
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ...شروع

 یک سال قبل

و همین که داخل خانه شد مشغول  خسته و کوفته از کالس برگشت
خواست. هایش شد. دلش یک دوش آب گرم دلچسب میدرآوردن لباس
کرد به طور کل از دنیا و آدمیانش دور شده. خسته بود از گاهی حس می

خواست غاری پیدا کند و برای افتاد. دلش میهر اتفاقی که اطرافش می
بخزد و بیرون هم نیاید. دلش خیلی تنگ بود!  آنمدتی طوالنی درون 

ها را نداشت. بعضی بودند و هایی که دیگر نبودند. دیگر آنبرای خیلی
خواستند باشند. صدای هوهوی خواستند نباشند و بعضی نبودند و میمی

کرد. خواست راه بیفتد می اشپیچید بیشتر کالفهباد که پشت پنجره می
زن تلفن افتاد. دکمه پیغام سمت حمام که چشمش به چراغ چشمک

ضبط شده تلفن را زد و راهی آشپزخانه کوچک و مختصرش شد. 
 طور که دستش را دراز کرده بود تا در یخچال را باز کند و بطریهمین
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 زد: اش را بردارد، با شنیدن صدای درمانده او در جا خشکشنوشیدنی
گم. برات یه ایمیل فرستادم. سالم. زیاد وقت ندارم. مختصر میــ 

کنی. فقط بجنب! به دونم دیر به دیر ایمیل چک میهمین االن. می
 کمکت نیاز دارم.

و بعد از آن بوق ممتد! دستش روی در یخچال خشک شد. بعد از 
افتاده ها از او فقط همین نصیبش شده بود؟ یعنی چه اتفاقی برایش سال

اش گند که به یاد او افتاده بود؟ باز کجای زندگیبود؟ چه اتفاق مهمی 
که کاله از روی سرش خیال خوردن آب، درحالیزده بود؟ بی

تاپش داشت، راهی تک کاناپه وسط نشیمن کوچک خانه شد. لپبرمی
ی کاناپه و قید روی میز رها شده بود. کالهش را پرت کرد گوشهبی

اپ را برداشت، روی پایش آن را باز کرد و به سرعت وارد تنشست. لپ
دانست این اصالً خوب زد و میصفحه ایمیلش شد. قلبش تند تند می

تاب هایش را گشود و با دیدن ایمیل او بیتردید صفحه ایمیلنیست. بی
بار ایمیل را از اول تا آخر خواند. چیز زیادی بازش کرد. چندین

 روی لبش نشست و زیر لب غرید: دستگیرش نشد. پوزخند
 طور بوده و هست...همیشه همینــ 

او فقط درخواست کمک کرده بود. همین! توضیحاتی هم که داده بود 
آورد. از جا برخاست. ها سر درنمیقدر مبهم بود که او چیزی از آناین

شتافت. مطمئن بود اگر قضیه حیاتی نبود او به باید به کمک او می
آمد. نفسش را فوت کرد و راهی حمام شد. کارهای زیادی سراغش نمی

 برای انجام دادن داشت.

🌵🌵🌵 
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 ظهر دوزمان حال ساعت 

رحمانه پیچید. باد بیصدای قژقژ تاب زنگ زده در کل ساختمان می
ی وسایل قدیمی قصد جان اعصاب او را کرده و هوهوکنان در دل همه

لرزید! تمام انگشتان کرد. میآشوب به پا کرده بود. دستش را نگاه 
لرزیدند. گلویش از شدت فریادهای بدون ناموزون میدستش با ریتمی 

خس افتاده بود. چشمانش را با درد بست. صدای باد فریادرسش به خس
شنید. نوازتر از صداهایی بود که تا دقایقی قبل میهزاران بار گوش

تاب فریاد کشیدن. مشت کوبیدن به در و دیوار بود. بی تابِهمچنان بی
 تاب خالی کردن یک گلوله در مغز هر کسی که او را به اینجا...بی

 ...م... ام... م... م... مفرزام... ام... اــ 
گرفت. باز فریاد شد و روانش را به بازی میصدای او بود که اکو می

