
 بیست و یکم قسمت مستند داستانی عاکف

 ؟کجایی؟ خوبی خانم سالم +

 ؟بگیری خانمت از نباید خبر یه. خوبیم شما لطف به. عزیزم ممنونم سالم -

 !عزیزدلم بزنم زنگ بار ده روزی نمیتونم که من +

 ؟کجایی -

 ؟خانمی کجایی شما +

 .مامانمی  خونه  -

 !جایی بریم دنبالت میام شو آماده +

 .هستند تو تنگِ دل همیشه !تورو ببینن سیر دل یه مادرمم و پدر بزار. دیگه بیا. آقایی نیستااا درست؟ باال نمیای  -

 .بیرون میریم و میشینیم ساعت یک یه میام پس !چشم +

 !؟کجا،محسن من جون _

 !خداحافظ. میگم بهت +

 اقیاتف داشت امکان لحظه هر اینکه برای. میشدند نزدیکم نباید .ایستاد ماشینم از قبل متر 08 حدود در حفاظتم تیم دیدم. گوشه یه زدم

 .برسیم ها سرشبکه به تا بشه دستگیر ترورم تیم بود این سازمان نظر چون. برم لو میکنم کار محافظ با دارم اینکه از و بیفته

 :گفتم مراقبتم سرتیم به زدم زنگ

 حفاظت مسئول و هستند پدرخانممی  خونه در اآلن که خواهرایی به. همراهمه خانمم. بیرون میرم بعدش. خانمم پدری  خونه میرم +

 ..شام برای بریم بیرون داره امکان چون !بدید خبر هم هستند خانمم

 :گفت بود حسین اسمش که محافظِ

 «؟شام میرید کجا بگید میشه حاجی« -

 !نیست گرونی جای +

 .« کنه بررسی و بشه مستقر حاال از اونجا بره بفرستم همکارمو اون که اینه منظورم. میدونم : »گفت و خندید

 .میکنم پیامک بهت ،پدرخانممی  خونه رسیدیم گفتم

 لخوشحا فاطمه اینکه از. ساعت یک همون توی بخند بگو و حرف کلی و نشستم خرده یه و رفتم. خانمم پدری  خونه سمت کردم حرکت

 !بریم که شو حاضر کم کم گفتم فاطمه به. بودم خوشحال بود

 .بمونی باید که کردند اصرار مادرخانمم و پدرخانمم



 .برم باید. ممنونم نه: گفتم

 .بخوریم غذا که جا فالن میریم بعدشم ء ،الشهدا کهف میریم گفتم دادم پیام حسین به

 .شدم فاطمه منتظر ماشین توی اومدم .پدرخانمم و مادرخانم از کردیم خداحافظی بود نحوی هر به خالصه

 :گفتم. س ریخته مه به خرده یه دیدم ،شد که سوار اومد

 ؟چرا ناراحتی ؟عزیزم چیه +

 ؟حاال بریم میخوایم کجا. چی هیچ  -

 !بزنی لبخند باید. نمیریم جایی که قیافه و ریخت این با +

 .میری در همیشه که هم تو. کردند اصرار کلی خدا های بنده. دیگه اینا بابامی  خونه میموندیم خب  -

 !بزن لبخند یه !کن وا اخماتو  حاال. بمونیم میدم قول بعدی  دفعه !چشم !من دلبر !من دلبند !عسلم !خانمم +

 .هستی من حال کردن عوض استاد یعنی. هستی پیچوندن استاد یعنی !محسن تو دست از امان  -

 !رضا حاج دختر مخلصتم +

 شاکی بفهمه هم فاطمه االن گفتم !بزن زنگ بهش ،باهات داره کار مادرت گفت صبح بهم فاطمه اومد یادم مسیر توی ...کردیم حرکت

 نعی مادرم با شه رابط. بود عمیق مادرم با شه رابط خیلی فاطمه آخه !خودت بر پناه خدایا گفتیم خالصه. نزدم زنگ هنوز چرا که میشه

 .معمول های عروس و مادرشوهر نه. بود دختر مادری  رابطه

 .مادرم به زدم زنگ

 !سردار علیکم سالم،  اهلل یا +

 دارم که دمیدی من خدای ولی رو صحنه این نمیبینه میدونستم. شدم خیز نیم و گرفتم فاصله صندلی از کم یه رانندگی موقع احترامش به

