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 :مقدمه

 .زند یرا رقم م يفکر، باز اهیس يصفحه ها انیها م هیهجوم سا

 .برنده است یشکل و ب یمغز، ب یب ان،یپا یب يباز

 .تنها و تنها برابر با مرگ است ترس

 .ستیماریب

 زده مهیشب خ ي،سرخوش بر رو مرگ

 شب و رنج انیم

 افتد یخاك و خون م به

 کشد یم رنج

 افتد یدام م به

 ردیم یم

 .یتا بشکن یشکن یم. تنها و تنها شکست دیبا

 ...راز آن سالح مرگبار را یفهم یم. با مرگ يشو یکه رو به رو م یزمان

 .شده ریکه د یزمان

 

آرام  یکرد کم یرا بست و سع شیچشم ها.داد یاش گذاشته بود و فشار م قهیشق يرا رو دستش

نوشاد رادان ... انتظار داشت که نوشاد یچه کس.رفت ینم رونیقرارش ب یز ذهن ببود ا دهیکه د يریتصو.ردیبگ

دهانش را باز کرد و . ندینب جیکه انتظار داشت ه ییرا آرام باز کرد گو شیبشود؟ چشم ها يمرتکب چنان کار

ان داد تک يسر. به اعداد قرمز رنگ انداخت ینگاه. خشکش بفرستد ي هیرا به ر نیدرون ماش يکرد هوا یسع

 .از جا کنده شد نیهمزمان با سبز شدن چراغ ماش. و دستش را به سمت جعبه دنده برد

را به او  يزیچ لشیزنگ موبا يصدا. رود یدانست که به کجا م یکرد نم یراند و هر چه فکر م یوفقه م یب

 گریآزاردهنده د يخود را بدون توجه به بوق ها ریو رد تماس زد و بعد مس دیکش یقین فس عم.کرد يادآوری

آورد پارك  یاو م ادیرا به  تکه تنها نفر شگاهیرنگ آسا دیساختمان بزرگ و سف يجلو. رانندگان عوض کرد

 .دیچیقفل شدن درها در گوشش پ يو بعد صدا دیرا به هم کوب نیدر ماش. کرد
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را هر  يلبخند. تاق شددر کرم رنگ را باز کرد و وارد ا.به سمت اتاق مورد نظرش رفت.ساختمان شده بود وارد

 .آرام گفت.کرد شیمورد مهمان لب ها یچند ب

 .سالم -

. پرت کرد یمیقد يمبل قهوه ا يرنگش را رو دیشال سف. جوابش تنها سکوت است شهیدانست مثل هم یم

آب  يباز کرد و بطر یدرش را به آرام.کوچک گوشه اتاق رفت خچالیرا باز کرد و به سمت  شیموها رهیگ

 یها را بازگو م هیگالهم نشسته بودند و با نگاه تمام  يبعد هر دو رو به رو یساعت. دیکش رونیب را یمعدن

 یقرار جهانشاه، پدر ناتوانش، م یهمچون موج بر جان ب شیصدا.آرام شروع به صحبت کرد کایرینائ. کردند

 .نشست

 .نزدم...با نوشاد حرف.شگاهیارفته بود آر مایس...برگشتم خونه.رفتم باشگاه...نبود یامروز خبر خاص -

وجه قصد نداشت خاطر پدرش، جهانشاه را  چیبه ه. نلرزد شیکرد صدا یزد سع یدر مورد نوشاد حرف م یوقت

 .آشفته سازد نیاز ا شتریب

 ...نجامیفعال هم که ا -

 :ساعتش نگاه کرد به

 ...نجایا ادینوشاد احتماال بعد از من م.کالس دارم گهیدو ساعت د -

 یرا بعد از تصادف او، از خاطرات زندگ ما،جهانشاهینوشاد و س.اتفاق نخواهد افتاد نیدانست که ا یهم م خودش

 یداد جهانشاه را به اندازه جانش دوست م یبر عکس آنچه که نشان م کایریانداخته بودند و نائ رونیشان ب

 . داشت

 .رفت رونیب شگاهیبرداشت و از آساشالش را .تبدار بوسه زد يبه آن چشمان قهوه ا.برخواست شیجا از

**** 

- Don’t deny it. I know it was your mistake. 

 .)اشتباه تو بود نیدونم که ا یمن م. انکارش نکن( 

 :دیچیمرد در گوشش پ يصدا

- I deny nothing. If you don’t wanna believe me it’s not my problem 

 .) ستیمشکل من ن نیا یباور کن يخوا یاگر نم. کنم یرو انکار نم يزیمن چ( 
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- Just understand what I tell you. I don’t want trouble and I don’t wanna 

hear your voice again. 

 .)بشنوم گهیبار د هیتو رو  يخوام صدا یخوام و نم یمن دردسر نم. گم رو بفهم یکه بهت م يزیفقط چ(

اش زد و سرش را در دستانش  یمتیق یچوب زیم يمحکم رو یمشت. پرت کرد يتلفن را به گوشه ا یگوش

 .به در او را به خود آورد يتقه ا يصدا. گرفت

 ...تو ایب -

 یدر نگاه اول چشمان سبز رنگش جلب توجه م. به طرفش آمد یوارد اتاق شد و با نگران یزن. به در نگاه کرد و

 .رها شده بودند فشیظر يشانه ها يرو شیموها. کرد

 شده؟ یچ... صدات تمام عمارت رو برداشته -

 :نگاهش کرد یتفاوت یب با

 .شده یچ یدونست یاگر صدام عمارت رو برداشته بود اونوقت م -

 :مشت شده بودند گذاشت زیم يدستان گودرز که رو يدستش را رو. ستادیا یرا دور زد و کنار صندل زیم

 .یفتیدردسر ب يخوام تو یمن نم زمیعز –

 :رش را تکان دادس گودرز

 .افتم یم يحاال هم دارم تو دردسر بد نیهم-

 :کرد شنهادیپ

 تونم کمکت کنم؟ یم -

 ؟ینفر رو برام بکن هیکلک  یتون یم -

 هست؟ یک -

 .دیاش کش يخاکستر يموها يرو یدست گودرز

 .قهیصد ثاقیاسمش م -

 .دیکش رونیبرا  یپخش بودند جست و جو کرد و عکس زشیم يکه رو یاوراق انیم گودرز

 ...عکسش نمیا -

 :دقت به عکس نگاه کرد به

 چکاره ست؟ -
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 :داد رونینفسش را به شدت ب گودرز

 .کنه یکار م یک يدونم برا یکه نم نهیا شیکنه و بد یداره تو کارام دخالت م یلیخ...دونم ینم -

 ؟يآدرس خونه ش رو دار -

 ...نه -

 ؟يازش ندار يا گهید زیعکس چ هیجز اسم و  -

 :تکان داد يسرش را به تند گودرز

 .يایدونم تو از پسش برم یاما م...نه -

 .سوزاند یانگار تا ته وجود زمرد را م ثاقیم یچشمان مشک. انداخت ثاقیکه عکس م یقینگاه عم زمرد

 :به گودرز زد یقیعم لبخند

 .امیاز پسش برم -

**** 

 ...بابا سالم –از همانجا بلند گفت .خانه باز شد و شاهرخ وارد شد در

شاهرخ به اتاقش رفت . و جواب سالم پسر کوچکش را داد دیکش رونیاز در آشپزخانه ب مهیخودش را تا ن عارف

. وارد شد نیهمانطور که مشغول بود در اتاق باز شد و شرو. نشست وتریکامپ زیپشت م اوردهیو لباسش را درن

 .اجبار زد يرو زا يلبخند نیشرو.را خاموش کرد توریبرادر بزرگترش مان دنیشاهرخ با د

 .شاهرخ رزم آرا يکارا عاقبت نداره آقا نیا -

 :باشد شیدوست نداشت برادرش شاهد هک کردن ها. تکان داد يسر شاهرخ

 .فهمه مطمئن باش یکس نم چیه -

 ؟یتو مطمئن -

 ...ها یداداشت رو دست کم گرفت...آره بابا -

 :تکان داد يسر نیشرو

 .تمگف یک نیحاال بب -

 **** 

 .خداحافظ...رم دانشگاه یدارم م...مامان -
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. زد و از خانه خارج شد یحیرخسار لبخند مل. کرد يادآوریهرروزه را  يدخترش را بدرقه و سفارش ها یتیگ

ساعت بعد  مین. را پارك کرد نیمترو ماش نگیبعد در پارک یپدرش بود، شد و ساعت هیکه هد نشیسوار ماش

 ژوالیو. بکوبد واریخواست سرش را به د یم. آورد ادیبرنامه اش را به . شد.... انشگاه د یداخل دانشکده فن

به سمت کالس . توانست آن روز بر سرش نازل شود یبود که م یمیعذاب ال يآن هم با استاد شاکر کیسیب

را تمام خواست به نحو احسن آن  یارشد بود و دلش م یاو در مقطع کارشناس لیترم تحص نیآخر نیا. رفت

 یگرچه نم. شد یم ينامه ش سپر انیکامل کردن پا يمانده بود و آن هم فقط برا گریترم د کیفقط . کند

 .رقم زده است ییها ياو چه باز يدانست سرنوشت برا

او را مجبور کرد که  يادیفر يصدا.مترو شد ستگاهیوارد ا.شده بود کیهوا تار بایرفت تقر رونیدانشگاه که ب از

که او هم در حال  يگریمرد د یول دیبا وحشت خود را عقب کش.دیبه سمتش دو يمرد. گاه کندبه عقب ن

 دنیبلند شد و شروع به دو شیجامرد به سرعت از . خوردند نیبود به رخسار برخورد کرد و هر دو زم دنیدو

آورد در  ادیبه . دبا کمک مردم بلند شد و به راهش ادامه دا. کرد یاستخوان دست رخسار به شدت درد م. کرد

 يا یصندل يرو. را محکم تر گرفت فشیک اریاخت یقلبش پر از وحشت شد و ب. بود دهید يدست مرد اسلحه ا

 .را به خود آورد او يمرد يصدا.نشست و منتظر آمدن قطار شد

 ...خانم -

 .درخشان رو به رو شد یجفت چشم مشک کیسرش را باال برد و با  رخسار

 .دیمنو ببخش -

مرد به وضوح ترس را در چهره رخسار .اسلحه اش افتاد ادی.بود که به او برخورد کرد يهمان مرد نیآورد ا ادی به

 .مشاهده کرد

 .دینترس...نه -

 .دیکش رونیرا ب یکرد و کارت نشیشلوار ج بیدر ج دست

 .زدم بیکه ترسوندمتون و بهتون آس دیمنو ببخش. هستم یسرگرد صالح -

 .دینگاهش را دزد رخسار

 .ومدین شیپ یمشکل... نه -

 ...من واقعا متاسفم خانمِ -

 :آرام گفت.منتظر او را نگاه کرد یسرگرد صالح دید رخسار
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 .رخسار زادمهر هستم -

 .کنار رخسار نشست مرد

 .خوشبختم.. هستم یآران صالح -

 **** 

 .نیخوان شما رو بب یم یقربان، سرگرد صالح -

 .تو ادیبهش بگو ب -

دوم  پیسرت مساریت. و احترام گذاشت دیکوب نیرا محکم به زم شیپاها. شد انیدر چهارچوب در نما آران قامت

 .به او انداخت یفروزش نگاه

 .آزاد سرگرد -

دوم  پیسرت یچرم اتاق اختصاص يها یصندل کیحرکت کرد و نزد.جا به جا شد یدر لباس فرمش کم آران

 .دیچیدوم فروزش در گوشش پ پیتسر مساریبم و مردانه ت يصدا. ستادیفروزش ا

 .نیبش -

 .نشست یصندل نیتر کینزد يرو یحرف چیبدون ه آران

 .شنوم یم...خب -

که از رفت و آمدهاش  یکنم اما اطالعات رشیگرچه نتونستم دستگ. کردم بیرو تعق يقربان امروز من فرد -

 .میکن ییه باند رو شناساسردست میبا کمک اونا ما تونست. رو داد ییبدستمون اومد بهم سرنخ ها

 ؟یکن یچرا معطل م. کن رشیخب،پس برو دستگ -

 :دوخت نینگاهش را به زم آران

 .میندار یقربان، ما مدرك مستدل -

 :گفت يبلند يفروزش با صدا مساریت

 ن؟یکن یم یپس چهارماهه چه غلط -

 .برده نیقربان،تمام شواهد و اسناد رو از ب -

 :شد رهیآران خ یکفروزش به چشمانش مش مساریت

 .کنم سرگرد تینذار رد صالح -

 :کرد آرامشش را به دست آورد یو سع دیکش یقیعم نفس
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 ه؟یاسمش چ -

 :محکم گفت آران

 .میگودرز سل -

 ؟یدون یازش م یچ -

 ...کدوم از دانسته هام چیقربان، ه -

 :حوصله دستش را در هوا تکان داد یب

 ؟یدون یازش م یچ. يکه مدرك مستدل ندار ستیبرام مهم ن -

بهم  نمیطبق اونچه که خبرچ. شد دیناپد شیالمع سه سال پ نایهمسرش م. و هشت ساله م،چهلیگودرز سل -

 نایم شیاز سه سال پ یکس. بردتش نیها لو بده، گودرز احتماال از ب سیخواست گودرز رو به پل یگفت چون م

کردن گودرز  دایکردنش به اندازه پ دایه اسم زمرد که پداره ب يگن معشوقه ا یم. فرزند نداره. دهیالمع رو ند

 .سخته

بلند شد و  شیاز جا. اش را به آران دوخت ینگاه آب. از حالت خشکش درآمد یدوم فروزش کم پیسرت صورت

 .نگاه کرد رونیبه ب یکم.اتاقش رفت يبه سمت پنجره سرتاسر

جلوت رو . بزنن بیشن تا بهت آس یوارد م یهر راهاز  نایا. یمواظب خودت، دوستانت و خانواده ت باش دیبا -

 .رنیبگ

 .بلند شد و احترام گذاشت آران

 .آزاد سرگرد -محکم گفت یآرام ول ییبا صدا سورنا

 .داد یدر جوابش را به خوب يصدا

**** 

 .دمیخسته شدم تمام دانشگاه رو دنبالت دو... گهید ستایوا -

 :گفتشمرده شمرده .به او نگاه کرد يصبر یب با

 .شه یشروع م گهید قهیدق هیکالس تا  -

 :کرد و گفت دنیاز کنارش شروع به دو دیسع

 .حواست باشه... امروز روز اوله ها.رسم یمن زودتر م -

 :زد و آرام گفت يلبخند
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 .خدا شفات بده -

کالس  باز مهیبه در ن يضربه ا.رفت 115سامسونتش را در دستش جا به جا کرد و به سمت کالس شماره  فیک

. خواندند یدرس م کیبرق الکترون یکه در رشته مهندس یانیبه کالس کرد و دانشجو ینگاه. زد و داخل شد

 دیسع انیدانشجو انیم. کرد ازبست و ب یچشمانش را به آرام. از نصف کالس متوجه حضور او نشده بودند شتریب

را محکم تر گرفت و به  فیک. نگاهش کرد. لب گفت ریز يزیبه او انداخت و چ یبا خنده نگاه دیسع. دیرا د

 .که انگار تازه متوجه حضورش شده بود دیاز پسرها را شن یکی يصدا. رفت ياستاد زیسمت م

 .رونیکنه ب یپرتت م ادیاالن م... استاده ينرو اونجا جا -

 .تخته نوشت و همزمان شروع به صحبت کرد يبرداشت و رو زیم يرا از رو کیماژ

 .نیسه رو با من دار کیالکترون نیقطعا که خبر دار...هستم یصالح انایآر -

که  دندیرس جهینت نیبه ا انیاش صحبت کرد و همه دانشجو رانهیسخت گ نیدر کالس راه رفت و از قوان یکم

 .را ندارند انایسر کالس آر دنیترم جرئت نفس کش نیا

 ه؟یمدرك شما چ...استاد -

 :در دل گفتانداخت و  دیبه سع يجد ینگاه انایآر

 .رسم یبعدا به حسابت م -

دکترا رو  دیکنه استاد حداقل با یم لیتحص سانسیکه اگر دانشجو در مقطع ل نکهیرسم بر ا ایدن يدر همه جا -

 ...و  رانهیا نجایکه ا ییاما از اونجا.داشته باشه

 :کرد یمکث کوتاه انایآر

 .هستم کیکترونال یرشته مهندس يدکترا يکه دانشجو دیشما من رو ببخش -

 :انداخت انیسخت به دانشجو ینگاه

 هست؟ يا گهیسوال د -

 انایآمد و آر یدرنم یکس چیدر تمام طول کالس صدا از ه. شد سیبه سرعت مشغول تدر دینشن یجواب یوقت

اعالم کرد که کالس تمام شده و بعد از کالس  انایآر نکهیبه محض ا. کرد یاستفاده را م نیشتریهم از فرصت ب

و نوشت که حق ندارد رابطه  اداس ام اس د دیبه سرعت به سع انایآر. دندیکش یرفت همه نفس راحت رونیب

 .دانشکده برمال کند يبچه ها انیرا م نشانیب یدوست

**** 
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 ومده؟ینوشاد ن کا،یرینائ -

 .اوردیب ادیخواست اصال نوشاد را به  یدلش نم. اخم کرد کایرینائ

 .دونم مامان ینم -

 يمبل تک نفره  يشالش را رو. رنگ اتاقش را باز کرد دیدر سف. گرفت و از پله ها باال رفت مایرا از س شنگاه

چشمانش را . دیپرست یاتاقش را م نیسنگ ییتنها. رنگش نشست یتخت مشک يپرت کرد و رو ونیزیتلو يجلو

 .زمزمه کرد رلبیز. دیتخت دراز کش يبست و رو

 ...درمکه برا نینه؟ایسرنوشت من ا -

 :دیکش یقیعم نفس

 ؟...تونم یبگم؟ اصال مگه م یبه ک ای؟خدا...چطور تونست؟ مگه -

 يا شهیقاب ش ریرنگ ز کیده پروانه و هرکدام به . شد رهیخ شیپروانه ها يبه تابلو. برخواست شیجا از

تا ... سخ شدهم! خشک شده. بود یآن ها م يآرزو کرد که کاش جا يلحظه ا يبرا کایرینائ. خشک شده بودند

. کرد یرا درك نم زیچ چیه یروان مارستانیتخت ب يدرك نکند که جهانشاه رادان رو. را درك نکند زیچ چیه

شد،  یم رهیخ یخال واریکه به د يدرد و دل با مرد ياش و برا یحس دلتنگ يارضا يفقط و فقط برا کایرینائ

 . گذاشت یشده قدم م نیبه آن ساختمان نفر

**** 

 جانم؟ -

 ...سالم آقا پسر -

 ؟یکن یاز ما نم يادیداداش؟  يچطور...به سالم آقا شاهرخ، حال شما -

 :را در دستش جا به جا کرد لیموبا شاهرخ

 .نکن مهرداد میچوب کار -

 ؟یهست. رونیب میفردا با بچه ها بر میخوا یم نیبب... برو بابا -

 :شد انیشاهرخ نما يلب ها يرو يا مهینصفه و ن لبخند

 کدوم بچه ها؟ -

 .گهید نیایهم ب نیتو و شرو... و نوشاد نایمنم و صهبا و پاد -
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 !ستیرفت و آمدها ن نجوریاهل ا نیشرو ؟یرو نشناخت نیهمه سال شرو نیتو بعد از ا -

 .کشه یهم نم گاریس یدونم داداشت حت یبله م -

 ؟یهم چ یگاه... رو شاخشه گهیهم که د ونیقل. میکش یم گاریس ؟یما چ... یگ یو م یدون یخوبه م -

 :قهقهه زد مهرداد

 .میزن یبه خمره هم م یدم -

 ن؟یر یساعت چند م. داداش ما الیخ یپس ب... نیآفر -

 .نمتیب یم. یشگیپاتوق هم میر یاز اونجا م. دم در خونه م ایساعت هشت صبح ب -

 .دیبرادرش را شن يکه تماس را قطع کرد صدا شاهرخ

 ن؟یرب نیخوا یباز کجا م -

 :سرش را تکان داد شاهرخ

 .میبگرد میر یم -

 :اخم کرد نیشرو

 مشروب خوردن؟ یعنیگشتن  -

 .مامور منکرات نشو داداش -

... کشه یم گاریس. دردونه ش مشروب خوره زیعز اد؟یسرش م ییبابا بفهمه چه بال یدون یمامور نشم؟ م -

 ؟...یکراك؟ گرس؟ چ ن؟ییهرو ؟یسراغ چ يبر يخوا یبعدش م

 :به برادرش نگاه کرد یعصبان شاهرخ

به گرس؟ من انقدر احمق به  يدیاز مشروب رس... یدلت خواست بگ یهر چ ستیداداش بزرگه، قرار ن نیبب -

 ام؟ینظر م

 :نگاهش رو از برادرش گرفت نیشرو

 !یاز اونچه فکرش رو بکن شتریب یلیخ -

**** 

 ...سالم مامان -

خانواده زمرد در واحد چهارم . چهارطبقه با هشت واحد یواقع در آپارتمان يا خانه. اش شد يوارد خانه مادر زمرد

 .کردند یم یزندگ
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 ...مامان -

 .آمد رونیاز اتاق ها ب یکیپدرش با لبخند از . دینشن یجواب

 .شگاهیمامانت رفته آرا -

نفره آن را به ارث برده به چشمان سبز رنگش که تنها زمرد در آن خانواده چهار. نگاه کرد یبه چهره مرتض زمرد

 .بود

 ؟ییتنهات گذاشته بابا -

اتاق . زمرد به سمت اتاق مشترك با خواهرش رفت. کرد تیهدا ییرایرا به سمت پذ لچرشیو و دیخند یمرتض

هر دو سر  لیوسا. خواهرش يزمرد و سمت چپ برا يسمت راست برا. کرده بودند میرا به دو قسمت تقس

عادت ورودش به اتاق  قزمرد طب. کرد یم ییها خودنما وارید يبزرگ رو يدازه هاعکس ها در ان. بود شانیجا

اتو  يموها کهیزمرد در حال. داد یبزرگ از او را نشان م یکه عکس يوارید. سمت راست نگاه کرد واریبه د

مرد ز یمشک يموها نیب ییطال يرگه ها. شده بود رهیخ نیبه دورب طنتیاش در هوا پخش بودند با ش دهیکش

 یرا به قول خودش م يضرور يکه تنها قسمت ها اشبرهنه  مهیلباس ن. زدند یچشمک م نندهیدر عکس به ب

از بسته بودن در اتاق مطمئن شد و به . زد تیاز سر رضا يزمرد لبخند. پوشاند بدنش را جذاب تر کرده بود

 .کرد با خود زمزمه.گذاشت زیم يرا رو یقیصد ثاقیعکس م. رفت رشیتحر زیطرف م

 .يکرد ینم یکاش خودتو قاط -

 .را که از اول وجود نداشت پاك کرد يغبار. دیبه عکس کش یدست

 ...گرچه. يکرد یم یخودتو قاط دینبا... مجبورم. بسته دیبهم ام. کنم داتیبه خاطر گودرز هم که شده پ دیبا -

 :بلند شد یمرتض يصدا

 .تلفن کارت داره ایزمرد، دخترم ب -

را از پدرش  میس یتلفن ب. رفت ییرایبه سمت پذ. دیتلفن را نشن يشده بود که اصال صدا ثاقیم ریدرگ آنقدر

 .گرفت و به اتاقش بازگشت

 بله؟ -

 زمرد؟ يکار کرد یچ -

 چکار کنم؟ دیروزم نگذشته با هیهنوز  یبه نظرت وقت -

 .شده باشه یچقدر قاط اروی نیا ستیمعلوم ن. میزمرد وقت ندار -
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 :است بحث را عوض کرد دهیفا یدانست بحث با گودرز ب یکه م زمرد

 خونه؟ يزنگ زد یچ ياصال برا -

 !يرو جواب نداد تیگوش -

 .پاسخ داشت یسه تماس ب. نگاه کرد لشیبه صفحه موبا زمرد

 لیخطرناکه جناب زرنگ؟ من واسه تو نگرانم اما دل یگ یخونه؟ نم یزنگ بزن دیاگر من جواب ندادم تو با -

 .بکنم اناتیجر نیا ریخانواده خودمم درگ شه ینم

 :کالفه شد گودرز

 .کن دایرو پ ثاقیم نیتر ا عیهرچه سر. دونم یمن نم -

 یسرش را در بالشت فرو کرد و تا م. تخت پرت کرد يکه داشت خود را رو یقطع شدن تماس، زمرد از حرص با

 .زد غیتوانست ج

 

 

**** 

 ...دوم فروزش پیسرت ارمسیت ،یانتظام يرویمعاون فرمانده ن -

 .همکارانش گفت یبلند شد و رو به تمام زیاز پشت م. دینام خودش را شن سورنا

 ...میبسم اهللا الرحمن الرح -

 :دیکش یقیعم نفس

 برزیاز عمال قاچاق به نام فر یکی میما تونست شیپنج سال پ نیاطالع دار یبرادران، همونطور که همگ -

 ...میرسوناعمالش ب يرو به سزا يشکور

 :کرد و در دل گفت یمکث

 ".تاوانش رو دادن ایکه آراد و آند "

 :ادامه داد مصمم

 يشکست بد سشیما در باب به دام انداختن رئ. شد یم ختهیبه دار آو دینبود که با یاما اون فرد تنها کس -

 .میخورد

 .گرفت یانتظام يرویرا از فرمانده ن نگاهش
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مبارزه با مواد، به من گفت که تونسته اون فرد  رهیدا اقتیاز افسران با ل یکی،یسرگرد صالح شیچند روز پ -

 ...کنه اما ییرو شناسا

 :در چشمان حضار بماند يشاد نگذاشت

 .میاون سردسته باند هست ندار نکهیرو دال بر ا یمدرک چیما ه -

 .چشمانش را بست يدیبا ناام فرمانده

خواهم  انیهم متعاقباَ شما رو در جر نیدر مورد اجالس و. ار بدمقر انیخواستم شما رو در جر یمن فقط م -

 .گذاشت

شده بود اما سورنا هنوز سر  یاتاق خال. فرمانده ختم جلسه را اعالم کرد. حالت شدند یو ب يسورنا جد چشمان

 .کرد یجست و جو م زیم يچوب ها انیرنگش نگاه دختر پنج ساله اش را م یچشمان آب. نشسته بود شیجا

 ...سورنا -

 .به مافوقش نگاه کرد سورنا

و  ا،یدر مورد دخترت آند. رو در موردت گفت زیبهم همه چ يسردار تشکر. یگرفت عیکه ترف شیاز پنج سال پ -

هم من، هم بچه . رمتینظر بگ ریمجبور بودم و هستم که ز. در مورد برادرت هم گفت. سرگرد مقدم هم گفت

 سیپل ياداره  نیا يتو هساله ک یلیخ. یکن یموضوع رو درك م نیا دونم که یم. حفاظت اطالعات يها

ازت  گهیدونم د یم... بذار اعتمادمون نسبت بهت خدشه دار نشه. شناستت یسردار از دوران جنگ م ،یهست

ش  زهیتو انگ. یتون یدارم که م مانیاما به عنوان معاونم، بهت ا یها شرکت کن اتیعمل يگذشته که خودت تو

به . کنم یم دشییمنم تا یکن یم دییرو تا یسرگرد صالح تواگر ... و آراد ایحداقل به خاطر آند ،يرو دار

 .دارم مانیانتخابت ا

 :دیچیفرمانده در گوشش پ يصدا

. یمهمه که تا اجالس، مدرك جمع کن یلیخ. گرفتم ماتومیمن اولت.میمهلت ندار شتریب نیاما ما تا اجالس و -

  ادته؟یرو که  یسرهنگ تهران. ها آغشته ست یلی، دستش به خون خکه هست یاون آدم،هر ک

 :تکان داد سر

 .قاتلش به دست خودشون کشته شد -

 .بود ییقاتلش خواهر سرهنگ دوم رنجبران و زن برادر سرگرد رضا -

 .دیپرس يعالقه مند چگونهیبدون ه سورنا
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 ؟...ییو برادر سرگرد رضا -

 یبه دست مسعود مظفر که خوب م ییرضا نیکشته شدن برادرش سرگرد افشکه بعد از  ییرضا نیسرگرد آرت -

دختر داره به اسم مهتاب  هی. استعفاش رو قبول نکرد چوقتیه یالبته سرهنگ رازق. استعفا داد بایتقر ش،یشناس

 .چهارسالشه کیکه نزد

 ؟...خب -

اونم به خاطر . شتریب ییز سرگرد رضابا. نیبود دهیهمتون کنار کش بایتقر.نیش رو دار زهیشماها همتون انگ -

سردار رنجبران پدر سرهنگ دوم رنجبران . چون هم مادرش و هم همسرش و هم برادرش کشته شدن. دخترش

سر مسعود مظفر بوده  ریز نایهمه ا. فوت کرد یو سکته قلب يماریهم که بعد از کشته شدن دخترش به علت ب

 دیبا. میاریازش اطالعات بدست ب میمسعود کشته شد و نتونست. دبو يشکور برزیهمدست فر یزمان هیکه اونم 

 .دیدور هم جمع بش

 چکار کنم؟ دیبا -

. نیبگو که قراره چکار کن. بده حیرو توض تیخودت هم براشون موقع. رو بفرست سراغشون یسرگرد صالح -

 .در انتظار ماست يزیچه چ میرو جمع کن هیقض نیتا اجالس ا میبگو که اگر نتون

 محرمانه باهاشون صحبت کنم؟ -

از  دینبا یاما کس. یدون یهر جور خودت صالح م ،یباش یصحبت دوستانه باهاشون داشت هی یتون یم -

 .مهمه که محرمانه بمونه یلیخ. گفت و گوتون خبردار بشه يمحتوا

 .بلند شد و احترام گذاشت سورنا

 ...!سورنا -

 بله قربان؟ -

 .دلش برات تنگ شده. نبز يسر به سردار تشکر هی -

آنجا سورنا . کار را ندارد نیدانست قدرت ا یکه خودش هم م یرفت در حال رونیگفت و از اتاق ب یچشم سورنا

 .انداخت یآراد م ادیرا به 

**** 

 .سالم خاله -

 !ياز ما کرد يادیچه عجب . به به سالم دختر خوب -
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 .نداشت یکردن استعداد خاصاصوال در تعارف . نگفت يزیزد و چ يلبخند کایرینائ

 ...تو دختر ایب -

 .تر شد و وارد خانه خاله اش شد قیعم لبخندش

 ...خاله  -

 .زمیبله عز -

 ن؟ییتنها -

 .یهم زمرد خونه ست هم مرتض زمینه عز -

 .زمرد شیپس من برم پ -

 .ارمیبرو االن منم براتون شربت خنک م -

 .شه خاله یزحمتتون م -

 ه؟یچه حرف نیا -

 .زد یآرام يبه در کرم رنگ اتاق زمرد ضربه  کایریئنا

 خونه هست؟ یکس -

 :با خنده در را باز کرد زمرد

 .اتاق ولوئن دختر خاله يتو ثهیارواح خب رینه خ -

 ث؟یرفت روح خب ادتیسالم  -

 !کترهیسالم از کوچ -

 .سال ازت کوچکترم هیفقط  -

 .نداره یسال و دو سال فرق هی. هیکاف يکتریکه کوچ نیهم -

 ه؟ینجوریا -

 .هینجوریا قایدق -

 :به عکس زمرد انداخت ینگاه.نشست یصندل يخنده کنان رو کایرینائ

 ه؟یچه عکس نیا یدخ -

 ؟یگ یم نویا نجایا يایهر دفعه م يدقت کرد -

 .يد یچقدرم تو گوش م -
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 :زمرد بلند شد غیج. تخت انداخت يو رو دیشالش را از سرش کش کایرینائ

 .کن شزونیآو -

مورد  نیاو را در ا شهیهم کایرینائ. باشد شیسر جا زیمتنفر بود و دوست داشت همه چ ختهیاز اتاق به هم ر زمرد

توجه  زیم شهیش ریز یخواست برگردد که عکس. کرد زانیبا خنده بلند شد و شالش را آو کایرینائ. کرد یم تیاذ

 .را گرفت شیجلو مرددست ز شود قیصاحب عکس دق يکه خواست رو نیهم. ش را جلب کرد

 .محرمانه ست دخترخاله -

 :تمسخر گفت یبا کم کایرینائ

 ده؟یجد یدوست اجتماع -

 :دیکش یقینفس عم زمرد

 .فکر کن نطوریا -

 :دیپرس يبا کنجکاو کایرینائ

 ه؟یاسمش چ -

 اوردیسر در ن يزیدارد و تا از چ يریناپذ يریس يکنجکاو کایریدانست نائ یم.نفسش را با شدت فوت کرد زمرد

 .گرفت کایریزمرد نگاهش را از نائ. دارد یبرنم دنیدست از پرس

 ...ثاقیم -

 .با هم نیخوش باش. ولیا... ولیا -

برداشت و  شهیش ریزمرد به سرعت عکس را از ز. اتاق رفت گریبه سمت د کایرینائ. زد يدر دل پوزخند زمرد

 يچشم دوخت که جلو کایریزد و به نائ تیاز سر رضا يخندزمرد لب. بعد عکس کامال پاره شده بود يلحظه ا

 از نوشاد چه خبر؟ -دیزمرد پرس. نشسته بود وتریکامپ

خودش  يزمرد اما به رو. را زمزمه کرد "یچیه"مثل  يزیچ رلبیز.هنوز آن اتفاق را فراموش نکرده بود کایرینائ

 .اوردین

**** 

 

 ن؟یزن یحرف م نیدار یدر مورد ک - گودرز

 :از مزدورانش گفت یکی
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 .رنجبران اشاریسرهنگ دوم  -

 ؟...چکار کرده قایدق -گودرز

 .برد نیباند مسعود مظفر و برادرش رو از ب گهیبا کمک چندنفر د شیچهارسال پ کینزد -

 م؟یباش ینگران چ دیاالن با -گودرز

 .نداشت تیفعال یلیبود خ یچند وقت هی -

 و االن شروع کرده؟ -گودرز

 .که آرامش قبل از طوفان باشه میترس یم.دهیبه حداقل ممکن رس تشینه، فعال -

 ؟يدار يچه خبر گهید. بره ادتونی دیرو که با ییزایکه اون چ نینکن سایپل ریخودتون رو درگ ادیز -گودرز

 .دار زدن شیرو پنج سال پ برزیفر. داداشش گذاشته يپا يپا جا يشکور برزیبرادر فر دونیفر -

 کنه؟ یداره چکار م اقیخب؟ دق -گودرز

 ... نطوریهم هم برزیپسر فر. لو بده سایترسم خودشو به پل یم.کنه یکار نم استیبا س برزیبه اندازه فر یلیخ -

با لو  دینبا... نیاگر دست از پا خطا کرد بهش مهلت ند. حواستون بهش باشه...نیبهشون فرصت بد -گودرز

 .هبش هیرفتنش باعثث به دردسر افتادن ما و بق

**** 

 يدستش لحظه ا. کرد رهیت يکنار در قهوه ا يمات قد يبه پنجره ها ینگاه.ستادیا يدرب خانه ا يجلو آران

 یگذشت تا در باز شد و زن يا قهیچند دق. زنگ را فشرد يا هیثان يقبل از زدن زنگ در هوا ماند و بعد به اندازه 

 .گل دار در را باز کرد يکوتاه قد که چادر

 بله؟ -

 :به خود آمد انآر

 ؟ییمنزل جناب سرگرد رضا -

 ن؟یکارشون داشت...بله -

 ...بله -

 کارشون داره؟ یبگم ک -

 :دیداد درجه اش را نگو حیترج آران

 .یآران صالح -
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در باز شد . داد و منتظر ماند هیکنار در تک واریاش را به د کهیآران ت. درب را بست و آران را در انتظار گذاشت زن

 .شد انین نماو صورت ز

 .شناسن یرو نم یکس نیگفتن همچ -

داشت بدون وقفه از کنار زن گذشت و به اعتراض او توجه  نیرا از جانب آرت یحرف نیکه از قبل انتظار چن آران

متوقف  ییبه سمت جلو برداشت که با صدا یقدم. عیطبقه بود و وس کی. به داخل خانه کرد عیسر ینگاه. نکرد

 .شد

 .ستایسر جات وا -

به  تیآران با جد. بود ییرضا نیشک سرگرد آرت یشد که ب انیآران نما يرو به رو يدر راهرو يمرد قامت

 .يجد یبلند و صورت يو نه ساله بود با قد یس يمرد نیآرت. زل زد نیآرت یچشمان مشک

 ؟یهست یک -

. و زن را با اشاره دست مرخص کرد فتایبا فراست مقصود او را در نیآرت. به زن کوتاه قد نگاه کرد دیبا ترد آران

 .را داد نیکه مطمئن شد زن از خانه خارج شده است جواب سوال آرت نیآران بعد از ا

 .هستم یسرگرد آران صالح -

 :بود ردوستانهیغ نیآرت لحن

 ؟يخوا یم یمن چ يو تو خونه  -

 م؟یو حرف بزن مینیبش میتون یم -

 :نکرد يرییتغ نیآرت نگاه

 .باشه -

 .کردند ینشسته بودند و به هم نگاه م ییرایدرون پذ يمبل ها يبعد هر دو رو يا هلحظ

 !منتظرم -نیآرت

 ...سرگرد -

 .اومدم رونیب یانتظام يرویوقته از ن یلیخ. ستمیمن سرگرد ن -

 .شما رو قبول نکرده ياستعفا یاما کس -

 :به طرف آران خم شد قیعم یبا اخم نیآرت

 .یطفره رفتن چیدون هب.منظورت رو کامل بگو -
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 :با خونسرد نگاهش کرد آران

 .گفتم یداشتم م -

 :را با زبانش تر کرد و ادامه داد لبش

 .از شما دعوت به عمل آورده ،یانتظام يرویفرمانده ن شنهادیبا پ. دوم فروزش پیسرت -

 :دیپرس تیبا همان جد نیآرت

 ؟یدعوت به چ -

 !يهمکار -

 در چه باب؟ -

بهتون  دیشما دعوتش رو قبول کرد يهردو یوقت. زش منتظر شما و سرهنگ رنجبران هستدوم فرو پیسرت -

 . گه یرو م هیاصل قض

 .کنم یرد م -

 . سرگرد... دستوره هی نیگفتن بگم ا مساریت -دوخت نیچشم در چشمان آرت آران

 .بلند شد آران از جا. و به همان سرعت هم خاموش شد دیشعله کش نیآرت يخشم در چشم ها يا لحظه

 ...دیرو بد مساریآدرس خونه ت -

 .خارج کرد بشیرا از ج یبه سرعت کارت آران

 .دیایب یلطفا با لباس شخص-

 ...صبر کن -

 .بود ستادهیاش ا يمتر کیبرگشت که در  نیبه سمت آرت آران

 ؟یدون یدعوت نم نیدر مورد ا يزیچ چیه -

 :نگاهش را از او گرفت آران

 .ریخ -

**** 
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 .را باز کرد و وارد باشگاه شد يدرب ورود نیشرو

 .سالم آقا -

از شصت  شتریاما در ظاهر ب دیرس یبه زحمت سنش به پنجاه سال م. کرد ینگاه انسالیبه مستخدم م نیشرو

 :زد و نگاهش کرد يلبخند نیشرو. دیانینما یسال م

 ن؟یبا من -

 :تعجب کرد انسالیم مرد

 .البته آقا -

 .مهران خان ستمیقا نآ نم،یآخه من شرو -

 .به لبان مهران نشست يلبخند مچهین

 ...آقـ نیذار یسر کار م -

 .تمام ماند مهین نیشرو يچهره  دنشیبا د حرفش

 ...آخه...خب -

 .نمیمن فقط شرو. آقا مهران نیپدر من يشما جا -

گوش  يهدفون را رو. ندکردن بود نیسه نفر در حال تمر ایدو . به داخل کرد یدرب را باز کرد و نگاه نیشرو

را  يدکمه ا. کرد کینشانه گرفت و چندبار پشت سر هم شل. را در دستش گرفت یمحکم کرد و کلت شیها

بدون آن که برگردد هدفون . شانه اش حس کرد يرا رو یدست. به طرفش شروع به حرکت کرد بلیفشرد و س

 .دیشن یخندان يصدا. شتگذا شیروبه رو زیم يبرداشت و کلت را رو شیگوش ها يرا از رو

 .يپشتتم برنگرد یش یمتوجه م یمونده که وقت نمونیهم گهید -

 .رو نگه دار یحرمت اون دو سال اختالف سن.سالم کن ادیلمس کردن صدات درب يبه جا -برگشت نیشرو

 به پشت يآران ضربه ا. را در آغوش گرفتند گریهمد يشدند و در لحظه ا رهیرنگ به هم خ یچشم مشک دو

 .زد نیکمر شرو

 جا کجا؟ نیتو کجا، ا -

 !یستین چوقتیکه ه ییتو امیم شهیمن که هم -نیشرو

 .منو يدیکه ند یسعادت نداشت -آران

 .وقت بچه پررو هی ياریکم ن -نیشرو
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 :دیآران پرس دندیدو با صدا خند هر

 شاهرخ و آقا عارف چطورن؟ -

 ...و  يول گرد. ست شهیشاهرخ که مثل هم -

 .نگفت چیه یآران متوجه شد ول. تمام گذاشت مهینحرفش را .

 :ادامه داد نیشرو

 .ده یو اون فحش م نیو به ا نهیب یم یاسیتو خونه نشسته و اخبار س شهیبابا هم که مثل هم -

 :دیخند آران

 ره؟یپس همه گ -

 ؟یچ -نیشرو

 .زایچ نیو ا دنیاخبار د نیهم -آران

 ه؟یجور نیهم هم اریآقا خشا -نیشرو

 . بلکه بدتر -آران

 چطوره؟ اناآری – نیشرو

 .شروع شده سشیتازه تدر... یچیه -آران

 .ما شیپ نیایپس فردا شام ب انایو آر اریبا آقا خشا... گم آران یم -نیشرو

 .شه ینه زحمت م -آران

 .میپس فردا منتظر ه؟یبرو بابا زحمت چ -نیشرو

 :لبش را به دندان گرفت آران

 .امینتونم ب ممکنه من خودم...نیشرو -

 ؟يدار تیچطور؟ مامور -نیشرو

 !چقدر طول بکشه ستیمعلوم ن. تهیشه گفت سخت تر از مامور یم ییجا هیاما تا  ستیکه ن تیمامور -آران

 خارج از تهرانه؟ -

 ...دینه با...نه -
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 نیشرو در مقابل چشمان متعجب. از آن پرونده محرمانه است يزیشد که هرچ يادآوریذهن آران به سرعت  در

 بلیبه طرف س يراندازیگذاشت و شروع به ت شیگوش ها يرا رو یهدفون. کلتش را درآورد. حرفش را قطع کرد

 .کرد

**** 

نکرده  ییکدام او را شناسا چیداده بود اما ه شیرا به همه رابط ها ثاقیم يبه گودرز گفت که نشانه ها زمرد

گودرز  التیتخ دهییزا یندارد و حت یوجود خارج یقیصد ثاقیکه م دیرس یم جهینت نیداشت به ا بایبودند و تقر

 .است

 ؟یتو مطمئن -

جوابش تنها نفس . به چشمانش کرد قیعم یگودرز ولو کرد و نگاه يروبه رو یصندل يخودش را رو زمرد

 .زد زیم يرو یمشت تیگودرز با عصبان. بود که از دهان زمرد خارج شد یقیعم

 . درست جوابم رو بده -

 :با اخم نگاهش کرد  زمرد

 وجود داره؟ اروی نیکه ا یتو مطمئن –

 .میدید کیرو از نزد ثاقیم نیا گهید يها یلیبافم؟ من و خ الیمگه من خ ه؟یمنظورت چ -

 ؟يدیپس چرا همون موقع به حسابش نرس -

 :کرد قیعم یاخم گودرز

  ؟یکن یمنو بازخواست م یچ يتو برا -

 :گفت یالیخ یبا ب زمرد

 .پرسم یدارم م -

 .ستیدونستم از ما ن یچون اون موقع نم -

 است؟یپس از ک -

 !دونم یچه م.هست رانیمختلف تو ا يهمه باندها نیا -

 :حدس زد زمرد

 .سهیپل دیشا -

 .شد یم یکل باند متالش دیاگر بود تا االن با. دونم یم دیبع -
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 .نکردن رمونیدستگ نکهیدارن از ا يقصد هیو  سهیپل دیشا -

در هر صورت دو سه نفر از بچه ها رو با خودت داشته باش ...دیشا. بکن سایپل يهم تو یقیتحق هیاما  هدیبع -

 .ش با خودم هیبق نجا،یا ارشیب يکرد داشیاگر پ

 ش؟یبکش يخوا یم -

معامله  نیبنشونتم؟ آخر اهیادامه بده به خاك س ينچوریذارم هم یم ؟يفکر کرد یچ -کرد یقیاخم عم گودرز

 یاگر دستم بهش برسه م. م رو از دست دادم یدائم يها ياز مشتر یکی. آقا خراب شد نیطر همم به خا

 .ش کنن کهیت کهیسگا که ت ياندازمش جلو

 .از کنار صورت زمرد گذشت يا يگاریجاس. را پرت کرد زیم يرو لیشد و وسا یعصب گودرز

 .خورد بهم یم وونه؟داشتیچته د -

 :اش فرو کرد يترخاکس يدستش را در موها گودرز

 .شم یم وونهیدارم د -

 .دست گودرز گذاشت و گفت يدستش را رو یبا مهربان.گودرز نشست یبلند شد و کنار صندل شیاز جا زمرد

 ...کنم داشیدم پ یقول م -

**** 

پرونده و درب  نینگاهش را ب یرا در دستسش گرفته بود و گهگاه ينشسته بود و پرونده ا نشیدر ماش آران

و  دیکش رونیرا از پرونده ب یآران عکس. خارج شد يدرب عمارت باز شد و مرد. چرخاند یرنگ م دیت سفعمار

 .لب گفت ریز. داد قیبا چهره مرد تطب

 .رنجبران نیاسی -

 .زنگ در را زد. را باز کرد و به سرعت به طرف عمارت رفت نیدر ماش. شد تا مرد از عمارت دور شد منتظر

 :دیشش رسبه گو يبم مرد يصدا

 !دییبفرما -

 .افتاد يریتصو فونیآران به آ چشم

 ...يآقا -

 !تو ایب -
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و دو طبقه  عیوس یعمارت. خانه را از نظر گذراند يلحظه ا. وارد خانه شد اطیبرخورد با احت نیمتعحب از ا آران

در قسمت  قهیمبلمان کرم رنگ با سل. کرد یرا به آران القا م يحس بد وارهایدست د کی دیرنگ سف. بود

 ينهارخور زیسالن م گریگوشه د. بود لمتص واریبه د ینچیچهل و دو ا ونیزیشده بود و تلو دهیسالن چ ییجلو

 .خورد یبه چشم م یست مبل سبزرنگ میگذاشته شده بود و ته سالن ن يهشت نفره ا

 .دیخوش آمد -

 .آمد یم نییبودند پا یمنتهکه به طبقه دوم  ییاز پله ها یافتاد که به آرام يآران به مرد نگاه

 .سرگرد ستین يازیبه اسلحه ن نجایا -

و  ستادیآمد و صاف ا رونیاز گارد خود ب. متوجه شد که دستش به طرف اسلحه اش رفته بود يلحظه ا آران

 .احترام گذاشت

 ...قربان -

 :گفت یتامل به آرام يبعد از لحظه ا. موشکافانه کرد یبه آران نگاه مرد

 .آزاد -

 .ست سبز رنگ نشست مین يمرد رو. آران به دنبالش به راه افتاد.طرف ته سالن رفت به

 .سرگرد نیبش -

 :نشست یبه آرام آران

 .امیکه من م نیدونست یاز کجا م -

 .مرد نشست و به همان سرعت هم پاك شد يلب ها يکمرنگ به سرعت رو يلبخند

 .خودمو دارم يمن آدما -

 :دیکش یقینفس عم آران

 !نجایاومدم ا یچ يبرا نیدون یپس م...هنگسر -

 یدفترشون چکار م يتو شونیندارم که بدونم ا یخاص یفروزش دسترس مساریت انیدر اصل من به اطراف -

 یکه بهم مربوطه رو دنبال م یمن فقط اتفاقات. هم نداره یدر ارتباطن که البته به من ربط یبا چه کسان ایکنن 

بره و البته  رونیبرادرم از خونه ب کهشه  یقبل از ورودش به خونه من منتظر م یحسرگرد آران صال نکهیا. کنم

هفته  کیباهاش داشتم و  یلینسبت فام هی یبوده که از قضا من زمان ییرضا نیچند روز قبلش خونه سرگرد آرت

 ...دوم فروزش بوده پیدفتر سرت يقبل هم تو
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 :مرد نشست يلب ها يرو يپوزخند

هم که مسلح  یوقت. چکار داره قایخواد وارد خونه م بشه و دق یم یما برام مهمه که بدونم کپس سرگرد، مسل -

 یلیمسئله خ هیکه  رمیبگ جهیتونم نت یپس م. خودش رو آماده کرده يزیشه واسه هرچ یشه معلوم م یوارد م

اما چرا . یمل تیامناحتماال مسئله . خواد یکامل م یهست که آمادگ ياون چه مسئله ا. نجایمهم کشوندتش ا

 ؟ییرضا نیمن؟ چرا من و آرت

 :زد يتر قیلبخند عم مرد

گردم به  یبه نظرت من برم... خودت بگو سرگرد. فروزش مساریما و ت نیب. ما مشترکه نیکه ب يزیچ هی دیشا -

 کنن؟ یرو ازش طرد م اقتیبا ل يکه افسرا ییجا

 .ست ياست کار دشوار هدیچیکه مرد دور خودش پ يحس کرد نفوذ به گارد آران

 ...هییرضا نیاگر منظورتون سرگرد افش -

 .شد نود درصد االن زنده بود و البته خواهر من یطرد نم سیپل يرویاگر از ن. منظورم همونه قایدق -

 :به خودش جرئت داد یکم آران

 ن؟یپس چرا استعفا نداد -

 یگاه. جلو هم نرفتم یول دمیعقب نکش. کنن یدونستم استعفام رو قبول نم یم. ستمین نیمن مثل آرت -

 .یرو از من بهتر بدون نیفکر کنم تو ا. البته الزمه ینافرمان

 :برآشفت آران

 .ستیاالن مسئله من ن -

 مساریت. وسط ادیخود به خود همه گذشته ما م میرو انجام بد يسرگرد؟ اگر قراره ما کار هیپس مسئله ک -

 نیبه ا يرو که گذشته ا ییکنه پس چرا ماها سکیر یکه بخواد الک ستین یشناسم آدم یکه من م ياونجور

  ه؟یچ لشیدل نیا... با وجود گذشته خودش یحت ه؟یخواد جمع کنه؟ علتش چ یم میشکل دار

 .نداره سرهنگ یمسائل به من ربط نیا -

قته آب از سرم و یلیچون خ. بدم یتیدستورات اهم نیبه ا یلیکه خ ستمین یمن، آدم. بگو مساریبرو به ت -

که با  ستمین نیدر ضمن، من آرت...شم یدرجه هم م نیا الیخ یب یمن حت. من بشن الیخ یبرو بگو ب. گذشته

 .بترسم "دستوره هی نیا" يا شهیجمله کل هی

 :کرد یاخم مرد
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 .اومده رونیب یانتظام يرویرنجبران اسما و رسما از ن اشاریبرو بگو  -

**** 

  

 

 

 .رفتار کنه ينجورینبود ا دیبودم بع دهیقبال ازش دکه  ییاز رفتارها -

 قربان؟ میبکن دیچکار با -

 .شه یقطعا خبردار م. خونه ش میر یبا هم دوباره م گهیدو سه روز د -داد هیبه مبل تک سورنا

 .که خواهرش رو کشتن سرسخت تر هم شد یاز وقت. هیآدم سرسخت... خب -به آران کرد و ادامه داد ینگاه

 رش رو کشتن؟خواه -

 ؟يمگه خبر ندار -

 ...نه -

 ؟يحالش رو دار...هیطوالن انشیکم جر هی...خب -

 .ندارم یمن مشکل -

 :مبل گذاشت یدسته چوب يدستش را رو سورنا

 ياز پرونده ها یکی يسرهنگ داشت رو. رو ترور کرد ینفر، سرهنگ تهران هی ش،یچهارسال پ کینزد... خب -

منفجر شد و چند  نشیروز صبح ماش هیکرد که  یشد کار م یم یود مظفر منتهبزرگ مواد مخدر که به مسع

 نیافش ،ییسرگرد رضا درکه برا یقاتیطبق تحق. گلوله به سرش کشته شد هی کیبعد دخترش هم با شل قهیدق

 شارایرنجبران خواهر سرهنگ دوم  گانهی. کار رو کرده بود نیرنجبران ا گانهیبه اسم  يانجام داد دختر ییرضا

 یعنیاداره معروف شده بود چون قاتل  يتو ییپرونده ش به اسم کلت طال. رنجبران که اون زمان سرگرد بود

رو کشته  اشاریکرد  یفکر م یزمان هیکه  گانهی. کرد یم ادهاستف ییکلت طال هیرنجبران از  گانهیهمون 

 گانهیبه کشتن  میباند تصم يسردسته ها. کنه یاما اونکار رو نم. رو بکشه نیو افش نیکه ارت رهیگ یم تیمامور

 گانهیده و  یرو هل م گانهیشدت انفجار . شه یخواسته وارد خونه ش بشه خونه منفجر م یم یوقت. رنیگ یم

که مادر و  شهیچند روز بعد متوجه م نیآرت. ده یحافظه اش رو در اثر برخورد سرش با لبه جدول از دست م

رو فرستاده بودن سراغشون کشته شده بودن و مهتاب دخترش هم گمشده  گانهیکه  ییهمسرش توسط همونا
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که حافظه  یتا وقت هکن یبهشون شک نکنه عقدش م نکهیا يبرا ادیبه هوش م گانهی نکهیبعد از ا نیافش. بود

 ییآدما یکی یکیکنه  یشروع م. گه ینم نیبه افش ارهیکه حافظه ش رو به دست م یوقت گانهیاش برگرده اما 

 ادداشتی هی یکنه ول یفرار م نیقتل از خونه افش نیبعد از دوم گانهی. کشه یکشوندنش به اون باند رو مکه 

هم دنبالش  نیهم يشده بود برا گانهیواقعا عاشق  نیافش. هکن یذاره و به کارهاش اعتراف م یم نیافش يبرا

از  شیب يعالقه  نیکنه ممکنه ا یر مفک نهیب یم گانهیرو به  نیکه شدت عالقه افش نیآرت یاز طرف. گرده یم

 رنیگ یم میزنه و تصم یکه مافوقشون بود حرف م یبا سرهنگ رازق نیهم ياثر بذاره برا تشونیمامو يحد رو

از اداره طرد  بایکامال عجوالنه که از دست من خارج بود، تقر میتصم هی یط نیافش. رنیبگ نیپرونده رو از افش

رو که به  گانهیزنه و  یرنجبران جا م اشاری يبه جا یو پوست مصنوع میبا گرمسعود مظفر خودش رو . شه یم

رو به خونه  نیو افش رهیگ یتماس م نیکشونه و بعد با افش یپناه برده بوده به طرف خودش م نیاسیبرادرش 

ود مسع يبرا يروز هیکه خودش  یقالب اشاری يبازو يرو یخالکوب هی دنیبا د گانهیاون جا . کشونه یش م

. کرده در واقع مسعود مظفر هست یمعرف اشاریکه خودش رو  یشه کس یکرده بود متوجه م یمظفر طراح

گفت  گانهیاون روز مسعود به . مسعود رو هم کشت خودشد البته  دیاون خونه شه يتو يریدرگ هی يتو نیافش

که  يا یزمان زندگ یکه ط یاطالعاتاونو قانع کردن که . اشاریرفتن دنبال  نیو آرت گانهی. کشته نشده اشاریکه 

شب . برادرش بود دیسع شیپ نیبود که دختر آرت دهیاز مسعود شن گانهی. اونا بذاره اریخفا داشته رو در اخت يتو

و  رونیکشه ب یرو از اونجا م نیاونجا و مهتاب، دختر آرت رهیم گانهیمطفر  دیحمله به خونه سع اتیعمل ازقبل 

 یاون هشت سال زندگ يبرا اشاری. رهیم یم اشاری يدستا يخوره و تو یم ریدش تکشه اما خو یرو م دیسع

با  نیآرت یول رهیگ یم درجهاطالعات ارزشمندش ارتقا  يکردن مرده و برا یکه داشته و همه فکر م یسخت

 قبول چوقتیاستعفاش رو ه یکنه که خوب سرهنگ رازق یم يریاز اداره کناره گ یمختوم شدن پرونده به کل

 ... میرو از دست داد ییرضا نیمثل افش قیافسر ال هیمن واقعا متاسفم که . نکرد

 :قفل شدند یدر چشمان مشک یآب چشمان

 .کمه یلیخ... اما کمه میشش ماه وقت دار نیتا اجالس و.نیکنار هم جمع بش دیحاال شما با -

 سوال بپرسم؟ هیتونم  یم...قربان -

 ...!بگو -

 فته؟یب یقراره اتفاقاجالس  يتو...قربان -

 .ستیفعال وقتش ن. گم یمن به موقعش م...اریرو ب نیو آرت اشاریتو  -
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 .چشم قربان -

 .دیسورنا را شن يبرود که صدا رونیخواست از اتاق ب. بلند شد و احترام گذاشت آران

 ...آران -

 .گفت اطیبا احت. تا به حال اسمش را صدا نزده بود. آشکار به سورنا نگاه کرد یتعجب با

 !قربان -

 .را مهار کند شیکرد لرزش صدا یچشمانش را بست و سع. ستادیبلند شد و پشت به آران ا شیاز جا سورنا

تونم  یها نم اتیعمل يکه من بدون حکم تو یدون یم. همه خانواده ت...نطوریهم.مواظب خودت باش -

 ...گهیمن، د. نینینب يگزند نیکن یکنم اما خودتون سع تونیهمراه

 :محکم گفت ییآران با صدا. رفت یآرامش رو به خاموش يصدا

 .حتما قربان -

 .را باز کرد در

 شد؟ دیشه يسرگرد آراد مقدم چجور یدون یم -سورنا

 :نگاه کرد نیبه زم آران

 .قربان ریخ -

 ...داشت يدیشد يزیخونر.ش هیخورد به کل ریمن، ت يچشما يجلو -

 .سورنا انگار فکرش را خواند .ذهن آران را سخت مشغول کرد یسوال

 .ش رو به من اهدا کرده بود هیکل یکیاون  -

خبر نداشت سورنا زمان کشته . او بشکند يمانند سورنا جلو ياصال دوست نداشت مرد. رفت رونیاز اتاق ب آران

 دوستش شکسته بود، نیشدن بهتر

**** 

 

 ...بانو دینیبش دییبفرما -

 زیم يدستش را رو. رنگ کرد یمشک زیبه م یمز رنگ نشست و نگاهچرم قر یصندل يرو دیترد یکم با

 .حاضر شد زشانیگارسون کنار م دیبگو يزیتا خواست چ. گذاشت و به چشمان مخاطبش نگاه کرد

 دارن؟ لیم یخانم و آقا چ -
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 :به رخسار کرد ینگاه آران

 رخسار؟ يدار لیم یشما چ -

 .اوردیخودش ن يرا به رخسار وارد کرد اما به رو یشوک نامش از زبان آران با آن لحن به خصوص دنیشن

 .اسپرسو هی؟...من -

 :و به گارسون نگاه کرد دیکش یقینفس عم آران

 .پس دو تا اسپرسو -

 .دیرخسار لبش را گز. شد بیغ هیکرد و در عرض دو ثان یمیتعظ مچهین گارسون

 !يدار يکه با من کار یگفت -

 :ادد هیتک یبا آرامش به صندل آران

 .بله دارم -

 :صورتش کنار زد يرا از جلو شیموها رخسار

 .منتظرم -

کوچک اسپرسو را رو  يها وانیگارسون ل. داد یاز حدش رخسار را آزار م شیب يخونسرد.نگفت يزیچ آران

 .ستیرا در دستش گرفت و به داخل آن نگر وانیآران ل. گذاشت و رفت زهایم

 ...برم دانشگاه دیبا. کار دارممن  ،يبا من چکار دار نیشه بگ یم -

 .خانم يدانشگاه ندار گهیشما تا سه روز د -

 .کرد یاش م یآران عصب يلب ها يلبخند رو. شد رهیمبهوت به آران خ رخسار

 ؟...از کجا -

 .ستیمهم ن -

 .مهمه -

 م؟یآشنا بش شتریب میتون یم -

 :کرد یاخم رخسار

 ...ما االنشم! ؟...هیمنظورت چ -

 .ازدواج کردم يتقاضا میبگ میتون یم شتریب. محکم تر بشه یکم یام رابطه مون از دوستخو یمن م -

 :بهت زده به آران نگاه کرد رخسار
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 ؟يخوا یم یچ -

 ؟یکن یبا من ازدواج م...گفتم -

 ؟...ينجوریآخه ا...آخه -

 یعد ازدواج مو ب ادیهم خوششون م نن،ازیب یرو م گهیکنن؟همد یازدواج م يمگه مردم چجور ؟يچجور -

 .کنن

 اد؟یبهت گفته من ازت خوشم م یک -

 :تر شد قیآران عم لبخند

 ...سمیرخسار جان بنده پل -

 :دیحرف آران پر انیبا عجله م رخسار

 .یکن یاشتباه م... تو... من -

 :شد رهیزد و به رخسار خ هیتک یبه صندل آران

 .کنم یمن اشتباه نم... نه -

رفته  رونیکه به اصرار آران با او ب يچند بار یکه به هم برخورد کرده بودند و ط ياز روز. گفت یدرست م آران

کرده  دایآران انگار به او عالقه پ. گذشت یم شانییاز آشنا یماه کی. کرده بود دایگذرا به او پ يبود عالقه ا

... جذاب یت و نگاهداش يآران صورت مردانه ا ؟کردند یبه قول خودش مگر مردم چگونه با هم ازدواج م. بود

 .را گم کرد شیرخسار دست و پا. داد یقرار م ریرا تحت تاث يهر دختر یبه راحت

 ...ازدواج ياالن زوده برا. میدیرو د گهیما فقط چند بار همد...ما -

من و خانواده م به خونتون . مینیب یم شتریاگر کمه ب. مینیب یرو م گهیهمد میماهه که دار هی بایاالن تقر -

 .میش یو با هم آشنا م میایم

 .ازدواج ندارم یآمادگ... من -

 .یکن یم دایپ -

 .دونم یکم ازت م یلیمن خ -

 .دم یمن جواب م. بپرس یدون ینم یهرچ -

 االن؟ -

 .يهر زمان که خودت بخوا -
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 ؟یکن یشه خودتو رو کامل معرف یم... خب -

 .رخسار گذاشت کینزد زیم يدستش را رو آران

. فوت کرد شیسال پ یلیمادرم خ. سالشه کیو  یکه س انایبرادر دارم به اسم آر هی.ار سالمهو چه یمن س -

آدم . تونم از خودم بگم یمن نم. یبفهم دیبگم؟ اخالق رو که خودت با یچ گهید. یدون یشغلم رو هم که م

 ...گ بزنهبه پدرت زن اکنم ت یمن با پدرم صحبت م ادیو از من خوشت م یاگر موافق. ستمین یمتعصب

 ...منم -

 :حرف رخسار را قطع کرد آران

 .زمیدونم عز یرو در موردت م زیهمه چ -

سرش را از خجالت . رفته بود يفراتر از حدود عاد شانیدوست يرابطه . داغ شد زمیکلمه عز دنیاز شن رخسار

 .صدادار کرد يآران خنده ا.انداخت نییپا

 .يهلو شد هیشب... نگاهش کن توروخدا -

 :ادامه داد طنتیآران با ش.با تعجب به آران نگاه کرد اررخس

 ...و بایز نطوریهم -

 .صاف کرد و گفت ییکرد و بعد گلو ریینگاهش تغ يلحظه ا. به رخسار نگاه کرد طنتیادامه نداد و با ش آران

 .ساعت هفت بعداز ظهره... شده رتیفکر کنم د -

 :دیاز جا پر رخسار

 هفت؟ -

 .رسونمت یم -

 .رمینه خودم م...نه -

 .يقهوه ت رو نخورد...یراست. رسونمت یست چون باالخره خودم م دهیفا یمخالفتت ب -

 .قهوه نبود ادیآران بود که اصال به  يحرف ها ریرخسار آنقدر درگ فکر

 .ستیمهم ن -

به دنبالش  چند قدم برداشت که متوجه شد رخسار. گذاشت و بلند شد زیم يرو یدو اسکناس ده هزار تومان آران

رخسار را در دستش گرفت و او را به  يمانتو نیآران آست. نبود ایدن نیانگار اصال در ا. نگاهش کرد. دیآ ینم

 .دیطرف خود کش
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 ؟ییکجا -

 :با تعجب به آران نگاه کرد رخسار

 ؟یچ -

 .گهید میبر -

 .باشه...آهان -

چندان اهل . صورتش لذت برد يوردن باد روو از سر خ دیکش نییرا پا شهیرخسار ش. آران شدند نیماش سوار

 رونیآران بعد از آن برخورد شماره اش را به او داده بود و بعد از تماس ها و ب ینبود اما وقت یابانیخ يها یدوست

آران را  شتریخواست تا ب یفرصت م یکمفقط . دهیوقت ازدواجش فرا رس دیکرد شا یفکر م شان،یرفتن ها

 .بشناسد

 **** 

 .چشمام دور شو ياز جلو نوشاد -

 ...یداد نزن نائ -

 .این کینزد -عقب عقب رفت کایرینائ

 بابا تو چته؟ -

 ؟یدون یتو نم یعنی -

 :داد هیتک کایریبه در اتاق نائ نوشاد

 .دونم یآره م -

 .ییپررو یلیخ -زد غیج کایرینائ

تقال  کایرینائ. را نشنود شیصدا یدهانش گذاشت تا کس يهل شد و به طرف خواهرش رفت و دست رو نوشاد

نفس زنان  کایریدست نوشاد کنار رفت نائ نکهیبه محض ا. دهانش بردارد يکرد تا دست نوشاد را از رو یم

 .گفت

 .شعور یب -

 :گرفت کایریبه سمت نائ دیانگشت تهد نوشاد

 ...گم داد نزن یم -

 :ناله کرد کایرینائ
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 ؟یواسه چ...آخه چرا -

 .مجبور بودم -

 .نداشت ياجبار چیه نکارتیا مجبور؟ -

 .یفهم یتو نم. چرا مجبور بودم -

 .دختر رو کشت هیچشمام  يبگو تا بدونم چرا داداشم جلو. بگو تا بفهمم -

 .نشست و لب به دندان گرفت یصندل يرو کایرینائ

 .ستین ينجوریبه جان خودم ا ینائ -

 ست؟ین ينجوریا یچ ؟یچ -

 ...من -

 نه؟ ای یتو اونو کشت -

 .آره -

 .دم یخبر م سیمن به پل. میبگ میندار يزیچ گهیپس د -

 .شد کینزد کایریبه نائ تیبا عصبان نوشاد

 ؟یگفت یچ -

 ...سیمن به پل...من -دیترس کایرینائ

 .کنم یلهت م یبگ سیبه جون بابا اگر به پل کایرینائ -

 ...نوشاد -

 :داد زد نوشاد

 ؟يدیفهم. یحرف بزن يحق ندار. با توام -

 .رفت رونینوشاد از آشپزخانه ب. در خود مچاله شد کایریائن

**** 

 ؟یچ يآخه بابا برا -

 ...خونه خسته شدم خب نیاز ا -

 ...خونه، خاطرات مامان، نیبابا ا -

 .خواد یم یدلم تازگ. برم نجایخوام از ا یکه م ناستیهم يبرا -
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 :و پدرش ملحق شدرفت و به برادر  ییرایبه پذ. درب اتاقش را باز کرد انایآر

 .واسه خودش داره ییفکرا هیفکر کنم بابا  -

 .دیآران پرس. زد يلبخند دیرا د انایکه خنده آر اریخشا

واال ما هم . یکه به ما بگ نیبدون ا يدیخر گهید یکی یخونه رو فروخت ی؟رفتيخوا یچرا اصال از ما نظر نم -

 .میپسرات

 :گفت یبا بدعنق اریخشا

 مثال؟ يچه نظر -

هم  يآر. ادین شیپ یتو رفت و آمدم مشکل. خونه چقدر از اداره فاصله داره نیا نمیبب دیخب من مثال با -

 .نطوریهم

 :اعتراض کرد انایآر

 .صد دفعه گفتم اسم منو کامل صدا بزن -

 :ادامه داد تیبا جد یول دیخند آران

 گم؟ یمگه دروغ م -

 :گفت دید یه خود را در مقابل عمل انجام شده مآران ک. در هوا تکان داد یاعتنا دست یب اریخشا

 ن؟یکجا رو در نظر گرفت نمیبب نیحاال آدرسش رو بگ -

 .مبل بلند شد يآران به سرعت از رو. آدرس را گفت اریخشا

 :دیپرس انایآر

 ؟ير یکجا م -

 .نمیخونه رو بب نیبرم ا -

 .امیپس منم م -انایآر

 .در حرکت بودند دینشسته بودند و به سمت خانه جد نیدر ماش قهیهر دو در عرض ده دق. نکرد یمخالفت آران

 ...کنه ها یم ییبابا هم کارا -آران

 .شه یعوض م قهیدم به دق.بهاره يمثل هوا. گهیباباست د -انایآر

 :دیپرس انایآر.تکان داد يسر آران

 چه خبر از اداره؟ -
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 ...یبدبخت. تیجرم و جنا گه،ید تیمامور...یچیه -

 نداره؟ تیواست اهم زایچ نیتو که ا ؟ینیبب يخوا یم یرو واسه چخونه  -

 :من و من کرد آران

 .مهمه.ش کنم یخوام بررس یم یتیاز لحاظ امن -

به  ینگاه. خارج شدند نیاز ماش. چهارطبقه ترمز کرد یآپارتمان يجلو. نگفتند يزیچ گریبه مقصد د دنیرس تا

را از  لشیموبا. در بسته و برادرش چرخاند نیآران نگاهش را ب. دستادنیدر ا يکردند و جلو یآپارتمان نگاه

 .درآورد و شماره گرفت بشیج

 .سالم -

 ؟یخوب -

 ؟يخونه ا -

 .نییپا ایپس ب -

 .دیکه تماس را قطع کرد پرس دید یوقت. با تعجب به برادرش نگاه کرد انایآر

 بود؟ یک -

 .زن داداشت -

 :دیبا تعجب پرس انایآر

 ؟یچ -

 .کنه یم یزندگ نجایت ا ندهیاداش آزن د -

 ؟...از کجا -

فرو کرد و شالش را  شیدر موها یدختر دست. را باز کرد يدرب ورود يماند چون دختر مهینصفه و ن حرفش

 .سالم کرد یمحکم کرد و به آرام

 :لبخند زد انایآر

 .سالم زن داداش -

 .آران به سرعت گفت.نگاه کرد انایبا تعجب به آر دختر

 .که بهت گفته بودم اناستیبرادرم آر نیسار ارخ -

 :دست داد انایزد و با آر يبه زور لبخند رخسار
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 .خوشبختم -

رخسار با . رخسار تکان داد و به داخل آپارتمان رفت يبه عالمت احترام برا يبه آن دو کرد، سر ینگاه انایآر

 .دیپرس دیترد

 ؟یکن یجا چکار م نیا -

 .میکن یزندگ نجایقراره ا -

 !یگ یدروغ م -

 :دیخند آران

رو گفت متوجه شدم خدا چقدر بهم لطف  نجایآدرس ا یوقت. به ما بگه رفته خونه رو فروخته نکهیبابا بدون ا -

 .کرده

 :به آران نگاه کرد یکم رخسار

 !یچه اتفاق -

 خانواده ت؟ خونه ان؟ هیچه خبر از بق راستی...واقعا خدا دوستم داشته – آران

 حاال پدرت کجاست؟. ستیخونه ن یزمرد ول. هم بابا هست هم مامان... هستن -

 .مینیخونه رو بب میهم فقط اومده بود انایمن و آر. ومدین -

 **** 

که  دیرا د اشاریبه درون خانه کرد و  یسورنا نگاه. درب باز شد و دو مرد داخل شدند. در عمارت زده شد زنگ

 .گفت یسورنا به آرام. مبل بلند شد و احترام گذاشت يرو از اشاری. نشسته بود یمبل کرم رنگ يرو

 .آزاد سرهنگ -

 .قربان دیخوش آمد -

 :بعد خطاب به آران که به او احترام گذاشته بود گفت و

 .دیشما هم خوش آمد.آزاد سرگرد-

ورنا س. را در دست گرفت و آن را خاموش کرد ونیزیکنترل تلو اشاری. مبل ها نشستند يسه کنار هم رو هر

 .سکوت را شکست

 ...سرهنگ...خب -

 .تر هستند ينام ها قو. نیدم منو با اسم خودم صدا کن یم حیقربان ترج -
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 :کرد دیتاک اشاریخودش و  يدرجه  يو از قصد رو دیکش یقینفس عم سورنا

 .يکرد یچیدوم سورنا فروزش، سرپ پیمن،سرت میتو از دستور مستق...رنجبران اشاریسرهنگ دوم  -

به حالت  یحت ایتا بازداشتم کنن  نیاطالع بد یانتظام يرویبه فرمانده ن ای نیکن خیمنو توب نیتون یم -اراشی

 .کنم یشرکت نم یتیمامور چیه يتو گهیاما من د ارنیدرم ب قیتعل

خواهم  يا گهید ماتیتصم يایخونه م منتظرت هستم و اگر ن يمن فردا تو.من واضح حرفم رو زدم -سورنا

 .گرفت

 ...چرا ما؟ فته؟یخواد ب یم یمگه چه اتفاق ام؟یب دیچرا با -شارای

 .من بازگو کرده يبرا یتمام سواالتت رو سرگرد صالح -سورنا

 و جوابش؟ -اشاری

 .دم یبه همه ش جواب م يایبه خونه من ب یوقت -سورنا

 .شما شنهادیقبول کردن پ یعنیاومدن من  -اشاری

 :خم شد اشاریبه طرف  تیبا جد سورنا

 .خواهرتن يقاتل ها. میستیما ن يریدر مقابلش جبهه بگ دیکه با یاون.سرهنگ ستمیما دشمن ن -

 .دستانش را مشت کرده بود.زد یدر نگاهش موج م تیبه وضوح عصبان. دیاز جا پر اشاری

 .نداره یماجرا ربط نیخواهر من به ا -

 :چشمانش را گرد کرد سورنا

 .شدهآدما کشته  نیخواهرت به دست هم -

 ؟یکه چ -

 :کرد یسرفه کوتاه آران

 .رنجبران باشن گانهیاون زمانِ  تیکه ممکنه در موقع نیفکر کن ییشما به دخترا...قربان اما دیببخش -

نشان نداد و  یعکس العمل چیآران ه. دیاش را گرفت و به سمت خود کش قهی.به طرف آران هجوم برد اشاری

 .سورنا از جا بلند شد و هشدار داد. زل زد راشای نیفقط با آرامش در چشمان خشمگ

 ...سرهنگ -

 :توجه به سورنا زمزمه کرد یب اشاری

 .چوقتیه.... اریاسم خواهر منو ن -
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 :سورنا گفت. اش به او نگاه کرد یذات يبا خونسرد آران

 .سرهنگ دوم رنجبران میما منتظر شما هست -

 .را روشن کرد سورنا گفت نیران ماشکه آ یهنگام.و آران از آن خانه خارج شدند سورنا

 .نقطه ضعفش خواهرشه. زدم یدرست حدس م -

 .سکوت را شکست قهیبعد از چند دق.دنده را عوض کرد و به راه افتاد.نگفت يزیچ آران

 ...ما يما، گذشته ...قربان -

 ؟يازش وحشت دار -

 .آران بود يجواب سورنا سکوت پرمعنا.دیلب گز آران

 گهیسراغت و اون موقع هست که د ادیشکل ممکن م نیروز به بدتر هی یوحشت داشته باش يزیاز هرچ -سورنا

 یرو حل نم زیچ چیفرار کردن ه.يایوگرنه بعدا از پسش برنم شیاالن بکش دیبا.رممکنهیفرار کردن از دستش غ

 .کنه

 ....نداره که یعلت...فهمم یمن نم -

پس خود به . میپرونده رو حل کن نیکه کنار هم، با هم ا میرتا شش ماه فرصت دا.میما قراره با هم کار کن -

 یپس بهتر م. میتجربه دار شتریما سه نفر از تو ب. آماده کن يزیهر چ يخودت رو برا. افته یاتفاق م نیخود ا

دوم ماها هر ک. يحداقل از ما جوونتر یعنی یجوون زبرات زوده چون هنو... اما تو نه میایبا اتفاقات کنار ب میتون

منم زنم و . زنش و مادرش و برادرش رو ن،یآرت. خواهرش رو از دست داد اشاری. میرو گذروند یاتفاقات تلخ

 یتاوان يزیبدون هرچ نویاما ا ادین شیبرات پ چوقتیه دوارمیکه ام... اما تو هنوز نه. دوستم رو نیدخترم و بهتر

و با  يبرادر کوچک تر از خودت دار هیدونم که  یم. تو رو خانواده ت ندن يباش تاوان کارها ظبموا. داره

وقت به  هی. يدار یزندگ يهستن که تو ییزهایچ نیمواظبشون باش چون اونا بهتر. نیکن یم یپدرت زندگ

 ...ینیب یو م يایخودت م

 .ناگفته بود يلحنش پر از حسرت ها.ادامه نداد سورنا

**** 

 

دستش را به . را در قفل انداخت و در را باز کرد دیکل. اش رفتشد و به طرف خانه  ادهیآران پ نیاز ماش سورنا

اگر دخترش زنده . گرفته خانه اش نگاه کرد یول عیوس يکه خانه روشن شد به فضا یبرق برد و وقت دیسمت کل
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 کیو  ختیخودش ر يآب برا یوانیل. تمبل گذاشت و به آشپزخانه رف يکتش را رو. بود االن ده سالش بود

رنگ  یچشمان آب. داد هیتک نتیو به کاب دیکش یقینفس عم. گذاشت نتیکاب يرا رو وانیل. دیباره سر کش

از آشپزخانه . دیصورتش کش يدستش را رو.چشمانش را باز کرد و . به او زل زده بودند االتشیدخترش در خ

اما  دیایب رونیب الیتا از فکر و خ ندیبب یلمیخواست ف. روشن کرد ار ونیزیمبل نشست و تلو يرفت و رو رونیب

 . بود دهیفا یانگار ب

و آتنا  ایاش به قاب عکس آند یچشمان آب. داد هیدسته مبل گذاشت و سرش را به دستش تک يرا رو آرنجش

ماه قبل از آن  کی قایدق. و هشت سال ستیسالش بود و همسرش آتنا ب کی کینزد ایآن زمان آند. شد رهیخ

 شیگرفت و بغض در گلو شآن روزها نفس يادآوریبا . دیخون همسرش را دکه سورنا جسد غرق به  ییروز کذا

 یب. از جا بلند شد. سورنا را به خود آورد يزنگ درب ورود يصدا. زدیبر یچنگ زد اما غرورش نگذاشت اشک

داد و  هیدر تک يدست راستش را که اسلحه را با آن گرفته بود رو. کلتش را برداشت و به طرف در رفت اریاخت

 .گفت رتیدستش دور اسلحه جمع شد و با ح. در را آرام باز کرد

 تا؟یآن -

 يرو زیتمسخر آم يبود و لبخند ستادهیدر ا رونیاش ب یسالگ یبلندقد و خوش اندام در اواسط دهه س یزن

 .لبش بود

 .سالم سورنا -

 :خودش را جمع و جور کرد سورنا

 ؟یکن یچکار م نجایا -

 ؟یکن یم ییرایازم پذ يجور نیدم و اهمه سال اوم نیبعد از ا -

 :آمد گفت یوقت از خواهر همسرش خوشش نم چیکه ه سورنا

 .میندار ینسبت چیمن و تو االن با هم ه -

 .میقبال که داشت -

 نجا؟یا ياومد یچ يبرا -

 .من يتو خوبه و نه برا ينه برا نجاینه؟ ا ایتو  امیب يذار یم -

 .در بود افتاد يوارد خانه شد و نگاهش به دست سورنا که رو یبه آرام اتیآن. در کنار رفت ياز جلو سورنا

 اسلحه چرا دستته؟ -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *Silver Sun*  –شطرنج شکسته 

wWw.98iA.Com ٤٢ 

 .ستین یآدم معمول هیزنه احتماال  یموقع شب زنگ در خونه م رو م نیکه ا یفکر کردم کس -

 .که هست يدید -

 .استثنا قائل بشم دیبا ییوقتا هیانگار  -

 ...قایدق -

 :مبل نشست يرو تایآن

 آره؟.چهل و چهار سالت باشه دیاب -

 .تک نفره نشست ياز مبل ها یکی يحوصله سر تکان داد و رو یب سورنا

 .يخوب موند یول -

نقره  يتارها. دیرس یاش بود جوانتر به نظر م یکه در اواسط دهه پنجم زندگ يمرد يبرا. گفت یدرست م تایآن

قد بلند و . افزودند یمردانه اش هم م تیها هم به جذابنبودند و البته همان  ادیاش ز ییکهربا يموها يرو يا

 .بود انسالیم يمرد کلیداد صاحب آن ه یکه داشت اصال نشان نم يورزشکارانه ا کلیه

 :کوتاه جواب داد سورنا

 .ممکنه -

 :پوزخند زد تایآن

 .نگم يزیچ یگ یبهم م يعمال دار.دیمختصر و مف شهیمثل هم -

 .بلند شد و پالتو و شالش را از تن درآورد شیاز جا تایآن. بیرد و نه تکذک دیینه تا. نگفت چیه سورنا

 :بلند گفت سورنا

 .بپوششون -

 :دیبا تعجب پرس تایآن

 ؟یچ -

 :گفت تیبا جد سورنا

 .یدون یتو اخالق من رو م.که گفتم نیهم -

 .نجایا امیمجبور شدم ب یدونم ول یبله م -

 ؟يمجبور شد -

 ...نداشتم رانیا يرو تو یسورنا من کس -
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 ؟ياومد یپس واسه چ -

زن  هیسال هشتاد و چهار، به  يهمه ادعا، تو نیبا ا ران،یتو ا.حاال که اومدم ،یبه خاطر هر چ -برآشفت تایآن

 .شوهرِ خواهرِ مرحومم حساب کردم يببخش که رو. دن یهتل اتاق نم يمجرد تو

حجابت  نجایا. یدون یتو اخالق منو م. يبر شیخونه پ نیا نیبا قوان دیبدون که با يحاال که روم حساب کرد -

حداقل احترام . مهمه رانیا ياما تو یرفت یم رونیب یپیآلمان با چه ت ستیمن مهم ن يبرا. یکن یرو حفظ م

 .آتنا رو نگه دار

 ...آتنا به خاطر تو. از آتنا حرف نزن -

 نکهیشه به خاطر ا یتو هم اگر م. ش کردآره به خاطر من محجبه شد اما خودش انتخاب ؟یبه خاطر من چ -

 .برات سخت نشه یگم گوش کن تا زندگ یکه من م یهرچ یبمون نجایا یهست رانیکه ا یمدت نیا يتو یبتون

 ؟يکرد یرفتار م ينجوریبا آتنا هم هم -

 :گفت تیبا عصبان سورنا

 ه؟یمنظورت چ -

 .خواهر من به خاطر تو مرد -

 .من نبود ریاون موضوع تقص. وسط یرو بکش شیال پموضوع نه س ياومد...پس بگو -

 .تو بوده ریپس تقص... تو بودن يدشمنا. تو خواهر و خواهر زاده من رو کشتن يدشمنا -

ش اتاق  یکیدو تا اتاق داره که  نجایا. چشمام دور شو يفعال هم از جلو. با من بحث نکن -گفت یعصب سورنا

 .کنم یم دایجا واسه خودم پ هیمن . یاتاق خواب بخواب يتو یتون یم. ایش هم اتاق آند یکیخوابه و 

پتو و بالش برگشت و آن ها را  کیبا  قهیاز اتاق ها رفت و بعد از چند دق یکیمحکم به طرف  يبا قدم ها سورنا

 . کاناپه انداخت يرو

**** 

 

 بود؟ یرفتن چ رونیکه از خونه ب ونیآقا نیموضوع ا اشاری -

 !ستیمهم ن -

 .بگو... مهمه -

 ...نیاسی -
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 .قابل تحمل شده ریغ یلیمرده تو اخالقت خ گانهی یاز وقت اشاری -

 .ستیمربوط ن گانهیبه  -

 ادتیرو  یمرده تو اصال زندگ گانهی یاز وقت... و پنج سالمه یمن س اشاریمگه من بچه ام؟  ست؟یمربوط ن -

 !گهیبسه د. تموم شد رفت... روز مرد هیبابا خواهر ما . رفته

 :نگاه کرد نیاسیبه  رتیبا ح اشاری

 !نیاسی -

 :تازه متوجه حرفش شد نیاسی

 .نبود نیا...من منظورم...اشاری -

 ...خوب یلیخ. شیخوب رسوند یلیبود خ یمنظورت هرچ -

 .دیرا شن اشاری يصدا. تخت اتاق برادرش نشست يحال رو یب نیاسی

 يهمکار تیمامور هی يم کنن که باهاشون تو یخواستن راض یم. یفروزش بود و سرگرد صالح مساریت -

 .کنم

 ت کنن؟ یراض -

با احترام حرف  یلیمن خ. از دستورش بازداشتم کنه اما نکرد یتونست بابت نافرمان یم مساریت. بهیآره عج -

... يکرد یچیمن سرپ میبار بهم گفت که از دستور مستق هی. گم یم یمن چ دیشن ینزدم اما اون انگار اصال نم

 .کنم یم ولدونم اما انگار مطمئن بود من آخرش قب ینم. رو گفت نیاما فقط هم

 ؟یزن یم یچه حدس -

 .داره گانهیبا قتل  یارتباط هیاحتماال پرونده ش  -

 ؟يجد -

ما  دیانگار حتما با. فهمم یرو نم مساریاصرار ت. در ارتباط با مواد مخدره. دونم ینم...هم  دیشا.گم احتماال یم -

 .مینفر باشچهار

**** 

آران . آران بودند يها ینقل مکان کرده بودند و از همان روز اول شاهد نگران دشانیبه خانه جد یصالح خانواده

کرده  تیحساس جادیرخسار هم ا يکه برا يگشت به طور یرفت و تا شب هم برنم یم رونیصبح زود از خانه ب
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آران . رفته بودند اشاریبود که آران و سورنا به خانه  یبکه آن ها در آن خانه بودند همان ش یشب نیسوم.بود

 .آران وارد محوطه ساختمان شد. درب را باز کرد انایرا زد و آر فونیزنگ آ

 !آران -

 .دیکش یقیرخسار نفس عم دنیبه سرعت برگشت و با د آران

 ؟ییتو -

 .رفته ادتیاصال منو  نجایا نیکه اومد یاز وقت. گهیمنم د...باشه یک یخواست یم -

 :دیکش شیدر موها یدست آران

 .ادهیمقدار کارام ز هی یعنی...یچیه! هان -

 :دیپرس یرخسار با نگران. از خانه سرهنگ دوم رنجبران برگشته بود و فکرش به شدت مشغول بود آران

 شده؟ يزیچ -

 ...زینه عز -

 :حرفش را قطع کرد یکس يصدا

 ...موقع شب نیا یچ يرخسار برا -

 يشال رو. باز بود شیبود که البته دکمه ها دهیکوتاه پوش ییبود که مانتو يدختر.فرد تازه وارد نگاه کرد به آران

گذاشته بودند و از فاصله  شیرنگ مش شده و صافش اش را به نما یمشک يموها يباز یلیسرش به حالت خ

به  یشباهت داشت ول رخسار هصورتش ب. کرد یاش جلب نظر م رهیسبز رنگ ت يچشم ها نشانیب کینزد

توانست  ینم. به آران زل زده بود ریدختر با تح. بود باتریز ارینقص صورتش بس یو ب رینظ یب بیخاطر ترک

 .کند یکه آن دو را به هم معرف دیتوجه به حالت او خود را موظف د یرخسار ب. باور کند دید یرا که م يزیچ

 ...شونیا..زمرد خواهرم -

. آران و رخسار چرخاند نیرا زمزمه کرد و نگاهش را ب يزیچ رلبیزمرد ز. هرش به آران شدمتوجه نگاه خوا تازه

 .دیبمش پرس يآران با صدا. شده بود رهیبه او خ ریزمرد هنوز با تح. سالم کرد یآران به آرام

 شده خانم؟ يزیچ -

 :شد داریب یزمرد انگار از خواب.آران را مشکوك کرده بود شیرفتارها

 .سالم...نشده يزینه چ -

 :خواهرش زل زد یخال يرخسار با تعجب به جا. دیساختمان دو يبعد به سمت در ورود و
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 شد؟ یچ -

 :هم تعجب کرده بود آران

 .دونم ینم -

 .زد و به طرف رخسار رفت يلبخند.بعد به خودش آمد و

 ؟یچه خبر از خودت خانوم -

و از  دیرخسار خودش را عقب کش. دیرخسار کش يگونه  يدستش را رو یآران به آرام. دیخجالت کش رخسار

 .آران با لبخند رفتنش را تماشا کرد. آران دور شد

**** 

 

 ...!یعنی...یعنی. خدا يوا...امکان نداره -

 .رفت یوقفه راه م یدر اتاقش ب زمرد

 .بگم اما مجبورم دینبا... خدا لعنتت کنه -

در گوشش  ییبعد از چند لحظه صدا. را انتخاب کرد يمخاطبانش شماره ا انیرا برداشت و از م لشیموبا

 ...الو -دیچیپ

 ؟یخوب...سالم -

 موقع شب وقت زنگ زدنه؟ نیآخه ا -گودرز

 .کن لیمیرو برام ا یقیصد ثاقیعکس م.کارت دارم -

 ش؟ یشده؟مگه نداشت یچ -

 .مجبور شدم عکس رو پاره کنم یعلت هیمن به .کن لشیمیتو برام ا -

 .تاپ رو روشن کنم باشه بذار لپ -

گودرز در گوشش  يصدا. متصل شد نترنتیهم به طرف لپ تاپش رفت و روشنش کرد و به سرعت به ا زمرد

 .دیچیپ

 شد؟ یچ -

 .خودشه... من يخدا -

 خودشه؟ یک ؟یک -
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 .مونه هیهمسا یقیصد ثاقیم -

 ثاقه؟یاسمش همون م ؟یگ یم يجد -

 ...تازه اومدن انگار.دونم ینم -

 .نجایا ارنشیفرستم ب یپس فردا بچه ها رو م.عات جمع کن و واسه من بفرستازش اطال -

 ؟يد یروز به من وقت م هیفقط  یعنی -

 .هیبدونم ک دیبا. داره یبدونم از ما چه اطالعات دیبا... بفهم. دختر میوقت ندار -

***** 

 يشب بود و آران در اتاقش رو همین کیساعت . شده بود جیاندازه بابت رفتار زمرد، خواهر رخسار گ یب آران

بلند  شیاز جا. قرار داشت زشیم يرو لشیموبا. بلند شد لشیاس ام اس موبا يبود که صدا دهیتخت دراز کش

. باز کرد و شروع به خواندن کرد ااس ام اس ر. را برداشت لشیکرم رنگش رفت و موبا یچوب زیشد و به طرف م

را در خانه  گریوافقتش را اعالم کرده است و راس ساعت ده صبح همدم اشاریفروزش بود که گفته بود  مساریت

 .گذاشت و دوباره فکرش مشغول زمرد شد زیم يرا رو لیموبا. دیسورنا خواهند د

 کپ کرد؟ دیچرا تا منو د -

 .دیخودش را شن يصدا.اش حبس شد نهیآراد در س نفس

 ".کردن گودرز سخته دایدازه پکردنش به ان دایداره به اسم زمرد که پ يگن معشوقه ا یم"

 .گودرز است يکرد زمرد زادمهر همان معشوقه  یبود و حاال فکر م دهیاز زمرد ند یعکس چوقتیه آران

 .یلعنت...هم نباشه دیشا -

 :نفره اش نشست کیتخت  يرو اریاخت یب آران

 دیبا.گم یم مساریه تفردا ب... مشکوك بود یلیتعجب کرد؟ خ دیمنو د یوقت یچ يپس برا ستیاگر اون ن -

 ياگر بدونه من، تو... یول. دهیند چوقتیالبته من رو که ه... منو تیهو! اون باشه...اگر یول.نظرش رو بدونم

 .خدا به دادمون برسه... باندشون نفوذ کرده بودم

ول مشغ انایپدرش و آر. ساعت که شش شد از اتاقش خارج شد.دیفکرش مشغول بود که تا صبح نخواب يقدر به

 .خوردن صبحانه بودند
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 .سالم -

 .سالم آران -

 .سالم پسرم -

 :دیپرس انایآر. کنار پدر و برادرش نشست یصندل يو رو ختیر ییخودش چا يبرا آران

 ست؟ین ریاالن د. اداره یرفت یم شیساعت پ هیمعموال  -

 .رم یامروز اداره نم -آران

 ؟يپس امروز خونه ا -اریخشا

 ...نه -آران

 ؟یپس چ -اریخشا

 .ییجا هیبرم  دیبا -آران

 :خواهد سوال بپرسد گفت یباز م دید یبه پدرش نگاه کرد و وقت انایآر

 .گه ینم یدون یم یوقت یبپرس يخوا یم یواسه چ.خواد بره یده کجا م یبابا آران که لو نم -

 :گفت دیرا د شیصدا یب يخنده  یبه آران نگاه کرد و وقت اریخشا

 آران؟ هینجوریا -

 :گفت دیخند یهمانطور که م آران

 .نیبدون دیشما نبا...مسئله مربوط به کارمه هیآخه بابا  -

 :گفت انایتمام کردن بحث رو به آر يبرا

 کالس؟ ير یامروز م -

 .آره -

 :سورنا در مورد مواظبت از خانواده افتاد يحرف ها ادیبه  آران

 .رونینرو ب که من زنگ نزدم یتا موقع.بمون خونه...کن يکار هی -

 :نگران شد انایآر

 شده آران؟ يزیچ -

 :کرد سیلب را با زبانش خ آران

 .برم خونه عمه خجسته یمن شما رو م.میکن یم يا گهیکار د هیاصال ...اما.یچیفعال ه -
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 :دیپرس اریخشا

 .شده به ما بگو يزیآران اگر چ -

 .مکن یخواهش م... نیآماده بش. بدم حیتونم توض یفعال نم...من -

 ...من کالس...آخه -انایآر

 .کنم یازت خواهش م. زنگ بزن کنسلش کن انایآر -

. از خانه ها بود یکیپشت پنجره  یحس کرد کس. به ساختمان انداخت ینگاه.به سرعت از خانه خارج شد آران

ران آ یخال يو جا اطیبه ح يزمرد هنوز از پشت پرده تور. خارج شد اطیح يشد و از در ورود قیاخمش عم

 یاول. دید اطیمرد را در ح دو. رفت یبه واحد آنان م دیبا. کند قیخواست در موردش تحق یم. شده بود رهیخ

 نیچهارم نیدانست که ا یم. باشند ثاقیحدس زد که خانواده همان م. جوان يمرد یبود و دوم انسالیم يمرد

رخسار که در حال شانه . ر را به شدت باز کردبه طرف اتاق رخسار رفت و د. بود که آنان در آن خانه بودند يروز

 .دیبود از جا پر شیزدن موها

 !دمیچته؟ ترس -

 .کرد خود را مهربان نشان دهد ینگاه نگرانش رنگ باخت و سع. به طرف رخسار رفت و دستش را گرفت زمرد

 ؟یگ یسوال بپرسم راستش رو م هی يخواهر -

 .دروغ بگم دیچرا با -

 .دهیجد هیاستقبالش؟ همون همسا يرفته بود شبیبود د یپسره ک نیا -

 .زمرد که عجله داشت دست رخسار را فشرد. رخسار گل انداخت صورت

 .گهیبگو د -

 .اسمش آرانه -

 :لب زمزمه کرد ریز زمرد

 آران؟ -

 :دیپرس بعد

 ه؟یچ شیلیفام -

 .یصالح -

 چکاره ست؟ -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *Silver Sun*  –شطرنج شکسته 

wWw.98iA.Com ٥٠ 

 :دیکه مشکوك شده بود پرس رخسار

 ؟هیچ يسواال برا نیا -

 :نداختیخودش را از تک و تا ن زمرد

 .م رو بشناسم ندهیخوام شوهر خواهر آ یخب م -

 :جواب رخسار را قانع کرد نیا انگار

 .سهیپل...خب -

 :کرد خوشحال به نظر برسد گفت یبه زور حفظ ظاهر کرد و سع.اش حبس شد نهیزمرد در س نفس

 خواهر و برادر داره؟ ه؟یحاال چند سالش هست؟ درجه ش چ...يمبارك باشه خواهر -

 یم یو با پدرش زندگ انایبرادر داره به اسم آر هی. سرگرده. و چهار سالشه یس! چقدر سوال -دیخند رخسار

 ...کنن

 

گرفت و  یساعت تماس مین يرفت به اتاقش برگشت و با دو نفر به فاصله  رونیاز اتاق رخسار ب نکهیمحض ا به

کرد و از خانه خارج  یبعد لباسش را عوض کرد و از پدرش خداحافظ. کرداز سه ساعت با صحبت  شتریدر کل ب

کرد که به سمتش  یتیامن نیورببه د ینگاه. بود ستادهیعمارت گودرز ا يساعت بعد جلو کیکمتر از . شد

درب عمارت را باز کرد و گودرز . دیبه سمت عمارت دو. شد اطیبعد در باز شد و زمرد وارد ح يو لحظه ا دیچرخ

 .که به سمتش آمد دیا در

 شده؟  یچ -

 ...هیک دمیفهم -

 :دیدستش را کش گودرز

 .اونجا بگو.اتاقم يتو میبر...نه نجایا -

 .گفت يصبر یگودرز با ب. هم نشسته بودند يمبل روبه رو يبعد در اتاق گودرز رو قهیدق پنج

 .بگو...خب -

 ...هیش آران صالح یاسم اصل -

 :تکرار کرد گودرز

 .شناسم ینم ؟یالحآران ص -
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 :گفت جانیبا ه زمرد

 .سهیپل -

 :دیپرس ریبا تح گودرز

 !کامل بگو ؟یچ -

که متولد چهاردهم بهمن پنجاه و سه  انایبرادر داره به اسم آر هی. مهر پنجاه ستمیمتولد ب.یسرگرد آران صالح -

هفتاد بر اثر تصادف  نیفرورد يبه همراه خاله آران، که اسمش مهسا بوده تو یمادرش مهال معصوم. هست

با کوه  یو خواب آلودگ یاطیاحت یاثر ب برآران راننده بوده و . رفتن مسافرت یداشتن م. شن یکشته م یرانندگ

 يدو تا پسرخاله داره به اسم ها. داره سیتدر.... دانشگاه  يامسال به عنوان استاد تو انایآر. کنه یبرخورد م

 يکار يسابقه  چیکردم ه قیکه تحق ياونطور. کنن یم ین عارف زندگرزم آرا که با پدرشو نیشاهرخ و شرو

اما شاهرخ  ستیعکس ازش موجود ن هی یحت. چکاره ست ستیاصال معلوم ن. ستیدر دسترس ن نیاز شرو

 .وترهیمهندس کامپ

 ؟ياطالعات رو از کجا آورد نیا -

 .ناجا بزنه تیسا هیبه  يسر هیگفتم ...هکره نایدوستم پاد -

 .ر نشه براموندردس -

 .نه نترس -

 نامزد داره؟ ایآران ازدواج کرده؟ نیا -

 :باز کند گفت انیجر نیرخسار را به ا يخواست پا یکه اصال دلش نم زمرد

 .نه –

 نداره؟  يزیچ ینقطه ضعف -

 .بودشده وگرنه االن درجه ش باالتر  خیکرده، توب ینافرمان میدستور مستق هیانگار قبال از  یول..فکر نکنم -

 ؟يچه دستور -

 .رزم آرا نیکردن پسرخاله ش شرو ریدستگ -

 بوده؟ یچ انشیجر -

 رشیدستگ دیکرده که آران با یغلط هیقبال  نیشرو. کامال پاك شده نیگم سوابق شرو یکه م نهیهم يبرا -

 .دونم یرو م نیفقط هم. کردن خشیکرده، اما نکرده و توب یم
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 االن کجاست؟. جالب شد -

 ن؟آرا ؟یک -

 ....آره -

 .با پدر و برادرش.رونیزود از خونه رفت ب یلیصبح خ -

 .دیتو رو د -

 .شبیآره، د -

 ؟...خب -

 .ادیب شیپ یفکر نکنم مشکل.بود دهیمنو که تا حاال ند -

 .ش با من هیبق. نجایا ارنشیاندازن و م یم رشیاونجا بچه ها گ. پارك باهاش قرار بذار هی يتو يجور هی -

 ...که  یهست یگه تو ک یاصال نم...آخه يرار بذارم؟ چجورباهاش ق -

 هیبکشونش تو  يجور هیبهش زنگ بزن . يکرد دایدونم که قطعا شماره ش رو هم پ یم. مهمه...زمرد جان -

 .پارك خلوت

 رو بکنم؟ نکاریا یک -

 .امروز -

 .اد کنهکم بهم اعتم هی. ذره بگذره هیبذار ...شه یمگه م ؟يشد وونهیامروز؟ تو د -

 ...درك کن. زمرد میتو خطر -

 .رو بکنم نکاریا ندهیچند روز آ یکنم ط یم یسع. یکه تو هم منو درك کن یکنم به شرط یدرك م -

 :دیکش شیدر موها یکالفه دست گودرز

 .عتریفقط سر -

**** 

 

به سرعت به طرف خانه تهران برد و بعد  یحوال ياز روستاها یکیرا به خانه عمه اش در  انایو آر اریخشا آران،

 .زنگ گذاشت يدستش را رو. دیراس ساعت ده صبح به آنجا رس. سورنا رفت

 ...تو ایب -

 :دیرا شن مساریت يصدا. رفت مساریت ییالیو و عیبه داخل خانه وس آران
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 .رونیفعال برو ب تایآن -

 :دیهم به گوشش رس یزن يصدا

 ...آخه -

 .ایمن بهت زنگ نزدم خونه ن یاما امروز تا وقت. گهید ياهرج ای يبرو تهران گرد... آخه نداره -

به آران  یآنگه نگاه یب. آمد و پشت سرش هم سورنا خارج شد رونیاز آن ب یاز اتاق ها باز شد و زن یکی درب

 .گفت اندازدیب

 .هم اومدن اشاریو  نیآرت.امیتا من ب ییرایپذ يبرو تو -

مبل ها  يهر سه ساکت رو.به آن ها احترام گذاشت نیو آرت اشاری دنیحرکت کرد و با د ییرایبه طرف پذ آران

 :نشسته بودند که سورنا وارد شد و به سرعت گفت

 ...دیبلند نش -

 يا قهیچند دق. نشست اشاریسورنا کنار مبل . نشستند شانیشده بودند سرجا زیخ میکه ن نیو آرت اشاریآران،

 .ساکت بودند که سورنا سکوت را شکست

 ...دیینجایهر سه ا ...خب -

 :کرد يچند لحظه ا یمکث سورنا

 .دیدیخر یما م يچند روز رو برا دیکرد یاگر ناز نم -

 چطور؟ -اشاری

 :نگاه کرد اشاریبه  سورنا

 .باشه ياالن در حال چه کار قایدق میگودرز سل ستیاما معلوم ن نیهست نجایسرهنگ شما ا -

 ه؟یک میگودرز سل -نیآرت

 .بده حیتوضآران شما  -سورنا

. شد دیناپد شیالمع سه سال پ نایهمسرش م. من،چهل و هشت ساله ست قاتیطبق تحق م،یگودرز سل -آران

بردتش به هرحال  نیها لو بده، احتماال گودرز از ب سیخواست گودرز رو به پل یم نایبهم گفت چون م نمیخبرچ

 ...مردره به اسم زدا يمعشوقه ا.نداره يفرزند. نشده دهیالمع سه ساله که د نایم

 :کرد یمکث آران

 .بهش شک کردم یعنی...دمیرو فهم يزیچ هیمن امروز صبح  -
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 :نمود یبه نظر عالقه مند م سورنا

 ؟یچ -

 .کردم دایکنم زمرد رو پ یفکر م -

 جدا؟ -سورنا

ه ک...رو مالقات کردم يدختر شبیمن د. مینقل مکان کرد دمونیبه خونه جد شیما چهار روز پ...بله -

 .خوام باهاش ازدواج کنمه یکه م یانگار خواهر کس...خب

 ه؟یاسم نامزدت چ -

 هیبهت زده چند ثان. بود دهیانگار جن د دیزمرد تا منو د. کرد یرخسار بهم زمرد رو معرف. رخسار زادمهر قربان -

 ادیکردم که  یفکر مداشتم به پرونده . من رفتم خونه. دور شد میکه ما بود یشد و بعد از اون قسمت رهیبهم خ

نداشت که  یعلت. افتادم بشیاد اون عکس العمل عجیفکر کردم اون نباشه اما بعد . زمرد ادیگودرز افتادم، 

 .منو نگاه کنه دهیتونم بگم، ترس یاونطور بهت زده و به جرئت م

 تو بهت زده بشه؟ دنیاز د دیچرا با -اشاری

فروزش به باند اونا نفوذ کردم و چندتا اطالعات از  مساریور تبه دست یقیصد ثاقیچون من با نام مستعار م -

 کیخود گودرز رو از نزد. از معامالتشون رو به هم زدم یفروش چند محموله شون رو به دست آوردم و بعض

 دنیاز د نیهم يزمرد هم برا. زمرد داده هکنم گودرز دنبالمه و عکس منو ب یفکر م... بودم اما زمرد رو نه دهید

 .تعجب کرد من

 .یپس لو رفت -سورنا

 .کنم یفکر م -آران

 .سوخته گهید یقیصد ثاقیم. نشو یکدوم از اون افراد آفتاب چیدور و بر ه گهید -سورنا

کشور  يکنندگان انواع مواد مخدر تو هیته نیاز بزرگتر یکی میگفتم؛ گودرز سل یداشتم م. چشم قربان -آران

 یما به باندش نفوذ کردن که همگ يسه نفر از مامورا. فتادهین ریحاال گهست که تا  اسیس ياما به قدر.هست

 .شدند دیبه دست گودرز شه

 م؟یریرو بگ میگودرز سل يجلو دیما با -نیآرت

 ...بله -سورنا

 قربان؟ میفرصت ندار شتریب نیتا اجالس و نیچرا شما گفت -آران
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 ...من بهم گفت که ياز جاسوس ها یکی -

 .اجالس رو بکشن سیخوان رئ یاونا م -و ادامه داد دیکش یقینفس عم سورنا

 

 

 .شدند رهیبا تعجب به سورنا خ همه

 ه؟یک ياجالس بعد سیرئ -اشاری

اگر . ادیب شیپ یچ ستیباند منحل بشه وگرنه معلوم ن نیتا اون موقع ا دیبا... از درجه داران روس یکی -سورنا

 سیبگم چندتاشون پل دیکه متاسفانه با یرانیچند ا لهیکشته بشه اون هم به وس شیاتر ياجالس تو سیرئ

نخواهد  یشن که عواقب خوب یم جنگ هیوارد  بایتقر رانیو ا هینشدن، روس ییهنوز شناسا یهستن ول ينفوذ

 . داشت

 .نیخب به روس ها هشدار بد -نیآرت

 یهستن که بتونن حت يهم اونقدر قو نایا.شه یاجالس که در هرصورت برگذار م. نداره يا دهیفا -سورنا

 .میاونا رو متوقف کن دیبا. میکن يریشگیکه پ نهیتنها راهش ا. کنن کسانیساختمون اجالس رو با خاك 

لو  یسرگرد صالح تیکه معلوم شد هو نطوریا م؟یبنداز ریاونا رو گ دیچطور با ن؟یدار يچه برنامه ا قایدق -اشاری

 .ها باشه یسونآ نیفکر هم نکنم نفوذ به باندشون به ا. رفته

 .میبه گودرز برس میتون یاون م ي لهیبه وس. خب اگر اون زمرد،همون زمرد مورد نظر ما باشه -سورنا

