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              کتاب باز

 جدید ترین رمان ها و کتاب های فارسی  و خارجی را در کتاب باز دانلود کنید   

 یا آنالین بخوانید                                    
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 رمان زیرک

 

 :خالصه ی رمان 

 ومهم سری عملیات یک طی یسانگل المللی بین پلیس واتسون فاطیما سرگرد

 می ماهی کوسه باند وارد ایران ودر جازده محبی عرفان نام به پسری را خود

  ……شودو

 عشقوالنه/  پلیسی:  ژانر

 مریم :به قلم 
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 لندن/انگلستان

 داشتید؟ امری سرهنگ سالم: بود نشسته سرهنگ داخل رفتم کوبیدم پا

 .سرگرد بشینید بفرمایید:برونی سرهنگ

 سرهنگ:شد روشن سرهنگ سیم بی یهو که نشستم خاصی تراماح با

 !داریم نیرو به نیاز داریم نیرو به نیاز ما سرهنگ

 بدو سرگرد: گفت شد بلند خاصی عمل سرعت با سرهنگ

 دم هامو مو پوشیدم مو گلوله ضد ی جلیؽه سریع اتاقم توی رفتم سرعت با

 در کارام ی همه یرونب دویدم سریع کردم پر خشابشو مو اسلحه بستم اسبی

 . شد انجام دقیقه 5 عرض

 می حرکت زیادی سرعت با بودند سرمون پشت که هایی ونیرو سرهنگ

 رو ساختمون این زد داد و ایستاد برگردان دور یه سر سرهنگ که کردن

 !یالــــــا یـــــــاال کنید محاصره

 بده انجام درست رو کارا این از یکی نتونست دنیل این باز زدم پوزخند دلم تو

 سرهنگ 5 عالمت با همیشه مثل داره کاری چه ساده گروگانگیری یه آخه

 اسلحه شدم وارد احتیاط با. شدم ساختمون وارد ها نیرو پوشش وتحت تکی
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 داخل پریدم حرکت یه با شد باز در،در توی زدم پا با محکم بود روم به رو

 من ی عهده به کس چهی نشه عملیات وارد کس هیچ:زدم بیسیم نبود کسی

 پسر یه بوم پشت به رسیدم تا گشتم رو سوم ی طبقه تا طور همین. کس هیچ

 های شقیقه روی پسر ی اسلحه کنه می گریه داره که بچه دختر یه با جوون

 کردم خالی مو اسلحه خشاب آروم کرد می گریه های های دخترم بود دختر

 هم روی به رو هامون هاسلح برگشت جهت یه با پسره،پسره سر پشت رفتم

 تو اسلحه گفت و دختره گردن روی گذاشت رو اسلحه سریع اون ولی بود

 آروم پس بکنه کارو این که کردم می بینی پیش.کشمش می وگرنه بذار

 هولش پا با زمین روی گذاشتم مو اسلحه آروم.... گذاشتم بیا باشه باشه:گفتم

 هیچی من:گفت پسره و منشست بچه دختر نزدیک رفتم پسره طرؾ به دادن

 نمی چرا آخه هم با بریم اینجا از هم با وسوزان من فقط خوام نمی ازتون

 بینیم توی زد محکم اسلحه سر لعنتی؛با داریم دوست دیگرو هم ما ذارین

 داره درد این برابر صد دیدم ما که هایی آموزش کم خیلی ولی اومد دردم

 برات دم می دستور بره بچه دختر نای بذاری اگه دم می قول باشه باشه:گفتم

 ـنم سیـ ی قفسه روی گذاشتم رو دستم میدم قول سوزان با بیارن هلیکوپتر یه

  دم می قول گفتم

 چی هر قبول گفتم بمونی باید تو ولی بره باشه گفت شد می نرم داشت پسره

 کردم می راهنماییش داشتم کردم بلندش پیشم از رو بچه دختر آروم بخوای تو
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 با کردم حس سرم پشت رو جوون ی پسره حضور پایین بره بوم پشت از که

 اون اسلحه شد پرت محکم سینش ی قفسه توی کردم پرت پامو جهت یه

 گرفت طرفم گرفتم خندم برداشت منو ی اسلحه برداشت خیز افتاد طرؾ

 روی زدم محکم دست آرنج با و زدم پوزخند یه بود خالی اسلحم کرد وشلیک

 آمیز موفقیت دادم خبر بیسیم با افتاد زمین روی حال بی ردنشگ حساس رگ

 رو جوون ی پسره ،سریع ای کاره این تو دونستم می:گفت سرهنگ بود

 سرهنگ پایین رفتم بچه دختر با همراه و زدم دستبند دستش به گردوندم برش

 رفت سرهنگ. ای کاره این تو دختر ایول: گفتم مو شونه روی زد محکم

 از نیستی بلد هیچی سرت خیر سروانی مخت تو خاک:گفت بهش دنیل سراغ

 من رو همشون گذاشتن قرار. گذاشت احترام بهم دنیل پیش رفتم بگیر یاد این

 .موفقیتم این خاطر به کنم مهمون شام

*** 

 ،در ساله 44 هستم واتسون فاطیما من کنم معرفی رو خودم بذار خوب

 نیستم دختری تنها.  سرگرد ی رده در هستم لندن/ انگلستان انتظامی نیروی

 از بعد انگلیسی،پدرم مادرم ایرانی پدرم رسیده سرگردی ی درجه به که

 می وهمدیگرو شه می آشنا مادرم با تفریح برای وفقط اینجا به اومدن

 خیلییم دارم دوسش واقعا که دبیرستانه اول( سوفیا)سوفی پسندن،خواهرم

 چارشونه رفتم بابا به من ولی کوتاه قد و کنم با مامانه به شبیه اون الؼره
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 چون هاش المثل ضرب تمام با بلدم خوب رو فارسی زبان هم بلند؛من وقد

 نو از روز دوباره. انگلیسی وبیرون کنیم می صحبت فارسی خونه توی

 از که خرمایی مشکی موهای پوشیدم رنگمو ای سرمه لباس نو از وروزی

 رفتم وخواسته من دوباره سرهنگ بستم اسبی دم هم رسیده ارث به پدرم

 سرهنگ پیش

 ! بفرستیم مهم ماموریت یه برای تورو خواییم می ما فاطیما ببین:سرهنگ

 !!نیست جدید چیز اینکه خندیدم قاه قاه دلم تو

 دیگه ـیت وجنسـ هویت بایه دیگه جاب یه بله اینجا نه اما:سرهنگ

 ! خوب -

 نام به ساده ولی معمولی پسر یه عنوان ایرانه،به بری باید که جایی:سرهنگ

 . بشی گروه وارد( کار خالؾ wrong( هکر یاWro عنوان با و محبی عرفان

 !بفرستید رو دنیل خوب!من؟ چرا حاال -

 وبه نداره کافی مهارت هنوز کارا تو نیست بلد فارسی تو مثل اون:سرهنگ

 اون رو دیدی تو که هایی آموزش نصؾ و خوره نمی ماموریت این درد

 .ماست نفع به واین نمیشناسه تورو ایران پلیس ضمن در!ندیده

 هست؟ چی ماموریت این حاال -



                www.ketabbazz.ir       

 7 

 از اون ومتشخص محترم خیلی فردیه جکسون نام به فردی ببین: سرهنگ

 ؼیر طور به اونم کنه می ما کشور وارد بهداشتی وسایل ایران کشور طریق

 بود شده قرار و گذاشتم جلسه البا های رده با من!هوایی طریق از و قانونی

 اونا ولی کنن منحل رو گروه این که بدن تذکر راستین جناب وبه ایران به که

 تو خوایم می وما نداره وجود کشورشون تو اصال گروهی همچین که گن می

 بیایی بر کارا ی همه پس از بتونی تا اونجا بفرستیم جاسوس عنوان به رو

 با وخصوصی مهم ی جلسه یه باید وگرنه هیچ که کنه همکاری با ایران واگر

 نه؟؟ یا کنی می قبول چیه نظرت.بذاریم جمهور رئیس

 . دم می اطالع بهتون وقت پایان تا سخته گیری تصمیم -

 اون رفته ماهی کوسه گروه توی امیلیا که بگم بهت مثبته نظرت اگه:سرهنگ

 برای رو شخاصا و بهداشتی وسایل های عکس تمام کتش دوربین طریق از

 .کرده ایمیل ما

*** 

 داد بهم پوشه یه بود سربازا از یکی زدن اتاقمو در که کردم می فکر داشتم

 رو پوشه.کنید مطالعه رو پوشه این مثبته نظرتون اگه گفته سرهنگ:وگفت

 شده جاسازی مخدر مواد توشون که بهداشتی وسایل مشخصات تمام کردم باز

 پیش لحظه ،یه اشخاص وتمام مخدره مواد تمام زیرشون که هایی ماتیک بود
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 سرهنگ به تمام سرگرد از باشه خوبی پایان با ماموریت این اگه گفتم خودم

 وطنام هم چیه چاره ولی زیاده خیلی ریسکش ولی جان جانمی رسم می

 گوشت از ایران؛ایران هم وطنمه انگلستان هم. خطره در جونشون

 دادم اطالع سرهنگ به ،موافقتمو قبوله پس زادگاهمه انگلستان واستخونمه

 .خوره می دردت به اآلن داری تو که ای جربزه فقط دونستم می:گفت

 سختی با هردو و زدم حرؾ موضوع این ی رابطه در وبابا مامان با

 . بود حرکت شنبه سه. کردن اعالم رو موافقتشون

 *** 

 رفتم سرعت با مکرد خداحافظی وبابام مامان از پاشدم خواب از سریع صبح

 !  گیریمور اتاق بدو گفت سرهنگ.آگاهی

 کوتاه موهات خوب:گفت گیریموره نشستم صندلی روی:اتاق توی پریدم سریع

 می پسرا به چهرت ،تقریبا نداشتی بر که خوبه پشته پر که ابروهاتم شه می

 می کار وصورتم موهام روی بود ای دقیقه 42 تقریبا وببین کن صبر خوره

 دیگه،بانداژ اتاق توی رفتم.داد بهم وبانداژ وشلوار کت دست یه یعسر کردم

 که قدمم بودم شونه چار تقریبا کفش با پوشیدم رو وشلوار کت بستم رو

 چی وگفت زد محکم دست یه افتخارم به سرهنگ بیرون رفتم. بلند ماشاهلل

 کره موهامو مدل بودم شده محشر دیدم قدی ی آینه راس خودمو. دختر شدی
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 چار خیلی وشلوار کت با دخترونه هم پسرونه هم تقریبا وجذاب بود زده ای

 عرفان جناب شدی عالی:گفت کتفمو به زد سرهنگ. بودم شده تر شونه

 جانانه خواب یه تونستم می راحت بود یکشنبه فردا.حرکته شنبه سه.محبی

 معلوم باش خانوادت با رو امروز کن جمع وسایلتو برو گفت سرهنگ.بکنم

 و من بیشترشون کردم خداحافظی همه از.ماموریت بری ماه چند نیست

 . نشناختن

 *** 

  دارید؟؟ کار کی با آقا ببخشید گفت بهم نشناخت منو سوفی زدم در خونه رفتم

 . جون سوفی با گفتم کردم ـلش بؽـ برداشتم خیز

 ! ها بیاره جا حالتو گم می خواهرم به وگرنه کن ولم گفت زد خشکش سوفی

 ! فاطیمام منو نشناختی گفتم کلش پس زدم

  ببینم؟ تو بازو گی می دروغ من جون:سوفی

 نشونش رنگ کم خیلی البته بود گرفتگی ماه مون تا دو هر های بازو روی

  چـــــــرا؟ وقت اون!پسرایی؟ مثل شدی عوض قدر چه فاطیما گفت دادم

 ! ایران برم قراره ماموریت برای -



                www.ketabbazz.ir       

 10 

 تعریؾ جاش همه از هی بابا بیام خوام می منم:گفت دار بؽض حالت با سوفی

 ! خوو برم خوام می منم ایران رفتین من از قبل نامردا هم شما کنه می

 کسی اگه ولی.ببرمت که میدم دخترونه قول باشه آمیز موفقیت ماموریتم اگه -

 رفته نگی وقت یه بگرده ذره یه رفته بگو بهش گرفت منو سراغ اومد

 !! ــاهـ ماموریت

 ! همیشگیمه کار.دم می قول هست حواسم آبجی باشه:سوفی

 رفتیم وسوفی وبابا مامان با بودم خونه مطلق استراحت یکشنبه شنبه تقریبا

 سرهنگ رو کارا باید هم دوشنبه و شدم می اعزام من شنبه سه آخه گردش

 . میکرد روریس راست

 *** 

 رابطه در پرونده تا 5 تقریبا یآگاه رفتم کردم جمع وسایلمو تمام بود دوشنبه

 عنوان به کدوم هیچ ولی بود شده آوری جمع کاراش و ماهی کوسه باند ی

 توی بزرگ سوال یه ولی.بود کار نقص تنها این شد نمی حساب به مدرک

 طریق از وقتی کنه می انگلیس وارد مواد ایران از جکسون چرا بود سرم

 گیری سوخت و بشه متوقؾ باید بار 4 الی 5 هواپیما حداقل بیاد باید هوایی

 انجام طی من که بود سوالی این و بشه دستگیر که ممکنه دفعه هر و کنه
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 سرهنگ ی گفته طبق دادم انجام رو کارام.رسیدم می اون به عملیات این دادن

 . دفترش به رفتم

 جانبیه وسایل و وردیاب ودوربین موبایل و تاپ لپ این سرگرد ببین:سرهنگ

 ایران رسیدی وقتی.باشی مواظبش خوب باید پس.هس تو با ما رتباطا دیگه

 می کارا انجام به اون در که ماهی کوسه باند همون یا اصلی ی خونه نزدیک

 خونه و اونجان اآلن جرج و جک که داره وجود گلستان آپارتمان یه پردازن

 باید که هرمزی اینم شی می گروه وارد امیلیا پیشنهاد به تو.دارن نظر زیر رو

 پاسور برگه یه رمز گرفتم سرهنگ از رو رمز.بشه گروه وارد تا بدی بهشون

  رمزه؟؟ این چرا گفتم بود دالر عالمت پشتش که بود پیک شاه

 دل لو8 رمزش امیلیا گفته؛خود بهمون امیلیا دونم نمی اینشو دیگه:سرهنگ

 سری یه تا ـلی ـبؽ اتاق برو شو بلند هم حاال.ندارم خبر رمزشون از من و بود

 می بلند داشتم.بدن یادت استفادشو ی طریقه رو وردیاب موبایل و دوربین از

 . بشین راستی گفت که شدم

 اشخاصی اینها:گفت روم روبه کرد پرت پایین آوورد کمد از پوشه یه شد بلند

 این...آوورد رو 5 ی صفحه.... و ماهین کوسه باند عضو االن که هستن

 موفق فرماندهان از رسولی محسن سردار پدرش رسولی ارمهی سرگرد پلیسه

 طور وهمین پلیسی تو که بدونه نباید وناسی احد که بگم بهت اینم.ایرانن

 تمام نداره ای فایده هیچ و شده رو کارات دیگه بدی سوتی یه کافی.دختر
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 تکه تکه و شستن با و شده کار توشون ردیاب دیم می بهت که هایی لباس

 و نظامی نیروی که بگم اینم ضمن در.سوزوندن با فقط ره نمی ینب از کردنم

 ت گوشِ  پشت.کن جمع و حواست زنه می جهان تو اول حرؾ ایران اطالعاتی

 .  شه می کار هم کوچیک ردیاب یه

 ! داره درد سرهنگ ولی -

  کنیم؟ کار دندونت تو خوای می پس:سرهنگ

 به شم می اذیت ندونامد توی ردیاب گذاشتن از من که دونست می سرهنگ

 . دستش بود اومده ضعفم نقطه. گفت همین خاطر

 چاقو با کار و اندازی تیر تک ماهه 6 حدود من دونی می اصالا  ببین:سرهنگ

  بوده؟؟ چی هدفم دم می یادت رو

 ! بشم نمونه پلیس خواستین می دونم،خوب نمی -

 وریسک ختهس کنی می فکر تو که اونچه از بیش ماموریت این نه:سرهنگ

 برسونم اینجا به تونستم تا کردم کار پرونده این روی تمام سال 4 من ناپذیر

 . باشه حفظ جونت دیگه میشی گروه وارد وقتی تا دادم آموزش تو به من

  حفظه؟؟؟ اینجوری -
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 ،تک رزمی فنون تمام من که آسونه وجدانم ولی نباشه حفظ ممکنه:سرهنگ

 . کنی دفاع خودت از اینجوری تونی می وتو دادم یادت شخصا رو تیراندازی

 .ـلی بؽـ اتاق رفتم کوبیدم پا شدم بلند

 )..( مقصد به 563 ی شماره پرواز

  بری باید دختر برو:سرهنگ

  کنه حاللم برنگشتم اگه وبگید برسونید سالم خانمتون به سرهنگ -

  ،خداحافظ بگیر گاز زبونتو دختر برو:سرهنگ

 بودم خسته اونقدر.هواپیماشدم سوار کردم خداحافظی یسوف و بابا و مامان از

 . خوابیدم نشستن محض به که

  پاشدم خواب از دستی تکونای با

 . کنه گیری سوخت خواد می هواپیما بیرون برید شید بلند آقا:مهماندار

  اآلن چشم -

 . بود پریده کلم از خواب دیگه شدیم سوار شدیم پیاده بار 5،4 تقریبا

 می پیاده باید دیگه گرفت خندم پوشن می ومانتو روسری خانما همه دیدم

 . شدیم
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  تهران/ایران

 اومده هم قبال خریدم ودل جون با رو تهران ی آلوده هوای.رسیدم شنبه پنج

 تاکسی یه به رو بود گفته سرهنگ که رو آدرسی سریع.تفریح برای فقط بودم

 بود خوشگل خیلی میالد برج دبو کرده تؽییر قدر چه اااا نشستم جلو رفتم گفتم

 رسیدیم گلستان آپارتمان به که شهر وسطای رفتیم می داشتیم.اومد خوشم

 جک زدم رو در بودیم آخر ی طبقه بلوک داخل رفتم شدم پیاده و کردم حساب

 باید پس بودن سروان تاییشون دو هر بودن اومده اولیه اقدامات برای وجرج

 یه شد باز همسایه روی روبه در زدم رو ونهخ در تا.ذاشتن می احترام من به

 ماهر خیلی اجتماعیم روابط توی من بیرون اومد ساله 52 تقریبا جوون مرد

  کردم سالم جلو رفتم سریع بودم

 . کرد ساکم به اشاره یه... اومدید سالم،تازه:مرده

  بپرسم؟ رو اسمتون اومدم،میتونم تازه دیگه بله -

 .  هستم طانیمحمدسل البته؛من اوه:مرده

 میرم هم دیگه دوروز تا کردم مکان نقل اینجا به تازه محبیم عرفان منم بله -

  خودم ی خونه

 دو هر جک و جرج شد باز خودمون ی خونه در که زدم می حرؾ داشتم

  سرگرد اومدید خوش:گفتن شکسته پا دستو فارسی با و زدن پا محکم
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 به زدم محکم طرفشون مرفت شد پونگ پینگ توپ ی اندازه چشاش محمد

 .گرفت درد سرگرد:گفتن باانگلیسی و گرفتن رو کتفاشون دو هر که کتفاشون

 شد می خفه داشت بانداژ این توی هام ـنه سیـ گرفتم جانانه دوش یه سریع

 رفتم می اونجوری اگه بود زشت وجکم جرج جلوی.کردم می عادت باید ولی

 جلوم چای لیوان یه جک حال توی رفتم. زدم پسرونه تیپ سریع. بیرون

 روز شبانه داریم نظر زیر ما رو کاراشون تمام سرگرد:گفت و گذاشت

 در پلیس با رسولی مهیار همون یا صدوقی رایان اسم به فردی شدیم ومتوجه

 .کنه می گزارش پلیس به رو کاراش وتمام ارتباطه

 .فهمیدید جوری چه -

 ایستادم ای حرفه فوق دوربین یک پشت...بیارید تشریؾ لحظه یه قربان:جرج

 شخص اون و نداره وجود وآمدی رفت ویالیی ی خانه پشت کنید نگاه گفت و

 .کنه می ارسال رو اطالعات وصله سومی کاج درخت به که ُبردی طی

 مخ و هکر ترین خبره دوتا این نفهمیده کسی که شده جوری چه گرفت خندم

 بذارید برام سریع دارید بخور ردد به اطالعات خوبه:گفتم.بودن ما کامپیوتر

 نظر زیر و رسولی مهیار ی خونه خوام می فرداشب تا عصر امروز میز روی

 اجازه با رسولی سرگرد که بفهمم و کنم گزارش رو آمداشون رفت تا بگیرم

 !هستن؟ پشتش کسانی وچه شده عمل وارد خودش ی
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 و بودم کشیده زدرا ـت تخـ روی که طور همین بکنم استراحتی تا شدم بلند

 .خوابیدم خوندم می رو اطالعات پرونده

 خوابیدیا، خیلی سرگرد شو بلند:گفت بود جک شدم بلند دستی باتکونای

 میام برو گفتم خندیدم

 پرید کلم از فاز5 برق بود 8 کردم ساعت به نگا کردم وریس راست خودمو

 دوستیم نمی ام:گفت پاچگی دست با جرج کردید بیدارم دیر اینقدر چرا ؼریدم

  کردیم می تحقیق خونه روی داشتیم خوابیدید

 باشه:گفتم آروم

 یه برات سرگرد:گفت جرج بخورم که ریختم چایی یه شستم وصورتمو دست

  داریم سویپرایز

 !چیه؟:گفتم

 مهیار سرگرد ی درباره اطالعات تمام پوشه این:گفت داد بهم پوشه یه

 این داره رسولی محسن سردار که یمبفهم تونستیم ای برنامه یه رسولیه،طی

 گروه وارد wro از یکی عنوان به رو پسرش و کنه می هدایت رو پرونده

 هم اآلن کردن قبولش وارده که دیدن و گرفتن تست یه ازش هم اونا کرده

 احسانم بادیگارد جورایی یه و است...و رزمی،تیراندازی های آموزش مسئول

 .فرستاده رامونب امیلیا رو گروه اطالعات. هست
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 کیه؟ احسان -

 کنن می محافظت ازش همه و اونجاست رئیس اآلن واقع در احسان:جرج

 طریقی به شما اگه.داره ارتباط جکسون با و ریزی برنامه توی ٌمخه چون

 مواد هایی زمان چه که بفهمی و کنی نزدیک احسان به رو خودت بتونی

 .شه می عالی بدیم گزارش سرهنگ به و کنن می خارج

 که حقی کرد می تعریؾ خیلی ازشون سرهنگ خوبه خوبه دادم تکون و سرم

 ببخشید:گفتم پس نبود دلم توی ای کینه هیچ.کرد تعریؾ ازشون بیشتر باید

 می نظر زیر رو خونه رفتم می باید چون کردید بیدار دیر منو که زدم داد اگه

 .دیگه ببخشید خالصه گرفتم

 فیهحر چه این بابا نه:گفت جرج

 !!شدیدا بلد فارسی خوب -

 نیستیم بلد ولی بگیریم یاد باید که گفت زور به سرهنگ دیگه آره:جرج

 .بنویسیم

 خوره؟؟ می دردی به چه اآلن گوشم پشت آیفون این خوبه؛راستی خوبه -

 !درد این ،به کن صبر:گفت جک
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 لپ از صدا شد؟؟ چی گفتم من تا که کرد کاری یه تاپش لپ سراغ رفت جک

 شنوید؟ می شما شه می زده که هایی حرؾ تمام یعنی:گفتم درومد اپت

 . کنیم می ردیابیم و شه می ضبطم شنویم می دیگه بله:جرج

 ؟ میشه چی آیفون این ماموریت از بعد گفتم

 درش ،آروم کرده کار گوشتون زیر رو آیفون این که دکتری همون:جرج

 .میاره

 داد به خدا داشت درد خیلی هک گذاشتنش بیاره درش باید دوباره وای

 .بشه درآوردنش

 ؟ خورید می چی گشنمه گفتم بود گشنم بود شده 9 ساعت

 گیریم می چیز یه جلویی خیابون رستوران ریم می جک یا من:جرج

 !جکه نوبت هم حاال.میاریم

 کو؟ ماشین سوییچ رم می من نه -

 .کرد اشاره عسلی روی سوییچ به دستش با....اینه:جرج

 داشتن دوست کباب جک و جرج گذاشتم باز کمی مو یقه پوشیدم ولباسم

 دی سی شدم ماشین سوار داشتم دوست خیلی اینجارو سوخاری مرغ خودمم
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 آهنگاش با بود یگانه محسن حباب آهنگ گذاشتم درووردم کاورش از رو

 .باباست محبوب ی خواننده بودم آشنا

 !!!یوهـــو ردمک زیاد آخر تا.بودم حفظ بودم داده گوش بس از

 میکنه کورت داره ؼرورت که شدی خیره آسمون کجای به

 میکنه دورت داره گذشتت از همش بینی می آیندتو که این

 بزنه پس کسیو هر ممکنه قدیم بودی کی بره یادت که این

 دست بزنه دست بزنه دست بهش کسی نکنه همش میترسه گنده حباب یه

  بزنه

 بشناسنت آدما خیابون وت روز یه میکردی آرزو یادته

 نشناسنت زدی دودی عینک االن که خورده ـته تخـ به دری چه

 نشناسنت سرت روی میکشی رو گنده داره لبه کاله اون

 نشناسنتترست نشناسنت نشناسنت نشناسنت

 شدنه دیده واسه نمایش یه همش که بفهمن اینه از

 میزنه سوسو میشه فراموش تا ؼرور بخاطره که ستارست یه

 میشناسنو میری که جا هر رو تو االن شد چی چرا که کن فکر بیا
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 میندازنو پات زیر قرمز فرش شکست که دالیی ی اضافه از

 تنته تو خستگیش هنوزم که اومدی سختو مسیر این که تو

 بودنته ی واسه تلنگر یه تلخیاش تموم با گفتم چی هر

 بشناسنت آدما خیابون تو روز یه میکردی آرزو یادته

 نشناسنت زدی دودی عینک االن که خورده ـته تخـ به دری چه

 نشناسنت سرت روی میکشی رو گنده داره لبه کاله اون

 حرکت یه شدم می رد آب جوب از داشتم پایین پریدم داشتم نگه رو ماشین

 وای گفتن می که شنیدم می رو دخترا صدای رفتم رو ایروبیک رقص نمایشی

 خوشگله؛ چه داره بدنی چه

 .رستوران داخل رفتم.زدم پوزخند په گرفت خندم

 سالم -

 بفرمایید سالم:یارو

 یک ی درجه سوخاری مرغ پرس 3 کباب پرس تا 4 -

 .ست آماده دیگه ساعت نیم تا شلوؼه سرمون که بینید می:یارو

 ممنون -



                www.ketabbazz.ir       

 21 

 قدر چه بودم عاشقش زدم آتیش برگ ـگار سیـ یه کارم بی ساعت نیم تا دیدم

 حالینم حرفا این من ولی کردن دعوام بابا و مامان کشیدنم گارـ سیـ این سر

 طریق از رو اطالعات تمام جک و جرج که حاال کردم می فکر داشتم.نبود

 .خوو بیکارم رو فردا بزنم دوری یه تهران برم فردا منم گیرن می امیلیا

 می رو چیزی یا کسی انتظار وقتی طوره همین همیشه کردم ساعت به نگاه

 محلت دادن و گروگانگیری موقع ولی ره می راه واری پشت الک ساعت کشی

 چه با اونم گیرن می سبقت هم از عقربه دوتا هر خواستشون دادن برای

 .سرعتی

 کردم زیاد و آهنگ دوباره شدم ماشین سوار بودم بیکار دیگه ی دقیقه 42

 قدر چه دونست می جون محسن اگه.بود جون محسن دارم دوست آهنگ

 .انداخت می باال آسمون هفتا کالهشو داره فدارطر

 اصال ندارم نقشی ولی زندگیتم توی من

 من از شنیدی که چی هر گرفتی نشنیده تو

 نداره برات فرقی دیگه انگار نبودم بودو

 میاره در حرصمو داره خیالی بی همه این

 بدونم که بگو بهم رو عشقمون تکلیؾ
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 نمونم یا بمونم نباشم باشم

 نداری بهم عشقی هیچ بفهمم که میترسم

 نذاری واسم جایی هیچ قلبت کنج اینکه یا

 داره کسیو تو جز دنیا تو دلم مگه بیچاره منه دارم دوستت

 خوابت تو رهگذر یه زندگیتم کجای

 خاطراتت اکثر تو اضافی موجود یه

 نداری باهام کاری هیچ میمیرمو دارم بینی می

 میاری در حرصمو میاری در حرصمو داری بیجات ؼرور با تو

 ولی زندگیتم توی من

 داره کسیو تو جز دنیا تو دلم مگه بیچاره منه دارم دوستت

 خوابت تو رهگذر یه زندگیتم کجای

 خاطراتت اکثر تو اضافی موجود یه

 اصال ندارم نقشی ولی زندگیتم توی من

 من از شنیدی که چی هر گرفتی نشنیده تو

 نداره راتب فرقی دیگه انگار نبودم بودو
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 میاره در حرصمو داره خیالی بی همه این

 بدونم که بگو بهم رو عشقمون تکلیؾ

 نمونم یا بمونم نباشم باشم

 نداری بهم عشقی هیچ بفهمم که میترسم

 نذاری واسم جایی هیچ قلبت کنج اینکه یا

 خدا،یا. گرفت قلبش،دلم کنج اون حتی نداشتم قلبش تو جایی هیچ منم واقعا

 تونستم نمی گیره می ازت عشقشو سریع کنه می یا کنه نمی شقعا رو کسی

 شده سرهنگ تازه بود سرهنگ بودم جاشوا عاشق من بگم دروغ خودم به

 ها عملیات از یکی توی باختم بهش دلمو که بودم شده سروان تازه منم بود

 سرهنگ ولی اومد بدم خالفکارا تمام از شؽلم از موقع اون از شد بارون تیر

 بریم فرداش عملیات این از بعد بود خواسته ازم جاشوا. زد حرؾ باهام یبرون

 عاشقشم هنوزم من ولی داشت دوستم اونم شاید دونم نمی.گریـــس شاپ کافی

 گریه خواست می دلم روز اون از قدر چه.کنم جایگزنش رو کسی تونم نمی و

 خاله مرگ یحت روزم و حال شد این کنم گریه که نخواستم یعنی نشد ولی کنم

 بودم ناراحت فقط درنیومد اشکم مادربزرگم مرگ نکردم گریه هم ام

 گرسنگی از اآلن تا دو اون شد دیر اوه اوه کردم ساعت به نگاه.همین

 کشیدم رو دستی ترمز دوریرگردون سر دادم گاز برگردان دور تا سریع.مردن
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 زد داد یکیشون نبود دختر دوتا ـلم بؽـ اومد سفید 5مزدا ماشین یه دادم گاز

 ؟ طوری چه مسابقه با

 نیم گفتم جرج به زدم زنگ نبود حواسم منم بود فاصله خیلی رستوران تا

 .باشه گفت اونم.بگیر رو ؼذا برو میام دیر ساعت

 کجا؟؟:گفتم دختره به

 کجا؟ چی:دختره

 دیگه؟؟ مسابقه -

 . ندارم حوصله کن ول نگین:زد داد راننده به دختره اون

 .کنم کم رو پسره این روی باید من نبشی:نگین

 !عمراا  -

 پرید نمی ؼو ولی بود روشن خیلی که جایی یه رفت دختره عقب کشیدم آروم

 از پسر تا 4.داشتم نگه سرش پشت منم داشت نگه گاراژ یه دم رو ماشین

 بعد ولی شدم خیال بی.قانونیه ؼیر اینجا چی که فهمیدم بیرون اومدن گاراژ

 اسلحه شدم پیاده منم شدن پیاده دخترا. دادم می گزارش یرانا پلیس به حتما

 با دخترا.نکنه خطور مخشون به کلکی چی وقت یه که گذاشتم سرم پشت مو
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 گفتم دادم دست هاشون با تاییشون 4 طرؾ رفتم دادن دست پسرا تا دو

 .خواهریم ندا گفت ـلیش بؽـ نگینم گفت کرد می رانندگی که دختره.عرفانم

 سیاوش:گفت گرفتمش اشتباه تیؽی جوجه با لحظه یه که پسرا از یکی

 سهراب:گفت ـلیش بؽـ

 اگه ولی قبول:گفت شرطی به ولی دم می مسابقه باهات گفتم کردم دخترا روبه

 .بیایی باهام باید ـر پسـ دوست عنوان به پارتیه یه شب فردا شدم برنده

 !لیسی می کفشمو شدم بنده من اگه ولی قبول -

 .دادیم دست هم وبا.... قبول:گفت آوری چندش حالت اب نگین

 فرصتی چه کنم کم رو دخترا این روی و باشم پسر که بودم این عاشق همیشه

 ...اآلن از بهتر

 منم ماشین کنار اومد سهراب بودن نشسته ندا با نگین گاراژ پشت رفتیم

 با یشههم نداره عادی حالت نگین شو خیال بی:گفت و کشیدم پایین رو شیشه

 خندیدم کنه می سرکیسشون شد برنده که بعد ذاره می مسابقه پولدار پسرای

 گفتم دلم تو البته.شه برنده سرگرد از کسی نشده عمـراا،زاده:گفتم و زدم قهقه

 گاز سیاوش ی 3،4،5 با.نشست کنارم سهراب.شد می خیطی اوضاع گرنه و

 راه تو ی دقیقه 32 دمدا گاز طور همون رفتیم می باید اتوبان سر تا دادم

 کردم بیشتر مو سرعت که شدم می نزدیک اتوبان چراؼای به داشتم بودم
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 داد بلند چرخید کامالا  ماشین کشیدم دستیمو ترمز اتوبان نزدیک سریع

 سیاوش پای پیش آوری سام سر سرعت با. بود زیاد آهنگمم.ایــــــــــنه:زدم

 شد؟ چی خوب فتمگ پایین پریدیم زدم پوزخند یه.داشتم نگه

 سهراب به رو.... نیومده هنوز نگین عجیبه خیلی دونم نمی:سیاوش

 رفتین؟ اتوبان سر تا دقیقا...گفت

 دقیقاا :سهراب

 .شد پیداش هم نگین ماشین که بود نگذشته هنوز دقیقه 5

 چرا بودی گوری کدوم زد داد سیاوش پرید رخش از رنگ دید منو تا نگین

 یاد تا لیسی می رو آقا کفش اآلن نداره عیبی ولی ـــاهـ دادی گاز دیر اینقدر

 .نکنی بندی شرط بگیری

 بخوان کاری وقت یه ترسیدم می خودم ماشین روی پریدم جهت یه با خندیدم

 اومد شد پیاده ماشین از نگین بیرون بکشم که کردم آمادش مو اسلحه بکنن

 شما که قعمو همه داره دردسر بندی شرط خانوم نگین خوب گفتم طرفم

 آوری چندش حالت با نگین.برم خوام می کن تمیز و کفشم یاال نمیبری

 .بکنم رو کار این اگه بمیرم:گفت

 .بکنی باید یعنی کوچولو خانوم کنی می -

  داریم کاری تا هزار یاال نگین نزن جر:سهراب
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 اون؟ یا منی طرؾ تو:زد داد نگین

 .انداخت باال هاشو ابرو.... برندم طرؾ:سهراب

 .شه وا دلمون بخندیدم بلیس یکم سهراب گه می راست:گفت سیاوشم

 .ها خواهرتونه سرتون خیر کلتون تو خاک:زد داد ندا

 .جانم بله شینه می لرزشم پای خوره می خربزه کی هر:گفت سهراب

 از شد دیر اوه اوه کردم ساعت به نگاه.خندیدم می برادری خواهر کالی کل به

 اومد نگین. کنم می آدمت گرنه و بلیس یاال زدم سرگردی دادای اون

 کفش بست چشماشم درآورد زبونشو نگین انداختم پام اون روی طرفم،پامو

 خنده از وسیاوش سهراب.بود شده سگ عین خندیدم لیسید راستیمو سمت

 سرهنگ خورد زنگ گوشیم نخنده که کرد می سعی هم ندا بودن شده پر روده

 اآلن بابا عزیز آخه گفتم لحظه یه بود شب 33 باتقری کردم ساعت به نگا بود

 . خوو روزه اونجا

  سرهنگ جانم: گفتم فارسی با ورسا بلند برداشتم گوشی

 ؟ هستی گوری کدوم:گفت سرهنگ

 طور؟ چه -
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 نمی بر گوشی زنن می زنگ چی هر شدن نگرانت جک و جرج:سرهنگ

  داری

 می اآلن کنم دفاع دمخو از تونم می مملکتم سرگرد سرم خیر سرهنگ ولی -

 . رم

 هستی؟ کجا حاال:سرهنگ

 می نگام شده گرد چشای با تاییشون 4 کردم اطرافم به نگاه... اآلن من -

  کجام اآلن من گفتم سیاوش به کردن

 )...(اتوبان 31 گاراژ:سیاوش

 .هستم)...( اتوبان 31 گاراژ سرهنگ -

 گذرونی خوش ایبر تورو من مگه کنی می ؼلطی چه اونجا زد داد سرهنگ

 .فرستادمت مهم ماموریت یه برای سرت خیر فرستادم

 ؟ انگلیس خبر ؛چه رم می اآلن سرهنگ چشم -

 جک و جرج خونه برو من جان سالمتی:گفت بود شده آروم که سرهنگ

 .شده فعال ایمیلتم ضمن در ببینی باید که دارن اطالعاتی

 .خدانگهدار اآلن چشم -

 .خدانگهدار:سرهنگ
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 سرمو.بود عصبانی سرهنگ اوه شد رد گوشم بیخ از خطر زدم بلند سوت یه

 ندیدید؟ تونه؟آدم چه گفتم زده خشکشون تاییشون 4 که کردم باال

 پلیسی؟ تو:گفت ندا

 طور؟ چه هستم آره -

 .کشمت می نگین شدیم بدبخت وای:گفت سیاوش

 که مفهمید اول ی دقیقه همون از:گفتم شنیدم من ولی گفت آروم رو حرؾ این

 .برم اآلن باید ولی دم می گزارشم و قانونیه ؼیر اینجا گاراژ

 حرکت یه با طرفم برداشت خیز سیاوش که ماشینم در طرؾ رفتم می داشتم

 و مملکت سرگرد جون انداختن خطر به برای:گفتم و کردم هوشش بی جانانه

 بااااااای. شد خواهد ذکر پروندش توی عملش این کشتنش شاید

 پیاده بودن بسته هم رو ،رستوران رستوران ورفتم شدم ماشین سوار سریع

 بعد آدرس با گفتم رو گزارشات تمام پلیس به زدم زنگ عمومی تلفن از شدم

 عوض رو لباسام نبود گرسنم زیاد.خونه رفتم راست یه کردم خداحافظی هم

 توی هم کالهمو پوشیدم مشکی چرم کاپشن یه با مشکی جین شلوار یه کردم

 میخواست گوشمالی کوچولو یه دلم کردم دست هم دستکشامو. گذاشتم مجیب

 کاری فرصت. میام زود من:گفتم نبود من به حواسشون وجرج جک.وخطر

 توی از گاماس گاماس آروم آروم.بیرون زدم خونه از وسریع ندادم بهشون
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 پریدم دیوار روی از جهت یه با نبود کسی زدم دید رو اطراؾ شدم رد کوچه

 داشتم گذاشتم سایلنت روی موبایلمو.ویال همون تو کردم پرت ودموخ و

 بی و عجله با یکی دیدم کرد جلب بهش مو توجه پایی صدای که جلو میرفتم

 چشم فقط که کشیدم سرم روی کالهمو ترسیدم لحظه یه طرفم میاد داره صدا

 همون سمت رفت دیدم که شدم پنهان درخت پشت بود بیرون وبینیم دهن

 اومدم امروز یه ولی نبود معلوم چیزی زیاد دور از بودم دیده که تیدرخ

 از ایران نهایت بی بودن داده وجک جرج که آمارایی اون طبق شدم متوجه

 میکرد کاری داشت سرگرد.باالست اش درجه واطالعاتی نظامی و امنیت لحاظ

 سمت دویدم.میزنه مشت درخت به داره میکرد فکر میشد رد کس هر که

 میخواستم بود همین منم قصد فهمیده رو من حضور سرگرد فهمیدم که واردی

 هستی؟ کی تو:گفت سرگرد میدونم چیو همه من که بفهمه

 کجابذارم پامو دقیق باید که کردم درست جاپا چشم با دیوار رو خودم برا

 جناب ام لولو:گفتم و کردم کلفت وصدامو زدم ذول صورتش وتو برگشتم

 .سرگرد

 و شدم رد دیوار رو از فرز حرکت بایه شد نمایان وضوع به چهرش پریدگی

 داشتم دوست ولی بودم کرده خطر خونه رفتم.دویدم خونه سمت به سرعت با

 باشه هم جرج اطالعت کردم الال. ترسوندم که بترسونم کوچولو یه رو سرگرد

 .نخوردم شامم.فردا
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 ( جمعه***)

 بیرون رفتم شستم وصورتمو ستد.بود صبح8 شدم بیدار موبایلم صدای با

 دو هر کردم سالم زدم می چرت داشت جکم رفت می ور تاپش لپ به جرج

 می بهشون ایرانیا که بود رنگ ،نارنجی زرد دراز های نون یه.دادن جوابمو

 جرج پیش رفتم خوردم مو صبحانه!بربری گرفت خندم بربری گفتند

 می دردم به که ریندا اطالعاتی برام گفت می سرهنگ دیشب خوب:گفتم

 .خوره

 گرفت طرؾ تاپشو لپ....بدونی نیست بد که اطالعات سری یه آره:جرج

 ...تقریباا  بود ساله 46،44 مرد یه عکس

 !خوب -

 دیگه ماه 4،1 حدوداا  که زنه می ایمیل احسان به دیروز!جکسونه این:جرج

 .انگلیس برن همیشه برای احسان و وخودش بشه وریس راست کارا قراره

 بفهمی؟ تونستی طوری چه -

 .کرد هکش جکم فرستاد رو احسان ایمیل آدرس برامون امیلیا:جرج

 ... امشب باید که اینه منظورتون خوب -

 .بشی باند وارد امشب باید آفرین:جرج
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 اومده برات جدید چیز یه راستی:جک

