندارين اي ديگه امر .چشم -
  .سالمت به برو -

 منتظرم آگاهي انمأمور از نفر سه با آريا .زدم دفترم به سري خروج، از قبل
   :پرسيد صبرانه بي .بودند
  كرد؟ موافقت سرهنگ -
  .برم منوچهري همراه بايد من  .بري تنها خودت بايد اما  .آره -
   كجا؟ -
 ساواكي منوچهري دزدا؟ دنبال كجا؟ پس .ديگه خرابكارا دنبال -

  ؟گرده مي كي دنبال مگه
   آخه؟ چي براي تو -
 اين در چيزي اصالً تو .خواسته اينو خرابكاري ضد مشترك كميته -

   ؟دوني مي امورد
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  .دنميا خوشم ها كاري اين سياسي از كه دوني مي خودت .بابا نه -
 دنبال برو اينا با هم بعد .سرهنگ دفتر برو فوراً .نيست مهم -

  .باشه بازجويي اتاق تو خوام مي ،برگشتم وقتي .گرگين
     .رفتم من .باش خودت مواظب .حتماً -

به طرف خودم  محكمرو گرفتم و  كتش يقه ،كنه باز رو در كه اين از قبل
   :برش گردوندم

 بي خيلي .كني بازي آتيش خوام نمي .كن جمع رو حواست ،آريا -
 فرشته طاليي كاباره ماجراي خوام نمي .كن تموم رو كار صدا سرو

 پيدا برايشانس من  آخرين اين .كني تكرار دوبارهرو  اسيو فرار 
  .به حالت واي كنياگه گمش . آرسامه كردن

  .بدم انجام تميز كارمو دم مي قول  .نباش نگران -
 .نگهدار خدا -

  
*********  

 كه منوچهري متفكر قيافه و آگاهي در مقابل رنگ سفيد هيلمن ديدن با
 نهمو اين يعني .خوردم يكه شديداً بود، نشسته راننده كنار صندليروي 

 من به شيطنت با ديگه بار اين منوچهري چشمان ؟ديدمصبح  كه هاتومبيلي
 كه كردم مي كاري نبايد .باريد مي ها ناو از ترديد و شك بلكه كرد، نمي نگاه
 داخل به و كردم بازرو  عقب در خونسردي با .بده او دست به نخي سر

 .كرد حركت سرعت آخرين با ،در كامل شدن بسته از قبل اتومبيل .پريدم
 متمايل عقب طرف به منوچهري كه اين تا گذشت، سكوت به اي دقيقه چند
  : گفت من به تندش رفتار بابت عذرخواهي و كوتاه تعارفي از بعد و شد

 به احتياج سراغش، ريم مي داريم اآلن كه كسي دستگيري براي -
 پليسي هاي عمليات در شما .داشتيم تجربه با و ورزيده افراد
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 متمايز ديگران ازشما رو  همين و دارين عجيبي هاي ويژگي
   .كنم اصرار مجبورشدم من .كنه مي

 من كه هستند قابلي انمأمور شهرباني، اطالعات اداره تو ولي -
 موازي هم اهاون كار ثاني در .شم نمي هم كوچيكشون انگشت

 اصراري چه دونم نمي .فهميد مي بهتر وهمديگر حرف و شماست
  ؟داريد من از استفاده براي

   .ئيننفرما نفسي شكسته  .سروان جناب  دارين اختيار -
 عمل كه من بود؟ كرده شك چي به .زد مي موج صدايش لحن تمسخردر
   .بشم ساواك تحريك باعث تا بودم نداده انجام مشكوكي
 گزينه بهترين ،عمليات اين تو من براي شما، سوابق به توجه با -

داريم  ،دستگيريش براي اآلن كه شخص اين .بگذريم .نهستي
 به خودش دنبال رو ساواك داره كه ساله، بيست كنيم مي اقدام
 بايد خيلي .كشونه مي مختلف كشورهاي و شهر اون و شهر اين

 يه تو نفر چند با اآلن رسيده، ما به كه گزارشي طبق .كنيم دقت
  .داره مالقات قرار تيمي خونه

  .چيه اسمش -
  .تهرانيه عباس مستعارش اسم -
   اصليش؟ واسم -

 كسي به وقت هيچ ساواك .داد م روسوال جواب منوچهري سرد نگاه 
  .داد نمي اطالعات
 لبنان در شخص اين .شخصه اين دستگيريه فقط شما، يتمأمور -

 .داره عجيبي مهارت تيراندازي در و ديده چريكي و نظامي آموزش
  .كنيد احتياط كامالً پس .باشن مسلح شون ههم كنم فكر
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 ورمجب روز يه كه كردم نمي هم وفكرش وقت هيچ .داشتم عجيبي دلشوره
اما  .بكنم همدردي احساس باهاشون اينكه نه .بشم درگير انقالبيون با باشم
   .كرد مي ناراحت ومن ،بجنگم ها ساواكي شونه به شونه باشم مجبور اينكه

 با هم ديگه اتومبيل دو ،فهميدم منوچهري راديويي هاي پيام از كه طور اين
با  .شديم مي نفريدوازده  ،من حساب با .كردند مي شركت عمليات اين در ما

 در زيرش از و جيم شم جوري يه كار وسط بتونم شايد كردم فكرخودم 
  .برم
 گذشت پامنار خيابان از اتومبيل .بوديم شده تهران شهر جنوب منطقه وارد

 ممكن رانندگي ديگر باريك و تنگ هاي كوچه داخل .رسيد قبرآقا سر به و
   .دنكرد پارك اي گوشه رو هيلمن .نبود

 ما كنار و دكر باز رو در و شد نزديك ما به يمأمور منوچهري اشاره با 
  : پرسيد منوچهري .نشست
  ؟كردين بررسي خوب رو منطقه -
 تا چند به بام پشت از .بزرگه و قديمي هاي خونه اون از .قربان بله -

 سريع اگه .بندن مي ها رو ها دارن همه راه بچه. داره راه ديگه كوچه
فرار  ها همسايه خونه به ديوار روي از تونن نمي بشيم، حياط وارد

  .داره خونه پشت از هم در يه .كنند
 احتياط خيلي .كن مستقر نقاط اين تمام تو و ببر رو زودتر همه -

 جا اون از و ها همسايه خونه برن يكي يكي بگو .نبرن بو كه كنين
  .بذارين مأمور هم ها كوچه تو .ببندين رو ها بام پشت راه

