


 نرگس نجمی                                                         لب آینه شکستق

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 قلب آینه شکست 

 اثری از نرگس نجمی

 فصل اول 

اش رخش را پشت سیاهی مطلق موهای مشکینیم

 پنهان کرد. 

ی قدی نگاهی به خودش کمی عقب رفت و در آینه

اش را مرتب کرد و برای انداخت. پیراهن ماکسی فیلی

آخرین بار و با وسواس انگشتانش را روی موهایش 

 کشید. 

اهمیت بی چهرهی ضعیف در بلند شد و ماهصدای تقه

 به سمت تختش رفت. 

کرد، در به آهستگی روتختی سفیدش را که مرتب می

نگاهش نکرد.  چهرهشد و عفیفه آرام وارد شد. ماه باز
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باز کمد را که دید قدم تند کمر راست کرد و در نیمه

 کرد.

بست، عفیفه به آهستگی داخل آمدنش وقتی در را می 

 گفت 

 اومد. -

چهره رو به او کرد و با ابروی باال رفته به توربانش ماه

 اشاره کرد. 

 اومده رو پیشونیت. -

چهره به سمت در را باال داد و ماه سریع توربانعفیفه 

 رفت. 

 همه اومدن؟ -

عفیفه پشت سرش از اتاق بیرون رفت و آهسته در را 

 بست.
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های روی سنگ چهرهصندل ماه هایصدای پاشنه 

 شیری، صدای عفیفه را در خود خفه کرد. 

 اومدن. -

از ی مسی گره خورد و آهسته دور نرده چهرهدست ماه

 ها پایین رفت.پله

که به موهای رفت و در حالیعفیفه پشت سرش می 

 کرد لب زد. ی او نگاه میشینیون شده

 کاش یه کم عجله کنی، آقا عصبانی میشه. -

هایش سرعت نه سری جنباند و نه به گام چهرهماه

ها که ی خندهداد. میان هال ایستاد و به صدای همهمه

 سپرد. آمد گوش از سالن می

 اردور حاضره؟ -

 عفیفه روبرویش ایستاد.
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 بله. -

سری تکان داد و با وقار به سمت سالن رفت.  چهرهماه

 عفیفه نگاه از او نبرید تا وارد سالن شد. 

رفت تا به کارگر روزمزد وقتی به سمت آشپزخانه می

بگوید برای آماده کردن میز حاضر باشد در دل دعا کرد 

 بردارد. چهرهدست از سر ماهیک امشب را مخبر 

ی سالن را پایین رفت و نگاهی به ماه چهره تک پله

سمت راست انداخت. جایی که مبلمان سلطنتی 

 ی مخبر را در خود جای داده بود. سلیقه

نگاهش سریع از روی افراد خانواده رد شد و روی 

ملیحه ثابت ماند. زنی که حتی ظاهرش هم هیچ 

 ی اشرافی مخبر نداشت.خانوادهسنخیتی با 

یک قدم که جلو رفت، ملیحه متوجه حضورش شد و با  

 دست گذاشتن روی زانوهایش از جا بلند شد. 
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. ایستادن او باعث سکوت شد و همه سرگرداندند

 جلو رفت.  چهرهماه

 خوش اومدی.-

 ملیحه دستی که سمتش دراز شده بود را فشرد.

 رسی! به نظر می. خوب چهرهممنون ماه-

 شد.  پشت موهای سیاهش پنهان چهرهپوزخند ماه

 طور. چند ساله ندیدمت؟ تو هم همین-

ابروهای نازک ملیحه گره خورد و نیم نگاهی به مخبر 

 که پا روی پا انداخته بود انداخت. 

 بیشتر از بیست سال. -

راهش را به سمت تک مبل روبروی ملیحه در  چهرهماه

 رفت. پیش گ

 بینمت.خوشحالم که می-
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ملیحه به تبعیت از او نشست و دستی روی موهای حنا  

اش کشید. خیلی بیشتر از هفتاد و سه سال به خورده

که در شصت و پنج  چهرهرسید. بر خالف ماهنظر می

داد. دقیق به هم تر نشان میسالگی، ده سال جوان

 سرد.  چهرهنگاه کردند. ملیحه موشکافانه و ماه

 صدای مخبر که باال رفت، خط نگاهشان شکست. 

 گشنمونه؛ این عفیفه کدوم گوری موند؟ -

ابروهای ملیحه درهم رفت و سرش را پایین انداخت و 

 هایش مشت شد. دست

 غزاله از جا بلند شد. 

 زنم. یه سر به آشپزخونه می-

نگاه سامان با او کشیده شد تا از سالن بیرون رفت. 

اش مخبر نگاهی به شلوار جین او و شومیز صورتی

 انداخت و سری تکان داد. 
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خوره. صد بار گفتم دختر حالم از تیپش به هم می-

 گرده.. مثل مردا میپوشهشلوار نمی

کرد زد و در حالی که به ملیحه، نگاه می کامیار قهقهه

 باال داد. ابرو 

دست مادرم تا بزرگش کنه دایی  دادیشپس باید می-

 جان. 

 مخبر دستش را روی صورتش کشید. 

 ای بشه که بدمشام خانم جلسهخواستم نوهمگه می-

تونست درست بچه بزرگ دست مادرت؟ اون اگر می

ی تنت رو خط آورد که همهکنه تو رو اینطوری بار نمی

 ذاری تتو. خطی کنی و اسمش رو ب

خیال دستش را باال گرفت و بازوی کامیار بی

شرتش دور بازویش اش بیرون زد و آستین تیعضالنی

 خط انداخت. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نرگس نجمی                                                         لب آینه شکستق

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 حیفت نمیاد به این اژدها میگی خط خطی؟ -

 مخبر پوزخند زد. 

آدم هر چی که آرزو داره و تو خونش نیست -

رو بازوش که بگه من اینم. اگه اینطوری  کوبتشنمی

 زدی باعرضه. د باید رو پیشونیت میبو

 

 1_پارت#

 

ابروهای ملیحه بیشتر گره خورد و کامیار لب بست. به 

پشتی مبل تکیه زد و سعی کرد لبخند را روی لبش 

 حفظ کند.

مخبر که از زیر چشم ملیحه را زیر نظر داشت به  

 ی مبل طالیی تکیه زد. سمت او چرخید و به دسته
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همه سال قدم نگفتی حاج خانوم، چی شد بعد از این-

 رنجه کردید؟

نگاه همه روی ملیحه نشست. تمامشان کنجکاو بودند.  

تر به زنی که تنها چند آهو کمی جا به جا شد تا دقیق

به شربت  چهرهدیده بود نگاه کند. ماه عکس از او

 ی ملیحه اشاره کرد. نخوردهدست

 گرم شد. -

 مخبر صدا بلند کرد. 

 زنم. دارم حرف می-

چهره حتی نگاهش نکرد و آهو پر اخم به مخبر ماه

 غره رفت. چشم

کاری شده ملیحه لب گزید و لیوان را از روی میز کنده

 د. برداشت و به برادرش نگاه کر
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دلم برای همتون تنگ شده بود. پیر شدیم مخبر، -

ها رو دیگه وقتشه به فکر اون دنیامون باشیم و کینه

 بریزیم دور.

مخبر باال پرید و به تسبیح عقیق نشسته میان ابروی 

 انگشتان ملیحه اشاره کرد.

بودی. از کی تا حاال  دنیات از وقتی یادمه تو فکر اون-

 ست مهم شدن؟ آدمای این دنیا وا

ی کوچک ملیحه تابی به تسبیحش داد و جرعه

 شربتش را به سختی بلعید. 

 ناراحتی برم. -

 مخبر سریع جواب داد.

نه، فقط از تو بعید بود از این کارا بکنی. یه دفعه زنگ -

 بزنی و بگی میام و ... 
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سامان سعی کرد جو را سبک کند و ملیحه را از 

 جات دهد. وضعیتی که دچارش شده بود ن

 بینمتون. به شخصه خیلی خوشحالم که می-

ملیحه نگاهش کرد و در آن لبخندی گرم روی لب 

 هایش نشست. 

آخرین باری که دیدمت شش سالت بود. داشتی تو -

 دوییدی که خوردی زمین. همین حیاط می

دندونم شکست و شما اون رو انداختید تو شیر و -

رو  ت شما دندونمدوباره گذاشتید سر جاش. دکترم گف

 نجات دادید. 

 ملیحه لبخند زد و سر تکان داد. 

 پس همه چیز یادته. -
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درد کشیدم که نمیشه  اون روز رو خوب یادمه. انقدر-

 از یادم بره. 

و عفیفه که وارد  چهرهاش فکر کرد؛ ماهملیحه به جمله

 طور. سالن شده بود هم همین

معنایی داشت فراتر از برای هر کدام از آنها درد 

رفت هم هیچ تغییری دندانی که حتی اگر از دست می

کرد. برای یکی درد همیشه سرکوب شدن ایجاد نمی

بود و برای دیگری تحمل خیانت و برای یکی لب بستن 

 رو به ظلم.

قدر عمیق که لبخند ها ریشه داشت. آندرد در وجود آن

ایش چهره روی موهملیحه رنگ باخت و دست ماه

ها اش را بیشتر زیر آنگرفتهرخ ماهنشست تا نیم

پنهان کند و عفیفه قدم کند کرد و جای میزی که باید 
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گذاشت گم سینی سنگین در دستش را روی آن می

 کرد. 

 

 2_پارت#

 

های سست عفیفه، سینی را از او غزاله با دیدن قدم

 گرفت و عفیفه به سرعت از سالن بیرون رفت.

 له نگاه کرد. مخبر به غزا 

میری یه ی لعیایی؛ گدا زاده. میحقا که دست پرورده-

 روز بشینی و بذاری مستخدم کارش رو بکنه؟ 

به سرعت به طرف مخبر رفت و موهای سفیدش  غزاله

 را بوسید. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نرگس نجمی                                                         لب آینه شکستق

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ای. یه شب من گدا زاده رو زادهقربون شما که اشراف-

خاندان  یتحمل کنید تا بتونم یه دل سیر گمشده

 کبیری رو ببینم.

آهو تمام تالشش را کرد تا حرف نزند؛ تا مثل همیشه 

دهد پدربزرگش را می هایاو نباشد که جواب تندگویی

 . ادبیو متهم شود به حاضر جوابی و بی

 ملیحه زمزمه کرد 

 گمشده... گمشده... -

 مخبر خندید. 

فرقه بین گمشده و خودگم کرده. ملیحه خانم خودش -

 دونست که خودش رو گم و گور کرد. رو از ما نمی

سامان که دید باز هم شرایط برای ملیحه سخت 

 شود از جا بلند شد. می
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 شام حاضره؟ -

های ماست و زیتون را سریع روی میز چید غزاله کاسه

 و سینی را در دست گرفت. 

 حاضره. -

پلو وارد سالن شد که ا سینی بزرگ باقالیعفیفه ب

 ایستاد.  چهرهماه

 تر عفیفه. لطفا سریع-

عفیفه سری تکان داد و از سالن بیرون رفت و غزاله به 

 دنبالش. 

 انداخت و پوزخند زد.  چهرهمخبر نگاهی به ماه

لطفا! مادربزرگ که این بشه، نوه میشه یکی مثل -

 غزاله. 

 شده بود از جا بلند شد. آهو که طاقتش طاق 
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پایین بره  یه امشب رو بذارید غذا از گلومون-

دونیم از دید شما چی هستیم. ی ما میپدربزرگ. همه

عرضه. سامان ایم و کامیار بیمن و غزاله گدا زاده

خور بدترکیب. انقدر متجدد توخالی و مادربزرگ، مفت

ا گفتید که همه حفظ شدیم و در حقیقت دیگه روی م

دید این یه لقمه غذا رو اثر نداره. حاال اجازه می

بخوریم و با عمه بیشتر آشنا بشیم یا همه مثل همیشه 

 هامون؟با اعصاب خراب بریم خونه

مخبر سریع از جایش بلند شد. آن.قدر سریع که 

تواند ملیحه مات ماند چطور مردی در هفتاد سالگی می

 فرز و چابک باشد.  آنقدر

 دش را به او رساند و روبرویش ایستاد. کامیار خو

 باش دایی جان.  آروم-
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ها وارد شده بود مبهوت غزاله که تازه با ظرف ماهیچه

 به آنها نگاه کرد.  

 چی شده؟ -

 مخبر صدا بلند کرد. 

خوای بشه؟ خواهرت زبون طبق معمول! چی می-

 درازی کرد. 

چهره به سمت میز رفت و بدون اینکه به کسی نگاه ماه

 حسش بلند شد. کند صدای بی

نمیگم آبروداری کنید، اما یه امشب که مهمون داریم -

 یک کم خودتون رو کنترل کنید. 

ملیحه معذب از شرایط پیش آمده از جا بلند شد و به 

 الش سامان جلو رفت تا به میز رسیدند. دنب
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عفیفه خورشت فسنجان را روی میز گذاشت و غزاله 

سینی برنج را از کارگری که برای آن شب استخدام 

کرده بودند گرفت و روی میز گذاشت. مخبر سکوت 

چهره دست روی نقطه ضعفش گذاشته بود، بد کرد. ماه

جلوه کردن شخصیتش. حتی اگر خودش هم 

ست آبرویی نزد خواهرش ندارد باز هم دانمی

 اشخواست ملیحه بفهمد که حتی با خانوادهنمی

سازگاری ندارد.  دستی میان موهای سفید و پرپشتش 

ها را به آهو که خونسرد قاشق کشید و با چشم غره

 گذاشت نگاه کرد. ها میکنار بشقاب

 دم بچه جون.بعدا جواب این کارت رو می-
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که  خواستهو شنید، اما نه حوصله داشت و نه میآ

 جواب دهد. 

گرفت و وسط میز  بلند ژله را از غزاله ظرف پایه

 گذاشت و رو به ملیحه کرد. 

 بفرمایید عمه جان. -

روبروی هم نشستند و مخبر طبق  چهرهملیحه و ماه

 معمول باالی میز.

  سامان نگاهی به غذاها انداخت و لبخند زد. 

 . ، عاشق فسنجونهجای مامان خالی-

 به او نگاه کرد.  چهرهماه

 میگم عفیفه برات بذاره براش ببری. -

سامان لبخند زد. مخبر در حالیکه بشقابش را از باقالی 

 کرد اخم کرد. پلو پر می
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 خواست بیاد.الزم نکرده. می-

سامان چیزی نگفت و غزاله بشقاب او را برداشت و در 

 کرد جواب داد از برنج می که کفگیرش را پرحالی

کنم الزم باشه زحمت بکشید و بفرستید فکر نمی-

 خواستن اینجا بودن. براشون. به قول پدر بزرگ اگر می

مخبر سری به تصدیق تکان داد و آهو دقیق به 

 خواهرش نگاه کرد. 

خوردن. در ضمن فکر هم چیزی نمی اگر میومدن-

 بقیه صحبت کردن کافیه. کنم در مورد می

دست  سوپش یرو به ملیحه کرد و دید که کاسه

 نخورده باقی مانده.

شیم کمی از جان. در ضمن خوشحال میبخورید عمه-

 خودتون برامون بگید. 
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 لبخندی زد و زیر چشم به مخبر نگاه کرد. ملیحه نیم

چی بگم عزیزم؟ زندگی منم مثل مخبر. فرق زیادی -

 نداره. 

ی مخبر غذایش را قورت داد و دستمال سفره

 هایش کشید.مخصوصش را روی لب

کجای زندگی من مثل توئه؟ من همیشه پیش بابا -

بودم، تو توی اتاقت. تو با مادرت بزرگ شدی، من 

ه یکبار مادرم رو دیدم. وضعیت االنمونم معلومه. من ب

قرآن و اذکار و  چیزی که بودم چسبیدم و تو رفتی الی

شدی. من دو تا پسرم رو خاک کردم و تو  ادعیه قایم

یه پسر داری. تو رفتی زن یکی شدی که آخر شربت 

ی دقم رو شهادت نوش جان کرد و من هنوز دارم آینه

 همه.  فهمم کجای من و تو شبیهکنم. نمیتحمل می
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یرینش را به دندان گرفت و عفیفه آهو پر حرص لب ز

کرد، زیر چشم ها را از نوشابه پر میکه لیواندر حالی

اهمیت قاشقش چهره بینگاه انداخت. ماه چهرهبه ماه

 را در دهان گذاشت و آهو از شدت خشم چشم بست.

 ملیحه با ابروهای گره خورده به مخبر نگاه کرد.  

شدم و چی  خواد بدونه من چطوری بزرگآهو می-

دارم و چی ندارم و کال زندگیم چطور گذشته و 

گذره. اما خوب گفتی داداش، همه چیزایی که تو می

نداری و من دارم رو شمردی اال اون چیزی که باید 

 گفتی و نگفتی. می

 مخبر پوزخند زد و به پشت صندلی تکیه داد. 

 اون چیه؟ -

تو یه خانواده داری که دورت رو گرفتن، من جز -

 کس رو ندارم. پسرم هیچ
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هم به او  چهرهزد، آنقدر بلند که حتی ماه مخبر قهقهه

های ریز کنار نگاه کرد. ملیحه دستش را روی چروک

 اش را حبس کرد. هایش کشید و نفس گرفتهچشم

شناخت. خوب ی او مخبر را نمیکس به اندازههیچ

بعدش اتفاق  خندددانست وقتی مخبر اینطور میمی

 بدی خواهد افتاد. 

 

 4_پارت#

 

اش برید و اخم در سکوت نگاهش کرد تا صدای خنده

 کرد. 

گی، من یه خانواده دارم که اگر همین االن راست می-

بگم از ارث و میراث خبری نیست یک دقیقه هم اینجا 

 . مونننمی
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 ش را آرام کند. سامان سعی کرد پدربزرگ

کس به مال و اموال شما چشم ندوخته اینجا هیچ-

 پدربزرگ. 

 هایش را پایین کشید و ابروهایش را باال. مخبر لب

 کنیم. باشه، امتحان می-

دستمال را کنار بشقابش روی میز گذاشت و کمی 

 اش را عقب داد و باد در غبغب انداخت. صندلی

خوام هر چی دارم و می فردا صبح با وکیلم قرار دارم.-

 ندارم رو ببخشم به ملیحه. 

برای یک لحظه دهان آهو از تعجب باز ماند. نگاهش 

بین ملیحه و مخبر رفت و برگشت و به پشت صندلی 

 تکیه داد. 

 غزاله خندید. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نرگس نجمی                                                         لب آینه شکستق

 EXCHANGE GROUP  از یکار

کنید. باالخره باید آفرین پدربزرگ، خوب کاری می-

 های دوری رو یه جوری جبران کنید دیگه. این سال

 اهمیت به او ادامه داد. مخبر بی

رسه. حتی این هم به شماها نمی از من یه پاپاسی-

 ره. دم میخونه رو هم می

هایش را زیر چانه قالب کرد و دست چهرهرو به ماه

 کرد. 

واسه خودت فکر یه خونه باش. چون شرط من برای -

 شماهاواگذاری اموالم به ملیحه اینه که هیچ سهمی به 

هیچ چیز به نام شما  تونهنده. تا زمان مرگش نمی

ی اموالم وقف خیریه صورت همهبکنه. در غیر این

میشه. البته جز اون قسمتی که قانونا به شما تعلق 

 تونم جلوش رو بگیرم.من نمی گیره و بدبختانهمی
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کرد و زده به مخبر نگاه میهای حیرتملیحه با چشم

ی پارچ مانده بود و تنها به وی دستهعفیفه دستش ر

کس، حتی عفیفه که به کرد. هیچنگاه می چهرهماه

شناخت کوچکترین حرکتی در صورت و خوبی او را می

 نگاه او ندیدند. 

پیش رفت و ظرف ساالد را برداشت و  چهرهدست ماه

 رو به ملیحه گرفت. 

 بخور ملیحه جان. -

 چهرهد بود و چشم ماهساال یملیحه چشمش به کاسه

به او. وقتی سکون ملیحه را دید، ظرف را روی میز 

 گذاشت. 

دونی که من اهل تعارف از خودت پذیرایی کن. می-

 نیستم. 
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حتی سامان همیشه خاموش هم با ابروهای گره خورده 

کرد. باالخره سکوت سنگین را به مادربزرگش نگاه می

 کامیار شکست.

 خوای زن دایی رو آالخونیری میدایی، سر پ ایول-

 واالخون کنی؟ 

 ی کامیار خندید. بار به ادبیات عامیانهمخبر برای اولین

ی کافی از من بهش رسیده. دیگه وقتشه یه اندازه به-

 فکری به حال خودش بکنه. 

که از روی اش پیچید و در حالیو باز هم صدای قهقه

 صندلی بلند میشد گفت 

 کنه زودتر از من بمیره. شایدمزو میاینطوری آر-

خودش رو خالص کرد و من و خودش رو با هم راحت 

 کرد. 
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چهره گره خورد. نفس عفیفه گرفت و نگاه ملیحه و ماه

 یکی با تأسف و دیگری سرد و سخت. 

آهو به یک.باره از پشت میز بلند شد و به غزاله اشاره 

 کرد. 

 راه بیفت بریم. -

 غزاله لب زد

 را؟ چ-

آهو خم شده به خواهرش خیره ماند و صدایش را 

 پایین برد. 

 . کشمشیه جمله دیگه بگه می-

شناخت سریع غزاله که طبع عصبی خواهرش را می

 بلند شد. 

 باشه.-
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 5_پارت#

 

های مخبر را هضم نکرده بودند که هنوز سنگینی حرف

آهو و غزاله را آماده جلوی در دیدند. ملیحه نگاه 

ها دوخت و آهو لبخند به اجبارش بارش را به آنتاسف

 را روی لب نشاند. 

امیدوارم یه فرصت واقعی پیش بیاد و بتونم بیشتر -

 باهاتون آشنا بشم. 

ملیحه لبخندی زد و سامان که معذب به آنها نگاه 

 کرد بلند شد. می

 رسونمتون. من می-

 آهو سریع جواب داد.
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 گیرم. نه، آژانس می-

را از روی میز برداشت و به سمت  سامان سوییچش

 ها رفت. آن

 . کنهنه، منم نیم ساعت دیگه باید برم. خیلی فرق نمی-

 کامیار خندید.

لقمه از گلوتون بره  ذاشتینهمه رفتنی شدین؟ می-

 پایین بعد. 

 آهو خیره نگاهش کرد. 

حرص خوردیم  ها رو شما قورت دادی، ما انقدرلقمه-

 که سیر شدیم. 

 گفت و سری برای ملیحه تکان داد و از در بیرون رفت.

 ی سرخ و پر چین و شکن ملیحه را بوسید. غزاله گونه 

 شدم. میتونمن عاشق خانو-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نرگس نجمی                                                         لب آینه شکستق

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ی او کشید.ملیحه دستش را روی گونه

 شیرین من. خوشحالم که دیدمت. -

 مخبر صدا بلند کرد.

 . بدو برو دنبال خواهر جونت-

 ای برای مخبر فرستاد و خندید غزاله بوسه

پدر بزرگ، لنگه نداری. همچین تار و  عاشق اخالقتم-

 تاجتنکنه همه محکنی هیچکس ندونه فکر میمار می

 کنی. از باال باالها به بقیه نگاه می که انقدر

زبون تو هم دراز شده. خواهر بزرگ که اون باشه، از -

 تو آدم درست و حسابی درنمیاد. 

غزاله دستش را پشت کمرش گذاشت و به عالمت 

 تعظیم خم شد.
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خاندان کبیری هستم  ینمک پرورده و بزرگ شده-

اندان کبیری حرف زده که سرور من. کی روی اصالت خ

من دومیش باشم؟! من اگر چیزی هم دارم از ژن پدر 

 .بزرگ و تعلیماتشه

 چشمک ریزی به ملیحه زد و از سالن بیرون رفت. 

 سامان کمی پا به پا کرد و صدای ضعیفش بلند شد. 

 . با اجازه-

 چهره نگذاشت مخبر زهر آخرش را بریزد.ماه

 به سالمت. -

ر از کمان رها شده از سالن بیرون رفت و سامان مثل تی

 ی کامیار پیچید. صدای نفس آزاد شده

 خب به سالمتی همه کوچ کردن. کجا بودیم؟ -

 مخبر از جا بلند شد و رو به او کرد. 
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 من با خواهرم حرف دارم، کسی مزاحم نشه. -

 کامیار اخم کرد.

 شید که.ای بابا، دونه دونه دارید تار و مار می-

اش را از روی میز از جا بلند شد و سوییچ و گوشی

 برداشت. 

پس منم میرم تا یکی دو ساعت دیگه میام دنبال -

 مامان.

هیچ کدام جوابی به او ندادند. سوت زنان از سالن 

 خارج شد و مخبر به ملیحه اشاره کرد. 

 بریم آالچیق. -

رفتند، صدای مخبر بلند طور که به سمت در میهمین

 شد.

 فیفه، میوه و چایی بیار تو حیاط. ع-
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ی مخمل ماه چهره آهسته به سمت پنجره رفت و پرده

ی آنها که بلندایش تا زیر ای را کنار زد و به سایهقهوه

ها شد خیره ماند. فکر کرد باید پردهپنجره کشیده می

ای که سال به نفرهرا عوض کند، مبلمان، میز دوازده

تی تابلو فرش نشست. حسال کسی دورش نمی

زد به وجودش باید به انباری ی مخبر که نیش میچهره

ها که زیر آالچیق رفت. خط نگاهش روی آنمی

گذاشت نشست. نشستند و مستخدم برایشان چای می

 عفیفه پشت سرش ایستاد. 

ده مبادا آبروش جلوی خواهرش جواب آهو رو نمی-

میراث بره؛ اما خیلی راحت میگه همه به خاطر ارث و 

 خوانش. می

پرده را تنظیم کرد و به میز شلوغ غذاخوری  چهرهماه

 نگاه کرد.
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کرد، قاشق و چنگال و باید سرویس را هم عوض می 

های گلدوزی شده. عفیفه چای را حتی دستمال سفره

روی عسلی گذاشت و به او که روی تک مبل 

 نشست نگاه کرد. می

 حالت خوبه؟ -

 هش کرد. دقیق نگا چهرهماه

 میز رو جمع کنید. در ضمن اردور چی شد؟ -

 عفیفه ناراحت و نگران نگاهش کرد. 

 کنم. اردور یادم رفت. خوبی؟ میز رو جمع می-
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هایش استکان چای را برداشت و جلوی چشم چهرهماه

 گرفت و چرخاند. 

طور جای انگشتات ی استکان رو بگیر که ایندسته-

 کنم چند بار گفتم. . فکر مینمونه رو شیشه

 تر جلو رفت.عفیفه نگران

 چشم. حالت خوبه؟ -

 ماه چهره نگاهش کرد. 

 رم بخوابم.میز رو جمع کن. من می-

بدون اینکه به چای لب بزند استکان را روی میز 

گذاشت و از سالن بیرون رفت. عفیفه خیره مانده به 

 استکان لب زد.

لعنتت کنه مخبر کبیری باز وسواسش شروع شد. خدا -

 که همه رو داغون کردی.
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 کلید را در قفل چرخاند و  بوی قهوه در مشامش پیچید. 

هایش نشست و در حالی.که ای روی لبلبخند خسته

 گذاشت، در را بست.هایش را در جا کفشی میکفش

سوی آباژور جلو رفت و به اطرافش نگاه کرد. با نور کم 

فته بود. روی تک مبل نشست همه جا در سکوت فرو ر

 و سرش را تکیه داد و به دیوار خیره ماند.

های تو در تو های طالیی کاغذ دیواری مثل مارپیچرگه 

 هایش را به دنبال خود کشید. چشم

خوابی و دوازده ساعت رانندگی مداوم دو شب بی 

هایش را اش کرده بود که به سختی پلکآنقدر خسته

 داشت. باز نگه می

 ها هوشیارش کرد. های قدیمی پلهی پارکتصدای ناله
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ها را آهسته پایین چشم به پاهای امین دوخت که پله

 آمد.می

های خوش طعمت یه فنجون به پسر از اون قهوه-

 رسه؟می اتخسته

 ی آخر را پایین رفت. امین جا خورده نگاهش کرد و پله

 کی اومدی بابا جان؟ -

هایش و با شست و سبابه چشم اشکان از جا بلند شد

 را ماساژ داد. 

همین االن. یه فنجون قهوه مهمونم کنی رفتم که -

 بخوابم. 

رفت زمزمه که به سمت آشپزخانه میامین در حالی

 کرد.

 ای پادشه خوبان، داد از غم تنهایی.-
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 اشکان خندید و به دنبال او راهی آشپزخانه شد. 

 ی دالور؟ من که باز آمدم، مشکلت چیه آقا-

امین نگاهی به ساعتش انداخت و در عین حال دستش 

 روی کلید برق نشست و فضا روشن شد. 

خوای بخوابی. مطمئنم تازه ساعت هشت و نیمه و می-

 ری اداره. الطلوع هم میصبح علی

اشکان پشت میز چهار نفره نشست و به امین که در 

 حال پر کردن فنجان قهوه بود چشم دوخت.

گه، به جای سه هفته ماموریت یک هفته نه دی-

مرخصی گرفتم تا در خدمت پدر گرامی باشم. اما تو رو 

 خدا صبح بیدارم نکن. 

ها را روی میز گذاشت و روبروی اشکان امین فنجان

 اش نگاه کرد. های خستهنشست و به چشم
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صبح یکی از این دوستات یا سرهنگ حیدری  -

 کنه. بیدارت می

 

 7_پارت#

 

هنوز کالم آخرش را نگفته بود که صدای گوشی 

 اشکان بلند شد. با دیدن اسم افروز خط را آزاد کرد. 

 سالم. -

 سالم. رسیدی؟ -

 آره. -

 باشه. به بابا سالم برسون. -

 . شب بخیر. سالمت باشی. ممنون از تماست-

 بخیر. تشب-
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گوشی را روی میز گذاشت و فنجانش را برداشت. 

به چشم امین نیفتد،  تمام تالشش را کرد تا چشمش

لذت ببرد.  اشاما سنگینی نگاه او نگذاشت از قهوه

 نگاهش نکرد، اما جواب سوال چشمانش را داد. 

 خواست ببینه رسیدم یا نه.افروز بود، می-

 امین لب زد

 ام تنها. ها نشستهپسیمن در این دلوا-

اشکان کالفه فنجانش را روی میز گذاشت و به 

 های پدرش نگاه کرد. چشم

ی امین بیشتر دلش برای آرزوهای بر باد رفته

ی خودش. از جا بلند سوخت تا زندگی از دست رفتهمی

 شد.

 من میرم بخوابم. -
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 رو نخوردی. اتقهوه-

 کنه. می خوابمحواسم نبود، بی-

مین سری تکان داد و اشکان صندلی را زیر میز سر ا

ها نشست و امین اش روی پارکتخسته هایداد و قدم

 خارج شد.  نگاهش کرد تا از دیدرسش

ها و گوشی اشکان با هم بلند شد. صدای صدای پله

 شد شنید. که دور و دورتر میاشکان را در حالی

 صادق یک کلمه از پرونده حرف بزنی خودم-

ی قتلت رو هم با خودت خاک کشمت و پروندهمی

 کنم. می

امین لبخند زد و از روی صندلی بلند شد. چراغ را 

های سفید در سیاهی مطلق فرو خاموش کرد و کابینت

امین که در عرض هشت ماه از هر  . مثل زندگیرفتند

 چه رنگ بود خالی شد 
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کرد. حاال ها رد شد و آباژور را خاموش از میان مبل

ی دوم فضا را سوی المپ طبقهدیگر فقط نور کم

 کرد.روشن می

 ها باال رفت و زمزمه کردآهسته از پله 

زند دل... ز دلتنگی به هر در ز هجران تو پر پر می-

زند دل... چو بلبل در فراق رویت ای گل... به دیوار می

 زند دل.قفس سر می

اش را به سختی فرو داد. وارد خواند و بغض تنهایی

 دوم که شد، صدای اشکان را شنید.  هال کوچک طبقه

خوام بخوابم. تو که سه ساله درگیر این االن فقط می-

 ای، یه هفته هم روش. پرونده

اش امین سر تکان داد و دستی میان موهای جوگندمی

 کرد. نمیهایش برای رفتن به اتاق یاری کشید. قدم
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دستش را روی کلید برق گذاشت و با شنیدن 

 خداحافظی اشکان روشنایی از دل هال پر کشید. 