 هست؟ چی -

 ازش کیفو.بیرون آورد اسلحه مخصوص کیؾ یه مبل پشت از جک

 باهاش بود( تیراندازی تک سالح)سیاه پیکان ی اسلحه یه کردم بازش.گرفتم

 دو هر روی به رو. بود آمریکایی ی TAC 50 بعدی ی داشتم،اسلحه آشنایی

 از یکی گرفتم دست رو همشون یکی یکی بود دست خوش کلت تا 4 اسلحه

 نیروی کارت آوردم درش بود کیؾ،مدرکم ـل بؽـ.بود ها اسلحه بهترین

 بستم رو درش. مدارک ی وبقیه واتسون فاطیما سرگرد جناب بود مانتظامی

 .کنم استفاده ازشون اینجا تونستم نمی که حیؾ

 وجک جرج گفتم پس داشتم باند این برای ها نقشه میزدن حرفمو باید بالخره

 چی؟ گفت بست اونو بود تاپش لپ پشت که جرج.بگم بهتون چیزی یه میخوام

 حرؾ تمام بسازید برام خدا آسمون یا محبی عرفان سما به ایمیل یه ببینید -

 .بفرستید رسولی سردار شخصی ایمیل برای رو میشنیدید دوتا شما که هایی

 چی؟؟ زدن داد دوتاشون هر

 به امیدوارم.مخمه توی ها ،نقشه نقشم کردن عملی برای گفتم که همین -

 ی درجه توندوتا هر ماموریت این از بعد که دونید می کنید گوش حرفام
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 ی درجه ندید انجام درست اگه ولی سرگرد میشین و گیرین می تشویقی

 .شه می گرفته ازتون هم سروان

 .چشم:گفتند تاشون هردو

 .بوم پشت میرم من گفتم بود رفته سر ام حوصله شدم بلند بعد

 سرگرد؟ چی برای:جک

 .سروان جوری همین -

 یه دیدم که رفتم می ور وربیند با داشتم. بوم پشت رفتم بردشتم رو دوربین

 زوم کردم تنظیم رو دوربین ی درجه.ویال پشت ره می سرعت با داره نفر

 حتما.زد می ضربه درختا از یکی به داشت بود سرگرد که این روش کردم

 پشت لبه گذاشتم رو دوربین.ده می گزارش ایران پلیس به رو اطالعات داره

 چیه؟؟آروم این گفتم خودم با.بود مبو پشت وسط بزرگ فلزی ی میله یه.بوم

 بلد رو هایی حرکات تمام. حریفه این کردم فکر بستم چشمامو. گذاشتم دستش

 داشتم که بود قدر چه دونم نمی.داد انجام میله این روی رو( فو کونگ) بودم

 .پایین بیا عرفان گفت جرج که کردم می تمرین

 خورید می چی زدم داد بود گشنم گرفتم دوش پایین رفتم برداشتم رو دوربین

 .گیرم می میرم خودم من سرگرد نه:گفت جک

 .بگیرید برید خودتون بگم بزنم زنگ بعد برم که بوده ترسیده چشمش
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 می جوجه من:گفت خندید سروان.نمیکنم بازیگوشی دیگه نترس نه:گفتم

 ولی نخوردم سوخاریمو مرغ که دیشب:گفتم سلطانی؛منم من:گفت جرج خورم

 .کردم ـوس هـ جوربد اآلن

 .بود محسن کن باور آهنگ شدم ماشینم سوار

 هاش خاطره نه موند خودش نه

 خالیشه جای مونده که چیزی تنها

 شبا هنوز رفتنش دار دنباله ی ؼصه

 میشه رد ذهنم از ستاره یه مثل

 گذشت و گذاشت پاش زیر هامو خوشی دل

 انگیزه بی منم،منه فقط حاال

 روز هی بوده من دنیای که کسی

 میریزه بهم دنیامو داره نبودنش

 رفت و گذاشت جا ـبمو قلـ نکنم یا کنم باور

 رفت و گذاشت تنها ؼم تو سادمو دله طفلکی

 هاش خاطره نه موند خودش نه
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 رفت و گذاشت پاش زیر هامو دلخوشی

 شد چجوری که واجم و هاج هنوز

 نره پیشم از که کردم کاری هر

 ها فاصله این از که نمیدونستم

 میبره لذت داره جدایی این از

 منه جنس از منه مثله میگفت که اون

 سنگه از اینقدر دلش نمیدونستم

 میگفتم دروؼی خودم به چقدر

 دلتنگه من ی واسه باشه جا هر االن

 رفت و گذاشت جا ـبمو قلـ نکنم یا کنم باور

 رفت و گذاشت تنها ؼم تو سادمو دله طفلکی

 جلوی.جاشوا طرؾ رفت ذهنم دوباره.نکردم یول کنم گریه خواست می دلم

 .رستوران توی رفتم. شدم پیاده. داشتم نگه رستوران

 سالم -

 سالم،بفرمایید:یارو
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 .خواستم می سوخاری مرغ پرس 3سلطانی، پرس3جوجه، پرس 3 -

 ست آماده دیگه ی دقیقه 32 تا چشم:یارو

 !عجب چه -

 خستم من گفت جرج خوردیم که ناهارو تاییمون 5 خونه رفتم گرفتم ناهارو

  زنم می چرت یه رم می

 .هست حواسم برو باشه -

 خیلی میکردم وارسی رو خونه توی داشتم بودم وایستاده دوربین پشت

 دیدم لحظه یه.بکنه شک کسی که شد نمی باعث رفتاراشون یعنی بود معمولی

 یتو ای جرقه یه لحظه یه.بیرون اومدن هم دست در دست احسان با امیلیا

 ره می.میکشه حرؾ احسان زبون از جوری این امیلیا پس شد زده مؽزم

 این و احسان این احمقه چه میگه رو چی همه براش اونم زنه می الس براش

 .ای حرفه قدر چه امیلیا

 

 دادم دست جک و جرج با برداشتم ساکمو. میرفتم باید بود 33 ساعت

 .وایسا جلوتر برو گفتم اکج گفت تاکسی. شدم تاکسی سوار کردم وخداحافظی
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 اومدم روز4 من نه:گفتم رفتین می پیاده خوب گفت تعجب با تاکسی راننده

 همین خاطره به بگیرم سوؼاتی وخانوادم مامانم برای بود رفته یادم ایران

 .جوونا شما دست از:وگفت خندید راننده رسم می حاال که گفتم بهشون

 ولی پایین برو بابا هیچی:گفت میشه ندچ گفتم وایساد خونه از باالتر متر چند

 قوی مرد یه زدم رو خونه در زنگ. شدم وپیاده دادم بهش تومنی 1 یه من

 .محبیم عرفان سالم گفتم بیرون اومد داشت منو هیکل برابر 4 که هیکل

 عبور؟ کارت:گفت خشنی باصدای

 . تو برو گفت کنار رفت دادم بهش درآوردم رو پاسور

 ممنون -

 جور همون دقیقا بود فرستاده برامون امیلیا که عکسایی طبق تو رفتم

 احسان دیدم برگشتم شونم روی اومد دستی یه که میزدم دید اطرافو داشتم.بود

 جای به بعد به این از ها بچه)سرگرد راست دست سرش پشت رومه به رو

 پله از داره هم امیلیا دیگه مرد یه چپشم دست ایستاده( رایان گم می سرگرد

 سالم..سل.. س:گفتم شدم هول مثال که کردم کاری.پایین میاد ها

 روش روبه که کرد اشاره بهم دستش با نشست رویی روبه مبل روی احسان

 نشستم.بشینم
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 امیلیا:گفت احسان.گرفته دزد یه انگاری که کرد می نگاه منو جوری رایان

 .آره مخی کامپیوتر توی گفت می کرد می تو از تعریؾ خیلی

 .بله جورایی یه -

 :گفت احسان

 .داره رو خودش خصوص به قانون اینجا

 مرگت؛ با برابر کارا توی دخالت 3

 بده؛( امیلیا ـستعار مـ اسم)سارا به داری پیشنهادی اگه ماموریت هر توی 4

 میمیرید؛ سارا هم خودت هم سربزنه ازت خطایی اگه ساراست تو معرؾ 5

 نداریم؛ مهمونی دیگه باندای خالؾ بر ما 4

 کنی شرکت باید... و اندازی ،تیر رزمی هنرهای یعنی کارا تموم توی 1

 خودت از جوری چه که باشی بلد باید ولی سیستمی پشت همیشه که درسته

 کنی؛ دفاع

 نداره؛ برگشتی باند این به شدن وارد 6

 اتاقی؛ هم رایان با 4

 خداحافظی ندگیز از باید کنی عمل دستورات خالؾ بر گروه این توی اگه 8

 .کنی
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 سر صبحانه 4 سرساعت میگه کردم فکر من قانون گفت لحظه یه همین

 به منو احسان داد صدای. بود گرفته خندم.شه می صرؾ ناهار 34 ساعت

  زنم می حرؾ باهات دارم پسر کجایی: آورد خودم

 .کردم می فکر هاتون قانون به داشتم ببخشید -

 بخوابن باید همه دیگه حاال کن فکر کاری هر از قبل آخرم تا خوبه:احسان

 .بده نشونش واتاقشو ببر رو ،عرفان رایان

 قربان چشم:رایان

 و شونم روی زد محکم رایان که اتاقاشون توی رفتن شدن بلند همگی

 اتاقیم هم وتو من بیا اومدی خوش:گفت

 قاتا تا 4 هم اتاق توی تقریبا شد بزرگ خیلی اتاق یه وارد دوم ی طبقه رفت

 اینم...راست سمت به کرد اشاره.....توه اتاقه این:گفت من به رو رایان بود

 اینم دستشویی یه فقط اتاق این توی... چپ سمت به کرد اشاره.... من اتاقه

 در نزدیک در یه به کرد اشاره.... اینه و کنیم می استفاده مشترک ازش

 فعال.هست جداگونه ـام حمـ اتاق هر توی ولی... اصلی

 خداحافظ ،ممنون باشه -

 همه تقریبا نکردن چک ووسایلمو خودم چرا که کردم تعجب اتاق توی رفتم

 داخل رو بود شده ردیابی و گرون تمام که وشلوارایی کت زدم دید جارو
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 گوشه از بیرون بیام اینکه از قبل گرفتم دوش یه حموم رفتم گذاشتم جالباسی

 میومدم داشتم نبود دوربینی هیچ ولی دیدم رو اتاق های گوشه تمام در ی

 طور همون دوربینه تابلو پشت که نداشتم شک خورد تابلو به نگام که بیرون

 که دقت خوشگله قدر چه گفتم و کشیدم بهش دستمو الکی طرفش رفتم خیره

 سرم روی حولمو.خندیدم.بود دوربین تابلو ی دختره چشمای توی کردم

 کنار رو پرده افتاد پنجره به نگام که کردم می خشکش طور همون انداختمو

 گلستان آپارتمان به نگام زدم می دید رو اطراؾ ها ساختمون که کامال کشیدم

 بودن شده داده اسکان اون توی جک و جرج که آپارتمانی دقیقا لعنتی اه افتاد

 می و اتاقش توی رفتم می ای بهانه یه به باید.بود رایان اتاق روی روبه

 کردم کلمو.خیلی بود مهم من برای نه یا ساخته رو ایمیل اون جرج که فهمیدم

 روی به رو باشید ساخته رو ایمیل امیدوارم گفتم راستم گوش دم آروم بیرون

 توی رفتم سریع.باشید منتظرم دیگه ی دقیقه 32 رایان اتاق ی پنجره

 اتاق به بردم فنجون تا دو کردم درست چای یه بود چی همه آشپزخونه

 بفرمائید: زدم رد.رایان

 .بنوشم چای فنجون یه شما با تونم می ببخشید -

 . البته:گفت و بست پشو تا لپ رایان

 هوای از چرا گفتم و کردم تعارؾ بهش رو چایی ـتش تخـ روی پرید رایان

 به رو دقیق کردم بازش رو پنجره و کردم کنار رو پرده کنید نمی استفاده پاک



                www.ketabbazz.ir       

 41 

 یه تونم می:گفتم و برداشت چاییمو نشستم اپارتمان دیدرس و پنجره روی

 بپرسم؟ سوال

 البته:رایان

 شدید؟ باند این وارد شما چرا -

 نگاهمو سریع زد می حرؾ که طور همون.... پولی بی خاطر به:رایان

 !خوبه گفتم آروم. داد تکون ok عالمت با دستشو جرج پنجره طرؾ چرخوندم

 گفتید؟ چیزی:  گفت رایان

 گفتید؟ یم داشتید نه -

 اومدی؟ چرا تو.بگم رو کردی شب حسین قصه بگم چی دیگه:رایان

 بیرون دنیای از خواستم می تحول یکم من:گفتم رو شده آماده قبل از ی قصه

 دارم مهارت.. و سایت،ایمیل کردن هک توی سارا های گفته طبق شدم خسته

 .دارم آشنایی کامپیوتر وبم ریز با و

 شدی؟ خسته بیرون یدنیا از نظر چه از:رایان

 یه مثل کنن نمی توجه استعدادت به اصال بیرون اون دونی ،می چیش همه -

 و میشی مختلؾ باندای یا گروه وارد وقتی بیرون،ولی کنن می پرتت تفاله

 داری استعدات همه این که تو گن می بهت عاطفانه پلیسا شد منحل باند اون
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 .شدن باعثش خودشون که دونن نمی ولی خالؾ کار توی رفتی چرا

 

 !جالب چه:رایان

 !جالبه زندگیم بدبختی -

 نکرده نگاه قضیه به ٌبعد این از حاال تا جالبه گم می رو فکرت طرز نه:رایان

 .بودم

 که چی یعنی احمق آی پلیس که داد لو رو خودش وای گفت چی گفتم لحظه یه

 خوب وگفتم کردم ریسش راستو سریع ولی نکردی نگاه قضیه به ٌبعد این از

 . برم من نداری کاری اگه ای خسته اینکه مثل

 فعال.کردم استفاده تو با صحبت از:رایان

 فعال -

 کمی یه بعدش صبحانه 8 ساعت سر صبح گفت که بیرون رفتم می داشتم

 .ببینی رزمی های آموزش باید بعد نرمش

 .باشه -

 .خوابیدم مؽشوش فکری با شب اون
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 سر صبحانه 4 سرساعت میگه کردم فکر نم قانون گفت لحظه یه همین

 به منو احسان داد صدای. بود گرفته خندم.شه می صرؾ ناهار 34 ساعت

  زنم می حرؾ باهات دارم پسر کجایی: آورد خودم

 .کردم می فکر هاتون قانون به داشتم ببخشید -

 بخوابن باید همه دیگه حاال کن فکر کاری هر از قبل آخرم تا خوبه:احسان

 .بده نشونش واتاقشو ببر رو ،عرفان رایان

 قربان چشم:رایان

 و شونم روی زد محکم رایان که اتاقاشون توی رفتن شدن بلند همگی

 اتاقیم هم وتو من بیا اومدی خوش:گفت

 اتاق تا 4 هم اتاق توی تقریبا شد بزرگ خیلی اتاق یه وارد دوم ی طبقه رفت

 اینم...راست سمت به کرد اشاره.....توه اتاقه این:گفت من به رو رایان بود

 اینم دستشویی یه فقط اتاق این توی... چپ سمت به کرد اشاره.... من اتاقه

 در نزدیک در یه به کرد اشاره.... اینه و کنیم می استفاده مشترک ازش

 فعال.هست جداگونه ـام حمـ اتاق هر توی ولی... اصلی

 خداحافظ ،ممنون باشه -

 همه تقریبا نکردن چک ووسایلمو خودم چرا که مکرد تعجب اتاق توی رفتم

 داخل رو بود شده ردیابی و گرون تمام که وشلوارایی کت زدم دید جارو
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 گوشه از بیرون بیام اینکه از قبل گرفتم دوش یه حموم رفتم گذاشتم جالباسی

 میومدم داشتم نبود دوربینی هیچ ولی دیدم رو اتاق های گوشه تمام در ی

 طور همون دوربینه تابلو پشت که نداشتم شک خورد تابلو به نگام که بیرون

 که دقت خوشگله قدر چه گفتم و کشیدم بهش دستمو الکی طرفش رفتم خیره

 سرم روی حولمو.خندیدم.بود دوربین تابلو ی دختره چشمای توی کردم

 کنار رو پرده افتاد پنجره به نگام که کردم می خشکش طور همون انداختمو

 گلستان آپارتمان به نگام زدم می دید رو اطراؾ ها ساختمون که الکام کشیدم

 بودن شده داده اسکان اون توی جک و جرج که آپارتمانی دقیقا لعنتی اه افتاد

 می و اتاقش توی رفتم می ای بهانه یه به باید.بود رایان اتاق روی روبه

 کردم کلمو.لیخی بود مهم من برای نه یا ساخته رو ایمیل اون جرج که فهمیدم

 روی به رو باشید ساخته رو ایمیل امیدوارم گفتم راستم گوش دم آروم بیرون

 توی رفتم سریع.باشید منتظرم دیگه ی دقیقه 32 رایان اتاق ی پنجره

 اتاق به بردم فنجون تا دو کردم درست چای یه بود چی همه آشپزخونه

 بفرمائید: زدم در.رایان

 .بنوشم چای فنجون یه شما با تونم می ببخشید -

 . البته:گفت و بست پشو تا لپ رایان

 هوای از چرا گفتم و کردم تعارؾ بهش رو چایی ـتش تخـ روی پرید رایان

 به رو دقیق کردم بازش رو پنجره و کردم کنار رو پرده کنید نمی استفاده پاک
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 یه تونم می:گفتم و برداشت چاییمو نشستم اپارتمان دیدرس و پنجره روی

 بپرسم؟ سوال

 البته:رایان

 شدید؟ باند این وارد شما چرا -

 نگاهمو سریع زد می حرؾ که طور همون.... پولی بی خاطر به:رایان

 !خوبه گفتم آروم. داد تکون ok عالمت با دستشو جرج پنجره طرؾ چرخوندم

 گفتید؟ چیزی:  گفت رایان

 گفتید؟ می داشتید نه -

 اومدی؟ چرا تو.بگم رو کردی شب حسین قصه بگم چی دیگه:رایان

 بیرون دنیای از خواستم می تحول یکم من:گفتم رو شده آماده قبل از ی قصه

 دارم مهارت.. و سایت،ایمیل کردن هک توی سارا های گفته طبق شدم خسته

 .دارم آشنایی کامپیوتر وبم ریز با و

 شدی؟ خسته بیرون دنیای از نظر چه از:رایان

 یه مثل کنن نمی توجه استعدادت به اصال رونبی اون دونی ،می چیش همه -

 و میشی مختلؾ باندای یا گروه وارد وقتی بیرون،ولی کنن می پرتت تفاله

 داری استعدات همه این که تو گن می بهت عاطفانه پلیسا شد منحل باند اون
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 .شدن باعثش خودشون که دونن نمی ولی خالؾ کار توی رفتی چرا

 

 !جالب چه:رایان

 !جالبه زندگیم بدبختی -

 نکرده نگاه قضیه به ٌبعد این از حاال تا جالبه گم می رو فکرت طرز نه:رایان

 .بودم

 که چی یعنی احمق آی پلیس که داد لو رو خودش وای گفت چی گفتم لحظه یه

 خوب وگفتم کردم ریسش راستو سریع ولی نکردی نگاه قضیه به ٌبعد این از

 . برم من نداری کاری اگه ای خسته اینکه مثل

 فعال.کردم استفاده تو با صحبت از:رایان

 فعال -

 کمی یه بعدش صبحانه 8 ساعت سر صبح گفت که بیرون رفتم می داشتم

 .ببینی رزمی های آموزش باید بعد نرمش

 .باشه -

 .خوابیدم مؽشوش فکری با شب اون
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 یا دقیقه 1 دوش یه شدم بیدار سریع.بود صبح 4 شدم بیدار موبایلم صدای با

 شلوار یه. بود شده عادی برام دیگه بستم صاؾ و دقیق خیلی رو بانداژ.رفتم

 مشکی سوییشرت یه و مشکی بدن جذب بولیز یه با پوشیدم ورزشی مشکی

 هم استارم آل مشکی ورزشی کفش پوشیدم بود روش adidas عالمت یه

 اییچ یه بیرون رفتم.بودم شده عالی کردم خودم به نگا یه آینه توی.پوشیدم

 1،6 اون قد.بودیم پوشیده لباس هم مثل تقریبا بیرون اومد رایانم که خوردم

 جناب به به:گفتم بلند.تراز یه توی هیکالمون ولی بود تر بلند من از سانت

 .بخیر صبح رایان

 .بخیر صبح:رایان

 .بخور چایی یه بیا -

 بود انومیخ یه که کردم باز رو در رفتم زد در نفر یه که دادم دستش چایی یه

 گفتم خودم پیش لحظه یه بود گردو کره،پنیر ها نون انواع از پر سینی یه که

 هتله؟ اینجا نکنه

 خوردم می داشتم و گذاشتم اپن روی رو سینی کردم تشکر و گرفتم رو سینی

 ! نخور صبحانه سنگین گفت رایان که

  چرا -

 !کنی ورزش تونی نمی خوب چون:رایان
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 لحاظ اون از آهان -

 همیشه که افتادم بابا حرؾ یاد و خوردم صبحانه کم ایشون دستور طبق نمم

 واقعا اگه و بکش خوردن ؼذا از دست نشدی سیر هنوز اگه» گه می ؼذا سر

 منو بگم جرئت با حاضرم!علیه امام حدیث گه می«نخور ؼذا نیست گرسنت

 تهگه،درس می بابا بس از بلدیم رو اماما احادیث ی همه تقریباا  وسوفی

 این بیام خواستم می وقتی.خونم نمی نماز و پوشنم نمی موهامو ولی مسلمونم

 می نمازتو هم انشاهلل باشه آمیز موفقیت ماموریت این اگه گفت بابا ماموریت

 گفتم نشکونم و دلش اینکه خاطر به منم.کنی می رعایت حجابتو هم خونی

 .انشاهلل

 .یمبر بیا گفت و شد بلند صبحونه میز از رایان

 کنه؟ می تمیز رو اینجا کی ولی باشه -

  خدمتکار:رایان

 و ـلم بؽـ توی اومد ،سارا دیدم رو سارا که رفتم می سرش پشت طور همون

 طوری؟ چه گفت

 طور؟ چه اوضاع گفت گوشم دم و

 ....عالیـــ -
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 .ببینم رزمی آموزش برم خوام می دیگه برو گفتم

 .شود آموزشی چه گفت و زد چشمک یه سارا

 منم پایین رفت داد تکون تاسؾ عنوان به سری وضع اون دیدن از رایان

 به رو رایان.بود باشگاه یه مثل زمین زیر یه طرؾ رفتیم.شدم روون دنبالش

 وگفتم دادم تکون ،سرمو بیام من تا کن گرم کم یه گفت و وایستاد من روی

 باشه:

 رو به رو رایان.نت به تن رزمی ی مسابقه یه ی آماده کردم گرم گرم بدنمو

 بلدی؟ حد چه در رزمی آموزش:گفت و ایستاد من

 .کنم کم روتو که حدی در -

 .کنیم تعریؾ و ببینیم:رایان

 اومده دردشون که کسایی ادای الکی شکمم توی زد مشت یه طرفم اومد رایان

 کمـ دور برداشت خیز جهت یه با خنده می بهم رایان دیدم که کردم بازی رو

 مثل رایان.  زدم پوزخند وبعد کردم پرتش پشت به سر از کردم بلندش ـرش

 محکم چپشو پای وایستاد شد بلند. گرفت دردش یکم بود شده گیر ؼافل اینکه

 محکم جهت یه با و.پیچوندم و گرفتم دستام دوتا با که پهلوم طرؾ کرد پرت

 یه مطرف اومد عالی خوبه خوبه وگفت شد بلند بعد زمین افتاد.گردنش به زدم

 بینیم از که کردم می حس پوستم روی رو خون ،گرمای دماؼم توی زد مشت
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 ما دور همه دیدم کردم که دقت کردم پاکش دست پشت با شه می خارج داره

 راستمو پای.نیستم فاطیما ببازم ازت اگه احد خدای به گفتم خودم به شدم جمع

 پا جؾ حرکت یهبا که طور همین چپم پای داد جاخالی شکمش توی کردم پرت

 شد باعث که کشیدم پایین روبه رو سرم و چرخیدم و گردنش سمت رفتم

. زدن دست افتخارم به همه گرفت خندم.شه پرت سرم پشت به باال از رایان

 چاه ته از که صدایی با رایان گرفتن گارد شدم جمع دورم شون همه بعد

 بلند.بودن نفر 39 تقریبا سرانگشتی حساب بایه.بیارید دخلشو:گفت میومد

 .وناله درد فقط یا بزنم کشت ضرب به:گفتم

 .کشت ضرب به بیا بابا نه:وگفتن زدن پوزخند همشون

 گیر ؼافل حرکت یه با سمتش رفتم نفر اولین بود مخم روی پوزخند همیشه

 .صورتش تو خورد دقیق باال اوردم درجه 382 پامو کننده

 و چرخیدم سنگین خیلی هک حرکت یه با کشت ضرب سوی به پیش پس گفتم

 سمتن اومدن نفر 39 تقریبا.رفت هوا اش ناله که دلش توی خورد دقیق

 به تن همیشه بودم نکرده مبارزه ادم همه این با حاال تا ولی نباختم خودمو.

 میرفتن عقب عقب که دلشو توی میزدم یکی یکی کردم مشت دستامو.بود تن

 باز پاهامو درجه 382 سریع که طرفم اومدن همشون.زمین افتادن می و

 گذاشتم فلک چرخ عنوان به پاهام بین دستامو تا دو زمین روی ونشستم کردم

 شد وبلند کردم دستموعصا. پاهاشون به میزدم محکم پاهامو وچرخیدم
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 و دادم جاخالی و کردم باز دستمو یهو سمت اومد سرعت با دور از یکیشون

 درد از همشون. همشون به چرخید نگاهم. شکمش توی کردم پرت دستمو

 .کشت ضرب به تک تک میریم حاال خوب:گفتم بلند میپیچیدن هم به وناله

 سمتم اومد اولی گرفتن گارد جلوم نفر 8 فقط که رفتن در ترس از همشون

 کمـ روی دستمو و دادم جا شکمم توی سرشو سریع شکمم توی زد مشت

 با یکیشو.بعدی های نفر صورت تو کردم پرت راستمو وپای گذاشتم ـرش

 رو بودم گذاشتاه شکمم تو رو سرش که پسری همون که بزنه اومد پر مشت

 کارش وقتی کرد خالی اون روی رو مشتاش تمام که کردم حصار خودم جلوی

 حرکت این عاشق نشستم زانوام روی منم زده اشتباهی فهمید حاال شد تموم

 چپ زانوی با بعد ردممیک پرت شکمش توی مشتامو تا دو هر همزمان بودم

 رفت اش ناله دوباره که کردم کارو همین.میشد وپرت میزدم راست پای به

 382 پامو گردنمو طور وهمین داد صدا جور بد که شکوندم انگشتامو.هوا

 آخیش:گفت وبلند اومد زانوم شکستن صدای که باال اوردم صورتم تا درجه

 . اومدم حال

 اومد نفر یه ی ناله صدای که کردم قاب صورتم کنار سویشرتمو ی یقه

 خورده وا گردنش ضربه خاطر به بله خوابیده شکم رو رایان دیدم برگشتم

 .بود



                www.ketabbazz.ir       

 52 

 آروم خورده وا گردنش دونستم می گرفت رو گردنش دیدم سمتش رفتم سریع

 مالید گردنشو دستام با آروم بخواب طور همون وگفتم نشستم ـرش کمـ روی

 پرت خودشو.افتاد جا گردنش ولی هوا رفت دشدا که چرخوندم جهت یه وبا

 گردنم سمت وبردم گرفتم دستشو.پسر ای معرکه گفت.  ـرش کمـ روی کرد

 روی خوابوندمش و اتاقش سمت بردمش آروم آروم.  شه بلند کردم کمکش

 فقط بگیر دوش یه هم تو بگیرم دوش یه رم می من رایان:گفتم ـتشو تخـ

 .کنم می گرم برات من بعد باش گردنت مواظب

 باشه:رایان

 از که نو ی حوله یه بیرون رفتم پوشیدم لباس گرفتم دوش یه حموم رفتم

 در.رایان اتاق سمت ورفتم کردم گرم شوفاژ روی از برداشتم رو بود خودم

 تو؟ بیام رایان زدم

 .بیا:رایان

 گرمای حوله تا گردنش طرؾ رفتم سریع پوشه می بلوز داره دیدم تو رفتم

  تر چته؟آروم:گفت خندید رایان نده دست از خودشو

 از گرماشو حوله ترسیدم می چون اومدم سریع گفتم شونش رو زدم محکم

 .بده دست
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 یاد کجا از تو رزمی هنر:وگفت بست چشاشو و راحتی مبل روی نشست آروم

 جلوتری؟ منم از که گرفتی

 .کردنه تمرین مهم نیست مهم گرفتنش یاد کجا از -

 می انجام رو هاشون خواسته تمام بودم شده گروه وارد بود ماه 4 حدود تقربا

 یه ساعت کل تقریبا.برداشتن سرم از دست دیگه تیراندازی توی الحمدهللا دادم

 ماه یه فقط داشتم خبر کارا تمام از.بودم احسان اتاق توی من رو روز شبانه

 رو گوشی گفتممی سوفی به چی هر نداشتم خبر مامان و بابا از من که بود ای

 کنن در رو شون نفره دو عسل ماه رفتن گفت می اول نداد گوشم بده بهشون

 رو اطالعاتی تمام.خیلی زنه می شور دلم. خوابن یا بیرون رفتن گفت می بعد

 زدن می ایمیل سردار ایمیل به رو شنیدن می آیفون از جک و جرج که

 بود کرده شک رایان برم پیش کجا تا باید دیگه دونستم نمی.بود دستم آمارش

 اینا ولی زنه می ایمیل من به که کیه این گه می بهش باباش حتماا  دونستم می

 کیه؟؟.زد می در داشت یکی.جکسونه گرفتن برای فقط قصدم من نیست مهم

  دارن کارتون احسان آقا پیش برید شه می آقا:صدا

  اآلن باشه -

 گذاشته اختیارم در تاپ پل اومدم که اولی روز همون برداشتم تاپمو لپ

 داشت دیدم راهرو توی رو رایان که احسان اتاق طرؾ رفتم می داشتم.شد
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 فقط که جوری کردم پخ گوشش در آروم کرد می فضولی اتاق توی یواشکی

 .عقب پرید قدم 3 زد رو سکته ترس از بشنوه خودش

 .حرام است کاری سمع استراق من برادر:گفتم آروم

 وگفتم دادم تکونش و برگردوندم عقب به رو دستم احسان قاتا طرؾ رفتم بعد

 .فعال

 وقتی شد می باحال چه وای کردم مجسم ذهنش توی رو ش زده بهت ی قیافه

 .باشه شده لوچ چشاش ترس از ببینمش برم

 .شد دیر بشین:گفت احسان تو رفتم زدم در

 اآلن چشم -

 روم چت برو تگف احسان بود آنالین نتش کردم روشن رو تاپ لپ سریع

  باشه تصویری

 اآلن چشم -

 اسم به بود آنالین نفر یه کردم روشن رو oovoo چتروم افزار نرم سریع

 بزن اینو گفت احسان ویلیام

 اآلن چشم -
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 گفت بلند دستشویی طرؾ رفت شد بلند احسان که کنم اسمشکلیک طرؾ رفتم

 نصب شرو که مخصوصی افزار نرم سریع بود خوبی فرصت بیام تا بزن

 فعال زدم کنه می ذخیره رو مکالمات تمام که کردم فعال رو بودم کرده

 احسان که بیرون برم که شدم بلند و.کردم کلیک ویلیام اسم روی سریع.شد

 ؟ میری کجا:گفت احسان ؛ اومد

 !!نیست سری حرفاتون مگه قربان خوب -

 .بیرون برو گی می راست اوه اوه: احسان

 اآلن چشم -

 چیه تو رفتم شد بلند احسان داد که بودم منتظر بیرون که بود دقیقه ده حدودا

 قربان؟

 دیدن از سمش رفتم سریع ده می اخطار تاپت لپ این هی چرا:احسان

 می تموم شارژ داره دیدم کنم کنترل خودمو کردم سعی شدم شوکه جکسون

 لپ به الکی ذرم یه و پشتش به سرشم یه زدم برق به شو باتری سریع کنه

 چت احسان با جکسون شدم می دیوونه داشتم بیرون رفتم و رفتم ور تاپ

 بره در قسر جکسون ترسیدم می داشتم شوره دل ولی کرد می تصویری

 قربان؟ بله:تو رفتم. زد می صدام داشت احسان.

 .برو بردار تاپتو لپ این بیا:احسان
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 اآلن چشم -

 اه اآلن چشم میگه هی کوفت:احسان

 32 عرض در اخالقش احسان که اومده پیش چیزی یه تماح چی که فهمیدم

 .شده عوض دقیقه

 برای کردم تبدیل مدیاپلیر به رو صدا سریع.نبود رایان اتاقم توی رفتم سریع

 و احسان های حرؾ کن گوش سردار نوشتم براش فرستادم رسولی سردار

 تمام.جکسونه

. 

 و مامان به رو گوشی که کردم سوفی به التماس چی هر داد می بد گواهی دلم

 بله؟ خورد زنگ گوشیم.شم می دیوونه دارم جورایی یه.نداد بده بابا

 "مهتاب ـستعارش مـ اسم بود سرهنگ"

 کجایی سالم:مهتاب

 !باشم؟ کجا قراره جناب -

 ام خانواده برای بگو نکن تلؾ و وقت بگیر مرخصی احسان از برو: مهتاب

 .اومده پیش مشکلی شیراز توی

 چرا؟ -
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 .همین فقط گم می بهت بعدا نزن حرؾ:هتابم

 خوبن؟ وبابام مامان باشه،راستی -

 نه:گفت گرفت می گریم داشت افتاده اتفاقی یه نداشتم شک شد ؼمگین صداش

  وسرحالن بابا،سالم

 بااای... باشه گفتم بیرون کردم فوت راحتی با نفسم

 بای:مهتاب

  کنم صحبت باهاتون تونم می احسان آقا: گفتم احسان پیش رفتم سریع

 !بگو البته:احسان

 ؟ شیراز برم هفته 3 من میشه -

 دلیلش؟:احسان

 .بدید اجازه بهم اگه شم می ممنون اومده وجود به مشکلی یه خانوادم برای -

 کلک اگه ولی باشه کرده رو تعریفت جکسون چون:گفت تصورم خالؾ بر

 .دنیا اون رفتی وبرگشت رفت بدون بزنی

 !جناب گیره خودمم پای بزنم کلک بخوام اگه -
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 اینجا باید شب 8 ساعت سر اینده ی هفته ی شنبه سه ری می امروز:احسان

 .باشی

 خدانگهدار!چشم -

 تر سریع گمشو:احسان

 رایانم از خواستم می.کردم جمع وسایلمو اتاقم طرؾ رفتم سریع ادب بی چه

 کردم روشن برگ ـگار سیـ یه.بشم راه نیمه رفیق خواستم نمی کنم خداحافظی

 می ـگار سیـ که طور همون شد می پخش tv از آروم معمولی آهنگ یه

 یه بود رایان برگشتم عصبانیت با.سوخت گردنم کردم احساس لحظه یه کشیدم

 زیر سرش طرؾ برداشتم خیز جهت بایه سریع بود انداخته سرش رو حولم

 کلش پس زدم محکم برداشتم رو ردیاب آروم گرفت خندم بود ردیاب گردنش

 !پسر زنی می سفت قدر چه وگفت ومالوند گرفت کلشو

 نمایان چهرش پریدگی وضوح به.....چیه؟ این:گفتم باال آوردم رو ردیاب آروم

 ...این...چیزهـ این گفت گرفت خندم شد

 ذارن می گردناشون روی اینارو که دیدم تلویزیون توی از چیه دونم می:گفتم

 پخش آهنگ ازش کنن می وصل بهش داره هم هندزفری یه بعد

 درسته؟...میشه

 !هه مریزاد دست بابا گفتی چی گفتم خودم پیش لحظه یه
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 کردم ـلش بؽـ محکم گذاشتم میز روی ردیابو میگی تو که همونی آره..آ:رایان

 خوشحالم حد چه تا دونی نمی شیراز میرم دارم بینمت می دیگه هفته 3 وگفتم

. 

 !داد زهاجا جوری چه واقعا:رایان

 به رو دستم...خخخ که بدم خبر پلیس به نباید ولی برو باشه گفت دونم نمی -

 .بره می رو گردنم.... کردم رد گردنم زیر از افقی حال

 ....هفته 3 این بگذره خوشی چه.....بگذره خوش باشه:رایان

 .خداحافظ -

 نم کشیدن بیرون از رو سرهنگ هدؾ بیرون رفتم کردم خداحافظی سارا از

 به حواسش کسی برگشتم سریع رفتم پیاده آروم آروم.نمیدونستم رو گروه از

 وجرج جک به.تو رفتم وسریع زدم در رفتم باال ها پله از جت مثل نبود من

 جرج پیش رفتم گرفتم دوش یه.میخواستم گرم ـام حمـ یه فقط اآلن.کردم سالم

  سرگرد اومدی خوش:وگفت داد بهم قهوه لیوان یه جرج.وجک

 کردید؟ چه ممنون؛خوب -

 سردار برای رو اطالعات تمام و ساختیم ایمیل یه شما دستورات طبق:جک

 فرستادیم می
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 .بیرون کشید باند واز من سرهنگ چرا دونید می راستی -

 .میشی متوجه بخون رو ایمیل این:جک

 .کردم شروع من و کرد باز رو ایمیال از صفحه یه جک

 سالم

 که قراره شنبه سه روز سرگرد.بخونی رو ایمیل ینا اآلن باید تو سرگرد

 رو اطالعات این من و کنن دستگیر رو همه و گروه توی بریزن ایران پلیس

 از شنبه سه روز باید توی.رسونده اطالعمون به ایران نیروهای از یکی

 باالی از سیاه پیکان ی اسلحه با اینکه یعنی چی یعنی کنی محافظت سرگرد

 جرج و ،جک امیلیا هم روز همون.بگیری پوشش تحت رو سرگرد بوم پشت

 همیشه باید رو فرستادیم برات که رو موبایلی اون و انگلیس گردن می بر

 یه اگه و مهمه سیمکارتش فقط نشده کار توش هیچی ردیاب باشی داشته

........ . و.کنی حفظ رو ها شماره از یکی بهتره گرفتنت نکرده خدایی وقت

 .(میفهمید ادامه در بدم توضیح براتون نمیشه دیگه شرمنده)

 همه رسید وباد برق مثل شنبه سه.فرستاد برام رو داشتیم که رو ای نقشه کال

 کسی اصال که چیزایی مثل خونه بود شده جمع وسایل ی همه.بود آماده چیز

 ماشین؛رفتم توی و بود ساک توی وسایلم ی همه.بود بود،شده نشده واردش
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 تقریبا.بود خونه روی روبه که کردم تنظیم جوری رو اسلحه دقیقا بوم پشت

  کرد محاصره رو ویال پلیس که بود صبح 6/52 ساعت

 بهتره است شده محاصره ساختمون:وگفت گرفت دست به رو گو بلند سردار

  شید تسلیم

 ویال پشت که نداشتم شک.شد شروع تیراندازی که گفت رو جمله این بار چند

 اون از داشتن نفر چند و احسان دراومد درست حدسم هست فرار برای در یه

 پای روی ره می طرفشون به سریع داره سرگرد که دیدم کردن می فرار در

 جلوتر سانت 32 کردم حرکت پاش حرکت با کردم ثابت رو وزاویه احسان

 بودن همراهش که رو نفری 4.پاش به خورد دقیقا کردم شلیک و داشتم نگه

 از داره امیلیا دیدم که کردم می جمع رو اسلحه داشتم دؾه به زدم هم رو

 حسین دیدم.رفت اینم خوب.ورفت شد سیاه ون یه سوار بیرون دوه می خونه

 طرفش به و برداشتم کلتمو سریع سرگرد طرؾ ره می داره احسان چپ دست

 از جاش سره گذاشتم هارو اسلحه ی همه. زدم بازوش به دقیق کردم شلیک

 سریع. درووردم رو ودستکش نقاب هنگام همین پایین شدم یرسراز ها پله

 دو با گرفتم دست ساکمو و کردم خداحافظی دو هر از ساختمون پشت پریدم

 مثل ویال طرؾ رفتم بود پایین سرم جور همون ویال طرؾ ورسوندم خودم

 خونه روی روبه دقیق موبایلم توی کردم هم و سرم نیست حواسم اصال اینکه

 نگاه جا همه به ساختگی تعجب با باال آووردم رو سرم که که بودم وایستاده
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 برگشت عقب به دستام شدت با.داد تکون رو سرش سرگرد که کردم می

 که کردم تظاهر الکی.ماشین یه توی نشوندن من. شد زده بهش ودستبند

 حالت به نقشه طبق بعد.کردم می نگاه همه به تعجب وبا اومده بند زبونم

 .شتمبرگ عادی

 به دستش اگه که گفت احسان بودیم بازداشتگاه توی هممون بود روز 4

 تونی نمی دیگه چی باشم من اگه حاال گفتم منم کشتش می برسه مسببش

 !آقـــــا بکشی

 در شتر گفتم بهش منم کشتم می که گفت چون گرفت جدی اینکه مثل ولی

 .دانه دانه گه خورد لوپ لوپ گهی دانه پنبه بیند خواب

 .بیرون بیا محبی عرفان:شد باز بازداشتگاه در

 چشمام بودم ندیده رو نور بود روز4 بیرون رفتم شدم بلند جام از آروم

 همون. جویی باز اتاق بردن منو گفتم می رو چی همه باید بود شده حساس

 .تو اومد سرگرد و شد باز در که بودم نشسته طور

 .کنی باز رو دستم میشه سرگرد تمگف بود بسته دستام. ایستادم احترامش به

 .بپرسم سوال خوام می باش ،ساکت خیر:سرگرد

 وپدرت خودت حضور در گفتم باال بردم رو انگشتم بزنه حرؾ اینکه از قبل

 .گم می چیرو همه
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 .شناسی می کجا از رو من پدر تو:سرگرد

 .نمیزنم حرؾ نباشه نشناسه؟اگه رو سردار کسی میشه مگه وا -

 باشه:سرگرد

 می سردار گفتم ایستادم احترامش به تو اومد بعد ی دقیقه 32 بیرون رفت

 .بگم رو چی همه خوام

 .نشستند دو هر وسرگرد سردار

 .کردم شروع

 می کار براش که افرادی از یکی چون میشناختم رو جکسون کامال من سردار

 5.نکرد گوش بکشه کارش این از دست خواستم ازش هرچی بود رفیقم کرد

 بشه باعث تا میکرد کاریم هر کرد می کار وگروهش جکسون برای بود سال

 اینکه تا.بود چیزم همه بود برادرم اون نبود رفیقم اون بشم گروه وارد منم

 وقت همه این شده باعث که بودن کرده معتادش رو من ابله رفیق شدم متوجه

 بس زا کردن پیدا)...( پل زیر جسدش روزا از یکی صبح.بمونه گروه توی

 توی....کردم مشت و دستام اینجارو....نداشته طاقت بدنش که بوده کشیده

 از اینکه برای جکسون که بود نوشته بود خودش لرزون خط دست با جیبش

 دیگه تا کرده خالص رو بوده زیاد شون نئشگی که ها بعضی به و بره اونجا

 پیش که مبود شده دانشگاه وارد تازه من موقع اون.نباشن وپا دست توی
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 حرفه خودشم از که قدری به.گرفتم یاد رو کامپوتر با کردن کار رفیقام از یکی

 کرده نصب کامپیوترم روی که ای برنامه کردم ول رو دانشگاه شدم تر ای

 نیروی سایتای از تا چند بتونم من که شد باعث و بود ای حرفه فوق بودم

 سایت توی دوتون هر کسع شدم آشنا شما با اونجا از کنم هک رو انتظامی

 که فهمیدم طریق این از بعد. فهمیدم می رو میشد زده که هایی حرؾ تمام بود

 رفتم همین خاطر به اینجاست پاتوقش و ده می ادامه کارش به هنوز جکسون

 بره باند از تونست می راحت که کسی تنها حرفاش طبق.شدم رفیق سارا با

 منو واونم دادم نشون بهش رو عدادمواست شدم رفیق باهاش.بوده اون بیرون

 یه منم کردن اتاقی هم سرگرد با منو دقیقا شدم گروه وارد وقتی.کرد معرفی

 !خدا آسمون نام به ساختم ایمیل

 .توبوده طرؾ از ها ایمیل اون ی همه پس:سردار

 ولی باشم کرده کمک ها ماموریت بعضی به شدم باعث من که ؛درست آره -

 قرار اختیارم در تاپ لپ یه. باشه لنگ کارشون که مکرد می کاری همیشه

 حرؾ تمام که شد می باعث کردم نصب روش که هایی افزار نرم با منم دادن

 وقتی.گذاشم می قرار شما اختیار در بنده رو اطالعات کنه،تمام ذخیره هارو

 روش رو سومی درخت ویال پشت که فهمیدم گرفتم رو سرگرد کارای پی

 اطالعات طریق اون واز نیست دید قابل که کردین نسب یتخصص فوق بردی

 .داد می گزارش رو
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 فال و کشیدی می سرک اتاقا توی داشتی شما وقتی وگفتم کردم سرگرد به رو

 نگفتم کسی به ولی ناگهانی اونم گرفتم رو مچت من میستادی وای گوش

 چه که یدیدد ببینی آسیبی شما نمیخواستم واقعا دادیم مسابقه باهم که روزی.