  آوردين؟ نفر چند -
  .تا دوازده  ،ده -
 در راه اينجا .قربان بكنين بيشتري نيروي تقاضاي بهتره نظرم به -

  .داره زياد رو
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   .هاشون پست سر ببر رو اينا تو فعالً .زنم مي سيم بي اآلن .شهاب -
تند به سمت خانه مورد  هايي قدمو با  شديم كوچهوارد  منوچهريبه همراه 

 حال به ومن ،وخم پيچ پر و باريك هاي كوچه در حركت. كرديم حركتنظر 
 از پر هاي كوچه .قديمي دوستان و يحيي زاده امام محله .برد قديم هواي و

 پدري فاميلهمه  .داشتم شديدي تنهايي احساس .مادرم و پدر از خاطره
 بهترين در مادري ليفامهمه  و كردند مي زندگي ها محله همين توي من

كه  وقت بود خيلي. م براي اينجا تنگ شده بوددل من ولي .شهر شمال نقاط
  ...خواستم بيام اينجا و به آشناها سر بزنم اما حاال با اين وضعيت مي

 دوران .دارم تعلق اينجا به حال هر به كه بود اين دونستم مي كه چيزي
 حاال و شده سپري ها كوچه پسو  كوچه همين توي من نوجواني و كودكي
 تو من پدري هاي فاميل از يكي اگه خدايا .كنم نابودشان تا بودم برگشته

  ؟اومد مياز دستم بر  چكاري چي؟ باشه خونه اين
 حاال و داد ميرو  خونين درگيري يك احتمال ها ساواكي رفتار و چهره حالت

  .....من
  افتادي؟ خاطراتت ياد .سروان جناب اي گرفته خيلي -
 زندگي تو اين منطقه قبالً من كه دوني مي حتماً شما البته  .آره -

  .كردم مي
 بهتره اما .سخته برات دونم مي .بيامرزه را مادرت و پدر اموات خدا -

 جلويي در از من افراد از نفر چهار با تو .بذاريم كنار احساساتو اآلن
 قرق رو كوچه شهرباني ايمأمور با بالفاصله من .شين مي وارد
 هاي همسايه حياط و بام پشت راه .نياد بيرون كسي كه كنيم مي

  .همأمور از پر هم بغلي
  .باشه كم اول هجوم براي نفرپنج  كني نمي فكر -
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 بيشتر عالوه به .هستي عملياتي انمأمور بهترين جزو شما .نه -
 من عالمت با .كن عجله .شه مي بيشترهم  تلفات احتمال باشين
  .كنيد شروع وعمليات

 توجيه هم رو افراد بقيه خانه، از بيرون .دادم تكان توافق عالمت به سري
 عجيبي مهارت با انمأمور از يكي .گرفتيم موضع در پشت نفر پنج هر و كرد

 و پريد داخل به كشيدن سرك بار چند از بعد و رفت باال خانه بلند ديوار از
 و گرفت منو شانه منوچهري ،بشم وارد اينكه از قبل  .كرد باز ما براي در رو
   :گفت
 كن سعي ،شده قيمتي هر به  .خوام مي زنده رو تهراني من .طاهر -

 خاطر به كن وسعي كن نگاه خوب رو عكس اين .نشه كشته
  .بسپاري
 تا داشت اصرار براي چي پس .لحظه به من اعتماد نداشتلعنتي تا آخرين 

حب عكس انداختم و در نگاهي به صا ؟كنم شركت عمليات اين در من
  :دادم، گفتم و تكون ميحاليكه سرم

 شو قيافه بابا اين احتماالً هرچند بمونه، يادم كنم مي سعي باشه -
   .كرده عوض

  : شد بلند صدايش دوباره كه مش ورود آماده تا برگرداندم رو رويم
 باهاتون خودم .منم عمليات فرمانده .بمونم بيرون شه نمي .صبركن -

 .تو مميا

 وارد ما سر پشت داد، مي دستوراتي ديگر انمأمور به سيم بي با حاليكه در و 
 كلتم قبضه حاليكه در شدم بيروني حياط وارد كه بودم نفري اولين من .شد

 حياط .شدم اندروني حياط داالن نزديك ديوار كنار از ،فشردم مي محكم را
 و كشيد سرك ها آن همه به انمأمور از يكي .داشت بزرگ اتاق سه بيروني

 سرعتيبا  .كرد دستگير بود، خوش خواب در كه رو خانه ساكنان از يكي
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 منوچهري .دادند انتقال خانه از بيرون به ،زير لباس با رو بيچاره مرد  ،بسيار
 منوچهري بود، معلوم كه جور اين .شوم داالن وارد كه فهماند من به اشاره با

 اگر چون داشت، الزم قربوني گوشت بلكه خواست نمي باتجربه مأمور
   .ندبست مي گلوله به منو حتماً ند،بود حياط تو انقالبيون

 .بودند بالكن ي تو نفر چند .كشيدم سرك حياط داخل به. نبود اي چاره
 بالكن ها آن مقابل در كه اتاق دوازده تا ده شامل ،ديدم بزرگي حياط

 درخت چند كه بود حياط وسط هم بزرگي باغچه  .داشت وجود مشتركي
 جلب اينكه بدون نستمتو مي شايد .كرد مي خودنمايي درآن برگ و شاخ پر

 ها اون واكنش با ترسيدم مي اما كنم، نغافلگيرشو و موش نزديك كنم، توجه
 تصميم لحظه يك در .بيافته راه به كشتار من، همكاران العمل عكس و

 گلوله رگبار كنم، اقدامي اينكه از قبل اما .پريدم داخل به و گرفتم وخودم
 گوش به فريادي آن دنبال به و شكست درهم مرا سر باالي ديوار آجرهاي

  ».بگيرين پناه !ها ساواكي« :رسيد
 داخل كه نفر چند آن.شدند حياط وارد افرادش و منوچهري ،من دنبال به

همچنان  ها گلوله رگبار .شدند مخفي ها اتاق درون عجله با، بودند بالكن
   .داشت ادامه
 تيرانداز يشناسائ تجرأ و بودم گرفته سنگر حياطوسط  حوض ديوار پشت

 شروع متعاقباً و گرفتند سنگر گوشه يك كدام هر هم ها ساواكي .نداشتم رو
  .كردند تيراندازي به
 تعداد بر كه بود معلوم .شد بيشتر و كرد تغيير ها گلوله آتش حجم تدريج به