 .میشدم بلند، باهاش زدن حرف موقع معمول طبق نبودم فرمون پشت اگر !میکنم احترام مادرم به

 :دادم ادامه

 ؟داشتی کارم صبح؟ فدات جونم خوبی ؟مهربونم مادر چطوری +

 !برات دارم یعنی گفت و بازوم به زد یکی فاطمه

 .کنیم میمیخوای چیکار ببینیم بشینیم شهیدت پدر سالگرد برای بگم خواستم. نبود خاصی کار پسرم نه  -

 .مونده خیلی حاجی سالگرد تا !مادر + 
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 .دیدم خوابشو دیشب. کرد ریزی برنامه باید هرحال به ولی، گلم پسر میدونم  -

 .نمیکنم اصراری دیگه منم. ما به خوابتو نمیگی که هم شما. خِیره شاءاهلل ان +

 ؟پسرم میکنی رانندگی داری -

 .جان مامان بله +

 .دارم دوسش بگو برسون جانم فاطمه به سالم؟ میزنی حرف گوشی با چرا رانندگی موقع !بده مرگم خدا_ 

 !یاعلی. باشه مراقبت بگو. برسون سالم هم کوچیکه داداش به !باش خودت مواظب !سرم تاج محبتت فدای !چشم +

 .داره دوستت گفته و رسونده سالم مامانم گفتم فاطمه به

 «م. باش بوده حاال تا براش خوبی عروس امیدوارم. سرمه تاج. مامانمه. دارم دوسش منم : »گفت و خندید فاطمه

 .حتماً هستی +

 :گفت خنده با

 !که واقعاً یعنی؟ نمیکشی خجالت تو محسن _

 ؟چطور+ 

 ؟میزنی زنگ بهش اآلن. داره کارت بزن زنگ مادرت به گفتم صبح بهت من _

 :گفتم و خندیدم

 ؟کنی صحبت بهزاد و خانم مریم خبر زدی زنگ خانم زینب به راستی. خودت و خودم جون رفت یادم +

 .کنم صحبت حضوری باهاش و شونه خون برم فردا میخوام. نه - 

 فاطمه و من نشستیم. تقریباً بود خلوت. بود شب 08:08 حدوداً ساعت. عزیزمون شهدای مزار سر رفتم. الشهداء کهف بودیم رسیده دیگه

 .ریختیم اشک و خوندیم عاشورا زیارت و نماز سیر دل یه

 . کنند کمکم. نزارن تنهام جدیدی  پرونده توی خواستم ازشون

 «میکنند  شهیدت آخر شوی عاشق را کهف : »میگفتم همش دلم توی

 وتیخل جای. خوردیم شام نشستیم فاطمه و من رسیدیم وقتی. میریم بودم گفته حسین به که جایی همون رفتیم و کردیم خداحافظی

 .بود هم

 کیخا انگار خرده یه خونه ورودی در جلوی پادریِ دیدم ،بیرون اومدیم آسانسور از وقتی. باال رفتیم. خونه رسیدیم .بود شب 03:08 ساعت

 .کردم تعجب. شده آشغالی و



 سه ثانیه! توی شاید شد رد برق مثل اینا ی همه چشمم جلوی از و افتاد دلم به لحظه یه

 ... (و موساد/ ترور/ سیا سازمان)

 الیؤس هیچ گفتم فاطمه به. بستم درو فوراً. س ریخته هم به خونه کل دیدم. دیدم عجیبی ی صحنه یه کردم باز که درو و نگرفتم جدی

 !بهشون نگو هم چی هیچ !نپرس چی هیچ !احمدی آقای ی خونه برو و کن باز آسانسورو در فقط !پرسی نمی

 شپی همیشه. امنیتی آدم یه ی خونه اونم. هست امنیتی مورد یه میدونست. بود اومده بند زبونش انگار و بود شده گِرد چشماش فاطمه

 ایینپ     طبقهسه  بره که آسانسور با میکردم راهی رو فاطمه داشتم. کنه احساس شه خون توی رو خطر که حد این تا نه ولی میکرد بینی