 جا رو گردنتون خودم حتی و باشید سالم همیشه که کردم سعی قدر

 بؽـ وقتی ببینم مادر،پدرمو برم خواستم می من که آخری روز حتی.انداختم

 رنگتون وشما چیه گفتم شما وبه کردم جدا گردنتو از رو ردیاب کردم ـلتون

 .کردم وریسش راست خودم سریع ولی پرید

 انتقام خواستم می.بشه گرفتار جکسون که کنم کاری تمخواس می واقعا من

 .قانون خودم نه اونم بگیرم رفیقمو

 تو طرؾ از شد می داده من به که هایی ایمیل تمام پس طور این که:سردار

 .بنویس رمزش با ایمیلتو وگفت گذاشت رو روبه کاؼذ یه... بوده

aseman khoda بفرمایید:وگفتم نوشتم کنارش رمزشم. 

 داشت دیگه کرد می تهدیدم دقیقه به دم بوداحسان گذشته روز 4 یباتقر

 یه.وخالص آزاد یا زندان یا دادگاه بردن می رو ما باید یا رفت می سر حوصلم

 هفته 3پرونده یه پیگیری برای انگلیس فاطیما ااا گفتم خودم پیش لحظه

 در نکردن دیرم همچین هم اینا حاال بگیری دادگاه وقت تا میدوییدی دنبالش

  محبی عرفان وگفت شد باز در هنگام همین
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 اتاق.اتاق یه طرؾ وبردم بست دستبند دستام به در طرؾ رفتم شدم بلند آروم

 گفتم خودم پیش و انداختم پام روی پامو نبود داخل کسی.بود سرگرد شخصی

 جوری این و گم می رو چی همه ببرن زندان حکم من برای که بشه قرار اگه

 یه صدای.بگیریم رو جکسون تونیم می تر راحت پلیسا کمک با ونچ بهتره

 .کرد می صافت رو گلوش داشت که اومد نفر

 اوهوم اوهوم:سرگرد

 .نشستم وصاؾ کردم وجور جمع خودمو

 ماه 4 باید گروه اون به کمک برای حداقل شما میگه رسولی سردار:سرگرد

 همه بتونیم ما که شدید باعث شما و کردید که اظهاراتی طبق ولی حبس برید

 محافظت ازتون امن ی خونه در شما از ما که فرمودند سردار بگیریم رو

 .کنیم

 امن؟ ی خونه -

 رو هستن خطر معرض در که وآقایونی ها خانم تمام امن ی خونه آره:سرگرد

 .میکنیم محافظت اونجا در افراد اون از ما

 .نیدک می اعزام اونجا به منو کی حاال طور این که -

 .8 ساعت شب:سرگرد
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 .بدید بهم وسائلمو و موبایل میشه -

 .میدیم بهتون باشه:سرگرد

 رو هم جاسوسمون که میبینم:گفت احسان.نشستم پوزخند با.سلول توی رفتم

 !!نکردن آزاد

 .شم می آزاد 8 ساعت اتفاقا چرا -

 ؟!؟!؟!!نه؟ شیی می آزاد 8 ساعت جالب چه اا:احسان

 طور؟ چه دقیقا -

 !!هیچی هـــا گفت پرت حواس کنه می فکر که بود معلوم اناحس

 همدیگرو دیگه برم اینجا از دیگه 3/52 گفتم که بود 6/52 ساعت حدودا

 .نمیبینیم

 مؽزم به خون کردم احساس که بستم چشمامو نبود حواسم یهو کشیدم دراز

 ؼول از تا دو بود کردم خفتم احسان کردم باز زور به رو چشمام رسه نمی

 کمک گفتم آروم شدم می خفه داشتم بودن گرفته دستامو چماقاشم

 خفه کمک کمک زدن داد میومدن خودشون به داشتن که سلولیا هم ی بقیه

 !!شد
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 بارش خفت دستای از گردنم دفعه ویک شد می گنگ برام داشت صداها ولی

 گذاشت و من یکی دیدم کنم باز تونستم نمی و بود سنگین سرم ولی شد رها

  عرفان عرفان:پیچید سرم توی سرگرد صدای صندلی ویر

 و ـنه سیـ ی قفسه نزدیک بردم رو دستم آروم بکشم نفس تونستم نمی راحت

 رو احسان دستای جای و گرفت منو دستای جا سرگرد دستای که مالوندمش

 که اآلنه گفتم خودم پیش شد مور مور بدنم گردنم با دستاش اصابت از.مالوند

 .شمبا شده سرخ

 .بیرون کرد فوت حرص با نفسشو سرگرد که کردم باز چشمامو آروم

 خوبه حالت پسر منو کشتی:سرگرد

 گفتم می دروغ باید من چرا آخه اومد بدم بار اولین برای پسر ی کلمه از

 بودم دختر اگه خوب....عملیات پیشروی برای معلومه خوب....هــــــــا

 .کردن یم سواستفاده ازت نمیشد نه....نمیشد

 بابا خوبم -

 بریم شو بلند:سرگرد

 کجا؟ -

 .امن ی خونه دیگه معلومه خوب شجاع آقا خونه:سرگرد
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 .بریم باشه اوه -

 موبایلم داد جعبه یه بهم دیگه سرباز یه در دم رفتیم سربازا از یکی کمک با

 رفتم بود... و کاله و ـربند کمـ و کفشم بند جمله از وسایلم ی بقیه و

 کفشم بند طور همین بستم ـربندمو کمـ کردم تمیز رو خودم دستشویی

 موهامو وتمام کردم سر اریب حالت به کالهمو بود شده بلند خیلی موهام.رو

 .گذاشتم جیبم توی هم موبایلمو. کردم توش هم

 چشمام بود جاشوا مثل هیکلش بود تنش شخصی لباس سرگرد بیرون رفتم

 تا چرا ماشین توی ونشستم رفتمگ نگاهمو سریع خورد گره چشماش توی

 یه جلوی.جاشواست چشمای شبیه خیلی سرگرد چشمای بودم نکرده دقت حاال

 دو.تو بود آورده رو ماشین راننده شدیم پیاده هم با همه داشت نگه خونه در

 کرده مردونه زنونه کنم فکر داشتن فاصله هم از تقریبا که بود ساختمون تا

 کشیده خاردار سیم اطرافش ولی بودن کرده تا ود وسط از هم پلیت یه بودن

 مثل جورایی یه بود اتاق اتاق جا همه تو رفتم کردم خداحافظی سرگرد از.بود

 مرد تا 34،35 که اتاقم توی رفتم بودن اتاقا توی هم با هم مردا همه زندان

 بیشتره تقریبا بودم بازی این عاشق کردن می بازی(پسور)ورق داشتن

 رفتم گذاشتم مخصوصم ـت تخـ روی وسایلمو. بودم لدب رو بازیاشو

 از دختر منه گرفت خندم بودن میزه ریزه مردا این قدر چه نزدیکشون

 سالم:گفت بلند بود بلند قدم بیشتراشون
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  سیالم: گفتن همه طرفم برگشتن همه

 اینجا اومدی شما چرا گفتم یکیشون پیش رفتم بودن التا مثل گرفت خندم

 به وبعدش شن می گروهی یه وارد وقتی اینجان که آدمایی یشترب تقریبا:گفت

 که آدمایی آخه اینجا بیان جونشون حفظ برای مجبورن کنن می کمک پلیس

 بگیرن انتقام خودشون قول وبه بکوشن ماهارو که حریصن بیرونن اون

 کنن؟ می بازی چه عجب،حاال -

 نفره 4 کنن می بازی حکم:فرد اون

 برسه دستم رو تونه نمی کس هیچ بازیم این عاشق جون آخ -

 مهارت خیلی که این مثل کردم پیدا پایه فرد یه ها بچه زد داد مرده اون یهو

 .ورق توی داره

 بازی که کردن مجبور منو زور به بود خری ؟عجب گفت چی کردم کپ

 قدم یه همه گفتم و چیندم ترتیب به دستمو کردم وپخش زدم بر رو ورقا.کنم

 .نیستی عددی گفت بقلیم مرد کنید بازی ذارم نمی گرنه و شید می دور ازمون

 می بازی ورق بگم بهش اگه رسولیم سرگرد رفیق همتون از بیشتر هستم -

 زندون رفتید همتون کنید
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 ممکن چون عقب رفت قدم یه کسی هر بردن می حساب وازم ترسیدن همه

 گیم، می ور هست دستمون که هایی ورق تعددا)دستمو سریم پشت بود

 چنته تو چی بفهمه اینکه برای تیمیم هم.بگه حریؾ به بره ببینه(دستمون

 زدم روش بود،شاه حکم خشت ولی داشتم پیک زد پیک لو4 یه اول دارم

 وقت دیر دیگه. بردیم 4،4 که کردیم بازی طور همین بود خودم دست تکشم

 .دندی می فوتبال تلویزیون پای یا بخوابه بود رفته کی هر بود

 بود روز جا اون اآلن سوفی به زدم زنگ حیاط توی رفتم برداشتم گوشیمو

 رو گوشی سوفی خود ولی برداره گوشی بابا یا مامان اآلن که خواست می دلم

 . برداشت

 خوبی؟ گلم آجی بر سالم:گفتم اتنگلیسی به

 نمی فکر هان شه می تموم ماموریتت این کی:زد داد ؼمگین لحن با سوفی

 تنهامون که ومامان بابا بزنی زنگ بهش باید که داری خواهریم یه کنی

 لعنتی؟ کجایی میفهمی تنهام من رفتی توام گذاشتن

 زد داد سرم چرا کردم می آنالیز رو حرفاش داشتم هنوز گذشت دقیقه چند

 گذاشتن تنهامون ومامان بابا که گفت گفت چی بعد بود مودب همیشه سوفی

 کجان؟ وبابا مامان گفتم بود ممکن ؼیر این نه نه

 .قبرستون:سوفی
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 کجان؟ وبابا مامان بزن حرؾ درست سوفی -

 هم سپاریشون خاک برای فهمی می مردن که ماهه یه وبابا مامان:سوفی

 .نیومدی

 .گلم ذاری می یرم سربه داری بگو ممکنه ؼیر نه -

 هر میاد بدم وکشور شهر این از من ،فاطی ذارم نمی سرت به سر نه:سوفی

 مگه.ایران ببر خودت با منم بیا میوفتم وبابا مامان یاد کنم می نگاه جارو

 گیری می انتقالی هم تو میکنیم زندگی اونجا میام منم نیست ما زادگاه ایران

 .ترسم می اینجا از من.کنیم می زندگی هم با اونجا

 !ندشتن مشکلی که وبابا مامان مردن جوری چه -

 هی و داره پرکار تیرویید که گفت می ما به بابا که یادته:گفت گریه با سوفی

 ! میشد الؼر هرروزم و میخورد قرص

 !خوب -

 از مامان دنبال ره می بابا پیش ماه 3خون، سرطان داشته سرطان بابا:سوفی

 دستش از ماشین کنترل میاره باال خون بابا راه توی که بیارتش آرایشگاه

  کنن می تصادؾ و میشه خارج

 .شم بیدار مامان صدای با همیشه مثل دارم دوست تنها نجاای من فاطی



                www.ketabbazz.ir       

 73 

 .هستم ماموریت توی اآلن من گفتم آروم... گلم نداری کاری -

 خداحافظ دی می ترجیح خونوادت به رو ماموریتت همیشه باشه:گفت سوفی

 شمال یه بود باور قابل ؼیر برام سوفی های حرؾ درک.کرد قطع وسریع

 صورتم به دستمو اشکه از خیس صورتم که فهممب شد باعث که وزید خنکی

 .نشدم متوجه که کردم گریه کی من کشیدم

 بهم سوفی که حرفایی ی همه پرسیدم رو قضیه ازش سرهنگ به زدم زنگ

 دیگه من بشه تموم ماموریت این اگه سرهنگ:گفتم گفت بهم رو بود گفته

 گیرم می قالیوانت ایران میارم خودم با هم رو سوفی نمیگردم بر انگلیس

 .کنیم می زندگی واینجا

 ادامه خواستم نمی دیگه واقعا ولی شدم رو روبه سرهنگ شدید مخالفت با

 از حتی خانواده که کنم ثابت سوفی به خواستم می میموندم ایران من بدم

 سرهنگ به.نمونده برام ای خانواده اآلن که گرچه تره باارزش برام هم جونم

 کامال اونو ایران بفرستید همکارام از یکی با رو سوفی میشه سرهنگ:گفتم

 سوفی خوام می من میشه تموم ماموریت داره کم کم دیگه بذارید جریان در

 ....لطفا باشه خودم پیش

 !؟!؟!کجا؟ بره اونجا بیاد اگه آخه:سرهنگ

 .کرد قبول دادم توضیح براش مو نقشه -
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 گریه خواست می دلم ودب شده تنگ ومادرم پدر برای دلم.کردم قطع رو تلفن

 سوفی همیشه که ای جمله یاد میخوره هم به آدمه چی هر از حالم دیگه کنم

 :میگفت افتادم خوند می

 ! است گرفته را حالم که گذشته

 ! ندارم رسیدنش برای حالی که آینده

 میزند هم به را حالم هم وحال

 شیرینی زندگی چه

 اصال ماموریت واون ماموریت این همیشه بود شیرین زندگیم قدر چه واقعا

 وبگه باشه کنارم بابا دارم دوست قدر چه اآلن نذاشتم خانوادم برای وقتی

 ،حقا رحمه بی دنیا این قدر چه دونم می کن ؛گریه کن گریه دخترم کن گریه

 توی وبابام مامان از اونم میپرستیدمش که جاشوا از اون رحمه بی دنیا که

 زار شدنم کس بی برای دلم ته.منو هم سوفیا تمداش رو سوفیا فقط دنیا این

 بلند. شده صبح فهمیدم کردم آسمون به رو چشمام وقتی که زدم قدر اون زدم

 رفتم خوردم زور به نون لقمه یه شستم وصورتمو دست دستشویی رفتم شدم

 اون هم زنا دیدم که هوا پریدم آروم بودن حیاط توی نفری 32 حیاط توی

 یه نشستم دیشبی نیمکت روی رفتم آروم!!جالب چه طرؾ این مثل طرفن

 حس چپم ساعددست تو عجیبی سوزش که وبابا مامان سمت رفت فکرم لحظه
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 دردش بودم خورده تیر لعنتی کردم دستم به نگاه زدم داد اراده بی که کردم

 سوار سریع اومد آمبوالنس دیدم که گرفت شدت گریم بود زیاد عجیب

 هم قبال بیرون بکش رو تیر زدم داد لرزید می دستش پرستاره شدم آمبوالنس

 بدنم از ور تیر انگلیس توی بودم هوش به که موقعی حتی بودم خورده تیر

 حساس خون بوی به زد می بهم داشت رو حالم خون بوی.بیرون بودن کشیده

 پرستاره اون بود زیاد خیلی دردش.آوردم می باال داشتم کم کم دیگه.بودم

 حس داشتم بود زیاد دردش کشیدم صورتم روی کالهمو ابوندخو منو مرده

 و گرفت دهنم توی رو کاله ی گوشه کردن خارج دستم از رو تیر که کردم می

 کردن منتقلم سریع و بستن باند با رو دستم کردم وگریه زدم داد زدم داد تو از

 که رفتنم لو با مساوی شدنم بیهوش بشم بیهوش خواستم نمی. بیمارستان به

 برای بیهوشی داروی میشه خانم:گفتم پرستار وبه داشتم ونگه دخترم؛خودم

 .نکنید تزریق من

 فرصا ما باشید هوش به بخوابید اگه.رفته شما از زیادی خون چرا:پرستار

 .ها سخته تحملش ضمن در.بگیریم گچ رو دستتون ما تا داریم کمتری

 خارج لیست از رو یبیهوش فقط خودم پا عواقبش ی همه دارم تحمل نه -

 .کنید

 .بزنم حرؾ دکتر با باید:پرستار
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 وسط وممکنه زیاده دردش گه می دکتر:وگفت اومد دیگه ی دقیقه 32 و رفت

 .باشید بیهوش اآلن بهتره پس بشید بیهوش عمل

 .خودم پا عواقبش خانوم -

 پیش براتون مشکلی اگه....کردم امضا....کنید امضا رو ورق این پس:پرستار

 .خودتونید مقصر داوم

 باشه -

 می گذشت قرن یه مثل کردن ومعاینم دیدن دستمو اومدن که ساعتی 3

 بود رفته ازم خون چون اآلنم و بودم ـوابیده نخـ دیشبم بخوابم خواستم

 .بود شده بیشتر خوابیدگیم احساس

 طوره؟ چه ما قهرمان عرفان:تو اومد سرگرد

 .شد پسرخاله زود قدر چه

 .خوبم مرسی -

 طوره؟ چه دستت وضع:سرگرد

 خوردم؟ تیر که شد طوری چه عالی،راستی -

 می وگریه نشتی نیمکت روی تو که بینه می نگهبانا از یکی:سرگرد

 که شده چی که ببینه طرفت میاد.....برگردوندم مخالؾ جهت روبه سرم...کنی
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 می پلیت روی از کردم می کار احسان گروه برای که هایی خانم از یکی یهو

 می شلیک راستش دست به زود ما نگهبان ولی برسونه قتل به تورو تا پره

 می دستت به خوشبختانه که زنه می تیر تو به جونش تموم با اونم کنه

 بود؟ خوشمزه راستی.خوره

 چی؟:گفتم تعجب با

 .داره درد ها حاال حاال دونه می خدا ده می ای مزه ،یه دیگه تیر:سرگرد

 بپرسم؟ سوال یه ونمت می:گفت سرگرد خندیدم

 !البته -

 کردی؟ می گریه چرا:سرگرد

 . رفتن بین از تصادؾ توی که افتادم مادرم پدر یاد -

 کی؟:سرگرد

 پیش ماه3 -

 !!!شهرتون بری خوای نمی متاسفم واقعا:سرگرد

 تصادؾ که بودن تاکسی سوار وبابام مامان تهرونه شهر پایین ما ی خونه -

 .آبجیمه نیمنگرو دل تنها واآلن میکنن

 داری؟ آبجیم اا:سرگرد
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 .دبیرستانه اول دارم دوسش خیلی سوفیاست اسمش آره -

 از بودی هوش به وقتی رو تیر گفت می پرستار راستی.سالمتی به اا:سرگرد

  کنن؟ عملت تا کنن بیهوشت نذاشتی چرا کشیدن بیرون بدنت

 بیمارستان ودمب اومده آپاندیس عمل یه برای بار یه قبال من میدونی آخه -

 باال خون همش اومدنم بهوش از بعد شد تزریق بهم بیهوشی داروی وقتی

 به که فهمیدن مختلؾ های آزمایش بعداز دکترا کردم می سرفه هی و میآوردم

 مرگم باعث کنم استفاده دیگه بار یه اگه ه دارم حساسیت بیهوشی ی ماده

 .میشه

 همین وضعیتت اگه میمونی جااین شب تا گفته دکتر خوب اینطور که:سرگرد

 .میشی مرخص باشه نرمال طور

 .امن ی خونه گردیم برمی دوباره!چیزی یه -

 طور؟ چه:سرگرد

 !!!کنن خالصم ایندفعه ترسم می من آخه -

 .ورفت.... میشه مشخص بعدا نمیدونم:سرگرد
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 نـ صورتمو داره یکی کردم احساس. برد وخوابم گرفت خوابم کم کم دیگه

 می قدر چه بابا شو بیدار فاطیما:گفت که اومد بابا صدای کنه می ـوازش

 .خوابی

 شید بلند مرخصی شما:گفت تو اومد پرستار و شد باز در که پریدم خواب از

 .دنبالتون اومدن رسولی آقای

  اآلن چشم -

 نتونم که اونقدر نه ولی کرد می درد دستم زدم کنار خودم از رو مالفه سریع

 دستمو آروم.بستم کفشمو بند سختی چه با پوشیدم شموکف بکنم کاری هیچ

 سرباز یه.هوا رفت دادم دست درد از که پایین بیام که دادم قرار بدنم گاه تکیه

 چپم دست انداختم کتفش دور دستامو. کنم کمکتون بذارید جناب:گفت تو اومد

 شدم ماشین سوار رفتم رفت می گیج سرم در سمت رفتیم آروم بود خورده تیر

 4 کردم روشن موبایلمو کردم تشکر داد بهم پولمو وکیؾ موبایلم سربازه که

 .داشتم سرهنگ از اس ام اس تا

 .میدم انجام رو سوفی انتقال مقدماتیه کارای سالم،دارم:اولیش

 شدی؟ کجایی؟پشیمون:دومیش

 کردی؟ نگرانم نمیدی جواب چرا:سومی
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 شم شماره یگفت که ای خونه همون رسه می فردا سوفیا:چهارمی

 .شدم نگران بگیر تماس منم ؛با(222)اینه

 جان مهتاب سالم:گفتم سرهنگ به زدم زنگ نبود کس هیچ ماشین توی

 .خوبی

 کجایی؟ معلومه:مهتاب

 بودم بیمارستان بود خورده چپم دست ساعد به تیر هیچی -

 اآلن؟ هان؟خوبی دختری تو که نفهمیدن:گفت نگران صدای با مهتاب

 خبر؟ چه سوفیا از خوبه حالم اآلن نه نه:تمگف و خندیدم

 که کردم آشناش چیزم همه با فرستادمش دیروز هواپیماس توی اآلن:مهتاب

 خواهرش نه برادرشی تو

 از ترسم می گذاشتی شؽلت روی رو خونوادت گه می بهم سوفیم نگرون دل -

 .العملش عکس

 اون که بفهمه کسی نباید فقط ببینتت که بود مشتاق خیلی نباش نگران:مهتاب

 . کشنش می وگرنه خواهرته

 فرستادینش؟ کی با -

 بیاد حاضره گفت و ببینه رو ایران بود مشتاق دنیل،خیلی:مهتاب
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 اومد سرگرد هنگام همین در

 .کنم می جبران جان مهتاب مرسی -

 .خداحافظ معلومه گفتنت جان مهتاب از بزنی حرؾ تونی نمی:مهتاب

 خداحافظ -

 داری؟ دختر ـت دوسـ کلک:گفت و خندید سرگرد

 دوستان از یکی.کرده ازدواج خودش تازه برام میمونه خواهر بابا،مثل نه -

 .نداریم دیگه اآلن ولی داشتیم خانوادگی ارتباط.قدیمیمه

 چرا؟:سرگرد

 .بماند -

 مثل اینقدر کیم من بگم همه به خواستم می بود گرفته دلم کرد حرکت راننده

 دیگه من نه ولی ایرانم دیگه ماهه 3 تا حدودا من نکنن هنگا من به مزاحم یه

 .هرگز انگلیس نمیگردم بر

 میره کجا که نبودم کنجکاوم میره کجا نمیدونستم نبود آشنا میرفت که مسیری

 به دادم تکیه رو سرم بستم رو چشمام.نبود کردن کنجکاوی حس اآلن یعنی

 میشد طوریم اگه ماموریت ره از بعد که میخواست رو مامان ـل بؽـ دلم.شیشه

 خندم چکید چشمم ی گوشه از مزاحم اشک یه میرفت صدقم قربون بار هزار
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 دم اشکم که حاال به نه بودم معروؾ سنگی دل به که روزی اون به نه گرفت

 حاله رو چشمام کردم باز رو چشمام خورد شیشه به که ضرباتی با.مشکمه

 پاک رو چشمام از واشک شدم پیاده نبود دیدن قابل بود پوشونده اشک از ای

 ناراحتی؟:گفت مو شونه روی زد سرگرد کردم

 .ندیدمش که ماهه 4 میخواد رو سوفی دلم خیلی -

 با بعدش و مونی می اینجا آینده ماه 3 تا البته امنه جات اینجا تو برو:سرگرد

 .زندگت سر میری آسون خیال

 می بلند وقتی خوابیدم می اشک کشیدم دلم ته از آهی...زندگی؟ چه:گفتم آروم

 رفتم....خدا ای. باشه نیوفتاده اتفاقا این از کدوم وهیچ باشم اتاقم توی شدم

 .تو

 سمت برگشتم گرفت خندم داد مامان یاد بابا که میومد سبزی قرمه بوی

 .میاد مامانم ؼذای کجاست؟بوی اینجا وگفتم سرگرد

 !تو بریم بیا:سرگرد

 به شبیه خیلی و سوفیا مثل تقریبا دختر یه کردم یم نگاه جا همه به تعجب با

 با رو من سرگرد. میکرد نگاه بربر رو ومن بود وایستاده ها پله روی سرگرد

 می دلم داد می مامانمو بوی شدم خانوم اون مبهوت کرد آشنا خانم یه

 آروم.بود کوچه توی جام کردم می ـلش بؽـ گه که حیؾ کنم ـلش بؽـ خواست
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 سرگرد کردم سالم همه با.ننداختم پایین رو وسرم نبودم جالتیخ کردم سالم

 .مهسا گلم خواهر ایشونم هستن مادرم ایشون:گفت

 اینکه مثل بخوابم خواستم می فقط اآلن بود گرفته درد دستم. کردم سالم

 مگه ؛اتاقم اتاقت توی باال بریم شو بلند جان عرفان گفت چون فهمید سرگرد

 کنم؟ زندگی اینجا من قراره

 وااا

 ـلیش بؽـ توه اتاقه جا این جان عرفان:وگفت اتاقی یه به برد رو من سرگرد

 که بیرون رفت می داشتم میارم ساکتو اآلنم کن صدام داشتی کار اگه من اتاق

 .بیاد خونوادت سر بالیی من ی بهانه به میترسم من سرگرد:گفتم

 های ساختمون تموم چون بیاد نداره حق دزدی هیچ اینجا نترس:سرگرد

 .کنن می زندگی اینجا وبقیه فرماندهان وتمام انتظامیه نیروی مال اطراؾ

 .افتادی نمی دردسر توی اینقدر دیگه تو امن ی خونه میرفتیم اگه ولی!آهان -

 بعد به این از دیگه نداریم باهم رو حرفا این منی رفیق مثل تو ببین:سرگرد

 .خوب مهیار زنی می صدام

 .باشه -

 .بیرون ورفت
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 اآلن بود 6/52 ساعت شدم بیدار خواب از ساعدم درد با بود شده صبح

 سوفی بود قرار که ای خونه به زدم زنگ سریع بوده رسیده ایران به هواپیما

 بوق سه...بوق دو..بوق یه.باشه اونجا

 سالم:سوفی

 مامان ؟دلتنگ نشده که ؟طوریت ؟سالمی؟سرحالی خوبه حالت آبجی سالم -

 نیستی؟ که وبابا

 فقط نیست ،طوریم سالمتم خوبه حالم پرسی می تند قدر چه تر آروم:سوفی

 داؼونه دربه خیلی ولی هستم خونه توی اآلنم وبابام مامان دلتنگ

 .خندیدم

 بابا دیروز نمیدونی نشو وبابا مامان دلتنگ سوفی برم خودم آبجیه قربون -

 .میدونه خدا که مکن گریه میخواستم قدر اون کرد بیدار خواب از منو

 تنگشون دلم منم من خواب تو بیان بگو ومامان بابا به:گفت بؽض با سوفی

 !بینیم نمیایی راستی شده

 سرگرد اگه ولی میدونی بهتر که خودت اآلن ولی ببینمت بیام خدامه از -

 خونه در اومد اگه کسی فقط میبینمت میام دیگه کسی با یا باهم بده اجازه

 (.دنیل ـستعار مـ اسم)زهرا از ؼیر به نکن باز کس هیچ روی به دررو



                www.ketabbazz.ir       

 85 

 این از مشکوکه نفر یه راستی تنگه دلم دیدنم بیا باشه گی می رو دنیل:سوفی

 منم.بده آچار بهم میگه میزنه رو خونه زنگ هی پوشیده سیاه سرتاپا لباسای

 .دیدمش پنجره از

 ؟زود صبح از زنه می زنگ هی تاحاال کی از.نکنیا باز درو -

 !!!میترسم من آره:سوفی

 .میبینمت میام گلم نترس -

 خداحافظ نداری کار باشه:سوفی

 .جان سوفی خداحافظ -

 اآلن میزدم خونه توی همیشه که دم دار نقاب کاله یه پوشیدم مناسب لباس

 .شدی شیطون های بچه دختر مل گفت می بود اینجا بابا اگه

 خوریم می رو نبودنتون ی ؼصه قدر چه ببین بیا نیستی بابا هی:گفتم

 !!!هــــــــــــــــی

( مهیار مادر)خانوم حاج که کردم سالم بودن صبحانه میز سر همه پایین رفتم

 مهیار خواهر مهسا خوردیم که صبحونه.جلو کشید روسریشو من دیدن با

 تموم تو صبحونه تا میار گفت و شد بلند صبحونه میز از سردار مدرسه رفت
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 باشه:گفت میخورد چاییشو که طور همون سرگرد.ماشین تو میرم من میکنی

. 

 مهیار:گفت بره که میشد بلند داشت سرگرد دقیقه 1 از بعد

 بله؟:مهیار

 میایی؟ اداره از کی شما ببخشید -

 بعداظهر 3/52 وهوش طور؟حول چه:مهیار

 تاحاال صبح از نفر یه اینکه مثل ببینم آبجیمو سوفی برم میخواستم آخه -

 میترسم من.خواد می آچار گه می میزنه رو درخونه زنگ هی سیاه پا سرتا

 .بیاد سوفیا سر وقت یه بالیی

 .بریم حاال بیا:مهیار

 بریم بپوشم لباس کن صبر -

 !!!بدو پس:مهیار

 همین و دودیمو عینک برداشتم هم موبایلمو پوشیدم لباس جت مثل سریع

 آشپزخونه توی رفتم ینپای ی طبقه رفتم سریع.برداشتم هم کالهمو طور

 .مامانی خداحافظ:گفتم

 .خدانگدار:خانوم حاج
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 زد بوق و نشسته خودش ماشین توی سردار دیدم پایین رفتم پوشیدم و کفشم

 .کردم بلند دستمو براش منم ورفت

 .شو سوار:مهیار

 گرفته نظر در خودم که ای خونه خونه،همون همون رفتیم مهیار با سریع

 .سوفی میگفت چی پس نبود جااین که کس هیچ بودم

 حاضر جلوم بلندش موهای با وشلوارک بلوز یه با سوفی زدم رو خون زنگ

 چـ خودم به محکم. ـلم بؽـ پرید کشید بنفش فرا جیػ یه دید منو تا شد

 !شدی بزرگ قدر چه ماه 4 این توی نمیشه باورم سوفیا گفت ـسبوندمش

 .. همین خاطر هب نمیدیدی منو تاحاال که نه بابا نه:سوفی

 بی شدم بلند راحت کردم ـلش بؽـ محکم رو سوفی شد وارد سرم پشت سرگرد

 گذاشت ـرم کمـ پشت دستشو بود مریض اینکه خاطر به بود الؼر نهایت

 4 بار4 انگشت 5انگشت، 5:زد ـرم کمـ روی خاصی ریتم به وانگشتاشو

 به بیشتر ادهد پیام برام سرهنگ یعنی این انگشتی5 یه دوباره و انگشتی

 اینجا گفتم سوفی به معذبه سرگرد دیدم مبل روی نشستم و دادم فشارش خودم

  بدو بپوش خوب لباس برو ایرانه

 بیا ریختس هم به کم یه اینجا ببخشید جان مهیار:گفتم مهیار به رفت سوفی

 .بشین
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 کردم دم چایی زاجراتی چه به آشپزخونه توی رفتم نشست مبل روی مهیار

 که نشستم مهیار پیش رفتم... .و چایی یا کجاست کتری دونستم نمی چون

 لباساش خوبه بود پوشیده شال یه با رنگشو لجنی شلوار مانتو اومد سوفی

 جان؟ سوفی خبر چه خوب.کنن شک که نیست جوری

  وخالص شد تموم شنبه امتحانامم دیگه سالمتی:سوفی

 بدم وهرتش باید خواهر شدی پیر دوم رفت ما خواهر به به -

 کردم مهیار روبه گرفت رو خودش جلو که بگه چی یه رفت سوفی

 سالشه چند خواهرت مهسا جون مهیار:وگفتم

 !دبیرستان ادوم کالس میره اونم: مهیار

 .همسنن ما خل پآبجی مثل پس اِ  -

 کنما می کتلتت زنم می رفیقت جلوی داداش:گفت بلند سوفی

 ؟!؟!!فته؟گر یاد کجا از رو اینا شد گرد چشمام

 کمتر خواهرم با رابطم ماموریت میرفتم روزاییکه اون از نشستم کنارش رفتم

 عاشق موضوع حتی میگفتیم هم به رو رازامون همه باز ولی بود شده

 .میدونه سوفی هم شدنمو

 !!زنه؟ می در پوشه سیاه مرده یه گفتی صبح سوفی -
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 از منم نداریم که کاریت بده آچار یه ما به خانوم گفت می هی آره:سوفی

 اشاره سرش پشت سیاه ون به دیدم که کردم می نگاش داشتم پنجره ی گوشه

 شد قطع افتاد دستم از تلفن که بزنم زنگ موبایلت به خواستم می منم کرد

 !زدی زنگ خودت ساعتم نیم از بعد رفتم ور بهش خیلی

 میکردی؟ چیکار نمیزدم زنگ من اگه حاال اِ  -

 !کردیـــا کار باهام خیلی جنابعالی اینکه مثل میکردم ونپیچش فیتیله:سوفی

 .خنگول بلدی تو قدرم چه -

 رو وروجک توی دیدی وای گفتم.مهیار به کرد اشاره گرفت گاز لبشو سوفی

 جناب ایشون گفتم که میخورد داشت چاییشو سوفی رفت یادم رو مهیار دیدم

 .هستن رسولی مهیار سرگرد

 ؟ شد چی ترسیدم دپری سوفی گلوی توی چایی

 شد؟ چی:گفتم طرفش رفتم

 سریع ترسیدم شد سیاه کم کم که کرد می سرفه طور همون سوفی

 چی میگفت هی بود شده هول مهیارم مالیدم رو ـرش کمـ ـته تخـ خوابوندمش

 شد؟

 !داره آلرژی جماعت پلیس به گفتم آروم
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 ؟!؟!؟! حد این در وگفت زد لبخندی یه مهیار

 .بکنی فکرشو که یاون از بیشتر -

 .رفت صاب ـرم کمـ ـته تخـ خوبم خوبم گفت وآروم آورد باال دستشو سوفی

 خسته وای گه می داره چشاش با سرگرد دیدم که زدیم حرؾ ساعت نیم تقریبا

 .شدم

 .بریم دیگه ما خانوم سوفی خوب:گفتم بلند

 اگه وبابا مامان جون ترسم می من نرین نرین:گفت وترسیده وشد هول سوفی

 .نمیزنم حرؾ باهات دیگه عرفان بری

 به منو که گفت مهتاب به آخری دمای دم بابا:وگفت گرفت گریش سوفی

 .کرده ول خدا امان به دخترتو پسرت ببینی که کجایی بابا سپرده عرفان

 تو جان مهیار وگفتم کردم مهیار روبه.کردم ـلش بؽـ طرفشو رفتم شدم ناراحت

 خیلی بره اگه.ندارم دیگه رو یکی این دوری حملت میمونم جا همین من برو

 .برو میکنم خواهش.میشم تنها

 !×مسولم تو از حفاظت مقابل در من نمیتونم:مهیار

 باشم نکرده لعنت خودم که نیست روزی افتادم هچل توی کنم چیکار نمیدونم -

 .شدم گروه این وارد چرا اصال که
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 سامسونگ کیؾ ـل بؽـ از اتاق یتو رفتم پروندم می فیوز داشتم کم کم دیگه

 پکای کردم روشنش آشپزخونه توی رفتم درآوردم رو و برگم ـگار سیـ سوفی

 عرفان عرفان:زد صدام مهیار که زدم می عمیق خیلی

 تعجب با کنار بره چشماش جلوی از دود که میداد تکون هوا توی دستاشو

 .میکشی ـگار سیـ تو:گفت

 آره -

 .کرد نگام شک با...میکشی برگم:مهیار

 خاطر به بود عالی وضعمون خیر نه بوده این وضعمون اول از کردی فکر -

 خانوادم برای داشتم انداز پس من ولی افتادیم وضع این به بابا بیجای طلبای

 نمی میشم دیوونه دارم برگشت چی همه شدم گروه وارد وقتی کردم می خرج

 .بدم دست از رو سوفی خوام

 !خوب خبر یه:مهیار

 چیه؟ -

 توی تاییتون دو باید ولی بیاره هم خواهرشو تونه می گفت گفتم بابا به:مهیار

 شونشو روی زدم محکم ـوسیدم بـ رو مهیار لپ خوشحالی با باشید اتاق یه

 .......بزرگیــ واقعا حقم در کردی برادری گفتم
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 کوچولو کوله یه توی رو احتیاجاتت فقط:گفتم بهش آروم سوفی طرؾ رفتم

 .بیار برام هم رو گفته چی هر مهتاب و ذارب

 همچین کنم می افتخار دارم دوست داداشی:گفت کردو ماچم محکم سوفی

 خواهر البته گفت درگوشم یواشکی....دارم برادر

 .شیطون بچه برو گفتم و پشتش به زدم

 .حقم در بود کرده رو بزرگواری نهایت شدم، خوشحال واقعا شدم خوشحال

 بیرون اومد اتاق از چپوند زور به کوله یه توی ایلشووس ی همه سوفی

 آمادم من:گفت

 زدن رو خونه در زنگ هنگام همین در

 .بریم که پایین بیایین کیه ببینم میرم من:مهیار

 . باشه داشته کار من با شاید وایسا نه -

 باشه:مهیار

 منم میزدن رو خونه در طور همون که شد سرازیر ها پله طرؾ به مهیار

 یه کرد باز رو در تا مهیار.بود سوفی هم سرم پشت کردم حرکت سرش شتپ

 زد مهیار گردن به اسلحه ی قنداقه با سریع بود نقاب با سیاه سرتاپا مرد

 سریع کرد وشلیک کن خداحافظی زندگیت با:وگفت گرفت من روبه رو اسلحه
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 وپاره شد رد راستم ی بازو ـل بؽـ از تیر که کشیدم خودمو دیوار طرؾ به

 برگشتم رفت در مردم من کرد می فکر که فرد اون و بیرون زد وخون کرد

 بود خورد حال در به تیر میکنه نگام داره زده حدقه چشمای با سوفی دیدم

 بود افتاده بیهوش که مهیار طرؾ به برگشتم.بود شکسته هم رو وشیشه

 از رو سوییچ بود شده بیهوش وفقط بود زنده گرفتم نبضشو زمین روی

 برو وگفتم دادم داشت نگام باتعجب که سوفی به بیرون کشیدم زور به جیبش

 .کن باز رو ماشین در

 طرؾ اون به و انداختمش کولم روی جهت یه با بود سنگین خیلی مهیار

 مهیار. میدزدمش دارم که کرد می فکر دید رو من کس هر که دویدم خیابون

 وحرکت شدم ماشین سوار مبست رو خونه در خوابوندم عقب صندلی روی

 .اورژانس طرؾ به کردم

 شده بیهوش وفقط بود ندیده آسیبی هیچ بود بیهوش مهیار که که ساعته 4

 فقط نیست چیزی:گفتم نزدیکش رفتم اومد مهیار کردن واوخ اخ صدای.بود

 بودی شده بیهوش

 .زد زورش تمام با نامرد میکنه درد گردنم:مهیار

 کن الؼر ذره اورژانس،یه آوردمت زور به بودی نسنگی قدر اون توهم آره -

 بابا
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 ،به است عضله همش نیست چربی اینا:وگفت ـرم کمـ به زد مشت با مهیار

