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 لینک روی و روشن را خود اینترنت انجمن دیدن برای. است شده آماده 98 رمان سایت در کتاب ینا

 :کنید کلیک زیر

http://forum.roman98.com/ 

 

 : آجودانیهکوتاهداستان 

 mohamad_hنویسنده: 

  !Shîma ! ویراستار:

 Cinderناظر: 

 ژانر: عاشقانه، تراژدی

 پیشرفتهسطح: 

                     خالصه:                                                                                                                       

 .من سی سالمه، ولی انگار سی صد سالمه

 .که بگیرنم، همه چیز داشتم، غیر از امیدقبل از این

 .چیزم امیدهو حاال همه 

                     مقدمه:                                                                                                                       

 :اومدتوی زندگیم از سه چیز بدم می

 .تهمت، دو رویی و دروغ

 .زنمآب خوردن تهمت می گم، هم دو رو هستم و هم مثلحاال هم دروغ می

 

 

 

 

http://forum.roman98.com/
https://forum.roman98.com/members/84/
https://forum.roman98.com/members/118/
https://forum.roman98.com/members/150/
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 !تنگ، تنگ، تنگ! تاریک، نمور و کثیف

 .های سلولیه که چهار سالِ توش زندگی کردمها ویژگیاین

 .شدمگذشت از روز قبل تنهاتر میی قبلِ خودم! هر روز که میتنهای تنها، حتی تنهاتر از چند لحظه

 .ی روی در سلولم خیره بودمی بستهبه پنجره

 .شددر باز 

 .بیا بیرون. بازجوی پروندت کارت داره_

 .قاسمی بود

ها اکثر فیلم گفتم قاسمی! آخه تووقت بهم نگفته بود. منم بهش میدونستم. هیچاسم واقعیش رو نمی

 .اسم سربازِ قاسمی بود

 .به سختی از جام بلند شدم و از سلول بیرون اومدم

 .ی صورتم خالی کردبه محض بیرون اومدن، قاسمی اسپری فلفل رو تو

 .کشید تا دوباره بتونم ببینمچشمم سوخت. درست مثل همیشه، پنج دقیقه طول می

 .بستهام رو از پشت میآورد و دستبندش رو درمیتوی همون فاصله قاسمی دست

 .به سمت اتاق بازجویی رفتیم و بعد هم داخلش شدیم

 .اتفاقاتی که قرار بود بیافته رو از بر بودم

افتاد. دو داشت که نورش فقط روی میزی که وسط اتاق بود، می آویزونتاریک بود. یه چراغ اتاق 

 .هم توی اتاق روبروش قرار داشت طرف میز صندلی بود و یه آینه

چند نفر ایستادن  دونستم که احتماالً پشت اون آینههای پلیسی بودم. برای همین میمن عاشق فیلم

 .های من و بازجو گوش میدنو به حرف

 .قاسمی توی اتاق بازجویی هولم داد و در رو بست

 .مثل همیشه رفتم روی صندلی نشستم

 .چند دقیقه بعد بازجو اومد و روبروی من نشست

 .بهش خیره شدم

زد. ته ریش داشت. چهارشونه و و پنج، شیش ساله می بیستتازه وارد بود. پسر جوونی که حدوداً 

 .، اما الغر بودبلند قد

https://forum.roman98.com/
https://forum.roman98.com/
https://roman98.com/
https://roman98.com/
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دونستم دیگه وقتشه که بازجوی قبلی رو عوض کنند، ولی هنوز ده روز مونده بود. توی این چهار می

وعد عوضش سال هر سال بازجوی پروندم عوض شده بود و اینم چهارمین بار بود. ولی چرا زودتر از م

 کرده بودند؟

 .هاش روی میز ضرب گرفتبازجو با انگشت

 :ی من کردبا صدای بلند شروع به خوندن پرونده

، جرم، تهرانکارن مسعودی، متولد یک اسفند یک هزار و سیصد و شصت و هفت، زاده شده در _

حکومتی رئیس جمهور و مقدار زیادی طالی خزانه داری کشور و تالش برای دزدیدن اسناد مهم 

 .تر بگم؛ جرم، نفوذی و جاسوس دشمنها به دست دشمن! سادهرساندن آن

 .ردم خیره شد. تمام جمالتش رو حفظ بودمنسی خوبه قیافه

                                                                                                  خب، از خودت دفاعی داری؟_

 :پوزخند زدم

 .نه_

 :از جاش بلند شد. دور میز راه رفت و پشت صندلیم ایستاد. سرش رو نزدیک گوشم آورد و داد زد

 .من باهات شوخی ندارم_

 .داز شدت عصبانیت سرم رو به میز کوبی

 .های بازجوی قبلی هیچی نبودضربش محکم بود، ولی در برابر ضربه

 .هام خیره شددوباره روی صندلیش نشست و به چشم

 :کرد و ادامه داد اشارهبه ضبط صوت روی میز 

 .گیرو می جا باشیاین رو که روشن کردم، تمام اتفاقایی که باعث شده االن این_

 :یقم رو محکم گرفت و دوباره داد زد

 .خوام فقط حقیقتهحقیقت! اون چیزی که من می_

 .اومدهای سیاهش توی صورت سرخش محو بود و به چشم نمیرد نگاهش کردم. چشمسخون

 زمزمه کردم:طور که نشسته بودم، به سمتش کش اومدم. با چشم به لباسش اشاره کردم و همون

 .محبوبیحامد _

 .تکیه دادم و بلند بلند خندیدم

https://forum.roman98.com/forums/roman/
https://forum.roman98.com/forums/roman/
https://forum.roman98.com/
https://forum.roman98.com/
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ام رو روی بازجوی بار داشتم نقشهه بازجوی قبلی رو عصبی کنم و اینبا این کار تونسته بودم س

 :کردم. ادامه دادمجدید امتحان می

 پیراهنشون.زدن روی تجربه و تازه کاری. بازجوهای قبلی اسمشون رو نمیمعلومه که بی_

 .هاش رو بهم فشار داد و با مشت روی میز کوبیدید. دندونکشتند تند نفس می

 !نیستی کثافت چیزیی مثل تو داشتم. تو که تا پروندهمن صد_

 .عصبی شده بود

ها بازجوهای قبلی جور وقتم حدس بزنم که قراره چی بشه. اینتونستام گرفت. حاال بازم مینقشه

 .گردوندندرفتند و من رو به سلولم برمییم

 .حامد از اتاق خارج شد، ولی کسی برای بردن من نیومد

 .ده دقیقه بعد دوباره حامد برگشت

رفت، اما حاال این بازجوی ی من پیش میامکان نداشت. چهار سال بود که همه چیز طبق خواسته

 .ی معادالتم رو به هم ریخته بودجدید همه

 :ی ضبط صدا رو فشار داد و آروم گفتردی نشست. دکمهسبا خون

 .جا رو مو به مو تعریف کناتفاقاتی که باعث شده بیای این_

 .جیک نزدم

 :لبخند زد. با لحن آروم و مالیمی گفت

 .کن همکاریگناهی یا حتی اگه مجرمم باشی، کمکت کنم. با من دم اگه بفهمم بیببین قول می_

 .آور خندیدماز اعماق وجود و چندش

 .با تعجب به روبرو خیره شد

 :توی صورتش فوتی کردم و گفتم

 پخ! حواست کجاست آقا حامد؟_

 .از جا پرید و به من نگاه کرد

 :از این حرکتش حسابی خندم گرفت. گفتم

گناهی، دونم بیقبل رفتنش بهم گفت که میچهار سال پیش اولین بازجویی که پروندم دستش بود، _

!                                                                                              اما هیچ راهی برای اثباتش پیدا نکردم

https://forum.roman98.com/
https://forum.roman98.com/
https://forum.roman98.com/forums/roman/
https://forum.roman98.com/forums/roman/
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 .از جاش بلند شد و از اتاق رفت بیرون