 :گفت نیآرت.کرد یمتفکرانه به سورنا نگاه م اشاری

زمرد اگر شناخته باشدش قطعا به گودرز لوش . االن در خطره...سرگرد لو رفته باشه تیهو ،اگرينکته ا هی -

 .االن گودرز دنبال آران هستداده و 

 :رو به آران ادامه داد نیآرت

 .آران االن خانواده شما در خطرن -

 .المونیاز فام یکی يبردمشون خونه  -آران

از دوستانم باهام تماس گرفت  یکیامروز صبح ... کنن یم ییاونا قطعا خانواده ت رو شناسا. ستین یکاف -سورنا

 .ناجا رو هک کردند تیتو سا ییشناسا يمنم احتمال دادم برا. ه نفوذ کردهاطالعات ادار ينفر تو هیو گفت 
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. نشو یزمرد هم آفتاب نیا يچشم ها يجلو... ازشون مطمئن شو. خونه امن هی يخانواده ت رو ببر تو -اشاری

 ...بهتره. نرو ییجا چیاصال باهاش ه...شده به زور. گودرز شیخواد ببرتت پ یاحتماال م. مطمئنا برات نقشه داره

 :دیکش یقینفس عم اشاری

 .یت رو با خواهر زمرد به هم بزن ينامزد -

 :اخم کرد آران

 چرا؟ -

 سکیر. تا تو و ما رو متوقف کنن رنیممکنه نامزدت رو گروگان بگ. زنه یلطمه م تیمامور نیارتباطات به ا -

 .ستین یخوب یلیخ

 ...اون خواهرشه -

 .برن یم نیرو از ب یبه اهدافشون هر کس دنیرس يبرا. تسیبراشون مهم ن یچیه نایا -سورنا

**** 

رفت و به سرعت به سمت خانه خودش به راه افتاد، در راه به  رونیاز اداره ب نکهیهفته بعد آران بعد از ا کی

 .رخسار زنگ زد

 بله؟ -

 .نمتیخوام بب یم...آران هستم. سالم رخسار -

 ؟یک...باشه -

 .رونیب میبر. آپارتمان باش یاصلدر  يجلو گهید قهیده دق -

 :آران تعجب کرد يصدا ياز سرد رخسار

 ...باشه -

. کرد یم یگفت و رخسار را عصب ینم يزیآران چ. در حرکت بودند نیبعد آران و رخسار در ماش قهیدق پانزده

 .دیو پرس اوردیطاقت ن گرید قهیرخسار بعد از چند دق

 شده؟ یآران چ -

 :خسار بلند گفتنگفت ر يزیآران چ یوقت

 .آران -

 :کرد یبه رخسار نگاه آران



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *Silver Sun*  –شطرنج شکسته 

wWw.98iA.Com ٥٧ 

 ؟یزن یچته؟ چرا داد م -

 ...يد یتو چرا جواب نم -

 :به سرعت به سراغ اصل مطلب رفت آران

 .خوام تمومش کنم یم -

 رو؟ یچ -

 :رحم باشد یکرد ب یسع آران

 .خوامت ینم.میاشتباه کرد... مسخره رو ينامزد نیهم -

 :ن نگاه کردبهت زده به آرا رخسار

 ؟یگ یم يدار یچ -

 :دیلبش را گز آران

 ...یهمه چ الیخ یگم ب یدارم م -

 ...آخه -

 .بود که زود عرق کرد يفکرکن تب تند. میگرفت میتصم عیسر یلیخ. آخه نداره -

 :به زور گفت رخسار

 ...آران -

رخسار مجبور بود  تیخاطر امن به. حرف ها را بزند اما مجبور بود نیخواست ا یاصال دلش نم.نگفت يزیچ آران

 .گفت زیچ کیشد و فقط  ادهیپ نیترمز زد رخسار از ماش یوقت. به طرف خانه برگشت. که از او دست بکشد

 ...ازت متنفرم -

 یم ییدانست کجا بود اما دلش تنها ینم ستادیا یوقت. آران از جا کنده شد نیماش. دیبه طرف آپارتمان دو و

 .دیکش ادیو از ته دل فر دیفرمان کوب يم قدرت رودستش را با تما. خواست

**** 

 

 ...نیتمومش کردم شرو -

 :با تاسف گفت نیشرو. زدیپسرخاله اش اشک نر يآران سرخ بودند اما آنقدر مغرور بود که جلو چشمان

 ؟يرو کرد نکاریچرا ا یخودت انقدر ناراحت یچرا آخه؟ وقت -
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 .فتهیبراش ب یواست اتفاقخ یدلم نم... خودش بود تیبه خاطر امن -

 ؟يچرا پس انقدر تلخ تمومش کرد -

 ..!دیفهم یاگر خواهرش م...بهم فکر نکنه. خواستم ازم متنفر بشه یم -

 :دیلبش را گز نیشرو.حرفش را ادامه نداد آران

 ؟يد یچرا ادامه نم -

 :زد يصدادار پوزخند

 ...قبال برات مهم نبود -

 :کرد نیبه شرو ینگاه آران

 .انش رو پرداختمتاو -

 :آرام تکرار کرد نیشرو

 ...تاوان -

 ن؟یدار لیم یچ -

 :آرام گفت نیشرو.نگفت يزیآران چ. دو به گارسون نگاه کردند هر

 .تلخ يدو تا قهوه  -

 .بلند شد نیشرو لیزنگ موبا يصدا.شده بود رهیخ يبه نقطه ا آران

 بله؟ -

 :به وضوح جا خورد نیشرو

 .بله شناختم -

 ...ریخ -

 .دمیدورش رو خط کش گهیمن د -

 .نیدون یامکانش وجود نداره و خود شما هم م -

 ...من -

 .نبودم یچیمن باعث ه -

 ؟یک -

 :گفت یبه آرام نیشرو.کرد نیبه شرو یآران نگاه.را قطع کرد تماس
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 ؟يایم... خوام برم باشگاه یم -

 :شد زیخ مین شیدر جا.شاپ افتاد ینگاهش به درب کاف دیبگو يزیتا خواست چ آران

 .من يخدا -

 :دیپرس یبا نگران نیشرو

 شده؟ یچ -

حواست باشه . هییرایموقع پذ... موقع،اسلحه دارن یاونم ب یمهمون انیچند نفر دارن م -به سرعت گفت آران

 ...گفتم حاال یوقت

 :-کرد یپوف نیشرو

 .الیخیب

 ...گهیمهمون ناخونده ان د -آران

 چند نفرن؟ -

 .چهارتا مرد -

 :بلند شد شیبه سرعت از جا رانآ

 ...حاال -

را به شکم  شیو همزمان زانو دیآمد سرش را دزد یکه به سمت صورتش م یمشت دنیبا د. برگشت نیشرو

اش خورد و تعادلش را از دست  نهیمرد به قفسه س يضربه پا. نبود عیسر نیاما آران به اندازه شرو دیمهاجم کوب

به جدا کردن آن ها  میآن ها تصم نیب يریدرگ دنیشاپ با د یافراد درون کاف.افتاد زهایاز م یکی يداد و رو

 :گرفتند که آران داد زد

 .نیخبر بد سیبه پل -

که بر اثر پرت شدنش از  دیاز گوشه چشم اسلحه اش را د. دیاش را مال نهیبلند شد و قفسه س شیاز جا آران

مرد . کرد يغرولند رلبیبه مرد انداخت و ز نیشمگخ یآران نگاه. پرت شده بود يپشت شلوارش به گوشه ا

 :داد زد نیاز مهاجم گرید یکیبه طرفش گرفت و همزمان  ياسلحه ا

 ...مشیخوا یزنده م...نه -

به  ینگاه. شد نیمرد نقش زم. دیرا بلند کرد و به سر مرد کوب شیاز غفلت مرد استفاده کرد و به سرعت پا آران

زدند و  یدو مرد پشت سر هم ضربه م.شده بود ریبا دو مرد درگ نیشرو. برد مرد دوم کرد و به طرفش حمله
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و مرد را به  دیچرخ. داد یجاخال هااز آن  یکیخم شد و از ضربه  نیشرو. توانست دفع کند یفقط م نیشرو

 ياستفاده کرد و ضربه ا نیاز غفلت شرو گریمرد د. کرد هوشیبه سرش زد و او را ب يانداخت و ضربه ا نیزم

آران . افراد مهاجم را مجبور به فرار کرد سیپل نیماش ریآژ يصدا. افتاد نیزم يرو نیشرو. محکم به سرش زد

 .و بلندش کرد دیدو نیبه سمت شرو

 ...داداش ن،یشرو -

 .را در هم کرد شیاخم ها نیشرو

 .سرم داغون شد -

 :دیخند آران

 ...ينشد هوشیخوبه باز ب -

 :کرد بلند شود کمکش

 !یلع ای -

 :گفت نیشرو. ردیشد او را بگ یهوش یاش باعث ب یحال یرا گرفت تا اگر ب دستش

 ...خوبم -

 .خورد يهمزمان سکندر و

 :دیبلند خند آران

 ...معلومه -

 :آران را به خود آورد يمرد يصدا

 .آقا -

 .هستم از اداره مبارزه با مواد مخدر یسرگرد صالح -کارتش را به مرد نشان داد آران

 :آران ادامه داد. احترام گذاشت مرد

 ...نیکن ریاون رو دستگ. هوشه یشاپ ب یکاف ينفرشون االن تو هیبود،  يریدرگ هی -

 ...گزارش بدم دیقربان من با -

 .سمینو یخودم گزارشش رو م -

 :اشاره کرد نیشرو به

 ...آقا نیا -
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 .نداره انیجر نیبه ا یآقا ربط نیا -

 :غرغر کرد نیشرو. و آران در کنار هم شروع به راه رفتن کردند نیوشر. احترام گذاشت و رفت مرد

 ؟ياوردین نیماش یآخه واسه چ -

 ؟يدار جهیشه؟ سرگ یم ينجوریدونستم ا یمن چه م -

 :پلک زد نیشرو

 ...کم هی -

 مارستان؟یب میبر -

 .بنده عادت دارم. جناب سرگرد یدون یخودت که م... هیعینه طب -

 :کرد یعصب يخنده ا آران

 بهت زنگ زد؟ یک -

 .ستیمهم ن -

 !يشد یعصب یلیآخه خ -

 .آخه ستنیشناس هم ن تیشعورها موقع یخواستم برم باشگاه، ب یشد؟ م یچ يدید... ستیمهم ن -

 :دیخند آران

 .خوان بهمون حمله کنن باهات هماهنگ کنن یم یگم که وقت یبه بعد بهشون م نیاز ا -

 .کرد يریو شماره گ دیکش رونیب بشیرا از ج لشیبعد موبا و

 ...سالم قربان -

 .قربان امروز چند نفر اومده بودن سراغ من -

 .نشد میزینه چ -

 .نیزمرد رو صادر کن يریخواستم خواهش کنم حکم دستگ یم -

 ...چون من مطمئنم از طرف اون بودن -

 نه... مدرك؟ خب -

 .چشم قربان -

 :دیپرس نیکه تماس قطع شد شرو نیاز ا بعد

 بود؟ مساریت -
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 .آره -

 گفت؟ یچ -

 ...یچیه -

 ؟يبر یحوصله م رو سر م یدونست یم چیآران ه -

 .بدم یرنظامیتونم اطالعات محرمانه رو به افراد غ یمن نم -

 :داد زد بایتقر نیشرو

 ؟یرنظامیغ -

 :نگاهش کرد تیبا جد آران

 ؟...نهیاز ا ریمگه غ -

 .باشه آران...باشه -

 .شد نیاز ده متر نرفته بود که نقش زم شتریب. کرد و از آران جلو زد شتریبسرعتش را  نیشرو

 :غرغر کرد آران

 ...گهیدونستم د یم -

 .بلند کرد يعبور يها نیاز ماش یکینگه داشتن  يو همزمان دستش را برا دیدو نیطرف شرو به

**** 

 

 ؟ینتونست -

 .همراهش بود یکیبچه ها گفتن . نشد... گودرز داد نزن -

 .بهم بگو... یتون یزمرد اگر نم -

 .خودت برو سراغش... به من چه اصال -

 .بفهمه من دنبالشم دیزمرد نبا -

بلند شد و به سمت . بود دهیرخسار افتاد که از صبح او را ند ادیبه . تختش نشست يکه قطع شد زمرد رو تماس

 وارید. ساعت هفت شب بود چراغ خاموش بود کهنیبا ا. در را باز کرد و وارد اتاق رخسار شد. اتاق خواهرش رفت

گوشه اتاق . و بزرگ اتاق فاقد پرده بود يدپنجره ق.رنگارنگ بود  يبنفش کمرنگ داشت که پر از تابلوها يها
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لپ تاپ  کیآن  يبود و رو یکرم رنگ یچوب زیو بنفش و کنار تخت هم م دیسف يبود با پتو ينفره ا کیتخت 

 .که گوشه اتاق خودش را جمع کرده بود دیو رخسار را د دیبه داخل اتاق سرك کش با تعجب. قرار داشت یمشک

 :تعجب گفت با

 !رخسار -

 :زمرد تکرار کرد.هم به خودش نداد یتکان یحت.سرش را بلند نکرد رخسار

 ...رخسار -

 :دیگرفته رخسار را شن يصدا.را روشن کرد و بعد به طرف خواهرش رفت چراغ

 .خاموشش کن -

 :خواهرش نشست يتوجه روبه رو یب رخسار

 ؟يکرد هیشده؟ گر یچ -

 :زمرد دست رخسار را گرفت.چشمانش سرخ بودند.سرش را باال گرفت رخسار

 نه؟ ایچت شده  یگ یم -

 .یچیه...نشده یچیه -

 :دیپرس اطیبا احت زمرد

 ش شده؟ يزیآران چ -

 :زد غیج رخسار

 .اریاسم اونو ن -

 :آشکارا جا خورد زمرد

 ؟ یچ -

 :کرد یهق هق م رخسار

 ...خواست یمنو نم...خواد یگفت منو نم -

 :دیپرس یبا نگران زمرد

 فتاده؟ین نتونیکه ب یاتفاق -

 ...نه  -

 :بلند شد شیو از جا دیکش یقینفس عم زمرد
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 ...خدا رو شکر-

واده ش را در آران و خان. رفت رونیسرش انداخت و از خانه ب يزمرد شالش را رو. کرد یم هیهنوز گر رخسار

چند لحظه . در زد يمحکم رو. رفته بودند رونیاز خانه ب یتیو گ یمرتض. کردند یم یواحد شماره شش زندگ

 .در چهارچوب ظاهر شد انایبعد در باز شد و آر

 !دییبفرما -

 .برادرت رو صدا کن -

 :آشکارا جا خورد انایآر

 بله؟ -

 :دیغر زمرد

 .ا کناون آران نامرد رو صد...بله و بال-

 :آمد یکس يصدا

 ه؟یک انایآر -

 :به زمرد انداخت قیعم ینگاه انایآر

 ...چه خبره نیبب ایخودت ب -

 .اخم کرد اریاخت یزمرد ب دنیدر آمد و با د يجلو آران

 ؟يچکار دار -

 .تو اومدم ياثبات نامرد يبرا -

 .آران رو به زمرد گفت. در کنار رفت يتکان داد و از جلو يسر انایآر. و درون خانه کرد انایبه آر ینگاه آران

 .اطیح يتو میر یم. شه حرف زد ینم نجایا -

 :گفت قهیزمرد بعد از چند دق. مجتمع رفتند اطیهم به ح با

 ؟یبگ يزیچ يخوا ینم -

 بگم؟ یچ -

 چیبراش ه يکه جز نابود یراه هی يتو شیکشوند یچ يبرا ؟یرو با رخسار راه انداخت يباز نیا یچ يبرا -

 نداره؟ يزیچ

 :اخم کرد آران
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 .میخور یما به درد هم نم -

 ...کنه یاون داره از غصه دق م -

 :دیلبش را گز آران

 .ستیمهم ن -

آران به سرعت . به صورت آران زد یمحکم یلیدستش را بلند کرد و س. ردیخودش را بگ ينتوانست جلو زمرد

 :دیو غر چاندیدست زمرد را گرفت و پ

 ؟يکرد یچه غلط -

 :دیغر ردزم

 .یکن یرسه که بهم التماس م یروز م هی... رسم یحسابت رو م -

زمرد با تعجب . مجمتع رفت ینگاهش را از زمرد گرفت و به سمت در اصل. دست زمرد را ول کرد یبه آرام آران

 .رفتنش را نگاه کرد

**** 

 

نوشاد به . داخل شد یشد و کسنشسته بود و در افکارش غرق بود که در ناگهان باز  یمبل سلطنت يرو نوشاد

را  یمرد عکس. نوشاد نشست يمبل رو به رو يمرد سرش را تکان داد و رو. و سالم کرد دیپر شیسرعت از جا

 .به طرف نوشاد گرفت

 ؟یشناس یم نویا -

 :فکر کرد یکم نوشاد

 .نه -

 ...نجایا شیاریخوام ب یم -

 ن؟یازش ندار یاطالعات -

 .اطالعات درونش را خواند قهیچند دق ينوشاد پوشه را برداشت و برا. اد پرت کردرا به طرف نوش يپوشه ا مرد

 ...که آدرس خالمه نیا -نوشاد

 ...نجایا ياریپسره رو م. يدار یتیبفهمه که تو چه مامور دیزمرد،دختر خاله ت نبا -

 بفهمه؟ دیچرا زمرد نبا -
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 .ستیبه تو مربوط ن گهیاونش د -

 ؟...يورمن چج سه،یپل اروی نیا-

 .سر و صدا یب یول...بکن يخوا یم يهرکار -

**** 

 .کرد یآن ها گوش م يگودرز به گزارش ها. بودند ستادهیعمارت گودرز ا اطیو چند نفر از افرادش در ح گودرز

 ...رنجبران بهتون گفتم اشاریدر مورد  شیچند روز پ.قربان -

 خب؟ -

 .بکنن ییکارا هیخوان با هم  یچهارنفرن که انگار م -

 ا؟یک -

 .که در دستش بود نگاه کرد يبه برگه ا مرد

 ...یو سرگرد صالح ییسرگرد رضا. سرهنگ دوم رنجبران. فروزش مساریت -

 :دیبه سرعت پرس گودرز

 ؟یآران صالح -

 ...بله قربان -سر تکان داد مرد

 :کرد گریرو به مرد د گودرز

 رفت؟ ینوشاد ک -

 !شیساعت پ هی -

 ؟يکردش  هیکامال توج -

 ...بله -

 .کلکش رو بکن. آورد نجایرو به ا ینوشاد، آران صالح نکهیبه محض ا -

 .چشم قربان -

**** 

با او تماس گرفته بود و گفته بود که حال پدرشان چندان خوب  انایآر. آران نشسته بودند نیدر ماش انایو آر آران

 مارستانیگذاشت و سورنا چند سرباز به ب انیا سورنا در ممسئله را ب نیآران ا. برده اند مارستانیو او را به ب ستین
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کرده بود تا پدرشان  یاو را راض یبرادرش رفته بود و به سخت نبالآران به د. فرستاد تا از پدر آران مراقبت کنند

 :دیدستش را به داشبورد کوب انایآر. را ترك کند

من دو هفته ست که دانشگاه  م؟یبزن یل جناب عالشغ يبرا مونیاز همه چ دیما با یچ يبرا... فهمم یمن نم -

 ...يبهش سر هم نزد یو تو حت مارستانهیبابا رو تخت ب. نرفتم

 :حوصله حرفش را قطع کرد یب آران

 ؟ياز خونه امن خارج شد یچ يتو برا -

 :به به برادرش نگاه کرد رتیبا ح انایآر

 گفتم؟ یچ يدیآران فهم -

 :چشم به جاده دوخته بود آران

 .دمیبله فهم -

 .رونیب میاومد یلعنت ياز اون جا نیا يبرا... بابا سکته رو رد کرده -

 .یبش دهید دیتو نبا... ندارم يبابا رو کار -

 :را باال برد شیصدا انایآر

 نه؟...به خاطر تو -

 :پدال گاز فشار داد يرا رو شیپا آران

 .هنوز برادر بزرگتم من. سرت يهم صدات رو ننداز رو گهید...بله به خاطر من -

 .گفت یآران به آرام. دیکش یقینفس عم. دیکوب شیپا ينگفت اما با مشت رو يزیچ انایآر

سرت  ییترسم بال یم. ستمین یخوب طیشرا ياما من االن تو هیچجور تمونیدونم وضع یمن م... يآر نیبب -

 ...ستمین شهیمن که هم.. .راحته چون چند تا سرباز دور و برشن اما تو نه المیاز بابا خ. ادیب

 .وقته بزرگ شدم یلیآران من خ -

 :پلک زد آران

 .ادیازت برنم يکار گهیسرت اون وقته که د زنیبر يتونن چند نفر یاونا م.ستین نیمسئله ا -

 :و دست برادرش را در دستش گرفت دیکش یقینفس عم انایآر

 .چکار کنم دیبا -
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 يپرونده ا ایچون ممکنه از تو استفاده کنن تا به من  ننتیبب دینبا. نهخو يبرگرد دیمافوقم بهم گفته تو نبا -

 .کنم برسن یکه روش کار م

 .کجا برم دیپس من با -

 ...خودم. گهیخونه امن د هی -

 :دیپرس یبا نگران انایآر. دوخته بود نیماش نهینگاهش را به آ. آران به وضوح در هم رفت يها اخم

 شده؟ يزیچ -

رو بردار و به  یگوش يبخور یکه تکون خاص نیبدون ا. داشبورده يمن تو یگوش.گوش کن. ..یچیفعال ه -

 .کریاسپ يزنگ بزن و بذارش رو Caller list يشماره تو نیاول

 .را جواب داد یگوش یبعد از چند لحظه زن. همان کار را کرد آران

 بله؟ -

 :شروع به صحبت کرد آران

 ...مساریبه ت دیرو بد یگوش -

 ا؟شم -

 .عتریسر... هستم یسرگرد صالح -

 ...ستنین شونیا -

 ؟یچ -

 ...ستنیدر دسترس ن شونیا -

بود  يبه همان خانه ا یکه منته يجاده ا. آران که بر سرعتش افزوده بود به جاده نگاه کرد. تماس قطع شد و

 .اش را به دندان گرفت ییآران لب باال. را به ان جا ببرد انایخواست آر یکه م

 .رونیرو باز کن و بپر ب نیبهت گفتم در ماش یوقت... يرآ -

 :با بهت نگاهش کرد انایآر

 ؟یچ -

بهت  یوقت يبعد چیپ يتو. ستین ریقطعا قصدش هم خ. کنه یم بمونیداره تعق نیماش هی.میوقت ندار انایآر -

 .ننتیتونن بب یاون موقع نم. رونیگفتم بپر ب

 ؟یپس تو چ -
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 رون؟یتونم بپرم بکه منم ب يانتظار ندار -

 ...آران -

 :را باال برد شیصدا آران

 .شه یم نم يزیمن چ...گفتم بکن يهر کار انایآر -

 :زد ادینداشت فر مانیکه خود به گفته اش ا یحال در

 ...حاال -

تنه  قلت خورد و با برخورد به نییافتاد و به طرف پا یبیش يرو. پرت کرد رونیدر را باز کرد و خود رو به ب انایآر

همان جا به همان حالت ماند تا . کردند یبه شدت درد م شیدست راست و پهلو. ستادیدرخت از حرکت ا کی

آران  لیسه متر آن طرف تر موبا. دیبه گوشش رس یزنگ تلفن يصدا. ستیبه دنبالش ن یمطمئن شد که کس

آن زن تماس را قطع کرد تا  یمد وقتآ ادشی. رفت لیبه طرف موبا زانیافتان و خ انایآر. برگ ها افتاده بود يرو

 .خورد یهنوز زنگ م لیموبا. در دستش بود لیموبا دنشیزمان پر

 بله؟ -

 :دیرا شن يمرد يصدا

 آران؟ -

 :گفت انایآر

 ...مساریشما ت...شما -

 .کرد لیمرد جمله اش را تکم. دانست ینام مافوق آران را نم اما

 ؟یهست یتو ک.فروزش هستم مساریت -

 ...برادر آران. انامیمن آر -

 خودش اون جاست؟ -

 ...رونیبپرم ب نیبهم گفت از ماش. کردن یم بمونیداشتن تعق -

 ؟ییاالن کجا -

 .آمد یبه نظرش جاده آشنا م. فکر کرد یکم انایآر

 ...جنگل يتو... اول جاده -

 .سراغت انیگم ب یاالن م. همون جا خودت رو پنهان کن -
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. بود افتهیکاهش  شیدرد پهلو یکرد ول یدستش به شدت درد م. نار جاده پنهان کردک بیخودش را در ش انایآر

 .به خودش آمد ییچقدر آن جا بود اما با صدا دینفهم

 ...انایآر -

 :بود ستادهیسرش ا يجوان باال يمرد. را باال برد سرش

 ...فروزش اومدم مساریمن از طرف ت -

 .شد دست دراز شده مرد را گرفت و بلند انایآر

 ن؟یشما خوب -

 :تکان داد يسر انایآر

 ...بله -

 ...برم به خونه امن یمن شما رو م -

 :ستادیا انایآر

 ؟یپس آران چ -

 ...چندتا از بچه ها رفتن دنبالش -

 :امدیخوشش ن چیاز مکث مرد ه انایآر

 ؟یچ -

 .نکردن داشیهنوز پ -

 ؟یچ یعنی -

 ...کردن دایرو پ نشیماش -

 کجا؟ -

 .نکردن دایجلوتر اما خودش رو پ ومترلیچند ک -

 .آن مرد شد نیسوار ماش یک دیشوکه شده بود که نفهم يبه قدر انایآر

**** 
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بودند و از  ختهیصورتش ر يآشفته رو شیموها.بود ستادهیاش وسط اتاقش ا یدر لباس فرم نظام سورنا

رو  میس یب. دیکش یقیفس عمبرداشت و ن یقدم. دیکش شیدر موها یدست.چشمانش قرمز شده بود تیعصبان

 .زد ادیفر بایدهانش برد و تقر يجلو

 .نیکن ریاالن زمرد زادمهر رو دستگ نیهم -

زن از  سیمرد و دو پل سیسه پل. ستادیمحل سکونت زمرد ا يخانه  يجلو سیپل نیهمان زمان دو ماش در

 بایکه تقر یتیکارتش را به گ یدقسروان صا. مادر زمرد درب خانه را باز کرد ،یتیگ. آمدند رونیها ب نیماش

 .نشان داد دهیرنگش پر

 زمرد زادمهر، دختر شما هستن؟ -

 يرو یمرتض.زن اشاره کرد و آن دو به داخل خانه رفتند سیبه دو پل یسروان صادق. سرش را تکان داد یتیگ

 .دیچرخ دارش به طرف در آمد و پرس یصندل

 چه خبره؟ نجایا -

سرش  يشالش که معلوم بود با عجله رو يزمرد از رو يموها. آوردند رونیاقش بزن زمرد را از ات سیپل دو

 یزمرد بهت زده نگاهش م يدست ها يدست بند رو دنیبا د یو مرتض یتیگ. زده بود رونیگذاشته شده بود ب

 .رو به زمرد گفت یسروان صادق. کردند

 دیتون یم. دیبازداشت هست یران صالحسوء قصد به سرگرد آ يبرنامه  یشما به جرم طراح.زمرد زادمهر -

 .تون استفاده بشه هیدادگاه ممکنه عل يتو دیبزن یهر حرف. دینگ يزیچ

 :ادامه داد یو مرتض یتیبعد رو به گ و

 .دیایب...  يفردا به کالنتر نیتون یشما م -

نکرده  يهنوز که کار او. شده بود جیاتهامش گ دیزمرد با شن.بردند رونیدر مقابل آن دو زمرد را از خانه ب و

ها از کجا  سیاصال پل... دانست یم دیبا.هنوز زنده بود...نه ایآران مرده بود؟  یعنیسوء قصد به آران؟ پس ...بود

کرده بود از رخسار فاصله  یسع نیهم يکرده بود؟ برا ییآران او را شناسا...پس. ستیدانستند که او ک یم

شد که زمرد  یاگر گودرز متوجه م. گودرز افتاد ادیبه . غول کرده بودذهن زمرد را مش يادیز يسوال ها رد؟یبگ

کس  چیه. شناخت یم یگودرز را به خوب. فرستاد تا او را بکشد یرا م یفرصت کس نیشده است در اول ریدستگ

به مقصد  یک دیداشت که نفهم يفکر يریآنقدر درگ. تنها خودش مهم بود و خودش. نداشت تیاهم شیبرا

دست بند زده  يبا دست ها کیتار مهین یدر اتاق قهیسرش انداخت و بعد از چند دق يرو يچادر یکس. دندیرس
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در  راناشناخته  یمرد ترس رهیچشمان ت. داخل شد يدر اتاق باز شد و مرد. نشسته بود يا یآهن یصندل يرو

را  یمحکم مرد شوک يصدا .را گرفته بود یصندل شیبدون آن که متوجه باشد با دست ها. کرد داریوجود زمرد ب

 .به او وارد کرد

 ...بگو. زمرد زادمهر...خب -

 :با لکنت گفت زمرد

 رو بگم؟ یچ....چ..یچ -

 :قبل از طوفان گفت یبا آرامش مرد

 کجاست؟ یسرگرد آران صالح -

 :گودرز است شیمطمئن شد که آران پ زمرد

 .دونم ینم...من -

 :بلند شد شیاز جا مرد

 باور کنم؟که  يانتظار ندار-

 دونم اون کجاست؟ یمن نم -

 . کرد شیصدا یدر باز شد و کس. بلند کرد یصندل يلباس زمرد را گرفت و او را از رو قهی مرد

 ...سرگرد -

 ...فعال نه -

 .کارتون دارن مساریت -

به زمرد نگاه  شهیاز درون ش. شد يپرت کرد و از اتاق خارج شد و وارد اتاق کنار یصندل يرو بایزمرد را تقر مرد

 سورنا آرام گفت.کرد

 .سرگرد يکرد یم يرو ادهیز یداشت -

 ...نه ایاالن زنده ست  ستیآران معلوم ن مساریت -

 :داده بود گفت هیتک واریکه به د نیآرت

 .میمطمئن باش ما هم به اندازه تو نگران -

 :به مرد گفت سورنا

 .بود یاهجا خو نیروز ا هیبهت گفتم ...نوبت توئه گهیحاال د -
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 .نجامیندارم که ا يعالقه ا چیه -

 .خواد آران برگرده یپس دلت نم -اشاری

 :دیغر مرد

 .خوام قربان یم نویبا تمام موجود ا -

 ...خوان که تمام اطالعات رو لو بده یاونا قطعا از آران م. یکن برش گردون یپس سع -سورنا

 .کنه ینم يکار نیوقت همچ چیو اران ه -

 .رونیب ارشیاز اونجا ب عتریهر چه سر. خره یزمان مپس برامون  -

 :دیپا کوب مرد

 .چشم قربان -

**** 

 

 .زنه یکلمه هم حرف نم هیقربان  -

 ن؟ینکرد دایبرادرش رو پ -

 .خونه امن هیفکر کنم بردنش به ...نه قربان -

 .بدونن کجا بردنش دیها بپرس شا ياز نقوذ -

 يکه رو ییها لهیبه م شیدست ها. شده بود زانیاز سقف آو يمرد. ددر اتاق را باز کرد و واردش ش گودرز

 یبدنش خون م يبد شکل رو يتنه برهنه بود و از زخم ها میمرد ن. شده بودند بسته شده بودند هیسقف تعب

 .زدند یدر هوا موج م سشیرنگ خ رهیت يبود و موها نییسر مرد پا. دیچک

 .نیاریبه هوشش ب -

به  یقیمرد با نفس عم. ختیاو ر يرا رو خیآب  يگریو سرش را باال آورد و فرد درا گرفت  شیموها یکس

 .شد رهیو با نفرت به او خ دید شیگودرز را رو به رو. هوش آمد

 :دیخند یعصب گودرز

 ...خوب شناختمت -

رفت و گودرز جلو رفت و با دستش چانه آران را گ. کرد یخاص در چشمانش او را نگاه م يهنوز با تنفر آران

 .فشرد
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 ؟یاز ما داشت یبگو چه اطالعات...بگو -

 .نگفت يزیچ آران

 ؟یزن یحرف م نجایا ارنیبرادرت رو ب یپس وقت -

 یم.زد يگودرز لبخند... را گرفته باشند انایاگر آر. دیدر دل به شدت ترس ینشان نداد ول یواکنش چیه آران

 :به دو مرد کرد ياشاره ا. در دل آران به پا کرده است یدانست چه آشوب

 .نیکن ییرایازش پذ -

 .رفت رونیاز اتاق ب و

 ...قربان -

 شد؟ یچ -

 .گهیخبر د هیو .. انگار چند نفر خاص خبر دارن. رو کجا بردن یصالح انایدونن آر یها نم ينفوذ -

 ؟یچ -

 ...زمرد رو گرفتن -

 :سکوت آزار دهنده گفت قهیبعد از چند دق.شوکه شد گودرز

 .بگو بکشنش -

**** 

 دیترس یم. بود امدهیبه سراغش ن یکس گرید یبود ول ییهنوز در اتاق بازجو. زمرد گذشته بود يبرا يادیز زمان

امکان . که خود گودرز او را کشت نایم. همسر گودرز افتاد ادیناگهان به . گودرز قصذ کشتنش را داشته باشد

 :بلند گفت نیهم يبرا ودب دهیرسزمرد ت. نداشت که گودرز قصد کشتن زمرد را نداشته باشد

 .خوام بگم یم...خوام حرف بزنم یم -

 .اش وارد شد یدر لباس فرم نظام انسالیم يدر باز شد و مرد قهیاز چند دق بعد

 ...خب -

 ...نه نجایا -

 :گفت یحوصلگ یبا ب سورنا

 .نه ایاالن زنده باشه  ستیمعلوم ن یسرگرد صالح...یستیمتوجه ن -

 .زنم یخوام بعدش حرف م یکامل م تیمن امن...ندارم تینمن ام نجایا -
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 :بلند گفت سورنا

 .ندارم يمن وقت باز -

 :و با بغض گفت یبه سخت زمرد

 .کشن یاونا منو م -

 :بلند شد شیاز جا سورنا

 ...باشه -

 ییکه صدابرد  نشیسورنا زمرد را به سمت ماش. خارج شدند يبعد سورنا و زمرد از ساختمان کالنتر قهیدق چند

. زمرد خورده بود نهیبه قفسه س ریت. برد نشیسورنا زمرد را پشت ماش. افتاد نیزم يهوا را شکافت و زمرد رو

 :زمرد خم شد يسورنا رو. ده بودیفا یکه تالشش ب دیرس یاما به نظر م دیکش یزمرد تند تند نفس م

 ؟...آران کجاست -

 :لباس سورنا را گرفت نشیبا دست خون زمرد

 ...گودرز...گود...گ-

 خونه گودرز کجاست؟ -

 ....دیکش ادیسورنا فر. زمرد ثابت ماندند چشمان

**** 

 .نتونستم بکنم يکار چیچشمام مرد و من ه يجلو -

 .نگفت و فقط در سکوت سورنا را تماشا کرد يزیچ اشاری

 ن؟یکرد ریضارب رو دستگ -

 :زد زیم يسورنا محکم رو. سرش را تکان داد اشاری

 .ینتــلع -

 ...میسرگرد رو کجا بفرست میبفهم میتون ینم ينجوریا -

 .رهیممکنه بم يجور نیا... میکن دایپ میتون یآران رو نم يجور نیا -

**** 

 .دیکوب یبه فرمان م یمتوال یدستش را به ضربات. شده بود رهینشسته بود و به رو به رو خ نشیدر ماش نیشرو

 .سرم رفت...گهیاه بسه د -
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 :که کنارش نشسته بود نگاه کرد یکس به

 !ینشست نجایمجبورت نکردم که ا -

 ...يمنو مجبور کرد شهیاتفاقا تو هم -

 ؟يشد یکه گفت يمتوجه چرند نیذره فکر کن بب هیخودت  -پوزخند زد نیشرو

 .با دست کنارشان زد. بودند ختهیصورتش ر يلختش رو ياز موها يا طره

 ن؟یشرو یچکار کن يخوا یحاال م -

 .مجبورم ادامه بدم -

 ؟یآخرش چ -

 ...ببرم دیبا -

 ؟...جونت متیبه ق یحت -

 .جونم متیبه ق یحت... من قول دادم -

 ؟یمن چ -

. امن يجا هیبرمت  یم. ياما در کل خوب بود ياشتباه کرد ییگرچه چند جا. نقشت تموم شده ست گهیتو د -

 ...دنبالت امیکه تموم شد م اناتیجر نیا

 ؟یآران چ -

 ...حواسم بهش هست -

 .نامعلوم حرکت کرد ياز جا کنده شد و به سمت مقصد نیماش

**** 

 

فکرش را به شدت مشغول کرده بود و  ریاتفاقات اخ.کرد یبود و فکر م دهیتخت دراز کش يدر اتاقش رو سورنا

 :از ناکجا ظاهر شدکنارش  تایآن.رفت رونیبلند شد و از اتاقش ب شیاز جا.کرد ینم دایپ یسواالتش جواب يبرا

 .سالم.دمتیباالخره د -

 :حوصله دستش را تکان داد یب سورنا

 ...سالم -
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افتاده  شیشانه ها يبود و شالش رو دهیپوش یرنگ و شلوار ل یسه ربع آب نیلباس آست.افتاد تاینگاهش به آن و

 .دوخت نینگاهش را به زم.بود

 خونه بگرد؟ نیا يآدم تو نیصد دفعه بهت نگفتم ع -

 ه؟یمگه چ -

 :را بلند کرد شیصدا سورنا

 .رونیکنم ب یمن پرتت م يجلو يایب يجور نیا گهیدفعه د هی...یآن -

آب به ذهن درهم  يصدا.ستادیدوش ا ریدوش را باز کرد و با همان لباس ز.رد شد و به حمام رفت تایکنار آن از

 .داد یاش آرامش م ختهیر

  ".کجاست ستیاالن معلوم ن...نزمرد لوش داد و آران رو گرفت...آران "

 .دیکش یقیعم نفس

دنبال  میما بر...رنیآران رو بگ.کار رو بکنن نیخواستن ا یاز قصد م دیشا...میکرد رشیچون دستگ. زمرد مرد "

 ".تنها مظنونمون

همان حالت  کند و سورنا با ریآران گم شده به او دستور داد زمرد را دستگ دندیکه فهم یزمان.فرمانده افتاد ادی به

 .زمرد را داد يریآشفته اش دستور دستگ

 ...خواستن زمرد رو بکشن؟ مگه از خودشون نبوده یچرا م! بوده ينجوریاگر ا -

 را تکان داد سرش

 ".آران رو لو داده بود.بود دیبراشون مف.زمرد از خودشون بود...تونه درست باشه ینم هیفرض نیا"

**** 

 ...نداره قربان يا دهیفا چیه -

 :بود دهیبه حد انفجار رس تیاز عصبان گودرز

 ...نجایا نشیاریب -

گودرز قصد داشت روح آران را له کند و آران با قدرت .گودرز پرت کردند يجلو زیرآمیتحق یرا با وضع آران

هر روز مزدوران گودرز به . نمانده بود يزیفروغ چ یب یجز چشمان بایاز آن صورت ز. او را گرفته بود يجلو

 :شد یم دهیشن یآران به سخت يصدا. دادند ینحو روح و جسم آران را شکنجه م نیدترب

 ...زنم یمن حرف نم یهم کن کهیت کهیتو منو ت...نیبب -
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 .شناسمش یم...یفروزش مساریدست پروده همون ت -

 تیترب مسارینم تم... در برابر اونا یستین یچیتو که ه... تر از تو درافتاده یوحش يتو جنگ با آدما مساریت -

 .کرده

 :دیکش ادیو برهنه آران را در دستش گرفته بود فر یهمان طور که شانه زخم گودرز

 ...رادیه -

 .دیوارد شد و چون آران پشتش به در بود او را ند يمرد

 ...سپرمش به تو یم -

که گودرز در آن بود خارج  یقآران را از اتا. آران را گرفتند و او را بلند کردند يگرم و قدرتمند بازو ییها دست

 يآران تعادلش را از دست داد و رو. دیکوب اطیدر ح یسنگ يواریلحظه سر آران را محکم به د کیکرد و در 

صورت آران متوقف  یمهاجم در چند سانت صورت. نندیتوانستند مهاجم را بب یم یچشمانش به سخت. افتاد نیزم

 یلینشان دهد مرد س یکه بتواند عکس العمل نیقبل از ا یدند ولچشمان آران از فرط تعجب از هم باز ش. شد

 .در گوش آران زمزمه کرد یمرد به آهستگ. به صورتش زد یمحکم

 ...دونم و تو یمن م یحرف بزن -

. بلند کرد نیزم يکرد و آران را از رو يمرد دندان غروچه ا. شد رهینگفت و در سکوت به او خ يزیچ آران

آران حس کرد بند بند وجودش از هم گسسته . کرد دنیگردنش بست و بعد شروع به دو را محکم دور یطناب

بدود اما مرد مانند  وانستت ینم شیبه خاطر زخم ها. خواهد یشدنش را م ریکرد او فقط تحق یشود حس م یم

درون آب  خورد و زیآران کنار استخر ل يپا. برسد انیخواست به سرعت به خط پا یمسابقه دهنده انگار م کی

 ...افتاد

 

**** 

بود که اگر آران به حرف  نیبر ا یدستور گودرز مبن نیآخر. ستادندیدور آران ا اری، روزبه و شهر دیسع راد،یه

 :آران را در دستش گرفت و فشرد يچانه  رادیه. به قصد کشت او را بزنند امدین

 ...یممکنه زنده بمون یاگر بگ ؟یبگ يندار يزیچ -

 زیلبخند تمسخر آم یانداخت و وقت شیها یبه هم پالگ ینگاه رادیه. آران بود يانتها یوت بتنها سک جوابش

از  شتریب. افتاد نیزم يکرد و رو يآران ناله ا. دیآران کوب يمحکم به پهلو شیو با پا دیلبش را گز دیآنان را د
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اش  یبدن يقوا لیدل نیبه هم شده بود و نجهمزدوران افتاده بود و به شدت شک نیهفته بود که به دام ا کی

. راست آران زد يرا برداشت و با قدرت به پا یروزبه چوب. آمدند یبدنش فرود م يضربات رو. رفته بود لیتحل

امان  یب يلگد ها... چپش بود يو بعد نوبت بازو دیرا شن شیشکسته شدن استخوان پا يآران به وضوح صدا

 رادیه. ختیر یم نیزم ين آران شده بود و خون از دهانش رودر بد یداخل يزیبه شکمش باعث خون ر دیسع

 :او خم شد يرو گریبار د

 نه؟ ای یزن یحرف م -

 ...برو به جهنم -دیرس یبه گوش م یآران به سخت يصدا

 .شده قدم گذاشت نیدر باز شد و گودرز به آن اتاق نفر. آران زد يمحکم به پهلو یمشت رادیه

 نگفته؟ یچیه -

 ...نه -اریشهر

 .در چشمانش حلقه زد اریاخت یاشک ب. شکسته آران را در دست گرفت و فشار داد يبازو گودرز

 ؟یحرف بزن يهنوزم قصد ندار -

گودرز . صورت گودرز انداخت يآب دهانش را که به خون آغشته بود رو. دید یگودرز را م یبه سخت آران

 .هل داد نیزم يآران را رو یعصبان

االن  ياونا اگر تو براشون مهم بود ؟يد یبه کشتن م يدار یچ يبچه؟ خودتو برا یگجن یم يدار یچ يبرا -

 .بودن نجایا

 .ننشونن اهیس...به خاك...رو...مثل تو جوونامون یی...شرف ها یب...یب...نکهیا يبرا...يبرا -

. دیرتش کوببرداشت و به صو نیآهن يا لهیکرد سرش را بلند کند اما در همان لحظه گودرز م یسع همزمان

 :اشاره کرد رادیگودرز به ه. افتاد نیزم يحرکت رو یآران ب

 نه؟  ایزنده ست  نیبب -

 :زمزمه کرد. آران گذاشت نیگردن خون يجلو رفت و انگشتش را رو رادیه

 .فیضع یلیخ...زنه یم فیضع -

 .نیشهر خاکش کن رونیب نشیببر اریتو و شهر راد،یه... خوره یبه درد ما نم گهید -

 زنده به گور؟ -اریشهر

 :دیخند یسمیساد يمانند انسان ها گودرز
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 .از خاك باشه رونیسرش ب...نه -

جز چند پاره  کلیه ياز آن مرد قو. شانه اش گذاشت يآران را رو يخم شد و بدن خرد شده و له شده  رادیه

گرفته شده بود پرت کرد و درنظر  شانیکه برا ینیاو را در صندوق عقب ماش. نمانده بود چیاستخوان شکسته ه

 .شدند نیسوار ماش اریبعد به همراه شهر

 م؟یکجا بر -اریشهر

 خوبه؟... جاده  -رادیه

 کهیت دهیروز نرس هیبه . گرگ هم داره دمیتازه من شن. شه یاز اون جا رد نم یبار هم کس هیصد سال ...هیعال -

 .کنن یپاره ش م

 ار،یشدند و شهر ادهیهر دو پ دندیبه مکان مورد نظر که رس. کرد شتریرا ب نینداد و فقط سرعت ماش یجواب رادیه

. انگار قصد نداشت دست از سر آران بردارد اریشهر. پرت کرد نیزم يو رو دیکش رونیآران را از صندوق عقب ب

 :لب گفت ریز رادیه. شداز آران بلند ن ییصدا یول دیمحکم به گردن آران کوب شیبا پا

 .مهیحالش وخ –

 نیسوار ماش اریو شهر رادیه... تا گردنش. ساعت آران دفن شده بود میکندند و بعد از ن یگودال.دینشن اریشهر اما

 .شد و به خانه اش رفت ادهیراه پ انهیم رادیه. شدند و از آنجا به سرعت دور شدند

 

**** 

. همراه سورنا به صدا در آمد کردند که تلفن ینشسته بودند و صحبت م نیو آرت اشاریدر اتاقش به همراه  سورنا

 .جواب داد. بود یبیو غر بیشماره عج. به شماره کرد یدرآورد و نگاه بشیرا از ج لشیسورنا موبا

 بله؟ -

 :را عوض کند شیکرده بود صدا یسع یکس. دیچیدر گوشش پ یگرفته و کلفت يصدا

 ...مساریسالم ت -

 :اراده اخم کرد یب سورنا

 ...شما -

. باش نتیماش يالبته مواظب جلو.... برو سمت جاده یخبر دار بش سیاز وضع اون جوجه پل يخوا یاگه م -

 ...چرخ هات ریممکنه سرش بره ز



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *Silver Sun*  –شطرنج شکسته 

wWw.98iA.Com ٨١ 

 :گفت نیو آرت اشاریو به  دیسورنا از جا پر. بلند شد و بعد تماس قطع شد يقهقهه ا يصدا

 ...آران -

 کیاز  شتریب. کرد یم یرانندگ نیبودند و آرت شده نیبعد سوار ماش قهیچند دق. دو تا ته قصه را خواندند هر

 :زد ادیفر بایتقر اشاریکردند که  یساعت رانندگ

 ...اونجاست -

 .دندیهر سه مرد به طرف آران دو... دیترمز کوب يرا رو شیپا نیآرت

 ...ادیبزن آمبوالنس ب میس یب اشاری....حضرت عباس ای -سورنا

 .گذاشتند نیزم يرو اطیبا احت دندیکش رونیآران را از خاك ب نکهیمحض ا به

 .میوخ یلیخ...مهیحالش وخ -

 :رو به همکارانش گفت مرد

 .رهیم یداره م.نیوقت رو تلف نکن...مارستانیب میکن یاالن منتقلش م نیهم -

 :دیکش یبلند نفس م يدستش را مشت کرده بود و با صدا سورنا

 ...کثافت ها....شرف ها یب -

 ...قربان -نیآرت

 :نگاه کرد نیبه آرت سورنا

 بله؟ -

 ...دنبالش میبر دیسوار بش...ره یآمبوالنس داره م -

 مارستانیساعت بعد به ب کی. حرکت کردند مارستانیشدند و به دنبال آمبوالنس به طرف ب نیمرد سوار ماش سه

 یتخت روان يآران را رو. هم پشت سرش رفت نیآرت نیشد و ماش مارستانیآمبوالنس وارد محوطه ب. دندیرس

 . سر برانکارد ظاهر شد يباال يدکتر. بردند مارستانیگذاشتند و به داخل ب

 شده؟ یچ -

خاك دفنش  يبعد هم تا گردن تو. گفتن چند روز پشت سر هم بوده ونیطور که اون آقا نیا.. ضرب و جرح -

 .کردن

 :جوان با عجله گفت دکتر

 ...نشیببر -
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هنوز  یآن ها گذشته بود ول ياز ده ساعت خسته کننده برا شتریب. فرستادند بعد آران را به اتاق عمل قهیدق چند

 . از آران نبود يخبر

 بهتون زنگ زد قربان؟ یک -اشاری

 :دیکش یقینفس عم سورنا

 .ستین شیابیامکان رد...بود يشماره ش ماهواره ا -

 :گفت رلبیز نیآرت

 ...یلعنت -

 .دیبه سمت دکتر دو اشاری. آمد رونیته بگرف ياتاق عمل باز شد و دکتر با چهره ا در

 دکتر؟ يشد آقا یچ -

هاش رو  هیاز کل یکی... طحالش پاره شده. خورد شده بود هیناح هیجمجمه اش از ... یلیخ...بود میحالش وخ -

چه ... راستش خورد شده يچپ و پا ياستخون بازو. هفت تا از دنده هاش شکسته ن... میاریدرب میمجبور شد

 ...رو گزارش يمورد نیهمچ دیرش آوردن؟ من باس ییبال

 :کند يریکارتش را درآورد و به دکتر نشان داد تا از ادامه حرف او جلوگ اشاری

 ...نیشه ادامه بد یم...سرهنگ دوم رنجبران هستم -

 :به او کرد یبا تاسف نگاه دکتر

 .رفته تو کما...زنده بودنش معجزه ست اما -

 :دیکش ينفس صدادار سورنا

 نه؟ ایگرده  یبرم -

من کار خودم رو ... نه ایبجنگه  یزندگ يبتونه برا ستیشده که معلوم ن فیآدم انقدر ضع نیا...ستیمعلوم ن -

 .با اجازه...ش با خداست هیبق.کردم

 :رفتن دکتر را نظاره کرد اشاری

 ؟...مینتر با هم حرف بز یخصوص يجا هی میبر نیشه من و شما و آرت یلحظه م هی...قربان -

**** 
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 یکس. جلوتر رفت یکم.دیرا شن يادیفر يصدا. شان شد یوارد کوچه محل زندگ.از دانشگاه برگشته بود رخسار

... زده بودند یرنگ یدر پالکارد مشک يباال.دیدر رس يجلو. در آپارتمان محل سکونتشان بود دیکش یم ادیکه فر

 .پالکارد را خواند يمسخ شده متن رو

 ...یسرگرد آران صالح رتان،یشهادت فرزند دل...یترم صالحمح يخانواده  -

اشک دور چشمانش جمع شده بود وارد  يهاله ا کهیبا عجله و درحال. متن را بخواند هینتوانست بق گرید رخسار

 يدر باز بود و صدا... دیدو یبه داخل آپارتمان رفت و به سمت واحد محل سکونت خانواده صالح. شد اطیح

باشد  یآن پالکارد کابوس...باشد بخوا نیخواست ا یم. دیکش یتند تند نفس م.امد یم یچند گاههراز  ادیفر

 يصدا. نکند یرا گرفته بودند تا خودزن اریچند نفر خشا... ستادیدر چهارچوب در ا.گذشته اش يمثل کابوس ها

. به دنبالش به درون خانه رفت اریتاخ یب. دیدستش را کش یکس. ندیرا بب انایچشم چرخاند تا آر. ازآن او بود ادیفر

صاحب آن چشم  دیبه مرد نگاه کرد و د. پرت کرد یآن مرد او را داخل اتاق. بود دهمتوجه حضور او نش یکس

 :با بغض در حال شکستن گفت... اناستیسرخ آر يها

 ....آران -

 :گفت یبه سخت انایآر

 ...تو یبه خاطر خواهر عوض...برادرم رو کشتن...مرد -

 :هنوز داغدار خواهرش بود. خشکش زد ساررخ

 ...به خواهر من-

 ...باعث شکستن بغضش شد انایآر یلیس

 

 .که ازش مونده هیزیچون تنها چ.خوب نگاهش کن..اتاق آران بود نجایا -دیرا شن انایآر يصدا

***** 

 !رادیمخصوصا تو، ه.... نیکارتون رو خوب انجام داد -

 .ب دادجوا يگودرز را با لبخند لبخند

خوش باش کارت  يبرو چند روز. رادیندارم ه يباهات فعال کار... میسرگرد هم خالص شد نیاز شر ا... خب -

 .رمیگ یداشتم باهات تماس م

 .شد دیناپد بایتقر رادیه



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *Silver Sun*  –شطرنج شکسته 

wWw.98iA.Com ٨٤ 

**** 

در اتاقش باز . کرد بخوابد یو سع دیکش یقینفس عم.بود يروز خسته کننده ا. دیتختش دراز کش يرو نیشرو

 .شد

 ...داداش...نیشرو -  اهرخش

شاهرخ . به برادرش نگاه کرد یکیتخت نشست و در تار يرو یبا نگران. زد یموج م یغم مبهم شیصدا در

 :دیگرفته اش پرس يبا صدا نیشرو. ندیتوانست چشمان قرمزش را بب نیچراغ را روشن کرد و شرو

 شده؟ یچ -

 :طاقت گفت یب. در چشمان شاهرخ حلقه زد اشک

 ...آران -

 :دیاز جا پر نیشرو

 ؟یآران چ -

 :هق هق نامشخص بود انیشاهرخ از م يصدا

 ...کشتنش...کشت -

اراده از هم باز شدند و  یب شیپلک ها. باور کند دیشن یتوانست آن چه را م ینم. خشک شد شیسرجا نیشرو

 يبرا دنیس کشخوردند و نف یبه هم م شیدندان ها. دندیلرز یدستانش به وضوح م. شد رهیبه شاهرخ خ

 يصدا. زد رونیب خانهبرداشت و از  زیم يرا از رو چشیییشد سو یاز کنار شاهرخ که رد م. سخت شده بود

 يرا رو شیتوانست پا یکه م ییآمد و تا جا رونیب نگیبه سرعت از پارک. دیرس یپدرش به گوشش م هیگر

سر بر آسمان  يپر از صخره ها ییجا. آباد بوداطرافش را درك کرد که در ناکجا یتنها زمان. پدال گاز فشار داد

 يآن قدر که لب دره ا...جلو و جلوتر. گرفت و جلو رفت انشسرش را در دست.دیپر رونیب نشیاز ماش... گذاشته

 .دیکش ادیفر اریاخت یو ب ستادیمرگبار ا

 .خـــــــــــــــدا -

 يهمانجا رو. کرد نفس بکشد یسع.کرد یم هیمرد گر.دندیلرز یم هیاز شدت گر شیشانه ها.نشست نیزم يرو

چشمانش را باز کرد که  یزمان.بود ریاشک از چشمانش سراز...هیفکر کرد و گر.و فکر کرد دیسنگالخ ها دراز کش

از چرخش باز  یبه او فهماند زندگ دیاما طلوع خورش...بدون آران يروز...گریروز د کی.طلوع کرده بود دیخورش

 .زمزمه کرد. ستدیا ینم
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 کند یم یمرگ، بعد از ما چه فرق ای یزندگ/ کند  یم یچه فرق ایوضع ما در گردش دن -

خانواده اش  يکه برا یآران. داغدار شده بودند يفقط و فقط خانواده ا.بود فتادهین یاتفاق چیاز مرگ آران ه بعد

 .بود حال رفته بود زیهمه چ

 کند یم یچه فرق ایو در وقت مردن، ساحل/ آب  يرو انیخاك و ماه يرو انیماه -

 ....نیبود و شرو ینابخشودن یکرد؟ تنها گذاشتن دوست گناه یهم م یجان داده بود؟ مگر فرق کجا

 کند؟ یم یآنجا چه فرق ای نجاستیما ا يجا/  ستین شیب یلیمستط یسهم ما از خاك وقت -

 ...ممکن بود او را ببخشد ؟ شک داشت دید یرا م نیکجا بود؟ اگر شرو االن

 کند یم یجهان اما چه فرق نیریتلخ و ش/ را تلخ کرد  یتو بر من زندگ نیریش ادی -

 .زد یاست و خاطرات آران وجودش را آتش م دهیفا یکرد وجودش ب یحس م.لحظه حس مرگ داشت آن

 کند یم یها چه فرق ابانیخانه من با خ/  ستیمرد ن کی ییکس هم صحبت تنها چیه -

 .دوستش را از دست داده بود نیتنها بود و بهتر.ندیرا نب یوقت کس چیوقت و ه چیخواست ه یم

 کند؟ یم یباال چه فرق ایاست  نییماه پا/ پرسم مدام  یم شیآب از خو ریز یسنگ مثل

 .بود ایبرادر دن نیبهتر شیرا از دست داده بود که برا یکس.گذراند یاز روز را م یمهم نبود که چه ساعت شیبرا

 کند یم یامروز با فردا چه فرق! وفا یب/ ا وعده فردا گذشت امروز هم ب فرصت

االن . کرد یاز او گله م دیبا. سخت بود يمرد روزها نیگذاشته بود اما شرو شیآران تنها. بلند شد شیجا از

به  دنشیشاهرخ به محض د. بعد در خانه را باز کرد یساعت... داشت ازیحال که به او ن. وقت تنها گذاشتنش نبود

 .رفش رفتط

 ؟يباالخره اومد -

 :را تکان داد سرش

 .خواستم بردارم یرو م میمشک راهنیپ -

 :کرد شنهادیشاهرخ پ.

 ...خونه شون میبر -

 ؟یخونه ک -

 :آرام گفت شاهرخ

 ...آران -
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 :فتدیگرفت تا ن زیدستش را به م نیشرو

 بابا کجاست؟....میبر -

 ...اریآقا خشا شیپ -

 .کرد یلب زمزمه م ریز یکلمات.نداشت یتوان رانندگ نیشرو. شدند نیماش سوار

 ....آران، اشتباه... من... دینبا... آخه... خدا -

نام . رفت رونیب نیاراده از ماش یب نیشاهرخ ترمز کرد شرو یوقت. بودند یمعن یکه از نظر شاهرخ ب یکلمات

 انایآر. درب خانه را زدند.ه درش باز بودشده خواند و وارد آپارتمان شد ک نینفر یآن پالکارد مشک يآران را رو

 زیعز ادیهر دو مرد در آغوش هم به  يفرو رفت و بعد از لحظه ا قیعم یدر بهت نیشرو دنیدر را باز کرد و با د

تنفسش پشت سر هم نبود و به . دندیلرز یسرخ بودند و دستانش م انایچشمان آر. ستندیاز دست رفته شان گر

 .زمزمه کرد نیشرو. داشت اریدادن خشا يدر دلدار یعارف سع. آورد یکم منفس  یگاه دیرس ینظر م

 ن؟یبراش ختم گرفت -

 :دیرا شن شیبود که صدا یتنها کس انایآر

 ...امروزه -

 ن؟یینجایا یچ يبرا....پس -

 .اون فضا باشه يتو ادیز ستیبابا خوب ن يبرا. دن یمافوق هاش کارا رو انجام م -

 کدوم مسجد؟ ن؟یبر نیخوا یم یک -

 ...مسجد...گهیساعت د هی -

 :دیسکوت پرس قهیپس از چند دق نیشرو

 بوده؟ یکار ک -

... کردن دایپ ابونیب هی يبدن له شده ش رو تو. گم شده بود يهفته ا هی...فقط بردنش. دونم ینم..راستش -

 .اوردهیدووم ن شتریشده ب دایپ نکهیبعد از ا قهیچند دق

درب مسجد  يبعد چهار مرد رو به رو یساعت. بل چشمان پسرخاله و برادرش شکستبه وضوح در مقا نیشرو و

کنار قاب زده بودند  یمشک یقرار داده شده بود و ربان زیم کی يبه عکس آران که رو نیشرو. بودند ستادهیا

. رفت جیسرش گ. ودندرنگ ب یکنار قاب عکس دو شمع مشک. که مرده بود يمرد يبه چهره . شد رهیخ

 .اراده به سمت انان رفت یب. بودند ستادهیا یسنگ يپله ها يپوش افتاد که باال یهش به سه مرد مشکنگا
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 .داخل نیببر فیتشر نیتون یم... خانواده ش باشن دیبا نجایا... ستین نجایشما ا يجا -

 نیشرو دستش را به سمت ياما مرد مسن تر با خونسرد دیجوانتر زبانه کش ياز مردها یکیدر چشمان  خشم

 .دراز کرد

 ...سالم -

 :زمزمه کرد نیشرو

 ...فروزش مساریت... زدم یحدس م دیبا -

 :مرد دوم و سرم چرخاند يرا رو نگاهش

 ...داخل نیببر فیتشر نیتون یم. ییسرهنگ دوم رنجبران و سرگرد رضا -

 !نیشرو -سورنا

 .دستورات احمقانه شما مرد يبراآران . آران مرده...نیبه آران فکر کن.... لطفا نیاسم من رو نبر -

 :هشدار داد اشاری

 .مراقب صحبت کردنت باش -

سرش را برگرداند و  يبا کنجکاو. توجه ش را جلب کرد یزن غیج يصدا. با نفرت از او رو برگرداند نیشرو

و  ستیصحنه نگر نیبه ا رتیبا ح. که قاب عکس آران را در دستش گرفت و به آغوشش فشرد دیرا د يدختر

به سمت رخسار  لیفام يزن ها ازچند تن . بود یرخسار م ستیبا یاو م. بعد مکالماتش با آران را به خاطر آورد

 .کرد انایرو به آر نیشرو. بلند کردند نیزم يرفتند و او را از رو

 . ییتنها.... نمیخوام آران رو بب یم -

 :به سورنا گفت نیشرو.در سکوت آدرس قبر برادرش را داد انایآر

 خاك؟ ریبره ز عیمدرك جرم سر نیخواست یم ن؟یدفنش کرد يزود نیبه هم -

 :بعد با تمسخر ادامه داد و

 ن؟یحتما سنگ قبر هم براش گذاشت -

 :گذاشت نیبه طرف شرو یقدم تیبا جد سورنا

 ...یمواظب نحوه حرف زدنت باش دیبا گهید -

 :زد پوزخند

 ن؟یکن یبازداشتم م -
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 .شده بود دیدر گرد و خاك ناپد نیبعد ماش يت و لحظه ارف نشیبعد به سمت ماش و

 

**** 

طاقت نگاه به  نیشرو. کرد یم ییقبر خودنما يعکس آران باال. دیقبر کش يرو یپارچه مشک يرا رو دستش

 .اوست يکرد آران در حال نظاره  یاحساس م. آن را نداشت

 ....خدا شاهده منم قصدم یول يکرد اما توکمکم.جاها  یلیخ... جاها تنهات گذاشتم داداش یلیخ -

 .شد یکلمات م يشرم مانع ادا. نداد ادامه

 ...قول مردونه. دم تا آخرش ادامه بدم آران یقول م -

 .را در آورد و شماره گرفت لشیسوار که شد موبا. رفت نشیبلند شد و به طرف ماش شیجا از

 ...الو -

 .اومد ادتیچه عجب منو  -

 .یکن یوجه باز نم چیزنگ نزدم در رو به ه یتا وقت.زنم در رو باز کن یتک م مدیرس... اونجا امیم -

که با هم  ییروزها ادیبه ... کرد یلب پشت سر هم نام آران را تکرار م ریز. را روشن کرد و به راه افتاد نیماش

 شتریب.نگ شده بودت دید یکه آران را م ییتمام روزها يدلش برا. دوستش مرده بود.ستندیگر یو م دندیخند یم

اش جا خوش  قهیشق يکه رو يخاکستر يتار مو دبه چن نهیزد و در آ يپوزخند. برادر او را دوست داشت کیاز 

اما خود . کس چیواقعا ه...کس چیه.را داشت نیمانند آران قدرت درك شرو یچه کس. شد رهیکرده بودند خ

و  شهیمثل هم. رحم بود یب عتیراز طب نیا.ده بودمان نیآران رفته بود و شرو... داشت ییهم راز ها نیشرو

 دیخر یم جانبه  دیاش را با ییتنها شهیهم

ترمز کرد . بود دهیبه مقصد رس. که از دست داد يزیداشت خاطرات عز یماند و به خاطر م یم دیبا.ماند یم دیبا

 نگیرا به داخل پارک نیاشم نیباز شد و شرو نگیبعد در پارک يلحظه ا. به شماره مورد نظرش زد یو تک زنگ

 .شد و وارد خانه شد ازدر ب. زنگ زد گریکرد و بعد پشت درب آپارتمان رفت و بار د تیهدا

 ؟یخوب -نیشرو

 .آره -

 اطراف خونه؟ ومدیکه مشکوك به نظر نم یکس -

 ...يدیپوش یچرا مشک...نه-
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 :چشمانش را بست و با خود زمزمه کرد نیشرو

 و مرد باش اریاقت باما تو کوه درد باش ، ط -

 ؟یچ -

 ...آران -

 ؟یآران چ -

 ...شد دیآران شه -

 :دیچیپ نیدر گوش شرو غشیج يصدا

 آخه چرا؟ ؟یچ -

 .خواست ببارد یاما نم دیلرز یاز شدت بغض م. افتاد شیزانوها يرو نیشرو

 ...بگو که دروغه...نیشرو -

 :حال زمزمه کرد یب

 ستیشطرنج ن کیبه جز تکرار  يزی، روز و شب چ دیناام یشاه یگاه یشجاع يگاه سرباز -

 :زده و اشک آلود او ادامه داد رتیچشمان ح يجلو

 .رسه یروز نوبت منم م هی -

 ...نیشرو -زد ناله

 ...ستمین گهیمن د يدیهر وقت که فهم -

 :زد غیج

 ...نیشرو -

 :تشر زد نیشرو

 .که نرفته ادتی...یرو اجرا کن Bنقشه  دیبا...ساکت -

 ...نه -

 .ذره استراحت کنم هیرم  یمن م.... بره ادتیهم  دینبا... خوبه -

 :دیرا شن شیبه سمت اتاق خواب رفت صدا یوقت

 ...اشتباه من بود که...آخه ؟یتو مطمئن...نیشرو -

 .شن یبه در م دونیشطرنج کم کم دارن از م يسربازها... قسمتش بود -
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 :ادامه داد یآه با

 دیشطرنج را چ نیآخر يابرابر ، سربازهان يبا من در نبرد ریتقد -

 

 

**** 

 .در زد یدر اتاقش نشسته بود که کس یصندل يرو گودرز

 ...تو ایب -

 :زد یمصنوع يگودرز لبخند. وارد شد يباز شد و مرد در

 ...رادیه -

 :به لب آورد يلبخند رادیه

 .نیاحضارم کرد...سالم -

 .يرو برام انجام بد تیمامور هیخوام  یم -

 :دیپرس دیگو ینم يزیچ رادیه دیچون د و

 شد؟ یچ -

 .دیرو بگ تیمنتظرم مامور -

 .يایب رونیخواد ازش سربلند ب یدلم م.گه یبهت م اریشهر رونیبرو ب. گم یمن نم...خب...آهان -

 :را تکان داد سرش

 .دیمطمئن باش -

انداخت و بعد به موتور  اریبه شهر یقینگاه عم. چه کند دیداد که با حیتوض شیبرا اریشهر. رفت رونیاز در ب و

 .زد یرا م رادیبه رنگ قرمز چشمان ه کلتیموتور س. انداخت ینگاه ابوسایها یسوزوک کلتیس

 ...گهیمحموله ست د هیقراره مگه چکار کنم؟  -

 نه؟ ایباال باشه  دیسرعتت با... يدر بر یوقت مجبور بش هیممکنه  -

 ...بونتشخوا یسوت م هیسر  نهیبب نویا سیپل -

 ...يپس در مورد موتور اطالعات دار -

 ...شن یوارد م یقاچاق نایا... بله دارم -
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 ؟يدار یمشکل -

 .مثل آب خوردنه سایگم وگرنه واسه من دررفتن از دست پل یابله من واسه خودتون م -

 ...پس ثابت کن -

 کاسکتش کجاست؟ -

 :رغر کردغ رادیه. همرنگ موتور به او داد یکاله کاسکت اریشهر

 ...نیهم که تو انتخاب رنگ ندار قهیذره سل هی -

 دیناپد اریاز نظر شهر هیبه سرعت به راه افتاد و در چند ثان. سرش گذاشت و موتور را روشن کرد يرا رو کاله

 .شد

 

 و منتشر شده استساخته  )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 ...اونم تو تهران... شه یم یکنم چ ادشیبخوام ز. ادهیهم سرعتش ز يوامونده تو حالت عاد -

 اریرا که شهر يقفسه ها را گشت تا جعبه ا یکم. با موتور به سرعت وارد انبار مورد نظر شد دیمقصد که رس به

 يزیچ رلبیز. حک شده بود Y.Rجعبه کلمه  يرو. باز بود مهیدر جعبه ن. کرد دایکرده بود پ فیتوص شیبرا

 .نامفهوم را زمزمه کرد و در جعبه را کامل باز کرد

 ...! نیا يبرا -

. دیموتور پر يکرد و رو زانیرا بست و آن را به خود آو فیدر ک. او را به خود آورد سیپل نیماش ریآژ يصدا

 :تکان داد و گفت يسر. وم بودنامفه يکاسکت برا ریداشت صحبت کند از ز یکه سع یسیپل يصدا

 .فعال براتون وقت ندارم -

از آنجا  رادیه ندیایقبل از آن که به خود ب. دندیکه کنار در انبار بودند از جا پر یسیچهارپل کلتیغرش موتورس با

 التیتعط امیخوشبختانه چون ا. وارد بزرگراه شد رادیه. شدند و به دنبالش رفتند شانیها نیسوار ماش. رفته بود

سورنا به . کرد شتریسرعت را ب. بودند و بزرگراه خلوت بود هفرار کرد بایها از شهرشان تقر یچند روزه بود تهران

 یکه به سرعت بزرگراه را م دیرا د کریغول پ يموتور تورهایاز مان.شد یو رانندگ ییسرعت وارد اداره راهنما

 . گرفت یرا برداشت و تماس لشیموبا. مودیپ

  ؟ییکجا نیآرت -
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 ...رم دنبالش یقربان دارم م -

 .رفت رادیبه سمت ه یکه از خروج دیرا د گرید يلحظه موتور همان

 ...شیریخوام بگ یم...دمتید -

 .چشم قربان -

 دینبا. کرد شتریکرد و سرعتش را ب یپوف. شد یم کیداشت به او نزد يموتور. به پشتش انداخت ینگاه رادیه

زده  ییهوا ریمرد ت. دیچیگلوله در گوشش پ يصدا. شد ینقش برآب م شیم نقشه هاوگرنه تما دیرس یبه او م

 .بود تا به او اخطار بدهد که سرعتش را کم کند

 :گفت رلبیز

 ...باش الیخ نیبه هم -

 :لب گفت ریز یعصبان. به شانه اش اصابت کرده بود. دینفسش را بر يبعد ریت

 ...یلعنت -

موتور چپ . به چرخ موتور اصابت کرد ریت نیسوم. گرفت يو به طرف موتور دیکش رونیسرعت کلتش را ب به

برخورد کرد  نیموتور به هوا پرت شد و به شدت به زم ياز رو نیآرت. سربرگرداند و به راهش ادامه داد رادیه.کرد

 :و همزمان سورنا گفت

 ...امام زمان ای -

 :را برداشت و گفت مشیسیب

 ...دینس بفرستآمبوال هیبه سرعت به محل  -

که  یخون. باز شد شیو در عمارت برا دیبه مقصد رس.کرد ینم بیاو را تعق یکس گرید. به راهش ادامه داد رادیه

 .دیبه طرف دو اریشهر. شد یاش م جهیاز او رفته بود باعث سرگ

 ؟...شیآورد -

 : -تعجب کرداش  دهیاز صورت رنگ پر اریشهر. کاسکت را از سرش کند و سرش را تکان داد کاله

 شده؟ چت

 .دنبالم کردند سایپل....خوردم ریت -

 که نکردن؟ بتیتعق -

 ...نابغه میاگر کرده بودن که االن همه مون تو زندان بود -
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 :آمد یگودرز به طرفشان م. دست زدن آمد يصدا

از  یکیش تو فعال ببر.رونیگلوله رو از تنش بکشه ب ادیزنگ بزن اصالن ب اریشهر...رادیکارت خوب بود ه -

 .باال تا استراحت کنه ياتاقا

 

**** 

 :دیبه سمت دکتر دو بایتقر سورنا

 حالش چطوره؟ -

بوده اما انگار  یمرگش قطع نیکه شما گفت یبا اون سرعت. جور معجزه بود هی...گذشته ریخوشبختانه به خ -

فعال ازش کار  دینبا. تهکتف چپش بدجور شکس. نیخوره زم یشه با کتف م یکه از رو موتور پرت م یموقع

 .بکشه

 :دیکش یقینفس عم سورنا

 ...خدا رو شکر -

 .گرفت یآمد و تماس رونیب مارستانیاز ب سورنا

 ...اشاری...الو -

 .سالم قربان -

 ...مارستانهیب نیخواستم بهت بگم آرت اشاری -

 ؟یچ يبرا -

 :کرد و در آخر اضافه کرد فیتعر اشاری يتمام اتفاقات را برا سورنا

 ..مواظب خودت باش...دنیهمه مون نقشه کش يکنم برا یفکر م -

 ...کار نیکن یفکر م یعنیقربان  -

 .گرفت یمنطق جهینت هی دیبا گهید. من مشاهداتم رو برات شرح دادم -

از  یکیاز . کرده است يبدرفتار تایچند روز با آن نیبا خودش فکر کرد ا. که قطع شد به طرف خانه رفت تماس

توجه  ییصدا. در خانه را باز کرد و داخل شد.دو پرس جوجه کباب گرفت و بعد به خانه رفت ینام يان هارستور

 .دقت گوش داد هبست و ب یدر را به آرام. زد یبا تلفن حرف م تایآن.ش را جلب کرد

 ...من مواظبم -
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 .شه ینه فعال نم...نه -

 .فهمه یم عیبکنم سر يهر کار هیزیسورنا آدم ت -

 ...کار رو نینه بعدا اممک -

 ...بذار منم حرف بزنم قهیدق هی -

اپن  يغذا را رو سهیبه طرف آشپزخانه رفت و ک یبه آرام. گوش داد تایآن يبه مکالمه  یقیبا اخم عم سورنا

 .دیرا کنار خود د تایبعد طبق انتظارش آن قیچند دق. گذاشت

 ؟ياومد یک...سالم -

 :گفت یبه آرام سورنا

 ...االن نیهم -

 ...تولدش...زدم یداشتم با دوستم حرف م -

 :دوخت تایرنگش را به آن ینگاه با نفوذ آب سورنا

 خواستم؟ حیمگه من توض -

 .دیبه غذاها کرد و با ولع بو کش ینگاه. حس کرد سورنا در حال کاوش وجودش است تایآن

 ...یرانیا ي؟ دلم لک زده بود واسه غذا...یجوجه گرفت...يوا -

 .گذاشت و هردو در سکوت شروع به خوردن کردند زیم يغذا را رو تایآن.نداد یوابج سورنا

 

**** 

 دستت بهتره؟ -گودرز

 .بله خوبم -رادیه

 !يانجام بد دیدارم با گهیکار د هی -

 :با تعجب گفت رادیه

 االن؟ -

 .کنه یتو کارامون دخالت م ادیداره ز ینفر بفهمون هیخوام به  یم...آره االن -

 :دیپرس اطیبا احت رادیه

 ؟یک -
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 .رنجبران اشاریسرهنگ دوم  -

 :ادامه داد اشاریگودرز با دادن آدرس خانه .نشان نداد یعکس العمل رادیه

 ...يکلت انجام بد نیکار رو با ا نیخوام ا یو م -

 :دوخت یینگاهش را به کلت طال رادیه

 ن؟یچرا با ا -

 ؟یشناس یخواهرش رو م... چون کلت خواهرشه -

 ...خوامم بشناسم ینم... نه -

 .پس پاشو... خوبه -

 .دیآن کش يکلت را پشت شلوارش جا داد و کتش را رو. بلند شد شیاز جا رادیه

 ...موتور مال خودت -

 :برنگشت رادیه

 .ممنون از لطفتون...خوره یبه دردم نم -

 .رفت اشاریخودش شد و به طرف خانه  نیسوار ماش.رفت رونیاز اتاق ب و

**** 

 .دیبه سمت تلفن دو بایسورنا تقر. سورنا به صدا درآمد يتلفن خانه  زنگ

 بله؟ -

 ...مساریت -

 :با عجله گفت سورنا

 .خودمم -

 ...ره سمت خونه سرهنگ دوم رنجبران یسوژه داره م مساریت -

 .تماس گرفت اشاریتماس را قطع کرد و با . امکان نداشت. خشکش زد سورنا

**** 

 يماسک را رو. وارد خانه شد. فتدیاز کار ب یتیامن ستمیالزم داشت تا س هیچند ثان. ع کردبرق را قط رادیه

 ینم یکس گرید. آن را پاره کرد میآرام به طرف تلفن رفت و س. شد یشناخته م دیفعال نبا. دیصورتش کش

 .دیاز ته سالن شن ار اشاری يصدا. دیکش رونیرا ب ییکلت طال. ردیتماس بگ اشاریتوانست با 
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 .چرا برق رفته نیبب... نیاسی -

که به سمت در  دیرا د نیاسیو  دیخود را عقب کش. هم داخل خانه بود نیاسیپس . دیکش یقینفس عم رادیه

 ياو را به سرعت گرفت تا رو رادیه. شد هوشیب. دیگردنش کوب يآرام به طرفش رفت و اسلحه را رو. رفت

امده  رونیاز اتاقش ب اشاری. در آمد يصدا. پنهانش کرد يو گوشه ا دیکش نیزم يآرام آرام او را رو. فتدین نیزم

که ماه خانه را روشن کرده بود  یدر قسمت اشاری. درنگ نبود يجا. دیچیدر فضا پ اشاری لیزنگ موبا يصدا. بود

 .رادیدرست برعکس ه. بود تیقابل رو یبود و به راحت ستادهیا

 ...از جات تکون نخور -رادیه

 :دیرا شن اشاریمم مص يصدا

 ؟یهست یتو ک -

 .کنم یگلوله حرومت م هی يجواب بد...رو بنداز کنار لتیموبا...میمن ک ستیمهم ن -

ممکن  یبه اسلحه اش نداشت و هر حرکت یدسترس. گفت انجام ندهد یم رادیرا که ه يتوانست کار ینم اشاری

 دیبا. آگاه بود اشاریبه خانه  بهیمرد غر کیا از ورود سورنا به او زنگ زده بود و مطمئن. بود او را به کشتن دهد

 :زد ادیفر رادیشد که ه اجا به ج یکم. کرد تا همکارانش از راه برسند یمرد را معطل م

 ..گم تکون نخور یم -

 ؟یکن یرو م نکاریا یچ يبرا -

 ...مه فهیچون وظ -

 نشیو به سرعت سوار ماش دیدو رونیاز خانه ب ادریه. افتاد نیزم يرو اشاریبعد  يا هیدقت نشانه گرفت و ثان با

با . شانه اش بود يرو یرنگ اهیس یش.توجه ش را جلب کرد يزیافتاد و چ نیماش نهیدر راه نگاهش به آ. شد

 ...کوچک را در دستش گرفت ابیرد. بهت نگاهش کرد

 ...یلعنت -

 .پرت کرد رونیبعد ان را از پنجره به ب و

 

 

 

**** 
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 ...یفیهمه فن حر نیهمچ. خوشم اومد...مدخوشم او -گودرز

 :دیپرس یبا زرنگ رادیه

 مرده؟  نیدون یاز کجا م -

خوابم که آب  ینم ییمن جا. که آمبوالنس اومد و جسدش رو بردن دید اریشهر... تنها نفرستاده بودمت اونجا -

 .بره رمیز

 .نداد یجواب رادیه

 ...یکن یم یت زندگعمار نیهم يبه بعد تو نتو از ای... خب – گودرز

 :تنها گفت رادیه

 ...باشه -

 ؟يندار یمشکل -

 ...نه -

 ...خوبه -

بدون  رادیه. قدم به داخل گذاشت یدر محوطه باز شد و زن. را تنها گذاشت و به دنبال کارش رفت رادیه گودرز

 .رفت اریبه زن به طرف شهر یتوجه خاص

 ؟يکرد یم بمیپس تعق -

 :دیخند اریشهر

 ..تورهدستور دس -

 :با خنده گفت اریشهر. دستش را محکم گرفت رادیه.را جلو برد دستش

 !يچقدر قو...آروم بابا -

 ؟یکن یورزش م -

 .سرش را تکان داد رادیه

 ؟یچ -اریشهر

 .کاراته -

 ...یفیپس همه فن حر... نیآفر -

 .بشه دایتر پ يکه از من حرفه ا نیمگه ا -
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 تا حاال شده؟ -

 .نفر هی -

 است؟االن کج -

 .مرده -

 کشتتش؟ یک -

 ..دونم ینم -

 دوستت بوده؟ -

 .بوده که از استاد سر شده يشاگرد... تر بوده کیاز برادر بهم نزد -

 ؟يش بود یپس خودت مرب -

 ...آره -

 :شد کینزد رادیبه ه اریشهر

 .ایمعشوقه ش رو فرستاد اون دن شیچند وقت پ.که اعتماد گودرز ازت سلب بشه ینکن يکار -

 .کنم یسوال ببره نم ریرو که اصولم رو ز يمن اصوال کار -

 .روشون فکر کنم دیبا... زهیآم هیجوابات کنا -

 .کند جیعادت داشت مخاطبش را گ.زد يلبخند رادیه

 **** 

 .شماره رو بده کنترل کنن نیا -

 ...ش ییقربان حکم قضا -

 ...ارمیرو برات م ییتو بده کنترل کنن من حکم قضا -

 .قربانچشم  -

 .در زد.رفت یانتظام يرویبه سمت اتاق فرمانده ن سورنا

 .تو ایب -

 .داخل رفت و احترام گذاشت سورنا

 شده؟ یخب چ.. يومدیاطراف ن نیوقته ا یلیخ.... مساریسالم ت...آزاد -
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بود فرمانده که کم کم اخم کرده . گذاشت انیرا با فرمانده در م شیها هیساعت تمام فرض مین کینزد سورنا

 :گفت

 ؟یگفت یرو به کس نایا -

 ...نه -

 ...کس هم نگو جیپس به ه -

 ...نمیا.... اشاریاون از دستورتون در مورد ...قربان -

 .من واضح حرفم رو زدم -

 :با خشم گفت سورنا

 .فهمم قربان یکار شما رو نم نیا لیمن اصال دل -

 .بدم حیتونم توض یفعال نم -

 ...قربان -

 .آشکارا همه جا نگو نویا گهیخب د. يدیفهم... يدیحاال که فهم... افرادته تیاالن سر امن بحث... سورنا -

حتما نفرات ... اشاری... آران. نیکارتون جون افراد منو به خطر انداخت نیبا ا ت؟شمایکدوم امن..فهمم یمن نم -

 .میهست نیهم خودم و آرت يبعد

 .مطمئن باش...ادیکدومتون نم چیهم سر ه ییبال چیه. هستم ایقضا نیهمه ا انیمن در جر -

 ...کنم سکیتونم ر یمن نم -

 :بلند شد شیاز جا فرمانده

 .یش یخودمون باشه وگرنه شما خلع درجه م شیپ اناتیجر نیدم ا یدوم فروزش، دستور م پیسرت -

 :گفت رلبیو ز دییهم سا يرا رو شیدندان ها.را نگاه کرد نیبا خشم زم سورنا

 .نچشم قربا -

 .احترام گذاشت و

 .مساریت...آزاد -

خانه  يرو به رو دیبه خودش که آمد د. کرد یم دایرفت که آرامش پ یم ییجا دیبا. رفت رونیاز ستاد ب سورا

سورنا با تعجب نگاهش  دنیدر را باز کرد و با د یزن. به طرف در رفت و زنگ زد یبه آرام. است يسردار تشکر

 .کرد
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 مسار؟یت -

 :گفت آرام سورنا

 سردار هستش؟ -

 ...تو  دیایب -

 لیکرد به کار رفتن چوب در اکثر وسا یکه در آن جلب توجه م يزیچ نیبود که اول يخانه ا.وارد خانه شد سورنا

آن  يرو یچوب يعکس که تماما چوب بودند و طرح ها يقاب ها یمبل ها و حت. ها یعسل ون،یتلوز زیم. بود

. چدیدر وجود سورنا بپ یبود که درد جانکاه یقاب عکس وارید يرو يم قاب هاتما انیدر م. ها نقش بسته بود

 .گفت یبه آرام

 ...آراد -

 :گفت یبه آرام زن

 ...هیجاش خال –

 :نگاهش کرد سورنا

 ...من واقعا نییبه آ -

 :چشمانش را بست نییآ به

. دیپنج بار هم به ما سر نزد یحت که پنج ساله آراد مرده و شما نهیکه مهمه ا يزیتنها چ. اصال...ستیمهم ن -

 .بابا شما و آراد رو به اندازه هم دوست داشت. داره ازیبابا بهتون ن نیکن یفکر نم

 :زمزمه کرد.بود نییحق با به آ.نگفت چیه سورنا

 ...من شرم داشتم -

 .کنه ینم هیکارتون رو توج نیا -

 ...من باعث مرگ -

 گفتم؟. ..نیمن نگفتم شما باعث مرگ آراد بود -

 :توجه شان را جلب کرد يرمردیپ يصدا

 ...سورنا -

سورنا به طرفش رفت و احترام . شکسته شده بود اریپانزده سال از سورنا بزرگتر بود اما بس دیشا. نبود رمردیپ

 .گذاشت
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 ...سالم سردار -

 :دیسورنا را در آغوش کش يمحمود تشکر سردار

 ؟يذار یترام ماح یبه ک.من که بازنشسته شدم...چه عجب -

 .نیمافوقم هست شهیو هم شهیشما هم -

 ...کاش نبودم -

 :با تعحب نگاهش کرد سورنا

 چرا؟ -

چرا؟ فقط . يندار يکه باهاشون کار يمردم عاد ای ردستتیز ای يدید یمافوقت م ایرو  انتیتو همه اطراف -

 ...یآراد رو به عنوان دوستت قبول داشت

 :سرد گفت نییآ به

 .ش بودن یم باعث ناراحته شهیو هم -

 :با سرزنش گفت سردار

 ...نییبه آ -

 يباشم که برا قشیفکر کنم ال... به خاطر مرگ شوهرم.من استعفا دادم.ستنیمافوق من ن گهید شونیا -

 .از دست رفته م ناراحت باشم یجوون

 :برداشت نییبه سمت به آ یقدم سورنا

 ...نییبه آ -

 :به عقب رفت یاه کرد و قدمبه قامت بلند سورنا نگ نییآ به

 ...نیومدیم نجایا دینبا -

 .رفت رونیو از آن خانه ب دیکش یقینفس عم. دیخواست بشنود شن یرا که نم يزیچ سورنا

 **** 

 

نفس  يصدا. برخاست شیو از جا دیکش یقینفس عم. شب دامن گسترده بود. به اطرافش کرد ینگاه رادیه

به تخت  یقینگاه عم نانیاطم يبلند شود اما برا شیتواند از جا یاند که مو زوربه به او فهم دیسع قیعم يها

 شیاز جا. دید یآن ها را م یحتبه را رادیتخت افتاده بود و ه يماه رو ییروشنا. مجاور انداخت يدو طبقه 
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باز  یرا از داخل کم يپنجره قد. است دهیآنجا خواب یمرتب کرد که انگار کس يبرخاست و تخت را به گونه ا

مداربسته  نیبه دورب ینگاه. رفت رونیسر و صدا از اتاق ب جادیگذاشت و همانگونه که آموخته بود بدون ا

که به  نیدورب. خانه را پوشش داده بود يراهرو و پله ها نیب يفضا نیدورب. شد یاز آن جا رد م دیبا. انداخت

خالص شده  نیدورب نیاز شر اول. پناه گرفت واریآن گذشت و کنار د ریبه سرعت از ز رادیه دیسمت راست چرخ

 .بود

 ...خدا يوا -لب گفت ریز

دو متر در دو متر بود که در  بایتقر ییکنار پله ها فضا.آرام از پله ها باال رفت.چرخاند وارهاید يرا رو ینگاه

به  شیس هابودن لبا یخود را در آن فضا پنهان کرد که مشک. آمد ییپا يصدا.مطلق فرور رفته بود یکیتار

. حبس کرد نهینفسش را در س.دیرا د اریشهر يو روشن فضا چهره  کیدر تار. کردند یشدنش کمک م دهیند

. رفت نییمسلسل به دست از پله ها پا اریشهر. فرصت ارزشمند را نابود کند نیا یعامل چیداد ه یاجازه م دینبا

 نیدورب. شد ییوارد سالن باال یمئن شد به آراممط اریاز رفتن شهر یو وقت ستادیچند لحظه همان جا ا رادیه

 لیکه به سمت چپ متما نیدورب. کرد نیدورب نیریز کیبه قسمت تار ینگاه. داد یفضا را پوشش م يگرید

در همان حالت به سمت چپ رفت و وارد  یکم. دیچسب واریرساند و به د نیدورب ریخود را به ز رادیشد ه

. در سمت راست راهرو واقع بودند گریدو اتاق د. آن قسمت است يرز در انتهادانست دفتر گود یم. شد ییراهرو

پنهان شدن  يبرا یمناسب يآن اتاق ها داخل آن فضا بودند و فضا يبه سمت داخل رفته بود و درها وارید یکم

قدم  يداص. شد یخال يفضا نیقدم برداشت و وارد اول یکیدر تار. ته راهرو کرد نیبه دورب ینگاه رادیه. بود

از نگهبانان در کنارش ظاهر شد  یکی يچهره . شد یم دهید دینبا.جمع کرد شیخود را در جا. شد کینزد ییها

حرکت ماند و بعد به سرعت و بدون  یب شیدر جا هیثان یس بایتقر رادیه. نگهبان از آن جا دور شد. دیاما او را ند

به قفل  ینگاه. دیبه در اتاق رس. اتاق گودرز مانده بودسه متر تا در  بایتقر. دوم شد يصدا وارد فضا جادیا

کنار در را باز  ياز پنجره  رادیه. فضا را شکافت ریبلند آژ يرا چرخانه اما ناگهان صدا رهیگدست یبه آرام.کرد

بود که در آن  یپنجره طبقه دوم اتاق ریدرست ز. شد زانیبست و آو یرفت و پنجره را به آرام رونیکرد و ب

. باز گذاشته بود و وارد اتاق شد که قبال يو از پنجره ا دیرا پر يمتر میارتفاع دو و ن رادیه. کردند یحت ماسترا

در اتاق باز شد و . بودند دنیکه در حال دو دیچند نفر را شن يصدا.دیدراز کش شیسر جا عیپنجره را بست و سر

 .دخودش را به داخل پرت کرد و چراغ را روشن نمو بایتقر اریشهر

 ...نیبلند ش...نیبلند ش -
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موفق  بایاز عدم خواب در کارش تقر یناش یخمار کند که به خاطر خستگ یکرد چشمانش را کم یسع رادیه

 .دیرا شن دیسع يصدا. بود

 شده؟ یچ -

 .رو باز کنه سیخواسته در اتاق رئ یم یکی -

 ؟یچ -روزبه

 .ده باشهدور ش ادیز دینبا...میهمه جا رو بگرد دیبا...نیبدوئ -

 یاز نگهبانان آمد که انگار با گودرز صحبت م یکی يصدا. رفتند یو بعد هر کدام به طرف دندیسه از جا پر هر

 .کرد

 .نشون داده نشده یچیها ه نیدورب يقربان تو -

 شه؟ یمگه م -گودرز

 ...رمیتقص یواال من ب -

 :داد زد گودرز

 ...احمقا -

 :گفت اریو شهر رادیه دنیبا د گودرز

 .نیبر نیهر کدومتون دو تا از سگا رو بردار...نیباغ رو بگرد يتو نیبر...شما دو تا -

 دایرا پ يا بهیسگ ها از نژاد ژرمن شپرد بودند و هر غر.دندیسگ ها دو يبه سمت محل نگهدار اریو شهر رادیه

 :با خود فکر کرد رادیه. کردند یم

 .هستن ییچه احمقا گهید نایا -

گودرز تمام . رفته بود یهوا رو به روشن بایتقر.دندینرس يا جهینت چیمام جست و جو به هاز دو ساعت ت بعد

 افتهیرا ن یکس چیه. بود یکی بایجواب همه تقر. خواست حیتوض کیبه  کیافرادش را در محوطه جمع کرد و 

 يت و اسلحه ارف اریطرف شهر به. دیبه ذهنش رس يکه ناگهان فکر دیکش يادیفر تیگودرز از عصبان. بودند

 .که در دست داشت را به طرف او گرفت

 ؟یکن یفکر م یتو چ -

 مورد قربان؟...چه... در  -

 خواسته در اتاق کار من رو باز کنه؟ یم یک -
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 .دونم ینم...من...من  -

 امشب؟ یداشت فتیتو ش -

 .بله....بـ -

 :گذاشت اریشهر نهیقفسه س يرا رو کلتش

 ؟يدیرو ند یکس -

 .نه قربان -

. دیرس یاز حد خونسرد به نظر م شیب تیکه در آن وضع يرادیه... کرد رادیبه ه ینگاه. تکان داد يسر گودرز

 .بود ياش وصله ناجور يبودند خونسرد دهیدر کنار تمام نگهبانان که ترس

 راد؟یه یکن یفکر م یتو چ -

عمارت  يرو تو يا بهیهر غر نیدچون قبال گفته بو نطوریسگ ها هم هم. مینکرد دایرو پ یما که کس...خب -

. سگ ها بهش واکنش نشون بدن نیکه ا دمیرو ند یو کس نجامیمن االن دو هفته ست که ا. کنن یم دایپ

 .وارد عمارت نشده يا بهیغر چیشه گفت ه یپس م

 :دیباال انداخت و پرس ییابرو یبا زرنگ گودرز

 ه؟ینظرت چ...پس -

 :گفت تیزد و با جد يدر دل لبخند .دیرس یاما باهوش تر به نظر م رادیه

کنن قصد باز کردن در اتاق شما رو  یم یعمارت زندگ نیا يکه تو ینفر از خود کسان هیکنم  یمن فکر م -

 .داشته

 :کش داد یلبش را کم گودرز

 ...هیجالب هیفرض -

نظر گرفته بود  ریا زکه هنوز خونسرد گودرز ر يرادیتعجب و البته خشم به ه ینگهبانان با ترس و کم هیبق اما

 .کردند ینگاه م

 :داد زد گودرز

 ...نیحاال همه تون متهم هست -

 :گودرز زمزمه کرد.گذاشت رادیفراخ ه نهیقفسه س ياسلحه را رو و

 ؟یترس ینم -
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 :زد يلبخند مچهین رادیه

 .نکردم که بترسم يمن کار -

بکشد اما سد  رونیرا از اعماق آن ب تقیخواست حق یم ییماند گو رهیخ رادیرنگ ه رهیدر چشمان ت گودرز

 :گودرز اصرار کرد. بود یناگسستن رادیه

 اگه بکشمت؟ یگ یم یچ -

 .قربان....داره یبه قضاوتتون بستگ نیا -

 ؟یاگر قضاوتم برخالف باور تو باشه چ -

 :زد يتر قیبار لبخند عم نیا رادیه

 .رمیم یمن م -

 .دینگاهش کرد و بعد بلند خند رتیبا ح گودرز

 ...پسر یکن یمنو شگفت زده م شهیتو هم...من يخدا -

 :شانه اش زد يبا دست رو بعد

 .یکن یم يبا کلمات قشنگ باز...یباهوش هم هست يکه با جربزه ا نیعالوه بر ا...خوشم اومد...نه -

 :زد يدر دل پوزخند رادیه

 ...بوده یصفتم اکتساب-

 یخال يبا اخم و متفکرانه به جا رادیه یول دندیکش ینفس راحت همه.و وارد ساختمان شد دیخند گریبار د گودرز

 .مانده بود رهیگودرز خ

 

 

 

**** 

 ؟يادامه بد يجور نیهم يخوا یم -

 هم دارم؟ يا گهیمگه راه د ؟یگ یچرا جفنگ م -

 .کنه یرحم نم چکسیگودرز به ه... از اونجا رونیب ایب -
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من دوباره مجبورم  نیبب... میمسئله رو جمعش کن نیا دیبا.. شه یاما فعال نم. دونم یخودم بهتر از تو م -

 ...امشب

 .بزرگه ت گوشته کهیدفعه اگه بفهمه ت نیا ؟یامشب چ -

 :لب گفت ریز.تماس را قطع کرد جهینت یخسته از بحث ب رادیه

 ...کار رو تموم کنم دیامشب با -

 یراه م یرا در دست گرفته بود و به آرام ییکلت طال رادیه. وا داشته بود یشب گودرز همه را به نگهبان آن

کلت را پشت شلوارش محکم کرد و به طرف . است هودهیها ب ینگهبان نیدانست که ا یخودش هم م. رفت

به پنجره  ینگاه. نبود دنشیقادر به د یبود که کس يشب موجود محرك محو یکیدر تار. رفت یمحوطه پشت

خودش . متر با او فاصله داشتند ستیند که متوجه چند نفر شد که ببک یخواست حرکت.خاموش اتاق گودرز کرد

 .را از نظر پنهان کرد و به دقت به آن ها نگاه کرد

 :کرد زمزمه

 ...نداره دهیفا -

 .خش دار گودرز را بشنود يکه توانست صدا يبه قدر.جلوتر رفت یکم

 .دفعه ست نیمال ا یتن هیمحموله  نیا -

 ؟یشگیهم يهمون جا -

 ...ادیبرم یبگ یهرچ سایپل نیاز ا...گهید يجا هی ندفعهیا نه -

 ...باشه پس بهمون اطالع بده -

 .دیرا شن اریشهر يصدا. گردنش حس کرد يرا رو يخواست برگردد که اسلحه ا رادیه

 ..کردم داتیپ -

 :گفت اریشهر. تکان نخورد شیاز جا رادیه

 ؟یهست یتو ک -

 دیکوب اریبه سرعت برگشت و همزمان که با پا پشت زانوان شهر. شناخته بودپس هنوز او را ن.زد يپوزخند رادیه

حواله صورت مرد ناشناس کرد  یمشت.خود را نباخت اریشهر. آن را از جا کند ییاسلحه را گرفت و قسمت باال

. نشست اریهمزمان مشتش در شکم شهر وسرش را عقب برد  رادیه. کرد یمطلق با او مبارزه م یکیکه در تار

از درد  رادیه. کرد یمهاجم را زخم يو پهلو دیکش رونیرا ب شیدرد داشت اما به سرعت چاقو نکهیبا ا اریشهر
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 ریز شیو با پا دیافتاد اما همان لحظه چرخ نیزم يرو رادیه. دیکوب رادیکمر ه يبا آرنجش رو اریشهر. خم شد

 ییاز دستشو یکیوارد . دیسمت ساختمان دو کرد و به هوشیاو را ب یزد و قبل از هر عکس العمل اریشهر يپا

 انیبه سرعت وارد اتاقش شد و از م. درمان ازمندیبود و ن قیعم بایزخم تقر. کرد یها شد و زخمش را وارس

 ییوو دوباره به سمت دستش دیکش رونیبود و نخ و سوزن و فندك ب دهیکه پوش یلباس مثل لباس کی لشیوسا

 هیکرد و بعد زخم را با زحمت بخ یسوزن را با آتش ضدعفون. خم را پاك کرددور ز يبا دستمال خون ها. رفت

را در ساکش انداخت تا  لشیلباسش را عوض کرد و وسا. دیطول نکش شتریب قهیده دق دیکارها شا نیهمه ا. زد

باره کلت رفت و دو رونیبه سرعت از اتاق ب. شد یم ادیز هیبه ثان هیثان شیدرد پهلو. بعدا از شرشان خالص شود

راه رفت که  یکم. نشده بود اریاو و نبود شهر يا قهیچند دق بتیمتوجه غ یکس. به دست وارد محوطه شد

 .بلند شد دیسع ادیفر يصدا

 ...نجایا دیایب -

 ياز ده نفر باال شتریب. را نداشت ادیز دنیتوان دو شیبه خاطر پهلو رادیه. دندیبه سرعت به طرف صدا دو همه

 .ستادندیتازه به هوش آمده بود اکه  اریسر شهر

  ؟يهوش بود یب یشده؟ واسه چ یچ -دیسع

 ...دمیرو د ارویاون  -

 ارو؟یکدوم  -رادیه

 ...همون دزده -

 :در دلش گفت رادیه

 ن؟یهست یاگر من دزدم شماها چ -

 خب االن کجاست؟ -روزبه

 ...البته من با چاقو پهلوش رو زدم...کرد هوشمیب -

وقت  رادیه يمسئله وجود مرد ناشناس مبهم شده بود و برا شانیبرا. حنه را ترك کردندص یبا ناراحت همه

 .کرد یکارش را تمام م دیبا. نمانده بود يادیز

 

 

**** 
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سورنا به . بعد در باز شد يزنگ در را فشرد و لحظه ا دیرا ند یکس یوقت. به دور و اطرافش کرد ینگاه سورنا

 .داخل رفت و در را بست

 ومده؟یبه هوش ن هنوز -

 ...نه -

 :نفسش را فوت کرد سورنا

 ...ایخدا -

 چطوره؟ نیآرت -

 .نجایا ارمشیم... شه یمرخص م يبه زود -

 شد؟ یگودرز چ -

 :گفت یبه آرام سورنا

 ...کجا دهیاما نفهم.رهیبگ لیرو تحو یتن هیمحموله  هیبهمون خبر داده قراره  یکی -

 :فشرد یرا به آرام شیپهلو اشاری

 گفته؟ یک -

 ...ستیمهم ن -تکان داد يسر سورنا

 :کردم آرام صحبت کند یسع اشاری

 ن؟یشه با ما روراست حرف بزن یقربان م -

 ...ادهیتوقعت ز... شه یبا خودم روراست صحبت نم -

**** 

 در یدست رادیه. روز آن ها را به خودشان واگذار کرده بود و پسرها قصد کوه رفتن کرده بودند کی گودرز

که با  رادیه یبه بازوان قدرتمند و عضالن یروزبه دست. کمرش جا به جا کرد يو کوله را رو دیکش شیموها

 :آمد زد و گفت یبه چشم م شتریکوتاه تنگش ب نیوجود لباس آست

 ...پسر یساخت یچ...یکلیعجب ه -

 .دیصاف کرد و آرام خند ییگلو رادیه

 ....شم یتو م نیه عواسه کاراته ست؟منم برم کارات نایجدا ا -

 :با تعجب به روزبه نگاه کرد رادیه
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 ...یستیتو هم بد ن -

 .طرفدار داره شتریتو ب نیع ينجوریا -

 :روزبه با خنده گفت.کرد یقیاخم عم.تازه متوجه منظور روزبه شد رادیه

 ...دمیباشه بابا ترس -

 .درآمد اریشهر يصدا دوم را رد کردند که ستگاهیا. انداخت رادیدستش را دور گردن ه بعد

 ...خسته شدم -

 :نشسته بود ينگاه کرد که گوشه ا اریلبخند زد و به شهر رادیه

 ...ها يمثال مرد...واقعا که -

 :کردند اشاره کرد یدوم را رد م ستگاهیا یکه داشتند با خنده و شوخ ییدخترها به

 . ذره خجالت بکش هینگاه کن  نایبه ا -

 ...دونه دخترم نبودا هی انجیا ومدمیمن هر وقت م -

 :گفت رلبیز رادیه

 .ینذاشت نجایشه تا حاال پاتو ا یپس معلوم م -

 :دیکوب رادیه يبلند شد و با حرص با پهلو اریشهر

 ...خودتو مسخره کن -

زخمش درد داشت که نفسش  يآن قدر جا.نشست نیزم يرو باینبود که تقر رادیمتوجه ه.بعد به راه افتاد و

حرکت خون را .کرد بلند شود یلبش را گاز گرفت و سع.دیلرز یم شیتر شده بود و لب ها قیماخمش ع.دیبر

 یم رادیشد اما اگر درد در بدن ه یمتوجه نم یرنگ بود مطمئننا کس یچون لباسش مشک.بدنش حس کرد يرو

 .شد رادیه بتیمتوجه غ دیسع.رفتار کند يگذاشت عاد

 ؟...کو رادیه -

کرد به  یم یکه سع رادیه دنیبودند به عقب برگشتند و با د دهیرا شن شین که صداو فرزا اریو شهر روزبه

 .دندیبلند شود و صورتش قرمز شده بود به سمتش دو یسخت

 شد داداش؟ یچ -اریشهر

 چرا؟...من که محکم نزدم -با خود گفت. افتاد رادیه يضربه اش به پهلو ادیبعد به  و

 :پسش زد رادیرفت تا آن را کنار بزند و شکش را برطرف کند که دست ه رادیاراده دستش به طرف لباس ه یب
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 .ستین يزیچ -

 .آزاردهنده مغزش را پر کرده بود يفکر.زل زده بود رادیبه ه اریاخت یب اریشهر

 

 

 

**** 

زمان  دیبا یباز شکافته بود ول شیکه زخم پهلو نیبا ا. شد زانیآو یکیاز پشت پنجره طبقه دوم در تار رادیه

 .دیگودرز را شن يصدا. بود جهینت یب تشیوگرنه مامور دیفهم یمعامله را م

- Hey listen to me… I wanna talk to Dietrich Reinhard. 

 .)حرف بزنم نهاردیر شیتریخوام با د یم. به من گوش کن( 

- I will… 

 )کنم یکار رو م نیا( 

- Sure. 