 بلند شد: اشخسته
 !پولکــ 

ای عاجزانه! صدای ترسیده پولک را به شنیده شد. گریهصدای گریه 
 طاقت نعره زد:شناخت. کم مانده بود اشکش دربیاید. بیخوبی می

 لعنتی ولش کن! درد تو منم!ــ 
 هق پولک اوج گرفت:صدای هق

 فرزام! کمکم کن...ــ 
ای نداشت. او را هشروع کرد به دست و پا زدن. هر چند هیچ فاید

مانند به زنجیر کشیده بودند. دست و پاهایش در ستونی صلیبمحکم به 
غل و زنجیر اسارت هیچ توانی نداشت. تنها هنرش این بود که سرش را 

اش را تماشا کند. های به زنجیر کشیده شدهباال بگیرد و لرزش دست
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دقایقی قبل آن از هر ترفندی که بلد بود استفاده کرده بود که بتواند 
آزاد کند اما ناموفق مانده بود. صدا قطع شده بود. باز فقط هایش را دست

 . ضجه زد:شدیمهوهوی باد بود که شنیده 
 شنوی؟پولک کجایی؟ پولک صدای منو میــ 

فهمید توهم زده یا فهمید. نمیدیگر فرق بین واقعیت و خیال را نمی
 صدای باد گم شد:یت پولک اسیر شده است. فریادش میان در واقع
 پولک...ــ 

 باز صدای جیغ بلند شد:
طرف تفنگه اون؟ بگیرش اون خوای بکنی؟کار مینه نه! چیــ 

 شرف... فرزام! فـــــرزااام!بی
و با ترس به این سمت و آن بود چشمان فرزام تا انتها گرد شده 

فهمید صدا از کجا فهمید چه خبر شده! حتی نمی. نمیکردیمسمت نگاه 
یی که او را اسیر کرده بودند خبری از پولک نبود. رسد. جابه گوش می

صدایش هم اصالً مشخص نبود از کجای آن ساختمان مخروبه شنیده 
شد. ترس زیادش به . صدای لرزان پولک بلند و بلندتر میشودیم

داد. مشخص بود از دیدن اسلحه ترسیده و فرزام از صدایش قدرت می
. دادیمآمد داشت جان بسته مانده و کاری از دستش برنمیدست کهاین

 پولک این بار عربده کشید:
 !نـــــــهــ 

و بالفاصله صدای شلیک به گوش رسید. شلیکی در دوردست. 
بار زده پولک را خاموش کرد. نه یکشتشلیکی که صدای فریادهای وح

 د.درپی! جان از بدن فرزام پر کشیبار... ممتد و پیکه سه



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یک طوفان

 پنج ماه قبل

نور اتاق کم بود. فقط یک تک المپ با نور زردرنگ وسط اتاق 
خاموش شده بودند. هوای گرفته و ابری  هایمهتابآویزان شده و تمامی 

. دستش را روی میز گذاشته و زدیمخارج از اتاق به دلگیری فضا دامن 
با انگشتان بلندش روی میز چوبی ریتم گرفته بود. همه اعضا در سکوت 

بار انگشتانش ره مانده بودند. هر چند ثانیه یکبه انگشتان بلند او خی
. با گرفتندیمچند ثانیه دوباره ریتم را از سر و بعد از  شدندیممتوقف 

ای که به در اتاق خورد، هر چهار مرد سرشان را به سمت در تقه
چرخاندند. انگشتانش را از تن چوبی میز جدا کرد و کالفه سرش را 

 میان انگشتانش به اسارت گرفت. با صدای مصمم فرزام در اتاق باز شد.
 بفرمایید...ــ 

زیر به تن چوبی میز خیره مانده بود. شخص  طور سر بههمان
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محکم سالم کرد و پا به درون اتاق گذاشت. همه اعضا مشغول  واردتازه
از  خواستیمسالم و احوالپرسی با او شده بودند. فقط او بود که دلش 

سالم و احوالپرسی  جا برخیزد و اتاق را ترک کند! اصاًل حال و حوصله
 ی فرزام از جا پرید:با کسی را نداشت. با صدا