 :زمزمه کرد آهستهرفتنش قبل 

 .رمجا نمیگناهی، تا آزادت نکنم از ایناگه بفهم بی_

 .بعد رفتنش بازم قاسمی نیومد دنبالم

 .دادمبودن رو به سلول خودم ترجیح می بازجوییراستش توی اتاق 

 .داشت تر چراغتر بود و از همه مهمجا بزرگحداقل این

 .بعد از یک ساعت باز حامد برگشت

 .دادموهاش به هم ریخته بود و قیافش رو کالفه نشون می

 :دستی به موهاش کشید و سعی کرد که مرتبش کنه. تو همون حالت گفت

 .باید ماجرات رو برام تعریف کنی تا بتونم کمکت کنم_

 .اخم کردم

 شی کَنِه؟خیال نمیتو چرا بی_

 .دستم کوبیدبا مشت محکم روی 

 .حسابی دردم گرفت

 .بود دردناکدستم رو توی دلم جمع کردم و آروم ناله کردم. این دفعه واقعاً 

 ...تر بودن. نه به اون ادعای کمک کردنت نه به اینچته؟ بازجوهای قبلی مهربون_

 :به ضبط روی میز اشاره کرد

 یا نه؟گی می_

 نه. مگه اعترافات قبلیم رو گوش نکردی؟_

 ...چرا_

 .ی اعترافام یه جور بوده. حتی یه نقطه رو هم جا ننداختمدونی که همهخب حتماً می_

 .خوام بازم از زبون خودت بشنومدونم. میمی_

 :گم بهتباشه بابا! چون پسر خوبی هستی می_

یک سالم بود. دله دزد بودم. بعد از کلی دله دزدی حدودا هشت سال پیش بود. اون موقع بیست و "

 .کردیمتونستم یه گروه درست کنم. تو اون گروه جیب بری می

https://forum.roman98.com/
https://forum.roman98.com/
https://roman98.com/
https://roman98.com/
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 .گروهم قانونای خاص خودش رو داشت

 ...، تک خوری نداشتیم و کلی قانون دیگهزدیممی کیفاز دختر جماعت نباید 

.                                               که یه روز مجید، معاونم تو گروه، خندون اومد تو کمپموناینتا 

 .دستش یه کیف زنونه بود

 .اومد تو اتاقم و در رو پشت سرش بست

 .محتویات کیف رو روی میز خالی کرد

 .و لوازم آرایش و کلی خرت و پرت با یه کیف پول توش بود ماتیک

 .مجید به کیف اشاره کرد

 .کیف رو برداشتم

 .افتاد ملیش چشمم به کارت

 ۱۳۶۹بهار آقایی متولد 

 .توی کیف پرِ صد دالری بود

 .کیف بودی دخترِ توی کیف رو برداشتم. شماره

عصبی شده بودم. از یه طرف نمی شد قید اون همه پول رو زد و از طرف دیگه هم مجید قانون گروه 

 .رو زیر پاش گذاشته بود

 .سیلی محکمی بهش زدم و بهش گفتم از گروه من گمشو بیرون

 .دخترِ رو گرفتم یشمارهسوار موتور شدم و راه افتادم. توی راه 

 :تا بوق با صدای آروم و نازکی جواب دادبعد از چند

 الو؟_

شه آدرس بدین بیارم بهتون ی شما بود. اگه میسالم خانوم، من یه کیف پیدا کردم. توش شماره_

 .تحویل بدم

 .کردم. شما چرا بیاین من خودم میاموای خدا! دستتون درد نکنه آقا! من داشتم سکته می_

 .نه الزم نیست. میارم. فقط مشخصات کیف رو بگین تا من مطمئن بشم_

 :نفس عمیقی کشید و بعد چند لحظه گفت

 .توی کیفم یه کارت ملیه به اسم بهار آقایی_

https://forum.roman98.com/forums/roman/
https://forum.roman98.com/forums/roman/
https://forum.roman98.com/forums/roman/
https://forum.roman98.com/forums/roman/
https://forum.roman98.com/
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 .درسته. آدرس رو بگین_

 ...، بن بست اللهآجودانیهیادداشت کنید؛ _

    .                                                                                                                            اومدم اوکی_

 .سوار موتور شدم و رفتم

 .کیف رو بهش دادم

 .ی اول که دیدمش، عاشق شدمهمون لحظه

 .پیدا کرده بودم مورفینیکم ماده مخدر و کلی  . توی کیفشمعتاد بود

 .ی رسوندن جنس بهش، خیلی قرار باهاش گذاشتمبعد از اون روز به بهانه

 .یه روز بهش گفتم که عاشقشم

 .رفت. یه هفته به هر دری زدم، پیداش نکردم

 .نگ زدمی بعد بود که باز با ناامیدی بهش زاوایل هفته

 .برداشت

 .خواسته تا فکر کنهگفت که وقت می

 .پیشنهادم رو قبول کرد

 .بردمش کمپ و ترکش دادم

 .اونم برام شرط گذاشت که دیگه سمت دزدی نرم

 .گروه رو منحل کردم

 .زدمهر روز بهش سر می

 .بعد از این که ترک کرد، ازدواج کردیم

 ".... اماهم بودیم. اما.. عاشق .حال بودیمخوش

 ..بغض گلوم رو گرفت

 :بازجو بلند شد

 .برای امروز دیگه کافیه_

 .صبر کرد تا قاسمی بیاد و من رو با خودش ببره

 کموقع رفتن در گوشم گفت

https://roman98.com/
https://roman98.com/
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                                                                            .                                         امیدوارم راست بگی_

  .من رو به سلولم برگردوندند

هایی بود که به انداخت. قلب اونم مثل این سلول پر از سیاهیقدر دلگیر بود. من رو یاد بهار میچه

 .خاطر شکست به وجود اومده بود

 .م کدوم نامردی اومد و فوتم کرددوستکردم. نمیقلبش رو روشن می شمعکم کم داشتم مثل یه 

 .دیوار سلولم به جای چوب خط پر شعر بود. چرا دروغ بگم؟ یه گوشش هم جای چوب خط بود

 .جا زندگی کنملی بود که گرفتنم. تو سال دوم بیخیال شدم و سعی کردم همینمال سال او

 .شمدونستم آزاد نمیامید بودم. مینا

 .نوشتم. از سعدی، حافظ، مخصوصاً مولویشعرام رو با ته قاشق می

 .شدهام مینوشتم، عین بچگیمی قاشقخطم خوب بود، ولی وقتی با ته 

 .غذا رو سمتم گرفت ی سلول رو باز کرد و ظرفقاسمی پنجره

 .بلند شدم و ظرف رو ازش گرفتم

 .تپل و کچل بود

 .خواست پنجره رو ببنده که با دست مانع شدم

 خوای اسمت رو به من بگی؟نمی_

 .دستم رو پس زد و پنجره رو بست

 .خندیدممیشدم، گرفتم یا عصبی میمی استرسجدیداً هر وقت 

 :با صدای بلند خندیدم و داد زدم

 .خواستم بالیی سرت بیارم که تو همون سال اول کارت تموم بودآخه بدبخت! من اگه می_

 !گی که چی بشه؟ هان؟ لعنتیمثالً اسمت رو نمی

 :دار گفتدر آهنی سلول کوبید و با صدای خشبا مشت به 

                                                                                                            .                                   خفه_

 .ی سلولم رفتم و به در خیره شدمبه گوشه

 .خواد کمکم کنهمهربون بود. از نگاهش خوندم که واقعاً می !از بازجوی جدید خوشم اومده بود

 :تم و شروع به نوشتن کردمقاشق کنار تختم رو برداش

https://forum.roman98.com/forums/roman/
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 !من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید"

 "...قفسم

 .در سلولم باز شد

 .بیا بیرون مالقاتی داری_

 .با تعجب و خشم نگاهش کردم

 .توی این چهار سال فقط یه بار مالقاتی داشتم

 :دست بندش رو درآورد و تکون داد

 .یاال دیگه_

 .بیرون اومدم

 .اسپری و بستن دست بودبازم همون ماجرای 

 .جلوی در اتاق مالقات دستام رو باز کرد و داخل فرستادم

رنگی پشت شیشه نشسته بود. با دیدن من به گوشی کنار شیشه اشاره مشکی مانتویزنی قد بلند با 

 .کرد

 .گوشی رو برداشتم

 :تو چشمام زل زد

 شینی؟نمی_

 .نشستم و سوالی نگاهش کردم

گم. باید کنم. یه سری خبر دسته اول برات دارم، ولی االن بهت نمی کمکتجا ببین من اومدم این_

 .تونی خودت رو کنترل کنی و عصبی نشیخودت رو ثابت کنی. باید ثابت کنی که می

 .سر جاش گذاشتم و رفتمگوشی رو 

 .با دست به شیشه کوبید

 :با خشم گوشی رو برداشتم. داد زدم

ذاری؟ حرفت رو می شرطمشناسدت و حاال داری براش جا مالقات کسی که نمیپا شدی اومدی این_

 گی یا نه؟می

 .شداش دیده مینفس عمیقی کشید. ترس توی چهره

https://forum.roman98.com/forums/roman/
https://forum.roman98.com/forums/roman/
https://roman98.com/
https://roman98.com/
https://forum.roman98.com/
https://forum.roman98.com/


   

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         12 

 

  98نویسنده انجمن رمان MOHAMAD_H |داستان کوتاه آجودانیه 

گردم. اون زود برمی .رمزدم فعالً برای شنیدن این خبر آماده نیستی. من میطور که حدس میهمون_

.                                                                             موقع شاید بهت گفتم برای چی پیش تو اومدم

لرزه، ولی با این دم اگه حرفی بزنم، صدام مینفس عمیقی کشیدم و سعی کردم آروم باشم. حس کر

 :حال گفتم

 ...نرو_

 :گفت آروممتوجه لرزش صدام شد و لبخند زد. 