 . نمیشن الؼر زودیا این

 بیمار از داره پرستار دیدم برگشتم رفت گیج سرم خورد مشامم به خون بوی

 گرفتم رو سرم امدست دوتا با گرفتم تهوع حالت میگیره خون ـلی بؽـ ـت تخـ

 به تو رفتم دوباره و کشیدم عمیق نفس تا چند. حیاط توی رفتم وسریع

 کی رسولی مهیار آقای 65 ـت تخـ 341 اتاق خانوم ببخشید گفتم پرستار

 ؟ میشن مرخص

 سرمشون وقت هر و نیست هیچیشون گفت کرد معاینشون که دکتر:پرستار

 مرخصن شد تموم

 ممنون -

 از بود همین شؽلم توی مشکلم تنها میومد خون بوی اشدید اتاق توی رفتم

 تا الحمدهللا میشدم بیهوش آخر ودر میگرفتم سرگیجه تهوع حالت خون بوی

 بسته رو چشماش مهیار. بودم شده بیهوش ماموریتام توی بار 4 فقط حاال

 رفت مهیار دروورد رو سرمش گفتم پرستار به پایانه روبه سرمش دیدم بود

 قرار شونم روی رو دستش رفت گیج سرش که پایین بیاد ـت تخـ از شه بلند

 برده خوابش عقب صندلی روی آبجیم الهی ماشین سمت ورفتیم دادم
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 رو ماشین. نشستم وخودم نشوندم راننده کمک صندلی روی رو مهیار.بود

 بیرون؟ ودویدی گرفتی رو سرت یهو چرا:گفت مهیار که کردم روشن

 سالمو اآلنم شد بد حالم یهو که بودم نخورده یهیچ صبح بابا،از هیچی -

 .سالمتم

 خورد؟ بهم حالتم:گفت سوفی یهو

 سر بشین نـه گفتم خشن سریع شده بد حالم خون بوی از فهمیده که میدونستم

 .جات

 کردم نگا آیینه به بود زده زل سوفی.هم تو شد کشیده ناخودآگاه ابروهام

 کتفشو شد پیاده آروم مهیار ی ونهخ رفتیم زدم لبخند یه بهش بود نگرانم

 بار یه شد وگفت زد صورتش توی مهیار دیدن با خانوم جاج تو ورفتیم گرفتم

 برگردی؟ سالم بیرون بری در از

 !خونه اومدم سالم دیروز همین آره:گفت پررویی کمال در مهیار

 !من برا نریز زبون شد چی ببینم بیا:خانوم حاج

 قدر چه خوشگلی دختر چه وای وگفت افتاد دآلو خواب سوفیه به نگاش بعد

 کیه؟ این کوچولوهه

 .سوفیا من خواهر -
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 کاش کردم ور اون نگامو کرد ـلش وبؽـ سالم:وگفت جلو برد دستشو سوفی

 .بچشم رو داشتن مادر طعم دیگه بار ویه کنم ـلش بؽـ میتونستم منم

 بودم دیده اتاقشو هم قبال اتاقش ـت تخـ روی بردم رو مهیار من کمک با

 رو.بود ومشکی آبی مهیار از ومشکی قرمز من از بود من اتاق مثل تقریبا

 ! نمیخوای چیزی خوبی:گفتم خوابوندمشو ـت تخـ

 .بدم انجام خودمو کارای میتونم نیستم چالغ قدرام اون دیگه نه:مهیار

 .رفتم من پس -

 ممنون.....برگشتم طرفش به....راستی:مهیار

 .کن صدام داشتی کاری.تو نه کنم شکرت تو از باید من -

 .باشه:مهیار

 به چشمای وایستادم آیینه راس بیرون واومدم گرفتم دوش یه اتاقم توی رفتم

 که ولبی صورتم با متناسب بینی ای قهوه موهای و آبی ومخلوط طوسی رنگ

 گریمور که نمیشه باورم.ـبمه لـ باالی که ریزی خال خصوص به عاشقشم

 پسری شدم نیستم شبیه دختر اون به اصال که داده تؽییر منو ی قیافه جوری

 که ابروهامم شده بلند اآلن که کوتاه موهای مشکی چشمای شکل ترکیب به

 شده سبزه پوستم که زده صورتم روی چی نمیدونم من و پسراست مثل تقریبا

 زمان مرورو به مدتی از بعد گفت ولی بود سفید پوستم که صورتی در
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 شد نمی متوجه کسی هیکلم خاطر به تقریبا پایین رفتم گذاشتم ولنزم.میره

 صورتی در سنگین، طور وهمین همین خاطر به بلندم وقد کار ورزش چون

 از واگه شبیه ها بچه به نهایت بی قیافش و و کوتاهه قدش خیلی سوفی که

 اآلن که دختریه که صورتی در ابتدایی دختر یه میکنی فکر ببینیش نزدیک

 قد بود کوتاه خیلی قدش مامانم بود اینجوری مامان دبیرستان،ژن دوم میره

 از کدوم هیچ ولی بود بلند قدش بابا ولی میرسید من های شونه تا شاید مامان

 .بود بینشون که بود عشقی مهم نیست مهم اینا

 سنگین نه کردم ـلش بؽـ بود گرفته وچشماشو بود وایستاده اپن راست سوفی

 عصبانیت با پایین گذاشتمش بود توپر المصب دارم ش نگه تمتونس نمی بود

 !!کنی می مالیم دس کنی می ـلم بؽـ مریضی کنی ـلم بؽـ تونی نمی که تو گفت

 . وزهرا مهتاب از کن تعریؾ برام ببینم بریم بیا شدی زبون بلبل او او او -

 .میاد خوابم خستم بریم:سوفی

 زدیم زل سقؾ به تاییمون دو بیدمخوا پیشش منم خوابید ـت تخـ رو سوفی

 خدا اگه دیگه ماهه 3 تا گفت می مهتاب:وگفت پایین آورد صداشو سوفی

 بر دیگه تو گفتم بهش منم گردی برمی تو و میشه تموم ماموریت بخواد

 !!!آبجی درسته نمیگردی
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 بدم انجام رو انتقالم کارای من تا برگردیم باید ولی گردیم نمی بر عزیزم آره -

 گفت؟ چی دیگه.نه یا

 آهان...هیچی هــا:سوفی

 مهتاب:وگفت بهم وداد درآورد کارت یه کولش از کولش سمت رفت شد بلند

 .داد

 سرهنگ واتسون فاطیما سرهنگ چـــــــــــی کردم هنگ لحظه یه کردم بازش

 ؟!؟!؟!سوم؟

 اآلن؟؟نکنه چرا ولی بعد کردم می تموم ماموریتمو اگه من چی برا آخه

 باشه؟ داشته برگشتنمون برای ای بهانه میخواد

 .برنمیگردم هرگز

 بهونه یه که برگردی تو تا فرستاده اینو که نفهمیدم کرده فکر:گفت سوفی

 جا همین وتو من برگردی تو نمیذارم من خونده کور باشه داشته

 .جا همین... زد داد بلند...میمونیم

 ؟خبر چه زهرا تر،از آروم سیس جا همین گلم باشه -

 بیاییم باهاش تا کنم جمع وسایلمو که گفت بهم پریروز وقتی نمیدونی:سوفی

 ..شدم خرکیؾ قدر چه اینجا
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 پیچو؟؟هان؟ وفیتیله کیؾ خر گرفتی یاد چیه کلمات این ادب بی -

 کلمات این از هی بود ایرانی میکردم چت دخترا از یکی با بابا هیچی:سوفی

 گفت بهم سر آخر کنم می کتلتش ممیزن کنم می هویجش گفت می هی گفت می

 این دیگم, اینی شبیه تو وگفتم فرستادم گورخر عکس یه براش منم پسرم من

 .نشه آفتابی طرفا

 .گرفتیا حالشو خوب آبجی ابول:وگفتم خندیدم

 آبجی؟ شده چی گفتم ناراحته سوفی دیدم

 .شده تنگ وبابا مامان برای دلم:سوفی

 کنم گریه میخواستم میشدم دیوونه داشتم دیگه بود شده تکمیل ظرفیتم دیگه

 در دستم از اعصابم کنترل دوباره داشتم نگه خودمو سوفی جلوی نه ولی

 عصبانی اگه ای مسئله هر برای نیورد سرم که ها بال چه شؽل این بود رفته

 آره دادم تکون عصبی ی نشونه به پاهامو نمیشه حریفم سرهنگم حتی بشم

 بزنم زنگشون میخواست دلم سوفی از بیشتر یحت بود شده تنگ دلم منم

 کنه درست عالقمو مورد ؼذای برمیگردم وقتی بگم مامان به و خوبن وبگن

 گریه بلند وبلند بود کرده ـلقه حـ ـرم کمـ دور دستاشو کردم ـل بؽـ رو سوفی

 کردم سقؾ به نگا اشکشون از جلوگیری برای شد اشک از پر چشمام میکرد

 من داریم رو همدیگه ما ولی رفتن وبابا مامان که درسته آبجی آروم:گفتم
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 بعد به اآلن از.بابا شبیه من مامانی توشبیه خوبه مامان میشی تو بابا میشم

 ؟!!خوبه؟؟ مامان میگم بهت

 مامان وقتی نمیدونی میشه تنگ دلم میوفتم مامان یاد نیست خوب نه:سوفی

 .کرد گریه به شروع دوباره.... افتادم مامان یاد کردم ـل بؽـ رو سرگرد

 من عزیزم کن گریه شی خالی کن گریه گفتم مالیدم ـرشو کمـ ـته تخـ آروم

 .پشتتم

 برو دیگه بسه گفتم اومده بند سوفی ی گریه دیدم که گذشته دقیقه 32

 از راستی گفتم که بشوره وصورتشو دست تا دسشویی رفت بشور صورتتو

 خبر؟ چه امتحانا

 .وخالص شد تموم ههفت اون شنبه:سوفی

 .شده تموم امتحاناش هم مهسا حتما پس اا -

 کیه؟ مهسا:سوفی

 تنها ؼربت توی شی رفیق باهاش کن سعی نازنینیه دختر مهیار خواهر -

 .نباشی

 !!!ندارم رو تو مگه:سوفی

 !!!حالــــــــا -
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 !اآلن چشم وگفت کرد باز درو سوفی زد در یکی

 گفت؟ می چی بود کی -

 .ناهار بیایید گفت می بود سرگرد:سوفی

 !!گشنمه خیلی بریم آره آخ -

 .شکمویی هنوز:سوفی

 .اینم بدو -

 گفتم سوفی به بود سردارم سفره سر رفتیم پوشید وشالشو مانتو سوفی

 در چیزی ای دوؼی،نوشابه که بودم مواظب.... سرداره باباشونم جان سوفی

 .کنه گیر گلوش توی دوباره که نباشه خوردنش حال

 میگیرید رو بدا آدم تر زود چه هر ایشاهلل شدیم مزاحم سالم،ببخشید:سوفی

 .زندگیمون خونه سر میریم مانم

 .مراحمید مزاحمتی جه بابا نه:سردار

 مشکلی: وگفت کرد نگاش تعجب با سردار بود سرخ گریه از سوفی صورت

 اومده؟ پیش

 .تنگه دلش یکم بود افتاده مامان یاد نه -

 .رزدشونخدابیام:سردار
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 ممنون:گفتیم همزمان ومن سوفی

 بازی ؼذام با نبود گشنم دیگه بود کشیده ته همش وشوق ذوق همه اون از

 تکیه وقتا گاهی ولی پلیسم که درسته دادم ؼورت قاشق چند زور به میکردم

 !!!کجایی بابا.دارم احتیاج بابا به ای موقعه هر از بیشتر اآلن میخوام گاه

 سر ام حوصله شدم بلند منم ورفتن شدن بلند همه که ودمب فکر توی قدر اون

 خوابم رفته سر ام حوصله میشورم رو ظرفا من گفتم خانوم حاج به بود رفته

 .میشم ناراحت نه نگید نمیاد

 ...مهمونیدو شما آخه:خانوم حاج

 .بفرمایید وگفتم گذاشتم پشتش به احترام ی نشونه به فاصله با رو دستم

 ها ماست کردم جمع میز روی از رو ظرفا نبود زخونهآشپ توی کس هیچ

 رو ظرفا برگردوندم مخصوصش ظرؾ به هارو سبزی بود شده خورده همش

 برگردم اینکه بدون سرمه پشت یکی کردم حس لحظه یه که میشستم داشتم

 میخواستید؟ چیزی تو بفرمایید گفتم

 سرتم؟ پشت من فهمیدی کجا از تو:سردار

 متوجه هرچیزی یا ای پشه حرکت کوچکترین با فکرم یتو روزا اکثر من -

 بهم حسم وقتم هیچ.سرمه پشت یکی میگه بهم حسم همین خاطر به میشم

 .نمیگه ؼلط
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 بپرسم میتونم:گفتم که میخورد وداشت ریخت چایی یه....اینطور که:سردار

 جوریه؟ چه شما نظامی احترام

 ما؟:سردار

 . شما میشید پس یستیدن نظامی شؽل توی شما مگه دیگه آره -

 .داد انجام رو نظامی سرداراحترام

 .باحاله قدر چه -

 .کار این توی میشه پیر کسی.باحاله خیلی آره:سردار

 .رفتیم دوم ی طبقه به هم با و شستم خورد شو چایی سردار

 بگم؟ چیزی یه میتونم سردار -

 !البته:سردار

 بندازید گیر رو جکسون ماش اگه انداختیم زحمتون توی که ببخشید خدا به -

 .میریم جا این از همیشه برای وسوفی من

 .کنید استراحت بفرمایید.رحمته مهمون زحمتی چه:سردار

 .ممنون،فعال -
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 درش میکرد م خفه داشت م یقه توی بودم کرده که موهامو اتاق توی اومدم

 که میشد گرم داشت چشمام. خوابیدم ـت تخـ روی سوفی ـل بؽـ گرفتم و آوردم

 کردم باز رو چشمام درد از اومد فرود شکمم روی سنگینی جسم کردم حس

 کردم پرت پاشو عصبانی.بود کرده َدر جفتک خواب توی سوفی این دوباره

 بیدار کنی َدر ـلش بؽـ بمب اگه رو سوفی این ولی دیوار به خورد که ور اون

 زمین ویر برداشتم حرص با متکامو.تریلی زیر بره اگه برسه چه نمیشه

 کردم لرز لحظه یه بود یخ زمین ولی بود تابستون اینکه با خوابیدم اتاق

 .وخوابیدم کشیدم خودم روی رو مالفه بیخیال

 خوابیدم و دماؼم به کشیدم دستمو دماؼم توی میره داره چیزی یه کردم حس

 راه کتفم روی داره انگشتی دو چیز یه دیدم که میبرد خوابم داشت دوباره

 ممکن چون نکردم باز رو چشمام همین خاطر به سوفیه چی که همیدمف میره

 چشمم ی گوشه آروم کردم لرز لحظه یه که برد خوابم کم کم.بپره خوابم بود

 به حواسشون.میذارن سرم به سر دارن ومهیار سوفی دیدم که کردم باز رو

 دبلن ناؼافل یهو که میکشیدن کردنم بیدار برای نقشه داشتن بود خودشون

 پخخخخخخخخ:گفتم

 ور درافتاد عرفان با هرکه گفتم بلند زدن زل بهم مترسک عین شون هردو

 پروووو.نکنین بیدار نازنینم خواب از منو باشین ها شما تا.افتاد

 دستشویی رفتم
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 :میگفتن که میشنیدم رو هردوشون صدای

 !بودا بیدار:مهیار

 .ذوقمون تو خورد اااا:سوفی

 من صبح نداره اشکال داشتیم کردنش بیدار برای ها نقشه که حیؾ:مهیار

 .میاریم جا حالشو دارم مرخصی

 ها نمیشه حریفش کی هیچ دیگه بشه عصبانی عرفان اگه میگم ببین:سوفی

 .حلقت تو میاد شاخ جؾ اسرائیلی گاو مثل میشه عصبانی بد خیلی

 .میکنه طرفداریمو زیبا قدر چه کن بزرگ خواهر هه

 .شمحریف من بابا:مهیار

 تو یا من شد پیچ فیتیله فن باند توی بود کی حریفمی خیلی:وگفتم بیرون رفتم

 تو؟هان؟ یا من مپیچید خودش به گردن درد از بود ؛کی

 .بدیم مسبقه حاال بیا جداست بحثش اون:مهیار

 به زیرش بود رفته آب لعنتی جلو بردنم دستمو...دست این با وگفتم خندیدم

 اه نبود سمحوا چرا ظهر ظرفای خاطر

 دردم دادم فشار اطرافش به درد وبا برداشتم کاؼذی دستمال تا چند باعجله

 آخ:گفتم آروم خیلی اومد
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 شده؟ چی:سوفی

 نامحرمم؟ من میگفتین چی میومد پچ پچ صدای ،راستی نشده هیچی -

 زدن آمیز شیطنت لبخند یه و انداختن هم به نگاه ومهیار سوفی

 !!!نـــــــه:وگفتن

 .ینطورا که -

 رفتم سراؼم بود اومده معده درد و دردم سر دوباره داشتم عجیبی سردرد

 هم نظامیم لباس از ای گوشه بیرون کشیدم که سوفی،قرصم ی کوله طرؾ

 ناکرده خدایی اگه آورده رو این چرا بود عقل بی چه پرید رنگم بیرون اومد

 .تمومه کارم که بفهمن

 سیاه نایلون یه توی رو لباس بود فوران ی آمده که بیشتر چه هر باعصبانیت

 داشت م معده درد دیگه خوردم آب بدون قرص تا 5.کوله ته گذاشتم پیچیدم

 دوباره.بودم خورده شب که بود سنگینی ؼذای خاطر به کنم فکر میشد بیشتر

 برای بود شده تنگ مامان برای دلم نمیومد خوابم. زمین روی خوابیدم گرفتم

 بچگی برای بابا برای بفهمم اینکه بدون شد سرازیر کماش موهام کردن ناز

 من که هایی موقع اون جاشوا برای میرفتم کش بابا جیب از پول که هام

 بگیرم اون برا یکیم میگفت سرم پشت از جاشوا بگیرم قهوه یه کافه میرفتم

 شبیه خیلی بود ـوابیده خـ ـت تخـ روی معصومانه چه چرخیدم سوفی طرؾ به
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 وابروهای ها موژه چشمش رنگ موهاش رنگ هیکلش قدش ودب مامان

 کلمه چه.بابا مثل دارم ای ه قهو ی ابرو،موژه،مو برعکسشم من ولی بورش

 این من که سخت چه و گاهه تکیه ست کننده آرام بخشه الهام بابا قشنگیه ای

 میریزه محبت تمام اش کلمه از است دهنده تسکین مامان.ندارم رو محبت

 از وزود ندونستم رو قدرشون که حیؾ.میشن معنا باهم کلمه دو این زیبا وچه

 هنوز.بودم بیدار تاحاال من و بود صبح 1 کردم ساعت به نگا.حیؾ رفتن پیشم

 .برد خوابم ولی داشتم تهوع حالت کمی و میکرد درد معدم

 وسوفی مهیار متعجب ای چهره شدم بیدار خواب از زیادی تهوع حالت با

 اونا به توجه بی بود دستشون توی که سوسکی خصوص به دبو روم روبه

 وصورتمو دست.آوردم باال را بود معدم توی چی وهر دستشویی سمت دویدم

 کاسه دو بود شده چشمام دیشب ی وگریه سر درد از کردم آیینه به نگا شستم

 آروم بهم زدن زل بازم دوتاییشون دیدم که بیرون اومد دستشویی از.خون ی

 و قرصم سریع بود اومده خودش به تازه که سوفی.بده قرصمو گفتم سوفی به

 ؼیر دردش لعنتی میکرد اود داشت همونطور معدم درد خوردم یکی.داد بهم

 نداشت تمومی دردش.زمین روی ونشستم گرفتم رو معدم بود تحمل قابل

 قدر این چشمات ؟چرا شده چی وگفت گرفت رو ـلم بؽـ زیر اومد مهیار

 سرخه؟

 . کردین بیدارم بد قدر این که دیروز خاطر هب -
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 .ـت تخـ روی گذاشت رو من

 چشمام سرخی خاطر به فقط میدونستم داشت آشنایی من حاالت این با سوفی

 اومد نبات چایی لیوان ویه خانوم حاج با بعد دقیقه چند پایین رفت شده هول

 این:وگفت دمالی ـشونیم پیـ به رنگ ای قهوه چیز یه خانوم حاج و خوردم

 .میسوزونه خیلی خیلی چون کنی تحمل باید ولی میکنه خوب رو سردرد

 !میده خوبی بوی چه -

 روی میذاری میزنی هم قشنگ که گالبه با شده پودر دارچین آره:خانوم حاج

 از رو میکروب عنوانی به میشی خوب خوب ولی میسوزونه جور بد سرت

 .بیرون میکشه سرت

 .جالب چه -

 مالفه سوفی کردم تحمل ولی میسوخت ـشونیم پیـ کم کم پایین رفت خانوم حاج

 بهتر خودتون دیگه)آره که کرد اشاره چشماش وبا کشید باال شکمم رو تا رو

 (میدونید

 چه گفتم نکنه شک مهیار اینکه برای بعدش نه یعنی که انداختم باال ابرو

 برد خوابم ریعس دیشب بیخوابی خاطر به من و رفتن ومهیارم سوفی.میسوزه

 .نفهمیدم رو دارچین سوزش واصال
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 رو چشمم افتاد مامان یاد میده ـوازش نـ دلمو آروم داره یکی کردم احساس

 نه دیگه نداشتم خبر وخودم داشتم دوسش قدر چه دیدم رو سوفی که کردم باز

 بر سالم:گفتم بود بعداظهر تقریبا شدم بلند.سرم نه میکرد درد م معده

 !گل خواهری

 نمیکنه؟؟ درد دلت آبجی:سوفی

 .نرفته که یادت داداشی ضمن در خوبم خوب نه -

 میداد دست بهت حالت این میشدی عصبانی خیلی وقتی همیشه تو ببین:سوفی

 عذاب اآلن کردیم بیدارت بد ما اینکه خاطر به که گفتی مهیار به چرا پس

 !!خوو داره وجدان

 دارم حساسیت کارا این به من دونینمی مگه تو طور همین میشد تنبیه باید -

 .نمیشه حریفم هیچیکی بشم عصبانی اگه و

 میکشه تورو هم وگرنه نکن عصبانیش رو فاطیما میگفت سرهنگم اره:سوفی

 .میکشونه گند به ماموریتو هم

 خاطر به حاال تا کی من سوما عرفانم دوما سرهنگ مهتاب،نه اوال -

 هان؟ کردم خراب ماموریتو عصبانیت

 .واال بگو خودش به برو چه من به:فیسو
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 کجان؟ وبقیه مهیار راستی -

 .پایینن همه:سوفی

 .دربیاد کوفتگی از بدنم کم یه بگیرم دوش میرم منم باشه -

 .باش دستت گچ مواظب:سوفی

 .باشه -

 باز دستمو گچ میرفتم باید دیگه فردا کشیدم دستم دور پالستیک یه

 پسرونه کامال براق شلوار به بیرون اومدم اومد حال بدنم حموم رفتم.میکردم

 سوییشرت یه روشم پوشیدم هفت یقه چسبون بلوز یه پوشیدم اسپرت ی

 و گذاشتم هم رو لنز پوشیدم روش هم رو بود رفتن بیرون مخصوص نازک

 راحت تا باال کشیدم رو سوییشرت ی یقه و کردم یقم توی موهامو

 خانوم حاج که کردم سالم.میدیدن موفیل بودن نشسته همه.پایین رفتم.ترباشم

 شد؟ خوب سرت:گفت

 .نمیکنه درد دیگه شده عالی -

 .باشی سالم همیشه انشاهلل:خانوم حاج

 باشن سالم همه انشاهلل -
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 رفته فرو فیلم بحر توی همه بریزه چایی منم برا رفت شد بلند خانوم حاج

 ـوس هـ یخیل کرد چاق ـون قلیـ شوهرش برای دختره فیلم جای یه بودن

 داد یادم رو دادن بیرون ـون قلیـ دود انواع توماس که روزی اون از کردم

 بوم پشت اآلن کاش گفتم خودم پیش.کشا ـون قلیـ قرص پا پرو طرفدار شدم

 بابا با(پاسور)ورق دست یه با آماده ی شده چاق ـون قلیـ یه با بود خونمون

 ببره من از زنی جر با هم بابا....پایین انداختم رو سرم... کنیم بازی بشینیم

 مامان.دادم ویادش شد موفق وبالخره نمیدیم اون یاد چرا که بکنه گریه سوفی

 واصال گذشت زود روزا اون از قدر چه خدا وای بده بهمون چایی لیوان یه هم

 .نفهمیدیم

 توی رفتیم هم وسوفی من اتاقاشون توی رفتن همه دیدم که بود 1/52 ساعت

 دست حالت با سوفی به نداشتم خبر سرهنگ از بود وقت خیلی خودمون اتاق

 تاپ لب درآورد تاپشو لب.کولشه توی گفت که کردم اشاره تاپ لب به

 آنالینه دیدم.مهسا اتاق رفت سوفیم.کوچیکه قدر چه گرفت خندم کوچیکیه

 مهتاب؟ هستی نوشتم سرهنگ برای سریع

 خوبه؟ اوضاع خبر چه:مهتاب

 !؟!شدم؟ خسته وضع این از میشه تموم کی فقط عالی چی همه -
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 دست دور چندان نه ی آینده در که شده گیرمون دست چیزایی یه:مهتاب

 .کنیم می گیرش

 وارد که اونیه از کمتر ایران از خارجی مواد تعداد که میزنم حدسی یه من -

 هواپیما که موقعی نظرم به میشه مبادله مواد بین دراین یعنی میشه انگلیس

 راستین و میگیره صورت کارایی فرصت این در میشینه گیری سوخت یبرا

 .نیست ایران توی گروهی همچین گفته که داره حق هم

 بود؛پیگیری نکرده خطور من ذهن به فکری همچین میگی راست:مهتاب

 . حتما میکنم

 رسیدید؟ نتایجی چه به شما حاال -

 جیسون که روزی نهمتاسفا ولی بشی ناراحت که بگم بهت نمیخوام:مهتاب

 کنی درست رو تاپ لب رفتی وتو میدادن انجام تصویری چت داشتن واحسان

 که میدونسته چون و نمیدونم شو جوری چه شناخته کامال رو تو جیسون

 به و داده احسان به رو ؼلط اطالعات تمام میشه پیگیری پلیس توسط گروه

 .افتاده گیر راحتی این به احسان همین خاطر

 رفت فرار دوقدمیه وتا کنه فرار میتونست راحتی به احسان سرهنگ ولی -

 .کنه فرار که نذاشتم و درآوردم پا از رو اون شما دستور توسط من

 نداده؟ که سوتی خبر چه سوفی از آفرین،راستی خوبه:مهتاب
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 بیشتر عقلی نظر از ولی کوچیکه کم یه جسمی نظر از درسته سوفی بابا نه -

 .میکنم افتخار بهش من و یفهمهم ها حرؾ این از

 .میفهمید اول بار برای میدادم توضیح براش روکه چیز هر منم آره:مهتاب

 !؟!!گفته؟ چیزایی یه مرگش از قبل بابا میگفت سوفی راستی -

 که گفت من به رو دید که رو سوفی بود وسوفی تو انتظار چشم خیلی:مهتاب

 میسپاره تو به رو سوفی یتومسول ببینه رو هردوتون عروسی داشته آرزو

 .کرد فوت ثانیه چند از وبعد

 گریه ومامانم بابا وبرای نبود پیشم کی هیچ کاش...رفتن؟ ازبین جوری چه -

 ....شده ذره یه براشون دلم پیششون برم کاش بکنم

 وقتی روز اون گفته دیگه چیز ها شما به و داشته خون سرطان بابات:مهتاب

 دستش از ماشین وکنترل میشه بد حالش بابات تنبرمیگش داشتن شون دو هر

 به میبرده داشته مرمر های سنگ تازه که کامیون یه وبا میشه خارج

 وفوت میکنه سنگکوب ترس از مامانت متاسفانه میکنه تصادؾ کارخونه

 تسلیت.کرد فوت بیمارستان آوردیمش که دقیقه چند از بعد بابات ولی میکنه

 . سرهنگ میگم

 چیه؟ کارت این ی قضیه تیمرسی،راس -
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 که افراد از کدوم هر که گفت و بازرسی بود اومده ژرنال بابا هیچی:مهتاب

 هر گفت بعد.مقام ترفیع برای بنویس رو اسامیشون رو بلدن وکار ترین خبره

 به سوم سروان از دنیل فرستادم رو تو و دنیل منم خودم از ؼیر به کس

 داده انتقال سوم سرهنگ به تمام سرگرد زا هم تو شد داده انتقال دوم سروان

 .ناهار برم باید میزنه صدام آوا نداری کاری خوب.شدی

 .خدانگهدار برسون بهش و سالمم -

 .برسون،خدانگهدار سوفی به رو سالمم هم تو:مهتاب

 دیدنم برای بابا انتظار بدتر همه از ومامان بابا مرگ به کردم متمرکز رو ذهنم

 بله؟ گفتم میزنن رو اتاق در دیدم که میکردم فکر داشتم داشتم. 

 عرفان؟:مهیار

 بله؟ -

 تو؟ بیام:مهیار

  تو بیا آره گفتم پوشیدمو رو شرتم سویی تشک زیر گذاشتم رو تاپ لب سریع

 .اومد مهیار

 طوری؟ چه نعما طعم با ـون قلیـ یه با جان برادر میگم:مهیار

 اآلن؟ -
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 کرده ـوس هـ هم بابا آمادست چیش همه کردم آماده زؼالشو دیگه آره:مهیار

 مثل چشمام وحشتناکی طرز به من یعنی...بزنیم ورقم دست یه بوم پشت بریم

 یانه؟ بریم...میکردم فکر بهش پیش ساعت 4 تقریبا شد پونگ پینگ توپ

 .میام سوفی با ولی باشه -

 .میگم مهسا به منم پس باشه:مهیار

 بریم؟ کی -

 .دیگه ی دقیقه 32:مهیار

 .باشه -

 سوفیم و مهسا بیرون اومدم اتاق از تا شدم وآماده پوشیدم رو لباسا همون

 بابا بوم پشت برین ها بچه با مهسا:گفت بلند خانوم حاج که بیرون اومدن

 .رفتن ومهیار

 رو مادر نداشتن ی ؼبطه هزارم بار برای....مامانی باشه:گفت بلند مهسا

 .خوردم

 رفتیم مون سه هر وصدای سر با بودن دهش یکی هم با خیلی وسوفی مهسا

 میدونستم خاطرات خصوص به شدیم بوم پوشت ـست مـ وسوفی من.بوم پشت
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 با بابا یادته گفتم بهش سمتش رفتم میبره سر به خاطرات تو سوفی اآلن

 .بده یادم که میکردی گریه هم تو میبرد من از جرزنی

 .دادی یادم تا کردم گریه قدر چه:سوفی

 خوب قدر چه یکشنبه روزای میاورد میریخت چایی برامون مامان یادته -

 .بود

 44 بودی بیشتر وبابا مامان با تو حداقل:وگفت کشید دلش ته از آه یه سوفی

 چه قول بهم یادته بگیرم تولد میخواستم امسال سال 31 من چی من ولی سال

 دادی؟ کادویی

 ایران بیاییم تولدت روز ادمد قول..گفتم آروم...یادمه خوبم خیلی یادمه آره -

 .وبابا مامان بدون ولی ایرانه اینجا حاالم

 .وباباست مامان بدون چون نمیخوام رو کادو این من ولی گفت کرده بػ سوفی

 بیایین؟ نمیخوایین:گفت مهیار

 توی بودیم رفته وگفتم کردم پاک رو بود شده جمع چشمام توی که اشکی من

 .خاطرات

 به کرد شروع سردار اول نشستیم ومهسا وسردار مهیار پیش رفتیم سوفی با

 قاطی)زد ٌبر دست یه اول مهیارم.بلده بود معلوم.ـون قلیـ ی اولیه کردن چاق
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 تعیین رو شاهش رو حکم بازی یاری حالت به بعد( پاسور های برگ کردن

 وسوفی وسردار،مهیار من شاه شد سردار کرد

 ـون قلیـ وقتی من ولی میچرخید دست به دست ـونم قلیـ بازی به کردیم شروع

 .نکشیدم همین خاطر به باشه آزاد فکرم باید میکشیدم

 نامردیه وگفت کرد جمع هارو ورق مهیار بودم شده خسته دیگه بردیم 5؛ 6

 یه توی انداختین رو معصوم طفل تا دو ما تیم تویه زرنگ حریؾ تا 4

 خیلی معصومی تو مقدر چه وگفت مهیار ی کله پس زد محکم سردار.گروه

 .سوخت دلم

 من بدید اجازه اگه:گفتم کرد عوض رو ـون قلیـ زؼال مهیار خندیدن همه

 .بکشم

 داداش بیرون بده اژدهایی وگفت زد بهم دستاشو سوفی

 . آبجی کن صبر -

 جگرم داشت رو نعنا طعم بود عالی ولی یانه خوبه ببینم تا کشیدم بار سه دو

 حالت به زدم عمیق پک یه.گلم آبجی سوفی خاطر به اینم گفتم میاورد حال رو

 بعدکه بود چشمام جلوی دود تمام بیرون دادم بینیم سوراخ تا دو از ـاری خمـ

 قلـ بود مهیار پایین ریخت هری دلم چشمم جلوی اومد آشنا یه ی چهره رفت

 قبال رو حس این نه ولی.ندارم خبر خودم شده طوریم نکنه میزد تند تند ـبم
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 ـنه سیـ به خودشو وار دیوانه اینجوری ـبم قلـ جاشوا نگاه با قبال شیدمچ هم

 یه.بمیره بشه دفن جا همین باید عشق این بشم عاشق نباید نه ولی.میکوبید

 آوردم رو دستام انداختم پایین انداختم رو ـون قلیـ ی لوله و زدم عمیق پک

 پسر ای معرکه گفت بلند مهیار بیرون دادم دهنم از رو دود و صورتم جلوی

 . کنم امتحان منم بذار بود باحال خیلی

 .شد باحال داد انجام رو بودم داده انجام من که رو کاری همون

 کردم نگاش میکرد نگام داشت خاصی نگاه یه با سوفی باحاله نمیدونستم

 بهش بخش اطمینان لبخند یه.نگرانی مثل بود خاصی چیز یه نگاهش توی

 مطمئنی؟:گفت اشچشم با اونم که زدم

 که بودیم اونجا بعد ساعت یه تا تقریبا.نمیدونم یعنی باال انداختم ابروهامو

 مهیار به پایین بود رفته سردار میارم من گفتم رو ـون قلیـ میرفتیم داشتیم

  مهیار؟:گفتم

 هووم:مهیار

 بیرون؟ بدی دهنت از ای ـلقه حـ بلدی -

 !بده یادم نه:مهیار

 دهنم از ـلقه حـ ـلقه حـ حاالت بعد زدم عمیق پک یه فتمگر ازش رو ـون قلیـ

 !میکنم توبیخت ندی یادم اکه گفت مهیار بیرون دادم
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 کالنتریه؟ اینجا مگه -

 !دیگه بده ،یاد نه کم:مهیار

 بیرون میدی ع ع ع حاال گلوت ته از بعد بزنی باید عمیق پک یه ببین,باشه -

 پک ممکنه فقط میشه دایره دایره به تبدیل خودش که کن شکل دایره و ولبت

 !بخوریا رو دودش رو اول

 جاشوا مثل حرفاش و حرکاتاش تمام بده انجام تونست بار چند از بعد مهیار

 حرکاتاشون خیلی:گفت بهم سوفی که برمیداشت رو زؼال داشت مهیار.بود

 براش؟ نشده تنگ دلت همه به شبیه

 ذره یه براش دلم بود اینجا اآلن کاش گفتم آروم پایین انداختم رو سرم

 .نمیشه باز خستگی لز چشمام که من دیگه بریم گفتم بلند بعد...شده

 بریم.بکنیم نذاشتین کاری هیچ اینجا آوردین رو دوتا ما داداش بریم آره:مهسا

 .سوفی

 .پایین رفتن قهر حالت با هم هردوشون

 شدی؟ عاشق:گفت مهیار

 طور؟ چه -

 یانه؟ کردی اش تجربه بدونم میخوام:مهیار
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 !بگم تا بگو چی تو -

 نمیدونم نمیبینه منو اصال اون ولی خیلی دارم دوسش شدم عاشق آره:مهیار

 .کنم چیکار

 آره:زدم داد بیخیال ولی ـبم قلـ تو زد که بود خنجری حرفش این با مهیار

 براش خواست ازم وقتی داشتم دوسش وقتی شدم عاشق ،وقتی سخته عاشقی

 چه ولی بودم رویا رو تو شاپ کافی بریم فردا برای گفت وقتی ببرم قهوه

 زده سر من از خطایی کار مگه گرفتیش ازم چرا خدا بود واهی رویای

 وقتی میشم دیوونه دارم نمیدونی مهیار...پایین ریخت ناخودآگاه اشکم...بود

 تو سوفی وقتی میشه سیخ تنم به مو مرد جوری چه بابا شنیدم مهتاب از

 دیگه گرفت ازم رو شون تا سه هر خدا و میزنه صدا رو وبابا نماما خواب

 راحت خیال با مردم اگه تا نمیبود سوفی کاش کنم مقاومت تا ندارم جونی

 .کردم گریه بلند صدای با...خسته میفهمی شده خسته لعنتی..زدم داد... بمیرم

 چرا گهدی تو گفتم میکنه نگام داره اشکی چشای با دیدم کردم مهیار به نگا

 .کنی دلسوزی داداشت برای نمیخواد میکنی گریه

 گریه همن پشت همیشه برادر تا دو:وگفت گرفت ـلش بؽـ توی رو سرم مهیار

 .چشیدم رو داشتن برادر طعم تازه من بمیری نکنه خدا پشتتم من داداشی کن
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 گرفتم آرامش مهیار ـل بؽـ توی وبابا مامان ـل بؽـ از بعد بار سومین برای

 با داره فرقی چه ـوشش آؼـ ببینم میخواستم اومد بند م گریه خودآگاهنا

 بعد بری میخواستی تو بودیم باند توی که روزی یادته:گفت مهیار.جاشوا

 بندی سرهم چیزی یه بعد شده گذاشته ردیاب من ی یقه روی که فهمیدی

 .دیدخن بلند بلند بعد.دختری که فهمیدم اونجا از کردی ـلم بؽـ ومحکم کردی

 میدونه نکنه ونمیگفته دخترم که میدونسته وقت همه این کرد هنگ مخم

 ولی اونام مثل منم نیست بدی چیز که بفهمه اگه ولی شدم بدبخت وای پلیسم

 بفهمن؟ نباید میگفت سرهنگ چرا

 ؟ میدونن وبابات مامان -

 به برگردم سرکار از که فردا ولی نگفتم کس هیچ به نچ:گفت خنده با مهیار

 .میگم همشون

 حیا مملکته سرگرد سرش خیر ببینم اونور برو وگفتم بیرون اومد ـلش بؽـ از

 میکنی؟ ـل بؽـ رو دختر یه نداری

 بهم ماچ یه اینجا بیاد شد قرار سوفی وقتی که بودم من پس ببخشیدا:مهیار

 .... نبود کارم تو خجالت من.... کرد

 چی؟ ناآل ولی بود خوشحالی فرط از موقع اون خوب -

 ...چیز فرط از:مهیار
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 کم کردی حال مسابقه توی خداییش ولی جالبیه چیز چه چیز فرط از آهان -

 آوردی؟

 گرفتی؟ یاد فو کونگ خوب قدر این جوری ،چه آره:مهیار

 زنده که ای موقعی تا نمیشه باورت گرفتم یاد اون از بود کار فو کونگ بابام -

 قاشق میرفتم تا بس از باشم نخورده فو کونگ بدون ناهار یه ندارم یاد بود

 سیر نخوردن ؼذا از اصال که قدر اون میزد قاشقم به قاشقش با بردارم

 .میشدم

 اون توی بود اومده رفیقت میگفتی که ای قضیه اون جالب،راستی چه:مهیار

 گفتی؟ راست رو حرفا اون از باند

 عشقم رفیق جای به فقط بود راست آره:وگفتم کردم نگاش خاص نگاه یه با -

 ..ولی پاش تو بره خار یه نداشتم دوست من شد پرپر جلوم که بود

 فهمیدیم تقریبا دیگه مام بیخیال دیگه خوب:کرد فرق نگاش مهیاررنگ

 .حله دیگه کنیم دستگیرش اگه کاری کجای جکسون

 .کنیم زندگی آرامش با میتونیم وسوفی من یعنی -

 .طوره همین آره:مهیار

 .شدم خسته بریم دیگه خوب -
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 شبیه اصال سر پشت از افتاد راه من از وجلوتر برداشت مهیار رو ـون قلیـ

 چشمای ولی وهیکل قد نظر از بود مهیار برابر دو جاشوا نبود جاشوا

 مهیار ولی بود ـرنگ کمـ ای قهوه موهاش جاشوا. بود هم مثل هردوشون

 که بود معلوم قیافش زا مهیار ولی خارجیه میزد داد قیافش جاشوا.بود سیاه

 بیدار سوفی اتاقشون توی رفت مهیارم اتاق توی رفتم من.اصیله ایرانی یه

 مال اون تاپ لب سر بره نداره حق اون کردم تعجب بود پاش رو تاپ لب بود

 رفتم عصبانیت با نداره هرکسی که توشه اطالعاتی پلیس مخصوص و منه

 !!!داداش کردی دیر گفت که پیشش

 .پلیسم نمیدونه ولی...گفتم آروم.. دخترم من میدونه مهیار:گفتم مقدمه بی

 شوخی گفت سوفی بود بامزه خیلی تاپ لب نور توی سوفی متعجب ی چهره

 نه؟ دیگه کرد

 ...نمیدونی مگه هان...کردم اشاره تاپ لب به...این سر رفتی چرا!نه -

 شاپ کافی 9 ساعت فردا که داده پیام برات مهتاب ولی میدونم میدونم:سوفی

 . میبینتت سولماز

 ایرانه؟ مگه -

 دلشم و رو رودر بزنه حرؾ باهات باید میگه رسیده دیروز ایرانه آره:سوفی

 .شده تنگ برات
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 .میکنه کلش از پوست شده تنگ من برا دلش که بفهمه آوا اگه:گفتم خندم