 .نوم گرفته نشونه مسلح یکی .شد باز مونه خون در دیدم شد بسته که آسانسور در، بودیم صمیمی و آشنا که مونه همسای ی خونه ،تر

 ردمک دور ازش رو اسلحه نکردم معطل و پایین افتاد که بهش زدم سر با چنان، شکمش توی رفتم شاخدار وحشی گاو یه مثل سر با فوراً

 ...نشدم خونه وارد. بیرون اومدم و بستم درو فوری. شکستم گردنشو زدم و

. دهش قرمز دورم گفتم زدم زنگ حسین به فوراً و کردم نصب ور کن خفه صدا و آوردم در کُلتمو. کاری شرایط خاطر به بودم مسلح همیشه

 راه از گوب هم علی به میای داری !باشن بپا بیرونو بگو خواهران واحد تا دو به !منی  خونه ی هفت طبقه بیا، سنجاق با کن باز پارکینگو در

 !برسون خودتو فقط تو !نه یا هست خبری ببینه تا باال بیاد ها پله

 !اومد زدو آسانسورو  و کرد باز سنجاق با درو سرعت این با چطور این موندم من یعنی. باال اومد ای قیقهسه د حسین

 یختهر هم به منی  خونه ولی. نباشه هم کسی شاید .خبره چه منی  خونه داخل نمیدونم گفتم بهش. میزنه نفس نفس دیدم ،رسید وقتی

 حمسل !بگرد خوببومو  پشت برو تو. سالحو کردم دور ازش منتهی ،داخله شه اسلح. شکستم گردنشو زدم .افتاده یکی درم پشت. س

 .بوم سمت رفت و آورد در شوه اسلح !برو هم

 رفتم مستقیم اول داشت خواب اتاق تا دو نومه خون. داخل رفتم کردمو باز درو آروم، اسلحه تن میپیچوندم داشتم  کنو خفه صدا منم

 .نبود خبری. م کاری و شخصی اتاق سمت

 ویت. گشتم کمدو توی. بودند ریخته هم به فقط رو جاها همه و نبود کسی هیچ. گشتم رو جاها تموم .نبود خبری بازم خوابو اتاق بعدش

 .اومد تیراندازی صدای بیرون از یهویی که شدم می بیخیال داشتم... !! و بهداشتی سرویس

، داشت عهده به رو فاطمه از مراقبت که خانمهایی از یکی. دیدم، دیدم می نبایستی که رو چیزی. پذیرایی اتاقی  پنجره سمت رفتم مسلح

 ترک بومو شتپ گفتم و گرفتم ارتباط بود بوم روی که حسین با بالفاصله. دیگه بیرون بودند ریخته ها همسایه. یکی به بود کرده شلیک

 ررسیب جارو همه قشنگ بار یه !باش منتظر مسلح و مه خون توی بیا گفتم بود ها پله راه توی که علی به زدم زنگ .کردم قطع !اصالً نکن

 کن!

 نشت ساختمونی کارگر لباس یه دیدم. بود تیرخورده که آدمی اون سر باالی رفتم سریع. رفتم چطوری نفهمیدم. پایین رسوندم خودمو

 ؟زدیش چرا گفتم بود که محافظی خانم به. هست

 :گفت
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 .مکن شلیک مجبورشدم منم، کردند باز ماشینو در ،بزنم بیسیم برادرا به خواستم تا. ما سمت اومدن می داشتن اسلحه با ایشون _

 .قوی احتمال به همن با دوتاشون هر .نیستند من ترور تیم با ارتباط بی نفر دو این گفتم دلم توی. موندم مات

 ما های چهب که بیمارستانی به ببره ور بود مشکوک خیلی خیلی ولی کیه نمیدونستیم که مجروحی  و بیاد آمبوالنس دادم دستور فوراً

 .بودن مستقر توش

 نیدک نگاری نامه و بگید انتظامی نیروی به گفتم. دادم توضیح وجریان. کردم هماهنگ مونه ادار با فوراً. اومد پلیس زدن زنگ ها همسایه

 .رفت هم انتظامی نیروی. هماهنگه که دادند خبر بعد یقهقد 01 حدود !شن دور محل از فوراً. خودمون به کنند واگذار و نکنند دخالت که