 )حتما(

- two weeks later… 

 .)..گهیدو هفته د(

- Yep… 

 )بله(

- no…I’ll see you at … 

 )نمتونیب یم....  يتو... نه( 

. رفت یم دیبا. کارش آن جا تمام شده بود.دیچیبه خود پ شیپرت کرد و از درد پهلو نیزم يخودش را رو رادیه

. دیدو یافتاد که با عجله به سمت ساختمان م ارینگاهش به شهر... شد یمسئله تمام م نیا گرید يدو هفته 

 .با خود فکر کرد  رادیه

 .دیرس جهیباالخره به نت -
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متوجه بود  رادیه. کرد یم شتریو ب شتریب رادیفاصله اش را با ه اریهفته گذشته بود و شهر کیکوه  ي هیقض از

 رونیشده ب نیگفت اگر امشب از آن عمارت نفر یبه او م یداشت راز او را کشف کند و حس یسع اریکه شهر

و پا به فرار  دیپر وارید ياز رو دیدرا ن یبه دور و بر کرد و چون کس یبه سرعت نگاه. ست یحتم نرود مرگش

 .گذاشت

**** 

 :به او نگاه کرد رتیبا ح گودرز

 ؟یزودتر نگفت یچ يبرا ؟یتو مطمئن -

 .مطمئن بشمخواستم  یم...آخه. چاقو زده بودم رو گرفته بود ارویکه من به اون  ییهمونجا قایدق...بله قربان -

 ؟یکن یاشتباه م دیشا -

 ...بهش نزدم یقربان من اصال ضربه محکم -

 ؟یکه بهش مشکوک یهم بهش گفت يزیچ -

 ...نه قربان -

در را به . داشت رفت یدر آن اقامت م دیبا رادیکه ه یرا برداشت و به سمت اتاق ییکلت طال تیبا عصبان گودرز

 یکرد که در آن لباس دایتختش پ ریساك ز کیفقط . نبود رادیاما ه دندیو روزبه از خواب پر دیسع. شدت باز کرد

 :زد ادیگودرز فر. کردند دایدر آن پ لیکردند سه موبا یساك را خال یوقت. پاره شده بود نشییبود که پا یمشک

 ...خوام یرو زنده م رادیه. دیبه توبره بکش يلومتریخاك رو تا شعاع ده ک... نیهمه جا رو بگرد.... یلعنت -

وارد  رادیه. کنند دایرا پ رادیرفتند تا ه رونیشش نفر هم ب. نفر شروع به گشتن عمارت کردند ستیب کینزد

 یژرمن شپرد گودرز را م يپارس سگ ها يصدا. به او نرسد یتا دست کس دیدو یبه سرعت م.شد يکوچه ا

تا آن لحظه لو رفته  تمااش ح يه اماهوار يخط ها. کرد یم دایدست پ یبه سرعت به خط تلفن دیبا. دیشن

 هیثان یس. آن خانه پنهان کرد اطیو خود را در ح دیبه سرعت دو.افتاد يباز خانه ا مهیچشمش به در ن. بودند

 يصدا. دیرا از داخل خانه شن یکس يصدا. دیشن کینزد یلیخ يسگ ها را در فاصله  ينگذشته بود که صدا

 :زن بود کی

 ؟ییتو اریمه -

با خود فکر کرد که ممکن است  رادیه. آمد رونیب یدر باز شد و زن. فاصله خودش را کنار در پنهان کردبال رادیه

 یبه آرام. شدند یگودرز در آن کوچه مطمئننا به آن خانه مشکوك م يرا باز کند و با وجود آدم ها اطیزن در ح
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را از خود دور کند اما  رادید تا هزن وحشت زده تقال کر. دهان او گذاشت يبه سمت زن رفت و دستش را رو

در را باز کرد و وارد اتاق . از در ها رفت یکیبه درون خانه کرد و به طرف  ینگاه. او را به داخل خانه برد رادیه

 .کنار گوش زن گفت یبه آرام. شد

 ؟يدیفهم... کنم یخفه ت م ادیصدات در ب.دارم یدستم رو برم -

 يزن را رو رادیه. دیکش یقیدستش را برداشت و زن نفس عم یبه آرام رادیه. به سرعت سرش را تکان داد زن

 .زن وحشت زده گفت. تخت هل داد

 ....يتو رو خدا باهام کار -

 :حوصله حرفش را قطع کرد یب رادیه

 ؟يتلفن دار -

 :با تعجب گفت زن

 ؟یچ -

 ؟يگم تلفن دار یم -

 ...آره -

 کجاست؟ -

 :به دراور اشاره کرد زن

 ...تاونجاس -

 :به تلفن همراه نگاه کرد رادیه

 ...خوام یتلفن ثابت م... نه  -

 ...میآره دار -

 :زن را گرفت و بلندش کرد يبازو رادیه

 .بهم نشونش بده -

 بایز یول یسادگ تیدر نها ییرایپذ.عیطبقه بود و نه چندان وس کیخانه او .خانه برد ییرایاو را به سالن پذ زن

 :زن را ول کرد يازوب رادیه. شده بود دهیچ

 ؟یبزن هیبخ يبلد -

 :ادامه داد رادیه.سر تکان داد یبه آرام زن
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 .بزن هیو زخم منو بخ ارینخ و سوزن ب هیپس  -

 هیزخمش را شست و شو داد و بخ یلباسش را باال زد و زن به آرام رادیه. با تمام تعجبش همان کار را کرد زن

 نیموقع شب ا نیسوال بود ا شیبرا. شد رهینشست و به او خ رادیه يورو به ر یکارش که تمام شد به آرام. زد

که  یدر حال رادیه. ندارد شیپول ها یحتبا او و  يکار چیست که وارد خانه اش شده و ه یمرد مرموز چه کس

 .کرد تلفن را برداشت و شماره گرفت یخود حس م يزن را رو رهینگاه خ

 ...سالم قربان -

 .رفتلو  تیقربان مامور -

 .بدن لیقراره کجا جنس ها رو تحو دمیفهم...نه -

 .تن که اون دفعه بهتون گفتم هیهمون  -

 رونیب. گودرز دربرم ياز دست آدما يدونم چجور یخونه هستم و نم هی يتو.افتادم ریگ یول... من خوبم -

 .دنبالمن

 :زد یدر نگاهش موج م رتیح

 ن؟یشما مطمئن -

 ؟....آران زنده ست یعنیپس  -

 به من دروغ گفتن؟ یچ يبرا -

 .خداحافظ...کنم یم یدگیبعدا به اون موضوع رس... چشم -

 :گفت زن

 ...یپل...شوهر من...من واقعا....يوارد خونه من شد...شما...آقا -

 :را باال برد شیو صدا دیکه به او وارد آمده بود ناخودآگاه وسط حرف زن پر یبا توجه به فشار عصب رادیه

 ...ندارم و  يقصد بد چیبنده ه.حترمخانم م -

نتوانست عکس العمل  رادیعمل کرد که ه عیآن قدر سر. اسلحه به دست وارد شد يناگهان باز شد و مرد در

 :گفت یمرد به آرام. نشان دهد یمناسب

 ؟يتو خونه من چکار دار...ستایسر جات وا -

 :کرد یپوف رادیه

 ...من...اسلحه ت رو بذار کنار -
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 .دیبه سرعت دست زن را گرفت و او را به طرف خود کش رادیست داد بزند که هخوا مرد

 .شکنم یگردنش رو م یداد بزن -

 :نگاهش کرد مرد

 ؟یهست یتو ک -

 :دیبدون آنکه جواب دهد پرس رادیه

 ؟یسیتو پل -

 ...آره -

 ه؟یاسمت چ -

 يخوا یم یتو خونه من چ یا نگت ؟یهست یتو ک. ییجنا رهیاز دا یسرگرد ملک - به همسرش کرد ینگاه مرد

 .هیعال میریمطمئن باش نشونه گ. ره ینم نییاسلحه پا نیا

 .و گفت دیکش یآه.دیگو یدانست درست م یبود و م دهیسرگرد را شن نیوصف ا رادیه

 .رزم آرا هستم از مبارزه با مواد مخدر نیسرگرد شرو -

**** 

گذاشت و به  شیزخم پهلو يدست رو.کرد یم نییا باال و پار ونیزیتلو يمبل نشسته بود و کانال ها يرو اشاری

 اشاری. کرده بود یزخم يرا قدر اشاری يکه گلوله فقط پهلو يجور. کرده بود کیاو با دقت شل. مهاجم افتاد ادی

با  اشاریزد و  یدر دست مرد برق م ییکلت طال فتادیاتفاق ن نیدانست اما ا یمهاجم مرگش را حتم دنیبا د

توجه ش را جلب  يناله ا يصدا. آورده بود اشاریکشتن  يخواهرش را برا ییکرد چرا او کلت طال یم خود فکر

 یکه آران در آن ب یگوش کرد و متوجه شد صدا از اتاق یکم. به سرعت بلند شد و کلتش را برداشت. کرد

و پرستار  دیکش یقیعم نفس... دیدر را باز کرد و آران را د.دیاتاق دو تبه سرعت به سم. دیآ یهوش است م

 .آران را صدا زد

 ...به هوش اومده -

آمد  اشاریبه سرعت کنار . در باز شد و سورنا داخل خانه شد.دیکش ینفس راحت اشاری. دیبه سمت اتاق دو پرستار

 .مهلت حرف زدن نداد اشاریو به 

 .يارینفر رو ب هی يبر دیبا -

 :با تعجب گفت اشاری
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 ؟یچ -

 ...هیمسئله مرگ و زندگ. تر فقط عیسر... نفر هیدنبال  يبر دیبا -

 :اصرار کرد اشاری

 برم؟ دیکجا با ن؟یزن یحرف م یدر مورد ک نیدار -

 ...آدرس نیبه ا يبر دیبا -سورنا

 :چپاند اشاریرا در دست  يکاغذ و

 ..شیاریو م ير یبه سرعت م -

 :دیکش یاز سر تعجب آه اشاری

 ...يزیچ هیفقط ...باشه -

 ؟یچ -

 .آران به هوش اومد -

به آدرس انداخت و  ینگاه.شد نشیرفت و سوار ماش رونیاز خانه ب اشاری. دیبه سمت اتاق آران دو بایتقر سورنا

چند مرد در کوچه به طرز . به اطرافش نگاه کرد دیبه مقصد که رس. از جا کنده شد نیبعد ماش هیچند ثان

 .زد گو بعد به سورنا زن را پارك کرد نیماش اشاری. رفتند یراه م یمشکوک

 ...دمیقربان من رس -

 ...صبر کن -

شد و  ادهیپ نیاز ماش اشاری. برد نگیرا به داخل پارک نیماش اشاریها باز شد و  نگیاز پارک یکیبعد در  قهیدق چند

او  به یملک اریو سرگرد مه ستادندیاش ا يمتر کیدو مرد در فاصله . آمدند شد یمتوجه دو مرد که به طرفش م

 رتیح. بود که با دقت به او زل زده بود يبه مرد اشاریکرد اما تمام حواس  یاحترام گذاشت و خود را به او معرف

 :نگاهش کرد تیبا جد نیشرو. گفت ینم چیزد اما ه یموج م اشاریدر نگاه 

 .سالم قربان -

 :دیپرس اشاری

 ؟یکن یچکار م نجایتو ا -

 .میبر دیافعال ب. دم یم حیبعدا بهتون توض -

 .را در دست گرفت و فشرد نیشرو يبازو اشاریبرود که  اشاری نیراه افتاد تا به طرف ماش نیشرو
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 ؟یکن یچه کار م نجایا قایتو دق...جواب منو بده -

 :دیکش یقینفس عم نیشرو

 ...داشتم تیمامور -

 :به وضوح درهم رفت اشاری يها اخم

 ؟یتیچه مامور -

 م؟یتر بر عیشه سر یحاال م. نه ستاما محرما دیقربان ببخش -

 دنبال تو هستن؟ روننیکه اون ب ییاونا -

 :کرد یپوف نیشرو

 ...بله -

کرد و سوار  یخداحافظ اریاز مه اشاری. دیعقب دراز کش يها یشد و پشت صندل اشاری نیوارد ماش نیشرو

 .برد رونیرا ب نیماش اشاریرا باز کرد و  نگیدر پارک اریمه. شد نشیماش

 ؟یکن یچکار م يدار یبگ يخوا ینم -

 .کار رو ندارم نیا يمن اجازه  -

 ؟...فروزش پیسرت -

 ...خبر ندارن شونیا -

 :گفت نیپارك کرد و رو به شرو يرا گوشه ا نیماش اشاریبعد  قهیدق چند

 ...میاز اونجا رد شد...جلو ایب -

خورد که ده متر عقب تر کنار زده  ینیش به ماششد و در جلو را باز کرد که ناگهان نگاه ادهیپ نیاز ماش نیشرو

 نیرا به طرف شرو يو اسلحه ا دیکش رونیب نیفرزان خود را از پنجره ماش. و فرزان افتاد دینگاهش به سع. بود

 :دیکش ادیپرت کرد و فر نیخود را در ماش نیشرو. گرفت

 ...نیبر...نیبر -

. به دنبالشان رفت زین دیسع نیماش. شروع به حرکت کرد به سرعت اشاری. عقب خورد شد ي شهیش ریاصابت ت با

 .دیکش ادیفر يبعد ریشدن ت کیبا شل اشاری

 .از شرشون خالص شو....داشبرد بردار يکلت رو از تو -
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 دیچیپ شیکشنده در بازو يبعد درد ينشانه رفت و لحظه ا. دیکش رونیب نیماش يخودش را از پنجره  نیشرو

. سمت منحرف شد کیو به  دیمهاجمان ترک نیماش کیالست. ماشه را فشار داد. ردندا یتیکرد اهم یاما سع

 .دیبه داخل کش یخودش را به سخت نیشرو

 ...میخالص شد -

 :نگاهش کرد اشاری

 ؟یتو خوب -

 ...بله قربان -

 قربان؟ یگ یچرا به من م -

 :گفت یبه آرام نیشرو

 بگم؟ دیبا یچ -

 ؟...که یهست یمگه تو نظام -

 .سرگرد رزم آرا هستم قربان -دیوسط حرفش پر نیشرو

شده بود و  ریسراز نیشرو يخون از بازو. را باز کرد و وارد شدند نگیدر پارک اشاری دندیبه مقصد رس یوقت

سورنا به .وارد خانه شد اشاریبه کمک . دید یچند روزه اش همه جا را تار م يبه خاطر ضعف ها نیشرو

. پرستار آران را صدا زد نیشرو ضعو دنیهر دو احترام گذاشتند و سورنا با د اشاریو  نیشرو. استقبالشان آمد

 .مبل نشست و پرستار زخم را نگاه کرد يرو نیشرو

 ...من -

 :کند گفت یخواهد شانه خال یکه حدس زده بود او م سورنا

 ن؟یبکش رونیب نجایگلوله رو هم نیتون یم.مارستانیب مشیببر میتون یخانم ما نم -

حس  یزد و آن را ب نیشرو يبه بازو یآمپول. برگشت لهیبعد با چند وس قهیرفت و چند دق. دیکش یآه رستارپ

 .پ نس را برداشت.کرد

 .نیممکنه درد داشته باش -

که  يصورتش از درد. در نطفه خفه شد نیشرو يفروخورده  ادیفرو کرد و فر نیپنس را در زخم شرو پرستار

را با باند  نیشرو يپرستار بازو. رفت نیدر دستش به سمت شرو يا وهیورنا با آب مس. قرمز شده بود دیکش یم
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به  ینگاه.دیو الجرعه سر کش فترا از دست سورنا گر وانیل نیشرو. بست و دوباره به سمت اتاق آران رفت

 .سورنا کرد و گفت

 آران خوبه؟ -

 :نگاهش کرد سورنا

 آران؟ -

 :حوصله گفت یب نیشرو

 کجاست؟.ده ستدونم زن یم -

 ...کاملش هنوز زمان الزمه ياریبه هوش اومد اما تا هوش شیچند ساعت پ -

 .هل داد رونینفسش را با شدت به ب. نداد یجواب نیشرو

 .نشست نیشرو يمبل رو به رو يرو سورنا

 .کن فیتعر...خب سرگرد -

 :کرد یقیاخم عم نیشور

 قربان؟ ویچ -

 ...از اولش -

 .نیزن یحرف م یاز چ من هنوز متوجه نشدم -

 .گفت یبه آرام. دوخت نیچشمان شرو یرگیاش را به ت ینگاه آب سورنا

 ...هستم سرگرد رزم آرا یقابل يمن بازجو -

 .دونم قربان یم -

 بوده؟ یچ تتیمامور...پس بگو -

 ...متاسفم -

 ؟یچ يبرا -

 .رو به شما بگم نیتونم ا یمن نم -

 چرا؟ -

 .رمیگ یم يا گهیمن دستوراتم رو از شخص د -
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 یکی تتیمامور نیا يفرستاده اما تو میشخصا شما رو به گروه گودرز سل یانتظام يرویدونم فرمانده ن یبله م -

 ...به لطف شما البته.مارستانهیب يهم االن تو یکیمن تا دم مرگ رفته بود و اون  ياز افسرا

 تیاون موقع ينکنه و تو بمیم که تعقکرد يفقط کار. نکردم کیشل ییمن از قصد به سمت سرگرد رضا -

 .بود نیکار هم نیبهتر

 ؟یمرد چ یاگر م -

 .سورنا بحث را عوض کرد. شدن نداشت خیفعال قصد توب. نداد یجواب نیشرو

 .يسرگرد جواب من رو نداد -

 .بدم یانتظام يرویتونم اطالعاتم رو جز به فرمانده ن یقربان بنده بهتون گفتم من نم -

 .لفن سورنا زنگ خوردموقع ت همان

 بله؟ -سورنا

 :بود فرمانده

 مساریسالم ت -

 ...سالم قربان -

 ن؟یسرگرد رزم آرا رو آورد -

 .نجاستیبله ا -سورنا

 :گرفت نیرا به طرف شرو یگوش

 ...سردار هستن -

 ...سالم قربان -نیشرو

 ؟یخوب...سالم -سردار

 ...بله قربان -نیشرو

 ...تا از اون جا فعال خارج نشو -سردار

 .برم دینه من با -نیشرو

 .یاز اون خونه خارج بش دیکنم نبا یم دیتاک.که گفتم نیهم -سردار

 ...قربان - نیشرو

 ؟یکن یاصرار م یچ يبرا -
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 ...برم دنبال زنم دیمن با -نیشرو

 .خونه امنه يخب اون که تو -

 .همونجا باشه دیمن هرجا هستم زنمم با -قاطعانه گفت نیشرو

 :دیچیپ نیفرمانده در گوش شرو قیمنفس ع يصدا

 .فروزش مساریرو بده ت یگوش -

 اشاری. نشود نیفرمانده به سورنا گفت که مزاحم رفتن شرو.بلند شد شیرا به سورنا داد و از جا لیموبا نیشرو

را از  اشاری نیماش چییسو نیشرو.ماند شیدست سورنا سرجا ياما با اشاره  ردیرا بگ نیشرو يخواست تا جلو

 .برداشت و از خانه خارج شد زیم يرو

 

آن را . داشبورد بود يرو نیافتاد که در ماش اشاری لیچشمش به موبا. شد و به راه افتاد اشاری نیسوار ماش نیشرو

 .کرد يریبرداشت و شماره گ

 ...الو -

 .دنبالت امیخوام ب یحاضر شو م...سالم -نیشرو

 :مکث کرد صدا

 شما؟ -

 میگرد یرو جمع کن تا چند روز برنم ازتهیکه مورد ن یلیاون وسا. دنبالت امیشو م حاضر. زمیعز نمیشرو -

 ...اونجا

در باز شد و . خانه ترمز زد يربع ساعت بعد جلو بایتقر.پدال گاز فشرد يرو شتریرا ب شیرا قطع کرد و پا تماس

 .شد نیاو داخل ماش

 شده؟ یچ -

 .یچیه -

 ن؟یحالت خوبه شرو -

 ....آره -

 :کرد شیشده دور بازو دهیچیبه باند پ ینگاه

 شده؟ یدستت چ -
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 .یچیه -

 خشک شده؟ رشیو خون ز یخنده دورش باند بست يپس برا -

 :حوصله گفت یب نیشرو

 ؟يند ریشه گ یم -

 ؟ییبدونم کجا دینبا. مثال من زنتم...که یزن یزنگ هم نم هی ؟يچند روز کجا بود نیتو اصال ا.شه ینه نم -

 .يد یجواب م ينجوریا يومدحاال هم که ا

 ...من واقعا االن زمیعز -

 :را بلند کرد شیصدا

 ...نیشرو -

 :نگاهش کرد یعصب نیشرو

رو  زیهمه چ میدیرس یوقت.صبر داشته باش...ير یکله رو مغز من راه م هی يدار يسوار شد یچته تو؟ از وقت -

 ...البته.یفهم یم

 :دیکش یقیعم نفس

 .کنم ینگو من کارا رو درست م یچیتو ه...نشه یممکنه ازت استقبال خوب -

 :ستادیا نگیپارک يجلو یبه آرام نیشرو

 ؟يبهم اعتماد دار -

 :لبخند زد یتلخ به

 .کردم یاگر اعتماد نداشتم که باهات ازدواج نم -

 :گرفت یدست همسرش را به آرام نیشرو

هم  یسخته و هر کس یلیخ طیشرا نیا يوبا من اونم ت یزندگ.يباهام راه اومد نجایازت ممنونم که تا ا -

 ...که من ازت داشتم یمخصوصا که توقعات.ادیباهاش کنار نم

 :گذاشت نیشرو يلب ها يرا رو بشیو خوش ترک دهیکش انگشتان

 .که بهت داشتم بوده یعشق يکردم برا يمن هر کار....سیه -

 يخود را برا دیبا. باز کنند شیه در را برازد و به سورنا اس ام اس زد ک يلبخند.جوابش را گرفته بود نیشرو

 .کرد یآماده م یسخت یجنگ لفظ
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وارد راهرو . خواسته بود نطوریچون خودش ا امدیبه استقبالشان ن یکس. کرد تیهدا نگیرا به سمت پارک نیماش

مراهش در را و ه نیبه شرو یبا نگاه. شد انیدر باز شد و پرستار پشت در نما. زنگ در را فشرد نیشدند و شرو

دست همسرش را گرفت و با هم وارد . دیکش یقینفس عم نیشرو. ورود داد يکامل باز کرد و به آنان اجازه 

 ینگاه نیشرو. کردند ینگاه م ونیزیمبل نشسته بودند و به تلو يپشت به آن ها رو نیو شرو اشاری. خانه شدند

به صفحه  يآزموده و حرفه ا سیدو پل. بش شدمهمان ل يلبخند اریاخت یب. انداخت ونیزیتلو يبه صفحه 

نگاهشان . به عقب برگشتند نیشرو يآرام خنده  يصدا دنیدو با شن هر. شده بودند رهیخ ونیزیخاموش تلو

 .به او زل زد اریاخت یسورنا ب. خشک شد نیهمراه شرو يرو

 تو؟ -

 :جواب داد نیشرو

 ...آره خودشه -

 :دیپرس رتیبا ح اشاری

 ه؟ش یم...مگه -

اش  یدر نگاه آب يبه قدر تیعصبان. خشم سراسر وجودش را فرا گرفت. ناگهان موضوع را درك کرد سورنا

با . به همسرش نرسد یبیسورنا گارد گرفت تا آس يجلو اریاخت یب. به سرعت متوجه شد نینشست که شرو

 .هشدار دهنده گفت یلحن

 ...مساریت -

 :دیغر سورنا

 ؟...داره یبا تو چه نسبت نیا -

 :کرد آرام باشد اما قاطعانه گفت یسع نیشرو

 ...مساریآدمه ت نیا -

 :کرد دیتاک

 ...زن من هستن شونیا -
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سورنا خود را . را فشرد و پشت او پنهان شد نیدست شرو یفیدست ظر. اخم کرده بود یبه طرز وحشتناک سورنا

 .دیفهم یرا م زیهمه چ دیبا. کنترل کرد اشارینگاه خونسرد  دنیبا د

 .بده حیتوض...خب-

 :دیکه سورنا وسط حرفش پر دیبگو يزیخواست چ نیشرو

همه مدت  نیکنم بعد از ا یفکر م. به منم گفت نویو ا یفرمانده بهت اجازه داده که حرف بزن.وسط ارینه هم ن -

 .گذره یم یباشم که بفهمم دور و برم چ نیا قیال

 :در گوش همسرش گفت نیشرو

 ...از اتاقا یکیبرو تو ...نباش نایچشم ا يفعال جلو -

 .سورنا نشست يمبل رو به رو يبعد رو و

 از کجا شروع کنم؟ -

در آن به  دیسف يرنگ حالت دارش که رگه ها یمشک يکارش موها نیخم شد و با ا نیبه سمت شرو اشاری

 .گفت یفرو کرد و به آرام شیدستش را در موها. ختیاش ر یشانیپ يشدند رو یم دهیوضوح د

 .يکه با گودرز آشنا شد ییاز همون جا... از اول  -

 .گذاشت شیپا يرا به هم قفل کرد و رو شیداد و دست ها هیبه مبل تک. را از هم باز کرد شیاخم ها نیشرو

 ...رنجبران بودند گانهیپرونده  ریو برادرش درگ ییسرگرد رضا یوقت...شیچهارسال پ -

 :نام خواهرش بود اما ادامه داد دنیبا شن اشاریمتوجه عکس العمل  کامال

 تیاهم لیمن خبر داشتن خود سردار بودن، به دل تیهم که از مامور یمن وارد گروه گودرز شدم و تنها کس -

بود اما چند ماه  نییقاچاق هرو هیقض ياون موقع نفوذ من، فقط برا. خبردار نشه یکس چیموضوع قرار بود ه

هم به  شونیا. فرمانده گفتم هب. چکار کنه نیاجالس و يخواد تو یمتوجه شدم که م یبه طور اتفاق شیپ

فروشنده خورده پا  هیمن خودمو . رنیگودرز رو بگ يخوان جلو یگفتن و بعد متوجه شدم چند مرد م مساریت

 دهید کیگودرز رو تازه چند ماه بود که از نزد. نشون داده بودم و اون زمان به اون شکل وارد گروه گودرز شدم

 .دمبو

 :زد پوزخند

کردن،  یمنو وارد گروه اصل.باال بره ششونیگن رو درست انجام بدم تا سطحم پ یبهم م يکردم هر کار یسع -

 .دمیکار زحمت کش نیا يبرا. میبعد از سه سال و ن
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 :را تازه کرد نفسش

سردار،  میدستور مستقبه .... گروه گودرز جا کنم يبه عنوان که مواد فروش خودم رو تو نهیقبل از ا....قبلش -

سازمان  يبهانه شد که سوابق من تو نیا. کنه ریقرار شد که به آران پسرخاله م، دستور بدن که اون منو دستگ

 یرو م نکاریا دیبا.... کنه رمیآران دستگ بودممن منتظر . جا نباشه جیعکس هم از من ه هیکه  يجور. پاك بشه

... نداشت اما یانتخاب آران علت خاص. ونستم وارد گروه گودرز بشمت یرفتم زندان و از اونجا م یمن م. کرد

به ... سه ماه يبرا. در هر صورت من رفتم زندان. شد خیکرد و توب یچیسرپ میاز دستور مستق. آران سر باز زد

فرار گودرز  ياز مزدورها یکیاقدام با  هی يبودند اما تو دهیبرام مثال حبس ابد بر... و فروش مواد دیجرم خر

آران از .روزگار محو شده بودم يمن از صفحه ... منو نداشت يکس هوا چیکه خوب البته تو زندان ه میکرد

که خوب ...نفوذ کردم مواداداره مبارزه با  يفروشنده مواد هستم و تو هیکرد واقعا  یفکر م.بود یدستم عصبان

 يگروه ها يبه عنوان حمل کننده مواد تو. میدر هر صورت از زندان فرار کرد.داشتم ازیپوشش ن نیالبته به ا

 .دیرس یکس به گردمم نم چیه يموتور سوار يبه خاطر مهارتم تو. گورز بودم ردستیز

 .هم با تمام وجودش حس کرد نیآرت.دمیچشمه ش رو خودم د هی -سورنا

 :اخم کرد نیشرو

 ...مجبور بودم قربان -

 .ادامه بده -اشاری

 :نگاه کرد اشاریبه  نیشرو

 يوریکه گودرز قصد کشتن  دمیروز شن هیوارد شده بودم  یکه تازه به گروه اصل یبعد وقت میسه سال و ن -

من دو تا خط ماهواره . کردم یم يکار هی دیبا. رو داره)  نیمواد مخدر در و ونیسیاجالس کم سیرئ( فدوتف 

 ...مساریبا شما تماس گرفتم ت یکیدفعه با اون  هی. گرفتم یش با فرمانده تماس م یکیبا ... داشتم يا

داده  رییتغ يکه با صدا یمرد ناشناس. در ذهنش شکل گرفت يو خاطره ا دیصورتش کش يرو یدست سورنا

 :شده به او زنگ زده بود

 .ادمهیبله  -

 نیهم يبرا. بود یتیامن يها نیشدن و همه جا پر از دورب یخط ها کنترل م یاون خونه درندشت تمام يتو -

 .کردم تا متوجه من نشن یاستفاده م يماهواره ا از خط

 :گفت یبه آرام سورنا
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 ....و اون زن -

اجازه  دیجز فرمانده و البته پدرش که با... کس خبر نداشته چیو البته ه میهست که ازدواج کرد یما سه سال -

 .وارد گروه گودرز کردم يچون من اونو مجبور... داد یازدواجمون رو م

 ؟چی – سورنا

 نیتا ا... داد یگروه گودرز داشت به شدت عذابم م يکه تو یمخصوصا نقش. کار نفرت داشتم نیخودمم از ا -

 .اونم وارد گروه گودرز شده بود اما کم کم لو رفت... دیاون منو ند. دمیروز آران رو د هیکه 

 ...زن تو یول -اشاری

 ...تونه یبا من مشورت کرد و منم بهش گفتم که م. اون مجبور بود -

 :از خشم منفجر شد سورنا

 تونه آران رو لو بده؟  یتونه؟ م یم -

چون هرجا آران ... با وجود آران.رفتم یچون منم داشتم لو م... من بله يکارها يسرپوش گذاشتن رو يبرا -

ان آر. گودرز به آران شک کرد. زیگودرز شک برانگ يمن سخت بود و برا يبرا نیبودم و ا یم دیبود من نبا

که  يآران رو شکنجه کردن و همونجور... اونام آران رو گرفتن. رنیگودرز دستور داد تا آران رو بگ. اومد رونیب

 ...نکهیتا ا. کلمه هم حرف نزد هیمن مطمئن بودم آران 

 :را کنجکاو کرد اشاریسورنا و  ن،یشرو سکوت

 ؟یچ -

 ....گودرز،آران رو دست من سپرد -

 ؟يدکار کر یو تو چ -اشاری

 :کرد ینگاه م نیبه زم.دیبرد و محکم ان ها را کش شیدست در موها نیشرو

 .من مجبور بودم -

 :دیغر اشاری

 پس وضع االن آران به خاطر توئه؟ -

 یسورنا قد بلند تر م. را گرفت و او را بلند کرد نیشرو ي قهی. بلند شد شیسورنا از جا...نداد یجواب چیه نیشرو

 .سورنا زمزمه کرد. نشان نداد یعکس العمل چیاما ه.تر بود کلیه يقو نینمود اما شرو

 ...ییاحمق به تمام معنا هیتو  -
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 :جمله گفت کیفقط . دیچیخورده بود در خانه پ نیکه به گوش شرو یلیانعکاس س يصدا

 .من مجبور بودم -

 :گفت رلبیز. اش جدا کرد قهیسورنا را از  دست

 .نیکار رو کرد نیباشه که ا يبار نیآخر نیلطفا ا یقربان ول دیببخش -

به آن ها نگاه  یبود و با نگران ستادهیبه همسرش کرد که در چهارچوب در ا ینگاه. بود يجد تینها یب لحنش

 .گفت يگرفته ا يبا صدا. کرد یم

 ...زمرد زن منه نیایب نییپا ن،یباال بر... نیکن ياما هرکار.... ناراحتم یلیمن واسه آران خ -

 زنده موند؟ يچطور -سورنا

 .گم یبهتون م -نیشرو

 ...!االن بگو -

 هیزمرد ... زنگ زدم به زمرد. نیکن یم ریمن مطمئن بودم که شما زمرد رو دستگ... افتادن آران ریبعد از گ -

 يانفجار اون بسته  يبرا. بدنش وصل کرد ياون رو رو. من بهش داده بودم یعنیداشت  یبسته خون مصنوع

 یش م يحداکثر تو فاصله پنجاه متر دیگذاشت که من کنترلش رو داشتم فقط با رشیرو ز يا لهیخون وس

تک  کی.و منتظر موندم ییساختمون رو به رو يرفتم تو. دادم که اون مرده ینشون م يجور هی دیبا. بودم

ن بسته رو منفجر و بعد او نیدیشن یرو م ریت يصدا دیذاشتم و با یتوش م دیرو با یمشق ریداشتم که ت راندازیت

ساختمون  ينفر رو هی. چشمم خورد ينور تو هیقرار گرفتم  مونساخت هیپشت بوم  يرو یکردم اما وقت یم

از همون ... نگاه کردم.بود نکشیع يکه به چشمم خورده بود از بازتاب نور آفتاب رو يمن بود و نور يکنار

خواست  یقطعا از طرف گودرز بود و م... گانوفهدرا راندازیتک ت هیبدم دستش  صیتونستم تشخ یفاصله هم م

سرش صدا خفه کن گذاشتم و نشونه ... داشتم 90 یام اس ج راندازیتک ت هیمن اون لحظه . کشهزمرد رو ب

 یمشق ریبا ت. آورد رونیزمرد رو ب مساریت دمینگاه کردم د نیاز دورب. صدا خفه کن رو برداشتم. گرفتم و زدمش

زدم تا بسته خون  روهمون لحظه دکمه کنترل . چهیکردم تا صداش بپ کیشل ییهواسالحم گذاشتم  يکه تو

توپ  هی عیشد سر راندازیحواس شما پرت ت یزمرد هم به سرعت وقت. زمرد منفجر بشه نهیقفسه س يرو

زمرد مرده و آمبوالنس  نیشما فکر کرد نکهیبعد از ا. فتهیبغلش گذاشت تا نبضش موقتا از کار ب ریز کیکوچ

 نیهم يبرا نینداشت يکار گهیشما با زمرد د. بردن رومن با آمبوالنس اومدن و زمرد  يدو تا از دوستا دیخواست

 ...بردمش خون امن. ستیجا ن چیازش ه يجسد نیدینفهم
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 .داشت تمام اتفاقات را هضم کند یسع. شد رهیخ نیدر سکوت به شرو سورنا

 :بلند شد شیجا از

 ....رم خونه یمن م -

 :دیپر شیاز جا راشای

 .کنم یخواهش م....نیبعدش بر ادیهم ب نیصبح بشه آرت نیبذار -

 :کرد اشاریبه  ینگاه سورنا

 آران چطوره؟...باشه -

 .سراپا گوش شد نیشرو

 .اوردهیش رو بدست ن ياریکامل هوش...هیداریاما هنوز تو خواب و ب...بهتره -اشاری

 :دیپر شیاز جا نیشرو

 ؟آران به هوش اومده -

 :اخم کرد اشاری

 ...بله -

 .زنده ست نیچرا قبال به من نگفت -نیشرو

 .یچون باعثش خودت... هست یاالن ول. اون موقع به شما مربوط نبود سرگرد -سورنا

 :فکرش را خواند اشاری.انداخت ریسرش را به ز تیبا عصبان نیشرو

 .نه ای نتتیبب رهیگ یم میتصمکاملش بعد خودش  يبذار تا بهبود.ستین شینیبب نکهیفعال وقت ا -

 

 

زمرد شالش را . استراحت رفتند يبرا یزمرد را در دستان قدرتمندش گرفت و با هم به اتاق فیدست ظر نیشرو

. تخت نشسته بود و سرش را در دستانش گرفته بود يرو نیشرو. تخت پرت کرد يسرش برداشت و رو ياز رو

 :دیو پرس شتگذا نیصورت شرو يدستش را رو. ستنش نیزم يرو نیشرو يزمرد در را بست و جلو

 ؟یچرا ناراحت -

 :خش دار گفت ییبا صدا نیشرو
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 يطرف نقش تو تو هیاز ...تمیطرف مامور هیاز . ارمیدووم ن دمیترس یم. روم بود يدیچند وقته فشار شد نیا -

 ...گروه گودرز

 نشیدلنش يو با صدا دیزمرد به وضوح فهم.دخواست زمرد را آزار بده یشده بود و نم یعصب. ادامه نداد نیشرو

 .گفت

 ...میکه االن کنار هم نهیمهم ا -

. دیعاشقانه به همسر وفادارش کرد و او را با خشونت در آغوش کش ینگاه دشیرغم سردرد شد یعل نیشرو

 .دیآرام خند نیشرو. حلقه کرد و خود را در آغوشش فرو برد نیزمرد دستانش را دور گردن شرو

 ...نکن دختر یطونیدر شانق -

 ...واسه آغوشت... دلم واسه ت تنگ شده بود -

 :زد يبه گردنش بوسه ا یبه آرام نیشرو

 ...واسه بوسه هام -

 ...رمینخ -کودکانه لج کرد زمرد

 .دیتخت کش يدستش را دور کمر زمرد حلقه کرد و او را رو. به آرامش داشت يدیشد ازین نیشرو

**** 

در . رفت رونیو از تخت ب دیکش رونیاز آغوشش ب یزمرد را به آرام. دیصبح از خواب پر اذان يبا صدا نیشرو

. وارد آشپزخانه شد اشاریآمد و سورنا و  یکس يپا يصدا. اتاق را باز کرد و به آشپزخانه رفت و وضو گرفت

 :احترام گذاشت نیشرو

 .سالم قربان -

 :به او کرد ینگاه سورنا

 .آزاد سرگرد...سالم -

 :دیپرس نیشرو.هم وضو گرفتند اشاریسورنا و .هم سالم کرد و آزاد داد شارای

 قبله کدوم طرفه قربان؟ -

 یرگیپهن کرد و به ت نیزم يرا رو يجانماز. رفت اطیاز خانه خارج شد و به ح نیشرو.را نشان داد یجهت سورنا

 :در دل گفت. آسمان چشم دوخت

 ...کمکم کن ایخدا -
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 :را بلند کرد شیصدا و

 .اهللا اکبر -

 یحس کرد کس. وارد کرده بود بیبه روانش آس یفشار روح.شد رینماز را که داد اشک از چشمانش سراز سالم

مهر را . کرد یرنگ پشتش نشسته بود و نگاهش م دیسف يزمرد در چادر. به سرعت برگشت. پشت سرش است

 :دیشن یرا به سختزمرد  يصدا. دیپر شیاز جا زیزمرد ن. بلند شد شیو از جا دیبوس

 ..دوستت دارم یلیخ -

 رگوششیز نیشرو. آرام گرفت نیبازوان شرو انیرنگ در م دیسف یئتیدور کمر زمرد حلقه شد و ه نیشرو دست

 .گفت

 .دم یبهت قول م... شه یتموم م یهمه چ -

 :با هق هق گفت زمرد

 ...ترسم تو یم...ترسم یاز عاقبتش م -

 ...مرگ حقه دختر -

 :کرد هیبه گر شروع زمرد

 ...رمیم یمن م یتو نباش -

 :زمرد را به خود فشرد نیشرو

 .هنوز بابا نشدم...من حاال حاالها برنامه دارم...رهیبم ستیکس قرار ن چیه...سیه -

 :دیآرام خند زمرد

 .کنه تیترسم سرد یم...وقت هی یبه فکر منفعت خودت نباش –

 .دو عاشق بود يبرا يزیدل انگ صبح

 

 

**** 

 :گفت شارای

 ...نیرم دنبال آرت یمن م -
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 رهیخ ونیزیمبل نشسته بود و به صفحه تلو يکه رو نیسورنا رو به شرو. کتش از خانه خارج شد دنیبا پوش و

 .شده بود گفت

 ...از ما باشه دتریشد نیاحتماال برخورد آرت -

 :کرد بود یتر از آنچه سورنا تصور م الیخ یب نیشرو

 .کنم یمردم رو ضربه فن يراستش من بلدم چجور -

 :هشدار داد سورنا

 ...باشه هنوز کتفش جوش نخوره ادتی -

 :زد يلبخند محو نیشرو

 .نرسه يشتریب بیبه کتفش آس هیکنم  یش م یضربه فن يجور هی -

کند تا از  هیرا توج نیگفته بود که در راه آرت اشاریبه . است دهیفا یب نیمتوجه شد که بحث با شرو سورنا

 نیشرو رندیرا نگ شیدانست و مطمئن بود اگر جلو یم یرا به خوب نیاخالق آرت. کند يریجلوگ یاحتمال يریدرگ

نشسته بود مطمئنن از پس  شیجلو داز ح شیب يهمه خونسرد نیکه با ا ینیشرو... نیاما شرو.کشد یرا م

. آرام تصور کند نیا مثل شروتوانست خود ر یوقت نم چیه. فکر خنده اش گرفت نیسورنا از ا. آمد یبرم نیآرت

اخالقش . بود ختهیتمام افکار سورنا را به هم ر... مرد نیاما ا.شد یم یآتش یهم گاه اشاریمثل  یکس یحت

 ...آرادباز هم ...یلعنت...آراد بود هیشب

 ؟چرا لعنتی – نیشرو

 :نگاهش کرد ریبا تح سورنا

 ؟یچ -

 :جذاب زد يلبخند نیشرو

 .باز هم آراد...یلعنت نیگفت...قربان نیفکرتون رو بلند گفت -

 :گذاشت گفت یدر دهانش م بیس يکه تکه ا یدر حال نیشرو.به شدت نفسش را فوت کرد سورنا

 .نینکن سهیمقا يا گهیکس د چیکس رو با ه چیوقت ه چیه -

 :تر شد قیعم نیلبخند شرو.را باال انداخت شیابرو سورنا

 .ستین يهوشمندانه ا یلیکار خ...نیکرد یم سهیتنها دوستتون مقا از ما رو با یکی نیمشخص بود که داشت -

 :غرغر کرد رلبیز سورنا
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 ؟يشرلوك هلمز يتو فکر کرد -

اما به ...نیشما هم هست.که خودشون بخوان یتونن باهوش باشن زمان یآدما م...لهیشرلوك هلمز تخ...نه اتفاقا -

 ...سرهنگ دوم رنجبرانه نجایما ا نینظر من باهوش تر

 :دیپرس يبا کنجکاو سورنا

 ؟يدیرس جهینت نیجدا؟ از کجا به ا -

آدم  نیلغات من به ا ي رهیتو دا.کنه یاهدافش استفاده م شبردیپ ياز تمام امکانات اطرافش برا...چون هست -

 ...گن باهوش یم

 :زد و ادامه داد يپوزخند

 ...سوال دارم هی -

 :داد هیبه مبل تک سورنا

 ...بپرس -

 ن؟یبه من مشکوك بود یچ يبود؟ برا یک ي دهیا ن؟یلباس من گذاشت يرو رو ابیتون ردکدوم -

 ...یسوال بپرس هیقرار بود  -

 :اعتراض کرد نیشرو

 ...مساریت -

 :دیخند سورنا

کرد و نکرد  یم رتیدستگ دیکه آران با نیا هیاحتماال قض... هیآدم باهوش یهمونطور که گفت.بود اشاری ي دهیا -

داد منم  شنهادیبهم پ. مشکوکش کرد يشد یچ دینفهم یو کس يشد دیافسرا ناپد يایدفعه تو دن هیو و بعد ت

 یکه بفهم نیپشتت به ما بود بدون ا یوقت اشاری میآران گرفته بود يبرا يکه ختم صور يروز. قبول کردم

 ...بود  شرفتهیپ یلیخ ابشیرد ینگاهش کرده باش قیاگر دق... لباست چسبوند يرو رو ابیرد

 :با حرص گفت نیشرو

 ...بـــله –

 :خنده اش گرفت نیشرو تیاز عصبان سورنا

 .میگرفت یاحتماالت رو در نظر م يهمه  دیما با...نشو یعصبان -

 ...دنبال من نیدرنظر گرفتنتون افتاد نیبا ا -
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 تو اون انبار بود؟ یچ -

 :دیشگفت زده پرس نیشرو

 ن؟یدیهنوز نفهم -

 ...نه -

 .رنجبران گانهی ییکلت طال -

 .هم نشد دایشد و پ دهیدزد سیرنجبران از انبار پل گانهیسال بعد از کشته شدن  هیاون  -

 ...همون شب به من گفت با کلت کار سرهنگ دوم رنجبران رو بسازم. کار گودرز بوده -

 ؟...و -

 گم؟ یدرست نم... نبود شتریخراش ب هیفقط پهلوش رو هدف گرفتم که . ستمیمن که آدم کش ن -

 .مرده اشاریکه انگار  میرفتار کن يجور هیکه به من بگه ما  يبعدش هم به فرمانده خبر داد -

 .مردم یخودم م ای اوردمیاداش رو درم دیبا ایمنم ... خواست یچون گودرز اونو مرده م -

 :کرد نیبه شرو قیعم ینگاه سورنا

 ستن؟خوا یرنجبران رو م گانهیچرا کلت  یدون یتو نم -

هم ... کردنش دایپ يهم برا... کنه شیخواسته منو به طور کامل آزما یگودرز م نکهیا یکی. دو تا فرض دارم -

خواست  یم... فرض دومم. رنجبران اشاریکشتن  يهم برا... ام يمطمئن بشه من موتورسوار ماهر نکهیا يبرا

داره که تا  يدیتعصب شد اهرشخو يور شونیکلت خواهرش چون مشخصه که ا دنیبا د. رو زجر بده اشاری

به  شبید نیهم نویا... رنجبران گانهیاسم  دنیموقع زمان شن یب تیعصبان. تونم بگم نقطه ضعفشونه یم يحد

 .دمیچشم د

 :موافق بود سورنا

 ...هینقطه ضعف بد -

 :محتاطانه گفت نیشرو

 .نینقطه ضعف رو دار نیشما هم هم -

 :دیبا تعجب پرس سورنا

 ؟یچ -
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 اریاخت یدستتون ب. بره باال یاسمش ضربان قلبتون رو م دنیشن...سرگرد آراد مقدم نقطه ضعف شماست -

 يره تو یاخماتون م. زنه یتون به سرعت م قهیشق ينبض رو. شه یمردمک چشمتون گشاد م. شه یمشت م

 ...هم

 ؟...و -

عکس العمل رو در مورد  نیا یشما حت. ادیب نییپا يشه عکس العملتون در مواقع ضرور یباعث م نیا -

 ...نیدخترتون و همسرتون ندار

 ...بردم یاگر آراد رو با خودم نم...من -

 :را عوض کرد حرفش

 ؟یچ یعنیو تنها دوستت  نیمرگ بهتر یدون یاصال تو چه م -

 :زد یلبخند تلخ نیشرو

 ...دونم یمورد رو خوب م هی نیا -

 آران؟ -

شوکه ... دمید یچشماش رو که روم زوم شده بود رو به وضوح م. کنم گودرز شکنجه ش يمجبور بودم جلو -

 ینظام ییجز آران بود، اگر توانا يا گهیهر کس د. نحو شکنجه ش دادم نیبه بدتر... رفتم یلو م دینبا.شده بود

 .مرد ینبود قطعا م دهینداشت، اگر مثل آران ورز

 ...تا دم مرگ رفت -

... نیخاکش کن ابونیب هی يتو نیگفت بر... ومدیو ن ادیتا به حرف ب ...نشیبار گفت بزن نیآخر يبرا -

 ..نیدید...که يهمونجور

 :کرد حواسش را از آران پرت کند یسع سورنا

 ...کرد يما نقش باز يخوب جلو یلیزمرد خ -

شما واکنش .و قبول کرد...کنه ییبهش گفتم خودش از زمرد بازجو. راستش من با بهنود هماهنگ کرده بودم -

. کنه ییتونست از زمرد بازجو یدوستش بوده م نیبهتر یزمان هیآران  نکهیبهنود به بهانه ا یول. دونستم یرو نم

 ...رهندا تیچون اونجا امن. رونیب نشیزمرد بعدش از شما خواست که ببر

 :آرام گفت سورنا

 .يداد ادیکه تو بهش  ییکلمه به کلمه حرف ها -
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 ...کرد مرده یفکر م دیبا. کردم ینم پرت محواس گودرز رو از ز دیبا -

 ؟...شیکه کشت يپس اون مرد -

فقط مهمه که اوامرش .رنیکه آدماش بم ستیگودرز براش مهم ن. برد یقانون یجسدش رو بهنود به پزشک -

 . خواستم یرو م نیفکر کرد زمرد رو کشته و من هم هم... اجرا بشه و شد

 

خشکش  يها هیبهار را در ر يهوا يکرد خنکا یو سع دیکش یقیفس عمن.رفت اطیبرخواست و به ح شیجا از

 .دیرا پشت سرش شن يمردانه ا يجد يصدا. ستادیچقدر آن جا ا دیآنقدر در فکر فرو رفته بود که نفهم. بفرستد

 ؟يپس تو بود -

فاوت ت یب نیشرو. انداخت نیزم يکت چرمش را رو نیآرت. چشم در چشم شد نیسرعت برگشت و با آرت به

 :اعالم کرد

 ...ومدمین نجایدعوا ا يمن برا -

 :داشت یبرنم نینگاهش را از شرو نیآرت

 .کتف چپ من به خاطر تو خورد شد -

 :جواب داد الیخ یب نیشرو

 .يومدیدنبال من م دینبا -

 :دست راستش را گرفت اشاریرفت که  نیبه طرف شرو.جوش آورد نیآرت

 ...آروم باش نیآرت -

در  نیشرو. دیدو نیو به طرف شرو دیکش اشاریدستش را از دست . داشت ینگاهش را برنم نیاز شرو نیآرت

او توان استفاده از دست چپش  ن،یبا وجود کتف شکسته آرت. ازآن خودش است يچند لحظه حساب کرد که برتر

ال برد و دست راستش را با نیآرت. خورد یرغم م نیو پنج درصد مبارزه به نفع شرو ستیرا نداشت پس ب

 :گفت یبه آرام. او را مهار کرد نیبه دست راست آرت يبا ضربه ا نیضربه بزند که شرو نیخواست به گردن شرو

 ...کتفت رو هم بشکنم یکینذار اون  -

و به عقب برد و او را  چاندیحوصله دستش را پ یب نیحمله بعدش هم ناکام ماند چون شرو. آتشفشان شد نیآرت

 .دیکوب واریبه د

 ؟...نداد حیمگه سرهنگ برات توض ؟یفهم یتو چرا نم -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *Silver Sun*  –شطرنج شکسته 

wWw.98iA.Com ١٣٥ 

 :در دستش گفت یقیبا درد عم نیآرت

 ...ولم کن -

 .بفهم... میرو بدر گهیهمد میکه بخوا میستین وونیماها ح...حمله نکن گهیپس د -

 :دیچیو محکم سورنا در فضا پ يجد يصدا

 گهیشماهام د... برم خونه دیبا گهیمن د. موم کنرو ت يمسخره باز نیتو هم ا نیآرت... ولش کن نیشرو...بسه–

 ...نیبه هم نپر یمثل خروس جنگ

 :به سورنا کرد ینگاه نیشرو

 ...رسونمتون یمن م -

 :دیدو نیزمرد به طرف شرو.نه مخالفت کرد و نه موافقت سورنا

 نا؟یا...نیب ؟يذار یتنها م نجایمنو ا –

 :زد يبود پوزخند دهیرا شن شیکه صدا اشاری

 ...  میستین والیخانم محترم ما ه -

 :سرش را کنار گوش زمرد برد نیشرو

 .گردم یرم و برم یمن م...شه ینم يزیچ...نترس -

 .کرد و سورنا در فکر بود یم یرانندگ نیشرو. و سورنا از خانه خارج شدند نیزمرد، شرو يها یتمام نگران با

 .شه یم مغز آدم دچار مشکل... ستیخوب ن ادیتو فکر رفتن ز -

 :نگاهش کرد سورنا

 ؟یعالم الیخ یتو چرا انقدر ب -

 :زد يپوزخند نیشرو

 نباشم چه کنم؟ -

 ؟یغم یانقدر ب یعنی -

 :نگاهش را به جاده دوخت نیشرو

 است ، اکنون که با شراب نشد، شوکران بنوش سریبردن غم عالم م ادیاز  -

 :سورنا سکوت را شکست.شد يدر سکوت سپر قهیدق چند

 ؟یکن یفکر م یچ...خب -
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 در چه مورد؟ -دنده را عوض کرد نیشرو

 شه؟ یم یآخرش چ -

 ...تاوانش رو...پرداخت دیبا. تاوانش داده بشه دیاما با.شه یحق برنده م شهیو هم شهیزنم هم یمن حدس م -

 دم؟یتاوان ها د نیمن چقدر از ا یدون یم -

 جنگ؟ يتو -

 31 قایدق.که جنگ شروع شد... اون موقع نوزده سالم بود. ه بودمرو گرفته بودم و وارد ارتش شد پلممید -

 يسال ها نیبهتر. جبهه بودم يسال تمام تو 8... میرفت یم دیبا... فرستادنمون خط مقدم... 59سال  وریشهر

به  یچ دمیتازه فهم. ا رو از دست دادمیک دمیجنگ تموم شد تازه فهم یگذروندم که وقت ییآدما نیرو ب میزندگ

حق برنده بشه چند  نکهیتاوان ا. چشمام پرپر شدند يدرست جلو یکی یکیدوستام بود که  شیدلم پ. ا گذشتم

 یکه فکر م ییتاوان آدما. تاوان بدم دیدوباره با دمیبرگشتم فهم یوقت. صد هزار انسان بودن که پرپر شدن

بود  یبا اون. کردم یخاك و خون زندگ ونیسال از عمرم رو م 8بود که  یبا من قح. کردن حق باهاشونه اما نبود

کشورمون  يماها برا... هنشیم يش رو برا یسالمت.. ش رو هیر...دستش رو. که پاهاش رو از دست داده بود

 نیا نم یکن یفکر م ن؟ینر نیخواست یم... رو سرمون دنیبعدا کوب. دینفهم نویا یاما کس میدیو جنگ میرفت

 دم؟یجمله رو از چند نفر شن

 .داد یجوالن م رشیکه در ذهن درگ يسکوت مرگبار.سکوت کرده بود نیشرو

. پوزخند بود هیاما جوابم بعد از اون همه سال  ارنیهست که نتونستن درشون ب ییمن هنوز تو تنم ترکش ها -

 ...گرچه... بمونه رانیران،ایکه ا دمیجنگ نیا يمن برا... دمیاونا نجنگ يمن برا

 ...نست قربا دهیفا یگفتنش ب -

 هییدوست ها يبرا. که از دستم رفت هییسال ها يبرا. ستیآراد ن يبرا شهیهم. رم یفکر م يتو ینیب یاگر م -

 .سال هام از دستشون دادم نیبهتر يکه تو

که تنها خودش  نیا يبرا. دل خودش يتنها و تنها برا.شروع به خواندن کرد رلبیسورنا ز. نگفت يزیچ نیشرو

 :ستیبا یند آنچه مبما ادشیبشنود و در 

 نبود یکیبود  یکیوجود ، بسم رب الشهدا،  یسوزم ز تمام یز شرار دل م -

 بود یقشنگ يجبهه و جنگ روزا يگنبد کبود ، روزا رینبود ز یکیبود  یکی

 ییکربال میشد یشد م یجنگ تموم نم ی، کاشک ییسخت جدا يبود روزا یقشنگ يروزا
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 ...میدیقربان رس -

 ...باال ایب -

 ...نه قربان -

 .بگو چشم ایگم ب یم -

 ...آخه زمرد -

 .شه یش نم يزیزمرد چ -

بداند  تایرا فشرد تا آن فونیشوند زنگ آ اطیوارد ح نکهیقبل از ا. را در قفل انداخت و در را باز کرد دشیکل سورنا

 :گفت نیوارد خانه شدند شرو یوقت. تنش کند یکه سورنا برگشته است و لباس مناسب

 ...تونم دست و صورتم رو یان من مقرب -

شد و کنار آشپزخانه هم  یم یکنار در به کنار آشپزخانه منته ياز راهرو. را نشان داد ییحرف دستشو یب سورنا

 .بود ییرایپذ

 :آمد رونیاز آشپزخانه ب تایآن

 ...سالم -

 .ه اش جوش آوردآراست شیحد و حصرش و موها یب شیآرا تا،یباز آن تینها یلباس ب دنیبا د سورنا

 ...که فیشه نه؟ ح ینم تیحال زادیتو زبون آدم -

 :دیوسط حرفش پر تایگوشزد کند که آن تایرا به آن نیخواست وجود شرو یم

 ...بخور ییچا هیفعال  -

 تایآن. گذاشت زیم يکلتش را از پشت شلوارش درآورد و رو. مبل نشست يانداخت ورو نییسرش را پا سورنا

 .سورنا گذاشت يبه رو را رو يچا ینیس

 خب چه خبر؟ -

 .بفهماند تایخواست تا بتواند درست افکارش را به آن یزمان م. نگفت چیه سورنا

 ...مثل هر روز. امروز من به شوهرم زنگ زدم...گم یپس بذار من بهت م -

 .بود شیکردن ناخون ها کورینگاه کرد که در حال مان تایبه آن اریاخت یب سورنا

 شوهرت؟ -

 ؟یمگه خبر نداشت...آره شوهرم -
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 :نگاهش را از او گرفت سورنا

 .ستیبرام مهم ن -

 :باال انداخت يشانه ا تایآن

 .میکرد مایاز قد يادی -

 :حوصله گفت یب سورنا

 به من چه؟ نایاالن ا -

 .که مرد ياز روز...از آتنا...میگفت مایاز قد -

 :گفت تیبا جد سورنا

 ...بس کن -

 مرد؟ يآتنا چجور یدون یم یراست -

 :زل زد تایبه آن سورنا

 ؟یگ یم يدار یچ -

اون گلوله رو  یوقت.داشتم یکردم چه حس خوب یاون صورت خوشگلش رو داشتم له م یوقت یدون یآخ نم -

 ...قلبش کاشتم يتو

 .را به طرفش گرفت یکلت تایدستش به سمت اسلحه اش که رفت آن.عکس العمل نشان داد سورنا

 .فروزش مساریت یزن یبهش دست نم -

 .لب گفت ریز.داد هیعقب رفت و دوباره به مبل تک سورنا

 تا؟یآن یهست یتو ک -

 :را بلند کرد شیصدا تایآن

 هستم؟ یمن ؟ من ک-

 :زد يصدادار پوزخند

 ؟یکن یفکر م یخود چ -

 :دیرا از پشت سرش شن نیشرو يصدا

 ...اون اسلحه رو بنداز تا به درك نفرستادمت -
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وارد عمارت  یکه در خانه گودرز بود زن يروز. زنده شد شیبرا ينگاه کرد خاطره ا نیبه شرو تایآن یوقت

 .گفت رلبیز.شد

 ...جاسوس -

 :حواسش را به سورنا داد و با تمسخر گفت تایآن

 راد؟یهمون ه ه؟یگرده؟ اسمت چ یگودرز در به در داره دنبالت م یدون یم.يدیزود فهم....نیآفر -

با مرگش بود و هم  يمساو شیحرکت نا به جا کیکه  ییسورنا.شده بود رهیبه سورنا خ.دادجواب ن نیشرو

 .دانستند یم یرا به خوب نیا نیخودش و هم شرو

 .ستیواسه مردن ن یامروز روز خوب -سورنا

 ؟یدون یباشه از کجا م دمیشا -تایآن

  ؟یسیتو هم پل ه؟یگفتم اسمت چ -دیپرس نیبعد از شرو و

 :امه دادبلندتر اد و

 .نهیگلوله تو سر سورنا بش نیخواد ا یدلت م یلیخ نکهیمثل ا -

 :ناچار گفت نیشرو

 ...رزم آرا هستم نیسرگرد شرو -

 :به سورنا گفت تایآن

 چه خبره؟... نیاول آران بعدشم که ا ؟يچقدر جاسوس؟ خسته نشد -

 .زوم کرده بود تایآن ينگاهش را رو.جواب نداد سورنا

 :گفت نیو به شرو متوجه شد تایآن

 .االی...یکه هست ییاسلحه ت رو هم بذار همونجا... برو کنار سورنا...تو -

 .نشست شیبرداشت و رو یصندل تایآن. خواسته بود تایرا کرد که آن يهمانکار قایناچار دق نیشرو

 ...زیگفتم شوهرخواهر عز یداشتم بهت م -

 : دیلب غر ریز سورنا

 ...ببند دهنتو –

م نم خواهرم ...کن يکار هیگفت . گفت شوهرخواهرته. کنه یداره تو کاراش دخالت م یکیبهم گفت ...گودرز -

 ...دمیرو دزد
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 قایداد اما دق یهر لحظه امکان شکسته شدن آن را م تایفشرد که آن یدسته مبل را چنان در دستش م سورنا

 ...شدن سورنا را یعصبان. خواست یرا م نیهم

اما .کپ کرد دیاسلحه تو دستم د هیآتنا منو با  یوقت. يبدتر دنبالمون بود. يتر شداما تو بد مشیدیدزد -

تو اصال انگار  میدید یوقت. گذاشته بود ریبا تو روش تاث یچند سال زندگ. باالخره زن تو بود. خودش رو نباخت

 ...ممکلت نیبه ا يدار شتریکه زنت دست ماست و ب يدینشن

از شر اون صورت قشنگش  نکهیمنم بعد از ا... گودرز بهم گفت بکشمش... یکن یمخدمت  -پوزخند ادامه داد با

 نایم... میمن ک يدیپرس یراست. دنبالش یدر به در رفت. برزیگردن فر میرو انداخت رشیتقص. راحت شدم کشتمش

داره تو  بهم گفت برگردم چون شوهرخواهرم. من االن زن گودرزم... به دستور گودرز. زن گودرز رو من کشتم

 یهمه فکر م. کردم و به شوهرم خبر دادم یکه تونستم تو کارات جاسوس ییتا اونجا. کنه یکاراش دخالت م

گودرز واقعا  يبرا ادیچون زمرد ز. سرپوش رو داشت هیحالت  شتریب. نبود نطوریکردن زمرد معشوقه شه اما ا

کدوم تک  یکن یفکر م! نیبود زمیعز ياهر زاده سر خاك خو یقبرستون وقت اون يتو... و آراد.... معشوقه نبود

 ...سالمش رو نشونه گرفت؟ من هیکل راندازیت

سورنا را  يصدا. حرف بزند نگونهیاو حق نداشت در مورد زمرد ا. زل زده بود تایحطرناك به آن یبا نگاه نیشرو

 :دیشن یبه سخت

 ... وقتشه گهید -

 .دیچیهمزمان در خانه پ کیدو شل يصداسورنا اسلحه اش را برداشت و  هیثان يکسر در

 

 :کرد و گفت یپوف.افتاده بود نیزم يکه رو ییتایآن. شده بود رهیخ شیبه رو به رو سورنا

 .کنم کیشل یذاشت یحداقل م -

 :اسلحه اش را پشت شلوارش جا داد نیشرو

 .مورد نیحداقل در ا...تر بود قربان عیاون از شما سر -

 :گفت یبا بدعنق سورنا

 ...تکرار کن گهیبار د هی يجرئت دار -

 :دیخند نیشرو

 .اون کلت دستش بود کهیدرحال نیداشت یبرم زیم ياسلحه رو از رو دیشما با -
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 ...پس... سالحت رو که گرفت -

 ....ور و اون ور نیکلت برم ا هیکه فقط با  ستمین یمنم آدم. بود که منو نگشت نیاشتباهش ا -

 .ندرفت تایسر آن يدو باال هر

 حاال؟ شیکشت یچ يبرا -

 ...وگرنه قصد کشتنش رو نداشتم... رو نداشتم يریوقت نشونه گ یعنی. رمینشونه نتونستم بگ -

 :دیکش یآه سورنا

 .ببرنش انیبزن ب میسیب -

 :در قبلش جا گرفته بود نشست و آرام گفت يکه گلوله ا تایکنار جسد آن نیشرو.کنار رفت سورنا

 ...یممکن بود االن زنده باش...يزد یمورد زمرد حرف مدر  ياونجور دینبا -

 :بعد رو به سورنا کرد و

 قربان؟ دیشما خوب -

 .نبود قیدق ادیز شیرینشونه گ -

 :به خودش نگاه کرد نهیکنار زد و در آ یرا کم راهنشیپ

 .نیهم...ذره کنار گردنم خراش برداشته هی -

 :کرد شنهادیپ نیشرو

 ...هیبق شیپ میبرگرد دیبا... نینداشته باش تیامن انجیشما ا گهیفکر کنم د -

 :فکر کرد سورنا

 ...کنم یفکر م ينجوریمنم هم -

**** 

 :دیبا تعجب پرس اشاری

 د؟ینرفته برگشت -

زمرد .در را باز کرد. که زمرد در آن بود رفت یتوجه به طرف اتاق یب نیدادن کرد اما شرو حیشروع به توض سورنا

 .نگاه کرد نیبه شرو و نگران دیاز جا پر

 ....!نیشرو -

 .دیدر را بست و به طرفش رفت و سخت در آغوشش کش نیشرو
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 زم؟یعز یخوب -زمرد

 ...گهیگرچه ممکن بود د...زمیآره عز...آره نفسم -

 :که حرفش را قطع کرده بود نگاه کرد نیبه سرعت به شرو زمرد

 ؟یچ گهید -

 :دیرا از نظر گذران نیشرو يسراپا اریاخت یزمرد ب. نداد یجواب نیشرو

 ؟يشد یزخم -

 :زد یقیلبخند عم نیشرو

 جرئتشم داره؟ یکنه آخه؟ مگه کس یتونه منو زخم یم یک -

 .يناز یبه خودت م یلیخ -

 .بنازه یمن ننازم ک... اونم از نوع رزم آرا...نمیباالخره من شرو -

را تا آرنجش تا  شیها نیکه آست ینفت یت آبرنگ و لباس اسپر دیبا آن شلوار سف. به همسرش کرد ینگاه زمرد

پرپشت و خوشحالتش فرو  يسرش را در موها. متوجه نگاهش شد نیشرو. او ضعف رفت يدلش برا. زده بود

 :شد رهیگردنش را خم کرد و در عمق چشمان سبز رنگ زمرد خ. دیکش یقیکرد و نفس عم

 ...وقت هیکار دستت ندم  -

 :دیدزد نینگاهش را از شرو زمرد

 !يقبال داد -

 :نگاهش کرد نیشرو

 ؟یچ یعنی -

زمرد خود را بلند کرد و لب . گفت ینم يزیتعجب کرده بود اما چ نیشرو. دیرا بوس نیبه سرعت شرو زمرد

 :برد نیرا کنار گوش شرو شیها

 .پدر يآقا يتنهام بذار يحق ندار گهید -

 :تکرار کرد.به زمرد زل زد اریاخت یب نیشرو

 پدر؟ -

 :دیخند زمرد

 ...خواستم بهت بگم اما نشد یم روزید -
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 :دیپرس نیشرو

 چند وقته؟ -

 ...پدر يآقا...يدو ماهه که پدر شد...دو ماهه -گفت زمرد

 :صورتش را به صورت زمرد چسباند و گفت.زمرد را در بغلش گرفت و بلند کرد. دیبلند خند. دیخند نیشرو

 ...شم یشه من دارم پدر م یباورش م یک...يهم دادرو ب هیهد نیبهتر...من ي وونهید...وونهید -

 ...شم یمن دارم پدر م -داد زد بلند

 

**** 

 :گفت رتیبا ح گودرز

 .تکرار کن گهیبار د هی -

 .اون خونه يدو نفر رفتن تو... دونم کدومشون کشتش ینم... مرده تایآن -

 ا؟یک -

 ...فروزش مساریت یکیبود و اون  رادیشون ه یکی -

دارن  یکی یکی نایکمتر از دو هفته مونده به معامله و ا...احمق ...تایشوهرخواهر محترم آن -ا پوزخند گفتب گودرز

 .شکنن یشطرنج رو م يمهره ها

 ...داشته باشن يقربان من فکر نکنم اونا از معامله خبر یول -

 خبر داشته باشن؟ دیچرا با -

 ...رادیاون ه -

معامله رو به هم  نیتونم ا یبعدشم من نم. میدار شیمعامله گنده در پ هیما  بفهمه رادینبوده که ه یراه چیه -

 .را عوض کنم یمهم نیشن که سرکارشون بذارم و زمان معامله به ا یخوشحال نم یلیخ یسیانگل يطرفا. بزنم

**** 

کتش را از  .در قفل گذاشت و در را باز کرد يعجله ا چیه یرا ب دیکل.در افتاد يرو يمرد قد بلند ي هیسا

برق  زیپر يدست رو. بود کیهمه جا تار. وارد سالن شد اوردهیرا در ن شیکفش ها. کرد زانیهمانجا کنار در آو

زنگ در  يصدا. کرد یم ینیقلبش سنگ يآن خانه رو ییتنها. چشمانش را زد ادیبعد نور ز يگذاشت و لحظه ا
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. نبرده بود باز تماس گرفته بود ادیال ها او را از س نیکه در ا یتنها کس. زد ياراده لبخند یب. دیچیگوشش پ

 .مثل هر شب

 :را فشار داد کریتلفن نشست و دکمه اسپ زیکنار م یصندل يرو

 .سالم -

 .دیچیدرون خانه پ یمهربان يصدا

 ؟یقربونت برم برگشت... سالم خاله -

 :دیخند آرام

 .گردم یموقع برم نیهر شب هم. آره خاله برگشتم -

 :بلند شد زشیض آماعترا يصدا

 ...موقع نیتو هم تا ا.کنه یخودش اداره ش م. هیآدم منصف کشیشر...خاله ول کن اون شرکت بابات رو -

 ...و هشت سالمه ها ستیب. ستمیمن که بچه ن...خاله -

 ...اگر خواهرم زنده بود... يبچه ا هیبگذره تو واسه من هنوزم  یهرچ -

 :سرعت گفتمرد به . رفت یم هیرو به گر شیصدا

 ...تو رو خدا نینکن هیگر...خاله -

 .جان انیسوزه پو یتو م ییدلم واسه تنها زمیعز -

 ...تنها باشم نیذار یمگه شما م. ستمیتنها ن -

غذا  خچالی يبرو برات تو. يدونم خسته ا یم. خب خاله جان برو... یخواهرم ادگاریتو تنها . بذارم دمینبا -

 .فقط گرمش کن. گذاشتم

به . عوض کرد یمردانه اش را با لباس اسپرت راهنیبه اتاقش رفت و پ.بلند شد شیکه قطع شد از جا ستما

را  ونیزیکنار اپن نشست و کنترل تلو یصندل يرو. گذاشت تا گرم شود ویآشپزخانه برگشت و غذا را در ماکروو

 ونیزیتلو يتکرار يدست برنامه ها ازحوصله اش . را روشن کرد ونیزیاپن بود برداشت و از همانجا تلو يکه رو

 يد يو يمورد عالقه اش را برداشت و داخل د لمیف شیها يد یس انیاز م نیهم يسر رفته بود برا

 family لمیف.غذا را از داخلش برداشت و شروع به خوردن کرد. بلند شد ویمانند ماکروو کیت يصدا.گذاشت

man دیکش یرا به رخش مان یپو يبود که نداشته ها يا یخانوادگ لمیف. 

 .بهره ام یکه ده ساله ازش ب يزیچ... خانواده -گفت رلبیز



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *Silver Sun*  –شطرنج شکسته 

wWw.98iA.Com ١٤٥ 

 یوقت. نشست یآب به تن خسته اش م يگرما.پرت کرد و به حمام رفت ییظرف شو نکیس يغذا را تو ظرف

 بعد هیتخت پرت کرد و چند ثان يخودش را رو. فکر کند يزیآمد خسته تر از آن بود که به چ رونیاز حمام ب

 .خوابش برد

 

 

. آورد که آن روز جمعه بود ادیده بار زنگ خوردن ساعت او را متعجب کرد و بعد به  يشد صدا داریخواب که ب از

 دهیفا یصبر ب. دیرنگ را د يدر سقف آن چشمان قهوه ا. شد رهیو به سقف خ دیدوباره در رخت خواب دراز کش

داشت  یکوتاه يها نیکه آست دیپوش يدیسف یسپرت مشکا راهنیپ. لباسش را عوض کرد. دیپر شیاز جا. بود

به پا کرد و  ینیشلوار ج. نشان دادند شتریرا ب شیلباس عضله ها یرا بست که تنگ شیدکمه ها. و چهارخانه بود

شد و به سرعت شروع به حرکت  متشیگران ق نیسوار ماش. برداشت و از خانه خارج شد زیم يرا از رو چییسو

 .وصل کرد و شماره گرفت لشیگذاشت و به موبا گوششاش را در  يزفردر راه هند. کرد

 ..سالم خاله -

 .جان انیسالم پو -

 ...اونجا امیخاله دارم م -

 .يرو ادهیرفته پ... ستیخونه ن ریفقط اردش. چشم يقدمت رو ایب -

 .خوام باهاتون حرف بزنم یم -

او  لیزن و شوهرش که تنها فام نیا. پر کند شیرااو را ب يجا انسالیزن م نیمادرش باعث شده بود ا نبود

 یهجده ساله بود پدرش بر اثر حادثه رانندگ انیکه پو یزمان. شدند تمام خانواده اش شده بودند یمحسوب م

که چند ماه بعد از پدرش  مادرشبه علت درگذشت  دیشد یبه علت افسردگ یمعاف شد ول ياز سرباز. کشته شد

و ...وتریکامپ یمهندس. اما باالخره رشته مورد عالقه اش را دنبال کرد. به دانشگاه رفت رتریفوت کرد دو سال د

پدر  يشرکت بزرگ و قو بایپدرش تقر نیام ياز شرکا یکی نکهیبا ا. بود وتریارشد کامپ یحال ترم آخر کارشناس

 یذات يو لجباز يا تمام غدب انیپو یدرسش را تمام کند ول انیکه پو یتا زمان کرد یاو اداره م يرا برا انیپو

را  نیماش. کارها باشد انیزد تا در جر یرفت هم به شرکت سر م یکه به دانشگاه م ییروزها یاش هر روز و حت

 انیشد و پو ازدر ب. و زنگ در را فشرد ستادیدر ا يجلو. شود نگیخواست وارد پارک ینم. پارك کرد يگوشه ا
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در باز شد . درندشت بکند به سمت خانه رفت اطیبه ح ینکه توجه خاصآ یب. بزرگ خانه خاله اش شد اطیوارد ح

 .خاله اش او را در آغوش گرفت ریو پ دهیو قامت کش

 ؟یزن ینم رتیپ يخاله  نیسر به ا هیمادر چرا ... جان انیسالم پو -

 :دیخند انیپو

 ...بودم خاله نجایا روزیمن پر -

 :دست باال گرفت ستاره

 ...ایهم ن ونیدو روز درم نیهم يخوا یم...خبه خبه -

 :دیدست ستاره را بوس انیپو

 خاله؟ یش یم یراض...من غلط کردم -

 : دیرا بوس انیبا محبت سر پو ستاره

 .تو ایب...تو  ایب...هیحرفا چ نای–

 .کرد مشیقد يستاره شروع به گفتن آرزو. مبل کنار هم نشسته بودند يرو انیبعد ستاره و پو یساعت

 ؟يریسامون بگ ستیوقتش ن گهید.. .من انیپو -

 :بار جواب مثبت داد نیاول يبرا انیپو

 .آره خاله -

 .مورد موافق باشد نیبود که او در ا دهینشن چوفتیه.نگاه کرد انیبا تعجب به پو ستاره

 ؟یچ -

 :گفت طنتیبا ش انیپو

 بشم؟ الیخیب نیخوا یم -

 ...نیبب.نه فقط متعجب شدم...نه-ستاره

 :جا شدجا به  ستاره

 ...داره يدختر هیمن  هیهمسا -

 :دیبا عجله وسط حرف ستاره پر انیپو

 ...نه خاله نه -

 :مشکوك نگاهش کرد ستاره
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 ؟یچ یعنی -

 :زد غیج باینداد ستاره تقر یجواب انیپو یوقت

 ؟يسر دار ریرو ز یکیخودت  -

 .ستاره خنده اش گرفت غیاز ج انیپو

 ...ن؟یه ست؟ خانواده ش ککار یچ ه؟یک...ازش بگو...خب -ستاره

 ؟ير یم يدار یسره گازشو گرفت هی...نیخاله صبر کن -

 ...پس جواب بده -

دو ساله به . میهم رشته ا. و شش سالشه ستیب. هشتاد و دوئه يمثل من ورود.تو دانشگاه باهاش آشنا شدم -

 ...شناسمش اما یم یعنوان هم کالس

 :گفت یرکیبا ز ستاره

 ....چشمت گرفتتش -

 ؟یحاال بهش گفت -دیخند و

 ...نه -

 :ستاره جمع شد خنده

 چرا؟ -

 .ترسم قبول نکنه یم -

. بر و رو هم که ماشاهللا... يکه دار التیتحص. يشغل که دار. خودش يبرا هیمن مرد انیپو...چرا نکنه -

 خواد؟ یم یچ گهید...هیاخالقت هم که عال

 .گه ماست من ترشه یم یکدوم بقال -

 :گفت ینقبا بدع ستاره

 .هم ماست یهم بقال خودت -

 ...ستیخاله در مثل مناقشه ن -

 ه؟یاصال اسمش چ یراست... هیمزه دهنش چ نیتو هم برو بهش بگو بب. دونم یرو نم زایچ نیمن ا -

 :دیکش یقیآه عم انیپو

 ...رخسار -
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**** 

 یراه رفتن به طرف در اصل کرد و شروع به نشیرا زد و پشت به ماش ریدزدگ. شد ادهیپ نشیاز ماش انیپو 

که سالنه سالنه  يدختر يرو. ثابت ماندند ينقطه ا يچشمانش رو. ستادیا شیدانشگاه کرد که ناگهان سر جا

برداشت اما به سرعت  یقدم متشبه س اریاخت یب. که دلش را برده بود يدختر ير و.رفت یبه طرف دانشگاه م

 يدستش به دور دسته . ماه دوباره به دانشگاه برگشته بود کیآن روز رخسار بعد از . خودش را گرفت يجلو

 .حلقه شد و فکرش به گذشته پرواز کرد فشیک

 .دیآن ها را شن يشد صدا یدانشکده رد م يکه از کنار چند نفر از دخترها یحال در

 ومده؟یچرا ن یدون یرخسار م -

 .شد زیت اریاخت یب شیها گوش

 ...انگار افسرده شده -

سوال در ذهنش شکل . کرد یلب کلمه افسرده را مرتبا تکرار م ریز. از دخترها فاصله گرفت يبلند يقدم ها با

 ؟یچرا؟ چرا افسردگ. گرفت

 :لب گفت  ریز. پرت شد ندهیحال به آ و

 ...مثل من...افسرده –

 :صدا زد دیاش که رس يبه دو متر. دیبه طرف رخسار دو بایزد و تقر يپوزخند

 ...انوم زادمهرخ...خانوم زادمهر -

 :دهد گفت ینم یجواب دیچون د و

 ...رخسار خانوم -

 ینگاه را م نیا انیپو. زل زد انیهدف به پو یدارد ب یکه در فضا قدم برم یمثل کس. به سرعت برگشت رخسار

 .گفت اطیو با احت یبه آرام. دست و پنجه نرم کرده بود یزندگ نینگاه و ا نیخودش دو سال با ا. شناخت

 لتون خوبه؟حا -

 :دیکش یقینفس عم رخسار

 .يمهدو يبله ممنون آقا -

 :را در دستش جا به جا کرد فشیک انیپو

 ن؟یمطمئن -
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 :دیپرس رخسار

 چطور؟ -

 :هل شد یکم انیپو

 .دانشگاه نیومدیماه ن هی کیآخه نزد -

 :گفت رلبیز رخسار

 ...اومد شیپ یمشکالت -

. گام برداشت تیریاطالعات مد يها ستمیآرام آرام به سمت کالس س انیپو. فرار کرد انیپو ي رهیاز نگاه خ و

رخسار و  شیتمام افکارش پ. در کالس حضور ذهن نداشت. دانست رخسار هم در آن حضور دارد یکه م ییجا

از دانشگاه که خارج . زد یم گزن انیدخترك محرز بود اما کلمه چرا در ذهن پو یافسردگ. اش بود یافسردگ

شد و شروع به حرکت کرد  نشیسوار ماش. گرفت یرخسار افتاد که قدم زنان از دانشگاه فاصله م شد نگاهش به

 .سرعتش را کم کرد دیکنارش که رس. و به طرف رخسار رفت

 ...برسونمتون دییبفرما. خانم زادمهر -

 :بود یرخسار خال نگاه

 ...نه ممنون -

 .باال دییبفرما...نیتعارف نکن -

 :دیشن یرا به سخت شیصدا انیپو. کرد انیبلند پو یشاس نیشبه ما ینگاه رخسار

 .شم یمزاحمتون نم -

 :باز کرد شیو در را برا ستادیکنار رخسار ا. را دور زد نیشد و ماش ادهیترمز کرد و پ انیپو

 ...باعث افتخاره.خانوم هیمزاحمت چ -

سرعت سوار شد و شروع به حرکت به  يروزیسرخوش از پ انیپو. گرفت و سوار شد انینگاهش را پو رخسار

 .دیحفظ ظاهر از رخسار پرس يبرا. کرد

 .که از کدوم طرف برم دیکن ییفقط منو راهنما -

 :رخسار گفت. رخسار را بهتر از خانه خودش بلد بود يآدرس خانه . دل خنده اش گرفت در

 .ذریطرف چ دیبر -

 .زد یآهنگ در گوش رخسار زنگ م يصدا.
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We have a dream, you'll win tonight 

 .)شد یتو امشب برنده خواه.میدار ایرو کیما ( 

 :در دلش گفت رخسار

 "...برو بابا "

Take the chance, take the chance, God is on your side 

 .)خدا با توست.از فرصت استفاده کن( 

We pray for you, you're like a hurricane 

 )یطوفان هیتو مثل .میکن یما برات دعا م( 

You can win, you can win, you can win the game 

 )يبر یرو م يتو باز.يبر یتو م( 

Try the impossible, we want a miracle 

 )میخوا یما معجزه م.یممکن رو ممکن کن ریکن غ یسع( 

There`s a million fans around 

 )طرفدار دور و برت هستن ونیلیم کی( 

Our dream is free, we want the victory 

 )میخوا یم يروزیما پ.ما آزاده يایرو( 

The hero's back in town. 

 )قهرمان به شهر بازگشته( 

به او نگاه کرد و بعد حس کرد  اریاخت یب انیپو. حوصله دستش را به سمت ضبط برد و خاموشش کرد یب رخسار

 :در دل با خود گفت. آهنگ او را ناراحت کرده بود يمحتوا

 ".قطعا....شکست بوده هیپس  "

که قبال  يپالکارد ينگاهش رو. خانه اش ترمز کرد يجلو انیپو. کرد ییرا به سمت خانه راهنما انیپو رخسار

 :دیپرس. بود قفل کرد دهیهم د

 بوده؟ یک یصالح دیشه نیا -

 انیپو... یعصبان یلیخ .بود یکه از او عصبان نیا نیخواست مرگ آران را باور کند در ع ینم. دیلرز رخسار

 .حالت رخسار شد رییمتوجه تغ
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 شده؟ يزیچ -

 دیپر رونیب نیرخسار از ماش. دیبزرگ د یرنگ غم يقهوه ا يدر عمق آن چشم ها انیپو. نگاهش کرد رخسار

 :با خود گفت انیپو. شد دیناپد انیپو دیاز د هیو در عرض چند ثان

 "...یآران صالح "

 .از فشردپدال گ يرا رو شیبعد پا و

**** 

 يها شهیکه ش یرنگ ینگاه جست و جو گرش به بنز مشک. همزمان با رخسار از دانشگاه خارج شد قایدق انیپو

حرکت  شیشد بنز از جا یرخسار سوار تاکس نکهیبه محض ا. پارك کرده بود يداشت خورد که گوشه ا يدود

تکان داد و سوار  يسر. بود هه شدت مشکوك شدو ب دید یبنز را م انیبود که پو يروز نیسوم نیا. کرد و رفت

 دیناپد هیداشت که در عرض ده ثان يماهر يمعلوم بود راننده . کرد نیماش یخال يبه جا ینگاه. شد نشیماش

 .گذاشت و جواب داد کریاسپ يرو. زنگ خورد لشیموبا. شده بود

 بله؟ -

 ...جان انیسالم پو -

 :کرد یاو را عمو صدا م هشیبود که هم انیدوست پدر پو يرجو دکتر

 .سالم عمو -

 مطب؟ يومدیهفته ست ن هیچرا  انیپو -

 .عمو من درمان شدم -

 من؟  ای يتو دکتر -

 :اعتراض کرد انیپو

 ...عمو -

 ؟يسابق رو دار ییاشتها یهنوز ب یبدم ممکنه دوباره برگرده؟راست حیبرات توض دیبا -

 ...کمتر شده -

 .رصات رو عوض کنمحتما ق دیبا. مطب ایفردا ب -

 :دیدر عوض پرس.نداد یجواب انیپو

 تونم بهتون بگم؟ یرو م يزیچ هی -
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 .بگو -

 .خوام ازدواج کنم یمن م -

 :رفت يرو به شاد يدکتر رجو يصدا

 .هیعال یلیخ -

 :رفت یرو به خاموش انیپو يصدا

 .دونه یاون نم...فقط من -

 ؟یبهش نگفت یعنی -

 .اونم افسرده ستکنم  یراستش حس م...نه عمو -

 ه؟یعلتش چ یدون ینم -

 ...دونم واقعا ینم. شکست بزرگ داشته هیکنم  یفکر م -

لب  ریز... و آن اسم.بود افتاد یصالح دیکه کنار پالکارد همان شه يگریرنگ د یپالکارد مشک ادیناگهان به  و

 :گفت

 ...زمرد زادمهر -

 ؟یچ -

 .فکر کنم خواهرش فوت کرده -

 .بهش نگو يزیفعال چ... انیپو یول نهیش هم یافسردگ لیدلخب احتماال  -

 چرا؟ -

 من؟ شیپ شیاریب یتون یم... بخوره يبدتر يممکنه ضربه . درمان بشه دیاول با -

 ...باهم یلیآخه ما خ -

بعدا که درمان شد بهش بگو که بهش . یکن یدوست که درکش م هیشو اما فقط به عنوان  کیبهش نزد -

 .بشه اگر حالش بدتر بشه یممکنه چ یدون یخودت که م... يعالقه مند شد

 ....خون و خون و خون. رفت ینم رونیمانده بود و ب انیپو يدر ذهن آشفته  يا صحنه

 ...انیپو -

 :که گفت دیرا شن شیدکتر افتاد، صدا ادیبه  تازه

 ...که يخودت افتاد ادیدوباره  -
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 ...عمو -

از لحظه ت  دیاالن با. میاول رو خودت کار کن دیبا. رهیذهنت آشفته ست ،درگتو هنوز . نجایا ایفردا ب نیهم -

 ...عالقه ت يرو.. تمرکز کن روش. ينفر عالقه مند شد هیتو االن به . يلذت ببر

 .مضطربم -

تا  یبه اون دختر کمک کن یتا بتون یاول خودت رو درمان کن دیتو با... میکن یاونم کار م يرو... هیعیطب -

 .دوست هیفقط به عنوان . کنم یم دیاما تاک. شه درمان

 :عبوسانه تکرار کرد انیپو

 ...دوست هیفقط به عنوان  -

فقط و فقط به . در سرش النه کرده بود یشگیدرد هم. فرمان گذاشت يسرش را رو. بعد تماس را قطع کرد و

خواست  یدلش م یگاه. کرد یرا تحمل م یتا به حال عوارض وحشتناک دیشد یخاطر آن دو سال افسردگ

را روشن کرد و  نیماش. راحت شود ییکذا ياز شر آن سردرد ها شهیهم يبکوبد که برا واریبه د يسرش را طور

 .به راه افتاد

**** 

به شوهرش انداخت که پشت  ینشست و نگاه شیخاله اش هم رو به رو. مبل نشست يتشکر کرد و رو انیپو

 .شده بود دیروزنامه ناپد

 یبخون ه یه... ما شیپ ياومده بعد از عمر قهیدق هیپسر  نیاون روزنامه رو ول کن ا قهیدق هی ریاردش -

 ؟يدیبه کجا رس... بخون

 شانیدعواها یحت. دو بود نیا يایعاشق دن انیپو. دیستاره هم خند. همسرش قهقهه زد ياز غرغر ها ریاردش

 . نرفته بود زادیهم به آدم

 .گهیخان خسته شده د ریاردش... نجامیهر روز ا گهیخاله من که د -

 :جواب داد يفور ستاره

 ر؟یاردش...ستین ينجوریاصال هم ا -

 :دیخند یهنوز م ریاردش

 .خودم بکنم يبرا گهیفکر د هیبه جون من؟ اگر آره به خودم بگو من  يخاله ت رو بنداز نیا يخوا یتو م -
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زد و  یاش چنگ م نهیرا که در س ییکرد اما نه آنها یرا فراموش م شیجمع اکثر غم ها نیبا بودن با ا انیپو

 .کرد رشیسوال ستاره غافلگ. کرد یلحظه لحظه چراغ عمرش را کم نور تر م

 خب از رخسار چه خبر؟ -

 :دیپرس جیگ

 جانم؟ -

 .گهیگم د یحالت خوبه خاله؟ رخسار رو م -

 :دیپرس ریاردش

 ه؟یرخسار ک -

 :فورا جواب داد ستاره

 .شدهعاشق  انیپو -

 ...خاله -

 :توجه ادامه داد یب ستاره

 ...شه یهم دانشگاه -

 را کشف کرده باشد روزنامه را کنار گذاشت و به طرفشان خم شد یبزرگ زیچ نکهیمثل ا ریاردش

  ؟یگ یرخسار زادمهر رو م -

 .بودند شرفتهیپ يوتریکامپ يدر درس شبکه ها ریاردش يهر دو دانشجو انیو پو رخسار

 ...آره عمو -

 ...خوند اما یترم آخر رو از اول م دیبا ومدنشیماه ن هیاون  ينداشت برا یاگر پارت... هیدختر خوب -

 :پوزخند زد ریاردش

 .تو خودش بود یلیکه اومد خ يجلسه ا نیگرچه ا. ادیبه نظر م یحرفا دختر خوب نیبا تموم ا یول -

 .درباره حدسش نگفت يزیداد چ هیترج انیپو

 .میکن کیشماها رو به هم نزد ایبگم  یم -ستاره

 ؟يچجور یعنی -انیپو

 ...ریاردش -

 :صورت دو مرد شد يرو يباعث لبخند محو لحنش
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 ه؟یچ -

 .دو تا کبوتر رو با هم بنداز نیبده بعد ا نایبه ا يزیچ یقیتحق هی ایب -

 يمانند ستاره بر رو غیج يکند صدا یخواست اعتراض ریتا اردش. نبود يبد شنهادیپ. کرد يفکر مختصر انیپو

 :کوتاه آمد ریاردش. بلند شروع به خنده کرد يبا صدا انیپو. سرش هوار شد

 .شه یم یچ نمیچشم بب... خانم شما آروم باش... باشه باشه -

از طرف  يعواقب بعد يریحداقل به خاطر جلوگ. را خواهد کرد نکاریدانست حتما ا یکه خودش هم م یحال در

 .ستاره

***** 

 .آمد و با آران رو به رو شد رونیاز اتاق ب. لباسش را بست يدکمه ها اشاری

 ؟يبهتر -

 :که از پله ها باال آمد دیرا د انایآر

 .دهیرو د نیکه شرو یمخصوصا از موقع. زنه یحرف نم چکدوممونیبا ه -

 :در دل گفت اشاری

 ".يکرد یخودت رو راحت م يکرد یم يزیچ ییدعوا هیالاقل باهاش  "

کرد و بعد در را محکم  يریجلوگ انایبا دست از ورود آر. لنگان لنگان به طرف اتاقش رفت. نگفت يزیچ آران

که به هوش  یاز وقت. رفت ینم ادشیوقت از  چیآن زمان ه. بود دهیرا د نیشد که شرو یهفته م کی. بست

شکسته بلند شد و به  ییابا پ یبه سخت شیاز جا. بود و خسته بود دهیتخت دراز کش يآمده بود تمام مدت رو

با . خواست وارد آن شود یرا باز کرده بود و م یپشت به او بود و در اتاق يمرد. طرف در رفت و آن را باز کرد

تنها و تنها در چشمان . نگفت يزیچ نیشرو.آران کپ کرد. باز شدن در اتاق آران به طرفش برگشت يصدا

توانست از  یکه سالم بود هم نم یدانست زمان یم یان به خوبآر. ودآران زل زده بود و منتظر عکس العمل ب

 .از حرف نزدن خش داشت شیصدا. بند زده بود ینیحال که مانند چ دیایبرب نیپس شرو

 خائن؟ یکن یچکار م نجایتو ا -

 :گفت رلبیز نیشرو

 ...ستمیمن خائن ن -
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را  نید و با دست سالمش گردن شروعصا را پرت کر. قدم برداشت نیبه طرف شرو یبه سخت. جوش آورد آران

 .گرفت

 ...خائن... یعوض -

 :دست آران را از گردنش جدا کرد یبه سخت نیشرو

 .ستمیگم خائن ن یم ؟يشنو یم -

 :کرد نفس بکشد یسع آران

 ...ستین رفتهیپذ يعذر چیه ن،یشرو... کردم یفکرش رو نم چوقتیه -

 .دیرا شن یزن يصدا. ندیبنش نیزم يجبور شد روم. تحمل وزنش را نداشت. دیکش نیزم يرا رو شیپا

 ن؟یشده شرو یچ -

کنار پسرخاله  نیشرو. قلبش طاقت آن همه شک را با هم نداشت. زمرد بود. به صاحب صدا نگاه کرد اریاخت یب

 :آرام گفت. تر بود نشست کیاز برادر به او نزد یاش که از زمان

 ...آران -

خودتو خالص کن  يجور هی. افکار آزاد کن نیحرف بزن منو از ا.... بزنحرف .... نیشرو -التماس کرد آران

 .ییتحملش برام سخته که بشنوم تو هم با اونا گهیچون د

 :با تعجب به آران چشم دوخت نیشرو

 ...آران –

 ...گهیبگو د ؟يمنو تا حد مرگ زد یبگو واسه چ. بگو خودتو تبرئه کن... بگو نیشرو -

 :دیکش ادیفر

 یخرد شدم؟ م واریبه او د يدیسرمو کوب یوقت یدون یم... ستادیقلبم ا دمتید یوقت یدون یم...یعنتد بگو ل -

 ه؟یچه شوک ینیرو در اون حالت بب يرو که مثل برادر دوستش دار یکی یدون یآشغال؟ م یدون

 :دیلرز یم نیشرو

 ...آران به من گوش کن -

 یهر کس. آران قانع نشده بود. گفت و از همه کس زیاز همه چ .او نبود ریکرد به آران بفهماند تقص یسع. گفت و

 دهیرا کامال ناد نیکه آران شرو يهفته ا کی. هفته گذشته بود کیشد و حال از آن روز  یاو بود قانع نم يجا
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 اشاری دنیبا د. کرد یچند پرونده مطالعه م يوسورنا داشت ر. برگشتند ییرایبه پذ انایو آر اشاری. گرفت یم

 .تگف

 ؟يکرد ییمحل معامله رو شناسا قیدق شنیلوک -

 .اصال جا نداره راندازیتک ت يریجاگ يبرا... کارخونه متروکه خارج شهر هی -

 :دیلبش را گز سورنا

 ...یلعنت -

 :به پرونده ها نگاه کرد و ادامه داد باز

و اطالعات  ژهیو گانیو  یانتظام يروین ي دهیآموزش د يروهاین نیکه بهتر یهست نیشما مسئول ا اشاری -

شون سه  يقدم بعد... میتون ینم گهیوگرنه د مشونیریبگ دیمعامله با نیا يتو. یگرفتنشون جمع کن يرو برا

 .میخوا ینم نویکدوممون ا چیشه و ه یفدوتف تموم م يوریبا کشتن  گهیماه د

 ...قربان خودتون که. چشم قربان -دیپا کوب اشاری

 ...باشم دیبا -

 :دیا تعجب پرسب اشاری

 ات؟یعمل يتو -

 اتیعمل نیتونم از پس ا یکنم م یحاال که فکر م... خود باشم دیبا.گودرز مسئول کشته شدن آتنا زنم بود -

 .امیبرب

 ...میتون یما م -

زنم  یحرف م یخودم با سردار ابطح... دیبا... خودم باشم دیدارم اما با مانیبه همه تون ا.نیتون یدونم م یم -

 .هم حکمش رو بدهتا ب

 .وارد خانه شد نیکمتر از ربع ساعت بعد شرو. لباسش را مرتب کرد و از خانه خارج شد. سر تکان داد اشاری

 آران کجاست؟ -

 :تکان داد يسر يبه سرد انایآر

 کجا باشه؟ دیبا -

 :کالفه گفت نیشرو

 ...کنم و تو هنوزرو قانع  انشیاول اطراف دیمن اگر بخوام آران رو درست کنم با انایآر -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *Silver Sun*  –شطرنج شکسته 

wWw.98iA.Com ١٥٨ 

 :بلند شد شیاز جا یعصبان انایآر

از . که االن خسته است نیواسه ا. رهیکه آران ممکن بود بم نیچرا؟ واسه ا یدون یم.ام یآره من هنوز عصبان -

ام که پدرم سکته کرد  یعصبان نیواسه ا... زنه و فقط به خاطر تو یکس حرف نم چیبا ه. و همه کس یهمه چ

 نیواسه ا. ختهیم به هم ر یکه زندگ نیام واسه ا یعصبان. تونم برم ازش مراقبت کنم یها نمو به خاطر شما

 ریچقدر رو اعصابم تاث یدون یم. گفتم مرده یو به همه م اوردمیادا درم دیدونستم آران زنده ست و با یکه م

و  حیو صح شتهین زنت پچو. یچون سالم. یفهم ینم یچ چیتو ه... یفهم یتو نم... یدون یگذاشت؟ نه تو نم

آران  یول لهیتو تکم یخوشبخت. یش یپدر م يچون به قول خودت دار. نیکن یتون رو م یزندگ نیسالم دار

بدنش  يسالم تو يجا هیآران . داره یتیاالن بابام چه وضع ستیمعلوم ن. رو تحمل کنه یعواقب همه چ دیبا

 .یباعثش هست یعوض ينمونده و تو

عکس  چیه. شده بود رهیخ انایحرکت به آر یب نیشرو. نشاند نیصورت شرو يمحکم رو را باال برد و دستش

 .آرام گفت. از خودش نشان نداد یالعمل

 کنه؟ یکس من رو درك نم چیچرا ه -

 :دیو دستش را کش دیبه سمتش دو انایآر. گرفت و به طبقه باال رفت انایرا از آر نگاهش

 ...ستیش خوب ناون هنوز حال. یکن تشیاذ يحق ندار -

 :گفت تیزل زد و با عصبان انایدر چشمان آر نیشرو

 .کنم تیتره رو اذ کیمن مرض ندارم که پسرخاله م رو که از شاهرخ بهم نزد -

 :زد يپوزخند انایآر

 .ياریرفته که سرش ب ادتیرو  ییبال دیشا. پس برو درست نگاهش کن -

 :آمد نییسورنا از طبقه پا يصدا

 .ولش کن انایآر. ستیموقع دعوا ن االن. دیبس کن -

 :در همان حال گفت یرا ول کرد و از او دور شد ول نیدست شرو تیبا عصبان انایآر

 .نیکشمت شرو یخودم م فتهیبراش ب يا گهیاگر اتفاق د -

 .بود و چشمانش را بسته بود دهیتخت دراز کش يآران رو. توجه در اتاق آران را باز کرد یب نیشرو

 .نیشرو نرویبرو ب -

 منم؟ يدیاز کجا فهم. يخوبه که حرف زد -
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 .رونیبرو ب. ادکلنت رو عوض کن نفهمم -

 .رم ینم -

 :چشمانش را باز کرد آران

 نه؟ يد یگوش نم -

 .رونیپرتم کن ب یتون یاگر م -

 :گفت یتخت نشست و با تلخ يرو یبه سخت آران

 .مرس یبه موقع ش به خدمتت م.هنوز استخونام جوش نخوردن -

آران اسلحه را در . و به طرف آران پرت کرد دیکش رونیاسلحه اش را از پشت شلوارش ب. آخر زد میبه س نیشور

 .هوا گرفت

 ؟یکن یچکار م -

 :زانو زد نیزم يآران رو يجلو نیشرو

 ...بکش -

 :با تعجب نگاهش کرد آران

 ؟یچ -

 نیا يکن تو کیشل. کن کینداره ، داره؟ شل یاستفاده از اسلحه که به استخونات ربط -وار گفت وانهید نیشرو

 ...االی. تونم از خودم دفاع کنم ینم. رمسلحمیمن االن جلوت غ. تپش هاش قطع بشه يخوا یکه م یقلب

 :زد ادیفر نیشرو

 .ریبزن و انتقام خودت رو بگ.بزن راحتم کن االی -

اسلحه . شده بود وانهیبه نظرش واقعا د. دشده بو وانهید تیکه از عصبان ینیبه شرو. نگاه کرد نیبه شرو آران

 .داده بود که به خونش تشنه بود یاش را به کس

 کرده؟ بیتو مخت ع -

 :به آران زل زد نیشرو

 نایمنو بکش و همه ا. یفتیاون روزا ب ادیمن  دنیبا د يخوا یم یتا ک ؟یبهم سرکوفت بزن يخوا یم یتا ک -

 ...مرد باش و بزن. گهیبزن د. رمیبگ اگر جلوت رو ستمیآران مرد ن. رو خاك کن



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *Silver Sun*  –شطرنج شکسته 

wWw.98iA.Com ١٦٠ 

در درگاه  نیدر ناگهان باز شد و سورنا و آرت. را نشانه گرفت نیاسلحه را باال برد و قلب شرو اریاخت یب آران

 :هشدار دهنده گفت یسورنا با لحن. شدند رهیخ شانیروبه رو يو با تعجب به صحنه  ستادندیا

 ...اون اسلحه رو بذار کنار...آران -

 :هنوز به آران زل زده بود نیروش

 ...مساریبکشه ت نیبذار -

 :را باال برد شیصدا نیآرت

 ن؟یشرو يتو عقلت رو از دست داد -

 .سوزاند یاش تمام وجود آران را م رهینگاه خ. جواب نداد نیشرو

 دم؟یتو رو به اون حالت د یمردم وقت یداشتم م یدون یآران م -

 .گشت یو اسلحه م نیروش انینگاهش م. نگفت يزیچ آران

خواد  یگودرز ازم م دمیچرا؟ چون فهم یدون یم. گرفتم خودم رو بکشم رو راحت بشم میدفعه تصم هیآران  -

 ...رهیتا بم... برادرم رو بزنم

 :با تمام قدرت.دیاش کوب نهیس يرو نیشرو

 .دونه یرو خائن م نیبرادرم شرو نمیبزن تا نب -

 .با توام... آران اون اسلحه رو بذار کنار. یکن یم بشیغتر يدار نیبس کن شرو - نیآرت

 یم. نماند ایزنده بماند  دیبا نیخواست بفهمد شرو یم.ردیبگ میخواست تصم یم. دیشن ینم زیچ چیه آران

 .زد یم ادیدر وجودش فر يزیچ. کند یخواست وجدانش را قاض

تو  يجلو یسالح چیاون االن بدون ه... کندرکش . مجبور بود یخواست ول یاون نم... نداشت ياون چاره ا"

. رهیآدم رو بگ هیتونه جون  یگلوله که م هی. گلوله ست هیفرقش فقط ... شیبکش ای شیببخش ایزانو زده که 

 يرو بذار ياون همه سال برادر یتون ینم.. شیبکش یتون یتو نم. برادرت بوده. دوستت بوده شهیهم نیشرو

رو  یاشتباه بزرگ ياگر ماشه رو فشار بد. درست فکر کن. با خودت صادق باش. يریرو ازش بگ یکنار و زندگ

 ".درست فکر کن. فکر کن... آروم باش. آران یش یمرتکب م

 .لب گفت ریز. گذاشت ياسلحه را کنار. قفل کرد نیشرو يچشمانش را رو آران

 .کنم یش م ییمن بازجو نیگودرز رو گرفت یوقت -

 :نگاهش کرد نیشرو
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 رمش؟یزنده بگ دیپس با -

 :زد يلبخند محو آران

 .یهرطور راحت -

 :تکرار کرد نیشرو

 ... رمشیگ یزنده م -

**** 

 :فرستاد انیبه پو یدر دانشگاه اس ام اس ریاردش

قرار شد تو و رخسار رو . تون کنه ينامه گروه بند انیپا يخواست برا یم. با استاد راهنماتون صحبت کردم -"

 ".با هم بندازه

را  یاستاد راهنما گروه ها را اعالم کرد در نگاه رخسار نگران یاما وقت دیگنج یدر پوستش نم یاز خوشحال نایپو

 .کند دایدانشگاه پ اطیاز ح يساعت بعد توانست رخسار را گوشه ا کی بایتقر. دید

 ...سالم خانم زادمهر -

 .گفت رلبیز. نگاه کرد انینشسته بود به سرعت به پو مکتین يکه رو رخسار

 ...سالم -

 نم؟یتونم بنش یم -

 "دیکش یقینفس عم رخسار

 ...دییبفرما -

 :خودش و رخسار گذاشت نیب مکتین يرا رو فشینشست و ک انیپو

 .نامه دارم انیبابت پا شنهادیپ هیمن ...خانم زادمهر -

 .دیشن یرا م انیپو يحرف ها انیدر م یکی بایتقر. کرد یکرد و گوش نم یگوش م رخسار

 چطوره؟... ش کنه یو معن ستشیکه صدا رو بشنوه، بنو يکشنرید هی يبرا یسیبرنامه نو هی -

 :گفت یبه سخت رخسار

 ست؟ین یاما طوالن هیعال...خوبه -

 ست؟ین... پرمنفعته یلیش خ جهیکه هست اما نت یطوالن -
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 جهیخوشحال از نت انیوپ. حرف زد و رخسار گوش کرد انیدر اصل پو. ساعت با هم صحبت کردند میاز ن شتریب

 تیبا عصبان. دیرنگ را د یاز کوچه خارج شد دوباره آن بنز مشک یرخسار را با اصرار به خانه اش رساند و وقت

ماند  رهیبا اخم به بنز خ انیپو. او دور شد ازپارك کرد و به طرف آن بنز رفت اما بنز از جا کنده شد و  يگوشه ا

 . از نظرش دور شد نکهیتا ا

**** 

 .ستین یبابا به خدا زمرد راض... رخسار یکن یم هیچرا انقدر گر -

 .آرام او را در آغوش گرفت کایرینائ. شد دتریرخسار شد هیگر

 ...که زمرد مهیماه و ن هی. نکن تیدختر خاله تو رو خدا انقدر خودت رو اذ -

 .ستیآن ها ن نیب گریخودش هم هنوز باور نداشت که دخترخاله اش د. را ادامه نداد حرفش

 .رونیب میبر ایب يخواهر...يرخسار -

 :اعتراض کرد کایرینائ. نگاهش کرد و سر تکان داد رخسار

 چرا آخه؟ -

 :گفت يگرفته ا يبا صدا رخسار

 .حالش رو ندارم -

رخسار رد تماس . نقش بسته بود یگوش يرو يمهدو انینام پو. نگاه کرد. رخسار بلند شد لیزنگ موبا يصدا

نگاه منتظر . کرد یرا اصال درك نم انیپو يها یمهربان لیدل. را بشنود یکس يخواست صدا ی نماصال. زد

 .گفت دیرا که د کایرینائ

 نشده؟ ياز نوشاد خبر -

 :با غم گفت کایرینائ

 ...من خودمم. مامان و بابا کمرشون خم شده.کجاست ستیاصال معلوم ن...نه –

 ؟یخودت چ -

 .دعوا کردم يبشه باهاش بدجور دیکه ناپد نیمن چند روز قبل از ا -

 دعوا؟ -

 .یچیه... آخه..آره -

 :با عجله موضوع را عوض کرد کایرینائ. دیبگو يزیخواهد چ ینم کایریبود که نائ دهیفهم. ادامه نداد رخسار
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 ...گهید میبر ایب -

 یمغازه ها نگاه م نیتریو به و رفتند یراه م یبه آرام يدر پاساژ. بلند کرد شیآنقدر گفت که رخسار را از جا و

رخسار به طرفش  دنیبه محض د انیپو. دیرا د انیچرخاند که پو یقرارش را به اطراف م یرخسار نگاه ب. کردند

 .دیرخسار معذب خود را عقب کش. رفت

 .سالم خانوم زادمهر -

 ..يمهدو يسالم آقا -

 :گفت دید کایرینائ يرا رو انیچون نگاه منتظر پو و

 ...دخترخاله م هستن کایرینائ نشویا -

 :گفت ییبا خوش رو انیپو

 .خوشبختم خانوم -

 :دوباره به رخسار گفت و

 ...نیچون جواب تلفن رو نداد دمتونیخوشحال شدم که د –

 :گفت الیخ یب انیپو یول رانداختیبا شرم سر به ز رخسار

 ...نامه مون انیواسه پا يزیبرنامه ر يبرا میرو انتخاب کن ییجا هی يروز هیخواستم بگم  یم -

 .تکان داد يسر رخسار

 خب کجا؟ -

 :دیپرس رخسار

 کجا؟ یچ -

 :لبخند زد انیپو

 تبادل اطالعات؟ يبرا میکجا قرار بذار -

 ...دونم ینم -

 :گفت انیپو

 .صبح منتظرتون هستم 10ساعت  هیطریپارك ق يمن پس فردا تو -

 . به سرعت از آن ها دور شد و

**** 
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 نه؟ يا وونهیو دت -نیآرت

 :چشم دوخته بود گفت يهمانطور که به مجله ا ینگاه نیشرو

 .کردم یاون کار رو م دیبا -

 ؟یکرد چ یم کیاگه شل -

 :زد یلبخند جذاب نیشرو

زدم به خودش  یتلنگر نم هیاگر بهش . شناسم اما اونکار الزم بود یمن پسرخاله م رو م.کرد ینم کیشل -

 .ومدینم

 :غرغر کرد سورنا

 .يشد یروانشناس م دیبا -

 :مجله را ورق زد و گفت نیشرو

 شیتونم حدس بزنم حرکت بعد یلحظه مخاطبم رو درك کنم کامال م هیاگر تو ...باشه دمیبا. ادهیاطالعاتم ز -