های پیراهن وارد اتاقش شد و با طمانینه دکمه

اش را باز کرد. عهد کرده بود آن شب کتاب سه مردانه

ها با موری را تمام کند، اما وقتی کتاب به دست شنبه

د و چراغ مطالعه را روشن گرفت و روی تخت دراز کشی

 کرد، کلمات جلوی دیدگانش در هم پیچیدند. 

زندگی اشکان در عرض سه ماه از اوج به خاک نشسته 

ی پدرش کرد. شاید باید خوشحال بود و او را هم خانه

بود که بعد از منصوره فقط پنج ماه تنها ماند و می

سوخت از پسرش خلوت خانه را بر هم زد؛ اما دلش می

هایش که دید و لبهای اشکان میزی که در چشمسو

 خنده را فراموش کرده بود. 
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اش پسرش بود. پسری که بیست و نه تمام دلخوشی

سال عمرش را سرخوش و شاد زندگی کرده بود و در 

عرض سه ماه آنقدر تغییر کرد که امین هم به سختی 

 شناخت. او را می

خورد می اشکانی که همان لحظه با تمام خستگی تاب

ها هم با او سر جنگ تا خوابش ببرد، اما انگار ستاره

ها به آن اشداشتند که هر چه از روی تخت یک نفره

 هایش گرفتند.خیره شد بیشتر خواب را از چشم

 

 8_پارت#

 

از یک ساعت پیش که به تخت رفته بود  ترخسته

ی نشست و به سیاهی چشم دوخت. جای همه
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ست و نیاز به نور نداشت. اما انگار دانوسایلش را می

 گشت که در آن اتاق نبود. دنبال چیزی می

نگاهش در جاهای خالی اتاقش گشت. جای خالی قاب 

بد رنگی که  اش روی دیوار. جای پافعکس عروسی

ی دوستش بود و افروز همان روزی که آن را به هدیه

ن خانه برد آنقدر به آن خندید که اشکان پاف را مهما

ی پدری کرد. هر چند که بعد از رفتن افروز با اتاق خانه

دوره شد که  هایشدیدن پاف آنقدر صدای خنده

 ترجیح داد آن را به انباری بفرستد. 

گفت هنوز هم گرفت و میشاید باید با افروز تماس می 

فرصتی هست، اما واقعا بود؟ جواب این سوال را خوب 

 به آن فکر کند. خواست دیگر دانست و نمیمی

از جا بلند شد و دستش روی دیوار حرکت کرد و لوستر 

 ی کم نورش روشن شد.دو شاخه
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از وقتی شد مامور قانون به خودش عادت داد در  

فضای نیمه تاریک زندگی کند. باید چشمش در همین 

 دید. جان هم همه چیز را میروشنایی نیمه

اش رفت. کمی به اطراف نگاه کرد و به سمت گوشی

بیرون  اشباید ذهنش را از افروز و زندگی خراب شده

 کشید. می

 ها نوشت. اسم صادق را لمس کرد و در باکس پیام

 جریان چیه؟ -

 به چند ثانیه نکشیده جواب رسید.

خسته شدم، هیچ سرنخی نیست. توبیخ شدم آقای -

 دالور، رفیق گرمابه و گلستان. 

ودش را روی تخت لبخند روی لب اشکان نشست و خ

را بیشتر کنار زد تا ستارگان در قاب  انداخت و پرده

 چشمانش باشند. 
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رفیق رو خوب اومدی، اما من نه با تو گرمابه رفتم و -

ی من نه گلستان. هر چی بود فشنگ و تفنگ و نقشه

بود و از زیر کار در رفتن تو. فردا اگر حال داشتم میام 

 اداره. بهتره که باشی. 

ی صادق یعنی به هدفش رسیده و ی خندهایموج

 اشکان را وارد پرونده کرده. 

گوشی را روی پاتختی انداخت و تکیه داده به تاج 

تخت و چشم بست. اگر ذهنش را درگیر کارش 

 خورد. کرد، زندگی مثل خوره او را مینمی

خودش را پایین کشید و مچ پاهایش را روی هم 

هایش نشست چشماش روی انداخت و بازوی عضالنی

و با فکر اینکه فردا یک ساعت هم شده به اداره سر 

 هایش سنگین شد. زند پلکمی
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 9_پارت#

 

اش خوابش سبک شد. دستش را با صدای زنگ گوشی

بازش به شماره روی پاتختی کشید و از بین پلک نیمه

 نگاه کرد. 

اش را صاف تماس از اداره بود. سریع نشست و سینه

 و خط را آزاد کرد. 

 بله؟ -

 صدای سرهنگ حیدری مثل همیشه پر صالبت بود. 

دونم تو مرخصی هستی، اما باید خودت رو می-

 برسونی. 

دانست حیدری مرد بدقولی نیست، حاال که مرخصی می

 او را ملغی کرده بود یعنی اتفاق مهمی افتاده. 
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و شلوار رسمی  که کتسریع از جا بلند شد و در حالی

 آورد گفت اش را از کمد در میایسرمه

 گید یا بیام اداره؟ االن می-

 به سمت تختش رفت. 

 رسیده دست یه خانواده. ی یه دست توی یه جعبه-

دستش میان زمین و هوا ماند و سعی کرد جمله را 

 حالجی کند. 

 یه دست؟ -

فرستم که یه سره بری اونجا. آره. آدرس رو می-

 های پزشک قانونی تو راهن. بچه

 سریع کت و شلوار را روی تخت انداخت. 

 منتظرم.-
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این پرونده رو سر و سامان بدی یک ماه مرخصی -

  داری.

کرد. در حقیقت این پرونده اصال به مرخصی فکر نمی

برایش حکم آزادی از فکرهایی را داشت که چند ماه 

 کرد. بود رهایش نمی

 ممنون. من تا ده دقیقه دیگه راه میفتم. -

 گوشی را روی تخت انداخت و از اتاق بیرون رفت. 

ای بود که امین آمده بود تا او را برای چند دقیقه

دا کند و با شنیدن صدایش فهمید مثل صبحانه ص

 همیشه پسرش راهی اداره است. 

ی خندان امین سرش را تکان اشکان با دیدن چهره

 داد. 

 متاسفم بابا. واقعا متاسفم. -
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امین به لبخندش عمق داد و دستش را پشت او 

 گذاشت. 

نون سنگک تازه و خامه و چای داغ مال تو، یه گپ -

 ای هم مال من. سه دقیقه

سه دقیقه شد پنج دقیقه و وقتی اشکان از جا بلند شد 

ی آخر را به طرفش گرفت. اشکان نگاهش امین لقمه

 کرد.

پدر من، این کارها چیه؟ بیست و نه سالمه و شما مثل -

 ها لقمه میدی دستم؟!بچه

 امین از جا بلند شد. 

بیست و سه ساله بودی که مادرت لقمه میداد دستت. -

بیست و هشت سالت بود که افروز لقمه میداد دستت. 

از وقتی اونها نیستن بزرگ شدی یا دوست نداری 

 پیش من بچه باشی؟ 
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نگاهشان گره خورده به هم ماند. اشکان راهی اتاقش 

 رفت.  ها باالشد و امین به دنبالش از پله

 اشکان سکوت را شکست تا جواب پدرش را بدهد.  

های مهم زندگی یعنی یه لقمه گرفتن از دست زن-

. اما انگیزه تا بفهمی یکی هست که همیشه نگرانته

کنه لقمه گرفتن از دست پدر یعنی اون پدر فکر می

هنوز به مادر نیاز داری. دارم بابا، اما شما برای من 

خوام نقش مامان رو بازی کنید. کافی هستید و نمی

خوام مردونه زندگی کنیم، پدر و پسری. نه من می

تونم جای مامان رو برای شما پر کنم و نه شما برای می

 من. 

 دست امین افتاد. 

 افروز رو حذف کردی! -

 ها رفت. اشکان کالفه از بحث همیشگی به سمت پله
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من اون رو حذف نکردم. دلش خواست حذف بشه و -

 شد. 

 ها باال رفت. امین به دنبالش از پله

 چرا نخواستی نگهش داری؟ -

ی در اتاقش گذاشت اشکان دستش را روی دستگیره

 و بدون اینکه به پدرش نگاه کند جواب داد.

 

 10پارت#

 

 دارم. خواد بره رو نگه نمیکسی که می-

 امین به دنبالش به اتاق رفت. 

واست بره چرا هنوز خخواست بره؟ اگر میمطمئنی می-

هر روز بهت زنگ  پیگیرته؟ چرا توی هر ماموریت
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کنه؟ چرا یه روز رو چک می زنه؟ چرا شام و ناهارتمی

 تونه صدات رو نشنوه؟ نمی

اشکان کت و شلوار را از کاور درآورد و برگشت و به 

 امین نگاه کرد. 

توی یک روز و توی یک بیمارستان به دنیا اومدیم. با -

بزرگ شدیم. اینکه به عنوان دو دوست نگران هم  هم

 باشیم خیلی متفاوته با اینکه با هم زندگی کنیم. 

 امین که لب باز کرد، اشکان دستش را باال گرفت. 

کنم بابا. بذار این مرحله رو بگذرونیم. نه خواهش می-

سفت و  گرده و نه افروز. اینکه شما انقدرمامان برمی

ذاره نه شما زندگی ذشته نمیسخت چسبیدید به گ

 کنید و نه من. لطفا تمومش کنید. 

امین چند لحظه نگاهش کرد. کلی حرف پشت 

شناخت. هایش مانده بود، اما پسرش را خوب میلب

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نرگس نجمی                                                         لب آینه شکستق

 EXCHANGE GROUP  از یکار

شد دیگر گذشت دنیا هم زیر و رو میوقتی از چیزی می

 گشت.برنمی

این را آن روزی فهمید که یک ماه به پدرش اصرار  

اش را درست کند و امین نتوانست. کنترلی کرد ماشین

باره سکوت کرد و امین بعد از یک ماه اشکان یک

 نهایتا اسباب بازی را به تعمیرکار داد.

وقتی چند روز بعد با شادی ماشین را به اشکان داد، او  

لبخند سردی زد، تشکر کرد و دیگر ماشین را دست 

 اشکان ندید. 

هر چیزی را به موقع  از همان روز فهمید که اشکان

گذشت دیگر خواهد و اگر از زمانش میخودش می

 برایش مهم نبود. 

از اتاق بیرون رفت و اشکان سریع لباس پوشید و چند 

 ی بعد به دل ترافیک زد. دقیقه
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های یکبار دیگر آدرس را چک کرد. یکی از محله

باالشهر تهران بود. هنوز دو خیابان مانده بود به مقصد 

 د که باز هم از اداره تماس گرفتند. برس

 رسم. دارم می-

یه دست دیگه توی یه خونه دیگه. نزدیک به همون -

 جاست. کارت تموم شد برو آدرس دوم. 

 

ابروهای اشکان باال رفته به چراغ قرمز خیره ماند. دود 

سیاه ماشین سنگینی که کنارش بود نفسش را بند 

 آورد. 

 نفره؟ هر دو دست مال یک-

 اش را صاف کرد. حیدری سینه

 این رو تو باید بگی. -
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ای که تونید بگید این دو خانوادهخب حداقل می-

 نه؟ ها رو گرفتن نسبتی با هم دارن یادست

 چراغ سبز شد و  پا روی گاز گذاشت. 

کنن، بهت ی دوم صحبت میها دارن با خانوادهبچه-

 خبر میدم. 

 منتظرم. -
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گوشی را روی داشبورد پرت کرد و سرعتش را بیشتر. 

وقتی روبروی خانه ایستاد، نگاهی به نمای ساختمان 

 انداخت. 
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ه فلک های سر بیک ساختمان سه طبقه میان برج

اش را روی کشیده. از ماشین پیاده شد و عینک آفتابی

اش گذاشت و به ورودی چشم موهای پر پشت مشکی

 دوخت. 

ماشین پزشک قانونی و نیروی انتظامی جلوی در بود. 

از عرض خیابان که رد شد و جلوی در کارتش را به 

ها مامور نشان داد، مامور احترام گذاشت و او سریع پله

 رفت. را باال 

ی سوم روبروی تک واحد ایستاد، چشمش وقتی طبقه

داد. روی زنی نشست که حدود پنجاه ساله نشان می

شال سفیدش از روی موهایش سرخورده و روی 

هایش افتاده بود و به ستون ورودی آشپزخانه شانه

هایش قفل شده بود. تکیه داده و انگشتانش روی لب

 ی روبرویش. هایش مات مانده بود به صحنهچشم
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اشکان قدمی جلو گذاشت و به خط دید زن نگاه کرد. 

ی بزرگی روی میز وسط هال بود و دو مامور در جعبه

 حال عکس انداختن از محتویات جعبه بودند. 

ای به در زد که زن از جا پرید. با دیدن او اشکان تقه

 شالش را روی موهایش انداخت و جلو رفت. 

 بله؟ -

اشکان وارد خانه شد و در حالیکه به مأمورین نگاه 

 کرد جلو رفت. می

 سروان دالور هستم. -

های زیبا و مشکی زن نگاهش را به زن دوخت. چشم

 آلود به او خیره مانده بود. اشک

 شما خانم؟ -

 زن لب زد. 
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 کبیری، مهناز کبیری. -

اشکان جلو رفت و به مأمورانی که احترام گذاشتند آزاد 

 باش داد. 

 اینجا چی داریم؟ -

جلو رفت و با دیدن دست به آن خیره ماند. بازوی 

بزرگ و البته پوست چروک شده و  انگشتان پهن 

 داد که دست برای یک مرد مسن است. نشان می

با یک نگاه فهمید سر بازو سوخته شده. احتمال داد 

برای جلوگیری از خونریزی محل قطع دست را 

که نگاه  اند. اما چیز عجیبی در دست بود. کمیسوزانده

 کرد متوجه شد یک تار مو روی دست نیست. 

دستکش را دستش کرد و آرام روی ساعدش کشید. 

مشخص بود دست تازه شیو شده. ابروهایش گره 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نرگس نجمی                                                         لب آینه شکستق

 EXCHANGE GROUP  از یکار

کرد؟ می خورد. کدام مردی موهای دستش را شیو

 دستکش را از دستش در آورد و رو به مهناز کرد. 

پیش از هر چیزی باید بپرسم این آدرس رو -

 شناسید یا نه. یم

آدرس دومی که سرهنگ برایش فرستاده بود را برای 

 های مهناز درشت شد. او خواند و چشم

 . ی جاریمهبله، خونه-

ابروهای پرپشت اشکان بیشتر گره خورد. مهناز با 

 های لرزان جلو رفت. قدم

 چی شده؟ این قضیه چه ربطی به جاری من داره؟ -

فهمد. مهناز جریان را میدانست به زودی اشکان می

اش خیره شد تا کوچکترین حرکت های مشکیبه چشم

 را حس کند.
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 ی جاریتون.یه دست دیگه هم فرستاده شده خونه-

 دهان مهناز باز مانده و گنگ به اشکان نگاه کرد. 

 یعنی... یعنی چی؟ -

اشکان جوابش را نداد و رو گرداند و دوباره به سمت 

  جعبه رفت.

هیچ عالمت پستی روی جعبه نبود و هیچ آدرسی. جعبه 

 نه مارکی داشت و نه آرمی از یک شرکت. 

 بدون اینکه به مهناز نگاه کند صدایش باال رفت.

 چطور جعبه رو تحویل گرفتید؟ -

 چند لحظه طول کشید تا صدای مهناز درآمد. 

 رفتم بیرون که دیدم جلوی دره. داشتم می-
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ای که جعبه را باز کرده و دست را لحظهبا به یاد آوردن 

 دیده بود چشم بست.

 خیلی بد بود، خیلی. -

اشکان نگاهش کرد. چیزی در این زن بود که ناراحتش 

ی پنجاه سالگی نه چروکی کرد. زیبا بود، در آستانهمی

روی صورتش بود و نه نگاه یک زن مسن را داشت. 

 زد.های سیاهش برق میچشم

ی او گشت. مانتوی جلو باز سفید و نگاه اشکان رو 

اش برای این سن کمی ی آبیشلوار جین زانو شکسته

زیادی دخترانه بود. نگاهش روی رژ لب قرمز او ماند و 

 سر برگرداند. 

 کنید؟ تنها زندگی می-

 نه، با پسرم. -

 االن کجا هستن؟ -
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 صبح زود رفته باشگاه. -

طالیی سالن. نور نگاهش چرخید روی ساعت دیواری 

اش را خم کرده بود رو ساعت و به سختی آفتاب زاویه

 دید.عقربه را می

 کمی جلو رفت.  

 دیگه باید برسه. -

ی اش تمام نشده بود که اشکان چهرههنوز جمله

 شد. متعجب سامان را دید که آهسته وارد خانه می

 اینجا چه خبره؟ -

ی ن دور شانهمهناز با دیدن او پر کشید و دست ساما

 مادرش گره خورد.

آمد اشکان متعجب نگاهشان کرد. اصال به مهناز نمی 

پسری در این سن و سال داشته باشد. قد مهناز به 
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رسید. اشکان سر تا پای ی پسرش میسختی به شانه

او را نگاه کرد. نه لباس ورزشی به تن داشت و نه 

که در اش بود. تنها ساکی عالمتی از خستگی در چهره

 توانست ثابت کند که باشگاه بوده. دست داشت می

جلو رفت و دستش را دراز کرد. سامان ساکش را کنار 

زده دست ی شگفتجاکفشی گذاشت و با همان چهره

 اشکان را فشرد. 

 ببخشید... چی شده؟ -

 اشکان به جعبه اشاره کرد. 

برای شما  صبح مادرتون تماس گرفتن که یه جعبه-

 است. شده. متاسفانه یه دست قطع شدهفرستاده 
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هایش درشت شد. ابروهای سامان باال رفت و چشم

 آب دهانش را به سختی فرو داد. 

 یعنی چی؟ -

اش زد که دست سامان از دور شانههق میمهناز هق

 جدا شد و جلو رفت. 

شد. وقتی به ای کشیده میپاهایش روی فرش قهوه

 داخل جعبه نگاه کرد در آن رو برگرداند. 

 خب... این دست مال کیه؟ -

اشکان جلو رفت و به مأمورین اشاره کرد که جعبه را 

 ببندند و به اداره بروند. 

 کنیم. یتحقیق م--
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اش که زنگ خورد، سامان به سمت مهناز رفت. گوشی

زد خط را آزاد کرد و به سامان که آرام با مهناز حرف می

 چشم دوخت. 

دید که ی مهناز را میپشت سامان به او بود و چهره

 گیرد. رنگ جدیدی از تعجب می

 بله؟ -

کنم کل امروز رو ی یکی دیگه. فکر میپا رفته خونه-

 های جسد بدویی. نبال تیکهباید د

های مهناز شاید اشکان متمرکز مانده بود روی لب

 گوید. بفهمد چه می

 آدرس رو بفرستید. -

 . اینم نزدیکه-

 مونم. خوبه! حداقل تو ترافیک نمی-
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مهناز خواند و  هایرا روی لب "میگی دروغ"ی جمله

 ریز شد.  اشایهای درشت قهوهچشم

 خوای بفرستم؟ کسی رو می-

 . ممنون. نه-

 فعال. -

 گوشی را در جیبش گذاشت و جلو رفت. 

 آقای کبیری... -

سامان سریع رو گرداند. رنگش پریده بود و 

 زد. هایش به سرخی میچشم

 تم دیگه؟ آقای کبیری؟ درست گف-

ای از ذهن اشکان سامان سر تکان داد و برای لحظه

 گذشت که چرا مهناز از فامیلی خودش استفاده نکرد؟
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بهم بگید؟ دست رو  چیزی هست که بخواید-

 شناختید؟

اش بلند هنوز سامان جواب نداده بود که صدای گوشی

شد. اشکان اشاره کرد که جواب دهد و خودش به 

ی روبروی آشپزخانه تیکه زد و به او ر سنگ شدهدیوا

 خیره ماند.

سامان خط را آزاد کرد که صدای جیغ دختری بلند  

شد. صدا آنقدر واضح بود که مهناز و اشکان 

 شنیدند.می
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 سامان... بیا... تو رو خدا بیا. -

سامان که هنوز خبر نداشت دست دیگری هم در کار 

 رفت.  است صدایش باال

 چی شده؟ -

 یه دست... دست... تو رو خدا. -

سامان خیره مانده به اشکان چشم دوخت و او جلو 

 رفت. 

 کیه؟ -

 سامان لب زد. 

 دختر عموم. -

 اشکان سر تکان داد. 

 خواید با من بیاید؟خبرش رو دارم. می-

 سامان سریع سر تکان داد و به غزاله جواب داد. 
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 دارم میام. -

کرد به سمت طور که با مهناز صحبت میاشکان همین

 در رفت.

 تا اطالع ثانوی در رو روی غریبه باز نکنید.-

رفتند رو گرداند و به وقتی با سامان از در بیرون می

 مهناز نگاه کرد. 

  این ساختمون دوربین مداربسته داره؟-

 خواست بخره. نه. مدیر تازه می-

 اشکان سر تکان داد و بیرون رفت. 

مهناز تکیه زده به ستون آشپزخانه به جای خالی جعبه 

 خیره ماند. جلوی در سامان به سمت ماشینش رفت. 

 بینمتون. اونجا می-
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اش دودی اشکان سر تکان داد و پشت فرمان پژوی

های افتاد و به چراغنشست. پشت سر سامان راه 

 خیره ماند. مگان

تنها سه خیابان را رد کردند تا سامان جلوی یک برج  

طبقه ایستاد و پیاده شد. اشکان پشت سرش  هفده

 پارک کرد و چشمش روی ماشین پزشک قانونی ماند. 

رخ با هم عرض خیابان را گذراندند. اشکان به نیم

 جدی سامان نگاه کرد. 

 بهم بگید؟  رسم، چیزی هست که بخوایدپباز هم می-

ای ایستاد و اشکان کارتش سامان جلوی درب شیشه

 ی ورود دهد. را به مامور نشان داد تا اجازه

 وقتی کارت را در جیبش گذاشت خطاب به مامور گفت 
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کس رو راه ندید.  به جز اعضای ساختمان هیچ-

 روبروی آسانسور که ایستادند سامان رو به اشکان

 کرد. 

که امیدوارم درست نباشه. اگر اجازه  فقط یه حدسه-

 گم.بدید این دست رو هم ببینم بهتون می

ی دوازده را فشرد. وارد آسانسور شدند و سامان دکمه

های متغیر ی شمارهاشکان به آینه تکیه زد و به صفحه

آبی خیره ماند. وقتی شماره به پنج رسید چشم بست و 

 تکیه داد. صدای سامان زمزمه بود.  سرش را به آینه

 واقعا وحشتناکه. -

اشکان چشم باز نکرد. فقط کمی سرش را تکان داد و 

 نگفت این اتفاقات وحشتناک برای او معنایی ندارد. 
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برای او دست فقط یک دست بود. دستی از یک جنازه، 

چه کامل و چه مقطوع شده. برای او دستی مهم بود که 

 که کرده بود. این بدن را تکه ت

 تفاوتی او را دید لب بست. وقتی پیجرسامان که بی

ی دوازده را اعالم کرد، اشکان صاف آسانسور طبقه

 ایستاد و با باز شدن در زودتر از سامان بیرون رفت. 

ی واحد چهل و هشت باز بود. هنوز به در در خانه

نرسیده بود که دختری جوان با موهای فر مشکی و 

پریده بیرون نهایت درشت و صورتی رنگبیهای چشم

 آمد. 

 با دیدن سامان به او خیره شد. 

 اومدی؟ -

محابا و بدون توجه به سامان قدم تند کرد و دختر بی

لرزید و اشکان در آغوش سامان فرو رفت. بدنش می
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ای پشت آن مانده باشد هایش انگار حرف نگفتهلب

 خورد. تکان می

 15_پارت#

 

ها را رها کرد و وارد خانه شد. دیدن این اشکان آن

های عاشقانه آخرین تصویری بود که به آن منظره

 داد. اهمیت می

مأموری که جلوی در بود با دیدن کارت او احترام  

گذاشت. اشکان به اطراف نگاه کرد. خانه آنقدر بزرگ و 

ی ی سادهای آن را با خانهتجمالتی بود که برای لحظه

 ناز مقایسه کرد. مه

ی مهناز بیشتر از هفتاد متر نبود و وسایلش ساده خانه

بود. برخالف ظاهر متجدد مهناز، خانه کامال سنتی بود. 

اما این خانه بیش از دویست متر بود و با یک نظر 
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اش اگر عتیقه نباشد هم شد فهمید که هر وسیلهمی

 کلی قیمت دارد. 

برداری  ل عکسجلو رفت و به مأمورینی که مشغو

های بودند نزدیک شد. از باال به جعبه که روی سنگ

 سفید گذاشته شده بود چشم دوخت. 

ها و همان ی همان دست بود، همان انگشتلنگه

ها. ساعد را های روی بازو و سوختگی سر رگچروک

بررسی کرد و مطمئن شد جفت دست را پیدا کرده. 

وتش انگشتری بود کامال شیو شده و تمیز بود. تنها تفا

 رسید. که در انگشت وسط بود و به نظر گرانقیمت می

هنوز مشغول بررسی دست بود که صدای دختری از 

 پشت سرش بلند شد. 

 . دست پدربزرگمه-
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اشکان آهسته چرخید و به دختر تازه وارد نگاه کرد. 

برخالف دختری که در راهرو دیده بود، این دختر 

وهای دودی. اگر صورت های میشی داشت و مچشم

رسید اش نبود به نظر میفشرده هایرنگ پریده و لب

 از گرفتن این دست هیچ حسی ندارد. 

جلو رفت و به او که روی مبل سلطنتی نشست و پا روی 

 پا انداخت نگاه کرد. 

 دونید؟ از کجا می-

ها را بیشتر سر داد زیر آهو چنگ زد بین موهایش و آن

 اش. شال سدری

 . انگشتر مال پدربزرگمه-

 حدس منم همین بود. -

اشکان و آهو چرخیدند سمت سامان که کنار غزاله 

 ایستاده بود. ابروهای اشکان گره خورد. 
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ایشون به خاطر انگشتر چنین حدسی زدن. شما چرا -

 چنین فکری کردید؟
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سامان کمی جلو رفت و با دیدن شک در چشمان 

 د. اشکان سر تکان دا

کف دست پدربزرگم یه ماه گرفتگی کمرنگ هست، از -

 نبودم.  روی اون شناختم. هر چند مطمئن

 غزاله سریع سر تکان داد. 

 راست میگه. -

 های اشکان هنوز سامان را تحت نظر داشت. چشم
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ی سه ثانیه هم به دست نگاه نکردی، شما به اندازه-

و چطور به این سرعت اون ماه گرفتگی کمرنگ ر

 دیدید؟ 

سامان کالفه دستی میان موهای سیاهش کشید و کنار 

 آهو نشست. 

ظاهری در  من پزشکم جناب سروان. دیدن عالئم-

 . این باعث میشه من مظنون بشم؟ حداقل زمان کار منه

اشکان همانطور خیره نگاهش کرد. غزاله ترسیده چند 

 بار رو به صورت اشکان پلک زد.

تو رو خدا جناب سروان، یعنی چی که به سامان شک -

دارید؟ یعنی سامان دست پدربزرگم رو قطع کرده و 

 ی ما؟ که چی؟ فرستاده خونه

مسئله همین بود. چرا باید قطعات بدن کسی را به 

 فرستادند؟ ی اقوامش میخانه
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مسئله تکه تکه شدن جسد نبود. مسئله نوع پخش 

 های جسد بود. شدن تکه

ی ملیحه سرهنگ در پیامش نوشته بود که پا به خانه

کبیری رفته و اشکان هر لحظه منتظر بود خبر پای 

 دیگر را بگیرد. 

غزاله تازه انگار فهمید چه چیزی شنیده، رو به سامان 

 کرد و با دستی لرزان به جعبه اشاره کرد. 

 مگه برای شما هم اومده؟ -

 به سمت کاناپهاش را آزاد کرد و سامان نفس گرفته

 رفت و کنار آهو نشست. 

 متاسفانه. -

 اشکان از آنها رو گرفت و به مأمورین اشاره کرد. 
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دو مامور دو سر جعبه را گرفتند و بیرون بردند. اشکان 

ی آمریکایی نشست و به آهو نگاه ی دونفرهروی کاناپه

 کرد. 

 کی جعبه رو تحویل گرفته؟ -

 مادرم. -

 باال رفت.  یک تای ابروی اشکان

 ایشون کجا هستن؟ -

بخش بهش دادم. داره حالش خوب نبود، یه آرام-

 کنه. استراحت می

ها نگاه کرد و از بین اشکان به راهروی ورودی اتاق

ای نتوانست حرکتی حس کند. دوباره به نقره هایریسه

رسید و از آهو نگاه کرد. به نظر خونسرد می

 . پریدگی اولیه خبری نبودرنگ
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 رسه شوکه شده باشید. به نظر نمی-

دانست در این شرایط باید آهو خیره نگاهش کرد. می

اش را انتخاب کند، اما عادت نداشت خودش هر کلمه

 را سانسور کند. سریع جواب داد. 

 برای اینکه شوکه نیستم. -

. 
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 حتی سر سامان و غزاله هم به سمت او چرخید.

با دختر باهوشی سر و کار دارد. اشکان درجا فهمید  

های باهوش را دوست داشت، مثل سر و کله زدن با آدم

های پرپیچ و خم نیاز به کشف داشتند و او پرونده

 عاشق حل معما بود. 
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ی مبل تکیه داد و دستش تکیه زد و آرنجش را به دسته

 اش ستون کرد. را زیر چانه

 شنوم.می-

با یک ساعت بود که وقتی شما تشریف آوردید تقری -

ما این دست رو گرفته بودیم. انتظار دارید بعد از یک 

 ساعت هنوز شوکه باشم؟ خب نیستم. 

های هایش روی گونهغزاله حیران سر تکان داد و اشک

 سرخش راه گرفت. 

دونی خیلی سنگدلی آهو. این دست پدربزرگه، می-

 یعنی چی؟ 

لرزید و سامان انگشتان ظریف غزاله که روی مبل می

انداخت را هایش روی مخمل آبی آن رد میسر ناخن

 فشرد تا آرامش کند، اما غزاله ادامه داد. 

 یعنی یکی پدر بزرگ رو کشته. -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نرگس نجمی                                                         لب آینه شکستق

 EXCHANGE GROUP  از یکار

د و از گفت و باز هم بغضش سر باز کرد. آهو تکیه ز

 ی سامان به خواهرش نگاه کرد. کنار شانه

واضحه. اما در حال حاضر این مهم  خب این که پر-

 نیست، مهم اینه که چرا دست رو فرستادن برای ما!

 سامان لب زد 

 و برای ما. -

 اشکان صدا بلند کرد.  

 ی ملیحه کبیری. و البته یه پا هم رفته خونه-

کان و او به آهو چشم هر سه سربرگرداندند سمت اش

 دوخت. 

 شناسید؟ ایشون رو می-

 آهو به خودش آمد. 

 دیشب دیدمشون. خواهر پدربزرگ هستن. -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نرگس نجمی                                                         لب آینه شکستق

 EXCHANGE GROUP  از یکار

اشکان دستش را از زیر چانه برداشت و خودش را جلو 

 کشید.

یه جوری گفتید دیشب ایشون رو دیدید که انگار بار -. 

 اول بوده. 

وی جلو آهو شانه باال انداخت و دستش را روی مانت

 بازش کشید. 

 ندیده بودم. -

تواند از این سکوت کرد و اشکان فهمید به سادگی نمی

 دختر حرف بکشد. 

ها از جا بلند شد و به سمت میز چوب روس وسط مبل

ی فیل را برداشت و آن را در رفت. خم شد و مجسمه

 دست چرخاند. 

 چرا؟ -
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د برای اینکه پدربزرگ و عمه بیشتر از بیست سال بو-

 که قهر بودن. 

فیل را دست به دست کرد و بدون اینکه به آهو نگاه 

ی کند، رو به دیواری رفت که تابلوی بزرگ منظره

 زمستانی را در خود جای داده بود. 