 .خوایمحاال شدی همون پسر خوبی که ما می_

 .هاش زل زدمگیج به چشم

 آهسته گفت:متوجه تعجبم شد. سرش رو نزدیک شیشه آورد و 

 تا حاال مواد زدی؟_

 :اراده کنم جوابش رو بدم، خودش گفتتر از این که سریع

خوره! وضعیت االن تو درست مثل آدمیه که مواد زده. تو یه دنیای دیگه سیر نوچ، به قیافت نمی_

 .بینه، واقعیهکنه که دنیایی که خودش داره میکنه و فکر میمی

 .هاش نشدم. هر کاری که کردم متوجه حرفپوست دهانم رو گاز گرفتم

 دیدم غیر واقعیه؟بود؟ یعنی چی که دنیایی که داشتم می جمله چی منظورش از این

 :نفس عمیقی کشیدم و کالفه گفتم

 .شممن اصالً متوجه حرفات نمی_

 .باهاش شد صحبتاز پشت شیشه بلند شد و سمت سربازِ کنار در ورودی رفت و مشغول 

 .جا بودم رو باز کرداز، در ورودی به سالنی که من اوناز چند دقیقه، سرببعد 

 .زن وارد اتاق شد و سمت من اومد

 .تونستم پلک بزنماز گیجی حتی نمی

 :ترین حد ممکن گفتزن سرش رو سمت گوشم آورد و با آروم

 .کنیجوری فکر میجا زندان نیست. تو ایناین_

 .خواستم زار بزنمبار میزدم، ولی اینقهقهه میشدم، ی میجدیداً هر وقت عصب

 .زن ازم فاصله گرفت و به سرباز گفت که بیرون منتظر باشه
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 :ای کرد و ادامه دادسرفهنشست. تککنار در  صندلیبعد از رفتن سرباز، روی 

که حرفای مجید و بهار رو باور کنی و نفهمی که اونا فقط یه کردم انقدر احمق باشی واقعاً فکر نمی_

 .مهره برای بازی کردن با فکرتن

 :ادامه داد

ای که باور کردی یه نفر برات پاپوش درست کرده و بهت تهمت زده. اونم یا مثالً جرمت، انقدر ساده_

 !دشمننفوذی و جاسوس 

 :ای کردی موذیانهخنده

!                                                                                                                      قدر احمقی کارنچه_

 .زن بلند شد. صندلی رو نزدیک من گذاشت و دوباره نشست

 .ه بودکامالً خشک و بدون هیچ احساسی به چشمام خیره شد

 :شد. گفتمکنم، ولی نمی فرارسعی کردم از نگاهش 

 خب؟_

 :به صندلی تکیه داد. با تعجب و در حالی که پوزخند زده بود، حرف خودم رو تکرار کرد

 جای ماجرا اصالً برات مهم نبوده؟ خب؟! یعنی تو تا این_

 :بدون فکر گفتم

 ...ی اون اعترافات من دروغدونی. همهرا. مهم بوده، ولی تو هم چیز زیادی از من نمیچ_

 .کرد و همه چیز رو خراب کرد شلیکحرفم هنوز تموم نشده بود که با یک کلمه به جمله بندیم 

 .دونممی_

 .اخم کردم و چیزی نگفتم

 .ی گذشته بپرسنددونست، پس چرا بازجوهای مختلفی ردیف کرده بود تا از من دربارهمی اگه

 :ی دیگه ادامه دادانگار ذهنم رو خوند. حرفش رو با چند کلمه

 .البته هنوز بعضی چیزا برام شفاف نیست_

 :از دهنم پرید

 چه چیزایی؟_

 .جوابم رو نداد. یکم سکوت کرد
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 رو روشن کرد. سیگارشرفت، ندلی بلند شد و در حالی که سمت در میبعد از چند ثانیه از روی ص

زد و تا درست شدن وضعش رنگِ تنها مهتابی سالن که اکثراً چشمک میکامالً زیر نور سفید شدود

 .شدانداخت، دیده میکلی سر و صدا به راه می

کرد، سرباز رو صدا زد. وقتی سرباز به سالن برگشت. سرش رو سمت پشت هم سرفه می در حالی که

 .چیزی گفت و بعد از اتاق بیرون رفت آرومگوش سرباز برد و 

 .سرباز سمتم اومد تا دوباره من رو به سلولم تبعید کنه

 .حس کردم اون زن حق نداره تا من رو توی دنیایی از سوال تنها بگذاره تا غرق بشم

 .سیم سربازای دیگه رو صدا زد و کمک خواستسرباز رو هول دادم و سمت زن دویدم. سرباز با بی

 :داد زدم

 .تو حق نداری بیای و هر چی دوست داری بگی و بری. باید بمونی و جوابم رو بدی_

رنگش بود که روی زمین  مشکیشد، پایین مانتوی جوابم رو نداد. تنها چیزی که ازش دیده می

 ...شد و دود سیگار توی دستشکشیده می

 .پنج، شش سرباز از در اومدند و دستام رو گرفتند

 :بلندتر داد زدم

 .تو هم برای فهمیدن سواالتت به من نیاز داری _

از اون چیزی ندیدم.  وقتی حرفم تموم شد، قاسمی رو دیدم که اسپری رو تو صورتم خالی کرد. بعد

 .شدتر میهای زن رو شنیدم که نزدیکفقط صدای پاشنه

 .وقتی صدا قطع شد، سربازا ولم کردند

 :صدای زن رو نزدیک گوشم شنیدم

من به هیچ کسی نیاز ندارم. اگه االن این جام برای این نیست که بهت نیاز دارم، برای اینه که تو به _

 .من نیاز داری

 .درد بگیرمیک گوشم باعث شد توی اون لحظه سرداری خندید. صدای بلند خندش نزدبا صدای خش

 :دیدمش. چشمام رو به هم فشار دادم، ولی چیزی معلوم نشد. گفتمباید می

 منظورت چیه؟_

 :با تمسخر گفت
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منظورم اینه که تو برای نجات بهار که گروگان ماست باید هرکاری بکنی. پس این تویی که به من _

 .از داری، نه مننی

شد. دونستم چی بگم. فقط صدای پای زن رو شنیدم که دور و دورتر میخواستم چیزی بگم، اما نمی

.                                                                              بعد از رفتن زن، قاسمی هم من رو به سلولم برد

 .هام شفاف ببینهطول کشید تا چشم ایبعد از رفتن قاسمی، چند دقیقه

 .های زن بودمی سلول به دیوار تکیه داده بودم و مشغول فکر کردن به حرفگوشه

 .کرد پارهی افکارم رو صدای باز شدن در سلول رشته

 .بودبار کسی به جز قاسمی دنبالم اومده برای اولین

اش و حسابی چهره که در باز شد، شدت نوری که وارد سلول شد، باعث شد تا نتونم درستبعد از این

 .رو ببینم

 :کرد گفتمی اشارهبا مشت چند ضربه به در فلزی سلول زد و درحالی که با دست به بیرون سلول 

 .ده. بیا بیروندستور آزادیت اوم_

کوب جا میخهای سرباز همونکه با شنیدن حرف رفتمتازه بلند شده بودم و داشتم به سمت سرباز می

 .شدم

 .احتماالً زنی که دیروز مالقتم کرد، خیلی با نفوذ و قدرتمند، یا شایدم همه کاره بود

 .زد ضربهتر به در سرباز غرغری کرد و محکم

 .صدای در باعث شد به خودم بیام

 .از سلول بیرون اومدم. دیگه خبری از اسپری نبود

بند کفایت کرد. شاید توجیه نبود یا شایدم چون آزاد شده بودم، دیگه نیازی به سرباز به زدن دست