 .باباته جای مهتاب خره تو نمیکشی خجالت:سوفی

 ببینه؟ رو من خوادمی چی برا میدونم،حاال -

 .بست رو تاپ لب بعد نگفت نمیدونم:سوفی

 یکشنبه فردا بود شده 34 ساعت تازه بود ـوابیده خـ سوفی که بود ساعت یه

 باید پس راهه اینجا تا ساعت یه حداقل شاپ کافی دیدم که ای نقشه طبق است

 وسردار سرگرد وقت یه که باشم خونه 33 ساعت که بیفتم راه زود صبح

 .همننف

 خانوم حاج سرکار بودن رفته وسردار سرگرد بود 4/52 ساعت بودم آماده

 بودیم خونه ومهسا سوفی منو فقط کنه خرید بازار یکشنبه بود رفته هم

 من پرسید کسی اگه میرم دارم من سوفی:گفتم بهش کردم بیدار رو سوفی

 من حمومه بگو کن باز رو دوش برو کردن شک اگه یا خوابه بگو کجام

 خوب؟ نباش نگران خونه میام 33 ساعت

 .برو خوب: سوفی

 تاکسی کورس دو حداقل نبود خونه مراقب کسی خونه از بیرون رفتم سریع

 دقیقه 42 فقط که بود کرده رحم بهم خدا شاپ کافی به رسیدم تا شدم سوار

 .بودم کرده گیر ترافیک توی
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 شون میز سر لداخ رفتم بودن اونجا وسرهنگ دنیل شاپ کافی توی رفتم

 خبر؟ سالم،چه گفت سرهنگ نشستم

 وگرنه برگردم باید بگید رو کارتون زود فقط امانه امن چی همه سالم،هیچی -

 .میافتم سر درد توی

 میز روی گذاشت رو بود رنگ طالیی که رو خودم مخصوص کلت سرهنگ

 پیشت:وگفت خودمه مخصوص کلت فهمید میشد راحت که بود جعبه توی البته

 !بیافتی سر درد توی ممکنه هباش

 ..مگه چرا سر درد:گفتم میزد حرؾ مشکوک سرهنگ

 جاسوس دوباره گروهشون توی ما که فهمیده جکسون متاسفانه:سرهنگ

 ودقیقا بودیم همکار باهم دو هر ویلیام و من....کشته رو ویلیام و گذاشتیم

 ...بودیم شده التحصیل فارغ افسری دانشگاه از همزمان

 چـــــــــرا؟ ویلیام ممکنه رچی؟ؼی -

 از جکسون....متاسفانه ولی بره که بود شده داوطلب خودش:سرهنگ

 پیدا رو تو ممکنه بستس ودستمون ایران اومده ودوباره رفته در دستمون

 منحل گروهش بهترین شدی باعث تو چون بگیره انتقام ازت وبخواد کنه

 .بشه
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 مهیار راستی...میرفتم باید ودب 32 کردم ساعت به نگا... طور این که -

 .خداحافظ برم باید دیگه من.پلیسم من نمیدونه ولی دخترم من میدونسته

 موفق.نمیشد تموم راحتی این به ماموریت این نصؾ نبودی تو اگه:سرهنگ

 خداحافظ باشی

 داشتن مردم نصؾ تقریبا.. نذاشتی احترام گفت بلند که در سمت میرفتم داشتم

 هستم باشما میکنم افتخار وگفتم پازدم محکم میکردن نگاهمون

 داده مو یقه میبرید داشت نفسم.خونه سمت ودویدم کوبیدم پا دوباره.سرهنگ

 بودم گذاشته که سیاهی کاله طور وهمین باشه پوشونده صورتمو که باال بودم

 خانوم حاج دیدم که میشدم خونه نزدیک داشتم.گرما از میکرد م خفه داشت

 .کنم چیکار وای: خیابونه سر

 به رو خودش تند تند ـبم قلـ دویدم سرعت تمام با.بودم گذاشته باز رو در من

 پریدم برسه کوچه به اینکه از قبل خانوم حاج میکوید م ـنه سیـ ودیوار در

 توی رفتم بود خواب سوفی اتاق توی رفتم سریع روبستم در.  خونه توی

 کردم عوض لباسمو گرفتم وشد یه درآوردم رو جعبه لباسم توی از حموم

 پوشیدم وپوشیده دخترونه کامال لباس یه میشدم راحت بانداژ این گیر از دیگه

 گذاشتم رو لنزم.اومد ،یادش گفتم بهش که بعد و شد سوفی تعجب باعث که

 بلند خیلی موهام پشت ولی بود شده بلند کوتاه جلوش بستم اسبی دم موهامو

 رو خدا ولی بشه کوتاه موهام بود قرار که خوردم حرص قدر چه و بود شده
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 وبه سرم انداختم تیره ای قهوه شال یه. بود شده بلند ماه چند این توی شکر

 حاج.پایین رفتم.نبود پیدا موهام عنوان هیچ به که بستم خوشگل خیلی حالت

 تعجب دید لباس اون توی رو من ووقتی برگشت شنید پا صدای وقتی خانوم

 دوال. من طرؾ خورد وقل زمین رو افتاد دستش از دستش توی وپرتؽال کرد

 اسمم دخترم من ولی شدید شوکه میدونم:گفتم.برداشتم رو وپرتؽال شدم

 خودتون کنم پسر شکل رو خودم خونوادم درامد برای بودم مجبور فاطیماست

 منو امیدوارم بودم مجبور.گرگِ  نیست گربه امروزی ی جامعه.که میدونید

 .ببخشید

 کردو ـلم بؽـ محکم ولی گوشم زیر بزنه که اآلنه گفتم طرفم اومد خانوم حاج

 حرکاتت یا صدات نه قیافت نه آخه نیستی پسر تو میگفت بهم حسی یه: گفت

 مسلمون تو مگه ولی داریم ای جامعه چه اآلن که میدونم.نیست پسرا مثل

 ...موهات چون نیستی

 ودوست نبودم پایبند ونماز ابحج به زیاد من ولی مسلمونه امون خانواده -

 .کنم پیدا دوباره تولدی شدنم مسلمان دوباره با امروز از دارم

 شهادتین دوباره درست روحانیه یه پیش باید فقط میدم یادت:خانوم حاج

 چی؟ سوفی.اینجا بیاد شب محلمون مسجد روحانی بزنم زنگ میرم من.بگی
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 نگاش برگشتم....میگم رو شهادتین هم باز ولی هستم مسلمون من:سوفی

 . آبجی بهت میکنم افتخار گفتم گوشش دم کردم ـلش بؽـ محکم و کردم

 درباره زد حرؾ برام اسالم دین ی درباره خانوم حاج تقریبا ساعت یه از بعد

 ،واجب بودن مباح ها بودن وحرام حالل کاراشون ی درباره اعقایدشون ی

 منو داشتی آرزو بابا گفتم مدل تو.گفت سوفی من و برا رو همه ـستحب ومـ

 به اصال ولی بودیم مسلمون البته.شدیم ببینی که نیستی باشیم تو مثل وسوفی

 اآلن ولی نمیکردم عمل وبهش نداشتم اعتقادی حرفا این واز وروزه نماز

 .واقعی مسلمونه یه بودم شده دیگه

 من بودن از میدونستم ولی شد خوشحال دخترم من که فهمید سردار وقتی

 داره حق بالخره بود بزرگ خودش پسر چون نیست راضی خونه این توی

 وسوفی من که وقتی از. نمیرم مهیارم طرؾ دیگه من ولی باشه بچه نگران

 به آرامشی یه دلم توی شدیم نوپا مسلمون یه ودوباره گفتیم رو شهادتین

 میکنه نگام شک با طور همین سردار ولی.نبوده هرگز که اومده وجود

 .خی خی بی سوفی قول به.چرا دونمنمی

 هم به حالم بخورم بادمجون خورشت شام برای باید اآلن که این تصور از

 توی صبح تا باید بخورم اگه جور چه دارم حسایبت بادمجون به من میخوره

 چیکار وفکریم گشنمه بسیار اآلن و بشه خوب حالم تا باشم دستشویی

 ؟!؟!!کنم؟
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 .گشنمه گهدی بریم بیا فاطیما:سوفی

 .اومدم -

 نفسی ویه شدم راحت ها بانداژ اون گیر از که بودم خوشحال خیلی

 صورتشون تو میکشیدم خجالت پایین رفتیم سوفی وبا کردم سر شالمو.میکشم

 کنار سوفی بودن نشسته سفره سر همه.بودم گفته دروغ بهشون آخه کنم نگا

 و مهسا بین یخال صندلی تنها زدن حرؾ به کردن وشروع نشست مهسا

 میکنه نگام داره سوفی دیدم کشید ؼذا برام خانوم حاج.نشستم که بود مهیار

 ؼذایی خوبه خداییش ولی کشید خوام زجری چه شب بخورم اگه من میدونه

 برم باید سریع بخورم اگه چون بشه استفاده بادوم از توش که نپخته

 نه... عرفان:گفت مهیار که بگذره زمان که کردم دس دس کم یه.بیمارستان

 ندارید؟؟؟ دوست نمیخورید ؼذا چرا خانوم فاطیما یعنی چیزه

 میخورم اآلن بیا اصال نه نه -

 چشماما و پایین انداختم رو سرم....خوردم رو ؼذا اون از پر قاشق ویه.....

 بد حالم داشت لعنتی.داشتم حساسیت بهش ولی داشتم دوس رو ؼذا بستم رو

 یه دوباره.شد رفع الحمدهللا که خوردم رو نوشابه از قلوب یه سریع.میشد

 رو گذاشت رو دستمو رفت سیاهی چشمام که خوردم مرتبه 1 تا دیگه قاشق

 مرسی:وگفتن شدن بلند وسردار مهیار دیدم که مالیدم رو سرم وآروم میز
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 توی گذاشتن و برداشتن رو کثیؾ ظرفای هم مهسا و سوفی.ورفتن. بود خوب

 .میشورم رو ظرفا من گفت خانوم حاج و من به مهسا. ظرفشویی ماشین

 تهوع حالت کم کم.اتاق توی رفتیم سوفی با و کردم قبول خواسته خدا از

 دارم حساسیت چیز تا 5 به کنم حساب بخوام اگه لعنتی میداد دست بهم داشت

 حالم که متنفرم قدری به همه از.خون بادمجون،بادوم،بوی:مامان مثل درست

 باز اصال که پوشیدم رو خودم مخصوص خوابم لباس.میکنه بد یجور این رو

 طرؾ به دویدم سریع که کردم شونه جلوشو موهامو بود گشاد ولی نبود

 رو خوردی زور به که چیزی همه این بده قدر چه وای وای. دستشویی

 که انداختم ـت تخـ روی رو خودم بیرون دوید سوفی.بدی پس زور به دوباره

 دستش که نباتی چایی.  نبست هم رو ودر اتاق توی پرید عجله با سوفی دیدم

 ...حامل کنم فکر:گفت شیطنت با سوفی داد خوردم به زور به رو بود

 اون میزنه پرپر داره جلوش خواهرش یابو، نکن فکرا ازاین تو: گفتم بلند

 ...و میکنه فکر چیزایی چه به داره

 دست.میرفت گیج هم سرم. بود گرفته ام گریه کم کم. دستشویی طرؾ دویدم

 دیدم که بیرون رفتم. شده زرد چهرم دیدم آینه توی که شستم رو وصورتم

 شده چیزی گفت مهیار که ببیندم رو اتاق در رفتم میشه رد اتاق از داره مهیار

 ؟
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 این قبال چون بود سابقه بی دستشویی،این طرؾ دویدم دوباره وای...نه نه -

 چیشد خوبی فاطی فاطی:وگفت ترسید هم سوفی که نمیآوردم باال زیاد همه

 . یهو

 ـت تخـ روی که رو وشالم کشیدم دراز ـت تخـ روی.خوبم گفتم بیرون رفتم

 پایبند چیزا این به باید بعد به این از ولی بودم مسلمون انداختم سرم روی بود

 ؟!!بیاد؟ بگم مامانم به میخوایین خانوم فاطیما:گفت مهیار بودم می

 .خوب خوبم نه -

 .بخیر شب بگید منم به اومد پیش مشکلی اگه باشه:مهیار

 .بخیر شب حتما چشم:سوفی

 بخیر شب:وگفتم دادم تکون رو سرم منم

*** 

 رفع تا میزد سرم باید وگرنه بودم خورده کم تازه بود خوب حالم تقریبا صبح

 چون بزن آسم یا بیمارستان برم باید بخورم بادوم نکرده خدای اگه.میشد

 .بنده می مو تنفسی راه بادوم

 شده خسته میکردم فکر داشتم اینجا بودیم اومده وسوفی من که بود هفته 4

 برم میزنه سرم به دفعه یه بخوابم دلهره بدون میخوابم وقتی میخوام بودم
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 سرپیچی مافوقم از نباید که میگم دفعه یه از ولی پلیسم من که بگم بهشون

 امتحاناشون دیگه راحتن همه با مهسا با اوقات شتربی سوفیم.گیجم گیج کنم

 که روزا اون برای. خیلی شده تنگ قدیما برای دلم وآسوده راحت شده تموم

 به اوقات گاهی.داد رو بودم عاشقش که ماشینی بهم بابا شدم قبول دانشگاه

 ماه 4.گذشتن وزود ندونستیم رو اصالقدرشون که میکنم فکر هایی زمان

 ماه 4.بگیریم تولد باید وبابا مامان نبود در که روزی.میشه مسال 45 دیگه

 از که کنم گریه اونقدر میخواد گرفته دلم هــی.سوفیه تولد من تولد از بعد

 اون تقریبا.نیاد در صدام دیگه که بزنم داد اونقدر بیاد بند نفسم زیاد ی گریه

 تقریبا فتر بین از کشور این توی اومد وقتی داشتم که وخشنی خشک روح

 وبد خوب ی درباره بابا همیشه. تر سرد خصوص به شده تر شکننده روحیم

 گل برگ از که خونواده این به داشتم من.دروغ ی درباره میزد حرؾ برام

 در وجدان عذاب حس میگفتم دروغ تر زالل آب از تر شفاؾ آینه تر،از لطیؾ

 که میافته شماره به منفس سرکار میره مهیار وقتی جورایی یه میکرد بیداد من

 که نمیگرفت صورت دنیا توی خالفی هیچ کاش.نشه جاشوا مثل سرنوشتش

 بودم شؽلم عاشق من.بزنیم وکله سر وآدماش شؽل این با نبودیم مجبور ماهم

 طاقتم شدم متنفر ازش شد جاشوا مرگ مسبب وقتی ولی میکردم افتخار بهش

 از.کنم تحمل نمیتونستم انیهث صدم یه نبود سرهنگ اگه. شد تموم شد لبریز

 نمیخواستم برداشتم ـگار سیـ نخ یه سوفی ی کوله ـل بؽـ از شدم بلند جام
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 احتیاج بهش واقعا واآلن میزدم تفریح برای وفقط نکردم و کنم عادت بهش

 هرگز کاش نشستم تاب روی صفابود با چه.شون خونه حیاط توی رفتم.داشتم

 هرگز کاش.نداشت وجود هرگزی صالا کاش....هرگز کاش نمیبودم پلیس

 ؛دیگه شده ریزی برنامه عشق اساس بر دنیا نه ولی... نداشت وجود عشقی

 ولی دارم ،دوسش ندارم دوست رو مهیار که بگنجونم خودم به نمیتونستم

 عشق ـبم قلـ توی ولی هستم صمیمی مهیار با که درسته بیشتر رو جاشوا

 میوفتم شاپ کافی برم بود قرار که شپیشنهاد یاده وقتی کرده لونه جاشوا

 ودیوار در به نگاه.میشه ریش ریش دلم ـلم بؽـ تو مرگش آخر ی لحظه ،یاد

 راست ننویسید خاطره ها دیوار روی ندارید برگشتن قصد اگه میگن کردم

 .وبرنگشت رفت ولی کرد حک رو خودش عشق دلم دیوار روی جاشوا گفتن

 برات نکش آه من آبجی:گفت سرم پشت از سوفی که کشیدم دلم ته از آه یه

 .ات ریه برای داره ضرر هوا نداره ضرر

 یاد بعد میکنی ات ریه وارد رو بیرون هوای بکشی آه اگه مگه:گفتم دلم تو

 خاطر به میکشی عمیق نفس بندش پشت میکشی آه وقتی که افتادم بعدش

 .گفت همین

 درسته؟ نشدی عاشق هنوز تو سوفی:گفتم دریا به زدم رو دلم
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 همونی عاشق شدی تو ولی نشدم عاشق آره:وگفت نشست پیشم اومد سوفی

 نه؟ داد جون ـلت بؽـ توی که

 اینقدر چرا نمیدونم نمیره بیرون ـبم قلـ از اون عشق چرا نمیدونم سوفی -

 بین از بعدش گفت که ای جمله خصوص به یادشم به همیشه دارم دوسش

 .رفت

 ؟!!گفته؟ بهت چیزی مرگش موقع که بودی نگفته:سوفی

 اون ولی ندارم دوسش که کنم تظاهر خواستم نگفتم کس هیچ به نگفتم آره -

 جمله یاد وقتی داشت نگه حرکت از ای ثانیه برای رو ـبم قلـ جملش اون با

 از ساله3 اینکه با میشه رو زیرو دلم فاطیما دارم دوست گفت که میافتم ش

 دست و تازه ی جوونه یه مثل ـبم قلـ توی عشقش هنوز.میگذره مرگش

 دوسش هنوز ولی گرفت خواهد رو جوونه این جای کی نمیدونم نخوردست

 ....چکید چشمم از اشکی وقطره....خیلی دارم

 !!آبجی کنی عمل زدی که حرفی به امیدوارم:سوفی

 حرؾ؟ کدوم -

 اون توی میریم وقتی اونجا برنگردیم فاطیما:وگفت کرد نگام سوفی

 که هایی الالیی تمام ومامانه بابا ی وخاطره یاد اش گوشه گوشه خونه،تمام

 .گوشمه تو هنوز خونده برام مامان
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 برم مقدماتی برای باید من ولی برنمیگردیم که گفتم مهتاب برنمیگردیم،به -

 .بذارم اینجا تورو که ندارم اعتبار چون میریم هم وبا اونجا

 من نگران نمیخواد حریفم رو مرد تا ده خودم من:گفت ای فرانسه به سوفی

 .رو انتقالیت طور همین و بده انجام رو کارات مقدمات اونجا برو باشی

 میخوای من خواهر ده انگلیسی به طور همین نزن حرؾ ای فرانسه به لطفا -

 میریم هفته یه برای ما.بشه کشیده گند به وماموریت بیافتم سر درد توی

 .میخریم اینجا خونه یه پولش با میفروشیم رو خونه اونجا

 ؟؟!؟!!شد؟ فهم شیر:گفتم فارسی به بعد

 کردی فکر زد حرؾ تو با نمیشه اصال بابا آره:گفت حوصلگی بی با سوفی

 ...جا این

 .میام منم مهسا پیش برو هم تو فهمیدم گفتم بگه رو حرفش ادامه نذاشتم

 .مهتاب به زدم زنگ برداشتم موبایلمو زندگی چه هی راحت چه رفت

 تو؟ طوری چه خانم مهتاب به به -

 سرگردی؟ ی خونه سالم،کجایی:مهتاب

 باشم؟ کجا قرار مگه آره -

 زدی؟ زنگ داشتی کاری:مهتاب
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 منو واقعی هویت اینا نباید چرا وگفتم شدم درخت یه به ونزدیک شدم بلند

 بدونن؟

 .بود همین کارت.دادن دستور باال چرا،از نمیدونم خودمم:مهتاب

 .دیگه آره -

 .خداحافظ شلوؼه سرم باشه:مهتاب

 .خداحافظ -

 یه که.جاشوا عشقم گفتم.میگفتم رو جاشوا اسم هی باال میرفتم که ها پله رفتم

 اسمش میزدی حرؾ دربارش که عشقی پس گفت که شنیدم سرم پشت صدایی

 نه؟ جاشواست

 برای که بود دانیال اصلیش اسم گفتم سریع پس نبود ایرانی جاشوا اسم نه نه

 .جاشوا میگفتم من نفهمه کسی اینکه

 داری؟ دوسش خیلی:مهیار

 .ودارم داشتم -

 عشقت؟ کجاس:مهیار

 .بنده ی وبابا مامان پیش -

 کرده؟ فوت:مهیار
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 .بزنه باالنس آفتاب من برا قراره است زنده پ نه پ -

 داری؟ دوسش هنوزم: وگفت شد براق چشماش مهیار

 .دیروز از بیشتر آره -

  مرد؟ جوری چه:مهیار

 گرفته دلم برخورده بهش میدونستم اتاق توی ورفتم ندادم رو سوالش جواب

 مثل درآووردم رو بودم کرده قایم کمد توی که مو اسلحه حموم توی رفتم. بود

 با. سرجاش گذاشتم دوباره کردم که وارسیش بود پر خشابش بود همیشه

 گریه تونستم تا بیرون ریختم بود کرسی رو چی هر.دوش زیر رفتم لباس

 وارد سوفی نمیخواست دلم بود شده طاق نبودنشون از تحملم دیگه کردم

 .لعنتی زدم داد رفتن وبابا مامان چرا آخه نمیخواستم میشد ماجرا

 لعنتی روزای این چرا.خون ی دوکاسه بود شده چشمام بیرون اومد حموم از

 درست ساالد داره خانوم حاج دیدم پایین رفتم پوشیدم رو لباسم. نمیشد تموم

 ؼذا برم من مادر بیا:خانوم حاج.میکنم درست من بدید اجازه اگه:گفتم میکنه

 .کنم درستش رو

 به دستام تو چیز همه زیبا چه کردم ساالد کردن درست به شروع آروم آروم

 خورد خانوادم نبود زیر داشتم کاهو این مثل میشد خورد چاقو ی واسطه

 توی داره عشق ی جوونه میدونستم داشتم دوسش کردم فکر مهیار به.میشدم
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 با من مامان قول به خواستم نمی رو عشق این من ولی میشه زده ـبم قلـ

 این ولی میزنن شون پسرا به مادرا ی همه که حرفی کردم ازدواج شؽلم

 هوا بی یهو که زیبایی ی کلمه چه مادر.میکنه فرق من برای موضوع

 !!!مامان؟:گفتم

 بودی؟ من با جانم:خانوم حاج

 .شده تنگ مامانم برا دلم آره -

 رو چاقو بود دستم تو چاقو بود ـلم بؽـ تو کرد ـلم وبؽـ طرؾ اومد خانوم حاج

 پیداشد سرکلش مهیار که میگفتم دروغ خانواده این به داشتم من باال آوردم

 چی هدفم کردم رو کار این چرا.دستم کؾ توی کردم فرو رو چاقو سریع ومن

 می کردم؟شاید فرو دستم توی رو چاقو گفتم؟چرا دروغ بهشون بود؟چرا

 کنه کم گفتم رو خانواده این به که دروؼی درد چاقو این درد خواستم

 میزد آتیشم داشت وخیانت دروغ این بلکه نمیکردم حس رو نه؟سوزشش

 فوران دستم از خون شد باعث که کشیدم بیرون دستم از محکم رو چاقو

 پدر نبود درد چشیدم هم رو این از بدتر درد من ولی بود بینهایت دردش.کنه

 دختر مثل رو من که ای خانواده به گفتن دروغ درد عشقم نبود ومادر

 .بالخره میشه تموم نیست مهم نمیکنه درد:گفتم.میدونستن خودشون
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 نیاز بخیه به کنم فکر:گفت بودن،مهیار شده هول که ومهیار خانوم حاج

 .اورژانس ببرمش من ببند رو دستش فعال بیا مامان باشه داشته

 چیشده وای:گفت سوفی که کردم اونور رو صورت میکرد اذیتم خون بوی

 فاطی؟

 !!داری عادت چیزا این به که تو فدات هیچی -

 .نیست چیزی که کردم اشاره چشمام با... تو ولی دارم عادت من:سوفی

 نمیکنه؟ اذیتت خون بوی گفت کنارم اومد

 .میکنم تحمل نیست مهم ولی خیلی چرا -

 .توکما بری ممکنه داری آلرژی این به تو میکنی تحمل رو چی چی:سوفی

 فاطیما خوبه حالتون کما تو بره چرا:گفت و شنید مهیار رو ش جمله آخر

 .خانوم

 زدم بخشی آرامش لبخند ولی میخوندم مهیار چشمای توی رو ترس

 خانوم حاج کردم حس دستم توی عمیق سوزشی یهو و نیست هیچی:وگفتم

 وووییی:گفتم که بود تحمل قابل ؼیر دردش بود کرده بتادین در ؼرق رو دستم

 .میسوزه وووییی گرفت درد
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 دردم من بگی تو شد باعث چیزی یه بالخره عجب چه:گفت و خندید سوفی

 .اومد

 لباس من.میزنی رو حرفی همچین که خبره چه دلم تو نمیدونی عزیزم سوفی

 توی رفتم.ماشین سمت رفت سریع و پوشید لباس رفت مهیار بودم پوشیده

 درد از کمی تا کردم فرو دستم توی چاقورو من کردم فکر کارم وبه ماشین

 نمیدونم. کرد پیدا افزایش اونا نگرانی شد بیشتر اما بشه کم دروغ و خیانت

 برسه ذهنم به که کاری هر و بگیرم تصمیم نمیتونم درست شدم اینجوری چرا

 خورد بخیه دستم تا6 و داخل رفتیم اورژنس به رسیدیم. میدم انجامش سریع

 وقتی خورد بودم بهوش وقتی اونم بخیه تا 34 سرم من نبود چیزی این ولی

 نمیزدم ودم میخریدم جونم تمام با رو درد باال میکشید رو نخ دکتر دفعه هر

 . شکنم نمی هرگز که دادم قول خودم به چون

 رو خودم نتونستم رفت سیاهی چشمام یهو که بشینم ماشین تو رفتم می داشتم

 خاطر به گرفت منو یکی که میافتادم داشتم گرفتم سرم به دستامو بگیرم

 اون با مهیار کردم باز که چشمامو بود افتاده فشارم بود رفته ازم که خونی

 فاطیما؟ خوبی وگفت کرد نگام چشماش

 !افتاده فشارم کنم فکر آره -
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 بستم رو چشمام نشستم که ماشین تو بشینم که کرد کمکم ماشین تا مهیار

 .گذاشت آروم آهنگ یه مهیار

  یکیش بارم این برم میخواست دلم بار صد

 پیش حرؾ بدون میرم جدی جدی دفعه این ولی

 داره هم فرقی مگه نبودن یا بودن تو پیش

 داره کم چیزی یه دنیات میفهمی رفتم وقتی تازه

 آسونه خیلی کردن فراموش که میگفتی بهم همش یادته

 نمیمونه خاطرم تو هیچی دیگه تو از کن تماشا بشینو حاال

 نیست من جای هات شونه دیگه تمومه بود بینمون چی هر

 نیست من پای رد بعد به این از سرنوشتت مسیر توی

 آسونه کردن فراموش که میگفتی بهم همش یادته

 نمیمونه خاطرم تو هیچی دیگه تو از کن تماشا بشینو حاال

 روته به رو که منی این بسپار خاطرت به منو خوب

 آرزوته دیدنش این از بعد که کسیو رفتن کن تماشا

 کنم بیدارت ـستونی زمـ خواب این از نمیتونم زدیو خواب به خودتو تو
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 کنم تکرارت نمیخوام دیگه که بودی زندگیم اشتباه بزرگترین تو

 آسونه خیلی کردن فراموش که میگفتی بهم همش یادته

 نمیمونه خاطرم به هیچی دیگه تو از کن تماشا بشینو حاال

 نیست من جای هات شونه دیگه تمومه بود تو از چی هر

 نیست من پای رد دیگه بعد به این از سرنوشتت مسیر توی

 رفته مهیار دیدم کردم باز که رو چشمام داشت نگه ماشین کردم احساس

 تا هزار خودشون که مردمی به کردم نگاه اطرافم به بگیره چیزی سوپری

 اومدم یا ماموریت اومدم من که اومد پیش برام سوال یه دارن مشکل

 یه دیدم خودت پیش ببر منم خـدا.من چرا آدم همه این من چرا نمیدونم.گردش

 پیاده شد پاره وپالستیک داره نگه نمیتونه رو دستش که ایی پرتؽال پیرزن

 که ریختم دیگش ی میوه ی کیسه توی براش رو پرتؽاال کمکش ورفتم شدم

 .جوون شی پیر:گفت

 .شه تموم زودتر کنی دعا کاش:گفتم

 مادر؟ شه تموم چی:پیرزن

 .شدم زندگیم،خسته -
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 به بره باید وکی بیاد باید کی میکنه تعیین اون خداست دست زندگی:پیرزن

 خونمون بیا.خیلی بزرگه خیلی نمیذاره جواب بی رو کسی شو متوسل خودش

 . مادر

 .ممنون،خدانگهدار -

 .خدانگهدار:پیرزن

 به پشت از داره هیکل قوی مرد یه دیدم که مهیار ماشین سمت میرفتم داشتم

 ی قمه یه مرده اون دیدم که مهیار سمت رفتم عجله با میشه نزدیک مهیار

 دوال که شکمش به زدم لگد پا با سریع مهیار به بزنه میخواد و دستشه گنده

 پرت شد باعث که چرخیدم و سرش کنار گذاشتم پاهامو دوتا حرکت یه با شد

 کی تو:گفت طرفش ورفت درآورد شو اسلحه مهیار عقب بود رفته شالم. بشه

 هستی؟هان؟

 مرد یه دیدم که کردم پراکندشون دست با بودن شده جمع دورمون مردم همه

 دویدم بادو میشه نزدیک مهیار به باز داره هست اسلحه دستش که دیگه

 یه وبا آشؽال سطل روی گذاشتم پامو رو مهیار به مونده قدم یه مهیار طرؾ

 گرفت شو واسلحه نیاورد کم ولی فرد،افتاد اون سر توی اومدم فرود جهت

 شد پرت که اسلحه به زدم پا با طرفش رفتم دادم جاخالی کردو شلیک سمتم

 فردم واون من بودن گر نظاره تر عقب بودن رفته ترسشون از اونطرؾ،مردم
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 بودن داشته نگه هم ماشینا و بودیم ایستاده خیابون وسط در وسط تقریبا

 برداشت خیز جهت یه با مرده.ها مؽازه توی بود رفته در ترسش از هرکسی

 وگرنه بودم بسته اسبی دم موهامو خدا شکر کشید سرم از رو وشالم

 روی کرد پرت رو بود دستش توی که شالم.کنم کنترل رو مرد این نمیتونستم

 وگفتم مرده طرؾ به کردم اشاره،نشون انگشت با عقب رفتم قدم دو.زمین

 کردم پرت راستمو پای سمتم، برداشت خیز یه مرده.جلو بیا داری جرعت

 زدم دقیق و باال آووردم چرخشی حالت به رو چپم پای داد جاخالی سمتش

 ِچخه وگفتم زدم پوزخند یه گرفت خندم عقب رفت قدم دو که صورتش توی

 !نی نی بچه

 شکمم توی زد مشت یه با صورتش جلوی وگرفت کرد مشت دستاشو مرده

 رو من مرده جهت یه با وایستادم و ندادم دردش به گوش ولی اومد درد خیلی

 ببینه تورو اگه رئیس:وگفت گذاشت گردنم زیر دستشو گرفت ـلش بؽـ توی

 .میده امتیاز بهم حتما

 .عمراا :وگفتم زدم پوزخند

 مبارزه گرفت خندم میکنه مبارزه داره مرده اون با مهیار دیدم کردم نگا

 .میکنه
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 مرده که جلو کشیدم حرکت یه با کردم قفل مرده پاهای توی عقب بردم پاهامو

 تمام با دستم آرنج با.روش شدم پرت محکم منم زمین روی شد پرت محکم

 ای دیگه کار فرصت.اومد خون لبش و بینی از که صورت توی کوبوندم زورم

 شد باعث که زدم گردنش حساس جای به دستم نرمی با ندادم بهش رو

 داره مهیار دیدم برگشتم دادم تکون مانتومو.شدم بلند روش از. بشه بیهوش

 رفتم.موقع یه بمیرم من نمیگه راحت چه زدم پوزخند یه میزنه حرؾ تلفن با

 اسلحه قنداقه محکم.ای افتاده پا پیش ی اسلحه چه کردم نگا اش اسلحه طرؾ

 اون کمی هم رو اسلحه بعد زمین بیوفته خشابش شد باعث که دادم فشار رو

 میکنن نگا مارو دارن مردم دیدم چرخوندم همو نگا تا.زمین انداختم تر طرؾ

 متفرق ترسشون از مردم ی همه.شید متفرق زدم داد سرهنگیم صدای با

 و دادم تکون رو شال سرعت با نیست سرم شال که شدم متوجه تازه.شدن

 سیاهی چشام میره گیج سرم کردم احساس که بودم وایستاده سیخ کردم سر

 خون لعنتی شده باز دستم روی ی بخیه تمام جای دیگه کردم که دقت میدید

 نمیتونستم دیگه بود مخم رو خون بوی میرفت دستم از داشت طور همین

 رو دستم دوباره جا همون.رسید آمبوالنس و پلیس ثانیه چند از بعد کنم تحمل

 .زدن بخیه

 زیاد خیلی رو وصداش گذاشت رو ناری ناری آهنگ که نشستیم ماشین توی

 .میخوند باهاش طور وهمین میشد کر داشت گوشم که کرد



                www.ketabbazz.ir       

 146 

 اذیت بقیه تا کرد کمش ترافیک توی ولی گذاشت رو آهنگ همین رسیدیم تا

 .نشن

  

 نه سرداره فرماندهی به پرونده این که بود شده گیرم دست چیزایی یه

 بود نگفته من وبه میدونست هم برونی سرهنگ هم رو مسئله این.مهیار

 شده اجیر مهیار کشتن برای نفر 6 که بودم فهمیده هم مهیار طریق از.نامرد

 داشتن ترسوندنو قصد فقط و شده عمل وارد نفرشون 4 فقط که بودن

 این برای وسری ویژه مهمون یه دارن مهمون امشب بود گفته سردار.همین

 مشکی جین شلوار یه.خوندم رو بودم گرفته یاد تازه که رو نمازم. پرونده

 سر مشکیم چروک شال یه زانوم تا بلند مشکی ی راسه مانتوی یه با پوشیدم

 لنز کشیدم چشمم زیر چشم خط یه بستم اسبی دم زیرش وموهامو کردم

 رو خودم قدی ی آینه جلوی. پایین رفتم کردم تو موهامو گذاشتم رو چشمام

 آرزو بود اینجا بابا اآلن کاش.بود مشکی بودم پوشیده که لباسی تمام دیدم

 بسته مشکی باؾ کش یه هم راستم دست.بپوشم لباس جوری این من داشت

 رو بودم رفته کش سوفی از که ظریفم دستبند ویه مشکی ساعت یه. بودم

 .بدم انجام بگید هست کمکی: گفتم و آشپزخونه توی رفتم.بستم

 دیگه هفته 4 تو:وگفت صندلی روی نشوند رو ومن طرفم اومد خانوم حاج

 .مهمونیا سرت خیر بشین جا همین بدم تحویلت سالم میخوام امانتی من دست
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 5 از مهمونه روز 5 تا کسی ی خونه توی میاد وقتی مهمون میگفت بابا -

 درسته؟ خودشه با وخوراکش خورد خرج دیگه بعد به روز

 برامون بازم باشید مهمونمون سالم3 تا اگه ما ولی درسته:خانوم حاج

 .مهمونید

 حاج دیدم.بودن وبابام مامان مثل. داشتم دوست خیلی رو وسردار خانوم حاج

 میوه:گفتم کنه خشک هارو میوه بخواد تا میکشه طول زیادی زمان خانوم

 .کنم خشک من بدید حداقل هارو

 وگذاشت ریخت سبد توی رو میوه دروایسی رو بدون هم خانوم حاج

 کمک برای اومد دستی یه از که میکردم خشک هارو میوه یکی یکی.جلوم

 خوبین؟ سالم: گفتم میکرد نگام تعجب با بود مهیار گرفتم باال رو سرم

 .عالی عالیم سالم:مهیار

 جیبم از موبایلمو زور با خورد زنگ موبایلم که بود دیگه میوه تا چند تقریبا

 گفت مهیار که کنم نگا رو ساعت تا گرفتم باال رو سرم کردم تعجب درآوردم

 .کشت رو خودش خطیه پشت اون:

 !البته اوه -

 انگلیسی به برداشتم رو گوشی بودم نشسته صندلی روی که طور همون

 (برونی آدام سرهنگ همسر)جون آوا خوبی سالم الو:گفتم
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 .عزیزم خوبی:آوا

 داشتی؟ کاری ممنون -

 داری؟ خبر آدام از ببینم میخواستم:آوا

 !کجاست میپرسی من از توعه شوهر عزیزم نه -

 .بدم بهش خوب خبر یه میخواستم ایرانه که میدونی:آوا

 .میگم آدام به خودم من بگو کلک شده چی -

 .میشه بابا داره:آوا

  پسر؟ یا دختر چـِی؟؟واقعا؟ -

 .!!!میدونم چه ماهمه سه تازه خانوم:آوا

 زنگ بهت میگم بهش باشه درمیاره بال خوشحالی از بفهمه آدام اگه وای -

 .ندم لو که نمیکنم تضمین ولی بزنه

 باشه،باااای:گفت آوا

 لبخندی ولی شدم رو روبه ومهیار خانوم حاج بیرون زده حدقه از چشمای با

 رفتم نیست سوفی دیدم اتاق توی رفتم سریع درمیاوردم بال داشتم.رفتم و زدم

 سوفـــــــی؟ وگفتم مهسا اتاق نزدیک
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 !!آبجی اومدم:سوفی

 .دارم خوش خبر یه دیگه بدو -

 .دیگه بگو چیه:وگفت ـلم بؽـ تو اومد سوفی

 ور اون برو ـلم بؽـ تو میای ثانیه به دم نمیکشی خجالت: وگفتم کردم نگاش

 .واال ـلش بؽـ تو برو رفتی شوور وقت هر ببینم

 داری؟ خبری چه بگو بابا خوب:سوفی

 .میشه بابا داره آدام -

 آوا میشه بابا داره آدام نه میگی دروغ:وگفت کشید بلند خیلی جیػ یه سوفی

 خودش؟ یا گفت بهت

 .نمیداره بر رو گوشی آدام اینکه مثل گفت آوا -

 !!فاطیمــــا:گفت ملتمسانه سوفی

 .نزن الکی حرؾ پس میشه دار بچه داره میگم آدام به من ببین -

 داری دوست اگه ولی دارم خوب خیلی خبر یه وگفتم آدام به دادم اس یه

 .نزن حرؾ کارمون ی ودرباره بزن زنگم بشنوی

 روی خورد زنگ گوشیم نشستم روش روبه منم.نشست پله راه روی سوفی

 آوا ی نمونه همسر بر سالم وگفتم زدم رو اتصال ی ودکمه گذاشتم گو بلند
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 میخونه؟ خروس کبکت چیه:آدام

 نمیدی؟ یاد فارسی زنت این به چرا ولی دارم خوب خبر یه -

 خبرت خوب.کنم چیکار میگی میره یادش ولی دادم یادش خدا به فاطیما:آدام

 .دارم کار بگو رو

 .بده مشتلق اول خوب -

 .میگیم بهت خبرو بدی مشتلق اگه عمو:گفت سوفیم

 فاطیما.آره...کنید مچل منو میخوایین امروز ها سوخته پدر هردو به به:آدام

 بگو عمو جون سوفی... دارم کار میدونی که خودت دیگه بگو رو خبر

 چیه؟ خبرتون

 اول بمالی شیره مارو سر عمو ی کلمه یه با نمیتونی ببین اوه اوه اوه -

 .بده مشتلق

 بگو میکنم پوستتو میرسه فاطیما این به دستم بنده که بالخره:گفت بلند آدام

 .ببینم

 .بده مشتلق نمیشه نچ:گفتم بلند

 دیدیم وقت هر میدم اجازه بهت باشه:وگفت کرد بزرگ رو خودش خیلی آدام

 .کنی ماچ منو
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 .میشی بابا داری نمیشه باورت آدام بابا نه ایییی:گفتم بلند

 .داد بهم آوا خود که رو خبر این گفتی خودت بابا نه:آدام

 باشیم شده خالی بادمون که بادکنکی مثل بودیم خورده حال زد جور بد

 .بگیرم مشتلق میخواستم بگو منو کنه چیکار زنتو این خدا:گفتم

 میگذره؟ خوش راستی:آدام

 .نشم را بخوابم خودمون ی خونه برم میخوام اصال نه -

 .میکنی سیاه ؼلط تو:سوفی

 نداری؟ کار دیگه خوب:آدام

 خداحافظ سالمت به برو دیگه نه -

 .خداحافظ باشه نداشتم کاری من خوبه:وگفت خندید آدام

 .میکنم پوسشتو میرسه آدام این به دستم من که بالخره:گفت سوفی

 !!!میرسه زورت بهش خیلی تو که نه -

 .بیار جا حالشو بزن میرسه که تو ولی نمیرسه حاال من:سوفی

 دستمو من بعد من ی کاره چه هست وچی هست کی میدونی خوبه بسه -

 .داری تب نکنه جان سوفی خوبه حالت کنم بلند روش
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 حرؾ گوشیش با داره مهیار دیدم آشپزخونه توی ورفتم شدم بلند جام از بعد

 که اآلنه میگه باباست:وگفت گرفت گوشیش آیفون روی رو دستش که میزنه

 .میرسیم

 .اییم آماده ما بفرمان بگو:خانوم حاج

 !بدم انجام بگین هست کاری خانوم حاج:گفتم

 .بریز چایی براشون اومدن مهمونا وقتی فقط تو عزیزم: خانوم حاج

 .چشم -

 مهمونا دیدم که میخوردم داشتم برداشتم آب لیوان یه رفتم. زدن رو خونه در

 سر شد باعث که در طرؾ رفتم خوردم رو آب قلوپ یه سریع تو میان دارن

 ژرنال.میکردم چیکار اینجا اینا بود ممکن ؼیر این بشم خشک خشک جام

 به وفقط بودن یکی هم با درجه نظر از وسردار ژرنال.بودن برونی وسرهنگ

 پاکوبید وژرنال سرهنگ برای هم سرگرد باال بردن رو دستشون هم احترام

 .سردار برای سرهنگم

 آمدید خوش سالم:گفتم که داخل میرفتن داشتن

 ممنون سالم:وگفت انداخت باال ابروهاشو از یکی ژرنال
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 با سرهنگ کردم سالم سرهنگم به.بودم شده انتخاب ژرنال همین توسط بنده