 با منوچهري .ندداشت مقاومت به تصميم و شده اضافه مسلح انقالبيون
 تجرأ هنوز .كرد مي كمك تقاضاي و داد مي دستور درپي پي خود سيم بي

 هم آرنجم احتماالً و خورده جر كتم آستين .نداشتم وسنگرم از خروج
  .بود داشته بر خراش

www.irtanin.com www.irebooks.com www.ircdvd.com

www.omideiran.ir کتابخانه الکترونيکی اميد ايران www.yekdi.com



١٣٥ 

 

 دامتو  نخودمو كنيم، غافلگير اونا رو ما اينكه جاي به .بود مسخره خيلي 
 باقي حال نهمو به اگه ،بود بهتر خيلي انقالبيون موقعيت .بوديم افتاده

 حياط طرف به نگاهي آرام .شد مي مشكوك مبه منوچهري ندم،مو مي
ني خوردم و تكا ،كردم مي تيراندازي هدف بدون حاليكه در و انداختم
 هدف منو مخصوصاً كه گفت مي مبه غريبي حس .تغيير دادم وموقعيتم

و ر من ستندتون نمي هم شايد ؛بود طوري اين شايد ؟مستدون نمي .ندفترنگ
  .كنم ارزيابي ووضعيت و كرده جمع وحواسم كردم سعي .بزنند

 جا اونداشتند  گويا داشت، قرار كاره نيمه اتاق چند حياط چپ سمت انتهاي
 داشتند فاصله زمين با طبقه نيم يك اندازه به ها اتاق .كردند مي بازسازي رو
 با ديگه مأمور چند .شد مي يافت وفور به جا اون در ساختماني مصالح و

 هم بام پشت باالي از تيراندازي صداي .شدند حياط وارد ارتشي يونيفرم
 رو فلك گوش اندروني هاي زن وجيغ مجروحين هضج صداي .شد شنيده

 رو انقالبيون مرتب بود، آورده كه بلندگويي با ها ارتشي از يكي .كرد مي كر
   .كرد مي تسليم بهدعوت 
   !بود شده شوييبلب عجب

 ،ضربتي يتمأمور خواست مي مثالً كرد؟ مي فكري چه احمق منوچهري اين
 نفر يك .شد بيشتر بام پشت از فرياد و سروصدا .بده انجام صدا سرو بي و

 شده بدنش وارد كه هايي گلوله رگبار درمقابل نتونست ،بود ديوار نزديك كه
 سرش .افتاد حياط كف وحشتناكي صداي با جسدش و كند مقاومت بودند،
 كه طور همان .بود شده چندشم بدجوري .پاشيد صورتم به آن وخون تركيد

 توجهم. دادم ادامه هدف بي تيراندازي به كردم، مي پاك وصورتم آستين با
 مبارزين طرف از تيراندازي صداي ؟ها آن يا بود ما طرف فرد اين نشدم
 هر و بودند كرده محاصره اونا رو حياط سمت و باال از ها ساواكي .شد كمتر
 سمت به نگاهم دوباره. كردند مياضافه  خود هجومي قدرت به لحظه

www.irtanin.com www.irebooks.com www.ircdvd.com

www.omideiran.ir کتابخانه الکترونيکی اميد ايران www.yekdi.com



١٣٦ 

 

 منوچهري اينكه از قبل بايد .رسيد نظرم به فكري .افتاد كاره نيمه ساختمان
 .كنم گم قسمت ناو در وخودم كرد، مي صادر رو آخر حمله دستور

 مردم كشتن بار زير از و يارمب اي بهانه ها آن براي نستمتو مي طوري اين
و  منوچهري. كردم بررسي دقت باو اطرافم .كنم خالي نهشو گناه بي

 يك در. اصالً حواسشان به من نبود و روبرو بودند درگيرانش به شدت مأمور
 به كردم، مي شليك وري يك سينما، هاي آرتيست مثل حاليكه در لحظه
 .شدم قايم ها ماسه و شن پشت جانانه، پرش يك با و دويدم مصالح طرف
  . بودم شده خارج خطر محيط از تقريباً
 پشت رو اسلحه لوله سرديناگهان  كه كشيدم راحتي نفسيه  داشتم
   .كردم احساس گردنم

  !زد خشكم

 تيخري عجب .باشه جا اون كسي كه دادم نمي احتمال هم درصد يك حتي
 دست .بودم نكرده احتياطي بي چنيناين  خدمتم مدت تمام در .كردم

   .خواباند پشت به زمين روي و گرفت عقب از منو يقه محكمي
  : گفت توي گوشم آرامي صداي .بدهم تشخيص ومهاجم چهره توانستم نمي

  .كردي گيج منو ها؟ ساواكي يا مايي طرف تو طاهر، سروان -
 كيشما . نرسه دنياظلمش به خلق  كه هركسي؟ كنه مي فرقيچه  -

  ؟هستين
 ؟زني مي حرف داري تلفن پشت مگه .هستي خونسردي آدم عجب -

    .شدي اسير فهمي نمي
  بودي؟تو  اول تيرانداز اون پس .جناب نگرفتي عوضي كنم، فكر -
  چي؟ كه -
  ؟نه مگه نگرفتي، هدف منو مخصوصاً -
  ؟شناختم مي رو تو بايد چطور راه همه اين از من .بابا نه -
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  شناختي؟ چطور اآلن پس -
  .هستي خودي كردم، احساس .شانسي -
 او طرف به و آوردم بدنم به فشاري. ولم كرد .داشت باحالي خنده صداي

  .گشت مي دنبالش منوچهري كه كسي همون .بود خودش .برگشتم
  ؟تهراني آقاي شناسي مي منو كجا از -
 تعقيبت جمعيت وسط از داشتم رفتي، آزاده كمك به كه ديشب -

 برادرا كدوم جزو تو كه بودم شده كنجكاو شدت به كردم مي
 از كنين، فرار خواين مي مسير كدوم از فهميدم وقتي .هستي

 دير اما .شما كمك بيام تا برداشتم وماشينم و شدم جدا جمعيت
 تصميم .فراركردي "و ام بي"  اون با تو و شد اسير آزاده .رسيدم
 كه بودي ناراحت آنقدر .هستي كي ببينمتا  ،بيام دنبالت گرفتم
 ها همسايه طريق از و اومدم دنبالت ت هخون تا .نشدي من متوجه

 چرا كه بودم فكر تو حاال تا ديروز از .كردم يشناسائ رو شما
  .انداختي خطر به ما خاطر به رو خودت