 جناب؟ــ 
سالم بکند. با  واردتازهمجبور بود سرش را باال بیاورد و به شخص 

آهسته سرش را باال  ش را از اسارت انگشتانش خارج کرد ومیلی سربی
تحمل از همان نور اندک اتاق ریز شده بودند گرفت و با چشمانی که بی

 حس و حال گفت:انداخت و بی واردتازهنگاهی به قامت بلند شخص 
 سالم...ــ 

جواب سالمش را داد و بعد از دست دادن به  واردتازهشخص 
نشست. باز تک حضار در صدر میز روی تک صندلی چرمی تک

مخفی کند که با صدای فرزام  شیهادستسرش را مابین  خواستیم
 دست نگه داشت:

 اثر نکرد؟ــ 
 گفت: را محکم روی هم فشرد و شیهاپلک
 کن معامله نیست.ول هایراحتگیره به این صاحاب! وقتی مینه بیــ 

 اردالن پوزخندی زد و گفت:
 باز دیشب با یه جنس لطیف خصمانه برخورد کردی؟ــ 

 برای اردالن باز کرد و گفت: شدیمچشمانش را تا جایی که 
نذاشتی تو این پعه! روتو برم بشر... ببند گاله رو دیگه. آبرو برا من ــ 

 چند سال.
 گرفت و فرزام گفت: شانخندههر سه مرد 
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. زیاد هم وقت نداریم... هابچهجلوی آقای دکتر رعایت کنین ــ 
 بهتره...

 شهراد با نگاهی به قیافه زار و نزار او گفت:
درد داره از سر کنسل کنیم. این بچه واال به نظر من بهتره جلسه روــ 

رو هم که در حد یه قبر کم کرده، من اردالن رو که میره! نور اتاق می
. االنم که هر چی حرف بزنیم نمیبینم حسابی کنارم نشسته هم درست

 فهمه...انگار نه انگار. این هیچی ازش نمی
 او با اخم به شهراد خیره شد و گفت:

 گنا.به درخت می "این"اوی! ــ 
او نفس عمیقی  گرفت و بقیه حرفش را قورت داد. اشخندهشهراد 

 کشید و ادامه داد:
اگه بخواین به امید خوب شدن سردرد من بشینین، چند روز ــ 

ره. شروع کنیم... به نام خدا خودش از رو می ،خیالمعطلین! بیول
 روحان هستم...

 اردالن پرید وسط حرف روحان و رو به فرزام گفت:
برداره. ولش کنین تونه بازی نمیمثالً درد داره! دست از لودهــ 

 ایشون رو...
 و گفت: واردتازهبعد از این حرف چرخید سمت شخص 

آقای دکتر، فکر کنم بهتره قبل از هر چیز معارفه داشته باشیم. من ــ 
 ی شدیم...اپروندهو دوستام درگیر 

 فرزام پرید وسط حرف اردالن و گفت:
 اول شکر میون کالمت... دوم...ــ 

 فت:چرخید سمت دکتر و گ
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طور شناسن. همونبهتره از اول شروع کنم. آقای دکتر من رو میــ 
ی شدیم که شخص درگیر اپروندهکه خدمتتون عرض کردم ما درگیر 

های درمانی شما بوده. اونم برای چند توی این پرونده یکی از کیس
 کهاینسال... باید خیلی خوب بشناسینش. کامران امیری... اما قبل از 

به قول اردالن بهتره  ،م و در مورد این شخص صحبت کنیمشروع کنی
خودمون رو بیشتر به همدیگه معرفی کنیم، چون قراره یه مدتی با هم در 

 ارتباط باشیم.
 دکتر سرش را تکان داد و گفت:

از اون روزی که مطب اومدین و صحبت کردیم تا همین امروز تا ــ 
 شممیدر مورد این شخص تحقیق کردم. خوشحال  شدیمجایی که 

بتونم کمکی در این زمینه بکنم. بیشتر هم برای کمک به خود کامران... 
 هستم. 9در هر صورت... من آرتان تهرانی
 شهراد پوزخندی زد و گفت:

دونم این شخص دیگه راهی هم برای نجات خودش باقی بعید میــ 
ولی بهتره منو با اسم رمز  هستم، 1گذاشته باشه. شهراد شاهد

 سیگارشکالتی صدا بزنید.
 اردالن هم سری تکان داد و گفت: ،به دنبال آرتان

اگه راهی باشه که بشه یه نفر رو از غرق شدن توی منجالب و ــ 
شیم کمکش کنیم. راهه رفتن نجات داد باور کنید ما هم خوشحال میبی

 م رمز شکالت تلخ.با اس 6اما گاهی... پوف! اردالن فانی هستم

                                                                                                        
 شخصیت اصلی رمان قرار نبود. 1.