 خونه که فاطمه پیش رفتم. میگردم بر من گفتم بهشون. افتادم فاطمه یاد لحظه یه من. صحنه سر اومدن خودمون های بچه از تا چند

 بلند گفتم پیشش رفتم. میداده قند آب داشته بهش و بوده پیشش همسایمون خانمِ. نیست خوب حالش و نشسته دیدم. بود همسایمون

 !بریم شو

 هماهنگ شما با من و کنه هماهنگ خودم با اینکه مگر نمیخوره تکون اونجا از !مادرمی  خونه برید می خانممو گفتم حفاظتو خانمای فوراً

 ومدا اگر حریف با نمیشید درگیر !خودم هماهنگی با مگر نمیکنید کاری و اونجا از دارید نمی بر چشم هم شما و !کنید چیکار که کنم

 .کنند مدیریت اونها رو احتمالی درگیری تا میزارم براتون برادرا از سایه تیم یه !سمتتون

 :گفت فاطمه

 .بمونم کنارت میخوام  -

 :گفتم بهش آروم و ایستادیم کنارتر یه رفتیم. دارم کارت بیا شو بلند گفتم بهش

 گوب، تنهایی اونم ،اینجا اومدی شب وقت این چرا پرسید اگر !نگو هیچچی اونجاهم !کن استراحت مادرمی  خونه برو !جان فاطمه نمیشه+ 

 .شد اینطور خونه نگو. اومد پیش کاری محسن برای چون. رسوند منو محسن همکارای از یکی

 .بود منتظر مسلح منی  خونه توی که علی به زدم زنگ. رفت حال هر به

 «؟خبر چه : »گفتم

 .همثبت وضعیت حاجی  -

 !پایین بیا کن فعال دزدگیرو !ببند درو !شکر رو خدا +

 .بود بام پشت روی که حسین به زدم زنگ

 ؟حسین خبر چه +

 .نمیکنن احساس رو بادی درختا و سرسبزه جا همه الحمدهلل. نیست خاصی خبر حاجی _

 حضم به. اونجاست عبدالزهرا عاصف سید دیدم رفتم. بودند اونجا ما های بچه که بیمارستانی رفتیم حسین و علی و من کردیم حرکت

 !عاصف میخوام جدید خبر گفتم ،رسیدن



 .شه سین قفسه نزدیکه تیرخورده. هست عمل اتاق توی که فعالً !هیچ  -

 ؟شناسایی برای دادید تصویرشو +

 .منتظریم. آره -

 !کردند چیکار ببین بزن بیسیم یه؟ چیه منتظریم+ 

 .میگم االن بهشون !چشم !باش آروم جان عاکف  -

 !مرکز/عاصف ___ مرکز/ عاصف: کردند پِیج عاصفو خودشون دیدم

 !بفرما مرکز _

 .تو قفسِ توی فرستادیم. شد شناسایی نظر مورد فرد  هویت جان عاصف +

 !دستتون میاد چی دیگه ببینید کنید تالش بیشتر فقط. ممنونم مرکز  -

 !بوده خط مارهفت طرف، به به  دیدیم. کرد روشن و درآورد کیفش توی از شوپتا پل عاصف

 !اتاقم بریم گفت و بیرون اومد عمل اتاق از بود خودمون تشکیالت همکارای از که دکتر

 .اتاقش رفتیم عاصف با

 ! «بمونه زنده کنید دعا. خورده قلبش دریچه نزدیک تیر: » گفت. دادن توضیح به کرد شروع دکتر .نشستیم

 «؟چقدره موندنش زنده احتمال دکتر : »گفتم

 .رفته ازش هم زیادی خون چون. بدم جوابی حاضر درحال نمیتونم !نمیدونم _

 مراقبت ینجاا دارند موه خون گفتی. میکنن بررسی دارن لبنان اهلل حزب توی برادرامون گفتی که تو !عاصف » :گفتم. بیرون اومدیم عاصف با

 «؟ چیه اینا پس. میکنند

 !جان عاکف باش صبور. بشه بررسی بزار گفت. بده نداشت جواب عاصف

 .اداره رفتیم عاصف و من

 اعالم بود اونجا فاطمه که بودن مادرم ی خونه نزدیک که برادرایی و اداره خواهرای دوتا از دائم. گذشت چطور صبح تا نفهمیدم شب اون