 .کنم یم کتهیرو به مخاطبم د المیام یهم به راحت ییوقتا هی ای هیچ

 :گفت یبه شوخ سورنا

 .از من دور بمون -

 :با لحن طنز گفت نیآرت.قهقهه زد نیشرو

 ...کرد االن یم کیاگر شل -

 :را خراب کند نیتوانست در آن لحظه حال خوب شرو ینم زیچ چیه انگار

 ...مردم یمن م -

 :دیبا تعجب پرس. را در دست او فرو کرده است شیمتوجه شد زمرد ناخون ها.سوزش در دستش کرد احساس

 ؟یچ يبرا -

 .کشمت یگرنه خودم م.....رف نزناز مردنت ح گهید -

 :لبخند زد سورنا

 ...ناستیو ا سیجو پل... کنه یاثر م. گهید نهیکمال همنش -

 :دیهم خند نیشرو

 ...قربان ستیدر مثل مناقشه ن...البته.شن یباالخره دو تا االغ رو که کنار هم ببندن هم خون نشن هم خو م -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *Silver Sun*  –شطرنج شکسته 

wWw.98iA.Com ١٦٥ 

 .شد يجد نیشرو. وستین به آن ها پآران لنگان لنگا. دندیبا هم بلند خند همه

 م؟یرو شروع کن اتیعمل دیبا یک -

 :به چند برگه نگاه کرد سورنا

. گهیهفته د يداشته باشن برا نیها رو جمع کنه که تمر روین نیرو فرستادم که بهتر اشاری... گهید يهفته  -

 .میجمعش کن عیخدا بخواد سر

 :زمزمه کرد آران

 .کاش منم بودم -

 :را روشن کرد ونیزیوتل نیشرو

 .یگودرز رو له کن یبزن ییاتاق بازجو يکه تو يرو دار نیشما افتخار ا -

 .شد يسورنا هم خنده اش گرفت اما به سرعت جد.لبخند زد آران

 .میآماده بش دیهمه ما با. ستین روهایفقط مختص ن نیتمر. نیباش يذره جد هی -

 :د گفتدوخته بو ونیزیهمانطور که چشم به تلو نیشرو

 .دلم واسه باشگاه رفتن تنگ شده -

 نیشرو. گرفت زشیت يبود و به سرعت آن را در چنگال ها یرا نشان داد که به دنبال غزال یوزپلنگی ونیزیتلو

 :آرام گفت

زهره ترك بشه ... رهیخوام از ترس بم یو اون موقع ست که م رمیگ یگودرز رو تو چنگم م يجور نیهم -

 .ش یشونیپ يارم روذ یاسلحه رو م یوقت

 ...که نیدون یم... زنده بمونه ها دیگودرز با -هشدار داد سورنا

 :در جواب نگاه پرسش گر زمرد گفت. بلند شد شیاز جا نیشرو

 .شه یرم نماز بخونم االن قضا م یم -

 .دیلرز یم شیصدا. دردودل کرد شیسجاده نشست و با خدا ياز نماز همانجا رو بعد

 تموم شده باشه؟ یشه از خواب بلند بشم و همه چ یروز م هی یعنی -

 .کنم یمن فکر نم -

 .آران بود يصدا
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. دنبال اونا باشه دیهست با سیتا پل سیپل. یهم دزد و قاتل و قاچاقچ میخوب دار يهم آدما استیدن ایتا دن -

 .ختهیما رو به هم ر یزندگ

 .به کارم عالقه داشتم شهیهم -

 ن؟یدیرو کجا د گهیرد؟ اصال همدچرا زمرد باهات ازواج ک -

که  نیتا ا. رونیب میچند بار با هم رفت. شاپ یکاف هی يتو.یمعمول دارید هی. دمید شیمن زمرد رو چهارسال پ -

داد که ازدواج  شنهادیاون پ. گذاشتم ونیبا زمرد درم دمیرو شن نیاجالس و ي هیقض یوقت شیپ میسه سال و ن

 یمنو م ادیسر زمرد ب ییکرد که اگر بال دمیتهد. بود انیپدرش درجر. فوذ کنهاون گروه ن يتا بتونه تو میکن

البته خب فرمانده . یمحضر اونم پنهان هی يتو. میما ازدواج کرد شیداد و سه سال پ تیآخرش رضا یکشه ول

ال منه تا حاال مطمئنم پدر زمرد در به در دنب. کرد یموافقت م شنهادیپ نیاون با ا دیچون اول با. خبر داشت

 .بکشتم

 :دیاران پرس.دیآرام خند و

 ؟یشناخت یپس از همون اول رخسار رو م -

 .نمشیهم نبود که بب يازیبودمش و ن دهیکه ند نهیمنظورم ا. بودم دهیاسم ازش شن هیمن فقط ...نه -

 ؟يندار يازش خبر -آران

 :زد هیکنا نیشرو

 .یخبر داشته باش شتریب دیتو که با...نه واال -

 :اخم کرد نآرا

 چطور؟ -

 .خودت رو نزن به اون راه. آران یدون یخودت بهتر م -

 :بلند شد شیگفت و از جا یعل ای

 .میبخور يزیچ هی میبر -

**** 

کنارش  يا یهم صندل انیپو. گذاشت زیم يکتابخانه دانشگاه نشست و لپ تاپش را رو یصندل يرو رخسار

 .درآورد فشیگذاشت و لپ تاپش را از ک

 ن؟یدار يشما پبشنهاد...میشروع کن دیبا... خب -
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 :آرام گفت رخسار

 !بهتره... کدوم مینیبعد بب میسیذره برنامه بنو هیگم  یمن م -

 یم پیزل زده بود و پشت سر هم به سرعت تا توریبه مان انیپو. هر دو مشغول شدند. سرش را تکان داد انیپو

داشت  يدیپوست سف انیپو. زل زد انیبه پو اریاخت یو ب ستادیاز نوشتن ا يرخسار لحظه ا. نوشت یکرد و کد م

بلند و  يمژه ها. بلند یلیو نه خ دکوتاه بودن یلیرنگش نه خ ییمجعد خرما يموها. رنگ یعسل يو چشم ها

هم  شیداشت مناسب با صورتش و لب ها یکوچک ینیب. پسر کیدخترها مناسب بود تا  يبرا شتریپرپشتش ب

. رخسار سرش را به شدت تکان داد. داشت اما مثل آران ورزشکارانه نبود يمردانه ا کلیه. دندبو يقلوه ا بایتقر

به او نگاه کرد و . خودش حس کرد يرخسار را رو ي رهینگاه خ انیپو. کرد یم سهیمقا یآران را با کس دینبا

 انیپو. کرد پیبه تا هدف شروع یشد و ب رهیلپ تاپش خ توریبه مان عیرخسار از خجالت سر. کرد رشیغافلگ

 .به لپ تاپ رخسار نگاه کرد و بعد به سرعت گفت یکم

 ...سیننو سیننو -

 .او را دوم شخص خطاب کرده است انیرفت پو ادشیمتعجب شد که  ياز گفته اش به قدر رخسار

 چرا؟ -

 .ینوشت یچ نیخط آخر رو خودت نگاه کن بب هی نیا. یکن یت رو کامل خراب م یسیکدنو يدار -

 .گرفت کیرا به فال ن نیا انیپو. دیبلند خند بایهمانکار را کرد و بعد تقر رخسار

 .ینوشت یچ نجایتا ا نمیبذار بب -

 دیبدون آنکه نگاه کند دستش را به طرف موس کوچک و سف. به طرف خودش کج کرد یلپ تاپ را کم انیپو

د دست سرد و کوچک رخسار را در دستش بع يا هیثان. موس است يکه دست رخسار رو دیرنگ رخسار برد و ند

 :به سرعت به خود آمد و دستش را عقب برد و آرام گفت انیپو. رخسار خشک شد. گرفت

 .دیببخش -

 :گذاشت شیبعد لپ تاپ را سرجا قهیدق چند

بعدا همه رو کامل برات . تو سرمه یجالب يفکرها. دو جا اشکال داشت که برات درستش کردم یکی...خوبه -

 .دم یشرح م

 :چشمانش را بست رخسار

 ...يمهدو يآقا -
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 :گفت یبا مهربان انیپو

 ...هستم انیپو -

 :ردیبگ دهیرنگ را ناد یآن چشمان عسل يتوانست تقاضا ینم رخسار

 ...انیآقا پو -

 ...فعال. بود یراض نیفعال به هم انیپو اما

 رسه؟ یپروژه به سرانجام م نیا نیشما مطمئن -

 :گفت نانیبا اطم انیپو

کار  هیکار رو انجام داده باشه ما  نیا یتا االن کس دمیچون من نشن...رسه یو اگر برسه که م.صد در صد -

 میمجبور گهیترم تموم بشه د نیا. خواهند بود دشیدرصدد خر ينرم افزار يو قطعا شرکت ها میبزرگ کرد

 .که یدون یم... میبذار رونیقرارهامون رو ب

آن .دیلرز شیمانتو بیاش در ج یگوش. کرد دییتکان داد و تا يرخسار سر. کرد تیر سرابه رخسا انیپو نانیاطم

 .نااشنا بود. را درآورد و به شماره نگاه کرد

 بله؟ -

 .دینشن یجواب

 د؟ییبفرما -

تماس قطع شد و رخساربا . کرد ینگاهش م يبا کنجکاو انیپو. دیرس یبه گوشش م یینفس ها يصدا فقط

 .آورد نییکنار گوشش پارا از  یتعجب گوش

 :دیپرس اطیبا احت انیپو

 شده؟ يزیچ -

 :سرش را تکان داد رخسار

 ...نه -

 :بعد به ساعتش نگاه کرد و

 .شده رید. میبر گهیفکر کنم بهتره د -

 :به سرعت بلند شد انیپو

 .رسونمتون یم -
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 .گفت. دیرنگ را د یباز آن بنز مشک انیراه پو در

 .دیالبته برنگرد. دیاز خودتون نشون ند یگم عکس العمل خاص یم يزیچ هی..رخسار خانم -

 :اخم کرد رخاسر

 ؟یچ -

 د؟ینیب یکنه م یم بتونیرو که چند روزه تعق یرنگ یشما بنز مشک -

 :دیبا تعجب پرس رخسار

 منو؟ -

 .شه یم دیرسونم ناپد یشما رو م نکهیچون به محض ا...نه من ادیدنبال شما م.من دقت کردم -

 .آران مرده بود. توانست درست باشد ینم نیاما ا.دشمنان او بودند دیشا. آران افتاد ادیبه  رخسار

 ...دونم واال ینم -

 :داد نانیاطم انیپو

 ...ارمیته و توش رو درم -

 :پارك کرد نگیدر پارک يجلو و

 ...خدا نگهدار -

 .از پالکاردها نبود ياثر گریکه د ییجا.افتاد واریبه د چشمش

**** 

رفت و  رونیاز اداره ب. نداشت یوجودش آنجا ضرورت گریاطالعات الزم را داده بود و د. آمد رونیاز اداره ب اشاری

 ابانیاز خ یکیوارد . ادامه داد ینور باال زد و به رانندگ. بود کیشب شده بود و هوا تار بایتقر. شد نشیسوار ماش

 يبرد که صدا یصورتش لذت م يسر خوردن هوا رو زبود و ا نییپا شهیش. نداشت یشد که چراغ یفرع يها

به . است دهیدختر را شن کی غیج يمطمئن بود صدا. به دقت گوش کرد دیترمز کوب يمحکم رو. دیشن یغیج

در را قفل کرد و به دقت گوش داد تا بتواند محل صدا را . دیپر رونیپارك کرد و ب يرا گوشه ا نیسرعت ماش

 ییبزند اما صدا غیخواست دختر دوباره ج یدر دلش فقط م. کرد یرا سخت م شرهوا کا یکیتار. دهد صیتشخ

که با  دیچند مرد را شن يکه جلوتر رفت صدا یکم. بود اکتفا کند دهیکه شن ییمجبور شد به همان صدا. دینشن

که  دش يوارد کوچه ا. گفت که دختر با آن هاست یبه او م یصداها نامفهوم بود اما حس. زدند یهم حرف م

با . دیاز سکنه را د یآپارتمان خال کیفقط . به اطرافش کرد ینگاه. دیرس یمردان از آن به گوش م يصدا
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 نیماش کیرا سوار  یکردند کس یم یکه سع دیو روشن مهتاب دو مرد را د کیدر تار. داشت یقدم برم اطیاحت

از حرکت  دیشان که رس يچهارمتر هب. دیکش رونیکرد و در همان حال اسلحه اش را ب دنیشروع به دو. کنند

 .و گفت ستادیا

 ...نیولش کن -

اما مطمئن بود که اسلحه را در دستش  ندیرا بب شانیتوانست صورت ها ینم اشاری. دو به طرفش برگشتند هر

 :گفت يخش دار يشان با صدا یکی. اند دهید

 .برو واسه خودت دردسر درست نکن...یهست یک گهیتو د –

دهان دختر  يداد دستش رو یآمد نشان م یکه م يخفه ا يدختر را محکم گرفته بود و صدابود که  یهمان

 .محکم گفت اشاری. قدم برداشت اشاریبه طرف  یکیهمزمان آن . است

 .نیاالن ولش کن نیهم. کنم یمغزت رو داغون م يتکون بخور -

عکس  ریشده بود د ریکه غافلگ اشاری. حلقه کرد اشاریدستش را دور گردن  یزد و بعد کس غیج يگریبار د دختر

افتادند و اسلحه از  نیزم يو هر دو رو دیمرد کوب يپا ریرا ز شیپا. ردیرا بگ شیالعمل نشان داد و نتوانست جلو

 يدیآمدند که ناگهان درد شد یمرد فرود م تسر و صور يرو اشاری يمشت ها. افتاد یکیدرون تار اشاریدست 

 یکیگردن  يرا رو شیپا کهیدر حال. کرد نیرا نباخت و مهاجم دوم را هم نقش زم هیاما قاف دیچیپ شیدر پهلو

 .که دختر را گرفته بود گفت یداد به کس یاز مهاجمان فشار م

 .کنم یگردنش رو خرد م یولش نکن -

حصار دستش را از دور  نکهیبه محض ا. کرد یداشت تقال م اشاری يپا ریبه همراهش کرد که ز ینگاه مرد

مرد ها از فرصت استفاده . افتاد نیزم يشد و رو یخال اشاری يپا ریناگهان ز. ختر آزاد کرد دخترك فرار کردد

 :بود یعصبان. ختندیگر اشاریکردند و از دست 

 ...یعوض -

 :بلند کرد یرا کم شیصدا.دخترك افتاد ادی

 ...خانم...خانم -

 :گفت دیکه نشن جواب

 .ندارم تیمن که کار ایب ؟ییدخترجون کجا -
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را که قرار بود به سرش بخورد در هوا  یبرگشت و چوب عیسر. دیشکافته شدن هوا را پشت سرش شن شیصدا

 :دختر تقال کرد. دیدختر را گرفت و به سمت خودش کش يپرت کرد و بازو يچوب را به گوشه ا. گرفت

 ...تو رو خدا...ولم کن -

 .دیپرس اشاری. کرد هیشروع به گر اشاریمتعجب  يچشم ها يجلو و

 .آروم باش... سمیمن پل. ندارم تیمن کار نی؟ بب...یکن یم هیچرا گر -

 :کرد یم هیهنوز گر دختر

 ...من...بودم دهیمن ترس... کنن... نیخواستن منو سوار ماش...  یم... یم... رو زدن فمیاونا ک -

 نیدستانش بلند کرد و به سمت ماش يرو کرد و دختر را یپوف اشاری. افتاد اشاریاز هوش رفت و در آغوش  دختر

کرد، سوار  دایاسلحه اش را که پ. عقب گذاشت یصندل يباز کرد و دخترك را رو یدر عقب را به سخت. رفت

خارج شود  مارستانیخواست از ب اشاری.کردند رشیدختر را پذ. رفت مارستانیشد و به سرعت به طرف ب نیماش

 :با تعجب نگاهش کرد اشاری. بود ارستانمیحراست ب. را گرفت شیجلو يکه مرد

 بله؟ -

 نجا؟یا نیشما اون خانوم رو آورد -

 .دادم حیبه دکترها هم توض. کردم داشیپ ابونیتو خ... بله -

 .ادیبه هوش ب شونیکه ا یتا موقع دیخارج بش نیتون یاما نم -

 ...ادیهم به هوش ن امتیق امیتا ق دیشا شونیا -

 :دیکش رونیکتش ب بیکند کارتش را از ج یاو گوش نممرد اصال به  دید یوقت

 ...برم بعدا دوباره نیشه بذار یاگر م. سرهنگ دوم رنجبران هستم -

 :سرش را تکان داد مرد

 .قربان نیتونم بذارم بر یمن نم -

 :کرد یپوف اشاری

 .خدا يوا...کم داشتم نویهم -

 یکیرنگ پالست یآب يها یصندل يدر رو يو جلو که دختر را به آنجا برده بودند رفت یبه طرف اتاق بعد

 .نشست
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دادند  یآمد تا اجازه م یبه هوش م دیدر هر صورت دختر با. کرد فکر کند یرا در دستانش گرفت و سع سرش

چند  دینفهم. داد و چشمانش را بست و به مغزش اجازه استراحت داد هیتک واریهمانجا سرش را به د. برود اشاری

 .چشمانش را باز کرد يمرد يصدا دنیبا شن گذشت اما قهیدق

 ...آقا... آقا -

 ن؟یبا من -اشاری

 .نشیو ببر نیکن هیتسو مارستانیبا ب نیتون یخانومتون به هوش اومده م -

 :در دلش گفت اشاری

 ...برو بابا خانومم -

در زد و بعد . برگشت که دختر در آن بود یبه سمت اتاق. کرد هیتسو مارستانیبا ب يبلند شد و مجبور شیجا از

از آن چه که اتفاق افتاده بود خجالت  اشاری دنیبا د. سرش انداخت يدختر شالش را به سرعت رو. بازش کرد

 .حوصله گفت یب اشاری. و سرخ شد دیکش

من . برسونمتون خونه تون نیتر لباستون رو بپوش عیشه سر یاگر م. ستین دنیخانم االن وقت خجالت کش -

 ...کار دارم

 :با تعجب نگاهش کرد  دختر

 ...آقاي–

 :نشست مارستانیب یچرم یصندل يرو اشاری

 ...رنجبران هستم -

 :گفت دیمنتظر دختر را که د نگاه

 .رنجبران اشاری -

 :گفت يبا غد دختر

 .تونم برگردم خونه م یخودمم م... دینیبش نجایبنده شما رو مجبور نکردم که ا... اشاری يآقا -

 :زد و به ساعتش نگاه کرد يدادارپوزخند ص اشاری

 افته؟ یاون اتفاق براتون نم گهید نیمطمئن...نصفه شب 3ساعت  -

 :دیپرس.اوردیهم کم ن اشاری.نگاه کرد اشاریبه  دختر

 ه؟یاسم شما چ -
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 .فرح بخش هستم -

. ماده شودبه طرف پنجره رفت تا فرح بخش آ. لبش را به دندان گرفت و بلند شد. دست داد اشاریبه  يبد حس

و کت چرم  یمشک نیشلوار ج. و چهارشانه 185 دیقد بلند بود شا. کرد ینگاه م اشاریبه  اریاخت یفرح بخش ب

 یرنگش پرپشت به نظر م یمجعد مشک يموها. است متیبود که معلوم بود گران ق دهیپوش یرنگ یمشک

اش فشار آورد نتوانست صورتش را کامل دختر هر چه به حافظه . شد یم دهیدر آن ها د دیو چند تار سف دندیرس

 .کرد رشیغافلگ اشاری يصدا. رنگش در ذهنش بودند یمشک يفقط چشم ها. اوردیب ادیبه 

 تموم نشد؟ -

 :نگاهش کرد دختر

 ؟یچ -

 ...تر عیشه سر یم.خانم گفتم کار دارم... بنده یوارس -

را گرفت و مانع از  شیبازو عیسر شارایدست  یخورد ول زیل نیزم يرو شیپا. تخت بلند شد ياز رو دختر

 :به سمت در رفت اشاری. افتادنش شد

 .منتظرم رونیمن ب -

 :گفت عیسر دختر

 ...لوفرمیمن ن -

 ییمایمرد خوش س. زد يلبخند اریاخت یب لوفرین. رفت رونیاحترام سرش را تکان داد و از در ب يبه نشانه  اشاری

را عوض  شیلباس ها. کند دایافکار به سرش راه پ نیگذاشت ا یم دینبا. به سرعت سرش را تکان داد یول.بود

 .زد یکه با تلفن حرف م دیرا شن اشاری يصدا. رفت رونیکرد و ب

 .خارج بشم مارستانیدادن از ب یاجازه نم... قربان مجبور شدم -

 ...خوام یعذر م -

شدند و  نیسوار ماش. به دنبالش رفت اریاخت یب لوفرین. به راه افتاد لوفرین دنیتماس را قطع کرد و با د اشاری

 .دیپرس اشاری

 خونتون کجاست؟ -

 ...هیسمت اقدس نیبر -

 .دنده را عوض کرد و به راه افتاد اشاری



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *Silver Sun*  –شطرنج شکسته 

wWw.98iA.Com ١٧٤ 

 ن؟یاون وقت شب اون جا چکار داشت -

 :دیبا تعجب پرس لوفرین

 بله؟ -

 .سوالم واضح بود خانم -

 ...نیاگر شما نبود. اون کوچه ين و کشوندنم توبهم حمله کرد هویاومدم که  یم مارستانیاز ب -

 :دیوسط حرفش پر اشاری

 ن؟یدکتر -

 .پرستارم ریخ -

 :بعد گفت قهیچند دق.کرد شتریسرعتش را ب. سرش را تکان داد اشاری

 ...هیاقدس نمیخب ا -

 ...اتوبان ارتش يتو نیبنداز -

 :دیخند اشاری

 ...کجاست نیخب از اول بگ -

 ...شهرك -

 :نگاه کرد نهیه آب اشاری

 .ستمیرو بلد ن نجاهایا.دارم ازیبه کمک ن -

 :دیبلند خند لوفرین

 ن؟یآهنگ ندار نتونیشما تو ماش...دادم یادرس م کهیت کهیت نیهم يخب برا -

 :با تعجب نگاهش کرد اشاری

 .هست يد یتو داشبرد چند تا س -

 :داد زد اشاری. زد یغیاسلحه در آن ج دنیدر داشبرد را باز کرد و با د لوفرین

 شد؟ یچ -

 :تته پته کنان گفت لوفرین

 ...شما....اسلحه...اس...اس-

 :کرد یپوف اشاری
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 ...خانم سمیمن که گفتم پل -

 :دیبا تعجب پرس لوفرین

- ؟یک 

 .نیاز هوش بر نکهیقبل از ا -

 نم؟یشه کارتتون رو بب یم -

 :کتش در آورد بیحوصله کارتش را از ج یب اشاری

 .دییبفرما -

 :کرد گفت ینگاه م اشاریهمانطور که به کارت و مشخصات  لوفرین

 .نیچیرو بپ يدوربرگردون بعد -

 :دل گفت در

 "...ادیبهش نم. اوه سرهنگ دوم هم هست... رنجبران اشاری "

 اشاریبه دست چپ  یچشم ریز. و هشت ساله است یس اشاریکه  دیرس جهینت نیبه ا یحساب سرانگشت کی با

 .داشبرد انداخت يبرگرداند و او کارت را رو اشاریکارت را به . حلقه هم نداشت.خنده اش گرفت. دنگاه کر

 بود؟ يزیکه زدنش چ فتونیک يتو -

 .سمت چپ نیچیبپ. بود بمیم تو ج یخدارو شکر کارت مل. میمقدار پول بود و گوش هی -

 شن؟ خانواده تون نگران نمی – اشاری

فهمن  یبشه اون موقع م داریکه بابا واسه نماز ب یتا موقع. رسم خونه یم ین من کفهم یمعموال شبا نم...نه -

 .دیسمت راست بر. دمیمن رس

 ییممکن بود امشب هر بال. باشند نگونهیا لوفرین يبود که خانواده  بیعج شیبرا.با تعجب نگاهش کرد اشاری

 .شد یمعلوم نبود چه م... نبود اشاریو اگر  دیایب لوفریسر ن

 .ممنونم -

دور تا دورش را  يبلند يوارهاینگاه کرد که د ییالیبه خانه و اشاری. شد و در را بست ادهیپ نیاز ماش لوفرین

را  شانیصدا اشاریباال بود  نیماش شهیچون ش. آمدند رونیناگهان در خانه باز شد و دو مرد از آن ب. پوشانده بود

 .رفت و در را باز کرد اشاریبه طرف  تیانر با عصبمرد جوانت.زدند یحرف م لوفریکه با ن دیشن ینم

 .نمیبب رونیب ایب -
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به  لوفرین. چسباند نیبه دستش زد و مرد را به ماش يضربه ا اشاری. دیکش رونیرا ب اشاریرا جلو برد و  دستش

 .دیدو اشاریسمت 

 ...کنم یخواهش م اشاریآقا  -

 :رفت اشاریبه طرف  انسالیم مرد

 ؟یهست یتو ک -

 :جواب دادن سوال کرد يبه جا شارای

 شما؟ -

 .هستم لوفریپدر ن -

 :نگاه کرد و گفت لوفرین به

 ؟...ِ اشاری يآقا-

 :گفت  یبه آرام اشاری

 ...افتاده یدن که چه اتفاق یم حیدخترتون بهتون توض...روقتهیمن برم که د دیاگر اجازه بد.رنجبران هستم –

 :کرد لوفریبه ن یقیعم نگاه

 فرح بخش؟ نه خانم -

 :هل شد لوفرین

 .گم یآره م...آر -

 :را به طرف مرد جوان گرفت یکارت اشاری

 .نیریبود باهام تماس بگ یاگر بازم سوال -

**** 

به طرف سورنا . اسلحه اش را چک کرد و دو خشاب اضافه هم برداشت. دیضدگلوله اش را پوش قهیجل اشاری

 .رفت

 ن؟یباش اتیعملتو  نیخوا یکه م نیقربان شما مطمئن -

 :گفت نانیبا اطم سورنا

 یهنوز م. نشدم که نتونم از خودم دفاع کنم ریمطمئن باش اون قدر پ. اندازه مطمئن نبودم نیبه ا چوقتیه -

 .امیتونم از پس شما جوونا برب
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 :دیخند یبه آرام اشاری

 .من فقط شش سال از شما کوچکترم قربان -

و  دندیسورنا را د. بودند ستادهیهم آماده کنار در ا نیو شرو نیآرت. رفتند رونیدر را باز کرد و از اتاقش ب سورنا

 .سورنا به تمام افراد حاضر نگاه کرد. احترام گذاشتند

 میکن ریرو دستگ یکه آدم میر یم میدار. میکجا بر میخوا یم نیدون یم. چه خبره نیدون یخودتون امروز م -

. خانواده رو داغدار بچه و پدر و مادر کرده یکل. ل شما رو بدبخت کردهجوون مث یکل. ذره وجدان نداره هیکه 

مسئله  نشیکمتر نیکه فقط بدون فتهیب یتفاقممکنه هر ا میاگر نتون. میریکه جلوش رو بگ دهیباالخره وقتش رس

 نیا يخوام با تمام وجود تو یازتون م. نیهست ژهیو گانیجزو . نیا دهیشماها همتون آموزش د. هیمل تیامن

 .نیریباند رو بگ نیا يجلو شهیهم يو برا نیشرکت کن اتیعمل

 :گفت بلند

 ...یعل ای -

 یصندل يسورنا رو. بود پشت فرمان نشست وستهیمبارزه با مواد پ يبه اداره  یکه به تازگ یملک اریمه سرگرد

به  یسورنا نگاه. ندعقب جا گرفت یصندل يهم رو یفیو سرگرد بهنود شر نیو آرت اشاریکمک راننده نشست و 

نگاهشان در هم گره . بود تهرنگش نشس یموتور مشک يبود و رو دهیپوش یانداخت که سراپا مشک نیشرو

به  سیرنگ پل یچهار بنز مشک. سرش گذاشت يکاله کاسکتش را رو نیسورنا سرش را تکان داد و شرو. خورد

 ژهیو گانیاز  يمجموعه ا ریافراد ز يهمه . همراه پنج موتورسوار و چهار ون با هم شروع به حرکت کردند

بسته  شیمتروکه بود که درب ها يکارخانه ا. دندیساعت بعد به محل مورد نظر رس کی. دهید میبودند و تعل

همهمه . کارخانه رفت و آن را شکست یاصل یاز ون ها با سرعت به طرف در چوب یکیسورنا  يبا اشاره . بودند

پناه  يشد اما به سرعت به خود آمدند و گوشه ا دایکردند پ یکه با او معامله م ینافراد گودرز و کسا انیم يا

 .گرفتند

که موتورش را پشت کارخانه گذاشته بود به  نیشرو. آزرد یرا م شانیگوش ها یاپیپ يها يراندازیت يصدا

اش  يپنج متردر  يفرد دنیو با د دیخودش را باال کش یکم. پناه گرفت يبرگشت و گوشه ا یسمت در اصل

کارخانه به سمت  یچپ واریدشد و به سرعت از کنار  ادهیپ نیسورنا از ماش. افتاد نیزم يمرد رو. کرد کیشل

گلوله به . کرد کیمرد نشانه رفت و شل کی دنیسورنا با د. دندیهشت نفر به دنبالش دو. پشت افراد گودرز رفت
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سه نفر از افرادش . ختیسرشان ر يران گلوله بود که روکه جلوتر رفتند با یکم.مرد اصابت کرده بود يران پا

 :دیرا شن یکس ادیفر يصدا. پناه گرفت یآهن يپشت چند قفسه ا. افتادند نیزم يرو

 ...دیامونشون ند -

 انیاو را در م. کند دایکرد گودرز را پ یو سع دیخودش را باال کش یکم. است دهیگودرز را شن يبود صدا مطمئن

 يکه رو يهندزفر يدستش را رو. کردند یکارخانه حرکت م یکه به طرف در عقب افتی انشاریاز  يحلقه ا

 .زد ادیگوشش بود گذاشت و فر

 ...فرار کنن نینذار اشاری ن،یشرو -

چند نفر مواظبشان بودند و به همراهشان . کردند دنیبه هم کردند و همزمان شروع به دو ینگاه اشاریو  نیشرو

 يگودرز بود رو يکه رو به رو یکس. کرد کیاسلحه اش را باال گرفت و شل دنیزمان با دوهم اشاری. دندیدو یم

 شانیآن ها هم متقابال آتش گلوله ها. گودرز را زد يبود که مرد کنار نیاز اسلحه شرو يبعد کیشل. افتاد نیزم

 نیآرت يصدا. پنهان کرد يا به سرعت خود را گوشه اشاری. اصابت کرد اشاری يبه بازو يگلوله ا. کردند شتریرا ب

 .دیچیدر گوشش پ

 قربان؟ نیخوب -

 :داد زد بایتقر اشاری

 .فرار کنن دیکمک کن نبا نیبه شرو... آره خوبم -

 یو گاه دندیدو یم یگاه. خاك به هوا بلند شده بود نیزم يبا خاطر برخورد گلوله رو. وستیپ نیبه شرو نیآرت

اصابت کرد  نیشرو يبه پا يکارخانه گلوله ا یدر عقب کینزد.کردند یم کیشل ایشدند  یپنهان م يزیپشت چ

سورنا از سمت چپ . شده است پیج کیکه متوجه شد گودرز سوار  دیدو یمصمم م نیآرت. افتاد نیزم يو او رو

موتور را به سمت سورنا پرت کرد و سورنا آن را در  چییسو. متوجه نگاه سورنا شد نیشرو. شد شیدایکارخانه پ

گذاشت گودرز  یم دینبا. روشنش کرد و به سرعت به راه افتاد. موتور پرت کرد يخود را رو بایا گرفت و تقرهو

 . از چنگش فرار کند

ماهر از  يکرد اما سورنا مانند موتورسوار کیاست شروع به شل بشیدر حال تعق یکه متوجه شده بود کس گودرز

گلوله . برخورد کرد نیدوم به زم يگلوله . خرد شد پیچراغ ج. دکر کیگلوله را شل نیاول.کرد یگلوله ها فرار م

 ینشان م دیبا. کرد یتمامش م دیبا. ناکجا آباد را نشانه رفت يبعد يگلوله . را شکست پیج ي شهیسوم ش ي

چرخ  يبعد يشد و گلوله  قیدق. کرد تیموتور را به سمت راست هدا. داد که هنوز هم سورنا فروزش است
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و  ستادیسورنا هم ا. ستادیاز شش چرخ خورد و از حرکت ا شتریب پیج. چپ کرد پیترکاند و ج را پیج يجلو

باز  یرا به سخت نیسورنا در له شده ماش.جلو بود یصندل يرو نیخون یرتگودرز با صو. دیدو پیبه طرف ج عیسر

 :گفت رلبیز. دیکش رونیکرد و گودرز را ب

 ...آخر کار تو نمیا -

 .در دستش بود يبه سمت سورنا برگشت اسلحه ا یافتاد و بعد وقت نیزم ياو رو. پرت کرد نیزم يرا رو گودرز

 یتون یم یکن یواقعا فکر م... یبه فرض محال منم کشت ؟یبه کجا برس يخوا یکارا م نیبا ا يفکر کرد -

 ؟یفرار کن

 .یتو زن منو کشت -گودرز

 :دست چپش را در هوا تکان داد سورنا

اما . يتو فقط و فقط دنبال منافع خودت بود.واقعا برات مهم بوده تاینکن که من فکر کنم آن رفتار يجور هی -

 ...االن جلوت رو گرفتم

 .یمنو بکش یتون ینم -

 .برزیفر نیدرست ع. کنه یحکم مرگ تو رو دادگاه صادر م. کشم یمن تو رو نم -

 ؟یسوپرمن يتو فکر کرد. مهار تو فرستاده بودم يبود که برا کیکوچ يمهره  هی برزیفر -

 :زد يپوزخند سورنا

 ...من سورنا فروزشم...نه -

 .دیچیدر هوا پ یکیشل يصدا

 :سورنا به طرف اسلحه رفت. اسلحه از دستش افتاده بود. دیچیاز درد دستش به خود پ گودرز

 .هنوز از کارافتاده نشدم ادیبه نظر م -

 :دیرا شن نیآرت يصدا

 ...قربان -

 .بلندش کن ببرش... نیرتآ ياومد رید -

 اشاری دندیون ها رس کینزد یوقت. برد سیپل يگودرز دست بند زد و او را به سمت ون ها يبه دست ها نیآرت

نشسته بود و با اخم به  نیزم يهم رو نیشرو. کند یدستش را پانسمان م ینشسته و کس يکه گوشه ا دندیرا د
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لنگان لنگان به طرف  نیشرو. شدند ندبل شانیودرز هر دو از جاگ دنیبا د. کرد یپانسمان شده اش نگاه م يپا

 :زد يگودرز پوزخند. اش را گرفت قهیگودرز رفت و 

 ه؟یا گهید زیاسمت چ ای راد؟یه...دمتیدوباره د -

 :هشدار داد.احساس خطر کرد نیاز طرف شرو سورنا

 ...سرگرد -

. به آن طرف نگاه کرد نیشرو. داد یلند فحش مب یکس. گودرز بود ياش رو رهیاما نگاه خ دیعقب کش نیشرو

به حالت تاسف تکان داد و با کمک  يسر نیشرو. انگار داغ دلش تازه شده بود نیشرو دنیبود که با د اریشهر

 .نشست نیبهنود در ماش

 م؟یچند تا مجروح دار -سورنا

 ..پانزده نفر قربان -بهنود

برو  نیآرت.باشه نیو شرو اشاریحواست به ... بهنود تو هم برو.... نمارستایبرن سمت ب نایچهارتا تا از ماش -سورنا

 .دنبال آران

 يسورنا هم رو. ها کرد نیاز ماش یکیبود گودرز را سوار  دهیکه صورتش پوش ژهیو گانی ياز سربازها یکی

 :انداخت نیبه شرو ینگاه اشاری. را به عهده گرفت یرانندگ اریکمک راننده جا گرفت و مه یصندل

 ده؟یچرا انقدر رنگت پر -

 :چشمانش را بست نیشرو

 .ره یداره ازم خون م یلیخ -

 :به بهنود گفت اشاری

 .ستیتندتر برو حالش خوب ن -

 یم شتریهر لحظه ب اشاریدرد دست . کرد شتریگذاشت و سرعتش را ب نیماش يرا رو سیچراغ گردان پل بهنود

 . اوردیخودش ن يکرد به رو یم یشد اما سع

ربع بعد گودرز  کی. را به داخل برد نیماش اریباز شد و مه نگیدر پارک. توقف کرد یساختمان بزرگ يجلو رایمه

 یکس. کردند یاو را نظاره م شهیو فرمانده از ش اریدست بند شده بود و سورنا و مه یبه صندل ییدر اتاق بازجو

 .به آران کرد یسورنا نگاه. پشت سرش بودهم  نیزد و آرت یآران بود که لنگ م. در زد و دو نفر وارد شدند

 ؟يگچ پات رو باز کرد یک -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *Silver Sun*  –شطرنج شکسته 

wWw.98iA.Com ١٨١ 

 :گفت نیآرت

 .حرف ما رو هم گوش نداد...خودش باز کرد روزید -

 :سرش را تکان داد سورنا

 ...يکه دنبالش بود یاون نمیا -

 .دیکس نفهم چیگفت که ه يزیچ رلبیز.با نفرت به گودرز نگاه کرد آران

 ...تونم یقربان م -آران

 ...برو سرگرد -فرمانده

 کی. دیلنگ یم شیپا کیکه  دیرا د يگودرز مرد. را باز کرد ییاز اتاق خارج شد و بعد در اتاق بازجو آران

 دیخند.چپش هم شکسته بود يابرو ل،یاش گاز استر یشانیدستش در گچ بود و کنار پ

 داغون تر از تو نبود بفرستن؟ -

 ..خودم خواستم که منو بفرستن -

 :گودرز نشست يجلو یصندل يبعد رو و

 ست؟ین ادتیمنو  -

 .کرده باشد بلند گفت یبعد انگار که کشف مهم.شد قیدر چهره اش دق گودرز

 ؟یخب که چ... ثاقیم ای... یتو همون آران هست -

 :داد هیتک یبه صندل آران

 فدوتف رو بکشه؟ يوریقرار بود  یک -

 .فکر نکنم بخوام بهت بگم -

 :رداخم ک آران

نکن  تیپس خودت رو اذ. دار يره باال یتن مواد قطعا سرت م هیبه خاطر . یتو به هر حال مهمون ما هست -

 ...و بهمون بگو

**** 

 نیتوانستند در ا یکدام نم چیه. بودند صیمنتظر ترخ مارستانیب ياز اتاق ها یکیهر دو در  نیو شرو اشاری

 .خشک شد شیسر جا اشاری دنیداخل شد و با د ياز شد و پرستاردر اتاق ب. آن جا بمانند نیاز ا شیب طیشرا

 ...رنجبران يآقا -
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 :نگاه کرد نیبه زم اشاری

 .سالم خانم -

در آخر لبش به خنده باز . لوفریبه ن یکرد و کم ینگاه م اشاریبه  یکم. شده بود رهیدو خ نیبا شک به ا نیشرو

 .دید اشاریشد که 

 ؟يخند یم یواسه چ -

 :گفت يجد اشاری.دیخند شتریتر برد و ب نییش را پاسر نیشرو

 د؟یخند یم یچ يبرا دمیسرگرد پرس -

 :سرش را باال آورد تیبا جد نیشرو

 .قربان یچیه -

 .را چک کرد و گفت نیسرم شرو لوفر،ین. دندیخند یاما چشمانش م دید یخنده را نم شیلب ها يرو اشاری

 .ازتون رفته يادیخون ز. دیبخور يمقو يحتما غذاها دیشد صیشما ترخ -

 شیدست و پا لوفرین. متقابال نگاهش را به او دوخت اشارینگاه کرد و  اشاریبه  لوفرین. سرش را تکان داد نیشرو

 :گفت طنتیبا ش اشاری. را گم کرد

 د؟یبه من بگ دیخوا ینم يزیچ -

در حال  دیشد فهم یخت مت ياز تکان خوردن ها. دیخودش کش يو پتو را رو دیتخت دراز کش يرو نیشرو

چشمانش تنگ شدند و دستش . کرد اشاری يبه سرم تمام شده  ینگاه. رفت اشاری کینزد لوفرین. است دنیخند

 .رفت اشاریبه طرف دست 

 ...سرمتون رو بکشم دیبذار -

 ....اخ -

هم کم  لوفرین. زل زد لوفریاما فقط به ن دیرا به وضوح فهم نیا اشاریکرده بود و  يگر یناش یاز قصد کم لوفرین

 .اوردین

 ...خونه ما نیاریب فیشه امشب تشر یپدر گفتن اگر م -

 چرا؟ -

 .خوان ازتون تشکر کنن یم -

 :متوجه شان کرد نیشرو ينگاه کردند که صدا گریکدیباز به  و
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 م؟یش یمرخص م یک.شده رمونیکه ما د ایثان دیستیکه تنها ن نیاوال ا.دو تا نکته -

 :را باال انداخت شیابرو يتا کی لوفرین

تموم  اشاریسرم شما تموم بشه چون سرم اقا  دیالبته قبلش با. کنه آقا هیتسو مارستانیهر وقت همراهتون با ب -

 ...شده

 :که او بشنود گفت يجور رلبیشد و ز رهیخ اشاریبه  نیشرو

 اشار؟یآقا  -

 :نگاه کردرا  نیبا حرص شرو اشاری.رفت رونیسرخ شد و از اتاق ب لوفرین

 نه؟ یش یعاقل نم -

 .خنده اش را گرفت يبه زور جلو.هم فشرد يرا رو شیلب ها نیشرو

 چطور قربان؟ -

 بود؟ یچ يتراژد نیا -

 کدوم؟ -

 :بلند گفت اشاری

 ...!نیشرو -

 ...بله -نیشرو

 :نفسش را فوت کرد اشاری

 مثال؟ یمملکت نیتو سرگرد ا -

 :از گرفتگ یانگشت اشاره اش را به آرام نیشرو

 .رسه یبه نظر م نطوریا -

 .ست دهیفا یبحث کامال باهات ب -

 .دونم یم -

 .آرامش داشته باشد یزمان کم يخواست برا یم.دیتخت دراز کش يرو اشاری

 :بشنود گفت اشاریکه  يطور رلبیز نیشرو

 عشاق است يغم، قرار دل پرمشغله / آفاق است  يانفس و آتش زنه  يشعله  -

 :چشمانش گذاشت يرا رودستش  اشاری
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 االن؟ یکه چ -

 من مشتاق است ییبه دعاگو یلب ساق/ از آن شوق که من با لب ساغر دارم  شیپ -

همانطور . دیرنگ درخشان را د يکه دو چشم قهوه ا دیبگو يزیچ نیچشمانش را باز کرد تا به شرو اشاری

 .گفت لوفرین.خشکش زده بود

 .ماومدم پانسمان دستتون رو عوض کن -

که  اشاریکوتاه و تنگ لباس  نیبه آست لوفرین. رفت نیبه شرو ينشست و چشم غره ا شیصاف در جا اشاری

 .کرد و آرام گفت یگذاشته بود نگاه شیعضالتش را به نما

 باال؟ نیرو کامل ببر نتونیشه آست یم -

اخم  اشاری. کرد و زخم را شست و شو داد باند را باز لوفرین. را باال برد نیرا نگاه کند آست لوفریبدون آنکه ن اشاری

 .دیرا در هم کش شیها

 ...ستمایبنده ربات ن... شه آرام تر یخانم محترم م -

 :با حرص نگاهش کرد لوفرین

 .دیببخش -

رفت  لوفرین یوقت. خورد اشاری یگرم و عضالن يچند بار دستش به بازو اشاریبستن باند دور دست  نیح در

 .معترض گفت نیشرو

 ...ن قبول ندارمم-

 :نگاهش کرد اشاری

 رو؟ یچ -

 ...خان مغول زیواسه من چنگ ادیقربان واسه شما همه ش پرستار خانم م -

 :قهقهه زد اشاری

 .یکن یحسادت م ییزایبه چه چ -

 ...که واسه من اومد زد پام رو آش و الش کرد خب اروی نیا -

 :نگاهش کرد تیبا جد اشاری

 نه؟...نیمونه شرو یخودمون م نید بکه افتا ییاتفاقا نیا -

 :زد يشخندین نیشرو
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 افتاد؟ یمگه چه اتفاق -

 ...!نیشرو -

 .دم یقول نم -

**** 

 یرا در دستش فشرد و از تاکس فشیک. خواست یآرامش م یبود کم نیا يرا قبول کرده بود هم فقط برا انیپو

از  یکیرو به  یعال ییویبود با و یشاپ یافک. نگاه کرد بشیو غر بیبه سر در رستوران و اسم عج. خارج شد

 .دیشنرا  انیپو يرو به جلو نهاد که صدا یرخسار قدم. خارج از شهر يجنگل ها

 .مادمازل -

کرد و رخسار  یم داریرا در وجود رخسار ب يرنگ حس خفته ا یآن چشمان عسل. برگشت انیبه طرف پو رخسار

 .خواست یرا نم نیاصال ا

 ...سالم -

 .يباالخره افتخار داد... انمسالم خ -

 .دیکش یقینفس عم انیپو. نداد یجواب چیه...دیترس یم. خواست یرا نم انیپو يصدا بیدل فر ينوا نیا رخسار

 .طرف نیاز ا ایب -

 :دیرخسار را گرفت و او را به سمت خودش کش يمانتو نیرخسار حرکت نکرد آست دید یوقت و

 ؟ییکجا -

 .افتاد شیته هارف ادیاز  ادیرخسار به  و

چند قدم برداشت که متوجه شد رخسار به .گذاشت و بلند شد زیم يرو یآران دو اسکناس ده هزار تومان* 

رخسار را در دستش گرفت و او  يمانتو نیآران آست. نبود ایدن نیانگار اصال در ا. نگاهش کرد. دیآ یدنبالش نم

 .دیرا به طرف خود کش

 ؟ییکجا -

 :ان نگاه کردبا تعجب به آر رخسار

 ؟یچ -

 .گهید میبر -

 .*باشه... آهان -
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 .نگاهش را خواند انیپو. کرد ینگاه م انیوحشت به پو با

 شده رخسار؟ یچ -

 ...من... من -

 .نجامیمن ا. کنه تتیخواد اذ ینم یچیه...  انیپو. منم نیا نیبب... ستین یچیه -

 یروح رخسار را نوازش م کیموز يصدا. نشستند هم يدو نفره رو به رو يزیم يشاپ شدند و رو یکاف وارد

 .به طرفشان آمد یگارسون. داد

 دارن؟ لیم یخب، خانم و آقا چ -

 :به رخسار نگاه کرد انیپو

 ؟يخور یم یشما چ -

 :با لکنت گفت رخسار

 ...اسپرسو هی..هی -

 :با تعجب نگاهش کرد اما به سرعت خودش را کنترل کرد انیپو

 .دو تا اسپرسو لطفا -

 :چشمانش را بست و آرام گفت رخسار

 فروخت یکاش با آن ها مرا هم م يگل فروش ا/ پژمرده بودم در کنار غنچه ها  یمن گل-

 :گفت اطیبا احت انیپو

 د؟یچرا انقدر ناام -

 :نگاه آزرده اش را به او دوخت رخسار

 .يخبر ندار یچیتو از ه -

 .دوست روم حساب کن و بهم بگو هیبه عنوان  -انیپو

 ...کنه یکس منو درك نم چیه -

 ...رخسار -

 عابرم يابرها انیدر م یآسمان/ متروکم از اشباح سرگردان پر است  يخانه  -

 .حرفاست نیقشنگ تر از ا یزندگ...يایب رونیحاالت ب نیکن از ا یرخسار سع -

 :حرکت داد زیم يدستش را رو رخسار
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 ؟يکرد یتو تا حاال زندگ -

 :ش کردبا تعجب نگاه انیپو

 ؟یچ -

 نمیب ینم یانیتکرارِ در تکرار، پا نیبر ا/  نمیب ینم یرفت اما بهاران زیزمستان ن -

 :و ادامه داد دیکش یآه

 .تکرار مکرراته برام هی یوقته که زندگ یلیخ -

 .تونم کمکت کنم یرخسار من م -

 .کنه یکس منو درك نم چیه -

 .نگفتم نویا یتا حاال هم به کس.فهمم یحالت رو م.داشتم دیشد یرخسار من دو سال تمام افسردگ -

 :کند ینتوانست تعجبش را مخف رخسار

 چرا؟ ؟يجد -

پدر  یوقت... مخصوصا به مامانم. من بهشون واقعا وابسته بودم... به خاطر مرگ پدرم و بعد چند ماه مامانم -

اما دوست پدرم که ... دیشد یافسردگ. افتادم یمنم از همه زندگ. دق کرد شیتصادف کرد مامان از دور

از . ینیب یکه م ینیتا شدم ا ردخودش دو سال روم کار ک. یروان مارستانیروانپزشکه نذاشت منو بفرستن ب

دکتر  یعنیالبته من، . بهتر شدم نشستم و درس خوندم تا دانشگاه قبول شدم یوقت. هم که معاف بودم يسرباز

 .بهتر شدم یلیقبل خ مطمئنم که از یگه کامل درمان نشدم ول یم

 :برنداشت انینگاهش را از پو رخسار

 ؟یکن یتا حاال خودکش يکرد یسع -

 ...بوده ایاما خدا دوستم داشته که عمرم به دن.یکه فکرش رو بکن یبه هر راه... چند بار -

 ...خدا منو دوست نداره یول -

 ازت رو برگردونده؟ -

 :تعجب کرد رخسار

 ؟یچ یعنی -

 :داد هیتک یبه صندل انیپو
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حرفا  نینگو خدا منو دوست نداره ا.کنه یخدا مواظبته و داره نگاهت م یعنی یکش یکه االن نفس م نیهم -

 .دوستت دارن شتریکه مطمئنم از جونشون ب يپدر و مادر.يتو موهبت پدر و مادر رو دار.خنده داره

 ....آر...خواهرم -

 دیتو با. ننداز یگم ناراحت نباش اما خودتو از زندگ ینم... نبوده ایگم اما عمرش به دن یم نویببخش که ا -انیپو

من . اکثر داروها خواب آورن. خوره ینم یچیبه درد ه یبا افسردگ یزندگ. یکن یو چند سال زندگ نیچند

گم واقعا  یخواب که م. خواب بودم وچون اکثرش ر ستین ادمیدو ساله  یاز اون مقطع زمان یچیه بایتقر

 .سرد شد يقهوه ت رو نخورد... يتو هنوز فرصت دار. نابود نکن یت رو الک یرخسار زندگ. ..هینجوریا

 :دیآرام خند رخسار

 ...يتو هم نخورد -

 :گذاشت زیم يرا رو یبلند شد و اسکناس شیاز جا انیپو

 تو جنگل؟ میبر -

 جنگل؟ -

خش خش برگ  يصدا. کنه یوم مآدم رو آر یلیخ. سبز آرامش بخشه ،یدون یم... قشنگه یلیآره جنگلش خ -

 .دمیکه شن هییصدا نیباتریز... پات ریخشک ز يها

شاپ خارج  یبا هم از کاف. است دهیند ایدر دن ییبایز چیبا خود فکر کرد بعد از آران ه. بلند شد شیاز جا رخسار

 .رودخانه بود متوقف شد يکه رو یپل چوب يرخسار جلو. شدند

 م؟یبر نیا ياز رو دیبا -

 :لبخند زد نایپو

 ...که ستین يا گهید يجا -

 :برگشت رخسار

 .میاصال نر میتون یخب م -

 :ستادیرخسار ا يجلو انیپو

 ؟یترس یم...برو دختر -

 .ستادیدو قدم جلوتر ا انیاما پو "نرو"رخسار نک زبانش آمد که . پل رفت يرو انیپو. اخم کرد رخسار

 ...ایب. من هواتو دارم ایب -
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پل . قدم برداشت یرا نگرفت اما به آرام انیرخسار دست پو. به طرف رخسار دراز کرد دستش را همزمان

 انیپو. رخسار دو طناب کنار پل را گرفت و چند قدم برداشت. شد یم لیمستحکم نبود و به راست و چپ متما

 .رفت و مواظبش بود یپشت سرش با فاصله راه م

 .برو دختر جون.. شه ینم يزیبرو چ -

به سرعت کمرش را گرفت و به طرف خود  انیپو. دیکش غیخورد و ج زیل شیپا. برداشت گرید یمقد رخسار

 .رخسار چشمش را بسته بود. دیکش

 .میشم بر هیبق مینصفه ش رو رفت نیبب... گرفتمت -

 ... من -

 .من گرفتمت. يذار یکجا پا م نیفقط چشمات رو باز کن بب. یخواد بگ ینم یچیه -

 انیکامال در حصار دستان پو. شد تشیرخسار متوجه موقع. دندیپل رس گریرداشتند و به طرف دآرام قدم ب آرام

 .نگاهش کرد و دستش را از دور کمر رخسار برداشت انیپو. بود

 ...طرف درختا میبر -

 .راه رفتند که رخسار گفت یساعت میحدود ن. شانه به شانه به راه افتادند باز

 ...من خسته شدم -

به سکوت  قهیچند دق. نشست شیو رو به رو دیخند انیپو. نشست نیزم يدرخت رو کی هیسا ریز همانجا و

 .شد يسپر

 ...خب -

 :نگاه کرد  انیبه پو رخسار

 ؟یخب چ –

 ؟یبگ يخوا یتو نم -

 رو؟ یچ -

 .میحساب بش یبگو تا ب دونهیتو هم بهم . م گفتم یراز تو زندگ هیمن بهت  -

 یم دیشا. گردد یدانست دنبال چه م ینم. برد نیزم يرو یزرد و نارنج يابرگ ه ينگاهش را رو رخسار

 . ندیبب گریخواست آران را بار د

 .دمشید ینم چوقتیکاش ه... شد یشروع شد که کاش نم یاز اون روز لعنت یهمه چ...من-
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 .نگاهش کرد انیپو

خوش ... خوش برخورد.یجذبش نش و شینیشد بب ینم.بود یآدم جذاب... میبرخورد داشت هیمترو  يتو -رخسار

 يباز هی. عشق نبود نیا دیکنم اصال شا یبا خودم فکر م یگاه. رونیب میچند دفعه به اصرارش با هم رفت.افهیق

روز  هیاما . کردن به ساختمون ما یچند وقت بعدش اسباب کش. زود بهش عالقه مند شدم یلیخ. بچه گونه بود

. من دوستش داشتم... منم بهش گفتم ازش متنفرم اما نبودم... خردم کرد. ارهدوستم ند گهیاومد و گفت د... اومد

 ...بود یآران مرد خوب

 ...که یآران؟ همون آران صالح -انیپو

 .شد دیچند وقت بعد از مرگ زمرد اونم شه. آره همون -

 

 ساخته و منتشر شده است )98iA.ComwWw. (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

دستش را . کنارش رفت انیپو. سرش را در دستانش گرفته بود و هق هقش بلند بود. کرد هیشروع به گر رخسار

 .شانه رخسار گذاشت يرو اطیبا احت

 .یعالقه مند بش گهینفر د هیبه  یتون یتو م... رخسار دهیکه به آخر نرس ایدن -

 :گذاشت انیپو يشانه  يرا روسرش  اریاخت یب رخسار

 .شه ینم... گهید... تونم ینم -

 .گفت یگوشش به آرام ریز. دیحرکت رخسار را در آغوشش کش کیو در  دیکش یقینفس عم انیپو

. کن نانیبهم اطم. کنه تتیاذ گهیتونه د ینم يزیچ چیمن مواظبتم ه. یکن هیبه من تک یتون یم... رخسار تو -

 ...تا آخر عمرم. دروغ نگفتم یسک چیوقت به ه چیمن ه

**** 

 :گفت دنشیفقط سورنا در اتاق بود که با د. زد ینامحسوس لنگ م. وارد اتاق شد نیشرو

 کجاست؟ اشاری ؟یخوب -

 :احترام گذاشت نیشرو

 .انیسرهنگ هم دارن م...ممنون قربان -

 :کرد ییبه اتاق بازجو ینگاه نیشرو
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 چرا آران تنهاست؟ -

 :نشست یصندل يرو سورنا

 چرا تنها نباشه؟ -

بعدشم اگر هم بخواد داشته باشه دست شکسته ش . خشونت الزم رو نداره... هیفیچون آران اکثر مواقع آدم لط -

 تونم برم قربان؟ یم. ده یاجازه نم

 .یکن یچکار م نمیبب... برو -

خواست از . و سرش را تکان داد دیرا د نیشرو. آران با باز شدن در برگشت. و از اتاق خارج شد دیپا کوب نیشرو

 :دیشن یرا به آرام نیشرو يبرود که صدا رونیاتاق ب

 .میکن یبا هم تمومش م.صبر کن -

 .داد هیتک يفلز زیبه طرف گودرز رفت و به م نیو شرو ستادیا آران

 م؟یچه خبرا گودرز سل -

 ...يتو چه خبر نفوذ -

 ...میتو رو گرفت. شد دمیعا یخوب جهیحداقل آخرش نت یول. فتنفوذ به باندتون سه چهار سال از وقتم رو گر -

 :کرد از کوره در نرود یسع نیشرو. متفکرانه نگاهش کرد گودرز

 اجالس رو بکشه؟ سیخواد رئ یم یبگو ک -

تمام اطالعات الزم رو . نشینفرشون مونده و شما نگرفت هیاالن . شون رو از دست دادم یکی... دو نفر بودن -

 ...ایره اون دن یروز اجالس سرهنگ فدوتف م قایدقداره و 

 .لبش نشست يرو يبعد لبخند یدر هم رفت ول شیاخم ها يلحظه ا يبرا. شده بود رهیبه گودرز خ نیشرو

 من نبودم؟ انایاح يکه از دستش داد یاون -

 :گفت نیشرو. فقط نگاهش کرد گودرز

کار  هی يبرا یسخت نیبه ا نیکردم؟ تمر یم کیه شلهزار تا گلول دیسال تمام هر روز با کی نیهم يبرا -

 ییمنو به جا. يبهش اشاره کرد میمستق ریدفعه غ هیچون . يگذاشته بود نیگزینه؟ البته برام جا... سخت تره

 هیرو به  یمهارت نیکه همچ يکرد باهخطا تو کارم نبود اما اشت. تونستم به هدف نزدنم ینم گهیکه د يرسوند

تونم بفرستمت  یم رهیبتونه جلوم رو بگ یکه کس نیبدون ا هیاالن در عرض صدم ثان نیهم چون. يداد سیپل
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 هی. ایاون دن ير یم دهیتو اجالس رو ند. میما هنوز سه ماه تا اجالس وقت دار. پس درست فکر کن. ایاون دن

 .هیک ارویاون  یبزنن کمه اما بهتره که بهمون بگ شتیصد بار هم آت نیا يبرا. ستین يزیتن مواد کم چ

 ...شرط هیبه  -

 :پوزخند زد آران

 ...يکه واسه ما شرط بذار یباش یطیفکر نکنم در شرا -

 :ادامه داد گودرز

 .نیکامل بهم بد تیکه مصون یبه شرط.هیگم اون ک یمن م -

 :گفت رلبیز نیشرو

 ...دونستم یم -

 :بعد بلند گفت و

 م؟یما احمق يفکر کرد -

 

 :رف گودرز رفتبلند شد و به ط نیشرو

همه  نیبفرما بعد از ا ایچشم؟ ب يبه رو میگ یو ما هم م یزن یزر مفت م هی يفکر کرد.زیهمه چ یآخه ب -

شرف  یب يمن اگه سر تو و اون همدست ها ؟يفکر کرد یبرو خونه ت؟ با خودت واقعا در مورد ما چ يگندکار

 ...ستمین نیکه شرو نمیدار نب يتر از خودت رو باال

دست بند شده  یبود و چون گودرز به صندل دهیگودرز را در دستش گرفته بود و او را باال کش ي قهیکه  نیشرو

 .پرت کرد شیبلندش کرده بود محکم سرجا یبود با صندل

 رانیخواد ا یکه م یشرف یگردم تا اون ب یرو م ایشده تمام دن. ینیرو بب يکه دوباره رنگ آزاد يکور خوند -

 .کنم یکار رو م نیبکنم ا یکنم و پوستش رو غلفت دایدازه رو پدردسر بن يرو تو

 .بود دهیند یرا عصبان نیاندازه شرو نیوقت تا ا چیآران ه. کرد یاش م یگودرز عصب پوزخند

 .یپس به نفعته که حرف بزن -آران

 :-نگاهشان کرد يبا خونسرد گودرز

 .گم ینم یچیه لمیبدون حضور وک من

 :بود نیآرت.در زد یکس
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 .کارتون داره مساریت رونیب دیایب -

 .نشست یصندل يبعد از احترام گذاشتن رو نیشرو. وارد شدند یرفتند و به اتاق بقل رونیدو از اتاق ب هر

 .میکن دایخواد سرهنگ فدوتف رو بکشه پ یرو که م یخودمون اون کس دیبا... نداره  دهیفا -

 .شده بود رهیبه گودرز خ شهیاز ش.نگفت چیه سورنا

 .اومده لشیوک -اشاری

 :نگران شد آران

 خب؟ -

از  میتون ینم لشیدار اما با وجود وک يباال مشیو بفرست میبنداز رشیگ میتون یم یتن به راحت هیبا  -اشاری

 . میارینقشه ش سر در ب

 هست؟ یک لشیوک -

که  ییتا اونجا هیبره اما آدم خوبو نتونه ب ادیدستش ب يتا حاال نشده پرونده ا...هیزبده ا لیوک. جوکار یعل -اشاری

 .گودرز به کشور مسلمه انتیخ کهیگودرز شده در حال لیفهمم چرا وک ینم. دونم یمن م

 :دیپا کوب يدر زد و متعاقبا در باز شد و سرباز یکس

 .خواد با شما حرف بزنه یم میگودرز سل لیقربان، وک -

 .کرد اشاریبه  یسورنا نگاه.سورنا بود  مخاطبش

 .خوامش یم گهیساعت د مین. اریبه دست ب لیجناب وک نیدر مورد ا یو اطالعات کاملبر -

 :احترام گذاشت اشاری

 .چشم قربان -

 رونیکه ب دیرا د يسورنا مرد. از کنار سورنا گذشت اشاری. رفتند رونیاشان از در ب یدر فرم نظام اشاریو  سورنا

 :گفت یه آرامسورنا ب. جوکار بود یبود و بدون شک عل ستادهیا

 .سالم -

 .بود نیهمسن آرت بایتقر.برگشت مرد

 جوکار؟ يآقا -

 .دیدوم فروزش باش پیسرت دیشما هم با... بله -

 ن؟یداشت يبا من کار. خودمم -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *Silver Sun*  –شطرنج شکسته 

wWw.98iA.Com ١٩٤ 

 ن؟یکرد ییچرا موکل من رو بدون حضور من بازجو -

 :کرد خودش را کنترل کند یسع سورنا

 .میکرد ریواد مخدر دستگتن م هیموکل شما رو ما با .محترم يآقا -

 :گفت يبا خونسرد یعل

اگر خون از . نیکن ییکه من باشم ازش بازجو نیبدون ا نیهم حق نداشت نیکرد یم رشیبا ده تن دستگ -

 ...میتون یدماغش اومده باشه ما م

 .دونم یبله م -دیغر سورنا

 .نمیرو بب میسل يخوام آقا یم -

 :به عقب رفت یگام سورنا

 .دییبفرما -

 :که سورنا به او نشان داده بود رفت يبه طرف در یعل

 .داره آقا یشخص میموکل من حر.نیاتاق رو از کار بنداز یصوت لیلطفا وسا -

وارد  یعل. که در آن بود رفت یبه سمت اتاق يبلند يبه قدم ها. کرد آرام بماند یچشمانش را بست و سع سورنا

. شد رهیو گودرز خ ینشست و با دقت به عل یصندل يرو. اموش کردرا خ یصوت ستمیبا اشاره سورنا س. اتاق شد

 .در زد و وارد شد اشاریبعد  یقیدقا

 ...قربان -اشاری

 .بگو -سورنا

همسر اولش . سه فرزند يمتاهل دارا. يدادگستر کی هیپا لیمتولد تهران و وک... ساله 39جوکار  یعل -اشاری

با خواهر همسرش به نام چکاوك  یرفته و بعد از چند وقت عل ایاز دن یقلب يماریبر اثر ب يمنصور ستایچ

 .ازدواج کرده يمنصور

 ست؟یش ن یزندگ يتو یخاص زیچ چیه -نیآرت

 یقبل از ازدواج با همسر دومش که هفده سال ازش کوچکتره، بچه هاشون رو به علت انتقام شخص -اشاری

 .ره یخوره و تا دم مرگ م یجوکار چاقو م ید علبه محل قرارشون رفته بودن یو البته وقت رنیگ یگروگان م

 ؟یانتقام شخص -نیشرو
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 یکنن و م یم یرو اونجا طراح یپزشک یمهندس زاتیکه تجه يمنصور ستایشرکت چ نیاز مهندس یکی -اشاری

اون  يمنصور ستایهم چ نیهم يبرا.شه یباعث مرگ دو نفر م نییپا تیفیبا ک یزاتیسازن با ساخت تجه

بوده به علت  انیمی، اون مهندس که اسمش سامان کر ستایبعدها، بعد از مرگ چ. کنه یاج ممهندس رو اخر

کنه و  یبعد از نه ماه رهاش م... کنه یدزده و بهش تجاوز م یچکاوك رو م یعنی ستایانتقام از اونا خواهر چ

شون رو به عهده  یستدختر داشته سرپر هیکه خودش از ازدواج اولش  یو عل ارهیم ایچکاوك بچه ش رو به دن

به حبس  انیمیکنه که سامان کر یم يبچه هاشون خودش تو دادگاه کار يریگروگان گ انیبعد جر. رهیگ یم

 . که االن دو سالشه ارهیم ایبچه ش رو به دن نیبعد ها هم همسر دومش، سوم. ابد محکوم بشه

 کنن؟ یمرگ اون دو نفر محاکمه نم يسامان رو برا -آران

 .کرده یم یزندگ انهیر کرده بوده و مخففرا -اشاری

 .از خالف کار ها متنفر باشه دیبا یگ یکه تو م يجور نیا. زهیپس گذشته ش تامل برانگ -سورنا

 ...منتها نهیش هم یمنطق -اشاری

 :بلند شد شیاز جا سورنا

 .جوکار بگو وقتش تمومه یبرو به عل نیآرت -

**** 

 

 ...رونیسر ب هیرم  یمن م -آران

 :بلند شد یصندل ياز رو نیشرو

 دنبال رخسار؟ -

 :نگاهش کرد آران

 ؟یدون یتو از کجا م -

 .برتت یم انایکه آر نیهم... دنبالش ير یم یکه با اون بنز مشک یمخصوصا وقت. سخت نبود ادیدونستنش ز -

 .رم یدارم رخسار رو از دست م -

 :دیپرس نیشرو

 چرا؟ -

 .رسونتش خونه یشن م یم لیطپسره هر وقت که از دانشگاه تع هی -
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 .ان یدوست معمول دیشا -

 .زنم یرم باهاش حرف م یامروز م. ستیکارا ن نیرخسار اهل ا -

 :لبخند زد نیشرو

 .گرخه یم نتتیدختر مردم بب.بعد ادیت سر جاش ب افهیذره ق هیبذار  -

 :اعتراض کرد آران

تونم  یش نم ياونم که کار.شکسته مه يوزنه ابر یذوق م يکه تو يزیصورت من تنها چ يتو...نیشرو -

 .بکنم

 ؟یدست و سرت چ -

 .نتونستم گچ دستم رو باز کنم گهید دیببخش -

 .یزن یکه هنوز لنگ م ینیب یم. گچ پات هم هنوز وقتش نبود البته -

 :دیخند آران

 .یخودتم مثل من -

 .خوردم فرق داره ریمن ت -

 .بشه رید نکهیاز ا قبل.نمیبرم رخسار رو بب دیدر هر صورت با -

 :بلند شد شیاز جا نیشرو

 .جلب توجه ش باالست...رنگ یالبته نه با اون بنز مشک.رسونمت یم -

 ...باالتره نیجلب توجه ا ؟يمنو ببر يخوا یبا موتورت که نم -

 را قرض گرفت و سوار نیآرت چییسو نیشرو. آران داد و هر دو از اتاق خارج شدند لیتحو یلبخند کج نیشرو

 انیکوچه نما ياز ورود انیپو متیگران ق نیدر آپارتمان ترمز زد ماش يجلو نیکه شرو یزمان. شدند نشیماش

را  نیو رخسار در ماش ستادیآپارتمان ا در يجلو انیپو نیماش یوقت. نشد ادهیو پ دیرا د نیماش نهیآران از آ. شد

. همانجا خشکش زد. شت و نگاهش به آران افتادرخسار لبخندزنان در را بست و برگ. شد ادهیباز کرد، آران پ

. شد یم لینگاه متعجب رخسار به وحشت تبد. آران به طرفش قدم برداشت. آران ثابت مانده بود ينگاهش رو

شد  ادهیپ نیرفت از ماش یکه به طرف رخسار م يمرد دنیبا د انیپو. ستادیو ا دیرخسار رس يمتر کیآران به 

 .گفت اندازدیبه او ب یبدون آنکه نگاه آران. را دور زد نیو ماش

 .ستایهمونجا وا -
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 .دیکاو ینگاهش چشمان رخسار را م. آران محکم و کوبنده بود لحن

 ...سالم -

 کیاز حد به رخسار نزد شیحال ب. برداشت يگریآران قدم د. بدهد یاما نتوانست جواب دیرخسار لرز يها لب

 .گفت یکه به آرام دیرا د ينگاه کرد و مرد.را گرفت شیجلو یدست شد اما کینزد تیبا عصبان انیپو. شده بود

 .نداره یموضوع به شما ربط نیا -

و قبل  دیلرز شیپا... رخسار ضعف داشت. گرفت و به آران و رخسار نگاه کرد انیاش را از پو ينگاه جد نیشرو

 .دیآران او را در آغوش کش فتدیکه ب نیاز ا

 ...رخسار -

 :رنگ و جذب آران را در مشتش گرفت یمشکلباس  قهی رخسار

 ...تو مرده...تو -

 :با آرامش گفت آران

 .پوشش بود هیاون فقط .زنده ام...نمرده بودم -

آران متعجب . در گوش آران زد یمحکم یلیقامتش را راست کرد و س.افتیرفته اش را باز  لیتحل يروین رخسار

کرد  یآران سع. ستادیا شیت اما با اشاره دست آران سر جاجلو رف نیشرو. گونه اش گذاشت يو شوکه دست رو

 :آرام بماند

 ؟يبود که کرد يچه کار نیا -

 :زد یاز خشم نفس نفس م رخسار

 ...که...يباز...هوس ... آدم ...  هی...تو -

 :خودش را گرفت يدستش را باال برد اما جلو نیخشمگ آران

 ؟يدیرس جهینت نیاز کجا به ا -

 :کرد یخشم نگاهش م تنها با رخسار

 .رفتم یمن به خاطر تو تا مرز خودکش -

 :گفت يبا خونسرد آران

 ...ياشتباه کرد -

 :را پس زد نیگفت دست شرو ینم يزیکه شاهد بود و چ انیپو
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 ...نمیولم کن بب -

 :بعد جلو رفت و

 ؟يتو با رخسار چکار دار -

 :نگاه کرد انیبه پو آران

 .خونه ش یرسون یرخسار رو م یو ه يندار یکه خونه زندگ کاریب يدانشجو یکن یفکر م یخودت چ -

 :زد يپوزخند انیپو

 ؟یهست یتو ک...ياون بنز بود يپس تو تو -

 :گفت تیاخم کرد و با جد آران

 ...یپلک یدور و بر رخسار نم گهید. هستم حضرت آقا یآران صالح -

 :بلند گفت رخسار

 .متنفرم... ازت ...ران منآ ؟يریگ یم میمن تصم يبرا یتو واسه چ -

 :سرش را تکان داد آران

 .زنه یچشمات نفرت رو داد نم. فهمم یم یرو به راحت زایچ یلیمن خ.منم قبال بهت گفتم -

 نه؟ ای یکن یولش م -انیپو

 ؟یکن یکار م یمثال ولش نکنم چ -آران

 :بلند گفت نیشرو

 ...نیمسئله رو حل کن زیسالمت آمآدم م نیع ن؟یپر یبه هم م یچتونه شماها ه...گهیبسه د -

 .حرص آور گفت يبا لبخند. قدم عقب رفت کینگاه کردند که او  نیو رخسار چنان به شرو انیو پو آران

 .رم به زنم زنگ بزنم حالشو بپرسم یمن م -

 :به رخسار نگاه کرد گریبار د آران

 .یهمونطور که قبال هم گفتم تو مال من...زمیعز -

 :نگاه کرد انیبه پو دیتهد با

 .بهت بخوره گهینفر د هیعمرا بذارم دست  -

 :کرد يدندان غروچه ا انیپو

 .جنگم یعشقم م يمن برا -
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 :تفاوت نگاهش کرد یب آران

 ...يبازنده ا -

را بلند کرد و  فشیک. و آران بحث را تمام کنند انیخواست پو یفقط م. بود یاز وضع به وجود آمده ناراض رخسار

 :و داد زد دیآران کوب نهیس محکم به قفسه

 .نمتیخوام بب ینم -

 :گفت نیو به شرو دیآران خند.دیبعد به طرف خانه شان دو و

 .میسر بزن انایبه بابا و آر میبر -

به  يبه سرعت خودش را به او رساند و ضربه ا نیشرو. دیآران را گرفت و به سمت خودش کش ي قهی انیپو

 :دیغر. دستش زد

 ...دست خر کوتاه -

 :توجه به آران گفت یب انیپو

 ...یمون یازش دور م -

 :زد يپوزخند آران

 .کنه دیکه منو تهد یمخصوصا مادر نزاد کس... ادیهم بهت نم دیتهد. تو فعال به درست برس...بچه -

 .نگاه کرد نیبا اخم به دور شدن ماش انیپو.شد نیسوار ماش و

***** 

به تن کرده بود که کامال  دیسف راهنیبود و پ دهیپوش یدست مشک کیکت و شلوار . شد ادهیپ نیاز ماش اشاری

اش را درست کرد  قهیبه دسته گلش انداخت ،  ینگاه. آمد یاز همان اول هم از کراوات بدش م. تنش بود تیف

 .دیبه گوشش رس يمردانه ا يصدا. انداخت يریتصو فونیبه آ ینگاه مین. و زنگ در را زد

 ..تو دییبفرما -

دو مرد به . هم داشت يدل باز اطیبود و ح ییبایز ییالیو يخانه . قدم به داخل گذاشت اشاریاز شد و ب در

 اشاریدست داد و  اشاریبود که دوستانه با  یمرد جوان يگریبود و د لوفریاز آن ها پدر ن یکی. استقبالش آمدند

آمد و  اشاریبه استقبال  انسالیم یزن. رفتند انهبا هم به داخل خ. است لوفریبرادر بزرگتر ن اوشیکه او ن دیفهم

. وارد سالن شد لوفریمبل ها جا گرفته بودند ن يبعد که رو قهیچند دق. باشد لوفریحدس زد که او مادر ن اشاری

بود و  دهیپوش دیسف رسارافونیو ز یسارافون مشک لوفرین. برخاست شیبه او کرد و به احترام از جا ینگاه اشاری
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 ختهیصورتش ر يرنگش رو یمشک يسرش انداخته بود و چند تار مو يهم رو يدیشال سف. نگر دیشلوار سف

از  یکی يسالم کرد و رو یکه هم به همان آرام لوفرین. سالم کرد یانداخت و به آرام نییسرش را پا اشاری. بود

قعا مناسب تنش وا شرنگ یکت و شلوار مشک. کرد یرا برانداز م اشاری یچشم ریز. نشست یسلطنت يمبل ها

آن ها  يرو دیسف يرنگش با چند تار مو یمجعد مشک يموها. بود ییایتالیا يکامال مانند مدل ها کلشیه. بود

 .دیپدرش را شن يصدا. نازك و مردانه یینه چندان درشت داشت و لب ها یچشمان. زد یچشمش م يتو یلیخ

 ...رنجبران يخب آقا -

 :را در هم قفل کرد شیدست ها اشاری

 .دیصدام کن اشاری -

 :فرح بخش لبخند زد يآقا

 یتا خونه چه اتفاق مارستانیراه ب يبرام گفت که تو لوفرین. میکه ازت تشکر کن میما دعوتت کرد...خان اشاری -

 .يواقعا ازت ممنونم که جون دخترم رو حفظ کرد. يشما نجاتش داد نکهیافتاده بود و ا

 :تکان داد و گفت يبا تواضع سر اشاری

 .م بود فهیوظ -

 :زد اشاری يبه شانه  یفرح بخش دست يآقا

 .از خودت بگو...خب جوون -

 :نگاهش کرد اشاری

 بگم؟ یچ -

 ...خانواده ت ؟یکن یاز خودت، چه کارا م...یهر چ -

. بود یرا از ذهنش پاك کند اما ناشدن گانهی يداشت خاطره  یسع. چشمانش را بست يلحظه ا يبرا اشاری

 .رفت ینم رونیب اشاریگاه از ذهن  چیبست ه شهیهم يچشمانش را برا اشاریدر آغوش  گانهی که يلحظه ا

 ...برادر دارم هیمن فقط  -

 :درك کرد مرد

 .امرزهیخدا همه رفتگانت رو ب -

 وهیپراکنده و تعارف م يبه حرف ها یساعت مین. زمزمه کرد "و رفتگان شما رو"مثل  يزیلب چ ریز اشاری

 :نامحسوس به ساعتش انداخت و گفت ینگاه اشاری. گذشت
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 ...مرخص بشم گهید -

 .را آتش زده باشند شیانگار که مو. آمد رونیبه سرعت به از آشپزخانه ب لوفرین مادر

 ...کشم یمن دارم غذا رو م... ها دینر -

 :تند تند گفت اشاری

 .شم یمزاحم نم...نه خانم فرح بخش -

 :مادرانه گفت یبا لحن لوفرین مادر

 .کشم یاالن غذا رو م...نیبش...نه پسرم -

 يو نامزدش غذا نیاسی ياز صدقه سر یگاه. نخورده بود یبه آن خوشمزگ يوقت بود غذا یلیخ. ماند اشاری و

سر  ییمعلوم نبود چه بال. فست فود بود ایآماده و  ياکثر مواقع مجبور به خوردن غذا یخورد ول یم یخانگ

خجالت  لوفرین. کرد ریخود غافلگ يرو بهرا  لوفریزد و نگاه ن يفکر لبخند نیا يدآورایاز . معده اش آورده بود

 .انداخت و همان لحظه با خود فکر کرد نییو سرش را پا دیکش

 "...داره یچه لبخند جذاب "

 یآن خال يو سس را رو ختیخودش ساالد ر يبرا. خودش نقش بست يلب ها يهم رو يفکر لبخند نیا از

 .نشسته بود با خود فکر کرد لوفرین يکه رو به رو اشاری. کرد

 "ذاره؟ ینم ریتاث کلشیه يخوره رو یهمه سس م نیا "

دست برد و . خواند ییدعا رلبیچشمانش را بست و ز شیبعد از اتمام غذا. را خورد شیاز غذا گرید یقاشق و

 يدرون محفظه . دیکش رونیش با قهی ریآورده بود از ز یسوغات شیاز کربال برا نیاسیگردن بندش را که 

آن را در . نوشته شده بود ییبود دعا زانیآو یکه از گردن بند چرم یرنگ کوچک يشکل نقره ا ياستوانه ا

در  لوفرین. بود لوفریکارش شد ن نیکه متوجه ا یتنها کس. اش فرستاد قهی ریو دوباره به ز دیدست گرفت و بوس

 :ش گفتمردانه ا يبا صدا اشاری. دل لبخند زد

 ...بود یعال.ممنونم...خانم فرح بخش -

 ...پسرم ينخورد يزیاوا شما که چ -

 :زد یلبخند جذاب اشاری

دست پخت مادرم  ادی. بود یخوردم و عال یخونگ يخورم اما بعد از مدت ها غذا ینم نیاز ا شتریمن معموال ب -

 .افتادم
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. اوردیخودش ن ينگاه شد اما به رو نیوضوح متوجه ا به اشاریکرد و  لوفریبه ن يفرح بخش نگاه معنادار خانم

 اشاری. بود ستادهیخانه ا وانیا يکه رو لوفریشد همه به بدرقه اش آمدند به جز ن یکه از خانه خارج م یزمان

 .کرد یخداحافظ

 .آرام گفت ییبا صدا یبعد از گفتن خداحافظ لوفرین مادر

 .آشپزخونه برماصال نذاشت من تو .بود لوفریغذا دست پخت ن -

 یبه آرام لوفرین. بود ستادهیا وانیا ییافتاد که در روشنا لوفرینگاهش به ن. خشکش زد شیهمانجا سر جا اشاری و

 .دست تکان داد اشاری يمتوجه شود برا یکه کس نیو بدون ا

 

 

**** 

حلقه کرد و هر دو  نیوشر يزمرد دستش را در بازو. بعد در باز شد يا هیرا زد و ثان يریتصو فونیزنگ آ نیشرو

امکان زد و خورد کم  لچریبا او کار دارد اما با وجود و یدانست که پدر زمرد حساب یم نیشرو. وارد محوطه شدند

 .زمرد آرام گفت. بود

 نشه؟ تیاذ...وقت هیبابا  -

 .بهش گفتم ییجورا هیقبال ...نه نترس -

 من زنده ام؟ یگفت یک -

 .ادرت و رخسار خبر ندارناما هنوز م شیسه چهار روز پ -

 لچریو يزنگ نرفته در باز شد و مرد يرو نیدست شرو. شدند ادهیآسانسور شدند و در طبقه مورد نظر پ سوار

 .لرزان به زمرد گفت ییبا صدا. شد دایپشت در پ نینش

 ...دخترم -

در  یتیگ غیج يصداکرد که  یم شانیدر تماشا رونیب نهیدست به س نیشرو. رها شد یزمرد در آغوش مرتض و

افتاده بود به  نیزم يکه رو یتیگ دنیبه داخل گذاشت و با د یبه سرعت قدم نیشرو. دیچیپ نیگوش شرو

. را بلند کرد شبعد کنار مادر زنش نشست و سر. درست کرد يسرعت به سمت آشپزخانه رفت و آب قند

 .ضربه زد و با بغض گفتبه صورت مادرش  یزمرد به آرام. و زمرد هم به سمتشان آمدند یمرتض

 ...مامانم...مامان -
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 .چشمانش را باز کرد و به سبز چشمان زمرد زل زد. کرد یناله م یتیگ

 ...!زمرد -

 .زنده ام مامان... آره گلم... آره مامانم -

 یمحکم یلیخواست بلند شود س یگذاشت و وقت يآب را گوشه ا وانیل نیشرو.دیرا در آغوش کش یتیگ زمرد

 .دیغر یمرتض. نگاه کرد یشوکه شد که با تعجب به مرتض يبه قدر. چشمانش پراندبرق از 

 یاجازه م دیکنم نبا یاوقات فکر م یگاه. يزنت رو تو معرض خطر بنداز دینبا یزدم که بدون نیا يبرا نویا -

 .دادم زمرد باهات ازدواج کنه

 :دیندخ نینگاه شرو دنیبا د یمرتض. داشت یبرنم یچشم از مرتض نیشرو

 چته حاال؟ -

 .زدن یلیتا حاال به من س يمعدود يآدما -

 :گفت يبا خونسرد یمرتض

 ...شون یکیمنم جزو  -

 :به خود آمده بود متوجه شان کرد بایکه تقر یتیگ يصدا

 ؟یگفت یتو چ یمرتض -

 ؟یگ یکدوم حرفم رو م -

 .ازدواج کرده یزمرد با ک -

 :را نشان داد نیبا دست شرو یمرتض

 .حضرت آقا نیا -

اش را باال داده بود و  رهیت يموها. اش یسالگ یس يبود در اواسط دوره  يمرد.شد قیدامادش دق يرو یتیگ

 يسر یمرتض. بلند شد و به حالت قهر به اتاقش رفت شیاز جا یبه سخت. زد یرنگش برق م یچشمان مشک

 .دیتکان داد و خند

 .هیعیطب... نیناراحت نش -

زمرد هم از . آن نشست ياز مبل ها رفت و رو یکیبه طرف  نیشرو. کرد تیتاق هدارا به سمت ا لچرشیو

هر . دیو زمرد را در آغوشش کش دیخند نیشرو. انداخت نیشرو يپا يسوء استفاده کرد و خودش را رو تیموقع

 .تگذاش نیشرو يگونه  يزمرد دست رو. بردند یاستفاده را م تینبودند نها یو مرتض یتیگ نکهیدو از ا
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 بابا زد تو گوشت؟ ومدیدردت که ن-

 :لبخند زد نیشرو

 .زمینه عز -

زمرد زمزمه  رگوشیز نیشرو. بر آنان زد یطوالن يگذاشت و بوسه ا نیشرو يگونه  يرا رو شیلب ها زمرد

 :کرد

 .خونه خودمون میو بر میجمع کن دیکم کم با نکهیمثل ا -

 :با تعجب نگاهش کرد زمرد

 چرا؟ -

 .یکن یم ینطویچون تو ش -

 :اخم کرد زمرد

 ...جنبه یب -

 :به همسرش کرد قیعم ینگاه نیشرو

 .موارد جنبه ندارم نیمن در ا.قبال هم بهت گفتم -

 

**** 

 .کرد یم هیتخت نشسته بود و آرام گر يرو یتیگ. را متوقف کرد لچریزنش و يرو به رو یاتاق مرتض در

 ؟یکن یم هیچرا گر زمیعز... جان یتیگ -

 ؟یدونست یتو م -

 .زنگ زد و گفت نیشرو شیزمرد زنده ست؟ چند روز پ نکهیا -

 ه؟یک نیشرو -

 .کنم یدامادت رو بهت معرف ینذاشت يانقدر که ناراحت شد -

 از ازدواج زمرد؟ یتو خبر داشت -

 .آره خبر داشتم -

 ؟يدختر داد هیک ستیپسر که معلوم ن هینشناخت به  دهیند یچ يبرا-

 :هش کردنگا دهیرنج یمرتض
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پسر ... کردم قیمن کامل تحق. شناسمش یکه نم يپسر هیمگه من دخترم رو از سر راه آوردم که بدم به  -

 .سهیپل.هیخوب

 ازدواج کردن؟ یازدواج کردن؟ اصال ک یپس چرا پنهان -

 ییاز ازدواجش بو یخواست کس یمهم بود و نم تیمامور هی يپسر تو نیاون موقع ا.عقد ساده بود هیفقط  -

 .ببره

 عقد کردن؟. ینگفت... تیذاشت بعد از مامور یم -

 .هست یسه سال -

 سه سال؟ -زد غیج یتیگ

 .تموم شده بایپسره االن تقر تیتازه مامور... آره سه ساله...آروم بابا -

 ؟يکرد قیتحق یتو مطمئن -

 ...گفتم که. کردم قیتحق...آره خانوم -

 د؟بو یاسمش چ یگفت -بلند شد شیاز جا یتیگ

 ...رزم آرا نیشرو...نیشرو -

 ه؟ی؟ درجه ش چ...سهیپل -

 .سرگرده -

 چند سالشه؟ -

 .و شش سال یس -

 :تخت نشست يحال رو یب یتیگ

 ...یمرتض -

 شد باز؟ یچ -

 .پسره چهارده سال از زمرد بزرگ تره نیا -

رو  گهیدو تا همد نیا کرد؟ یمون موافقت م يبا خواستگار دیبابات نبا. منم ازت ده سال بزرگ تر بودم -

 .دوست دارن

 ؟یکنن چ تیاگر به خاطر شغلش زمرد رو اذ. سهیپسره پل نیا. من واسه زمرد نگرانم -

 .میزشته تنهاشون گذاشت میبر ایحاال ب... نترس -
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 .باز شدن در آمد و رخسار بلند سالم کرد يهمان لحظه صدا. چرخدار رفت و آن را هل داد یپشت صندل یتیگ

 .سالم بابا... مامان سالم -

رخسار در آغوش . برد رونیرا از اتاق ب یمرتض ،یتیگ. رخسار بلند شد غیج يصدا هیثان کی يبه فاصله  و

 .گفت یبعد رخسار به شوخ قهیچند دق. کرد یم هیخواهرش گر

 ...یگرفت یقبال انقدر آبغوره نم...تو هم گهیبسه د -

 .واهرش زل زدزمرد هم در چشمان خ.فقط نگاهش کرد رخسار

 ...کشما یگاز گرفتنه؟ چنگولت م يقدم بعد ه؟یچ -

 :زد غیخودش را نگرفت و ج يجلو رخسار

 ...زمرد -

 ...مرض -زد غیهم ج زمرد

 :و زمرد شروع به قهقهه زدن کرد هیگر ریدوباره زد ز رخسار

 .مامان دخترت خل شده -

 ؟يتو زنده ا یچ يبرا -رخسار

 :دیخند زمرد

  رم؟یبم یدوست داشت -

 نیموشکافانه به شرو. همراه آران بود نیشرو. آورد ادیروز قبل را به  عیشد و وقا نیرخسار تازه متوجه شرو و

 شیعزم رفتن کردند رخسار از جا نیزمرد و شرو یساعت بعد وقت کی. دیدر نگاهش ند یینگاه کرد اما رد آشنا

 .داخل شد دشد و زمرچند لحظه بعد در اتاقش باز . بلند شد و به اتاقش رفت

 .خودم يبرم خونه  دیبا گهید... من.خواهر بزرگه... يخواهر -

 :دیکش یقینفس عم رخسار

 .نینکرد یشماها که هنوز عروس -

 .اون يبرم تو خونه  دیبا... نمیمن زن شرو. گرفتن ینداره عروس یبعد از سه سال معن گهید -

 :آمد نیمردانه شرو يصدا

 ...گهید میبر..زمیزمرد عز -

 :گذرا کرد یبه رخسار نگاه نیشرو. بود نگاه کردند ستادهیکه در درگاه ا نیو رخسار به شرو زمرد
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 .دونه یم گهیزمرد که د...البته.گم یآران رو نم هیقض یبه کس يخودت نخوا یمن تا وقت -

 :لب گفت ریز رخسار

 ...اما...یمرس -

 :آرام تر صحبت کرد یکم نیشرو

 .ران دوستت دارهاما مطمئن باش آ -

 ؟یهمه چ ریزد ز یچ يپس برا -

 بذارم خودش از خودش دفاع کنه؟ ایمن بگم بهتره  -

 :برداشت نیبه سمت شرو یقدم زمرد

 ...کنه یمطمئنم بهتر قانعش م.بده حیرخسار توض يبذار آران خودش برا -

 :سر خم کرد نیشرو

 .منه يله آران پسرخا... در ضمن. خدانگهدار بانو رخسار زادمهر -

 

 

**** 

 .چانه اش گذاشته بود رینشسته بود و دستش را ز نشیدر ماش اشاری

 .ده ینم یمعن... شه ینم -

 :داد هیبه در تک نیشرو

 ده؟ ینم یچرا معن -

 .که بخواد وکالت گودرز رو قبول کنه ستین یجوکار با اون گذشته آدم یعل -

 .زنه یپول هر جا حرف اول رو م. قربان نیزن یحرفا م -

 :کرد نیبه شرو ینگاه اشاری

 ؟يدیش رو د یخونه زندگ -

 .داره هیخودش ما شترهیمعموال هر کس دنبال پول ب... دمید.بله -

 :متفکرانه گفت اشاری

 .کردن دشیتهد ه،یموفق لیوک نکهیبه خاطر ا دیشا... دیشا... کنم ینم يفکر نیهمچ یمن ول -
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 :را باال داد شیابروها نیشرو

 زن و بچه داره؟ نیگفت...دیشا -

 .پسر هیدو تا دختر و . با سه تا بچه...آره -

 .کشن یکرده باشن که زن و بچه هاش رو م دیامکان داره مثال تهد. دونم ینم -

که در حال  دیشد د یاز همان فاصله م. خانه اش پارك کرد نگیدرب پارک يجلو یعل نیلحظه ماش همان

در را پشت سرش  يرمردیپ. را به داخل برد نیماش یباز شد و عل نگیرکدر پا. فرمان است يضرب گرفتن رو

 .بست

  ؟يدید -اشاری

 رو؟ یچ -

 .هیآدم عصب هیکار  نیماش ياون مدل ضربه زدن رو -

 :دیخند نیشرو

 .نباشه یعصب نیتهران به من نشون بد ينفر رو تو هیاالن  -

 :دیهم خند اشاری

 .کاسه ست مین ریز يکاسه ا هی.اما من شک دارم -

**** 

 .شام بود زیم دنیکه در حال چ دیبه سرعت در عمارت را باز کرد و چکاوك را د. وارد خانه شد یعل

 ...چکا -

 :به سرعت برگشت چکاوك

 !يسروصدا اومد یسالم،چه ب...یعل -

حرکت  یچکاوك شوکه ب. دیانداخت و به طرف چکاوك رفت و او را در آغوش کش نیزم يرا رو فشیک یعل

 .بود ستادهیا

 ا؟یآ رمیم یچت شده؟ دارم م یعل -

 :نگاهش کرد یعصب یعل

 ...ایزن یحرفا نم نیاز ا گهید -

 :قهقهه زد چکاوك
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 .ره سفر آخرت یکنه داره م یآدم فکر م یکن یکه تو رفتار م ينجوریخب ا -

 ...چکاوك -دیغر یعل

 :دیخند چکاوك

 .رو صدا کنممن برم بچه ها  نیبش. يحاال ناراحت نشو همسر -

دوان دوان به طرف  ياز سه سال سن داشت از گوشه ا شتریآتوسا که ب. از آغوش همسرش جدا شد چکاوك

فکر نکرد که  نیوقت به ا چیه. خم شد و آتوسا را در آغوشش گرفت نیزم يو آرام رو دیخند یعل. دیدو یعل

 انیم يزیهم که صورتش چ سایپر. بود یعل هیشب ایچکاوك بود اما آر هیآتوسا کامال شب. ستیآتوسا دختر او ن

دو ساله را در  يایچکاوك آر. دوست داشت ایو آر سایپر يآتوسا را به اندازه  یعل. بود ستایو چ یصورت عل

را  سایپر یعل. ساله هم دوان دوان به سمت پدرش آمد ازدهی يسایپر. آمد یم یآغوش گرفته بود و به سمت عل

. کرد یشوهرش را نگاه م یکرد و چکاوك با نگران یم يباز شیبا غذا یعل. فتندشام ر زیو همه سر م دیبوس

بعد  قهیکم غذا بود و پنج دق شهیآتوسا مثل هم. داد یم یرا بغل کرده بود به او ماکارون ایچکاوك همانطور که آر

 ونیزیتلو يجلو نیزم يرفت که رو شیغذا دور شد و به طرف لگوها زیو کمک چکاوك از م ادیبا تالش ز

چکاوك هم . آتوسا تالش کرد چکاوك را پس بزند و به طرف خواهرش برود دنیهم با د ایآر. پخش شده بودند

 .نگاه کرد سایپر هی. گذاشت نیزم يخورد او را رو یغذا نم ایآر دیکه د

 ؟يخور یمامان جان چرا نم -

 ...ستیگشنم ن -

 :دیخند چکاوك

 ...االن شام بخور نبودم که گهیخوردم د یم پسیچمنم بودم و اون همه  شیساعت پ هی -

 ...بابا پسیهمه چ نیا - نگاه کرد سایبه پر یعل

 :گفت سایپر

 .من برم بخوابم فردا امتحان دارم...خوش مزه ست... شه  ینم -

 .برو...برو دختر -

 :چند قدم که دور شد چکاوك گفت آتوسا

 ...نره ادتیمسواك  -

 ...باشه مامان -
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اما  دیبه او مامان بگو سایخنده دار بود که پر یاوك هنوز هم با گذشت سه سال از ازدواجش با علنظر چک از

 .بود رفتهیرا پذ رییتغ نیا سایپر

 ...يپر يامروز رفتم مدرسه  یعل -

 خب؟ -

 .پدر مو درآوردن. دارم یچه نسبت يبدم من با پر حیبراشون توض دیهر دفعه با -

 ...تا بچه داشته باشه سه ادیخب به خانم ما نم -

 :سرش را مالش داد چکاوك

 .ش از دستمون در رفت یسوم -

 :با تعجب نگاهش کرد یعل

 ؟یچ -

پدرمو . سالش بود وقت بچه دار شدن من نبود هیتازه آتوسا  یوقت یول امیگم؟ من عاشق آر یمگه دروغ م -

 .کنه یکمکم م یکل ادیکه از مدرسه م يبازم به پر... دو تا نیدرآوردن ا

 .خانومم يچقدر گله دار -

 .دوست دارم تینها یهر سه تاشون رو ب... ننیریاما بازم ش. میکن یصحبت م میدار زمیعز ستیگله ن -

چکاوك . دیهم دراز کش یعل.تخت خواب انداخت يخود را رو یو آتوسا، چکاوك با خستگ ایاز خواباندن آر بعد

در گوشش  شهیوحشتناك خورد شدن ش يش بکشد اما صدااو را در آغو یچشمانش را بست و گذاشت عل

 .با وحشت گفت یدر آغوش عل. دیچیپ

 بود؟ یچ نیا یعل...یعل -

آن را که . پنجره را خرد کرده بود شهیش یسنگ. و چراغ را روشن کرد دیکش رونیخود را از تخت خواب ب یعل

 .کاغذ نوشته بود يرو يزیچ. دبود برداشت و کاغذ را از دورش باز کر دهیچسب دیسف يدورش کاغذ

 .ینیب ینم گهیببره زن و بچه هات رو د ییبو انیاز جر سیپل -

 .امد یداشت سرش م دیترس یآنچه م. دیکش یقیچشمانش را بست و نفس عم یعل

**** 

مبارزه با  ياتاقش در اداره  یصندل يبودند و سورنا رو ستادهیسورنا ا يجلو یدر لباس شخص اشاریو  نیشرو

 .کرد یاد مخدر نشسته بود و به گزارش آن ها گوش ممو
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 ...شد بیدنبالش غ میبر میتا اومد - نیشرو

 :بلند شد یصندل ياز رو سورنا

 ...اونجا دینر گهید. کردن دشیتهد دنیخونه ش د کیشما رو که نزد... پس حدستون درسته -

 :کرد گفت ینگاه م نیکه متفکرانه به شرو اشاری

 .انجامش بده که سرعت داره دیبا یکی یلو.دارم يفکر هی -

 :کرد اشاریبه  هیعاقل اندر سف ینگاه نیشرو

 ن؟یچونیپ یچرا م... گهیبرم د دیمن با نیخب قربان بگ -

 يرا رو یرنگ یکاله کاسکت مشک.در نظر گرفته بودند شد شیکه برا يسوار موتور نیساعت بعد شرو کی

آن جا . باال آورد و به سرعت به راه افتاد يروزیرا به عالمت پدستش . کرد اشاریبه  یسرش گذاشت و نگاه

 نگشیبه طرف در پارک بعدو  ستادیا یساختمان يجلو. پوشش بود يکرد که برا یم فایرا ا يموتور کینقش پ

بود را  يموتور کیپ يشرکت ها يرا که منحصرا برا يدفتر. رفت یشد و به سمت نگهبان ادهیاز موتور پ. رفت

وارد . شد نگیو وارد پارک دیموتور پر يرو نیشرو. تکان داد و در را باز کرد ينگهبان سر. هبان دادنشان نگ

به او داده بود  اشاریکه مشخصاتش را  ینیشد و دنبال ماش نظرشرکت مورد  عیوس یول يطبقه ا کی نگیپارک

 .گشت

 ...یت یت يآئود... یت یت يآئود -

اش  یگوش. کرد یکرد و پوف نیبه ماش ینگاه. کرد دایرا پ یرنگ عل دیسف يربع گشتن باالخره آئود کیاز  بعد

 .و شماره گرفت دیکش رونیب بشیرا از ج

 ...نیبله شرو -

 باز کنم؟ يچجور نویقربان من در ا -

 ؟...يبلد یتو که گفت -اشاری

 .ره یتا هفت آسمون م رشیدزدگ يکه دست بهش بزنم صدا نیماش نینه ا یبله ول -

 .نکن يکنم کار احمقانه ا یاما خواهش م یبکن يکار هی دیبا نیشرو -

 :دیلبش را گز نیشرو

 .چشم قربان -
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 ریز. نشست شیلب ها يفکر کرد و بعد خنده رو يچند لحظه ا يبرا.شد رهیخ نیرا قطع کرد و به ماش تماس

 .لب گفت

 ...تونم بکنم ینم يا گهیکار د -

 شهیدستش را خم کرد و محکم به ش. در سمت راننده يه پنجره هم ب یبه آرنج دستش کرد و نگاه ینگاه

بار دوم  يبه سرعت برا نیترك برداشت اما خورد نشد و شرو شهیش. بلند شد نیماش ریدزدگ يصدا. دیکوب

را که از قبل برداشته بود داخل  یلیموبا نیشرو.خورد شد  شهیش نباریا. دیکوب شهیبه ش میآرنجش را مستق

 . و به سرعت سوار موتورش شد و از محل دور شدانداخت  نیماش

**** 

 :تحمل نکرد اشاری. کرد یدستش نگاه م يرو يرا باال زده بود و به کبود نشیآست نیشرو

 بود؟ يچه کار نیآخه ا -

 :نگاهش کرد یگناه یبا ب نیشرو

 .ش رو از کار بندازم یسوت همه چ هینبود که سر  دیقربان پرا -

 :دیخندحالت  نیبه ا سورنا

 ش نشده؟ يزیحاال دستت که چ -

 :از درد در هم رفت اما گفت  نیشرو صورت

 .ضد ضربه شدم گهیمن د...قربان نه–

 .اما اون کارت درست نبود -سورنا

رو از  رشیتونستم دزدگ یکنم م قیو کارکردش تحق نیماش نیاگر قبلش وقت داشتم در مورد ا. مجبور بودم -

 ...پس. بود رممکنیم غمدت ک يکار بندازم اما تو

 :در هم رفت نیصورت شرو. را بلند کرد و نگاهش کرد نیدست شرو اشاری

 ...آخ -

 .نمشیبذار بب -

 .هم که توش نرفته شهیش... هیدگیضرب د هیفقط  -

 .دیکش رونیرا از آن ب شهیش يتکه ا. اش کرد یرا بلند کرد و وارس نیکت چرم شرو اشاری

 .ود رگ دستت پاره بشهکت نبود ممکن ب نیاگر ا -
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 .دیکت رو زمرد برام خر نیبرم از زمرد تشکر کنم ا. حاال که زنده ام -دیخند نیشرو

 :داد هیتک زشینگاه کرد و بعد به م اشاریو  نیبه شرو سورنا

 .داشت دیدرجه خواه عیپرونده که بسته بشه همه تون ترف نیا -

 .احترام گذاشتند به هم نگاه کردند و بعد به سورنا نیو شرو اشاری

**** 

. دفتر وکالت را ترك کرد یبود به چه حال دهیرا خرد کرده نفهم نشیماش ي شهیش یبود کس دهیفهم یوقت یعل

را که جمع  یتوانست کسان یجمع کرد و عل نیها را از داخل ماش شهیساختمان خرده ش داریکه سرا نیبعد از ا

زنگ تلفن در  يصدا. شد و به طرف خانه رفت نشیوار ماشزنگ نزنند س سیکند که به پل یشده بودند راض

پارك  يرا کنار نیماش. خودش نبود لیزنگ موبا يصدا نیا. زنگ گوش داد يبا بهت به صدا. دیچیپ نیماش

 دیاست که او را تهد یکرد مطمئن بود از طرف کسان شیدایپ یصندل ریز یگشت و وقت لیکرد و به دنبال موبا

 .کنار گوشش برد ار لیفحه ضربه زد و موباص يبر رو. کرده اند

 بله؟ -

 جوکار؟ یعل...جوکار يآقا -

 .خودم هستم...بله -

خط  هیخط  نیا. هم از خودت نشون نده ییعکس العمل نابه جا چیه.يخوام به حرفام با دقت گوش بد یم -

 .میتونه بفهمه که ما باهات تماس گرفت ینم یپس کس هیماهواره ا

 ...پس-

کردن تا  دتیرو تهد میدون یما م.ياداره صحبت کرد يباهام تو.فروزش هستم مساریمن ت...جوکار يآقا -

 .يریرو به عهده بگ میوکالت گودرز سل

 ...نمیامروز که ماش -

نگو چون احتمال  يزیچ چیه. میبنداز نیماش يرو تو لیتا موبا میرو بشکن نتیماش شهیش میما مجبور شد -

 ؟یکن یم یرانندگ ياالن دار. گذاشته باشن شنود نتیماش يدم تو یم

 ...نه -

 .گم یرو م یمن بهت کامل همه چ. یپس شروع کن به رانندگ -

 .سورنا ادامه داد.شروع به حرکت کرد نیماش
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که گودرز استخدام کرده  یاون کس یدون یم. کوتاه بده یلیخ يجواب ها ایریفط جواب من رو با بله و خ -

 ه؟یک فدوتف يوریکشتن  يبرا

 ...نه -

 در مورد کاراش بهت گفتن؟ يزیاصال چ -

 .ییزایچ هی -

 :کم آورده بود سورنا

 اونا وارد خونه ت هم شدن؟ -

 :اورد ادیروز قبل را به  یعل

 ...بایتقر -

 هیزن و بچه هات رو ببرن به  نکهیا يفرستم برا یامروز من چند نفر رو م نیهم.میکن یما ازتون محافظت م -

 ..امن يجا

 ...نه -

 .دم یمن قول م.بهتون نرسه یکه دست کس ییجا متونیبر یچرا؟ ما م -

 ...خوام  یمن نم -

 .ادیسرشون نم ییمطمئن باش بال -

 .و آران گفت اشاری، نیکه قطع شد سورنا رو به آرت تماس

 .میدگر یدنبالش م میباشه که ما دار یکرده همون کس دیرو تهد یکه عل یکس نیزنم ا یمن حدس م -

 يش اونقدر يراندازیکه مهارت ت یو فقط مونده اون کس میکرد ریچون ما همه باند رو دستگ...احتماال -اشاری

 .بلند بشه نیدست شرو يرو یباالست که بتونه حت

 :شد نیمتوجه شرو اشاری. خشک شد شیسر جا اشاریحرف  نیا دنیکه تازه وارد شده بود با شن نیشرو

 شد؟ یچ –

 :گفت لب ریز نیشرو

 ...از من هم باالتر باشه يراندازیکه تو ت یکس -

 :دیبه چانه اش کش یدست

 .رو داشته باشن تیقابل نیهستن که تو تهران ا یکم يآدما -
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 :نگاهش کرد سورنا

 ؟...یشناس یتو مگه همه رو م -

باند  نیا ياز تو رو یکس دیشا...سابقه شون. کنه یشناسم هم کمکمون م یرو که م ییهمونا یول....نه قطعا -

که اول  یکس... که االن گم شده یکس. روز مبادا نگهش داشته بود يرو که گودرز برا یکی...  دیشا. میجا انداخت

 .انداخت ریکه آران رو گ یکس. شه یگم م. شه یکشته نم... شه و بعد یدستور قتلش داده م

 :شده بود گفت رهیخ نیکه به زم اشاری

 ش؟یشناس یتو م -

کنن  یگم شده که همه فکر م يجور هیاگر اون آدم  ؟یزده باشن چ یدست هیاگر بهمون . کنم یم فکر -

 ...مرده

 .شن یکم م يآور رتیتعداد مظنونامون به طرز ح... مشخصات نیآدم با ا نیا -آران

 .شه یآدم م هیکه فقط محدود به  يجور هی – نیشرو

 ؟یک -سورنا

بود  یاون کس. ستین يکه ازش خبر هیاالن مدت. نوشاد دادگر. هم گفته بودزمرد قبال در مورد پسر خاله ش ب -

به نوشاد  نکهیروز گودرز بعد از ا هی ادمهیباند گودرز بودم  يتو یوقت شیچند وقت پ. انداخت ریکه آران رو گ

رو سر به  گفت که نوشاد گهید یکیمن به  يجلوبندازه بعد از رفتن نوشاد از عمارت  ریدستور داد آران رو گ

نوشاد، از کشتنش صرف نظر کرده و  يراندازیت يدم بعدا با در نظر گرفتن مهارت ها یاحتمال م. کنن ستین