 هم خانوادگی روابط باهم ما کار از جدای اآلن.داد جوابمو موذی لبخند یه

 به تا باال ی طبقه رفتم سریع.داشتیم شوخیم هم با همین خاطر به داشتیم

 .شده هماهنگ قبال آبجی:گفت که نده سوتی دید رو آدام اگه بگم سوفی

 نگفتی؟ من به چرا ،پس قبال -

 .خوو بودی نپرسیده وگفت حموم توی رفت سوفی

 ....بزنم میگه شیطون -

 . تو با میکنه ؼلط شیطون:زد داد سوفی

 پای میزنه حرؾ کسی وقتی خانوم گفتم که اومد حموم در کردن قفل صدای

 .میمونه حرفش

 مهیار آقا:گفتم که پذیرایی طرؾ میبرد رو چایی سینی داشت مهیار پایین رفتم

 .میبیرم من

 زنی گفتن مردی.کارا این به وچه من بگیر بیا:گفت خواسته خدا مهیاراز

 .گفتن

 نظامین؟ خودتون مثل مهموناتون ،راستی بزرگــ ،بابا بابا نه -

 طور؟ چه:مهیار
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 درجه نوع منظورم کارن چه اوانا کردید نظامی احترام هم به در دم آخه -

 شونه؟

 تر آروم...کنن همکاری ما با جکسون ی پرونده برای قراره اینا:مهیار

 .ساموئل وژرنال برونی سرهنگ خارجین...گفت

 .تـــــــو جون:گفتم دلم توی

 .بفرمایید طور این که -

 به کرد وتشکر برداشت رو چایی که ژرنال طرؾ رفتم شدیم پذیرایی وارد

 وبا بردم نفر آخرین براش بود نشسته نفر اخرین سرهنگ چون دادم همه

 .چیه قضیه که دادم تکون خاصی حالت با هامو ابرو

 نیست قرار نیست هیچی ششش:گفت آروم برداشتن چایی حین در سرهنگ

 .بفهمه رو تو هویت کسی

 که پرونده طرؾ رفت حرؾ نشستم که.بود وآدام مهیار بین خالی جای تنها

 چون کنن کمک ایران پلیسای به قضیه این توی سرهنگ و ژرنال شد قرار

 انگلیس پلیسای توسط گروه این که بگن و داشتن بخوری درد به اطالعات

 برای داوطلب عنوان به کسی چه اینکه طرؾ رفت بحث.شده منحل وایران

 انتخاب رو رسولی سرگرد من:گفت سردار که کنه اقدام گروه ی محاصره

 .میکنم
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 سرهنگ طرؾ کرد نگاهشو سریع ولی انداخت من به نگاهی ژرنال

 رزمی توی خاصی مهارت که میکنیم انتخاب رو واتسون سرهنگ ماهم:وگفت

 .دارن تیراندازی تک وحتی اندازی وتیر

 میخوان که کارایی و دادن انجام که هایی ماموریت به شد رفته حرؾ دیگه

 .کنم کمک ؼذا سرو توی خانوم حاج وبه آشپزخونه توی رفتم ومنم بدن انجام

 ؼذا آشپزخونه توی وسوفی من:گفتم خانوم حاج به شد چیده کامال که میز

 .میخوریم

 چیه؟ حرفا چی؟این یعنی:خانوم حاج

 شما مهمون بالخره نباشیم مزاحمتون ؼذا موقع حداقل دیگه نه خوب -

 .هستن

 وسوفی مهسا به ببینم برو:وگفت گذاشت ـرم کمـ روی دستشو خانوم حاج

 .بیان بگو

 خدایی فقط بودن زده تیپ یه دوتاشون هر بیان که گفتم وسوفی مهسا به رفتم

 .بره سوفی به انگولک نمیتونه آدام امروز که

 انداخت بار چند ابرو سرهنگ برای سوفی و کرد سالم همه به ومهسا سوفی

 ظرفا من وبعد شد صرؾ آرامش در ؼذاها.رفتم ؼره چش بهش.وخندید باال

 از اومد برام اس که شستن رو ظرفا داوطلبانه ومهسا وسوفی کردم جمع رو
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 ظرؾ بار یه خانوم سوفی این که ودیدیم نمردیم بالخره عجب چه:بود آدام

 ذلیل زن تویه بگو بهش گفت که گفتم سوفی به یواشکی ورفتم خندیدم.شست

 شستن ظرؾ توی که تو بگو بهش بزنی شستن ظرؾ از حرؾ نمیخواد

 میدونه رو ظرفا مارکای تمام که شسته ظرؾ قدر اون.آقـــــا داری مهارت

 .ووح بیشتر زنم یه از حتی

 توی سوفی پریدم خواب از میشه سوراخ داره مهابا بی گوشم کردم احساس

 خانما خانم:گفت در طرؾ رفت بگیرمش که برداشتم خیز بود زده جیػ گوشم

 بیرون دوید بعد.داشت کارت آدام شدی بیدار دیر

 سوفی بیرون دویدم سروضعم گرفتن نظر در بدون شدم عصبانی کاراش از

 چی حاال:وگفتم انداختم گیرش راه تو طرفش دویدم راهرو آخرای طرؾ رفت

 تا میدم قلقلکت اونقدر یا داشته چیکارم آدام میگی یا هان خانما خانم میگی

 .بگیره گریت

 .نمیگم بهت عمراا :وگفت دروورد زبون برام سوفی

 دهنش روی وگذاشتم دستم کشید بلند خیلی جیػ یه که سمتش برداشتم خیز

 میزدی؟ جیػ اینقدر میکردم شوخی باهات بابا که ها موقع اون:گفتم

 که گرفت گاز رو دستم کؾ سوفیم... ای جنبه بی بگو پس.داد تکون سرشو

 گرفته گاز رو چپم دست که بود کرده رحمم خدا لعنتی بزنم جیػ من شد باعث
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 سوخت بود گرفته گاز محکم خیل.بودم زده وبخیه راستم دست چون بود

 ؼلطی عجب وویی کردم کپ. افتاده یکی ـل بؽـ توی که طرفش برم که برگشتم

 سوفی به من منه تقصیر:وگفت میخنده مهیار دیدم که عقب اومد سریع کردما

 .کنه بیدارت روش اون از که نگفتم بهش من ولی کنه بیدارت بیاد گفتم

 محکم که جلو کشیدم محکم کشیدمو راستش الپای پامو جور بد شدم عصبانی

 . زمین خورد

 !!سوفی نه ای جنبه بی تو اینکه مثل:مهیار

 تو اصالا .میبینی بد که نذار دمم رو پاتو آقا ببخشید:گفتم طرفشو برداشتم خیز

 .ایشش بیکار اینقدر که مردم واه واه سرکار بری نباید مگه

 بیکار تو مثل میکنم کار پرونده روی دارم جانم نه:وگفت زد پوزخند مهیار

 .نیستم

 .نیوفتی پا به سرگرد بابا نه:وگفتم زدم پوزخند مثل مطابق منم

 مو اسلحه شستم که وصورتمو دست دستشویی طرؾ رفتم اتاق توی رفتم

 سوفی بود شده تنگ براش دلم انداختم ـت تخـ روی بیرون ورفتم برداشتم

 کاورش از رو این چرا:گفت لکنت وبا پرید رنگش دید رو اسلحه تا تو اومد

 درآوردی؟

 .کنم کار باهاش یکم میخوام بود شده تنگ براش دلم -
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 .آره داره دلتنگی اینم آخه: سوفی

 .نمیدونم تورو داره من برا -

 انجام باهاش تکنیکی حرکت تا چند بستم ودوباره کردم بازش مو اسلحه

 دیگران گذاشتنای احترام برای دلم بود شده تنگ کوبیدنام پا برای دلم.دادم

 خانمایی انگلیس توی.وپاکوبیدم وایستاده آیینه راس. بود شده تنگ منم برای

 هم با فرقی هیچ ومرد زن اونجا چون زیادن باشن سرهنگ یا سرگرد که

 من با واقع در.سرهنگن که هستن خانم تا 4 فقط تهران توی ولی ندارن

 سراغ رفتم.نبود گشنم گرفتم دوش یه.گذاشتم سرجاش مو اسلحه. تا 5 میشن

 تبلیؽات بیشترش اومده میل برام عالمه یه دیدم که کردم باز رو ایمیلم تاپ لب

 نوشته. شدت به پرید رنگم کردم بازش تا بود اومده برام تازه میل یه بود

 :بود

 باید کردی که رو کاری.درسته محبی عرفان به ملقب واتسون فاطیما سرهنگ

 که میشی متوجه ببینی که عکسارو این.چرا آخه بدن پس تاوانشو دیگران

 داری دست پرونده این توی ببینم دیگه اگه.بذاری شیر دم پاروی نباید دیگه

 .خودتی بعدی نفر

 جکسون رو وبابام مامان بود وبابا مامان عکس پایین اومدم عکسارو

 دیدم می که عکسارو تمام بود دروغ نه نه بود کشته وبعد بود کرده شکنجه
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 کشته رو اونا بعد بودن شده گرفته گروگان عنوان به وبابا مامان شدم متوجه

 ماموریت این خاطر به.بودن رفته بین از من شؽل خاطر به اونا نه.بودن

 آینه راس. کوله توی کردم پرت بستم رو تاپ ولب لعنتی زدم داد. لعنتی

 منو اگه.چــرا کار این توی بودم اومده چرا اومد بدم خودم از وایستادم

 چرا آخه میذاشتن مایه خودم از میگفتن خودم به کنم تهدید میخواستن

 سیـ یه و کردم قفل رو در زدم زار بلند بلند میشدم دیوونه داشتم دیگه.اونا

 این با اآلن ولی داره ضرر برام میدونستم کشیدم تونستم وتا برداشتم ـگار

 حالت فاطیما فاطیما:وگفت میزد در سوفی.میگرفتم آروم ماسک ماس

 .لطفاا  کن باز خوبه؟در

 دختری آخه:وگفت کرد باز رو ها پنجره سریع تو اومد سوفی کردم باز رو در

 بازم مافنگیه معدت میدونی که تو کشیدی ـگار سیـ همه این چرا احمق

 هان؟ میزنه صدمه ریت به نمیدونی میکشی

 .داشت برام پیؽامی چه داشت چیکارم آدام: ؼریدم خشم با

 خودت مواظب که گفت:گفت بود ندیده رو من حالت این حاال تا که سوفی

 عصبانی اینقدر چرا..گفت بعد..داد بهم کاؼذ یه بخونی رو واین باشی

 آبجی؟ کردی هستی؟گریه
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 باید عزیزم ببخش وگفتم زدم زانو جلوش گرفت آتیش دلم گفتنش آبجی لحن با

 میدم ترجیح پس نداری رو شنیدنش تحمل مطمئنم که بگم بهت رو چیزی یه

 .نیستم من که وقتی بگه بهت آدام

 بری؟ میخوای کجا:گفت گریون سوفی

 .نمیدم رو بودنم سالم تضمین ولی همیشگی جای -

 توچی از بعد من میکنم خواهش نرو رو دفعه این یه نرو:گفت هراسون سوفی

 هــآ؟ کنم کار

 .میام منم پایین برو هم تو کردم شوخی نترس.چمچاره:وگفتم خندیدم

 میای؟ که مطمئن:گفت شک با سوفی

 . میکنه مامانو کارای ببینم برو -

 داشتم.گرفتم دوش رفتم دیگه بار یه بودم کشیده ـگار سیـ اینکه خاطر به

 بودیم توش سوفی منو که اتاقی این حموم.شنیدم صداهایی که میپوشیدم لباس

 .میشد شنیده ها صدا راحت پس مهیار اتاق به بود مشرؾ

 .بریم باید سرهنگه واون من چهارشنبه آره:مهیار

 اداره؟ نرفتی چرا پس واقعا:صدا

 . کنم کار پرونده روی وخونه نرم که گفت بابا:مهیار
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 ببینم؟ داری عکسشو خبر چه واتسون ازسرهنگ:صدا

 رزمی های هنر توی میگفت برونی سرهنگ بود کجا عکسم بابا نه:مهیار

 گردش به کس هیچ انگلیس توی داره ای العاده فوق استعداد تیراندازی وتک

 .نمیرسه

 ایرانه؟ اآلن اون میگم بابا،مهیار نه:صدا

 . مطلقه آرامش در روزه چند این توی وفقط ایرانه میگفت که سرهنگ:مهیار

 .آرامشی چه واقعا زدم دلم توی پوزخندی

 چی؟ برا:صدا

 پیش عالی عملیات باشه داشته کافی تمرکز اگه اینکه مثل نمیدونم:مهیار

 .میره

 دختر؟ تا دو این ای خبر چه:صدا

 .کرد گل فضولیت باز تو رامین:مهیار

 هنرهای توی میشناسی،شنیدم وکه من:گفت رامینه بودم فهمیده که صدایی

 .پایین آورده فکتو رزمی

 کار کونفو باباش دادنه انجام حال در همش چون داره مهارت بابا آره:مهیار

 .بوده
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 .میشه آسفالت دهنش ما کار توی بیاد لحظه یه اگه ،ولی بگو پس:رامین

 .نداره جانی امنیت اصال بابا،شؽلمون آره:مهیار

 .جانیش به برسه چه دیگه داریم امنیت ما شؽل این توی مگه اصالا :رامین

 .حسن خطرناکه خیلی شؽلمون بابا آره:مهیار

 خودت میگه،بعدشم هی شستن بابا آره وبا سقت:وگفت کشید بلند اَه یه رامین

 .کچل تقی حسنی

 خوردم مختصر ناهار یه پایین رفتم رو نکردم توجهی حرفاشون به دیگه

 :کردم باز رو آدام ی نامه و اتاق توی ورفتم

 ما سرهنگ بر سالم

 فکر همه بلکه دختره یه واتسون سرهنگ که نگفتیم کس هیچ به ما ببین

 مهیار میبینی اگه.نمیفهمن کسی هم عملیات از بعد وتا مرده یه که کردن

 سر باش نداشته کارش به کار پس کنه کار پرونده روی قراره سرکار نمیره

 از باید شنبه سه یعنی است چهارشنبه بریم قراره که روزی.نذا سرش به

 بگه همه به که بذار سوفی برا نامه یه.نگو کسم هیچ به.بیرون بزنی خونه

 این توی کسی که نداره واعتبار بزنی بهش سری یه تا قبلیتون ی خونه رفتی

 .برمیگردی شنبه وپنج نزنه سر بهش مدت
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 ظرؾ حین در که سوفی به میدم امشب رو نامه این من همین دیگه خوب

 میده بهت کی رو نامه این نمیدونم دیگه.شستن دست ی بهانه به البته.شستنه

 .خداحافظ دیگه ولی

 نوشته از اثری کردم نگاش که مدتی از بعد آب لیوان یه توی انداختم رو نامه

 .بود شده پخش کاؼذ روی جوهر وکامال نبود کاؼذ روی ها

 یه رو ومهسا خانوم حاج داشتم دوست میکردم نگاه همه به فقط رو روز تمام

 رو ومقدمات انگلیس برمیگشتیم سوفی منو عملیات از بعد چون ببینم سیر دل

 دیدن برای فرصتی بود وممکن ایران میاییم همیشه برای بدم انجام من که

 .نیاد پیش دوباره

 توسط که هایی دوربین تمام شد دستگیرم اطالعات فرصت،تمام روز4 این در

 میخواستم که وجوری میشناختم رو بود شده کار ساختمون توی جاسوسمون

 ما از تجهیزات بود ایران پلیس با کشی نقشه.بودم بلد هم رو ببرمشون بین از

 بریم جوری چه که کشیدن نقشه ایران پلیس و نیرو تعدادی طور همین و

 .بود اونا ی عهده به نیرو ی بقیه داخلو

*** 

 که گفتم بهشم گفتم سوفی به رو چیز همه دیگه میرفتم باید بود شب 8 ساعت

 مو وکوله پوشیدم لباسمو.بگه چیزی چه همه به و برمیگردم شنبه پنج من
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 خصوص به بود کوله توی هم مو واسلحه نظامیم لباس انداختم دوشم روی

 داره مهیار دیدم بیرون پریدم اتاق ی پنجره از کردم نگاه رو اطراؾ.تاپم لب

 دیوار پشت سریع.نشدم متوجه من که بیرون رفته کی کردم تعجب خونه میاد

 بود منتظرم سرهنگ خیابون سر وبستم فِلنگ آروم داخل رفت مهیار شدم قایم

 .ماشین توی پریدم سریع

 نفهمید؟ که کسی سالم:سرهنگ

 .برو سریع فقط نفهمید نه:سالم -

 .کرد حرکت ماشین که کرد اشاره دست با سرهنگ

 با من واقعی هویت از نباید اونا چرا چیه بازیا جاسوس این سرهنگ:گفتم

 .بشن خبر

 وقت هر گفت پرسیدم ژرنال از رو سوال این منم اتفاقا:سرهنگ

 .میگم بهتون اومد....من طرؾ کرد شو اشاره انگشت..سرهنگ

 !اینطور که -

 آیندم به شدم خیره بیرون وبه گوشه یه نشستم و نداشتم زدن حرؾ حال دیگه

 نداشته امنیت وقت هیچ که باشم شؽل این توی باید همیشه من که کردم فکر

 خانم بین ایران انتظامی نیروی توی چون حله مشکل ایران بیام اگه ولی باشه
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 میرن آقایون میدن انجام کامپیوتری کارای فقط خانما داره فرق خیلی وآقا

 .ماموریت

 .شو پیاده:گفت سرهنگ.وایستاد ماشین

 رفتیم.زیبا البته وصد بود بزرگ قدر چه وای بود جلوم قصر یه.شدم پیاده

 توعه مال اتاق اون گفت سرهنگ.بود ویال این توی اتاق تا 52 از بیش داخل

 ورفتم دادم تکون سر.ششمی اتاق راست سمت از دوم ی طبقه به کرد واشاره

 روی کردم پرت محکم بودوکولمو متوسط حد در و نبود بزرگ زیاد.اتاقم توی

 کاله یه بار این ولی بستم رو بانداژ ودوباره پوشیدم مردونه لباس یه ـت تخـ

 گوشام وفقط نبود پیدا موهام. کردم سر بود پلیسا مخصوص که مشت نقابی

 .پیدابود کمی

 رفتم.ژرنال طور همین بود نشسته سرهنگ.پایین رفتم.خوو نداشت اشکال

 تنگ خصوصیتم این برای دلم قدر چه فهمیدم که کوبیدم پا ومحکم طرفشون

 آدام که سوالی کنم فکر خوب:گفت ژرنال.نشستم تکی صندلی روی بود شده

 درسته؟ دارید هم شما رو پرسیده ازم

 .ژرنال بله:گفتم ونظامی محکم

 دلیل چند باند به بشید فرستاده مرد عنوان به شما اینکه دلیل خوب:ژرنال

 جایگاه نمیتونستی میشدی گروه وارد دختر عنوان به اگه اولیش:داشت



                www.ketabbazz.ir       

 166 

 بود باالیی دستورات از اینکه دوم میشدی فروخته وسریع بگیری رو خودت

 چهارم میکردن سواستفاده ازت درصد322 میشدی گروه وارد دختر اگه سوم

 ی خونه از که رو اطالعاتی تا بکنم سردارت ی خونه وارد میخواستم اینکه

 دونن نمی خودی نیروهای از ؼیر به کس هیچ و.بدی ما به هست رویی روبه

 . دختری شما که

 ؟.کنم چیکار باید من گفتین ما به رو دالیلش که ممنون -

 هم کنی تمرین کم یه یادآوری برای کامال باید رو فردا فقط تو:ژرنال

 سر صبح که وبخواب بخور شامتو برو شو بلند هم حاال.رزمی هم تیراندازی

 .باشی حال

 .خستم بخوابم میرم خوردم چیزی یه سردار ی خونه نیستم گرسنه -

 بخیر شب.برو باشه:ژرنال

 .کوبیدم پا محکم رفتنم وبرای گفتم بخیری وشب زدم لبخند

 بسته چشم اآلن بودم شده خسته میکردم تیراندازی تمرین داشتم بود ساعت3

 بر از همشو ومن بود تکراری تمرینا تمام آخه. هدؾ به بزنم میتونستم هم

 .بودم

 یقیناا  گذاشتن احترام بهش همه تو اومد جون پسر یه دیدم خوردم آب قلوپ یه

 .دخترم من که میدونستن خودمون های نیرو تمام چون.دخترم من میدونست
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 چیه؟ درجش مگه پرسیدم پسرا از یکی از

 تمامه سرگرد:گفت

 .برو:وگفتم گذاشتم ـرش کمـ روی رو دستم

 بزنم بسته چشم که میکردم گیری نشونه داشتم کردم پر خشابشو مو اسلحه

 .گرفتی دستت اشتباه گفت پسره که

 ای گلوله تا 4 داشتم نگاش که طور وهمین جدی وگفتم کردم ونگاش برگشتم

 به برگشتم زدم هدؾ به رو تمام دیدم برگشتم وقتی کردم خالی رو داشتم که

 جناب؟ چیه اسمتون:گفتم پسره

 .شما مثل انگلیسی مادر ایرانی پدر. امیرم:وگفت جلو اوورد دستشو

 خوب؟ وگفتم کردم دستش به نگا

 مافوقتون به چرا نمیشه سرتون احترام اینکه مثل:وگفت شد جدی پسره

 .نمیذارید احترام

 کو؟ مافوقم وا:وگفتم دادم تکون رو وسرم خندیدم

 .هستن اینجا:وگفت گرفت سینش جلوی رو دستش

 .من نه بذاری احترام بنده به باید جنابعالی سرگرد جناب:وگفتم زدم پوزخند
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 احترام سوم سروان یه به تمام سرگرد یه تاحاال کی از:وگفت زد پوزخند امیر

 میذاره؟

 .جانم بله سرهنگ بگی باید سروان جای به که موقعی اون از -

 !سرهنگ نه سروانی شما که گفتن من به ولی:وگفت شد محو پوزخندش امیر

 دیگه بار یه اگه ضمن در.شده تموم بودنم سروان ی دوره نشد دِ  نه دِ  -

 .میکنم رد توبیخی نذارید مافوقتون به احترام

 .چشم:وگفت زد پا محکم امیر

 میکندم پوستشو وسط میومد حریؾ یه اگه میخواستم حریؾ رینگ توی رفتم

 که گفت سرهنگ که نداشتم جنگیدن برای رمقی اصال شدت به بودم عصبانی

 بود این مثل جمله این من ،برای کنم استراحت میتونم ببرم رو مبارزه این اگه

 .بدن بهم رو دنیا که

 .نیست کسی زدم داد

 .برم بذار نیست کسی سرهنگ:گفتم بلند کردن هم به نگا همه

 امیر...کرد اشاره جلوش به چشماش با....اومد هست چرا:سرهنگ

 ایشش.بود
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 بیارم جا حالشو میخواستم گرفت وگارد گذاشت احترام وسط اومد امیر

 .کنم خالی بودم ندیده رو مهیار بود روز 4 اینکه سر ودلیمو دق میخواستم

 عقب و بود من مال ضربات تمام تقریبا کردیم مبارزه هم با دقیقه 42 حدودا

 .اون مال نشینیا

 سریع که سینش ی قفسه طرؾ کردم پرت پامو.مخم رو میرفتم داشت دیگه

 .کرد ترم عصبانی پوزخندش.زد وپوزخند عقب برگشت

 توی آرنجم با ومحکم پرید و گذاشتم میله روی پامو حرکت بایه عقب رفتم

 خیلی خیلی صدای با تسلیم یعنی که باال آوورد دستشو افتاد کوبیدم صورتش

 یه اگه بود زدنات پوزخند تاوان:ؼریدم بودم ندیده خودمم حاال تا که عصبانی

 .کنی کیؾ که میارم جا حالتو چنان بزنی من جلوی پوزخند دیگه بار

 توی سرهنگ تا 4 وفقط بودن وسروان سرگرد بیشتریا کردم همه به نگا

 .بود جمع

 گذاشتم احترام سرهنگ وبه شدم خارج پیست از زدن دست برام همه

 ؟.سرهنگ برم میشه دیگه:وگفتم

 !!عالی سرهنگ بود عالی:گفت و زد دست سرش پشت از ژرنال

 .میگیری انتقالی درجه یه برسه پایان به تلفات بدون عملیات این اگه قطعا
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 ترفیع عالیم جناب و:وگفت گذاشت برونی سرهنگ ی شونه روی دستشو و

 .سرهنگی چنین تربیت برای میگری

 کرد اشاره من به... ژرنال ممنون:وگفت گذاشت احترام برونی سرهنگ

 .برو هم تو:وگفت

 .کردم خداحافظی همه واز گذاشتم احترام

 که رو شام آوردن شام برام که بود 8 ساعت گرفتم دوش یه اتاق توی پریدم

 .سوفی به زدم زنگ خوردم

 خوبی؟ آبجی سالم الو -

 طوری؟ چه تو عالیم:سوفی

 (نه؟ یا هست پیشت کسی یعنی)خوبی؟ تو خوبم -

 (میده گوش رو حرفامون داره که پیشِ  کسی یعنی)عالی عالیم آره:سوفی

 منم میاد صداهایی یه خونه توی از گفت زد زنگ بهم مهتاب آبجی ببخش -

 یه همین خاطر به نبرن رو داریم که وسایلی تیکه تا دو همین گفتم ترسیدم

 .دیگه ببخشید شد هوویی

 میایی؟ کی حاال شرمنده دشمنت:سوفی
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 با میگذره خوش چه نمیدونی مهتاب ی خونه اومدم که اآلن نمیدونم -

 .درومد جیؽش آخر که گذاشتیم مهتاب سر به سر اونقدر شوهرش

 پیشتونه شوهرش اآلن میکنه پوستتو باشه تنها مهتاب اگه ببین:سوفی

 .میکنه ؼلفتی پوستت سرکار بره شوهرش که صبح فردا کنه کاری نمیتونه

 پوستمو بخواد برسه چه دیگه میره وا بذار سوفی به دست اگه من جانم نه -

 .بکنه

 .حرفیه اینم:سوفی

 یه که کن خواهی معذرت مهیار وآقا ومهسا آقا وحاج خانوم حاج از راستی -

 .کن خواهی معذرت من طرؾ از بازم رفتم من ای دفعه

 نداری؟ یک دست حتما،خبر چشم:سوفی

 خواستگار برام:گفتم بذارم شون سر به سر ذره یه بذار کردم فکر دلم تو

 !اومده

 شه؟ تو شوهر میاد کی اوهو:سوفی

 !زدیم هم رو حرفامون اتفاقا -

 هست؟ چی اسمش حاال دیگه، تویی بیشعور:سوفی

 .امیر آقا وا -
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 !!!امیر آقـــــــا شد باره به نه داره به نه:سوفی

 من مثل اونم ها شوهرمه خوب:گفتم بشم منفجر خنده از بود ممکن آن هر

 . عزیزم اینکارس

 !!نه وای:سوفی

 کتک بهش بخوام اگه میومد گیرم شوهری همچین یه باید من خوب کوفت -

 .خووو باشه بلد باید اونم میشه کتلت که بزنم

 .اومد نهیب صدایی!!...کردی فراموش رو جاشوا زود قدر چه:سوفی

 مهرش نکردم فراموش هنوزم:گفتم نبود وخنده شادی لحن صدام توی دیگه

 .نمیره زودیا این وبه کرده لونه دلم تو

 میاد؟ دلت طور چه پس:سوفی

 .کرد باور وااا.کرد قطع بعد

 خوبی؟ گفتم بزنه حرؾ اینکه از قبل کردم برقرار رو اتصال سریع

 .(نیست پیشم کسی یعنی)نیستم خوب نه:سوفی

 .اه باش داشته جنبه کردم شوخی بابا -

 کردی؟ شوخی من جون:وگفت کشید جیػ سوفی
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 بودن؟ پیشت کیا حاال بابا اره -

 نمیدونی زنگیدی تو بعد داشت کارش مهیارم اینجا بود اومده مهسا:سوفی

 .بیرون میزد آتیش مهیار دماؼای از زدی حرؾ آقا امیر با گفتی وقتی

 .((کنم ؼش خوشحالی از میخواست دلم بار اولین برای))

 رو ودر رفت بیرون اتاق از شد بلند میدونه خدا شد عصبانی اونقدر:سوفی

 .بست محکم

 .فعال. برم باید دیگه من کردم شوخی بابا نه -

 .خداحافظ باشه:سوفی

 میره ـبم قلـ ضربان میبینمش وقتی ولی ،نمیدونم داره دوسم مهیار یعنی وای

 .باال

 یا داشتن دوست بین دخترانه شیرین رویای با برد خوابم که موقعی وتا

 .زدم پرسه نداشتن

 پایان به ماموریتم این دیگه میخواست خدایی اگه بود صبح 6 ساعت

 پدر قاتل جکسون بتونم تا بودم 32ساعت منتظر حریصانه من و.میرسید

 .بکشم رو ومادرم
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 سرمه کامل لباس پوشیدم رو بپوشم بود قرار که لباسی گرفتم دوش یه

 برای کردم فکر بابا ابتکار وبه نشستم ـت تخـ روی.گلوله ضد ی جلیؽه.ای

 درست پوتینمو جوری چه اینکه سر ماموریت برم میخواستم که باری اولین

 یه از بود سرباز ایران توی وقتی گفت بهم بابا نکنه اذیتم شلوارم که بپوشم

 رو شلوارش پایین بعد میبسته پاش دور رو کش.میکرده استفاده مشکی کش

 .پوشیدم وهم پوتینم.وایمیسته خاصی حالت به شلوارم میکرده رد کش زیر از

 دوال بود شده چیده ـربند کمـ روی چیز همه. بستم رو مخصوص ـربند کمـ

 طالیی کلت.رو ردیاب طور وهمین کردم وصل پام به جیبیمو ی اسلحه شده

 موهامو.داشتم تاکید بودنش روی بینهایت چون گذاشتم شکمم جلوی دقیق مو

 سر رو بود لباس ست که رو نقابی ونازک، ظریؾ کش یه با بستم اسبی دم

 کس هیچ کردم نگاه رو خودم آینه توی.بود پیدا دهنم چشمامو فقط که کردم

 چشمای دیدن از برداشتم رو چشمام لنزای طریق این به نمیشناخت رو من

 تخـ روی وانداختم کردم خاموش هم موبایلمو.اومدم وجد به ،خاکستریم آبی

 ی قضیه برونی سرهنگ که میدونستم.کنه دعا برام که نوشتم سوفیم برا ـت

 مامان کردم حس بیرون رفتم که در از.گفته سوفی به رو ومامان بابا

 اشک قطره نبود کسی برگشتم.برگرد سالم دخترم پناهت پشت خدا:گفت

 اشک ی قطره و باال آوردم رو دستم. سریع چکید چشمم ی گوشه از مزاحمی

 توی رفتم.نکردم دست رو مخصوص کش دست افتاد یادم که کردم پاک رو
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 تا دقیق کشا دست کردم ودست درآوردم رو چرم کش دست کیؾ توی از اتاق

 سوار وهمه. کوبیدم با ژرنال و سرهنگ برا پایین رفتم. بود انگشتام دوم بند

 محاصره تا دیگه ساعت دو بود 8 کردم ساعت به نگاه شدیم رنگ مشکی ون

 زدم بیسم سرهنگ به نیست امیلیا از خبری اومد یادم دفعه یه که بود مونده

 جهت این از.میکنه فعالیت گروه توی جاسوس عنوان به داره هنوز گفت که

 .کشیدم ای آسوده نفس

 وژرنال سرهنگ سر پشت شدم پیاده همه از اول شده تعیین مقر رفتیم همه

 یه مثل لباس اون توی سرگرد. شدیم پایگاه وارد که این تا میکردم حرکت

 برا احترام برای سرگرد.گرفت خندم هم تشبیه این از خودمم بودم شده هلو

 محکم نظامی صدای وبا باال بردم دستمو احترامش برا منم پاکوبید همه

 بدم دست باهاش بودم مجبور باال آوورد دستشو مهیار.کردم سالم وؼرور

 رفتن همه.شد مور مور بدنم دستم با دستش تماس از دادم بهش دست وقتی

 توضیح برام کمال وتمام انداخت میز روی رو نقشه مهیار جایگاهشون سر

 .بیا دقیقه یه مهیار:وگفت گذاشت واحترام نزدیکمون اومد پسر یه داد

 .نه اآلن دارم کار رامین:مهیار

 حموم توی از منم میزدن حرؾ هم با داشتن که همونیه این فهمیدم منم

 .شنیدم
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 نحوه داد توضیح برام بشه اجرا وکمال تمام بود قرار که رو نقشه تمام مهیار

 شدیم احضار دومون هر داد توضیح که رو نقشه تمام.ها نیرو با ورودمون ی

 برونی سرهنگ که کوبیدیم پا شدیم وارد وقتی دو هر.سردار دفتر به

 :مطلب اصل سر میرم حاشیه بدون:گفت

 ساختمون وارد تکی طور به هردوتون رسولی وسرگرد واتسون سرهنگ

 .میشید

 ... کلی طور به که کشیدیم نقشه ما ولی:گفت کنان اعتراض سرگرد

 توی واتسون سرهنگ اینکه گفت،مثل سرهنگ که همین:گفت بلند سردار

 درسته؟ دارن مهارت بیشتر فردی های ماموریت

 .قربان بله:گفتم خشن صدایی وبا کوبیدم پا محکم

 .کرد خواهید چیکار اومد وجود به مشکلی اگه:سردار

 .کرد خواهیم فعال رو ردیاب:گفتیم همزمان دو هر ومن سرگرد

 .برید خوبه:گفت سردار

 .بیرون واومدیم کوبیدیم پا دوباره

 درباره نباید که میدونستن همه.امیر سرگرد با من برخورد با شد مصادؾ که

 .میشن توبیخ وگرنه بزنن حرؾ من بودن دختر ی
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 بدم؟ انجام بگید دارید امری اگه سرهنگ:گفت و کوبید پا برام محکم امیر

 .برو نه وگفتم زدم نیشخند یه

 اینجا افراد ی همه اینکه مثل:گفت مهیار که شدیم سرازیر ها پله از دو هر

 درسته؟ دارن شما به خاصی ارادت

 همه تا باشید طور همین هم شما وبهتره....سمتش برگشتم... درسته یقینا -

 .امیر مثل ببرن حساب شما از

 . حتما چشم:مهیار

 ببینم؟ رو چهرتون میتونم:گفت مهیار که پایین رفتیم

 .وجه هیچ به:گفتم ونظامی بلند

 چرا؟:مهیار

 .آقا مربوطه خودم به دلیلش چون -

 .کنیم چیکار باید که ورود موقع.کشیدم ذهنم توی رو نقشه وکمال تمام

 لباس فرقش تنها بود پوشیده لباس من مثل تقریبا اوننم.مهیار به کردم نگاه

 .میومد لباسش به خیلی هم نقابش اون. مشکی اون بود ای سرمه من

 به. بودیم ون یه توی مهیارم منو شدن پلیس مخصوص های ون سوار همه

 کردین؟ ازدواج:گفتم مهیار
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 طور؟ چه هنوز نه:گفت مهیار

 !طوری همین -

 چی؟ شما:مهیار

 نداری؟ دوس رو کسی چی شما.دارم دوسش رو یکی ولی نه من -

 .خواستگاریش برم میخوام دارم دوسش رو یکی چرا:مهیار

 رو ما مبارکه پس:گفتم ولی نفهمید کسی نقاب اون پشت که زدم تلخی لبخند

 به تا بیرون بیاییم ماموریت این از سالم انشاهلل.کن دعوت عروسیت هم

 .برسیم عشقمون

 .انشاهلل:مهیار

 پیاده ها ون از همه شد محاصره ساختمون تمام برداشتم مو اسلحه ایستاد ون

 ندارین؟ احتیاج که تیرانداز تک به:وگفتم سرهنگ طرؾ رفتم شدن

 .وایسن ها کجا کنی مشخص بتونی اگه فقط نداریم نه:برونی سرهنگ

 .چشم -

 راس دید در که کردم مشخص رو جاشون هارو تیرانداز تک تمام بیسیم با

 .باشن
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 آؼاز عملیات وسردار ژرنال عالمت با گرفتم دست رو مخصوصم ی اسلحه

 .شد

 از مهیار راست طرؾ از من آووردیم هجوم در طرؾ به سریع مهیار منو

 وبا باال میرفتیم طبقه به وطبقه کردیم بیهوش رو نگهبانا دو هر.چپ طرؾ

 طور همین شد سازی پاک اول ی طبقه که میزدم بیسیم من و من ی نقشه

 .دوم ی طبقه

 با داره هم زمین زیر ساختمون این دیدم که میشدیم خارج ساختمون از داشتیم

 .میشم خفه دارم کردم حس لحظه یه که شدیم وارد هماهنگی بدون من عالمت

 پس تمومه کارم بکشم عمیق نفس اگه که گذاشتن دستمال دهنم جلوی دیدم

 .بزنم بیهوشی به رو وخودم نکشم عمیق نفس دیدم بهتر

 نظاره چشمم گوشه از ون یه توی کردن پرت منو تشنا ؼول از دوتا که دیدم

 .داخل کردن پرتش بیهوش رو مهیار که بودم گر

 .میره پایین باال سینش ی قفسه دیدم که... وقت یه نکنه که ترسیدم

 ناخداگاه که گذاشت دهنم روی دستمالی محکم نفر یه که میشدم بلند داشتم

 .نفهمیدم وهیچ کشیدم عمیقی نفس

 بسته صندلی یه به منو.شدم بیدار نداشت سابقه تاحاال که عجیبی سردرد با

 هنوز دیدم که کردم که دقت.بودن بسته رو سرگرد هم ام رو به رو بودن
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 سرگرد پای به پامو آروم.شدم خوشحال جهت این از و برنداشتن رو نقابمون

 .میکنه درد خیلی سرم بیدارم گفت که زدم

 اصال نفهمیدم من چیشد -

 رفتیم وقتی ما که بوده شده قایم زمین زیر توی ترسش از جکسون:مهیار

 .بگیره گروگان مارو که بوده این کار بهترین داخل

 .میگی دروغ:گفتم بلند

 .راسته راست نه:وگفت داخل اومد جکسون شد باز در

 که شکمش توی زد محکم کشید صورتش از نقابو سرگرد طرؾ رفت

 بشه منحل باندد این که شدم باعث من.اون نه منم حسابت طرؾ لعنتی:گفتم

 .باش نداشته اون به کار

 نمیخواد آخی گفت طرفمو اومد جکسون.کرد نگاهم شده گرد چشای با سرگرد

 اگه که برسم حسابتو میخوام ها حاال حاال بندازی خطر به این برای جونتو

 خشونت وبا.آبجیت دست میرسه جنازت بشه تو مال هم سرگرده این حساب

 .سرهنگ جنـــــــاب:وگفت کشید نقابمو

 تو؟ فاطیما:گفت مهیار که پایین انداختم رو سرم
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 المللی بین پلیس واتسون فاطیما سرهنگ:وگفت زد قهقه سرخوشانه جکسون

 !داری حق طفلکی آخی نشناختیش...وگفت مهیار به کرد رو... انگلیس

 ومنو کردن باز وپاهامو دست داخل اومدن نفر دو داد تکون هوا تو دستشو

 .نبستن پامو که بود اینجا خوبیش بستن اتاق وسط ستون به

 .نفهمیدم من؟؟ که طوری چه تو:گفت سرگرد

 مگه:وگفت میشدم خفه داشتم که کشید رو گردنم ومحکم طرفم اومد جکسون

 مامان مرگ مگه خودتی بعدی نفر باشه پرونده این توی دستت اگه نگفتم

 هان؟.نبود بس وبابات

 .میدیم صورتش توی رو انزجار بود سرگرد به نگام

 فهمیدی؟ طوری چه -

 رو میکردن کار برام که کسایی آمار احسان هرروز بود آسونی کار:جکسون

 یادته رو جاشوا بودمت دیده قبال خوردم جا دیدم عکستو وقتی میداد من به

 .کشتم من رو ویلیام کشتمش من

 کشتی چیزمو همه تو میکشمت لعنتی:زدم داد شد خارج کنترلم از صدام

 .میفهمی
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 از من داد جون ـلت بؽـ توی جاشوا وقتی میدونی میفهمم عزیزم آره:جکسون

 رو سرمیدادی که هایی گریه قاه قاه میکردم نگات داشتم ـلی بؽـ ساختمون

 .عشقت نابودی برای یادته

 .کرد می نگام... پوزخند و کینه و بانفرت که بود سرگرد به نگام بازم

 کشتیش؟هان؟ چرا -

 زنده اگه بود آورده دست به اطالعاتشو گروهمو وبم زیر تمام چون:جکسون

 .میشد تموم گرون برام بود

 زد دلم توی زد محکم جکسون که چکید چشمم ی گوشه از اشکی قطره

 کس هیچ برا دل سنگ یه شدی جاشوا مرگ از بعد شنیدم ها بچه از:وگفت

 درسته؟ بده نجاتت مخمصه اون از رو تو تونست آدام که شنیدم نکردی گریه

 .داشت که رو اطالعات تمام میگفت چی این کردم نگاش شده گرد چشمای با

 یه مثل که احسانم. میداد بهم امیلیا رو اطالعات این تمام:داد ادامه جکسون

 آق گرفتار که نداشت چشم،خبر میگفت میگفتم من که رو کاری هر جوجه

 .میشه گربه

 دوال رفت سیاهی چشمام.شکمم توی زد محکم بار وسه واستاد روم روبه

 که کرد اشاره دست با بعد.صورتم توی زد محکم زانوش با جکسون که شدم
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 یه توی بردن منو بستن طور همین رو وچشمام کردن باز رو دستم.ببرن منو

 . اتاق

 دختر یه به زورتون کنین ولش:گفت می که روشنیدم سرگرد داد صدای

 رسیده؟

 جونم به تا 6 هر که بود بسته پشت از دستم اتاق توی اومدن هیکل قوی تا 6

 مرگ آرزوی میزدنم بدنم که ومشتی لگد هر.زدن تونستن وتا افتادن

 باز چشمام دیگه.آوردم می جا رو حالشون تا بود باز دستم کاش.میکردم

 توی زدن محکم که میشدم دیگه اتاق یه وارد داشتم.بودن زده بس از نمیشد

 وباعث بیارم طاقت ونتونستم کردم حس دهنم توی رو خون شوری که شکمم

 هم دستامو زمین کردن پرتم قبلیه اتاق همون وارد بیرون بزنه دهنم از شد

 بس از کنم تحمل نمیتونستم میزد بهم حالمو داشت خون بوی. کردم باز

 .نامردا بودم خورده

 نگفتی؟ چرا:مهیار

 ت..گؾ وقم..ماؾ تونستم...نمی:گفتم حال این با بزنم حرؾ تونستم نمی خوب

 .م....نگ ه.ک

 کردی؟هان؟ بازی احساسم با چرا لعنتی چرا:زد داد مهیار
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 ط..وس این که میگه ی...ک:وگفتم تلخ ی خنده خندیدم درد همه اون بین در

 ون...ج جاشوا ـلم بؽـ توی که و؟منی...ت یا من شده بازی احساسش با

 کدومامون ان...ه دیدم مو وبابا مامان... ی شکنجه عکسای ه...ک داد؟منی

 و؟..ت یا من خورده لطمه ش...احساس به

 دیگه.میمیری وگرنه بکشی باید همش میخوره هم به شؽلم این از حالم

 از دست که من میدم دارم رو چی تاوان خدا بستمه دیگه بریدم دیگه نمیتونم

 .کنم گریه وبیصدا بترکه بؽضم شد وباعث نکردم خطا پا

 داری؟ دستمال:گفتم میخورد هم به خون بوی از حالم

 .جیبمه تو آره:مهیار

 بده؟ -

 .دار برش بیا نمیبینی بستس دستام:مهیار

 .ببینم خوب نمیتونستم که بود اینجا جالبیش

 لرزون دستمو طرفش رفتم آروم آروم داد صدا تِق زانوم که شدم بلند آروم

 صورتم تمام دهنم جلوی وکشیدم برداشت رو دستمال جیبش توی کردم دراز

 که زدن،تو بهت قدر چه عوضیا:گفت مهیار که گفتم کوچولو آخ یه میکرد درد

 خوردی؟ همش چرا خوبه رزمیت هنر
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 که کشیدم پام به ودستمو شدم دوال آروم.صندلی روی ونشستم نگفتم هیچی

 یه من روی از اینکه مثل میکرد درد جونم ی همه.بشه فعال ردیابم شد باعث

 دیوار به رو وسرم دادم تکیه صندلی به.باشه شده رد چرخ 38 تریلی

 دلم.باشم داشته روش کنترل اینکه بدون پایین میومد ناخودآگاه اشکم.گذاشتم

 رو نکردشون کار تاوان باید اونا چرا اونا چرا سوخت وبابام مامان برای

 .بدن

 کرد؟ فکری یه باید:مهیار

- ..... 