  .بزارم تنهاش تونستم نمي بود من بچگي دوران همبازي آزاده -
  ؟همين فقط -
  .آره -
   نيستي؟ گروهي هيچ عضو تو يعني -
  .ندارم كاري سياست با من  .نه -
رگبار گلوله و ضجه  صداي .انداخت حياط به نگاهي من سر باالي از تهراني

  .رسيد ميهنوز به گوش  منوچهري پيدر  پي هاي نعرهو ناله و 
  .سروان جناب سخته باورش -

 دست هب مسلسل تهراني، كنار در هم جواني مرد كه شدم متوجه تازه
   .است نشسته
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 ؛كنم دستگيرتون من بذارين بهتره .ندارين فراري راه شماها -
  .كنن شليك بهتون ارمذ نمي

  ؟كني همكاري ما با ريحاض بگو فقط وت .فرارهست راه چرا -
  ؟بكنم بايد چيكار اآلن من ؟چيه منظورتون -
  كنيم؟ حساب روت تونيم مي بعداً اما كار، هيچ اآلن -

  :  گفتم و زدم پوزخندي
   .پيشكشتون ارث ادعاي كنيد، ثابت رو برادريتون اول شما -
   : گفت و كرد بررسي را موقعيت دوباره تهراني
 منو تونه نمي ساواك .سروان جناب نباش موضوع اين نگران تو -

 به عمري و بخواد خدا اگه و شديم جدا هم از اينكه از بعد .گيرهب
  .گيرم مي تماس باهات باشه، دنيا

 و شد شنيده ي زير پاچوبخورد شدن  صداي بدم، جواب بتونم اينكه از قبل
 تهراني همراه مرد بدن روي كه هايي سوراخ و بود گلوله زوزه آن دنبال به

. كشيد بيرون كلتشوو  كشيدمن دراز  كنار سريع خيلي تهراني .شد ايجاد
 با و كشيد فريادي جوان انقالبي. باالي سرم پيدا بود انمأمورسايه يكي از 

 همه با ساواكي مأمور .فشرد را مسلسل ماشه داشت كه جاني مانده باقي
 .شد زمين نقش و بگريزد مهاجم تيرهاي رگبار ميان از نستنتو چاالكي

 دراز زمين روي هنوز من و افتاد اتفاق ثانيه چند ظرف ماجرا اين تمام
 روي ووخودش رفت دوستش طرف به پا و دست چهارتهراني  .بودمكشيده 

 و قلب به گلوله سه .رفتم همكارم سمت به احتياط با هم من .انداخت او
 .زد نمي نيز نبضش .كشيد نمي نفس ديگر خوشبختانه .بود خورده گلويش

 در اشك .برگشتم دو آن طرف به شد راحت خيالم مرگش بابت از وقتي
 ور دستم بود وصيت حال در محتضر مرد .بود زده حلقه تهراني چشمان

   :وگفتم  گذاشتم تهراني شانه روي
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 براي. كنيم دستگيرتزنده  داشتيمما دستور . آورديشانس  خيلي -
 .كن شروع داري فراري راه اگه. نكرد تيراندازيبه طرفت  همين

 باقي من براي اي بهونه ديگه رسنب سر اگه .شه مي دير خيلي داره
  .كن عجله .مونه نمي

   .برم و كنم ول طوري همين برادرمو تونم نمي -
  : پرسيدم ناراحتي با

  برادرته؟ واياي  -
  :  گفت حوصلگي بي با

  .هم ديني برادر منظورم .كني مي فكر تو كه طور اون نه، -
  : گفتم ،كردم مي نگاه مرد سينه زخم به حاليكه در

 كنم نمي فكر هم خدا بنده اين .ببريش شه ينم كه خودت دنبال -
 و ننداز خطر به خودتو پس .باشه زنده ديگه دقيقه چند از بيشتر

  .هستم مواظبش من .برو
 خواندن به شروع لب زير ،كشيد مي درد شدت به حاليكه در جوان مرد

   .كرد اشهد
 شديدم كنجكاوي .كرد نجوا به شروع اش گوش در و شد خم او روي تهراني

 به احترام با اما .مبفهم چيزي ونصحبتش متن از تا بشم تر نزديكباعث شد 
 شن باالي از كامل احتياط با .بود قرآن خواندن درحال او. برگشتم عقب

 و بود شده كم تيراندازي صداي .انداختم نگاهي حياطبه  ها وماسه
رو  مرداسير  نفر دو يكي شدم، وجهمت .بودند ريخته ها اتاق داخل ها ساواكي

 طرف بهدوباره . آوردند حياط داخل به بسته كت و آلود خون اي سروكله با
 و رفت ديوار انتهاي به و بوسيد رو دوستش پيشاني تهراني .برگشتم اهاون

 باز اي دريچه با زيرزميني نقبي .زد كنار ها وماسه شن جنب از رو اي تخته
   :گفت ،شد مي وارد حاليكه در تهراني .شد نمايان
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 حاال از. طاهر سروان ،نكنين فراموش زدم شما به كهرو  هايي حرف -
  .نديدي ديدي، شتر هم بعد به

 حركت اين دنبال به .بست رو دريچه كاملپس از ورود  و برد پايين وسرش
 به دل در .كرد شمسدود و ريخت دريچه روي وآجر ماسه و شن از تلي

 ،كنه كشف رو دريچه اين بتونه ساواك اينكه از قبل .گفتم آفرين وي هوش
 ودستش و رفتم مجروح مرد طرف به .بود از ايران هم خارج شده تهراني
  :پرسيدناالن  صداييبا  .گرفتم
   رفت؟ -
   .نبود حياط تو ،اومديم ما وقتي كه شانسه خوش خيلي .آره -
 .كنيم بررسي رو فرار راه و بيايم تا دو ما كهبود  الهي مشيت -

 تشنه خيلي....آخ .تو بريزن خبرا بي خدا از اين هم موقع همون
  ....مه

  .بكنم تونم مي چيكار ببينم يارب طاقت -
 دنيا از تشنه خودم موالي مثل خوام مي .نكن كاري هيچ... .نه -

  .....برم
  .نيار فشار خودت به زياد پس -
 .شد خيره من به ،كرد مي ناله آرامي به كه طور همان و شد جا هب جا كمي
   :آرام پرسيد. اش پديدار بود رغم درد شديد آثار تعجب در چهره علي