 .اسپری نبود

ها خیره شدم که انداختم. به چوب خطموقع بسته شدن در سلولم، برگشتم و نگاه گذرایی به اتاق 

 .ی در رو پر کرده بودی پایین دیوار روبرونیمه

هام شدم، االن درست در روزی که ضلع دوم اتاق هم کامالً با چوب خطامید نمیشاید اگه از آزادی نا

 .شدمشده بود، آزاد می نقاشی

 .قدر زود ناامید شده بودمچه
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 خورد وها میشد، نور به چوب خطبار که در باز میرو اشتباه انتخاب کرده بودم، هر شاید چون دیوار

کم به عمق وجودم رسید و باعث شد تا دست از  داد که مثل زهر کمسرباز پوزخندی تحویلم می

 .کشیدن اونا بردارم

 .شدمکردم، دیرتر ناامید میای انتخاب میدیوار دیگه ی در،برواگه به جای دیوار رو

صدای به هم کوبیده شدن در توی سرم پیچید. سرباز با کف دست به سمت جلو هولم داد. با دیدن 

 .هام برق زدبرویی که تا حاال ندیده بودمش چشمراهروی رو

                                                                       !                                     حاال نوبت شروع بازی من بود

 !از محیط زندان که خارج شدیم. تازه فهمیدم همه چیز اون زندان ساختگی بوده

 .ی بزرگ، وسط ناکجا آباد زندانی بودمتموم این مدت توی یه سوله

 .دونماما، برای چی؟ هنوز هم نمی

که قبالً  زنیماشین لوکس و سفید رنگی جلوی در سوله منتظر من بود. نزدیک ماشین که شدیم، 

 .دیده بودم، توی ماشین بود

 .وقتی من رو دید، از ماشین پیاده شد

 .هام رو به هم فشار دادمقدر عصبانی و گیج بودم که دندوناون

زد. سرش رو به سمت گوشم آورد و ی کفشش به صورت سکوت سیلی مییکم شد. صدای پاشنهنزد

 :گفت آهسته

 .زنت پیش ماست_

زدم معموالً یکی درمیون هایی که میگفت. حدسزدم که دروغ میگفت. حداقل، حدس میمی دروغ

 :اومد. گفتمدرست از آب در می

 .اون پیش تو نیست _

درآورد و با فندکِ یکی از سربازها روشنش  سیگار. از جیب شلوارش یه نخ چند قدمی ازم دور شد

ام گرفت، ولی نه ت کرد. سرفهرو به سمتم فوش بهش زد و دوباره نزدیکم شد. دود کرد. چند پُکی

 :قدر که توقع داشت. گفتاون

 انقدر مطمئنی؟وقت از کجا اون_

 .جواب ندادم
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 .ی قبلش رو تکرار کردتری جملهدوباره و با صدای بلند

 :پوزخند زدم

 .گمتا بهم نگی زنم کجاست، هیچی بهت نمی_

 :اخمی کرد و گفت

 دونی پیش من نیست، پس دیگه من از کجا بدونم؟مگه نگفتی می_

 .دونم؛ نگفتم مطمئنمگفتم می_

رنگش له کرد. چرخی دور سربازها زد و ی کفش مشکیداخت و با پاشنهین انته سیگارش رو روی زم

 :گفت

که از من دزدیدی  الماسیدی که جای اون سه تیکه اگه بهت بگم زنت کجاست، اون موقع قول می_

 رو بگی؟

 :ی عصبی کردمخنده

 جا نگه داشتی؟رو اینپس برای همین این همه سال من _

 :با پوزخند ادامه دادم

قتی که کنی اونا مال تو بوده؟ من چیزی که دزدیده بودی رو ازت دزدیدم. فقط وتو که واقعاً فکر نمی_

های واقعی ی مردم بودم و با یه حرکت کوچولو جای الماسزد، بین بقیهرو می هاگروهت داشت الماس

 .کردمو تقلبی رو عوض 

 :کرد بیابون بود. ادامه دادم. تا چشم کار میماف نگاه کردبه اطر

ها رو بدزدی، ولی باید بهت بگم که من دونستم که قراره الماسشاید با خودت بگی من از کجا می_

خواست با پولش پدرش رو بفرسته خارج خاطر بهار بود؛ میها بههمینه خانم! دزدیدن الماس تخصصم

 .خواست؛ وگرنه، من بهش قول داده بودم که دزدی نکنمو درمان کنه. خودش ازم 

 :داد زد

 .جواب من رو بده_

 :گفتم

 .دمآره قول می_

 :با تمسخر بهم نگاه کرد
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 تونم بهت اعتماد کنم؟با چه تضمینی می_

 :ابرویی باال انداختم

 .تونی من رو بکشیها رو بهت نگفتم میاِم... خب... خب اگه جای الماس_

 :سیاهش اشاره کردم و گفتمبه مانتوی 

 .ای که اون پشت قایم کردی هم استفاده کنیتونی از اون اسلحهتازه می_

طوری که داشت اسلحه رو از پشتش درآورد و همین که جلوی من کم نیارهشوکه شد، ولی برای این

 :کرد، گفتبهش اشاره می

 .شهگی؟ آره، معموالً الزم میاین رو می_

 :م گرفت و با تحکم گفتاسلحه رو به طرف

گی. ها رو میگم که زنت کجاست و تو هم بهم جای الماسخب، پس قرارمون این شد؛ من بهت می_

 .شم بفرستمت اون دنیااگه تا سه شماره چیزی نگی، مجبور می

 .با تکون دادن سر حرفش رو قبول کردم

 .اسلحه رو به دست دیگرش داد و چند قدم نزدیک شد

 ...نه درسته و نه غلط، چون زنت پیش من نیست، ولی خب حدسی که زدی_

 :ی تفنگ رو کشید و به سمتم نشونه گرفت. داد زدماشه

 .اون مرده. یعنی... من کشتمش_

 :با چشم به تفنگ اشاره کرد و ادامه داد

 ...یک_

 .دونستمدونست چی کار کرده، ولی من میاون یه احمق بود. خودش نمی

موندن تو اون زندان بهار  های من به زندهای بهار تنگ شده بود. یکی از امیدتوی این مدت دلم بر

گفت که کشتتش، دیگه آخرین طوری با غرور و افتخار بهم میاما حاال... حاال که این زن این بود،

 .ی امید من هم خشک شدقطره

 .ذاشتمجواب نمیتونستم و دستام بسته نبود، قطعا این حرفش رو بیاگه می

های اشکم رو پاک کردم. صدای فریاد احساس ضعف کردم. روی زمین نشستم. با پشت دست قطره

 :کردی افکارم رو پارهزن رشته



   

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         19 

 

  98نویسنده انجمن رمان MOHAMAD_H |داستان کوتاه آجودانیه 

 ...دو_

 :خشمگین نگاهم کرد. دوباره به سمتم نشانه گرفت و ادامه داد

 ...سه_

قدر داد کردم. اونچشمانم رو بستم و منتظر صدای شلیک شدم، ولی صدایی نیومد. با تردید نگاهش 

ش گرفته بود. به سرباز کنار دستش گفت تا من رو بلند کند. سرباز به سمتم اومد و زده بود که صدا

 .پیراهنم رو کشید تا بلند بشم

 .نزدیکم شد. اسلحه رو روی پیشونیم گذاشت و فشار داد

 گی؟ مگه قرارمون همین نبود؟چرا چیزی نمی_

این جا بیارنم به بهار داده بودم. تنها کسی بود که بهش اعتماد داشتم و  که بهها رو قبل از اینالماس

ها رو لو ندم بهش گفتم که ها جای الماسکه زیر فشار شکنجهتر دوستش داشتم. برای اینمه مهماز ه

 .مخفیشون کنه و جاش رو به من نگه

 .کردفهمید، با یه تیر خالصم میاحتماالً اگه زن، این موضوع رو می

 .های زن نگاه کردم. زخم بزرگی روی ابروی سمت چپش داشت. انگار که چاقو خورده بودبه چشم