پس خانم ملیحه کبیری تازه دیشب با برادرشون -

 آشتی کردن و همون شب هم پدربزرگتون کشته شد. 

 شاید. -

 اشکان روی یک پاشنه چرخید و خیره به آهو نگاه کرد. 

 چرا شاید؟ -

 آهو پوزخند زد. 
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دونیم همون دیشب شاید برای اینکه ما هنوز نمی-

پدربزرگ کشته شده یا نه. شاید صبح کشته شده 

 دونید؟ باشه. شما زمانش رو می

 های باریک شده نگاهش کرد. اشکان با چشم

 دونیم. هنوز نمی-
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اش روی آهو سرش را کج کرد و موهای دودی

 رخش ریخت. نیم

 پس برای قضاوت زوده. -

ی پدری شما دیشب به هر حال این اتفاق افتاده. عمه-

بعد از بیست سال به اون خونه رفته و بعد هم 
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دونید این حرفتون خانم یپدربزرگتون کشته شده. م

 کنه؟ ملیحه کبیری رو مظنون اول  می

 آهو سریع سری به عالمت نفی تکان داد. 

 به نفعش نبود. -

اشکان چشم از او برنداشت. حتی نوع صحبت کردن 

 این دختر عادی نبود. 

کند، گفت به نفعش نبوده. نگفت ملیحه این کار را نمی

آزاد کرد و بلند  سامان با دیدن سکوت آهو نفسش را

 شد. 

دیشب پدر بزرگ جلوی همه اعالم کرد که امروز با -

خواد تمام اموالش رو ببخشه به وکیلش قرار داره و می

 خواهرش. 
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ابروهای اشکان باال رفت و دستش را محکم روی 

توانست عامل صورتش کشید. قطعا این مسئله می

 ی ملیحه باشد. مهمی برای تبرئه

کنن و ال خواهر و برادر آشتی میبعد از بیست س-

گیره همه رو از ارث برادر همون شب تصمیم می

 محروم کنه و کل اموالش رو ببخشه به خواهرش!

های تو در کمی جلو رفت و کنار پنجره ایستاد و به برگ

 توی درختان سر به فلک کشیده چشم دوخت.

 ها رو عصبانی کرده باشه. تونه خیلیمی این مسئله-

جا کرد و به سمت بهاز هم فیل را بین دو دستش جاب

 میز رفت. 

 فیل را روی آن گذاشت و رو به آهو کرد. 

 اضافه کنید؟  ای هست که بخوایدمورد دیگه-
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 آهو کمی فکر کرد و بعد سر تکان داد. 

 نه. -

هایش را ای که کفشاشکان به سمت در رفت. لحظه

 او آمده بود گفت  یپوشید به آهو که برای بدرقهمی

 مادرتون بسته رو از کی تحویل گرفتن؟ -

آهو بازویش را به چهارچوب در تکیه داد و دست به 

 سینه به او نگاه کرد.

کسی تحویلش نداده. وقتی رفته سراغ ماشین که بره -

بیرون جعبه رو روی کاپوت دیده. دیدید که اسم لعیا 

 پورمند روش نوشته شده بود. 

ی کفشش را باال کشید و صاف پاشنه اشکان با اخم

 ایستاد. 

 باید با ایشون صحبت کنم، فردا مزاحمشون میشم. -
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آهو صاف ایستاد و برای او که به آسانسور نزدیک 

 میشد سر تکان داد. 

 وقت بخیر. -

 وقت شما هم بخیر.-

وقتی وارد آسانسور شد، طبق عادت شروع کرد به 

 زمزمه کردن برای خودش. 

. اگر یه مهناز عجیب به نظر میاد. آهو دختر جسوریه-

زن میون اینها باشه که بتونه یه مرد رو تیکه تیکه کنه 

خود آهوئه. غزاله خیلی احساساتیه و مسلما با سامان 

 داره.  رابطه

باز تو همین  "ش پیچید. ی افروز در گوشصدای خنده

؟ دستش را "اول برای خودت قصه سر هم کردی

 محکم روی صورتش کشید و از آسانسور بیرون رفت. 
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نگهبان با دیدن او ایستاد و کمربندش را زیر شکم 

بزرگش محکم کرد. به او نگاه کرد تا اشکان روبرویش 

 ایستاد. 

 خسته نباشید. -

 ممنون. شما هم خسته نباشید. -

کان دستش را روی کانتر بلند جلوی نگهبان اش

گذاشت و صدایش را پایین برد تا زنی که از پشت 

 شد متوجه صحبتش نشود. سرش رد می

 های دیشب رو چک کنم. باید فیلم-

نگهبان سریع گوشی را برداشت و با مدیر تماس 

 گرفت. 

کرد اشکان در البی تمام مدتی که با مدیر صحبت می

بلوهای کوچک سوررئال روی دیوار نگاه چرخید و به تا

کرد. زمین تا آسمان فرق بود بین زندگی لعیا و مهناز. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نرگس نجمی                                                         لب آینه شکستق

 EXCHANGE GROUP  از یکار

یکباره متوجه شد از آهو نپرسیده پدرش کجاست و 

 طور از سامان. همین

 با صدای نگهبان به سمت او رفت. 

 نگهبان دستش را به سمت اتاق پشت کانتر گرفت. 

ر گفتن شما باید حکم بفرمایید از این طرف. البته مدی-

 داشته باشید، اما مهم نیست.

 

 19_پارت#

 

اشکان سری تکان داد و به دنبال او وارد اتاق کنترل 

 شد.
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های بیست و یک اینچ تعبیه دیایدور تا دور اتاق ال 

شده بود. وسط اتاق ایستاد و به نگهبان میانسال نگاه 

 کرد. 

 خوام.های مربوط به پارکینگ رو میفیلم-

نگهبان پشت میز نشست و چند دقیقه طول کشید تا از 

 روی صندلی بلند شد. به یکی از مانیتورها اشاره کرد. 

 ده شب تا االن خدمت شما. از ساعت یاز-

اشکان نشست و موس را در دست گرفت. نگهبان 

پشت سرش ایستاد. تا ساعت دو رفت و آمد در برج 

 زیاد بود، اما از ساعت دو هیچ خبری نبود. 

وقتی داشت ناامید میشد موتوری وارد پارکینگ شد. 

کاله کاسکت روی سرش بود و پالک موتور پوشانده 

 شده بود. 
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جعبه را از پشت موتور باز کرد و آن را روی  راننده

 کاپوت گذاشت و سریع از آنجا بیرون رفت. 

اشکان بارها و بارها فیلم را دوره کرد و هیچ چیز 

جدیدی ندید. به ساعت دوربین نگاه کرد. ساعت از نه 

 گذشته بود. از روی صندلی بلند شد. 

 تکه از فیلم رو برای من بریزید روی فلش.  لطفا این-

فلشی که همیشه در جیبش بود را درآورد و به دست 

نگهبان داد. فکر کرد نزدیک به ساعت هشت دست به 

 ی مهناز رسیده. خانه

ی مهناز و لعیا سه کوچه فاصله است و در بین خانه

بدترین ترافیک صبحگاهی هم برای یک موتور ده 

 بیشتر راه نیست. دقیقه

پس چرا بیشتر از یک ساعت طول کشیده تا دست  

 ی لعیا برسد؟ دوم به خانه
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اشکان سری تکان داد و به دنبال او وارد اتاق کنترل 

های بیست و یک اینچ دیایشد. دور تا دور اتاق ال

تعبیه شده بود. وسط اتاق ایستاد و به نگهبان میانسال 

 نگاه کرد. 

 خوام.وط به پارکینگ رو میفیلمهای مرب-

نگهبان پشت میز نشست و چند دقیقه طول کشید تا از 

 روی صندلی بلند شد. به یکی از مانیتورها اشاره کرد. 

 از ساعت یازده شب تا االن خدمت شما. -

اشکان نشست و موس را در دست گرفت. نگهبان 

پشت سرش ایستاد. تا ساعت دو رفت و آمد در برج 

 ما از ساعت دو هیچ خبری نبود. زیاد بود، ا

وقتی داشت ناامید میشد موتوری وارد پارکینگ شد. 

کاله کاسکت روی سرش بود و پالک موتور پوشانده 
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شده بود. راننده جعبه را از پشت موتور باز کرد و آن را 

 روی کاپوت گذاشت و سریع از آنجا بیرون رفت. 

یچ چیز اشکان بارها و بارها فیلم را دوره کرد و ه

جدیدی ندید. به ساعت دوربین نگاه کرد. ساعت از نه 

 گذشته بود. از روی صندلی بلند شد. 

 تکه از فیلم رو برای من بریزید روی فلش.  لطفا این-

فلشی که همیشه در جیبش بود را درآورد و به دست 

نگهبان داد. فکر کرد نزدیک به ساعت هشت دست به 

ی مهناز و لعیا سه کوچه نهی مهناز رسیده. بین خاخانه

فاصله است و در بدترین ترافیک صبحگاهی هم برای 

یک موتور ده دقیقه بیشتر راه نیست. پس چرا بیشتر 

ی لعیا از یک ساعت طول کشیده تا دست دوم به خانه

 برسد؟ 
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افکارش نتیجه نداده بود که نگهبان فلش را به دستش 

 داد. 

 بفرمایید. -

ه عالمت تشکر تکان داد و از فلش را گرفت. سری ب

 برج بیرون رفت. 

های رفلکس برج نگاه کرد. جلوی در ایستاد و به شیشه

ای در قدش در شیشه کش آمده بود و همین جرقه

 ذهنش زد.

رفت، اما پیش از آن ی ملیحه کبیری میباید به خانه 

خواست موتور را رساند و میباید فلش را به اداره می

 چک کنند. 

ساعت در ترافیک ماند تا به اداره رسید. وارد یک 

ها را سالن که شد از دل ازدحام همیشگی رد شد و پله

 باال رفت. 
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ی سوم وارد اتاقش شد و هنوز پشت میز طبقه

 ننشسته گوشی را برداشت. 

های کنترل رو بفرستید دالور هستم، یکی از بچه-

 اتاقم. 

 اش نشست وگوشی را که گذاشت روی صندلی

ی اواخر مرداد چرخید رو به پنجره. هوای دم کرده

برایش سنگین بود. پنجره را باز کرد و تن داد به 

ی تابستان و کولر در جانی که بین باد تفتیدهکوران کم

 جریان بود. 
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بدنش را عقب کشید و پشت صندلی خم شده و ناله 

 کرد.

که صادق در که باز شد سریع چرخید تا اعتراض کند  

هایش را باال را دید. تازه یاد قولش به او افتاد. دست

 گرفت. 

آش من رو قبل از اینکه بیام کمک پختن، از من -

 انتظار نداشته باش. 

صادق جلو رفت و ابروهای اشکان گره خورد. طبق 

معمول کت و شلوار صادق به تنش چسبیده بود و 

برجسته و بازوهای ستبرش باعث شده بود  هایسینه

 روی لباس خط بیفتد. 

 زشته صادق، به خدا زشته. -

دانست خندید و موهای صادق که منظورش را می

 فرش را عقب داد. 
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جذابیت این چهره و هیکل رو  این موهاست که زشت-

 ضایع کرده. 

 اشکان سری به تاسف تکان داد و بلند شد. 

 چی شد؟ به نتیجه رسیدی؟ -

 صادق روی مبل چرم روبروی او نشست و زد روی میز. 

ی تو جذابه، میای ی من رو ول کن، پروندهپرونده-

 عوض؟ 

اشکان پوزخند زد و پالکارد اسمش که در دست صادق 

 خورد را از میان انگشتانش بیرون کشید. چرخ می

 ممنون. میل ندارم. -

 صادق بلند خندید. 

خب حاال اطالعات بده خسیس. جریان این تیکه -

 ها چیه؟ پاره
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اشکان تکیه زد به پشت صندلی و به کمک میز خودش 

 را جلو کشید. 

 هاشهیچی، ظاهراً یه مردی رو کشتن و دارن تیکه-

دن به و شیک و مجلسی هدیه می رنذامی رو تو جعبه

 اقوامش. 

 صادق بلند خندید. 

ست به جون خودم اینا دیگه از هر چی هدیه و جعبه-

 . کننخوف می

 اشکان با به یاد آوردن آهو و جسارتش ابرو گره زد. 

جالب میشه.  اگر کار یکی از خودشون باشه مسئله-

اینکه یکی بیاد یک نفر رو بکشه و تیکه تیکه کنه جدید 

نیست، اما اینکه بفرسته برای اقوامش جدیده. هر کی 

 گیره. هست داره از کل خاندان انتقام می

 کنی شاید یکی از خودشونه؟ و تو فکر می-
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 اشکان شانه باال انداخت. 

 شاید. -

 صدای در بلند شد و کالیی وارد اتاق شد. 

اش را اشکان آزاد باش داد. فلش را از سالم نظامی

 جیبش درآورد و رو به او گرفت. 

. حدود ساعت ی یه برجهاین فیلم دوربین مداربسته-

ذاره نه صبح یه موتور میاد تو پارکینگ و یه جعبه رو می

وام. در خروی کاپوت یه ماشین. مدل موتور رو می

ی موتور تا زمین رو محاسبه کنید. چه ضمن فاصله

وقتی که موتور سوار روی اونه و چه وقتی که ازش 

پیاده میشه. اینطور وزن کسی که سوارش شده رو 

کنید. البته باید اول یه موتور مثل این پیدا مشخص می

کنیم و بفهمیم هر کیلو چقدر گرانش ایجاد میکنه 

 هم فراموش نشه.  براش. قد موتور سوار
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کالیی بدون کالمی حرف فلش را گرفت و از اتاق 

 بیرون رفت. 

 صادق متعجب به اشکان نگاه کرد. 

نه بابا، خوشم اومد. اهل جمع و تفریقم هستی. -

ی موتور غیرتنها، منهای موتور تنها میشه وزن فاصله

 رو تقویت نکردم آخه. موتور سوار. چرا من ریاضیم

 21_پارت#

 

اشکان پشت میز نشست و به پیام حیدری چشم 

 دوخت.

ی پای دوم و سر با هم پیدا شده بود. پا به خانه 

مستخدم خانه یعنی عفیفه رفته بود و سر برای ماه 

 چهره فرستاده شده بود. 
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 اشکان گوشی را روی میز انداخت و صدا بلند کرد. 

 باید برم. -

که روی پیشانی  عرقصادق ایستاد و به قطرات ریز 

 درخشید نگاه کرد. اشکان می

 حالت خوبه؟ -

اشکان گوشی را در جیبش گذاشت و به سمت در 

 رفت. 

 صادق. خسته.  امخسته-

صادق به دنبالش از در بیرون رفت و به سرعت خودش 

 شد رساند. های بلند دور میرا به او که با قدم

 از کار؟ -

از زندگی، نگفت از اشکان حرفش را خورد. نگفت 

بالتکلیفی، نگفت از افروزی که یک روزه همه چیز را 
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شان را به هم زد، نگفت از فراموش کرد و زندگی

دلتنگی برای مادرش، دل لرزاندن برای تنهایی پدرش. 

 فقط زمزمه کرد. 

 آره، از کار. -

ها سرازیر شد، صادق به قامت بلند او خیره وقتی از پله

شناخت که بداند اش را میق ده سالهماند. آنقدر رفی

 است، نه خستگی.  کار برای اشکان خود زندگی

اش را آزاد کرد و به سمت اتاقش رفت. نفس گرفته

آورد. پشت ها میی معروفهباید بالیی بر سر پرونده

میزش که نشست، به جای دوره کردن پرونده به 

اشکان فکر کرد. به آتشی که در این هشت ماه در 

هایش شعله کشیده و صدایش را خفه کرده بود. چشم

اشکانی که همان لحظه پشت فرمان ماشین به هر چه 

 فرستاد. القلب بود لعنت میانسان قسی
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 هر کی هست دیوانه ست. -

ی نگاه دیگری به آدرس ملیحه انداخت. برخالف خانه

ی مخبر و دو عروسش که نزدیک هم بودند، خانه

 ود. ملیحه غرب تهران ب

سه ربع بعد جلوی ساختمان دو طبقه پارک کرد و پیاده 

شد. دستش را روی زنگ گذاشت و کمی بعد صدای 

 زن بلند شد. 

 بله؟ -

سرش را نزدیک برد و ملیحه از آیفون تصویری فقط 

 های او را دید. چشم

 سروان دالور هستم. -

کارتش را از جیب درآورد و روبروی آیفون گرفت. 

ی در باز کرد و دستش روی دستگیرهملیحه در را 
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ورودی خانه نشست. توان ایستادن نداشت. در را 

 باز گذاشت و به سختی خودش را به مبل رساند. نیمه

بندش را به سختی بیرون داد. وقتی اشکان نفس نیم

 ای به در زد صدای ضعیفش بلند شد. تقه

 بفرمایید. -

ه روی مبل و اشکان آرام در را باز کرد. با دیدن ملیح

هایش را درآورد و وارد اش سریع کفشرنگ پریده

 شد. 

 حالتون خوبه؟ -

 ملیحه به سختی سر تکان داد. 

 خوبم.  -

 

 22_پارت#
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اشکان نگاهی به اطرافش انداخت. با دیدن پارچ آب و 

لیوان روی کانتر به آن سمت رفت. لیوان را پر از آب 

های های لرزان جرعهکرد و به ملیحه داد. ملیحه با لب

 داد. کوچک آب را فرو می

در این فرصت اشکان به اطرافش نگاه کرد. 

ی ریز هاای با پارچههای قهوهی قدیمی و مبلکتابخانه

دو عروس  بافت سنتی یک دنیا فرق داشت با زندگی

 مخبر. 

نگاهش چرخید و ماند روی عکس مردی که در لباس 

خندید. روبان ی دور گردن در قاب میمشکی و چفیه

 داد.مشکی کنار عکس از شهادتش خبر می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نرگس نجمی                                                         لب آینه شکستق

 EXCHANGE GROUP  از یکار

دوباره نگاهش برگشت سمت ملیحه که لیوان را روی  

کرد. اشکان یک ه میعسلی گذاشته بود و به او نگا

 قدم عقب رفت. 

 بهترید؟ -

 ملیحه سر تکان داد.

 بهترم. -

 اشکان روی تک مبل روبروی او نشست. 

 تونید صحبت کنید یا بعدا مزاحمتون بشم؟ می-

 ملیحه سر تکان داد و کمی خودش را جلو کشید. 

 خوبم. -

 اشکان نگاهش کرد. 

 جعبه رو چطور تحویل گرفتید؟ -

 ملیحه چشم بست. 
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خواستم برم سبزی بخرم که دیدم جلوی در بود. می-

و سنگین بود، اصال نشد بیارمش تو.  جلوی دره. بزرگ

 همونجا بازش کردم. 

های پر چین و شکنش را به هم فشرد و باز هم پلک

 بغضش را فرو داد. 

 دونم. پای برادرمه، می-

 ان باال رفت. ابروی اشک

 خانم آهو کبیری با شما صحبت کرده؟ -

دانست جز آهو کسی نیست که در این وضعیت  می

بتواند آنقدر به خودش مسلط باشد که پیگیر پایی شود 

 ی ملیحه رفته. که به خانه

 ملیحه متعجب نگاهش کرد. 

 برای چی آهو؟ -
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 ها خبر ندارد. اشکان از حالت او فهمید از جریان دست

 رو شناختید؟  شما از کجا پای برادرتون-

تر کرد و چادر ی روسری سفیدش را محکمملیحه گره

گلدارش را بیشتر دور خود پیچید. معذب بودنش کامال 

 مشخص بود. 

چاقو هست. از روی  روی... روی پای برادرم یه زخم-

 . از روی اون شناختمش. تا زیر زانوش رونش

اشکان متعجب به ملیحه نگاه کرد. چرا هر تکه از بدن 

 این مرد یه نشانه داشت؟ 

 کف دستشون ماه گرفتگی بوده؟ -

 تر از پیش به اشکان نگاه کرد. ملیحه متعجب

 د؟ پرسینه، برای چی می-
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اشکان اخم کرد و به ذهنش سپرد که سامان دروغ 

های لرزان گفته. به پشتی مبل تکیه داد و به چشم

 ملیحه خیره شد. 

لرزید دروغ توانست به این زن که اینطور مینمی

 بگوید. 

متاسفم. شاید بهتر باشه اقوام این خبر رو به شما -

. بدن، اما به هر حال باید بدونید که حدستون درسته

ی خانم اون پا مال برادرتونه، چون یک دست به خونه

ی لعیا پورمند مهناز کبیری و یک دست هم به خونه

 رفته. 

نفس ملیحه گره خورد و رنگ صورتش یکباره سرخ 

 . شد

 آخه... آخه چرا...-
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توانست اشکان جوابی نداشت. اما شاید این زن می

 کمکش کند.

 

 23_پارت#

 

  دونیم.هنوز هیچی نمی -

 ملیحه به سختی خودش را جمع کرد. 

 بقیه.... بقیه... -

 اشکان منظورش را فهمید. 

یه پا به منزل خانوم عفیفه نهاوندی رفته و سر هم به -

 ی خود آقای کبیری. خونه
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های ای اشک از میان چروکملیحه چشم بست و قطره

ریز کنار چشمش فرو ریخت و به گردن نرسیده بین 

 خطوط گم شد. 

دید. کان به وضوح درد را در صورت ملیحه میاش

 مطمئن بود این درد و رنج حقیقی است.

 متاسف به او نگاه کرد.  

خانم آهو کبیری گفتن شما بعد از بیست سال با -

 آشتی کردید. برادرتون

ملیحه سعی کرد خودش را کنترل کند. نفس عمیقی 

 تر نشست. کشید و صاف

زرگترم. از همون بچگی من... من از مخبر سه سال ب-

 خیلی دوستش داشتم. اما... 
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های سکوتش باعث نشد اشکان حرف بزند. چشم

ای ملیحه جایی میان زمین و هوا مانده بود. انگار خاطره

 کرد. دور را مرور می

چند دقیقه گذشت و اشکان صبورانه سکوت ملیحه را 

 تاب آورد. 

پدر من یه ساواکی بد نام بود. مخبر رو با خودش -

دش. اون برد که مخبر بشه یکی مثل خواینور اونور می

به خاطر سرپیچی از  رد چاقویی که روی پای مخبره

 دستور بابا بود. 

های اشکان ناباور به ملیحه نگاه کرد. انگار حرف

 ناگفتنی در مورد مخبر زیاد بود. 

خواست مخبر یکی رو شکنجه کنه و خواست، میمی-

وقتی نتونست اون چاقو رو فرو کرد تو پاش. جلوی 

 چشم من... 
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اش در سالن پیچید و اشکان هق خفهقصدای ه

ترجیح داد سکوت کند شاید از میان خاطرات ملیحه 

 بهتر مخبر را بشناسد و دشمنش را هم. 

هشتاد و سه تا بخیه خورد. وقتی انقالب شد بابا رو -

 گرفتن. مخبر در جریان کارهای بابا نبود، اما انقدر

اخالقش عوض شده بود که دیگه چیزی بین ما نموند. 

ها به سختی همدیگر رو تحمل کردیم. تا همسر سال

گیرتر شدم و مخبر هم من شهید شد و من گوشه

 این ارتباط قطع شد. نیومد سراغم. خود به خود 

باز هم حرفش را قطع کرد و اشکان به او که حاال 

 رسید نگاه کرد.هوشیارتر به نظر می

چند شب پیش خواب بابا رو دیدم. خواب بچگی -

مخبر رو، خواب مهدی همسرم رو. از میون تموم اینها 

خواستم فقط مخبر مونده بود. رفتم که ببینمش، نمی
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ن در بدوزم کی پسرم از راه این دم پیری چشم به ای

رسه. منم یه برادر داشتم، هر چقدر با هم فرق می

داشتیم باز هم خواهر و برادر بودیم. اما حاال ... حاال 

 دیگه نیست. 

اش را ی روسریهقش بلندتر شد. گرهاینبار صدای هق

 تر کرد، اما چادرش را بیشتر روی صورتش کشید.شل

دید و به یاد دردی که می های لرزانش را اشکانشانه 

نفس از جا بلند شد و از مرگ مادرش کشید افتاد. بی

شد ایستاد. صبر ای که رو به حیاط باز میجلوی پنجره

کرد تا ملیحه کمی آرام شود. وقتی صدای نفس 

 منظمش را شنید دوباره برگشت و روبرویش نشست. 
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 گفتید پسرتون. دیشب با شما بودن؟ -

 حه سر تکان داد. ملی

هایی که کامیار همیشه با داییش بود. تمام این سال-

 من از مخبر دور بودم کامیار همراه اون بود. 

 شما با این قضیه مشکل نداشتید؟ -

نه، پسر من تنهاست. نه پدری باالی سرش بوده و -

تونم پا به پای جوونیش بیام. بهتر بود که نه من می

 کنار داییش باشه. 

 ان به عالمت درک کردن سر تکان داد. اشک

 برگشتید؟  ی برادرتونساعت چند از خونه-

 ملیحه کمی فکر کرد و لب زد. 

کنم ساعت دوازده و نیم. کامیار اومد دنبالم و فکر می-

 با هم برگشتیم خونه. 
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 و پسرتون تا صبح خونه بود؟ -

 زده به اشکان نگاه کرد. های وحشتملیحه با چشم

 یه سره رفت خوابید، منم خوابیدم.  بله.-

رفت بیرون شما متوجه پس اگر پسرتون می-

 شدید. نمی

ملیحه جدی شد. اشک را فراموش کرد و ابروهایش 

 گره خورد. 

وقتی برای نماز صبح بیدار شدم رفتم تو اتاقش، -

 خواب بود. این یعنی تمام شب خونه بوده. 

 اشکان از جا بلند شد. 

 االن پسرتون کجا هستن؟ -

 دونم. نمی-
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اشکان دقیق به ملیحه نگاه کرد. دیگر از ضعف خبری 

 نبود. مخبر را فراموش کرده و حاال نگران پسرش بود. 

 فت. اشکان به سمت در ر

بهشون بگید فردا صبح بیان اداره. باید باهاشون -

 صحبت کنم. 

 ملیحه چشم به او دوخت تا در را باز کرد. 

 باشه. -

 خداحافظ. -

وقتی در را پشت سرش بست نفس راحتی کشید. آن 

 داد و نفسش را تنگ کرده بود. خانه بوی غم می

ه ها را دو تا یکی پایین رفت. در توانش نبود که بپله

رفت. پشت فرمان که ی مخبر برود، اما باید میخانه

نشست چشم بست تا کمی آرام شود. تا پیش از دیدن 
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ترین مظنونش خواهری بود که ملیحه هنوز هم محتمل

باره ظهور کرده بود و همان شب بعد از بیست سال یک

برادرش کشته شده بود. اما با دیدن او هر چه در ذهن 

 داشت به باد رفت.

توانست قاتل باشد، های ناتوان نمیملیحه با آن دست 

 هم قاتلی که بدن را تکه تکه کند.آن

ی مخبر رفت. پا روی گاز گذاشت و به سمت خانه

 دیگر وقتش بود که همسر او را ببیند.

ی رفت شمارهی مخبر میطور که به سمت خانههمین

 سرهنگ حیدری را گرفت. 

 چی شده دالور؟ -

کندرو سبقت  یابان اصلی پیچید و از الیناشکان به خ

 گرفت و جلو رفت. 

 هایی که پا رو گرفتن گزارش دادن؟ بچه-
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 نه، چطور؟ -

 اشکان اخم آلود به چراغ قرمز نگاه کرد. 

 شده یا نه.  خواستم ببینم پا شیومی-

 صدای حیدری متعجب بود. 

 شیو شده؟ مگه مرد نیست؟ -

اش ثیف را روی شیشهاشکان به پسری که دستمال ک

 کشید اشاره کرد که عقب برود. می

شده بودن؛ قاعدتاً باید پا هم  ها شیوبله، اما دست-

 همینطور باشه. 

رسی اداره، اما اگر خودت خیلی زودتر از گزارش می-

 های پزشک قانونی بپرسم. خوای از بچهخیلی مهمه می

 نه، محض کنجکاوی بود. فعال. -
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گوشی را روی داشبورد انداخت و شیشه را پایین 

 کشید و سرش را بیرون برد. 

 نکن پسر خوب، نکن. -

پسرک ده ساله جلو دوید و دستش را دراز کرد. اشکان 

ی کثیف شده انداخت و سر تکان داد. نگاهی به شیشه

 اسکناس پنج هزاری را به دست پسر داد و راه افتاد. 

صدای زنگ گوشی نگاهش را روی اسم افروز 

میخکوب کرد. کالفه به لرزش گوشی نگاه کرد و برای 

ا ندهد. پدرش حق اولین بار تصمیم گرفت جوابش ر

داشت. اگر افروز رفتن را انتخاب کرده بود باید از او 

 گرفت. فاصله می
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ی ویالیی مخبر ایستاد ابروهایش باال وقتی جلوی خانه

 کرد.تر از آن بود که فکرش را میرفت. خانه مجلل

ای از ذهنش هنوز درگیر تماس افروز بود و به گوشه 

های مرمر سفید خانه کرد. سنگفکر می دلیل تماسش

آمد. وقتی پیاده شد متعجب به دیوار کثیف به نظر می

نگاه کرد، تمیز بودند و براق. مشخص بود تازه شسته 

 شده. 

هایی که ی ماشین نگاه کرد. رگهبرگشت و به شیشه

ماشین جا گذاشته بود باعث شد  یپسرک روی شیشه

 که او فکر کند دیوار کثیف است. زمزمه کرد 

 اید... شاید شیو نشده... کال بدنش مو نداشته. ش-

های محکم به سمت خانه رفت. از میان دو چنار با قدم

های تنومند رد شد و روبروی در ایستاد. از البالی نرده
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سفید به داخل نگاه کرد. راه سنگفرش شده را دنبال 

 کرد تا به ساختمان رسید. 

سوالی دستش را روی زنگ گذاشت. بدون اینکه کسی 

بپرسد در باز شد و آهسته وارد شد و در را بست. جلو 

رفت و سمت راستش آالچیق زیبایی را محصور شده 

 های زینتی دید. در میان کاج

ی کوچکی در ضلع شرقی شد. کمی جلوتر متوجه خانه

ی عفیفه بود. مردد بود که به سراغ حتما آنجا خانه

اصلی باز  عفیفه برود یا همسر مخبر که در ساختمان

 شد و زنی بیرون آمد.

هایش شتاب داد و جلو رفت. زن جلو رفت و به قدم 

 های ورودی ایستاد. پیراهن سفید بلندشباالی پله

اش که زد. انعکاس نور روی موهای مشکیچشم را می

نیمی از صورتش را پوشانده بود و شال سفیدی که 
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و مرموز روی موهایش انداخته بود از او هیاتی نورانی 

 ساخته بود. 

های اشکان ای قدماین پارادوکس عجیب برای لحظه

 چهره بلند شد. را سست کرد تا وقتی صدای ماه

 بفرمایید. -

 ها را باال رفت. اشکان با طمانینه پله

 سروان دالور هستم. -

به آهستگی سر تکان داد و خودش را عقب  چهرهماه

 کشید. 

 ن. همکاراتون منتظر شما هست-

ی سرد او نگاه کرد. سر را برای اشکان به چهره

فرستاده بودند و قطعا این هویت مقتول را  چهرهماه
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عادی بود که اشکان  چهرهکرد. اما آنقدر ماهفاش می

 به شناخت مقتول شک کرد. 

اش کشید و با ریش همیشگیدستی روی ته

 هایی که از آفتاب تیز جمع شده بود جلو رفت. چشم

 شناسید؟ شما مقتول رو می-

ماه چهره به سمت در اشاره کرد و خودش جلوتر از 

 اشکان راه افتاد. 

 بفرمایید. بله، همسرم هستن. -
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اشکان جاخورده از این حجم خونسردی به دنبالش راه 

 افتاد.
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وارد کریدور شدند که با در دیگری از هال جدا شده  

ای گذاشت و وارد هایش را گوشهبود. اشکان کفش

هال شد. روی میز وسط هال، دقیقا رو به در ورودی 

ای آن را چشمش به سری خورد که کاله گیس مشکی

 پوشانده بود و امتداد موها روی میز پخش شده بود. 