 شخصیت اصلی رمان سیگار شکالتی 2.

 و شخصیت اصلی رمان شکالت تلخشخصیت فرعی رمان سیگار شکالتی  3.
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فشرد، دست آزادش روحان که با یک دست پیشانی دردناکش را می
 را باال آورد و با غیظ گفت:

فکر کنم فقط منم که عالقه شدیدی دارم بزنم دهن مهن یارو رو ــ 
ی هم ندارم راه راست رو به سمتش کج کنم. اعالقهآسفالت کنم. هیچ 

هستم معروف به سرطان... در حال حاضر هم سرطان مخ  9روحان کاویان
دارم. البته بهتره اینم بگم اگه یه موقع یه نفر یهویی منو کیانوش صدا زد 

قبلی کیانوش بوده. اینه که گاهی  تیمأمورجا نخورید. اسم من توی 
 کنن هنوز.قاتی می هابچه

 فرزام با خنده گفت:
هستم یا به عبارتی اسپرسو... توی همون  1نیامن هم فرزام عظیمیــ 

پرونده قبلی که االن روحان گفت اسم رمز من اسپرسو بود. اما االن... 
بهتره این رو همه بدونین. اسم مأموریتی که قراره درگیرش بشیم اسپرسو 

 هستش. اسم رمز من هم تغییر کرده به کابوس.
 آرتان سری تکان داد و گفت:

 خوشبختم. نیازه من هم اسم رمز داشته باشم؟از آشنایی با همه ــ 
 این سؤال را با لبخند پرسید و فرزام در جوابش گفت:

. چون باالخره میزنیمصدا  "مرهم"ما همه شما رو تحت عنوان ــ 
 مرهم کامران امیری بودید. هامدتیه جورایی 

 آرتان سرش را تکان داد و گفت:
 آد؟می رمز کجا به کارخوبه... این اسامی ــ 

 شهراد توضیح داد:

                                                                                                        
 شخصیت فرعی رمان شکالت تلخ 1.

 شخصیت اصلی رمان ذهن خالی 2.
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گاهی باید همدیگه رو از طریق پیامک و یا ایمیل مطلع کنیم از ــ 
هامون چک بشه، و خط هایگوشاخبار جدید و از اونجایی که ممکنه 

که  میکنیمی رمزی استفاده هاجملهرمز و از اسامی  هاتیمأمورتوی 
 واضح نباشه.

جا کرد و بعد از قورت بهرا سر جایش جا اشیصندلفرزام کمی 
 دادن آب دهانش گفت:

خب. بریم سر اصل مطلب... کیسی که قراره در موردش صحبت ــ 
تون کنیم یه کیس معمولی نیست. کم و بیش و جسته گریخته برای همه

خوام یه بار دیگه به توضیح دادم که با چه شخصی طرف هستیم، اما می
یک سال پیش حدود امیری از  شکل مفصل براتون بگم. ماجرای کامران

 شروع شد...
همه حتی روحان با دقت به دهان فرزام خیره شده بودند. 

کدام ی او جا بمانند. هیچهاحرفساده از  "واو"حتی یک  خواستندینم
که قرار است درگیر  دانستندیماز اصل پرونده خبر نداشتند. فقط  هاآناز 

 ادامه داد:ی بشوند. فرزام ادهیچیپی پرونده
یه پرونده سرقت به دادسرا ارجاع داده شد. پرونده که پارسال بود ــ 

هیچ شخصی نتونسته بود حلش کنه. سرقت  تقریباًعجیب و سنگینی بود. 
سه طالفروشی به صورت همزمان بود. عجیب بودن پرونده اونجایی بود 