 .آمیزی به من کرددل رو به دریا زدم و ماجرا رو براش گفتم. نگاه تحقیر

 توقع داری حرفات رو باور کنم؟_

 چرا نکنی؟_

 .چند قدم دور شد

 ست داری که بمیری؟کشمت. تو دوکه اگه به دردم نخوری میاین برای_

 .آره. حاال که دیگه بهار نیست، پس بهتره منم برم جایی که اون رفته_

 :تفنگ رو پایین گرفت و گفت

 گی؟از کجا بدونم دروغ نمی_

ها الماستونی بفهمی داری، نمیجا نگهولی، اگه ده سال دیگم من رو این تضمینی وجود نداره._

 .گمکجاست؛ االن، دیگه حتی اگه بدونم هم بهت نمیدونم که نمیکجاست! نه برای این

ای به صورتش زدم. روی زمین افتاد و با دست صورتش رو گرفت. جای زخم ابروش متورم با سر ضربه

 .شده بود و باعث شد تا صورتش خونی بشه
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 :داد زدم

 ...حیف کهکنی؟ حیف... زنی و تهدیدم میای من زل میمتوی لعنتی زن من رو کشتی. بعد تو چش_

 :با بغض داد زدم

خوای می یچیه؟ تو اولکه ازش خیلی بدت بیاد ه از یه نفر متنفر باشی و یا اینکدونی فرق اینمی_

 .خوای که طرف بمیرهطرف رو بکشی، ولی تو دومی فقط می

  آروم زمزمه کردم:

 .ازت متنفرم_

 :به سربازها نگاه کرد و داد زد

 .کنین؟ یه کاری بکنینه میاحمقا چرا دارین من رو نگا_

داشتند. زن از جاش بلند شد. خاکِ روی لباسش رو تکوند.  دو تا از سربازها اومدند و من رو نگه

ترکیب رژ بنفش و آرایش صورتش با خون، ازش یه هیوال ساخته بود. تفنگ رو به سمتم گرفت و 

 :گفت

عنتی... زنت هم مثل خودت یه دنده این شانس رو داشتی که زنده بمونی. ولی، خودت نخواستی ل_

کنم، با چاقو بهم ها رو بهم نگه آزادت نمیبود. وقتی بهش گفتم که تو توی زندانی و تا جای الماس

 .حمله کرد. شانس آوردم که فقط یه خراش روی ابروم افتاد

 :به سرباز پشت سرم نگاه کرد و گفت

 .کنیمرو اجرا می B ینقشه_

 .زن نفس عمیقی کشید

 .چشمام رو بستم

.                                                              صدای شلیک و بعد درد عمیقی در پشت سرم حس کردم

ولی، از صدای  .کردم که فقط چند قدم تا رسیدن به بهار فاصله دارمبعد از صدای شلیک فکر می

 .گه برام موندههای یه نفر با تلفن فهمیدم که هنوز شش جون دیصحبت

 .شد سخت بتونم اطراف رو ببینمپلک زدم. نور سفید مهتابی باالی سرم باعث می

 :دار مردی نظرم رو جلب کرد. به صدای مرد گوش دادمصدای خش

 .بله... بله چشم_
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 کمرد نفس عمیقی کشید و بعد از چند لحظه سکوت ادامه داد

ید، اما اگه مسئوالی باالتر از من متوجه بشن چی ددونم که شما پول خوبی بهم میخانوم، من می_

 .کننکار کردم بیچارم می

دوباره سکوت کرد. معلوم بود کسی که پشت تلفن بود، سعی داشت تا اون رو مجبور به انجام کاری 

 .بکنه

 :تری گفتمرد این بار با لحن مالیم

اسفند یک هزار و سیصد و  خانوم من قبالً هم براتون توضیح دادم. کارن مسعودی، متولد یک_

به همکارای من زنگ زده و آدرس محلی که ما  ناشناس. یک فرد شصت و هفت، زاده شده در تهران..

ی زنش پیداش کردیم. طبق گزارشات، اول پیداش کردیم رو داده. ما وسط بیابون و کنار جنازه

خواسته خودکشی کنه که تیرش خطا رفته و به دستش برخورد کرده. همسرش رو کشته و بعد می

ی ضربه .بکنه، هنوز مشخص نشده خواسته خودکشیکه چه جوری میرفتن تیر یا اینعلت خطا 

برخورد با خاطر بهگن خطرناکی هم به پشت سرش خورده که علت اون هم هنوز معلوم نیست. می

 .هاستکنم. چون شدت زخم سرش بیشتر از این حرفطوری فکر نمیزمین بوده، ولی من این

د از تموم شدن داد. بعهای پشت خط گوش میمرد یکم سکوت کرد. انگار که داشت به حرف

 :های زن گفتحرف

انگار نه  کنم.جا کامالً پاک مییه هم حله. من مشخصاتش رو از اینبله بله... االن این جاست. اون قض_

جام کار، توافقمون یادتون نره... نصف قبل ان خانومفقط  ...جا اومده. ف... فقطانگار که اصالً به این

 .نصفم بعد

 :ای زد و گفتسکوت کرد و بعد قهقهه

 .بینمتونتشکر! می_

به اطرافم نگاه کردم. دیوار اتاق رنگ شده بود. روی دیوار با خط تحریری اشعار مختلفی رو نوشته 

 :ترین شعر اتاق رو خوندم، میخکوب شدمبودند. وقتی واضح

 من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید"

 "...قفسم

شعر نیمه تمام بود و دوباره از نو نوشته شده بود. درست مثل شعری که روی دیوار انفرادی نوشته 

https://roman98.com/
https://roman98.com/
https://forum.roman98.com/
https://forum.roman98.com/
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 .بودم

 .شد، چشمام رو بستمتر میهایی که داشت نزدیک و نزدیکبا شنیدن صدای قدم

 .تر شدها به سمتم نزدیکبعد از چند لحظه با صدای چرخش کلید توی در، قدم

 !د، در قفل بولعنتی

طوری که واضح نباشه، به اطراف نگاه کردم. دختر پرستاری کنار تختم ایستاده و مشغول تعویض 

 :سرم بود. به اسم روی لباسش خیره شدم

 "!قاسمی"

گشت. اون واقعاً ها میمطمئن شدم که مخاطب تلفن اون مرد همون زنی بود که دنبال الماس

کرد تا به من القا کنه که جا توی تیمارستان تکرار میاشت تمام اتفاقات انفرادی رو اینبود. د ترسناک

 !یه دیوونم

 .بعد از رفتن پرستار، متوجه صدای صحبتش با کسی شدم

 هوشی به سرمش زدی؟قدر بیچه_

 .قدری که تا اومدن مهمونمون نتونه حتی تکون بخورهاون_

 .ترین صدایی سرم رو از دستم جدا کنمسعی کردم بدون ایجاد کوچک

.                                                                                      بودم که به موقع بیدار شدم هشانس آورد

 .اتاقم یه پنجره داشت

 .به سمتش رفتم. بازش کردم و به بیرون نگاه کردم

 .سه طبقه با زمین فاصله داشت. شاید برای همین قفل نشده بود دقیقاً

های پنجره گیر کرده بود، ی کاغذی که بین حفرهخواستم پنجره رو ببندم که صدای له شدن برگه

 .نظرم رو جلب کرد

 .کاغذ رو برداشتم

اش توی همین اتاق بوده و از اومدن کسی انگار نویسندهبد خط بود.  شدتی توی کاغذ به نوشته

 .ترسیده. احتماالً برای همین کاغذ رو اون جا مخفی کردهمی

ها تموم ی این سختیکه باالخره همهموندم. امیدوار به اینمیدوار میراه فراری نبود. فقط منتظر و ا

 :بشه و بعد روی خوش زندگی بیاد و بگه

https://forum.roman98.com/forums/roman/
https://forum.roman98.com/
https://forum.roman98.com/
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 .خورم. با خودِ خودتمجا تکون نمیال من پیشتم. دیگه از اینستی! حاپسر تو تون_

اما، حاال بدون اون،  .ریختیمکردیم و برای آیندمون برنامه میهمیشه اون لحظه رو با بهار تصور می

 من... تنها... منِ تنهای بدون اون لیاقت روی خوش زندگی رو داشتم؟

 :نشستم و مشغول خوندن شدم سرجام

ها که به ساندویچی الکچری شهر دست برد زده بودند، به مشامم یتزا و انواع ادویهوقتی بوی پ"

 .خورد، بیشتر ضعف کردم

 .زیر چشمی اطرافم را برانداز کردم تا گارسون را پیدا کنم

دیوارها و سقف ساندویچی تماماً از چوبی تیره رنگ پوشیده شده بود. قطعاً انتخاب چنین رنگی کامالً 