 .میگرفتم وضعیت و موقعیت

 خبری !باشید آروم و کنید استراحت !نکنید اذیت خودتونو شما آقا حاج»: گفت محترمانه و شد خسته بیسیم پشت ها بچه از یکی حتی

 . «هستی شما میدیم خبر که نفری اولین به خودمون شد

 مبل روی دفترم توی رو ساعتی یک. شد نمی باز چشام. خوندم قرآن و عهد دعای و عاشورا زیارت، نماز از بعد. خوندم نمازمو صبح

 .خوابیدم

 .بود کاظم حاج، برداشتم تلفنو. میخوره زنگ دفترم تلفن دیدم



 .کاظم حاج سالم +

 .بزنم حرف باهات نمیخوام مانیتور روی از !اتاقم بیا فوراً. سالم -

 .شدم وارد و زدم در. دفترش رفتم و کشیدم هووووففففی ،خسته و کالفه

 .مخلصم. آقا حاج سالم +

 !بشین.سالم  -

 :گفت ،نشستم تا

 !!!احمقی خیلی _

 !!؟ چرا!! ؟من ؟؟کی +

 

 ....دارد ادامه ��

 بیست و چهارم قسمت مستند داستانی عاکف

 ودتوخ داشت امکان. بگیرن گروگان زنِتو داشت امکان. ته خون جلوی کردند ناکارش زدن ها بچه ور تروریست یه حاال تا دیشب که چون_

 نای که میدن قرار فشار تحت منو دارند باال مقامات، رسیدم قبلی  قهقید چند ؟اشتیذن جریان در منو حاال تا دیشب چرا !احمق. بزنن

 ؟؟ میده بزرگی این به گاف ،آدم!! دیگه خودتونو کنید جمع گفت.... دبیر امروز رسماً ؟وضعشه چه

 ؟؟هان؟؟!! احمق ی پسره بهش میدادم جواب چی من

 نمیفهمی؟! ایران کشوندیمِت زودتر سوریه از چرا نمیفهمی؟؟ تهدیدی نمیفهمی تو؟ غذاخوری رفتی زنت با شدی پا دیشب چرا عاکف

 ؟گذاشتیم مراقبت تیم برات چرا

 جحا قرص و اومد فوراً. میشه بد حالش داره حاجی بیا بدو گفتم دفترش مسئول به رفتم  سریع. میده دست از خودشو تعادل داره دیدم

 تا کردن تزریق دارو بهش خرده یه اومدن و کردیم خبر رو بهداری های بچه. زبونش زیر گذاشت و درآورد میزش کِشوی توی از ور کاظم

 .بشه آروم

 :بهم زد بیسیم عبدالزهرا عاصف

 ______عبدالزهرا عاصف _عاکف_______عبدالزهرا عاصف _عاکف  -

 !میشنوم عبدالزهرا عاصف بگو +

 ؟موقعیت  -

 .هستم 000+ 

 ؟من سمت میای  -



 !باش منتظر. میام دارم +

 .بودم ناراحت حاجی برخورد از خیلی. اومدم خداحافظی بدون شد که بهتر. موندم حاجی پیش یقهقد چند یه

 :گفتم. عاصف اتاق رفتم

 ؟چیشده +

 !بده مژده  -

 ؟شده چی ببینم بگو خب ؟عاصف چی یعنی +

 ؟؟انقدر هستی عصبی چرا  -

 .کرد بارم اومد در دهنش هرچی دیشب بابت .دفترش رفتم زد زنگ کاظم حاج. بابا هیچچی +

 اونطور دیشب که تاشون دو. بودن نفر چهار بودن شده شاخ تو برای که اونایی. داره دوست حاجی !نباش ناراحت داداش نداره اشکالی - 

 اطالعات واحد های بچه همزمان. میکنن چیکار فرستادن که اینایی میدیدن باید چون. نشن ایران وارد بود قرار هم دیگه تا دو. شدن

 تبریک. بفرستند برامون مراتبو شرح تا کنند بازجویی قراره. کردند دستگیرشون و کردن شناسایی رو دیگه تا دو سوریه توی اهلل حزب

