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باباسرهنگ ش��ما خودت در بازسازی صحنه 
ج��رم این صحنه را که می گویم چندین بار دیدی. 
من از روی تخت پریدم س��مت مصطفی. مصطفی 
که منتظر نبود من از روی تخت بپرم س��متش یهو 
جا خورد. ش��وکر را گرفت داخل ش��کمش و خم 
ش��د و قاه قاه می خندید. من هم خم ش��دم داخل 
ش��کم او، چان��ه ام را گذاش��ته بودم روی س��تون 
فقرات��ش و همانط��ور ک��ه او می خندید و صورت 
م��ن با موج خنده اش باال و پایین می رفت می گفتم 
االن می گیرم��ش، حاال می بینی االن... االن ناگهان 
صدای��ی در گوش��م پیچی��د. صدایی مث��ل جرقه 
فندک گاز اما بلندتر، ام��ا طوالنی تر، اما قوی تر... 
چیز زیادی از آن لحظه و بعد از آن یادم نیس��ت. 
فقط حس کردم که هر دو نقش زمین ش��دیم. من 
که نفهمیدم چقدر زمان گذش��ته بود وقتی چش��م 
باز کردم دایی و چند نفر دیگر باالی س��رم بودند. 
مصطف��ی... مصطفی هم آن طرف روی زمین دراز 
به دراز افتاده بودند. یک نفر داش��ت به او ماس��اژ 
قلب��ی می داد، یک نفر هم تنف��س مصنوعی... همه 
می پرس��یدند، ت��و خوبی؟ چه ش��ده؟ دعوا کرده 
بودید؟ و من اصلًا یادم نمی آمد چه اتفاقی افتاده...
صدای آژیر آمبوالنس آمد. دو نفر سفیدپوش 
آمدن��د. اول رفتند س��راغ مصطف��ی ... نبضش را 
گرفتند و گوش��ی روی سینه اش گذاش��تند. واژه 
׳׳اکس��پایر׳׳ را می دانس��تم یعنی چه! یعنی مرگ. 
یعن��ی تم��ام... بع��د از آن فیبریالس��یون بطنی... 
دفیبریالت��ور نه... دیر ش��ده. بع��د کمی تالش و 

درنهایت... متاسفیم...
از جا پریدم... یعنی چه؟ اکسپایر...مرگ... مگر 
می ش��ود؟! گفتم باید نجاتش بدهی��د... باید او را 
ببرید... ببرید بیمارس��تان آن دس��تگاه کوفتی چه 
بود؟ دفیبریالتور... بیاورید. مگر می شود مصطفی 

بمیرد... اما می دانید مصطفی ُمرد. رفیقم ُمرد. 
برادرم ُم��رد. همکارم، ه��م دوره خدمتم، هم 
کالس��ی ام، ه��م مدرس��ه ایم، خدایا م��ن با مرگ 
مصطف��ی چند نفر را از دس��ت دادم. اصلًا من بعد 

مرگ مصطفی چه کار کنم؟! 
بع��د مامور 110 آم��د. همان س��فیدپوش ها 
خبرش��ان کردند. قتل را  اولین ب��ار از دهان آنها 
شنیدم. حاال دیگر مصطفی رفیقم نبود، مقتول بود و 
من... من خاک بر س��ر قاتل...از همان روز اول شما 
مامان سرهنگ و شما باباسرهنگ گفتید اهلل و بلّله 

قصاص... گفتید هر چه قانون بگوید. 
پای حرفتان هم ایس��تادید. س��ه سال... و حاال 
فردا صب��ح آخرین دی��دار ماس��ت. می دانم مرا 
نمی بخشید. من سالم شما را به مصطفی می رسانم. 

به او می گویم از ش��ما ناراحت نباش��د اگر شما مرا 
قص��اص نمی کردی��د م��ن ه��ر روز از داغ رفیق 
می مردم، مثل همین س��ه س��ال. فقط بیچاره پدر 
و مادرم و ش��ادی که بعد از این دیگر خوش��حال 
نمی ش��وند و از من جز یاد و خاط��ره ام چیزی در 
ذهنش��ان نمی مان��د. طفل��ک خواهرزاده هایم که 
تا آخر عمر با ش��نیدن اس��م دای��ی، واژه قاتل در 
ذهنش��ان ش��کل می گیرد. خدا نگهدار همه ش��ما 
باش��د. دیدار ما به قیامت... نامه ام تمام شد. خیره 

می شوم به دیوار روبرو تا زمان موعد برسد. 
٭٭٭

دم دمای صبح اس��ت. ص��دای قدم های آرام 
یک نفر در س��الن می پیچد. در باز ش��د، با دیدنم 
می پرس��د: اصلًا نخوابیدی! جواب��ش را نمی دهم، 
خ��ودش ادام��ه می ده��د هیچ ک��س در این اتاق 
نمی خوابد. می پرسم وقتش شده؟! سرش را تکان 
می دهد. ورقه را برمی دارم. به دست هایم دستبند 
می زند. کشان کشان خودم را به دنبالش می کشم. 
کاغذ های وصیتنامه در دس��ت هایم، بین زمین و 
هوا تاب می خورد. ان��گار آنها هم می دانند تا چند 

دقیقه دیگر من چه سرنوشتی خواهم داشت. 
ب��ه اتاق قاضی اجرای اح��کام می رویم. به غیر 
از من و مامور همراهم، آقای قاضی و باباس��رهنگ 
و مامان س��رهنگ آنجا نشسته اند. سالم می کنم، 
باباس��رهنگ و مامان س��رهنگ جوابم را زیر لب 
می دهن��د، قاضی اجرای احکام ام��ا با صدای بلند 