گیر شود، اما وقتی شد که فضا کامالً تاریک و دلمیباعث  هاچوبآمد. چون رنگ نظر می احمقانه به

های در هم و رنگی چراغ روی دیوارها دقت کردم، برایم واضح رنگ و ریسهسفیدبه کف پوش تماماً 

ها، نور و زیبایی ای بوده. او با استفاده از این طرحش فرد خبرهشد که طراح داخلی رستوران، در کار

 .از دست رفته را تا حد قابل توجهی بازگردانده بود

 .های حصیری پوشیده شده بوداز میزهای گرد و صندلی طبقهرستوران، دو طبقه داشت که هر دو 

 .تر با نگاهم صید کردمرا در کنار چند میز آن طرف گارسون

ی درخواست مهلت نشان داد و بعد مشغول گرفتن سفارش از وقتی مرا دید، با دست عالمتی به نشانه

 .دختر جوان و تنهای آن میز شد. وقتی گارسون مشغول مهلت خواستن از من بود

 .سریعاً رویش را برگردانددختر نیز نیم نگاهی به من انداخت. وقتی من را دید 

 .حس کردم که وقتی مرا دید، چشمانش برق زد و انگار که متوجه چیزی شد

 .ی گارسون محو شدسرفهی دختر خوش پوش میز کناری با تکافکارم درباره

 :پیش خدمت با پشت دست خاک روی کتش را تکاند. نیم نگاهی به من کرد و گفت

 سفارشی داشتین قربان؟_

 :م و غرغرکنان جواب دادماخمی کرد

 .سفارش؟ جناب من نیم ساعت پیش سفارش دادم_

 :گارسون چند قدمی جلوتر آمد و آهسته گفت

 "...شرمنده قربان. االن رس

https://forum.roman98.com/forums/roman/
https://forum.roman98.com/forums/roman/
https://forum.roman98.com/forums/roman/


   

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         24 

 

  98نویسنده انجمن رمان MOHAMAD_H |داستان کوتاه آجودانیه 

 ...لعنتی... لعنتی، لعنتی، لعنتی

 !برگه تموم شده بود، ولی داستان نه

توی اون نوشته شده باشه،  ی ماجرادادم ادامهداشتم توی اتاق دنبال هر چیزی که احتمال می

 .گشتممی

کردم که اون دختر توی داستان قطعاً به همون زنی که این همه برام دونستم چرا، ولی حس مینمی

 .باعث دردسر شده، ربط داشت. شاید... شاید اصالً خودش بود

 .خوندمباید حتماً ادامش رو می

.                                                   موب بشکی در باعث شد تا سرجام میخگیرهصدای گردش دست

 :کرد، داد زدمردی که چند لحظه قبل داشت با تلفن صحبت می

 .جاقاسمی، سریع بیا این_

 .چرخش دستیگره متوقف شد و صدای دور شدن اون زن توی راهرو پخش شد

 .سعی کردم تمام اتاق رو بگردم

 جای ممکن پیدا کردم؛ ترینباالخره یه کاغذ رو توی ساده

 !توی بالش

 .ی همون داستانه، اما وقتی شروع به خوندن کردم فرق داشتفکر کردم ادامه

 .تا رفیق بودیم. من، سهند و مجید! قرار گذاشتیم یه شب جمع بشیم و خودکشی کنیمسه"

ه اولی یا همون سهند فهمیده بود عشق زندگیش، یواشکی عاشق یکی دیگه شده. دومی توی ی

تصادف که خودش راننده بوده کل خانوادش رو از دست داده بود و سومی که خودم بودم یه شبه از 

های قبل گفته بودم. از کارم صفر به صد رسیده بودم. با همون ماجرای ساندویچی که توی برگه

ی تو ها تموم کنم. چون دیگه چیزاون یخواستم رفاقت رو براپشیمون نبودم. اومده بودم؛ چون می

دردسر برسه به خانوادم ده بودم که وقتی مردم، اموالم بیاین دنیا نبود که من بهش نرسیده باشم. اوم

 .و اون زن نتونه هیچ کاری انجام بده. یه جورایی زنده بودنم برای خانوادم خطرناک بود

یه ربع با  رفتیم توی یه خرابه بیرون شهر دور هم جمع شدیم. آتیش روشن کردیم و بعدش قرار شد

 .هر کی که دوست داریم صحبت کنیم و باهاش خدافظی کنیم

خبر، داشت الکی قربون جا بی زد. اونم از همهسهند زنگ زده بود به دخترِ و داشت باهاش حرف می
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 .رفتصدقش می

 .وقتی چشمای خیس سهند رو دیدم، واقعاً دلم براش سوخت

قدر زد، صداش اینبا خانوادش حرف میالً داشت مجیدم سرش رو به سمت آسمون گرفته بود و مث

 .گفتیواش بود که نفهمیدم چی می

کردم قبول کنم که هنوز پنج دقیقه وقت مونده بود. از همون اولش کنار آتیش نشسته بودم. سعی می

شد. باالخره باید یکی مثل من جلوی اون دزد دزدی از اون زن اشتباه بزرگی بود، ولی هیچ جوره نمی

خواستم اون جوری که خودم اومد. به جز خانوادم چیزی برای از دست دادن نداشتم. میرمید

 !خواد خودش باشهخوام زندگی کنم. مثل سربازی که رسیده خونه آخر، ولی هنوز میمی

های دخترِ خسته شده بود و باهاش خدافظی کرد. وقتی تلفن رو قطع کرد، بهم خیره سهند از دروغ

 :خند گفتشد و با پوز

 .همین قند گرفتم یها براهاش خیلی شیرینه. این آخریدروغ_

 .چیزی نگفتم و فقط سر تکون دادم

شرابی بود. آدم  دروغها هم رنگ دارند. مثالً رنگ صدای چند وقت پیش یه جا خونده بودم که صدا

فهمید دروغ بوده. حاال پریدن اثرش کرد. بعداً که اثرش پرید میهمش رو باور میشد و سرخوش می

 .تونست با گذر زمان باشه یا یه چکمی

 .رفتکرد. به زمین خیره بود و با ریشش ور میمجیدم دیگه با آسمون صحبت نمی

 .صداشون کردم. چند لحظه بعد دور آتیش نشسته بودیم

 :به سهند نگاه کردم و گفتم

 واقعاً ارزشش رو داره؟_

 .چیزی نگفت

 :دوباره گفتم

 ...اون دخترِ حتی تو رو دو_

 :داد زد

 .خوام دربارش حرف بزنمنمی_

 :نفس عمیقی کشید و باز گفت
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 !لطفاً_

 :گفتم

ها باید بجنگی. نه برای وقت اتفاقاً االن باید دربارش حرف بزنی. زندگی مثل یه مبارزست. بعضی_

 .که یادت بمونه جنگیدن رو بلدیبشی، برای اینکه برنده این

 .قدر زود کوتاه اومدی و براش نجنگیدی اونم رفتهشاید... شاید چون تو این

 :پوزخند زد

دوست داشتنی که بخوای برای موندنش بجنگی یا حتی یه لحظه دربارش شک کنی، دیگه به چه _

 خوره؟دردی می

کشیدنش تموم  سیگارادم بود که هر وقت جلوی من دیدم حق داشت. پدربزرگم سیگاری بود. ی

کرد و اشاره میش کرد. بعد به جنازها پا لهش میکرد و برو روی زمین پرت می اونشد، بعدش می

 :گفتمی

ی اون ی سیگار، جسد همهنباش که تا کارشون باهات تموم شد لهت کنند. این جنازه اینمثل _

 .اش رو له کردمخاطرات تلخیه که روحشون رو دود کردم و االنم تنها الشه

کرد شد و به سمت قلبش حرکت میرحم میی بیای سیگار تبدیل به یه گلولهشاید سهند باید به ج

 .است ازش دل بکنه هم نتونهتا اگه یه روز اون دختر خو

 .کندهاش رو میبه مجید نگاه کردم. هنوز داشت ریش

 :گفتم

 .صاحاب رو، بسهکندی اون بی_

 :اصالً نگام نکرد، ولی گفت

گن خانوادش رو کشت که بتونه مالشون رو بخوره، ولی خدا گن؟ میبه نظرت مردم دربارم چی می_

 زدش؟

 :گفتم

 .دوست داشته باشند باید تا بعد از مرگت صبر کنی خوای مردم این شهراگه می_

 :ها خندیدمثل دیوونه

 !چه عالِمی شدی دم مرگی_
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 :یکم سکوت کرد و گفت

 ...ی احمق حواولی اگه اون راننده_

 :گفتم

... مثالً دو کلمه توی ذهن ماست؟ اگر و چوندونستی فرق حسرت و نفرت توی جایگزین شدن می_

برویی حواسش ی روچون راننده"بگی  "کردم.نمی تصادفاگر حواسم بود، "ی وقتی به جای جمله

دونیم و توی نفرت دیگری. معموالً بعد از یه توی حسرت خودمون رو مقصر می "نبود، تصادف کردم.