به یک شکل انجام شده بودند، اما به هیچ شکلی  هاسرقتاین که تمامی 
توسط یک نفر انجام شده. هیچ  هاسرقتتونستی بگی همه این نمی

کار یه نفره اما  هاسرقتی این دیفهمیممدرکی وجود نداشت. تو فقط 
از طریق  های طالفروشیهانیدوربتونستی ثابتش کنی. تمام نمی

همه از  هاسارقفتاده بود. ی مرکزی هک شده و از کار اهاستمیس
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بعد از گذشت یه  کهاین ترجالبی سیاه استفاده کرده بودند. هاماسک
خیال شکایتشون شدن. کسی که مصمم بود مدت هر سه طالفروش بی

ماجرا رو پیگیری کنه دولت بود. هیچ مأموری از عهده اثبات ارتباط این 
نفر کسی نبود جز با هم بر نیومد. جز یک نفر... این یک  هاسرقت

که فقط تونست یه مظنون پیدا کنه. یه مظنون عجیب! سرگرد جهرمی 
تونه هوش عادی اول از همه به این نتیجه رسید که متهم این پرونده نمی

داشته باشه و حتماً هکر قهاری بوده. با همین حدس تعداد زیادی از 
ری نتایج دیگه افراد از دایره مظنونین خط خوردند. بعد از اون به یه س

ی محرمانه فاش نشد. اما هاپروندهرسید که چون پرونده رفته بود جزو 
موند و یک شخص! اون شخص هم کسی  در آخر فقط سرگرد جهرمی

نبود جز دکتر کامران امیری... فوق تخصص جراحی مغز و اعصاب. دکتر 
س که توی بیمارستان توفان حرف اول و آخر امیری یک شخص نابغه

زنه. نه تنها توی اون بیمارستان که توی الین تخصصی مغز و یرو م
زنه. یک دکتر جوان، اعصاب توی کل کشور حرف اول و آخر رو می

فرد که وقتی در موردش بسیار مطلع، جذاب با اخالقیات منحصربه
 ی.شنوینمی هیچ چیزی جز خوبی در موردش کنیمتحقیق 

 فت:روحان که همچنان سرش را گرفته بود، گ
به بهونه سردردم پیشش.  رممیآقا من فهمیدم باید چه کنیم. من ــ 

 .کنمیمش نفله زنمیمببینم چه مرگمه هم  شممیهم ویزیت 
 گرفت و گفت: اشخندهشهراد 

تونه خیلی جالب نگفتم با وجود سردرد ایشون جلسه امروز نمیــ 
 باشه؟

 چپ نگاهش کرد و گفت:روحان چپ
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 کوتاه ندیده بودم که به لطف جنابعالی...پلیس رگ ــ 
 اردالن پرید وسط حرفشان و گفت:

 دِ دو دقیقه دهناتون رو ببندین بذارید ببینیم با کی طرفیم!ــ 
 یو با نگاه دیکش یقیروحان و شهراد سکوت کردند. فرزام نفس عم

 به روحان گفت:
 ؟که ادامه بدم یدیاگه اجازه م ــ

 یطور نشسته احتراماش جدا کرد. همانیشانیدستش را از پ روحان
 به فرزام گذاشت و گفت: ینظام

 ...دییشما جات رو کله ماست! بفرما ــ
 زد و ادامه داد: یلبخند محو فرزام

 یریتونست به کامران ام یکه سرگرد جهرمنیا لیدل دمیبعدها فهم ــ
داشته. سرگرد  یریبود که با پدر کامران ام یانهیرید یبرسه دوست

آشنا بودن  لیکامران رو فقط به دل یدورادور با کامران آشنا بوده و رد پا
 نیا یتو یادیز یهاسرقت کشف کنه. راز نیا یبا اون تونسته تو

 یریکه سرگرد اسم کامران ام یروز قاًیهر موند چون دقبه مُ سرپرونده 
بذارن تا بتونه  رو به عنوان مظنون اعالم کرد و تقاضا کرد دستش رو باز

هم به  دیشد. شا ستیکنه سر به ن قیتحق نهیزم نیدر ا یدرست و اصول
 بود که مهلت نکرد اون رو فاش کنه. دهیرس یترسحسا زیچ