 .بهت میگم

 !! «باشه همکارات و خودت مبارک : »گفتم عاصف به حوصله بی خیلی

 حیاط یتو اومدم و گرفتم تحویل  گوشیمو رفتم بعدش. کردم فکر نشستم خرده یه. اداره حیاط توی اومدم بگم چیزی دیگه اینکه بدون

 .فاطمه به زدم زنگ و زدم قدم کم یه

 :گفت و داد جواب تلفنو مادرم، مادرم خونه زدم زنگ. نمیده جواب دیدم

 ؟مادرجان خوبی. محسنم سالم _

 داشتم دوست. کنم خالی خودمو و بزنم داد فقط باشم جایی یه میخواست دلم. زمونه از بودم خسته خیلی !ترکید بغضم شنیدم صداشو تا

 !بگذریم. دارم حسو همین هم میگم براتون و میکنم تایپ دارم که االن. میزدم داد فقط ساحل لب شمال میرفتم

 .کردم کنترل خودمو ولی ترکید بغضم

 ؟خوبی. مهربونم مادر سالم +

 ؟؟سه گرفت صدات چرا؟ ناراحتی چرا پسرم  -

 ؟کجاست ،نداده جواب تلفنشو فاطمه. مه خست خرده یه. مادر هیچچی+ 

 ؟شم فدات چیشده نمیگی مهب قبلش ولی. بزن حرف باهاش میدم گوشیو. اینجاست -

 !همین کن دعام فقط مامان + 

 .فاطمه به میدم گوشیو؟؟ نداری کاری من با. پُره دلت چقدر میفهمم. میکنم درکت. دلم عزیز میکنم دعات همیشه که من  -



 .ممنونم. مهربونم مادر بگردم دورت نه  +

 .زدن حرف به کردیم شروع و فاطمه به داد گوشیو

 .آقایی سالم الو  -

 ؟خوبی؟؟ خانمَم چطوری ،سالم  +

 ؟زدی زنگ شده چی -

 .اونجا زدم زنگ، ندادی جواب زدم زنگ گوشیت به +

 ؟داشتی کاری جونم. بود اتاق توی گوشیم، محسن ام شرمنده واااییی ای -

 ...میای عشوه من برای مامانم جلوی انقدر تو + 

 :گفت که بشه تموم حرفم اشتذن

 .دلم عزیز، تو اتاق توی اومدم ناآل !شی  پررو نمیرم صدقت قربون انقدر که مامانت جلوی، عزیزم -

 .کنم جبران میدم قول. میگذره سخت بهت زندگی میدونم .میکنی تحملم داری. هستم تو ی شرمنده +

 ؟؟مامانتی  خونه میای ناهار راستی. میکنی کار کشور و انقالب این آرامش برای داری هم تو ؟عزیزم حرفیه چه این؟؟ محسن اِ اِ  -

 هب اینطور بودم مجبور) .نبود خاصی اتفاق. شد حل کالً دیشبی  قضیه. دارم برات خوب خبر یه راستی. دارم کار کلی. جان فاطمه نه +

 (بشه جمع خیالش که بگم فاطمه

 ؟میگی راست !محسن خدا رو تو -

 !نباش نگران. شکر رو خدا شد حل آره +

 !بگم بهت خودم تا نرو جایی بمون مادرمی  خونه همونجا؟؟ دیگه نداری کاری برم باید من خب + 

 ؟؟محسن چرا !!!  واااا -

 !خداحافظ... نپرس+ 

 ؟؟خب چرا ازت میپرسم دارم. میزنمااا حرف دارم محسن  -

 !عزیزم خداحافظ فعالً. بگم بهت خودم تا بگذره دیشب وضعیت این خرده یه باید !میگم من که چون +

 !خداحافظ باشه  -

 و اتاقش مرفت !اتاقم بیا گفت. پرسته حق دیدم برداشتم گوشیو. میخوره زنگ داره همینطور تلفن دیدم. دفترم رفتم و کردم قطع گوشیو

 :کرد باز حرفو سر

 ؟درسته. بشه برداشته مراقبتت تیم گفتی عاصف به شنیدم. رفت لو موقعی خوب شما ترور تیم شکر رو خدا  -