رسه که دیگه توان شه. چون انسان به جایی میتبدیل می مدت به طور خودکار حسرت به نفرت

دونه. االنم تو فشارهای روانی که به خودش وارد کرده رو نداره و عامل این فشارها رو یکی دیگه می

 .کنیداری همین کار رو می

 :گفت آهسته

                                                             .                                                                گیراست می_

 .ها رو به سمت هم گرفتیمتا تفنگ داشتیم. دور آتیش ایستادیم و تفنگدیگه وقتش بود. سه

 .من به سمت مجید، مجید به سمت سهند و سهند به سمت من

 :با صدای نسبتاً بلند شروع به شمردن کردم

 ...یک_

هایی که به دروغ شنیده به تمام اتفاقات زندگیم فکر کردم؛ حتی به تمام دوست دارمتوی یه لحظه 

 .بودم

 :مجید اخمی کرد و داد زد

 ...دو_

 :گفتم

 .کنیمکه گفتم سه هممون شلیک میبعد از این_

 :هام رو بستم. نفس عمیق کشیدم و با صدایی که با بغض از گلو بیرون اومد، گفتمچشم

 !سه_

 !شلیک کردیم

ی اخموی سهند رو دیدم که به تفنگ هام رو باز کردم. چهرهدردی احساس نکردم. با تردید چشم
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 .دوخته شده بود

 :گفتم

 شد؟ چرا عمل نکرد؟چی_

 :سهند هنوز دهن باز نکرده بود، جواب بده که مجید تفنگ رو به زمین پرت کرد و داد زد

 .خالیه_

 :ما ایستاده بود. ناراحت زمزمه کرددستاش رو توی جیب شلوارش گذاشت. پشت به 

 .دونستم شما جراتش رو نداریناز اولشم می_

 :به سمتمون اومد. دستی به سرش کشید و با صدای گرفته گفت

 ر...و بازی دادین؟ مگه من چه گناهی کولی چرا من ر_

 .سهند مانع تموم شدن حرف شد. به سمت مجید رفت و اون رو با مشت به عقب هل داد

 :آمیزی بهش انداخت و گفتتمسخر نگاه

قدر برا من از تاق باشه اون منم، نه تو! پس اینخفه شو! اگه یه نفر امشب از همتون برای مرگ مش_

 .ها نزناین حرف

 :های مشکوک مجید و سهند که به سمتم بود، جواب دادمتوجه به نگاهتلفنم زنگ خورد. بی

 الو؟_

 :ی خشکی، سریع گفتصدای زنونه

 !صدام رو بذار روی بلندگو_

 :دونم چرا، ولی مثل یه ربات، کاری که گفته بود رو انجام دادم. زن ادامه دادنمی

 .خوام بهتون یه شانس دوباره بدماگه امشب نمردین، برای اینه که من نخواستم. می_

 :چند لحظه سکوت کرد و دوباره گفت

 .شینیفرستم بیاین. پشیمون نمبه آدرسی که براتون می_

صدای زن آشنا بود. دقیقاً شبیه صدای همونی که توی رستوران دیده بودمش. به مجید و سهند خیره 

 .شدم

اون شب به هر روشی بود، تصمیم گرفتیم که پیشنهاد زن رو قبول کنیم. همه ته دلمون راضی به 

 "!مرگ نبودیم. حداقل نه مرگی به این شکل
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ی متن رو بخونم. برگه هنوز توی ن پیچید. نتونستم ادامهصدای پای آشنای اون زن توی کل سال

 .دستم بود که در باز شد

 .زن وارد شد. وقتی من رو دید نگاهی به پرستار کرد و پوزخند زد

 :گفتآمیزی پرستار با صدای التماس

 !ها رو به سرمش تزریق کردم خانومبه جون خودم من تمام دارو_

 زمزمه کرد.کرد و چیزی  زن به دو نگهبان پشت سرش نگاهی

 .رو از اتاق بیرون بردند پرستاردو نگهبان 

ریخت و پاهاش روی هاش رو گرفته بودند اشک میطور که دستموقع بیرون رفتن، پرستار همون

 .شدزمین کشیده می

 کنار دهانش گذاشت.زن به سمتم اومد. از کیفش سیگاری دراورد و 

 .به سمت نگهبان در رفت و صورتش رو نزدیک کرد

 .کرد روشنشنگهبان فندکی درآورد و 

 .زد و دود اون رو توی صورت نگهبان بیرون دادش زن پک عمیقی به

 .گرفت اش روای کرد، ولی بعد از روی ترس سریع جلوی سرفهسرفهان تکنگهب

 .زن به سمتم اومد

 .سعی کردم برگه رو پنهان کنم، ولی خیلی دیر بود

 .نزدیکم شد و برگه رو از دستم گرفت

 .به سمت تختم رفت. روی اون دراز کشید و پاهاش رو روی هم انداخت

 :نگاهی به برگه کرد و پوزخندی زد. بعد اون رو مچاله کرد و به زمین انداخت. گفت

ها رو نوشته. من از زیاد حرف زدن متنفرم. حاال که ایناحمق خاطراتش رو میچه خوب که اون _

 .تر شدخوندی، کار من راحت

 :چند پک دیگه به سیگار زد و ادامه داد

 !خوام خیلی خالصه برات بگم. چون هم تو زیاد وقت نداری و هم منمی_

 !زن تو بوده اون زن پشت تلفن من بودم. اون دختری که سهند عاشقش بود، بهار

 .به سمتش رفتم. تحمل شنیدن مزخرفاتش رو نداشتم
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 .نگهبان اولی به سمتم اومد و مانع از نزدیک شدنم شد

 :سردانه به حرف زدن ادامه دادزن خون

د به بهار مشکوک نشو. ماجراش مال قبل آشناییش با تو بوده. حقیقتش من خواستم که سهن غیرتی_

بشه. در حالی که بهار با هیچ کسی به جز اون نبود. دلیلشم خرده حسابی بود که با پدر سهند داشتم 

ی بینه. این وسط مجید برای من، یه مهرهو بهش تذکر داده بودم که اگه حسابش رو صاف نکنه، بد می

                                                                                   .                                                سوخته بود

  .ها از بیرون اتاق، زن رو صدا زدیکی از سرباز

 .بلند شد و به بیرون رفتجاش زن از 

 .نشستم و به دیوار خیره شدم جاهمون

داد، برد. وقتی دربارش توضیح مینمیوقت اسمش رو این زن بهم گفته بود. اما، هیچ یبهار درباره

 .ها هم خود بهار کشیدی دزدین الماسدیدم. نقشهترس رو توی نگاهش می

 :یه روز پیشم نشست و گفت

انقدر ارزشمنده که  مادهقوی بسازن. اون  مادهتوی شمالِ شهر یه اکیپ بزرگ هستن که تونستن یه _

ون رو ساختن هم گذاشتن بانک. اگه بتونن تولید ای که توش ااسمش رو گذاشتن الماس! اسم سوله

 .شنانبوه داشته باشن، قطعاً میلیاردر می

ی مخدر رو نیست کرد، دستور تهیه به خواست به اکیپ حمله کنه و وقتی همشون رو سراون زن می

 .ترین فروشنده باشه و کلی پول به جیب بزنهمال خودش کنه تا بتونه اصلی

 .د که من خودم رو توی گروهی که قرار بود از طرف زن به اکیپ حمله کنه جا کنمنقشه بهار این بو

جاش با گروه  به نیست کردیم و من خودم به کار سختی نبود. به زور اسلحه یکی از افرادش رو سر

ی ها رو با نسخهها رو دزدیم، توی یه فرصت مناسب اونحمله کردم. وقتی دستور تهیه و الماس

چون تا اون موقع، اکیپشون از قبل آماده کرده بودیم، عوض کردم. اینم کار سختی نبود.  تقلبی که