جوابم را می دهد. 
نشس��تم روی صندلی کن��ار در. قاضی اجرای 
احکام از باباس��رهنگ و مامان سرهنگ می خواهد 
مرا ببخش��ند. س��رم را پایین می اندازم. اشک در 
چشم هایم حلقه زده است. دلم برای آنها و بیشتر از 
همه مصطفی تنگ ش��ده. حرف های قاضی اجرای 
احکام را نمی ش��نوم. انگار گوش هایم از س��رب ُپر 
شده. خیره شدم به لب های باباسرهنگ. سکوت... 
سکوت س��نگین... لب از لب کس��ی باز نمی شود. 
قاض��ی اجرای اح��کام تلفن را برم��ی دارد و خیلی 
آرام با کس��ی آن طرف خط صحبت می کند. چند 
لحظه بعد مامور آمد، برگه ها را از دستم می گیرد. 
می گویم اینها مال مامان س��رهنگ و بابا سرهنگ 
است. قاضی اجرای احکام برگه ها را می گیرد. من 
همراه مامور، قاضی اجرای احکام و مامان سرهنگ 
و باباس��رهنگ راه می افتیم به سمت گوشه حیاط، 
چند نفر دیگر هم هس��تند. می دانستم یکی از آنها 

ونماینده قاضی و یکی دیگر رئیس زندان، دیگری 
نماینده نیروی انتظامی و یکی هم پزش��کی قانونی 
اس��ت. یک بار دیگر رئی��س زندان تالش می کند 
تا ش��اید مامان سرهنگ و باباسرهنگ را منصرف 

کند. اما فایده ای ندارد. 
پزشک... پزشک قانونی به سمتم می آید اسمم 
را می پرسد. شایان هس��تم. سی سال دارم و کارم 
طراح��ی طال و جواهر بود. وقتی مطمئن می ش��ود 
هش��یاری کامل را دارم، به س��راغ بابا س��رهنگ 
می رود و به او ی��اد می دهد چطور طناب را میزان 
کن��د تا من موق��ع اجرای حکم زجرکش نش��وم. 
وقتی داشت با باباس��رهنگ حرف می زد فهمیدم 
خودش خواسته حکمم را اجرا کند. چند لحظه بعد 
با گام هایی لرزان به س��مت سکویی که زیر تیری 
که ش��بیه تیر دروازه اس��ت می روم. طناب اعدام 
من به آن وصل ش��ده، طنابی ک��ه حاال در تاریک 
روش��ن هوا، وزش نس��یم صبحگاهی در هوا تکان 
می خورد. باباس��رهنگ جلو می آید. طناب را دور 
گردنم می اندازد. می دانم االن اهرم را می کش��د و 
زیر پایم خالی می شود و تمام... باباسرهنگ طناب 
را که می اندازد دور گردنم، خنکی طناب پوس��تم 
را قلقل��ک می دهد. برای بار آخر به آس��مان نگاه 
می کنم و بعد رد باباسرهنگ را می گیرم تا آخرین 
چیزی که دیده باش��م، لحظه کشیدن اهرم باشد. 
باباسرهنگ یک قدم عقب می رود. خوب وراندازم 
می کند. مامان س��رهنگ چادرش را می کشد جلو 
چشم هایش... باباسرهنگ گردنش را کج می کند، 
دوب��اره وران��دازم می کند. او جلو می آید، اش��اره 
می کند خم ش��وم، س��رم را جلو می برم، طناب را 
مرتب می کند، انگار می خواهد همه چیز بی عیب و 
نقص باشد. این بار عقب نمی رود. همانجا می ایستد، 
برمی گردد به مامان سرهنگ نگاه می کند، مامان 
س��رهنگ هنوز چ��ادرش روی صورتش اس��ت. 
لحظات کن��د و نفس گیر می گذرد، دلم می خواهد 
داد بزنم، باباسرهنگ تمامش کن اما زبانم خشک 

و سنگین شده، چسبیده به کف دهانم. 
حتی قطره ای آب در دهانم نیست. باباسرهنگ 
ب��از هم نگاهم می کند. بعد ب��ه جای اینکه اهرم را 
بکش��د از پله ها ب��اال می آید، طن��اب را از گردنم 
درمی آورد. بدون اینکه حرفی بزند از پله ها پایین 
می آید و کنار مامان سرهنگ می ایستد. یک لحظه 
همه شوکه می شوند. قاضی اجرای احکام می پرسد 
چه ش��د؟ باباس��رهنگ می گوید او را بخشیدم به 
روح مصطفی. مادر مصطفی از حال می رود. پا هایم 
سست می شود. روی دو زانو می نشینم. هوا روشن 
ش��ده، نس��یم خنکی می وزد. وس��ط ابر های سفید 

آسمان آبی، مصطفی را می بینم که می خندد. 
٭٭٭

توضيح براي خوانندگان: آن روي سكه ندارد

مرگ... مگر می شود؟! گفتم باید نجاتش به رنگ اشتباه
بدهید... باید او را ببرید... ببرید بیمارستان 
آن دستگاه کوفتی چه بود؟ دفیبریالتور... 
بیاورید. مگر می شود مصطفی بمیرد... اما 

می دانید مصطفی ُمرد. رفیقم ُمرد. 
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