 .من کرده نیگزیکشتن سرهنگ فدوتف جا ياونو برا

 ؟يدید کینوشاد رو از نزد -سورنا

 .دمشیدور د يدو بار تو عمارت اونم از فاصله  یکیفکر کنم ...نه -

 .گفت اشاریو  نیرو به آرت سورنا

 ن؟یکن یم دایاز خونه ش پ یسر نخ نینیبب. نوشاد دادگر نیا يخونه  نیشما دو تا بر -

 :گفت عیسر نیشرو

 ...نه قربان -

 :اخم کرد سورنا

 چرا؟ -
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 .سنیزنن که پل یداد م يلومتریو سرهنگ از دو ک نیآرت.بودنش محرزه نره اونجا سیکه پل یبهتره کس -

 :دیرسپ سورنا

 ه؟یچ شنهادتیپ -

 .میمن و زمرد و خواهرش رخسار با هم بر -

 :کرد یظینام رخسار اخم غل دنیبا شن آران

 چرا رخسار؟ -

من به عنوان شوهر ... کایریخواهر داره به اسم نائ هینوشاد .خب دخترخاله ش اونجاست -اعتراض کرد نیشرو

تازه من هنوز اطالعاتم وارد ... نداره که یمشکل نیا. خونه خاله همسرم میر یزمرد با همسرم و خواهرش م

 داره؟... ارهوجود ند ییرزم آرا نیهنوز شرو. ام ينفوذ سیهنوز من پل. سازمان نشده

 :کرد دییتا اشاری

 .گه یراست م -

**** 

که همانجا  نیزد و به سورنا و آرت يگودرز پوزخند.گودرز بود يدرست رو به رو. نشست یصندل يرو یعل

 :نفسش را فوت کرد. بودند نگاه کرد تادهسیا

 .نیگذاشت ونیدرم ونیانگار شما قبال شرطتون رو با آقا...خب -

 :کرد یم يوافر يروزیاحساس پ گودرز

 .قایدق -

 :گودرز را محکم گرفت یبه طرفش برگشت و صندل سورنا

 .فرش بکشونمت تونم از عرش به یم هیثان هیدر عرض .مصرفت غره نشو یبه خودت و اون مغز ب -

 :گفت یرو به عل گودرز

 ...ایشاهد باش.کنه یم دمیتهد...یعل ینیب یم -

 :نوشت و هم زمان گفت يزیخم کرد و چ يبرگه ا يسرش را رو یعل

 .مساریت نیموکل من رو ندار دیشما حق تهد -

 :دیلبش را گز سورنا

 .ده ینم تیکس بهش مصون چیه دییبه موکلتون بفرما -
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 :زدلبخند  گودرز

کمتره  هیاز روس تینها یش ب یو چون قدرت نظام... شه یجنگ م هیوارد  رانیو ا رهیم یفدوتف م يوریو  -

 یرو م يادیز يها "و"بازم بگم فروزش؟ .شه یم کسانیش در عرض چند روز با خاك  یاتم يبا بمب ها

 .ارمیتونم واسه ت ب

. دادگر ها رفته بود تا اطالعات کسب کند يخانه  بود که در همان ساعت به نیبه شرو دشیسورنا تنها ام و

 .را بست شیجلو يپرونده  یعل

نسبت داده  شانیکه به ا ییجرم ها یکامل از تمام تیدر صورت اخذ مصون م،یگودرز سل يموکل من، آقا -

اجالس مواد  سیفدوتف، رئ يوریاست که قصد کشتن سرهنگ  یمدع سیپل يرویرا که ن يشده، نام فرد

 روزش؟ف مساریت دیریپذ یرو م نیشما ا.کند یرا دارد را افشا م شیواقع در اتر نیدر ومخدر 

 :با تحکم گفت سورنا

و  میکن یرو قبول نم نیکدوم ا چیه یسردار محمد ابطح ،یانتظام يروین ينه بنده و نه فرمانده ...ریخ -

متهم در  يمحاکمه  گهید يهفته . هم قبول نکنن شونیا نیجمهور وقت هم بر سیرئ شیمطمئنم شما پ

جرائمش حکم اعدام  لماه با اثبات کام کیشه و خدا بخواد تا کمتر از  یانجام م یکامال خصوص یدادگاه

 .شه یبراش صادر م

 :بعد بلند گفت و

 ...سرباز افشار -

 :دیداخل شد و پا کوب يباز شد و سرباز در

 .بله قربان -

 .متهم رو ببر بازداشتگاه -

 :که فقط او بشنود گفت يجور یزد و به آرام یمحو به عل يدر حال بردن گودرز بود او پوزخندسرباز  یوقت

 .انیزن و بچه هات هم باهام م رمیمن بم -

 .شده بود واریمانند گچ د یرفت رنگ عل رونیگودرز که ب. دیکش یقینفس عم یعل

 :به طرفش رفت نیآرت

 حالت خوبه؟ -

 .کشن یچکاوك و بچه ها رو هم م رهیفت اگر بمگ...کرد دیتهد -گفت یبه سخت یعل
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 ...مطمئن باش.رسه یبهشون نم یبعدش دست کس.رن دنبالشون یبچه ها دارن م -گفت سورنا

 :ادامه داد نیبعد رو به آرت و

 .میکن دایبه سرعت نوشاد رو پ دیبا. میکرده باش ریکنم که همه باندشون رو دستگ یمن فکر نم -

 :سورنا نگاه کرد به ياعتماد یبا ب یعل

کنم اونو تبرئه کنم و  یکه با تمام وجود سع نیندارم جز ا ياگر دستش به اونا برسه من چاره ا... مساریت -

 .کار رو بکنم نیتونم ا یم... گم یم نویمتاسفم که ا

 :اخم کرد سورنا

 ؟ینخون اسی ي هیشه انقدر آ یم.میکن یما از همه تون محافظت م... جوکار يآقا -

 :را برداشت فشیبلند شد و ک یعل

 .تونم اجازه بدم زن و بچه هام تو معرض خطر باشن یمن نم -

 :گفت نیآرت

 .نهیب ینم بیکس آس چیاونوقت ه نیکن يشما با ما همکار. ده جناب یاجازه رو نم نیکس ا چیه -

عکس  دنیبا د. دیشنرا  لشیزنگ موبا يکه شد صدا نشیسوار ماش. رفت رونیتکان داد و از اتاق ب يسر یعل

 .صفحه لبخند زد يچکاوك رو

 .زمیبله عز -

 :چکاوك او را ترساند غیج

 .یعلــــــــ...یعل -

 شده چکا؟ یچ -

 ...ایب یعل... خونه ایتو رو قرآن ب یعل -

 .نکن هیاومدم گر... اومدم -

 .داشبورد گذاشت يرا رو لیرا زد و موبا کریاسپ یعل. کرد یم هیبلند گر چکاوك

 ...خونه ام گهید قهیآروم باش من ده دق زمیعز -

**** 

 .نشسته بود که در زدند زشیپشت م سورنا

 ...تو ایب -
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 .معلوم شد نیباز شد و قامت بلند شرو در

 ...سالم قربان -

 :سرش را باال آورد سورنا

 شد؟ یچ.سالم -

 یم شتریشده که من احتمال دوم رو ب میقا ایمرده  ای یعنی. که آران رو گرفتن گم شده ینوشاد از همون وقت -

 .دم

 ؟یخانواده ش چ -

 .نداشتن اما من به حرکات خواهرش مشکوك شدم يپدر و مادرش مشخصا خبر -

 :کرد ادداشتیرا  يزیچ سورنا

 چرا؟ -

 .کرد اما بعدش خوشحال شد هیو بعد گر دیکه زنده ست اولش ترس دیزمرد رو د یوقت -

 ...داره یبیچه ع -

نوشاد رو  ي هیزمرد از قصد بر اساس اون چه که من بهش گفته بودم قض ینداره اما وقت یمشکل اشنجیتا ا -

 يدونم چجور ینم...انگار. نبود یعیعکس العملش طب... دختر نیکرد اما ا هیوسط مادرش شروع به گر دیکش

 .بگم

 بود؟ یاسم خواهر نوشاد دادگر چ...بگو کامل در مورد  اشاریبه  -

 .دادگر قربان اکیرینائ -

بده خطش رو . رونیازش هست رو بکشه ب یهر اطالعات. بکنه قیدادگر تحق کایرینائ نیبگو کامال در مورد ا -

 .هم کنترل کنن

 :دیپا کوب نیشرو

 .چشم قربان -

**** 

که وسط  دیرا د یجسم. در را باز کرد و به سرعت به داخل خانه رفت. در باال رفت يجلو ياز پله ها یعل

 .افتاده بود ییرایپذ

 ...چکاوك -
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 .جلو رفت و بلندش کرد یعل. تکان خورد اما بلند نشد زن

 ...زمیچکاوك عز -

 .را در بر گرفت یاز خشم وجود عل یموج. سرش را باال گرفت چکاوك

 شده؟ یچ -

 :زار زد چکاوك

 ؟...بودن یک نایا یعل. رو با خودشون بردن يپر.... رو بردن سایپر... یعل -

 :خشکش زد یعل

  ؟يپر...پــ -

 :دیپرس

 و آتوسا کجان؟ ایآر -

 :کنار چشمش گذاشت قیزخم عم يبا بغض دست رو چکاوك

 .ارمشونینرفتم ب...مهدن -

 :هق هق ادامه داد با

 ...سیپل میزنگ بزن دیبا -

 :به سرعت مخالفت کرد یعل

 ...نه اصال -

 :خون کنار لبش را با دست پاك کرد چکاوك

 چرا؟  -

 :دیکرد و پرس کیچکاوك خود را به شوهرش نزد.جواب نداد یعل

 گم چرا؟ یم -

 :دیکش ادیفر یعل

 .استیعوض نیچون همه ش به خاطر ا -

 :دیترس یعل یعصب ادیاز فر چکاوك

 ؟یعل يکار کرد یتو چ...یعنی -

 :عقب رفت عقب
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 .ارمیخورم اسمتم نم یم قسم ستایبه روح چ... بخشمت یوقت نم چیه ادیب سایسر پر ییبه خدا بال یعل -

 .چکاوك را گرفت يجلو رفت و بازو. بود یعصبان یعل

 ...نکردم یمن کار خالف ؟ياریچرا اسم منو ن -

 ...یتیتو چه وضع يپر ستیاالن معلوم ن... یعل.... ينکرد یاگر کار خالف -

 :نگاهش کرد یبا نگران یعل.ناگهان خشکش زد چکاوك

 شد چکا؟ یچ -

 :داد تکانش

 ...اوكچک -

 :دوخت ینگاه گنگش را به عل چکاوك

 ؟یاگر مثل من بشه چ...اگر -

 :متوجه نشد یعل

 ؟یچ -

 ...!ارنیکه سر من آوردن سر اونم ب ییاگر بال...سالشه ازدهیفقط  سایپر -

 چکا؟ یگ یم يدار یچ -

 یاز آن چه م. دبازگشته بودن شیکابوس ها.کوفت یم یعل ي نهیبا مشت به س.کنترلش را از دست داد چکاوك

کرد  یحالت او آشنا بود بغلش کرد و سع نیسه سال با ا نیکه در طول ا یعل. دوباره به سرش آمده بود دیترس

 .بود ارحالت تنها چاره همان ک نیدر ا. نسبتا محکم او را تحمل کند يضربه ها

**** 

 .وارد شد مهیاو سراس يدر اتاق سورنا را زد و با اجازه  اشاری

 .جوکار رو گروگان گرفتن یدختر عل... قربان -

 :برخاست شیاز جا سورنا

 ؟یدون یاز کجا م -

 .خودش االن با اداره تماس گرفت و گفت -

 :سر تکان داد سورنا

 برن؟ شیمگه قرار نبود دو ساعت پ. خونه امن هیبرو چند نفر رو بفرست ببرنشون .میوا داد...اشاری میوا داد -
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 :دیکش ادیسورنا فر.اختاند نییسرش را پا اشاری

 سرهنگ؟ يد یچرا جواب نم -

که  یدر حال.... شده دایپ يشهر نیب ياز جاده ها یکی يون بچه ها تو دیخبر رس شیپ قهیده دق نیقربان هم -

 .سوخته یم شیآت يداشته تو

 :ماند رهیخ يبه گوشه ا سورنا

 ؟يرو آورد کایرینائاطالعات اون دختره ... بدجور سرهنگ... میبدجور رو دست خورد -

 :سورنا ادامه داد.را به سورنا داد يپرونده ا اشاری

 یاگر الزم بود همونجا هم م. ستنیخطر ن يتو گهید یش یو مطمئن م ير یم گهید پیاک هیخودت با  -

 .یمون

 :گفت ظیسورنا با غ.دیپا کوب اشاری

 .آزاد -

**** 

. به طرفش رفت نیآرت دنیبا د اشاری. زد یفنش حرف مبا تل اطیح يگوشه  نیآرت. از اداره خارج شد اشاری

 .شد یهر لحظه بلند تر م نیآرت يصدا

 پول دادم؟ یخانم بنده به شما الک -

 ؟یچ یعنی -

 داره؟ يبچه پنج ساله چه آزار هیمگه  -

 ه؟یبهانه چ گهیخب پس د -

 ...نیبگ نویهم -

 .کنم ین حواله مبله به حسابتو.هم دارم يا گهیمگه چاره د... بله حتما -

 .گفت اشاری. احترام گذاشت. شد اشاریرا قطع کرد و متوجه  تماس

 داره؟ یشده؟ مهتاب مشکل یچ... آزاد -

 .نداشتم تا حاال صد دفعه زده بودمش اجیاگر بهش احت. حرص پول داره کهینه زن -

 :يخند اشاری

 .نمونه که مهتاب هم تنها یمرغا شدن باش یبه فکر قاط دیپس کم کم با -د
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 :نشست نیدر چشمان آرت یبزرگ غم

 .دچار کنم وایرو هم به سرنوشت ش گهید یکیخوام  ینم...من -

 .را از دست داده بود گانهیاو هم . را از دست داده بود يزیاو هم عز. کرد یدرکش م اشاری

 ؟یکن یبهم کمک م -

 :ستادیصاف ا نیآرت

 .حتما -

 ؟يچه کار یپرس ینم -

وقت  چیمن ه. نیبود نیدوست من و افش. نیدوستم بود نیمافوق من باش نکهیقبل از ا یزمان هیقربان شما  -

اندازه که  یم یاون زمان ادیکه منو  نیهست یشما تنها کس. ریاگر برن تو دهن ش یحت. ذارم یدوستام رو تنها نم

 .برادرم زنده بود

 :لبخند زد اشاری

 .ریدهن ش تو میبر دیچون با.آماده باش قهرمان...پس -

مخصوصا از . بود یآدم سخت کوش نیآرت. افتاد یبار اتفاق م کی یکه سال یناب ياز آن خنده ها. دیخند نیآرت

 گانهی يحرف ها نیآخر ادی. کارش زوم کرده بود اما در قلبش همان طور مهربان بود يرو نیزمان شهادت افش

که  يا گانهی. همسر برادرش بود ینکه زما يا گانهی. رفت شهیهم يچشمانش برا يکه جلو يا گانهی. افتاد

 .قاتل بود یزمان

 ".نقاب خشن گم شده هیگه صورتش پشت  یم... ناستیدلش بزرگ تر از ا نیآرت..گه یم نیافش... نیافش -"

بود  يمرد. که به نفع مردمش و مملکتش باشد يهر کار يبرا. آماده بود يهر کار يبرا. مرد عمل بود نیآرت

 یرنگ رهیت يموها. کردند ینافذ که انگار درون انسان را جست و جو م یبا چشمان. و بلند قد کلیدرشت ه

باستان  يها یونانی دصورتش مانن یکل بیمحکم داشت و ترک یفک. ختیر یصورتش م يداشت و لخت تو

 .بود

. شدند نیسوار ماش نیتو آر اشاری. شدند اشاریجا گرفتند و منتظر دستور  یکرد که در ون جیرا بس یگروه اشاری

در  يساعت بعد جلو میکمتر از ن. را در نظر گرفته بود یخانه امن. داد حیتوض نیآرت يرا برا زیکامال همه چ اشاری

 .شدند و با باز شدن در وارد خانه شدند ادهیپ نیاز ماش نیو آرت اشاری. متوقف شدند یعل يخانه 

 .امن يه خون متونیبر یم... تر عیسر... جوکار يآقا -
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 :به آن دو نگاه کرد یعل

 ...دخترم ؟یچ سایپر -

 :داد نانیاطم نیآرت

 .میگردون یسالم برش م نیمطمئن باش -

 :زل زد نیبه آرت یعل

 ؟يشما خودت بچه دار -

 خانمت کجان؟... تر عیفقط سر. کنم یدختر پنج ساله دارم و مطمئن باش درکت م هیمن  -

 يبود در آستانه  یزن. شده بود یچیکنار صورتش باندپ. چکاوك وارد سالن شدباال رفت و بعد  يبه طبقه  یعل

 .اسلحه اش را در آورد اشاری. یو سه سالگ ستیب ایو دو  ستیب

 ...بچه ها -

 :چکاوك ناله زد. را در دستش جا به جا کرد ایآتوسا را به چکاوك داد و آر. و آتوسا را در بغل گرفته بود ایآر یعل

 ....يپر -

 :قرار گفت یب اشاری

 .راحت بشه المونیاز طرف شما خ نیبذار...میکن یم داشیما پ -

. دیپشت فرمان پر نیپشت نشستند و آرت یو چکاوك و بچه ها صندل یعل. ها شدند نیخانه خارج و سوار ماش از

 :را برداشت و گفت میس یکمک راننده نشست و ب یصندل يرو اشاری

 ...دیفرزان فرزان سع -

 :بلند شد میس یاز ب یخش خش يصدا

 .بگوشم دیسع -

 .به سرعت به راه افتاد نیآرت

 کیو بعد از  نیرد گم کردن شما به طرف شمال غرب بر يبرا. نیبه بعدش رو به ما بسپر نیفرزان از ا -

 .مقر نیساعت برگرد

 .تمام...چشم قربان -

 .تمام -اشاری
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 غیچکاوك ج.بلند شد اشاری يخفه  ادیفر يد و بعد صداخرد ش نیپشت ماش ي شهیهوا را شکافت و ش ییصدا

 :داد زد نیآرت.افتادند هیزد و بچه ها به گر

 ...یرو صندل نیبخواب -

 :کرد اشاریبه  ینگاه مین

 ن؟یقربان خوب -

 :گفت اشاری

 .کن شتریسرعتت رو ب. ستیمهم ن -

 :دهانش گرفت کیرا نزد میس یخم شد و ب اشاری. گلوله وسط بزرگراه بر سرشان نازل شد باران

 ...دیمرکز مرکز سع... دیمرکز مرکز سع -

 ...به گوشم دیسع -

 ...يراندازیت... میدار ازیپل استخر به کمک ن ییمرکز تو بزرگراه بابا -

 :داد صیآن همه خش خش تشخ انیم اشاری. رد شد نیآرت کیاز نزد گرید يا گلوله

 ...میفرست یم رویاالن ن نیهم -

 :ر کردغرغ اشاری

 .کنن یبفرستن ما رو آب کش م روین نایتا ا -

 .بعد خود را به داخل انداخت قهیچند دق. کرد يراندازیو شروع به ت دیکش رونیرا از پنجره ب خود

 .اسلحه ت رو بده من فشنگام تموم شد نیآرت -

 ...تو داشبورده -

به  شانیبرا يشاد دینو سیپل نیماش ریآژ يابلند شدن صد. نبرد ییهم کار به جا نیآرت يبا اسلحه  اشاری اما

. پدال فشرد يرا رو شیپا شتریب نیآرت. مهاجم را متوقف کنند نیتوانستند ماش قهیدر عرض پنج دق. ارمغان آورد

مورد نظر را  يخانه  نگیدر پارک اشاری. کرد ینم بشانیتعق یکس. دندیساعت به مقصد مورد نظر رس میبعد از ن

 :دیپرس نیشدند آرت ادهیپ نیهمه از ماش یوقت. کرد تیرا به داخل هدا نیماش نیباز کرد و آرت

 همه حالشون خوبه؟ -
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دستش را دور کمر  یعل. شده بود سیخ هیبچه ها صورتشان از گر.تک تک افراد گذراند  يرا رو نگاهش

 اشاری. برد اشاریسمت  هم رد نگاهش را به نیآرت. کرد ینگاه م اشاریبه  یچکاوك برده بود و چکاوك با نگران

 .داد هیکت نیبه ماش. که گلوله به کتف چپش خورده بود نتوانست تعادلش را حفظ کند

 :گفت یبا نگران نیآرت

 ...اشاری -

از چکاوك و . در آن لحظه فقط و فقط دوستش بود که در معرض خطر بود. مافوقش است اشارینبود  متوجه

 .دیپرس یعل

 ن؟یاریبگلوله در  نیتون یشما م -

 :گفت یبه سخت اشاری.بود یهر دو منف جواب

 .پرستاره..شناسم ینفر رو م هی -

 قابل اعتماده؟ -

 :سر تکان داد اشاری

 .به نام فرح بخش. وهیس میشماره خونشون تو گوش...آره -

 :گفت اشاریرو به .کرد دایو شماره را پ دیکش رونیب اشاریرا از کت  یگوش نیآرت

 ارم؟کار د یبگم با ک -

 :چشمانش را بست اشاری

 ...لوفرین -

 :اشاره کرد یبه عل.دستانش بلند کرد يرا رو اشاریتکان داد و  يسر نیآرت.افتاد نیزم يبعد رو و

 .تو میبر -

 .تماس گرفت لوفریاش با ن یبرد و بعد با گوش یرا به اتاق اشاری نیآرت. خانه شدند وارد

 :دیبه گوشش رس یزن يصدا

 ...الو -

 :با عجله گفت نیآرت

 خانم فرح بخش؟ -

 شما؟...بله -
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 فرح بخش؟ لوفریخانم ن -

 .خودم هستم -

 ....سرهنگ دوم رنجبران ياز همکارا. هستم ییخانم بنده سرگرد رضا -

 :دیپرس لوفرین

 شده؟ یچ -

 ؟...دنبالتون امیتونم ب یم.دارم ازیمن االن بهتون ن. خورده ریت شونیا -

 رستان؟مایب نشیبر یچرا نم -

 ن؟یتا باور کن رهیبم دیبا. هوش شده یاالن ب... تونم خانم ینم -

 :با عجله گفت لوفرین

 ن؟یرو دار نجایآدرس ا... نه ...نه  -

 ...نه -

 .آدرس را به سرعت گفت لوفرین

 ن؟یاونجا دار. به خون دارم تاجیمن اح -

 :چک کرد نیآرت

 ...مینه ندار -

حالش ...تر عیفقط سر. بردارم زاتیتجه يسر هیمن چند واحد خون و  مارستانیب میدنبال من که بر دیایپس ب -

 بده؟ یلیخ

 ...شده هوشیب -

 :دیپرس لوفرین

 ه؟یش چ یگروه خون -

 .دانست یم یمورد را به خوب کی نیا اشاریمختلف با  يها اتیو بودن در عمل یبه لطف چند سال دوست نیآرت

- O مثبت. 

 .پس من منتظرتونم. -

 .با خودش گفت نیاز قطع شدن تماس آرت بعد

 .بگذرونه ریخدا به خ.... شمال شرق... شرق-
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 نیچقدر در راه بود اما با اخر دینفهم. بود شد و به سرعت به راه افتاد نگیکه در پارک يگرید نیماش سوار

 :داد نییده را پاکمک رانن شهیش. بود ستادهیدر ا رونیب لوفریخانه که ترمز زد ن يجلو. کرد یسرعت حرکت م

 ...خانم فرح بخش -

 .به راه افتاد نیپرت کرد و آرت نیبدهد خود را در ماش یبدون آن که جواب لوفرین

 حالش چطوره؟ -

 .خون ازش رفته یلیخ -

دو واحد خون از  یبه راحت لوفریو پرستار بودن ن نیبودن آرت سیبا وجود پل. رفتند مارستانیب نیتر کینزد به

از  لوفرین. را به داخل برد نیماش نیو آرت دندیبه مقصد رس. رفتند و به سمت خانه امن به راه افتادندگ مارستانیب

 .و داخل ساختمان شد دیپر رونیب نیماش

 کجاست؟ -

 :پشت سرش بود نیآرت

 .تو اون اتاق -

 :با خودش زمزمه کرد لوفرین

 ...الزم رو آوردم لیوسا يسر هیبا خودم  -

در دست گرفت و لباس خون آلود  يا یچیدست کش در دستش کرد و ق.دیکش رونیب هلیچند وس فشیک از

 .شد دایچشمانش هو يتا زخم کامال جلو دیرا بر اشاری

 :نگاه کرد نیوحشت به آرت با

 ...بدجاست یلیخ -

 شه؟ یم یچ -

 . کرد یم سکیر دیبا. جواب نداد لوفرین

 ...رهیبم يزیممکنه از خونر. میندار االن وقت یول.ستمیدکتر که ن... پرستارم هیمن -

 :هل شد لوفرین. ناله کرد اشاری. وصل کرد اشاریخون را به  ياز واحدها یکیسرعت  به

 ...ادیداره به هوش م -

به  یاشتباهش ممکن بود حت. کرد یاشتباه م دینبا. شد رهیگلوله خ يبه دقت به جا. را در دستش گرفت پنس

 :گفت نیبه آرت... اصال. خواست یرا نم نی اختم شود و او اصال اشاریمرگ 
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شه محکم  یم. کنم هوششیندارم که ب یچیو من ه ارهیهوش مهیچون ن ادیممکنه وسط کار من به هوش ب -

 نش؟یریبگ

به  اشاریلب بسم اهللا گفت و پنس را داخل زخم برد اما برخالف انتظارش  ریز لوفرین.همان کار را کرد نیآرت

انداخت و سرش را کنار تخت  یگلوله را درون ظرف. دیکش رونیگلوله را ب لوفریلحظه بعد نو چند  امدیهوش ن

 اشاری يبه لباس پاره شده  ینگاه. شتزخم گذا يبرداشت و رو لیگاز استر. زد هیرا بخ اشاریزخم . گذاشت

 یزخم م يدور بدنش روکرد و  یرد م اشاریباند را از دور گردن  دیزخم ببندد با يخواست باند رو یاگر م. کرد

 :گفت نیبه آرت لوفرین. دیچیپ

 باندش رو ببندم؟ نیکن یکمکم م -

کامال  لوفرین. تکان دهد موافقت کرد شیرا از جا اشاریبتواند  لوفریکه متوجه شده بود امکان ندارد که ن نیآرت

 اشاری ي دهینگاهش را از بدن ورز .پاره کرد تا بتواند پانسمان را تمام و کمال انجام دهد یچیرا با ق اشاریلباس 

 .گفت نیگرفت و به آرت

 .فقط آروم به کتفش فشار وارد نشه ن؟یشه بلندش کن یم -

 :گفت نیآرت. دیچیپ اشاریباند را دور کتف و دست  لوفرین نیکمک آرت با

 .سر بزنم هیمن برم به بق ستین يبا من کار گهیاگر د -

 یقدرتمند و عضالن يبازوها. شد رهیخ اشاریناخودآگاه به بدن  لوفریت نکه رف نیآرت.سرش را تکان داد لوفرین

 دهیبه گردنش د یهمانیکه در م يهمان گردن بند. افتاد اشاریبه گردن بند  لوفرینگاه ن. زد یدر چشم م اشاری

با .بدنش خشک شده بودند  يکه رو تاداف یینگاهش به خون ها. دست برد و گردن بند را لمس کرد. بود

را که  یسرم عایسر. شد تیکه ناله اش شروع شد تازه متوجه موقع اشاری. خون ها را پاك کرد يدستمال نم دار

تخت را  يرو يپتو. از مرد رفته بود و ضعف داشت يادیخون ز. وصل کرد اشاریبرداشته بود به  مارستانیاز ب

تخت گذاشته بود و  يلبه  يسرش را رو .خوابش برد یهمانجا از خستگ لوفرین. دیکش اشاری يبدن برهنه  يرو

 داریدر ب یشد که سع رهیخ يبه دختر بچه ا. دیصورتش از خواب پر يرو يبا حس کردن ضربه ا. بود دهیخواب

 .کردنش داشت

 ...خاله...خاله -

 رهیخ که نگاه اشاری. دیکاو یرا م لوفریافتاد که داشت ن اشارینگاهش به . بچه داشت اشاریپس . اخم کرد لوفرین

 .گفت دیرا د لوفرین ي
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 ...سالم کیعل -

 :گفت لوفرین. آخش بلند شد يجا به جا شد و صدا یکم اشاری. چشمانش را تنگ کرد و جواب نداد لوفرین

 ...نیحرکت کن دینبا -

 :با حرص گفت اشاری

 ن؟یپرستار نیشما مطمئن -

 بله؟ -

 :گفت گریکرد بار د یبچه که به آن دو نگاه م دختر

 ...هخال -

 :گفت یبا مهربان لوفرین

 ...جانم خاله -

 ...بابا -

 :گفت اشاریبه  لوفرین

 ؟...خواد یشما رو م -

 :دیباال پر اشاری يابروها

 ...جانم؟ گفت بابا  -

 ....نیستیمگه شما پدرش ن -

 بچه م کجا بود؟...من هنوز ازدواج نکردم خانوم -

 ه؟یک يبچه  نیپس ا -

 ...خانم لوفرین... میکرد یافظت مخانواده مح هیاز  دیبا -

 :گفت یبه نرم. لذت بخش بود اشاریاسمش از زبان  دنیشن

 !بله -

 ن؟یشه منو از جام بلند کن یم -

 ؟یچ -

 .نیشم کمکم کن یممنون م... ذاره یدرد نم یعنی. تونم یخودم نم -

 ...آخه شما -
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 .نمیجا بش هی یککه ال ستمین یآدم. پوسم یبمونم م گهید هیدو ثان نجایمن ا -

 :بلند شد شیدفعه از جا کی.مستاصل نگاهش کرد لوفرین

 ...رو که باهاتون بود صدا بزنم ییرم اون آقا یم -

 :زد و در دل گفت یقیلبخند عم اشاریرفت  رونیکه از اتاق ب لوفرین

 "!یهست یچجور آدم نمیخواستم بب یم....خواستم یم نویهم قایدق "

. بود یداشت و چشم و ابرو مشک یرنگ یپوست گندم لوفرین. دیکش ریذهنش به تصو صورت دختر را در اشاری

 اشاری. بود ختهیر رونیب دشیشال سف ریرنگش از ز یمشک يموها. زدند یبرق م شهیاش هم رهیت يچشم ها

 بلند شد یو به سخت اختدست راستش اند يکج شد و وزنش را رو. توانست همنجا دراز بکشد ینم گریواقعا د

 .با حرص گفت. تنه لخت بودنش شد میتازه متوجه ن. تخت نشست يو رو

 ن؟ییبرم پا يحاال من چجور...به -

 :داخل شد نیباز شد و آرت در

 ن؟یبلند شد یچ يقربان برا -

 :دیدر عوض جواب پرس اشاری

 لباس من کو؟ -

 :نگاهش کرد نیآرت

 .اون خانم پاره ش کرد -

 :بلند گفت اشاری

 ؟...رونیاتاق ب نیبرم از ا يمن چجور خب االن ؟یچ -

وجود دو زن جوان در  ینبود اما مشکل واقع یمرد بودند مشکل یاگر افراد در آن خانه همگ. گفت یم راست

 .خانه بود

 :به او کرد هیعاقل اندر سف ینگاه نیآرت

 .قطعا لباس مردونه هم جزو امکاناتشه. خونه امکانات داره قربان نیا -

دوم را  يکشو. و بعد به سرعت بست دیکش رونیرا ب ییباال يکشو. که در اتاق بود رفت يدراور به سمت نیآرت

نوبت . گرفت اشاریو آن را رو به  دیکش رونیرا از آن ب يلباس مردانه ا. دیکش یقیباز کرد و نفس عم اطیبا احت

 .نگاه کند نیبه آرت هیبود که با نگاه عاقل اندر سف اشاری



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *Silver Sun*  –شطرنج شکسته 

wWw.98iA.Com ٢٣٢ 

 شه به نظرت؟ یواقعا اندازه من م نیا.... نیآرت -

گشتن باالخره  یبا کم. و بعد آن را درون کشو گذاشت دیخند یبه لباس انداخت و به آرام یقینگاه دق نیآرت

 .کرد دایرا پ یلباس

 .شه یاندازه م نیا گهید -

در کتفش  یتناکاحساس درد وحش نکهیبا ا اشاری. لباس را باز کرد ییجلو يدکمه ها. رفت اشاریبه طرف  بعد

 .بلند شد شیو از جا دیکش ینفس راحت اشاریلباس  دنیبا پوش. داشت دست چپش را باال برد

 و خانواده ش چطورن؟ یعل -

 .هیگر ریزنه ز یم هوی... هیمنتها زنش عصب. کردن دایوفق پ طیبا شرا. کنن ینم هیگر گهیبچه هاش د -

 چرا؟ -

 .نیدپرونده ش رو که خودتون خون... مشخصه -

 :برد نییرا پا شیصدا تن

شه  یش رو که در اصل م یاالن دختر ناتن. شه یهجده سالش بوده تجاوز م ایکه هفده  یزن موقع نیبه ا -

. کنه یم سهیناخودآگاه با خودش مقا... ترسه یمعلومه م. ساله ازدهیدختر  هی... دنیگفت دختر خواهرشه دزد

 .تا قرص هم خوردسه چهار. داشت يادیز کیستریه يحالت ها

 :لبخند زد اشاری

 ... ها يذار یم نیشرو يجا پا يدار -

 :دیخند نیآرت

 یبه خاطر انتقام از پدر، دخترش رو م. که سروان بودم یالبته موقع. ییتو اداره جنا میداشت يجور نیمورد ا هی -

اما بعد به خاطر .ارهیم ایدختره بچه ش رو به دن. کنن یش بوده ولش م یآخرش حاملگ يماه ها یدزدن و وقت

 .کشه هم بچه ش یهم خودش رو م ادیم شیکه براش پ یمشکالت روان

 :تکان داد يسر اشاری

 .زورشون رو به زنا و دخترا نشون بدن متنفرم دیکنن با یکه فکر م ییمردا نیاز ا -

با  یعل. کردند یم يهم باز نشسته بودند و با نیزم يو آتوسا رو ایآر. رفتند رونیرا باز کردند و از اتاق ب در

 :گفت اشاریبه . بلند شد شیاز جا نیو آرت اشاری دنید

 ن؟یشما خوب -
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 ...ممنون. رو گذروندم نایمن بدتر از ا... اتفاق معموله هی -دیخند اشاری

 :گفت نیبعد رو به آرت و

 .زنگ بزن مساریبه ت -

 .سورنا را گرفت يشماره  نیآرت

 ...سالم قربان -

 :ان بودنگر سورنا

 نشد؟ شیکه تو اون حمله طور یکس...سالم -

 ...نه فقط سرهنگ رنجبران -

 :دیوسط حرفش پر سورنا

 ؟یچ اشاری -

 ...چشم من يگلوله خوردن و االن جلو...دیقربان نگران نباش -

 : دینگاه کرد و خند اشاری به

 .خورن یم بیدارن س –

 :گذاشت و به سمتش رفت یدست شیپ يرا رو بیس اشاری

 .منو برد يآبرو ؟یگ یم يدار هیچ نایآخه ا -

 :دیکش نیرا از دست آرت لیموبا

 .سالم قربان -

 ...من خوبم -

 ..نه  -

 ... يخانم پرستار هینه  -

 ...بله -

 .قابل اعتمادن قربان -

 ن؟یشرو -

 ...ندارم ينه ازش خبر -

 ...حتما -
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 .خدانگهدار -

 :نگاه کرد نیبه آرت ینگران با

 نیشرو يکه تو به جا ششیپ يبر دیگفت با مساریت. نطوریزمرد هم هم.ده یجواب تلفنش رو نم نیشرو -

 .ینوشاد باش ي هیدنبال قض

 :دیپرس یبا نگران نیآرت

  ؟یچ نیپس شرو -

 .گردن یدنبالشون م مساریخود ت ایآران  ای. تنها بذارم نجایرو ا نایتونم ا یمن که نم...میکن یروز صبر م هی -

 :نگاه کرد اشاریبه  نیآرت

 ... رمیاالن م -

 .گذاشت و به سرعت از خانه خارج شد احترام

 

 

  

 

**** 

به در زد و  یکس. دوخته بود نیآران در فکر بود و نگاهش را به زم. کرد یم یعرض اتاق را ط یبا نگران سورنا

 .سورنا گفت

 ...تو ایب -

 .سورنا با طرفش رفت. داخل شد و احترام گذاشت نیآرت

 نشد؟ يخبر نیاز شرو -

 ...همسرش يرفتم خونه شون و خونه  یحت... نه قربان -

 .زد بشیبعد غ...نجایامروز اومد ا -آران

 :گفت نیآرت

 .سرش اومده ییبال هیدم  یواقعا احتمال م...من -

 :نگاهش کرد سورنا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *Silver Sun*  –شطرنج شکسته 

wWw.98iA.Com ٢٣٥ 

 .ادامه بده -

رو  نیکه نوشاد شرو نهیتونم بدم ا یکه م یالتنها احتم. دادگر يو زمرد رفتن خونه  نیشرو روزید. دونم ینم -

 .انداخته ریگ

 :بلند شد شیاز جا آران

که بتونه  ستین یآدم نیدقت کرده باش کلشیاگر به ه. برامون آورد نیشرو. مینوشاد؟ ما عکس نوشاد رو دار -

 .ادیبرب نیاز پس شرو

 ...ولی – نیآرت

 ؟یچ یول -سورنا

 .ادینوشاد که از پس زمرد برم. کرده باشه دایپ یزمرد بهش دست رس قیممکنه از طر -

 ره؟یرو گروگان بگ نیشرو دیبا یچ ياصال برا -آران

فرار  نیشرو نکهیباشه و بعد از ا دهیرو ممکنه د نینوشاد شرو. بود نیکار شرو بایانحالل گروه گودرز تقر -نیآرت

 .مینکرد ریرو دستگکه همه شون  میدیرس جهینت نیهمونطور که به ا. کرد دنبالش بوده

 ه؟یاالن هدفش چ -

رو ول کنه که فکر نکنم  نیتا شرو میکه بخواد گودرز رو آزاد کن نهیا شیاول... دو تا احتمال هست -نیآرت

 ...هم فکر کنم شیدوم. باشه ينجوریا

 :دینگاهش را از آران دزد نیآرت

 .نیهم...خوان بکشنش یم دیشا -

 :دیپر شیاز جا آران

 .کایریسراغ نائ میبر دیبا -

  کا؟یریچرا نائ -سورنا

من . دونه اون کجاست یم کایرینائ... دارم مانیا نیشرو صیمن به تشخ. شک کرد کایریبه نائ نیشرو -

 .دارم نانیاطم

 .میصبر کن دیبا -سورنا

 :به سورنا نگاه کرد يبا ناباور آران

 رستن؟و زمرد رو برامون بف نیتا جسد شرو میصبر کن م؟یچرا صبر کن -
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ممکنه نوشاد  کایریسراغ نائ میاگر ما بر. میرو به خطر بنداز نیممکنه جون شرو میفکر عمل کن اگر بی – نیآرت

 ...ارهیسرشون ب ییبال هیسوء استفاده کنه و ... استفاده کنه تیوضع نیاز ا

 :حرفش را عوض کرد نیآرت

هست که  یتیموقع هی يتو دیشا. فتادهیبراش ن یفاقات چیه نیشرو دیشا. میکن یاشتباه م میما دار دیشا...اصال -

 .رهیتونه باهامون تماس بگ ینم

 :کرد بیتکذ آران

 .کنه ینم يکار چنیهم چوقتیه...دهیبع نیاز شرو نیا -

**** 

 ؟یکن یکار رو م نیا یچ يبرا -

 ...یعوض یفهم یم... مجبور... من مجبورم ؟یکن یفکر م یچرا؟ واقعا چ -زد داد

دستش را تکان داد تا دست بند  نیشرو. شد ریخون از کنار لبش سراز. دیکوب نیحه به صورت شروسر اسل با

 .زخم دستش فشار وارد نکند يرو

 .تونم کمکت کنم یمن م. شه یدرست نم يزیچ نجایبا نگه داشتن ما ا -

 .ار من تموم بشهتا ک نیمون یم نجایشماها ا. کارم یگلوله تو سرش م هیوگرنه ! ؟...باشه... حرف نزن -

 ....شه یتموم م گهیکار تو سه ماه د -

 .ستیبه تو مربوط ن -

 .کرد یم يزمرد هر کار يآمد اما برا یالتماس کردن از او برنم. چشمانش را بست نیشرو

 ...من که هستم. کنم یخواهش م. اون حامله ست... بذار زمرد بره -

 :دیسرفه کردن او را شن يداآن قدر که ص.فشار داد نیشرو يگلو ریرا ز اسلحه

 .مونه یم نجایاون هم -

 .به زمرد نگاه کرد نیشرو. رفت رونیو از آن دخمه ب دیرا کوب در

 ؟یخوب -

 .شد ریاشک از چشمانش سراز. سرش را تکان داد زمرد

 ...نجامینترس من ا -
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و داد  دیه شده بود کوبکه به آن بست یخود را به ستون نیشرو. بزند یگذاشت حرف یدهان زمرد نم يرو چسب

 .زد

 ...یلعنت -

 :زمرد گذراند يرا رو نگاهش

برات  یذارم اتفاق ینم رمیشده بم... ادیسر تو و بچه مون ب ییذارم بال یدم نم یبه خدا بهت قول م زمیعز -

 ؟يبهم اعتماد دار. فتهیب

 ...خواست یهمان بود که م جوابش

**** 

 

 :نگاهش کرد یبا نگران یعل. انداخت يگوشه ا را به لشیمبل نشست و موبا يرو اشاری

 افتاده؟ یاتفاق -

 :دیکش یقینفس عم اشاری

 . از همکارامون و همسرش رو گروگان گرفته باشن یکیممکنه . ستیهنوز معلوم ن -

از شدت  یعل. باال همراه بچه ها به خواب رفته بود يبه چکاوك فکر کرد که طبقه . نفسش را فوت کرد یعل

 .توانست بخوابد یر به مغزش نمهجوم فک

 اد؟یب سایسر پر ییممکنه بال -

 :نداشت يتمرکز فکر اشاری

 ..میکن یم داشیپ -

 :شد یعصب یعل

 ...نینشست نجایشما که ا ن؟یکن یم داشیپ -

 :حوصله گفت یب اشاری

 شه؟ یم. شه ینفر که خالصه نم هیمن  يتو سیپل يرویتمام ن -

 :نگاهش کرد یعل

 ره؟یرو بگ میگودرز سل يتونه جلو یم سیپل يرویتمام ن -

 .اعمالش برسه يتا گودرز به سزا میکن یمون رو م یما تمام سع نیمطمئن باش.... رهیتونه بگ یبله م -
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 :تکان داد يسر یعل

 .نیکه منو درك کن نیشما بچه ندار -

فروزش هم دختر پنج  مساریت. مهفه یاون شما رو م. دختر پنج ساله داره هیکه  نیبله من بچه ندارم اما آرت -

کسم  نیتر زیعز... فهمم چون خواهرم یمن هم م.فهمه یاونم شما رو م. چشمش کشتن يساله ش رو جلو

 .هست يما کار ساده ا يدرك شما برا نیپس مطمئن باش... چشمم پرپر شد يجلو

که چکاوك در آن بود رفت  یاتاقبلند شد و به  شیاز جا. نگفت چیتعجب کرده بود اما ه اشاریاز برآشفتن  یعل

 .را متوجه کرد اشاری لوفرین فیظر يصدا. و در را بست

 ...پانسمانتون رو عوض کنم و بعد برم خونه دیمن با دیببخش -

 :نگاهش کرد اشاری

 .خونه تون نیبر نیکنم شما بتون یاما من فکر نم ستین یدر مورد اول مشکل -

 :اخم کرد لوفرین

 چرا؟ -

 .تنها بذارم نجایخانواده رو ا نیتونم ا یمچون من ن -

 .بمونم نجایتونم ا یمن که نم -

 :بود که اخم کند اشاریبار نوبت  نیا

 چرا؟ -

 .مارستانیبرم ب دیدارم با فتیبعدشم من فردا ش. شه یچون بابا نگران م -

 يرو برا یه مرخصبگم ک دیهم با یدر مورد دوم. شن چون من باهاشون تماس گرفتم یپدرتون نگران نم -

 .موارد گذاشتن نیهم

 :اصرار کرد لوفرین

 ...تونم یمن نم -

 :بلند شد شیاز جا اشاری

 .نیرو درك کن تیموقع یلطفا کم...خانم محترم -

 .که ترس را در نگاهش خواند گفت اشاری. را ترساند لوفرین اشاری يصدا يباال تن
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خواهش . ستین يا گهید يبه خدا چاره  یناراحتم ول میکرد ریکه توش گ یتیوضع نیمنم از ا... خانوم لوفرین -

 ...کنم یم

 .بود خلع سالح شده بود دهیکه اسمش را با آن لحن خاص شن نیهم لوفرین و

 ...من...پس -

 :گفت اشاری

 اون اتاق؟ يتو میبر -

 :دیباال پر لوفرین يابروها

 چرا اونجا؟ -

 :دیخند اشاری

 ن؟یت منو عوض کنپانسمان دس نیخواست یمگه نم -

 :در دل گفت. را کالفه کرد لوفرین اشاریدار  یمعن خنده

 ...دونم و تو یمن م ؟يخند یبه من م -

 .شد رهیخ اشاریرا آماده کرد و به  لشیوسا لوفرین. گفته بود رفتند اشاریکه  یدو به اتاق هر

 ...خب -

 :دیپرس اشاری

 خب؟ یچ -

 .نیاریخودتون درش ب ایپاره کنم  یچیکه تنتونه با ق یاسلب نیمن ا ای. میندار شتریدو راه ب -

 :در دل گفت.زل زد لوفریبه ن اریاخت یب اشاری

 ه؟یک گهید نیا -

 :گفت لوفریبه ن. لباسش را باز کرد يبعد دکمه ها و

 .تونم خودم ینم ياریچپش رو درب نیآست نیشه ا یم -

 :گفت دیکش یرا م نیهمانطور که آست لوفرین

 .دینش یودمونلطفا خ -

 جانم؟ -

 :شروع به باز کردن پانسمان کرد لوفرین
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 .دیفعال بهتره از افعال سوم شخص جمع استفاده کن -

 :دیپرس طنتیبا ش اشاری

 نداره؟ یبعدا مشکل یعنیفعال؟ پس  -

 .زد اشاریاخم کرد و از قصد دستش را محکم به زخم  لوفرین

 :بلند شد اشاری داد

 د؟بو يچه کار نیا...آخ -

 :گفت یگناه یبا ب لوفرین

 ...خوب دیببخش -

 :دیپرس اشاری. بانداژ را باز کرد ي هیبق و

 ن؟یشما نامزد دار -

 .زد يا انهیلبخند موز اشاری. شد رهیخ اشاریکرد به  یم زیتم نیکه داشت زخم را با بتاد لوفرین

 .دمیسوال ساده پرس هی -

 :شد و گفت قیدق اشاریبه  لوفرین

 ...ریخ -

 .نگفت يزیچ گریباال انداخت و د ییابرو اشاری

 

**** 

به  ینگاه. وارد شد "او"شده بود که در باز شد و  رهیرا در شکمش جمع کرده بود و به زمرد خ شیپاها نیشرو

را که دورش بسته بود و با آن به ستون  یطناب. که با دقت به او زل زده بود کرد و به طرف زمرد رفت نیشرو

 .دیبه سرعت پرس نیشرو. دزمرد را گرفت و او را بلند کر يرا باز کرد و بازو بسته شده بود

 ؟یکن یچکار م يدار -

 :داد زد دینشن یجواب یوقت و

 ...ذارم یزنده ت نم ادیسرش ب ییبه خدا اگر بال ش؟یبر یکجا م يدار -

و زمرد از  "او" یوقت. ت نداشتحال بود که توان مقاوم یآن قدر خسته و ب. نگاه کرد نیبه شرو یبا نگران زمرد

 يآدم ها. شناخت یم یآن ها را به خوب. تک تکشان را نگاه کرد نیشرو. رفتند سه مرد داخل شدند رونیدر ب
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نگران  یاز طرف. گذراند یرا م یتلحظات سخ نیشرو. کردند یکس رحم نم چیگودرز بودند که به ه یوحش

. پا به آن اتاق نگذاشته اند يریخ تیدرز مطمئن بود که آن ها با نگو يآدم ها دنیبا د گریزمرد بود و از طرف د

عامل انحالل آن باند . را زجر دهند نیخواهند شرو یفقط م. انتقام آمده اند تیبا خود فکر کرد آن ها فقط به ن

رفت اش را گ قهیطناب دور بدنش را باز کرد و . رفت نیتر به طرف شرو کلیدرشت ه ردم. را خرد کنند ییکذا

 .و بلندش کرد

مرد  يرا محکم به ساق پا شیپا. فرار کند یتوانست حت یم دیشا. مقاومت کند دیدانست که با یم نیشرو

اش  ینیخون از ب. نشست نیدر صورت شرو يمشت نفر بعد. را رها نکرد نیاو بلند شد اما شرو يناله . دیکوب

 يضربه اش به او نخورد و در عوض ضربه ا. گرفت مرد را نشانه يرا بلند کرد و پهلو شیپا یشد ول ریسراز

 .افتاد نیزم يتعادلش را از دست داد و رو نیشرو. اصابت کرد نیخود شرو ي نهیس يمحکم به قفسه 

اگر دستانش باز . بود دهیرا به وضوح شن شیاز دنده ها یکیشکسته شدن  يصدا. دیکش ینفس م یسخت به

 نیزم يرو نیمشت مرد سوم به شکمش برخورد کرد و شرو. دفاع کندتوانست از خودش  یبهتر م دیبودند شا

 .گفت یبه سخت. خورد شیبه پهلو يگرید يتا شد و ضربه 

 ...شرفا یب -

 .دیش را گرفت و به سمت خود کش قهی. از مردها به طرفش خم شد یکی

 ...میکن یکم کم لهت م...يبود یباعث همه چ یعوض يتو -

هل دادند و از  نیزم يرا همانجا رو نیشرو. شکست نیشرو ینیو ب دیکوب نیت شروبعد با سر محکم به صور و

بسته شده بودند را به  يدستانش را که از پشت با دست بند فلز. دید یهمه جا را تار م نیشرو. رفتند رونیاتاق ب

فرار  يبرا دیبا. کند کرد فکر یداد و سع هیتک یبه ستون. بود به جلو آورد دهیچیکه در بدنش پ يو با درد یسخت

در قفسه  يدیدرد شد. فرارش با مشکل مواجه شود يمطمئنا زمرد را برده بودند که نقشه . کردد یم دایپ یراه

 یآران را درك م تیحاال کامال وضع. خون را در دهانش حس کرد يسرفه کرد و شور. دیچیاش پ نهیس ي

اگر موفق به فرار . ندیاو را نب گرید نی ممکن بود شروشکنجه شده بود و حاال نحو نیپسرخاله اش به بدتر.کرد

 ...کرد یم دایاول زمرد را پ دیبا. مرد یشد قطعا م ینم

را  نیورود آن سه نفر به اتاق شرو یوقت. بود نیبه شدت نگران شرو. افتاده بود نیزم يتنها رو یدر اتاق زمرد

سرش  ییبال دیترس یم. گذشتند ینم نیشرو آن ها از. بود ترس تمام وجودش را فرار گرفته بود دهید

 ....را نیشرو دیترس یم.اورندیب
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را از او  انشیزمرد نگاه گر. جلو آمد نهیبا طمان. وارد شد "او"در باز شد و .کرد ستنیشروع به گر اریاخت یب

 .داندبرد و خواست اشکش را پاك کند که زمرد سرش را برگر يدستش را جلو. زمرد نشست يرو به رو. گرفت

 ؟یکن یم هیچرا گر -

 .با خشم نگاهش کرد زمرد

 ...شه ینم شیزیچ -

 .گفت اریاخت یزمرد ب. دهان زمرد را کند يحوصله چسب رو یب. هنوز نگاه سبزش را از او نگرفته بود زمرد

 ...يآ -

 ...زمرد -

 :گفت زمرد

 ؟یشه اسم منو صدا کن یتو روت م...زمرد و کوفت...زمرد و مرگ -

 ...حرفاست نیشه؟ اون سخت جون تر از ا یش نم يزیگم چ یم يوشن یم -

. ستین یمرد آهن. مثل آدما پوست و گوشت و خون داره... آدمه نیشرو.. از چرت و پرتات رهیگ یخنده م م -

کردم من و شوهرم رو  یرو که فکر م یکس نیآخر ؟يخوا یم یچ نجایتو ا... اصال تو... کشنش یم ایاون عوض

 ...تو... من دخترخاله تم.يکنه تو بود یگوشه زندان هیکت فال نیبا ا

 :آمد نییاز چشمش پا اشک

 ...من مجبور بودم زمرد -

. ياریبال رو سر شوهر من ب نیکه ا يتو انتخاب کرد. ادیم اریکامال از اخت یکی نیا... جبر؟ از جبر حرف نزن -

 .سر بچه م... سر من

 ؟یفهم یتو چرا نم -

 .میمسئله رو ساده تر رفع کن میبتون دیبگو شا... تو رو مجبور کرده یم بگو چبه... پس بگو -

 .ادیبر نم ياز دست تو هم کار... حرفاست نیتر از ا دهیچیپ یلیمسئله خ -

 .آرام گفت یزمرد با لحن. شد و به طرف در اتاق رفت بلند

 .کنم یخواهش م... نمیرو بب نیبذار شرو -

 :خش دار بود شیصدا

 .ستیحالش اون قدرا خوب ن. شینیبب یفکر نکنم بتون. ستیوقت ن االن -
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***** 

را در دست  فشیرخسار که ک دنیبا د.داده بود و منتظر بود نشیبه ماش هیدانشکده تک یدر اصل رونیب آران

چ روز قبل گ.نداد یتیبه درد دستش اهم.ستادیآمد صاف ا یم رونیاز در دانشگاه ب انیگرفته بود و دوشادوش پو

تا آن لحظه بود و نبودش  دیکه با یآران. دیآران را د ان،یتر از پو عیرخسار سر. دستش را سرخود باز کرده بود

قدم . دیتپ یمرد قلبش تندتر م نیا دنیدانست چرا باز با د یداشت اما خودش هم نم ینم یرخسار فرق يبرا

در کنار  ستادهین را جست و جو کردند و او را انگاهش آرا. شد هیبالفاصله متوجه قض انیرا تند کرد و پو شیها

 .دیرخسار را گرفت و کش فیان کیپو. افتندی نیماش کی

 ...صبر کن -

 :نگاهش کرد رخسار

 چرا؟ -

 ؟یترس یچرا ازش م -

 ؟یاز ک..از -

 ؟چرا... يدیانگار جن د ینیب یپسره رو م نیتو تا ا...رخسار ستمیمن بچه ن -را باال داد شیابروها انیپو

 ...من – رخسار

داشت که به سرعت به آن ها  یو بلند قدم بر م عیآن قدر سر. آمد یآران به طرفشان م.را قطع کرد حرفش

 .بکند گفت ینگاه انیبدون آن که به پو. دیرس

 .رخسار باهات کار دارم -

 :اخم کرد انیپو

 ؟يدار یچرا دست از سرش بر نم -

 :نگاهش کرد آران

 .حرف زده باشمکنم با تو  یفکر نم -

 :به رخسار نگاه کرد بعد

 .در مورد دخترخاله ت و خواهرته -

 :نگران شد رخسار

 براشون افتاده؟ یاتفاق -
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 دو روز گذشته تماس نگرفته؟ نیا يزمرد باهات تو -آران

 ...نه -

 چطور؟ کایرینائ -

 ؟یشناس یمنو از کجا م يتو دخترخاله ... نه -

 خونه ش؟ يمنو ببر یتون یم.که بهت بگم  ستیفعال وقتش ن -

 :سر تکان داد رخسار

 ...نه -

 :اخم کرد آران

 چرا؟ -

 ...آخه -

 :رخسار گفت  يبه جا انیپو

 ش؟یترسون یم يدار یفهم یم –

 :برداشت انیبه سمت پو یقدم آران

 ای یبش يخوا یتو مهندس م ؟یدخالت کن ستیکه بهت مربوط ن يزیانقدر تو چ دینبا یفهم یتو هم م -

 يکلمه ازش خواستم منو ببره خونه  هیترسونمش؟ من فقط  یمن م ؟يمهدو انیپو دیس يوانشناس جناب آقار

 ...نداره یطرب چیعلت به شما ه نیخوام و البته ا یم نویحتما هم علت داره که ازش ا. خاله ش

 !یشناس یپس منو م -

 هیبشه و براش بشه  کیبه رخسار نزد یذارم هر کس یمن نم. مطمئن باش اسم جد هفتمت رو هم درآوردم -

 .خطر

 :کرد یزرنگ انیپو

 .بشم کیمن به رخسار نزد يذار یپس م -

 :تر شد کینزد انیبه پو آران

 .ارمیسرت م ییچه بال ینیب یتر بشو م کیتو نزد -

 .رهیبگ میبذار رخسار خودش تصم. يرخسار يهمه کاره  یکن یتو چرا فکر م -

 .گفت يزیبا لحن محبت آم.سار دوختنگاه آرامش را به رخ آران
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 .من مجبور شدم... من.بدم حیرو توض ییزایچ هیبرات  دیرخسار من با -

 :به عقب برداشت یقدم رخسار

 .نداره یمجبور بودن معن نجایا -

 .ارنیسرت ب ییبال هیممکن بود  دمیکش یاگر ازت دست نم -

 :پوزخند زد رخسار

 االن وضع فرق کرده؟ -

 .شه یداره تموم م من تیمامور -

 .ستیبرام مهم ن -

زمرد  ي هیقض. ستیمن و تو ن يمسئله . االن لطفا به من کمک کن یول... زمیعز یهست یرخسار تو عصبان -

 ...نهیو شرو

 :نگران بود رخسار

 شده؟ یچ -

 .نمیاونو بب دیبا... کایرینائ شیمنو ببر پ -

 :کرد انیبه پو ینگاه مین رخسار

 .باشه -

را روشن کرد و شروع به حرکت  نیآران ماش. آن ها بود يهنوز رو انیآران شدند نگاه پو نیار ماشسو یوقت

 .کرد

 :آرام گفت رخسار

 !دستت تو گچ بود دمتیکه د يبار نیآخر -

 .بازش کردم -

 دکتر برات باز نکرد؟ یعنیخودت؟  -

 .کردم یحاال حاال ها صبر م دیاگه به دکتر بود با -

 ت؟چرا دستت شکس -

 :باال انداخت ییابرو آران

 برات مهمه؟ -
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 :آران ادامه داد.جواب نداد رخسار

 ...همون طور که سرم رو...همونطور که پام رو شکستن.دستم رو شکستن -

 ؟یچ يبرا -

 .بودم تیتو مامور... گفتم که -

 ؟...تیمامور هی يبرا -

تونستم کارم رو  یشناختن اون وقت من نم یم ماگر تو رو ه. بالها سرم اومد نیا تیمامور نیا يبرا...آره -

 .کنم لیتکم

 :اخم کرد رخسار

 چرا؟ -

 یکس نمیتونم بب یشدم چون نم یکردن که منو مغلوب کنن و من مغلوب م یچون اون وقت از تو استفاده م -

 ؟یفهم یم.. کنه یم تتیاذ

 :توجه گفت یب رخسار

 ...سخته یلیها خ سیشما پل یزندگ -

 :رخسار ادامه داد.کرد دییتا آران

 .سخته یلیباهاتون هم خ یزندگ -

 .خوام بشنوم ینم هیگوشه کنا... منظورت رو واضح بگو -آران

ما . اون روزت هم از سر جبر بوده بازم درست بود ياگر حرفا یحت. میزود به هم عالقه مند شد یلیما خ -

 .ن اتفاق باعث شد من بهتر فکر کنماو. میبه هم وابسته شد لیدل یب.. میرو نشناخت گهیهمد یلیخ

 .به قول خودت یرفت ینم یخودکش يتا پا يکرد یبهتر فکر م -

 .به قول خود اشتباه کردم -

 ...که انیحداقل از اون پو. ستمین يرخسار من آدم بد... میدوباره با هم باش يخوا یچرا نم -

 .ترسم یمن م... بحث توئه. ستین انیاالن بحث پو -حرفش را قطع کرد رخسار

 ؟یاز چ -

کشته شدنت رو برام  ایشدن  یتونم هر روز تو خونه منتظر باشم تا خبر زخم یمن نم. تو خطر خالصه یزندگ -

 .ارنیب
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تونسته  يزمرد چجور... همکار منه نیشرو. از زمرد بپرس یبدون سیپل هیبا  یاز زندگ يخوا یتو اگر م -

 اد؟یباهاش راه ب

 .تر بوده ياز من قو شهیهم. زمرد با من فرق داره -

 ؟يزد یحرفا رو م نینبود بازم ا انیاگر پو -

 وسط؟ یکش یاونو م یچرا ه -

هر روز که از دانشگاه .اونم کنار تو... چون برام سخته که تحملش کنم. دونم بهت عالقه مند شده یچون م -

 .رسونتت یم یش یم لیتعط

 ؟يتو اون موقع کجا بود. کشتم یآخرش خودم رو م دیشد ینبود من از افسردگ انیآران، اگر پو -

 :گفت یبه تلخ آران

 .من دو ماه تو کما بودم -

 :آران ادامه داد. با بهت نگاهش کرد رخسار

. نداشتم یبا مرده ها فرق خاص. رمیممکن بود البته بم.... واسم گرفتن یرد گم کردن مراسم ختم يبرا...آره -

 ...ده اممعجزه بود که االن زن هی دیشا

 :بعد به رخسار نگاه کرد و

 ...زنده ام بابا ؟یکن ینگاه م ينجوریچرا ا -

که آران هنوز خوب  یزمان. افتاد که با هم بودند یزمان ادی. در دل رخسار انداخت یخنده اش آتش. دیبعد خند و

 ...بود

 شده؟ یزمرد چ یگفت -

 :رخسار اخم کرد. جواب نداد آران

 !آران -

 .میستین هنوز مطمئن -

 ؟یچ یعنی -

 .ممکنه گروگان گرفته باشنشون -

 .زد یکوتاه غیج رخسار

 .میکن یم داشونینترس پ -آران
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 دنش؟یدزد یعنی نیبا شرو -

 ...احتماال -

 ؟یسراغ نائ میر یم میچرا دار -

 .به خودش و برادرش... که من مشکوکم بهش نیا يواسه  ؟یگ یدخترخاله ت رو م -

 !قته گم شدهو یلینوشاد که خ -

 .کنه یمنو مشکوك م نیهم -

**** 

سه روز بود . زمرد در اتاق جست و جو کرد. او در را پشت سرش محکم بست. باز شد و زمرد داخل اتاق شد در

به  رتیبا ح. زمرد را متوجه کرد ن،یشرو يصداش سرفه . داشت داریبود و حاال عطش د دهیرا ند نیکه شرو

 يجا. کرد یبود و فقط سرفه م ستهچشمانش ب. افتاده بود نیزم يبرهنه رو مهیه نک ینیشرو. نگاه کرد نیشرو

تا به حال . دیلرز یزمرد م. کردند یم یبدشکل به زمرد دهن کج يزخم ها... بدنش پراز خون و زخم بود يجا

خوش نا یحس. جلوتر رفت یکم. شده بود و بغض در گلو داشت عیتنفسش سر. صحنه مواجه نشده بود نیبا ا

را صدا زد اما  نیشرو.قدم برداشت یبه سخت. شالق است انهیوحش يضربه ها يگفت زخم ها جا یبه او م ندیآ

او  يکرده  خیبدن  يدستش را رو. نشست نیزم يرو نیو کنار شرو اوردیطاقت ن. خارج نشد شیاز گلو ییصدا

 .گفت یگذاشت و به سخت

 ...نیشرو -

 :کرد هیگر

 ...نیشرو -

 .چشمانش را باز کرد یبه سخت. دیلرز نیشرو چشمان

 :زد یجان یزمرد لبخند ب دنید با

 ...عروسک -

 :کرد بلند شود یسع نیشرو. زار زد زمرد

 .کمکم کن بلند بشم...نکن هیگر -

 .کرد یبه زمرد فکر م دیبا. را فراموش کند شیکرد دردها یم یسع. نشست یبه سخت نیشرو

 ...منه که ریهمه ش تقص... منو ببخش زمرد -
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 :گذاشت نیدهان شرو يرا رو فشیدست ظر زمرد

 .نگو يزیتو رو به خدا چ... نگو یچیه -

نشست که زمرد کمرش را  يجور. سوخت یبدنش م يضربات شالق رو يجا. دیزمرد را در آغوش کش نیشرو

 .ندینب

 بابا چطوره؟ يکوچولو -

 .تاداز چشم زمرد اف یقطره اشک. داشت یکوچک یزمرد برآمدگ شکم

 ...خوبه...خوبه -

 .ستیم ن يزیچ. من خوبم... ستینکن برات خوب ن هیگر -

 هیشدند و هم گر یدر وجودش م یتینها یباعث درد ب شیهم زخم ها. دیکش رونیزمرد را از آغوشش ب نیشرو

 .افکند یزمرد آتش در دلش م ي

**** 

 :داد هیتک يفلز یبه صندل گودرز

 تیآخرش با مصون نیمجبور ؟یکه چ نیحاال اون پسره رو دور کرد. گذشتهمن آب از سرم ...جناب فروزش -

 ...نیمن موافقت کن

 :ادامه داد يدار یلبخند معن با

 ...هم گم شده هیاون نفوذ ایگو-

 :گفت الیخ یگودرز ب. حرف نگاهش کرد ینشسته بود ب یصندل يرو شیکه جلو سورنا

 نه؟ يت به ارث برد یاز مادربزرگ آلمان.خوش رنگن چه...دقت نکرده بودم به چشمات...! چه جالب -

 .آمد یشد اما خودش به نظر آرام م یم دهیسورنا به وضوح د یخشم در چشمان آب يها شراره

 ؟یآدما سرك نکش یخصوص یتو زندگ ینگرفت ادیتو  -

 :دیخند گودرز

اون موقع ها سرهنگ  ادمهیالبته . فروزش سر و کار داشته باشم مساریمخصوصا اگر با ت! مورد رو نه هی نیا -

 .يبود

 ؟یکن یو خودت و ما رو راحت نم يرو استخدام کرد یک یگ یچرا نم -

 .دار يره باال یبگم سرم م یچون وقت -
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 .دار يره باال یهم سرت م ینگ -

 .هست تیهنوز شانس مصون -

 :به طرفش خم شد سورنا

 .ذارم یمن نم بده تیبهت حکم مصون ادیجمهور هم ب سیخود رئ نیبب -

 :تر شد قیگودرز عم لبخند

مون و زنش و اون  يحداقل به خاطر اون نفوذ. يایمن راه ب لیبه م يکه آخرش مجبور یدون یخودتم م -

 ...دختر کوچولو

در  یکه با سردار ابطح یزمان. دیپرکش روزیذهنش به سمت د. اما خود را نباخت دیترس یم نیسورنا از هم و

 .زند یمورد گودرز حرف م

 .میبد تیجنگ ناخواسته، بهش مصون هیاز  يریجلوگ يبرا میمجبور بش... روز برسه که  هیترسم  یمن م -

 نشد؟ ياز سرگرد رزم آرا خبر.میش یمجبور م میکم کم دار -

 :صورتش گذاشت يدستش را رو سورنا

 .ش کردن یزندان ییجا هی يجور هیحتما .نه قربان-

 !دنیدزد جوکار رو هم که یدختر عل -

 :گفت يدیبا ناام یسردار ابطح. نفسش را فوت کرد سورنا

من مجبورم با مقامات حرف ... نیکن دایاون دختر و سرگرد و همسرش رو پ نیاگر نتونست گهیتا چهار روز د -

 .و اونا کجا مییما کجا یاز نظر قدرت نظام یدون یخودت که م. میبش هیوارد جنگ با روس دیما نبا. بزنم

 .رفت رونیبلند شد و از اتاق ب یصندل يسورنا از رو. روز گذشته بود و تنها سه روز مانده بود کیل حا و

*** 

 

 اشاری. کرد یقرار فکر م یب یخواند و عل یروزنامه م اشاری. در کنارش بود یمبل نشسته بود و عل يرو اشاری

ا آتوسا مشغول بود اما غم را در نشسته بود و ب یصندل يچکاوك رو. به سمت آشپزخانه اپن کرد ینگاه

 لوفریصورت ن يدستش را رو ایآر. کرد یم يبغل کرده بود و با او باز ایهم آر لوفرین. دیشد د یچشمانش م

 .گذاشت و گفت

 ...به به-
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 : دیخند لوفرین

 ...چکاوك خانم... گشنه شه! جانم –

 :نگاهش کرد چکاوك

 ه؟یمن از شما کوچکترم چکاوك خانم چ -

 !؟...یاوک... تو هم چکاوك لوفریمن ن.میکن يکار هی ایپس ب -رلوفین

 .سرش را تکان داد چکاوك

 بهش بدم؟ یمامانش، چ. کوچولو گشنه شه ایآر...خب -

چکاوك در تخت خواب . در اتاق بودند لوفریبه همراه ن. خوابانده بود یو آتوسا را به سخت ایبعد چکاوك آر یساعت

 :جا به جا شد

 .دلشوره دارم.بره  یخوابم نم -

 :نگاهش کرد لوفرین

 .يحق دار -

 شده؟ یمگه چ یدون یم -

 .بهم گفت ییزایچ هی اشاریآقا  -

 نتونه؟یب يزیچ -

 :دیخجالت کش لوفرین

 ...نه بابا -

 :گفت لوفرین. دینپرس يزیچ گرید چکاوك

 سوال بپرسم؟ هیشه  یم -

 .بپرس -

 ...البته هیکم فضول هی -

 :دیخند چکاوك

 .ه بابا بگون -

 ...ازت بزرگ تره یلیشوهرت خ -

 .اولش شوهر خواهرم بود -
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 :تعجب کرد لوفرین

 ...!واقعا؟ پس خواهرت -

 .فوت کرد -

 .خدا رحمتش کنه -

 .شیشناخت یاحتماال م -

 جدا؟ -

 :دیکش یآه چکاوك

 ...بود گریباز. فوت کرد یقلب يماریبر اثر ب شیسه سال پ. يمنصور ستایچ...آره -

 .ش معرکه بود يباز. آره چقدرم دوستش داشتم...هانآ -

 ...نمونده یچیه گهیاز اون آدم االن د یول يلطف دار -

 .بلند شد و کنار تخت چکاوك نشست لوفرین

 .زمیناراحت نباش عز -

 ...که سر من اومد ییترسم بال یم. کشم یخودمو م ادیسرش ب ییبال. ستاستیدختر چ سایپر -

 :دیپرس اطیبا احت لوفرین. گذشته بود سایچهار روز از گم شدن پر. شد ریزاز چشمانش سرا اشک

 سرت اومده؟ ییمگه چه بال -

کرده بود مانند دوستش  یچند روز سع نیشناخت اما در ا ینم یکه به خوب يلوفرین. زل زد لوفریبه ن چکاوك

زخم  یچشم داشت چیه ینست بدا یم. مرده بود اشاریدانست اگر نبود  یم. دانست پرستار است یم. باشد

 .آرام گفت. کرد یم یصورت خودش را هر روز ضد عفون

 ...دنیمنم دزد -

آزار  جایب يخواست چکاوك را با واکنش ها ینم. در صورتش مشاهده نشد يرییتغ یحت. نگفت چیه لوفرین

 .بدهد

... گذاشتن تا بشکننش یعل يخونه  يمن حامله رو جلو یوقت. بود که با من کردن يکار ي جهیآتوسا نت -

بود که من به اون روز  ستایو چ یچون به خاطر انتقام از عل... اما حق نداشت. اول منو نخواست یعل... خب

 یو روشن شدن همه موضوع، عل مانبا گذشت ز یبه خاطر اون بود که سامان اون بال رو سرم آورد ول. افتادم

 يمراقبت کنه که بچه  يبراش سخته که از بچه ا دینم شادو ینم... هم من رو قبول کرد و هم آتوسا رو
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. عالقه مند شدم یکم کم به عل... من. کنه یم يادآوریرو که سر من آوردن رو براش  ییکه بال. ستیخودش ن

از من  ومدیم یاگر بخوام اون عالقه رو کنار بذارم ک یحت. از من هفده سال بزرگ تره یعل. یگ یخب راست م

. بچه نیسر من و ا يرو يا هیسا هیشد  یکرد و م یبا وجود آتوسا با من ازدواج م ومدیم یک. کرد یم تیحما

 يریباعث درگ نایا. کرد یکار رو م نیا دیکنم با یهم فکر م یکرد گاه يبزرگوار یگم عل یبا خودم م یگاه

خواد اما من  یآرامش م یعل. نمیب یچون هنوز کابوس م. خورم یچند تا قرص م يمن روز. شه یم يفکر

دم شروع  یکنترلم رو از دست م یچون وقت. شبا از دست من خواب نداره یبهش بدم چون بعض نویتونم ا ینم

 یمنو به بدنش تحمل م يکنه و ضربه ها یمهار کردنم بغلم م يبرا یو عل یکنم به پرت کردن همه چ یم

 یکار رو بکنه واقعا بهش حق م نیاگر ا... کردهدونم چرا تا االن ولم ن ینم. که خودم خسته بشم یتا وقت. کنه

 سایپر لوفر،ین یدون یم... افتاده من يپر يکه برا یاتفاق نیحاال هم که با وجود ا. دم اما پر از تناقض شدم

و آتوسا  ایرفتم دنبال آر یم دیخورد با ینهارش رو که م. کردم یممن داشتم براش نهار درست . اومده بود خونه

دست کش چرم اومد  هی رون،یاز آشپزخونه رفتم ب. دمیخونه رو شن یباز شدن در اصل يصدا هویا مهد ام يتو

دو تا مرد . دمیجا نرس چیهر چقدر تقال کردم به ه... کردم سامانه یفکر م. کابوس هام برگشته بودن. دهنم يرو

 دمیلحظه شن هیرو  يپر غیج يصدا. يرفت سراغ پر گهید یکی. ستادنیپوش که ماسک زده بودن جلوم ا اهیس

کردم اما  هیگر. زدم غیج. رونیبردش ب یکه داشت م دمیاون مرد د يشونه  يرو هوشیو چند لحظه بعد اونو ب

مشت اول  یبا ترس و تعجب بهش نگاه کردم اما وقت. اون مرد ولم کرد هوی... بردنش. نتونستم بکنم يکار چیه

 هی. شون روم خم شد یکیافتادم  نیزم يحال رو یب یو وقت کتکم زدن. صورتم خورد از بهت دراومدم يتو

صورتم گذاشت  يچاقو رو رو. تکون هم نخوردم یحال بودم که حت یاون قدر ب. صورتم گرفت کیچاقو رو نزد

 .ینیب یکه م ینیو زخمش شد ا

**** 

قبل به خانه نرفته بود و  از شب کایرینائ. با او حرف بزند یآن قدر که رخسار جرئت نکرد کالم.بود یعصبان آران

رخسار با .از جا کنده شد نیگاز گذاشت و ماش يرا رو شیآران پا. اطالع داده بود سیپدرش گم شدنش را به پل

. شد یم شتریسرعتش ب هیبه ثان هیثان. نبود متوجهترس کمربند را بست تا کمتر احساس خطر کند اما انگار آران 

 :اوردیرخسار طاقت ن

 ...آران آرومتر -
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کرده بود به  یظیآران که اخم غل. دنده بود گذاشت يدست آران که رو يرخسار دستش را رو. دیاصال نشن آران

 .دست رخسار نگاه کرد

 ه؟یچ -

 .ترسم یم ؟يشه آرومتر بر یم -

 :آران زمزمه کرد. دیرس ینرمال تیبعد سرعتش به وضع هیشمار نگاه کرد و چند ثان لومتریبه ک آران

 ...ادیسرش ب ییاگر بال. کجاست ستیمعلوم ن... نهیشرو ریفکرم درگ.ال متوجه نبودمببخش اص -

. آران احاطه اش کرده بود يبه دستش نگاه کرد که حاال دستان مردانه . گفتن نداشت يبرا يزیچ رخسار

 .دیشن یآران را به سخت يصدا

 ؟یمون یباهام م -

سر . سوال را بشنود نیهم دوست نداشت فعال ا یو از طرفچه کند  دیدانست با ینم. دیکش یقینفس عم رخسار

 .تکان داد

 .دارم ازیزمان ن. رمیبگ میتونم تصم یمن نم...من فعال...آران -

به ... دارم ازیمن به موجودت ن. نبود که زود عرق کنه يتند گذشت اما تب تند... بود عیمنم قبول دارم که سر -

 ...یکن یرو پر م امیدن يکه همه  یوقت. شم یکنم آروم م یتو که فکر م

 .شد رهیپارك کرد و به رخسار خ يگوشه ا. نداشت یتمرکز رانندگ آران

 .فقط، رخسار من باش... گم رخسارم یراست م. کدوم از ته دل نبود چیخورم اون حرفام ه یبه خدا قسم م -

رخسار عشق را در آن چشمان  .دیچیگرم خواننده در فضا پ يصدا.رفت نیبه سمت پخش ماش اریاخت یب دستش

در دلش جا گرفته  شتریب انیپو دیشا... دانست چرا یخودش هم نم. توانست پاسخ دهد یخواند اما نم یم رهیت

کند که بعدا  یخواست انتخاب ینم. دمردد بو. گرفت یآران را م يدر آن روزها کم کم جا انیوجود پو دیشا. بود

 .آران زمزمه کرد. شود مانیپش

سخت همراهت  يکه تو روزا ستین نیعشق فقط ا. رخسار بمون تا طمع عشق رو بهت بچشونم...نبمو -

 .شدم یلحظه هم ازت غافل نم هیمن به خدا اگر به هوش بودم . میبا هم نداشت يادیما وقت ز... باشه

 :عقب رفت یکم رخسار

 .شهترسم انتخابم درست نبا یمن م. تونم االن انتخاب کنم یمن نم...آران -
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ثابت کن همون .. یتون یدونم که م یم. دارم مانیمن به تو و انتخابت ا -در چشمان رخسار زل زد آران

 .دمیبار د نیکه من اول یهست يدختر

. گاهش باشد هیتواند تک یبه او گفته بود که م انیپو. در جنگل بودند انیکه با پو یبه زمان. فکر کرد رخسار

 .جواب مثبت او بودزد  یکه رخسار را آتش م يزیچ

 

 

**** 

 يشالش را رو لوفرین. هر شبش نتوانسته بود بلند شود ي هیچکاوك از شدت گر. نماز بلند شده بود يبرا لوفرین

 يکه رو دیرس یبه گوشش م اشاریآرام بخش  يصدا. بست یدر را به آرام. سرش انداخت و از اتاق خارج شد

 .نشسته بود نیزم يسجاده اش رو

قَبلَ  اًیح ایبِه الْأَوّلُونَ والْآخرُونَ،  صلَحیک بِاسمک الَّذى أَشْرَقَت بِه السّموات والْأَرضُونَ، و بِاسمک الَّذى أَسأَلُ -

 ىٍّ، وایکُلِّ ح حاًی  ىٍّ، وکُلِّ ح دعایب حنَیح اًی  ،ّىایال ح حیِمم ىم تى، وویالْمالْأَ تیح،ای اء إِلّا أَنْت ال إِله ّىح. 

 :بلند شد و به احترام سر خم کرد شیاز جا یبه آرام اشاری

- رِكبِأَم مالْقائ ّىدهالْم ىالْهاد النَا الْإِماموّغْ ملب ّماَللّه. 

با وجود  یحت. اش باشد ینیبه احکام د دیمق اشاریکرد  یوقت فکر نم چیه. مانده بود شیمبهوت بر جا لوفرین

 شیوضو. گذشت اشاریاز کنار  یآب دهانش را قورت داد و به آرام لوفرین. انداخت یکه به گردنش م ییآن دعا

خش  يبا صدا. انداخت نییسرش را پا لوفرین دنیبا د اشاری. عهد را تمام کرده بود يهم دعا اشاریرا که گرفت 

 :گفت يدار

 ...خانم لوفرین نیدعامون کن -

 :دیلرز لوفرین دل

 .به دعا میمحتاج -

به آن مرد عالقه مند  دیاو نبا. افتاد یم دیاتفاق نبا نیا. چشمانش او را لو دهند دیترس یم.ماند یآن جا م دینبا

افتادند  یم یدو نگاه از دو جنس متفاوت در دام. سرش را باال آورد و نگاهشان در هم قفل شد لوفرین. شد یم

نفس  اشاری. گفت و به سرعت از آن جا فرار کرد يدیببخش. زودتر به خود آمد لوفرین. نبود در آن ییکه رها

 :کرد شیکالفه دست در موها. افتاد یداشت م یدانست چه اتفاق یخودش هم نم. دیکش یقیعم
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 چه مرگم شده؟ -

 .دش یم وانهیداشت د يخبر یاز ب. گرفت یرا برداشت و تماس لشیموبا اشاریساعت بعد  چند

 ...سالم قربان -

 ؟یخوب... سالم -سورنا

 نشد؟ نیاز شرو يخبر. ممنون قربان -

بتونه از  دیزمرد تا شا يآران رفت دنبال دخترخاله  روزید. نیزم يانگار خودش و زنش آب شدن رفتن تو... نه -

 .روز بود که نرفته بود خونه هی یعنی. برسه اما اون خونه نبود ییطرف اون به جا

 م؟یچکار کن دیاپس ب -

گرفتن  يزنه برا یبا مقامات حرف م میکن دایمظنون رو پ میتا فردا اگر نتون. داده ماتومیبهم اولت یسردار ابطح -

 .گودرز يبرا تیمصون

 :سورنا ادامه داد. بزند یاز بهت نتوانست حرف اشاری

االن سه نفر دست . ننینب یبیسو خانواده ش آ لیفقط مواظب باش که اون وک.ادیاز دستت برنم يتو که کار -

 یم. جنگ بشه هیهم وارد  رانیکه آخرش ا میصبر کن میتون ینم. میصبر کن میتون ینم گهیاونا گروگانن و ما د

 !که یفهم

 :گفت یبه سخت اشاری

 .بله قربان -

ودرز داشت از خواست باور کند که گ یتوانست و نم ینم. بود ستادهیهمانجا ا اشاریتماس را قطع کرد اما  سورنا

 یها بود داشت فرار م یلیموجب مرگ خ. ها شده بود یلیخ یکه موجب بدبخت يگودرز. کرد یچنگشان فرار م

اپن برداشت و  ياسلحه اش را از رو. گذاشت بشیرا در ج لیموبا. ردیرا بگ شیتوانست جلو ینم اشاریکرد و 

 .دیکتش را پوش

 ن؟یر یم نیکجا دار -

 .بود ستادهیاش ا ينگاه کرد که در دو متر فرلویبه ن. برگشت اشاری

 ...برم دیبا -

 .ندارن تیخانواده بدون شما امن نیا. نیتنها بذار نجایما رو ا دیشما نبا -

 .اسلحه را محکم تر در دستش گرفت. گفتن نداشت يهم برا یجواب. جواب نداد اشاری
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 .نیشما مقصر ادیچهار نفر ب نیسر ا ییبال. نیدار يا فهیوظ هیجا  نیشما ا -

 :نگاهش کرد اشاری

 .رهیاتفاقا از چنگمون در م نیکه باعث تمام ا نمیو بب نمیجا بش نیتونم ا یمن نم ؟یدون یم یچ ریاز تقص -

 :گفت اشاری. به عقب برداشت یشد و قدم اشاری یمتوجه لحن عصب لوفرین

 اهیخوان کشورم رو به خاك س یم کار دارم که ییمن فقط با کسا. ندارم يمن که باهات کار...نترس -

 .برم دیبا نیهم يبرا. بکشونن

 ن؟یبر دیکار رو بکنه که حتما شما با نیتونه ا ینم سیپل يرویمگه ن -

 .گرفت لوفریاش را از ن دهینگاه رنج اشاری

 .بهتره میهمه مون باش دیشا... دیشا -

 :به جلو گذاشت یقدم اطیبا احت لوفرین

 .رونینه اون ب... جا الزمه نیود شما اوج... به نظر من یول -

 .کند لیخواست تحم یم يرا تا حد دشیکرد و عقا یکه با او مخالفت م يبه دختر. نگاه کرد لوفریبه ن اشاری

 .یگ یطور باشه که م نیا دیشا -

رش بود خواه گانهی. کرد یبا او مخالفت م شهیهم هم گانهی. افتاد گانهی ادیو دوباره  دیصورتش کش يرو یدست

 .مبل نشست نیتر کینزد يانداخت و بعد رو یصندل يکتش را در آورد و رو! دختر که بود؟ نیا... دختر نیاما ا

 !اشاریآقا  -

 بله؟ -اشاری

 .عکس از کتتون افتاد نیا -

دست . طاقت نگاه به آن چشمان نافذ سبز رنگ درون عکس نداشت. بود گانهیعکس . به سرعت برگشت اشاری

. را کامال لمس کرد لوفریحواسش پرت بود و دستش دست ن. ردیبگ لوفریا جلو برد تا عکس را از نلرزانش ر

 .دیپرس نهیبا طمان. دست او به شدت تعجب کرد ياز سرد لوفرین

 همسرتونن؟ -

 :شد رهیو به عکس خ دیکش یقینفس عم اشاری

 .خواهرمه...ریخ -

 :لبخند زد لوفرین
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 .قشنگه یلیچشماش خ -

 :مزمه کردز اشاری

 .بسته شدن شهیهم يکه واسه  ییچشما -

 :دیبا تعجب پرس لوفرین

 چرا؟ -

 .کشته شد شیچهار سال پ -

 بود؟ سیپل -

 :آب دهانش را قورت داد اشاری

 .قاتل بود...نه -

 

 .زد يپوزخند اشاری. نگاه کرد اشاریگرد شده به  يبا چشم ها لوفرین

 ...قاتل بود اما هی درسته...بود یول! نه؟ ادیبهش نم ه؟یچ -

 :نفسش را فوت کرد اشاری

 .ریبگ دهینشن. گفتم یبهت م نویا دینبا -

**** 

زمرد هر چه التماس کرد . ببرند نیرا از ب نیخواستند روح شرو یدوباره م. برده بود رونیزمرد را ب "او" دوباره

 .زمرد نگاهش کرد. نشاند یصندل يزمرد را رو. نداشت يا دهیفا چیه

 م؟یکمکت کن يذار ینم چرا -

 .نیتون ینم -

 .هیتو فقط بگو مشکل چ.تونه یم... سهیپل نیاما شرو دیمن شا -

 ...ترسم یم -

 ؟یاز ک -

 .نجایکه مجبورم کردن شما رو بکشونم ا ییاز همونا -

 ...کنه اما یگم اون بهتر از من وتو فکر م یم نیمن به شرو... تو به من بگو -

 ؟یچ -
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پسرخاله . ارهیزخماش اگر عفونت کرده باشه طاقت نم. کشن یرو م نیاونا شرو... عتریسر کنم یخواهش م -

 .دو ماه تو کما بوده. گرفتن و تا جا داشت زدنش نایش رو هم

 :در چشمان زمرد حلقه زد اشک

 .ادیب نیسر شرو ییمن طاقت ندارم بال ینائ -

 .زانو زد شیبه طرف زمرد رفت و جلو کایرینائ

 .شاد رو گروگان گرفتناونا نو -

 :زمرد گشاد شد چشمان

 ؟یچ -

 .کشن یگن رو نکنم اونو م یکه م يبهم گفتن اگر کار -

 ...که يدیتو ما رو دزد -

 .نه فقط شما -

 :با دهان باز نگاهش کرد زمرد

 ؟یک گهید -

 ...تو شیپ. نجایا ارنشیم گهید ي قهیده دق... دختر بچه هی -

 ؟یرس یم يتو به کجا دار ینائ -

 .ذارم اونو بکشن یمن نم... نوشاد برادرمه -

 کا؟یریخواستن نائ یازت چ -

 .یبدون نویا دیتو نبا... یچیه... منتها. نفر رو بکشم هی... قتل هی -

 :گفت تیو با عصبان دیرا کش کایریدست نائ زمرد

 ییبه خدا اگر بال کایرینائ. کشن یاونو م م،یفرار کن مینگم که بتون نیو اگر من به شرو... یاگر به من نگ -

 .کشمت یخودم م ادیسرش ب

 .به سمت زمرد خم شد یکرد و کم رییبعد رنگ نگاهش تغ یکم. با تعجب نگاهش کرد کایرینائ

 يتو 16پالك ... کوچه  هیکامران يشما تو... ش خبر داره هیمطمئنم از بق. بگو نیرو به شرو نایتو هم -

 .نیهست نیرزمیز
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 شانیبلندش پر شیموها. را به داخل پرت کردند يدر باز شد و دختر بچه ا. در دستانش گذاشترا  يزیبعد چ و

. دختر عقب عقب قدم برداشت و به در بسته خورد. به سمتش رفت کایرینائ. بود انیچشمان دخترك گر. بودند

 .بود میمال کایریلحن نائ

 .هندار يهم باهات کار يا گهیکس د. ندارم تیمن کار...نترس -

 :صورتش را کنار صورت او برد و زمزمه کرد. بعد رو به زمرد کرد و

 .نیببر نجایدختر رو هم از ا نیا. نیفرار کن دیامشب با نیهم -

 :نگاهش کرد زمرد

 ؟یپس تو چ -

 سایزمرد بلند شد و به طرف پر. به سمت عقب قدم برداشت و به سرعت از در خارج شد. نداد یجواب کایرینائ

 .رفت

 زم؟یعز یبخو -

 .جواب نداد سایپر

 ه؟یاسمت چ. ستمیاما من از اونا ن يدیدونم ترس یم -

 :نگاهش کرد دیبا ترد سایپر

 .سایپر -

 ...منم زمردم -

 :و آرام گفت دیکش یقیزمرد نفس عم. به تلفن همراه در دستش کرد ینگاه زمرد

 ....امشب فرار  ادیاحتمال ز -

کرد از  یسع نیشرو. اما زمرد به سمتش رفت دیکش غیج سایپر. خل پرت شدبه دا يباز شد و مرد گریبار د در

 :دیپرس اطیزمرد با احت. بلند شود اما نتوانست نیزم يرو

 ؟یخوب -

 :پوزخند زد نیشرو

 .ستمیبدك ن -

 :با کمک زمرد نشست و

 من بپوشم؟ ستین یچیه -
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 :دیزمرد خند. برهنه اش اشاره کرد مهیبه بدن ن و

 .فکر نکنم -

 :افتاد سایبه پر نیشرو چشم

 نه؟ يجوکار یتو دختر عل...تو -

 :دیزمرد پرس. فقط نگاهش کرد سایپر

 ؟یک -

 ...گم یبعدا بهت م -

 :متفکر گفت نیشرو. بازگو کرد نیشرو يبه سرعت آن را برا. آورد ادیرا به  کایرینائ يتازه حرف ها زمرد

 .میمون یکدوم زنده نم چیرنه هوگ میامشب فرار کن دیبا. گه یراست م کایرینائ -

 .باال انداخت ییابرو زمرد

 .خوره یبه دردت م نیپس ا -

 :نگاه کرد  لیبه موبا نیشرو

 ؟ياز کجا آورد –

 ...هیکار نائ -

 يبم سورنا انرژ يصدا. که به ذهنش آمد را وارد کرد يشماره ا نیاول. را در دستش گرفت لیموبا نیشرو

 .کرد قیرا در وجودش تزر یمضاعف

 بله؟ -

 .نیشرو... قربان منم -

 :بلند گفت سورنا

 ؟ییتو کجا ن؟یشرو -

 ...دونم ینم -

 :دیبعد از زمرد پرس و

 م؟ییکجا یدون یم -

 .هم به سورنا منتقل کرد نیگفت و شرو نیبه او گفته بود به شرو کایریرا که نائ یآدرس زمرد

 حالتون خوبه؟ -سورنا
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 .نجاستیجوکار هم ا یدختر عل...میخوب -

 .ومدمیخودم از فرمانده دستور ندارم وگرنه م. فرستم یاالن م نیهم یکمک يرویو آران رو با ن نیآرت -

 .منتظرم -نیشرو

 ...نیشرو -

 .بله قربان -

 .زنده بمون -

 :دیخند نیشرو

 .کار دارم یلیمن هنوز خ...حتما -

 .کرد یپوف نیشرو. قطع شد تماس

 .میبکن میتون ینم يکار چیتا اون موقع ه. نجایرسن ا یم گهیساعت د میزنم تا ن یحدس م-

 ؟یاصال از جات بلند بش یتون یتو م -

 :دیخند نیشرو

 ؟یکن یفکر م یخودت چ -

 :گفت يجد زمرد

 .یبش الیخ یکه ب هینظرت چ نیشرو -

 ؟یچ الیخ یب -

 ...!شغلت نیهم -

 :تعجب کرد نیشرو

 ؟یگ یم يدار يجد -

 ؟يدست بردار دیبا یتا بفهم يریدر معض خطر مرگ قرار بگ دیچند بار با... آره خب -

 .رم یتا آخرش هم م. شغل رو با عالقه انتخاب کردم نیمن ا. کنم یکار رو نم نیا چوقتیمن ه... نه زمرد -

 آخرش کجاست؟ -

 :باال انداخت ییابرو نیشرو

 کجاست؟ یآخر همه چ -

 .نیشرو -ناله کرد زمرد
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 یبا ک یدون یتو م. برات تکرار کنم نویچند دفعه ا. میریم یروز م هیهمه ما . آدماست يراه همه  نیزمرد، ا -

 .میمن ک یدونست یتو از همون اول م. يازدواج کرد

 :زد ینیلبخند غمگ زمرد

 .عشق چشمم رو کور کرده بود -

 :دیآرام خند نیشرو

 ؟یستیمگه االن عاشقم ن هیچ -

 :اعتراض کرد زمرد

 .لوس نشو -

 ...ها يدچاق ش -

 :زد یکوتاه غیج زمرد

 ...نیشرو -

 :دیخند نیشرو

 .کردم گلم یشوخ -

 .نشسته بود و همانجا خوابش برده بود يکرد که گوشه ا سایبه پر ینگاه نیشرو

 .بچه ش تشکر کنم تیترب يبرا یباشه از عل ادمی -

 تشکر چرا؟ ه؟یک یعل -

 يتشکر هم برا. دیکرده بود و آخر سر بچه ش رو دزد دشیآزاد بشه تهد نکهیا يکه گودرز برا هیلیوک یعل -

 .شون برسن یزن و شوهر خل و چل به زندگ هیبخوابه که  یدونه ک یبچه م نیا نکهیا

 :شد رهیخ نیبه شرو زمرد

 .یخل و چلم خودت. ستیجاش ن نجایا -

 .دیصد در صد خوشش آ ندیبب وانهیچو د وانهیگن د یآخه م -

 .رفت یم ادشیاز  زیهمه چ نیشرو با بودن با. دیخند زمرد

 ن؟یشرو يدشمن دار نقدریآخه تو چرا ا -

 .ستیکه دشمن نداشته باشه مرد ن يگه مرد یم ییایضرب المثل بوسن هی -

 :با تعجب نگاهش کرد زمرد
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 ؟يدیفهم نویکه ا یبوسن یچند بار رفت -

اخم  يلحظه ا. او چسباند یشانیا به پاش ر یشانیدستش را پشت سر زمرد برد و پ. و جواب نداد دیخند نیشرو

 .در هم رفت و آرام گفت شیها

 ...اومدن -

بود  دهیبود و حال از خواب پر سایکه پر يزمرد را به گوشه ا. دیچیدر محوطه پ يراندازیت يبعد صدا هیثان چند

 .برد

 ...تا نیستیگوشه وا نیهم نجایهم -

 .به طرفش رفت نیشرو. ود هم همراهش بودبهن. باز شد و آران خود را به داخل پرت کرد در

 .مواظبشون باش. دورشون کن نجایفقط از ا. امن يجا هیببرشون ...بهنود -

 :بعد رو به آران ادامه داد و

 ن؟یهمه رو گرفت -

 :خون کنار لبش را پاك کرد آران

 .رنیفعال بچه ها درگ. دنبال شما میایتا ب میمن و بهنود از دستشون در رفت... نه -

 :گذشت نیاز کنار شرو زمرد

 ؟یچ کایرینائ... نیشرو -

 :نگاهش کرد نیشرو

 .دم یقول م... ارمشیمن م. االن برو نیهم -

 :به آران گفت نیشرو. و بهنود رفتند سایو پر زمرد

 .شه بده یکتت رو هم اگر م. اسلحه به من بده هی -

 .تکان داد و گفت يسر. بود دهیضد گلوله پوش ي قهیآن جل ریز. کرد و کتش را در آورد نیبه شرو ینگاه آران

 ...یول ستیدر دسترس ن قهیجل -

 .سرخودم قهیمن خودم جل. هیکاف يهمون اسلحه رو بد -

 .و به او داد دیکش رونیاز پشت شلوارش ب يآران اسلحه ا. دیرا گفت و خند نیا

 .کردن ییرایازت پذ یمشخصه حساب ؟یتون یم یمطمئن -

 :دیکش یقینفس عم نیشرو
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 .شد رید میبر. فقط سوزش داره ستین قیزخم ها هم عم. دنده هیاز  رینشکسته غ مییخوش بختانه جا -

 :کرد و داد زد کیمهاجم شل نیاول دنیبا د نیشرو.رفتند رونیدو با هم از اتاق ب هر

 کجاست؟ نیآرت -

 :گفت يپناه گرفت و به همان بلند يگوشه ا آران

 .ارهیحالشون رو جا م یره حسابدا...بچه ها شیباال پ -

 هم باهاتونه؟ اشاری -خود را کنار آران رساند  نیشرو

 .هیش طوالن هینه، اون قض -

 .دیظاهر شد دستش را مشت کرد و به صورت مرد کوب شیکه رو به رو يمرد دنیبا د. کرد یراهرو را ط نیشرو

 .میطوالن يایمن عاشق قضا -

 .پوزخند زد نیشرو. افتاد نیزم يتلو تلو خورد و رو یکم. د اصابت کردمر جگاهیبه گ نیشرو يبعد ي ضربه

 .امرزتتیخدا ب -

 .داد زد نیشرو. افتاد نیزم يهم رو يگریمرد د. اسلحه را بلند کرد و نشانه رفت آران

 .کایریرم دنبال نائ یمن م -

زد و  یبه درش م يضربه ا دیرس یبه هر خانه که م. برود دیدانست کجا با ینم. کرد دنیبعد شروع به دو و

 .آران پشت سرش بود. دیدوم دو يبه طرف طبقه . در آن نبود یشد اما کس یداخل م

 ؟يندار یتو کار و زندگ -

 :و داد زد دیخند آران

 !نه -

 :را شکست يدر خانه ا نیشرو

 .پات خوب شده ادیبه نظر م -

 .بهتره ایچشم بعض يبه کور -

 :رفت رونینبود مطمئن شد و ب در خانه یکس نکهیاز ا نیشرو

 ست؟ین یآپارتمان کس نیا يچرا تو -

 يبسازن برا گهید یکیخونه قرار بوده خراب بشه و جاش  نیتماس گرفت و گفت ا مساریت میومدیم میداشت -

 .پنهان کردن چند تا گروگان يجا برا نیبهتر. هیهم خال نیهم
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 :غرغر کرد نیشرو

 ...ایبه عوضکاراشون رو حساب و کتا شهیهم -

 دنیکردند و شروع به دو یبه هم نگاه. مقابلشان آمده بود يصدا از راهرو. آن ها را متوجه کرد یغیج يصدا

آران اسلحه اش را . کرد یتقال م يکه در چنگ مرد دندیرا د کایریدر سه خانه را شکستند تا باالخره نائ. کردند

 :به طرف مرد گرفت

 ...ولش کن -

 .گذاشت کایریسر نائ ياسلحه اش را روهم در مقابل  مرد

 .کنم یوگرنه مغزش رو سوراخ م نیزم نیاسلحه رو بذار -

دست مرد . بود دهیبه صفر رس نیشرو يبرا يریامکان نشانه گ شیو تکان خوردن ها کایرینائ يوجود تقالها با

 .زد غیکنار رفت و ج کایریدهان نائ ياز رو

 ...ولم کن -

. کنار رفت شیو از جلو دیبا آرنجش به شکم مرد کوب. چکار کند دیدانست با یم. تدوخ نیرا به شرو نگاهش

 .زد ینشسته بود و نفس نفس م يگوشه ا کایرینائ. مرد را گلوله باران کردند نیآران و شرو

 .تموم شد -

 :سرش را تکان داد آران

 .آره -

 :دیپرس نیاز شرو کایرینائ

 زمرد کجاست؟ -

 .میند شو بربل. رونیفرستادمش ب -

 .دیاتاق خارج شدند که آران پرس از

 ؟يشد نایا ریدرگ یچ يبرا... خب -

 .باالست یلیمون خ يراندازیمن و نوشاد هر دو مهارت ت نیاگر بدون... خب -کایرینائ

 :مسئله ناراحت باشد گفت نیانگار که از ا نیشرو

 .بهتر از من یحت -

 :دینگاهش کرد و خند آران
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 .از تو بهتر باشه یکس دینبا یکن یچرا فکر م.خس نباشت يمثل بچه ها -

 :دیهم خند نیشرو

 ...ادامه بده. چون اعتماد به نفسم باالست -

 بایتقر. تا مطمئنم کنن دمیلحظه هم صداش رو شن هی. به من زنگ زدن و گفتن نوشاد رو گروگان گرفتن -

 .بود شیاز دو ماه پ شتریب

 :فکر کرد یکم نیشرو

 .که تو رو گرفتن آران یون موقعهم بایتقر -

 .خارج شدند یدر اصل از

 .شه یمشخص م زایچ یلیاون جا خ. اداره میبر دیبا -آران

 .جلو آمد نیآرت

 !نیشرو دمتیباالخره زنده د -

 :لبخند زد نیشرو

اب خوام بدجور به حس یکه م میبر. قصد مردنم ندارم. هنوز کار دارم ایدن نیا يهمونطور که گفتم من تو -

 .گودرز برسم

**** 

 .پرت کرد یصندل يخود را رو نیشرو

 .داشته باش نویا... خب.خوره یدردت نم چیکه به ه يدار يریتسخ لیوک هیتو االن . نیبب -

 :گذاشت زیم يرا رو دستش

. میهفت پشتت کاف ينفر برا هیگرچه من ... شاهد هی میش یم. میآزاد ياالن ما رو هم که گروگان گرفته بود -

برات  رونیکس اون ب چیه گهید. پس خودتو آزار نده. ستمیول کن معامله ن! سیحضرت ابل شیتا نفرستمت پ

... اونم به دستور تو. رو کشتن شادنوچه هاتم اعتراف کردن که نو. مسئله ش حل شد کایرینائ. کنه یکار نم

مونه دادگاهت که  یفقط م...که یفهم یم. ستیسرهنگ فدوتف در خطر ن گهیچون د. شو الیخ یپس ب گهید

رو بهت بگم که  نایاومدم ا. کنه یشه و ما رو از شر وجود نحست خالص م یبرگذار م گهید يهفته  هیاونم 

 يو تا هفته  نیبه زندان او یش یمنتقل م گهیدو ساعت د. ندهبرات نمو يراه فرار چیه گهید. خالصت کنم

 ...لتیبشه و وک یدستان بررستا دادخواست دا. یش یدادگاه حاضر م يبرا گهید
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 :زد پوزخند

 .ایاون دن ير یدم در عرض کمتر از دو هفته م یبهت قول م...تونه یکه نم...بتونه ازت دفاع بکنه -

 .توانست قبول کند یخودش هم خطر را حس کرده بود اما نم. زد یپوزخند نم گودرز

 :تکان داد يسر

 .ستیمن ن انیپا نیمطمئن باش ا -

 ...ابرو باب -

 .بلند شد و به طرف در رفت شیاز جا نیشرو

 .گم یزمرد رو م.... دونم زنت تو باند من نفوذ کرده بود یم. یش یپدر م يدار دمیشن -

 یم شانیبود و تماشا ستادهیا يسورنا که در اتاق کنار. مشت شد اریاخت یدستش ب. ستادیا شیسر جا نیشرو

 .تنداش یاصال حس خوب. ستادیا شیکرد سر جا

 ...یچ...منه نه تو ياگر بگم اون بچه، بچه  -

 یصندل يگودرز از رو. صورتش فرود آمد يرو نیشرو نیحرفش را نتوانست بزند چون مشت سنگ ي ادامه

به  نیسورنا و آران و آرت. آورد یسر و صورت گودرز فرود م يرا رو نشیضربات سهمگ نیشرو. افتاد نیزم يرو

 .زد ادیفر نیشرو. دندیگودرز کنار کش يرا از رو نیشرو نیآران و آرت. دندیسرعت به سمت اتاق دو

 ؟یعوض یکن يبا اعصاب من باز يخوا یشه؟ فقط م یم یچ یبه زن من تهمت بزن يفکر کرد...ناموس یب -

 .که صورتش پر از خون بود با نفرت نگاهش کرد گودرز

ما به دست دادن ختم شده  يکه رابطه  یکن یبود؟ فکر نم یکه نقش زنت اونجا چ یدون یخودت هم م -

 ...باشه

 . را گرفتند شیجلو نیدوباره حمله کرد اما آران و آرت نیشرو

 .حاال... اتاق من يتو نشیببر -سورنا

 .سپرد يبعد سورنا گودرز را به سرباز و

 .يبر یحرفا تو جون سالم به در نم نیبا ا -

 .زنم یم شیحداقل شماها رو آت -
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 یصورت گودرز به طرف سورنا رفت و کم دنیگودرز با د يریتسخ لیوک. ن داد و از او دور شدتکا يسر سورنا

با . هر سه در اتاق بودند نیو شرو نیآران و آرت. سورنا بعد از صحبت با او به طرف اتاقش رفت. با او حرف زد

 .سورنا احترام گذاشتند دنید

 ...آزاد -

 .اش نشست یصندل يبعد رو و

 ؟يبود که کرد يچه کار احمقانه ا نیا... آرا سرگرد رزم -

 :دیبا تعجب پرس نیشرو

 گفت؟ یچ نیدیشما نشن...قربان -

 :زد دنیخود را به نشن سورنا

. حق هم داره... به جرم ضرب و جرح موکلش. کرده تیاز موکلش از شما شکا ابتیگودرز به ن لیسرگرد، وک -

 .کن یاالن خودتو به بازداشتگاه معرف نیهم

 :با تعجب آکنده با خشم سورنا را نگاه کرد و احترام گذاشت نیشرو

 .چشم قربان -

 .رفت رونیسپس از اتاق ب و

 :کرد گفت یبه آران که با تعجب نگاهش م سورنا

 .کرده تیگم طرف ازش شکا یکردم؟ م یردش م یلیبیرسیز دیبا ه؟یچ -

 ...که نیدیقربان خودتون شن -

 .کرد یخودشو کنترل م دیبا نیروش ؟یخب که چ... دمیمن شن -

 :اخم کرد آران

 ...زد یحرفا رو م نیدر مورد همسر شما ا یاگر کس -

 .فقط نگاهش کرد سورنا

 :ادامه داد آران

 .قطعا عکس العمل شما به مراتب بدتر بود -

 :گفت سورنا
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 یرو م تیموقع.. .زد هم یم یحرف نیدر مورد همسر من همچ یاگر کس یحت.هستم آران يا یمن آدم منطق -

دردسر  يخودشو تو نیاالن شرو. مطمئن باش. اوردمیسرش م ییبال هیفرصت مناسب  هیبعدا در . دمیسنج

 ...ازش معذرت بخواد که دیبا نیپس شرو. بده تیگودرز رضا دیبا. انداخت

 ...کنه یکار رو نم نیا چوقتیه -نیآرت

**** 

 .گفت یرو به عل اشاری

 ي هیتا قض انیمحافظتتون م يمامورامون برا نیچهار نفر از بهتر. ستین يضرور نجایوجود من ا گهیفعال د -

 .دیتون برس يعاد یبعدش به زندگ. گودرز تموم بشه

با روشن . رساند یاو را به خانه اش م اشاری. هم پشت سرش خارج شد لوفرین. رفت رونیکرد و ب یخداحافظ

 .دیچیرشان پاستاد بنان در گوش هر دو نف يصدا نیشدن ماش

 غم جان گداز برود ز برم نیک/ ناز، با دل من بساز  يالهه  يا باز،

 تا ز سر گنهت گذرم ایب/ از گناه تو بود  اسودیدل من ن گر

 .گفت یبه آرام. آرامش را از او گرفته بود اهیافسون آن چشمان س. کرد لوفریبه ن ینگاه اشاری

 !خانم لوفرین -

 یرا نم شیچرا. خانم شده بود لوفریدوباره ن. چشم دوخته بود شید که به رو به روکر اشاریبه  ینگاه لوفرین

 .دانست

 !بله -

 ...چون... نمتونینب گهید د،یشا -اشاری

 :-و ادامه داد دیکش یقینفس عم اشاری

 .داشته باشم يبه پرستار ازیمن ن... ای.میمون در معرض خطر باش یکیکه  هیما فقط مال وقت دارید انگار

 .مکث ادامه داد یبا کم اشاری. را دوست نداشت یخداحافظ نیاصال ا. بغض کرد اریاخت یب لوفرین

 .دیخارج نش مارستانیاون موقع شب تنها از ب... گهید -

 رهیخ کیشلوغ و پرتراف ابانیگفت و به خ یلب چشم ریز. لذت بخش بودند شیبرا به،یمرد غر نیا يها ینگران

 .شد

 ز خاطر ببرم ازیتا غم خود را باز راز و ن ایب/ دراز  تیبه سو ياریکنم دست  یم باز
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حس کرد  يلحظه ا. که محکم فرمان را در چنگ گرفته بودند یدستان. دیلغز اشاریدستان  يرو لوفرین نگاه

 .است دهیدر آن دستان مردانه د یلرزش

 بپرم  تیبه خدا همچون مرغ پر شور شعف به سو/ خشمت دلم را هدف  رینکند ت گر

لب تشکر  ریز. کند یگاه دل از آن نم چیکه ه یامن يخانه . به خانه شان کرد ینگاه لوفرین. ترمز کرد اشاری

لب  ریز. کرد یرا با تمام وجود حس م لوفرینگاه منتظر ن. به در بسته کرد ینگاه اشاری. شد ادهیپ نیکرد و از ماش

 .گفت

 اثرم یابیخبر ن يریاز من نگ به خدا اگر/ ندارد ثمر  ییوفا یهمه ب نیا -

 .آرام گفت... دلش هم. دیلرز لوفریدست ن.حرکت کرد نیماش

 ...به سالمت -

از اداره پارك کرد  رونیرا ب نیماش. گرفت یخبر م شیها يخبر یاز تمام ب دیبا. راست به اداره رفت کی اشاری

از محوطه گذشت و وارد . وارد شدکارتش را نشان داد و به سرعت  یدر نگهبان. و به طرف ساختمان رفت

در اتاق سورنا  يدوم را رد کرد و جلو يکنار پله ها در طبقه  کیبار ياز پله ها باال رفت و راهرو. ساختمان شد

 .در بود گفت يکه جلو يبه سرباز. ستادیا

 هستن؟ مساریت -

 :شناخت احترام گذاشت و گفت یکه او را م سرباز

 .بله قربان -

 .سورنا وارد شد ياجازه  دنیدر زد و با شن. داد سر تکان اشاری

 :گذاشت احترام

 .سالم قربان -

 .دیپرس اطیبا احت اشاری. آمد یبه نظر م مهیسورنا سراس. جوابش را داد نیشرو

 شده قربان؟ يزیچ -

روع به برگه را از دست سورنا گرفت و ش نهیبا طمان اشاری. را به طرفش گرفت يفقط برگه ا. نگفت يزیچ سورنا

 :بلند گفت اریاخت یب. خواندن کرد

 ؟یچــــ -

 :سر تکان داد سورنا
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 .عکس العمل تو رو داشتم قایمنم دق -

 کار کرده؟ ی؟ مگه چ...قربان مگه -

هم از کوره در رفت و تا ما به خودمون  نیشرو. کرد يبد نیبه زنش توه نیشرو کیتحر يبرا روزیگودرز د -

خب گودرز سه هفته ... فرستادمش بازداشتگاه اما. کرده تیشکا نیاونم از شرو. و زدخورد گودرز ر یتا م میبجنب

 .افته یتا اون موقع دادگاه عقب م. طول درمان گرفته

 :قرار برگه را نشان سورنا داد یب اشاری

 ...!هیقض نیا -

 ...امضاش کنه یاگر سردار ابطح... نوشتتش يریسردار کب.ستیدست من ن -

 .کنن یم قیلرو تع نیشرو -

 :گذاشت زیم يرا رو برگه

 خبر داره؟  نیخود شرو -

 .نه هنوز -

 .قربان هینامرد نیا -

شه و  یبد م سیپل يروین يبعدا برا مینکن يبرخورد جد نیداره اگر ما با شرو دهیعق يریسردار رسول کب -

 فیزد و خورد رو توص نیچند تا روزنامه ا بایتقر. کنن یتصور م سیرو از پل يخشونت بار يمردم چهره 

 .بشه هیتنب دیبا نیکه شرو نهیشون ا دهیعق. کالغ و چهل کالغ کیالبته کامال ... کردن

 :دیپر شیاز جا اشاری

 آخه با معلق کردنش؟ -

 .نداره ریمنم مخالفم اما مخالفت من تنها تاث اشاری -سورنا

 :سر تکان داد اشاری

 ...نهیسنگ یلیخ نه،یمجازات سنگ نیا -

بازداشته  یاگر بگ. تهیمامور نیبه زنش بگو شرو. نیشرو يتو برو خونه ... اشاری.شه کرد ینم يفعال کار -ناسور

 .سرش يذاره رو یجا رو م نیا ادیمطمئنم م

 .چشم قربان -

 .کرد یم یرانندگ نیبعد به سمت خانه شرو یقیدقا و
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 :فکر کرد یبا بدعنق اشاری

 .کنه یول نم رهیم یشرف داره م یب. رهیگ یآخرش شر گودرز دامن همه مون رو م -

سرعتش را . صفحه نقش بسته بود نگاه کرد يکه رو لوفریبه اسم ن.بلند شد لشیزنگ اس ام اس موبا يصدا

دستش را . خواست یتمام حواسش را م لوفریاز طرف ن یجیخواندن مس يبرا. پارك کرد يکم کرد و گوشه ا

 .را باز کرد و آرام خواند جیمس. ردرا باز ک یو قفل گوش دیصفحه کش يرو

 کجا هستم، باشم هر

 مال من است آسمان

 مال من است نیهوا، فکر، زم پنجره،

 دارد  تیاهم چه

 ندیرو یاگر م گاه

 غربت؟ يها قارچ

را به آن  ییکرد؟ کدام شعر طعم تلخ جدا یم انیاش را ب ینوشت؟ کدام کلمه دلتنگ یم دیچه با.لبخند زد اشاری

بود که چشمانشان در  نیمهم ا. از هم جدا شده اند شیپ یکدام مهم نبود که ساعت چیهم يبرا. دیهمانف یها م

 .دیرس جهینت هباالخره ب. گشت یدر ذهنش دنبال کلمات م. چشم هم قفل نشده بود

 اگر بگذارند باستیتو ز يو تماشا/ مخصوص تماشاست اگر بگذارند  چشم

 عشق هم صاحب فتواست اگر بگذارند/ دلم دانستم  يز اظهار نظر ها من

آن هم . دیچش یطعم عشق را داشت م. اراده دوباره به راه افتاد یب يداشبورد گذاشت و با لبخند يرا رو یگوش

 .که دوازده سال از خودش کوچکتر بود يبا دختر. یو هشت سال زندگ یبعد از س

**** 

 .کرد ینگاه م اشاریبا بهت به  زمرد

 گه؟یجا د هی نشینگذشته فرستاد يآخر تیمامور نیز اهنوز دو روز ا -

 :سر تکان داد اشاری

 .ادیم شیپ...وقت نداره یوقت و ب.گهید تهیمامور -

 :را باال انداخت شیابرو زمرد

 ...خواست بره ینم نیشرو یول -
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 ...اطاعت کنه دیبدن با تیمامور هیمامور  هیاگر به . که ستین نیبه خواست شرو -

 :کردغرغر  زمرد

 چرا خودش بهم نگفت؟...شغلتون نیشما هم با ا -

 .رهینتونست تماس بگ نیهم ياومد برا شیپ عیهم سر یلیخ. محرمانه ست تیچون که مامور -

 .آمد یبه نظرش درست نم يزیچ. کرد یرا نگاه م اشاریمشکوك  زمرد

 ن؟یشما مطمئن -

 .برم دیبا گهیمن د...بله -

 :گفت یبه آرام زمرد

 .یانتظام يرویدونم و ن یمن م...ادیسرش ب ییالفقط ب -

 .دیبسته شدن در را شن يصدا اشاری

**** 

 ...!دروغ -

 ن؟یاسیچه طرز حرف زدنه  نیمرض و دروغ، ا -

 ؟يخواستگار يبر يخوا یم یبگ يخوا یم یعنی -

 .يخوام برم خواستگار یبله، م يتر که کرم کرد نییپا يذره اون صداتو ببر هیاگه  -

 :پرت کرد یصندل يخودش را رو نیاسی

 ...مشتاقم -

 :اخم کرد اشاری

 ؟یکه چ -

 .دل برادر ما رو برده یک نمیبب.نمیکه عروس خانم رو بب -

 .بسه يمسخره باز نیاسی -

 .نمیخوام زن داداشم رو بب یخب؟ م هیچ -

 :اعتراض کرد اشاری

 ...نیاسی -

 :زد یتوجه بشکن م یب نیاسی
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 خانه پر از شمع و چراغ است امشب نیا/ مراد است امشب ست شب  یامشب چه شب -

 .ستادیو رفت و دم در ا دیپر شیاز جا نیاسیشد که  زیخ مین اشاری

 .اسلحه ت رو غالف کن که غلط کردم -

 ...زنگ بزنم بهشون دیبا -

 خودت؟ -

 عمه م؟ ؟یپس ک -

 :گفت يجد یلیخ نیاسی

 !بله عمه ت -

 .دونم و تو یوسط من م یو بکشاون يبه قرآن پا نیاسی -اشاری

 .بزرگتر ما اونه -

 :اخم کرد اشاری

 .ستیکس بزرگ تر من ن چیه -

 .یکن یول هم نم يفهمم تو دو ساله باهاش لج افتاد یمن اصال نم -

 .یدون ینم یچیتو ه -

 .خب بگو که بدونم -

 تونه بهشون زنگ بزنه؟ یم یمانل. اصرار نکن نمیاز ا شتریب. رو ببرم یکس يکه آبرو ستمین یمن آدم -

 :را باال برد شیابرو نیاسی

 ؟یمانل -

 .زهیمن عز يبرا گانهیمثل ... بگه دیبا یموارد چ نیدونه در ا یم.زنه هی یباالخره مانل -

 .گم یب هش م...باشه -

تاده اش اف یخاطرات زندگ نیاز بدتر یکی ادی. چه کند دیدانست با یاز فرط سر درد نم اشاریکه رفت  نیاسی

 یکه زمان رایسم. فتدیخواست چشمش به چشم دختر عمه اش ب ینم گرید. با عمه اش لج نکرده بود اشاری. بود

 نیاسی. آمد که آن روز در خانه تنها بود ادشیبه . اش را بکند یاشتباه زندگ نیبزرگتر اشاریشد  یداشت باعث م

رفت و در  اشاری. زنگ در آمد يکرده بود که صدا گرم ونیزیسرش را با تلو. بود یمرخص اشاریسر کارش بود و 

 .بود رایسم. را باز کرد
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 .ییسالم پسر دا -

 :زمزمه کرد اشاری

 ...سالم -

 تو؟ امیب يذار ینم -

. که نبود هیدختر عمه اش بود غرب رایبه هر حال سم. به نظرش کارش زشت آمد. آداب بود يمباد اریبس اشاری

 .شربت آورد شیبرا اشاریمبل نشست و  يرو رایسم. داخل شد رایو سم در کنار رفت يبه سرعت از جلو

 ؟ییپسر دا یخوب -

 ؟یشما خوب... به لطف شما -

برگشت از فرط  یوقت. رفت گرید يکرد و به گوشه ا یمعذرت خواه. زنگ تلفنش از ته سالن بلند شد يصدا

 .انداخت نییبه خود که آمد سرش را پا. ستادیا شیتعجب سر جا

 ...رایمس -

 :بود رایسم يدر صدا یخاص ي عشوه

 بله؟ -

 ...مانتوت رو بپوش -

 :به تن داشت گفت يباز یلیکه تاپ خ رایسم

 ...اشاری -

 :دیلرز اشاری فک

 گم؟ یم یچ يشنو یمگه نم -

ل وص يرا به و یانگار برق اشاری يتماس دستش با بازو. رفته بود اشاریبلند شده بود و به طرف  شیاز جا رایسم

 .زد رایبه سم یمحکم یلیگرفت و س یمضاعف يانرژ. کرد

 ...رونیبرو گمشو ب -

 .سرخ شده بود از رو نرفت اشاری یلیکه طرف چپ صورتش از س رایسم اما

 :گفت آرام

 ...من دوست دارم اشاری -
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 خواست عکس العمل نشان دهد اما. را بشنود يزیچ نیخواست همچ یوقت نم چیاصال ه. گر گرفت اشاری

را از دور  رایسم يدست ها. به خودش آمد نکهیچند لحظه بهت زده ماند تا ا. ناگهان قدرت تفکر از او گرفته شد

 . حرکت او را به عقب هل داد کیگردنش باز کرد و در 

 ...یکردم انقدر آشغال باش یوقت فکر نم چیه -

 :کرد گفت یکه به حرکاتش نگاه م یدر حال و

 .یکن یم یچه غلط يدار یفهم ینم.یتو مست -

و  دیزودتر به خودش جنب اشاریدست برد تا تاپش را هم درآورد که . اعمالش نداشت يرو یواقعا کنترل رایسم

 :بلند داد زد. کند يریعمل او جلوگ نیرا محکم گرفت تا از ا رایدست سم

 ؟یکن یم یچه غلط يدار -

 

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

مبل  يکه تمرکز نداشت رو اشاری.گذاشت و او را هل داد اشاری ي نهیس يقفسه  يرا رو شیدست ها رایسم

 اشاری يبازو ها يرو رایسم يدست ها. داد ینم یفرمان چیمغزش ه. شد یم میکم کم داشت تسل اشاری. افتاد

خود را  یبه صورت دیبا. چشمانش را بست اشاری. کردند یم میاو را تسل شیاز پ شتریآمدند و ب یت در مبه حرک

 وهیم يچشمش به چاقو. خود کنار زد يرا از رو رایبا قدرت سم. زد ینفس نفس م. کرد یافسون رها م نیاز ا

سوزش زخم چشمانش را باز . دیگذاشت و کش شیبازو يدست برد و چاقو را برداشت و آن را رو. افتاد يخور

کرد و  رونیرا در دستانش گذاشت و او را از خانه اش ب رایسم فیمانتو و ک. ردیبگ میتوانست تصم یحال م. کرد

 .نشست نیزم يهمانجا کنار در رو

 ارتباطش را با آن نیهم يبرا ندیرا بب رایسم گریخواست د ینم. کرد یاتفاقات درد م نیتمام ا يادآوریاز  سرش

 .ها کامال قطع کرد

 ...سالم داداش -

 .بلند شد شیلبخند زد و از جا. نیاسی ينامزد عقد. دید شیرا رو به رو یمانل. را باز کرد چشمانش

 ؟یخوب...سالم -

 .دار بشم ياومد دنبالم گفت قراره جار نیاسی.ممنون -
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 :دیخند اشاری

 ...خوابه یهمه م يکه دم در خونه  هیشتر -

 :لبش را گاز گرفت و گفت یبه شوخ یمانل

 ؟ عروس خانم؟ یک -

 :دیهشدار داد و خند اشاری

 ...یمانل -

 ه؟یخب اسمش چ -

 .فرح بخش لوفرین...لوفرین -اشاری

 چند سالش هست؟ -

- 26... 