ینی که اطراف سر توجه به مأمورجلو رفت و بی

 چرخیدند دو زانو نشست تا صورت را ببیند. می

درجا ابروهایش درهم رفت. صورت شیو شده و غرق 

آرایش بود. آرایشی تند و زننده. برگشت و به ماه 

کرد چهره که کنار پنجره ایستاده و به بیرون نگاه می

 چشم دوخت. 

 شما سر رو از تو جعبه درآوردید؟ -

 و به او نگاه کرد.  چهره چرخیدماه

 بله. -
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 اشکان از جا بلند شد. 

 نترسیدید؟ -

ی بلند صندلش ماه چهره جلو رفت و صدای پاشنه

 روی اعصاب اشکان خط انداخت. 

ای دلش خواست دست دراز کند و موهای برای لحظه

 او را از روی صورتش عقب بزند. 

جعبه رو که باز کردم اصال نفهمیدم چی هست. به -

یومد کاله گیسه، وقتی درش آوردم فکر کردم نظر م

 . کاله گیس روی ماکت سره

 نگاهی به سر مخبر انداخت و رو گرداند.

 وقتی گذاشتمش روی میز فهمیدم. -
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اشکان به سمت جعبه رفت. با توجه به حجم سر و 

درست به نظر  چهرههای ماهی جعبه حرفاندازه

 رسید. می

د و امکان نداشت کسی که ی سر بوجعبه دقیقا اندازه

کند بفهمد این یک سر حقیقی از باال به آن نگاه می

 است؛ مخصوصا با کاله گیس.

 رو به مامور کرد. 

 پا؟ -

 کرد جواب داد.مأموری که داشت دوربینش را جمع می

 کنن. . دارن رسیدگی میی خانم نهاوندیهتو خونه-

 چهره کرد. اشکان دوباره رو به ماه

 ید به چند تا سوال جواب بدید؟ تونمی-
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شاید هنوز امیدوار بود کمی تعجب، غم و حتی 

العملی از ماه چهره ببیند. اما او با کوچکترین عکس

رخی عادی روبروی پنجره ایستاده بود و اصرار نیم

داشت به همان بیرون، جایی خارج از چهاردیواری 

 اش خیره شود و سر را ندیده بگیرد.خانه

 ه به سمت سالن رفت. چهرماه 

 از این طرف لطفا. -
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کرد ای که سالن را از هال جدا میتا وقتی از تک پله

چهره در کرد که حتی اگر ماهپایین رفت به این فکر می

این کار دست داشته باشد، باید کمی خودش را 

مشوش نشان بدهد. اما این ظاهر عادی، اوج صداقت 
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زنی بود که قطعا اگر از همسرش متنفر نبود، اما به او 

اش را برای او اگر سر قطع شده داد؛ حتیاهمیت نمی

 فرستادند. می

روی مبل نشست و پا روی پا انداخت و کف  چهرهماه

 ی مبل گذاشت. ی ظریف دستهدستش را روی پارچه

که کرد. در حالیاشکان دقیق به حرکات او نگاه می

 نشست پرسید. روبرویش می

 ساعت چند جعبه رو گرفتید؟ -

 حدود یازده.-

 وقع خانم ملکی هم جعبه رو دریافت کردن؟ و همون م-

تقریبا ده دقیقه بعد از اینکه من جعبه رو گرفتم اومد -

اش. و بهم گفت که یه جعبه رو گذاشتن جلوی در خونه

چون خودم سر مخبر رو دیده بودم ازش خواستم جعبه 

 رو باز نکنه. 
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هایش را روی زانوهایش اشکان سر تکان داد و آرنج

 انگشتانش در هم قالب شد. گذاشت و سر 

 کسی جعبه رو براتون آورد؟ -

 . من تو آالچیق پیداش کردم. نه-

 و چرا آوردیدش تو خونه؟ -

 خندید. چهره کش آمد، انگار میماه هایلب

 کردم؟ باید چیکار می-

 آلود نگاهش کرد. اشکان اخم

 کنیدو نشون تو آالچیق پیدا می نامی بیشما یه جعبه-

آیندی در این کنید شاید چیز ناخوشو اصال فکر نمی

 ست؟ جعبه

دستش را با ظرافت روی دامن لباسش کشید  چهرهماه

 و به ظاهر آن را مرتب کرد. 
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ها مخبر چرا باید چنین فکری بکنم؟ خیلی وقت-

ها خرید که توی یکی از همین جعبهچیزهایی می

 میاوردش خونه. 

داد و به حرکات دست ماه چهره اشکان ابرویش را باال 

 تکاندی مبل میکه گرد و غبار فرضی را از روی دسته

 خیره شد. 

 اما این رو همسرتون نیاورده بودن. -

 متوقف شد.  چهرهدست ماه

و من خبر نداشتم. فکر کردم یکی از خریدهای -

که همین چند روز پیش خرید و  مخبره. مثل رادیویی

ها بود. چرا باید شک جعبهتوی یکی از همین 

 کردم؟ می

 اشکان به پشت مبل تکیه زد. 

 بگذریم. اتفاقات دیشب رو برام تعریف کنید. -
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اش در نفس عمیقی کشید و انگشتان کشیده چهرهماه

 هم رفت و دور زانو قالب شد. 

ام و دیشب خواهر مخبر ملیحه اومد اینجا. سه تا نوه-

هام جر و بحث شد و نوهپسر ملیحه هم بودن. یک کم 

 زودتر از موعد رفتن. 

 اشکان حرفش را برید. 

 سر ارث و میراث؟ -

دانست اشکان از کجا خیره نگاهش کرد. نمی ماه چهره

ی محرومیت از ارث را شنیده، اما اهمیتی هم قضیه

نداشت. به هر حال قصد نداشت به اشکان دروغ 

 .بگوید

تا حدودی، یعنی به خاطر همین تقسیم ارث و -

ام عصبانی شد و محرومیت من حتی از این خونه، نوه

 کمی بحثشون شد و رفتن. 
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 ساعت چند؟ -

 ماه چهره کمی فکر کرد و لب زد. 

 کنم ساعت از ده گذشته بود. فکر می-

 اشکان سری تکان داد. 

 خب، ادامه بدید. -

و مخبر تو آالچیق تا ساعت دوازده و نیم ملیحه -

. بعد هم کامیار اومد دنبال مادرش و کردنصحبت می

 رفتن. 

بعد از اینکه خانم کبیری رفت شما همسرتون رو -

 دیدید؟ 

 چهرهماه یبرای اولین بار موج کالفگی را در چهره

دید. حسی که در لحظه از نگاهش دور شد و باز هم 

 محکم به اشکان نگاه کرد. 
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 رفتم بخوابم. من زودتر -

 پس از کجا فهمیدید خانم کبیری کی از خونه رفتن؟ -

خوندم که صدای ماشین خوابم نبرد. داشتم کتاب می-

شنیدم. رفتم پشت پنجره و دیدم که ملیحه رفت 

 بیرون. کامیار رو هم جلوی در دیدم.

 28_پارت#

 

اشکان از جا بلند شد و دور میز طالیی چرخید و به 

 ره ماند.گلدان عتیقه خی

نگاه کند. حالت نگاه تک  چهرهخواست به ماهنمی 

 ریخت. چشم او اعصابش را به هم می

 ی ایشون رفتن؟ همسرتون برای بدرقه-
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ماه چهره سکوت کرد و وقتی اشکان مجبور شد 

 نگاهش کند لب باز کرد. 

نه، عفیفه تا جلوی در باهاش رفت. بعد هم یک سره -

 اش. رفت به خونه

اشکان به او نزدیک شد و با سه قدم فاصله از او 

 ایستاد. 

خوب دقت کنید، اون لحظه همسرتون رو دیدید؟ -

 حرکتی، چیزی که حس کنید همسرتون زنده ست. 

ی اشکان نگاه کرد. از مردی از پایین به چهره چهرهماه

 که روبرویش ایستاده بود حس خوبی 

رفته بود و برق  ای که در همگرفت. ابروهای مشکیمی

اش با صورت استخوانی و فک چفت ایچشمان قهوه

داد تا وقتی دستبند به دست یک نفر اش نشان میشده

 کند.نزند پرونده را رها نمی
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به نظر او هیچ کس حقش نبود که به خاطر کشتن  

های زندان برود و از آن بدتر اعدام مخبر پشت میله

 شود.

 کالفه کرد.  اشکان را اشسکوت طوالنی

 خانم کبیری، با شما هستم. -

 چهره به خودش آمد. ماه

خواید بدونید وقتی که ملیحه رفت مخبر هنوز اگر می-

زنده بود یا نه باید بگم بود. چون چند دقیقه بعد صدای 

 پاش رو شنیدم که اومد باال و رفت تو اتاقش. 

این جمله چند بار در ذهن اشکان  "رفت تو اتاقش"

های آنها جدا بود و این یعنی یک دوره شد. پس اتاق

 ی معیوب. رابطه

 خودشون بودن؟  خود ایشون رو دیدید؟ مطمئنید-
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خونه نبود و گفتم  کس تو. اون موقع هیچبله مطمئنم-

 اش. که عفیفه هم رفت خونه

چهره برداشت و به سمت اشکان باالخره چشم از ماه

 مبل رفت و نشست. 

 کی متوجه غیبتشون شدید؟ -

رفت باغ لواسان. اصال سراغش ها مخبر میپنجشنبه-

 بودم رفته.  نرفتم، مطمئن

 اشکان کمی دور میز چرخید و فکر کرد.

هایی که ماه چهره به او نگاه نکرد. خیره مانده به مبل 

در اولین فرصت آنها را کرد که از آن متنفر بود فکر می

 عوض کند. 

 اشکان یکباره ایستاد. 
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رفته لواسان. ها میگفتید طبق معمول شوهرتون صبح-

تا دوازده و نیم شب هم تو آالچیق بوده. پس کی 

فرصت کرده خریدی انجام بده که بیاره و بذاره تو 

 آالچیق؟ 

چهره چشم از ظرف مسی عتیقه برداشت و به ماه

 را دور بیندازد. ذهنش سپرد آن 

شاید قبال خریده. شاید تو صندوق عقب ماشینش -

 بوده. اون لحظه به این چیزها فکر نکردم. 

اشکان کالفه از اینکه ماه چهره جواب تمام سواالتش 

دهد دستش را میان موهایش کشید و رد را می

 انگشتانش در آنها جا ماند. 

 کسی کلید این خونه رو داره؟ -

 عروسم و کامیار. بله. هر دو -
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 29_پارت#

 

کرد، آنقدر عمیق که اشکان از جا بلند شد. باید فکر می

بیاید که نتواند آنقدر  چهرهبا سواالتی به سراغ ماه

 خونسرد نگاهش کند.

هیچ تصوری برای دخالت ماه چهره در قتل مخبر  

نداشت. به هر حال تکه تکه کردن یک جسد به آن 

چهره بعید بود. اما این برخورد و  تمیزی از زنی مثل ماه

 کرد. این صالبت بیش از حد او را ناراحت می

 ممنون، لطفا از تهران خارج نشید. -

نه جواب داد و نه حرکتی کرد. اشکان زیر  چهرهماه

سنگینی نگاه او از خانه بیرون رفت و یک سره به 

ی کوچک عفیفه راه افتاد. حسش نسبت به سراغ خانه

 اش کرده بود.فهمید و همین کالفهرا نمی هچهرماه
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ی عفیفه نرسیده بود که مردی را نشسته هنوز به خانه 

جلوی یک سگ دید. پشت مرد به او بود و موهای 

 رسید.دار به نظر میای تابدارش در آفتاب رگهقهوه

سگ با حس حضور اشکان شروع کرد به پارس  

کان به پهنای کردن. مرد رو برگرداند و با دیدن اش

 صورتش خندید.

های درشت و اشکان جلو رفت و با دیدن دندان 

های تابدار او حس کرد حالت عادی ندارد. جلوتر چشم

 ی مرد را داد. ی گشادهرفت و جواب خنده

 سالم. من اشکان دالور هستم، شما؟ -

 مرد دستش را روی سر سگ کشید و تشر زد. 

شو. شو یعنی خفه گه خفهشو لوتوس. کریم میخفه-

 خفه شو.
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هایش را چفت کرد و صدایش را خفه. سگ درجا دندان

 اشکان جلوتر رفت و مرد باز هم خندید. 

 کریم سگ دوست داره. باغ دوست داره. -

سرش را یک دور کامل گرداند و دوباره به اشکان نگاه 

 کرد. 

 آقارم دوست داره. دوست داره. -

های او که هر چند ثانیه بین زمین و اشکان به چشم

چرخید نگاه کرد. تیشرت سبزش نیمی در آسمان می

 شلوار و نیمی روی شلوار افتاده بود.

 کنید؟ شما هم اینجا زندگی می-

 ی عفیفه گرفت. کریم سریع دستش را به سمت خانه

 پیش مامان عفیفه. عفیفه. کنه.کریم اونجا زندگی می-
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تر روی سر لوتوس باز هم خندید و دستش را محکم 

 کشید. 

اشکان دستش را زیر بغل کریم انداخت که صدای 

 پارس سگ بلند شد. کریم باز هم فریاد زد. 

ده نشی کریم استخون نمی شو لوتوس. خفهخفه-

 بهت، بهت. 

اهش را قدم با او از لوتوس فاصله گرفت و راشکان هم

 به سمت آالچیق کج کرد. 

 دیشب وقتی آقا مهمون داشت تو کجا بودی؟ -

هایش را به هم کوبید و بازویش از کریم یک باره دست

 دست اشکان رها شد. 

 آقا مهمون داشت. به کریم گفت بره بخوابه، کریمم-

 کنه.کنه، میخوابید. کریم همیشه حرف آقا رو گوش می
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 اشکان ناامید به او نگاه کرد. 

 تا صبح خوابیدی؟ -

تر گرداند و انگشتانش را در هم کریم سرش را محکم

قالب کرد. آنقدر سفت و محکم که اشکان حس کرد با 

شکند.  اما در می هایشکمی فشار بیشتر انگشت

 خندید. صورت کریم هیچ حسی نبود، همانطور می

بید که دیگه سیر شد. همش خوا دونه. انقدرکریم نمی-

 چرخید. چرخید، میتو تختش می

اشکان فهمید هیچ چیز از این مرد دستگیرش 

 شود. نمی

 ست؟ مادرت خونه-

کنه. کریمو دیوونه گریه می . همشمسعفیفه خونه-

 کرد. دیوونه کرد. 
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 30_پارت#

 

 اش کوبید. محکم با مشت به شقیقه

کنه... گریه میصداش تو سر کریمه. هی گریه -

 کنه. می

 مشت کوبید. اشتر به شقیقهتر و سریعمحکم

نکن، اما اون هی گریه کرد.  کریم هی گفت گریه-

رفت پیش لوتوس. آخه لوتوس دوست کریمه،  کریمم

 کریمه.

نگاه اشکان روی لوتوس نشست که با استخوان میان 

 هایش مشغول بود.پنجه
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ی حمله بود. پس چرا لوتوس با دیدن اشکان آماده 

وقتی جعبه را آوردند کسی نگفت که صدای پارس 

 لوتوس را شنیده، یا چرا لوتوس او را نگرفته؟

 بندی؟ تو لوتوس رو می-

کریم دست از مشت زدن کشید. انگار لوتوس تنها 

 توانست اعصاب او را کنترل کند. عاملی بود که می

 بنده. بنده. نمیتوسو نمینه، کریم لو-

 نگاهش به لوتوس عاشقانه بود.

 ها هم؟ شب-

بنده. آخه لوتوس خانومه. کریم هیچ وقت اونو نمی-

 بنده. بنده. نمینمی بیرون نمیره. کریمم

ای که اشکان متفکر به لوتوس نگاه کرد. تنها نتیجه

گرفت این بود، کسی که جعبه را آورده برای لوتوس 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نرگس نجمی                                                         لب آینه شکستق

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ده. با این نتیجه از کریم فاصله گرفت و محکم آشنا بو

ی عفیفه رفت. هنوز به خانه نرسیده در به سمت خانه

ی بزرگی را در که جعبهباز شد و سه مأمور در حالی

 دست داشتند بیرون آمدند.

 اشکان سریع پیش رفت.  

 شده؟  پا شیو-

 یکی از مامورها سرش را تکان داد. 

 بله. -

نگاه کرد تا فاصله گرفتند. هنوز تک ها اشکان به آن

ی جلوی در را باال نرفته بود که لوتوس خودش را به پله

 مامورها رساند و باال پرید.

کرد و سعی داشت خودش را به جعبه پارس می 

 زد. برساند. کریم با صدای بلند او را صدا می
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 لوتوس، خفه شو... خفه شو. -

یم لگد محکمی گرفت. وقتی کراما لوتوس آرام نمی

هایش را زیر شکم لوتوس زد، اشکان با خشم چشم

 بست. 

سگ خودش را کنار دیوار کشید و شروع کرد به زوزه 

 کشیدن. کریم فریاد زد. 

دختر بد، بد... مگه کریم نگفت بشین سر جات؟ حاال -

 خواد. خواد. میشد؟ همش دلت کتک می خوبت

ه را باال اشکان نتوانست تحمل کند و سریع تک پل

 باز خانه کوبید. رفت و محکم به در نیمه

 خانم نهاوندی؟ -

 ی عفیفه بلند شد. صدای گرفته

 بفرمایید.-
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اشکان در را باز کرد و وارد هال کوچک خانه شد. 

ی کوچک انتهای خانه ایستاده بود و عفیفه در آشپزخانه

 کرد. آهسته از آشپزخانه بیرون رفت. به او نگاه می

 اهی اومدید؟ از آگ-

اشکان سری تکان داد و جلو رفت. اعصابش از 

های سوزناک لوتوس به هم ریخته بود. نیم ست زوزه

کرم جلوی تلویزیون بیست و نه اینچ تمام هال را پر 

 کرده بود. 

ترسیده و  اشعفیفه منتظر به او نگاه کرد. چهره

سبزش به پیراهن  هایش خیس بود. توربانچشم

 آمد.ای او نمیرمهی سساده

تعارف روی مبل نشست و به او که با اشکان بی 

هایی لرزان خودش را به مبل رساند نگاه کرد. از قدم

 سوال و جواب کردن خسته شده بود. 
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 خودتون برام بگید خانم ملکی. -

هایش را در هم پیچید و اشکان فهمید عفیفه انگشت

 این عادت بین مادر و پسر مشترک است. 

 عفیفه روبروی او نشست. 

خانوم... خانوم گفت بازش نکنم. گفت به شما خبر -

 داده... گفت...
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اشکان فقط نگاهش کرد. سردرگم بود، اما ناراحت؟ 

 ت جز اشکان.گرفنگاه عفیفه هر جایی را نشانه می

 خانم نهاوندی! -
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هایش بیشتر در باالجبار رو کرد به اشکان و انگشت

 هم فرو رفت. 

 ب... ببخشید. چی بگم؟ -

 هایش را ماساژ داد. اشکان تکیه داد و چشم

 از دیشب بگید. -

ها زودتر رفتن ملی... خانم کبیری اینجا بودن. بچه-

شون. خانم کبیری که رفتن منم رفتم خوابیدم. خونه

 ها آب دادم.صبحم... صبحم مثل هر روز به باغچه

صبحونه درست کردم و کریم رو فرستادم حموم. رفتم 

تو ساختمون پیش خانوم. ناهار رو بار گذاشتم و اومدم 

کنه. آخه تابستون  م موهاشو خشکخونه تا به کریم بگ

خوره. یه نیم کنه و همیشه سرما مینمی خشک مو

کنه.  ساعتی طول کشید تا راضیش کنم موهاشو خشک

رو جلوی در دیدم. فکر  وقتی رفتم بیرون اون جعبه
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کردم واسه خانومه، شایدم آقا، یا شاید یه کادو برای 

و گربه کریم. آخه بعضی وقتا آقا واسه کریم سگ 

ها و براش میاورد. ترسیدم ذاشت تو این جعبهمی

بازش کنم، چون فکر کردم اگه واسه آقا باشه بعدا 

کنن. وقتی به خانوم گفتم گفت بازش نکنم. دعوا می

گفت به شما گفته. گفت حتما یه ربطی به آقا داره. 

 چون ... چون ... 

 هقش پیچید. سرش را به شدت تکان داد و صدای هق

ر وسط خونه بود. سر آقا وسط خونه بود. حالم س-

 خورد. داشت به هم می

های عمیق کشید. ابروهای سرش را باال گرفت و نفس

ی کم بین اش آنقدر گره خورد که فاصلهنازک مشکی

 چشم و ابرو را پر کرد. 
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اینهمه بین دو ساختمون رفتید و اومدید متوجه ورود -

 کسی نشدید؟ 

 ن داد. عفیفه سریع سر تکا

 گفتم. نه... نه به خدا. اگر دیده بودم که به خانوم می-

 اشکان از جا بلند شد و به سمت پنجره رفت. 

 همسرتون کجا هستن؟ -

 مرده. خیلی ساله. -

 کنید؟ با پسرتون زندگی می-

 بله. -

دیشب وقتی خانم کبیری رفتن با آقای کبیری صحبت -

 کردید؟ 

چایی رو بردارم  ستکانایحرف نزدم، ولی وقتی رفتم ا-

 خونن. دیدم دارن واسه خودشون آواز می
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 اشکان روی پاشنه چرخید و به او نگاه کرد. 

 پس حالشون خوب بود! -

 عفیفه سریع سرش را به عالمت مثبت تکان داد. 

خوب بود. حتی برعکس همیشه نذاشت استکانا رو -

جمع کنم. گفت خسته شدم و برم بخوابم. منم رفتم 

 خونه. 

اشکان به تک دری که کنار آشپزخانه بود نگاه کرد. به 

 رسید.نظر تنها اتاق خواب آن خانه می

 پسرتون اون موقع کجا بودن؟ -

 اش را باد زد. شدهعفیفه صورت سرخ

خرابکاره،  کم ر بخوابه. آخه کریم یکآقا گفت زودت-

 ترسید یه کاری بکنه مایه خجالت بشه.آقا می
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اشکان که وضعیت کریم را دیده بود کامال دستور مخبر 

 کرد. را درک می

 وقتی اومدید بخوابید کریم خواب بود؟ -

 بله. -

 اشکان به در اتاق اشاره کرد. 

 تو اتاق؟ -

خوابه من تو اتاق. باید نزدیک می نه. کریم تو هال-

ترسه یه وقت سر و صدا کنه و لوتوس باشه. می

 نشنوه. 

 ترسیده به اشکان نگاه کرد. 
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پرسین؟ کریم چیکار به این... به این چرا اینا رو می-

 ها داره؟ جعبه

های سیاهش که اشکان به سمت او رفت و به چشم

 صبی کرده بود. زد نگاه کرد. انگار چیزی او را عبرق می

ی ماست که همه چیز رو بپرسیم و بدونیم. این وظیفه-

 تونیم قاتل رو پیدا کنیم. صورت نمیدر غیر این

رنگ عفیفه از سرخی به زردی زد و میخکوب به اشکان 

 چشم دوخت. اشکان ادامه داد. 

 نیمه شب صدایی نشنیدید؟ -

های عفیفه ریز شد و دستی روی صورتش کشید. چشم

ی خاصی داشت و نه زیبایی... اما نوعی چهره نه

 کرد. معصومیت در او بود که اشکان را جذب می
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قطعا برای مادر جوانی مثل او نگهداری از پسری مثل 

کریم، آنهم دست تنها خیلی سخت بود. عفیفه از جا 

 بلند شد. 

پنج اینطورا بود که صدای ماشین  کنم طرفایفکر می-

صدا از بیرون بوده. چون من خیلی  شنیدم. حاال شاید

 خوابم سنگینه، شایدم اشتباه کردم. 

ابروهای اشکان گره خورد. خیلی بعید بود که با این 

 ی زیاد خانه از در صدای ماشین شنیده باشد. فاصله

 تو این خونه چند تا ماشین هست؟ -

 دو تا. -

اشکان از پنجره به بیرون نگاه کرد. کریم در حال 

بخت انگار لگد کریم نوازش لوتوس بود و سگ نگون

را فراموش کرده بود که سرش را به پای کریم 

 کشید. می
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 هیچ ماشینی در حیاط نبود. 

 کنن؟ ها رو کجا پارک میماشین-

خونه. در پارکینگ آخر کوچه ست و یه سره  پشت-

 ذارن. رو می ی من. همون پشتم ماشینامیاد پشت خونه

فهمید چرا عفیفه صدای ماشین را حاال خوب می

 شنیده. 

 مطمئنید حدودای پنج بود؟ -

 هایش را پاک کرد. عفیفه سر تکان داد و اشک

تم که نیستم درست شنیدم یا نه. گف من حتی مطمئن-

 خوابم خیلی سنگینه. 

اشکان لب باز کرد که از حال مخبر بپرسد. که از 

اش با همسرش بپرسد و هزار سوال دیگر که رابطه

دانست مستخدم خانه بهتر از هر کسی آن را می
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داند. اما لب بست و ترجیح داد تا بعد از کالبد می

شکافی جسد خیلی وارد جزئیات نشود. با این فکر 

یادش افتاد در اصل جسدی در کار نیست.  بارهیک

دلیل مرگ را  هنوز میان تنه پیدا نشده بود که بتوانند

توانستند از بفهمند. هر چند اگر سمی در کار بود می

روی دست و پا هم بفهمند، اما تا وقتی میان تنه نبود 

 شد.  شد راجع به چیزی مطمئننمی

نه بیرون های متعجب عفیفه سریع از خاجلوی چشم

 ی سرهنگ حیدری را گرفت. رفت و شماره

 سرهنگ حتی نگذاشت سوالی بپرسد. 

ی یه خوای دالور. بقیه بدن رفته خونهدونم چی میمی-

خانومی به اسم سرور راد که هیچ ربطی به این خانواده 

نداره. البته تا اینجا. رابطه رو تو باید کشف کنی 

 سروان. 
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و خیره ماند به آالچیق که  ابروهای اشکان گره خورد

پرید و دوباره از میز لوتوس زیر آن از روی نیمکت می

رفت. کریم هم نشسته بود و برای او دست باال می

 زد. می

 بپر لوتوس. بپر... بپر... -

 آدرس رو بفرستید. -
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جلو رفت و به بازی لوتوس و کریم خیره ماند. اما با 

 آمد.اش به خودش سوزش معده

ی کاملی ساعت از سه گذشته بود و او حتی صبحانه 

هم نخورده بود. کمی بعد صدای پیامک بلند شد. 
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ی سرور شمال شهر بود، اما نه نزدیک به این خانه

 خانه. 

خواست از در بیرون رفت و سریع سوار ماشین شد. می

های جسد را ببندد. حتی اگر ی تکههمین امروز پرونده

 پیچید هم مهم نبود. به خود میاز درد معده 

ی مخبر حاال مهمترین مسئله برای او حل کردن پرونده

کس او را دوست کبیری بود. مردی که ظاهراً هیچ

 نداشت. 

پشت فرمان نشست و استارت زد و اسم سرور راد را 

ای با این بود این زن یک رابطه زمزمه کرد. مطمئن

 دارد.  خانواده

ش مشت شد و سرعتش را باال ادستش روی معده

اش بلند شد، به سختی برد. وقتی صدای گوشی

 دستش را در جیبش فرو برد و آن را بیرون کشید. 
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شد و کالفگی اشکان اسم افروز روشن و خاموش می

 بیشتر. 

 بله افروز؟ -

 کجایی تو؟ -

 سر کار. -

ی میان دو ماشین جلو انداخت و با نگاهی به فاصله

 ها رد شد. سرعت از بین آن

 صدای بوق ممتد آنها را پشت سر گذاشت. 

 سر کاری؟ یعنی چی؟ مگه مرخصی نداشتی؟ -

 نشد. -

از درد معده نفسش بند آمده بود. ماشین را کنار کشید 

 و سرش را روی فرمان گذاشت. 

 وریه. چی شده اشکان؟ صدات یه ج-
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 اش را به فرمان کوبید. چشم بست و آرام پیشانی

 چیزی نیست. -

 ی افروز در گوشی پیچید. صدای نفس کالفه

 کنی. می باز ناهار نخوردی؟ تو آخر اون معده رو زخم-

حتی توان نداشت جواب او را بدهد. از بن موهایش 

توانست سرش را از روی فرمان چکید و نمیعرق می

 بلند کند. 

 شم. خوب می-

 کجایی؟ -

 رم دنبال پرونده. دارم می-

 مهم نیست، فقط آدرس بده یه چیزی بیارم بخوری.-

هایش فشرده شد. از این محبت افراطی افروز لب

ی خودشان نیست تا او خواست بگوید چرا خانهمی
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خودش را برساند؟ چرا بعد از سه ماه هنوز پیگیر حال 

دارد و سرش بر نمیو روز او است. چرا دست از 

اش را پیدا کند. اما آشفته گذارد سر کالف زندگینمی

 ها فقط لب زد. به جای تمام این حرف

 خورم. نیازی نیست اینهمه راه رو بیای. یه چیزی می-

 افروز صدا بلند کرد. 

 خوری. میگم آدرس رو بفرست. نمی-

اشکان دیگر تاب نیاورد و گوشی را قطع کرد و روی 

 لی انداخت. صند

کشید، ی کنترل افروز بیرون میباید خودش را از دایره

اش ادامه دهد. اگر توانست به زندگیگاه نمیواال هیچ

 کرد.خواست برود، باید او را بیرون میافروز نمی
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اش بدتر و بدتر شد. حتی هرچقدر صبر کرد درد معده

رساند هم ی سرور میاگر خودش را به خانه

 ت کار زیادی انجام دهد. توانسنمی

 را گرفت.  ی سرهنگشماره

 باز چیه؟ -

 کی رسیده دست این خانوم راد؟ -

 دو سه ساعتی میشه. -

 ها کارشون تموم شده. پس بچه-

 آره. منتقل شده به پزشک قانونی. -

 شم. پس من فردا پیگیر این خانم راد می-

 باشه. -
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دانست باید منتظر میراند و کمی بعد در مسیر خانه می

های پدرش را به ی امین باشد. با این حال  اخممواخذه

 داد.ی افروز ترجیح میهای صادقانهمحبت

 34_پارت#

 

 فصل دوم

دور خودش چرخید و برای چندمین باری که حسابش 

 ی اشکان را گرفت. از دستش در رفته بود شماره

 مشترک مورد نظر...-

هایش را انداخت و دست گوشی را روی میز آرایشش

لرزان  نیستون کرده و به آینه خیره شد به نی

 چشمانش. 

 ناخودآگاه صدایش باال رفت. 
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خوای؟ از جون خودت چی چی از جونش می-

 خوای؟می

اش چنگ شد و یاد انگشتانش میان موهای عسلی

اش گر اشکان میان موهای لختش، گونهدستان نوازش

 را تر کرد. 

شد اشکان گوشی را خاموش کرده. هجوم باورش نمی

برد به سمت کمد. آلبوم خانوادگی را برداشت و روی 

روتختی سفیدش انداخت. نشست و آلبوم را باز کرد. 

خواست خواست اشکان را به خاطر آورد، و شاید میمی

 خودش را برای او دوره کند. 

های ریز روی عکس بود با ترک شانعکس نوزادی 

دو کنار هم، اشکان چشم بسته بود و او  رنگی. هر

سایید. ی او میاش را به گونهپستونک صورتی

 اختیار بغض کرد. بی
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شان بود، با پدر و عکس بعدی تولد سه سالگی

مادرهایشان. حاال نه از پدر او خبری بود و نه از مادر 

 اشکان. 

اشکان دست به سینه ایستاده بود و او بود که شمع را 

های بعدی را با کرد. عکس و عکسیخاموش م

و بغض را با هم  ی درد و دلتنگی گذراند و اشکزمزمه

 شان. بلعید تا رسید به عکس عروسی

ی عطف تمام آن ارتباط بیست و روزی که برایش نقطه

کردند بعد از شش سه ساله بود. کدامشان فکر می

 شود؟ سال همه چیز تمام می

 

 35_پارت#

 

 رسیدند و خوشحال.آرام به نظر میدر عکس چقدر 
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 ی اشکان کشید و لب زد. دستش را روی گونه 

 تو هم ازم گذشتی؟ -

نه لبخند اشکان پاک شد و نه برق چشمان خودش 

خاموش. کی از همدیگر دست شسته بودند؟ صدایش 

 باال رفت. 