 :پرسیدآرتان مبهوت 
 !کشتش؟ ــ

 زد و گفت: یپوزخند فرزام
 ستیسرگرد سر به ن ینشد. جور دایپ یاجنازه چی. هستیمعلوم ن ــ

ها ود نداشته. همه سردرگم شدند. مدتشد که انگار از روز ازل وج
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جا  چیروش کار کردند اما به ه یادیپرونده سرگرد باز بود و افراد ز
 ...موند ی. فقط و فقط دو شاخه گل باقدنینرس
 در هم گفت: یهابار اردالن با اخم نیا

 ؟یشاخه گل؟ چه شاخه گل ــ
 و گفت: دیکش یقینفس عم فرزام

 هیخبر یاز همه جا ب کیپ هیشد  دیکه سرگرد ناپد یروز یفردا ــ
سرگرد و  یبره در خونهیم ،هستش یمتیکه گل ق دهیشاخه گل ارک

کاغذ  هی یشعر که رو تیتک ب هیکنه، همراه با یبه همسرش م میتقد
جا که رسد درد، از همان"ده. نوشته شده و به ساقه گل چسبونده ش

کلمه  کیشعر هم فقط  ریشعر از موالناست. ز هی "جاست دواهمان
 !"اکم"ک شده بوده. ح

 :دیپرس شهراد
 ــ گل دوم چی؟

گل دوم روز قبل از ناپدید شدن سرگرد برای خودش ارسال شده ــ 
 بوده. چند روزی طول کشید تا گل رو توی دفتر سرگرد پیدا کنن. یه

ین بار به همراه یه شعر از سعدی ا کاغذ به گل چسبیده شده بود،
با همون  "اری؟ راست گفتند یک دو بیند لوچ.خویشتن را بزرگ پند"

کنه و گویا این شخص داره با اسم مستعار کما فعالیت می !..."کما"کلمه 
 از این طریق خواسته خودش رو معرفی کنه.

 اردالن دستی روی صورتش کشید و گفت:
 عجب!ــ 

 جا کرد و گفت:را جابه اشیصندلفرزام کمی 
یه بازی  کردنیمزیاد جدی گرفته نشدن. همه فکر  هاگلبار اول ــ 
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س. اما وقتی سرگرد پیدا نشد و هیچ ردی هم نتونستن ازش بزنن مسخره
پور. بعدی. سرگرد علی مأمورشد. پرونده رفت دست  تریجدقضیه 

روی که از خوش بود پور دلش به تحقیقات سرگرد جهرمی سرگرد علی
 اما... همونا بتونه رد متهم رو بزنه،

 کردیمبه اینجا که رسید فرزام سکوت کرد. عجیب بود اگر اعتراف 
؟ اولین باری بود که چنین حسی اندازدیماین پرونده استرس به جانش 

ی سکوت کرد. شهراد و اردالن و روحان و الحظه. چند کردیمرا تجربه 
بودند که او حرفش را ادامه بدهد. زیاد آرتان هم در سکوت منتظر 

 منتظرشان نگذاشت و بعد از کشیدن نفسی عمیق گفت:
پور، پرونده رو دادن به سرگرد علی کهایندقیقاً ده روز بعد از ــ 

شبیه مورد قبل... اول یه  ناًیعپور هم غیب شد. این یکی هم سرگرد علی
شه با همون شعر سعدی. ولی سرگرد اصاًل گل برای خودش ارسال می

گه که همچین گلی براش گیره و حتی به کسی هم نمیاونو جدی نمی
شه و روز سوم یه شاخه گل اومده. فردای گرفتن گل سرگرد غیب می

هم امضای شه برای همسرش با همون تک بیت موالنا... و باز ارسال می
 کما!

 اردالن زیر لب زمزمه کرد:
 جا دواست.جا که رسد درد، هماناز همانــ 

 روحان پوزخندی زد و گفت:
 گه دکتره ها! دقت کنین...قشنگ داره می !نگاه نگاهــ 

 نظر همه گروه همان بود. فرزام پوفی کرد و گفت:
دیگه  با یه کم ترس و دلهره پرونده رو قبول کرد، مأمورسومین ــ 

 س.گفت همه چیز یه شوخی مسخره شدینم