  ؟ارسالن پسرداييِ نيستي، فرامرز تو ،داداش ببينم -
  ؟ارسالن كدوم -
  .خانم تهمينه پسر -

 همه ؛بود معروف مولوي تمام در من تهمينه عمه .گشود ولبانم لبخندي
 از .گذاشتن و بهش احترام مي بردند مي حساب شاز يحيي زاده امام اهالي

 تا پنج. و خيلي دوست داشتمن .بود كلفت گردن هاي ورماليده پاچه اون
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 در .بودند بچه وقتي تا البته ،بودند تر شيطون ديگريك از يكي كه داشت پسر
 خيلي شون ارسالن با من .بودند يلي خودشون براي كدوم هر جواني دوران
   .بودم رفيق
  .دنميا يادم رو تو اما .خودمم  .آره -
! خانم هاي نريمان و تهمينه اشتين شما بچهي دچه اسماي باحال -

 ... انداختين ميهاي شاهنامه  و ياد داستانآدم

 خيلي خدابيامرز. همينطورپدرش هم . پدرم عاشق شاهنامه بود -
 .زور و بازو داشته باشه باستاني پهلونايمثل  خواست ميدلش 

 ،خوب. يادمهمن  بود، قويو  كلفتهم گردن  خيلي خدابيامرز -
 بت تو وقتا اون .بودم ساله دوازده ده بچه يه من وقتا اون آخه
 شديم بزرگ وقتي داشتيم دوست هميشه .بودي محل هاي بچه
 ميومدي اطلسي شلوار و كت اون با وقتي .بشيم تيپ خوش تو مثل

  ...خوردند مي غبطه حالت به پسر و دختر محل، تو
   :گفتم و كردم اي خنده
  .هيچ پخي نبوديم هم وقتا اون .نكن غليظش ديگه .خوبه -
 ها خيلي بودي قيافهتيپ و  خوش خيلي تو ميگم جدي .نه -

 بچهپسر پهلوون نريمان  اين گفتن مي و شد مي حسوديشون
  ...سوسوله

 .افتادم شراره ياد چرا لحظه اون تو دونم نمي .شد بيشتر دردش و ديدنخ
 به منو هميشه كه كسي تنها و شدم عاشقش عمرم تو كه دختري تنها

 وقت هيچ چرا دونم نمي .كرد مي تحقير بودنم شهري جنوب و پولي بي خاطر
  .......بود نشده من قيافه و تيپ متوجه

  !بود اي مزه بي مقايسه

 .گفتم زياد به خودت فشار نيار -
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. خيال پس بي. اشهدم رو هم خوندم. داداش ما من ديگه رفتني -
 دلگرميبهم  .خيلي خوشحالم كه اين دم آخري تو پيشميفقط 

 .ديمي

مواقع دوست داره  اينجورآدم . كردم گيرتو  موقعيتمن بارها تو  -
 پيششدوستش داره  خيلي كه كسي يا برادري، مادري، پدري
 .اما از تنها مردن چرا ترسم نميمن از مردن . باشه

 .بميرمفقط دوست ندارم . ترسم نمي چيزا اينمن از . نه -

 ؟چي يعني؟ چيپس  -

 .بشم شهيددوست دارم  -

در راه خدا  بفهميم كجااما از . شهيده بميرهدر راه خدا  هركس -
 ؟ريمميمي داريم

مرگ  نزديكتا حاال چند بار تا  گفتي؟ بيني مي چيوقت مردن  -
 .رفتي

 ؟نداريدرد  ديگهتو  -

 .بينم ميچون دارم . نه -

 ؟بيني ميرو  چي -

 .بخشيدهخدا گناهان منو  كهمن مطمئنم ...بينم مينور . نور -

جرأت اما . بيني مي چيزي يه رسي ميبه لبه مرگ  وقتي. گفت ميراست 

 روي هب آتيشو هاي دروازه رسيدممرحله  اينوقت به  ره بگم كه نكردم

  .ديدمخودم باز 
 .نديدم چيزيمن اما  -

  . گرفت آرام دستم روو  خنديد
گناهت  دونم مي. فقط ازش بخواه. فرامرز بخشه ميخدا تو رو هم  -

 .بگذره تا خدا از سر تقصيرت كن تالش خاطرش بهاما  بزرگه،
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مطمئنم تو ... زنه ميستاده داره به تو لبخند يا پيشم اآلن كه اوني
 ...بخششيهم قابل 

انگار نه انگار . اين همه خونسردي و مقاومت بودمزده  حيرت. الل شده بودم
سوراخ سوراخ شده بود و چند دقيقه ديگه از دنيا خداحافظي  كه بدنش

از روي شن و . زد راحت حرف مي. انگار نيروي دوچنداني يافته بود. كرد مي
  :گفت ضعيفي صدايبا  .ها دوباره نگاهي به حياط انداختم ماسه
 .رفتي محل ازاين هميشه براي ديگه تو كه گفتند هات پسرعمه -

 هيچ ديگه كردم مي فكر .شديولدارا و پ ها شهري شمال قاطي
 ...بينمت نمي وقت

  :به طرفش برگشتم و با طعنه گفتم
   شكست؟ تون بتاونوقت  -
 كردم مي فكر .شكست مون بت اومد، مادرت و پدر سر بال اون وقتي -

 فكر كه حاال......نبود طور اين اما .باشي شده عوض بايد ديگه
 معرفت با بچه همون هنوز تو .نيست طوري اين بينم يم كنم، مي

  .همين محلي

  :گفتم تلخيبا  .دردناكي كردناله دوباره 
 فرامرز همون هنوز من كاشكي .ميگي كه بود طوري اين كاشكي -

  ...شدم نمي نفريندچار  وقت هيچ يكاشك .بودم قديم كوچولوي
  .......فرامرز نه -
 بانگ.....بود خون از پر بود، گذاشته زخم روي كه اي چفيه .شد بيشتر دردش

  .شد مي كمتر لحظه هر صدايش
تو فقط تونستي . امامم رو پيدا كردممن  ،به جاي بت! دوني مي -

اما امام كاخ غرورشون رو . فاصله خودت رو باهاشون بشكني
راهي . كشيم ديگه هيچوقت از فقير بودنمون خجالت نمي. شكست
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ما كه تو رفتي فقط مخصوص خودت بود اما راه امام براي همه 
 .هآزاد

يعني . نكرده بودم فكر اش بارهوقت در  هيچ. م كيهدونستم منظورش از اما مي
. كردم بهش نزديكم يه جورايي احساس مي. وقت اين حرفا رو نداشتم