 وقت... هیچ وقت. هیچ-

دانست اگر امروز اشکان نیست، اگر اما خودش می

شان منتظر او ی هشتاد و پنج متریتواند در خانهنمی

های بماند تا بیاید و خستگی تمام روزش را روی شانه

 او به آرامش بدل کند، مقصر اشکان نیست. 

ی انتظار باز بود. آلبوم را محکم بست و ایستاد. پنجره

ای که هر روز ساعت چهار به آن سرک همان پنجره

گردد او را داره به خانه برمیکشید تا اشکان که  از امی

 ببیند. 
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ی خلوتشان را مرور نگاه ناامیدش طول و عرض کوچه

 کرد. نه اشکانی بود و نه امیدی.

دستش را محکم روی شومیزش کشید و به سمت 

شنید آرام اش رفت. تا زمانی که صدایش را نمیگوشی

 شد. نمی

باز هم با شنیدن صدای اپراتور انگشتش را محکم 

ی امین را ی قرمز کوبید و اینبار شمارهروی دکمه

 گرفت. 

 سالم بابا جان. -

 مثل همیشه با شنیدن صدای گرم امین لبخند زد. 

 سالم. خوبی بابا؟ -

 خوبم دخترم. چه عجب یاد من پیرمرد کردی؟ -
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ی حریر سفیدش را کامال کنار پنجره ایستاد و پرده

 کنار زد. 

به پدر من توهین نکنید. کی پیر شدید که من خبر -

 ندارم؟

که یاد  هر چند پیر و خسته دل و ناتوان شدم... هر گه-

یاد کردنت، روی تو کردم جوان شدم. خسته شدم از 

 زنی؟  یه سر به بابات نمی

 دلش برای امین، آن خانه و بوی اشکان تنگ شده بود. 

 بیام؟ -

 بیا دخترم. بیا.-

رفت؟ امین بغضش را حس کرد و گفت بیا، اما باید می

پیش از اینکه عقلش تصمیم بگیرد احساسش مانتو و 

 شالش را تنش کرد و به کوچه زد. 
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خانه دستش را روی زنگ ی بعد جلوی سه دقیقه

کرد اشکان خانه باشد. امین از گذاشته بود و آرزو می

 آیفون تصویری نگاهش کرد و دکمه را فشرد. 

ی پیش از آن ای که اشکان چند دقیقهنگاهی به راه پله

باال رفته بود انداخت و در ورودی را باز کرد و منتظر 

 . افروز ماند

را حس کرد.  اشبا دیدن او بغض و نفس خسته

هایش را باز کرد و افروز به رسم سه ماه گذشته دست

هایش از آغوش پدرش خالی شده بود به که دست

 سمت او پر کشید.

امین دستش را نرم روی موهای او کشید و افروز  

ی او فرو برد تا جلوی لرزش صورتش را در سینه

 هایش را بگیرد. لب

 ن کشید. صدای اشکان هر دو را از خلسه بیرو
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 خوش اومدی. -

امین جدا کرد و رنجیده به او  یافروز سرش را از سینه

 چشم دوخت.

 اشکان رو گرداند و به سمت آشپزخانه رفت.  

 چیزی از غذای ظهر مونده؟ -

امین دست افروز را گرفت و به داخل کشید و او 

هایش را در جاکفشی گذاشت و پیش از امین کفش

 آشپزخانه رساند.خودش را به 

 کنم. من یه چیزی برات درست می-

ی اشکان که جلوی یخچال ایستاده بود، قابلمه

 ماکارونی را بیرون آورد. 

 همین خوبه. -
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افروز قابلمه را گرفت و روی گاز گذاشت. امین در 

 کرد. ی آشپزخانه ایستاده و به آنها نگاه میآستانه

بر نداشت. هر دو از قطعا اتفاقی افتاده بود که از آن خ

کردند و سرشان را به چیزی نگاه کردن به هم فرار می

 گرم کرده بودند. 

زده بود و های یخافروز سرگرم هم زدن ماکارونی

ی آشپزخانه های کوچک پشت پنجرهاشکان به گلدان

 مشغول. 

 جلو رفت و قاشق را از دست افروز گرفت. 

 جوانی و از عشق پرهیز کردن... -

افروز شرمگین از امین فاصله گرفت. اما امین که بعد از 

بود  رفیق گرمابه و گلستانش با خود عهد کرده

کند افروز را هم قدر که برای پسرش پدری میهمان

 دختر خود ببیند، رهایش نکرد.  
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بشینید مثل دو تا آدم عاقل مشکلتون رو حل کنید. -

 این کارها چیه؟

 

 36_پارت#

 

های اشکان که درد را نگاه افروز گره خورد به چشم

 زد.فریاد می

ز گیج و گنگ بشقابی از کابینت برداشت و روی می

گذاشت. جرات نداشت بپرسد یا حرف بزند. از 

 ترسید. هایی که ممکن بود بشنود میحرف

 اشکان به سمت امین رفت. 

 مشکلی نداریم آقای دالور. مطمئن باش. -
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افروز سعی کرد لبخند بزند تا خیال امین راحت شود. 

 خواست دردی به دردهای امین اضافه کند.نمی

وز مانتو را از تنش اشکان پشت میز نشست و افر 

 درآورد و روی صندلی انداخت. 

 امین سری تکان داد و روبروی اشکان نشست. 

 پریشونه؟  اگر چیزی نیست چرا این بچه انقدر-

نگاهی به افروز انداخت، اما رنگ پریدگی اشکان نیم

 اش نبود.افروز بیشتر از رنگ باختن زندگی

های نرفته و از اههای نگفته، از رپر شده بود، از حرف 

هزار و یک رنجی که رو به آن لب بسته بود تا نه 

 پدرش آسیب ببیند و نه افروز. ناخودآگاه پوزخند زد. 

ی ما تصمیم گرفت ست؟ یه بچه واسه همهافروز بچه-

تونه سر تصمیمش بمونه! اونوقت من و حاال هم نمی

 باید بگم چرا پریشونه؟ از خودش بپرس پدر من. 
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بشقاب را از روی میز برداشت و پرش کرد  و افروز 

 جلوی اشکان گذاشت. 

کرد، گوشی ات درد میمن فقط نگرانت شدم. معده-

 خبر موندم ازت. رو هم خاموش کردی و من بی

 قاشق اشکان پر شد و سرش را پایین انداخت. 

 نگران نشو. دیگه نشو لطفا. -

دو قاشق را در دهانش گذاشت و نگاه امین بین آن 

 چرخ خورد.

 افروز بغض کرده عقب رفت و به کابینت تکیه زد.  

 چرا نباید نگران بشم؟ -

مگه نگفتی از نگرانی خسته شدی؟ مگه نگفتی  -

 خوای بری که فکرت از من خالی بشه؟ می
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سرش را باال برد و میخکوب به چشمان او نگاه کرد. به 

لرزید و نگاه ی چشمانش میهایی که در حدقهاشک

 دزدید تا دلش نسوزد. 

 افروز نتوانست تاب بیاورد. 

از بین رفت که حاال با  وقتی ازدواج کردیم دوستیمون-

 خوای چالش کنی؟ طالق می

 

 37_پارت#

 

 اشکان کالفه قاشقش را در بشقاب انداخت. 

تموم شده؟ اما کدوم دوستی روز  کی گفته دوستیمون-

گیره؟ شام و ناهار دوستش رو چک و شب تماس می

 کنه؟ می
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 افروز نگذاشت حرف اشکان تمام شود. 

 از اول هم دوستی ما همینطوری بود، نبود؟-

 درست نبود، بود؟ اگر بود حال و روزمون این نبود. -

ی کابینت را ههای افروز لرزید و انگشتانش لبلب

 محکم گرفت. 

اشکان از جا بلند شد و امین دعا کرد حرف دیگری 

 نزند که دل افروز بشکند. 

 جلو رفت. 

یه روز انتخاب کردیم با هم باشیم و شد. یه روز به  -

هر دلیلی تصمیم گرفتی دیگه نباشی و من به 

نظرت احترام گذاشتم. جنگیدم، سه ماه جنگیدم و 

تونی بهم بگی هر وقت که نخواستی. حاال نمی

 خواستی و هر طور که خواستی باید باشی و من تن

بدم بهش. تو به عنوان دوستم برام خیلی عزیزی. 
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اما باید به هم فرصت بدیم. باید از هم دور بمونیم 

تا بتونیم فراموش کنیم و دوباره زندگیمون رو 

 بسازیم. باید بدون هم بودن رو یاد بگیریم. 

ی اشکان های کدر شدهکان داد و به چشمافروز سر ت

 خیره ماند.

خواست در ها را بشنود، فقط میخواست این حرفنمی 

همین لحظه اشکان پناهش دهد و بگوید برای همیشه 

 مانند. با هم می

 تونم. نمی-

 اشکان عصبی عقب رفت و صدایش اوج گرفت.

تونی خوای بری؟ مگه نگفتی دیگه نمیمگه نگفتی می-

تونی تحملم کنی؟ باهام زندگی کنی؟ مگه نگفتی نمی

 کنی؟ چرا تمومش نمی پس
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دانست غرورش شکست یا دلش را نفهمید، فقط می

هایی که به اشکان زده یک حرف پشت تمام حرف

نگفته مانده که باید بگوید تا سوز دلش اینطور داغ به 

های اش نگذارد. اما نتوانست و در عوض حرفزندگی

 همیشگی را تکرار کرد.  

صد بار گفتم این  گفتم... گفتم چون بابام مرد. چون-

کار لعنتی رو ول کن و بذار یه نفس راحت بکشیم. اما 

خوای. تونی. گفتی نمیتو چیکار کردی؟ گفتی نمی

 تاوان نتونستن تو رو پدر من داد. 

ی اشکان هایش باال رفت و روی سینهاختیار مشتبی

کرد ای که همان لحظه آرزو میکوبیده شد. سینه

 و آرام گیرد.سرش را روی آن بگذارد 

توی لعنتی باعث شدی پدر من بمیره. بعد انتظار -

 داشتی بتونم باهات زندگی کنم؟ 
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شنید ها را میاشکان که برای بار هزارم این حرف

 خودش را عقب کشید. 

 سوخت و قلبش بیشتر.اش میمعده

ها خسته شدم. مگه گفتم باهام زندگی از این حرف-

خودت زندگی کن و هم کن؟ من که میگم برو. برو هم 

بذار من بفهمم کجای این دنیا وایسادم. تویی که 

 نمیری، تویی که تکلیفت با خودت معلوم نیست. 

هایش را به صورت افروز تر رفت و آخرین حرفعقب

 کوبید. 

تونی باهام بازی کنی افروز. تمام تالشم رو کردم نمی-

که بمونی، حاال که رفتی برای یه مدت فاصله بگیر. بذار 

چه شکلی بود. شاید تونستیم  یادمون بیاد دوستیمون

 باز هم با هم دوست باشیم. اما االن وقتش نیست. 
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تر رفت، آنقدر عقب که پشتش به میز خورد و عقب

 ایستاد. 

 افروز.برو -

زانوهای افروز لرزید. اشکان بیرونش کرد، نه تنها از 

 اش و شاید برای همیشه. خانه، که از زندگی

 فهمی. تو نمی-

کرد او توجه به امین که سعی میاشکان نشست و بی

 را ساکت کند صدا باال برد.

 

 38_پارت#

 

فهمم. یه روز یه آدمی به خاطر اینکه اتفاقا خوب می-

رو انداختم زندان اومد که من رو از بین من برادرش 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نرگس نجمی                                                         لب آینه شکستق

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ببره، بابات نشست پشت ماشین من و به جای من 

کشته شد. این وسط من شدم مقصر. شدم دشمن 

جون تو. شدم قاتل پدرت و تو هیچ وقت نفهمیدی 

دردی که تو کشیدی رو من بدتر کشیدم. پدر تو مثل 

پدر خود من بود و عذاب رفتنش و عذاب وجدان شد 

ی جونم. خواستم دردمون رو قسمت کنیم اما تو خوره

در اتاق رو رو به من بستی و گفتی از زندگیت برم 

خواستی تالش نکردم، بیرون. شاید اونقدر که تو می

اما بیشتر از اون در توانم نبود. خواستی جدا بشیم و 

شدیم. خب حاال چته؟ دیگه قاتل پدرت نیستم؟ دیگه 

بینی یاد وقتی من رو می تونی تحملم کنی؟ دیگهمی

 پدرت نمیفتی؟ 

رفت. آنقدر که امین هر لحظه صدایش باال و باالتر می

 همیشه آرام فریاد زد 
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 کافیه. -

اشکان بلند شد. آنقدر عصبی که صندلی یله شد و روی 

 زمین افتاد. 

خوام کسی برای بله پدر من کافیه. واقعا کافیه. نمی-

خوام کسی ه. نمیمعده درد لعنتی من دل بسوزون

 ام باشه. نگران مهر طالق تو شناسنامه

 رو به افروز کرد.

مثال دکترای جرم شناسی داری. کدوم واحد درسیت -

تونی یکی رو مجرم کنی و حکم صادر یادت داده می

کنی؟ چرا  کنی و اعدامش کنی و بعد بخوای احیاش

شی افروز؟ یاد بگیر وقتی حکم میدی باید بزرگ نمی

انش رو هم بدی. اگر خواستی تمومش کنی پس تاو

 پای این تموم شدن بمون.
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فهمید. هایش را نمیشنید، حرفافروز صدایش را نمی

تنها چیزی که فهمید معنای نگاه اشکان بود. دیگر هیچ 

 دید جز خشم و ناامیدی. هایش نمیحسی در چشم

برای یک لحظه فهمید همه چیز تمام شده. نه در آن 

هایی که اشکان پشت در اتاق التماس شب روزها و

 کرد تا با او حرف بزند و او فقط گریه کرد. 

نشست. دقیقا  شاننه روزی که مهر طالق در شناسنامه

 همین امروز، همین لحظه فهمید همه چیز تمام شده.  

به سختی خودش را جلو کشید و مانتو را از روی 

 صندلی برداشت.

ای مکث رفت لحظهیرون میوقتی از در آشپزخانه ب 

کرد. حاضر بود همسری که عاشقش بود را از دست 

 اش را هرگز. بدهد، اما دوستی

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نرگس نجمی                                                         لب آینه شکستق

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 39_پارت#

 

خوای فریاد بزن. اما من همون افروزم هر چقدر می-

خوابیدم. همون کردی تا صبح نمیکه وقتی تب می

اش رو یاد نگرفت چون تو افروزی که راه مدرسه

دی. همون افروزی که یادش همیشه همراهش بو

رفت روز تولد تو، روز تولد خودشم هست و فقط می

دنبال جشن گرفتن برای تو بود. همون افروزی که نه 

 گیره که بدون تو زندگی کنه. یاد گرفت و نه یاد می

 های اشکان خیره ماند. چرخید و به چشم

خوام به عنوان خوام مزاحم زندگیت بشم، نمینمی-

گردم تو زندگیت. اما این رو از گوشت همسرت بر

ی من رو بیرون کن که بتونی دوست بیست و نه ساله

خوای زندگی کردن بدون من رو یاد ازم بگیری. اگر می
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تونی به من یاد بدی. بگیری خب یاد بگیر، اما نمی

 تونم. خوام و نه میچون نه می

وقتی صدای در آپارتمان بلند شد، اشکان نفسش را 

 آزاد کرد و خودش را روی صندلی انداخت. 

 وای خدا. -

های امین دستش را روی دست او گذاشت و به پلک

کرد و چشم دوخت. رنج پسرش را حس می اشبسته

دانست باید به آنها فرصت دهد درد افروز را هم، اما می

 تا به خودشان بیایند. 

 غذات رو بخور.-

هایش گذاشت و سعی اشکان دستش را روی چشم

 هایش را کنترل کند. کرد نبض شقیقه

 خورم.نمی-
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ها را باز اش بلند شد. باکس پیامصدای پیامک گوشی

 کرد. 

 کنم غذا بخور. خواهش می-

اش گرفت. افروز دست بردار نبود. انگار اختیار خندهبی

 اش. ول زندگیگره خورده بود به سلول به سل

ی های در هم پیچیدهقاشق را برداشت و به رشته

اش ماکارونی خیره ماند. افروز در تار و پود زندگی

دانست ساده نیست که او را از بندهای تنیده بود و می

اش جدا کند. اما خسته بود، آنقدر خسته که زندگی

خواست. چه برای خودش و چه برای شروع دیگری می

 کشد. دانست چه رنجی مییافروز که م

ی احساست عجیب بود که میان ازدحام و ملغمه

متضادش، غذایی که افروز گرم کرده و حاال سرد شده 

 بود، به جانش چسبید.
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برای بار سوم دستش را روی زنگ گذاشت. صدای 

 لخ دمپایی از پشت در بلند شد. لخ

 اومدم... چه خبرته سر آوردی؟ -

اش به او های درشت آبیدر که باز شد زن با چشم

خیره شد. مشخص بود خواب بوده. ریملش تا روی 

ها اش کشیده شده و قرمزی رژ لبش از روی لبگونه

اش اش پخش شده بود.  موهای روشن ژولیدهتا گونه

 هایش را درشت کرد. را عقب زد و چشم

 هان؟ چیه اول صبحی؟ -

 داخت. اشکان سرش را پایین ان

 خانم راد؟ -
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 سرور آرنجش را به چهارچوب در تکیه داد. 

 فرمایش؟ -

 40_پارت#

 

وقتی کارتش را روبروی چشمان او گرفت، سرور القید 

به آن نگاه کرد. با دیدن لقب سروان نفهمید چطور 

 خودش را جمع کند. 

با دستپاچگی و بدون یک کلمه حرف خودش را داخل 

د. اشکان سری تکان داد و به کشید و در را به هم کوبی

دیوار سرامیک شده تکیه داد.  چند دقیقه بعد در باز 

 شد و اینبار صورت سرور از هر آرایشی پاک شده بود. 

ای و مانتوی مشکی و شال کیپ شده شلوار جین سرمه

روی موهایش باعث تأسف بود. چقدر یک آدم 
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اید توانست دورو باشد. اگر آن چهره را ندیده بود شمی

 توانست این متانت را باور کند.می

اش از سفیدی چشم کوچکتر بود و همین مردمک آبی

باعث زل شدن چشمانش شده بود. ابروهای اشکان 

 گره خورده و به او نگاه کرد. 

 همینجا صحبت کنیم؟ -

 در ورودی روبرو باز شد و سر زنی مسن بیرون آمد.  

با دیدن اشکان سری تکان داد و محکم در را به هم 

ه سرور تا آخرین حد کوبید. شاید برای همین بود ک

 ممکن صدایش را باال برد. 

 بفرمایید تو جناب سروان، بفرمایید.-

اشکان وارد شد و در آن سر جایش ایستاد. سرور 

ها که از شلوغی حتی رنگشان دوید سمت مبل
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ها را روی ساعدش مشخص نبود. دسته دسته لباس

 انداخت. 

ستام .. اینجا یه کم شلوغ پلوغه. دیشب دوببخشیدا.-

 اینجا بودن واسه خودشون سالن مد راه انداخته بودن. 

اشکان به دیوار تکیه زد و به حرکات او چشم دوخت. 

های طالیی که زیر بغل زده بود در ی صندلپاشنه

 گوشتش فرو رفت و یکباره جیغ زد. 

ای تون. ببین چه زندگیای سگ تو روح مرده و زنده-

 . واسه من درست کردنا

ها را روی کاناپه ی لباسرا پرت کرد و تپه هاصندل

 انداخت. دست به کمر زد و به اشکان نگاه کرد. 

 همینه دیگه، چیکارش کنم. -
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 های یلههای چیپس و استکاناشکان از میان زرورق

ی شده روی زمین راه باز کرد و خودش را به کاناپه

 سفید رساند و نشست.

ثیفی و به هم ریختگی اطرافش را نگاه کرد. با تمام ک 

 اما زیبایی خانه و وسایلش غیر قابل انکار بود. 

سرور نگاهی به اطراف انداخت و وقتی از پیدا کردن 

ها برد و لباس جای خالی ناامید شد دستش را زیر تل

 همه را روی زمین ریخت. 

 روبروی اشکان نشست و نگاهش کرد.

 اومدین؟  واسه اون جعبه دیروزیه-

آهسته سر تکان داد. ترجیح داد سکوت کند تا  اشکان

 سرور خودش حرف بزند. 

 حاال باس چی بگم؟ -
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 جعبه رو از کی تحویل گرفتید؟ -

 از کسی نگرفتم که. -

 ابروهای اشکان باال رفت. 

 جلوی در خونه بود؟ -

سرور شالش رو جلوتر کشید و دستش را در هوا تکان 

 داد. 

 نم بود. نه جونم، تو صندوق عقب ماشی-

 اشکان متعجب نگاهش کرد. 

 روی در صندوق عقب یا داخلش؟ -

 های درشت شده نگاهش کرد.سرور با چشم

 برده بودنش.  آخه اگه رو ماشین بود که سه سوته-

 پارکینگ  بود؟  پس داخل صندوق بوده. ماشینتون تو-

 سرور سر باال انداخت. 
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جلو در  نخیر، من اینجا پارکینگ ندارم. ماشینو-

 . ذارممی

 41_پارت#

 

 تر شد. ی ابروهای اشکان عمیقگره

 چه نسبتی با مخبر کبیری دارید؟ -

سرور تا آخرین حد امکان ابروهای نازک بد رنگش را 

 باال برد. 

 جعبه چه دخلی به مخبر داره؟ -

روز سرور  اشکان خیره نگاهش کرد. هر چند از حال و

شناخته، بارید که چه کاره است و چطور مخبر را میمی

تنه محابا بگوید نیمتوانست بیاما اشکان هم نمی
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خبری هم قسمتی متعلق به مخبر بوده. حتی اگر این بی

 از نقش سرور در ماجرا بود. 

 شما بفرمایید چه نسبتی با ایشون داشتید؟ -

سرور بادی به غبغب انداخت و پا روی پا. ناخن 

اش را از زیر ناخن شستش رد کرد و پشت سبابه

 چشم نازک کرد. 

 من زنشم. -

 باره خودش را جلو کشید. یک

جناب سروان. راست راستکی  خیاالی بد بد نکنیا-

 زنشم. 

های اشکان نقش بست. در جا ماه چهره جلوی چشم

اش و حتی طرز صحبت خانمانهمتانت و اصالتش، رفتار 

 کردنش.
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 چهرهتوانست سرور را کنار ماهچطور مردی می 

بنشاند؟ آنقدر این تفاوت عمیق بود که برای چند دقیقه 

 نتوانست صحبت کند. 

سرور که سکوت او را حمل بر ناباوری کرده بود از جا 

 بلند شد. 

 برگه رو بیارم؟ صیغشم. صیغه ده ساله. خواینمی-

شکان سریع سر تکان داد. حاال دیگر واقعا دلش ا

 خواست مخبر را بشناسد. می

 چند وقته که همسرش هستید؟ -

 ای، یه دو سه سالی میشه. -

فهمید که این خانه و زندگی از کجا اشکان حاال می

 آمده. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نرگس نجمی                                                         لب آینه شکستق

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ی از جا بلند شد و به کنسول نزدیک شد. از آینه

 ش به او است. دید که تمام حواسای سرور را مینقره

 در جعبه رو باز کردید؟ -

نه واال، ترسیدم. نیست که یهویی از تو صندوق عقب -

سر درآورده بود، ترسیدم یه چیزی توش باشه که بود 

 دیگه. ماموراتون گفتن جنازه توش بوده. 

آمد و از دلیلش برای باز نکردن از این زن خوشش نمی

که به راحتی در  رسیدفکر به نظر میجعبه هم. آنقدر بی

جعبه را باز کند، برخالف ماه چهره که باید احتیاط 

 کرد و نکرد. می

 بله... -

های سیاه رو گرداند و آهسته به سمت سرور رفت. رگه

 قالی را پا زد و گام به گام جلو رفت. 

 ی قطع شده. جنازه که نه، یه نیم تنه-
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 دهان سرور باز مانده و نگاهش کرد. 

 واس کی بوده؟ -

 نگاهش چرخید و گیج و گنگ به اشکان خیره شد. 

 اصال واس چی گذاشتنش تو ماشین من؟ -

هایش را در جیب وبروی او ایستاد. دستاشکان ر

های او شلوارش فرو برد و خم شد. مستقیم به چشم

 نگاه کرد. 

برای اینکه باید یه سهمی از آقای مخبر کبیری هم به -

 رسید. شما می

تر نگاهش کرد. اشکان چشم از او سرور گیج

 برنداشت.

تر شد. یکباره از جا های سرور درشت و درشتچشم 

 آنقدر سریع که اشکان دو قدم عقب رفت. پرید، 
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 ای مادر به ...-

هایش حلقه شد دور دور خودش چرخید و دست

 گردنش. 

 باز هم ایستاد و خیره ماند به اشکان.

میگین مخبرو  یعنی اون مخبر بوده؟ یعنی دارین-

کشتن و تیکه تیکش کردن یه تیکشم فرستادن واس 

 من؟

 42_پارت#

 

اش ید و با کف دست به پیشانیباز هم دور خود چرخ

 کوبید. 

خوای چه گلی به بدبخت شدی که سرور. حاال می-

 سرت بگیری؟ 
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یکباره ایستاد و بعد از چند لحظه دوید جلو و روبروی 

 اشکان ایستاد. 

جناب سروان به جون خودم کار من نیستا. اصلن بیا -

 بشین واست همه چیو تعریف کنم.  

 ی تشک آن کوبید. روی مبل نشست و محکم رو

 بیا... بیا بشین تا بهت بگم من هیچ غلطی نکردم. -

دقیقا به همان جایی رسیده بودند که اشکان 

 خواست.می

با آرامش روبروی او نشست و به بلورهای آویخته از  

 لوستر پنج شاخه خیره ماند. 

 شنوم. می-

که من بهتون بگم اون  خب اصن بگین کی کشتتش-

 کردم. یروز چیکار م
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 ها برنداشت. اشکان چشم از بازی رنگین کمان بلور

 پریشب.  -

 سرور کمی فکر کرد و یکباره صدایش باال رفت. 

آهان... ببینین پریشب مخبر گفت مهمون داره. منم با -

دوستام زدم بیرون. چهار پنج تا شاهدم دارم. رفتیم 

ی باال شهریا. ساعتای یک و دو بود که اومدم کافه

دونستم یکی گذاشتم، چه می خونه. زود کپه مرگمو

پاشدم  کشه. کله سحرممی همون موقع داره مخبرو

ریم ها با مخبر میآخه پنجشنبه رفتم باغ لواسون،

 اونجا. یه یه ساعتی منتظرش شدم نیومد، هر چیم

 زنگ زدم جواب نداد، نگو بدبخت مرده. چقدرم

فحشش دادم. نزدیکای هشت و نه بود که رسیدم 

 خونه. 
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دستی به صورتش کشید و سعی کرد فکرش را جمع 

 کند و اشکان در سکوت نگاهش کرد. 

خونه نداشتم. همچین دیگه وقت  آهان.. هیچی تو-

ناهار بود. رفتم خرید کردم. اومدم بذارم تو اون 

صندوق عقب وامونده که دیدم یه جعبه به چه هوا تو 

 . اومدم خونه و زنگ زدم پلیس.صندوقه

های سرور اشکان چشم از لوستر برداشت و به دست

 شد نگاه کرد. که به هم ساییده می

 ست؟ کنجکاو نشدید که چی تو جعبه-

کنم. آخه واسه چی باید فضولی کنم؟ من غلط می-

 وقتی واسه من نبوده، نبوده دیگه. 

اشکان ناباور نگاهش کرد. تا زمانی که جواب پزشک 

شد و نه مرگ مشخص میآمد نه زمان قانونی نمی

 دلیلش. 
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آنقدر که باید از سرور اطالعات گرفته بود. از جا بلند 

 شد. 

 ساختمان دوربین داره؟ -

 گیره. که نمی .. اما بیرونوداره... داره.-

اشکان سری تکان داد و به سمت در رفت. باید به 

رفت و بعد هم در اداره کامیار را ی لعیا پورمند میخانه

 د. دیمی

 تا اطالع ثانوی از تهران خارج نشید. -

 سرور به دنبال او رفت. 

 نه قربونت، کجا رو دارم برم. -

سرازیر شد و سرور آنقدر صبر کرد تا  هااشکان از پله

 صدای در را شنید.
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سریع به داخل برگشت و با دستی لرزان شماره  

 گرفت. کمی بعد صدایش باال رفت. 

 به مخبر بود؟ ای کثافت. تو اون جع-

 صدا خونسرد بود.

 ناراحت شدی؟ -

 سرور شال را از روی موهایش کشید و به زمین کوبید. 

 . حاال من چیکار کنم؟ ایخیلی عوضی-

 کردی؟ تا قبل از مخبر چیکار می-
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سرور لگد محکمی زیر میز کوبید و از درد به خودش 

 پیچید.
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ترسید از اینکه مجبور چهل و چهار سالش بود و می 

 شود به کار سابقش برگردد. 

گم. اگر بهم نرسی گوش کن ببین چی می خوب-

هر چی هست و نیست  رم پیش این جناب سروانهمی

 گم. بهش می

 صدای خنده بلند شد. 

 کنم؟ کنی شوخی میفکر می-

 نه اتفاقا، هیچ کس تو رو نشناسه من خوب-

 ذارم بهت بد بگذره. شناسمت. نترس، نمیمی

 سرور کمی آرام گرفت و صدایش را پایین برد. 

 . تابونمتحاال شد. بپا منو دور نزنی که بد جور می-

نترس نمک نشناس. بد شد بهت گفتم جعبه رو باز -

 نکنی که حالت به هم نخوره؟ 
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سرور مانتو را از تنش بیرون کشید و به اطرافش نگاه 

 کرد. 

. تو دلت واسه من سوخته. حاال اتآره جون عمه-

 خیال این حرفا. تو کشتیش؟ بی

ی سیاه گوشی قطع شد و سرور خیره ماند به صفحه

 ی گوشی. شده

 زمزمه کرد. 

 آره خب. خودت کشتیش. -

 ها رفت. شانه باال انداخت و به سمت لباس

به من چه. بهتر. مرتیکه پیرسگ با اون  اصن-

کشید خالقش. مرد راحت شدم. بیچاره زنش چی میا

 از دست این. 
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ها را در ماشین لباسشویی گذاشت و درش را لباس

 بست.

به اطرافش نگاه کرد و یکباره بغضش سر باز کرد. نه  

به خاطر مخبر، فقط ترسیده بود. از کسی که مخبر را 

دانست در ی خودش. از اینکه میکشته بود، از آینده

کند تا چهار سالگی دیگر کسی را پیدا نمیچهل و 

اش را اداره کند. از اینکه چیزهایی که نباید در زندگی

 تحقیقات پلیس فاش شود. 

های وسط آشپزخانه آوار شد و سرش را روی سرامیک

 سفید گذاشت. 

 خدایا مخلصتم. منو دریاب.-
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طبق عادت با تکان سر موهای مجعدش را پشت 

. رو اد و دستش را نرم روی روتختی کشیدگردن فرست

 به آهو کرد. 

 قشنگ نیست؟ -

سری تکان داد و به روتختی کوبیسم  حواسآهو بی

 خیره ماند.

ها را ی آنکرد قتل مخبر همهنگران بود، حس می 

کند. نگاهی به ساعتش انداخت و نگاهی به درگیر می

 کرد.یآلود به مادرش نگاه مغزاله که با چشمان اشک

ساعت از یازده گذشته بود. باالخره لعیا از روتختی دل  

 کند و از روی مبل بلند شد. 

امروز حوصله غذا درست کردن ندارم. از بیرون غذا -

 بگیریم؟ 
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آهو باز هم سر تکان داد و پاهایش را روی مبل 

 گذاشت و زانوهایش را در آغوش کشید. 

 غزاله از جا بلند شد. 