 .هم به آن ها ملحق شد نیاسیبعد  قهینشست و چند دق شیهم رو به رو اشاری. مبل نشست يرو یمانل

 ...کنم یم یداداش که دارم فضول دیالبته ببخش -یمانل

هم اگر بود مطمئن  گانهیدوستت دارم و  گانهیو من مثل ..ییچون تنها خانم خانواده ما تو ه؟یچ یفضول -

 !يدار یبگو هر سوال... اوردیهستم پدرم رو درم

 ن؟یکرد قیدر موردش تحق -

 يکال خانواده .. وترهیره که مهندس کامپبرادر دا هی. مادرش خانه داره. سپاهه يپدرش بازنشسته ...آره خب -

 ...قیداره بهتر تونستم در موردشون تحق یچون پدرش سابقه نظام. هستن یخوب

 :دیپر اشاریوسط حرف  نیاسی

 ش؟یدیکجا د -

 :به او کرد ینگاه اشاری

 .هیخصوص گهیمورد د هی نیا.شرمنده ام -

 :و تکرار کرد دیاز حرص لبش را جو نیاسی

 ...یخصوص -

 :را باال انداخت شیابرو اشاری

 .یگفت یچ دمینشن -
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 :زد یلبخند گوش تا گوش نیاسی

 .یچیه -

**** 

 :ادامه داد یسردار ابطح. حرف بزند يشوکه بود که نتوانست کلمه ا يبه قدر نیشرو

شما بود سرگرد بالفاصله حکم  يجا يا گهیگرچه هر کس د... میریگ یم میتصم میبه هر حال ما دار -

 نیتر یو اصل يدیزحمت کش یلیخ ریچند سال اخ نیا يکه تو نیاما با توجه به ا میداد یرو بهش م شقیتعل

حداقل بهتر از . رهیتعلق نگ هدرج عیکه به شما ترف میگرفت میما تصم... يکردن اون باند بود یمتالش يفرد برا

 .معلق شدنه

 .احترام گذاشت و گفت. گرم کرده بود گرفت که سرش را با چند برگه یینگاه آزرده اش را از سورنا نیشرو

 ...من بهتره برم قربان -

 :کرد یاو را درك م یابطح سردار

 ...هفته بعد دوباره شروع کن ياز شنبه . رو استراحت کن يهفته ا هیبرو ...برو -

 :رو به سورنا گفت یسردار ابطح نیاز رفتن شرو بعد

 ...ناراحت بود -

 .دوشش بود يرو تیمامور نیا يد درصد کارااز هفتا شتریب. حق داره -

 .رفت یاز کوره در م دینبا یول -

 :موافق بود و نبود سورنا

دام  يبا تمام هوشش تو نیشرو.کنه يبا فکر آدما باز يدونه چجور یگودرز خوب م. حق داشت یبله ول -

 .گودرز افتاد

 شون کجان؟ هیبق -

دونم  یگرفت که نم یهم دو روز مرخص اشاری. دخترش باشه شیگرفت که پ یرو مرخص يچند روز هی نیآرت -

 یاون هم چند روز مرخص يکارش که اونجا تموم بشه برا. ارتش ینیزم يروین گاهیآران رو فرستادم بره پا. چرا

 ...رد کردم

 .چند روز استراحت کن هیخودتم برو  -

 .ه هفته طول درمان گرفتهفعال که س. تونم درست استراحت کنم یمن تا گودرز محکوم نشه نم -
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چهار روز . که بود اجرا کنن یمحاکمه بشه بعد از طول درمان حکم رو هرچ. نداره یدادگاه که مشکل يتو -

 .برو استراحت کن. هم دادگاهه گهید

. عوض شد مشیتصم يبه طرف خانه اش به راه افتاد اما به زود. رفت رونیاحترام گذاشت و از اداره ب سورنا

آن پارك  يخنکا. رفت اورانیبه طرف پارك ن. غم گرفته را تحمل کند يآن خانه  يست فعال فضاتوان ینم

به  ینگاه. دیرس اورانیراه رفت تا به پارك ن يا قهیپارك کرد و چند دق يکنار. آورد یوجودش را به وجد م

بچه ها،  يباز يداص. دیکش یکرد و آه شیدست در موها. کرد و وارد محوطه شد دهیدرختان سر به فلک کش

حوض بزرگ نشست و سرش را در دستش گرفت و  يرو به رو ییسکو يرو. انداخت یم ایآند ادیاو را به 

 .چشمانش را بست

 !سالم قربان -

 :را باز کرد چشمانش

 ...نیآرت -

 .دمتونید نینشست نیاومد -

 پارك؟ ياومد -

 :دیخند نیآرت

 .زد غیپدرم رو درآورد از بس ج.مهتاب رو آوردم -

 نیآرت. داد یپنج ساله را نشان داد که کنار حوض نشسته بود و دستش را در آب حرکت م بایتقر يبعد دختر و

مهتاب . گذاشت نیزم يبه سمت مهتا ب رفت و او را بغل کرد و به سمت سورنا برگشت و بعد مهتاب را رو

 .به سورنا کرد ینگاه

 :گفت نیآرت

 .بابا يسالم نکرد -

 :گفت  مهتاب

 .سالم –

 :دیخند سورنا

 .سالم عمو -
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حرکاتش . سورنا هم چشمانش را در چشمان پر شر و شور مهتاب دوخت.به سورنا کرد قیعم ینگاه مهتاب

 .يبود و مهتاب قهوه ا یچشمانش آب ایبود که آند نیفقط فرقشان ا. بود ایمثل آند قایدق

 ...عمو چشمات -

 :زد یقیلبخند عم سورنا

 ؟یچشمام چ -

 ؟...وش آب دارهت -

 .نشاند شیپا يمهتاب را بغل کرد و رو اریاخت یو ب دیبلند خند سورنا

 .هیرنگ نیخودش ا. نه عمو توش آب نداره -

 ست؟ین ينجوریپس چرا مال من ا -

 :با محبت گفت سورنا

 .مال شمام هم رنگ چشم باباته. رنگه هی یهر چشم -

 مال تو؟ ایمال من خوشگل تره  -

 .نوم گلمال شما خا -

که به سرعت با  یمهتاب. کرد یبود و به سورنا و مهتاب نگاه م ستادهیهمانجا ا نیآرت. کرد نیبه آرت ینگاه بعد

 .دانست یرا م ایکشته شدن آند انیجر نیآرت. آمد یکه پدرش شدن واقعا به او م ییشد و سورنا یمیسورنا صم

 ...عمو، زشته يپا ياز رو نییپا ایمهتاب بابا ب -

 :هشدار داد یبه شوخ رناسو

 ...نیآرت -

 .قربان -دیخند نیآرت

 :دست سورنا را گرفت مهتاب

 اسمت قربانه؟ -

 :دیدوباره بلند خند سورنا

 .اسمم سورناست....نه -

 :سخت بود شیتلفظ اسم سورنا برا انگار

 سونا؟ -
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 ...سو...بگو...نه -

 .سو -

 .رِ -

 :سورنا گفت.تکرار کرد مهتاب

 .نا -

 .نا -

 .سورنا...خب -

 .سورن -

 :کرد؟ یفروزش چه م پیپنج ساله با سرت يدختربچه  نیا. دیخند سورنا

 .خواد صدام بزن یهر جور دلت م -

 :نگاه کرد نیبه آرت مهتاب

 .خوام یم یبابا بستن -

 :خم شد نیآرت

 ؟يمن افتاد ادیخواست  یباز دلت بستن -

 :دیخند سورنا

 ...نینکن آرت تشیاذ -

 :گفت یو با لحن جالب دیپر نییسورنا پا يپا يواز ر مهتاب

 .نینکن آرت تمیاذ -

 .دیهم به همراه سورنا خند نیبار آرت نیا

**** 

بهت زده  نیشرو دنیکرد با د یاش را مرتب م يکه روسر یدر باز شد و زمرد در حال. زنگ در را زد نیشرو

 :زد يلبخند نیشرو. نگاهش کرد

 ؟يدیمگه جن د هیچ -

 :مه کردزمز زمرد

 .نیشرو -
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 :با محبت گفت نیشرو

 جانم؟ -

 ؟يسه روزه کجا موند -

 .بازداشتگاه -

 :زد غیج اریاخت یب زمرد

 ؟یچ -

 تو؟ امیب يذار یم. نزن دختر غیج -

 يزمرد رو. مبل پرت کرد يرفت و خود را رو ییرایداخل شد و به طرف پذ نیشرو. با بهت کنار رفت زمرد

 .ستنش نیشرو يرو به رو نیزم

 ...نیشرو -

 ؟یچرا نشست نجایا -

 :گفت یجیبا گ زمرد

 نم؟یپس کجا بش -

 .خودش نشاند يپا يحرکت او را رو کیزمرد را گرفت و در  يبازوها نیشرو

 .نشونت بدم یتونم عمل ینم گهیقلب منه منتها د يالبته جات رو. نجاستیجات ا -

 :گفت یبا نگران زمرد

 ؟يبازداشتگاه بود یچ يبرا -

 .چون بازداشتم کرده بودن -

 :اصرار کرد زمرد

 آخه؟ یچ يخب برا -

 :گودرز از نفرت جمع شد يادآوریبا  نیشرو صورت

 .خورد زدم یکه م ییچون که گودرز رو تا جا -

 :تعجب کرد زمرد

 ؟یچ يبرا -

 .گفت تاوانشم داد یمزخرف هی -
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 نه؟یفقط هم یمطمئن نیشرو -

 .نگفت چیه نیهم يبرا دیتوانست به او دروغ بگو ینم. دیدزد نگاهش را از نگاه سبز زمرد نیشرو

 :گفت يجد زمرد

 .نیشرو -

 .نپرس زمرد -

 .را در دستانش گرفت و به طرف خود چرخاند و در چشمانش زل زد نیصورت شرو زمرد

 ه؟یچ گهید نیشرو -

 .دن یخواستن رو نم یکه م یعیبهم ترف گهیفقط د. به خدا ستین يزیچ -

 :به او زل زد رتیبا ح زمرد

 یچ يبرا... یچ ياصال برا.هیانصاف یب نیا نیشرو! يدیزحمت کش شتریتو از همه شون ب...تو ؟یچ يبرا -

 ؟یتیاومدن به من گفتن تو مامور

 :اخم کرد نیشرو

 اومد گفت؟ یک -

 :به حافظه اش فشار آورد زمرد

 .آهان سرهنگ دوم رنجبران...فکر کنم -

 .بهت نگفتن...مثل االن یتو نگران نش نکهیا يحتما برا...خب -

 .نمیبگو بب ؟يگودرز رو زد یچ ياصال تو برا. انصافان یآخر ب نایا نیشرو -

 .به تو تهمت زد -

 :اخم کرد زمرد

 ؟یچه تهمت -

 .بهتره ينشنو -

 ...نیشرو -

 بابا چطوره؟ ياصال کوچولو -

 :زد نیشرو ي نهیس يبه قفسه  یمشت زمرد

 .بگو...نکن تیاذ -
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 .زمرد فرو کرد و صورتش را به صورت او چسباند يدستش را در موها.دیخند نیشرو

 .ستیمون خوب ن ین یواسه ن...حرص نخور کوچولو -

 گفت؟ یگم چ یم نیشرو -

مورد  هی نیهم نگاهم نکن افسون سبز چشمات در ا ياونجور. عمرا بگم. شرمنده ام گهیمورد رو د هی نیا -

 .نداره ریروم تاث

 یخواست دوباره حرف یبا تعجب نگاهش کرد اما وقت. دیاو را بوس عیسر نیکه شرو دیبگو يزیخواست چ زمرد

 .دیعملش را تکرار کرد و خند نیبزند شرو

 .ستیاالن وقتش ن نیشرو -

 چقدر دلم برات تنگ شده؟ یدون یم -

کرد و او را به خودش دستش را دور کمر زمرد حلقه  کی نیشرو. گذاشت نیشرو ي نهیس يسرش را رو زمرد

 .چسباند و گفت

 نیبهتر. باورم کن. ییداره تو تیمونه و اهم یکه واسه من م يزیتنها چ... دن ینم عیکه بهم ترف ستیمهم ن -

با من و کارام کنار  یوقت... يد یبهم آرامش م یوقت. خونه ست نیا يافته وجود تو تو یکه برام م یاتفاق

 .زمرد ونمگذر یلحظات رو با تو م نیبهتر. یکن یاعتراض م یوقت یو حت.. يایم

**** 

را در آن  اشاری یوقت. داد یبود و به صداها گوش م ستادهیدر آشپزخانه ا لوفرین. ساکت بود یبیبه طرز عج اشاری

 :نگاه کرد یزد و به مانل يلبخند لوفریمادر ن ایلع. دیبود نفسش بر دهیاز پنجره د یکت و شلوار طوس

 ...دیخوش آمد -

 :زد بایز يهم لبخند یمانل

 .ممنونم خانم فرح بخش -

 :دیپرس اشاریاز  فرهاد

 چه خبرا سرهنگ؟ -

 :سرش را باال گرفت یبه آرام اشاری

 ...فرح بخش يآقا یسالمت –
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 یبه شوخ یخودش از مانل يمجلس خواستگار. زودتر بحث را شروع کنند دیکرد با یفکر م. کالفه بود نیاسی

 .گفت یول دیترس یاز عواقبش م.را بکند سکیر نیا اشاریتوانست در مورد  ید اما نمبرگذار شده بو

 ...خب -

. بود دیبع يزیچ نیهمچ نیاسینزند اما از  یداده بود که حرف ماتومیقبال به او اولت. به سرعت نگاهش کرد اشاری

 هیمبل  يرو اشارینشسته بود و  یمبل دو نفره با مانل يخوب بود که رو. دیدزد اشاریبه سرعت نگاهش را از 

 .از او دور بود ينفره ا

 سر اصل مطلب چطوره؟ میبر -

 .خودش را مرده حساب کرد نیاسی. چشمانش را بست اشاری

 ؟يدار یچ... خب جوون -فرهاد

 یبا تعجب به فرهاد نگاه م یهم حت یمانل. بود دهیرا ند دنیمدل سوال پرس نیتا به حال ا. متعجب شد نیاسی

با فراست آن را  اشاریکه  يزیچ. ستیسوال چ نیفرهاد از ا دنیکدام متوجه نبودند که قصد پرس چیاما ه.کرد

 .آمد شیلب ها يرو يلبخند محو. افتیدر

 یتو زندگ یاونوقت همه چ نیاگر منو قابل بدون... رو دارم مانمیا. دارم نموید. خدا رو دارم...من -گفت یآرام به

 .شه یم کامل م

داد که کامل  یجواب. زند یحرف م يزیفرهاد از چه چ دیهمان لحظه فهم. باهوش بود اشاری. بخند زدل فرهاد

 :داد هیتک یفرهاد به صندل. آن لحظه بود يجواب برا نیو بهتر نیتر

 ؟يندار يبزرگتر چیپسرم تو ه...خب -

 :کرد ياخم محو اشاری

 .عمرشون رو دادن به شما شیرم هم چند سال پپدرم و خواه. نوجوون بودم فوت کرد یمادرم وقت...ریخ -

 .امرزتشونیخدا ب -ایلع

 .میعمه دار هیاما ما  امرزهیخدا رفتگان شما رو هم ب -نیاسی

 .ردیفاصله بگ اشاریاز  دیدانست امشب با یم. آخر را به سرعت به زبان آورد ي جمله

 ن؟یومدین شونیپس چرا با ا -فرهاد

 :دیکش یقینفس عم اشاری

 ...میکه باهاشون رفت و آمد ندار یسال چند -
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 .که تا ان لحظه ساکت بود گفت یمانل. به سکوت گذشت يلحظه ا چند

 ان؟یعروس خانم نم -

 اشاری. و وارد سالن شد ختیرا درون استکان ها ر ییبه سرعت چا لوفرین. را صدا کرد لوفریزد و ن يلبخند ایلع

سرش بود و  يرو يبه تن داشت و شال کرم قهوه ا یوار کرم رنگو شل کیتون. اول از همه چشمش به او افتاد

و  نیاسیبه . پدرش به طرف مهمان ها رفت يبا اشاره . را پوشانده بود شیجالب بود که تمام موها اشاری يبرا

زد و نگاهش را از  يلبخند اشاری. نگاهشان در هم قفل شد اریاخت یب دیکه رس اشاریبه .تعارف کرد يچا یمانل

 .گفت رلبیبرداشت و ز يچا یاستکان.گرفت او

 ...ممنونم -

 یوقت.را زمزمه کرد و بعد به طرف پدر و مادر و برادرش رفت "کنم یخواهش م"مانند  يزیلب چ ریز لوفرین

 . زد يبه او لبخند ینشست مانل یمانل يمبل کنار يرو

 عروس خانوم؟ يچطور -

 .نگفت يزیو چ دیخجالت کش لوفرین

 :بشنوند گفت یو مانل لوفریکه ن يجور یامبه آر نیاسی

 ...يعروس خانم انگار خودت صد ساله با من ازدواج کرد یگ یم يجور هیجان  یمان -

 :چشم غره رفت یمانل

 ...نیاسی -

 :عقب رفت نیاسی

 .من غلط کردم -

 یمرد با او چه م نیا. انداخت نییبه سرعت سرش را پا. کرد رشیغافلگ اشاریکه نگاه  دیخند یبه آرام لوفرین

 کرد؟

 :لبخند زد فرهاد

 .جان اشاریذره از خودت بگو  هی -

 یاز لحاظ مال.کنم یمبارزه با مواد مخدر کار م يتو اداره ... سالمه 38.نیدون یرو که م لمیاسم و فام...خب -

 ...اما مستین یآدم متعصب. بندمیپا یبه مسائل شرع... خب...نایو ا نیندارم ، خونه و ماش یمشکل چیه

 .نگاهش کرد ایلع. دیکش یقینفس عم اشاری
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 یدرسته پدرش سپاه. از لحاظ آرامشه ستیمنظورم ن یاز لحاظ مال.داشته یراحت یزندگ لوفرین. رنجبران يآقا-

 لوفریبه ن يوقت آزار هیباعث نشه که ... شغل شما نیا. نذاشته ریما تاث یشغلش تو زندگ چوقتیبوده اما ه

 .برسه

 :مئن نگاهش کردمط اشاری

کنم که از  یم رو م یدم تمام سع یقول م یکنم ول یم نم یشخص یشغلم رو وارد زندگ چوقتیمن ه -

 ...منه ي فهیوظ نیالبته ا. م محافظت کنم یو زندگ شونیا

 ه؟یکاف نیو ا -دیپرس فرهاد

 ...اگر آدمش منم بله -

 :گفت رلبیز.نگاه کرد اشاریجب به با تع نیاسی. دیخند اشاری يمودبانه  یاز حاضرجواب فرهاد

 ...اعتماد به سقفو برم داداش -

 :کرد يسرفه ا یمانل.. گرفت دهینشن اشاری

 ...برن با هم حرف بزنن اشاریعروس خانم و آقا  نیخب اگر موافق باش -

 :لبخند زد ایلع

 ...کن طرف هال ییرو راهنما اشاریجان آقا  لوفرین... ینه چه مشکل -

 .تعلل پشت سرش راه افتاد یبا کم اشاری. بلند شد شیبه مادرش کرد و از جا ینگاه لوفرین

. گفتند ینم يزیکدام چ چیدر هال نشسته بودند و ه یست کرم رنگ مین يرو لوفریو ن اشاریبعد  قهیدق چند

 .کرد لوفریبه ن ینگاه اشاری

 ...ها اشارمیخانم من همون  لوفرین -

 .با تعجب نگاهش کرد لوفرین

 .ياز لجم آش و الشش کرد یپانسمان کن یهمون که دو دفعه دستم رو خواست -

 :سرخ شد لوفرین

 ...دیببخش -

 ؟ياز من ندار یسوال ؟یبگ يزیچ يخوا ینم... یگفتم که راحت تر باش.یکن ینگفتم که عذر خواه -

 ...رسه یبه ذهنم نم يزیمن چ -
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 ییالبته من آدم پررو... هیعمر زندگ هی ي هیه چون قضاما االن موقع حرف زدن.ام ينجوریباور کن منم هم -

 ..االن بگم بهت نیاز هم. ستماین

 .لبخند زد یبه آرام لوفرین

 ست؟یمن برات جالب ن یاز زندگ یچیواقعا ه یعنی ؟یبپرس يزیاز من چ يخوا یخانم نم لوفرین -

 :- دیکش یقینفس عم اشاری. شد رهیخ شیرو به رو زیبه م لوفرین

 دیبا یمن بش یزندگ کیشر ياگر بخوا.خودمون بمونه نیب نایکنم ا یخواهش م یول.گم یار خودم مبذ...خب

 .من افتاده يبوده که تو خانواده  یچون اتفاقات یرو بدون نایا

شد که  يا گانهیو چگونه  دیافتاد که نبا یاز تنها خواهرش که چگونه به دام کسان. گفت گانهیاز . گفت اشاری و

 .دوخت لوفریکه تمام شد چشم در چشم ن اشاری يحرف ها. شغلش بود ينابودگر

 .نداده باشه ریینظرت رو نسبت به من تغ نایا دوارمیام -

 :هم نگاهش کرد لوفرین

 ...چوقتیه -

 :سر داد لوفرین ينگاهش را از رو اشاری

 ؟يندار یبا کار من مشکل -

 ..واقعا نه...نه – لوفرین

پشت  اشاریاول وارد شد و  لوفرین. شدند ییرایت کردند و بعد با هم وارد پذبا هم صحب یساعت مین حدود

 :در دل گفت. از ته دل زد يلبخند یمانل.سرش

 "...انیچقدر به هم م "

 :نگاه کرد لوفریبه ن نیاسی

 ... هم نداره  یبیگرچه ع ن؟یدیبه توافق نرس ایتونم زن داداش صداتون بزنم  یم -

 :دیبعد خند و

 ...سخته یلیخ اشاریتحمل  -

 :با تعجب گفت اشاری

 ...نیاسی -

 ...جانم برادر -
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 .دیو کل کش دیفهم یمانل. انداخت ریسرش را به ز لوفرین

 یکوچک یبله برون مهمان يبعد برا يکند و دو هفته  قیتحق اشاریدر مورد  یشد که فرهاد کم نیبر ا قرار

قبل از  اشاری.خون بروند شیدادن آزما ير شد روز بعد با هم براقرا. را عقد کند لوفریو ن اشاریو عاقد  رندیبگ

 .گفت یداد و به آرام لوفریرا به ن بایز يرفتن انگشتر

 ...دوستت دارم -

 :با محبت نگاهش کرد اشاری. دیخجالت کش لوفرین

 ...یمال من گهید ؟یکش یچرا خجالت م -

**** 

 .کرد و گفت لوفریبه ن ینگاه. رفت نرویب شگاهیاز آزما لوفرین يشانه به شانه  اشاری

 م؟یناهار بخور میبر -

 ناهار؟ -

 خونه مگه؟ يدار يکار...آره -

 :سر تکان داد لوفرین

 .مینه بر...نه -

 :گرفت لوفریرا به طرف ن لشیموبا اشاری

 .زنگ بزن مادرت بهش بگو نگران نشه هی -

. را باز کند نیرا نگاه کرد تا قفل ماش اشاریس منتظر بعد از قطع تما.گرفت و به مادرش اطالع داد یتماس لوفرین

 .نشست اشاریلب  يرو يلبخند مچهین

 ؟يبلد یرانندگ -

 :باال انداخت ییابرو لوفرین

 چطور؟...آره -

 .ناخودآگاه آن را در هوا گرفت لوفریرا به طرفش پرت کرد و ن چییهوا سو یب اشاری

 .پشت رل نیپس بش -

 :با بهت گفت لوفرین

 ...اشاری -
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 ؟يبلد یگ یمگه نم -

 ...خب آره -

 .گهید نیپس بش -

 .گفت ستادهیهمانجا ا لوفرین دید یوقت. در سمت کمک راننده را باز کرد و سوار شد يبعد با خونسرد و

 .گفته باشم... رستورانا میرس یشبم نم يجور نیخانم خانما ا -

 ندهیهمسر آ يجلو دیترس یاسترس نداشت اما انگار مافسر  يجلو یحت یرانندگ يبرا چوقتیه.سوار شد لوفرین

. را روشن کرد و با مهارت از پارك درآمد نیماش. بود یم نیبهتر اشاری يجلو دیبا. کرد یاخم. اش خراب کند

. به جلو نگاه کرد و به راه افتاد. ار لبخند زدیاخت یبه او کرد و ب ینگاه لوفرین. کرد ینگاهش م يبا لبخند اشاری

 .گفت اشاریکه  دیرس ییسرعتش کم کم به جا. گفت شیرا برا یآدرس یبه ارام راشای

 ...سوء استفاده نکن گهیاما د ستمین یرانندگ ییدرسته من افسر راهنما -

 :ادامه داد اشاری. و از سرعتش کم کرد دیخند لوفرین

 .گهید میبه هم شباهت داشته باش ییجورا هی دیباالخره با -

 شما هم؟ -

 ...تمیکه تو مامور یفقط موقع یول! منم بله -

 بودن جالبه؟ سیپل -

 :به جلو نگاه کرد اشاری

 ...اصال -

 چرا؟ -

. باشه یچ تیداره مامور یبستگ.بهت نخوره ریت ای يلو نر ایکه  یباش نیفقط مواظب ا دیها با تیمامور يتو -

 .ننینب بیسوقت خانواده ت آ هیهمراهت باشه که  نیترس ا شهیو هم شهیهم دیبا

 :کرد نهیبه آ ینگاه لوفرین

 بشم؟ مونیاگر من پش یترس ینم -

 یآشنا بش دیکنم اما با یم یخوشبخت يهم دوستت دارم و برات آرزو یبش مونیاگر پش یحت.کنم یدرکت م -

 .باند خطرناك بکنه هیاداره مجبور شد زنش رو وارد  ياز سرگرد ها یکی. باهاش

 ؟یچ -با تعجب گفت لوفرین
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اما . کنم یخطرناك نم طیمن به هرجا برسم همسرم رو وارد شرا.شدم یواقعا عصب دمیشن نویا یالبته من وقت -

 یاز همسرم نم نویا چوقتیزمن ه.بره شیپ طیتا اون شرا یزن اون قبول کرد که باهاش باشه و حت... نیبب

اما در  يریقرار بگ رشیهم تحت تاث تو دیکنم شا یم دیتاک... دیزشا.من پر از خطره یخوام اما باالخره زندگ

 .تونم بهت قول بدم یم نویا. نشه تیزیمن حاضرم جونمم بدم اما چ...طیشرا نیبدتر

 جذاب تر و آرامش بخش تر بود لوفرین يبرا يا یقیاز هر موس اشاری يمحکم صدا ينوا

 داشتم؟ یمن چ -

 :نگاهش کرد اشاری

 ؟یچ یعنی -

 .اومد طرفم مثل تو یداشتم که کس یمن چ -

 :داد هیتک یصندل یسرش را به پشت اشاری

 .نجابت -

 :را به جلو دوخت و ادامه داد نگاهش

. البته اون که ذاتش خراب باشه بحثش جداست.کنه یرو جذب م يدختر هر مرد هیبودن و پاك بودن  بینج -

من . مونه یرفتار و کردار م. مونه یاخالق م. رهیم نیبعد از ب... مال چند ساله افهیق... ستین افهیکه ق یهمه چ

 .بدم تیکه به ظواهر اهم هحداقل از سن من گذشت یعنی.دم به ظاهر یم حیباطن رو ترج ییبایز

 :گفت یبه شوخ لوفرین

 ؟...مگه چند سالته حاال –

 :هم لبخند زد اشاری

. شروع بشه شونیظاهر زیآنال ننیب یدختر رو م هیکه تا  ستمین ییکه من مثل پسرا نهیمنظور ا... هر چند سال -

 .امتحانتم کردم یمن حت

 :اخم کرد لوفرین

 ؟یک -

 !اخم نکن دختر -

 ...اشاری -

 :زد يبار طنتیلبخند ش اشاری
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 اشار؟یجانِ  -

 :دیآرام خند اشاری.دیلبش را گز لوفرین

 .حرص نخور -

 ؟يندار يزیچ یآهنگ -

 ؟يدیپرس نویاون دفعه هم هم ادتهی -

 ؟یک -

 .يزد غیو ج يدیاسلحه مو د...مارستانیبردمت خونتون بعد از ب یداشتم م -

 :دیلبش را برچ لوفرین

 بودم؟ دهیم چند بار اسلحه د یخب مگه من تو زندگ -

 :چرخاند يگرینگاهش کرد و بعد سرش را به سمت د يلحظه ا اشاری

 ...نکن ياونجور -

 چکار نکنم؟ -

 .نکن يلبت رو اونجور -

آورد و به پخش  رونیرا ب ینفسش را فوت کرد و از داشبورد فلش اشاری. از خجالت سرخ شدمتوجه شد و  لوفرین

 .وصل کرد نیماش

 يبه دور کمینزد یهنوزم، وقت یالمیخ تو

 يکنم از من، هر لحظه تو در عبور یحس م یوقت

 که چشم انتظارم یهنوزم، وقت یالمیخ تو

 ندارم يزیاز خودم چ التیهنوزم جز خ من

 بارهیبارون با عطر تو م یهنوزم، وقت یالمیخ تو

 ارهیمن هر لحظه تو بارون، دستاتو کم م يکه دستا یوقت

 شهیبا عشقش، از کنارم رد م یهر کس یوقت یالمیخ تو

 شهیهر لحظه تا هم ،یهر جا باشم هر جا باش یالمیخ تو

**** 
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 دیبا. را خارج کرد بلشیفت و اتومر نگیبه سرعت به سمت پارک. خودش را مرتب کرد و از خانه خارج شد آران

. پدال گاز گذاشت و به سرعت به راه افتاد يرا رو شیپا. کرد یمشخص م انیخودش را با رخسار و پو فیتکل

 يبا دستش رو يبست و لحظه ا کمدر را مح. شد ادهیپ نشیپارك کرد و از ماش يدانشگاه در کوچه ا کینزد

. داد هیتک واریو به د ستادیدانشگاه ا یدر اصل يچند متر. دور شد نیشدرها را قفل کرد و از ما. آن ضرب گرفت

. ستادیشدند جا به جا شد و ا یخارج م یکه از در اصل انیفوج دانشجو دنیبا د. منتظر ماند يا قهیچند دق

نفس . دیرا ند انیداد اما با کمال تعجب پو صیتشخ انیدانشجو انیم رچشمانش به سرعت صورت رخسار را د

تا او را متوجه  ردیرا بگ فشیعلت آران مجبور شد ک نیبه هم دیرخسار او را ند. و به طرفش رفت دیکش یقیعم

 :با تعجب گفت. حرکتش را گرفته است يجلو یچه کس ندیرخسار برگشت تا بب. خود کند

 !آران -

 :لبخند زد آران

 ...سالم کیعل -

 :انداخت ریسر به ز رخسار

 ؟يجا چکار دار نیا.سالم -

 .رو روشن کنم فمونیاومدم تکل -

 :ناله کرد رخسار

 !آران االن نه -

 :تکان داد يسر آران

منو کنار تو  يخوام اون جا ینم... ال اله اال اهللا... اون پسره نمیتا بب ستمیخوام وا یمن نم... اتفاقا االن وقتشه -

 .کنم یدرکم کن خواهش م. رهیبگ

 .کرد اخم کرد ینگاهشان م يکه با کنجکاو يو پسر دختر دنیبه اطراف کرد و با د ینگاه

 به ما؟ نیزل زد يجور نیمگه تئاتره که ا -

 .رو به رخسار گفت. نبود ياز آن ها اثر هیبود که در عرض چند ثان يجد يبه قدر لحنش

 .ایکنم ب یخواهش م -

رخسار به . کردند یت مدانست حرک یکه رخسار نم يمقصد ينشسته بودند و به سو نیبعد در ماش قهیدق چند

 :چنگ زد فشیک
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 م؟یر یکجا م میآران دار -

 :دیخند آران

 ...منما ؟يدیرخسار ترس -

 .ترسم یم نیاز هم -

 :کرد یظیاخم غل آران

 ؟یچ یعنی -

 م؟یر یکجا م میدار دمیآران ازت پرس -

 :پوزخند زد آران

 هیبرمت  یدارم م. دم یبهت نم یقول چیرفتارات ه نیبا ا... گرچه.ارمیسرت ب ییخوام بال ینترس نم -

 .رستوران

 .من رو ببر خونه -

 .خوام باهات حرف بزنم یگم م یبشه؟ رخسار م یببرمت خونه که چ -

 .خوام یمن نم -

 :نگاهش کرد يبا ناباور آران

 تو چت شده؟ -

 .میآران ما اشتباه کرد -

 ...من که بهت گفتم ؟یچ یعنی -

 .کردچشم منو باز  نیاما هم یگفت -

 :کرد شتریسرعتش را ب آران

 ؟يدیرس يا جهیو به چه نت-

 .میخور یما به درد هم نم -

 ....يو چرا؟ به خاطر اون پسره  -

 .یبگ راهیبهش بد و ب ادیخوشت نم یشه تو از هر ک ینم لیآران دل -

 .کنم ینم يکار نیوقت همچ چیمن ه -

 :داد رونینفس را به شدت ب رخسار
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 .ست دهیفا یبحث باهات ب -

 ؟یکن یچرا ازم فرار م -

 :زد ایدلش را به در رخسار

 .جواب مثبت دادم انیمن به پو...آران -

 ستادنیپشت سرشان نبود وگرنه با آن طرز ا یکس. زد غیو رخسار همزمان ج دیپدال ترمز کوب يمحکم رو آران

 .دیچرخ کرد و به طرف رخسار تیهدا يرا به گوشه ا نیماش. شد یآران حتما تصادف م

 ...بگو یرو که گفت یاون گهیبار د هی -

 .بود یاز حد عصبان شیآران ب. دیلرز رخسار

 ...آران -

رخسار خودش را به در . را فعال کرده بود يآران قفل مرکز. در رفت اما در باز نشد ي رهیبه سمت دستگ دستش

 .چسباند

 .کنم یدر رو باز کن خواهش م...آران  -

 .پوزخند زد یسخت و به دیآران لرز فک

که دوستش دارم  یسر کس ییمن بال... يدیازم ترس ينجوریمن هنوز اونقدر نامرد نشدم که ا ؟يدیچرا ترس -

 .ارمینم

 .آپارتمانشان ترمز کرد يربع ساعت بعد آران جلو. دوباره به راه افتاد و

از طرف  میاز هم جدا شد بایتقر و میرو داشت تیوضع نیهم شیباشه که چند ماه پ ادتی یول... يبر یتون یم -

خودم متاسفم که نتونستم تو رو به خودم عالقه مند  يبرا. يخوا یمنو نم گهیاالن تو د. ناخواسته یول...من

. ستیدر کار ن یبرگشت گهید يبدون اگر بر نویا... اما.يدوست دار شتریاونو ب دیشا. از من بهتره انیپو دیشا. کنم

 ...ینیب یوقت نم چیمنو ه گهید ياگر بر. مرو بهت بگ يزیچ هیرخسار 

او و  نیخواست که از ب یحرف ها را از زبان آران بشنود اما آران از او م نیخواست ا ینم. بغض کرده بود رخسار

 رهیدستش به سمت دستگ. قفل در ها با صدا باز شد. رخسار سخت بود يبرا نینفر را انتخاب کند و ا کی انیپو

 .باز کرد در رفت و آن را ي

از کوچه خارج  نیبعد ماش يپدال گاز گذاشت و لحظه ا يرا رو شیبا بسته شدن در پا. دیکش یقینفس عم آران

 .کند هیخواست که به آن تک یامن را م یدلش آغوش. تنها مانده است گریکرد بار د یرخسار حس م. شده بود
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The times were hard and I was running 

 دمیدو یمن م بود و یسخت روزگار

I could feel my chance was coming 

Another time, another place  

 دیآ یم يگرید يو در جا يگریتوانستم احساس کنم شانسم زمان د یم من

A pillow filled with frozen tears 

 زده پر شده بود خی ياز اشک ها یبالش

See the gates, a distant fire 

 در دوردست ها  یو آتش نمیب یرا م ییها دروازه

Shows the way, to my desire 

 دهد یمن نشان م يراه ها را به آرزوها که

Laying down my heart for you 

 ام دهیرا به تو بخش قلبم

Cause I'm lonely, feelin' blue 

 ام ییخاطر حزن و تنها به

I know that I'll never die on love 

 رمیم یر عشق نمدونم که به خاط یم من

But I'll never get enough 

 ستین یوقت کاف چیه نیا یول

Oh, I got no time to lose 

 از دست دادن ندارم يبرا یزمان من

**** 

رخسار  یوقت. کرد نشیکه رخسار را سوار ماش دینشسته بود که آران را د نشیدرب دانشگاه در ماش يجلو انیپو

آران با سرعت . کوچه منتظر بود رونیب نشیدر ماش انین از کوچه خارج شد پوشد و آرا ادهیآران پ نیاز ماش

خلوت تهران بودند که  يها ابانیخ از یکیدر . نبود که او را گم کند یکس انیکرد اما پو یحرکت م يادیز

 بشیتعق یاست که کس دهیمتوجه شد که او فهم انیپو. شد ادهیپ نیپارك کرد و از ماش يناگهان آران گوشه ا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *Silver Sun*  –شطرنج شکسته 

wWw.98iA.Com ٢٩٨ 

 انیپو. بود یعصب یلیآران خ. آران نگه داشت و از آن خارج شد نیماش يمتر ستیرا در ب نیماش. کند یم

. رفت انیمحکم به طرف پو يو با قدم ها اوردیطاقت ن ییآران گو. است دهافتا یاو و رخسار اتفاق نیحدس زد ب

 .قفل شده نفس نفس زنان گفت یبا فک آران. دیکوب نشیو او را به ماش دیرا چسب انیپو ي قهیدست برد و 

 ...یعوض -

 :اخم کرد انیپو

 داره که تو با رخسار دعوات شده؟ یبه من چه ربط -

 ؟یکن یم بیمنو تعق یچ يبرا -

 ؟يکرد یکار رو نم نیمدت ا هیتو  -

چون .. .االن نیدرست مثل هم. ينامناسب بود يتو زمان نامناسب تو جا... نکردم بیتو رو تعق چوقتیمن ه -

 .کشمت یخودم م یچشمم گم نش ياالن از جلو نیاگر هم

 .از حد داره شیکه غرور ب یستیفقط تو ن نجایمطمئن باش ا -

 :را در دست فشرد انیلباس پو ي قهی آران

 ؟يکرد یم بمیتعق یچ يبرا...هم ننداز کهیدرست جواب منو بده ت -

. کنه یم یو بفهمم طرفم کجا زندگ ارمیت به دست ببخوام سه سو یکه هر اطالعات ستمیتو ن نیچون من ع -

 .چون کارت داشتم

 .ندارم يکار چیه یکیمن با تو  -

 :لباس آران را گرفت و گفت ي قهیاو هم .شد یعصب انیپو

 .شه یکم نم يزیاز اون غرور مزخرفت چ.بهم گوش بده قهیدق هی -

درآورد و به سرعت  یقرص بشیاز ج. ا کردو دستش را ره دیکش یقینفس عم انیپو.دیدستش را پس کش آران

 انیپو. کرد یآران با اخم نگاهش م.آب خورد یآورد و کم رونیب نشیاز ماش يا یدر دهانش گذاشت و آب معدن

 .انداخت نشیرا در ماش يبطر

 ؟يخبر ندار نمیکه از ا یبگ يخوا ینم -

 :گفت يبا خونسرد آران

 ...ت؟ خبر دارم یاز دو سال افسردگ -

 ...یدون ینم پس -
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 :تکان داد يسر آران

 رو؟ یچ -

 :دیدر عوض پرس.جواب نداد انیپو

 اتفاق بزرگ تر بوده؟ هی ای نیامروز فقط دعوا کرد -

 :اخم کرد آران

 ه؟یمنظورت چ -

 :حوصله گفت یب انیپو

 ...جواب بده کار دارم -

 :دیکش یقینفس عم آران

 .تمومش کرد -

 :داد هیتک نشیبه ماش انیپو

 ...ایخدا -

 .یخوشحال باش دیتو که با ه؟یچ -

 ؟يتو که قبول نکرد -

 :با تعجب گفت آران

 .تونم خودمو بندازم بهش یمن که نم... خواد یگه منو نم یگم رخسار م یم ؟یگ یم يدار یچ -

 :انداخت نییسرش را پا انیپو

 .خواهش ازت دارم هی-

 :را باال انداخت شیابرو آران

 ؟یچ -

 .یدون یکه م نویا...هینده ارخسار دختر شکن -

 :طلبکار گفت آران

 ...بله -

 .رو بکن تیسع گهیبار د هیآران ...خب -

 :تعجب کرد آران
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درست حرفت  انیپو نیبب ؟یپلک یدور و برش نم گهیگذره؟ من بودم که که گفتم د یاون کله ت م يتو یچ -

 ...بدون طفره رفتن.رو بزن

 .کرد یآران متعجب نگاهش م. ختیر رونیدلش را ب يگفت و تمام راز ها... گفت انیپو و

 شه؟ یم یرخسار چ فیاالن تکل... خب ؟یچ یعنی -

بدتر  يضربه  هیبفهمه دوباره  نویاگر ا... تونم باهاش ازدواج کنم یمن نم. رو بکن تیگم سع یم نیهم يبرا -

 ...خوره و ممکنه یم

 :دیکش شیدر موها دست

 .دوست داره شتریب یلیآران اون تو رو خ. ..بزنه یممکنه دست به خودکش -

 :نگاه کرد نیبه زم آران

 .اون تو رو انتخاب کرد -

مهم . بار طرد شده هیاون از طرف تو . یش رو انتخاب کن یکی دیبا یگفت يحتما بهش دو تا موضوع داد -

تونم  یبفهمه منم نم حاال اگر. ترسه، باورش کن یم. بشه ينجوریترسه دوباره ا یبوده اما م یعلتش چ ستین

... یباهاش ازدواج کن یتون یم وزهن... يآران تو هنوز دوستش دار. شه یکه دادم عمل کنم داغون م یبه قول

 .یباهاش بمون دیبا

 ؟...که یتو مطمئن -

 .نگو يزیکنم به رخسار چ یخواهش م... اما. آره مطمئنم -

 ؟یچکارش کن يخوا یپس م -

 .میم که ترم آخراالن... دم یجوابش رو نم -

 رفته؟ ادتی... نینامه تون رو با هم برداشت انیانگار پا یول -

 :نفسش را فوت کرد انیپو

منو فراموش  دیبا.ش کنه یاز بچه ها هم گروه گهید یکیگم با  یگروه کرد م هیکه ما رو با هم  یبه اون -

 .کنه

 :زد یدر چشمان آران موج م غم

 ست؟ین ادیمجازات براش ز نیا -

 :دینامحسوس لرز انیپو فک
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 .ادیز یلیخ...یلیخ -

 

 

 

 

**** 

اش نشسته بود و داشت  يمبل کنار يکرد و رو به زمرد که رو يخنده ا. دیصورتش کش يرو یدست نیشرو

 .خورد گفت یم وهیم

 اد؟یبهم م شیته ر -

 :گفت طنتیبه همسرش کرد و با ش یقینگاه عم زمرد

 ...یستیبدك ن -

 :انداخت و گفت باال ییابرو نیشرو

 ؟...ستمیکه بدك ن -

 :افتیرا در نیبا فراست منظور شرو زمرد

 !االن نه نیشرو -

 :سرش را به عقب برد نیشرو

 ...لوس -

 :کرد يلج باز زمرد

 .یخودت -

 :کرد زیرا ر شیچشم ها نیشرو

 ...يذار یخودت نم نیبب -

. حلقه کرد نیو دستش را دور گردن شرو زد غیزمرد ج. بلند شد و زمرد را در بغلش گرفت شیاز جا عیسر

زمرد مشتش . مبل نشست يکرد و بعد در همان حالت که زمرد در بغلش بود رو دنیبلند شروع به خند نیشرو

 :دیکوب نیشرو ي نهیقفسه س يرا آرام رو

 مونده؟ تیچند روز از مرخص -
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 ؟يازم خسته شد هیچ -

 .یکن یم تیاذ یه یمون یخونه م یوقت -

 :دیندخ نیشرو

 ...ها تیاذ نیتا باشه از ا -

 .و گفت دیرا برچ شیبعد از چند لحظه لب ها. ساکت ماند یکم زمرد

 ...نیشرو -

 :نگاهش کرد یکم نیشرو

 جانم؟ -

 :گفت يبا لحن بچگانه ا زمرد

 .خوام یمن بشالک م -

 :دیبا تعجب پرس نیشرو

 ؟يخوا یم یچ -

 :را به خود گرفت هیحالت گر شتریب زمرد

 ...شالکب -

 :کرد کیصورتش را به صورت زمرد نزد نیشرو

 .آخه یگ یم یفهمم چ یمن نم یبزن کانال فارس -

در را که باز کرد .آرام زمرد را از بغلش خارج کرد و به طرف در رفت.زنگ در خانه حواسش را پرت کرد يصدا

 :گفت ییبا خوش رو نیشرو. دیرخسار را د

 ...بفرما تو .زیکباب عز رینون ز... به سالم -

 .گفت یبه آرام. رخسار ناراحت تر از آن بود که لبخند بزند اما

 .سالم -

 :گفت يبا شاد. خواهرش به طرف او رفت دنیزمرد با د. را باال انداخت شیابروها نیشرو

 ...يسالم خواهر -

 :گفت نیآرام به شرو. زمرد هم تعجب کرد. نگفت يزیسرش را تکان داد و چ رخسار

 ؟يبرام لواشک بخر ير یم -
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 من؟ يواسه  يلواشک؟ هوس لواشک کرد یگفت یم یساعت داشت هی -نیشرو

 ...آره -

 ...بذار برم لباس عوض کنم -

 .آرام گفت.مبل پرت کرد ياش را درآورد و خود را رو يرخسار روسر. از خانه خارج شد نیبعد شرو قهیدق ده

 .يحامله ا یبهمون گفت ریمامان ناراحت بود که د -

 :گفت یبه آرام زمرد

 .يحاال که گفتم خواهر -

 :زمرد کنارش نشست.سر تکان داد رخسار

 شده؟ یچ -

 :دیچک نییاز چشم رخسار به پا یاشک قطره

 بگم دردمو؟ یبه ک...زمرد -

 :گفت یزمرد با ناراحت.بعد در آغوش خواهرش فرو رفت و

 ستم؟یمگه من خواهرت ن ؟یبگ یبه ک یبه من نگ...بهم بگو دختر -

 یراه برگشت چیه نکهیاز ا.انتخابش نیگفت و از آخر شیها دیاز ترد. گفت انیاز پو. رخسار از آران گفت و

 .نمانده بود شیبرا

 .موندم یچکار کنم؟ به خدا تو دوراه -

 :نگاه سبزش را به خواهرش دوخت زمرد

 ه؟یچ انیاحساست نسبت به پو -

... خب... بهم کمک کرد تا وضعم بدتر نشه. کرد یهمراه طمیراش نیسخت تر يمنو تو انیپو ان،یپو...خب -

 .شد داشیعالقه مند شدم اماآران پ انیکه به پو یکم. کردم آران مرده یمن فکر م

 !انیاز پو شتریب دیشا... یپس آران رو دوست داشت -

 .استفاده کنه تشیجذاب نیاز او بلده ... هیآدم جذاب... آران. میرابطه شد هیزود وارد  یلیآره اما من و آران خ -

 استفاده؟ ایسوء استفاده کرده  یکن یتو فکر م -

 :گفت یبا ناراحت رخسار

 .ستین يآدم بد ه؟آرانیچه حرف نیزمرد ا -
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 ه؟یخب پس دردت چ -

 .آران بهم گفت اگر رفتم پشت سرمم نگاه نکنم -

 .رفتم سراغ عشق اولم یتو بذارم قطعا م ياگر من بخوام خودمو جا... کارت اشتباه بوده -

 .رو انتخاب کردم انیاما من پو -

 :گفت تیبا جد زمرد

فکر  یازدواج کن انیبا پو يخوا یاگر تو م. یبه آران فکر کن دینبا گهید يرو انتخاب کرد انیحاال که پو -

 .هم گناه انتهیکردن به آران هم خ

 : دیکش یقینفس عم رخسار

  ؟یکن یم حتیکه منو نص يانقدر بزرگ شد یتو ک –

 :گفت طنتیبا ش زمرد

 ...به عقل است نه به سال یاوال که بزرگ -

 :اعتراض کرد رخسار

 ...زمرد -

 :اعتنا ادامه داد یب زمرد

سه سال و خرده  نیا يتو... دمیرو د نیمن نوزده سالم بود که شرو. داد ادیرو بهم  زایچ یلیخ نیشرو...ایثان -

 .گرفتم ادیازش  زایچ یلیخ يا

 :دیخوش حالت خواهرش کش يبه موها یدست خسارر

 ؟یخوبه؟باهاش خوشبخت نیشرو -

 :لبخند زد زمرد

 ...استیمرد دن نیبهتر -

 :لبخند زد رخسار

 ...يخواهر یخوش بخت بش -

 .دیبه گوششان رس نیشرو يصدا.قفل در آمد و بعد در باز شد يصدا

 ...صاحب خونه آمد... ااهللای -
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 يبزرگ پر از لواشک ها يا سهیکه داخل شد ک نیشرو. سرش گذاشت يش را روا يبه سرعت روسر رخسار

 .و بعد رو به رخسار گفت دیزمرد را بوس یشانیپ عیسر یآن را به زمرد داد و در حرکت. در دستش بود یخانگ

 .خواهرت هوس لواشک کرده بود... البته ببخش که من رفتم -

 :و ادامه داد دیخند

 خانه را از بهر مهمان وا گذاشت/ ه خواه چون طاقت مهمان نداشت به قول جد بزرگم خان-

 ...نیشرو -دیکش یکوتاه غیج زمرد

 :دیهم خند نیشرو.دیاراده خند یب رخسار

 !بشالک دییبفرما -

 .جواب داد دیخند یهمانطور که م.دیچیخانه پ يدر فضا نیشرو لیزنگ موبا يصدا

 جانم آران؟ -

 :اخم کرد نیشرو. بست خیحس کرد خون در رگش  رخسار

 شده؟ یچ -

 :گذاشته بود برداشت زیم يرا که رو چشییسو

 ؟ییکجا -

 .رسونم یاالن خودمو م نیهم -

 .دیپرس یرا که قطع کرد زمرد با نگران تماس

 شده؟ یچ -

 .فروزش سوء قصد کردن مساریبه ت -

***** 

به  یبرداشت و وقت یقدم. رود یه به سمتش مک دیو بعد آران را د ستادیا يا هیثان.شد مارستانیوارد ب نیشرو

 .گفت یبا نگران دندیهم رس

 شده؟ یچ -

 .کردن يراندازیدر خونه ش بهش ت يجلو -

 االن کجاست؟ -گفت یبه سخت نیشرو

 .ساعته اون توئه هی... اتاق عمله يتو -
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 :فکر کرد یکم اشاری. آران موضوع را به آنان گفت دندیرس نیو آرت اشاری یوقت

 .گودرز نبوده يبوده از آدما یر که -

 قربان؟ نیدون یاز کجا م-آران

 .شدن ریهمشون دستگ -

 ...يمثل اون دفعه ا دیشا -آران

 :را باال انداخت شیابروها اشاری

ما . شد یشون بهم گفت که باند گودرز متالش یکی روزید. خودم رو دارم قبال هم بهت گفتم يمن آدما -

 .میکرد ریهمشون رو دستگ

 :اخم کرد نیشرو

 د؟یباند جد هی -

. میپرس یآوردن و به هوش اومد ازش م رونیرو از اتاق ب مساریت یوقت. ستنیکه تموم بشو ن نایا...خب -نیآرت

 .کرده یهمزمان کار م يپرونده ا هی يداشته رو دیشا. بدونه يزیخودش چ دیشا

 :متفکر گفت اشاری

 .دیشا -

 :کرد نیرو به آرت بعد

 است؟مهتاب کج -

 ...پرستارش شیپ -

 :برگشت نیبه طرف شرو آران

 ...یراست -

 :لبخند زد نیشرو

 ؟یچ یراست -

 .براومد کلیه نیاز پس تو با ا يچجور کایرینائ. خوره یسواله داره ذهن منو م هی -

 :خصمانه به پسرخاله اش نگاه کرد نیشرو

 اون از پس من براومد؟ یکن یواقعا فکر م -

 :خنده اش گرفت نیواز حالت شر اشاری
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 .گهیت کرد د یاونجا زندان يجور هیباالخره  -

که از پس زمرد  کایرینائ... که زمرد همسرمه دنیفهم یدونم ول یاز کجا رو نم...اما خب ادیاز پس من که برنم -

 وونهیدزمرد کال  ي هیگر يصدا دنیبعد به من زنگ زدن و منم به شن. اون انبار يو برد تو دیاونو دزد ادیبرم

 .که بهم گفتن ییرفتم همونجا.شدم

 :ادامه داد یبا بدخلق نیشرو

 .نیحدس بزن نیتون یم گهیشم د هیسرم و بق ختنیسه تا مرد قلچماق ر-

 .زد بشیآران غ دیاما به سرعت از د. نگاه مرد معنادار بود. شد نیبه شرو يمتوجه نگاه مرد آران

 بود؟ یک نیا -

 :دیپرس اشاری

 ؟یک -

 .زد بشیبعدم غ.کرد ینگاه م نیبه شرو يجور هی یکی -

 .يشد یاالتیخ دشای – نیشرو

 ...یهست یاالتیخودت خ -

 .بعد دستش را به طرف کمرش برد و اسلحه اش را لمس کرد. فکر کرد يلحظه ا نیشرو

 .کرد یاون بد نگاه م يبرا دیشا رونیکتم زده بود ب ریاسلحه م از ز -

 :هنوز مشکوك بود آران

 ...ر نکنمفک -

 :دیکش یقینفس عم نیآرت

 .کنم نباشه یکه من فکر م یخدا کنه اون -

 ؟چه فکري – اشاری

عمل  ي جهیخوان از نت یحاال م. سوءقصد کردن مساریهست که به ت ییاز همونا یکی دیشا...دیشا -نیآرت

 ...که اگر زنده موند.مطلع بشن

 :کرد یپوف نیشرو

 بود؟ یآران چه شکل....ها یلعنت -

 ...یشلوار ل هیرنگ تنش بود و  يقهوه ا يمردونه  زیبل هی...خب -
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 نداشت؟ یقابل توجه زیچ - دیپرس اشاری

 :کالفه گفت آران

 .گردنش بود Nora ییگردن بند طال هی...آهان...نیلحظه صبر کن هی -

 :با تمسخر گفت نیشرو

- Nora ياز طرفدارا نی؟ ا Modern Talking ؟...اناینبوده اح 

 .کنم یطور فکر نم نمن ای –اخم کرده بود  راشای

 پس؟ یچ -دیپرس آران

- Nora نیدونن اسم ا یهم م یکم يآدما. هستن یرانیا يمواد و البته زن ها یگروه قاچاقچ هی رانیا يتو 

 . هست Noraگروه 

ار در اتاق مون بره کن یکیگم  یم. که میذارن دو روز آروم باش ینم -کتش را لمس کرد نیآست يلبه  نیشرو

 .مساریحفاظت از ت يبرا ستهیعمل وا

 . دو تا سرباز اون جان -آران

 ...بگردن؟ از کجا یدنبال ک دیدونن با یدارن؟ از کجا م یاون سربازا چقدر مهارت نظام -نیشرو

 :دستش را باال آورد آران

 ...رم یمن م. باشه قانع شدم -

 :دیخند نیشرو

 .نیا حاال شد جناب سرهنگ دوم بعد از -

 :شد گفت یکه دور م یدر حال آران

 .رسم یبعدا حسابتو م -

 :به دور شدن آران نگاه کرد اشاری

 نجا؟یا ياومد نیبا ماش ای يموتورت رو آورد نیشرو. Nora يآقا نیدنبال ا میما سه تا هم بر -

 ...با موتور -نیشرو

لطفا هم کتت رو . میایم نامونیهم با ماش نیرتو در رفت تو با موتورت برو دنبالش من و آ مشیدیاگر د...خوبه -

 ؟يبند ینم لیحما هیتو چرا مثل بق. اسلحه ت که جلب توجه نکنه يبنداز رو

 :زد يلبخند نیشرو
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 ...قربان  نیبند یالبته خود شما هم اکثرا نم.کنه خب یم تمیاذ -

 :و ادامه داد دیخند اشاری يخصمانه  يچهره  دنید با

 م؟یبر -

 :برداشت یقدم اشاری

 .ذره مثل سرگردها رفتار کن هی -

 :و گفت دیخند نیآرت

 .قربان تا االن در رفته ها -

 :نفسش را فوت کرد اشاری

... هم با من مارستانیداخل ب. تو برو سمت چپ نیآرت.رو پوشش بده مارستانیسمت راست محوطه ب نیشرو -

 .انیهم ب اریزنم بهنود و مه یم میس یب

سر  ییکرد وگرنه ممکن بود هر بال یم دایآن مرد را پ دیبا. دیچرخ یبه دور و اطراف م زشیهنگاه ت نیشرو

نگاهش .به جا به جا شد یدر داخل ساختمان کم اشاری. ستادیا شیکرد و سر جا شیدست در موها. دیایسورنا ب

 اشاری یند قدمکه در چ رشیپذ رفشد و به ط مارستانیوارد ساختمان ب یافتاد که با نگران يچادر یبه زن

 .که گفت دیرا شن شیصدا اشاری. بود رفت ستادهیا

 نجا؟یفروزش رو آوردن ا مساریت -

دستش را باال آورد که  اشاریبزند که  یخواست حرف رشیمسوول پذ. برگشت و به زن نگاه کرد اریاخت یب اشاری

 .نزند و به طرف آن ها رفت یاو حرف

 .شه خانم یمربوط نم یبه هر کس نیا -

 .برگشت اشاریبه طرف  زن

 ن؟یهست یشما ک -

 :او را نگاه کرد تیبا جد اشاری

 .از شما بکنم دیسوال رو من با نیا -

 .هستم يتشکر نییبنده به آ -

 ...و -

 .يدختر سردار تشکر -
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 :باال انداخت ییابرو اشاری

 .تون خانم ییکارت شناسا -

 :به عقب برداشت یقدم نییآ به

 ...يدم آقا ینم ییشناسم کارت شناسا یکه نم یمن به کس -

 :داد نییبه به آ يناچار يکارتش را از رو اشاری

 .سرهنگ دوم رنجبران هستم -

 .به او داد چک کرد نییرا که به آ یخودش هم کارت و

 :نگران بود نییآ به

 چطورن؟ مساریت -

 ن؟یشما از کجا خبر دار -اشاری

 .به پدر گفت یسردار ابطح -نییآ به

 :دیکش یقینفس عم اشاری

 .اتاق عمل هستن يهنوز تو -

**** 

 نیآرت. مخروبه بود بایو آن قسمت تقر ریدر دست تعم مارستانیب. ساختمان رفت یبه طرف قسمت پشت نیآرت

اش خورد و او را  نهیس يبه قفسه  يزیکه گذشت ناگهان چ یاز کنار ساختمان اصل. چند قدم به جلو برداشت

بود با  افتهیخود را باز کزکه تمر نیآرت. دیخم شد و با مشت به صورتش کوب شیور يمرد. کرد نیپخش زم

هم دست  نیآرت. بلند شد شیمرد به سرعت از جا. پرت کرد يو او را به گوشه ا دیمهاجم کوب يمشت به پهلو

 نیآرت. حمله کرد نیزد و به طرف آرت يمرد پوزخند. بلند شد یاش گذاشت و به سخت نهیس يقفسه  يرو

 يرو. رفت یم جیسرش گ. کرد رشیمرد به سرش غافلگ ي هاما ضرب دیداد و با آرنج به کمر مرد کوب یجاخال

سر مرد  يباال نیشرو.چشمانش را باز کرد یبه سخت. فتادین یشد که اتفاق گرید يمنتظر ضربه ا. افتاد نیزم

 .بود ستادهیا

 .ش کردم یضربه فن -

 :دیکش یقینفس عم نیآرت

 ...آخ -
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 شد؟ یچ -

 .سرمو داغون کرد -

 :دراز کرد نیلبخند زنان دستش را به طرف آرت نیشرو

 .بلند شو پهلوون -

**** 

 .و آران رفت نیشرو ن،یسورنا مطمئن شد به طرف آرت تیکه از امن اشاری

 ...فعال. میسراغ خانواده هامون و از تهران دور ش میگفت بر. باهام تماس گرفت یسردار ابطح -

 .ستنیحفاظت اطالعات ن يب مگه بچه هاخ -آران

 :تکان داد يسر اشاری

 . میاستراحت به خانواده هامون بد هیکه خود سردار گفت  نیفروزشن و هم ا مساریت يپرونده  ریهم درگ -

 :شده بود رهیخ يبه گوشه ا نیشرو

 چطوره؟ مساریت -

 .میبر دیبا گهید. نجانیا ژهیو گانیاز  دهیآموزش د يرویاالن چهار تا ن. ومدهیهنوز از اتاق عمل درن -

 :باال انداخت ییابرو نیشرو

 .کشه یدفعه زمرد منو م نیا -

 چرا؟ -آران

 .نگو تازه شروع شده... کرد تموم شده یفکر م -

 .ستیماها تموم بشو ن ياتفاقا واسه  نیوقت ا چیکه ه یدون یکردم م یفکر م -نیآرت

 ...دونه یدونم زمرد که نم یمن م -

مگر  ادیطرفشون نم یکس گهید نیشماها که باهاشون باش. نیفقط همراهشون باش نیبر... گهبسه دی – اشاری

 .نیمرده باش نکهیا

 :دیخند نیشرو

 .با اجازه... دادن شما سرهنگ هیهمه روح نیبا تشکر از ا -

را زد  فونیآ يدکمه  دیبه خانه اش رس یوقت. به طرف موتورش رفت و سوار شد و به سر عت راه افتاد نیشرو

 .دیکه کنار اشپزخانه رس یدر شروع کرد به بلند حرف زدن تا وقت يو با باز شدن در داخل شد و از همان جلو
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 .رونیخوام ببرمت ب یم نمیبب ایب... گلم... یخانوم... زمردم -

 :ظاهر شد شیبا حرص جلو زمرد

 سرت؟ يرو یصدات رو انداخت هیچ -

 .رونیخوام ببرمت ب یبپوش م -

 کجا؟ -

 .گم یهم بردار من بهت م گهیچندتا لباس د هی... تو لباست رو بپوش -

 :حرف نگاهش کرد یب زمرد

 شده؟ یباز چ -

 نه؟ ير نمی – نیشرو

 اومده؟ شیواسه ت پ تیمامور هیدوباره  -

 .رینخ -

 ....پس به سوءقصد -

 :نگران شد نیشرو. ناگهان خاموش شد زمرد

 شد؟ یچ -

 اد؟یسرمون ب ییبال هیکه ممکنه  ینین ااالن نگرا -

 :رك گفت نیشرو

 .خوام ببرمت شمال یم.نمینگران هم قایدق... زفهمیقربون آدم چ -

 ...يبه خدا اگر استعفا ند نیشرو -

باهام  سمیکه من پل نیتو با دونستن ا. دم یمن قبال بهت گفتم من استعفا نم. قسم نده... صبر کن زمرد -

 .يازدواج کرد

 .گم یمن به خاطر خودم نم نیروش -

 ؟یپس چ -

 :با بغض گفت زمرد

 .یستین شمیپ گهیو بگه تو د ادیب گهید یکیتو  يوقت به جا هیترسم که  یمن به خدا م -

 واقعا؟ ینیاالن نگران ا -
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 :از چشم زمرد افتاد یاشک

 ه؟یزیچ کم–

 ينگفت و فقط موها چیه. مش داردبه آرا ازیدانست زمرد ن یم. دیدر آغوش کش یزمرد را به نرم نیشرو

 .که گذشت گفت یکم. همسرش را نوازش کرد

 .کار رو کنار بذارم نیتونم ا یمن واقعا نم... اما درکم کن.شم یم تیاذ دنتیکه از عذاب کش یدون یم -

 :گفت یبه تلخ زمرد

 .یبتون دیجسد من رو جلوت انداختن شا یوقت -

 :شد یعصبان نیشرو

 ه؟یچه حرف نیا -

 ...گهیگم د یخب راست م -

برو لباساتو جمع . حرفا رو بس کن نیحاال هم ا. من رد شدن يجنازه  يقبل از اون مطمئن باش اول از رو -

 .کن

**** 

 .آرام گفت. زنگ در را که زد در باز شد. اش رفت ندهیپدر زن آ يشد و به طرف خانه  ادهیپ نشیاز ماش اشاری

 ...ااهللای -

 .به طرف آمد و با او دست داد اوشین. تعجب کرد اطیحچمدان در  دنید با

 ن؟یر یم ییجا -

 ...مشهد میر یم يهفته ا هی -

 ...خوش بگذره -

 .ادینم لویاما ن -

 چرا؟ -

 :دیخند اوشین

 .مونه تهران یگفت به خاطر تو م. کنه یخودمون باشه چون بفهمه بهت گفتم خفه م م نیب -

 :با خنده ادامه داد بعد

 .گهید نیعقد کن نیبر نیپاش-
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 .گفت لوفریبه ن اشاری یبعد از احوال پرس. آمدند رونیو فرهاد از ساختمان ب ایو لع لوفرین

 باهاشون؟ يبر یتون یم -

 :متعجب گفت لوفرین

 چرا؟ –

 ...فقط برو.بدم حیتونم برات توض ینم -

 ...نگرفتن شتریب مایهواپ طیسه تا بل. شه یخب االن که نم -

 :دیپرس فرهاد

 جان؟ اشاریشده  يزیچ -

 :سرش را تکان داد اشاری

 ...فقط... نشده يزینه چ -

 ؟یفقط چ -

 :گفت یبه طرف فرهاد رفت و به آرام اشاری

هستن  زیکه برامون عز ییکسا يخانواده هامون، برا يکه برا میترس یما م.امروز به مافوقم سوءقصد کردن -

 .فتهیب یاتفاق

 :باال انداخت ییابرو فرهاد

خواست خونه بمونه به خاطر  یم لوفرین. میهم پرواز دار گهیچند ساعت د. میها رو گرفت طیبل گهید...خب -

 .افته یبراش نم یاتفاق چیاگر با تو باشه ه لوفریاالن به نظر من ن یول...مارستانیب

 .میستینکه به هم محرم  لوفریمن و ن... م؟یبگذرون يهفته رو چجور هیاما ... نطورهیقطعا هم -

 ؟یازش محافظت کن يد یقول م -

 :سر تکان داد اشاری

 ...حتما -

 یم يهفته ا هی غهیص هی نتونیپس من ب میهم ندار يچاره ا نیبا هم ازدواج کن نیخوا یشما که م...خب -

 .خونم

خالصه  کردند رفت و ماجرا را به طور یفرهاد به طرف خانواده اش که آن ها را نگاه م. تکان داد يسر اشاری

 :متعجب پدرش را نگاه کرد لوفرین. گفت شانیبرا
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 ...!بابا -

چون . یخونه باش هیتو  یستیکه بهش محرم ن یهفته با کس هیذارم تو  یهم من نم دهیمق اشاریهم خود  -

با هم  نیخوا یشما که م... يدار یچه مشکل. نیمکان باش هی يبا هم تو دیمجبوره ازت محافظت کنه حتما با

 ...نیج کنازدوا

کرد و  يجار اشاریدخترش و  انیرا م تیمحرم ي غهیبعد فرهاد ص یساعت. بهت زده به پدرش نگاه کرد لوفرین

 .نگاه کرد لوفریبه ن اشاری. به فرودگاه رفتند ایو لع اوشیساعت بعد با ن مین

 ... رو جمع کن ببرمت لتیبرو وسا -

 :فکر کرد یکرد و کم مکث

 ...ایخودم  يبرمت خونه  یم-

 :کرد شنهادیپ لوفرین

 .ما تو لواسون يالیو میبر میتون یم -

 ...شه یم نمیا -

 :گفت اشاریکه به سمت اتاقش رفت  لوفرین

 ...لوفرین -

 بله؟ -برگشت او

 .منه ها یزندگ نیا... ینیب یم يچشمه ش رو دار هی میهنوز با هم ازدواج نکرد -

 .دستش را گرفترفت و  اشاریخجالت به طرف  یبا کم لوفرین

 .شم ینم مونیپش...وقت چیه -

 میعشق بذار ياحساسمونو، تو دستا يدستا/  میببار میما، مثل بارون ش ينشه دال ریکو

برد و صورتش را  لوفریرنگ ن یبلند و مشک يدستش را در موها. رفت یم نییباال و پا اشاری ي نهیس ي قفسه

 ي رهیدر چشمان ت اریاخت یحال ب نیبا ا. نبود کیهمه نزد نیاو ا تا به حال به لوفرین. کرد کیبه صورت او نزد

 یبه آرام اشاری. حلقه کرد لوفریدستش را دور کمر ن اشاری. گذشتند یم يلحظه ها به کند. همسرش زل زده بود

 :دیعقب کش

 ...دختر کوچولو گهیبرو د -

 :باز شده بود گفت خشیکه انگار  لوفرین
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 .یکوچولو خودت -

 :دیندخ اشاری

 .کوچولوئه یک یش یمتوجه م... نگاه به من هیخودت بنداز  کلینگاه به ه هی -

. زد و به طرف اتاقش فرار کرد غیج لوفرین.برداشت لوفریبه سمت ن یو قدم دیخند اشاری. کرد يزبان دراز لوفرین

 :بلند گفت اشاری

 ...بدو زودتر -

**** 

 :گفت پرستار گذاشت و يرا در دست ها یتراول نیآرت

 .رمیدوباره باهاتون تماس بگ یک ستیمعلوم ن... نیشما فعال مرخص -

 دنیمهتاب با د. به سمت اتاق مهتاب رفت و در آن را باز کرد نیآرت. رفت رونیسر تکان داد و از خانه ب زن

 .زد غیپدرش ج

 ...بابا -

 :کند نشست و اجازه داد مهتاب خودش را در آغوش پدرش پرت شیزانو ها يرو نیآرت

 ...جانِ بابا -

 :گفت يبا لحن کودکانه ا مهتاب

 ...رونیب میبابا بر -

 ؟یافت یم رونیب ادی ینیب یمنو م یتو چرا وقت -

 :و گفت دیخند نیآرت. دیرا برچ شیلب ها مهتاب

 ...دایخاله ش شیخوام ببرمت پ یم -

 :زد غیج مهتاب

 ...آخ جون -

 يمهتاب جلو تیوضع نیصورت مهتاب را تنها بگذارد، اما در ا نیه اتوانست ب ینم. نبود یاصال راض نیآرت اما

. رفت یبه دنبال او م دیبا. سورنا را هدف گلوله قرار داده است یحدس زده بود که چه کس. گرفت یکارش را م

مهتاب . خواهر زنش ترمز کرد يخانه  در يبعد جلو یگذاشت و ساعت یمهتاب را در ساک يچند تا از لباس ها
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 انیدر چهارچوب در نما دایدر باز شد و ش.رفت و زنگ در را زد دایکه خواب بود بغل کرد و به طرف خانه ش را

 .متعجب گفت نیآرت دنیبا د. شد

 .يراه گم کرد...زیبه شوهر خواهر عز -

 :را در دستش فشرد دایدست ش نیآرت

 ؟یکن يرو از مهتاب نگهدار يچند روز هی یتون یم...سالم کیعل –

 خوب شد؟...المس -

 !يجواب منو نداد -

 :رنگ شده اش کرد ییطال يدست در موها دایش

اون چند روز رو هم سفر بودم که نتونستم ازش . نکنم يشه ازش نگهدار یمگه م...مهتاب خواهر زاده مه -

 .مراقبت کنم

 .رشیپس بگ...دونم یم -

 .گرفت و به او گفت نیمهتاب را از دست آرت دایش

 !تو ایب -

 ...دینه االن با -

 :دیرا گرفت و کش نیدست آرت دایش

 ...شده مثال بهیواسه من غر... حاال گهید ایب -

از اتاق . تخت خواباند يمهتاب را به اتاق برد و او را رو دایش. تکان داد و وارد خانه شد يسر نیآرت.دیخند و

 .مبل نشسته بود و در فکر بود رفت يروکه  نیو به طرف آرت ختیر ییدو استکان چا. رفت و در را بست رونیب

 !يتو فکر -

 :دیکش یقینفس عم نیآرت

 .کردم یقاط -

 ....ستین یبیعج زیکه چ نیا -

 :اعتراض کرد نیآرت

 .دایش -

 :داد هیو به مبل تک دیخند دایش



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *Silver Sun*  –شطرنج شکسته 

wWw.98iA.Com ٣١٨ 

 یه و یدونه دخترت باش هیبه فکر  ،یت باش یذره به فکر زندگ هیکه  نیا يگم؟ به جا یخب مگه دروغ م -

 .شغل مسخره ت نیبه ا يدیچسب شیپرستار و اون پرستار ند نیدست ا

 ... گهید دایش -

پدرت رو  گهیسه سال د رهیگ یاالن بهانه نم... اون مادرش رو از دست داده. مهتاب نگرانم يمن برا نیبب -

 .ارهیدرم

 ره؟یگ یبهانه نم يفکر کرد -

 .دزش کمتره -

بگم رفته ! یچ یعنیفهمه مرگ  یبگم؟ بگم مادرت مرده؟ چه م یساله چپنج  يبچه  هیخب من االن به  -

 یم گهیسه سال د... چونمشیپ یم يجور هیهر دفعه ... شه یکه تموم نم هیچه مسافرت نیمسافرت؟ خب ا

 .گم یمنم بهش م هیبه چ یفهمه چ

 خوره؟ یم يچه ضربه ا یدون یم -

 هم هست مگه؟ يا گهیچاره د -

 ...ازدواج کن -

 :کرد دایبه ش هیعاقل اندر سف ینگاه نیتآر

 بچه دار بشه؟ يزن من زن مرده  ادیم یک. نذار به عقلت شک کنم دایش -

 ...ها یلیخ -

 ستن؟ین وهیب يزن ها انایها اح یلیخ -

 ...توقعت باالست ها -

 .یبهش سر بزن يگهگدار یتون یخوب م يخاله  هیشما به عنوان  -

 فتهیبرات ب یاتفاق هیتو هم ... خواستم بگم مهتاب مادرش رو از دست داده یمن م .بحث نیا الیخ یب...اصال -

 شه؟یم یچ

 .کن يخوب ازش نگهدار يخاله  هیدوباره به عنوان  -

 :حرصش گرفت دایش

کنم که پدر  يادآوریبهت  دیمن با دیشا. دونم یخودم م. نکن يادآورینسبت منو به مهتاب بهم  نیا یه -

 .یمهتاب
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 .ذارم یست چون من شغلم رو کنار نم دهیفا یمورد ب نیدر ابحث  -

 .که در حال کندن پوست لبش بود دیکه نگاه کرد د دایبه ش. دینوش ياش را برداشت و جرعه ا ییچا نیآرت

 !اون کار رو با لبت نکن دختر -

 :باال انداخت و بعد بلند شد يشانه ا. دیرا نفهم دایسرخ شدن ش لیدل و

 .ببخش مزاحمت شدم.برم گهیمن د-

 :انداخت ریسر به ز دایش

 .که واسه خاطر مهتابه يایاگرم ب. یزن یبهم سر نم گهیمامان و بابا فوت شدن د یاز وقت -

 ...به خدا وگرنه من از  ارنیواست حرف در م... شه که ینم ام؟یهرروز ب يخوا یم -دیخند نیآرت

گفت؟ آب دهانش را  یچه داشت م. امدین رونیز دهانش با "خدامه" يکلمه . رفت یرو به خاموش نیآرت يصدا

که دم در  دیرا د دایبرگشت و ش. افتاد يزیچ ادیرفت و بعد  نشیبه طرف ماش. کرد یقورت داد و بعد خداحافظ

. کرد ینگاه م دایبود و به ش ستادهیا يدر خانه ا يجلو دیرا د يخواست به طرفش برود که پسر. است ستادهیا

 یرنگ یسه ربع آب نیبه پا داشت و لباس آست ینیشلوار ج دایش. انداخت که حواسش به او نبود دایبه ش ینگاه

 :به پسرك تشر زد. بود دهیپوش

 ؟یکن ینگاه م یبه چ -

 .رفت دایاورد به طرف ش یپولش در م فیهمانطور که چند تراول از ک نیآرت. شد بیغ هیدر عرض چند ثان پسر

 .هباش شتیپ ریبگ نویا ایب -

 ...نه آخه -

 ...رد نکن دستمو ریبگ. يریگ یمگه چقدر حقوق م. آخه نداره -

 .گرفت نیپول ها را از دست آرت دایش

 ...نمتیب یم -

 .شد و به سرعت دور شد نشیسوار ماش نیآرت. لبخند زد دایش

**** 

. از کرد و وارد راهرو شدرا ب یدر اصل. دیپارك کرد و به طرف آپارتمان دو نگیاز پارک رونیرا ب نشیماش آران

 .آران سالم کرد و وارد خانه شد.در را باز کرد اریزنگ در واحدشان را زد و خشا

 خونه ست؟ يبابا آر -
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 :دیاز اتاقش به گوش رس انایآر يصدا

 .صد دفعه گفتم اسم منو مخفف نکن -

 چطوره؟.. سفر هی میبر میخوا یم -

 :به پسر ارشدش نگاه کرد اریخشا

 سفر؟  -

 :به ظاهر لبخند زد رانآ

 میقوا بکن دیتجد هی میبر.التهیتعط يهفته ا هیاالنم که . من مونده یاز مرخص يچند روز... گهیآره د -

 ...میبرگرد

 :باال انداخت ییابرو اریخشا

 ...آران -

 :انداخت نییسرش را پا اریاخت یب آران

 ...بله بابا -

 شده؟ یبهم بگو چ -

 بشه؟ يزیچ دیمگه با... یچیه -

 .رو بگو یکن یم یمخف يکه دار یاون... من تو رو بزرگ کردم.یتو پسرمن -

 :به پدرش نگاه کرد آران

 .دم یم حیراه توض يمن براتون تو نیرو جمع کن لتونیشما وسا -

به رفت و  رونیبپرسد آران از خانه ب يزیچ نکهیقبل از ا. آمد رونیاز اتاقش ب انایآر. افتاد يزیچ ادیبه  ناگهان

در باز شد و رخسار پشت در ظاهر . زنگ گذاشت يدستش را رو. زادمهر رفت يسرعت به طرف واحد خانواده 

 :با اخم گفت. خورد يا کهیآران  دنیبا د.شد

 .لحظه صبر کن هی -

 .سرش بود برگشت يسبز رنگ رو یکه شال یو در حال رفت

 ؟يچکار دار -

 .به تن داشت کرد و گفت یرنگ دیبلند سف نیستآ زیو بل یبه رخسار که شلوار ل ینگاه آران

 ...با تو و خانواده ت حرف بزنم دیرخسار با -
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 ...بابا يپا يمعالجه  يرفتن آلمان برا روزیمامان و بابا د -

 :کرد یپوف آران

 تو؟ امیتونم ب یم -

 ...نه -

 ..تونم بهت بگم یجا نم نیا -

 .کرد يریقرار گرفت و از بسته شدن در جلوگ در يخواست در را ببندند که دست آران رو رخسار

 .شه یبرات بد م نهیمنو بب یجا باشم و کس نیمن ا -

 .آران وارد خانه شد. نفسش را به شدت فوت کرد و کنار رفت رخسار

 .زودتر بگو کار دارم... خب -

 ...يتو در خطر. راست برم سر اصل مطلب هیبذار پس  -

 :دیخند یعصب رخسار

 .خونه ست نیا يکنه وجود تو تو یم دیکه منو تهد يتنها خطر -

 :گفت تیبا جد آران

 .ستیحرفا ن نیاالن وقت ا...رخسار -

 .رخسار گفت يآمده برا شیپ اناتیاز جر يبه سرعت خالصه ا و

 داره؟ یبه من چه دخل نایخب ا -

 ...رنیتو رو گروگان بگ به مقاصدشون دنیرس ياگر برا. کنه یم دایباشن دخل پ دهیاگر اونا منو با تو د -

 .یخواد بگ یدونم نم یم ،یکن ینم يکار چیه -

 :گفت یعصب آران

 یکه من نم...اما االن جونت برام مهم تره.دوزم یو زمان رو شده به هم م نیمن زم ؟یگ یچرا مزخرف م -

 .فتهیب یاتفاق نیذارم همچ

 ؟یچکار کن يخوا یم -

 .تون کنمجا فقط دور نیاز ا...سفر چند روزه هی -

 :عقب رفت رخسار

 .امیجا نم چیمن با تو ه -
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 :کرد شیحوصله دست در موها یب آران

 ...انیهم م انایبابام و آر ایثان.بفهم نویا.ندارم ياوال که من باهات کار -

 ...بدتر -

 :با حرص نگاهش کرد آران

 در سنگ؟ نیآهن خیکه نرود م -

 !بهیاونم با سه تا مرد غر امیمن تنها نم -

 :زد يپوزخند آرن

 اد؟یهست باهات ب یکس...يحق دار -

 .امیگم نم یمن م -

 :داد زد آران

 بکشنت؟ يخوا یم -

 :آران کالفه گفت. عقب تر رفت یو کم دیترس رخسار

 .ادیبه دخترخاله ت بگو باهات ب –

 ...به بابا بگم دیاول با -

 :تکان داد يسر آران

 ...بگو –

 .را به آران بدهد یاز او خواست تا گوش یماجرا را گفت مرتضرخسار به پدرش زنگ زد و  یوقت

 ...سالم -

 :بود یعصبان یمرتض

 اون جا چه خبره؟ یصالح يآقا -

 ...من...زادمهر يآقا -

 :در دل گفت.حرفش را قطع کرد آران

 بگم؟ یآخه من بهش چ -

 :کالفه گفت یمرتض

 ؟یتو چ -
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 .کرد یاو نگاه م به یبه رخسار انداخت که با نگران ینگاه آران

هر . اومده شیپ یتیوضع نیهمچ هیمن به دختر شما عالقه دارم و همونطور که دخترتون بهتون گفت ...من -

گروگان  ایهم بخواد سوء قصد بکنه  زانمونیکرده ممکنه به ما و عز يراندازیکه به مافوق من ت یکس

 .رتشونیبگ

 ؟یبگ يخوا یم یچ -

 ریو اون مهاجم رو دستگ فتهیب ابیتا آبا از آس نجایدور از ا ییجا هی... سفر هیبرم  یمن دارم پدر و برادرم رو م -

 .کنن

 و دختر من؟ -

رخسار هم  نیاگر اجازه بد. کنم اگر بدونن من به دختر شما عالقه دارم ممکنه اونم در خطر باشه یمن فکر م -

 ...با من

در گوشش  یتنفس مرتض يصدا. طور نشد نیاما ا.بکشد ادیسرش فر یمنتظر بود مرتض. را قطع کرد حرفش

 .دیچیپ یم

 ...همراهش باشه دیبا یکی. فرستم ینم ییجا بهیاوال من دخترم رو تنها با سه تا مرد غر -

 اد؟یدختر خاله ش چطوره که ب -

 هم هست؟ يا گهید يچاره ... خب کا؟یرینائ -

 .خورم ازش محافظت کنم یقسم م... زادمهر يآقا -

 :خطرناك شد یمرتض يصدا لحن

 .کشمت یخودم م ادیسرش ب ییبال -

 :ردیلبخندش را بگ ينتوانست جلو آران

 .میا هیباالخره چند ماه همسا...نیشناس یشما که منو م.دم یمن به شما قول م -

 .رو بده به رخسار یگوش...که گفتم نیهم -

 .طع کردپدرش گوش کرد و بعد از ربع ساعت تماس را ق يها حتیبه نص رخسار

 نه؟ يکار خودتو کرد -

 :اخم کرد آران

 ؟یچ یعنی -
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 .که بهت اعتماد کنم ستمیمن مثل بابا ن -

 .شد کیکرد و به رخسار نزد یعصب يخنده ا آران

  ارم؟یسرت ب ییسفر بال نیا يخوام تو یمثال م يفکر کرد -

و دستش را کنار سر رخسار  دستایاش ا یقدم کیآران در .پشت سرش خورد واریعقب عقب رفت و به د رخسار

 .گذاشت و ادامه داد وارید يرو

بفهم ... یبکن یتون ینم يکار چیتونم بکنم تو هم ه یدلم بخواد م ياالنم هر کار نیمن هم... دختر جون -

 ...نویا

آران  يحرف ها انیکه م یقتیحق. زد یرخسار از ترس نفس نفس م. صورتش را کنار صورت رخسار برد آران

 .دیبم آران را کنار گوشش شن يصدا. آورد یبش را به درد مبود قل

 .ستمیکنم چون نامرد ن یکار رو نم نیا یول -

 :دیبعد خود را عقب کش و

 نیا. کن یخانواده ش رو راض یدون یکه خودت م يهر جور... بهش بگو آماده بشه.زنگ بزن کایریبه نائ -

 .حاضر باش گهیساعت د مین. ستیبه من مربوط ن یکی

 .داده بود هیتک واریبه رخسار کرد که هنوز به د ینگاه. رفت رونیدر را باز کرد و ب و

 .ره یم نیداره از ب نمونیبده که اعتماد ب یلیخ -

 .محکم بسته شدن در رخسار را از جا پراند يصدا

**** 

 دیخند نیاسی.داد هیتک نشیبه ماش اشاری

 .رونیتهران ب نیاز ا میو بزن مینامزدامون داشته باشسفر تپل با  هیشغلت باعث شد  نیباالخره ا -

 :نگاه کرد نیبه زم اشاری

 ...نیاسی -

 :گفت اطیبا احت نیاسی

 جانم داداش؟ –

 ...يببر لوفرین يمنو جلو يکنار و آبرو يهات رو نذار يذره از اون لوده باز هیفقط اگر  -

 :گوش تا گوش زد يلبخند نیاسی
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 .کنم یرو صدا م ینه مانلاسلحه ت رو غالف کن وگر -

 :گفت رلبیز اشاری

 ...بدبخت لیزن زل -

 :دیخند نیاسی

 ...گه یضرب المثل هست که م هیمورد  نیاتفاقا در ا..مینیب یشما رو هم م -

 :را گرد کرد  شیچشم ها اشاری

 .ادیچرا نم نیبب یبرو سراغ مان...نگو یچیه –

 :رفت گفت یهمانطور که به طرف در م نیاسی

 .کم کم یکن یعادت م...گهیانومن دخ -

 .آمد رونیدر را باز کرد و ب یموقع مانل همان

 ؟يکرد یمنو م بتیغ یداشت -

 : دیخند نیاسی

 ...من غلط بکنم بانو –

را  یکرد و چمدان مانل یپوف نیاسی. رفت نشیسالم کرد و به طرف ماش اشاریبه . نازك کرد یپشت چشم یمانل

 .برداشت

 ؟یختیسنگ ر نیا يتو -

محبت  ینگاه اشاری. کردند یآمد و با هم احوال پرس رونیب یمانل دنینشسته بود با د نیکه داخل ماش لوفرین

 .کرد لوفریبه ن زیآم

 ...شد رید نیسوار ش -

کمک  یصندل يو رو دیبه برادرش خند نیاسی. عقب نشستند یصندل يو هر دو رو دیرا کش لوفریدست ن یمانل

 .گفت نیاسیبود که  نهیآ میمشغول تنظ. تکان داد و سوار شد يسر شارای. راننده جا گرفت

 ؟یکن میرو تنظ نهیآ دیبا يکه چجور یدون یم -

 :دیپرس اشاری

 ؟یچ یعنی -

 :ردیخنده اش را بگ يکرد جلو یسع نیاسی
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 ... پشت سر خودت ينه آدما ینیرو بب نتیپشت سر ماش ينایماش دیکه تو با نیا یعنی -

 هیتک یتفاوت به صندل یب نیاسی. رفت سهیاز خنده ر یسرخ شد و مانل لوفرین. نگاه کرد نیاسیه به خصمان اشاری

 .داد و گفت

 .پشتمون به شماست دیببخش یگرام يخانما -

 : دیخند یمانل

 .تکرار نشه گهید –

 :برگشت نیاسی

 ه؟ینجوریا -

 :تشر زد اشاری

 .کمربندتم ببند نیدرست بش نیاسی -

 .ب نگاهش کرد و کمربندش را بستبا تعج نیاسی

 :گفت یآرام به

 .ينشد یرانندگ ییراهنما سیخوبه پل -

 :باال انداخت ییابرو اشاری

 ؟یگفت يزیچ –

 ...نه -

 !خوبه -

آهنگ در  يصدا. در آورد و به ضبط وصل کرد بشیرا از ج یبعد فلش قهیده دق نیاسی. به راه افتاد نیماش و

 :ردنگاهش ک اشاری. دیچیپ نیماش

 ؟...يد یگوش م هیچ نایآخه ا -

 .تو دل آدم زهیر یغم عالم م يهمه ...که وشیو دار یبهتر از اب -

 ...تم مثل خودته قهیسل -

 :باال انداخت و با لحن الت ها گفت ییابرو نیاسی

 ما چشه؟ قهیمگه سل...داش نمیب -

 :دیخند اشاری
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 !گوشه ستیچشم ن –

 .آهنگ را عوض کرد اشاری

 ...ستیك نبد نیا -

How deep is the ocean, how deep is your love 

 .است انوسیاق يژرفا يعشق تو در قلبم به اندازه  عمق

I have a love in my eyes 

 در چشمانم مشهود است عشق

But how do you feel when you can’t get enough? 