م از فساد و من ؛ اما به سبك خودم؛هرحال من هم يه مبارز بودم به
. كسي خط بگيرم م ازنداشت اما تا اون لحظه تمايلي ،بودم گري بيزار اشرافي
  .و گرفتم و سعي كردم بهش دلگرمي بدمدستش
  ......نده هدر تو انرژي زياد -
 ديشب كه آزاده همين خاطر به يادته .كن گوش من به......خيال بي -

  آوردي؟ يكه مرتضي سر باليي چه انداختي، خطر به رو خودت
 از سرعت به خاطراتكاروان  .افتادم ها سال اون ياد. لبخندي لبانم رو گشود

   .كردند مي عبور چشمام جلوي
   بودي؟ جا اون تو .آره -
  :گفتم شوخيبه . داد تكان خوشحالي با را سرش
  .ميومدي دعواها تواين كه بودي شيطوني بچهتو هم  پس -
 يادته .بود داشته ورش هوا جوري بد ،دائيش التي گنده خاطر به -

  ؟كوبيدي مي صورتش تو هايي مشت چه
 سوسول با اون بچه الت چيكار كرد؟يادته اين بچه تو  -

يه قهرمان برام تو هميشه . كردم فكر نمي مثل اونهامن هيچوقت  -
 . خيلي فرز بودي. زدي مثل آرتيستاي سينما مشت مي. بودي

  ...بود شده كبود يادته؟ صورتش حسابي -
 كسي بعد به اون از ديگه .فرامرز كردي كبود آرزوهاشو آسمون تو  -

 همه .كني ظاهرسازي خواد نمي .نگفت يكه مرتضي بهش
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 بهادرش بزن دايي و مرتضي با آزاده خاطر به تو كه دونستند مي
   .درافتادي

 هيچ هم با ماخوب  اما .بود آزاده خاطر به هم كميش يه خوب -
  .يعني عاشق و معشوق كه نبوديم .نداشتيم اي رابطه

 برات دل ته از.... .داديم مرتضي به كه بود لقبي اين .كبود آسمون -
 وصيت يه فقط .فرامرز باشي موفق زندگيت تو كه كنم مي آرزو

  .كنم نمي بهت تكليف البته ،دوستانه

 تا شوم خم دهانش روي ،شدم مجبور .شد ضعيف كامالً صدايشناگهان 
  .....بشوم كلماتش مفهوم متوجه
  .....نذار تنها رو امام -

      .شد  خارج گلوش از كه بود كلماتي آخرين اين
 از رو انقالبيون از يكي مرگ كه بود بار اولين براي .داشتم عجيبي حس

 .كردم مي كوچكي احساس مردان اين عظمت مقابل در .ديدم مي نزديك
 ترس عدم خاطر بهو  بودم شده روبرو زيادي خطرات با عمرم مدت درتمام

 شورش تجرأ وقت هيچ اما پيدا كرده بودم عجيبي نفس به اعتماد  مرگ از
 .بودند تر شجاع من از خيلي آدما اين .نداشتم رو رژيم يا حكومت عليه بر

  ...من وحاال
 و شدم بلند .كرد مي صدايم كه بود منوچهري .آورد خودم به منو صدايي

 من كنار افرادش از تن دو با بعد كمي .بيايند من طرف به تا زدم فرياد
 توسط كه دادم توضيح منوچهري براي .بود رفته اغما به مجروح مرد .بودند

 اين به ها آن بين درگيري و رسيد همكارم و بودم شده غافلگير مرد اين
  .انجاميد وضعيت

 تكان سري سفتأ با ،كرد مي بررسي رو ساواكي جنازه حاليكه در منوچهري
   :وگفت داد
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  .بود سازمان وفادار انمأمور از ثابتي .شد حيف -
   كنيد؟ دستگير رو اصلي خرابكار شديد موفق .كردين چيكار شما -
 به حتماً .گرفتيم زنده رو اينا از نفر دو يكي اما .نكرديم پيداش .نه -

خوب  گيريش نشونه يارو كه آورديشانس  خيليتو  .ميان حرف
  .نبوده

 زحمت به  .جمعيت امازدح و مردم از بود پر كوچه و خيابان نه،خا از بيرون 
 هم رو زن يك و مرد دو و دادند انتقال ازآنجا ور مجروحين و مقتولين
 منوچهري به ماشين داخل .كردند ساواك اتومبيل سوار و زده دستبند

   :گفتم
 بازجويي يه اآلن .شم مرخص بدين اجازه نداريد، امري من با اگه -

  .دارم  مهم خيلي
 سازمان مقر تا ما با كنم مي خواهش .سروان جناب نكنيد عجله -

 دم مي قول .مهمه خيلي .بنويسين رو گزارشتون و باشين همراه
 دقيقه ده فقط  .نداره آگاهي تا اي فاصله ما دفتر .نكشه طول زياد
  .راهه

 فكر در و كردم كز اي گوشه .نداشتم اطاعت جز اي چاره .نبود بحث جاي
 اينها با تونستم مي كجا تا .رفتم فرو ساواك با همكاري تاريك آينده

 منوچهري ؟مبد ادامه نقش ايفاي به مستنتو مي زماني چه تا ؟كنم همكاري
 افشاء ومن اصلي شخصيت و شد مي متوجه زودي به .زرنگي بود خيلي مأمور

 مجروحي مرد از خيالم .گرفتم مي فاصله ازشون تر سريع هرچه بايد .كرد مي
 اما .رحمت خدا رفت به خدا بنده چون .بود راحت شناخت ومن كه

 يه براي فقط يعني ؟باشه داشته نستتو مي كاري چه من با واقعاً منوچهري
 احمقي آدم من ؟برهب خودشون مقر به منو خواست مي ساده نويسي گزارش
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 .نداره اعتماد بهم كهبودم  مطمئن .وترديد بود شك پراز ناو هاي نگاه .نبودم
   .كنه امتحان منو ميخواد جورايي يه
 كامالً افكارم .كنه ارزيابي منو هاي واكنش خواست مي هم شايد .آره

 چه دونستم نمي ديگر طرفي از .بودم آريا فكر طرف يك از .شدند مغشوش
   .اومده افروز سر بر

  ؟پيدا كنم چطور را آرسام
 .بده نجات جاسوس هاي كنه اين شر از منو زودتر خدا كردم ميدعا .... .واي
  .رفتم مي مدوستا كمك به تر سريع چه هر بايد .مدش مي نهديوو مداشت