چرا حوصله نداری مامان جون؟ مگه چه اتفاقی -

افتاده؟ فوق فوقش زدن پدربزرگ رو کشتن دیگه، این 

 .حوصلگی ندارهکه بی

که لعیا موهایش را باالی سر جمع کرد و در حالی

 کرد رو برگرداند. کلیپس را روی سرش ثابت می

 سر به سر من نذار.  انقدر-

تفاوتی اما غزاله دست بردار نبود. از این همه بی

 خورد.مادرش حرص می

به دنبال او وارد آشپزخانه شد. لعیا درب کشوی  

ی تبلیغاتی به دنبال برگهآلبالویی کابینت را باز کرد و 

 رستوران گشت. 
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پرسم چی شده؟ شما که خوب بودی، تا منم دارم می-

کردی. رو ناز و نوازش می همین االن داشتی روتختیت

 حوصله شدی؟ یه دفعه بی

 لعیا یکباره در کشو را بست و فریاد زد

اگر توقع داری بشینم بزنم تو سرم چون پدر بزرگ -

م ببخشید خانوم. من نه ناراحتم و نه تو مرده باید بگ

 تونم اداش رو دربیارم. می

غزاله ناباور به مادرش نگاه کرد و آرزو کرد کاش به 

 داد. زیبایی خدا به او کمی عاطفه می جای آنهمه

 مامان. واقعا متاسفم.  متاسفم-

سریع از آشپزخانه بیرون رفت. تمام مدت آهو از باالی 

ای از ذهنش شم دوخته بود و گوشهها چکانتر به آن

بیند دانست به زودی او را میدرگیر سروانی بود که می
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تفاوتی مادرش را برای او توجیه و باید این میزان بی

 کند. 

از جا بلند شد و آرام کنار غزاله نشست. دستش را 

 میان دستان گرم خود گرفت. 

 زنی؟ چرا اینطوری حرف می-

 یش را بلند کرد. غزاله برخالف آهو صدا

تونه به احساس آدم ناراحت نیست نباشه، حداقل می-

احترام بذاره که. از صبح هزار جور پارچه و روتختی و 

 روبالشی از تو انبار کشیده بیرون. انگار نه انگار ...
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 حرفش را لعیا برید. 

 انگار نه انگار که عزاداریم؟ -
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 رو کرد به آهو. 

 تو ناراحتی؟ -

آهو کمی فکر کرد. ناراحت بود، اما بیشتر نگرانی بود 

 که باعث میشد غم را حس نکند. 

ناراحتم مامان، اما حرف غزاله این نیست. کسی -

گه انقدر نمیگه شما هم باید ناراحت باشید، غزاله می

تفاوت نباشید. به هر حال غزاله پدربزرگ رو دوست بی

 داشت. 

شید و موهایش تا لعیا محکم کلیپس را از سرش ک

 روی کمرش موج گرفت. 

دوست داشت؟ غزاله پدرش رو دوست نداشت، حاال -

 چی شده انقدر به پدربزرگ شریفش عالقمند شده؟

غزاله خالی بود از پدری که هنوز شش ساله  زندگی 

نشده دسته گل سفیدی بر خاکش گذاشت و از او فقط 
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کم از ای که کمتعاریف گهگاه مادرش ماند و چهره

 خاطرش محو شد. 

اش یک شب خالی بود از عمویی که در پنج سالگی

خوابید و دیگر به بیدار نشد. تنها مرد او پدربزرگی بود 

 اش را با او گذرانده بود. یکه کودک

صدای فریادهای او وحشت به تنش انداخته بود، اما 

گرفت گاهی که دستش را با آبنبات چوبی جلوی او می

 کرد. همه چیز را فراموش می

 هق صدایش باال رفت. از جا بلند شد و میان هق

بگو چرا پدرم رو دوست ندارم. اگر سر سوزن به -

کشید که اوردوز کنه نمی انقدر دادهاش اهمیت میبچه

و دو تا دخترش رو یتیم کنه. نگو چرا پدر بزرگم رو 

دوست دارم، چون با تمام بد بودنش تنها کسی بود که 
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یادش نرفت من یتیم شدم. اون دستی که بابا رو سرم 

 ام نکن. نکشید رو پدر بزرگ کشید. پس مواخذه

شنید. ناباور میهایی از غزاله بار اول بود که چنین حرف

و سرخ شده از عصبانیت از آشپزخانه بیرون رفت و 

 روبروی او ایستاد. 

تو که از پدرت برای خودت یه غول ساختی یکبار -

بار فکر پرسیدی چی شد که پدرت اوردوز کرد؟ یک

کس رو آدم حساب کردی چرا پدربزرگی که هیچ

 کشید رو سرت؟ کرد دست مینمی

اش ایستاد. دختر بیست سالهجلوتر رفت و روبروی 

دختری که به سختی بزرگش کرده بود، دست تنها و با 

 وحشت از مخبر کبیری. 

دارم اصال معنی  از عذاب وجدانش بود. البته شک-

فهمیده یا نه. اما قبل از اینکه اون دهنت وجدان رو می
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هایی راجع به پدرت بزنی یک رو باز کنی و چنین حرف

 کم فکر کن. 

کرد پیر رگرداند. با چهل سال سن احساس میرو ب

 شده.

از این به بعد وقتی خواستی راجع به پدرت حرف -

 هات رو خوب بجو. بزنی حرف

اش را پاک کرد و برگشت و محکم اشک روی گونه

 محکم به غزاله نگاه کرد. 

پرسیدی چرا باعث اعتیاد پدرت از پدربزرگت می -

 شد. 

 غزاله عصبی فریاد زد. 

 م پدری منقل و وافور میده دست پسرش؟ کدو-
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های لعیا لرزید، وجودش لرزید و پلک بست از لب

 یادآوری روزهای آخر شهباز. 

 همون پدری که هیچ وقت پدر نشد.-
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هایی که به هم ها شد و صدای ریسهوارد راهروی اتاق

 خوردند در فضا پیچید. می

ام مدت سکوت کمی بعد صدای در بلند شد. آهو که تم

 کرده بود با تأسف سر تکان داد. 

 این چه طرز حرف زدنه؟ -

غزاله روی مبل نشست و مشتش را روی مخمل آبی 

 فشرد. 
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کنه انگار چه طوری حرف بزنم؟ یه جوری رفتار می-

 هیچ اتفاقی نیفتاده. 

آهو دست خواهرش را میان دستانش گرفت و به 

 اش خیره شد.  های زالل مشکیچشم

تونی آدمها رو مجبور کنی اونطور که تو تو نمی-

خوای احساساتشون رو نشون بدن. بهش فرصت می

 بده، هیچ کدوم از ما هنوز خودمون رو پیدا نکردیم. 

غزاله سرش را خم کرد و موهایش صورت سفیدش را 

 پوشاند. 

لرزانش را آهو در آغوش کشید و موهایش را  هایشانه

اله بود و پدرش برای همیشه بوسید. از وقتی نه س

چشم بست عادت کرد به اینکه غزاله را یک دختر 

 کوچک ببیند که باید از او حمایت کند. 

 گریه نکن عزیزم. همه چیز درست میشه. -
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 غزاله سر تکان داد. 

 شه. هیچی درست نمی-

ی دستمال اش را باال کشید. آهو خم شد و از جعبهبینی

رون کشید و به دستش کاغذی روی عسلی برگی بی

 داد. 

 خجالت بکش دختره. -

غزاله میان گریه خندید و دستمال را از او گرفت. کمی 

 اش جدی شد. نگاهش کرد و چهره

منظور مامان چی بود؟ چرا گفت پدربزرگ بابا رو -

 معتاد کرده؟ 

فهمید. هیچ چیز در این دانست و باید میآهو هم نمی

نبود که عاشقانه دوستش تر از پدری دنیا برایش مهم

 داشت و یک شبه او را از دست داد. 
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ها را با گریه و روزهایش را با خاطرات او سر کرده شب

کرد چیزی نیست که در مورد پدرش بود و فکر می

داد در حقیقت های مادرش نشان مینداند. اما حرف

 داند. هیچ چیز نمی

رگ های پدربزگیریمنظورش اینه که به خاطر سخت-

 اینطور شد. بهش فکر نکن. 

رسید قانع شده. اما آهو غزاله سکوت کرد و به نظر می

 کرد.های باریک شده به امتداد راهرو نگاه میبا چشم

 47_پارت#

 

های مادرش بود که صدای زنگ در خانه درگیر حرف

 پیچید. 
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با طمانینه از جا بلند شد و به سمت آیفون رفت. 

ید انگشتش را روی دکمه فشرد ی اشکان را که دچهره

 و در عین حال صدایش را باال برد.

 مامان، سروان دالوره. -

ی اتاقش به روزهای از دست لعیا که کنار پنجره

ای کشید و شال و کرد نفس کالفهاش فکر میرفته

 مانتو را از کمد بیرون کشید. 

مانتوی مشکی و شال همرنگش شاید زیادی عزادار 

ها ، اما واقعا بود. هنوز هم پس از سالدادنشانش می

هایش حتی عزادار شهباز بود. مردی که عاشقانه

 کمرنگ هم نشده بود.

رژ لبش را با پشت دست پاک کرد و از اتاق بیرون  

ها را عقب زد، اشکان هم از در وارد رفت. وقتی ریسه

 شد.
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 آهو به سمت سالن اشاره کرد.  

 کنم.بفرمایید خواهش می-

 ن به عالمت تشکر سری تکان داد و آهو از پشتاشکا

نگاه کرد و از ذهنش گذشت  هایشسر به پهنای شانه

 های مادرش کند. که باید تمام حواسش را جمع حرف

مطمئن بود لعیا در این قتل دست ندارد، اما ظاهر 

مادرش همیشه غلط انداز بود؛ عاصی، عصبی و 

 . هایشبریده از همه چیز جز بچهدل

ای که سراسر دیوار را پوشانده لعیا کنار دکور شیشه

 بود ایستاد و به تک مبل اشاره کرد. 

 بفرمایید. -

ی زن روبرویش اشکان نشست و لعیا مقابلش. چهره

 . نه غمگین بود و نه ناباور
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ی زیبای آهو بود اش که ارثیههای میشیاما در چشم

های آمد عروسمیزندگی وجود نداشت. به نظر 

ی کبیری زود ازدواج کرده بودند، چون لعیا خانواده

اش هم دست بیشتر از چهل سال نداشت و زیبایی

 کمی از آهو نداشت.

اشکان تکیه داد و غزاله با سینی شربت آلبالو 

روبرویش ایستاد. اشکان لیوان شربت را برداشت و آن 

 را روی عسلی مثلثی گذاشت.

ی میز گذاشت و مبلی در دورترین غزاله سینی را رو

 ی ممکن از مادرش را برای نشستن انتخاب کرد.نقطه

ی یک میز پایه بلند کنار مادرش جای آهو اما به فاصله 

 گرفت. 

 اشکان پا روی پا انداخت. 

 خب خانم پورمند، چه ساعتی جعبه رو گرفتید؟ -
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 لعیا حواسش را جمع کرد. 

 نیم بود. کنم حدود ده یا ده و فکر می-

 چرا آوردیدش تو خونه؟ -

اسم من روش نوشته شده بود و گذاشته بودنش روی -

 کردم مشکلی باشه. ماشینم. فکر نمی

 های او خیره شد. اشکان به چشم

 فکر نکردید این نوع تحویل بسته کمی غیرمعموله؟ -

 لعیا با خونسردی جواب داد. 

تم و نه هسطوره، اما نه من عضو مافیا قطعا همین-

تر این بود که فکر کنم بمب تو اون هام. غیرمعمولبچه

 ست. جعبه

اشکان از طرز جواب دادن او جاخورد. حالت دفاعی او 

 کامال واضح بود. لعیا ادامه داد. 
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قطعا حدسی هم در مورد اینکه یه تیکه از جسد پدر -

ها شوهرم تو اون جعبه ست نداشتم، واال به خاطر بچه

 کردم. بازش نمیهم که شده 
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های لعیا با کرد. دستاشکان خیره به او نگاه می

های مبل نشسته بود، اما انگشتان آرامش روی دسته

پاهایش در دمپایی جمع شده بود و آنها را به زمین 

 فشرد. می

آهو خط نگاه اشکان را تا پاهای مادرش دنبال کرد و در 

 جا لب گزید. 

اشکان نگاهی به اطراف انداخت و دوباره رو به لعیا 

 کرد. 
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 تونم بپرسم همسرتون کجا هستن؟ می-

 همسر من سال هشتاد و شش فوت کردن. -

 متاسفم. -

 ممنون. -

 ی همسرتون چطور بود؟ با خانواده تونرابطه-

آهو ترسید. این سوال یعنی حدسشان یک قتل خانگی 

 است، یعنی مادرش هم مظنون است. 

مادرش خوف داشت. پیش از اینکه لعیا  پرواییاز بی

 حرف بزند رو به اشکان کرد. 

ست، که قاتل میون خانواده این سوال یعنی مطمئنید-

 درسته؟ 

 اشکان رو به او کرد. 

 همه مظنونند.  وقتی قتلی اتفاق میفته-
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 آهو از صراحت او جا خورد. 

کنید که مادرم یا یکی از ما پدربزرگ رو قطعا فکر نمی-

 هاش رو برای خودمون فرستاده!کشته و تکه

 نگاه اشکان بین او و لعیا چرخ خورد. 

 فکر من مهم نیست خانم کبیری. -

 دوباره رو به لعیا کرد. 

 بفرمایید. -

. چیزی برای پنهان کردن اش را صاف کردلعیا سینه

 نداشت. 

ی همسرم تا وقتی که شهباز زنده بود ما با خانواده-

ی مستقل، کردیم. در حقیقت توی یک خونهزندگی می

 اما تو همون خونه. 
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فرمایید آقای کبیری باید خونشون رو اینطور که می-

ای جز منزل ی دیگهعوض کرده باشن؛ چون من خونه

 یدم. خانم ملکی اونجا ند

 لعیا سر تکان داد. 

اش اونجا بله. هم ما و هم برادر شوهرم و خانواده-

بودیم. اما وقتی شهیاد و شهباز فوت کردن هم جاریم 

 از اون خونه رفت و هم من.

 چرا؟ -

لعیا کمی جا به جا شد و انگشتان پاهایش را بیشتر به 

 زمین فشرد. 

خودم باید در مورد جاریم اطالعی ندارم، اما در مورد -

کردم. بگم فقط به خاطر همسرم مخبر رو تحمل می

برای همین بعد از فوت همسرم هیچ دلیلی نداشت که 

 بخوام تو اون خونه بمونم. 
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نگاه کرد و او از جا  آهو از زیر چشم به اشکان

 برخاست. 

 چه مشکلی با آقای کبیری داشتید؟ -

غزاله  زد نگاه کرد.لعیا به او که وسط سالن قدم می

 نتوانست خودش را کنترل کند. 

پدربزرگم زبون تندی داشت، برای همین مامانم ازش -

 متنفر بود.
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آمد برخالف آهو اشکان چرخید رو به غزاله. به نظر می

 دختر کوچک خانواده با مادرش سر ناسازگاری دارد. 

گفت که از حرفش بر ضد مخبر بود، اما لحنش می

 با مخبر شاکی است. ی مادرشستیزه
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های سرکش و یاغی به داخل آفتابی که از بین پرده 

 تابید روی صورت لعیا افتاده بود. می

رفلکس کشید و در  هایبلند شد و پرده را روی شیشه

 عین حال خطاب به اشکان گفت:

پدر شوهرم آدم ناسازگاری بود. تو همه چیز دخالت -

ی اون بزرگ خواستم دخترا زیر سلطهکرد. نمیمی

 بشن. 

آهو نفس راحتی کشید و بدنش منبسط شد. اشکان با 

 کرد، اما تمام حواسش به آهو بود. لعیا صحبت می

زند آمد آهو از هر حرفی که مادرش میبه نظر می

 ترسد. می

 چی بود؟  شغل همسرتون-

های زینتی لعیا روی پاشنه چرخید و از کنار گلدان

 گذشت. 
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بپرسید حتما  چهرهکرد. اگر از ماهبرای پدرش کار می-

بهتون میگه پدر شوهرم مالک یکی از معتبرترین 

 برندهای غذاییه. 

 اشکان نگاهی به اطراف انداخت و سر تکان داد. 

 ی قابل توجهی داشتید. پس ارثیه-

ا سکوت کرد. اشکان روی پاشنه چرخید و به تابلوی لعی

 سوررئال چشم دوخت.

مردی به دار آویخته در قاب اشک زنی جای شده بود.  

 آهسته جلو رفت و سعی کرد به فکرش نظم دهد. 

 چرا اون شب به مهمونی نرفتید؟ -

 شد. به تابلو نزدیک و از لعیا دور می

 دلیل خاصی نداشت. مشتاق نبودم. -
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شد. شاید هنوز مادرش را تر میو هر لحظه آرامآه

نشناخته بود. لعیا کامال به خودش مسلط بود. اشکان 

 رو به غزاله کرد. 

 رسه پدربزرگتون رو خیلی دوست داشتید. به نظر می-

 غزاله فقط نگاهش کرد. 

اگر در یک لحظه بخوام بدون اینکه فکر کنید بگید به -

 گید؟ کی مظنون هستید چی می

 آهو از جا پرید. 

 این چه سوالیه؟ -

 اشکان آهسته برگشت سمت او. 

 تونید جواب بدید. خودتون هم می-

 آهو سریع جلو رفت. 

 هر کی هست از ما نیست. -
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 اشکان خیره نگاهش کرد. 

ی سه نفره ست یا این خانواده منظورتون از ما همین-

 همه شامل کل خانواده میشه؟ 
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 تزلزل نگاهش کرد. آهو بی

ببینید، پدر بزرگ کشته شده. این خیلی متفاوته با -

ی نزدیکانش. تکه تکه کردن و فرستادنش در خونه

این یعنی کسی که این کار رو کرده نه تنها قدرت قتل 

القلب هم هست. و اما اینکه این رو داره، که قسی

ها برای ما فرستاده شده یعنی کینه، یعنی نفرت از تکه

سنگدل و تا این  شناسم که انقدرما. هیچ کس رو نمی
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حد هم از ما بیزار باشه که بخواد این شرایط رو برای 

 ما ایجاد کنه. 

اشکان دستی روی ته ریشش کشید و از او دور شد. از 

دیدگاه یک فرد عادی نظر آهو درست بود. اما اشکان 

ها از سر کینه و نفرت نبود فرستادن جعبه مطمئن

یک روبان قرمز بود و این باعث باشد. دور هر جعبه 

ها را خواسته این تکهمیشد اشکان حس کند قاتل می

 هدیه دهد. رو گرداند و به غزاله نگاه کرد. 

 نظر شما هم همینه؟ -

نگاهی به آهو انداخت و سرش را به عالمت غزاله نیم

 مثبت تکان داد.

اشکان به لعیا نگاه کرد که حاال انگشتان پاهایش را  

ای عادی به او نگاه نگه داشته بود و با چهرهصامت 

 کرد. می
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 و شما؟ -

 لعیا شانه باال انداخت. 

ها رو با دخترم موافقم، فقط شک دارم اونی که این-

 خواسته نفرتش رو نشون بده. فرستاده می

 پوزخند زد و میخکوب به چشمان اشکان نگاه کرد. 

رای شاید این حرفم خوب نباشه، اما مرگ مخبر ب-

کس مهم نیست. شاید اونی که زحمت این قتل رو هیچ

ده. احتماال کشیده فکر کرده داره به ما خوش خبری می

 نیتش خیر بوده. 

رمق به او نگاه دهان غزاله باز مانده بود و آهو بی

 کرد.می

هایی را زده بود که نباید. اشکان نهایتا مادرش حرف 

 خیره به لعیا نگاه کرد. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نرگس نجمی                                                         لب آینه شکستق

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ممنونم خانم پورمند.  بیش از حدتون از صداقت-

لعیا نه پشیمان بود و نه مضطرب. برای او مرگ مخبر 

 هایش بود. ی پایان تمام مصیبتنقطه

ی آنها بیرون رفت، آهو خیره به وقتی اشکان از خانه

 مادرش ماند. 

 ها رو بزنی؟ الزم بود این حرف-

لعیا شال را از روی موهایش کشید و روی ساعدش 

 نداخت. ا

کنی اون مردی که روبرت ایستاده بود تو فکر می-

کنی چقدر طول بکشه تا بفهمه همه از احمقه؟ خیال می

 مخبر متنفر بودن و آرزوی مرگش رو داشتن؟ 

 آهو مبهوت نگاهش کرد و صدای غزاله باال رفت. 

 همه نه، فقط تو. -
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 ی دخترش کشید. لعیا جلو رفت و دستش را روی گونه

ی من، چشمات رو باز کن. کسی رو جز خودت هغزال-

 شناسی که مخبر رو دوست داشته باشه؟ می

 غزاله سکوت کرد و لعیا رو کرد به آهو. 

ی وقتی این جناب سروان همه چیز رو بفهمه به همه-

ما مظنون میشه. هنوز هیچی نشده میگه به همه شک 

 ست؟ داره. حاال فکر کنید کی اون وسط برنده

راهرو رفت و دستش را باال گرفت، دو  به سمت

 دستش را به هم کوبید و خندید. 

 اونی که از اول همه چیز رو گفته. -

 ها را کنار زد و چرخید و به دخترانش نگاه کرد. ریسه

 گفتم. نگران نباشید. من چیزی رو گفتم که باید می-

 وقتی وارد اتاقش شد دو خواهر به هم نگاه کردند.
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آهو کالفه سر تکان داد و راهی آشپزخانه شد تا از  

 ی تبلیغاتی غذا سفارش دهد.روی برگه
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در همان لحظه ماه چهره روبروی کمد ایستاد. نگاهی 

هایش انداخت و با تردید دست دراز کرد. به لباس

که آخرین بار دقیقا چهل و  ایپیراهن ماکسی لیمویی

سته بود را از  کاور بیرون سه سال پیش بر تنش نش

 کشید. 

کار  یکشید تا یقه دستش را روی دامن کلوش

اش. آستین پاره شده نیشش زد. آن را برداشت و شده

در هوا گرفت و آستین تاب خورد و تاب خورد و روزی 
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که برای اولین بار مهر سکوت بر لب زد را در ذهنش 

 فریاد کرد.

 گرفته بود تا زمین نخورد در حالیکه دو سر دامن را باال

 ها را پایین رفت. پله

وقتی پا به هال بزرگ خانه گذاشت شهیاد را دید. 

اش که در کت و شلوار مشکی و پسرک هفت ساله

ی تیمسار خمارلو به نظر ی نوهپاپیون، برازنده

 رسید.می

هایش را دور کمر او آغوشش را باز کرد و شهیاد دست 

حلقه زد. موهای سیاه پسرکش را بوسید و نگاهش 

 کرد. 

 خوبی پسرم؟ -

 شهیاد سر تکان داد و عقب رفت. 

 بله، خوبم. ممنون مامان، لباسم رو خیلی دوست دارم. -
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ی لطیف او لبخند زد و دستش را روی گونه چهرهماه

 کشید. 

کنم. تو این لباس خیلی شیک به نظر یخواهش م-

 رسی. می

شهیاد به تکاپوی مستخدمین نگاه کرد و صدایش را 

 پایین برد. 

 تولدته؟ -

 با لبخند و آرام پلک بست.  چهرهماه

 بله. -

 چند سالت میشه؟ -

خندید و دو زانو روبروی او نشست. با سر  چهرهماه

 انگشت به سر بینی پسرش زد. 

 . ل خیلی زشتیهاین سوا-
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 چهره برد. شهیاد خندید و سرش را نزدیک گوش ماه

 من که شمعا رو دیدم. -

 ماه چهره ابروهایش را باال داد. 

 دونی مامان چند ساله میشه. پس می-

 شهیاد بادی به غبغب انداخت و سر تکان داد. 

 بله. بیست و دو سال. -

ماه چهره با لذت او را در آغوش کشید و محکم 

 اش را بوسید. گونه

 ها رو بخونی. پس بلدی شماره-

 بله. -

 مردی که مسئول پذیرایی از مهمانان بود نزدیک شد. 

 خانم کبیری؟-

 با دیدن او ایستاد و رو به شهیاد کرد.  چهرهماه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نرگس نجمی                                                         لب آینه شکستق

 EXCHANGE GROUP  از یکار

بدو برو تو اتاقت با هواپیمات بازی کن. مهمونا که -

 اومدن میام دنبالت. 
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رو به  چهرهها باال دوید و ماهشهیاد سرخوش از پله

 مرد کرد. 

 بله؟ -

آقای کبیری فرمودن مهمونا ساعت شش میان، -

 . کس نیومدهساعت از هفت گذشته و هیچ

 باال رفته نگاهش کرد.  ماه چهره با ابروی

 خب؟ -

  مرد دستپاچه سرش را پایین انداخت.
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برای سرو شام ساعت هشت تعیین شده. فکر -

 کنم تا ساعت هشت همه بیان. نمی

نگاهی به ساعت بزرگ سالن انداخت و آرام  چهرهماه

دستش را روی موهای کنار گوشش که باد کولر 

 داد کشید. پروازشان می

شما نگران نباشید، اگر نیومدن یک ساعت دیرتر -

 تون. شام سرو میشه. بفرمایید سر کار

 چهرهمرد خم شده و تعظیم کوتاهی کرد و دور شد. ماه

ها برایش مهم باز هم به ساعت نگاه کرد. مهمان

 نبودند، نگران بود که چرا مخبر دیر کرده.

هایی شمرده به سمت ورودی رفت تا سری به با قدم 

رسد خواست وقتی مخبر میحیاط بزرگ خانه بزند. می

 او را ببیند. 
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هایش روی دامن ها ایستاد و دستهباالی پل

اش ثابت ماند. لباس را از روی طرح یک لیمویی

ژورنال خارجی دوخته بود و یک ماه تمام منتظر آن روز 

بود که برق تحسین را در نگاه مخبر ببیند و حاال حاضر 

 ای را از دست بدهد. نبود ثانیه

خبر ها را پایین رفت که در باز شد و کادیالک مآرام پله

 وارد حیاط شد.

با شوق و البته متانتی که از دختر تیمسار خمارلو انتظار  

 رفت قدم تند کرد سمت ماشین. می

مخبر با دیدن او نرسیده به جایگاه همیشگی ماشین 

چهره روی او چرخید. ترمز کرد و پیاده شد. نگاه ماه

دارش کت و شلوار دودی و پیراهن سفید و کراوات رگه

 ترین مرد عالم کرده بود. تیپاو را خوش مثل همیشه
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مثل هر زمان دیگری مخبر را که دید، قلبش بنای 

تپیدن گذاشت. جلو رفت و روبروی او ایستاد. دستش 

 ی مخبر کشیده شد. پیش رفت و روی گونه

پس چرا مخبر سرش را عقب کشید؟ چرا هیچ شوقی 

 در او ندید؟ صبورانه لبخند زد. 

 خوش اومدی عزیزم. -

ای سخت میان ابروهایش به رفت و آمد مخبر با گره

 مستخدمین نگاه کرد. 

 اینجا چه خبره؟ -

 سرش را به یک سمت خم کرد.  چهرهماه

ی این جشن رو نگو که یادت رفته. خودت برنامه-

 . چیدی
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زیر و رو  چهرهیک تای ابروی مخبر باال رفت و قلب ماه

 ی ابروی او. شد از حرکت ساده

تپید. سر مخبر بندبند وجودش برای این مرد می

خواهد او را ببوسد چهره فکر کرد مینزدیک شد و ماه

 . ا را از سرش پراندکه چشم بست. اما صدای مخبر روی

خوای جشن یعنی روزی که پدرت رو کشتن می-

 بگیری؟ 

هایش باز شد. نگاهش روی خطوط در آن چشم

ی مخبر چرخید و دوباره و دوباره حرفش را در چهره

 ذهن دوره کرد. لب زد و صدایش درنیامد. 

 خیال به سمت ساختمان قدم تند کرد. مخبر بی

طو. هیچ کس قرار نیست بیاد. جمع کنید این بندو بسا-

 همتون مرخصید. 
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ماه چهره میخکوب به دیوار سنگی حیاط مانده بود و 

 شنید. فقط صدا می

 صدای مخبر، تکاپوی مستخدمین و صدای پدرش. 

 ی بابا. رسم دردونهبه موقع می-

سرش چرخید، نه مخبر بود و نه پدرش. قدرت نداشت 

شدند و او د میقدم بردارد. مستخدمین از کنارش ر

 یکباره به خودش آمد.
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دست انداخت و مچ یکی از آنها را گرفت. دخترک 

 زده به او نگاه کرد. وحشت

 کجا میری؟ االن پدرم میاد. -
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نگاه دختر چرخید روی مخبر و صدای او در گوش 

 زنگ زد.  چهرهماه

 کس نمیاد. برو دختر. هیچ-

ان انگشتان او بیرون را از می دخترک آهسته مچش

 چهره برگشت و به مخبر نگاه کرد. کشید. ماه

 این یعنی چی؟ -

ها و آرام جلو رفت. ضخامت مخبر از روی سنگریزه

فاصله انداخته بود و  هایشسیگار برگ کوبایی میان لب

سرخ دور سیگار، دودی که  هایحلقه شدن آن لب

نگین کرده هایش را سپیچید و پلکهایش میمیان مژه

 زیباترین تصویر دنیا بود.  چهرهبود از نظر ماه

 همه چیز از ذهنش پرید و زمزمه کرد. 

. به روی خودت های زشتشهباز یکی از اون شوخی-

 نیار. 
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ی کراوات مخبر را جلو رفت و روبروی او ایستاد. گره

 های سیاه و شفافش چشم دوخت. صاف کرد و به چشم

 شوخی قشنگی نیست عزیزم. -

هایش برداشت و آن را روی را از بین لب مخبر سیگار

اش بدن واکس خورده ی کفشزمین انداخت. پاشنه

سیگار نیمه جان را له کرد و خیره به ماه چهره نگاه 

 کرد. 

ای در کار نیست دختر تیمسار. امروز ریختن شوخی-

 تو محل کار پدرت و ...

 مت بریدن سر روی گلو کشید. دستش را به عال

 ناباور و گنگ نگاهش کرد.  چهرهماه

توجه به حال او زد. مخبر بیدر سرش کسی جیغ می

 ادامه داد. 
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میگن کار مجاهدینه. اگر تو دوست نداری میگیم کار -

 . اما اصل قضیه اینه که دیگه بابا جونت نیست. منافقینه

د بتواند صدای ماه چهره سرش را محکم تکان داد شای

جیغ را خفه کند و نگاهش روی دودی که هنوز از تن 

شد ماند.  نگاه مخبر روی جان سیگار بلند مینیمه

 صورتش چرخید. 

یکباره دست دراز کرد و صدای پارگی در گوش 

سوت کشید. مخبر آستین را محکم از دست  چهرهماه

او بیرون کشید. جلو رفت و آن را روی نیم رخ سیاهش 

 انداخت. 

. دیگه بابا بپوشون از این به بعد این صورت نکبتتو-

 هات بره.ی زشتیجونت نیست که قربون صدقه
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چهل و سه سال بود که دیگر نبود، نه پدرش و نه مخبر 

شد که نفس ماه و انگار هنوز آن سیگار لعنتی دود می

 چهره برنگشت. 

غ قطع نشده بود خورد و صدای جیآستین هنوز تاب می

که سرش را محکم حرکت داد تا شاید صدای منحوس 

 ی شکستنش را از سر بیرون کند. لحظه

لباس را روی تخت گذاشت و به آن نگاه کرد. کمی بعد 

ی کار شده، سپیدی دامن لیمویی در تنش رقصید و یقه

پوستش را قاب گرفت. دستش آستینی که روی تخت 

 افتاده بود را لمس کرد. 

ی کنار  پاتختی انداخت. ن را برداشت و در سطل زبالهآ

شد دست دراز کرد و وقتی از کنار میز آرایشش رد می
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استفاده در دکور کوچک ها بیتاج کوچکی که سال نیم

 میز مانده و از جال افتاده بود را برداشت.

تاج را از پیشانی کشید تا وقتی روی ی نیمشانه 

واست حتی یک تار مو روی خموهایش ثابت شد. نمی

 صورتش باشد. 

سرش را باال گرفت و از اتاق بیرون رفت. وقتی از 

رفت دو سر دامن را باال گرفت تا زمین ها پایین میپله

 نخورد. 