 .درسته بله گفتم آرومی صدای با خیلی... زیاد نداشتم حوصله و بود پایین همینطور سرم

 !کنی عوض خودتوی  خونه باید فقط. ازت میشه مراقبت دور دورا ولی. شده برداشته دیگه االن خب  -

 :گفتم

 لطفاً !! بشه یکسال حداقل اریدذب. اومدم قبل ده ماه هستم که ای خونه توی من !پرست حق جناب  -

 !میگیم ما که جایی به میری !کن تخلیه فوراً !نمیشه  -

 «؟!! کارم پی برم االن »  !چشم :گفتم کنایه باحالت  -

 !برید میتونید -

 زیاد حالش چون ؟کنم هماهنگ ،اگه داری کاری حاجی با گفت دید منو دفترش مسئول. کاظم حاج دفتر رفتم صاف ،خداحافظی بدون

 .نیست مساعد

 زدم ممحک دونه یه، میشد باز میزد حاجیو اتاق در که ای دکمه به رسوندم دستمو و میزش نزدیک رفتم کنم توجه حرفش به اینکه بدون

 ؟!نمیشه سرت بندی حیطه؟! وضعشه چه خان عاکف آقای گفت کاظم حاج دفتر مسئول. داخل رفتم شد باز در و روش

 ونیمید خوب خیلی خودتم !کن درک ولی اشتباهه کارم میدونم !اونور برو پس. نمیکنم وکیل و وزیر ،بشم سگ من !خوب پسر ببین +

 تا احتماالً شدی فهم شیر پس؟؟ ها. رفتیم ترور خط آخرین تا ناموسم و من دیشب میدونی خوب خیلی خودتم. هستم وضعی چه توی

 ؟!!حاال

 .بره و نگه چیزی زد اشاره دفترش مسئول به پره توپم دید حاجی

 :گفتم علیک سالم بدون ایستادم کاظم حاج میز نزدیک  رفتم

 

 ....دارد ادامه ��

 بیست و پنجم قسمت مستند داستانی عاکف

 :گفتم علیک سالم بدون .ایستادم کاظم حاج میز نزدیک  رفتم

 ؟وضعشه چه این حاجی +

 !پایین بیار صداتم !عاکف بشین  -

 !نگو هیچچی: گفت، بدم ادامه خواستم تا نشستمو

 :کرد باز سرحرفو کرد شروع

. یستن همسرت و تو صالح به که اینه تشکیالت نظر؟؟ که میفهمی. کردن عوض خونه یه سر بریزی هم به بخوای اینطور نمیکردم فکر -

 فضارو اینکه خاطر به، خب ولی. نمیکنه تهدیدت خطری دیگه ناآل البته. رفته لو زندگیت مکان. بشه تخلیه ته خون باید همین برای و



 سبابا میخوای تو مگه بعدشم. جدیدی  خونه یه بری اینکه اونم. بدی انجام رو مرحله آخرین باید، کنیم سفید و مثبت صد درصد  کامالً

 !موالسال. میکنند کنترل دور از هم اداره های بچه. ببرن بیان خدماتی دفتر میزنیم زنگ؟؟ میزنی قر همش زنا این عین که کنی کِشی

 باز. اومد پیش اتفاقات همین هم دیگه روز چهار اومد. سخته وضعیت این تحمل میگم ؟کشیه اسباب روی بحثم من مگه جان حاجی -

 ؟؟کنم عوض خونه باید

 میدونم .فشاری تحت میدونم !میکنی اذیتم همش داری چرا؟ شدی نفهم انقدر جدیداً چرا تو. تشکیالته دستور چون! کنی عوض باید بله -

 ادهد دستور رسماً تشکیالت. تو مثل ای زُبده نیروهای اونم. هستیم نیروهامون جون نگران ما !کن درک مارو هم تو ولی زیاده مشکالتت

. دیمب دست از کوچیک مسائل سر نیروهامونو مینمیخوای ما. نرن بیشتر ،سرعت فالن از ها موریتأم توی حتی که نیروهاش از بعضی به

 آقایون کردم خواهش و گفتم جلسه هبعد اونجا نیروهای به، کردستان رفتم تهران از ،بودم جلسه من دیروز همین. خسارت یعنی این