 .تا الماس تولید کرده بودفقط سه

 .دونستم چه جوری، ولی بعد از یه مدت اون زن فهمید که کار من بوده و این بالها رو سرم آوردنمی

دونه باور نکرده و فکر ونم و فقط بهار میدها رو نمیاحتماالً وقتی بهش گفته بودم که جای الماس

 .زنم. برای همین هم تا االن زنده مونده بودمکرده که دارم بلف می
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 .ی پنجره نشست و نفس عمیقی کشیدزن به اتاق برگشت. به سمت پنجره رفت و بازش کرد. روی لبه

 :هام خیره شد و شروع به حرف زدن کردبه چشم

همون مجیدیه که معاون تو بود. من بهش گفتم کیف بهار رو بزنه و برات ها مجیدِ توی اون نوشته_

خواستم باهاش آشنا بشی. از بهار ای به سهند نداره، میدونستم که بهار عالقهبیاره! چون می

هام خواستم کاری کنه عاشقش بشی. این اواخر فهمیدم اونم جدی جدی عاشقت شده. داشت نقشه

 .مین از بازی حذفش کردم. این جوری انتقامم رو از سهند و باباش گرفتمکرد. برای هرو خراب می

 :نشست و ادامه داد دوباره سر جای اولشی پنجره پایین اومد و از لبه

 .شاید برات سوال باشه که بابای سهند چی کار کرده بود_

 :یکم سکوت کرد و بعد نفس عمیقی کشید

من رو ول کرد و رفت با اون زن احمق ازدواج کرد.  عاشقش بودم، ولی براش اهمیت نداشت. اون_

 !اونم برای چی؟ برای پول

 کآمیزی کرد و مشغول راه رفتن توی اتاق شدی تمسخرخنده

که تو بیرونش کردی، ماجرای تصادف براش پیش اومد و باقیش هم احتماالً خودت مجید بعد از این_

د که برای من مثل یه مهره سوخته شده و چون تر از رفیقاش بود. خودش فهمیخوندی. مجید باهوش

دونست که نه که نکشمش. چون میسعی کرد کاری ک !کشمشی من داره، میاطالعات زیادی درباره

ها رو عوض کرده. پیشم اومد و آدرس تو رو بهم داد . بعدشم قدر دنبال اون آدمیم که جای الماسچه

وقت هیچشناخت. من اهوش بود، ولی هنوز من رو نمیها رو تعریف کرد. درسته که بماجرای الماس

خوردند. پس باهاشون همون کاری رو کردم کنم! سهند و مجید دیگه به دردم نمینظرم رو عوض نمی

 .خواستند انجام بدنکه خودشون می

زن از روی پنجره بلند شد. از جیبش سیگاری درآورد و خواست روشنش کنه که چشمش به کاغذ 

 .افتاد مچاله شده

 :با پوزخند به کاغذ اشاره کرد

به کمکش  خواستمترین رفیق سهند بود، میبود. چون نزدیک سهیلی این مزخرفات اسم نویسنده _

یه جوری که سهند مشکوک نشه بهش نزدیک بشم تا بتونم انتقام بگیرم. توی پیتزا فروشی 

تا پیشنهاد کاری با پول میلیاردی باعث شد که دقیقه حرف زدن باهاش و دادن چند چند .دیدمش
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کم با سهند آشنا شدم.  خودش رو گم کنه. اون رو آوردم پیش خودم و کلی بهش پول دادم و کم

تونم ازش ها بود که فهمیدم چه جوری میفهمیدم عاشق یه دختر به اسم بهار شده. همون موقع

هام برای سهند بو ام بگیرم. سهیل تا وقتی پیشم بود، کامالً امنیت داشت. اما، وقتی که از نقشهانتق

خواست بمیره که حداقل خورد. خودشم فهمید. برای همین میبرد، اون موقع دیگه به دردم نمی

کر . هنوز وقتی بهش فاومدخانوادش راحت باشن. سهیل تنها پسری بود که واقعاً ازش خوشم می

شد. چون دوستش داشتم، نکشتمش و گذاشتم گم کاش از اون ماجرا با خبر نمیکنم با خودم میمی

جا. روانی شد. دستور دادم بیارنش اینتا رفیقش، دوکه پوالش به خانوادش برسه. ولی، بعد مرگ اون 

 .االخره مردجا بود و قرصاش رو نخورد تا یه روز باینامیدوارم بودم که خوب بشه. ولی، انقدر 

هاش برای گریه وب شد. بغض مانع حرف زدنش شد. ولی، مشغول جنگیدن با چشمکزن سرجاش میخ

ی سرباز رو نکردن بود. چند ثانیه بهم زل زد. بعد به سمت سربازی که کنار در بود رفت و اسلحه

 .گرفت

 زمزمه کرد:ای به سمتم اومد. تفنگ رو به سمتم گرفت و با صدای گرفته

ها خوای به سرنوشت اون سه نفر دچار بشی، یه فرصت دیگه بهت میدم. بهم بگو اون الماسنمی اگه_

 .ذارم که بریو دستور تهیه کجاست! منم می

 :بلند شدم. به سمتش رفتم و با دست اسلحه رو گرفتم و روی پیشونیم گذاشتم. گفتم سر جاماز 

 .دونست رو کشتیدونم. تو تنها کسی که میها رو نمیقبال هم بهت گفته بودم که من جای اون_

 :زن تفنگ رو روی صورتم فشار داد و داد زد

و هم فدا کنی، ر کردم انقدر ضعیف باشی که به خاطر مرگ اون زن حاضر باشی جون خودتفکر نمی_

 .ها رو لو ندیولی جای الماس

 .چشمم رو بستم و منتظر شلیک شدم

 .و فریاد سربازها رو شنیدم صدای کوبیدن شدن در و شلیک گلوله

 :ای رو شنیدم که گفتصدای مردونه

 .و از جات تکون نخور زمیناسلحه رو بذار _

 .دیگه جای تفنگ رو روی صورتم حس نکردم

 !کردم؛ پلیسدیدم رو باور نمیچشمم رو باز کردم. چیزی که می
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توی دفتر رئیس پلیس نشسته بودم که هنوز اتفاقات قبل برام غیر قابل  که بعد در حالیچند ساعت 

 .باور بود

که کمی از چاییش رو نوشید، به من نگاه کرد و بروی من نشسته بود، بعد از اینوداری که رمرد درجه

 :گفت

شما درگیر این قضیه همسر شما زن فداکاری بود. شما باید بهش افتخار کنین. اون همون روزی که _

ها رو به همکارای من گفت و تمام ماجرا رو تعریف کرد. شدین به پلیس مراجعه کرد و جای الماس

حتی حاضر شد با وجود خطری که براش داشت به مالقات اون زن بره تا به ماجرا شک نکنه. ما وقتی 

این اتفاق متاسفم و از شما عذر  شنیدیم که اون زن همسرتون رو کشته واقعاً شوکه شدیم! کامالً بابت

شدین. شما با  بخشیدهخاطر همکاری شما و همسرتون با ما، با تخلفاتتونم به ارتباطخوام. در می

مونه تا دادگاه به مقاومت جلوی اون زن کمک بزرگی به ما کردی. اون زن هم توی بازداشتگاه می

 .سیدگی کنهجرمش ر

از صندلی بلند شدم و از اتاق بیرون رفتم. هنوز کامل از اتاق خارج نشده بودم که تصمیم گرفتم 

 :برگردم و سوالی که ذهنم رو مشغول کرد رو بپرسم

 ها رو کجا مخفی کرده؟ببخشید. بهار به شما گفت که الماس_

 :مرد لبخندی زد و گفت

 !ی خونشتوی باغچه_

 .اتاق بیرون اومدمتشکر کردم و از 

ها و بعد از فکر کردن به تموم بالهایی که به سرم اومد، فقط و فقط یه احساس بعد از تموم این اتفاق

 !داشتم: تنهایی

گفت روحش اون بار بهار رو دیده بودم، برم. یه حسی بهم میمیم گرفتم به همون جایی که اولینتص

 .جا منتظرمه

 .. ماشین زرد رنگی برام بوق زدکنار خیابون منتظر تاکسی بودم

 :نزدیکش رفتم و گفتم

 ...دربست آجودانیه_
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 .دارد قانونی پیگرد آن از برداریکپی هرگونه و باشدمی 98  رمان انجمن اختصاصی متن این*
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