ی قدی را باز کرد. روی صندلی وارد سالن شد و پنجره

راک نشست و به درختان سرسبز حیاط چشم دوخت. 

ی پوستش حس کرد و ی آفتاب را روحرکت اشعه

 نفس گرفت.

حتی به نگاه متعجب و سنگین عفیفه اهمیت نداد. باید  

کرد. باید عریانی یک صدای جیغ را از ذهنش پاک می
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کرد. باید آن آستین را حتی از بازویش را فراموش می

 کرد. باید...اش محو میهای خانهزباله

نیم ساعت، یک ساعت، تا دو ساعت بعد روی صندلی 

اش اک تاب خورد و دستش را روی بازوی برهنهر

 کشید.

حتی وقتی صدای آیفون در خانه پیچید هم حرکت  

 نکرد. کمی بعد صدای عفیفه بلند شد. 

 آهو و غزاله اومدن. -

وقتی از میان درختان سر به فلک کشیده به سمت  

 آمدند آنها را دید. ساختمان می

حداقل قصد کرد برود لباسش را عوض کند و یا 

رخش را پنهان کند. وقتی حتی خودش جرات نیم

داشت که نداشت در آینه نگاه کند، چرا باید انتظار می

 هایش از دیدن او مشمئز نشوند؟نوه
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ی صندلی قفل کرد و هایش را دور دستهاما دست 

تر به زمین کوبید و بیشتر تاب خورد پاهایش را محکم

 و فرصت فرار را از خودش گرفت. 

 و که روبرویش ایستاد سرش را باال برد.آه

نگاه آهو رام بود، مثل اسمش، برخالف شخصیتش. اما  

غزاله با چشمانی مبهوت به او خیره مانده بود. آهو 

 سکوت را شکست. 

 سالم. -

های پراکنده سر تکان داد و باز هم به اشعه چهرهماه

ها جان کشیدند و به  گلها سرک میکه از میان برگ

 دادند نگاه کرد. می

. سرگرداند و با دیدن غزاله که هایش اسیر شددست

روبرویش زانو زده بود پاهایش را روی زمین ثابت کرد 

 تا صندلی حرکت نکند. 
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 خیلی خوشگل شدی مادربزرگ. -

ها بود نه لبخند زد و نه جواب داد، حتی باور نکرد. سال

خودش را در قاب زنی محبوس کرده بود که تمام دنیا 

چهره را دش هم ماهرا با یک چشم دیده بود. حتی خو

ها پیش باور کرده بود پدرش از یاد برده بود. سال

 گفت که او زیباست. دروغ می

آهو دستش را دراز کرد و ماه چهره خیره به انگشتان 

 ی او ماند. کشیده

 با من میای ماه چهره؟-
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گفت مادر بزرگ و آهو همیشه چرا غزاله به او می

زد؟ مگر چه دیده بود از ماه صدایش می چهرهماه

 کرد؟اش که اسمش را فراموش نمیتاریک چهره

دستش را در دست او گذاشت و ایستاد. نگاه غزاله با  

 تحسین روی او مانده بود. 

 چقدر لباستون قشنگه. -

 اش را لمس کرد و لب زد. اراده باز هم بازوی برهنهبی

 ست. پاره-

ت مبل کشاندش و لب آهو همان بازو را گرفت و به سم

 زد. 

کردم گفتید فکر میاصال مشخص نیست. اگر نمی-

 . مدلشه
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شاید... شاید مخبر هم فکر کرده بود لباس با یک 

 تر است. به فکر تباهش لبخند زد. آستین قشنگ

روی مبل نشست و آهو کنارش. غزاله باز هم روبروی 

رخش را لمس او زانو زد و دستش پیش رفت و نیم

. ماه چهره منتظر بود از سوزش دستش بنالد، از کرد

پوست زبرش، از زشتی صورتش. اما غزاله میان بغض 

 خندید. 

 دوستت دارم مادر بزرگ. -

کند که خواست بگوید حرفش را باور نمیشاید نمی

تاج از روی موهایش سر سرش را پایین انداخت و نیم

روی زمین خورد و پیش از اینکه بتواند آن را کنترل کند 

 افتاد و موهایش نیمی از صورتش را پوشاند.
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 فصل سوم 

اشکان صندلی را جلو کشید و به کامیار نگاه کرد. 

زد، آزارش اعتماد به نفسی که در حرکات او موج می

داد. به اینکه همه با اضطراب با او روبرو شوند می

گناه بودند هم به عادت کرده بود. حتی کسانی که بی

ترسیدند و روبرو شدن با مامورین آگاهی می نوعی از

دار کامیار و شلوار جین یخی، حاال این پیراهن ساسون

کرد و هیچ تتوی سر مار که روی مچش خودنمایی می

اصراری در پنهان کردنش نداشت از او مردی 

 ساخت که یا خیلی جسور بود و یا احمق. می

 هایش را قالب شده روی میز گذاشت. دست

 ون که اومدید. ممن-

 کامیار پا روی پا انداخت. 

 کنم. خواهش می-
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 در عین حال پیراهنش را از سینه فاصله داد.

 خیلی گرمه. -

اشکان سر تکان داد و نگاهی به گزارش قسمت کنترل 

که هنوز نخوانده بود انداخت. نفس عمیقی کشید و به 

 کامیار چشم دوخت. 

دونم. تا اینجا که اون شب رفتید دنبال مادرتون رو می-

 شنوم.اش رو میبقیه

ای فکر کرد قبال کامیار لبخند زد و اشکان برای لحظه

 او را جایی دیده.

شب یکی دو ساعت رفتم بیرون و بعد برگشتم اون -

خواستن صحبت کنن و دنبال مادرم. دایی و مامان می

حقیقتش رو بخواید من هیچ حرف مشترکی با زن دایی 

نداشتم. برای همین ترجیح دادم برم پیش یکی از 

 دوستام. اگر بخواید شهادت میده. 
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 اشکان باال رفت.  ابروی

ی از رفتن مادرتون از خونهنیازی نیست، من به قبل -

 کبیری کاری ندارم. بعد از اون چی شد؟

 کامیار خودش را جلو کشید و صاف نشست. 

وقتی رسیدیم خونه حدود ساعت یک و ربع یا  کمی -

زودتر بود. هر دو خوابیدیم. صبح زود بیدار شدم و 

 خوابم نبرد. برای همین رفتم سمت کارخونه. 

 اشکان حرفش را برید. 

 ی داییتون مشغولید؟ کارخونه تو-

 بله. -

و روز پنجشنبه چه کار مهمی بوده که شما رو کشونده -

 کارخونه؟

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نرگس نجمی                                                         لب آینه شکستق

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ی کامیار سرش را عقب کشید تا خودش را از شر اشعه

های سبز به صورتش آفتابی که از البالی کرکره

 خورد راحت کند. اشکان بلند شد و کرکره را بست. می

 حاال بفرمایید. -

رفتم کارخونه، گفتم رفتم سمت کارخونه. اما  نگفتم-

 زهرا. بعد پشیمون شدم و رفتم بهشت

 ابروهای اشکان باال پرید. 

 زهرا؟ بهشت-

ها هم بله. رفتم سر خاک پدرم. سر خاک پسر دایی-

تونید رفتم. مطمئنا اونجا دوربین مداربسته داره. می

 چک کنید.

 اشکان سر تکان داد. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نرگس نجمی                                                         لب آینه شکستق

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 56_پارت#

 

 اش؟ حتما. بقیه-

هیچی. بعد از ظهر برگشتم خونه که مامان بهم خبر -

 داد چه اتفاقی افتاده. 

 تمام این مدت تو بهشت زهرا بودید؟ -

 بله. -

جا شد. بهاشکان خیره نگاهش کرد. کامیار کمی جا

 دید. را در نگاه اشکان می شک

حقیقتش رو بخواید شب قبلش یک کم با مادرم -

 خواستم برگردم خونه. بحثم شد. نمی

های ملیحه از این قضیه حرف نزده بود. اشکان دسته

 صندلی را گرفت و خودش را عقب کشید. 
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 تونم بپرسم سر چی؟ می-

مامان بیشتر دوست داشت من مستقل بشم. یعنی -

دادم پیش دایی برای خودم کار کنم. اما من ترجیح می

 باشم. اون شبم باز سر همین حرفمون شد. 

اشکان به ذهنش سپرد تا از ملیحه بپرسد چرا دروغ 

گفته. چرا گفت با نزدیکی پسر و برادرش مشکلی 

 نداشته که کامیار جوابش را داد. 

کار کنم، فقط  ینکه دوست نداشت من با داییمنه ا-

 خواست مستقل باشم. دلش می

 تونم بپرسم مدرک تحصیلیتون چیه؟ می-

 فوق لیسانس زبان انگلیسی دارم.  -

 نداره.  پس کارتون هیچ ربطی به مدرکتون-

 ای جدی سر تکان داد. کامیار با چهره
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حال بله. برای همین با مادرم مشکل دارم. به هر -

تونم پولی شرایط اقتصادی مهمه و من از مدرکم نمی

رو دربیارم. اما مامان میگه  درمیاوردم که پیش داییم

تونم آموزشگاه بزنم یا تدریس خصوصی کنم، حتی می

 شده کنار کار اصلیم. 

عمیق باشه که  کنم این بحث انقدرخب فکر نمی-

 باعث فراری دادنتون از خونه بشه. 

های اشکان خیره نفسش را آزاد کرد و به چشم کامیار

 شد. 

زنم، اما برای خودتون پیش ببخشید راحت حرف می-

های عادی رو هم نداشته ی بحثنیومده که حوصله

 کنم این خیلی طبیعیه. باشید؟ فکر می

ها با اینکه مشتاق کرد. خیلی از شباشکان درک می

فروز را فراموش کرد پدرش ادیدار امین بود اما آرزو می
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کند و یک شب را بدون شنیدن شعرهای کنایه دار 

 سرش را زمین بگذارد.

 شما موتور دارید؟ -

 کامیار بلند خندید. 

بفرمایید، اینهم یکی دیگه از مشکات با مادرم. گفته -

 کنه اگر سوار موتور بشم. حاللم نمی

 تکیه داد و باز هم پا روی پا انداخت. 

ست دارم. اما به خاطر حرف مادرم موتور رو خیلی دو-

 هیچ وقت نخریدم. چطور؟ 

 اشکان سر تکان داد. 

 مهم نیست.-

تفاوت سر تکان داد. وقتی اشکان سکوت کامیار بی

 خیز شد. کرد کامیار نیم
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 دید؟ اجازه مرخصی می-

 اشکان حتی نگاهش نکرد. 

 شناسید؟ خانم سرور راد رو می-

هایش کامیار خودش را رها کرد روی صندلی. لب

 منقبض شد و ابروهایش گره خورد. 

 شناسم. بله. می-

 شنوم. می-

 ایشون... -

کالفه سر تکان داد و دستش دور گردنش حلقه شد. 

 کمی سرخم کرد و به اشکان نگاه کرد. 

شناسم، رو می خواهشا به زن دایی نگید من خانم راد-

 به مادرمم. 
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اشکان با ابروهای گره خورده نگاهش کرد. کامیار از جا 

 توانست خونسرد باشد. بلند شد. دیگر نمی

دایی یک کم شیطنت داشت. خانم راد هم یکی از -

 های دایی بود. شیطنت

 اشکان پوزخند زد. 

 یه شیطنت چند ساله اونم با هفتاد سال سن!؟-

هایش را ها ایستاد و دستر روبروی کمد زونکنکامیا

 در جیبش فرو برد. 

 شد کرد. خصلتش این بود. کاری نمی-

 شناسید؟ تا چه حد این خانوم رو می-

 کامیار شانه باال انداخت. 
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در حد دو سه بار بردن ایشون به مرکز خرید و یکی -

دوبار رسوندنش به باغ لواسان؛ نه بیشتر. البته 

ی با من داشتن، چون گاها دایی به خاطر هایتماس

تونست جواب تلفنش رو بده و از من خبر خانواده نمی

 گرفتن. می

اشکان تکیه داد و خودکار را از روی میز برداشت و بین 

 اش گرداند. دو سبابه

 ی خوبی با داییتون داشت؟ به نظرتون رابطه-

 کامیار کمی سکوت کرد و اشکان چشم از او برنداشت. 

دونم، اگر بخوام به اخالق دایی نگاه کنم باید نمی-

ای نبود. اما اونطور که از بگم خیلی آدم دوست داشتنی

تعاریف دایی فهمیدم خانم راد هم کسی رو نداشته. 

شاید رسیدگی دایی به اون باعث شده باشه روابطش 

 رو شاد نگه داره. 
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 اشکان خندید.

 یعنی از سر ناچاری بوده. -

 کامیار دو قدم جلو رفت. 

شناسم. از سر گفتم که من ایشون رو درست نمی-

دونم. اما مسلما اگر ایشون ناچاری یا عالقه رو نمی

 کرد. رفتار بدی داشت دایی تحمل نمی

 اشکان یکباره از جا بلند شد. 

 قد و وزنتون چقدره؟ -

 ابروهای کامیار باال پرید. 

 قدم یک و هشتاد و شش و وزنم نود. -

 لبخند زد.

 وزن و قد من تو کشته شدن دایی دخیله؟ -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نرگس نجمی                                                         لب آینه شکستق

 EXCHANGE GROUP  از یکار

اشکان بدون اینکه جواب دهد از جا بلند شد و دستش 

 را دراز کرد. 

 ممنونم. -

کامیار دستش را فشرد و از در بیرون رفت. به محض 

ار لبخند اشکان جمع شد. خودکار را روی خروج کامی

توجه به صادق که تازه وارد شده بود میز انداخت و بی

 به فکر فرو رفت. 

 صادق روبرویش نشست. 

 چند چندیم؟ -

چند چندیم؟ از کی تا حاال خودت رو قاتی کردی که -

 من خبر ندارم.

از همون وقتی که مثل یک گورخر نجیب موندم تو گل -

رو  یاد و فریادرسی هم ندارم تا پروندهو صدام درنم

 سرو سامون بدم.
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 اشکان سعی کرد نخندد. 

 این پسره رو دیدی؟ -

 صادق سر تکان داد. 

 ردیف بود.  هیکلش-

 پرونده رو خوندی؟ -

 دونم.ای، یه چیزایی می-

شناسه. زن و مرد فرقی به نظر من قتل جنسیت نمی-

مرد رو تیکه تیکه کنه. یه  تونهنداره، حتی یه زن هم می

رسونه ها رو میاما تو اون دوربین یه مرده که داره جعبه

 ها. در خونه

از جا بلند شد، چرخید و کرکره را باز کرد. باد کولر به 

 خورد و آفتاب تند به صورتش. پشت سرش می
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تو این خانواده دو تا مرد بیشتر نیست. یکی کامیار و -

 یکی سامان. 

اسم سامان به یاد مهناز افتاد. فکری به محض گفتن 

 در ذهنش جرقه زد. رو گرداند و به صادق نگاه کرد. 

چی باعث میشه یه زن بعد از فوت شوهرش از -

ی مستقل ی پدر شوهرش بره در صورتی که خونهخونه

 داره؟ 

را جلو کشید و کمرش تا لب  صادق پاهای بلندش

پشت اش های قالب شدهصندلی جلو آمد و دست

 گردنش نشست. 

 خواسته ازدواج کنه. شاید می-

 پس چرا نکرد؟ -
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 گفتم شاید. -

 دلیل بعدی؟ -

 از پدر شوهر یا مادر شوهر خوشش نیاد. -

 اشکان روی صندلی نشست. 

روانیه. وقتی از پدر شوهرت  آفرین. این یه مسئله-

کنی. اما خوشت نمیاد از فامیلیش هم استفاده نمی

وقتی مهناز خودش رو معرفی کرد گفت مهناز کبیری 

 هستم، چرا فامیلی خودش رو نگفت؟ 

 خیال سرش را تکان داد. صادق بی

زده به سرتا. خب شاید عشقش به شوهرش بیشتر -

 پدرشوهرش بوده. از نفرت از 
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 طور نگاهش کرد. اشکان همین

طبیعی نیست صادق. تو فکر کن چنین اتفاقی برات -

 بیفته. 

 صادق سریع صاف نشست. 

 چی؟ شوهرم بمیره؟ -

 اشکان به لودگی او بها نداد. 

 ات. نخیر، جنازه بیاد در خونه-

ی ی خودت بیاد مرتیکه. مگه تو نویسندهدر خونه-

کشی که پای منو می شاید برای شما هم اتفاق ببفتدی

 وسط؟ 

 اشکان با ابروهای گره خورده نگاهش کرد.

 ساکت شو بذار حرفم رو بزنم. -
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هایش صادق باز هم خودش را جلو کشید و دست

 پشت سرش قالب شد. 

 بگو. -

و تو با مامور قانون  قی میفتهفکر کن وقتی چنین اتفا-

 کنی یا ...روبرو میشی از فامیلی خودت استفاده می

 زد.  صادق بلند قهقهه

 یا از فامیلی شوهرم؟ -

گذاشت ذهنش را مرتب اشکان از اینکه صادق نمی

کند کالفه شد. میز را دور زد، دست او را گرفت و با 

 یک حرکت بلندش کرد و به سمت در هول داد 

 برو بیرون.-

 داد صادق خندید. همینطور که هولش می
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دونم چی کمک کنم، اما نمی خوامبه جون تو می-

خوای. یکی رو تیکه تیکه کردن تو گیر دادی چرا می

 عروسش فامیلی خودش رو نگفت. 

اشکان او را بیرون انداخت و در را با ضرب بست. 

 صدای صادق از پشت در بلند شد. 

 اید از فامیلی خودش بیزاره. بابا بدبخت ش-

رفت ایستاد. صدای صادق اشکان که به سمت میز می

قطع شد. اشکان چرخید و دستش رفت سمت 

دستگیره که در باز شد و هر دو به هم خیره شدند. 

 صادق بشکن بلندی زد و خندید. 

 برات درمیارم رفیق.  ته توشو-

رفت سر وقت اشکان خندید و در را بست. باید می

 گزارش قسمت کنترل.

 ا باز کرد و شروع به خواندن کرد. پرونده ر
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 ها را گذراند تا نتیجه را بخواند.سریع خط

با توجه به اینکه وزن موتور صد و دو کیلوگرم بوده،  "

ی محاسبات خواسته شده انجام شد. با توجه به فاصله

متغیر موتور از زمین در هنگام داشتن راکب و عدم 

هشتاد و چهار  استفاده از موتور،  وزن راکب حدودا بین

کیلوگرم تا هشتاد و هفت کیلوگرم بوده است. نظر به 

ی زمین از سقف در ی دید دوربین و فاصلهزاویه

پارکینگ مذبور، قد شخص مورد نظر بین یک متر و 

هشتاد و سه تا یک متر و هشتاد و هفت تخمین زده 

 . "شودمی

اشکان با حرص خودکار را روی میز انداخت. 

ت کنترل امکان اشتباه ندارد. حاال دانست قسممی

آمد بیشتر دیگر تنها مظنون سامان بود که به نظر نمی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نرگس نجمی                                                         لب آینه شکستق

 EXCHANGE GROUP  از یکار

از هشتاد کیلو وزن داشته باشد. با این حال باید از او 

 پرسید.  می

 59_پارت#

 

هایش هایش را در موهایش فرو برد و آرنجکالفه دست

 تکیه خورده به میز، به گزارش خیره ماند.

ی را برداشت و شماره داخلی کالیی را کمی بعد گوش 

 گرفت. 

 بله قربان؟ -

هاشون فرستم که باید دوربینچند تا آدرس برات می-

 رو چک کنی. 

 اطاعت. -
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ها دوربین نداره. از ... یکی از این خونهکالیی-

های بین راهی استفاده کن و مسیر موتور سوار دوربین

 کجا بوده. رو مشخص کن. باید بفهمیم مبدا موتور 

 ها رو بفرستید لطفا. اطاعت. آدرس-

 االن. -

گوشی را قطع کرد و از جا بلند شد. خسته بود، دلش 

خواست در همان لحظه دستی او را بردارد و بگذارد می

 اش و بعد غذایی گرم مهمانش کند. در حمام خانه

را از روی جالباسی برداشت، آن را روی ساعدش  کتش

 بیرون رفت.  انداخت و از در

در راه خانه آرنجش را به قاب شیشه تکیه داد و 

رفت به پزشک اش را فشرد. روز بعد باید میشقیقه

خواست نگاهی به جسد بیندازد. اینطور تکه قانونی. می

داد. باید یکبار تکه دیدن جسد هیچ سر نخی به او نمی
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دید. باید آن صورت آرایش شده و دیگر آن جسد را می

 دید. ه گیس را میآن کال

ی دکتر فرزاد مهبد را ابرویش باال رفت و شماره

 گرفت. صدا در اتاقک ماشین پیچید. 

 به... سروان همیشه در صحنه، احوال شریف؟ -

اش را فشرد و به تایمر قرمز اشکان باز هم شقیقه

 چشم دوخت. 

 خوبم دکتر. برات یه زحمتی داشتم. -

 همیشه داری. این یکی چیه؟ -

با سبز شدن چراغ راه افتاد و کمی بعد در خیابانشان 

 راند. می

 کاله گیس رو بررسی کردید؟ -
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دالور جان، بذار جا پای جسد خشک بشه بعد از این -

 چیزها بخواه. 

دونم تو عاشق چیزهای دکتر... جواب بده. من که می-

غیر معمولی. مطمئنم از وقتی اولین تیکه رو گرفتی از 

 اون اتاق بیرون نیومدی. 

 ی مهبد در اتاقک پیچید. صدای خنده

کرد و منتظر شد مهبد دست از  اشکان ماشین را پارک

 خنده بردارد. 

 نیست.  تا روی ماهت رو نبینم از اطالعات خبری-

 اشکان کالفه سر تکان داد. 

 اذیت نکن مهبد، کلی کار ریخته رو سرم. -

و نگفت خودش قصد داشته به پزشک قانونی برود تا 

 شاید او همین امشب اطالعات الزم را بدهد. 
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همین که گفتم. یا تشریف فرمایی شما، یا صبر -

 کنی تا گزارش رسمی برسه دستت. می

دانست مهبد چقدر لجوج است اشکان که می

کمربندش را باز کرد و گوشی را از روی مگنت 

 مخصوصش برداشت. 

فردا میام پیشت، وای به حالت خبر درست و حسابی -

 برام نداشته باشی. 

 بینمت. می-

که پیاده شد، ناخودآگاه نگاهش کشیده شد از ماشین 

 ی افروز. سمت خانه

سریع روگرداند و وارد ساختمان شد. صدای گوشی که 

بلند شد فکر کرد باید زنگ گوشی را عوض کند. آهنگ 

ریخت. با دیدن محبوب افروز اعصابش را به هم می
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بندش را آزاد کرد و صدایش در اسم افروز نفس نیم

 راهرو پیچید. 

 بله؟ -

 خوبی؟ -

 خوبم، تو؟ -

کلید را به در انداخت و وارد شد. امین که روی کاناپه 

 به او نگاه کرد. نشسته بود، از باالی عینک کائوچویش

 کشی؟ خوبم، یه زحمتی برام می-

 اشکان در را بست و برای امین سر تکان داد. 

 بگو. -

تونم امشب مامان پرواز داره. ماشینم خراب شده، می-

 ماشینت رو قرض بگیرم؟ وسایلش زیاده.
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اشکان وسط هال ایستاد و سوییچ ماشین را روی میز 

 انداخت. 

 نه. -

 چرا؟ -

 خودش را روی مبل انداخت و به پدرش نگاه کرد. 

چون شما مادرت رو که برسونی باید تنها برگردی. -

 خودم میام دنبالتون. 

 صدای افروز لبخند داشت. 

 چهار و نیم صبحه.  ممنون. پرواز ساعت-

 ای نداشت. آه از نهاد اشکان بلند شد. اما چاره

 ساعت دوازده میام. -

 بینمت. باشه. می-
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گوشی را قطع کرد و آن را روی میز انداخت. صدای 

 امین پیچید. 

کشی... آنچه باز پیشم می زنی، گهگه مرا پس می-

 ام نامش دل است، افسار نه.دستت داده
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ی مبل تکیه داد و به امین که در آرنجش را به دسته

حین خواندن شعر، نگاهش روی خطوط کتابی که در 

 چرخید، لبخند زد.دست داشت می

خونی، من رو تحت نظر داری یا دنبال شعر کتاب می-

گردی آقا امین؟ در ضمن من کی با دست تو ذهنت می

 پس زدم و با پا پیش کشیدم؟ 
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تاب را ورق زد و اشکان لبخند را روی لب او امین ک

 حس کرد. 

شنوم و نیازی نیست خونم، صدات رو میکتاب می-

 دنبال شعر تو ذهنم بگردم. 

سرش را باال برد و عینکش را برداشت به پسرش نگاه 

 کرد. 

بیست و هشت سال معلم ادبیات بودن چیزی تو -

بهتره ذهنم باقی نذاشته جز شعر. در مورد سوالت هم 

یه نگاه به دیشب بندازی و یه نگاه به امشب تا بفهمی 

 کی با دست پس زدی و کی با پا پیش کشیدی. 

ی بحث را نداشت. لبخند زد و از جا بلند قصد ادامه

 شد. 

 امشب شام مهمون من. خوبه آقای پدر؟ -
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امین کتاب را روی عسلی و عینک را روی کتاب 

 گذاشت.

 و بلند شد. هایش را ماساژ داد چشم 

ولخرجی نکن آقای پسر. یه ساعت بعد از خوردن -

 ره. مهم اینه که گرسنه نمونی. غذا طعمش یادت می

 اشکان به سمت آشپزخانه رفت. 

 خسیس شدی آقای دالور! -

 امین پشت سر او وارد آشپزخانه شد. 

ی خسیس نشدم پسر جان. قول دادم با این معده-

 ن بخوری. غذای بیرو نذارم داغونت

اشکان که وسط آشپزخانه رسیده بود چرخید و متعجب 

 به امین نگاه کرد. 

 چینید؟ پدر و دختر پشت سر من دسیسه می-
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ای گوشت امین خندید و به سمت فریزر رفت. بسته

ی گوشت را بست بستهبرداشت و وقتی در فریزر را می

 در هوا تکان داد. 

نی به جرم توطئه تواگر غذای سالم یعنی دسیسه، می-

علیه مامور قانون من رو دستگیر کنی؛ اما جرم افروز 

 فقط عاشق بودنه. 

ی گوشت را در آب اشکان به او نگاه کرد که بسته

 باز شود. گذاشت تا یخش

آهسته به سمت میز رفت و با خستگی روی صندلی  

 اش بخار شده و به باد رفت. نشست. تمام انرژی

زمینی بزرگ از سبد مخصوص برداشت و امین دو سیب

 رو به اشکان کرد. 

تونه بگه بزرگترین دروغی که یه آدم می دونیمی-

 چیه؟ 
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 چی؟ -

ها را در سینی زمینیکن را برداشت، سیبامین پوست

 گذاشت و روبروی او نشست. 

 دروغی که به خودش میگه. -

اشکان به حرکت دست امین خیره ماند و در دلش 

کرد به دنبال حسی گشت که پدرش او را متهم می

 به دروغ گفتن در مورد آن.  پنهان کردنش؛

ه افروز را دوست حقیقت این بود که هنوز و برای همیش

دانست راهی برای بازگشت وجود ندارد. داشت، اما می

مسئله این نبود که به خودش دروغ بگوید، مسئله این 

توانست به افروز فرصت دهد تا باری دیگر بود که نمی

 او را نابود کند. 

 از جا بلند شد و آرام به سمت هال رفت. 
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شب  میرم یه دوش بگیرم. شاید یک کم خوابیدم.-

 بیداری دارم. 

زده در ندید که امین سر تکان داد. ندید تاسف خیمه

ی قلبش، تاولزده هاینگاه پدرش را. حسرت غصه

دید. انداخت و او نمیهای امین را به شماره مینفس

توانست دید درماندگی بود. نه میتنها چیزی که می

توانست او را به افروز را فراموش کند و نه می

 اش راه دهد. زندگی

چرخید می برای اشکان همه چیز روی مدار صفر درجه

فهمید و نه افروزی که متوجه نشد و نه امین این را می

 نه تنها قلب، که غرور او را شکست و رفت.

روی تخت افتاد و چشم بست. حتی تاب چند دقیقه 

بیداری بیشتر را نداشت. صدای افروز در ذهنش و 
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رقصید اش میهای بستهت پلکهای زیبایش پشچشم

 که خواب او را با خود برد.
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خورد پلک باز ضعیفی که به در می هایبا صدای تقه

 کرد. 

اتاق در سکوت و تاریکی فرو رفته بود. بر آرنجش 

توانست با نور تکیه زد و پرده را کنار کشید. حاال می

ه های کوچه ساعتش را ببیند. از دکم سوی چراغ

ای به در گذشته بود. سریع از جا بلند شد. باز هم تقه

 خورد. 

 بیدار شو پسر جان. -
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 آلود به امین نگاه کرد. در را باز کرد و با چشمان خواب

 کنه. پسرت مریضه، برای خودش دردسر درست می-

 ها رفت. امین به سمت پله

خوای بری یا چرا بری. اما در دونم کجا میمن که نمی-

 که بیماری شکی نیست. این

ها پایین رفت. ساالد فصل در اشکان به دنبال او از پله

اش ها برای او که معدهکردهزمینی سرخکباب و سیب

 آیندی داشت. ی خوشرفت منظرهمالش می

 دیگه وقتشه برات آستین باال بزنم. -

 امین روبرویش نشست و لبخند زد. 

 ودی. کل اگر طبیب بودی، سر خود دوا نم-

های المثلچه عجب یک کم هم رو کردید به ضرب-

 ایرانی. 
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اش بلند شد. با امین جواب نداده بود که صدای گوشی

دیدن اسم محبوبه ابروهایش باال رفت و خط را آزاد 

 کرد. 

 سالم. شب بخیر. -

 سالم. خوبی امین؟ -

 ممنون.-

عجیب بود تماس گرفتن مادر افروز. از وقتی معصومه 

ی فوت کرد و بعدش مهرداد را به خاک سپردند فاصله

 تاده بود. بزرگی بین آنها اف

غرض از مزاحمت اینه که به اشکان بگی نیازی -

 نیست بیاد دنبال ما. قرار شد با آژانس بریم. 

امین که کال از جریان خبر نداشت به اشکان که چشم 

 داشت نگاه کرد. از او برنمی
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 ری؟ به سالمتی جایی می-

 سه ماه میرم پیش فرزام. -

 رسونم. میخوشحال شدم. من پیغامت رو به اشکان -

 ممنون. شبت بخیر.-

امین گوشی را روی میز گذاشت و لقمه را در دهان. 

 اشکان خیره نگاهش کرد. 

 رن. گفت نری دنبالشون، خودشون می-

 اش را فرو داد. سرش را باال برد و لقمه

 میره؟  افروزم-

 نه. -

امین سر تکان داد و مشغول خوردن غذا شد. زیر 

کرد و فکر بود نگاه می چشم به اشکان که غرق

 زد. اختیار لبخند میبی
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شناخت، امکان نداشت افروز را پسرش را خوب می

ی افروز را تنها بگذارد. چند لحظه بعد اشکان شماره

 گرفت. صدایش گرفته بود. 

 سالم اشکان. -

 سالم. تو میری مامان رو برسونی فرودگاه؟ -

 آره. -

 پس میام دنبالتون. -

 شکست. صدای افروز 

 کنه اشکان. قبول نمی-

رید فرودگاه، یا ایشون قابل احترام، اما یا با من می-

 ره. مامانت تنهایی می

افروز که از عصر با مادرش در حال جنگ و جدل بود 

 صدایش باال رفت. 
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ی کافی تو رو خدا تو دیگه شروع نکن، به اندازه-

 اعصابم خورده. 

ی بزرگی از آب را قورت داد و لیوان را اشکان جرعه

 روی میز گذاشت. 