 !کنیم فرار باید:مهیار

- .... 

 ای؟ زنده:گفت ترسیده مهیار

 !!نبودم کاش -

 خوابی به شد وباعث افتاد هم روی چشمام بخوابم میخواستم بود گرفته خوابم

 .برم فرو عمیق

*** 
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 سفید اتاق یه با کنم باز رو چشمام اگه اآلن میکردم فکر بودم شده بیدار

 .باطل خیال زهی هه کردم باز رو چشمم آروم. میشم رو روبه بیمارستان

 دم عالمه یه بین رو خودم کردم نگاه که رو اطرافم.بود دونی آشؽال همون

 دیگه؟ کجاس اینجا ترسیدم.دیدم ودستگاه

 نکنه بود مختلؾ های ودستگاه دم از پر که این تفاوت با ولی بود اتاق همون

 بدن؟ برق بهم خوان به

 چون زدن کتک اونم بود معلوم بود نشسته مهیار رو روبه گرفت خندم

 عجیبی درد که مهیار بگم بهش رفتم بود پایین سرش بود شده پاره لباسش

 .چرا نمیدونم بزنم حرؾ نمیتونستم.کردم حس حلقم و دهنم توی

 هوووم گفتم آروم.نمیومد خون بوی

 ماهر بود این ایی، خبره قدر چه که سرهنگ؟واقعا چته:گفت عصبی مهیار

 تمام توی تو شد باورم منم میکردن تعریؾ تو از که اینجوری!که بودنت؟واقعا

 داری؟ مهارت کارا

 بزنم؟ حرؾ نمیتونستم چرا بودم شده گیج میگفت؟من داشت چی این

 هوووم:گفتم بازم

 .بدم پس تاوان باید تو خاطر لعنتی؟به چته:زد داد عصبی مهیار
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 منم نیستم که ازسنگ باشم چی هر گرفت گلومو بؽض بزنم حرؾ نمیتونستم

 اآلن دیگه ولی میتپه زندگی برای که دارم قلب منم میکشم نفس منم آدمم

 .میتپه داره زیادی

 باید وقته خیلی که اشکایی کردم گریه آروم آروم و پایین انداختم رو سرم

 .بود رسیده پایان به شون انقضا تاریخ پایین میومدن

 هم دست در دست. امیلیا طور وهمین تو اومد وجکسون شد باز در

 طرؾ رفت امیلیا که رفتم ازشون رومو نفرت با میزدن قهقه سرخوشانه

 .مهیار

 تــــو؟:گفت تعجب با مهیار

 .زد قهقه.....من آره:امیلیا

 رو وصندلی طرفم اومد امیلیا.نشست مهیار منو بین صندلی روی جکسون

 دستگاه همه اون بین از ومن وسط بره دقیق صندلی شد باعث که کشید

 حساسیت چی به خانم این میدونی:گفت جکسون به امیلیا.کنم پیدا رهایی

 داره؟

 من؟ جون بگو:وگفت اومد شوق سر جکسون

 .خون بوی به:امیلیا
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  هوووم هووم گفتم بزنم حرؾ نمیتونستم

 ها بچه که هایی دارو اثراته بزنه حرؾ نمیتونه آخ وگفت طرفم اومد امیلیا

 از تیر دستم، به کرد شلیک درآورد شو اسلحه حرکت یه وبا فدات زدن بهت

 عجیبی سوزش میرفت طوری همین دستم از خون بود شده رد دستم کنار

 امونمو دست درد دارم نگه رو خودم نمیتونستم میزد هم به منو وحال داشت

 با رو سرم امیلیا که کردم خوردم تیر دست مخالؾ طرؾ رو سرم.بود بریده

 نفس:گفت. بینیم جلوی گذاشت و باال کشید محکم رو ودستم برگردوند شدت

 .سرهنگ بکش عمیق

 .خواستی خودت گفت که دادم تکون شدت با رو سرم

 زد بود سانتی 32 ی پاشنه کفشش که محکم خیلی ی ضربه یه وبا عقب رفت

 خــــــــدا گفتم دلم تو.آووردم باال خون تونستم تا من و ـنم سیـ ی قفسه توی

 ها؟ کجان پلیسا این پس

 در صدای.میشنیدم رو حرفا تمام ولی بود شده سنگین سرم افتادم زمین روی

 سالمی؟فاطیما؟:گفت کرده هول مهیار.رفتن جکسون و امیلیا فهمیدم که اومد

 هیچ میکردم ادعا که منی بود تر بد حالم موقعی هر از نبودم ولی...اوهوم -

 . بود بیمار روحم بود آوورده دربیاره پا واز من نمیتونه چیز
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 دستمو نمیشد باز درد زور از چپم چشم ونشستم.شدم بلند دقیقه چند از بعد

 سیـ ی فقسه کردم محکم کش وبا کردم وصافشون موهام طرؾ بردم لرزون

 که رو خونی.شده طوریش یه هام دنده از یکی که نداشتم شک داشت درد ـنم

 صندلی وروی شدم بلند وآروم کردم تمیز بلوزم با رو بیرون بود زده دهنم از

 .نشستم

 وبه بستم رو چشمام میومد خوابم ـسبوندم چـ صندلی گاه تکیه به رو سرم

 که موادایی خاطر به خوابا این تمام نمیدونستم ولی.رفتم فرو عمیق خوابی

 .زدن بهم

+++ 

 !بریم اینجا از دیگه بریم مامان:گفتم بلند بودن نشسته کنارم وبابا مامان

 .شده تنگ برات دلمون پیشمون میای زودی به کن صبر عزیزم:بابا

 !!شما پیش بیام میخوام اآلن من نمیخوام -

 گلم؟ دختر خوب کن گوش بابات حرؾ به:مامان

 .گلم مامانی باشه:وگفتم دادم تکون رو سرم

 برای دلم قدر چه بشم گفتنات مامان اون فدای:وگفت کشید رو لپم مامان

 .شدهِ  تنگ گفتناتون مامان



                www.ketabbazz.ir       

 190 

 به خواب این دیدن از بودم خوشحال طرؾ یه از کردم باز رو چشمام ترس از

 بمیرم اگه که میترسیدم طرؾ یه از بودم دیده رو وبابام مامان که خصوص

 .میشه داؼون حتما میاد سرش بالیی چه سوفی

 بد خواب:گفت مهیار که کنم دور ذهنم از رو بد افکار که دادم تکون رو سرم

 دیدی؟

 .بد درصد 12 خوب درصد 12 تقریبا -

 .خیره بگو فقط نکن فکر بهش نیست چیزی:مهیار

 .خیره که ایشاهلل -

 .اینجاییم که روزه 4 کنیم فرار باید:وگفت طرفم اودم شد بلند مهیار

 هم کجاییم ما میدونه سرهنگ اآلن نترس:وگفتم گوشم پشت به کشیدم دستمو

 .میشن متوجه گوشم پشت وردیاب آیفون از هم کردم فعال رو پام ردیاب

 ردیابه؟ گوشت پشت:مهیار

 اووهوم -

 طوری؟ چه خالق جلل: مهیار
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 شبه اآلن گفتم آروم بریزیم رو فرار طرح خودمون باید ولی خی خی بی -

 میکنیم فرار وتو ومن میکنه محاصره جارو این پلیس صبح8/52 فردا

 .میکنیم کمک وبهشون

 شبه؟ اآلن میدونی کجا از تو:مهیار

 بود نوشته دادم نشونش رو شلوارم کنار ساعت....اینجا از -

 .فهمیدم....45/46

 .شکستنش متاسفانه ولی داره منم فرم لباس آره:مهیار

 است دراز شو فردا که کن استراحت کم به برو کن ول رو حرؾ این خوب -

 .بیدار اندر وقلم

 رو ها المثل ضرب تمام میکنی صحبت فارسی خوب اینقدر طوری چه:مهیار

 بلدی؟

 خونمون نمیزدیم حرؾ فارسی با اگه خونه توی بعدشم ها بوده ایرانی بابام -

 .بود حالل

 چرا؟:مهیار

 انتخاب توی.بگیرید یاد هم رو پدریتون زبون باید که بود حساس خیلی بابام -

 . کامل عقل با البته بگیریم تصمیم خودمون گذاشت دین
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 اوهوم:مهیار

 فکری؟ تو -

 ....فردا پلیسا،ببین به کنیم کمک که ریزم می رو فردا ی نقشه دارم:مهیار

------------------------------ 

 بکشم نفس نمیتونستم مثال منم بود بیهوش مثال مهیار بودم آماده ی آماده

 .کمک کمک زدم داد بود صبح 8 ساعت

 رفت اونا از کی یه.تو اومدن خندون نفر دو میکشیدم عمیق های نفس هی

 !هوشه بی:وگفت سرگرد طرؾ

 م..ک..فس..ن:وگفتم میکشیدم نفس بلند ایستادن،بلند سرم باال هردو

 .کشیدم کوچولو آه ویه سس..نؾ...رم..میا

 بکشی میتونی نفس چی حاال:وگفت گوشم تو خوابوند کشیده یه اونا از کی یه

 .خنده زیر زدن پخی هردو بعد.سرهنگ جناب

 بیهوش رو هردوشون کوچولو حرکت یه وبا بود ایستاده سرشون پشت مهیار

 بیرون ورفتیم نشوندیم خودمون جا اونارو داشتیم بر رو هاشون اسلحه.کرد

 . کردیم قفل رو ودر
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 که خوردن تورمون به نفری سه دو تقریبا شدیم رد راهرو توی از آروم آروم

 .کردیم پنهانشون ودیوار در نزدیک و آووردیم رو دخلشون باهم

 سریع باال میاد داره که اومد پایی صدای که میرسیدیم آخر های پله به داشتیم

 دستاشو از یکی.بودم سرگرد ـل بؽـ توی کامال. شدیم قایم دیوار شکاؾ توی

 .دهنم روی دیگشو یکی بود گذاشته ـنم سیـ ی قفسه روی

 از اشکی قطره میکرد وارد بهش سرگرد دست که ـنم سیـ ی قفسه درد از

 .سرگرد دست روی خورد ُسر پایین اومد چشمم ی گوشه

 .شد اشک ی قطره شدن پاک باعث کشیدو صورتم به دستشو سرگرد

 در سمت به دویدیم تر تمام چه هر سرعت با دو هر نمیومد پایی صدای دیگه

 کرده خودش پوشش تحت رو جا همه پلیس کامال کردیم بازش تا خروجی

 . پلیسا سمت دوید میدویم هردو داریم اینکه خیال به سرگرد.بود

 نظامی احترام ایستادم جا همون هنوز من که ودید برگشت رسید که بهشون

 تموم جکسون مرگ با و نشده تموم ماموریتم هنوز من.بستم رو ودر گذاشتم

 میخوام فقط فقطُ  باشه همراه من مرگ با اون مرگ که نداره فرقی برام.میشه

 .بمیره
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 گذاشتم رو وحسابشون کردم بیهوش رو نفر 6 پایین رفتم آروم ها پله از

 آماده ام اسلحه باال رفتم ها پله از.میکردم پیدا رو جکسون باید.قانون برای

 کجان؟ جکسون نیروی ی بقیه پس که بود این از تعجبم بود شلیک ی

 از داشتم. نیست خونه این توی کسی که بوده معلوم بود شده تخلیه اتاقا تمام

 داد با که داخله نفر ویه بازه در دیدم که مشدم رد بودیم توش که اتاقی همون

 کنن؟؟هـــــــان؟ فرار گذاشتین طوری چه سرتون بر خاک:گفت

 .کرد خالص رو دوشون وهر نداد بهشون رو زدن حرؾ فرصت

 و کرد کیپ گلوم زیر دستشو و نداد رو چیزی هیچ فرصت بهم دید منو تا

 تمام میکردم احساس بود وحشتناک دردش دیوار توی برم سر با کرد کاری

 .برگشت و کرد ول منو.درد از میسوزه داره مخم های مایه

 زد ای قهقه دید ومنو برگشت.گرفتم طرفش به رو واسلحه سرش پشت رفتم

 نیستی ماجرا کن ول نگیری رو وعشقت ومادر پدر انتقام تا میدونستم:وگفت

 !سرهنگ جناب

 اون بود پارسال ماله عشق اون:وگفتم زدم پوزخندی داشتم که بدی درد سر با

 مهیار به من عشق شد خشک زود که بود رشد حال در ای جوونه فقط عشق

 جاشوا مرگ از.آقا میزنه شکوفه داره تازه که شده درخت یه به تبدیل اآلن

 .کردین مهیار به که اذیتایی بیشتر نه ولی شدم ناراحت
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 با ادب با دختر چنین که گفت تبریک ومامانت بابا به باید خوبه:گفت جکسون

 هردو.برسون وبابات مامان به منو سالم راستی.کردن تربیت رو احساسی

 .کردیم شلیک همزمان

 کرده اصابت جکسون گلوی به دقیق من تیر کرد اصابت چپم کتؾ به اون تیر

 تو حاال دیدی: گفتم میرفت گیج سرم جور همون زمین روی بود افتاده و بود

 به سرم که میگشتم بر داشتم.آقا بدی پس جواب من وبابای مامان به باید

 سه در عجیبی درد میرفت سیاهی چشمام زمین خوردم زانو با و افتاد َدوران

 .ـنم سیـ ی قفسه تر مهم همه از و ،کتفم سرم میکردم حس بدنم ی نقطه

 هیچی دیگه.  اومد فرو جکسون بدن کنار دقیق وبدنم شد بسته چشمام

 .نفهمیدم

 آسمونا توی میکردم احساس نبود بدنم توی دردی هیچ کردم باز رو چشمام

 سیـ ی قفسه بود سالم سالم کردم چپم کتؾ به نگاه ایستادم و شدم بلند هستم

 از که بودم ایستاده طور همون. بودم خوشحال نمیکرد درد اصالا  وسرم ـنم

 در هم با همه دیدم کردم نگاه پنجره از.شنیدم شلیک صدای داخل و بیرون

 داد تر بلند نفهمید کس هیچ ولی.سالم سالمِ  سالمم من زدم هستن،داد تداخل

 ابوالفضل یا گفت بلند که مهیار صدای با میشد پاره داشت گلوم دیگه که زدم

 .برگشتم
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 .سالمم نمیبینی ترسیدم دیونه چته هی:گفتم

 شده مسخ اون ولی کردم تکرار مو جمله بازم نکرد گوش حرفم به اون ولی

 .زمین رو از ای نقطه به بود

 داد دستور مهیار که عقب رفتم قدم دو شدم شوکه کردم ردیابی که نگاهشو

 .بیاد اتاق این به آمبوالنس

 سخت کردنش باور بودم روح من اآلن یعنی بود جسمم به نگاهم وفقط فقط

 سر خودش جسم به روح و میزد حرفا این از که بودم شنیده بابا از ولی بود

 .حرفا این واز میزنه

 .بود باز جکسون چشمای بود افتاده جکسون بدن کنار بدنم

 جور همون کتفم و بیرون بود زده خون دهنم از بود بسته چشمام من ولی

 بود شده جمع خون های ـته لخـ عالمه یه سرم زیر اینکه تر مهم میومد خون

 تعجب نمیومد خون سرم از بودم هوش به که موقعی دارم یاد به اونجاییکه تا

 خیره بود زده رو من جکسون که دیواری وبه دادم تکون کم یه رو سرم کردم

 .فهمیدم نمی ومن میومده خون سرم از یعنی بود خونی سرم جای دقیق شدم

 .نشدم خونی من ولی نشستم جسمم کنار بودن افتاده دیگه هم کنار پاهام

 عجله با نفر سه میکرد نگاه رو جسمم داشت وبر بر که شدم خیره مهیار به

 برانکارد روی رو من حرکت یه با بست گردنیا این از برام کیشون یه اومدن
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 یه بستن رو برانکارد مخصوص های ـربند کمـ و کشیدن روم پتو خوابوندن

 دیوونه مثل مهیار پایین بردن رو ومن میزدن وهی گذاشتن دهنم روی چیزیم

 .میدوید برانکارد سمت به عجله با ها

 یکی شدن شوکه من دیدن از ژرنال و وسردار سرهنگ رفتیم بیرون که در از

 توی گذاشتن رو من.شرمنده ببریمش سریع باید گفت اورژانسیا اون از

 .نشستم مهیار کنار منم داخل رفت مهیارم آمبوالنس

 نمی خوشم میرفت ور جسمم به هی پرستاره خانم اون کرد حرکت آمبوالنس

 رو وبابا مامان آزادانه من تا بمیره جسمم میخواستم برم میخواستم اومد

 بهتر خیلی عالم این نظرم به باشم هوش به نمیخواستم.کنم مالقات

 به فقط ومن بیمارستان بردن منو.آزاده وذهنم فکر میکردم احساس.بود

 .عمل اتاق داخل بردن منو.دویدم می سمتشون

 بیار طاقت فاطیما بیار طاقت:گفت کنان زمزمه مهیار نشستم مهیار روی روبه

 میکنم خواهش بمونه زنده تا بده بهش دیگه فرصت یه خدایا:گفت بعد

 صندلی به بود داده تکیه رو سرش مهیار که بود گذشته قدر چه نمیدونم

 .نمیشد ولی بخوابم میخواستم منم میزد چرت وداشت

 فهمیدم ومن سمتش دوید سریع ومهیار بیرون اومد عمل اتاق از سریع دکتر

 .نمیزده چرت اون که
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 به که ای ضربه رفته ازش زیادی خون:وگفت داد تکون رو سرش دکتر

 .کما تو بره شده باعث خورده سرش

 شکر رو خدا بودکه کرده سخت مارو کار که شکسته هاش دنده از یکی

 .کنیم سره یه رو کارش تونستیم

 کما میکنه تهدید مارو که خطری تنها کردیم خارج اون از رو تیر چپشم کتؾ

 همون کنه مقدر اون هرچی خداست دست وزندگی مرگ ولی رفتنشه

 .گرفت نادیده نمیشه که دارن عالئمی ایشون ولی.میشه

 .همینه حقیقت گفتم بهتون دفعه یک رو چیز همه که ببخشید

 ممنون:گفت زده خشک مهیار

 من برگرده باید چون برمیگرده من فاطیمای:گفت دلش توی که فهمیدم ولی

 .دارم ایمان بودنش زنده به من منتظرشم

 یه کردن منتقل ویژه بخش به رو من نه یا میمونم زنده نمیدونستم خودمم

 .میکشیدم نفس اون با ومن حلقم توی بودن کرده لوله

 میدونی مهیار:گفتم که بود ایستاده پنجره پشت داؼون اعصابی با مهیار

 میخوام طرؾ یه از سخته برام تصمیم این ولی عاشقتم میدونی دارم دوست

 دارم رو تو که میبینم کنم می فکرشو وقتی طرؾ یه از وبابا مامان پیش برم

 کنم؟ چیکار نظرت به میشه ناراحت سوفی برم من اگه دارم رو سوفی
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 .دارم دوست من برگرد میکنم خواهش:گفت

 میفهمی؟ منو حرفای تو مهیار گفتم فهمید منو حرفای اون شدم شوکه

 .میکرده ودل درد دلش توی داشته که وفهمیدم نداشت العملی عکس ولی

 و وسردار وژرنال شد باز در دیدم که زمین رو نشستم بود رفته سر حوصلم

 گرفت خندم کرد خیس رو ش گونه اشک تا دو سرهنگ.تو اومدن سرهنگ

 مهیارم:گفت عجله با سرهنگ.شن نگران برام که دارم مهمی آدمای قدر چه

 .دارم طاقت من شده؟بگو چه فاطیما بگو

 من با قدر این آدام که داشت تعجب جای خوب کرد نگاه بهش تعجب با مهیار

 که کرد تعریؾ همه برای رو چیز همه مهیار.میزنه صدا اسم به که صمیمیه

 .نباشید نگران میگردونه بر اون میاره اون. بخواد خدا چی هر:گفت سردار

 وقتی نمیدونی بدم چی رو سوفی جواب:گفت وبلند پنجره پشت رفت سرهنگ

 آبجیمو چرا گفت کرد گله وازم زد زنگ بهم ماموریت این بیایی میخواستی

 مامانت بابا وقتیم.کنی دورش ما از میخوای چرا گفت.کردی پسراش مثل

 من که گفت بود شده دیوونه دقیق معنای به سوفی شدن کشته جکسون توسط

 کنم خرابش رو ماموریت این نمیتونستم من ولی بودم مرگشون مسبب

 با تو داشته آرزو که:گفت ،بابات بابات مرگ موقع.جون فاطیما شرمنده

 گفته بهش من میدونی آخه....تلخ ی خنده ،یه خندید... کنی دواج از جاشوا
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 وگفت ونشست خورد سر پنجره پشت از. گذاشتی جا،جا ویه دلت بودم

 .ببخش ببخشم نگفتم بهت که شرمنده جون فاطیما شرمندم

 بی اون میگم رو امیلیا میدونستی خودت خواهر که کسی اون:گفت دلش توی

 میدادی خبر ما به ازش تو که ای خونه همون شده اتفاقا این مسبب چیز همه

 .جکسون عشق امیلیا بود عوضی ی زنیکه اون ی خونه

 شدن؟؟وویی کشته وبابام مامان که میدونسته آدام یعنی میشدم دیوونه داشتم

 میوفتم حرفاش یاد وقتی ولی شدم عاشق من که میدونستن ومامان بابا یعنی

 ظلم حقم در که کسایی تمام من. آدام بخشیدمت وقته خیلی:وگفتم میگیرم آروم

 دلم توی بود شده ؼریبه برام امیلیا ی کلمه.رو جکسون حتی بخشیدم و کردن

 .کردم بارونش فحش تونستم چی هر

 !!!نمیکنه گریه که مرد شو بلند آدام:گفت ژرنال

 آدامه؟ اسمتون شما:گفت تعجب با مهیار

 طور؟ چه آره:وگفت کرد نگاش تعجب با آدام

 دار بچه ی ودرباره میزدن حرؾ شما با خانوم فاطیما بار یه آخه: مهیار

 .کشید جیػ خوشحالی از اونم گفت سوفیم به رفت بود خوشحال خیلی.شدنتون
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 دار بچه آوا منو داشت آرزو آره:وگفت افتاد گونش روی از اشکی قطره آدام

 همین.داره دوست خیلی رو بودن خاله ،آخه خاله به بهش مون بچه تا شیم

 .هارو بچه طور

 آووردین؟ درش پسر شکل به رو فاطیما چرا: سردار

 .گفت سردار به رو بود زده من به که حرفایی تمام ژرنال

 پلیسه؟ این که بگین نیومدین چرا شدن دستگیر همه وقتی خوب:سردار

 جکسونه؟ خانوم ی خونه روییتون به رو ی خونه دونستین می:ژرنال

 جکسون؟؟ خانوم:سردار

 همه به اون.فهمیدیم بعدا وما بوده جکسون همسر امیلیا ،سروان آره:ژرنال

 .بره در تونسته همین خاطر به و پلیسم ماها که بوده داده لو

 گرفته؟ خونه اونجا اومده چرا:سردار

 .بشه تر سخت ردیابیش و نکنه شک بهش کسی تا:ژرنال

------ 

 از گلم ،آبجی تو اومد گریه با بود فهمیده هم سوفی بودم اینجا که بود روز 4

 به اون میکشم خجالت دیدنش از اینجا میاد هرروز مهیار.شد شوکه من دیدن

 . بود شده اینطوری من خاطر
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 میزد زردی به چهرش بود شده بلند ریشش بود افتاده گود چشماش

 نزدن حرؾ باهام چرا نمیدونم دیدم هم رو وبابا مامان.سرخ وچشماشم

 وسردار خانوم حاج.میکردن نگاهم رضایت از لبخندی یه با فقط هردوشون

 .داشتم خاصی حس یه امروز.ومیرفت میومد هم سرهنگ. میومدن گاهی هم

 یا روم رومی یا.میرم یا برمیگردم یا میشم راحت امروز که میکردم احساس

 .زنگ زنگی

 میزنه سفیدی به ـبم ولـ چهره نداره مهیار از کمی دست خودمم ی قیافه

 میکشه نفس جسمم اون با که حلقمه توی هم لوله یه شده سیاه سیاه چشمام

 نه یا برم که نیستم گیرنده تصمیم من خدا:گفتم بلند پنجره طرؾ به و برگشتم

 خـــدا.بچشم رو عشق ی نچشیده طعم دارم دوست برگردم دارم دوست ولی

 .گرفتیش که میکردم مزش داشتم چیه عشق میدیدم داشتم تازه

 مزه عشقم شد اونم اومد دیگه یکی که میکردم ؼلبه احساسم به داشتم تازه

 برگردم میخوام بود شیرین خدا چشیدم دستشم تماس با حتی رو اون عشق ی

 .خــــــــدا.بچشم رو طعم این دیگه بار یه تا

 دور دستاشو پنجره پشت مهیار پیچید گوشم تو دستگاه ممتد بوق صدای

 بودم شده جمع جسمم دور همه میریخت اشک آروم آروم بود گذاشته دهنش
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 داشت نیروی یه که میکنن وارد شوک جسمم به دارن دیدم که طرفش رفتم

 .برگشت:گفت که شنیدم رو صدا وآخرین میکشوند جسمم به رو من

 +++ 

 کنار خوشحالی با پرستار که کشیدم نفس سختی وبه کردم باز رو جشمام

 . وایی برگشت:وگفت کشید جیػ گوشم

 ولوله سرم باال اومد دکتر بستم رو وچشمام کشید سوت کلم جیؽش صدای از

 بیرون کشید رو بکشم نفس راحت نتونم میشد وباعث بود حلقم تو که ای

 دهنم خشکه خشک لوت کویر مثل شده گلوم میکردم احساس اومد دردم خیلی

  کردم تر شدم خشک زبون با رو

  ب..ب..آ:وگفتم

 چشمام کم کم کردم تازگی احساس که گلوم توی ریخت آب ذره یه پرستار

 بفرستینش نمیکنه تهدیدش خطری:میگفت که شنیدم صدایی که شد بسته

 . بخش

 .نفهمیدم هیچی ودیگه

--- 
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 تنها که بود ساعت نیم حدودا نبود سرم باال کس هیچ شدم بیدار سردرد با

 طوره؟ چه ما جون فاطی:وگفت تو آورد کلشو سرهنگ شدو باز در که بودم

 وژرنال برونی سرهنگ مهسا و وسردار خانوم مهیار،سوفی،حاج بندش پشت

 نگام همش ومیخندیدن بودن راضی بودنم هوش به از همه. تو اومدن ودنیل

 ... ش دیدم اینجوری تورو وقتی نمیدونی آجی:گفت که بود سوفی به

  شدی؟ شوکه:وگفتم بزنه حرؾ نذاشتم

  فهمیدی؟ کجا از تو آره:گفت تعجب با سوفی

 بابا به نگفتی بهم که خان آدام روشن چشمم:وگفتم کردم سرهنگ به رو

 روش روؼن َمن یه که بپزم برات آشی یه شم خوب وایسا بودی گفته ومامان

 . برات دارم وایسا باشه

  کجامیدونی؟ از تو:گفت تعجب با آدام

 !!خوب؟ نکنید تعجب بگم چیزی یه -

 !!! خوبـــ:گفتن همزمان هم با همه

 آدام که وقتی بود کنارتون که انگار ولی دونم نمی بودم بیهوش که موقعی -

 زمین رو کنارش ومنم زمین روی ونشست میزد حرؾ داشت شیشه پشت از

 .بود روحم کنم فکر.بودم نشسته
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 بعد ولی درآورد ؼش حالت به رو وخودش...روح: گفت بلندی هوی یه آدام

  واقعاا؟ زمین رو نشستم من چــــــــی؟آره:گفت ثانیه چند از

 اخالقش همین ولی نمیخورد سنش به میکرد آدام که کارایی این اصال خندیدم

 .بود عاشقش آوا که بود

 مهیار به نگا میدیدم رو کاراتون تمام میشنیدم رو حرفاتون تمام واقعا آره -

 .میشنیدم هم رو فکراتون حرفای تمام و خصوصیا حرؾ تمام:وگفتم کردم

 !!!نـــــــــــــــه:گفت دراومده حدقه از چشمای با مهیار

 رو ودستم گفت اخ یه پیچید ـنم سیـ ی قفسه توی بدی درد که بخندم رفتم

 داری؟ شد؟درد چی:وگفت شد هول مهیار ـنم سیـ ی قفسه روی گذاشتم

 .نمیشه صبح شبم نکشم درد اگه دارم عادت دردا این به: وگفتم زدم لبخند

 .شامن منتظر ها بچه راستی گفتی راست اینو:وگفت خندید آدام

 شکمو... گفتم کردم دنیل به رو...بدم باید من همشم بشه کوفتشون:گفتم بلند

 .بشینه وا ـوست هـ تا بخور بگیر خودت برو

 من؟؟ بشینه باید چی بشینه وا:گفت تعجب با دنیل

 .خنده زیر زدن پقی همه

 !کنی؟ مهمونم نمیاد بدم منم خوب:گفت آدام
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 .واح واح.بده در دم تو بابا،بفرما نه -

 متعجب چشمای با که بقیه به رو آدام که گرفت خندشون حرکتم از همه

 هر دوره این توی داریم دوره یه انگلیس توی ما:گفت بودن کرده نگاهمون

 که کنه دعوت شام رو همه باید میشه موفق ماموریتی هر توی کی

 باید وهی شده موفق ماموریتاشو تمام تقریبا....من به کرد اشاره...ایشون

 . بده شام

 ودنیل ویلیام مگه بیرون بیام دوره این از خواستم ی نحوه هر به آره -

 .گذاشتن

 داشت دوست:گفت بشنوم من که جوری آروم آدام که افتادم ویلیام اسم یاد یهو

 .هم تو کشید اخماشو چون شنید مهیارم کنم فکر ولی. ...بود زود حیؾ

 ویلیام همون یا برادرم به داشتم ومن ومیخندید میکرد تعریؾ جک هی آدام

 از که کسی تنها اداره توی بودیم دانشگاهی هم تاییمون دو میکردم فکر

 خودش حد همیشه ولی بود ویلیام درمیاورد بازی ومسخره سرپیچی دستورم

 .همیشه داشت نگه رو

 تهدیدت خطری که گفته دکترت راستی:گفت ادام که میرفتن باید کم کم دیگه

 به دستشو... خالص بعدم باشی مراقبت تحت دیگه ماه3 تا باید و نمیکنه

 .وووژژژ انگلیس به ورفتن...وگفت آورد در هواپیما حالت
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 بره؟ باید حتما:گفت سردار

 .شما کشور به میگیره انتقالی و اونجا میاد آره:گفت آدام

 .میدم انجام رو وانتقالش نقل کارای خودم:گفت سردار

 .ممنون -

 همچین من شد باعث اون که کن تشکر مهیار از نکن تشکر من از:سردار

 .بزنم حرفی

 .ممنون جون مهی:وگفت کردم نگاه مهیار به

 .ورفتن خندیدن همه

 نداری؟ خوبی؟درد:وگفت تو اومد پرستار که بود پنجره به رو نگاهم

 میشم؟ مرخص کی ندارم درد ممنون -

 تمام فردا تا اگه و نمیکنه تهدیدت خطری که گفته دکتر خوشبختانه:پرستار

 .مرخصی عصر فردا باشه خوب آزمایشاتت

 .ممنون:وگفتم زدم لبخندی

 .وظیفمه:پرستار

 .بله که اون:گفتم آروم
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 کاری نشسته بیرون همراهت راستی:وگفت برگشت ودوباره بیرون رفت

 .بگو بهش داشتی

 .خصوصیه که اینجا بشینه اینجا بیاد بگو بهش خوب -

 .باشه:پرستار

 کنندش ـست مـ عطر بوی از تو اومد یکی دیدم که میشد گرم داشت چشمام

 .جونمه مهی فهمیدم

 به چون میکرد درد معدم کوچولو یه بود کوفته بدنم تمام.بودم شده مرخص

 خونشون بودم اومده بازم سردار لطؾ به.نداشت عادت بیمارستان های ؼذا

 اینکه مثل کنه مراقبت ازم میخواد میمونم دخترش مثل بود گفته خانوم حاج.

 میشد خوب داشت زمان مرور به حالم دیگه.دادم دست از رو مامانم فهمیده

 .خدا شکر

 .نمیذاره سرم به سر وزیاد میکنه رو حالم مراعات هم سوفی

 داشت خانوم حاج پایین ورفتم پوشیدم خوب لباس پایین اومدم ـت تخـ روی از

 لباس با مهیار.اومدن همه کم کم که نشستم کنارش میدید رو 5 ی شبکه

 یه درگیر حاال تا صبح از مردم آخیش:وگفت نشست اومد وشلوار کت شخصی

 .دیگم ی پرونده

 .نباشی خسته -
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 .باشی سالمت:مهیار

 سرگرد ی اسلحه پیه حوام تمام من ولی گفتیم وپرت چرت کم یه هم با همه

 به حواسمون همه یانه میفهمه ببینم تا بچاپمش جوری یه میخواستم بود

 .کنم عوض باس میرم گفت سرگرد که بود تلویزیون

 سریع خیلی که شد رد کنارم از سرگرد.بکشم ناهارو منم مادر برو:خانوم حاج

 رو اسلحه.باال ورفت نفمید ولی کشیدم رو واسلحه کتش زیر بردم رو دستم

 به ونگاهمو دونم نمی هیچی من که راه اون به زدم رو وخودم گذاشتم پشتم

 عوض لباسشو پایین اومد عجله با مهیار که گذشت دقیقه چند.کردم تلویزیون

 .نیست ام اسلحه شدم بخت بد:وگفت سرش تو وزد کرده

 .بده مرگم خدا:توصورتش زد خانوم حاج

 وباید سنگین حکمش انگلیس چیه؟؟توی جرمش چی؟؟میدونی:گفتم بلند

 چی؟ شما از بدی سنگینی ؼرامت

 ها کجا ببین کن فکر:گفتم مبل رو نشست.کنم چیکار خدا تره بد ما از:مهیار

 .بوده پیشت ها کجا ات اسلحه و رفتی

 .کنم چیکار خدا نمیاد یادم دونم نمی:وگفت سرش تو زد سرگرد
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 حواسش خونه توی حتی جا همه که بگیره یاد باید ولی کنم اذیتش نمیومد دلم

 بود گفته هم سردار گفت رو چیز وهمه پدرش به زد زنگ.باشه اش اسلحه به

 .نگه کس هیچ به که

 راحت خیال با من بودیم شده جمع میز دور همه چید رو میز خانوم حاج

 بداخالقی با سوفی میکنن نگا منو فقط همه دیدم که میخوردم ؼذا داشتم

 میره؟ پایین گلوت از ؼذا وضعیت این توی اجی:گفت

 .بگو رو همین:گفت آروم مهیار

 به حواسش باید هم خونه توی سرگرد یه بشی تنبیه باید خودته تقصیر -

 باال مو ابرو ویه میز رو گذاشتم رو اش اسلحه شدم بلند....باشه اش اسلحه

 .شوتی سرگرد جناب:گفتم انداختم

 .کردی رو کارا این تو باز:گفت سوفی

 .باشه ات اسلحه به حواست باشی تو تا داداشی حقته:گفت مهسا

 به ندایی یه قبلش ولی اومد خوشم میشد تنبیه باید جون بابا ایول:گفت سردار

 .میشدم ترک زهر داشتم چون بده من

 .میکنه کارا این از هم خونه توی مگه سوفی،فاطیما راستی:مهسا

 ... ویلیام وقتی نمیدونی آره:گفت گرفته جو سوفی
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 یه مهیار. نگه که کردم اشاره سوفی به میشدم خفه داشتم گلوم توی پرید ؼذا

 رو ناهارتون دیگه خوب:وگفتم اومد جا وحالم وخوردم داد بهم نوشابه لیوان

 .بفرمایید کنید میل

 ویلیام وقتی میگفتم داشتم:گفت سوفی که کشیدم براش ونشون خط چشم با

 هم فاطیما خونمون میومد اون وقتا بیشتر آخه خونه میومد فاطیما همکار

 جا یه اشو اسلحه هم دفعه هر میرفت کش شو واسلحه میذاشت سرش سربه

 دفعه هر ویلیام خدا بنده نداشتم برش من کنه ثابت ویلیام به که میکرد قایم

 .شد می کوفتش ناهار

 .کرد گریه اش اسلحه شدن گم بخاطر اول بار خندم زیر زدم پخی

 آقا وای کرد گریه کرد گم اشو اسلحه که اول بار برای خدا بنده:گفت سوفی

 .میریخت اشک آلوچه آلوچه میکرد گریه جوری چه نمیدونید مهیار

 .میکرد گریه زشت میگه؛خیلی راست اینو -

 .میشه خوشگل خیلیم کنه می گریه وقتی اتفاقا:گفت جانب به حق سوفی

 گریه ی نحوه ولی بود خوشگل خوشگلیش آره:وگفت کردم فکر یکمی

 .داشت ایراد کم یه کردنش

 .میکنی استفاده است و بود گذشته های فعل از چرا:سوفی
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 .گذشتس مال داستانا این چون -

 نیست،هست؟ گذشته مال که کردنش گریه خوشگل:سوفی

 .بسه سوفی:گفتم آروم

 افتاده؟ اتفاقی پرسید آروم مشکوکانه سوفی

 .متاسفانه دادیم دستش از ماموریت توی -

 فشار هم روی رو چشمام.باال ورفت زد ـلقه حـ چشماش توی اشک سوفی

 میدونه خدا رفتیم بازی شهر هم با قدر چه.داشتیم هم با رو خوبی خاطرات.داد

 .رحمیه بی دنیای چه هـــی

 سرم پشت از سوفی که حیاط توی ورفتم شستم رو ظرفا شد کوفتم ناهار

 گفتی؟ راست آجی:گفت

 .بگم دروغ میشه گفتم،مگه راستی آره -

 میرم امشب گفت که بود من بابای پس:گفت ـرشو کمـ به زد دستاشو سوفی

 هان؟ میام شنبه پنج

 .برگردم کی نیست معلوم که گفتم بهت تلفن پشت -

 کشتن؟ رو ویلیام واقعا: سوفی

 اوهوم -
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 خاستگاری؟ بیاد تو برای میخواست مامانش تازه بیچاره حیؾ:سوفی

 کی؟مــــــــن؟ -

 کی خی خی بی. خیلی شد حیؾ ولی.تو آره خوب من ی عمه پَ  نَ  پَ :سوفی

 . بخریم خونه میریم

 زمین رو گذاشتمش گرفت درد ـنم سیـ ی قفسه که کردم ـلش بؽـ آروم

 .شدیا چاق جونم سوفی:وگفتم

 .خوبه بست از دیگه جونمه مامان پخت دست خاطر به:سوفی

 جون؟ مامان:گفتم تعجب با

 . مامان بگم بهش مهسا مثل که گفته بهم خانوم حاج آره:سوفی

 .مامانه مثل خوبه خیلی -

 .خاطرات تو رفته کردم سوفی به نگاه

 انگلیس رفتم گذشت زود چه میکردم فکر ماه چند این به و نشستم تاب روی

 وارد جاسوس عنوان به چون بشم تنبیه بود قرار ایران،اولش گرفتم انتقالی

 ی خونه یه کردن قبول رو من میل کمال با سردار کمک با ولی بودم شده

 تمام و موفقیتم عنوان به سردار خریدم اینا مهیار ی خونه کنار هم نقلی
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 به داد ناناز جنیسس یه من به اتفاق اون توی مهیار جون دادن نجات کارامو