 يشو ینم رابیاز عشق س یوقت يدار یچه حس اما

Half way to your paradise 

 راه بهشت تو مهین در

Oh my love is your love, forever and a day 

 شهیمن عشق توست هر روز و هم عشق

 :دیخند نیاسی

 !چقدر هوا دو نفره ست... من ياوه خدا -

 .کرد ادینگفت و فقط سرعتش را ز چیه اشاری. دیخند یهم به همراه مانل لوفریبار ن نیا

 :گفت نیاسی

 .مایریم یم ينجوریا... شه یم ادیده سرعتش ز یگوش م نگیمدرن تاک یتجربه ثابت کرده هرک داداش -

 :ادامه داد لوفریو ن یرو به مانل بعد

 ...ره تو فکر یکنه م یروشن م گاریس هیزنه کنار  یم میبذار وشیاز اوناست که اگر دار نیا -

لب  يرو ياو لبخند ياز خنده .نگاه کرد لوفریبه ن هنیاز آ اشاری. را نداشت يزیاز خنده توان گفتن چ یمانل

 .در دل گفت.نشست شیها

 ".انسان است کی يقصه  نیساده تر نیخوانم، و هم یمن تو را م...یفهم یتو مرا م "

 :گفت نیاسیساعت بعد  مین

 ...بزن کنار -
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 :دیپرس اشاری

 چرا؟–

 .حاال نوبت منه يتو دست فرمون نشون داد نجایتا ا -

 ...بابا برو -

 ...اشاری -

 بله؟ -

 ...خانمت خسته ست -

نگه  يکنار. را متوجه شد نیاسیکه چشمانش را بسته بود نگاه کرد و به سرعت منظور  لوفریبه ن نهیاز آ اشاری

در عقب را باز کرد  اشاری. کمک راننده نشست یصندل يشد و رو ادهیپ نیاسی يبا اشاره  یمانل. شد ادهیداشت پ

شانه اش  يرا رو لوفریزد و سر ن ياشار لبخندی. نشد اشاریخواب بود و متوجه  لوفرین. نشست وفرلیو کنار ن

 :لبخند زد اشاری. نگاه کرد اشاریو با تعجب به  دیاز خواب پر لوفرین. گذاشت

 ؟يخسته ا -

 ...آخه دمیظهر نخواب -

 ؟يریبگ یمرخص يزنگ زد -

 .در دستش گرفت و آرام شروع به نوازش انگشتانش کردرا  لوفریدست ن اشاری. سر تکان داد لوفرین

 ...سرت رو بذار رو شونه م بخواب -

 :باال انداخت و گفت ییابرو لوفرین

 ...نه -

 .خنده اش گرفت اشاری

 دختر؟ یکن یم يچرا لجباز -

 :دیپرس اشاری.نداد یو جواب دیخند لوفرین

 ست؟یرو که بهت دادم کو؟ چرا تو دستت ن يانگشتر یراست -

 :اورد رونیب فشیلبخند زد و انگشتر را از ک لوفرین

 .انگشتم يتو يخواستم خودت بذار یم -

 .گرفت لوفریانگشتر را از دست ن. زد یقیلبخند عم اریاخت یب اشاری
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 تو کدوم دستت بذارم؟ -

 ....میتا حلقه رو بخر. حلقه يبذار جا... دست راست اما  ياندازن تو ینشون رو معموال م -

 .خلوتشان را به هم زد نیاسی يصدا. جا گرفت لوفریدر انگشت ن نگشترا

 نیدون یم. میچون ما هم دل دار 18 يباال يرو صحنه ها نیبعد نزن... هیمکان عموم نجایا یول دایببخش -

 ...که

 :اوردیطاقت ن گرید اشاری

 نه؟ میرس یباالخره که م -

به او  اشاریدر آغوش  لوفریبدن ن يلرزش ها. اش کرد یهمراه یکرد و مانل دنیبلند شروع به خند نیاسی

 .لبخند زد اریاخت یهم ب اشاری. دیخند یفهماند که او هم م

***** 

کردند اما او  یبودند با تعجب نگاهش م ستادهیکه کنار در ا يدو سرباز. زد یدر راهرو قدم م یبا نگران نییآ به

 نیکه در طول ا ییسورنا يبرا. سورنا نگران است يچرا برادانست  یخودش هم نم. دید ینگاه ها را نم نیا

که در ظاهر مافوق آراد بود اما آراد از او  ییاسورن. دست به آن ها سر نزده بود کیاز انگشتان  شتریپنج سال ب

با خودش . داد یاش سرش را به باد م یکه مرد بود و مردانگ ییسورنا. کرد یم ادیدوستش  نیبه عنوان بهتر

هوش بودن او  یاز ب یکه پدرش زنگ زده بود به سخت شیپ یساعت. او نگران باشد يبرا دیکرد چرا با یمفکر 

 دهیکش رونیهشت گلوله را از بدنش ب. قرار داشت یمرگ و زندگ انیم یتیاالن در وضع رد،م نیا. خبر داده بود

اما سورنا در  ندیخواست او را بب یش مدل نییبه آ. او نداشت يدوباره  یزندگ يبرا یچندان دیبودند و دکتر ام

صحبت کرده  یپدرش با سردار ابطح. بود یو البته نظام یپزشک دیتحت مراقبت شد ژهیو يقسمت مراقبت ها

 .مهم تر بود زیسورنا از همه چ تیآن ها امن يهمه  يبرا. هم آن جا بماند نییگذاشتند به آ یبود وگرنه نم

**** 

 نیتر یدانست حضورش در آن جنوب یم. آن انداخت يارش جا داد و کتش را رواسلحه اش را پشت شلو نیآرت

نشان  قاتشیتحق. نداشت یمسئله ساز خواهد بود اما مشکل شیبرا بهیغر کیقسمت از شهر تهران به عنوان 

سوءقصد  يبا وجود مسئله  یشده بود و به راحت لیتشک يشکور برزیاز زمان مرگ فر Noraداده بود که باند 

کرده بودند  رشیکه دستگ ياعتراف مرد. بوده است انیجر نیعامل ا یتوانست حدس بزند چه کس یه سورنا مب

- يشکور برزیپسر فر. خواست یرا داده بود که م يرابطش به او آدرس مرد. بود یکمک حال خوب شیهم برا
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ست که  یداد او کس یماحتمال  نیکه آرت "يشکور مسا" -کرده بود رشیدستگ شیکه سورنا پنج سال پ یکس

 ماتومیآن نگاه به او اولت. کرد گذشت ینگاهش م يکه به طرز بد ياز کنار مرد. به سورنا سوء قصد کرده است

. گردن مرد گذاشت يو رو دیکش رونیب بشیرا از ج ییچاقو. دیمرد را گرفت و به سمت خود کش ي قهی. داد

 :دیغر نیآرت. ردک یرا راحت م نیکار آرت نیدر کوچه نبود و ا یکس

 کجاست؟! خوام یسام رو م -

 :تته پته کرد مرد

 داداش؟  هیسام ک...سام -

 :گردن مرد فشار داد يچاقو را رو نیآرت

 !زود باش حرف بزن نفله -

 .گم یبهت م...ب...رو کیبذار کنار اون گزل -

 :گفت یشد به آرام دیمرد که از او ناام. نکرد یحرکت نیآرت

 یخونه هست که درش آب هیتوش  يبر. بن بسته يکوچه  هیسمت راست ... ا آخرش بروکوچه رو ت نیهم -

 ...سام اونجاست. هیفقط هم اون خونه درش آب... هینفت

 :زد ادیفر دیدو یم کهیمرد در حال. مرد را رها کرد نیآرت

 !يگرد یتوش زنده برنم يفقط بر-

 :زد و گفت يپوزخند نیآرت

 ...برو بابا -

دستش .کرد دایرنگ را پ یدر آب.بن بست شد  يگذاشت و به راه افتاد و وارد همان کوچه  بشیر جرا د شیچاقو

حرکت آن را با ضربه  کیو با  دیدر کش يرو یلبخند زد و دست. را فشرد يساعتش حرکت کرد و دکمه ا يرو

زدند و از دور  غید جبودن اطیح رچند زن که د. داد یمشامش را آزار م اكیتر يبو. شکست و داخل شد شیپا ي

 نیآرت دنیو با د دندیپر رونیب اطیدور ح ياز اتاق ها یکیچند مرد از . رفتند رونیاو پراکنده شدند و از خانه ب

 :توجه به همهمه گفت یب نیآرت. خشکشان زد

 ن؟یسام کدومتون -

 :از مردها گفت یکی

 ؟يچکارش دار -
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 .گم یبه خودش م -

 :گفت يگرید مرد

 ...پس بگو -

جوان  يمرد. شان ثابت ماند یکی يبودند چرخاند و رو ستادهیا شیکه جلو يشش مرد ينگاهش را رو نیآرت

 .دیکاو یرا م نیآرت نشیزبیسال داشت و چشمان ت یبود که حداکثر س

 ؟ییتو يسام شکور -

 :ادامه داد نیآرت. باال انداخت ییابرو مرد

 ؟يشکور برزیپسر فر -

 ؟یهست یتو ک -دیغر مرد

 :سام قفل کرد ينگاهش را رو نیتآر

 .کنم یم ریسورنا فروزش دستگ مساریمن تو رو به جرم سوءقصد به ت يسام شکور -

 .برنداشت نیآرت يهم نگاهش را از رو سام

 !یسیپس پل -

 :به او کرد يسام نگاه خصمانه ا.تکان داد يسر نیآرت

 !يومدیتنها م دینبا -

 :گوش تا گوش زد يلبخند نیآرت

 فته حاال من تنها اومدم؟گ یک -

 .کرد یم دییرا تا نیحرف آرت سیپل ریآژ يصدا

**** 

 

 :دنده را عوض کرد و به پدرش گفت نیشرو

 طالقان؟ میبر یگم مطمئن یبابا م -

 .میوقته نرفت یلیخ...آره -گفت عارف

 :گفت نیداد به شرو یدر گوشش بود و آهنگ گوش م يکه هندزفر شاهرخ

 ...که یفهم یم.يگه گوش بد یبابا م یهر چ دیبا...هیماردوگاه نظا نجایا -
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 :گفت نیشرو

 ...تونم درك کنم یاز همه تون م شتریب یکیمورد من  نیدر ا -

 :عارف گفت. دیخند زمرد

 زم؟یعز يچه خبر از عروس گلم و نوه  -

 :به پدرش نگاه کرد نهیاز آ نیشرو

 حرفا ؟ نینو که اومد به بازار و ا... بابا  -

 :گفت زمرد

 !پسر ایبچه دختره  مینیتا بب یسونوگراف يرم برا یم گهیماه د هی... بابا ستین يخبر -

 .دیپرس نیزمرد از شرو. دعا کرد شانیو برا دیکش یقینفس عم عارف

 ؟...دنبال رخسار ير یچرا نم -

 .داشبرد برداشت و به زمرد داد يرا از رو لشیموبا نیشرو

 .آران ياس ام اس ها لیبرو تو فا -

 :به زمرد کرد ینگاه

 .اس ام اسشو بخون نیآخر -

 :اس ام اس را باز کرد و خواند زمرد

 .انهیدر رابطه با پو.کارش دارم...برم یمن خودم رخسار رو م -

 :دیپرس نیتعجب از شرو با

 ان؟یچرا پو ان؟یپو -

 :آرام گفت نیشرو

 که؟ یگ ینم یبهت بگم به کس -

 :گفت تیهم به تبع زمرد

 ...بابا نه -

 .تونه با رخسار ازدواج کنه ینم انیپو -

 :نزند غیکرد ج یسع زمرد

 چرا؟ -
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 .هیمتوجه شده مبتال به لوسم شیچون سه چهار روز پ -

 :دیکش یقینفس عم زمرد

 دونه؟ یرخسار م...ایخدا -

خواد از  یهم م انیخود پو. رخسار رو به خودش جذب کنه يجور هیاز آران خواسته که  انیپو. دونه ینم...نه -

 .تا زودتر فراموشش بشه رهیرخسار فاصله بگ

 بابا اجازه داده رخسار با آران بره؟... ستنیهم که ن نایاالن بابا ا... رخسار نگرانم يواسه  -

 .زمرد زنگ خورد لیبه او بدهد موبا یبتواند جواب نیشرو نکهیاز ا قبل

 بله؟-

 ؟ییبابا یخوب...سالم -

 آره چطور؟ -

 رن؟ یدونم کجا م ین که نمخب م -

 ن؟یشرو -

 ...همراهشه که ینائ یگ یخب م -

 ...از اون نظر؟ باشه -

 .به مامان هم سالم برسون. ییدوست دارم بابا -

 :دیبعد از قطع تماس پرس نیشرو

 شد؟ یچ -

 !رن یزنگ بزن از اران بپرس دارن کجا م هی -

 چرا؟ -

 .هم همراهشه یالبته نائ... بابا گفت با رخسار باشم -

 :زد يلبخند نیشرو

 .کردم یتعجب م دیگفت با یم نیاز ا ریغ -

 :باال انداخت و با ناز گفت ییابرو زمرد

 ...گهیخودمه د ییبابا -

 .آران را گرفت يبلوتوثش را در گوشش گذاشت و شماره  يهندزفر. دیخند نیشرو
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 :دیچیآران در گوشش پ يخسته  يصدا

 بله؟ -

 !منم...سالم داداش -نیشرو

 شه نشناسمت؟ یمگه م... سالم -آران

 ؟ییکجا قایاالن دق -

 :گفت نیاز شرو دیبه تقل آران

 .هستم) ع( یاتوبان امام عل يتو قایاالن دق -

 :دیبا تعجب پرس نیشرو

 چرا اونجا؟ -

 ...تازه راه افتادم خوب -

 همراهتن؟ انایعمو و آر -

 ...آره -

 ؟یچ کایریرخسار و نائ -

 :جب گفتبا تع آران

 ؟یدون یتو از کجا م -

 :به زمرد کرد یو نگاه دیخند نیشرو

 ...از پدرزن گرام -

 ...آهان -

 ...دیوندیبه ما بپ دیکه با دهیکن که دستور از پادشاه بزرگ رس يکار هی...خب -

 :دیخند آران

 همون پدر زن گرامت؟ -

 ...هم بشهاگر خدا بطلبه قراره پدرزن تو  ایهمون که گو... همون قایدق -

 :با حسرت گفت آران

 ...کاش که بشه -

 :گفت نیشرو. دیبعد بلند خند و
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 خنده داشت؟... زهرمار -

 ؟ير یکجا م يتو دار! حاال -دیخند آران

 !رم که برم یدارم م -

 به سرت نخورده؟ يزیچ يضربه ا ن؟یحالت خوبه شرو -

 !گفتم که گفته باشم.... مه کلتمم همراه. حرمت نگه دار... هنوز دو سال ازت بزرگترما -

 !ير یکجا م يبگو دار -

 :دیخند و

 ده؟یدستور از باال رس یگ یمگه نم -

 ...مافوق از اون مافوق هاست نیاصال ا... اوه اوه -

 :داد گفت یگوش م نیشرو يکه داشت به حرف ها زمرد

 ...من حرف نزن يپشت سر بابا -

 :به زمرد نگاه کرد و گفت نیشرو

 ...کنم خانممن غلط ب -

 :بعد به آران گفت و

 ؟یهست! خوام برم طالقان یم نیبب -

 ....حداقل شباش باحاله. خوبم هست... ستیبد ن... آره! طالقان -

 :و شاهرخ بودند انایکه در طالقان با آران و آر ییروزها ادیبه  نیشرو

 ؟ ادتهیهنوز  -

 ...کوه هفت چشمه.میکن یدفعه هم همون کارا رو م نیا...بره ادمیشه  یمگه م -

 شاهرخ اونجاست؟ -

 :کرد نهیبه آ ینگاه نیشرو

 ؟يخبر دار مساریاز ت یراست. دهیالبته االن انگار خواب. بابا هم هست...آره -

 ...ادهیز یلیهشت تا گلوله خ. هوشهیانگار هنوز ب...آره -

 .میگشت یو دنبال اونا م میموند یم دیکنم با یمن فکر م -
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چند  يهواخور هیگفت بهتره ما با خانواده مون . گرده یاس ام اس داد و گفت خودش دنبالشون مبهم  نیآرت -

 .میروزه داشته باش

 :لبخند زد نیشرو

 ...خب پس... گهید نهیآرت -

 ...نمتیب یپس اونجا م -

 ...داداش نمتیب یم -

 .را قطع کرد تماس

 .آران نگرانم يواسه  -

 :دیپرس زمرد

 چرا؟ -

آران رو  یلیکه مادرم و خاله توش کشته شدن خ یاون تصادف! نکرده یرانندگ یه مسافت طوالنوقت یلیخ -

 .به جونش افتاد ایجور فوب هی. کرد تیاذ

 .دنده بود گذاشت يکه رو نیدست شرو ينگفت و فقط دستش را رو يزیچ زمرد

 

 

**** 

 .پا بند نبود گفت يرو یکه از خستگ نیاسید وارد که شدن. را در قفل انداخت و در را باز کرد الیو دیکل لوفرین

 .ارهیهم پدر آدمو در م یرانندگ نیا... آقا من که انگار کوه کندم -

 :لبخند زد لوفرین

 .استراحت آماده ست يبرا نیهرکدوم که خواست... باال سه تا اتاقه  يطبقه  -

 .بابا میجان بر یلمان... نییپا امیمن رفتم که تا فردا ن... زفهمیقربون آدم چ -نیاسی

 .خنده اش را خورد اشاری. و رفتند دیرا کش یدست مانل دیخند یم کهیدر حال و

 اتاق خودت کجاست؟ -

 :لبش را به دندان گرفت لوفرین

 ؟ینیب یاون راهرو رو م -
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 ...آره -

 :دیخند لوفرین

 .اتاق منم باالست! ینیب یخوبه که م -

 :گرد شد اشاری چشمان

 ؟يارذ یمنو سرکار م -

 اشاریو تا خواست فرار کند متوجه شد در آغوش  دیکش يخفه ا غیج لوفرین. برداشت لوفریبه سمت ن یبعد قدم و

 :خم کرد لوفریسرش را به سمت ن اشاری. است

 ...سرکار گذاشتن من تاوان داره کوچولو -

حلقه کرده بود مانند  اشاریرا دور گردن  گرشیرا در دستش گرفته بود و دست د اشاریلباس  ي قهیکه  لوفرین

 :تخس گفت يبچه ها

 ...به من نگو کوچولو -

 :دیپرس اشاری.کرد یبا تعجب نگاهش م لوفرین.و از پله ها باال رفت دیخند اشاری

 اتاقت کدومه؟ -

 یدر آغوشش بود در اتاق را به آرام لوفریهمانطور که ن اشاری. اشاره کرد یکرد و به اتاق زیچشمانش را ر لوفرین

اتاق گذاشته شده بود و گوشه  يگوشه  یرنگ دیتخت سف. پر از انواع عروسک. کامال دخترانه بود یاتاق. باز کرد

 یرا به طرف تخت م لوفریهمانطور که ن اشاری. اشتست با تخت قرار د یرنگ دیسف وتریکامپ زیاتاق م گرید ي

 .برد گفت

 باهات ازدواج کنم؟ ایمن قراره بزرگت کنم  -

 :دیرا برچ شیلب ها لوفرین

 ؟یچ یعنی -

 .گرفت لوفرین يرا برداشت و آن را جلو یرنگ دیخرس سف. تخت خواباند يرا رو لوفریو ن دیخند اشاری

 بچه ت؟ ایمال خودته  نایا. گم یرو م نایا -

 لوفرین.نشست نیزم يتخت رو نییپا اشاری. گرفت و آن را به خودش چسباند اشاریخرس را از دست  لوفرین

 .نگاهش کرد

 شده؟ یچ -
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 .اون خرسه يجا ایمنه  يجا ایاون جا  -

 .تخت نشست و با ناز گفت يرو. پرت کرد يخرس را گوشه ا لوفرین

 ...مرد حسود من -

 .برد لوفرین يو دستش را در موها دیرا در آغوشش کش لوفرین اشاری

 ...توئه يجا نجایحاال ا -

 :دوخت لوفریرا در چشم ن شیها چشم

 ...یعشق من.. یحسودم چون مال من یلیدر رابطه با تو خ.آره... حسودممن  -

 :دیپرس اشاری. دینگاهش کرد و خند یکم لوفرین

 شد؟ یچ -

 .هیکردم ابراز عشقت هم نظام یداشتم فکر م -

 :دیخند اریاخت یهم ب اشاری

 !نه ایداشته باشه  ریروم تاث دیبا... شدم یانتظام يرویوارد ن یسالگ 19باالخره من از ...گهید -

 ؟يدرس هم خوند -

 منظورت دانشگاهه؟ -

 :گفت اشاری.سر تکان داد لوفرین

 .دارم عیصنا سانسیمن فوق ل. خب آره -

 .يدانشکده افسر نیریکردم م یمن فقط فکر م...چه باحال -

مثال با . ون شدتنه به ا یداره ها ول یعنی... نداره هیقض نیبه ا یربط التیتحص... ش جداست هینه اون قض -

ها هم  اتیعمل يالبته خب شرکت تو. رهیگ یم عیبار ترف هیشه و هر چهار سال  یستوان دوم م سانسینفر ل هی

 .درجه عیترف يگذاره تو ریسن هم تاث یحت. مهمه

 .دونستم ینم...چه جالب -

 .رو رد کنه 55که حداقل  یتا وقت رهیبگ عیتونه ترف ینم... سالشه 45 ای 44مثثال مافوق من،  -

 ه؟یمگه درجش چ -

 .سال رو سن داشته باشه 55 يباال دیتمام بشه با پیاگر بخواد سرت... دوم پیسرت -

 :گذاشت اشاری ي نهیس يسرش را رو لوفرین
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 .بشم سیمدت دوست داشتم پل هی -

 :حلقه کرد لوفریدستش را دور کمر ن اشاری

 يزن تو يها سیکه پل ینیب یها م لمیف نیا يم توه یهر چ.رسه یجا نم چیبه ه رانیزن تو ا سیپل -

زمان  یتون یم... یراست.کنن یکار م ياکثرا تو قسمت ادار...لمهیمال همون ف. هیکنن الک یها شرکت م اتیعمل

 ؟یرو عوض کن فتتیش

 چطور؟ -

 شهیهمهم  اوشین. تیشب برم مامور هیممکنه ... ستمیکه من ن شهیهم. خونه يگرد یبد موقع برم یلیخ -

 ...مثل اون شب. که برسونتت ستین

 ...ننداز ادمیاون شب رو  يوا -

 :دیخند اشاری

 سرم؟ يتو يزد یبا چوب م ینندازم که داشت ادتی -

 .یکن تمیاذ يخوا یکردم تو هم م یآخه فکر م... خب -

 .بغلم غش کرد يآخرشم خانم تو.... بله -

 :زد اشاری ي نهیس يبه قفسه  یمشت لوفرین

- گم یننداز م ادمی...ها. 

هم  اشاری. رفت ششیآرا زیو به طرف م دیکش رونیخود را ب اشاریاز آغوش  لوفرین. به صدا در آمد اشاری لیموبا

 .تماس را برقرار کرد

 بله؟ -

 :دیچیبهنود در گوشش پ يصدا

 ! سالم قربان -

 ؟یخوب...سالم -

 .هم بدمخبر  هیو  نیدیزنگ زدم مطمئن بشم سالم رس...ممنونم -

 :نگران شد اشاری

 ؟يچه خبر -

 .کرد رشیدستگ ییسرگرد رضا. شد ریفروزش دستگ مساریعامل ترور ت. قربان رهیخ -
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 :خوشحال شد اشاری

 بود؟ یک -

کار  نیانتقام ا يبرا. باعث اعدامش شد مساریت شیکه پنج سال پ یهمون. يشکور برزیپسر فر... يسام شکور -

 .رو کرده بود

 :نشست لوفریخت نت يرو اشاری

 چطوره؟ نینشد؟ حال آرت یکه زخم یکس -

 .کنه رشونیسرگرد تونست دستگ يریمحل بدون درگ يتو سیپل يروهایبه علت تعدد ن -

 چطوره؟ بهوش اومد؟ مساریخب ت.خدا رو شکر -

 یتقل ممن عیفقط خدا رحم کرد که سر. گه برگشتنش با خداست یدکتر م. بوده ادیش ز يزیخون ر...نه هنوز -

به  ریدو تا ت. به کتف چپش خورده ریت هی. طحالش رو به خاطر دو تا گلوله مجبور شدن بردارن. مارستانیشه ب

 ... پشدست چپ و دو تا هم ساعد دست چ يهم به بازو یکی. چپش خورده يپهلو

بود به  شیموهاکه در حال شانه زدن  لوفرین. تماس را قطع کرد یک دیکه نفهم ختیآن قدر به هم ر اشاری و

 ياو رو يرفت و رو به رو اشاریگذاشت و به طرف  زیم يشانه را رو. اش شد ینگاه کرد و متوجه ناراحت اشاری

 .نشست نیزم

 :گفت یآرام به

 ؟یخوب اشاری -

 :سرش را باال آورد اشاری

 ...آره خوبم -

 یدستش را به آرام. آرام کند دانست که او را یخود م ي فهیوظ لوفرین. گفت یم يگرید زیچ شیچشم ها اما

 .گذاشت اشاریدست  يرو

 افتاده؟ یاتفاق یواسه کس -

 .کماست ياالن تو.کردن يراندازیبهش ت... مافوقم که بهت گفتم...همون -

 :را نوازش کرد  اشاریچشمانش را بست و دست  لوفرین

 .شه یحتما خوب م...دعا کن –

 :نگاه کرد و گفت لوفریبه ن اشاری
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 .سته امخ یلیخ -

 .دیکش یآه اشاری.نگاهش کرد لوفرین

 .نکردم یدوازده ساله زندگ... دوازده ساله درست استراحت نکردم. دوازده ساله که خسته ام -

 .آزرد یرا م لوفرین اشاریکالم  یتلخ

 .کنم یدونم چرا شغلم رو ول نم ینم... دلم مونده اما يساده تو یزندگ هیحسرت  شهیهم -

 :نگاه کرد نیبه زم لوفرین

 .سخته یهر آدم يبرا... يکرد یشغل زندگ نیتو نوزده سال با ا... خب -

 .فتهیبرات ب یممکنه هر اتفاق. با من سخته یزندگ... بار بگم نیآخر يبرا دیبا گهید. چند بار بهت گفتم -

 .بود زیهمه چ يایگو لوفرین نگاه

**** 

به  ازیاست و ن یتیسورنا در چه وضع دیشن یوقت نییبه آ. داش را از دست داده بو هیبه هوش آمد اما کل سورنا

با پدرش  نییبه آ. خواهرش که سال ها بود با هم قطع رابطه کرده بودند.خواهر سورنا افتاد  ادیدارد به  هیکل

در دو سال بعد از فوت پ. بود دهیرا هم از آراد شن وسومان انیجر. کند دایسومانو را پ يتماس گرفت تا او شماره 

حال سومانو با آن مرد ازدواج  نیسومانو رفته بود و سورنا مخالفت کرده بود اما با ا يبه خواستگار يسورنا، مرد

 .آمد رونیکرد که از اتاق ب یبه پزشک ینگاه نییبه آ. دانست ینم یمخالفت سورنا را هم کس لیدل. کرد

 ....دکتر -

 :بود گفتچند روز بارها با او مواجه شده  نیکه در ا دکتر

 ش؟ینیبب يخوا یم...دونم یم -

 :تکان داد يسر نییآ به

 امکانش هست؟ -

درسته . یکش یازش حرف نم. ستیچون حالش هنوز خوب ن یکن یبهش هم شک وارد نم...قهیفقط سه دق -

  ن؟یهست هیدنبال کل یراست... اما هنوز خطر وجود داره مشیبه بخش برگردوند

 دنیبا د. بعد به او اجازه دادند وارد آن اتاق شود قهیده دق. رفت يگریبدون حرف د سر تکان داد و دکتر نییآ به

سورنا که . جلو رفت یکم. که آن همه دستگاه به او وصل بود اشک در چشمانش جمع شد یسورنا درحال

تعجب م. دیرا د نییکرد و به آ ازاش را ب ییایدر يچشم ها ییگام ها يصدا دنیچشمانش را بسته بود با شن
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او  دنیکرده بود و حال به د رونشیاز خانه اش ب بایتقر نییبود به آ دهیکه او را د يبار نیآخر. کرد ینگاهش م

 .لب گفت ریز نییآمده بود؟ به آ

 ...مساریسالم ت -

 :دهانش کنار زد يماسک را از رو یبه سخت سورنا

  ؟ینیبب... داغون رو... يسورنا ياومد -

 :گفت یلرزان يبا صدا. ختیگونه اش ر يکرد رو یکنترل م یا به سختآن ر نییکه به آ یاشک

 ...نیحرف بزن دینبا -

 :دیحال خند یب سورنا

 درب و داغون شدم؟...انقدر -

 .دهانش گذاشت يرا از دست سورنا گرفت و رو ژنیماسک اکس. کرد محکم باشد یجلو رفت و سع نییآ به

 .نیصحبت کن دینبا -

. بود هیکل کیکه حال محتاج  ییسورنا. ندیب یبود که سورنا را زنده م یکاف نیهم شیبرا. آرام تر شده بود حال

 نییسورنا چشم در چشم به آ. شد یسخت م نییبه آ يرا حفظ کرده بود کار برا شیاگر سومانو هنوز خصلت ها

 يدر فضا یحت... تخت نیا يرو یحت. سخت بود يداد که هنوز هم همان مرد روزها ینگاهش نشان م. دوخت

 .دینگاهش را دزد نییبه آ. مارستانیب روحیب

 .کرد ریمهاجم رو دستگ ییسرگرد رضا -

 :مکث ادامه داد یکم با

 ...بود يشکور برزیپسر فر -

 :دیشن ژنیسورنا را از پشت ماسک اکس يصدا

 .دونم یم -

 جدا؟ -

 :داد نییماسک را پا گریبار د سورنا

 ...کرد يراندازیه تشروع ب یوقت یول.دمشید...آره -

 .تشر زد نییسورنا که ماسکش را برداشته بود به به آ دنیبا د. داخل شد يباز شد و پرستار در

 .استراحت کنن دیبا شونیا. تون تموم شد قهیسه دق... خانم رونیب دییبفرما.حرف بزنه دیمگه دکتر نگفتن نبا -
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را  مارستانیب يتوانست فضا ینم. سورنا خارج شدبه  یچادرش را در دستش گرفت و با نگاه يلبه  نییآ به

 شیسومانو را برا يپدرش شماره . دیرا شن لشیزنگ اس ام اس موبا يکه رفت صدا رونیب. تحمل کند

 .با او تماس گرفت.فرستاده بود

 ...الو -

 :گفت نییآ به

 خانم سومانو فروزش؟...سالم -

 ...خودم هستم -

 نم؟یتونم شما رو بب یم. ستمه يتشکر نییخانم فروزش من به آ -

 .شناسم یمن شما رو نم -

 :انداخت یکیدر تار يریت نییآ به

 .در رابطه با برادرتونه -

 :نگران شد شیاز عکس العمل سومانو، صدا نییخالف تصور به آ بر

 براش افتاده؟ یسورنا؟ اتفاق -

 :گفت یبه آرام نییآ به

 ...نمتونیبهتره بب -

 ن؟ییشما کجا -

 ....ستانماریب -

 .اونجام گهیساعت د هیتا ...ایخدا -

که جلو رفت چشمان  یکم. رود یم مارستانیب یکه هراسان به سمت در اصل دیرا د یزن نییبعد به آ یساعت و

 اطیبا احت. ندیب یهمرنگ چشمان سورنا بود او را مطمئن کرد که سومانو را م قایاش که دق یخوش رنگ آب

 .گفت

 ...خانم فروزش -

چشمان خوشرنگ . نمود یاش اما جوان تر از سنش م یسالگ یس يبود در اواخر دوره  یزن. ومانو برگشتس و

هم  يرو. ینه نازك و نه گوشت یشکلش و لبان یضیمتناسب با صورت ب ینیب. بلند داشت بایتقر يو قد یآب

 .زده بودند رونیب يروسر ریمش شده اش از ز يموها. بود ییبایرفته زن ز
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 ...خانم -

 :گفت نییبه آ. کند يادآوریرا  نییبه آ لینتوانست نام فام انگار

 ...نیصدام بزن نییبه آ نیتون یم.هستم يتشکر -

 سورنا حالش خوبه؟... نییبه آ -

 :ناچار گفت نییآ به

 .تا بهتون بگم مکتیاون ن يرو مینیبش نیایب -

 .ار شروع به صحبت کردناچ نییبه آ. دوخت نیینشستند سومانو چشم به دهان به آ یوقت

 .کنه یداشته بهش سوء قصد م نهیک مساریاز ت شیکه از پنج سال پ ينفر هی... شیچند روز پ -

 :ادامه داد نییبه آ.بهت زده نگاهش کرد سومانو

 ...دارن هیبه کل ازیهم که داشتن از کار افتاده و ن يا هیکل هیاالن به هوش اومدن منتها اون  -

 ؟یخب که چ -

 يشانه  يکه رو یبود و دست وستهیمرد تازه به آن ها پ. بود نگاه کرد ستادهیکه کنار سومانو ا يبه مرد نییآ به

 :اخم کرد نییبه آ. داد که حتما با او آشناست یسومانو گذاشته بود نشان م

 ه؟یمنظورتون چ -

 :پوزخند زد و گفت. نمود یم انسالیم مرد

 .خونه یرو م یاره غزل خداحافظد مسارتونیداره که ت یبه ما چه ربط -

 .زدم یمن با شما حرف نم. آقا دیدرست صحبت کن -

 :طلبکارانه گفت مرد

 .یزن یبا من حرف م يدار یعنی یزن یبا زن من حرف م یوقت -

 :کرد بغضش نشکند گفت یم یسع کهیسومانو در حال. بود که سورنا با او مخالفت کرده بود ياو همان مرد پس

 ...!هیکل وندیپ يبرا...پس -

 :سرش را تکان داد نییآ به

 ...نیا نهیگز نیشما بهتر -

 .امیم شیآزما يمن برا -

 :گفت  یعصبان مرد
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 ...زنده کهیاون مرت يخوا یم ش؟یآزما يرم برا یرو م یچ یچ –

 :از پشت سرش آمد يمرد نیخشمگ يصدا

 .درست صحبت کن -

 .کرد زیرا آنال نیآرت يبکارانه سر تا پاشوهر سومانو هم طل. نگاه کرد نیبه آرت نییآ به

 شما؟ -

 :گفت ظشیبا همان اخم غل نیآرت

 !لطفا دیریزبونتون رو بگ يجلو...هستم ییسرگرد رضا -

 :گفت نینگاه پرسش گر آرت دنیبا د نییآ به

 ...اون آقا هم.فروزش هستن مساریخواهر ت شونیا -

 ...مسارتونیشوهر خواهر ت... یلیکاوه جل -

 .نگفتم درست حرف بزن مگه -

 :دیترس نیاز عکس العمل آرت سومانو

 ...کاوه -

 !يبد هیبهش کل يحق ندار ؟یکاوه چ -

 :ناباورانه نگاهش کرد سومانو

 ...سورنا برادر منه ؟یگ یم يدار یچ -

 :دیغر کاوه

 ...رهیبذار بم -

 .دیکاوه را چسب ي قهیخودش را نگرفت و  يجلو گرید نیآرت

 ...ده ها یبه باد م زبونت سرت رو -

 :اش را ول کرد قهی نیآرت. نگفت يزیکرد و چ نیآرت کلیبه ه ینگاه کاوه

 .تا زر مفت نزنه ریگازش بگ قهیچند دق يپس برا -

 :به سرعت از جا برخاست سومانو

 م؟یچکار کن دیبا -

 :هم بلند شد نییآ به
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 ...مساریدکتر ت شیپ میاول بر.نیبد شیاول چند تا آزما دیفکر کنم با -

**** 

 یرنگش را م یمشک يمانتو يبه زمرد کرد که داشت دکمه ها یلباسش را بست و نگاه يدکمه  نیشرو

 :رفت و بلند گفت رونیاز اتاق ب. بست

 به کوه و کمر؟ میجوونا بزن –

 :موفقت باال برد يشاهرخ شستش را به نشانه . آمدند رونیاز اتاق ها ب یکیو شاهرخ با خنده از  انایآر

 ...میبزن -

 :دیخند یبه سمتش رفت و همانطور که م آران

 ...جمعش کن اون انگشت وامونده رو -

 :با تعجب نگاهشان کرد نیشرو

 شماها چتونه؟ -

 :مبل انداخت يخودش را رو انایآر

 !که یدون یم... دنهیخند واریبه ترك د ي هیقض -

 :هم خنده اش گرفت نیشرو

 .آره -

 :گفت انایآر

 عمو کجان؟بابا و  -

 :دیکش شیدر موها یدست نیشرو

 ...رفتن به رفقا سر بزنن -

 .بلند گفت. در آشپزخانه بودند کایریبه رخسار افتاد که با نائ نگاهش

 !کایریخواهر رخسار، خواهر نائ -

 :سنگ اپن انداخت و به پسرها نگاه کرد و گفت يخود را رو يباالتنه  کایرینائ

 بله؟ -

 :کرد گفت یکار م لشیا موباهماطور که ب انایآر

 به کوه؟ میبزن -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *Silver Sun*  –شطرنج شکسته 

wWw.98iA.Com ٣٤٧ 

 :سر تکان داد کایرینائ

 .میبزن -

 :رو به رخسار گفت بعد

 کوه؟ میبر –

 :زمرد همان لحظه وارد آشپزخانه شد.نه تکان داد يسرش را به نشانه  رخسار

 .دونم تو یمن م يایبه خدا اگر ن -

 :باال انداخت و گفت ییابرو رخسار

 .اون موقع يت رو بذار برا یامر و نه.یچهار سال مونده بهم برس.بزرگه امهنوز من خواهر  -

 :تفاوت گفت یب زمرد

 ...يایب دیبا –

 ؟یستیمگه تو حامله ن نمیاصال بب -

 .ذاره ینم نیشرو یعنی. باال میر ینم یلیبعدم خ.ممهیاما هنوز سه ماه و ن....بله هستم -

 ...نیبازم به شرو -

وسط  زیم يرا رو یمخاطبش جواب نداد با حرص گوش یوقت. داشت و شماره گرفترا بر لشیموبا رخسار

 :دیپرس يزمرد با کنجکاو. آشپزخانه پرت کرد

 شده؟ یچ -

 .ده یسه روزه جواب تلفنم رو نم انیپو -

 :سرش را در آشپزخانه کرد نیشرو دیبگو يزیباال انداخت و تا خواست چ ییابرو زمرد

 م؟یبر نیخانما حاضر -

 :به رخسار نگاه کرد  کایریئنا

 .اریادا در ن...گهید مبری–

 :اعتراض کرد رخسار

 ...ینائ -

 .گهید میبر... میخوش بگذرون نجایا میاومد. دم یمن گوش نم -
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توانسته بود ثابت کند که او را  یوقت. تلخ کشته شدن برادرش را فراموش کند يخواست خاطره  یم کایرینائ

گودرز  هیبود به خانه برگردد تا زمان دادگاه گودرز که در آنجا عل افتهیرده بودند، اجازه زمرد ک دنیمجبور به دزد

 .شهادت بدهد

به تن کرده  یرنگ یآب یرنگ و شلوار ل دیسف کیتون کایرینائ. رفتند و به طرف کوه حرکت کردند رونیخانه ب از

 یرخسار ب. کرد یحرکت م انایاز آر يمتر اش جمع کرده بود و با فاصله دو يریرا در کاله حص شیبود و موها

 یآران کم. داشتند یکنار هم از قدم بر م مو شاهرخ ه انایآر. رفت یراه م نیتوجه به آران کنار زمرد و شرو

 .رفت نییکوچه پا یبیجلوتر از همه از سراش

 .بخوره زیممکنه پاتون ل هیخاک شییجاها هیدخترا حواستون باشه کوچه ها  -

 .رخسار اخم کرد. تا همه از کنارش رد شدند و بعد پشت سر رخسار به راه افتاد ستادیا شیجا سر

 گه؟ید يجا هی يشه بر یم -

 :تفاوت گفت یب آران

 !نه -

 .را گرفت شیرا عوض کند که آران بازو شیخواست جا رخسار

 انایکه اگر اح امیرت مدارم پشت س نیا ياالنم برا. باهات ندارم يمن کار. قبال هم بهت گفتم...دختر جون -

 ...که ینیب یم. ادهیز بشیچون ش ير یکوچه م نیتا ته ا يبخور زیاگر ل. رمتیبگ يخورد زیل

 :با حرص گفت رخسار

 ...ینم زیل -

 :را گرفت شیبازو عیخورد و آران سر زیخاك ها ل يرو شیلحظه پا همان

 !يخور ینم زیکه ل -

بعد به  یکم. و دست دور کمر زمرد انداخت دیکرد خند یگاهشان مکه ن نیشرو. اخم کرد و قدم برداشت رخسار

 :گفت نیشرو. دندیکوه هفت چشمه رس

 ...جا مار داره نیا.میبگم بعد بر يزیچ هی...لحظه هی -

 :دیکش يخفه ا غیج کایرینائ

 ...يوا -

 :خنده اش گرفت نیشرو
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 .پس میچه کاره ا نجایما چهارتا نره غول ا...بابا دینترس -

 :گفت رخشاه

 ...ها ینره غول خودت -

 :نیشرو

 .جوجه هکر دیببخش –

 :بعد ادامه داد و

حسابتون با  نیبکن جایحرکت ب. دیآروم ازش دور بش یلیخ میدیکه ما ند نیدیرو د يمار انایاگر اح!... حاال -

ساعت راهه  هیدود ح نجایشهرك درمانگاه هست که از ا يتو. میندار نجاهایدرمانگاه خوب هم ا. نهیکرام الکاتب

 .تا شهرك

 

 

**** 

 هفته بعد دو

هفته بعد از آن حکم  کی. در چشمان همه شان مشخص بود یخوشحال دندیکه حکم اعدام گودرز را شن یزمان

ش انجام گرفته بود رفتند  هیکل وندیو آران به مالقات سورنا که تازه پ نی، شرو نیآرت اشار،ی. شد یاعدام اجرا م

 .ه او دادندو خبر حکم را ب

 ...خدا رو شکر -

 :دیپرس اشاری. را گفت نیا یقیبا نفس عم سورنا

 ن؟یاالن بهتر -

 :دیخند سورنا

 ...نینیفروزش رو نب مساریت گهیافتاد ممکن بود د یسومانو نم ادی نییاگر به آ...الحمدهللا -

 :گفت نیآرت

 ...قربان هیچه حرف نیا -

 :گفت آران

 ...يفتاد؟ سام شکورا یچه اتفاق قایقربان دق -
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که سرگرد مقدم و  نیبا ا. که سرهنگ بودم به باندشون نفوذ کردم یبود که من زمان برزیسام پسر فر -سورنا

 ...شدند یدخترم قربان

 :و ادامه داد دیکش یقینفس عم سورنا

بل از لو رفتن من، ق یول دمیسام رو من کال دو بار د. دار يکه ازش داشتم فرستادم باال یرو با مدارک برزیفر -

. فرصت بوده که باالخره هم به دست آورد هیاحتماال از اون موقع دنبال . تازه پارسال آزاد شد. افتاده بود زندان

 .شد سیتاس ودزندان ب يکه تو یهم به دست سام زمان Noraاون گروه 

 :کرد و گفت شیبه چهار مرد رو به رو ینگاه سورنا

اگر هم  یداره و حت برزیبه فر يادیشباهت ز. دمیبرگشتم و سام رو د. صدام کرد یکیدر خونه بودم که  يجلو-

انقدر . يراندازیاسلحه ش رو گرفت طرفم و شروع کرد به ت. هیتونستم حدس بزنم ک یبودمش م دهیقبال ند

 اطیح به طرف راست دمیصورتم و دو يفقط دستم رو بردم جلو. ارمینتونستم اسلحه م رو درب یبود که حت عیسر

 ...نیزم يفقط متوجه شدم که افتادم رو. چند تا گلوله بهم خورد دمینفهم.گرفت شیکه طرف چپ بدنم آت

 .وارد شد نییدر زد و بعد به آ یکس

 ...سالم -

 .جوابش را دادند یبه آرام همه

 .ننتونیخوان بب یخواهرتون م... مساریت -

 :زد يلبخند سورنا

 .خواد که یاجازه گرفتن نم..تو ادیبگو ب -

سومانو داخل شد و . چادرش را گرفت و در را باز کرد و سومانو را صدا زد يلبه . انداخت نییسرش را پا نییآ به

 .گفت نیبدون مالحظه خشمگ. در هم رفت شیکاوه اخم ها دنیسورنا با د. کاوه هم پشت سرش آمد

 .رونیبرو ب -

به  یبه کاوه نگاه کرد که عصبان. ستیاطب خودش نمطمئن بود مخ. با تعجب به برادرش نگاه کرد سومانو

 .سورنا زل زده بود

 ...داداش -

 .ابونیخ يتا خودم پرتش نکردم تو رونیسومانو به شوهرت بگو بره ب -دیغر سورنا

 :زد يپوزخند کاوه



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *Silver Sun*  –شطرنج شکسته 

wWw.98iA.Com ٣٥١ 

 ؟يخوا ینم يزیچ يا هیکل ؟یاز جات پا ش یتون یم -

 :به طرف کاوه برداشت یقدم یقیبا اخم عم نیشرو

 ؟یچ یعنی رونیبرو ب یفهم یتو چرا نم -

 :نگاه کرد نیبه شرو زیآم ریتحق یبا نگاه کاوه

 !سورنا يدار يشده ا تیترب يکه سگا نمیب یم -

 :گفت آران

 ...هار يبا آدما یاالنشم فرق نیگرچه هم...يریبم يکه از هار رهیپاچه ت رو بگ يجور هیشون  یکیممکنه  -

 :حرف آران را قطع کرد سورنا

 ...آران -

 :به کاوه نگاه کرد تیبعد با جد و

 .ادیب رونیازش ب یممکنه چ یدون یخودت م... نذار دهن من باز بشه رونیبرو ب -

 .سومانو ناله کرد. رفت رونیاز اتاق ب نیخشمگ یبا نگاه کاوه

 ...سورنا -

هم پشت سرشان از اتاق  نییه آب. رفتند رونیبه سورنا احترام گذاشتند و از اتاق ب. به هم نگاه کردند پسرها

مکث کرد و بعد از  يلحظه ا. بود دهیند یحد عصبان نیوقت سورنا را تا ا چیکرد ه یبا خود فکر م. رفت رونیب

 :داد هیتک واریبه د نیشرو. رفت رونیبخش ب

 .رو بدم يخبر هیرفت بهتون  ادمی يوا يا -

 :دیپرس نیآرت

 ؟يچه خبر -

 !ییجناخوان منتقلم کنن بخش  یم -

 :و گفت دیخند نیشرو

 .آماده هم دارن يپرونده  هیبرام  ایگو -

 :باال انداخت ییابرو اشاری

 پرونده رو؟ يخوند...خب -

 .سخت باشه ادیفکر نکنم ز.یالیقاتل سر هی... ییزایچ هی -
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 :اخم کرد نیآرت

 ...نباشه ينجوریا دمیشا -

 .افتاده بودند انهگی يپرونده  ادیهر دو به . هم اخم کرده بود اشاری

 .یمواظب باش زنده بمون -

 :به آران کرد ینگاه نیشرو

 .نترس من هفت تا جون دارم -

 .زدند یچند قدم آن طرف تر با هم حرف م نیو آرت اشاری. داد هیتک واریبه د نیکنار شرو آران

 .خبر دارم برات هی -آران

 ؟یچ -

 .رونیرن ب یذارن و م یبا هم قرار م کایریو نائ انایآر دمیامروز فهم -

 :دیخند نیشرو

- استاد مملکت هم بله؟...ا 

 ...زمرد بله يدختر خاله ... ریکه نه خ شونیا -دیخند آران

 !شون با هم بله ییبه نظر من دو تا یول -نیشرو

 ...رینخ یبله ه یه گهیبسه د -آران

 .دیپرس نیشرو. وستندیبه آن ها پ اشاریو  نیآرت

 داره؟ ینسبت مساریا تب يخانم تشکر نیا -

 ؟یدون یمگه نم - اشاری

 بدونم؟ دیبا ویچ -

 .شد دیکرد و شه یکار م مساریبا ت شیکه پنج سال پ یهمون... خانم همسر سرگرد مقدمه نیا -

 :نشست شیلب ها يرو يفکر کرد و بعد لبخند يلحظه ا نیشرو

- ولیا...ولیا...ا... 

 ...نیشرو -تکه انگار فکرش را خوانده بود گف اشاری

 !نگفتم قربان يزیمن که هنوز چ -

 ...لحن حرف زدنت مشخصه -
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خوبه و  مونیو من بزن بهادر نیآرت. نیبه نظر من تو گروه ما شما از همه مون باهوش تر... قربان نیدون یم -

 ...تشیریهم مد مساریت

 :باال انداخت  ییابرو آران

 نظر تو ام؟ نیا يمن کجا –

 : دیخند نیشرو

 .نگران نباش... مید یجات م يگوشه ا هی... یهست يو نخودت –

 :زد نیشرو يبه بازو یمشت آران

 .بچه پررو -

اش بدور از  ينگاه خاکستر. کرد یافتاد که موشکافانه نگاهشان م يبه مرد دیخند یهمانطور که م نیشرو نگاه

اما انگار . و آران هم متوجه مرد شدند نیو آرت اشاریماند که  رهیآن قدر به او خ نیشرو. بود یهرگونه احساس

 .کردند یچهار مرد چگونه او را نگاه م نینداشت که ا یتیاهم چیاو ه يبرا

اش  یبه تن داشت و کت چرم مشک یرنگ یآب نیرنگ تنگ و شلوار ج دیلباس سف. داده بود هیتک واریبه د مرد

 .دستش انداخته بود يرا رو

جا به جا شد و پشت به مرد قرار . ختیر ینگاهش او را به هم م ینیما سنگا ردیاش بگ دهیکرد ناد یسع نیشرو

 نش؟ینیب یم -مشخص بود گفت شیکه در صدا یبا حرص. گرفت

 :اخم کرد اشاری

 !که بهمون زل زده ياونم اون جور مش؟ینیشه نب یمگه م -

 :باال انداخت ییابرو آران

 شناستش؟ یم یکس -

انگار . مطمئن و حساب شده بود شیقدم ها. به جا شد و بعد به سمتشان رفتجا  یمرد کم.بود یهمه منف جواب

 عیوجودش را حس کرد و سر نیشرو.ستادیا نیشرو یدر دو قدم. کرده بود يزیهر کدام برنامه ر يکه برا

 :افکند  هیمرد سا يجد يمحو بر چهره  يلبخند. برگشت

 ...ونیسالم آقا –

 :گفت نیآرت

 !متونیاریبه جا نم -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *Silver Sun*  –شطرنج شکسته 

wWw.98iA.Com ٣٥٤ 

 :باال انداخت ییابرو ردم

 .کردم جواب سالم واجبه یفکر م -

 :گفت نیشرو

 شما؟... کیعل میریگ -

 .شد میبعدا احتماال با هم آشنا خواه. هستم یلیجناب کاوه جل يخواهر زاده  -

 :گفت دیآن ها رس يپنج متر يبه فاصله  یعقب رفت و وقت یکم مرد

 ...هبند... رزم آرا نیمخصوصا شما سرگرد شرو -

 :در چشمان او دوخت میرا مستق چشمانش

 .هستم نیبرز دیرسعیام -

**** 

 یو وقت افتندیاز او ن يرا گشتند اما اثر مارستانیو آران تمام ب نیشرو. شده بود دیخودش ناپد یبعد از معرف مرد

به اداره  نید شروروز بع. داند که او کجا رفته است یاز کاوه در مورد خواهرزاده اش پرس و جو کردند گفت نم

از  شیروهایبود که ن یانتظام يرویماموران ن نیتر ياز جد یمافوق او سرهنگ مردان. منتقل شد ییجنا ي

 يپرونده  یسرهنگ مردان یو بعد از معرف ییجنا ي رهیبه دا نیبعد از ورود شرو. اداره بودند يروهاین نیبهتر

 .واگذار کرد امنشیبه سرگرد فرزاد آررا  يبعد حاتیرا به او داد و توض يا رهیقاتل زنج

 پرونده؟ نیا يتو میدار یچ -

 :نگاهش کرد فرزاد

 ن؟یکردم خوند یفکر م -

 تو چند سالته؟. نه کامل نخوندم -

 ...و پنج یس -

 .زهیر یشما خطابم نکن اعصابم به هم م. سال ازت بزرگترم هیپس فقط  -

 .به قول دوستان بامرامه میطرف هست یقاتل پرونده با نیا يخب ما تو... باشه -دیخند فرزاد

 ؟یچ یعنی -

 .کشه یهم که بچه دارن نم ییمردا. کشه یطبق اطالعات ما زن ها و بچه ها رو نم یعنی -

 ن؟یدیاز کجا فهم -
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 چیکه به ه نیبدون ا. اون مرد دو تا بچه داشته. هاش یاز قربان یکیره سراغ  یم شیدو ماه پ ایگو -

 ییاز کسا یکیدر مورد زن ها هم . رو ساختم هیفرض نیکه ا نهیا. رونیب ادینه از اون خونه مکدومشون صدمه بز

 .آورد گفت که البته روز بعد کشته شد یکه برام اطالعات م

 ن؟یدون یازش نم يا گهید زی؟ چ...هیک گهید نیا -

اون دختر صورت اون ... تل بوددختر شاهد ق هی. مرد جوان رو کشت هیکه اتفاق افتاد  ییاز قتل ها یکی يتو -

کت و شلوار  ایگو. بوده یو خوش پوش کلیبود اما گفت مرد خوش ه ستادهیوا یکیتار يچون تو دیمرد رو ند

 .تنش بوده

 :فرزاد ادامه داد. شد رهیبه پرونده خ نیشرو

مثل  قایتر دقبه قول اون دخ. قدشه یسانت کیکه حدود صد و نود و  میمرد جوان طرف هست هیاحتماال با  -

 .هاست يوودیهال

 :دیخند نیشرو

 .یخواسته بره عروس یاحتماال بعدش م -

 :و ادامه داد دیخند

. مشخصات رو دارن نیها هستن که ا یلیتهران خ يخوره چون فقط تو یاطالعات به درد ما نم نیا...خب -

 !کنه زشیداره که متما يا گهید ییتوانا مینیبب دیبا

 .يراندازیت دیشا -

اون پنج درصد . انجام شده کینزد يدرصد قتل ها از فاصله  95 بایکه من خوندم تقر يپرونده ا نیا يتو -

خواد ما رو سر  یم ای. نکرده یکار شاق. ها هستن که بلدن باهاش کار کنن یلیخ. انجام شده راندازیهم با تک ت

 ...راندازهیتک ت هیواقعا  ایکار بذاره 

 .نگاهش کرد یکم نیشرو.نشان داد نیبود به شرو یمخصوص کیون پالسترا که در يگلوله ا فرزاد

 ؟یکه چ. هست 50 بریکال نیا...خب -

گلوله  نیکه ا يراندازیتک ت میمتوجه شد... اسلحه به ما داد نیا دنیشاهد بعد از د هیکه  یطبق اطالعات -

 .هست اهیس کانیشده پ کیازش شل

 :تکرار کرد نیشرو

 شه؟ یصربستان ازش استفاده نم يدر حال حاضر مگه فقط تو نیا اه؟یس کانیپ -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *Silver Sun*  –شطرنج شکسته 

wWw.98iA.Com ٣٥٦ 

 .نهیمشکل ما هم هم -

اسلحه  نیهمچ هیتونسته  يچجور ران،یورودش به ا یول... هستن یراض یلیاسلحه خ نیصرب از ا يروهاین -

 ...دیرو وارد کنه؟ قاچاق؟ شا يا

 .نفر شده هیاسلحه تا االن باعث مرگ  نیدر هر صورت ا -

 با هم وجه تشابه دارن؟ ن؟یها چ یقربان يها یژگیو -

 .دیکش یقینفس عم فرزاد

مافوق  انیفیسرهنگ مهران شر. کرد یپرونده کار م نیهم يرو. ساله متولد تهران 33...یرحمت مایسرگرد ن -

 .مبارزه با مواد ي رهیاز دا عیسروان رضا سم. پرونده نیهم يخودم بود، تو

 .ییجنا ي رهیرو از ما گرفتن و دادن به دا تشیاما مسئول...شد دیال شهپارس. اومد ادمی...عیرضا سم -

 هیبق. بود عیش هم سروان سم یقربان نیاول.شد جادیقاتل ناشناس از همون موقع ا نیوجود ا ي هیخب فرض -

 .هم به هم ندارن یگونه ارتباط چیه. هستن يعاد يها آدما یقربان ي

 .هریگ یدستور م ییاز جا دیشا... خب -

 !باشه که دنبالش برن ییممکنه اون دنبال کسا... يزیچ هیفقط ... دیشا -

 .کشه یرو که بچه داشته باشن نم ییکسا یمگه نگفت -

 ؟..خب -

 :دیخند نیشرو

 ؟یخودت چ. نترس...شم یمن دارم بچه دار م -

 ...پسر سه ساله دارم هیمن  -

**** 

 

 يکجا ارن؟یخودشون نم يو به رو ننتیب یمردم م ینیب یجا مک ه؟یموندنت باعث رنج و بدبخت ایدن نیا يکجا

 یم رون؟یده ب یچشماشون هلت م یول ایگن ب یکجا بهت م ؟یکش یو هنوز نفس م يدفن شد یزندگ نیا

 يخودت درست کرد واسهکه  یزندون تنگ نیقبر از ا. کنم یهم نم یشوخ... گن؟ قبر یم یچ نجایبه ا یدون

 .کن نه امتحان یگ یم. بهتره
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 يباور. ره ینم نیهم از ب یدوونده و به راحت شهیآدم ر هیکه تو وجود  يباور... باور هی. اعتقاد هیگن  یم نیا به

مثل . یآدم ساخت هیرو که از  يزیبره تمام اون چ یم نیسوزونه و از ب یغلط، فقط م ایدرسته  ستیکه مهم ن

 چیه. یش یله م يدار ینیب یو م يایخودت م هکه ب ییکنه تا جا یسمبل، خرابش م هی اینماد  هی...بت هی

 .ییتو هم تنها... ن گهید یکیهمه منتظر غرق شدن . ده یکس هم نجاتت نم

. سازه یم یجان هی ارهیبه آدم فشار م یوقت گهیطرف د هیشدن از  دهیطرف و ند هیو درد از  ییتنها ؟ینیب یم

شده که گلوله  یچ یفهم یم یفقط وقت. یهست یتو ک ستیناسلحه مهم  هی يبرا. اسلحه مرگبار هی...قاتل هی

 .اندازتت یو از پا م نهیش یفکرت م يش تو

نمونده هم ممکنه از  یچیکه ازش ه یزمان... تفکر هی ایذهن  هی. شهیاند هی.آدم هیدر مورد ... درد و دله هی نیا

اسلحه  نیا. پس مواظب خودت باش... یتتا ته بدبخ. ممکنه هم دستت رو بکشه و با خودش ببره. ادیباتالق درب

 میذاره تصم ینم... نطوریمغزت هم هم يگلوله تو هیکاشتن  يبرا. آماده ست يکشتن هر فکر يمرگبار برا

 .يریبگ

رو  یاسلحه مرگبار قلب ک نهیتا بب ستادهیوا نهیدست به س لییعزرا. ارهیشه با خودش مرگ رو م یجا رد م هر

بهت ... یافت یچنگش م يتو یو وقت.ناممکنه ییرها. سازه یخودش کار طرف رو م کیقبل از شل. نشونه گرفته

 .گم یم تیتسل

 .یباخت... تو

 ؟ینوشت یرو ک نایا -

 ...روزید -

 اعتقادات از کجا اومده؟ نیا -

 .تونن بشن یعوض هم نم. اعتقادات رو دارم نیوقته که ا یلیمن خ... طاها -

 ؟يقرصات رو قطع کرد -

 ...آره -

 ...به عنوان... من به عنوان پزشکت نه نیبب -

 :بلند شد شیجا از

 .برم دیبا -
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افتاد؟ نگاهش به دفترچه  یم یچه اتفاق. کاغذ را در دستش مچاله کرد. رفت و در را محکم پشت سرش بست و

 .اول کرد يآن را برداشت و شروع به خواندن صفحه . خاطرات برادرش افتاد

 یرنگ که فرق خاص یدرست تر بخوام بگم، استخون د،یسف وارید هی. زل زدن وارید هی یلبه خا... چشمام بازن -

 نیمن پرِ از ا يایدن. یخال یِسرد سرد، خال. یمشک یِمشک. دهیچسب واریتخت فرفورژه کنار د هی. با هم ندارن

 .چشمام "یخال"مثل ... ها "یخال"

 !لیزنب کی یها با خال یگالب يبایز جنگ

 .کنه فیها رو توص "یخال" ییبایز نیرو که به ا یکس دمیندسهراب  جز

وقت  چیکه ه ییکتاب ها. پر از کتاب يکتابخونه ا... کتابخونه هی يخوره رو یسر م. چرخه یم چشمام

 .زنه یم شخندیپوشونه بهم ن یرو م نیرنگ که فقط نصف زم يفرش قهوه ا هی. خنده داره. نخوندمشون

 شه؟ یم.شه یفقط شامل بدن آدما که نم. برهنه باشه ،مهینصفه و ن دیجا با همه

 یم حیترج ییروشنا یرو به آگاه یجهالت خاموش. برق زیپر يره رو یدستم م. شم یاز جام بلند م یآروم به

 .قابل تحمل تره. دم

هم  یی"او"؟ مگه "او"گم؟کدوم  یدارم م یچه مزخرف م؟یکه من و او ما نشد يوقت گذشته؟ از روز چند

 .نیهم... مارهیذهن ب هی ناتیاو هم فقط تلق...تلخ تر. روزمیسخت تر از د. روزمیده؟ امروز من سنگ تر از دمون

از خودم داشته  جایتوقع ب دینبا ادیم ادمی. کجام ادیم ادمی... ام یک ادیم ادمی. مونن یثابت م یکیتار يتو چشمام

 .باشم

 .ادیم ادمی

 .نیبرز دیرسعیام... دمیرسعیام من

خودم صدام رو به .اندازم یبهش م ینگاه... اتاق رو ترك کنم نکهیقبل از ا. کوبم یرو با تمام قدرتم به هم م در

 .شنوم یم یسخت

 .هیاتاق رفع ناشدن نیا ينجاست وجودم تو. ستیوداع آخر ن نینترس ا -

 يخاکستر يها چشم. کنه چشمامه یکه توجه همه رو جلب م يزیچ نیاول. کنار در يقد نهیآ يرم جلو یم

 يعطر رو از رو. کارا یبعض يبرا هیخوب يحربه . ینیتهش رو بب یتون یچاه نم هیمثل . هیکه توش خال یرنگ

 .اندازه یم اكیتر ادیمثل اسمش منو  opiumعطر  یتلخ. دارم یبرم زیم
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. رونیرم ب یم و مانداز یم نهیآ ينگاه رو به خودم تو نیآخر. کنم یو در رو باز م رمیگ یدر رو م ي رهیدستگ

 ...تونم بگذرونم یتو خونه که نم. امروز روز آخرم باشه دیدونه؟ شا یچه م یکس

 ش؟یخوند -

 .در بود يدر آستانه  دیرسعیام. سرعت سرش را باال گرفت به

 ؟یدون یم یدر مورد خاطرات شخص يزیچ... محمدطاها -

 :بلند شد محمدطاها

 .يرو انجام نداد میبهت گفت یکه من و دکتر رمضان ییکدوم از اون کارا چیه دمیاالن فهم -

 .دم یخوره انجام نم یرو که به دردم نم يمن اصوال کار -

 خوره؟ یدرمان تو چرا به دردت نم یشه بگ یم -

 ...بفهم. خوام درمان بشم یمن نم...نه -

 ...تو -

 .نگو محمد یچیه -

هوا به او  یکیکرد تا که تار یآن قدر رانندگ. شد نشیاشسوار م. رفت رونیرا از دست او گرفت و از مطب ب دفتر

به ساعت نگاه . خانه اش را تحمل کند يتوانست فضا یبه خانه اش برگردد اما اصال نم دیفهماند که با

از او ساخته  يگریکار مهم د رمزپشت چراغ ق. فرمان ضرب گرفت يبا انگشتانش بر رو. شب بود ازدهی.کرد

 .با خود گفت. دیچیدر گوشش پ لیزنگ موبا يصدا. نبود

 يرو ادهیشب بخواد رو اعصابم پ ازدهیآدم مزاحم که ساعت  هیرو ندارم مخصوصا  زیچ چیکس و ه چیحال ه "

 ".کنه

 :جواب داد سرد

 !بنال -

 :آمد یزده به نظر م جانیه شیصدا

 .کار برات دارم هی ریام -

 .ستیاصال حسش ن -

 ...مهمه ریام -

 ...نیلسافلبه درك اسفل ا -
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 نه؟ ،يد یگوش نم -

 :گفت نیهم يبرا دیکش یانتظارش را م يزیحرف چه چ نیدانست بعد از ا یم ریام

 ...بگو -

 ...هیاسمش فرشاد محب -

 :پارك کرد يمتر جلو تر گوشه ا یقرمز را رد و س چراغ

 !خب -

 ...سالشه 39 -

 .تولدش مبارك -

 .گهیبذار بگم د... مرض -

 !د سالشهبه من چه که چن -

 .یطرف رمردیپ هیبا  یگفتم که فکر نکن يجور نیهم -

 :حوصله باال برد یرا ب شیصدا

 قطع کنم؟ ای یگ یش رو م هیبق -

 ...پالك... کوچه... ست هیخونه ش صاحبقران.اریباشه جوش ن -

 ه؟یبرنامه ش چ -

 .تو خونه ش کارش تموم بشه میخوا یم. رونهیتا هفت ب -

 خوابه؟ یم یک -

 .داره یهر شب خاموش ازدهیاعت س -

 کار رو تموم کنم؟ یک -

 .هر چه زودتر بهتر -

 ازدواج کرده؟ -

 ...آره -

 ؟...یبچه مچه چ -

 ...نه -

 .صدات رو نشنوم گهید -
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را به  شیها ییبرگردد که تنها يخواست به خانه ا ینم. دیبه فرمان کوب بایسرش را قر. را قطع کرد تماس

وارد بلوار اندرزگو شد و به طرف خانه .داشت یدوست م شتریتهران را در شب ب. افتاد به راه. دیکش یرخش م

را برداشت و  لشیهدف موبا یب. را نداشت يواریفکرش طاقت آن چهارد. شد مانیاش رفت اما به سرعت پش

 .شماره گرفت

 :خواب آلود بود شیصدا

 بله؟ -

 ...سالم -

 ...ریسالم ام -

 :گفت لیدل نیمداد به ه یآزارش م لحنش

 .من اشتباه کردم زنگ زدم -

 ؟يبگو چکار دار. يکرد داریو منو از خواب ب يحاال که زنگ زد -

 ...زیتجو هی -

 ؟یچ زِیتجو -

 .دن یداروخونه بدون نسخه بهم نم يتو. تر يآرامبخش قو هی -

 :گفت تیعصبان با

ازت  يزیکنم کال چ یم فشیرات ردب يجور هیبهم بگو خودم  یکن بیذهنت رو تخر يتو اگه قصد دار -

 .نمونه

 ...ولمون بابا -

 :به سرعت ادامه داد و

 .گهید یکیرم سراغ  یبگو م یبکن يبرام کار يخوا یمحمد اگه نم -

 ...یکن یتو که آخرش منو مجبور م -

 .نیمجبور نکردم محمد طاها برز يوقت تو رو به کار چیمن ه یدون یخودتم م -

 ...ادیز یلیخ. کرد یش درد مسر. را قطع کرد تماس

 

**** 
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 .لب گفت ریز اشاری.کرد ینگاهش م لوفریدر فکر بود و ن اشاری

 رن؟یگ یمامور م گهید يچقدر سخته که از اداره ها ییجنا يپرونده  هیمگه ... بعدم من... نیاول شرو -

 :اوردیطاقت ن لوفرین

 شده؟ یچ اشاری -

 :به او نگاه کرد اشاری

 .دونم ینم... یچ يبرا. ییجنا ي رهیکردن دامنتقلم  یچیه -

 خب حاال مگه بده؟ -

 .ندارم یحس خوب یلیخ... که دارن ياما با اون پرونده ا ستینه بد ن -

 .گذاشت لوفریدست ن يبدون آن که جواب بدهد دستش را رو. است لوفرینگران ن دیخواست بگو ینم

 خانم ما چطوره؟ -

 ...یعال -زد يلبخند لوفرین

 .نجایا امیگم معجزه بود بابا اجازه داد ب یم. برم برات شام درست کنم -بلند شد شیجا از

 .ها یبهم محرم.. چرا معجزه -

 :باال انداخت ییابرو طنتیبا ش لوفرین

 ...حاال -

 .گفت نیشرو یبعد از احوال پرس. بود نیشرو. اش را برداشت یگوش. بلند شد اشاری لیموبا يصدا

 .میهمکار شد دمیشن -

 چرا؟ یدون یتو نم.آره -

 .استفاده کنن يزبده تر يروهایخوان از ن یم دیشا -

 .نگرانم لوفرین يمن برا -

 .مینکن ریمرد رو دستگ نیشه ا ینم لیزمرد و بچه م نگران هستم اما دل يمنم برا -

 :گفت يجد اشاری

کنه  یم يزیانگار برنامه ر.شه ینم دهید ینیدورب چیتو ه. ستیجا صورتش ن چیه.دهیآدم رو ند نیکس ا چیه -

 .برن ینام م يوودیفقط ازش به عنوان قاتل هال. کجا باشه یکه تو چه زمان

 :با حرص گفت نیشرو
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 .يوودیکنم تا بشه کارگر هال یم کهیت کهیمعروفش رو ت يروز اون کت شلوار پلوخور هی -

 :گفت نیشرو. کرد دنیشروع به خند اشاری

 اد؟یم یک عتونیحکم ترف یراست -

 اشاری لیبعد از قطع تماس دوباره موبا. کشه یکه چقدر طول م یدون یم. حکم گودرز ياحتماال بعد از اجرا -

 .زنگ خورد

 بله؟ -

 سرهنگ دوم رنجبران؟ -

 .خودم هستم -

 ...اتفاق افتاده گهیقتل د هی دتون،یجد يدر رابطه با پرونده . هستم امنشیقربان سرگرد آر -

 : دیپراز جا  اشاری

 کجا؟ -

 ... هیصاحبقران -

 .امیاالن م نیهم -اشاری

 :را قطع کرد و بلند گفت تماس

 ...لوفرین...لوفرین -

 .دیپرس دیپوش یکه داشت کتش را م اشاری دنیرفت و با د رونیاز آشپزخانه ب لوفرین

 ؟ير یکجا م -

 .لباست رو بپوش ببرمت خونه تون. جرم يرم سر صحنه  یدارم م -

 :دیرنج لوفرین

 ...برات غذا..من -

 .گذاشت لوفرین يبازو يبا محبت دستش را رو اشاری

 ...تونستم یبه خدا اگر م -

 .تازه ساعت هفت شبه... يمونم تا تو برگرد یپس من م -

 !یتنها بمون نجایا دینبا. امیب یک ستیمن معلوم ن لوفرین -

 ...خونه ت که امنه -
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 ...شد کیونه شلخ نیهم يبار به من تو هی. ستین -

 .خورم یمونم تکون هم نم یم نجایمن ا... اون پرونده تموم شده - اصرار کرد لوفرین

 :کرد خودش را کنترل کند یسع اشاری

! یگم در رو باز کن یزنم خونه و بهت م یمن برگشتم زنگ م. یکن یکس باز نم چیه يدر رو رو یول...باشه -

االنم که من . یزن یهمون لحظه به من زنگ م يدیشن اطیح ياز تو ایخونه  يرو تو یمشکوک ياگر صدا

 .رفتم در رو قفل کن

 :در را باز کرد اشاری.سر تکان داد لوفرین

 ....گردم یزود برم -

 :غرغر کرد رلبیز

 ...لجباز -

 .را در قفل چرخاند و در را قفل کرد دیجلو رفت و کل لوفریکه بسته شد ن در

***** 

 سال قبل چهار

کرد تا طناب ها رو از دور  یسع. داد او باشد یکه آزارش م یکرد که کس یباور نم. نگاهش کرد يناباوربا  ریام

 :داد زد. دستانش باز کند اما نتوانست

 ...کشمت یبه خدا خودم م -

 :رو در دستانش گرفت ریام ي چانه

 .یدون یم نویخودتم ا... يخوا ینم... یتون ینم -

 .تونم یمطمئن باش م مو از سرش کم بشه هیاگه  -

 :بود يپوزخند جوابش

 .مینیتا بب -

 :زد ادیبود فر رونیکه ب یرو به کس ماتادور

 .امشب کارش دارم. اتاق من يدختره رو باز کن و ببرش تو ایب -

سرش را . کرد یاحساس شکست و حقارت م ریام. بردند رونیباز هم او را ب ریام يها ادیفر يبا همه . باز شد در

رنگش که کامال به تنش  یزن در لباس چرم مشک. بود دهیکه قبال هم او را د یزن. دیرا د یال گرفت زنکه با
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 ياغواگر رو يلبخند. نشست ریام يروداد رو به  ینشان م یبدنش را به خوب ياعضا يبود و همه  دهیچسب

 .داد یرا آزار م ریروح ام شیصدا. لبش بود

 ...ریام -

 :دیغر ریام

 ...کثافت -

 .چانه ش را محکم گرفت ریگذاشت و قبل از واکنش ام ریصورت ام يدستش را رو مرسده

 ؟یبترس دیازم با یدون یم -

بسته شده  یمیسرش دور از هم با طناب ضخ يکه باال ییدست ها. نکرد یبه سوزش دستانش توجه ریام

 .بودند

 :دیکش ادیفر

 ...خودم -

 :قهقهه زد مرسده

 .خوام یم نویمنم هم -

 شیبود و دست ها رهیبه مرسده خ ریام. قرار گرفت ریام ي نهیس يقفسه  يکه در دست مرسده بود رو ییقوچا

 یرا از او م یهر حرکت يمحکم کرده بودند و جلو نیبه زم یآهن يرهایرا با زنج شیپاها. مشت شده بودند

فشار دست مرسده . شتداچشم از مرسده برن یش حس کرد ول نهیس يقفسه  يرا رو يدیسوزش شد. گرفتند

 .شد شتریب

**** 

 :زمرد با محبت گفت. دیزمرد را در آغوش کش اطیبا احت لوفرین

 ...زمیسالم عز -

 :تکان داد نیبه سمت شرو يسر لوفرین

 ...نیسالم آقا شرو -

 .دست داد اشاریلبخند زد و جوابش را داد و بعد مردانه با  نیشرو

... رد کردن شونیچند بار ا! نجایا نیایروز ب هیند دفعه به سرهنگ گفتم من چ نیدون یخانم، نم لوفرین -نیشرو

 ...رفتن و تنها بودن رونیب يکه زن و شوهر نیالبته جدا از ا
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 :گذاشت نیشرو يشانه  يدستش را رو اشاری

 !!!جان نیشرو -

 :زمرد گفت.دینتوانست خودش را کنترل کند و بلند خند اشاریاز واکنش  نیشرو

 ...نیشرو ن؟یستادیچرا دم در وا.تو نییبفرما -

هم در آشپزخانه  لوفریزمرد و ن. کردند ینشسته بودند و صحبت م ییرایدر پذ اشاریو  نیبعد شرو قهیدق چند

 .اجاق گاز گفت يرو يقابلمه ها دنیبا د لوفرین. بودند

 ...تو رو خدا اریبه خودت فشار ن ؟يدیچرا انقدر زحمت کش زمیعز -

 .انجام داد نیجان؟ نصفش رو شرو لوفرین یچه زحمت -

 :به آشپزخانه کرد ینگاه لوفرین

 .بذار ساالدت رو من درست کنم -

 ...کنم ینه خودم درست م -

 .درست کنم يفقط بگو چه ساالد... یکن یتعارف چرا م -

 ...آخ زحمت -

 :دیحرفش پر انیم لوفرین

 ساالد فصل خوبه؟ -

همانطور که ساالد  لوفرین. سرش جا به جا کرد و به غذاها سر زد يرا رو شالش. دیتکان داد و خند يسر زمرد

 .کرد گفت یدرست م

 چند ماهته؟ -

 :دیبرآمده شده بود کش یشکمش که کم يرو یلبخند زد و دست اریاخت یب زمرد

 .چهارماهه بایتقر گهید -

 .زنگ خورد نیشرو لیدند که موبادر حال صحبت بو نیو شرو اشاریزمرد،  لوفر،یبعد بعد از صرف شام ن یساعت

 بله؟ -

 .بله خودم هستم -

 شما؟ -

 ...دیکن یخودتون رو معرف -
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 .امیمن م...باشه -

 :گفت اشاریبلند شد و رو به  شیاز جا و

 .شناسه یم میکن یپرونده ش کار م يرو میدار دایبود که زنگ زد و گفت اون مهاجم رو که جد يمرد هی -

 ت؟پس چرا بهت نگف -اشاری

 !نتمونیبب يحضور دیگفت با -

 کجا؟ -

 .دخندانیجا طرف س هی -

 ...میخب با هم بر -

 ...آخه -تکان داد يسر نیشرو

 :گفت عیزمرد سر. کرد لوفریبه زمرد و ن يا اشاره

 .مونده ادمیخوب  زایچ نیا گهید.کنم یدر رو قفل م نیشرو...دیشما بر -

 :لبخند زد نیشرو

 نه؟ یداشت یسخت یزندگ -

 :گفت لوفرین.دیهم خند زمرد

 .میکن یما در رو قفل م دیبر -

 :گفت اشاریخاطر  نانیاطم يبرا زمرد

 ...مدله نیآخر ریدزدگ -

 .کرد نیبه شرو ینگاه اشاری

 ...خونه و  يکه من بفهمم اومد تو نیبدون ا ییآقا هیمدل بود منتها  نیمنم آخر يخونه  ریدزدگ -

 :دیوسط حرفش پر نیشرو

 .میگرد یبرم عیو سر میر یخب ما م...بله -

 .انداخت و گفت لوفریبه ن ینگاه. رفتند و زمرد در را قفل کرد رونیبعد از خانه ب یقیدقا. دیخند اشاری

 ...گهید هیزندگ -

 :دیپرس لوفرین

 سخته؟ -
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. هش یبرات آسون م یهمه چ يبهت بگم که اگر بهش عالقه دار... يمن بشنو اتیاز تجرب يخوا یاگر م -

 یبرنگرده اما وقت... برگرده ایبراش که آ یترس یم. اتیره عمل یکه م ییشبا یهات که بعض ینگران یحت

. یکن یعوضش نم يزیچ چیهو با  نهیبرات بهتر ایکه اون مرد تو دن یدون یم. نهیریبرات ش زیبرگشت همه چ

 . کنه یرو برات راحت م یزندگ نیکه اونم دوستت داره و هم یدون یم

 :دیزمرد پرس.بلند شد شیتکان داد و از جا يسر وفرلین

 گه؟ید يحاال دوستش دار -

 :زد و از اعماق قلبش گفت يلبخند لوفرین

 .کنم یعوضش نم ایبا دن -

 .کرد یعوضش نم ایبا دن. داشت نیاحساس را به شرو نیخودش هم هم. دیفهم یاو را م زمرد

 :لوفرین

 ...وضو برم يبرا زمیعز -

 :نشان داد را يدر زمرد

 .اونجاست ییدستشو -

 نیقصد داشت ظرف ها را در ماش. بلند شد و به طرف آشپزخانه رفت شیزمرد از جا. تکان داد يسر لوفرین

 .افتاد يهوش در آغوش مرد یدهانش گذاشته شد و چند لحظه بعد ب يرو یبگذارد که دستمال ییظرف شو

از  یکیرا با بست پالست شیدست ها. مبل سه نفره گذاشت يبلند کرد و رو شیدست ها يزمرد را رو د،یرسعیام

خواست شناخته  ینم. افتاده بود برداشت و دور چشمان زمرد بست یصندل يرا که رو يا يروسر. پشت بست

 .کرد یمخف يبا چسب دهان زمرد را بست و بعد خودش را گوشه ا.شود

خواست به . دیمبل د يشد و زمرد را در آن حالت رو ییرایوارد پذ. آمد رونیرا باز کرد و ب ییدر دستشو لوفرین

. نبرد ییزدن و تقال کرد اما راه به جا غیشروع به ج لوفرین. دهانش قرار گرفت يرو یسمتش برود که دست

را گرفت و با بست  لوفرین يدست ها. چسباند و به سرعت دهانش را با چسب بست واریرا به د لوفرین دیرسعیام

چشمانش  يرو يپارچه ا ندیمهاجم را بب يبتواند چهره  لوفرین نکهیقبل از ا. به هم قفل کرد آن ها را از پشت

 .شدند دهیکش

تخت  دنیاز اتاق ها را باز کرد و با د یکیدر . بلند کرد و به سمت اتاق ها برد شیدست ها يرا رو لوفرین ر،یام

 ریام. بود شتریاز او ب ریام يرویکرد اما ن یتقال م لوفرین. تخت پرت کرد يرا رو لوفریدو نفره به طرفش رفت و ن



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *Silver Sun*  –شطرنج شکسته 

wWw.98iA.Com ٣٦٩ 

برداشته بود دور دستانش بست و بعد آن ها را باال برد و  ییرایرا که از پذ لوفریبا چاقو بست را پاره کرد و شال ن

و تکان  دیچیپ لوفرین يکه همراهش بود دور پاها یرنگ يچند دور با چسب نقره ا.تخت محکم بست يبه باال

 .او ناممکن ساخت يرا براخوردن 

تقال هم  یبود که حت دهیترس يبه حد.خشک شد شیسر جا لوفریحرکت داد و ن لوفریصورت ن يرا رو دستش

 یعصب ریام. بغضش شکست لوفرین. را در دستش گرفت و فشرد لوفرین يحرکت چانه  کیدر  ریام. کرد ینم

 .صورتش را کنار صورت او برد. دفرود آور لوفریصورت ن يشد و دستش را بلند کرد و بر رو

آدم  ياگر مثل بچه . براشون نداره یپرونده بشن که عاقبت خوب نیا الیخ یبه شوهرت و اون سرگرده بگو ب -

 ؟يدیفهم. یکن یم دارید لیبا جناب عزرائ يبعد يحرف گوش ندن دفعه 

 .زد يپوزخند ریام. از ترسش چند بار سر تکان داد لوفرین

 .به حرفم گوش نده نیشوهرت همچترسم  یاما م -

را در دستش فشرد و بعد لباس  قهی. حرکت ماند یلباسش ب ي قهی يداد و رو لوفرحرکتیبدن ن يرا رو دستش

 لوفرین يلباس ها ي هیکه از کارش داشت بق یبا تمام حس نفرت ریام... زد غیج لوفرین. پاره کرد لوفریرا در تن ن

 .را در تنش پاره کرد

با خشونت . آورد یرا سر عقل م اشاری دیکار متنفر بود اما با نیدر دل از ا. نگاه کرد شیرو به رو واریبه د ریام

. بدنش کپ کرد يچاقو رو يبا حس سرد لوفرین. را درآورد شیرا در چنگ گرفت و چاقو لوفرین يکمر برهنه 

 .داد یرا نم يکار چیمغزش فرمان ه

 یم... ها سیپل نیگناه را آزار بدهد اما ا یب یش اجازه نداده بود زنوقت به خود چیه. دیلرز یدستش م ریام

زنگ  يصدا. برداشت لوفریبدن ن يچاقو را از رو. نخواهد بود دانیم ينشان ندهد برنده  یدانست اگر سرسخت

 :گرفت تشرا در دس لوفرین يخم شد و موها. هشدار بود کی نیا. دیتلفن را شن

 ...ینره بهش بگ ادتی -

به خانه زنگ  نیشرو یوقت. نکرده بودند دایرا در آن آدرس پ یکس نیو شرو اشاری.ه سرعت از خانه خارج شدب و

 نگیدر پارک نیدر حال پارك کردن ماش نیشرو. به طرف خانه برگشتند یتلفن را برنداشت با نگران یزد و کس

و  دیکش رونیاسلحه اش را ب. ه بر جا ماندباز بهت زد مهیدر ن دنیو با د دیدو نیبه طرف واحد شرو اشاریبود که 

به طرف آن اتاق  اطیبا احت. دیرس یاش به گوش م ياز اتاق کنار یکس يناله  يصدا. وارد خانه شد اطیبا احت

 .افتاد نیزم يتخت ماتش برد و اسلحه از دستش رو يبا آن وضع رو لوفرین دنیدر را کامل باز کرد و با د.رفت
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. حبس شد نهینفسش در س اشاری دنیبا د لوفرین. کنار زد لوفریصورت ن يپارچه را از رو. دیدو لوفریطرف ن به

 :او را تکان داد. دهانش کند يرا باز کرد و چسب را از رو لوفرین يدست و پا یبه سخت اشاری

 شده؟ یچ لوین -

از  اشاری. ه بودندو چشمانش گشاد شد دیکش یفقط تند نفس م. دیبگو يزیتوانست چ یشوکه بود و نم لوفرین

را  نیشرو يصدا اشاری. فرو رفت اشاریشکست و در آغوش  لوفریبغض ن. زد لوفریبه صورت ن یلیاجبار س يرو

 راهنیپ. لوفر را از خودش جدا کردین. بودند قتیزدند و خواستار حق یم ادیاما تمام وجودش فر دیشن یمحو م

را  لوفرین. انداخت لوفرین يبدن برهنه  يبود درآورد و رو هدیکوتاهش پوش نیلباس آست يرا که رو يچهارخانه ا

 .بود یکرد آرام صحبت کند اما انگار نشدن یسع. مجبور کرد که به او نگاه کند

 شده؟ یچ... بگو بهم لوفرین -

 نیزم يدستش را رو. دیلرز یم اشاریتمام بدن . کرد فیتعر اشاری يرا برا زیهق هقش همه چ انیدر م لوفرین و

 .کرد گفت یم هیهمانطور که گر لوفرین. کند يریذاشت تا از لرزشش جلوگگ

 ....اشاری...اشاری. کشه یم..یما رو م... یپرونده تون نش... الیخ یگفت اگه ب...گفت -

خواست او نفهمد که  یم. بود دهیخواست او نفهمد که به حالت جنون رس یم. دیرا در آغوش کش لوفرین اشاری

 :خش دار بود شیصدا. آورد یدهد داشت از پا درش م یش جوالن مکه در ذهن يفکر

 نکرد؟...که يکار...لوین -

اش  قهیشق يشدند و نبض رو یم دهیسرخ د يچشمانش رگه ها يدیدر سف. نگاه کرد اشاریبه  دهیترس لوفرین

 :دیبه سرعت منظورش را فهم. زد یبه سرعت م

 ...نه به خدا...نه -

 .لبش را به دندان گرفت .دیکش یقینفس عم اشاری

 ...دلم زینترس عز -

 :دیکش لوفرین يموها يرا رو دستش

 ؟يکه نشد یزخم. دم یقول م.ذارم یتنهات نم گهیبه خدا د...نجامیمن ا -

 .نه تکان داد يسرش را به نشانه  لوفرین

 مانتوت کجاست؟ -

 ...اونور -
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از  دیمبل د يزمرد را دست و پا بسته رو ن،یشرو یوقت. کرد یم هیگر نیآمد که در آغوش شرو یزمرد م يصدا

به سرعت به طرفش رفت و او را باز . شد خکوبیم شیسر جا هیسر او آمده باشد چند ثان ییکه بال نیترس ا

 لوفرین ادیبعد که آرام شده بود به  یقیدقا. کرد هیشروع به گر نیشرو دنیزمرد که به هوش آمده بود با د. کرد

 .افتاد

 ...لوین -

 .ششهیپ اشاری... نترس -

 .آمد رونیاز اتاق ب اشاری

 ...لباس مناسب هیاتاق و  يتو دیشه بر یم... زمرد خانم -

که  ياشاری ياما نه به اندازه ... بود یعصبان نیشرو.زمرد به سمت اتاقش رفت. ادامه نداد گریو د دیلرز فکش

 .گفت نینگاه شرو دنیبا د. گفت یم ییزهایچ رلبیز اشاری. چند لحظه تا سر حد جنون رفت و برگشت

 .نیشم شرو یم وونهیدارم د...کنم آروم بشم یم یدارم سع -

 :گفت اطیبا احت نیشرو

 ...که یاتفاق -

بعد . کوبانده بود واریرا در دستش گرفته و او را به د نیلباس شرو ي قهی دیآن قدر که نفهم. منفجر شد اشاری و

. بود بشکند شیرا که در گلو یداد بغض یغرور مردانه اش اجازه نم. را رها کرد نیمتوجه شد و شرو هیاز چند ثان

 .مشهود بود گفت شیکه در صدا یبا لرزش

 ...ببخش -

 :کرد گفت یکه با تعجب نگاهش م نیشرو

.. .دونم یداشته باشه، نم ریممکنه رو بچه تاث. کرده هوشیزمرد رو با اتر ب زیهمه چ یاون ب... نداره یاشکال -

 .مارستانیزمرد رو ببرم ب دیبا

 .رو ببرم خونه لوفرین... بهتره... منم -سرش را تکان داد اشاری

 یکنارش بود و به طرف خانه اش رانندگ لوفرینشسته بود و ن نشیدر ماش اشاریاتفاق ها ربع ساعت بعد  یتمام با

 .کرد یم

سرشون  ییچه بال ستیمادر و پدرت معلوم نببرمت خونتون  يجور نیامشب ا. خودم يبرمت خونه  یم -اشاری

 .ادیب
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 یتماس.تکان داد يسر اشاری. بود اشاریاز تصور  شتریکه به او وارد شده بود ب یشدت شوک. جواب نداد لوفرین اما

موافقت  شیناخودآگاه با حرف ها لوفریو خسته بود که پدر ن يگرفت و آن قدر لحن صحبتش جد لوفریبا پدر ن

 .کرد

 مارستان؟یببرمت ب ياخو ینم -

 :زد غیج لوفرین

 ...اشارینگو  يزیچ –

دنده را عوض کرد و سرعتش . بهت زده نگاهش کرد و بعد به سرعت نگاهش ر ا به طرف جاده برگرداند اشاری

 .کرد تیهدا نگیرا به داخل پارک نیباز کرد و ماش موتیدر را با ر نگیچند متر مانده به پارک. شد شتریب

 یرا ب لیدر اتومب. شد ادهیدر را باز کرد و پ اشاری. شد ادهیپ عیدر را باز کرد و سر لوفرین نین ماشمتوقف شد با

 رشیبانگیکه در آن لحظه گر يدیشد یروح یبا خستگ اشاری. دیاز جا پر لوفرین شیمحکم بست و از صدا اریاخت

 اشاری. دیترس یم يزیانگار از چ.رد خانه شدبه سرعت وا لوفرین. را در قفل انداخت و در را باز کرد دیشده بود کل

حال بهتر . آب از التهاب بدنش کاست يسرد. آب سرد گرفت ریش ریرفت و سرش را ز ییسره به دستشو کی

 .توانست فکر کند یم

افتاد که  لوفرینگاهش به ن. را تر کرده بود شیو شانه ها دیچک یلباسش م يآب رو کهیرفت درحال رونیب اشاری

 .آن پرت کرد يخود را رو بایرفت و تقر یبه طرف مبل راحت یحال یبا ب.بود ستادهیاز سالن ا يگوشه ا

 ...يشد مونیاگر پش -

 ...فقط ستمین مونیمن پش... من -پر از بغض بود لوفرین يصدا

 :در حال شکستن بود بغضش

 .م دهیترس -

 زد و گفت يلبخند یبه سخت. صد بار به خود لعنت فرستاد اشاری

 ؟...یترس یم یاز چ نجامین ام -

 پناه ، دنبال تو میگردم دنبال یک تکیه گاه  یگریه دارم تو این شب ب يهوا

از  شیگاه دستان او برا هیتک. رفت و خود را در آغوش گرم او انداخت اشاریبه سمت  یکوتاه يبا قدم ها لوفرین

 .شست یرا م فرلویاز اشک ن سیصورت خ اشاری يموها یسیخ. امن تر بود یهر آغوش

 ...کشمش یباور کن خودم م... لوفرین -
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 :داد هیتک اشاری ي نهیسرش را به س لوفرین

 ...به جرم قتل... من اشاری ستین فیح.دستات به خونش آلوده بشه ستین فیح -

 .حلقه کرد لوفریدستش را دور بدن ن.لبخند زد اشاری

 .ستین ی، دار کافکشت حالج يبرا/ به جرم عشق تو بگذار آتشم بزنند  -

 .گذشت اشاریاز ذهن .حلقه کرد اشاریلبخند زد و دستش را دور گردن . دیچرخ اشاریدر آغوش  لوفرین

 "مبارك باد! عاشق شدن شد؟ شد يآماده / کوه  ایتازه در راه است، آ یآتشفشان "

**** 

 يترم، ترم ارائه  نیچون ا دیایب رونیآورد که رخسار از خانه ب یشانس م دیبا. نشسته بود نشیدر ماش آران

 یم. رخسار را گرفت لیموبا ياز انتظار خسته شد و شماره . رفت یدانشگاه نم گرینامه اش بود و د انیپا

 .دانست پدر و مادر رخسار هنوز در آلمان هستند

 ...الو -

 .آران انقدر به من زنگ نزن -

 .کارت دارم رونیب ایرخسار پاشو ب -

 .تونم ینم آران من کار دارم -

 :دیکش ادیرا متحمل شده بود فر يادیز یکه فشار عصب آران

 .رونیب ایگم ب ید م -

سرش انداخت و  يرو یبه سرعت شال. کند یدانست اگر نرود آران طوفان به پا م یرخسار م. قطع شد تماس

 .د و سوار شدآران درش را باز کر نیماش دنیبا د. و از خانه خارج شد دیپوش مهیرا نصفه ن شیمانتو

 مو بکنم؟ یمن زندگ يذار یچرا نم -

 .نجامیا گهینفر د هیمن به خواست  -

 ؟یک -

 .همون شیپ میر یم میدار -

 :اصرار کرد رخسار

 !یک دمیپرس -

 :گفت تیبا جد آران
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 .دم یجوابتو نم یدون یم یانقدر سوال نپرس وقت -

 .پارك کرد ییآران جا.داد یدر نشان م ي رهیستگد يرو یاپیپ يرا با ضربه زدن ها نیبود و ا یعصب رخسار

 !نییبرو پا -

 ؟یچ -

 .داخل ساختمون... نییبرو پا -

 :با بهت به آران گفت.... یو فوق تخصص یتخصص مارستانیب. به سردر ساختمان نگاه کرد رخسار

 ؟یچ -

 ...اتاق ... برو بخش -

. دیفهم یغم گرفته نم يورود به آن فضا يآران را برااصرار  لیدل. دیلرز یم شیپاها.شد ادهیپ نیاز ماش رخسار

به او  یرا در آن گذاشت احساس خفگ شیپا یتخت در آن که رخسار وقت کیبا  روحیب یاتاق. در اتاق را باز کرد

 یو رخسار برق آن چشمان عسل برگشتبه سمتش  ییپا يصدا دنیتخت بود با شن يکه رو يمرد. دست داد

 .زده به سمتش رفتبهت .دیرنگ آشنا را د

 ...انیپو -

 .زد شیزد و صدا يلبخند. فروغ گذشته را نداشت انیپو چشمان

 ...رخسار...رخسار -

 .نشست و گله کرد انیکنار تخت پو یصندل يرخسار رو. آمد ندیبه گوش رخسار ناخوش آ شیصدا زنگ

  ؟یینجایشده؟ چرا ا یچ انیپو؟يذار یتنهام نم یمگه خودت نگفت ؟يچند هفته چرا جواب تلفنمو نداد نیا -

 :دیخند یبه آرام انیپو

 .دختر ریزبون به دهن بگ قهیدق هی -

 .دست رخسار را در دستش گرفت. جمع شد لبخندش

 .رو بهت بگم ییزایچ هی دیبا -

 :در هم رفت ياش لحظه ا چهره

 ...یش یخت ممن مطمئنم که تو با آران خوشب.... گم گوش کن بهم یرو بهت م يزیچ هی...رخسار -

 :بهت زده نگاهش کرد رخسار

 ؟یگ یم يدار یچ -
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 .تونم باهات باشم ینم... تونم یمن نم... اما یهست یتو دختر خوب...رخسار -

 .دیلبش را گز انیپو. چشمانش را بست رخسار

 .زنده باشم گهیچند وقت د ستیمعلوم ن. ام یمن ، من مبتال به لوسم...رخسار -

 :نکرد یتوجه ختیخسار رکه از چشم ر یاشک به

 ؟یکن یرخسار حاللم م. بشم کیکردم بهت نزد ینم یوقت سع چیدونستم ه یباور کن اگر م...فقط -

که  يکرد چرا هر دو نفر یدرك نم. دیایبالها سر او ب نیا دیکرد چرا با یدرك نم. بلند شد شیاز جا رخسار

 رونیدر را باز کرد و ب. دیشن یرا نم انیپو يصدا. لند شدب اریاخت یب. گذاشتند یعشق داشتند او را تنها م يادعا

 نیا. کرد یبود و نگران نگاهش م ستادهیا نشیماش رونینگاهش به آران افتاد که ب. خارج شد مارستانیاز ب.رفت

آران . قدم برداشت شیبه سو اریاخت یب. رها کرده بود يخبر یخبر داشت و او را در عالم ب زیاز همه چ...مرد

در گوشش  یبوق يصدا. ابانیدرست وسط خ. ستادیرخسار پنج قدم برداشت و بعد ا. او قفل کرد يهش را رونگا

 .پرت شد ياو به گوشه  دیچیپ

به او دستش را دور کمر  يعبور نیو قبل از برخورد ماش دیبه طرفش دو ستادیا ابانیرخسار وسط خ دیکه د آران

به رخسار . نداد تیاما اهم دیچیآران پ يدر پا یبیدرد عج. رت شدندپ ابانیخ ياو حلقه کرد و با هم به گوشه 

 :داد زد: نگاه کرد

 .هم هست يمناسب تر يراه ها یخودتو بکش يخوا یبود؟ م يچه کار نیا...احمق يدختره  -

 .شد ادهیپ نشیراننده از ماش مرد

 آقا حالتون خوبه؟ -

 :مرد ادامه داد. سر تکان داد آران

 ...آخه پاتون -

 :بلند گفت آران

 ...شما دییبفرما...من خوبم -

 :که جمع شده بودند گفت یمردم به

 ...نی؟ متفرق ش...نیجمع شد نجایا یچ يبرا -

 :بلند شد و دست رخسار را گرفت شیاز جا یسخت به

 ...بلند شو -
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برخورد کرده  شیبه پا نیبود ماش دهیکه رخسار را کنار کش یهنگام. دیچیپ شیقدم برداشت و درد در پا کی

 را به رخسار داد چییسو. شکسته بود یکه قبال به سخت ییهمان پا. بود

 .تونم یپشت فرمون من نم نیبش -

 :که از شوك در آمده بود گفت رخسار

 !مارستانیب میبر ایآران ب...پات -

 :داد زد آران

 .گم یپشت فرمون م نیبش -

را روشن کرد و به  نیرخسار ماش. کمک راننده نشست یصندل يرفت و رو ابانیبه آن طرف خ یبه سخت آران

 .گفت اطیبعد با احت قهیچند دق. راه افتاد

 نشکسته؟ یمطمئن -

 :آرامتر شده بود گفت یکه کم آران

 .هیجزئ یدگیضرب د هی.نشکسته...آره -

 .شد یدوباره عصبان. خواست به ان فکر کند یکشنده بود اما فعال نم شیپا درد

 بود رخسار؟ ياون چه کار -

 :دیکش یقینفس عم رخسار

 کنه؟ یکس منو درك نم چیچرا ه -

 :با تعجب گفت آران

 ؟یچ -

 :ختیگونه اش ر يرخسار رو اشک

 .شکنم یم... من آدمم... خب...یاول تو تنهام گذاشت! منم آدمم؟ منم دل دارم به خدا نیکن یچرا فکر نم -

 .پارك کرد يگوشه ا.نداشت یتوان رانندگ رخسار

 ؟یو به من نگفت یدونست یآران تو م -

 :آزرده گفت آران
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. يکنارم راه بر يحاضر نبود یحت. يکرد یم يتو طالقان همه ش از من دور. صد دفعه خواستم بهت بگم -

که آدم از زنگ زدن  يداد یانقدر سرد جواب تلفنامو م...یچیتهران که ه يگفتم؟ تو یبهت م يچجور

 گفتم؟  یبهت م يگو من چه جورخودت به من ب. شد یم مونیپش

 :زد يزهرخند آران

 چکار کرد که من نکردم؟ دمیپرس یازش م دیبا... خوش شانسه یلیخ انیپو -

 :تکان داد يسر رخسار

 ...تنها بودم باهام بود یوقت -

 :باال انداخت ییابرو آران

  شت؟یپ امیو بعد ب امیهوش ببدنم که به  يتو ادیگفتم از پرسه زدن دست بکشه و ب یبه روحم م دیپس با -

 :داد ادامه

اگر سالم بودم ...باهات بود؟ رخسار چند بار بگم يتنها بود یکه وقت نیفقط هم نه؟یعشق ا يمعنا یعنی -

منو تا حد مرگ کتک زدن و  ؟يکرد یسکته نم يدید یم افهیاون حال با اون ق ياگر منو تو شت؟یپ ومدمیم

 .يکرد یذره منو هم درك م هیکاش .تمرخسار ازت اصال توقع نداش... تو

 دیکش نییرا پا شهیرخسار ش. ضربه زد شهینگاه کرد که به طرفشان آمد و به ش یسیو به پل دیکش یقیعم نفس

 :و مامور گفت

 ...مدارك لطفا -

 :لب غرغر کرد ریز. که رخسار پارك کرده بود نگاه کرد ییبه جا آران

 نامه داده؟ یبه تو گواه یک...پارك مطلقا ممنوع -

 یمرد همانطور که مدارك را چک م. را به رخسار داد تا به مامور بدهد نیداشبرد را باز کرد و مدارك ماش در

 .کرد گفت

 ن؟یدار یخانم و آقا با هم نسبت -

 :صورتش گذاشت يدست را رو آران

 ...شروع شد -

 :خنده اش گرفت و گفت رخسار

 .همسرم هستن -
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 .آمد رونیکلمه از دهان رخسار ب نیباورش نشد که ا.دبا تعجب نگاهش کر آران

 ...!مدارکتون -

مرد با خواندن مشخصات آران به او احترام . درآورد و به مامور نشان داد بشیکرد و کارتش را از ج یپوف آران

زاد آ. سروان است دیمرد فهم يشانه  يرو يبه ستاره ها یگذاشت و با نگاه بشیآران کارتش را در ج. گذاشت

 .داد و گفت

 .میما کار دار... نیرو زودتر صادر کن مهیشه برگه جر یم -

 ...حتما قربان -

 :به برگه کرد و گفت یآران نگاه. را به آران داد و احترام گذاشت و رفت مهیبرگه جر مرد

 .میچقدرم افتاد... به به  -

رخسار که . بود دهیآران نفسش را بر يدرد پا.دنده را عوض کرد و به راه افتاد د،یاز نگاه آران خجالت کش رخسار

 .رفت مارستانیب نیتر کیراهش را عوض کرد و به طرف نزد دیقرمز شدن صورت آران را د

 :گفت آران

 ....مارستانینرو ب! برگرد -

 :شد یعصبان رخسار

 ؟...یفهم یچرا نم.سر پات اومده ییچه بال ستیآران معلوم ن -

بست  شیدور پا یباند کش نانیاطم ياست و برا دهیآران فقط ضرب د يداد که پا نانیدکتر به رخسار اطم یوقت

 .نشستند رخسار گفت نیدر ماش یوقت. اوردیفشار ن شیبه پا ادیو گفت بهتر است ز

 ببرمت خونه تون؟ -

 :دیرخسار پرس.سر تکان داد و جواب نداد آران

 ؟یچ یعنیاالن  -

 !خونه میخوام بر ینم -

 ؟يبچه شد -

 :داد هیتک یسرش را به صندل نآرا

 .خونه لطفا مینر -

 .کرد خودش را کنترل کند یسع رخسار
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 ؟ياریدرم يباز يدار یچ ياالن برا -

 :کرد که نخندد یسع آران

 .کنه یدندون محبتم درد م -

 :هل داد و گفت رونینفسش را به شدت به ب رخسار

 ...خدا صبر بده -

 :بعد رخسار گفت قهیده دق.درا روشن کرد و به راه افتا نیماش و

 ؟ياضافه دار نیبنز. خب حداقل بگو کجا برم -

 .برو فرحزاد -

 :غرغر کرد رخسار

 ...فرحزاد. چه خوش اشتها هم هست -

 

**** 

قصد داشت . دیبه آن کش یپشت بام گذاشت و دست يآورده بود رو لیاز اسرائ مایش را که مستق لیگال پریاسنا

سرباز  کیاو . همانطور که از او خواسته شده بود. اسلحه را انتخاب کرد نیند که اک جادیرعب و وحشت ا یکم

لبش به . شد ادهیهمسرش پ اهبه همر بلشیهدفش بود که از اتوم. کند انیطغ یبود که قصد داشت کم

همسرش تعلل کرد و  يبرا يمرد لحظه ا. ماشه گذاشت و منتظر ماند يکش آمد و دستش را رو يزهرخند

 .فضا را در برگرفت و چند اتفاق با هم افتاد يبلند يصدا. هدفش سر مرد بود. کار او را راحت ساخت نیهم

 نیا دنیبا د يعده ا. زدن کرد غینگاهش کرد و سپس شروع به ج ریافتاد و همسرش با تح نیزم يرو مرد

. ه جسد زل زده بودندنمودند ب یکه شجاع م يصحنه و درك کردن واقعه شروع به فرار کردن کردند و عده ا

 ياز پله ها. کنند دایمهم نبود که آن را پ شیبرا. پاك و آن را همانجا رها کرد پریاسنا ياثر انگشتش را از رو

خواست به . زد رونیو از ساختمان ب دیرنگش کش ییخرما يموها يرو یکاله. آمد نییساختمان پا ياضطرار

. به او زل زده بود رتیبود که با ح نیشرو. افتاد يش به مردشدند برود که نگاه یکه از محل دور م یتیجمع

 . کردند دنیهر دو همزمان شروع به دو

 یم نیزم يخورد و او را رو یم یبه کس یکرد و گاه یم دایپ تیجمع انیزده راهش را از م رتیح دیرسعیام

شناختند  یقاتل نم کیعنوان که آن ها او را به  نیبا ا. شدنش بود ریبا دستگ يفرار نکردنش مساو. انداخت
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. بود زیشک برانگ نیمانند شرو یباهوش سیهر پل يقتل برا کیحضورش در آن مکان، به آن شکل بعد از  یول

 .کرد تا مردم از راهش کنار بروند ییهوا کیو شل دیکش رونیاسلحه اش را ب نیشرو

از  کی چیبودند و ه دهیاما هر دو دوره د. وداز او بلند تر ب شیبلندتر بود و به طبع گام ها نیاز شرو دیرسعیام

 يریجلوگ شتریب يکرد تا از کشتارها یاو را متوقف م دیبا د،یرس یبه او م دیبا نیشرو. شدند یخسته نم دنیدو

برسد  نشیخواست به ماش یم.دیدو يبه داخل کوچه ا دیرسعیام. داد تا تندتر بدود زهیهدف به او انگ نیهم. کند

 .زد ادیفر نیشرو.سهل شود شیراتا فرار کردن ب

 ...ستیا -

 

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

که  نیشرو. کند میبدهد تا خود را تسل یخواست به او فرصت یم. ستادیدانست که او نخواهد ا یخودش هم م اما

از چند  ریکرد و ت کیبرود شل يگرید يخواست به کوچه  ریتا ام. به سرش زد يشناخت فکر یرا م محله

و بن  یرمسکونیغ يکه به کوچه ا یراه. کرد گرید یرد شد و او را مجبور به انتخاب راه ریصورت ام یسانت

او را  نیبود و شرو دهیمتوجه بن بست بودن کوچه شده بود که اواسط کوچه رس یوقت ریام. شد یم یبست منته

 :دیرا شن نیپوزخند شرو يصدا. انداخته بود ریگ

 .نیجناب برز یفتیتله ن يتو ينجوریکن که ا ییمنطقه رو شناسا هی يفرار تو يراه ها يبه بعد همه  نیاز ا -

 :زمزمه کرد دیسع ریام

 ...یتو هنوز منو نشناخت -

 .شانه رفت بود گفتن دیرسعیهمانطور که اسلحه اش را به سمت ام نیشرو

خوام  یکه م یبه هدف ریکنم و ت کیتا به حال نشده شل. بهت بگم يزیچ هی...یتو منو نشناخت دمیشا -

 ...هستم یکه عصبان یمخصوصا وقت...نخوره

 :-ادامه داد نیشرو

مخصوصا . کنه قهرمانه یده و فکر م یمثل تو زورش رو به دو تا زن نشون م یعوض هیکه  یوقت مخصوصا

 ...از اون زن ها، همسر من باشه یکیکه  یقتو

 :زد ادیفر نیشرو
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 ...و دستت رو بذار پشت سرت نیزانوهات بش يرو -

 :به طرفش رفت نیشرو.نشست شیزانوها يرو ریام

 .کنم یم ربارونتیت یحرکت کن -

 ریکم زمح شیو با پا دیچرخ نیزم ياش است رو یدر دو قدم نیکه متوجه شد شرو نیبه محض ا دیرسعیام

پرت  يافتاد و اسلحه از دستش به گوشه ا نیزم يحرکت را نداشت رو نیکه انتظار ا نیشرو. زد نیپاهاش شرو

از دست  یکی نیشرو. شد يجار نیشرو ینیخون از ب. آمد یفرود م نیبر صورت شرو ریضربات محکم ام. شد

او استفاده کرد و  يلحظه ا یجیگ از. به صورت او زد یمشت گرشیرا در دستش گرفت و با دست د ریام يها

 ي نهیس يرا به قفسه  شیزانو. خود را نباخت یپخش شد ول ریدرد در وجود ام. دیاو کوب يبه پهلو یمشت

سرش نگه  يرا محکم گرفت و باال نیشرو يدست ها ریام. حبس شد نیشرو ي نهینفس در س. دیکوب نیشرو

 .شده بود فیتضع شیرویو ن دید یتار م یبه خاطر ضربه کم نیشرو. داشت

 :دیغر ریام

 يمطمئن باش دفعه بعد یول... کشمت یبار رو نم هی نیهم یش یپدر م يچون دار...ایدنبال من ن گهید -

 ...کشم هم زنت یذارم و هم خودت رو م یپا م ریرو ز نمیقوان

 شیرفتن او برا از هوش. حساس در گردن او زد يبه نقطه ا يگرید يضربه .بود يکار نیاش به شرو ضربه

 .ختیبلند شد و از محل گر شیبه سرعت از جا. بود متیغن

**** 

 ؟يایممکنه از پسش برن يآخه تو فکر نکرد -

 :گردن دردناکش گذاشت يدستش را رو نیشرو

 یکردم فرار م یتعلل م هیثان هی. وقت اطالع دادن نداشتم ایباشه ثان دهیکردم انقدر آموزش د یاوال فکر نم -

 .که آخرشم فرار کرد...کرد

 بود؟ مارستانیب يهمون پسره تو یمطمئن... پس -گفت اشاری

 :سرش را تکان داد نیشرو

 .که خودش گفت یهمون...نیبرز دیرسعیام...بله -

 ؟يکرد یتو اونجا چکار م -
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 بچه بودم اونجا یوقت. ذره تو محل گشت زدم هی. رفتم رسوندمش... دوستش يخواست بره خونه  یزمرد م -

. هم عوض نشده نسبت به اون موقع یلیخ... کامل داشتم و البته ییبود که به محل آشنا نیا میکرد یم یزندگ