 از .بوديم سازمان مقابل در دقيقه چند فاصله به و رسيديم توپخانه ميدان به
احساس  .شد مستولي من بر عجيب وحشتي و خوف ،ورود لحظه همان

خانه معروف  يعني همان فراموش ،فرانسه استيلبكردم وارد زندان  مي
 را اتومبيل .مش نمي خارج اينجا از هرگز گفت مي مبه عجيبي حس. شوم مي

   .شديم پياده و كردند پارك مشترك كميته حياط داخل
   : پرسيدم و كرده منوچهري به رو

  .كردين عمليات اين وارد منو چرا نشدم متوجه آخرش -
  مگه؟ چطور -

 من و ميشه اطالعات اداره به مربوط شهرباني با ساواك رابطه آخه -
  .نيستم شهرباني اطالعاتي انمأمور جزو

 مورد يك اين اما .طاهر سروان كردين اشاره خوبي نكته به -
   .بود اضطراري

  : گفت و آورد من گوش نزديك را سرش سپس
 اطالعات انمأمور تمام من نظر به .باشه خودمون بين.....هرچند -

   .ايند عرضه بي آدماي شهرباني
  .نهستي رقيب باهاشون كه دونم مي -
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 عمليات جور اين .ندارم اعتماد بهشون زياد .اينه هم علتش يه -
 نشون بارها شما .گرفت كمك هركسي از شه نمي .حساسه خيلي
  .شين نمي اشتباه دچار ها درگيري تو كه دادين
 من به منوچهري چشمان. آشنا بودم كامالًجور افراد  با رياكاري اين

 داره منو ،معلوم بود كامالً داد، م ميتحويل كه هايي غورد از .خنديدند مي
 براي .كنه مي دنبال رو هدفي چه نستمدو نمي هنوز اما .كنه مي مسخره

 حتماً پس .نداشت كلك و ترفند به نيازي بكشونه، ساواكمقر  به منو اينكه
 شدم مجبور شديم، وارد كه نگهباني در از .بود كارتو  اي ديگه مقصوديه 

   .پيوست من به منوچهري جلوتر كمي .مبد تحويل وام اسلحه
 كه نيست ينياز .دونيم مي خودمون از رو شما ما .طاهر سروان -

   .بفرمائيد .گرفتمشپس  نگهباني  از من .ارينبذ جايي وسالحتون
 حاال .گذاشتمزير بغلم  غالف اونو تو و دادم نتكو تشكر عالمت به سري
 من به واقعاً يعني ؟برگردوند من به رو اسلحه چرا .شد تر پيچيده قضيه

 از كه طور همان ؟بودند نوشتهبرام  خاصي سناريوي اينكه يا داشتند اعتماد
 گوشم توي دوباره منوچهري .كرديم مي عبور سازمان مخوف راهروهاي

  : كرد زمزمه
  ؟بزنم صدا كوچيكتون اسم به رو شما هست اجازه -
  .كنم مي خواهش -
 .بكني بيشتري نزديكي احساس من به كه مخوا مي فرامرز، ببين -

  .دارم زيادي خيلي نفوذ سازمان تو من
   منظور؟ خوب -
 تو تو، مثل آدمي كه حيفه .خوندم كامل رو تو سوابق پرونده من -

و قاتل  كالهبردار و دزد مشت يه با و بمونه شهرباني اداره
  .بگذرونه رو روزگارش
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ايستادم و در حاليكه با جرأت خاصي تو صورتش . حسابي لجم گرفته بود
 :شده بودم، پرسيدم خيره

   تريه؟ شيك كار بكنم، خرابكارها دنبال اگر مثالً حاال -
 :قيافه حق به جانبي گرفت و خيلي جدي گفت

 تونم مي .كنم مي ور سفارشت من ؛بدي همكاري قول اگه -
 .مرزيه برون عمليات فقط جا اون .ساواك هشتم اداره به بفرستمت

 .شيب خارج ايران از وعمرت بقيه توني مي

و دانشجوهاي ايراني رو بفروشم به سازمان؟  جا اونبرم  خواي مي -
 بهم خوش ميگذره؟ طوري اينيعني 

، داد ميكه به حركت ادامه  طور همانبه عالمت نفي تكان داد و  سرشو
  :گفت
هرچند ايني كه گفتي رو . كني عزيزم اشتباه داري برداشت مي -

اند و همين  به هرحال هركسي رو بهر كاري ساخته. قبول ندارم
مثال من . خبرچيني هم يكي از ملزومات هر سازمان مسلحيه

چند تا خبرچين داري كه اخبار  اآلنمطمئنم كه خود تو همين 
من منظورم ... رفااما بگذريم از اين ح. روز رو بهت برسونن

. فرامرز اي قيافه و تيپ خوش تو. جاسوسي از كشورهاي خارجيه
 چرا. باشي داشته رو زندگي بهترين اروپا و يا آمريكا تو توني مي

   كني؟ استفاده فرصت اين از خواي نمي
 هشدار من به قبالً سرهنگ اما .كنم باور حرفاشو كه خواست مي دلم خيلي 

  .كرد اعتماد افراد اين به نبايد كه بود داده
 سروان جناب ،بكني من به رو لطفي همچين خواي مي چرا -

   ؟منوچهري
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 خيلي شهرباني ادارهدر  تو عالوه به .اومده خوشم ازت همينطوري -
  .داري اعتبار

   خواي؟ مي چي ازم قبالش در -
  .همكاري فقط -
  همكاري؟ نوع چه -
  .كنم مي عرض خدمتتون موقعش به -

 اين البته .رسيد مي گوشم به بند در محكومين فرياد و ناله صداي كم كم
 صداها و سر اين هم آگاهي اداره هاي زيرزمين در زيرا نبود، نوسيمأنا حس

 ،آورديم مي اوباش و لاراذ سر ما كه باليي ،مطمئنم خوب اما .شنيدم مي رو
 متفاوت كردند، مي خالي ها شورشي يا و انقالبيون سر اينها چهاون با كامالً

 فكر اينكه تجرأ حتي .رفت مي باالتر  صداها تن ،رفتم مي جلوتر هرچه .بود
از راهروي ديگري  .نداشتم هم ،كنند مي شكنجه ور محكومين چگونه ،كنم