 .آلبالویی رنگ

 دبی به انسان بدن اعضای قاچاق کار دادن جدید ی پرونده یه بهم امروز

 .اومده خوشش خیلی من از اداره اون ارشد سرهنگ.وترکیه

 .گرفت ترفیع تمام به دوم سرگرد از مهیارم

 طرفی یه از.بخرم مهیار برای چی فکریم ولنتاین روز شنبه پنج آینده ی هفته

 با ومن میشکنه ؼرورم طرؾ یه از ولی بخرم خوشمل چیز یه براش میخوام

 ضربه اون خاطر به که هایی دنده هنوزم.کنم چیکار گذاشتنش،نمیدونم پیش

 .میده عذابم یکم بکنمم کاری نمیتونم و میکنه درد

*** 

 اینجا به اومدنم از. میخره رو میاد دستش هرچی خرید،سوفی اومدیم سوفی با

 .وخوشحال راضیم

 .نداشتم انگلیس توی حاال تا که حسی میشه القا بهم حسی یه آخه

 سوفی که گذاشتم ماشین توی خریدیم رو وخوراک خورد لحاظ از وسایل تمام

 ویترین پشت رفت!عروسکایی چه نگا ببین رو اینجا فاطیما وای:گفت جیػ با

 .میخوام اینو من:میگفت هی و
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 که ُپفی قرمز قلب یه ـلش بؽـ توی ولی سیاه سیاه.بود گرفته رو چشمم َبره یه

 مختلؾ های اندازه به بود اومده خوشم Love you نوشته انگلیسی به روش

 خریدی؟ کی برا کلک:میگفت سوفی هی که خریدم رو بزرگترش همه از بود

 !نکن دخالت تو دادم جواب انگلیسی به

 بابا،معلوم برو:وگفت گرفت جبهه مقابلم در انگلیسی با طور همون هم سوفی

 میذاره رو ُدمش بفهمه اگه بدبخت اون میدونم من ولی!شدی کی عاشق نیست

 .رفتیم که برو دِ  کولش رو

 .شو ساکت:گفتم داد با

 ی همه من اینظوره که نمیخوام،حاال خوام نمی:وگفت درآورد زبونشو سوفی

 .میخوام عروسکارو

 شو بزرگ یکم ؛ولی بخر بخری میخوای اگه رو همه نداره فرقی من برا -

 تاریخی های مجسمه تمام نیست اتاقش توی هم عروسک یه مهسا ببین

 .سوسول بیاد سنت به که بخر چیزی یه وخوشگل

 زدن زل ما به تعجب با فروشنده دو هر دیدم که کنم تشکر که برگشتم

 .بدید بهش میخواد خواهرم چی هر ببخشید:گفتم

 .حتماا  چشم:فروشنده
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 طرؾ اون نگا فاطیما فاطیما:گفت بلند سوفی که میزدم دید عروسکارو داشتم

 مملکتی این سرهنگ سرت خیر:گفت ـرمو کمـ پشت زد بعد....شده دعوا تر

 .کن جمعشون برو

 .ندارم ای وظیفه و استراحتمه وقت اآلن:وگفتم کردم فروشنده به نگاه

 !میگیره باال دعوا داره!بابا دیگه برو:وگفت کشید دستمو سوفی

 دیگه ی دقیقه 42 تا باید پوشیدم لباسمو که گذشت می روز اون از روز 4

 درهم ی قیافه با سوفی دیدم که بودم آماده جلو کشیدم کم یه مقنمه باشم اداره

 .دارم کارت اتاقم بیا فاطی:گفت بلند تو اومد

 .برم باید خوب بگو که نیست اینجا کسی:گفتم بلند

 !بیــــــا گفتم:سوفی

 .خووو اومدم -

 وارد زدن در بدون سوفی اتاق طرؾ رفتم گذاشتمو سرم زیر هم مو چادر کش

  شدم

 شش.بزنی در باید میشی که دخترا اتاق وارد هوووی:سوفی

 .برم باید دیگه بگو -

 .میده صدایی چه نگا:گفت ـتشو تخـ روی پرید جهت بایه سوفی
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 کنم؟ چیکار خب:گفتم میده مسلسل رگبار صدای گفتم خودم پیش لحظه یه

 .شده خراب نمیبینی میخوام ـت تخـ یه من:سوفی

 رو ـت تخـ این که نیست بیشتر ماه 4 سوفی:وگفتم کردم سوفی روبه ؼیض با

 !!!خریدیا

 سر این با شبا نمیتونم داشت ظاهر فقط بگو ـت تخـ این به نگو من به:سوفی

 .بخوابم وصدا

 بااای رفتم من نداره ربطی من به -

 میخرید برام وچرا چون بدون بود مامان اگه اآلن:گفت بود کرده بؽض سوفی

 !بذاری؟ من سر سربه نباید سن این توی دونی نمی کردی بزرگ هیکل فقط

 بودم رفته که هایی پله تا دو کردم نگاه خوشگلش ی چهره وبه گرفت خندم

 برات خوشگل ـت تخـ یه عصر:وگفتم ـوسیدم وبـ سرش باال رفتم پایین

 .میخرم

 .شو بزرگ بنشونیا کرسی به تو حرؾ کردن بؽض با نباید دیگه ولی

 .منتظرتم عصر پس باشه:سوفی

 بکشه طول کم یه شاید اینا و بگیرم پول بانک برم تا بیام دیر عصر شاید -

 .میخرم برات که باش مطمئن ولی
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 . برسون رو من کن صبر راستی گفت سوفی که بیرون رفتم در از

 :شد شروع داری وقت دقیقه 32:گفتم پشتشو زدم

  9/14؛9/15؛9/14 ؛ 11/  9

 رسیدیم که مدرسه دم. بیرون در از اومد دیدم که خوندم براش طور همون

 عزیزم خوب:گفتم برگردوندمو طرفش به رو سرم پایین نمیره سوفی دیدم

 .خداحافظ

 زدم زنگ کردم خاموش رو ماشین.زده پرتی حواس به رو خودش سوفی دیدم

 درست بله شدم وپیاده.کنه رد مرخصی برام ساعت یه که وگفتم اداره به

 اولیاشو مدرسه تو کرده خرابی کار خانوما خانوم بودم زده حدس

 پشت از بدو بدو سوفی.مدرسه طرؾ رفتم و کردم قفل رو ماشین.خواستن

 .کردم اذیت رو عربی معلم کالس توی فقط:وگفت رسید بهم

 چرا؟:گفتم ریلکس

 هم من نداد یادم گفتم بهش بود سخت نگرفتم یاد درساشو از یکی:سوفی

 .ریختم بهم کالسشو

 جناب بر سالم:وگفت سمتم میاد داره مهسا دیدم که بود نخورده هنوز زنگ

 .ما سرهنگ
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 کرده؟ چیکار ما سوفی این عزیزم،باز سالم -

 .ازش میاد خوشم جرعتیه با دختر:وگفت خندید مهسا

 .بشینا آینده دکترای خانوم قراره سرتون خیر واه واه -

 با سرم پشت سوفی دیدن از مدیر،مدیرشون سمت رفتم که بود صبحگاه

 .دفتر بفرمایید وگفت کرد نگاهم ؼیض

 معلما ی همه دفتر توی رفتم ومهسا سوفی راهنمایی وبا دادم تکون رو سرم

 دستش از پری دل معلومِ  کردن ؼیض سوفی دیدن با معلما.  بودم اونجا

 مهسا:وگفت تو اومد مدیر که کردم سالم همشون وبه شدم وارد داشتن

 .سرکالس برید وسوفی

 .خانوم چشم:گفتند همزمان ومهسا سوفی

 سر نمیرفتن اینا چرا بود تعجب جای داشتن نگام معلما ی همه. رفتن

 که معلومه.نمیومد بیرون از جیک صدای ولی بود باز دفتر در.کالساشون

 .زدن زمین رو چوب خوب ومعلما مدیر

 شاکی شما خواهر از تمام هستن اینجا که معلمایی تقریبا واتسون خانوم:مدیر

 من ی وظیفه میکنن رو شما خواهر شکایت معلما حداقل دوبار روزی.هستن

 شما خواهر.شدن خسته دستش از معلما دیگه کنم اخراجش مدرسه از اینکه

 .کنن تدریس معلما که نمیذاره
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 ای بهانه یه دفعه هر ولی مدرسه بیاد خواستم شو اولیا بار4 اآلن تا من

 .بودن سرکار نبود کسی. بودم مریض مادرم میگه روز یه میاره

 رو وپدرمون مادر ما نداره رو کسی من از ؼیر به ،سوفی هستم متوجه بله -

 .میزنم حرؾ باهاش من.باشه این دلیلش شاید دادیم دست از

 .نیست کننده قانع حرؾ این ولی:مدیر

 باید گرفتم مرخصی ساعت یه اومدم میبینید که اآلنم میکنم کار من ببخشید -

 .نگفته بهم که بکنه منو حال مراعات خواسته سوفی شاید.برم

 .واال نمیدونم:مدیر

 .شد روشن سیمم بی صدای یهو

 .سرمه به شاهین شاهین:صدا

 .گوشم به ،شاهین سرمه:وگفتم برداشتم رو سیم بی عجله با

 .بود شعبانی سروان مال صدا

 ؟ کجایی سرهنگ

 رمزی باید کنیم صدا اسم با نبود قرار بیسیم با وقت هیچ.باال پرید ابروهام

 .بگوشم:گفتم بزنیم حرؾ

 کجایید؟ شما!!خوری هوا اومدیم ما
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 .بزنم دور کم یه اومدم من -

 .ها بهتره هواش اینجا ما پیش بیایین نمیخوایی خوب:سروان

 .دارم کار -

 .اداره برو ریختس بهم خیلی اوضاع:گفت کرده هول سروان

 .شاهین سرمه سرمه زدم بیسیم شدم قطع ارتباط

 . میکنن نگاه ومنو ایستادن تجب با معلما تمام دیدم که پایین آوردم رو سیم بی

 .اه چتونه:وگفتم شدم عصبی

 پلیسید؟ شما:گفت لکنت با مدیر

 .نمیبینی چیم په -

 .خواهرتون پس ببخشید:مدیر

 . دارن احتیاج بهم که میبینی برم باید -

 .بفرمایید باشه باشه:مدیر

 نداشته کارش میزنم حرؾ سوفی با خودم من: وگفتم معلما سمت برگشتم

 .باشین

 .خی خی بی.نداشتم اعصاب االن ولی زدم حرؾ بد معلما با میدونستم
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 پیش مشکلی چه.اداره سمت دادم وگاز کردم روشن ماشین سمت دویدم دو با

 .میدونه خدا بود اومده

 چیشده؟ سرگرد:وگفتم کردم باز عجله وبا زدم در سرگرد اتاق سمت رفتم

 بزرگ بسیار فروشی طالجواهر یه متاسفانه وگفت گذاشت احترام برام مهیار

 .رفته سرقت به مجهز و

 .کنید سره یه رو کار تونستید می خودتون زدید سیم بی من به چرا پس -

 .هست موقعیت نزدیک اآلن کی که ببینیم میخواستیم ما میدونیم بله:مهیار

 .اونجایید نزدیک شما که میداد نشون هم شما ردیاب

 اعزام نیرو اونجا به سریع باید شما بشم قانع من که نیست دلیلی این ولی -

 بودن؟ هم میکردید،مسلح

 بودید؟ رفته کجا.دررفتن متاسفانه که بودن مسلح بله:گفت مهیار

 .کرده خرابی کار باز سوفی ی مدرسه بودم رفته -

 .نیست حرفشون کس هیچ دیگه میشن جفت که مهسا با:مهیار

 .میرسم حسابشو خونه بیاد وایسا -

 ؟.کنم صحبت باهاش من میخوایین:مهیار
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 شده؟ چی که میدونید شما مگه -

 .گفته چیو همه بهم مهسا میدونم بله:مهیار

 .میسپرم شما به پس باشه -

 .قربان چشم:گفت خنده وبا کوبید پا مهیار

 کوفت -

 .اتاقم تو ورفتم

--- 

 .زد در یکی که بود گذشته قدر چه نمیدونم

 .بفرمایید -

 .ناهاره وقت قربان:صدا

 .کردم دیر چی؟وای -

 کار نمیخورم اداره ناهار نه وگفتم در طرؾ رفتم سریع کردم جمع وسایلمو

 .دارم

 .داشتم وقت دیگه 31 بود 3/31 ساعت بانک رفتم



                www.ketabbazz.ir       

 224 

 در بانک سمت رفتم شدم پیاده. بستس بانک در دیدم کردم پارک رو ماشین تا

 طالفروشی سرقت ی قضیه لحظه ویه میزد مشکوک. شد باز در دادم ُهل رو

 .ذهنم تو اومد صبح

 بستس؟ بانک:گفتم بلند

 بلند میداد نشون رو دقیقه 3/34 کردم ساعت به نگاه نیومد صدایی

 .ها مونده اداری وقت پایین تا دقیقه 35 هنوز:گفتم

 توی رو وسراشون خوابیدن زمین روی آدم نفر 6، 1 دیدم که جلو رفتم کم کم

 یکی که بودم ایستاده طور همون.بود خبر چه اینجا کردم کپ.گرفتن ـلشون بؽـ

 .یاال بخواب زد داد

 ترس از مرد اون خدا بنده.خوابیدم آقایون از یکی نزدیک زمین روی سریع

 .باشه شده فعال تا کردم می خدا خدا فقط زدم پامو کنار ردیاب بود کرده زرد

 پلیسی؟ تو:گفت مرد اون که درآووردم مو اسلحه لباسمو زیر بردم دستمو

 .ششش:گفتم گذاشتمو بینیم روی رو دستم

 مرکزی؟ بانک اومدن کردن جرعتی چه نمیدونم:گفت مرده اون

 !!زیادی خرده یه جرعتشون اینکه مثل آره -

 .احمقا شید خفه که اومد سرم باال از صدایی یه
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 حساس پوزخند به دیگه تا بکنم رو خودم سعی باید پوزخند بازم کردم نگاش

 .میشه تموم گرون برام وگرنه نباشم

 از میتونستم راحت داشتن اسلحه تا سه فقط آدم نفر شش زدم دید رو اطراؾ

 دستم کؾ میذاشتم راحت رو جونم چون بود خطرناک یکم فقط دربیارمشون پا

 .ارزید می ولی

 بود اماده ام اسلحه.ارزید می پس باشه شخص یه زندگی تمام شاید پوال این

 توی اومد ژرنال حرؾ دقیق.کردم گیری هدؾ رو تمام چادرم زیر از.

 1، 4 همیشه باشه ساکن فرد اون اگه کنی گیری نشونه میخوای وقتی:ذهنم

 خطرناک رو وکار بره راه که ممکن لحظه هر چون بزن هدؾ نزدیک سانت

 باهم داشتن و بودن وایستاده هم کنار ها دار اسلحه مرد تا سه.بکنه تر

 5 دقیق و برگشتم حرکت بایه میکرد آسون رو من کار واین میکردن مشورت

 یاال زدم داد هدؾ به خورد دقیق که کردم خالی دستاشون تا سه توی تیر تا

 .طرؾ اون برید

 مرده همون به گوشه یه رفتن نفر 6 اون گوشه یه بردم رو ها اسلحه پا با

 دادم را بود وصل ـرم کمـ به که دستبندایی نزدیک اومد نزدیک بیا گفتم

 رو دستاشون داشت لرزون دستای با مرد اون.ببند رو دستاشون گفتم دستشو

 .بیرون برید شید بلند:وگفتم کردم مردم به رو که میبست بهم
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 .سرت پشت گفت یکی که ووایستادن شدن بلند بودم شده مسخ همه مردم

 سرم روی از بود دستش قمه که مرد اون کردم باز درجه 382 پامو سریع

 هواخوری به دیگه:گفتم که شکمش توی آوردم وفرود کردم باز پامو شد پرت

 اون بهش توجه بی.زمین روی بود افتاده چادرم کردم بلندش.نزه سرت به

 .اومد پلیس آژیر صدای که رفقاش ی بقیه پیش کردم پرتش پا با رو مرد

 که کردن منتقل بازداشگاه به رو اونا مشکی ون وبا تو اومدن پلیسا رفقای

 !!بودما؟ اومده بانکی کار خاطر به من آقا:گفتم

 من طرؾ این از بفرمایید:گفت بست دزدارو دستای که مرده همون

 .میکنم راهنماییتون

 .بود میز روی روبه اتیکت یه. نشست میزش پشت

 .بخش جهان فرهاد آقای

 کارت به حسابم از تومن میلیون 4 مبلػ خواستم می بخش جهان آقای گفتم

 .شه واریز بانکم عابر

 .اآلن چشم:بخش جهان آقای

 .شد تموم:وگفت داد بهم رو کارتم که بود نگذشته دقیقه 1

 .ممنون:وگفتم شدم بلند
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 که دارم بر رو چادرم تا برگشتم نیست سرم چادرم دیدم بیرون زدم که ازبانک

 !فاطیما:زد داد مهیار

 .بگیر:گفت بود دستش چادرم برگشتم

 یکم بعدش بخریم ـت تخـ براش بریم میخواییم عصر سوفی و ممنون،من -

 .بیایید هم شما اگه میشم خوشحال گردش بریم

 .مهسا با البته میام قربان چشم:گفت خندید مهیار

 .فاطیمام همون من نیست اداره که اآلن -

 .برد بابا رو ماشینم خونه میرسونی منو میگم:مهیار

 .بشین -

 خیلی که بود افتابیش عینک مهیار چشمای روی.عقب کردم پرت رو چادرم

 به رو اون جونم تمام با.بود خوشبو عطرش نشستم ماشین تو.میومد بهش

 سمت بردم دستمو کردم درست مو مقنمه.نشست اونم.کردم وارد هام ریه

 .ضبط

 .بود( ماریا)پیشتاز علی از آهنگش. بود اکسیژنه َمشت آهنگ یه

 بیا تو نرو ماریا

 میكنیا دیوونه منو لبات با
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 میام تو به من ماریا

 بیاد در بقیه دك تا باش من با

 تو رو میخیرم

 موتو میبینم

 بوتو و عطر هوا تو میكنم حس

 روتو و قد اون

 تو رو قفلم فقط دختر همه این بین

 ...ماریا

 تیپو و شاخ استیله اون از میاد خوشم من من من من

 پیپو شكتو ـبم لـ رو

 بیاد زود زود بیاد دود دود هی

 گردنت از كنم بو بچسبمو

 خفنت هیكل اون از كنم لمس تیكه تیكه

 باحالی چقد شما دختر وای

 بهت میاد كابالی ربات های ست
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 بهت زیاد اینو میگن كه خوبی اینقدر

 بهت زیاد بت بت

 موهات توی بره دستات دارم دوست

 پات رو بره دستام آسمون كنی نگاه

 تو میكوبی ـبمو قلـ تو خوبی میدونی

 بیتو رو بخونه كسی نمیتونه منم استایل این با

 ...ماریا

 ندیدمت من رو تو اینقد

 میلیمتر یه قدت برا شده تنگ دلم تو

 ببینیمت بیشتر كن عمر كنه خدا تورو

 ماریا ماریا

 ـلت بؽـ من سریع بیام كنمو قرض لباتو كنمو فرض من رو تو كه دارم دوست

 بدلتو من ببینم

 مایی بین باز ولی میری میپیچی تو و ماهی عین میخوری لیز داؼی خیلی

 گیالی آره داره درصد لباتم زیبایی آره داره سگ تو چشای آخه
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 میایی تكی میای پیشم وخ هر نگیریو ازم لباتو پس

 ... با بده تكون باهات

 ... مث موزیكم تو

 هنوز پیشتازم كه چون منو میشناسن

 هنوز دارم ریش ولی جدیده استایل

 ؼات ذره یه هستم بنده چونكه وایسا نیا جلو نه

 بات سره یه هستم باشی طلبه اگه هات... 

 ماریا - پیشتاز علی دیگه بار یك

 سرعتمو. چشمم رو گذاشتم دودیمو عینک بودم جوون منم بابا.کردم زیادش

 !!!یــــــوهـــو.کن جوونی خی خی بی بابا:،گفتم میخندید مهیار و کردم زیاد

 راستم دست با.دنده روی گذاشتم رو دستم.گرفت خندم میشد کر داشت گوشام

 ولی بودم پلیس درسته.کردم رو بودم عاشقش که کردم ایروبیک حرکت یه

 .باشم شاد میخواستم داشتم دل منم

 سرم پشت از پلیس موتور یه که دیدم که گذشتم دوربین از زیاد سرعت با

 شدیم پیاده همزمان مون دو هر.کردم کم ،اهنگو کردم کم سرعتمو.میاد داره
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 نظامی واحترام شد پیاده دید مارو تا رانندگی راهنمای پلیس مرد سمت رفتم.

 . سرعت این با بعیده شما از سرهنگ جناب:وگفت خندید.گذاشت

 . بنویس رو جریمه. میگشتیم بر ماموریت یه از اآلن:وگفت خندید مهیار

 باید من.میکنه خرج خلیفه ی کیسه از انداختم مهیار به ؼیض با نگا یه

 . بنویس میگه این کنم پرداخت

 . مه وظیفه سرهنگ ببخشید:وگفت دستم داد نوشت رو جریمه

 . خدانگهدار:گفت و گذاشت نظامی احترام

 سمت رفت دستش ماشین سمت اومد مهیار.ماشین،نشستم سمت رفتم

 یه دادم گاز باز که ماشین سمت اومد وبازم خندید.دادم گاز کم یه که دستگیره

 . شیطونی قدر چه تو دختر:وگفت زد قهقه که کردم رو کار این دیگه بار

 . شیطونی میگن این به:گفتم بلند

 قهقه داره که میدیدم آینه از.رفتیم که برو گاز پدال روی گذاشتم پامو

 نگه مهیار پای پیش دقیق گرفتم عقب دنده.کردم کم رو ماشین سرعت.میزنه

 . باشه شده تلؾ گشنگی از سوفی که باال،اآلنه بپر مهیار:گفتم داشتم

 با دادم جوجه پرس تا 6 سفارش و رستوارن زدم زنگ هنگام همین در

 وسریع مهیار به دادم رو پرس تا 4.خونه ورفتیم گرفتم راه جلو.مخلفات
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 رفتم.میبینمت شب.مهسا طور همین برسون سالم وبابا مامان به:گفتم

 . کردم استراحت کم یه. خوردیم ناهار.خونه

----  

 کلت.بستم پام رون به مخصوص نوار تا دو پوشیدم آبی تنگ جین شلوار یه

 ای سرمه ی راسه بلند مانتوی یه.مدرکم با گذاشتم سرجاش رو ام مخصوص

 لب برق ویه چشم خط یه. کردم سر هم دار طرح چروک شال یه پوشیدم براق

 مشکی بودم خریده که جدیدی کیؾ. کردم دخترونه کامال آرایش یه تقریبا.زدم

 بلند میرفتم پایین ها پله از که طور همین. شونم روی گذاشتم رو بود براق

  شدی؟ آمده سوفی:گفتم

 . میام ماشین تو برو اومدم:سوفی

 به. ماشین توی ورفتم زدم ادکلن کمی یه پوشیدم هم مو مشکی اسپرت کفش

 رو استپش.گذاشتم آماده باحال ی اکسیژنه آهنگ یه رفتم ور ماشین ضبط

 . میان هم ومهسا مهیار عقب بپر:گفتم.نشست جلو اومد سوفی.زدم

 . ایول:سوفی

 مهسا که.زدم بوق تا دو.داشتم نگه سردار ی خونه جلوی گرفتم عقب دنده

 . نشست سوفی پیش عقب اومد

 خوبی؟ جونم مهسا طوری سالم،چه -
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  خبر؟ خوبم،چه سالم،آره:مهسا

 کجاست؟ مهیار این پس!سالمتی -

 . میام اآلن گفت:مهسا

 که زدم زل نقطه یه به. چرخوندم مخالؾ جهت به نگامو. دادم تکون رو سرم

 درست شو مشکی چرم کت داره مهیار دیدم که برگشت اومد در صدای دیدم

 سرو ماشین که چرخوندم جهت یه با فرمون رو گذاشتم رو دستم کؾ.میکنه

 وای وای فاطیما زد داد سوفی که زدم رو آهنگ.مجتمع سمت به رفتیم.شد ته

 .بذار رو s2 شاهین

 ! چشـــــــــم-

 s2 شاهین

 وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای

  وای وای

 کوجای؟ تو پس

 نمیای؟ چرا پَ 

 میخوای؟ من توکه
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 وای وای

 بیای؟ تا وایستادم

 نمیایی؟ تو ِاگه

 بیای؟ ما تا بگو

 وای وای وای وای وای وای

 دیگه یکی من جز به نگم دروغ رفتی گذاشتی تنها رفتی کاشتی منو توکه

  رفتی داشتی

 دیگه یکی تو جز به نگم دروغ رفتم گذاشتم تنها رفتم کاشتم تورو که من

 رفتم داشتم

 ی طبقه رفتیم آسانسور با.مجتمع داخل ورفتیم شدیم پیاده همگی.رسیدیم

 .توالت میز و ـت ،تخـ بود وداماد عروس سرویس تمام.پنجم

 .برداشت اتاقش همرنگ قرمز مشکی ی نفره یه خوشگل ـت تخـ یه هم سوفی

 .خونمون دم بیارن عصر فردا که شد وقرار کردم پرداخت پولشو

 مجتمع از تقریبا.خریدیم نقره دستبند یه هم مهسا برای خریدم مانتو دوتا من

 مثل هم بقیه تو رفتم.پسرا مخصوص مؽازه یه دیدم که بیرون میومدیم داشتیم

 .اومدن دنبالم لشکر سیا
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 رو چشمم یکیش.شدم خیره روم جلو های کت به ـبمو لـ روی گذاشتم دستمو

 عالی تن تو مهیار برای که شکالتی همون یا سوخته ای قهوه چرم بود گرفته

 قالب به کت اون توی قشنگ داشت مهیار که هایی بازو اون خصوص به بود

 سایز برا میخوام این از:گفتم روش گذاشتم رو دستم.میشد کشیده

 .کردم مهیار به رو مو اشاره انگشت...این

 .سایزِ  تک.ترین پرفروش البته کارمونه بهتریم:گفت فروشنده

 .مهیار دست به داد و درآوورد کاورش از

 .خوبه ت سلیقه نه:وگفت زد ولبخندی کرد اون به دقیق نگاه یه اول مهیار

 .میدونم -

 مهسا چون دستم داد و درآورد رو کتش میکرد نگام که طور همون مهیار

 .میکردن بحث کتا از یکی رنگ سر داشتن تر طرؾ اون وسوفی

 اون کردم واردش هام ریه به وجود تمام با پیچید بینیم توی خوشبوش عطر

 .باشم داشته ذخیره مهیار بوی از تا کشیدم عمیق نفس قدر

 که موهایی اون با خصوص به بود شده زیبا نهایت بی پوشید رو کت مهیار

 .بود کرده درست
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 پا ی پاشنه وروی داد تکون کت پایین گذاشت مانکنا مثل دستشو مهیار

  خوبه؟:وگفت چرخید

 .نظیره بی:وگفتم باال پرید ابروم یه

 .میدونم:مهیار

 .گفتم رو کت نگفتم رو تو من -

 نه؟ بودم من اصلیت منظور ولی میدونم:مهیار

 میخوای چی هر رفت شدی دیونه بابا برو:وگفتم دادمو تکون هوا تو دستمو

 .کن حساب

 ؟ محترم های دوشیزه:وگفت چرخید مهیار

 که ایستادم مهیار کنار رفتم کشیدن جیػ و برگشتن دوشون هر وسوفی مهسا

 .شدیا نایس چه وای:گفت سوفی

 !بپوشیش بیرون نداری حق ولی:وگفت شد تر نشین دل که کرد اخم مهسا

 چرا؟ وقت اون:مهیار

 .داداش شدی خوشجل خیلی اخه کنن تورت دخترا ترسم می:مهسا

 مادمازل؟ چیه شما نظر:مهیار
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 !نظیره بی که گفتم!داری که هم شنوایی نمک،مشکل با:وگفتم کردم اخم

 !بگو رو خی،خودم خی بی رو کت نه:وگفت خندید مهیار

 وقتایی ولی بودم متنفرم پسرا خصوص به خورده ژل موهای از اساساا  چون

  میشیا کچل نزن ژل دیگه رو موهات:گفتم نه مهمونی میرفتیم که

 عوض مدلشو خوای قشنگه،نیست؟می:گفت موهاشو سمت برد دستشو مهیار

 !کنم؟

 مواقع در ولی متنفرم باشم خورده ژل موهاش که پسری از اساسا من نه -

 .نداره اشکال ضروری

 باال کم یه کتش شد باعث که...سرهنگ چشم:وگفت کوبید پا شوخی به مهیار

 .ببینم رو کتش زیر ی اسلحه بتونم ومن بره

 ؟ اسلحه:وگفتم کردم اخم ندیدم کتش کردن عوض موقع چطور

 بهم باید استراحتم حین در بنده مجبورم:وگفت پایین آوورد دستشو مهیار

 !وصله خودت به که طور همون باشه وصل

 فهمیدی؟ -

 .سرگرد گن نمی بهم که علکی پ ن پ:مهیار

 !بابا باشه -
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 .میبرم رو همین وگفت فروشنده به داد و درآوورد رو کتش مهیار

 .نزد حرفی ولی خورد جا اسلحه دیدن از فروشنده

 بودیم شده مؽازه وارد وقتی یعنی کردم حس خودم روی رو نگاهی سنگینی

 معذب داشتم ولی خیالش بی نیست چیزی که گفتم خودم به ولی کردم حس

 . چشماش تو خیره سمتش برگشتم.میشدم

 به رو شدم ودوال سمتش رفتم اروم آرووم دیدم رو خوردنش یکه وضوح به

 مشکلیه؟ گفتم روشو

 بدم؟ اینو خواستم قط مشکلی چه نه:وگفت زد مزحکی لبخند پسره

 چی؟بده؟:وگفتم باال بردم ابرومو

 .گرفتم رو بود دستش توی که کاؼذی کرد دراز دستشو

 .بود شده نوشته شمارش.کردم باز رو کاؼذ و ایستادم

 ـوس بـ.دارم دوست.عزیزم منتظرتم بود نوشته پایینش خوندم

 شدید؟ عاشقم نگاه یه با شما یعنی:گفتم.بستم

 !نمیشناسه رو حرفا این عشق:وگفت خندید

 مهیار؟ آقا:گفتم سرهنگیم صدای با بلند میشناسم خوب من ولی -
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 ایشون:گفتم میشد نزدیک بهم داشت که میومد پشتم از مهیار پای صدای

 .مردم نوامیس امنیت وعدم مزاحمت دلیل به اداره میشن منتقل

 فهمیدی؟ کجا از:وگفت ایستاد کنار مهیار

 هم ومهسا سوفی.شد سرخ عصبانیت از و خوند دستش دادم رو کاؼذ

 .فقط بودن تماشاگر

 میدی اجازه خودت به طور چی:زد داد هوا بی مهیار که نشستم صندلی روی

 هان؟ بدی شماره مملکت سرهنگ به

 .شد سیاه به متمایل ای قهوه واقعی معنای به مرده

 .داره ضرر وقتا بعضی نکن اعتماد کسی هر به:وگفتم زدم پوزخندی

 .اومد پلیس نکشیده دقیقه 32 به

 از که پلیسایی تا دو هر.بودن شده جمع مؽازه دور مردم.ایستادم بیرون رفتم

 توضیح و اجازه از بعد پاکوبیدن برام ومحکم طرؾ اومدن شدن پیاده ماشین

 بود دستم به که پالستیکایی به.داخل رفتن بشه دستگیر باید دلیل چه به که

 پاک شهر از اینا یکی یکی اگه میکردم ادبش باید رو مرد این من شدم خیره

 .نیستن تقصیر بی هم دخترا خود گرچه تمومه بشه

 .بیرون کردم فوت محکم نفسو
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 وپوزخند کرد نگام مرد کوبیدن پا برام بیرون آوردن بسته َکت رو مرد

 .کنید صبر:گفتم بلند متنفرم پوزخند از من وای.زد

 .برگشتن تاشون 5 هر

 خوش!دونی هولؾ بری باید ماه 6 میدونی:وگفتم طرؾ به کردم نگاه خیره

 .بگذره

 مهیار.رفتن که دادم تکون رو سرم زدم پوزخند.شد زرد طرؾ ی چهره

 عجیب.شدیم ماشین سوار ورفتیم بیرون اومدن مؽازه از هم ومهسا وسوفی

 .گلســرخ سنتی رستوران فتیم مهیار آق پیشنهاد به.بودن شده گرسنه

 ساده گروگانگیری یه.نداشتم هیچی حوصله بودم نشسته ماشین توی

 این حرفه خیلی ایران پلیس که میدونستم.انداختم بیرون باحرص نفسمو.بود

 تا ایران پلیس.نمیدونستم جایز رو اون من که میکنن احتیاط کوچولو یه ولی

 اگه انگلیس پلیس ولی کنن دستگیر سالم رو افراد میخوان بتونن که جایی

 رفتم.شدم پیاده.میگذره کنارشون از تفاوت بی هم بشن کشته هم بیگناه مردم

 میخواد؟ چی:گفتم.گذاشتن احترام برام.پلیسا طرؾ

 !!دبی به هواپیما بلیط ویه ماشین یه:سروان

 نفرن؟ چند -

 !نفره یه پیداست که اینجوری:سروان
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 گروگان؟ -

 .نفره یه اونم:سروان

 .کنید ودستگیرش ساختمون توی بریزید میکنید معطل چرا خوب -

 .خطره در جونش باالست اون قربان،گروگان:سروان

 .یاال عقب برگردید همه:وگفتم کشیدم عمیق نفس یه

 .مهیار طرؾ رفتم.شدن مخفی دیوار وپشت عقب برگشتن ـستقر مـ نیروهای

 !سرگرد:گفتم

 .قربان بله:گفت.کوبید پا وبرام برگشت

 میرم نیروها پوشش تحت پس مسلحه مطمئنن ساختمون داخل میرم خودم -

 .داخل

 .میرم من فاطیما نه:گفت مهیار که بردارم رو چادرم که رفت دستم

 درآووردم رو چادرم...فاطیما نه سرهنگم من سرگرد،االن:وگفتم کردم اخم

 .انداختم مهیار دست وروی

 زیر رو گلوله ضد ی جلیؽه.آماده.گرفتم دستام توی رو دستم خوش کلت

 .بودم پوشیده مانتوم
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 من یکی کردم احساس که بپرم که کردم درست پامو جا دیوار پشت رفتم آروم

 .میداره نگه داره رو

 رو نگرانی جای بعد ولی کرد تعجب سریعم حرکت از مهیار.برگشتم سریع

 .برم من بذار خواهش سرهنگ تو درست فاطیما:وگفتم گرفت

 نمیتونم:وگفتم دریا به زدم و دلم ولی گرفتم گاز ـبمو لـ...مهیار نمیتونم -

 .کنم تحمل دوریتو

 خودت طور،مواظب همین منم:گفت آروم مهیار که پریدن ی آماده برگشتم

 ،باشه؟؟ باش

 .تو بریزین نیومدم ی دقیقه 42 تا اگه.باشه -

 برگشتم.بودم کرده بیان رو داشتنش دوست لفافه در بالخره که زدم لبخندی

 بایه.گذاشتم جلوم رو واسلحه دادم تکون رو سرم میکنم نگام دارن همه دیدم

 .بشم داخل در از که بود باال ریسکش.دیوار به ـسبوندم چـ رو خودم حرکت

 .گیرن گروگان نفر چند که نمیدونستیم دقیق

 .باال رفتم دیوار از میزد بهم همیشه برونی سرهنگ که حرفی طبق پس

 کاری میتونی تا پس مرگه با مساوی ریسک ما شؽل توی:میگفت همیشه

 .باشه کمتر ریسکش که بکن
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 تا.نبود کس هیچ اول ی طبقه تا 5.بود طبقه 4.داخل رفتم.رسیدم پنجره به

 .اینجاست نفر چهار دونفر جای به دیدم.شدم چهارم ی طبقه وارد

 .گروگان نفر دو گیر گروگان دونفر

 به چهارتاشون هر توجه.کنارم صندلی به زدم و پام.دادم بیرون رو نفسم.هو

 .سمتم اومد یکیشون ولی شد جلب صدا

 اینجا کسی زد وداد بود من به پشتش. بیرون اومد.شدم پنهان دیوار طاق زیر

 .محسن نیست

 .نیست اینجا کسی کنه فکر مقابلم طرؾ که بودم حرؾ همین منتظر خوب

 که میز روی افتاد می داشت.کردم بیهوشش ام اسلحه ی قنداقه با شدم بلند

 .گذاشتمش بودم شده پنهان که طاقی زیر و گرفتمش سریع

 به و گذاشتم بینیم روی رو دستم پس بودم دیده رو من گروگان تا دو اون

 .آوردم در سکوت عالمت

 .بیشتر وترسشون بودن دختر تا دو

 .بگیرم رو محسن شدن زخمی بدون جوری چه که کردم فکر کوچولو یه

 ماشین اینکه مثل اسی:زد داد محسن.شدم مخفی میز پشت و طبقه داخل رفتم

 .بریم که بپر آوردن رو
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 کردم ساعت به نگاه.نداشت اش اسلحه به توجهی برمیداشت رو کیفش داشت

 کیفش از کی یه. گذاشتم کیفش توی اشو اسلحه.بود نمونده بیشتر دقیقه 32

 . شدم بلند که گروگان سمت میرفت دستش برداشت رو

 آروم.داشت قرار سانتی 32 ی فاصله با گروگان سر روی دقیق کلتم

 !خورده،نخورده بهش دستت:گفتم

 این از تر زرنگ من ولی تسلیم عنوان به گردنش سمت رفت دستش.کرد کوپ

. برداشتم رو جیبیش کلت اشو یقه توی کردم دستمو. بودم حرفا

 .برگردوندمش

 .بود معلوم اش کرده زرد ی چهره از بود ترسیده

 سیـ ی قفسه توی زد پاش با ناهوا که کنم باز رو گروگان دست تا شدم دوال

 گرفتم روش روبه رو ام اسلحه.برگشتم.شد می خوب داشت تازه لعنتی.ـنم

 .یاال زمین روی خواب به محسن آق زرنگی خیلی:وگفتم

 دستبند صندلی به رو دستش.سرش پشت گذاشت ودستشو زمین روی خوابید

 .گروگانا سراغ رفتم.زدم

 .هم ـل بؽـ پریدن ترس از که کردم باز رو دستاشون

 بلندش زور به.بود سنگین مصب ال.بود کرده بیهوشش که اسی سراغ رفتم

 .زدم دستبندش رفیقش ـل وبؽـ کردم
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 .دادم اطالع بیسیم با

 .بود نشده تموم ـنم سیـ ی قفسه دردای ولی.شد تموم

 .شنبه پنج بود ولنتاین فردا.کشیدم عمیق نفس یه

 دست به و زدم دستبند هم به دوباره رو دستشون رو گیرا گروگان تا دو هر

 .زدم دستبند خودمم

 .بودم داشته نگه شقیقشون روی ام اسلحه راستم دست با

 کاری نمیتوستن ولی باشه یکی مرد دوتا با دستام که بود باالیی ریسک

 .نداشتن فراری راه چون.بکنن

 .پایین میومدن دنبالم مطیع ی بره مثل هم دختر تا دو اون

 .میشن وارد دارن همه دیدم که کردم باز پام با رو در

 هان؟!نفرن یه اینا که واقعا:وگفتم کردم باز رو دستم ودستبد زدم لبخندی

 یه که بود گفته اسی خود قربان آخه:گفت ود داده بهم ؼلط اطالع که سروانی

 .بودیم ارتباط در اسی با فقط ما ضمن داره،در گروگان

 کنار برو چشم میگفتی چاه تو بپر من با بیا میگفت بهت اگه یعنی:گفتم داد با

 .بپر تو بعد بپرم

 .نمیشه تکرار:سروان



                www.ketabbazz.ir       

 246 

 .میشه ذکر پروندت توی هم و میشی توبیخ هم چون نمیشه مطمئنن -

*** 

 سوفی.بود کرده دعوت شام رو ما مامان امشب شدم سردار ی خونه داخل

 .بود اومده من از تر زود

 .استقبالم نیومد کس هیچ چرا نمیدونم ولی

 .کرد عرق دستام توی بودم گرفته که عروسکی ی جعبه.بود تاریک جا همه

 آخه افتاده اتفاقی چه یعنی.خیلی ترسیدم.بود مشکی قرمزو شمع ها پله روی

 چرا؟ ومشکی قرمز شمع

 .فشردم دستام توی رو وکلتم پله آخرین روی گذاشتم رو عروسک ی جعبه

 .نمیداد جواب کسی ولی میزدم صدا رو خونه اهالی و جلو میرفتم طور همین

 شده درست خونه پارکت روی قلب یه دیدم که میشدم نزدیک خونه وسطای به

 .چیزی گردبندی انگشتری کوچولوهه،مثل ی جعبه یه وسطش و

 نفسای هی.برید رو امونم ـنم سیـ ی قفسه درد.شدم دوال تا دارم برش خواستم

 .میکشیدم عمیق

 .اخ:گفتم بلند صدای ُتن با:میشد بیشتر داشت دردش
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 ویه عجله با ومهیار وشد روشن چراؼا دیدم که بودم ایستاده قلب وسط

 .سمتم اومد صندلی

 . شدن ملحق بهمون هم ومهسا سوفی دیدم که نشستم صندلی روی

 .است اسلحه دستم توی دیدم که ببینم رو جعبه اون خواستم

 .ببینم رو جعبه این میشه مهری:گفتم شیطنت با

 .خانوممه نمیشه،مال نچ:گفت شیطنت با مهیار

 کوش؟ پس:گفتم تفاوت بی ولی گرفت دلم

 .کرد باز رو جعبه در بعد.نشسته روم به رو:وگفت کرد اشاره جلو به مهیار

 .بود توش ناناز ظریؾ ی ـلقه حـ یه

 هیچ بی.شدیم چشم تو چشم.کردم ونگاش زدم لبخندی.زد برق مهیار چشای

 چی؟ تو ودارم داشتم دوستت:گفت آروم.شدم ؼرق چشماش توی خجالتی

 همه دیدم کردم بلند رو سرم تا کردم چپم ودست برداشتم رو انگشتر منم

 .ومهسا وبابا،سوفی مامان:جمله از میخندن و زدن دست برامون

 .خندیدیم هم ومهیار من

 .!!!عاشقتم که من:گفتم بشنوه خودش فقط که آروم
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 نازنینم مانتوی دیدم که کردم نگاه اطرافم به خورد مشامم به سوختگی بوی

 .میسوزه شمع ی شعله با داره بودم خریده تازه که

 !!!مهیــــــــــآر:کشیدم جیػ

 پایان
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