دو . افتاد نیزم يمن رو يمتر هس يمرد تو هیو  دیچیهوا پ يگلوله تو يکه صدا نیرفتم طرف ماش یداشتم م

 يکرد و منم از رو دنیشروع به دو هویکردم که  یداشتم نگاهش م. دمید ابونیخ يپسره رو تو نیبعد ا قهیدق

مظنون نبود که . شدم ینم رشیدرگ ادیز دیکرد من شا یکرد و فرار نم یاگر اشتباه نم. رفتم دنبالش زهیغر

 ...بود زهیرغ ياز رو دیفرارش شا. بهش مشکوك بشم

 سیبه پل قشیدقرا به همراه مشخصات  نیبرز دیرسعینام ام اشاری. گفت اشاری يتمام ماجرا را برا نیشرو

 يکه رو یو فرزاد و چند تن از کسان نیو شرو یگزارش داد و روز بعد در حضور سرهنگ شهروز مردان نترپلیا

که از  یپروژکتور با اشاره به عکس دئویبعد از روشن کردن و. کردند گزارش خود را ارائه کرد یپرونده کار م نیا

 .پرده قرار داشت گفت يرو دیرسعیام

 راندازیتک ت هی.آدامز هست نیامیش بن یاسم اصل مش،یشناس یم نیبرز دیرسعیکه ما به اسم ام.. .مرد نیا -

 ویدر تل آو ،یصد و پنجاه و نه شمس یهزار و س ،يالدیکه متولد هزار و نهصد و هشتاد م لیدر اسرائ دهیدوره د

ازدواج  نیامیبل از ازدواج با پدر بنق یلیجل مهمادرش سالو... یلیاحتماال اسرائ يو پدر یرانیا ياز مادر. هست

 دیفر.هست که متولد تهرانه نیاون ازدواج محمدطاها برز ي جهیداشته که نت نیبرز دیبه نام فر يبا فرد يگرید

کشته  ونیانقالب به دست انقالب انیجر يسال پنجاه و هفت، تو یعنیمحمدطاها دو سالش بود  یوقت نیبرز

 .زمان شاه بوده يسارهامیاز ت یکی نیبرز دیفر. شه یم

 :و ادامه داد دیکش یقینفس عم اشاری

نطفه . کنه یکه ناشناس مونده ازدواج م يره و در اونجا با مرد یم لیبه اسرائ یسال بعد سالومه قاچاق کی -

سال بعد از ازدواج  کیشه و  یبسته م ویاون ها در تل آو يپرستانه  طانیش ياز مراسم ها یکیدر  نیامیبن ي

پاش مشکل  ياستخوان ها یدر کودک نیامیبن. ره یم ایاز دن مانیاما مادرش موقع زا ادیم ایبه دن نیامیا بناون

 یسخت انجام م يرفته اما بعدها اونقدر ورزش ها یناممکن بوده و با آتل راه م بایداشته و راه رفتن براش تقر

 نیامیبن.هیجودوکار حرفه ا هیشده و البته  کیمناستیژ يها نیاز بهتر یکیده که  یم نیده و به پاهاش رو تمر

که  راندازیتک ت هیشه  یم. آدم بکشه يتا چجور نهیب یم میو اونجا تعل رهیم میبوده به اورشل لشسا ازدهی یوقت

 .شه یم دهید کایآمر يکه تو یشه تا زمان یم دیناپد یلنگه نداشته از هجده سالگ لیاسرائ يتو

 :ذاشت و ادامه دادگ زیم يپرونده را رو اشاری
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االصل  ییکایمهندس آمر هیتحت عنوان  نولدزیبا اسم جاناتان ر نیامیبن... شه یجا به بعده که جالب م نیاز ا -

به اسم  يگفته شده با دختر. شه یم کایوارد آمر يالدیسال دو هزار م هیتبار در روز پانزدهم ژانو یسیانگل

به همراه  يالدیم کیسپتامبر دوهزار و  هروز د...سال بعد کی.داشته یعاطف يرابطه  يلنون فرانسو چلیر

 .ادیم رانیشه و به ا یخارج م کایاز آمر چلیر

 :کرد نیبه شرو ینگاه اشاری

 یشوهر اول مادرش رو استفاده م لینام فام. نیبرز دیرسعیشه ام یم.کنه یاز اون به بعد اسمش رو عوض م -

زنه و بعد در  یم بشیکه دو ماه غ یمشغول بوده تا وقت يچه کار به رانیا يتو ستیمشخص ن قایدق... کنه

 .شه یمورد نظر ما شروع م يقتل ها... مرده چلیکه ر یحال

 :دیکش شیها شیر يرو یدست یمردان سرهنگ

 .در کاره لیدست اسرائ...پس -

لبته با کمک چند نفر از و ا گهیجور د یول. کردم یبررس گهیبار د کیها رو  یقربان انیمن رابطه م.بله قربان -

کشته  نولدزیجاناتان ر ایآدامز  نیامیبن ای نیبرز دیرسعیکه به دست ام یکسان دمیرس جهینت نیبه ا... دوستانم

حضور  ویو کلزروهه و البته تل آو موریدر تهران، بالت یپرست طانیش يدر محفل ها یهمه به نوع بایتقر... شدن

 .داشتن

 :باال انداخت ییابرو نیشرو

 از خودشون؟ یکیاونم به دست ... اگر باهاشون بودن پس چرا کشته شدن -

که اون  دمینرس جهیکردم به نت یرو بررس نیبرز دیرسعیکه من هر جور سوابق ام نهیکه هست ا ينکته ا...اوال -

شدنش و بعد  دیدو ماه ناپد...ایثان! ستین ونیصه... معتقده يهودی هیشه گفت  یم شتریب. پرست باشه طانیش هی

شه  یکه بارها و بارها بهش تجاوز م نیابعد از  رانیا سیلنون که به گزارش پل چلیاز اون کشته شدن ر

 .کنن یم ربارونشیت

 :یمردان سرهنگ

 ؟یبگ يخوا یم یچ -

 !تیممکنه اون دنبال انتقام باشه نه مامور...خوام بگم یم -

 .قابل قبوله هینظر نیا ییجا هیتا  -نیشرو

 چطور؟ -اشاری
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گن  یرو که بهش م یهم کسان دیرسعیفرد، ام نیا میبگ دیبا دیشا... همه، نه همشون بایتقر نیگفت -نیشرو

که  یتک يبابت اون اسلحه ها... بشه تیحما ویاز طرف تل آو نکهیکارهاش و ا يباشه برا یکشه تا پوشش یم

در  یکه همگ اهیس کانیشه و پ یم افتی لیاسرائ يکه فعال فقط تو لیگال پریاسنا. کنه یازشون استفاده م

پس به . اون محافل حضور داشتن يکشه که تو یرو م يحال افراد نیاون البته در ع. نیدون یموردش م

 خواد برسه؟  یم یبه ک...یول... داره ازین تیحما

 .خواد به اون برسه یم ریو ام... بوده چلیبوده که باعث مرگ ر یکس خاص دیشا -فرزاد

 :فتگ اشاری

 .هیمنطق نیا -

 ن؟یدار یبه برادرش دسترس -یمردان سرهنگ

ازدواج کرده و . داره یسالم یجردن مطب داره و به نظر زندگ ابونیخ يروانپزشک که تو هیمحمدطاها؟  -اشاری

 .پسر شش ساله داره هی

 .از برادرش خبر داشته باشه دیشا. نیبزن يو بهش سر نیپس بر -

**** 

 

دو روز . دیکش یآران آه يشماره  دنیبه تلفن همراهش کرد و با د ینگاه. خسار بلند شدر لیزنگ موبا يصدا

دست برد و تماس را . نداد یکرد اما رخسار جواب قطع ياز او خواستگار گریبود آران بار د دهیکه او را د شیپ

 .برقرار کرد

 !بله -

 :دیچیآران در گوشش پ يصدا

 ..سالم -

 .سالم -

 ...خوام که اجازه بده یدم خونه تون از پدرت م مایرخسار االن م -

 .امیب ییخوام با تو جا یآران من فعال نم -

. در را باز کرد یربع ساعت بعد زنگ در زده شد و مرتض. شد رهیخ لیرخسار با تعجب به موبا.قطع شد تماس

 .داشت یرنگ اهیدست س کی پیت. آران پشت در بود
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 .زادمهر يسالم آقا -

از دوستانش خواسته بود تا در مورد  یکیکه به او گفته بود به رخسار عالقه دارد از  یوقت. ش کردنگاه یمرتض

 .بود افتهیدست  یجالب جیکند و به نتا قیاو تحق

 ...سالم -

 .طلبه یاومده که وجود رخسار رو م شیپ يکه دوباره مزاحمتون شدم اما مسئله ا دیببخش...زادمهر يآقا -

 ؟يچه مسئله ا -

 .از دوستانش فوت کرده یکی -

 دونه؟ یم...من يخدا -

 .ببرمش دیخوام اگر اجازه بد یشه و من م یمراسم شروع م گهیساعت د هی... فقط.دونه ینه نم -

 :کرد يفکر یمرتض

 .باره نیآخر نیفقط ا...باشه -

 .آران پرسش گر بود نگاه

 :گفت یمرتض

بهش عالقه  یگ یکه م ياگر همونطور. ادیم رونیب ییاباره که دخترم باهات ج نیکه آخر نهیمنظورم ا -

 .میدار یرسم هیماها ... يدار

 پاتون چطوره؟عمل خوب بود؟...یراست.رهیگ یبا شما تماس م ندهیچند روز آ یط... من با پدرم صحبت کردم -

 :تکان داد يسر یمرتض

از . انجام بده نجایکه عمل دوم رو هم نرایا ادیم گهید يدو هفته . آلمان عملم کرد يتو یرانیپروفسور ا هی -

 .بود یعمل اول که راض ي جهینت

 .گفت شیبعد از اتمام حرف ها یمرتض. بود دهید یسخت بیآس یتصادف یدر ط شیده سال پ یمرتض يپاها

 .ادیتو برو من بهش بگم باهات ب-

لعه بود که پدرش در زد و بعد آن رخسار در حال مطا. را به سمت اتاق رخسار راند لچریبعد از بستن در و یمرتض

 .را باز کرد

 ...دخترم -

 !بله بابا -
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 .لباست رو بپوش با آران برو کارت داره -

 :با تعجب گفت رخسار

 ...آران شما رو هم! بابا -

 .هیپسر هم پسر خوب نیا. گم یدونم که م یم يزیچ هیرخسار جان، بابا برو من  -

 .به همسرش کرد و گفت ینگاه یتیگ. کرد و رفت یلباسش خداحافظ ضیتکان داد و بعد از تعو يسر رخسار

 ؟یپسره مطمئن نیتو در مورد ا -

اهل . و سخت کوشه يآدم جد هی سیپل ياداره  يتو. کنه قیمن سپردم محمود بره در موردش تحق -یمرتض

 ...شناسه یهم م غمبریخدا و پ. ستیاالن هم ن يجوون ها يها طنتیش

 .سنیکنه که هر دو تا دامادامون پل اگر رخسار قبولش -

 یم يفهمم چرا ازش دور ینم یخونم ول یرخسار عالقه بهش رو م يداره مگه؟ من تو چشما یچه مشکل-

 .کنه

 .من مطمئنم...کنه یدرست انتخاب م. هیرخسار دختر عاقل -دیکش یآه یتیگ

به نحوه  یتکان خورد و نگاه شیخسار از جار دنیبا د.بود ستادهیا نشیآران کنار ماش. رفت رونیاز خانه ب رخسار

. بود شیزانو يرنگش تا باال یمشک يبود و مانتو دهیپوش یتنگ یرخسار شلوار ل. انداخت دنشیلباس پوش ي

از کنار آران  یتفاوت یرخسار با ب. دلختش را رها کرده بو ياش را گذاشته بود و موها یو مشک دیشال سف

 .شد نیگذشت و سوار ماش

 ؟ياینم -

 .شد و به راه افتاد نیبا اخم نگاهش کرد و سوار ماش آران

 ؟ير یکجا م...خب -

 :چشم از جاده برنداشت آران

 .یفهم یصبر کن خودت م -

داد و  هیتک یصندل ینگفت و سرش را به پشت چیبه طرز حرف زدن آران عادت کرده بود ه گریکه د رخسار

 .کرد یا آرام مدلنواز خواننده روحش ر يصدا. چشمانش را بست
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تا .چشمانش را باز کرد و نگاهش در نگاه آران قفل شد.را متوقف کرد نیچقدر گذشت تا آران ماش دینفهم

رخسار بهت .شد رهیخواست سرش را برگرداند آران دستانش را دو طرف صورت رخسار گذاشت و در چشمانش خ

 .آرام گفت.شال برد ریاز آن ها را ز يو مقدار رخسار کرد يدست در موها تیآران با جد.کرد یزده او را نگاه م

 !حاال شد -

که  یبه قبرستان. رخسار باز کرد اما نگاه رخسار به قبرستان بود يشد و در را برا ادهیپ نیبه سرعت از ماش آران

شدن  ادهیپ يانتظار برا دیآران که د. شد یانداز م نیهر لحظه در آن طن یزن يادهایگوش خراش فر يصدا

را قفل کرد و  نیآران در ماش. شدن کرد ادهیپ بهاو را گرفت و او را مجبور  يبازو یاست به آرام دهیفا یر برخسا

 .افتاد یم نیزم يگرفت رو یو اگر آران او را نم دیلرز یرخسار م يپا. به راه افتادند

رفتند  یم ییمان جابه طرف ه. دست آران را در دستش گرفت و فشرد اریاخت یب. داد ینم یخوب یگواه قلبش

. بودند دهیآن کش يرو یرنگ یمشک يافتاد که پارچه  يا یچشمانش به برآمدگ. آمد یم ادهایفر يکه صدا

 .ردیتوانست بگ یرا نم شیپاها يخواست برود اما انگار جلو ینم

کرده  گاه به گاهش گوش آسمان را کر يادهایانداخت و فر یکنار قبر بود و بر صورتش چنگ م انسالیم یزن

رخسار چشمش به عکس کنار  یبودند و وقت ستادهیقبر ا يجلو. و نذاشت رخسار هم جلوتر برود ستادیآران ا.بود

 يریحلقه کرد و از افتادنش جلوگ ارآران به سرعت دستش را دور کمر رخس. قبر افتاد تعادلش را از دست داد

 .بودند دهیخاك خواب ریگ که حال زرن یبه همان چشمان عسل.شده بود رهیرخسار به آن عکس خ. کرد

 تو يآخه دل شکسته ام تا بر رهیم یم/ تو  یترسم ب ینرو م یمون یخوابه بگو م هی بگو

 .دیچیپ یزن در گوشش م يصدا.نشست نیزم يرو.توان تحمل وزنش را نداشت گرید رخسار

 ...زمیپسر عز...انمیپو...ــانیپو -

 ...وابسته م يرنجویبه تو آخه ا ینیب یم ره،یخدا د به

به او پناه آورده بود حال  شیها ییکه در تنها يمرد.رفتند یچشمش رژه م يبود جلو انیکه با پو ییها صحنه

 .بود دهیخاك خواب ریز

  یینجایبگو ا ،ير یخوابه بگو نم نیبه خدا تنهام، ا/  ییخونه واسه م مثل زندون تنها نیتو، ا یخدا، ب به

 :گوش رخسار زمزمه کرد ریز یخم شد و به آرام آران

 ...میبر دیبا -
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 یم نیزم يشدند رخسار تعادلش را از دست داد و داشت رو کیکه نزد نیبه ماش.را مجبور به بلند شدن کرد او

خواباند و بعد خودش هم سوار شد و به راه  نیعقب ماش یصندل يافتاد که آران او را گرفت و بلندش کرد و رو

. برداشت و در عقب را باز کرد یآب يپارك کرد و از داشبورد بطر يدور شدند گوشه اکه از ان فضا  یکم.افتاد

 .زل زده بود نیرخسار با چشمان باز به سقف ماش

 :گفت یآرام يبا صدا آران

 ...رخسار...رخسار -

 .آران کنارش نشست و در را بست.دیاز جا پر یقیرخسار با نفس عم.دیصورت او پاش يآب رو یکم

 ؟یخوب -

 !يچه سوال مسخره ا... طیشرا نیخوب بودن او در ا.دیفهم یسوال را نم نیا يمعنا. نگاهش کرد خسارر

 :گفت گفت يگرفته ا يبا صدا ردیدهانش را بگ يکلمات را قبل از آن که بتواند جلو نیا

 رفت؟ انیپو -

 .برد نیماش يبه رخسار نگاه کرد و بعد رد نگاهش را به جلو آران

 ....رخسار -

 :دیکش غیج ساررخ

 مرد؟ انیپو -

 .دیرخسار را شن يصدا.دیاو را در آغوش کش یآران به آرام.بغض رخسار شکست.دیلبش را گز آران

 !بود...اون که حالش خوب...اون -

 :دیکش یآه آران

 .از پا انداختش هویش  يماریب. ادیتو خوب به نظر ب يکرد جلو یسع...نبود -

 :گفت رگوششیآران ز.اشته شده بوددوباره تنها گذ. زار زد رخسار

 .ذارم یمن تنهات نم...من باهاتم رخسار -

**** 

 

هم آمده بود و  نیو آران و آرت اشاری عیحکم ترف.اعدام شد و تمام همراهانش به حبس ابد محکوم شدند گودرز

 ياست به خانه خو یسومانو وقت.مرخص شد و به خانه اش منتقل شد مارستانیسورنا از ب.به آن ها ابالغ شد 
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گرفت که هر  میتصم تیوضع نیا دنین با دییبه آ. برادرش برود تا از او مراقبت کند کاوه به شدت مخالفت کرد

او موافقت  میتصم نیپدرش با ا.ابدیکه سورنا سالمتش را باز یکند تا وقت يروز به سورنا سر بزند و از او پرستار

 :سورنا به سرعت مخالفت کرد. قه مند بودکه نداشت عال يکرد چون به سورنا مانند پسر

 ...دیاصال نبا... نه  -

 :او را قانع کرد يبا جمله ا نییآ به

 .چون شما رو مثل برادر نداشته ش دوست داشت...به خاطر آراد -

چشمانش را . اش را گرفته بود يبودند انرژ دهیکش رونیکه از بدنش ب يریهشت ت. دیتخت دراز کش يرو سورنا

 .دیرا شن نییبه آ يپا يکه صدا یا زمانبست ت

 .لجباز... يباالخره موند -

 :لبخند زد نییآ به

 نییمن االن فقط به آ.بودم و شما سرهنگ فروزش يدادم سروان تشکر یاون موقع که به حرفاتون گوش م -

 ...فروزش مساریشما ت یام ول يتشکر

 :باال انداخت ییابرو سورنا

 ؟يباشم که به حرفام گوش بدمافوقت  دیحتما با یعنی -

 .انداخت ریچشمان سورنا نگاه کرد و بعد سر به ز یبه آب يلحظه ا نییآ به

 .غذا درست کنم رمیم -

 :کرد شیصدا سورنا

 ...نییبه آ -

 :برگشت نییآ به

 بله؟ -

 :دستش را باال برد  يلحظه ا سورنا

 ؟يمنو بهم بد يشه اون کتاب دعا یم....من –

سورنا رفت و بعد کتاب  ينگفت و به سمت کتابخانه  يزیداد اما چ ریید که سورنا حرفش را تغمتوجه ش نییآ به

سورنا سوپ درست کرد و به طرف اتاقش برد  يبرا یوقت.رفت رونیو به سورنا داد و بعد از اتاق ب دیکش رونیرا ب

 .دیآرامش بخش سورنا را شن يصدا
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 ...نیاصحاب الحس یو عل نیاوالد الحس یعلو  نیبن الحس یعل یالحسن و عل یالسالم عل -

تخت نشسته  يسورنا رو. در زد و داخل شد قهیبعد از چند دق. او تمام شود يو منتظر ماند تا دعا ستادیا نییآ به

 .تخت گذاشت و گفت زکناریم يبه سمت سورنا رفت و بشقاب را رو نییبه آ. بود و کتاب را کنارش گذاشته بود

 ...نجایا ادیم گهیساعت د هیفت تا بابا زنگ زد و گ -

 :نگاه کرد نیبه زم سورنا

 ...بهت زحمت دادم -

 .نگفت و از اتاق خارج شد چیه نییآ به

**** 

. آورد ادیمحمدطاها را به  يدر ذهنش حرف ها.پرونده شد يرا به چشم زد و مشغول مطالعه رو نکشیع نیشرو

 .که وارد مطبش شده بودند یهنگام

و فرزاد همراهش  نیوارد اتاق محمدطاها شد و شرو ماریب نیو بعد از خروج آخر یصحبت با منشبعد از  اشاری

 .رفتند

 ن؟یمحمدطاها برز يآقا -

 .در لپ تاپش نوشت يزیچ يطاها لحظه ا محمد

 ...خودم هستم -

 :کارتش را نشان داد اشاری

 ....و سرگرد رزم آرا امنشیو همکارام سرگرد آر ییجنا ي رهیسرهنگ رنجبران هستم از دا -

 :نگاهش را از آن ها گرفت محمد

 .دینیبنش دییبفرما -

 :بعد از نشستن گفت اشاری

 ن؟یتون خبر دار یبرادر نانت یشما از محل زندگ نیبرز يآقا -

  د؟یرسعیام -

 .هرکدومش...جاناتان ای...نیامیبن ای دیرسعیام -اشاری

 :اخم کرد محمد

 د؟یخوا یم یشما چ -
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 !ش حل زندگیم – نیشرو

 :محمدطاها

 .قرص هاش ضیتعو يبرا نجایا ادیم یفقط گاه. کنه یم یمن خبر ندارم کجا زندگ -

 قرص؟ -فرزاد

 :به فرزاد کرد و بعد به محمد ینگاه اشاری

 هستن؟ ماریب شونیا -

 ...مارامیدر مورد ب دیمن نبا.من هم هست ماریب.ستیفقط برادر من ن دیرسعیام -

 ...کشته شدن شونینفر توسط ا ستیاز ب شتریچهارسال گذشته ب یدر ط. نیبزر ياآق -شد يجد اشاری

 :با تعجب نگاهش کرد محمد

 .ستین یآدم نیهمچ ریام...امکان نداره -

 :نکرد یتوجه اشاری

 شونیجرم ا کیوگرنه شما هم شر...نیبه ما بگ نیدار شونیدر مورد ا یاتفاق افتاده پس لطفا هر اطالعات نیا-

 .نیش یممحسوب 

 :دیکش یقینفس عم محمد

 .دچاره يدییپارانو تیبه اختالل شخص بایتقر ریام -

 ؟...و -فرزاد

 تیحساس یمسائل جزئ یبه همه سوء ظن گسترده داره و به بعض بایتقر نکهیا. کس اعتماد نداره چیبه ه -

خودش به .تالل مبتالستاخ نیبه من فهموند که برادرم به ا گهید ينشانه ها يسر هیده و  ینشون م يدیشد

 يذره اعتماد هیممکن بود  چونرو نگفتم  نیموضوع شک کردم اما بهش ا نیزمان به ا یمنم ط.نجایا ادیزور م

هم ارجاعش  يا گهیروانپزشک د ایتونستم به روانشناس  ینم.نمشینب گهیرو که به من داره از دست بده و د

کار برام  نیدرمانش کنم اما ا میمستق ریکردم به طور غ یخودم سع نیهم يبرا.که گفتم یبدم به همون علت

ش رو  یمحل زندگ.کنه یم یدونم کجا زندگ یگم نم یکه م نهیهم يبرا.هم شده یسخت بوده و البته طوالن

باهام  ایو  نجایا ادیم یفقط گاه.اعتماد نداره یدونه چون همونطور که گفتم به کس یکس نم چیمطمئنم ه

 .برادر دارم هی دمیم فهم ییو دا ریتوسط خود ام شیکه من چهارسال پ نیهم ا گهید زیچ هی...رهیگ یتماس م

 .دیکش رونیرا از افکارش ب نیزمرد، شرو يصدا
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 ؟ییکجا -

 :کرد یبه همسرش نگاه نیشرو

 زم؟یعز يدار يکار... کردم یداشتم فکر م -

 .ادیامان هم مالبته م.بچه رو مشخص کنن تیجنس...یخوام برم سونوگراف یفردا م -

 :با تعجب گفت نیشرو

 چهارماهت شد؟ يزود نیبه هم -

 :باال انداخت ییابرو زمرد

 ...چهارماه و ده روز -

 .نشست نیشرو يپا يرو عیبه طرف زمرد برگشت و زمرد هم سر نیشرو

 :دیخند نیشرو

 ...سوء استفاده نکن که -

 :دیرا برچ شیلب ها زمرد

 !برم يخوا یم -

 :کمر زمرد حلقه کرد و او را به خود چسبانددست دور  نیشرو

 .دلم برات تنگ شده خانومم ؟يبر يخوا یکجا م...يتازه اومد -

 :کرد نیبه شرو قیعم ینگاه زمرد

 ؟يذار ینم شهیچرا هم.ادیچه بهت م نکیع -

 ...دارم بهش ازیمطالعه ن يفقط برا.ستین فیاونقدرام چشمام ضع -نیشرو

 :با ناز گفت زمرد

 ...نیشرو -

 :دیزمرد را بوس يگونه  نیشرو

 زم؟یجانم عز -

 سوال بپرسم؟ هی -

 ...بگو -

 بود؟ یاون ک -
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 ؟یک -

 ....و  نجایکه اون هفته اومد ا یهمون -

که دو بار از دستش فرار کرده  یکس. عذاب آور بود شیبرا دیرسعیام يادآوری. در هم رفت شیاخم ها نیشرو

 .بود

 ...کس چیه -

 ...نیشرو -

 ...قاتل هی.دادن ربط داره ییجنا ياداره  يکه بهم تو يکه به پرونده ا یکی. که دنبالشم یکی -

 :گفت زمرد

 ....!رو لوفریپس چرا من و ن -

 :کالفه گفت نیشرو

 ...نپرس گهیلطفا د.خواست فقط ما رو بترسونه یم -

 يرا رو شیاز دست ها یکیگذاشت و  نیقلب شرو يسرش را رو.دانست چطور همسرش را آرام کند یم زمرد

 .داشت ازین يبه آرامش فکر.نشست نیشرو يلب ها يرو يلبخند.گذاشت نیشرو يشانه 

**** 

. به دنبالش رفت اشاریرفته بود و  شگاهیبه آرا لوفرین. بود لوفریپدر ن يدر خانه  لوفریو ن اشاریروز مراسم عقد  آن

 هیقبل از ورود به آتل. رفتند هیباز کرد و بعد به طرف آتل شیبرارا  نیدر ماش اشاریخارج شد  شگاهیکه از آرا لوفرین

 :گفت اشاری

 غهیدوباره ص دیکه پدر خونده تموم شده با يا غهیچون مدت ص میریعکس بگ میبر میخوا یاالن که م لوفرین -

 .که یدون یم...میبخون

 .هم محرم شدند سه ساعت خواند و دوباره به يرا برا غهیص اشاریتکان داد و  يسر لوفرین

. رندیبگ ییبعد از ورود آن ها شروع به حرف زدن کرد و بعد به آن ها گفت چه ژست ها قهیعکاس ده دق زن

دسته گلش را که . آن گذاشت یپشت ينشست و دستش را رو يا یکج صندل يبود که رو لوفریعکس از ن نیاول

به  اشاری. بود اشارینوبت  يعدعکس ب. نگاه کرد نیبه دورب طنتیقرمز بود در دستش گرفت و با ش يپر از رزها

 .عکاس گفت. اش گذاشت رچانهیدستور عکاس هم کج نشست و دستش را ز

 . نیو بهش حجم بد نیموهاتون ببر يدست تو هیداماد لطفا  يآقا -
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عکس آمد و عکاس  اشاری يلب ها يرو يلبخند مچهین. برد شیدر موها ینگاه کرد و بعد دست لوفریبه ن اشاری

برد و بعد به  يرا به گوشه ا لوفریگرفتن عکاس ن یساعت عکس تک کیاز  شتریبعد ب اشاریبه نظر . گرفت

 لوفرین. کمرش گذاشت يرا رو شیاکرد و بعد دست ه لوفریبه ن ینگاه اشاری. گفت که به کنار او برود اشاری

 یقینفس عم اشاری. گذاشت اشارین را دور گرد گرشیرا کنار بدنش آزاد گذاشت و دست د شیاز دست ها یکی

بعد از تمام . چشمانش را بست و عکاس عکس گرفت لوفرین. کرد کینزد لوفریو صورتش را به گردن ن دیکش

 .گفت لوفریگفت به ن لوفریبه ن اشاری.به طرف خانه به راه افتادند یدر عکاس شانیشدن کارها

 ...خونه میشد نر یکاش م -

 :تعجب کرد لوفرین

 چرا؟ -

 :گفت یبه شوخ اشاری

که  نهیش ا يفقط بد.آخه هیمراسما چ نیفهمم ا ینم... گهید یبعدم آخرش مال من.يقشنگ شد یلیاخه خ -

 ...که نهیکه خوندم تموم شد ا يا غهیزمان ص

 ؟یچ -

 !حاال -

 .ــاشــاری...بگو اشاری -

 :دیخند اشاری

 .گم یبعد از عقد بهت م یول.یحرف بکش یتون یزبون من نم ریمن خودم بازجوام از ز -

 :دیچیپ لوفریعاقد در گوش ن يبعد صدا یساعت

که شما را به عقد و نکاح دائم  لمیبنده وک ایفرح بخش، آ لوفریمحترمه و مکرمه، سرکار خانم ن ي زهیدوش -

 اورم؟یرنجبران درب اشاری يجناب آقا

 ...نهیعروس رفته گل بچ -

 :گفت یامکه به آر دیرا شن اشاری يلوفرصداین

 .گرفته ش يشهردار -

بار دوم و سوم جمله تکرار شد و . کردند دنیشروع به خند دندیرا شن اشاریحرف  نیکه ا یو کسان یو مانل لوفرین

 :گفت یآمد که م لوفرین يدخترخاله  يبعد صدا
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 .خواد یم یرلفظیعروس ز –

 .گفت یبه آرام لوفرین .داد لوفریرا به ن يرنگش کرد و سکه ا یکت مشک بیدست در ج اشاری

 ...پدر و مادرم بله يبا اجازه  -

**** 

 .نشست نیمبل اتاق شرو يرو فرزاد

 .مرگبار ياسلحه  میرو بذار دیرسعیام نیگم چطوره اسم ا یم -نیشرو

 چرا؟ -

 .کشه یم نهیب یرو م یآخه هرک -نیشرو

 :دیخند فرزاد

 !يتو که هنوز زنده ا -

 .باال انداخت ییابرو نیشرو

رو تحت نظر  نیمطب محمد برز... یراست. اسم پرونده خوبه يبرا...مرگبار ياسلحه ... ادیبهش م یول.دیشا -

 ن؟یدار

 ...میسه نفر رو گذاشت -

 .ذاره یپاشو اون ورا نم... شه یمثل او متوجه م يا دهیآدم آموزش د -

 .شه یهم شنود م نیتلفن همراه و تلفن خونه و مطب محمد برز -

 :گفت یبدخلق با نیشرو

 ؟یستیآشنا ن يمگه با خط ماهواره ا -

**** 

 .او رفتار کند لیکرد به م یمعنا متنفر بود اما ماتادور مجبورش م یب یحرف زدن به آن زبان لعنت از

 نویاعالن جنگ با ما بود و خودت هم ا هیبه اون شکل  کایو بعدا خروجت از آمر ویخروجت از تل آو -ماتادور

 .یدون یم

 .به او نگاه کرد یبا خستگ. حلقه شد ریدور زنج ریام دست

 .برمتون یم نیروز خودم از ب هیمطمئن باش ... ازتون متنفرم -ریام
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 روانیتو تعداد پ. میما چند نفر ایتو دن یدون یتو م. یشناس یتو اعضا رو م. یشناس یتو ما رو م نیامیبن -ماتادور

چند نفر  گهید يو کشورا کایو آمر ایتالیدولت آلمان، ا يما تو یندو یم. یدون یکشورها م يهمه  ییما رو تو

 .نکن خودیب دیپس تهد یدون یرو م نایا ي مهتو ه م؟یچقدر طرفدار دار یدون یم رانیا يتو م؟یرو دار

 :دیغر ریام

از شما  یآدم موجه چیه. نیهست یفهمن شما ک یاحمقن نم يمشت بچه  هی رانیا يشما تو يطرفدارها -

 .کنه ینم تیحما

 :زد يزهرخند ماتادور

 !يکرد یم تیتو خودت هم از ما حما -

گوشم  يتو طانیاومدم و از همون اول اوراد ش ایبه دن ویتل آو يمن تو.ام یفرهنگ لعنت نیا يمن زاده  -

 نیمعتقد بودم و هستم و ا يهودی هیدلم  ياما تو دمیرو به اجبار شما پرست طانیمن سال ها ش. خونده شد

از  نیهم يبرا. رو شناختم امن سال ها هم مطالعه کردم و شماه. شه یهست که در درون من عوض نم يزیچ

 رانیبه ا نیهم يبرا. فرار کردم موریاز بالت نیهست چلیدنبال من و ر دمیفهم یوقت نیهم يبرا. رفتم میاورشل

 ...رفتم و اسمم رو عوض کردم

پس به ... زنده بمونه ریام میذار یاما م. مرده، جاناتان مرده نیامیبن. يمرده تو هم مرد چلیحاال که ر - ماتادور

 .یدون یم نویو ا...يخور یبه دردمون م یلیتو خ. ما کار کن يبرا ریعنوان ام

 :گفت ییرها يبرا ریام

و که ر یهر کس.نیکن هیخوام رو برام ته یم يهر اسلحه ا.دارم ازین ویکامل از طرف تل آو تیاما حما...باشه -

 . کشم یم نیبهم بگ

 :دل ادامه داد در

 .نیر یاما مطمئن باش از دستم در نم -

**** 

 ...دختره -زد يلبخند دکتر

 .زمرد به دکتر نگاه کرد.و دست زمرد را در دستش گرفت دیخند نیشرو

 گه؟یسالمه د -

 :داد نانیاطم دکتر
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 ...سالمِ سالم -

 :دستش را به سمت آسمان برد یتیگ

 .کرتش ایخدا -

 :گفت یبا خوشحال نیمطب که خارج شدند شرو از

 ...سراغ ناهار میخب بر -

 :گفت یمرتض

 ناهار؟ -

 !رستوران توپ ناهار مهمون من هی میبر...البته پدر -

 ؟یرخسار چ -زمرد

 .ارتشیزنم آران ب یزنگ م -

 :کرد نیبه شرو ینگاه یمرتض

 ؟يد یجوابم رو م ینیسوال بپرسم راست و حس هی نیشرو -

 :گفت نیشرو

 .نییشما بفرما...صد در صد -

 ه؟یپسرخاله ت، آران ، آدم خوب نیا -

 :کرد دییتا. سوزاند یخواند و م یکه تا ته وجود انسان را م ییاز همان نگاه ها.نگاهش کرد نیشرو

 .مونه یده تا آخر عمرش رو قولش م یم یقول یبه کس یکه وقت هیآدم.هیآدم خوب -

 زنه؟ یسار دوستش داره پسش مرخ یپس چرا وقت -

 :دیکش یآه نیشرو

خواد باهاش  یرخسار مجبور شد بهش بگه نم تیآران به خاطر امن.دو تا بودم نیا يرابطه  انیمن در جر -

کرد چون  یکما بود به نظر من کار خوب يکه دو ماه تو دیصدمه د يآران جور تیاون مامور يتو.ازدواج کنه

تونه  یکه م یتنها کس.بذاره اشترسه دوباره آران تنه یحاال رخسار م.فتهیار برخس يبرا یممکن بود اتفاق

 .رخسار رو قانع کنه خود آرانه

 .خراب بود یلیکه رخسار برگشت حالش خ روزید...نهیفقط رخسار صدمه نب -

 ن؟یکن دایکامل پ ییآشنا ندهیزنگ بزنم با داماد آ. ستین يزیچ... نینترس -
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 .با آران تماس گرفت نیو شرو دیخند یمرتض

**** 

 .کردم داتیباالخره پ -

 شیبود چهارسال پ دهیکه او را د يبار نیآخر. بود یمتیغن شیاو برا يدوباره  افتنی. کرد یعصب يخنده ا ریام

انتقام آمده  يآدامز بود که حال برا نیامیبن. نبود دیرسعیبار او ام نیا. کشته شد چلیکه ر ییهمان سال کذا. بود

حرکات  یکم. لباسش را از تن کند. نداشت يرکا چیبه ماتادور ه دنیرس افتیاگر به مرسده دست م .بود

را جمع  شیرویتمام ن. دیکش قینفس عم یو کم دیدراز کش نیزم يساعت رو میانجام داد و بعد از ن یکشش

قادر به انجام آن  اینداد که تنها ده نفر در د یرا انجام م یخاص یحرکات کشش. دستانش بلند شد يکرد و رو

مانند او که  يفرد يبرا. ساخت یم یداشت که او را قادر به انجام هر حرکت يا يریبدنش انعطاف پذ. بودند

 .قادر به راه رفتن هم نبود يروز

جا سر  کیو  ختیر یبزرگ وانیرا برداشت و در ل یدنینوش يخانه اش رفت و بطر خچالیاز حمام به طرف  بعد

 دینوش یرا که داشت م کیپ نیسوم. دیرس یکه وقتش م یبماند تا زمان یمست يخبر یدر ب خواست یم.دیکش

 يرگه ها.شناخت یکه نم دیرا د يمرد. افتاد نهیینگاهش به آ. از دستش افتاد وانیتعادلش را از دست داد و ل

خودش بود که تنها  یدر اعماق آن نگاه خال.دندیرس یاش م يچشمانش به مردمک خاکستر يدیقرمز در سف

را  يمرد. جاناتان ینه حت ایو  نیامیباشد نه بن دیرسعیکه باعث شده بودند ام یانتقام از کسان.دید یانتقام را م

رفت و از درون در  یم نییاش به سرعت باال و پا نهیس يقفسه . داشت یاهیدرون س ییبایز تیکه در نها دید

که  دیرس ياش به حد یدرون انیغل. کرد یاش م یانعصب نهیخودش در آن آ دنید. حال آتش گرفتن بود

 . پراکنده شدند نیزم يرو نهیآ يتکه ها هیثان يپرت کرد و در کسر نهیرا به طرف آ یدنینوش يبطر

بلند شد  یگذاشت و به سخت شیگلو يدست رو.به خس خس افتاد شیآن قدر که گلو.سخت شد شیبرا تنفس

نمود اما  یآرام م يادیبعد از استفاده تا حد ز.تنفسش را برداشت يرکنار کاناپه رفت و اسپ یو به طرف عسل

 .ودندنداشته اش شده ب يعاد یزندگ يکه باعث نابود یعطش کشتن کسان.درونش عطش داشت

 یبار که سع نیاش اول یو دوست داشتن بایز چلیر. دید یرا م چلیدر افکارش ر.کاناپه پرت کرد يرا رو خود

به او  نیامیژرمن است و بعد بن نیامیکرد بن یفکر م. صحبت کند یاش، آلمان يفرانسو يبایز يداشت با لهجه 

است  یرانیا -یآلمان کیگفته بود که  اوبه . شود و کارش را راحت کرده بود یمتوجه م يفهماند که او فرانسو

 .است موریبالت میکه مق
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که در  یسال کیبود که در عرض آن  ينسوفرا کیکاتول کی چلیر. بودند دهیهردوشان نوش یهم به سالمت با

 ستیونیاز صه نکهیاز ا. در مورد گذشته اش به او گفت نیامیبن. را از آن خود کرد نیامیبودند دل بن موریبالت

 يکه در واشنگتن د نیاز ا. را آغاز کند يتازه ا یداشت زندگ یجدا شده بود و سع ویو تل آو میاورشل میمق يها

بتوانند آن جا  دیاش برگشتند تا شا يمادر نیبه سرزم چلیر شنهادیبا پ... داده بود رییتان تغنامش را به جانا یس

 .را شروع کنند يتازه ا یزندگ

. اوست ییداد دا یگشتند که اطالعات نشان م يآمدند به دنبال مرد رانیبه ا یوقت. بلد نبود یفارس نیامیبن

 یداد که به زبان فارس ادیکه به او  نیو عالوه بر ا رفتیذدر کمال سخاوت خواهر زاده اش را پ یلیکاوه جل

خو گرفت اما چند ماه بعد او و  رانیا طیبه سرعت به مح ریام. کرد شیاش هم آشنا یصحبت کند با برادر ناتن

 .خواستند کردند یکه م يچشمانش کشتند و او را مجبور به انجام کار يرا جلو چلیر. کردند دایرا پ چلیر

 یکرد و فقط ظاهرش نشان م یها صحبت م یرانیرا مانند ا یفارس. افتیرا  گاهشیجا رانیسرعت در ابه  ریام

بودند و با  رانیرا که در ا ینام تمام کسان.خود را به سرعت آماده کرد. ستین یرانیرگش ا کیداد که حداقل 

مرده  بیغ ریاز آن انگار آن ها به تو بعد  تتک تک به سراغشان رف. کرد دایمحفل ماتادور در ارتباط بودند را پ

داد و  یانجام م یها را به خوب تیمامور یتمام ریام. است یها کار چه کس نیکه ا دیفهم یمحفل نم. بودند

 یکاف شانیداد برا یکه کارها را انجام م نیهم.خودش را داشت که ماتادور با آن ها کنار آمده بود نیفقط قوان

 .بود

***** 

کرد و خشاب  یم کیپشت سر هم شل. کرد يراندازیگرفت و شروع به ت بلیرا به طرف س اسلحه اش نیشرو

 زیم يرا رو شیگوشش برداشت و دست ها يخشاب هدفون را از رو نیبعد از ششم. کرد یعوض م

 .دیشن ییآشنا يصدا.گذاشت

 چته تو؟ -

 يآران دست رو. دیآغوش کش و آران را دوستانه در دیکش یقین فس عم.برگشت و به آران نگاه کرد نیشرو

 .گذاشت نیشرو ياسلحه 

 ؟يچند تا خشاب مصرف کرد.. .داغ کرده -

 :سر تکان داد نیشرو

 .دونم ینم -
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 :باال انداحت ییابرو آران

 ؟يکرد ریپرونده گ هیسر  –

 .ياولش رو خودت بود يدفعه . دو دفعه از دستم در رفت -

 :با تعجب گفت آران

 ؟یک -

 ست؟ین ادتیرو  نیبرز دیرسعیام.. .مارستانیب يتو -

 :فکر کرد یکم آران

 مگه چکاره ست؟...آهان آره -

 :با حرص گفت نیشرو

 !دونم یچه م...تکاریجنا...قاتل –

 :دهد هیتک واریعقب رفت تا به د یکم آران

 بوده؟ یدومش ک يدفعه  -

 .دستم در رفتشد و از  ریانداختم اما باهام درگ رشیگ.دمشید یقتل، اتفاق هیبعد از  -

 :به آران کرد و ادامه داد ینگاه

 !که یزن یلنگ م يتو پات بهتر نشد؟ بدتر از قبل دار -

 ...شده شتریدردش ب -اخم کرد آران

 ....دیترك خورده شا دیشا.استخونش مو برداشته دیشا -

 کرده؟ ریگ دیسوزنت رو شا -

 :توجه گفت یب نیشرو

 ؟یدکتر رفت -

 .ساده ست یدگیضرب د هیگفت ...آره -

 !يتو هم باور کرد -

 :گفت یبا مسخرگ آران

 .تو شیپ امیب دیدونستم با یدکتر نم يببخش آقا -

 .مارستانیببرمت ب ایب.دکتر به درد نخورا بوده نیحتما از ا...لوس نشو -
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 :امتناع کرد آران

 .داداش الیخیب...نه -

 :گفت يجد نیشرو

 ت؟به زور اسلحه ببرم ای يایآران خودت م –

 :تکان داد يسر آران

 نه؟ ای يذار یم...کنم نیذره تمر هیاومدم باشگاه ...باشه حاال -

 .نشانه رفت بلیسرش گذاشت و به طرف س يرفت و هدفون را رو گاهیبعد لنگان لنگان به سمت جا و

**** 

. او قفل کرد يرو نگاهش را. بود افتهیباالخره مرسده را بعد از چهارسال . کلتش را در دستش فشرد دیرسعیام

. در گذاشت يپشت سرش رفت و قبل از آن که او در را ببندد دستش را رو دیرسعیام. مرسده وارد خانه اش شد

 .دیچانه اش لرز. چشم در چشم شد ریمرسده با تعجب برگشت و با ام

 )...نیامیبن(בנימין  -

 :پوزخند زد ریام

 .)دمیرسعیمن ام...نه.( אני לא... אמיר אמר  -

 یعقب عقب م. بود دهیمرسده آشکارا ترس. مرسده را گرفت و او را به داخل هل داد و بعد در را بست ي قهی

 .گفت يو به زبان عبر دیخند یعصب ریام. بود دهیبرق انتقام را در چشمانش د. کرد ینگاه م ریرفت و به ام

 )؟يدیترس( ? האם זה פחד -

 :دیداد کشاش  يبه زبان مادر. کرد یاش نم یراض يعبر

فکر . يکرد ریزنج يرو تو ریش هیازت بترسم؟ اون موقع حواست نبود  دیبا یگفت یکه به من م يتو نبود -

 ره؟یگ یخودت و ماتادور رو م ي قهیآزاد بشه عواقبش  ریش نیا یوقت يکرد ینم

 :زد پوزخند

 .نیکشت یم چلیهمون موقع منم مثل ر دیبا -

با . دیکش رونیکوتاه او را از تنش ب کیتون. انداخت نیزم يو او را رو دیکشمرسده را در دستش گرفت و  يبازو

که همراهش بود  يپوشاند گرفت و از کوله ا یم مهیکه بدنش را نصفه و ن يباز قهینفرت نگاهش را از تاپ 

 ریا دمرسده به خود آمد ام دیکش رونیباو طناب را  یوقت. کرد یمرسده با بهت نگاهش م. آورد رونیب یطناب
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 يشکم خواباند و رو ياو را رو. پرتش کرد نیزم يکمرش را گرفت و رو ریتا خواست فرار کند ام. شده بود

چند دور طناب را .توانست با طناب محکم بست یکه م ییرا به پشت برد و تا جا شیدست ها. کمرش نشست

 ینم گریمرسده که د. کرد کیو صورتش را به صورت او نزد نددور کمرش محکم کرد و بعد او را برگردا

 .گفت یتوانست از خودش دفاع کند به فارس

 .نداشتم يکار چلیبن من به ر)...نیمخفف بنجام( بن -

 :زد يپوزخند ریام

 ؟يم چقدر فشار داد نهیس ياون چاقو رو رو ادتهی. من هم هست يمسئله .ستین چلیر ياالن تنها مسئله  -

 :کرد یم ییاش خودنما نهیس يقفسه  يبد شکل رو یزخم.اش را کنار زد قهی

 ؟یعوض گهید ینیب یم.نیبب نویا -

 ادته؟یخودت  ایرو هم نشونت بدم  گهید يزخم ها دیبا -

 .دیچیپ شیطناب را دور زانوها ي هیبست و بق شیو دور مچ پاها دیکش رونیب گرید یطناب تکه

دهانش چسب زد و  يده بلند شود رومرس يکه صدا نیقبل از ا. مرسده را در دستش گرفت و فشرد ي چانه

. مرسده خورد ي نهیس يبه قفسه  يبعد يضربه . دیرا به شکم او کوب شیبلند شد و با تمام قدرت پا. کنار رفت

 رونیرا ب یچرم یشالق لشیوسا انیبلند شد و از م. او را شکسته است يمطمئن بود حداقل سه تا از دنده ها

 .مرسده تکان داد ي هدیچشمان ترس يشالق را جلو. دیکش

مثل  یکیکردم  یمنو ببخش سع..خب یول. يزد یکه به بدنم م اوردمیرو م یتونستم همون شالق یاگر م -

 یدگیخوام بهش رس یمونه چند تا مورد که م یم.میش یم يمساو بایبا هم تقر ينجوریا. کنم دایهمون رو پ

 .کنم

کس  چیه...یآن چسب لعنت. دیچیپ یدر گوش خودش م مرسده با برخورد شالق به بدنش تنها يها غیج يصدا

 یاز شالق زدن به او خسته شد نگاهش را از بدن زخم یوقت. توانست بفهمد در آن خانه چه خبر است ینم

دستش را بلند کرد و محکم به صورت . داد یاو روحش را آزار م يناله  يصدا. مرسده گرفت و کنارش نشست

 :دیمرسده کوب

ش داشته  یپرست یکه م یطانیمرگ از ش يتقاضا هیکنم که هر ثان یشکنجه ت م يجور هی دایصدات در ب -

 .یباش

 . جان سالم به در نخواهد برد ریدانست از دست ام یم... دیلرز یم.خاموش شد مرسده
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 :او خم شد يرو دیرسعیام

 دادم؟ یبهت محل نم يشد یم زونیبهم آو میتو اورشل یچرا وقت یدون یم -

 :هم قفل شدند يرو شیاه دندان

 .یهست یفیدونستم چقدر آدم کث یچون م -

**** 

 .مبل ها نشستند سورنا گفت يرو یوقت. سورنا رفتند ادتیبه ع اشاریو  نیشرو

 ه؟یچ ياون چسب برا -

 .دیسرش بود کش يزخم رو يکه رو یناخودآگاه دستش را به چسب نیشرو

 ...تونست زد یکه م ییتا جاشدم اونم  ریبا مظنون پرونده مون درگ ن؟یا -

 :دیخند سورنا

 .مثل زدنت...پس کتک خورت هم ملسه -

 :اعتراض کرد نیشرو

 ...مساریت -

 ...مظنونت نیهست ا یک -

 :انداخت اشاریبه  ینگاه نیشرو

 ..نهیبرز دیرسعیام...اسمش -

 :سورنا عوض شد يچهره  حالت

 کاوه؟ يخواهر زاده  -

 :گفت یزهوشیت سورنا با.تکان داد يسر نیشرو

 ن؟یبپرس ریازم در مورد ام نجایا نیاومد -

 :و گفت دیلبش را گز اشاری

 ...ادتیع يهم برا نیا يهم برا -

 :شد یعصب سورنا

 .نیاز کاوه بپرس نیبر.دونم ینم ریدر مورد ام يزیمن چ...نیرو کرد ادتتونیخب ع -

 :گفت یاز عکس العمل سورنا شگفت زده شد ول نیشرو
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 .اوه ازش خبر ندارهقربان ک -

 ؟یطاها چ -

 :دیکش یآه اشاری

 .میدار ازیبه کمک شما ن...ما.ندارن يش خبر یکدومشون از محل زندگ چیه...نطوریبرادرش هم هم -

و  دیکش یقینفس عم.دارند ازیپرونده به اطالعات ن نیحل ا يدانست برا یم.نگاه کرد نیو شرو اشاریبه  سورنا

 .گفت

جد .از اول بگم نیبذار... چون.من مخالفت کردم.سومانو خواست با کاوه ازدواج کنه یوقت ...شیسال پ زدهیس -

من که  یرانیپدر ا.رانیا میو بعد اومد میکرد یم یما آلمان زندگ یتا پونزده سالگ.بود یآلمان هیمن  يمادر

ادرم هم که دورگه م. بعد کشته شد ماهشش  یاومد ول رانیبه ا ریبود از طرف آلمان به عنوان سف یحیمس

ش  یسومانو اسم اصل. مسلمون شدم و سال بعدش هم مادرم مسلمون شد 56بود، اما من سال  یحیمس یِرانیا

کاوه باعث شد سومانو از .نظرش رو عوض کرد يهودی يشد اما کاوه  یسومانو داشت مسلمون م...سوزانه بود

 ریخواهر کاوه ، مادر ام.هست که برگشتن یسالرفتن و االن شش  رانیسال هفتاد از ا.من برادرش دور بشه

 .هستن يهودیدونم همه شون  یدونم اما م ینم ریاز ام ادیمن ز.فوت شد شیوقت پ یلیهست که خ

 :گفت نیو شرو اشاری يصورت ها دنید با

 .وننیصه...نایدارن اما ا ادیخوبم ز يآدما.ادیها بدم م يهودیمن از  نیفکر نکن -

 :دیپرس نیشرو

 ...از اونا یهنوز با کس شما -

 ...م رابطه دارم یاز دوستان دوران جوون یکیمن فقط با  -

 آدامز با خبر باشه؟ نیامیهمون بن ای دیرسعیام يامکان داره که اون از جا -

 :گفت سورنا

 .ازش بپرسم دیبا -

خواست به زبان . تکافمن گرف کوبیرا برداشت و با ج لشیموبا.خارج شد ییرایبلند و از پذ شیاز جا سورنا

 .داند ینم یزبان آلمان کیاورد ج ادیشروع به صحبت کند که به  یآلمان

- Hey Jake ) .کیسالم ج( 
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- I wanna ask a question?... No… No… Just answer me).خوام  یسوال م هی

 )فقط جواب منو بده...نه...نه..بپرسم

- Where is Benjamin Adams? )ت؟آدامز کجاس نیامیبن( 

- I swear … OK I do it…Jake Just listen ) .کیج...دم یباشه انجامش م...خورم یقسم م 

 )فقط گوش کن

- You know Benjamin… That’s it. I’ll wait… )یصبرم...نهیهم...یشناس یرو م نیامتو بنی 

 )کنم

- OK… Bye ).باشه خداحافظ( 

 :رفت نیو شرو اشاریطرف  به

 .طالعات جمع کنهازش خواستم برام ا -

 :گفت اشاری

 .ممنونم قربان -

 :زد ادیدر سرش فر یکس.سر تکان داد سورنا

- Mathias... 

 :دیاز جا پر اشاری.به طرف سرش رفت دستش

 حالتون خوبه؟ -

 :دیچند بار پلک زد تا او را واضح د.نگاه کرد اشاریبه  سورنا

 .آره خوبم -

 .کرد و جواب داد یذرخواهع اشاری. بلند شد اشاری لیزنگ موبا يصدا

 بله؟ -

 :دیفرزاد را شن يصدا

 ..قتل اتفاق افتاده هیقربان  -

 خب؟ -

 !باشه ریکار ام مید یاحتمال م -

 ..آدرس رو بگو -
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- .... 

 ...اونجام گهیساعت د مین -

 :گفت نیشرو.بلند شد شیجا از

 شد؟ یچ -

 .رهیدن کار ام یقتل که احتمال م هی -

 :بلند شد سورنا

 .امیمنم م -

شدند و به آپارتمان که دور تا دور  ادهیپ نیهر سه به سرعت از ماش دندیبه آن جا رس یوقت.سر تکان داد اشاری

نوار زرد رنگ را کنار زد و همان  اشاری. بود که آن جا جمع شده بودند رفتند یو مردم سیپل يروهایآن پر از ن

. مرد احترام گذاشت. کارتش را نشان او داد اشاری دیگوب يزیقبل از آن که چ. به طرفشان رفت يلحظه مرد

 .مرد کرد يشانه  يرو يبه ستاره ها ینگاه اشاری

 .یهفته بازداشت هیخلوت نباشه  نجایاگر ا گهید ي قهیسروان تا پنج دق -

ن جا به سورنا با ورود به ساختما. و شروع به حرکت کردند دندیو سورنا خند اشاری. بعد به طرف ساختمان رفت و

 اشاری. و سورنا احترام گذاشت اشاریبه طرف آن ها رفت و بعد به  دنشانیفرزاد با د. نظر گرفت ریآن را ز يجا

 .گفت

 ره؟یکه کار ام نیدیرس جهینت نیاز کجا به ا -

 .نشه دهینداره که د تیبراش اهم گهید دهیسرگرد رزم آرا اونو د یانگار از وقت... خونه یتیامن يها نیدورب -

 ه؟یمقتول ک -

 ...متولد تهران.. و شش ساله ستیب. هست ياسمش مرسده فدو میکرد دایکه تو خونه پ ییطبق کارت شناسا -

 :دیپرس سورنا

 چقدر از زمان مرگ گذشته؟ -

 ...ده ساعت -

 اتفاق افتاده؟ یکه قتل نیدیشما از کجا فهم -سورنا

 .بوده با من تماس گرفت و اطالع داد نیبرز دیرسعیزنم ام یکه حدس م يماهواره ا يشماره  هی -

 :غرغر کرد سورنا
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 ...يماهواره ا يبازم شماره  -

پارچه  یانداخته بودند ول دیسف يجسد پارچه ا يرو. مورد نظر شد يبه دست کرد و وارد خانه  یدستکش اشاری

کرد و بعد پارچه را به سمت جسد رفت و در همان حال دستکش را در دستش  یسورنا به آرام. خون بود سیخ

 :لب گفت ریز.بود دهصورت مرس ياشک رو يکه توجه ش را جلب کرد قطره ها يزیچ نیاول. کنار زد

 ...شکنجه -

 .قتل هاش تفاوت داره ي هبا بقی – نیشرو

 ...نیهم يداشته و برا ریام یزندگ يتو يبد ریتاث دیزن شا نیا دیشا...انتقام بوده نیا دیشا -اشاری

 .دکتر با آن ها دست داد و گفت.رفت کرد یرا قطع کرد و رو به دکتر که به طرفشان م حرفش اشاری

 ستیاز ب شتریب... شالق خورده. دست و پاش رو بستن و کتکش زدن. شکنجه شده يدختر به طرز بد نیا -

 .با چاقو بدنش آش و الش شده. ضربه

 و علت مرگش؟ -سورنا

 :داخت و گفتبه جسد ان ینگاه.دیکش یقینفس عم دکتر

 کار رو کرده؟ نیا يکدوم جالد... از حد شیب يزیرگ گردن و دستها و پاها و خون ر یپارگ -

 :گفت رلبیز سورنا

 .کردن یکه قبال خودش رو سالخ يجالد -

 :در دل گفت.و با تعجب نگاهش کرد دیحرف سورنا را شن نیشرو

 دونه؟ یاز کجا م -

به . رساندند یاعمالش م يشد و ماتادور را به سزا یپرونده حل م نیا دیاب.گفت یم دیبا.بلند شد شیاز جا سورنا

 .گفت نیو شرو اشاری

 .کارتون دارم...رونیب میبر -

پرونده را  نیشرو.کرد یشروع به رانندگ اشاری.کمک راننده کرد یصندل يسورنا رو. شدند اشاری نیماش سوار

 .شدند رهیساکت به جلو خ یکرد و بعد همگ فیسورنا تعر يبرا

 .چشمانش را بست سورنا

 ...انگار وقت نبش قبره یول.قبرستون ذهنم دفنشون کردم يساله که تو یلیخ... گم یکه م یینایا -
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رو  نیامیمن بن... کرده انتیمزدور هست که به اصلشون خ هیفقط .ستین يکاره ا نیامیبن -دیکش یقیعم نفس

نفر که  هیدنبال . نیبگرد گهید یکیدنبال  دیشما با...اما نمیکه بب بود نیش ا یعیطب...البته خب...دمیتا حاال ند

 گهینفر د هیاما اصلش ...بشه ریدستگ دیبن با.ستیناون فرد بن ...نیپرونده برام گفت نیکه از ا ییزایبا اون چ

 انیش فاباسم... دونن یاونو نم يادیش که افراد ز یاسم اصل...اما.شه یکه به اسم ماتادور شناخته م یکس.ست

رو  انیفاب نیخوا یاگر م یول.شه یتموم م نایتمام ا نیریرو که بگ انیفاب.هست) Fabian Wolff( ولف 

 .هست انیره سراغش فاب یکه بن م يچون نفر بعد نیکار رو بکن نیازودتر  دیبا نیریبگ

 ن؟یدون یرو از کجا م نایشما ا...قربان - دستش را مشت کرد نیشرو

 .من که از همون اول اسمم سورنا نبود...که اسمش رو عوض کرد فقط سومانو نبود -

... هست) Mathias Wolff(ولف  اسیمن مات یاسم اصل -و گفت دیکش یآه.منتظر آن دو را حس کرد نگاه

 ....انیپسر فاب... برادر بزرگ منه و بن انیفاب

 .کرد یزده شدن را به وضوح از طرف آن دو حس م شگفت

 میپرسته که تصم طانیش هیخواستم بگم برادرم  ینم...بگم يزیخواستم بهتون چ یه نمبود ک نیهم يبرا -

 یوقت یول رانیبا ما اومد ا انیفاب.ستهیونیبدونه برادرم صه یخواستم کس ینم.ببره نیرو از ب یرانیو ا رانیگرفته ا

چون  دمیرس یجا نم چیه هنبود ب يتشکر ردارمن وارد ارتش شدم اما اگه س. رفت لینوزده سالش شد به اسرائ

ام وگرنه  یرانیکه من ا نهیا شیخوب. کرد یساپورت م شهیمن و کارام رو هم. سردار پشتم بود تیحما شهیهم

اما ... بودم یحیداده بودن که قبل از انقالب مس ریگ نیاز همون اول به ا. گرفتن یم رادیهم ا نیحتما به ا

 . کنن اما سردار هم کار خودش رو بلد بود ینم سکیوقت ر چیهحفاظت اطالعات  يامامور. نظرم ریز شهیهم

 االن کجاست؟ انیکه فاب نیزن شما حدس می – اشاری

 .زنم یحدس م... دونم ینم... اما رانهیاون قطعا االن ا -

 کاوه هم با اوناست؟ – نیشرو

 يبرا... شناختمش یم یوببود و من به خ یاشیکاوه آدم ع... نه جاسوسه نه قاتل... ستین یکاوه آدم خاص -

 ...با ازدواج خواهرم باهاش مخالفت کردم وگرنه نیهم

 ؟...اون االن کجاست نیزن یشما حدس م -اشاری
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به اون  انیفاب... اونجا باشه نکهینه ا. زنه یتهران سر م يمون تو يپدر يبه خونه  یزنم گاه یحدس م -

داشت اما با تمام  یبیعج يبه مادرمون عالقه  انیفاب...  چون. چون مادرم اونجا فوت کرد... خونه عالقه داشت

 .زنه یبه اونجا سر م ماباشه حت رانیاگر ا. برسه خودشیرفت تا به اهداف ب رانیاز ا نایا

 :دیپرس اطیبا احت نیشرو

 با شما تماس گرفته؟ -

 :زد يپوزخند سورنا

 ن؟یشرو یکن یم ییمنو بازجو -

 :کرد ینیعقب نش نیشرو

 .ان من غلط بکنمنه قرب -

 :داد هیتک یسرش را به پشت سورنا

 .کشتمش یپس نپرس چون اگر باهام تماس گرفته بود خودم م -

**** 

. داد یآزارش م انیخاطرات پو. دیایاش ب يآران به خواستگار يکرد روز یاصال فکر نم. دیلرز یرخسار م دست

نگاهش به آران افتاد که نگاه . رفت ییرایپذو به  ختیرا درون استکان ها ر يکرد چا شیمادرش صدا یوقت

رنگ که به  رهیت يچشم ها نیبه ا... غرور نیبه ا... نگاه عادت کرده بود نیبه ا. دوخته بود نیمغرورش را به زم

. دیفهم یشد نم یحاضران رد و بدل م انیکه م ییاز حرف ها يزیچ. نگذراند شیاو قول داده بودند تنها

 یکنارش نشسته بود و به آرام. کرد یبا خنده به آران نگاه م نیشرو. دندیدرخش یمچشمان سبزرنگ خواهرش 

 .گفت

 باجناق؟ يچطور -

 :ادامه داد نیشرو.نگاهش کرد آران

 .يارتش که نشد يفرمانده  ،یگرفت عیترف هی...جنبه یب -

 ...ستیاالن جاش ن نیشرو -

 :زد يتر قیلبخند عم نیشرو

 ؟يدیو دعروس ر. اتفاقا االن جاشه -

 :دستش را مشت کرد آران
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 ...نیشرو -

برام  یمشکل چیمن اگر دعوا کنم ه. يت خراب کرد ندهیپدرزن آ شیخودتو پ یدعوا کن يبخوا نجایا نیبب -

 ...پس کنترل کن خودتو برادر... ادینم شیپ

که گذشت  یمک. کردند یبا هم صحبت م یو مرتض اریخشا. داد هیتک یبه صندل دیخند یم کهیبعد در حال و

 .گفت اریخشا

 ...سخن دوست خوش تر است میاز هرچه بگذر -

 :گفت رلبیز نیشرو

 .دوست رو نشون بده نیبه من ا یکیزنه آخه؟  یحرفا م نیاز ا یدوست ک... دوست رو خراب کردن نیا -

 :کرد ینگاه نیبه شرو اریخشا

 ؟يدار یجان حرف نیشرو -

 :کرد خنده اش را جمع کند یسع نیشرو

 ...سراغ سخن دوست بدبخت میبر. یچه حرف...نه واال -

 :دیخند یمرتض

 ...جان نیشرو -

 ...بله پدر -

 :از جا برخاست زمرد

 ...ایب قهیدق هی نیشرو –

زمرد به اتاق رخسار رفت چون مادرش اتاق سابق او . نگاه کردند که به دنبال زمرد رفت نیبا لبخند به شرو همه

 .که وارد اتاق شد گفت نیشرو. کرده بود لیتبد يبه انبار بایرا تقر

 ...نیشرو -

 ن؟یجان شرو -

 :نکشد غیکرد ج یسع زمرد

 ...وسط مجلس هیاون کارا چ! زشته -

 :حرفش را قطع کرد نیشرو
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منم . خواد یم یکتک حساب هیگرفته  عیترف یاز وقت نیا. کردم تیذره آران رو اذ هی...که دمینرقص ه؟یزشته چ -

 .بهش بگم چشم قربان... فکر کن... ادیکه زورم م

 :و ادامه داد دیخند

کوفت ..یسرهنگ دوم آران صالح.نداشتم یزندگ نیوگرنه از دست ا ییجنا ي رهیحاال خوبه منتقل شدم دا -

 .رهیبگ

 :نگاه کرد نیو به شرو دیخند زمرد

 ...یفکر کن با مجرما طرف.باش نیامشب سنگ هی نیشرو -

 :ختباال اندا ییابرو نیشرو

 .زنن یهمه سکته رو م.شه گلم یم یجمع متالش نیاالن ا نیفکر رو بکنم که هم نیاگر ا -

  ؟یش یانقدر ترسناك م -

 دختر بابا چطوره؟... اصال افتضاح -

 تو خندق بال حالش بد باشه؟ زهیر یم ییدختر بابا نیخورم و ا یکه من م ییزایچ نیشه با ا یمگه م -

 ...گهیدختر منه د -

 :زمرد لبخند زد.شد رهیبه زمرد خ نیشرو

 ...زشته میبر نیشرو -

 .ستیزشت ن یچیاالن ه -

 :شد رهیرا دور کمر زمرد حلقه کرد و در چشمان او خ دستش

 ...عاشقتم دختر کوچولو -

رخسار جلوتر به . توانند با هم صحبت کنند یمرسوم به رخسار و آران گفتند که م يطرف بعد از حرف ها آن

آران با تعجب به رخسار . آمد و بعد در را بست رونیو ب دیکش یکوتاه غیدر را که باز کرد ج. ش رفتطرف اتاق

 رونیکه سرخ شده بود ب یدر حال زمردو  دیخند یکه م یدر حال نیبعد در باز شد و شرو يلحظه ا. نگاه کرد

 .خصمانه نگاهش کرد نیشرو. کرد دنیشروع به خند اریاخت یآران ب. آمدند

 مافوق گرام؟ يخند یم یبه چ... رضم -

 :باال انداخت ییابرو آران

 ...درست صحبت کن سرگرد -
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 .آمد که مافوق باشد یدست باشد و نه به آران م ریآمد ز یم نینه به شرو.دندیدو خند هر

 .اومدم رونیبود که از مبارزه با مواد ب نیاز الطاف خدا به من ا یکی -

 .برن حرف بزنن بذار... جان نیشرو -گفت زمرد

 :انداخت و گفت نییرا پا سرش

 ...آران، شما و رخسار -

 :گفت یبه رخسار انداخت و به آرام ینگاه. لبخند زد آران

 .میش یما م...من و رخسار -

 .تماس را برقرار کرد. دیچیزنگ تلفن در خانه پ يمبل نشسته بود که صدا يتنها در خانه اش رو سورنا

 بله؟ -

 :دیشنرا  يمرد يصدا

- Mathias )!اسیمات( 

 :شناخت ینام نم نیاو را با ا یهر کس. زبان داد رییبه سرعت تغ سورنا

- who are you? )؟یهست یتو ک( 

- ?Kennst du mich nicht?? )؟یشناس یمنو نم( 

 :اخم کرد سورنا

- Stellen Sie sich vor  )کن یخودت رو معرف( 

- Ich bin Fabian ).هستم انیمن فاب( 

 :شگفت زده گفت سورنا

- ?Warum hast du mich angerufen?  )؟یچرا با من تماس گرفت( 

- Es ist doch klar, du bist mein Bruder.Ich will dich nur sehen,mehr will 

ich nicht  )نمتیخوام بب یم. علتش مشخصه. یتو برادر من( 

 .گرفت و تماس برقرار شد يشماره ا. دیرس به ذهنش يزیچ. نگفت و بعد تماس را قطع کرد چیه سورنا

 !از کجا بوده نیتماس رو بب نیمنو چک کن و آخر يشماره ... سالم -

 :منتظر ماند قهیدق چند

 ؟یمطمئن...خب -
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 :تماس گرفت اشاریاز قطع تماس با  بعد

 ...الو سالم -

 .سالم قربان -

 .مشخص نشد قشیل دقاما مح... تهرانه. االن با من تماس گرفت انیفاب اشار،ی -

 ن؟یشما مطمئن -

 :کالفه گفت سورنا

 .بعله که مطمئنم... یپرس یم ییسواال -

و  نیآرت. میردش رو بزن میدم خط شما رو کنترل کنن که اگر دوباره تماس گرفت بتون یپس من م -اشاری

 .هم دم خونتون مراقبن نیشرو

 ؟یچ بعدشم مراقبِ. ستیپرونده ن نیا يکه تو نیآرت ن؟یآرت-

ازش  نیهم يبرا. گارد تا االن کارشو خوب انجام داده يباد هیبه عنوان  نیدون یرو که خودتون م نیآرت -

 ...هم که نیشرو... که مراقب شما باشه ادیخواستم ب

 .زنه ینم بیبه من آس انیفاب اشار،ی -سورنا

 :به سرعت گفت اشاری

 .میبرسکنه که بهش  یبه ما کمک م ادیاگه سراغتون ب یول -

 :کالفه شد سورنا

 ...که یالک.کنن ماتادور یمغزه متفکره که االن صداش م هی... اشاری ستیاحمق ن انیفاب -

 ...نیشما برادرش. نهیبخواد شما رو بب دیشا -

 :اخم کرد سورنا

 ؟یبرس انیکه به فاب یطعمه کن يخوا یمنو م -

 .کنم یقربان خواهش م -

 :ع کند گفتقبل از آن که تماس را قط سورنا

 .بکن يخوا یم يهر کار -

 .آورد ادیرا به  انیحرف فاب سورنا

- Ich will dich sehen )نمتیخوام بب یم( 
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. دانست یرا نم طیشرا نیدر ا. خوب بود رانیاز ا انیاز حد تصور تا قبل از خروج فاب شیدو بردار ب نیا روابط

کار را  نیدانست که ا یکند و م ریاو را دستگ دیرا د انیبماند و اگر فاب سیکه سورنا موظف بود که پل یطیشرا

بود و بعدا مسلمان شد اما  یحیبا آن که مس درشما. کرد یم یخنث دیرا با نشیسرزم يبرا يدیهر تهد. کند یم

 .کرد یمتصل م رانیاو را به ا نیآلمان بود و هم میمق یرانیا

- Mathias ).اسیمات( 

 .زمزمه کرد. بود ستادهیکه ته سالن ا دیا دقد بلند ر يمرد. سرعت برگشت به

 ...انیفاب -

 .صحبت کردن کرد یبه جلو حرکت کرد و در همان حالت شروع به فارس مرد

 ...برادر -

 :حرکت کرد سورنا

 ...یستیتو برادر من ن -

 :سورنا را نشانه رفت ي نهیمرد س ي اسلحه

به کلتت رو از سرت  یفکر دسترس. کنم یکار رو م نیا یاما اگر مجبورم کن...اسیخوام بکشمت مات یمن نم -

 .رونیبنداز ب

 :به مبل کرد يا اشاره

 .ساله 25 قایدق. مت دمتیساله ند یلیخ... مینیبش میبر-

 :نشست شیبه اجبار رو به رو سورنا

 .ینام صدا بکن نیخوام منو به ا ینم. ستین اسیمات گهیاسم من د -

چهره  ادیخصوصا که ز. ادیبهت م شتریب اسیکنم مات یفکر م یاما هرچ ؟يت داردوس شتریسورنا رو ب...اوه بله -

 .نکرده رییت تغ

 شتریب انیفاب يدر چهره  رشدنیرنگشان درست مثل هم بود اما آثار پ یچشمان آب. به برادرش نگاه کرد سورنا

 .خودش را نشان داده بود

 نجا؟یا يچرا اومد -

 :گفت یگناه یبا ب انیفاب

 .سورنا...دیاوه ببخش...بودم مت یآدم خانواده دوست شهیمن هم. نمیبرادر کوچکترم رو بب اومدم -
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 :اش خصمانه شد چهره

 یبه درونت فکر م یفقط وقت.پوسته س هیسورنا فروزش فقط .یمون یولف م اسیمن مات يبرا شهیاما تو هم -

 .ومدیکه با من به محفل م یهست اسیتو همون مات نمیب یکنم م

 ...پسر چهارده ساله بودم هیموقع من  اون -

 ؟يبزرگ شد یبگ يخوا یاالن م -

 :گفت انیفاب.جواب نداد سورنا

 ره رو هوا؟ یم نشونیمن ماش ياشاره  هیبا  یدون یم... روننیکه اون ب ییاونا -

 :زد يا روزمندانهیلبخند پ انیفاب.شد رهیخ انیبه فاب سورنا

 .ت صدات کنم یپس حق دارم به نام اصل.چهارده ساله اسیمات همون...اسیمات نیاالن نگاهت شد ع -

 :شمرده شمرده گفت سورنا

 ؟يخوا یم یاز من چ -

 ...ادیهم م نیامیبن...یحت...فوق تصورت دارم ییبرات برنامه ها... برادر ایبا من ب -

به تو رفته اما با ته چهره ش . ینیت رو بب افهیخوش ق يبرادرزاده  یتون یم... ارنشیم یعنی-زد يزهرخند

تونه شباهت شما دو تا به هم رو  یدقت کنه م یلیخ یاگر کس...مادرش يهمرنگ چشما. يخاکستر يچشما

 .بفهمه

 ...بن دنبالته یدون یپس م -

 یوقت...من بپا برات گذاشته بودم. دمیفهم يبود يکه تو توش بستر یمارستانیکه با کاوه اومد ب ياز روز -

بعد مشکوك شدم که .دیاونجا اون بن رو د.مارستانیرو فرستادم ب یکیماست ناراحت شدم و برادرم تو ک دمیفهم

 ...قتل ها کار بن باشه

 .یپس چرا جلوش رو نگرفت -

هست که به درد من  یمثل مرسده چند وقت ییمهره ها. کشت یسوخته رو داشت م يچون اون مهره ها -

 .خورن ینم

 ....حاال  -سورنا

 :دیش پرحرف انیم انیفاب
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 نیهم قایامشب دق...ترن يقو رانیا يها یخرده از اطالعات هیمن  يسرور ها.خواد منو بکشه یاالن اون م -

 .دونم اون کجاست یچون من م...رن سراغ بن یبچه ها م میینجایاالن که ما ا

 تو سرته؟ یچ -

 ...یاصل يمخصوصا مهره ها. کم کم جمع بشن دیشطرنج با يمهره ها -

 .خورم یخونه تکون نم نیهم از ا یمنو بکش. مسخره و احمقانه ت نکن يرد بازمنو وا -

 ...هم نیهم يبرا... دونستم یم -باال انداخت ییابرو انیفاب

 :گوشش گذاشت يرو يهندزفر يرو دست

 ...تو ارشونیب -

 .خانه کردند از پشت بسته شده بود وارد شانیکه دست ها یرا در حال نیو آرت نیباز شد و دو مرد شرو در

 

 :را از هم باز کرد شیدست ها انیفاب

 .شن یم کهیت کهیچشمات ت يدو سرباز فداکارت جلو نیوگرنه ا يایکه با من ب يریناگز... اسیمات -

 :دیلرز یفکش کم. دیآ یاز او برم يدانست هر کار یم. کرد یخصمانه نگاهش م انیبه فاب رهیخ سورنا

 ...باشه -

 :گفت دیکه رس نیو آرت نیبه شرو. حرکت کرد یو به طرف در اصل دیکتش را پوش سورنا

 حالتون خوبه؟ -

هم انگار شکسته بود اما هر دو جواب  نیاش شکسته بود و سر آرت ینیخون آلود بود و ب نیلب شرو ي گوشه

 .مثبت دادند

 )تر عیسر(  schneller -انیفاب

 :مرد ها گفتاز  یکیکمر سورنا فشار داد و رو به  ياسلحه را رو و

- Bring die Jungs mit der ander Auto) اریب نیماش یکیپسرها رو با اون( 

 .رنگ شد یسورنا سوار بنز مشک. هل دادند يگرید نیرا به طرف ماش نیو آرت نیشرو

- Dummkopf  )احمق( 

 :زد يپوزخند انیفاب

 ...مودب باش برادر -
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 :را به او داد يا پارچه

 .لطفا. ..سرت يبکش رو نویا -

 .دیرا شن انیفاب يصدا. شروع به دعا خواندن کرد رلبیز. داد هیتک یو به صندل دیسرش کش يآن را رو سورنا

 ؟يرو عوض کرد نتیفهمم تو چرا د یمن نم!... الفاظ نیا -

 ه؟یچ نید یدون یاصال مگه تو م. در سنگ نیآهن خیچون نرود م. کنم ینم یدتیمن با تو بحث عق -سورنا

 ...یمنبع چیکه تو سرتون فرو کردن و ه هیزیچ ن؟ید -

 :دیوسط حرفش پر سورنا

 .ندارم یحرف ستیمن با آدم کمون -

 .داره يحد هیصبر من  اسیمات -

 :گفت رلبیز سورنا

 ...برو بابا -

 ...اسیمات یگفت یچ دمینشن -

 :سورنا تمام شد و داد زد صبر

 .ریگفتم برو بم -

 .دیشن یرا به سخت انیفاب يصدا. حبس کرد نهیخورد نفسش را در س اش نهیس يکه به قفسه  يا ضربه

 ...برادر بزرگترتم يایب نییپا يباال بر. با من درست صحبت کن -

بعد . ببرند یرا به اتاق نیو شرو نیبه مزدورانش دستور داد که سورنا و آرت انیشدن فاب ادهیبعد از پ.ستادیا لیاتومب

 .به سورنا گفت

 یم دیکه رس نیبه محض ا... باش نیامیمنتظر بن. کنم ییرایتونم خودم ازت پذ یکه نمببخش برادر  -

 .یباشه عموش هست یباالخره هر چ. شتیفرستمش پ

و  نیآن عمارت بردند و در را بستند، سورنا به سرعت به طرف شرو نیزم رینمور در ز یآن ها را به اتاق یوقت

 .گفت دیمال یهمانطور که دستش را م نیشرو. ن باز کردرفت و طناب ها را از دور دستانشا نیآرت

 ....میفرار کن دیبا -

 :داد هیتک واریبه د سورنا

 .کنن یم ربارونمونیت ننمونیاگر در حال فرار بب. جا پر از محافظه نیا... شه ینم -
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 م؟یچکار کن نجایا میستیوا دیپس با -

 .سرشه يتو يچه فکر انیفاب مینیبعدش بب... ادیب دیرسعیتا ام میصبر کن -

 :اخم کرد نیشرو

 .قربان دیشد دیشما ناام -

 :نگاهش کرد يبه تند سورنا

من درسته . قضاوت نکن یپس الک نیشرو یدون ینم یچیتو ه. نشدم دیم ناام یزندگ يتو چوقتیمن ه -

 ...شناسمش یم یبه خوب یول دمیو پنج ساله که ند ستیرو ب انیفاب

 :شروع به صحبت کند گفت نیروش نکهیسرعت قبل از ا به

 انداخت؟ ریگ يشماها رو چجور -

 :دیکش یآه نیشرو

... شدم جیگ.صورتم نشست يمشت تو هی يزیقبل از هر چ.در ها رو باز کردن هویکه  مینشسته بود نیتو ماش -

 نیمفکر کنم ه... کردن عقده هاشون دستام رو بستن یرو سرم و بعد از خال ختنیر يسه نفر دمیفقط فهم

 .اومد شیپ نیآرت يبساط هم برا

 :سورنا سرش را در دستانش گرفت. کرد دییبا تکان داد سر تا نیآرت

 ..شما رو فرستاد نیهم يبرا.دنبالم ادیزد که اون ب یحدس م اشاری... میافتاد ریگ ییبد جا -

 نجا؟یا ادیم دیرسعیام نیگفت -

 :نگاه کرد و سر تکان داد نیبه آرت سورنا

 یشطرنج به آخرش م يباز نیکم کم داره ا... دهیفهم انیفاب یرو بکشه ول انیخواد فاب یم ریام...آره -

 .دونم ینم...شکنه یکدوم شاه آخرش م.رسه

 یوقت. به سمتش رفت اطیسورنا با احت. به داخل پرت شد یدر آن دخمه بودند که در باز شد و کس یساعت مین

 .هم بودند هیاو و بن شب... حق داشت انیفاب. دیرا در آن صورت د مرد سرش را باال کرد سورنا انگار خودش

 ...نیامیبن -

 :اخم کرد ریام

 ...شما -

 :اش به کار افتاد حافظه
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 ...ییبرادر زن دا...سورنا فروزش؟ -

 ؟يدیتو مگه منو د -

 ...نه عکستون رو -

 .کرد شیدست هابه  یسورنا نگاه. عقب رفت ینگاهش کم دنیافتاد و با د نیبه شرو نگاهش

 .بذار دستت رو باز کنم -

 :اخم کرد ریام

 چه خبره؟ نجایا -

 :طناب را باز کرد سورنا

 .سر پدرته ریز زیهمه چ -

 ن؟یکن یچکار م نجایشما ا... زدم یکه خودمم حدس م نویخب ا -

 :اطالعات به او بدهد یگرفت کم میتصم سورنا

محافظت از من در برابر پدرت اومده  يهم برا نیآرت.کنه یمرگبار کار م ياسلحه  يپرونده  يرو نیشرو -

 ...بوده

 :متفکرانه گفت ریام

 ماتادور با شما کار داشته باشه؟ دیبا یچ يبرا -

 :دیکش یقینفس عم سورنا

 .برادر منه انیفاب....نکهیا يبرا -

 :بهت زده به او نگاه کرد ریام

 ؟یاسیتو مات...برادر؟ تو -

 ؟یدون یاز من م یچ -

 !ماتادور به من در مورد برادرش گفتن اما گفتن مرده يچند تا از دوستا -

 :ماتادور حرفشان را قطع کرد يصدا

 يو اسم احمقانه ا یت برداشت یلیرو از فام Wolff یلیفام یحت. یکن یبده که منو پدر صدا نم یلیخ...بن -

 .يرو انتخاب کرد Adamsمثل 

 :به او چشم دوخت تیبا عصبان بن
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 .آلوده ش نکن...اسم مقدسه هیدر پ -

 .اسلحه اش به سمت او گرفت انیبرداشت و بعد فاب یقدم

 ...بن تکون نخور -

 :گفت یبه آرام سورنا

 ...صبر کن -

 )بذار اونا برن انیفاب( פביאן לתת להם ללכת  -دیرسعیام

 .کار رو بکنم نیتونم ا ینم یول... من متاسفم بن -

با وحشت به سورنا  ریام. دیچیهمه جا پ کیشل يو بعد صدا دینگاه کرد و به طرفش پر ریسورنا به ام. رفت نشانه

 .سورنا گفت. دندیبه طرفشان دو نیو آرت نیشد و شرو رهیخ

 .به بازوم خورد... ستین يزیچ -

 :سر تکان داد انیفاب. بلند شد شیاز جا ریکمک ام با

 ...احمق اسیمات -

که  يبه مرد ینگاه. دیسورنا لب گز. ببرند رونیگفت که سورنا را از اتاق ب نفر از مزدورانش را صدا زد و دو

 دیش رس یقدم کیمرد که به . گرفت میرا از نظر گذراند و به سرعت تصم شیسر تا پا. آمد کرد کشینزد

 .کرد کیشل انیو به طرف فاب دیکش رونیمحکم به گردنش زد و اسلحه اش را از پشت شلوارش ب يضربه ا

**** 

 گانی يها رویبه ن ینگاه. شد یم کیپرونده نزد نیداشت قدم به قدم به حل ا. بود ستادهیعمارت ا رونیب اشاری

 .آران بود.دیبه سمتش دو يا هیسا. کرد ژهیو

 ؟یکن یچکار م نجایتو ا -

 ...شده منم اومدم یچ نیبهم اطالع داد -

 !ياینگفتم که ب... من فقط بهت اطالع دادم -

 :باال انداخت يشانه ا آران

 .مافوق منم هست مساریت -

 :کرد یپوف اشاری

 ... بپوش قهیبرو جل -
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 :جمع شدند و او گفت اشاریچند مامور دور . آماده شد آران

در  یکی.ها وارید يبرن باال اتیور همزمان به محض شروع عمل نیده نفر هم از ا...ده نفر برن پشت عمارت -

 ... نیاما اگر مجبور بود نشونینکش نیتون یکه م ییتا جا... رحم ندارن نایباشه ا حواستون... ما باز کنه يرو برا

 :چند نفر اشاره کرد به

 ..فروزش مساریدنبال ت میبر دیبا... نیباش یشماها با من و سرهنگ دوم صالح -

 :دهانش گرفت يرا جلو میس یب اشاری.دیچیدر محوطه پ کیشل يصدا

 .نیرو شروع کن اتیعمل -

آران اسلحه را محکم تر . وارد شد اطیبا احت اشاریدر که باز شد . دیبه آن ها سرعت بخش يبعد کیشل يصدا

. پناه گرفت ییبه سرعت جا. خورد واریبه د اشاریکنار سر  يگلوله ا. به جلو حرکت کرد اشاریگرفت و پشت سر 

اش نگاه  یگوش يبه صفحه  اشاری. اختاند نیکرده بود به زم يراندازیت اشاریرا که به  يآران بلند شد و مرد

 .را نشان داد ییکرد و بعد جا

 ...ده یاونجا رو نشون م ن،یشرو ابیرد -

. کردند و وارد ساختمان شدند دنیپشت سرش شروع به دو گریکرد و آران و سه نفر د دنیشروع به دو اشاری

و آران رد  اشاری. شدند ریند با آن ها درگو آران بود اشاریکه با  یچند نفر به طرفشان حمله کردند و ماموران

 .شکست رادر  يبا ضربه ا اشاریو  دندیرس یبه اتاق. را دنبال کردند ابیرد

که  يداشت و مرد انیانگشتانش خون جر انیگرفته بود و از م شیبه سورنا افتاد که دستش را به بازو نگاهشان

افتاده  نیزم يرو هوشیدو مرد که ب. نداشت یتپش گریکه د یبا چشمان باز و قلب. افتاده بود نیزم يرو

 :به سمت سورنا رفت اشاری. بودند ستادهیا يکه گوشه ا ریو ام نیو آرت نیشرو.بودند

 حالتون خوبه قربان؟ -

 :سر تکان داد سورنا

 ...آره خوبم -

 .به طرفش رفت و گفت. گفت شیبرا اشاریست که  یمتوجه شد که او همان ریام دنیبا د آران

 يخودتون تو هیعل نیبزن یهر حرف. نیگناه بازداشت هست یانسان ب نیآدامز شما به جرم قتل چند نیامیبن -

 ...شه یدادگاه استفاده م

 :زد و گفت يزد او پوزخند ریبند را که به دستان ام دست
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 ن؟یخارج بش نجایاز ا نیخوا یم يچجور -

 یزد کس یروشن کرد اما هر کدام از ماموران را که صدا م را مشیس یکرد، ب ینگاه م ریکه با خشم به ام اشاری

 :باال انداخت ییابرو ریام. داد یجوابش را نم

 .نیبا خودتون کم آورد روین... نیرو دست کم گرفت نایا -

 :نگاهش کرد اشاری

 ؟...خب -

 ..ببرم نیاز ب يچجور رو نایا دیدونم با یمن م... نیوقت ندار ادیز ده،یکه رنگش هم پر مسارتونیت تیبا وضع -

 .ادامه بده -نیشرو

 يو اونجور نجایا زنیر یم گهید ي قهیدق هیچون حداکثر تا ... و زودتر نیدست بند رو باز کن نیا دیفقط با -

 .نیریم یهمه تون م

 :خواست مخالفت کند که سورنا گفت آران

 .میچقدر تا االن کشته داد ستیمعلوم ن... گه یدرست م -

 ؟ياطالعات رو از کجا آورد نیتو ا -آران

قبال بهش وارد . راه هاش رو بلدم يهمه ... کرده بودم ییرو شناسا نجایا. خواستم ماتادور رو بکشم یمن م -

 .منفجر بشه دیجا فقط با نیا. کردم يجا جاساز هیشدم و بمب رو 

 .ير یم نیخودتم از ب يجور نیا -

 :نگاهش را از سورنا گرفت ریام

 ....گهید نیبر...ش گذشت هیثان یس.ستین يا گهید يچاره  -

 :داد حیتوض اشاری به

سه تا  يحواست باشه اونجا در حالت عاد. نییپا يکه سمت چپه بر ییاز پله ها دیبا رونیب ير یاز در که م -

که  یدر مخف هی...در هست هی یسمت راستت رو نگاه کن.یش یم ستیدر ب ستیسالن ب هیوارد . مامور داره

. يذره بگرد هی دیبا... یکن یم دایدست پ يجا هیسمت راست در .دنیرو روش با رنگ قرمز کش تلریمت هعال

 دیبا لومتریک هی کیفقط نزد. رسه یهم نم نایو ا یبه دو راه. راه مشخصه هی...در رو باز کن و وارد اون راه شو

ش با  هیبق گهید... نییکجا نیفهم یم رونیب نیازش بر. نیرس یسقفه م يدر که رو هیآخرش به . نیبر

 .خودتون
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 ریبعد با تمام قدرت با مشت به صورت ام. مکث کرد یو کم ستادیا ریام يجلو اشاری. دست بند را باز کرد آران

 :و زمزمه کرد دیکوب

 ...همسرم يبرا نیا -

. تکان داد يو سرو عقب رفت  دیخند ریام. گفت يزیچ ریآخر سورنا کنار گوش ام يلحظه . رفتند رونیبعد ب و

را به سرعت  یگردن اول. کرد رشانیغافگ. ختندیبعد سه مامور به اتاق ر هیچند ثان. به رفتنشان نگاه کرد ریام

 یهر کس. دیباال دو يراهرو شد و به طبقه  دوار. برد نیرا از ب يشکست و اسلحه اش را برداشت و دو نفر بعد

بمب دست سازش را . وسط ساختمان قرار داشت قایشد که دق یوارد اتاق. کشت یشد م یکه سر راهش سبز م

 يصدا. چند عدد را وارد کرد و از آن اتاق خارج شد. چسباند واریپنهان کرده بود برداشت و به د يکه گوشه ا

 :سورنا در گوشش زنگ زد

 مثال؟ گهید هیمریبمب تا -

انفجار همه جا را  يمان دور شده بود که صدامتر از ساخت یس. خارج شد يگرید یو از راه خروج دیخند گرید بار

 .لرزاند

**** 

 و هشتاد و نه صدیماه سال هزار و س نیفرورد

 :بلند گفت نیشرو. نشست یصندل يرو سورنا

 ...ادهیاستراحت وقت ز يقربان برا -

 ك:هم بلند گفت سورنا

 هست؟. خوام یاستراحت وقت م يمن صد سال برا -

 :شربت وارد شد وانیپر از ل ینیبا س نییبه آ .کرد دنیشروع به خند نیشرو

 ...شربت دییبفرما -

 .چسبه یگرما شربت م نیتو ا... درسته نیا نببی... به به – سورنا

 .کوستیهر چه از دوست رسد ن... صد در صد -نیشرو

 :رفت يچشم غره ا سورنا

 ...نیشرو -

 :گفت شاندنیبا د نیوارد شد و شرو لوفریبه همراه ن اشاریلحظه  همان
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 ...نیوارد شد شیساعت پ میسرهنگ، آران خبر داد ن ن؟یحال شما؟ خانم شما چطور...به به سرهنگ -

 نیبد حیشه توض یم... نیخونه بود يتو کهیاونم در حال ستیقابل درك ن بتیساعت غ مین نیا -دیخند یکم

 ا؟یآ نیکجا بود

 :را گرد کرد شیچشم ها اشاری

 ...قهیدق هی ریزبون به دهن بگ -

سرش انداخته بود  يهمرنگ چشمانش رو یزمرد که شال. رفت نییو به طرف رخسار و زمرد و به آ دیخند لوفرین

مهتاب که نه سالش بود به طرف افسون دختر . و مهتاب هم وارد شدند دایو ش نیآرت. خوش آمد گفت لوفریبه ن

افتاده بود  يکرد که گوشه ا یبالیوال وپبه ت یهآران نگا.رفت اشاریو احسان چهارساله پسر  نیشرو يپنج ساله 

 :کرد

 بال؟یوال ادیم یک -

 :باال انداخت ییابرو نیشرو. کردند یاعالم آمادگ نییجز سورنا و به آ همه

 .دیایب دیبا...اصال راه نداره قربان -

 :گفت یبه شوخ سورنا

 ؟يد یدستور م ام؟یب دیبا -

 :کرد یمیتعظ مچهیاش گذاشت و ن نهیس يدستش را رو.کرد دنیشروع به خند نیشرو

 !شه یدود از کنده بلند م میبدون دیایب... من غلط بکنم -

 :بلند شد شیاز جا سورنا

 .دمیمن هنوز به پنجاه نرس...یکنده خودت -

 :کرد نییبه به آ یسورنا نگاه. کردند دنیشروع به خند همه

 .گهید ایتو هم ب نییبه آ -

 ...آخه -

 :و به طرفش رفت و دستش را گرفتکرد  یپوف سورنا

 ...نمیبب ایب -

 :به مهتاب گفت نیآرت. ملحق شدند هیبه بق نییو به آ سورنا

 ...مهتاب مواظب بچه ها باش -
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 ...چشم بابا -

 :توپ را در دست گرفت اشاری

 ه؟یچجور يخب گروه بند -

 :لبخند زد آران

 ...هم با هم ونیخانوم ها با هم آقا -

 :زد يشخندین نیشرو

 .هینه بابا نامرد -

 :گفت نیبلند به سمت آران رفت و توپ را از دستش گرفت و به شرو يبا قدم ها زمرد

بعدشم اگر ما ... چون خانم ها مقدم ترن شروع با ما. شده يکه در حق شما نامرد یفهم یم متونیبرد یوقت -

 ...میبرنده شد

 :کرد و گفت هیبه بق ینگاه

 .نیریبگ یرخصهفته م هیهمتون  دیبا -

 :همه شان بلند شد اعتراض

 هفته؟ هی -

 .ده یم یمافوقمونه و خودش بهمون مرخص مساری؟ ت...مگه هچه مشکلی – نیشرو

 :نگاه سورنا دستش را باال برد دنیبا د نیشرو

 ...گناهکارم -

 :گفت نیآرت

 افتادم؟) برندگان و گناهکاران(  winners and sinners لمیف ادیچرا من  -

 گم خانم ها؟ یدرست نم! گناهکارن و خانم ها برنده شهیهم ونیچون که آقا -نیوشر

 :نازك کرد یپشت چشم زمرد

 ...صد در صد -

 ؟یچ ماگر ما برنده شدی – اشاری

 ...نیبه خودتون استراحت بد نیریبگ یهفته مرخص هیبازم  -نییآ به

 :به سورنا گفت نیآرت
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 .نیریبگ یمرخص دیخودتونم با ایقربان گو -

 :گفت یگناه یبا ب سورنا

 ...ده ینم یبه من مرخص یکس یدم ول یم یمن مرخص -

 :بلند گفت يو بعد با صدا دیخند زمرد

 ...خود يبه جا یهمگ -

توپ را بلند  نیآرت يدفع کرد و سورنا برا یتوپ به خوب اشاری. اول را زد سیرا به باال پرتاب کرد و سرو توپ

 شیشکلک در آورد و توپ را برا نیآرت يبرا دایش. دیکوب دایش يپا يجلو نیزم يرو و توپ را دیپر نیآرت. کرد

 .پرت کرد

مقابل  نیزم يبود که توپ را رفع کرد و زمرد آن را به گوشه  لوفرین. زد سیپشت خط رفت و سرو اشاری

 .زد غیج یزمرد از خوشحال. زد اما نتوانست ضربه را دفع کند رجهیبه طرف توپ ش نیشرو. فرستاد

 ...ولیا -

را به  يبعد يضربه . و دو به نفع دخترها بود ستیو ب ستیو چهار بر ب ستیب ي حهیکردند تا به نت يقدر باز آن

و  دیاما به آن نرس دیبه سمت توپ پر نییبه آ. آن را دفع کرد و سورنا محکم به توپ ضربه زد نیآرت. زد نییآ

 .دیسمتش دو سورنا به. آخ گفتنش بلند شد يهمزمان صدا

 شد؟ یچ -

 :به سرعت بلند شد نییآ به

 ...نشد یچیه -

 .دیتواند به او دروغ بگو یکه نم دیسورنا فهم ییایبا نگاه به چشمان در اما

 ...کم هیآرنجم  -

 :را باال زد نییبه آ نیآست سورنا

 ...يچه کرد نیاوه اوه بب -

 :انداخت هیبه بق ینگاه

 .میردگ یما برم... نیکن يشما باز -

 نییکارش که تمام شد به به آ. کرد یرا ضدعفون نییبرداشت و زخم دست به آ نیخانه شدند و سورنا بتاد وارد

 .شد رهیخ
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 ؟یخوب -

 :گذاشت نییدست به آ يسورنا دستش را رو. سر تکان داد نییآ به

 ...گهیمواظب باش د -

 .آن را برداشت و جواب داد.سورنا زنگ خورد لیموبا

 بله؟ -

 :کرد یصحبت م یبود که به زبان آلمان يمرد يصدا

 چه خبرا؟ -

 :زبان داد رییهم تغ سورنا

 ...يوقته که زنگ نزد یلیخ یعنی...یقرار بود زنگ نزن -

 .شیریبگ يشده که احتماال بخوا دایپ یکیآخه  -

 ؟یک -

 .دو تن کینزد.باشهگنده داشته  يمعامله  هی... يتو گهید يقراره دو هفته ... گنده الت یقاچاقچ هی -

 ؟یرانیهنوز ا... کن لیمیاطالعات کامل رو برام ا -لبخند زد سورنا

 .ينکرد ریعذاب وجدانت کمتره که منو دستگ ينجوریا... عمو یبهتره ندون -

 ...تعجب کردم که حرفت رو در مورد بمب باور کردن هیمن از بق یول.. یگ یراست م.آره خب -

شما هم فقط اسما سورنا . باشه یواقع Wolff هیکه  نیمگر ا. نو باور نکنهم يهست که حرفا یکمتر کس -

من نه آدامز هستم نه ... دونم یخوب م یلیخ نویمن ا. ولف هنوز زنده ست اسیدرونت مات... یفروزش هست

ربزرگ و وفادارم به اون چه که پد یول.ولف هستم نیامیقلبم بن يبرم تو ایدن يهر جا... نیبرز یو نه حت نولدزیر

 .نه اعتقادات پدرم... مادربزرگ و عموم بودن

 :لبخند زد سورنا

 ؟يکرد دایرو پ یکس -

منم ... مهربونه یلیاونجا اقامت نداره و البته خ یاالصله ول یآلمان هی. ست لکهیاسمش ز...دختر خوب هی...آره -

 . دمیکال دور خالف رو خط کش. م یبرگشتم به اصل آلمان

 .يجربزه دار... ادیت خوشم مکم کم داره از -

 .يهست ازدواج کرد یدو سال دمیشن! يکرد دایجرئت رو پ نیجربزه؟ انگار شما هم تازه ا -
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 .یاز دو ساله که باهام تماس نگرفت شتریده تو ب ینشون م نیا -

 ...کنه یسوال تو مغز من افتاده ولم نم هی یراست... باالخره -دیخند نیامیبن

 ؟یچ -

 ...ستیونیبرادر صه هیبا ... ارتش راه دادن يتو يسابقه چجور نیا شما رو با -

 يکارا شهیالبته هم... واسطه شد برام يکه جبهه بودم برام پوئن مثبت شد و سردار تشکر یاون هشت سال -

 .نهیذره ب ریمن ز

 :بن نشست يدر صدا ینگران یکم

 ممکنه تماس هات رو چک کنن؟ -

 :دیخند سورنا

 .نیهم...فقط رفت و آمدهام...حد که نه نیدر ا...که ستمیخائن ن گهید -

 :دیکش یآه بن

 ریره ز یم یانتظام يرویارتش و ن ياون همه سابقه ت تو يجور نیا.رمیگ یباهات تماس نم گهیمن د...پس -

 .سوال

 :و ادامه داد دیکش یقینفس عم نیامیبن

 عمو....خداحافظ  -

 :لبخند زد سورنا

 ...خداحافظ -

 :سورنا لبخند زد. با تعجب نگاهش کرد نییقطع تماس به آ از بعد

 ه؟یچ -

 !!!نینبود ا یسیانگل -

 ...بود یآلمان...خب آره -

 :باال انداخت ییابرو نییآ به

 ...يبلد یآلمان ينگفته بود....آها -

 :حلقه کرد نییدستش را دور کمر به آ سورنا

 هست؟ يا گهیسوال د...يهم عبر یسیلمسلطم هم انگ یمن هم به آلمان.پس بذار بهت بگم -
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 :گفت يبا غد نییآ به

 مگه من بازجوام؟...رمینه خ -

 :کرد دنیشروع به خند سورنا

 .يشما تاج سر -

 .آرامش در تمام وجودش پخش شد. سورنا گذاشت ي نهیس يسرش را رو نییآ به

**** 

 

در حال باز کردن دکمه . اق خوابشان شدرفت و وارد ات رونیاحسان را در تختش گذاشت و از اتاق او ب اشاری

 شیشانه ها يرنگش رو یلخت مشک يشالش را در آورد و موها. هم وارد شد لوفریلباسش بود که ن يها

نگاه  لوفریتخت نشست و به ن يو بعد رو دیکش رونیمردانه اش را از تن ب زیزد و بل يلبخند اشاری. پخش شدند

 :را درآورد شیمانتو لوفرین. کرد

 ...عوضش یول... یمردم از خستگ -

 ؟یچ -

 !يریگ یم یهفته مرخص هیو شما  میما برنده شد -

 :با تعجب نگاهش کرد اشاری

 ...بود یشوخ هیبابا  -

 :دیلبش را برچ لوفرین

 ...رمینه خ -

 :کرد دنیشروع به خند اشاری

 م؟ینک یزندگ میاریاونوقت از کجا ب... کننا یخانم کوچولو از اداره اخراجم م -

 .ده یم یخودش بهتون مرخص... فروزش هم اونجا بود مساریخوبه ت -

ده نه خودش  یم یاومد وگرنه نه به ما مرخص یدو روز هم به اصرار سردار ابطح نیا... عادتا نداره نیاون از ا -

 .رهیگ یم یمرخص

 :تخت پرت کرد يخودش را رو لوفرین

 ...شدما دواریام -
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 :لبخند زد اشاری

 .از فرصت استفاده کن. رم اداره یفردا م... نجامیکه احاال  -

**** 

 .شد و آباژور را روشن کرد داریزمرد از از خواب ب قیعم ينفس ها يصدا دنیبا شن نیشرو. دیاز خواب پر زمرد

 شد؟ یچ -

 :نگاه کرد نیبه شرو زمرد

 ...افتم یاون م ادیمن همه ش ...نیشرو -

 ...ره بعد از پنج سال ینم ادتیچرا . يزمرد به خدا مجبور بود -

 :زمرد را گرفت يگلو بغض

 ...اگر نفرستاده بودمشون سراغ آران نیشرو...من -

 :دیزمرد را در آغوش کش نیشرو

 .بس کن زمرد...مرگ بود اقتشونیاونا ل...اونجا بودم یمن اتفاق -

 .ترسم یمن م. پنج ساله ولم نکرده نیشرو. تو خوابم ادیهمه ش م -

 ...یاز من دفاع کن یخواست یتو هم م. خواستم بکشمشون یآخه؟ من که نم یترس یم یاز چ -

آن ها . که به دستور گودرز چند نفر را به سراغ آران فرستاده بود یزمان. افتاده بود شیپنج سال پ ادیبه  زمرد

آن چند نفر . گفت نیا به شروبه زمرد اطالع دادند، او موضوع ر یاو را شناخته بودند و وقت. بودند دهیرا د نیشرو

حمله کردند و  نیکردن آن ها را داشت اما چهار مرد به شرو ریقصد دستگ نیشرو. برسد نیرا معطل کرد تا شرو

غلبه کرد و دست رو گردن او  نینفر چهارم به شرو. اسلحه بکشد کیمجبور شد سه نفر از آن ها را با شل نیشرو

صحنه . کرد کیرا برداشت و به مرد شل نیشرو يداشت که زمرد اسلحه در خفه کردن او  یگذاشته بود و سع

 شیگودرز که فقط گرفتن اطالعات برا. آن پنج سال زمرد را رها نکرده بود یدر ط مردکشته شدن آن  ي

 .داشتند یآن چهار مرد چه سرنوشت دیوقت از زمرد نپرس چیداشت ه تیاهم

اما  دیکرد و کم کم زمرد خواب شیشروع به نوازش موها نیشرو. گذاشت نیشرو ي نهیس يسرش را رو زمرد

انتقال او ... گودرز. چند سال از فکرش گذشت نیتمام ا. شد رهیبود به سقف خ دهیکه خواب از سرش پر نیشرو

به  يضربه ا. مبارزه با مواد ي رهیبه دا شاندوباره منتقل شدن... دیسع ریام... انیفاب...  ییجنا يبه اداره  اشاریو 
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در را باز کرد و افسون را پشت . آمد نییبالش گذاشت و از تخت پا يآرام سر زمرد را رو نیشرو. در اتاق خورد

 .دو زانو نشست نیزم يرو یبه آرام. دیدر د

 شده دختر بابا؟ یچ -

 :دیچشمانش را با دست مال افسون

 ...بره یبابا من خوابم نم -

. کند داریخواست زمرد را ب ینم. کرد و به طرف اتاق افسون رفتافسون را در آغوش گرفت و بلندش  نیشرو

. او خوابش برد از جا بلند شد و به طرف آشپزخانه رفت یقصه گفت و وقت شیافسون را در تختش گذاشت و برا

اذان از  يصدا. پنج صبح بود کینزدساعت . نگاهش به ساعت افتاد. داد هیتک نتیخورد و به کاب خیآب  یوانیل

 .وضو گرفت و بعد از اتمام اذان نمازش را خواند. دیخانه شان به گوشش رس کینزد مسجد

**** 

 رسد ی، پنج راه که به هم م یمرد، پنج زندگ پنج

 ...رزم آرا نیشرو ،ییرضا نیآرت ،یرنجبران، آران صالح اشاریفروزش،  سورنا

 انیپا یراه ب نیخواهد شد در ا چه

 ...شدخواهد  روزیحق پ شهیو هم شهیهم

 خواهد شکست؟ یکس

 ک؟یچه خواهد بود؟ شکستن کدام  شیبها اما

 مهره شطرنج؟ کدام

 شطرنج شکسته؟ کدام

 :بلند شد شیاز جا سورنا

خونتون براش  يقطره  نیو تا آخر نیرانیعاشق ا... نیهست یکه گروه خوب نیشما چهارنفر نشون داد...ونیآقا -

 ...نیجنگ یم

 :تکان داد ينا سرسور. مردان بلند شدند ي همه

 ...یعل ایپس  -
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 یاله يشد به حول و قوه  تمام

 ن.فاطمه

 و نود و دو صدیخرداد ماه هزار و س نوزدهم

 ...جلد اول يانتها

 .سورنا فروزش پیسرت يبرا يآغاز). یمرد باران کیسرنوشت ( يدر جلد بعد ادامه

 ...داستان ادامه دارد نیا

 

 

 

 

  92خرداد   : یینها انیپا

  93 آبان: شار در سایت نودهشتیا انت
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