اي كه  از صحنه. ها با تصوير آنان همراه شد رد شديم و اين بار صداي ناله
. دونم چطور بايد تشريحش كنم نمي. به وحشت افتادم واقعاًروبرويم ديدم 

يك سيم توري بزرگ و  ،درست در حياط  مركزي ساختمان چند طبقه
. پوشانده و باال رفته بود ر تا دور حياط روزخيم ديدم كه به شكل دايره دو

شد و  ن سيم توري ديده ميبه اين معني كه در مقابل هر اتاق بازجويي اي
به اين  زنداني خود رو ،رت سايرين و ايجاد رعب و وحشتبراي عب بازجوها

سعي كردم روحيه . افتادند يبستند و با شالق به جانشان م ها مي توري
نگاه  يكو با  با خونسردي نگاهي به باال انداختم. نبازم خودمو

ما هنوز طبقه اول . شدند مي پنج يا شش نفري. ها را شمردم گشتهبر بخت
   :پرسيدم ميلي با بي. بوديم
  ؟نرسيديم شما كار دفتر به هنوز -
  .بدم شما نشون رو چيزي يه خواستم مي اهر سر اما .چرا -
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 و شديم ديگه راهرويه واحد روبرو وارد  از .داد مي بدي خبر من ششم حس 
   .ايستاد دري مقابل
  .ببخشيد  .بگيريم بيشتر رو وقتتون دقيقه چند بايد .همينجاست -

   .زد خشكم مقابلم صحنه ديدن از .شديم اتاق وارد و فشرد رو دستگيره
 اي پارچه كيسة .شده بود بسته فلزي تخت يك روي بر مادرزاد لخت زني
كه بيشتر به گوريل شباهت  يمأمور .شا ببنيم ،داد نمي اجازه سرش روي

 منوچهري ديدن با ،كشيد مي سيگار و بود نشسته كنارش داشت تا انسان،
 آثار بدبخت زنآلود  خون بدن روي .كرد احترام اداي و برخاست سرعت به

 در صدايش .بود مشهود ،سيگار آتش اثر در هايي زخم بعضاً و شالقضرب 
بازهم سعي كردم  .شد چندشم .بود رفته هوش از شايد .آمد نمي

از گوريل  .داره نظر زير منو منوچهري دونستم مي .كنم حفظ وخونسرديم
  :پرسيد
  .نزده حرف هنوز -
 سرش ،كنيد فكر كه يبالئ هر .وئهرپر خيلي .سروان جناب .نخير -

   .ره نمي بار زير اما .آورديم
 رو اي دستگيره تخت، پايين سمت از نگهبان و كرد اي اشاره منوچهري
    .گرفت قرار ما مقابل و شد خيز نيم زنداني باالتنه كه طوري به چرخاند،
  .نه يا هوشه بي ببين -
 از قبل .نداد نشان واكنشي اما .كرد او بدن نزديك وسيگارش شآت مأمور
  :گفتم عجله با د،بچسب گوشت به سرخ خاكستر اينكه
 مرخص حضورتون از وقتي بهتره ؟باشم اينجا من كه داره لزومي -

    .بدين ادامه كارتون به، شدم
  : گفت و تبرگش من طرف به منوچهري .شد متوقف دستش حركت
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 معلوم .ايه اعجوبه چه كه ديدي .هستن تهراني همدست اينها -
 .بگيريم اطالعات تر سريع چه هر بايد .زد غيبش چطوري نيست

  :با عصبانيت غريدم
 من .نداره من حضور به ربطي موضوع اين وليجناب،  دونم مي -

  .دارم تري واجب يكارا

اما منوچهري با تحكم از من خواست تا  .كردم برگرداندم و عزم رفتن رومو
  .بمانم

 به مرد .بياورد هوش بهاز طريق ديگري  ور زن تا داد دستور مأمور بهسپس 
 پيت .داشت قرار آنجا در كثيفي و كوچك دستشويي .رفت اتاق از اي گوشه
كم كم صبرم داشت لبريز  .كرد آب از پر و برداشترو  دستشويي زير حلبي

  :گفتم. تونستم از عصبانيتم جلوگيري كنم نمي. شد مي
 هم من .خطره در من همكاران از يكي جون ،منوچهري آقاي ببين -

 من .نكنيد تلف را وقتم لطفاً .كنم بازجويي رو متهم يك بايد اآلن
 .برم اآلن همين بايد

  :زيرچشمي نگاهي به من انداخت و پاسخ داد
 تجربيات از چرا اصالً .شه نمي دير .جناب سروان باش داشته تحمل -

 بياين بايد ها چي شهرباني شما كنم مي فكر كني؟ نمي استفاده ما
 .خوره مي دردتون به خيلي .ببينين تكميلي هاي هدور و ما پيش
 پوستشون روزها اين هم اوباشو  لاراذ .طاهر سروان كن باور

  ...كنيد توجه .نانمي حرف بهكه  لگد و چك تا چند با .شده كلفت
 اون .كنيم نمي شكنجه خودمونو متهمان ما .ندارم شوخي حوصله -

  .وضعيت اين به هم
   .مردن بازجوها دست زير ها متهم از بعضي كه شنيدم من ولي -
  .بودن ستثناءا اه اون -
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 ستثناءا هميشه اما .نكشيم رو ماآد ،كنيم مي سعي هم ما خوب -
   بودن؟ ستثناءا كشتين كه آدمايي ؟سروان جناب چي شما .هست

   .ندم را جوابش تا گرفتم گاز هامو لب حرص از

  !پررو مرتيكه

 از بيرون اگه .شده شاخبرام  هم يكي اينو همكارام كم بودن،  ندوستا 
  .كردم مي پارش و لت ،زد مي بهم حرفو اين اينجا

 و بود پايين سرش .برداشت زن صورتاز  پارچه مأمور منوچهري اشاره با
 به محكم و برداشت ور آب سطل .بود ندهشاپو قيافشو ژوليده موهاي

  .آورد باال ووسرش كشيد عميقي نفس بيچاره زن .پاشيد صورتش

  !كنم باور تونستم مي سختي به 
 اون و من رابطه به كجا از منوچهري .كرد يخ وجودم تمام .بود آزاده خود
  بود؟ كرده شك
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  خوانندگان محترمبا عرض سپاس و تشكر از 
  
براي مطالعه ادامه داستان و همينطور حمايت از نويسنده، اصل كتاب را  
اينصورت با اين شماره ده و در غير تابفروشي هاي سراسر كشور تهيه كرك

   09199520513: تماس حاصل نماييد
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