 زا خودتونو زهرمار و کوفت فالن نمیدونم تصادفاتو با. کنید رعایت ها جاده توی، خودتون استحفاظی های حوزه به میگردید بر خواهشاً

 ؟؟وقت چند این شده چت تو؟؟ نباشیم حساس میکنند دارن ترور رو تو اونوقت. حساسیم نیروهامون روی حد این تا ما. نبرید بین

 :گفتم فقط. بگم چی موندم

 ؟برم باید کجا حاال +

 ؟خوبه .مادرتی  خونه نزدیک -

 !دیگه نمیکنه کار مه کل. نمیدونم هوفففففففف +

 .کردم انتخاب خودم توه خون -

 !نیستند آدم هم خونه اهل !دیگه خوبه +

 .میزنم آتیش و آب به امنیتتون برای خودمو دارم که مهمید برام فاطمه و تو !پسرم -

 !ببینه ببرم رو فاطمه بدید آدرسو. ممنونم باشه +

 حاج رفح یاد یهویی؟ اینجایید چرا شما گفتم. بودند فاطمه محافظ که خانمایی دوتا به افتاد چشمم یهویی .بیرون اومدم و گرفتم آدرسو

. یگیرهم صورت ،باشه صالح موقع هر دور از های مراقبت فقط. نمیکنه تهدیدتون خطری دیگه یعنی، همثبت وضعیت گفت که افتادم کاظم

 .شده اعالم مثبت وضعیت نبود حواسم لحظه یه ببخشید: گفتم. کردم تشکر شرمندگی با و پایین انداختم سرمو

 بوق ات چند. زدم زنگ فاطمه به. خیابون توی پیچیدم و گرفتم گوشیمو. فاطمه دنبال برم شدم سوار شخصیمو ماشین و حیاط توی اومدم

 .داد جواب خورد بوق تا چند دیدم خونه زدم زنگ. شدم نگران نداد جواب خورد

 .شدم نگرانت؟؟ نمیدی جواب موبایلتو چرا .سالم خانم الو+ 

 .حاال تا دیشب از بود سایلنت روی. بود کیف توی گوشیم. عزیزم سالم -

 .جایی بریم میخوام. در دم بیا دیگهی  یقهقد 01شو  آماده ؟؟اآلن خوبی+ 

 ؟کجا -

 :گفتم بدم جواب سوالش به اینکه بدون



 !خداحافظ ،شو آماده +

 ��براتون داره عواقب چون نکنید برخورد اینطور خانماتون با شماها: توصیه یه

 سندیدپ هرحال به. چیه داستان براش دادم توضیح و دیدیم رو خونه بود مکافاتی هر به رفتیم و گرفتم بعدی  یقهقد چند رو فاطمه رفتم

 .شکر رو خدا

 .جدیدی  خونه ببرن هارو وسیله و کنند تخلیه موه خون بدید دستور. رو خونه پسندیده فاطمه گفتم کاظم حاج به و اداره برگشتم

 .خدماتی نیروی کلی با روز یک توی شد انجام کارها این ی همه

 :زدن حرف کردیم شروع. شد آنالین. پرست حق با گرفتم مانیتوری ارتباط. بود 03:08ساعت

 .پرست حق آقای سالم+ 

 .گرفته صورت ها هماهنگی و هست آماده ها نامه که ناآل بدم خبر بهت میخواستم اتفاقاً ،سالم -

 علی یا. لطفتون از ممنونم باشه +

 ریب میخوای که هم اگر. بمون مادرمی  خونه داری تدوس اگر گفتم. فاطمه به زدم زنگ و گرفتم تحویل پایین گوشیمو اومدم سر یه فقط

 یدجد آپارتمان توی فاطمه که بود این دلیلشم .نیام اصالً شایدم. بیام ساعتی چه نیست معلوم امشب من چون. اونجا برو مادرت خونه

 .بیای شب تو تا مادرتی  خونه مونم می من ،نه گفت اونم. اوایل نباشه سختش تا. بودم خودم باید. نمیشناخت هارو همسایه

 معج... و نداره وجود دیگه که تهدیدی و خونه بابت از دیگه خیالم چون. پرونده روی کار شروع برای نشستم بالفاصله. کارم دفتر اومدم

 .بود شده

 

 ...دارد ادامه ��

 