کردن اعصاب تو نیست. حاال که ایشون  قصدم خراب-

فرسته لطف کن پیغام من رو هم به برای من پیغام می

ره. رید و یا ایشون تنها میایشون برسون. یا با من می

در ضمن در این مدتی که نیستن شما وسایلت رو جمع 

 کنی و میای اینجا. می

 چی؟ -
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محبوبه وارد اتاق شد و به او  فریادش آنقدر بلند بود که

دانست باید خوشحال باشد یا نه. خیره ماند. افروز نمی

تواند شق گیر افتاده و نمیدانست بین دو کلهفقط می

 هیچ کدام را راضی کند. 

 ی دیگه منتظر خبرت هستم. تا پنج دقیقه-

 گفت و گوشی را قطع کرد.

گر چه هیچ نشانه نیست اندر وادی... بسیار -

امیدهاست در نومیدی. ناامید نباش پسر، افروز هر طور 

 کنه. شده درستش می

برای اشکان مهم نبود محبوبه چه نظری دارد، فقط 

دهد که افروز دانست تحت هیچ شرایطی اجازه نمیمی

 سه ماه تمام تنها بماند.
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داد و امین با لبخند هایش را فرو میبا آرامش لقمه 

ی که پیش آمده بود تا آنها کرد. از فرصتنگاهش می

 زیر یک سقف باشند غرق لذت بود. 

ی افروز را کمی بعد اشکان گوشی را برداشت و شماره

 گرفت، اما محبوبه به جای او جواب داد. 

 بله؟ -

 سالم خاله. -

خواست بین آنها اختالف انداخته بود، دنیا هرچقدر می

زد صدا میاما هنوز هم به رسم قدیم افروز امین را بابا 

هایش محبوبه را خاله خطاب و اشکان به عادت بچگی

 کرد. می

 سالم پسرم. -

 اید؟ آماده-
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 ریم. من که گفتم خودمون می-

 منم گفتم میام دنبالتون. -

 ترم. ممنون پسرم، اینطور راحت-

 اشکان نفسش را آزاد کرد.

 مونه؟ افروز بهتون گفت این مدت رو اینجا می-

 کرد. خوردن کشیده و به او نگاه میامین دست از 

دونی می گفت تو چنین پیشنهادی دادی، اما خودتم-

 که شدنی نیست. 

اش را وسط میز سر داد خوردهاشکان کالفه بشقاب نیم

 اش را کف دستش فشرد. و پیشانی

ببینید خاله، اصال مهم نیست که چه اتفاقاتی افتاده. -

رید و درست ارید میاالن مسئله امنیت افروزه. شما د

 نیست که افروز سه ماه توی خونه تنها باشه. 
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 اش. ی خالهتونه بره خونهمی-

کنه. خواهر دونید که این کار رو نمیخودتون هم می-

شما یه زن مریض احواله و رفت و آمد افروز هم زیاد. 

بحث یه روز دو روز نیست که افروز به این کار رضایت 

 بده. 

صدای نفس عمیق محبوبه را شنید و نگذاشت او 

 صحبت کند. 

 شما از ما خیانت در امانت دیدی؟ -

محبوبه سکوت کرد و اشکان خونسرد به امین نگاه 

هایش را به هم ساییده بود که کرد. افروز آنقدر دست

 کرد. هایش احساس سوزش میکف دست

 مراقبش باش. -

خر را در دهان ی آاشکان که لبخند زد، امین لقمه

 گذاشت. 
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حاال دیگر نوبت او بود که به زندگی اشکان سر و 

 سامان دهد.

به افروز بگید وسایلش رو جمع کنه تا نیم ساعت -

 رسونم فرودگاه. دیگه میام دنبالش. بعد هم شما رو می

 نیازی نیست. -

 هست خاله، هست. نیم ساعت دیگه اونجام.-
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دی رنگ پزشک قانونی نگاه کرد. به تابلوی بزرگ و دو

کشید. تیر می هایشسوخت و شقیقههایش میچشم

 ی او نگاه کرد. افروز کنارش ایستاد و به رنگ پریده

 خوابیدی. کاش یکی دو ساعت می-
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های عریض را باال اشکان محکم سر تکان داد و پله

 رفت. 

 نیازی نیست. تا ساعت چند اینجایی؟ -

 انداخت.  اشساعت بندچرمیافروز نگاهی به 

شی دونی که وقتی درگیر پرونده میدونم. مینمی-

 بینی کنی. تونی چیزی رو پیشاصال نمی

باال رفتند و وسط سالن ایستادند. رو به افروز  هااز پله

 کرد. 

 ری مطب؟ کارت تموم بشه می-

 افروز خسته سر تکان داد. 

 شاید. باید ببینم چند تا مراجع دارم. -

 اگر دیر شد تماس بگیر بیام دنبالت. -
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افروز دستش را به عالمت خداحافظی باال برد و به 

 راهروی سمت چپ پیچید که صدای اشکان باال رفت. 

 خودت رو درگیر نکن افروز. -

های اشکان عادت افروز رو برنگرداند. به این نگرانی

حق دارد. به عنوان یک روانپزشک  دانستداشت و می

و کسی که دکترای افتخاری جرم شناسی دارد، خیلی 

کرد. آنقدر که گاهی بیمار ها میخودش را درگیر پرونده

 شد. می

 خیالت راحت. -

خیال اشکان راحت نبود. وقتی افروز در پزشک قانونی 

ی حساس دانست روحیهمشغول شد، مخالفت کرد. می

بیند. هر چند بعدها بارها و بارها با میافروز آسیب 

ها را حل کند. دید که چقدر تیزبینی او توانست پرونده
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در کارش خبره است. اما هنوز هم این افروز بود که 

 خواست.دید و اشکان این را نمیآسیب می

دستش را روی ته ریشش کشید و به افروز که در خم  

 ند. شد خیره ماراهرو ناپدید می انتهای

نشست  اشبا احساس ضرب دستی که روی شانه

 سریع چرخید. مهبد لبخند زد. 

 بریم؟ -

ی دوم ها را تا طبقهاشکان به دنبال او راه افتاد. پله

 زیرزمین پایین رفتند و وارد اتاق شدند. 

هایی که کنار های اشکان گره خورد به تکهدر آن چشم

 هم چیده شده بود. به تخت نزدیک شد. 

های جراحی را مهبد سریع از روی سینی دستکش

برداشت و یک جفت را در بغل اشکان گذاشت. جفت 

 دیگر را دستش کرد و به جسد نزدیک شد. 
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 بیا اینجا. -

ها را دستش کرد و در نظر اول جا کشاشکان دست

های قرمز مخبر جای لب یخورد. روی بدن شیو شده

ی معده نگاه بود. سعی کرد به قسمت برش خورده

 نکند. 

 ها چیه؟ لبجریان این رژ-

 مهبد شانه باال انداخت. 

این رو تو باید کشف کنی. من فقط باید زمان مرگ و -

 ی قتل رو گزارش بدم. نحوه
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 اشکان دست به سینه به او نگاه کرد. 
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 خب؟ -

هایش مهبد هیجان را دوست داشت، حتی در گزارش

کرد و بعد به آنها جواب رح میاول کلی سوال مط

 داد. می

چراغ سیالتیک را پایین کشید و اشکان توانست حتی 

ی مخبر را ببیند. مهبد اسکالپل را های خشک شدهرگ

های سر بازوی مخبر برداشت و آن را روی رگ

 گذاشت. 

تمام این نواحی که بریده شده سوختن. با توجه به -

ه باید خون زیادی از اینکه اینطور بدن تیکه تیکه شد

دست داده باشه، اما اینطور نبوده. پس این نواحی 

 سوخته شده تا مقتول خون از دست نده. 

 اشکان متعجب نگاهش کرد. 

 چرا؟ -
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با چیزی که به ذهنش رسید ابروهایش بیشتر گره 

 خورد. 

اول تکلیف این رو معلوم کنیم. وقتی زنده بوده  بذار-

 مرده؟  تیکه تیکه شده یا وقتی

 مهبد نگاهی به او انداخت و تخت را دور زد. 

 بعد از مرگش.-

 پس نباید مهم بوده باشه که خونی از دست بده. -

 مهبد پایین تخت ایستاد و به اشکان نگاه کرد. 

 دونم. اما یه چیزی هست. این رو من دیگه نمی-

ها و بازوها اشاره ی رانهای سوختهباز هم به بافت

 کرد. 

این سوختگی کار کسی بوده که خوب این کار رو -

 بلده. 
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 های اشکان ریز شد. چشم

 یعنی چی؟ -

دونسته چطور یعنی اونی که این جاها رو سوزونده می-

ها رو بسوزونه که کمترین آسیب به باید سر بافت

 بشه.  ها واردعضالت و ماهیچه

تر به سر بازوی سر اشکان تیر کشید. جلو رفت و دقیق

مخبر نگاه کرد. مهبد حق داشت. جای سوختگی در 

 گوشت و عضالت وجود داشت، اما کم و منظم.

سرش را باال برد و به مهبد که مشغول گذاشتن 

 گیس بر سر آرایش شده بود نگاه کرد. کاله

 خوای بگی طرف پزشک بوده؟ می-

کند که عقب رفت اش نگاه میگار به اثر هنریمهبد ان

 و به موهایی که اطراف سر پخش شده بود را نگاه کرد. 
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 بندی وارده و یا... یا پزشکه، یا به زخم-

قدمی عقب رفت و روی پاشنه چرخید و به اشکان نگاه 

 کرد. 

ها به هر حال نوع برش خوردن اعضا و این سوختگی-

 ی وارد بوده و یا... نشون میده طرف یا به پزشک

اشکان در سکوت نگاهش کرد و مهبد ابرو باال برد و 

 خیره به او چشم دوخت. 

خواست اشکان حدس بزند، عاشق این قسمت از می

 پرونده بود. اشکان باز هم به جسد نگاه کرد و لب زد. 

 یا بارها و بارها این کار رو انجام داده. -

 هایش را به هم کوبید. مهبد دست

 آفرین. یا علم و یا تجربه؛ این حرف اول و آخره.-

 اشکان اخم آلود نگاهش کرد. 
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 ان، یعنی میگی طرف قاتل سریالیه؟حالت بده دکتر ج-

 مهبد بلند خندید و اشکان فکر کرد او چطور انقدر

یک جسد بایستد و  هایتواند جلوی تکهراحت می

 خیال بخندد. طور بیاین

جناب سروان، شما نظر من رو خواستی و من جواب -

دادم. به هرحال یه قصاب هم بهتر از یه آدم با شغل 

ها جسد تیکه تیکه کنه. تو مظنونتونه معمولی می

 قصاب نیست؟ 

ی مخبر فرو برد و صدای لبخند زد و دستش را در معده

 ء و احشاء مخبر بلند شد. جا شدن امعابهجا

بشنود  هایشاشکان تمام تالشش را کرد که نه گوش

دانست تمام های مهبد بیفتد. میو نه نگاهش به دست

است که صدای او را این کارهای مهبد برای این 

 دربیاورد. 
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به سمت سر مخبر که روی سینی بود رفت و به رژ لب 

 قرمزش که کمرنگ شده بود نگاه کرد. 

 رژ لب روی سینه با روی لب یکیه؟ -

 مهبد دستش را بیشتر چرخاند و اشکان چشم بست. 

 آزمایشگاه.  دادم-

دانست تا اشکان چرخید و خیره به مهبد نگاه کرد. می

به جسد نگاه نکند، تا نشان ندهد که با کارهای مهبد 

 دهد. مشکل ندارد، او همینطور به کارش ادامه می

مهبد با دیدن خیرگی او دستش را از شکم مخبر بیرون 

 کشید. 

 دلیل مرگ مهبد؟ -

 یه زنه. گفتم کار اگر جسد تیکه تیکه نشده بود می-

 یک تای ابروی اشکان باال رفت. 
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 برای چی؟ -

 کثیف مهبد باال رفت و به سر مخبر اشاره کرد.  دست

 گیس و البته... سیانور. آرایش، جای رژ لب. کاله-
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باالخره حرف اصلی را زده بود و اشکان به کشوهای 

 فلزی تکیه زد و نگاهش کرد. 

 چقدر سیانور؟ -

هایش را در آورد و در سطل زباله شکمهبد دست

 انداخت. 

 . انقدر که در جا کشتتش-
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کرد. اگر مخبر در خانه اشکان پلک بست. باید فکر می

کشته شده بود جا به جایی جسد خیلی سخت بود و از 

هایی که آمد. مخصوصا زننمیی یک زن بر عهده

ای ذهنش روی لعیا ماند، اما اشکان دیده بود. لحظه

ی چیزهایی که فکارش را نیمه رها کرد تا بقیها

 خواست را بشنود. می

 گرفتگیه، درسته؟ کف دستش جای یه ماه-

ای از ذهنش دوست داشت ملیحه اشتباه کرده گوشه

 باشد و سامان تبرئه شود. اما جواب مهبد نگذاشت. 

، اما با توجه به عمق نه، جای سوختگیه. خیلی قدیمیه-

چندین و چند بار کف دستش سوخته آسیب باید بگم 

 شده. 

 اشکان سر تکان داد و نزدیک شد. 

 جای این چاقو چی؟ -
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خواست همه چیز را بداند. ظاهراً این خانواده دیگر می

 توانست مهم باشد.گفتند که میریزی می هایدروغ

 مهبد دستش را روی جای چاقو کشید.  

ا که اصال هبررسیش کردم. با توجه به تعداد بخیه-

ماهرانه نبوده و اینطور وحشتناک جاش مونده، معلومه 

رحمانه زده. اما خیلی از زمانش کسی که زده خیلی بی

 گذره. می

بوده  رحم که کارش شکنجهاین از یک ساواکی بی

ی مخبر بعید نبود. شاید باید کمی بیشتر در گذشته

 کرد. کندوکاو می

 سیانور رو خالص دادن بهش؟ -

اند سیانور را خواست بداند مجبورش کردهمی فقط

 بخورد یا نه. 

 قاتی چای بوده. -
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ای که نزدیک تخت بود و با دو سر دست برد در سینی

 ای گوشت را باال آورد. انگشت تکه

گوشت خورده و باقالی پلو. انگار نه انگار هفتاد -

 سالش بوده. شب و غذای سنگین براش ضرر داشته. 

خندید و به اشکان نزدیک شد. هر دو به سر خیره 

 شدند. 

 کاله گیس چی؟ -

 طبیعی. -

 ابروهای اشکان باال پرید. 

 موی طبیعی؟ -

 بله و دست ساز. -

 ای مبهوت ماند. لحظه

 پس نمیشه ردش رو زد. -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نرگس نجمی                                                         لب آینه شکستق

 EXCHANGE GROUP  از یکار

مهبد شانه باال انداخت و از اشکان دور شد. سیالتیک 

 را باال برد و اسکالپل را در سینی انداخت. 

شاید. به هر حال هستن کسانی که کاله گیس طبیعی -

 کنن. دادم کاله زیر موها رو بررسی کنن. درست می

 ند کرد. گیس صدا بلاشکان خیره به کاله

 ای بگیرید. اناز مو آزمایش دی-

 انجام شده قربان. -

 خندید و به تخت تکیه زد و به مخبر خیره شد. 

 نیست؟  ایسوال دیگه-

هایش را درآورد و روی تخت کشاشکان دست

 انداخت. 

 هیچ نشون یا ردی جای دیگه نبود؟ -

 مهبد خندید. 
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 نشدی؟  اینه نبود. اما تو متوجه چیز دیگه-

اشکان به سر مخبر نگاه کرد و مهبد باالی تخت 

 ایستاد. 

خوب نگاه کن جناب سروان. چیزی توجهت رو جلب -

 کنه؟ نمی

اشکان دقیق و از باال تنه شروع به بررسی کرد، وقتی 

هایش درشت شد. سر رسید چشم تنهبه پایین میان

کرد خیره باال برد و به مهبد که با لبخند نگاهش می

 اند. م

کنه، برای همین میگم کار زنه. صورتش رو آرایش می-

ذاره رو سرش. تمام بدنش رو شیو گیس زنونه میکاله

کنه کنه و دقیقا چیزی که جنسیت رو تعیین میمی

 بره. می

 خندید و به اشکان نزدیک شد. 
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دونم اون تکه رو برای خودش نگه داشته یا حاال نمی-

 انداخته دور. 
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اشکان به جای بریدگی خیره ماند. از نظر او هیچ چیز 

توانست جنسیت قاتل را تعیین کند. شاید تمام نمی

ها گذاشته شده بود که پلیس همین فکر به این نشانه

 ذهنش برسد؛ اینکه قاتل یک زن است. 

 رفت.  شانه باال انداخت و عقب

 مورد دیگه؟ -

ی سبز را روی رد و پارچهها را خاموش کمهبد سیالتیک

 مخبر کشید. 
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خوای چیزی بررسی بشه بگو. فعال هیچی. اگر تو می-

 تونم جسد رو تحویل بدم. فردا دیگه کار تکمیله و می

 چه سریع. -

به قول تو از وقتی جسد اومده از این اتاق بیرون -

 نرفتم.

 اشکان رو گرداند و به سمت در رفت. 

 سه. ممنون دکتر. رفعال چیزی به ذهنم نمی-

 کنم. خواهش می-

داشت در را روی مهبد که سر را از روی سینی برمی

بست. نفس عمیقی کشید تا بار جو سنگین اتاق را از 

هایش را مرور بردارد. باید دانسته اشروی سینه

 کرد.می
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باال رفت و جای خالی افروز در پرونده را کامال  هااز پله 

های او را وز بود که واگویهحس کرد. همیشه افر

داد. شنید و گاها نظراتش حتی پرونده را نجات میمی

دانست باید به این عادت کند اما اینبار تنها بود و می

 که با خودش حرف بزند. 

پشت فرمان نشست و در یک تصمیم آنی به سمت 

راند. هنوز دو خیابان نگذرانده بود که  چهرهی ماهخانه

 ش بلند شد.اصدای گوشی

به آهنگ جدید عادت نداشت. برای اینکه بیشتر  

 نشنود سریع خط را آزاد کرد. 

 چیه صادق؟ -

 صدای صادق خفه بود. 

ها دارن ردش آهو کبیری اومده اینجا ببینتت. بچه--

 کنن. بذارم بره یا میای؟ می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نرگس نجمی                                                         لب آینه شکستق

 EXCHANGE GROUP  از یکار

رفتن آهو به اداره عجیب بود. آنهم زمانی که روز قبل او 

شاید اطالعات جدیدی داشت. راهنما زد و را دیده بود. 

 سریع مسیر را عوض کرد. 

 بگو بمونه میام. از سرهنگ چه خبر؟ -

 زنه چرا گزارش ندادی. از صبح داره نق می-

 دونی که. بدم میاد، می از این کاغذ بازیا-

 سرعتش را باال برد و امیدوار منتظر جواب صادق شد. 

نگه  تو اون ذهن مبارکت تو همه چیز رو آخه المذهب-

داری. من از کجا بدونم چی گفتی و چی شنیدی که می

ی خودم خوای برم سرشو با پروندهکنم؟ می کمکت

 گرم کنم؟ 

سر دردش باز هم شدید شده بود. ابروهایش را باال 

اش کمی کمتر خون پمپاژ های پیشانیکشید شاید رگ

 کنند. 
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 زنم. خودم میام باهاش حرف می-

 بینمت. می-

ی بعد در پارکینگ اداره پارک کرد و سریع بیست دقیقه

 ها را باال رفت. پله

وارد اتاقش که شد صادق را نشسته بر صندلی دید. در 

 را بست و جلو رفت. 

 کجاست؟ -

 

 67_پارت#

 

خورد و صادق ایستاد و سر تکان داد. سرش تاب می

 کرد. های اشکان با سر او حرکت میچشم

 چته؟ چرا شدی مثل پاندول؟ -
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به تاق و فرار کرد  همچین مخمو کوبوند این دختره-

 که هنوز گیجم. 

 زده نگاهش کرد. اشکان حیرت

 گذاشتی بره؟ -

 صادق با اخم جلو رفت. 

و گاز گرفت، رفتم ضد هاری بزنم ی مننذاشتم، پاچه-

 که فرار کرد. 

اشکان کالفه جلو رفت. او را از پشت میزش کنار کشید 

 و نشست 

 مثل آدم بگو چی شده.-

 صادق خودش را روی صندلی روبروی او رها کرد. 

رسی، گفت واال رفتم بهش گفتم تا ده دقیقه دیگه می-

مثل کنه. ولی عجب چشایی داره پسر. خالصه صبر می
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گفتم یه لیوان چایی زیپو براش بیارن با  یه مرد جنتلمن

یه کله قند که گفت میل نداره چون گرمه. ولی کف 

کرده بودم از رنگ چشاش. خالصه گفتم برم براش یه 

شربت سکنجبینی، گلبهاری چیزی بیارم جیگرش حال 

 بیاد. 

 هایش را به هم کوبید. دست

فتم یه کوفت و زهرماری آقا تا از اتاق رفتم بیرون و گ-

براش بیارن یه دفعه دیدم مثل شصت تیر از کنارم رد 

شد. حاال من مثل مرد شش میلیون دالری دنبالش 

دوییدم. اون بدو من بدو که دم در جلوشو گرفتم. می

شدم یعنی همچین داشتم در معنای چشماش غرق می

 که پرید پامو گاز گرفت. 

 یعنی چی صادق؟ -
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اخم کرد و صداشو باال برد که من یعنی همچین -

خودمو خیس کردم. اما نذاشتم بره که. آخرم جونم باال 

اومد تا گفت یه کار واجبی براش پیش اومده. آقا 

رفت رنگش شده بود مثل میت، لباش همچین ویبره می

 خواست....آدم دلش می

 سرش را پایین انداخت. 

 استغفرهلل.-

 نخندد.  کرد تااشکان تمام تالشش را می

 صادق جونت باال بیاد. -

آهان آره، کف و خون قاتی کردم تا فهمیدم داره -

ره خونه مادربزرگش. انگار یکی اونجا به چشاش می

 احتیاج داشته. 
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هایش گذاشت و سرش را تکان دستش را روی چشم

کرد که داد. اشکان به دلیل شتابزده رفتن آهو فکر می

 صادق یکباره سر بلند کرد. 

فهمیدم. احتماال مادر بزرگه رو کشتن اینو صدا کردن -

 قاچ قاچش کنه. 

کرد، اما تمام حواسش به دلیل اشکان نگاهش می

 آمدن آهو بود. صادق از جا بلند شد. 

خالصه بهت بگم رفیق منم بازی. االن یه پرونده -

دارم که معلوم نیست کی به کیه، کی زده کی رو کشته، 

اصال کشته یا خورده یا برده. فقط معلومه همه گم و 

گور شدن. یه پرونده هم دارم که همین امروز متهمو 

این دستای  ردیف کردم دادم دست حیدری. منمو

 خالی. 

 ند شد. را اشکان از جا بل
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 های تو رو ندارم. بازیبیخود. حوصله لوده-

 و صادق به دنبالش دوید. از در بیرون رفت 

خواد پاچه بگیره. ببین معلومه این دختره همش می-

ذارم تو به من که باشم خودم پامو در اختیارش می

 کارای دیگه برسی. 

 بازوی اشکان را گرفت و روبرویش ایستاد. 

گیرم ری بکنیم، من دختره رو میاصال بیا یه کا-

گیرم برمش یه جای خلوت ازش اعتراف میمی

ی چطوری اینو تیکه تیکه کرده، تو برو سراغ این نیمه

 . کنه روشن شهتاریک ماه ببین کی لیزر می

اشکان میخکوب نگاهش کرد. به غرایز صادق ایمان 

 داشت. 

 چرا هی میگی آهو تیکه تیکه کرده؟ -
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 فت و لب گزید. صادق عقب ر

 خدا مرگم بده، من کی گفتم؟-
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تو اتاق گفتی مادربزرگه رو کشتن آهو رو خبر کردن -

برم ازش اعتراف اش کنه. اآلنم میگی میتیکهتیکه

 بگیرم چطوری تیکه تیکه کرده. 

هایش را در جیبش صادق جدی شد. دست یچهره

 فرو برد و به اشکان نگاه کرد. 

 یلی خوشگله. چشماش خ-

 اشکان کالفه گره انداخت به ابرو و صدایش باال رفت. 

 صادق، آدم باش. -
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 صادق خندید و جلو رفت. 

باشه. ببین اگر این دختره یه جایی به دردت نخورد -

 کارم، اما... تراشم جاش هویچ میمی من این موهارو

کردند. وسط راهرو ایستاده بودند و به هم نگاه می

به تکاپوی مأمورینی که در حال رفت و آمد  توجهبی

سابی که تالشش برای از بین بودند و ماشین سنگ

 ثمر بود. ها بیهای جرم روی سرامیکبردن رگه

اما این دختره زیادی دل و جرات داره. جلوی در با -

کله برخورد کرد، یارو تنه زد به این چشم این صفدر بی

شست، خورد و یه  آهو و آی نبودی ببینی، یارو رو

نوشابه هم روش. بهش گفتم خانوم این یارو یه قاتل 

 رحمه، یه بار دیگه گازش بگیری یه لقمه چپتبی

 . حدس بزن چیکار کرد! کنهمی

 حرف نگاهش کرد. اشکان بی
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رفت یکی خوابوند تو گوش یارو. صفدر تا اومد به -

خودش بیاد یکی دیگه خوابوند. همچین تمیز 

ها رو و مادگی سیلی ری کرد که جای نرگینشونه

صورت صفدر موند. به زور کشیدیمش کنار به جون تو. 

خورده با خواهرش بله. حاال  زد صفدر گههی داد می

اون شوهر خواهره که کشته بود ول کرده بود و 

چسبیده بود به اینکه چرا با خواهرش بوده.  همچین 

نتقام شخصی انگار داره ا نداختلنگ و لگد می

 گیره.می

زد این کرد و ذهنش فریاد میاشکان خیره نگاهش می

العمل دلیلی دارد. اما هیچ کس در آن خانواده عکس

 نبود که به خواهرش تعرض کرده باشد. 

هایش نقش بست. ی ملیحه جلوی چشمدر جا چهره

ملیحه سه سال از مخبر بزرگتر بود و بیشتر از بیست 
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فاصله تعرض  سال با هم مراوده نداشته. اگر دلیل این

 مخبر به ملیحه بوده باشد؟ 

ی درهم اشکان اهمیت دهد صادق بدون اینکه به چهره

 ادامه داد. 

دونه، گفت ازش پرسیدم چطوری جریان صفدر رو می-

 تو این اپ عرض اندام خونده. 

 اپ عرض اندام؟!-

همین اینستا دیگه. همین که از صد تا پیج نود و نه -

 تاش عکس زنای آنچنانیه. 

 نفسش را آزاد کرد و جلو رفت. 

درسته خیلی وحشیه و تخصص منم رام کردن زن -

سرکش، اما اینی که من دیدم اگر بخواد یکی رو نفله 

کنه و یه تیر ره صاف تو چشاش نگاه میکنه می
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اش تیکهبعدشم راحت تیکه اش وخوابونه تو کلهمی

 خورتش. کنه و میمی

 اشکان چشم از او برنداشت.  

 ولی اشکان...-

 چیه؟ -

 داره پسر!  عجب چشایی-

شد اشکان رو گرداند و صادق به قامت او که دور می

 خیره ماند. 

برای اینکه اشکان او را وارد پرونده کند باید خودی 

دانست رفت. میداد. سریع به سمت اتاقش نشان می

 باید چه کار کند.
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در همان لحظه که روی صندلی پشت میزش نشست، 

فهمید در اشکان کمربندش را بست و راه افتاد. باید می

چه خبری بوده که آهو با آن سرعت  چهرهی ماهخانه

 قید دیدن او را زده و رفته.

ه که بهای سفید پارک کرد و پیش از اینروبروی نرده

زد سمت ساختمان برود صدای کریم که بلند فریاد می

 را شنید. 

 به کریم دروغ میگی.-

ی لوتوس بلند شد و اشکان دستش را صدای زوزه

 روی زنگ گذاشت. 

کمی بعد متوجه شد در باز است. سریع سنگفرش را 

های محکمش روی سر رد کرد و کریم را دید که مشت

 آمد. لوتوس فرود می
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ای کرد جلوی او را بگیرد و عفیفه گوشهآهو سعی می

هایش چفت شده و هایش روی لبایستاده و دست

 کرد. گریه می

چهره را دید که پوشیده در سر اشکان باال رفت و ماه

مشکی در بالکن ایستاده و به او چشم دوخته  لباس

 بود. 

نگاه برداشت و سریع به سمت کریم رفت. کریم با 

 به صورتش خیره شد. دیدن او ایستاد و 

 آقا رو آوردی؟ آوردی؟-

نگاه اشکان از او کشیده شد تا آهو که متاسف به کریم 

 کرد. نگاه می

خودش را جلو کشید و جای اشکان را گرفت. چشم در 

 دوخت.  چشم کریم
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گرده. کریم جان، باید یک کم تحمل کنی. آقا برمی-

شده  گفتم که کارش واجب بوده که رفته. تو که آروم

 بودی، چرا باز شروع کردی؟ 

 کریم محکم سر تکان داد. 

دروغ میگی. به کریم دروغ میگی. آقا به کریم نگفت -

بره. ره به کریم میگه، کریمو میره. آقا هر جا میمی

 دروغ میگی. دروغ میگی. 

جلوتر رفت، سرش را آنقدر جلو برد که آهو گردنش را 

 عقب کشید. 

 دروغ میگی؟ -

را  گرفت و  مشتش باال رفت و اشکان سریع مچش

 پیچاند و پشت سر او ایستاد.

 آروم باش پسر. -
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کمی فشار دستش را بیشتر کرد که صدای درد کریم 

 بلند شد و به یک سمت خم. 

 کافیه. -

رو در روی کریم ایستاد و اشکان آهو گفت و جلو رفت. 

 فشار دستش را کم کرد. 

 اما اصال به آن مرد اعتماد نداشت که رهایش کند. 

 ولش کن. -

اشکان مردد به آهو نگاه کرد و او چشم از اشکان 

 برنداشت. 

 میگم ولش کن.-
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اشکان مچ کریم را رها کرد و عفیفه دوید و دستش را 

 اژ داد و هق زد.گرفت. مچ کریم را ماس

روی  محاباکه بی هایییکباره کریم فرو ریخت. اشک 

هقش ریخت و مخصوصا صدای هقهایش فرو میگونه

 زد، اشکان را مبهوت کرد. ها زار میکه مثل بچه

 آهو جلوتر رفت و روبرویش ایستاد. 

 کریم، به من نگاه کن. -

 زد.  کریم محکم سر تکان داد و هق

که داشت  اون گربهه آقا مرده. مثه... مثه دروغ میگی،-

 خورد. آقا مرده. مرده.رو می گنجیشکه

ی پر آهو مستأصل به او چشم دوخت و اشکان به چهره

 از درد عفیفه نگاه کرد. 

 دارویی داره که آرومش کنه؟ -
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 عفیفه آرام سر تکان داد. 

دونم چرا دوباره حالش بد خورده. آروم شده بود، نمی-

 شد. 

اشکان به آهو نگاه کرد. به خاطر کریم آنطور مضطرب 

ها از این کرد چرا دختری که سالشده بود؟ درک نمی

خانواده فاصله گرفته بود به خاطر کسی که قرابتی با او 

 شود.ندارد، آنطور نگران می

 داشت. ز کریم برنمیآهو حتی نگاهش نکرد. چشم ا 

 به من نگاه کن کریم. -

هایش هایش به او چشم دوخت. لبکریم از میان اشک

اش را پاک بینی لرزید و پشت سر هم با آستینشمی

 کرد. می

گو بدش میاد، کنه. کریم از دروغکریم به تو نگا نمی-

 آقام از دروغگو بدش میاد. بدش میاد. 
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ی باره نگاهش روی گنجشکی که باالی سقف خانهیک

هایش لوتوس نشسته بود خیره ماند و میان اشک

 خندید. 

 . گنجیشک-

دوید و چند قدم مانده به گنجشک، پرنده پر زد و او 

 . زده ماندمات

 رو کرد به اشکان. 

 که. پرید. پرید-

کرد درک کرد و سعی میاشکان متاسف به او نگاه می

اش به حیوانات بود و آقای مردی را که تمام عالقه کند

 خانه. 

انگار مخبر برای هر کسی بد بود، برای کریم خوب بود 

 که آنطور او را به خودش وابسته کرده بود.
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 عفیفه بازوی کریم را گرفت و به سمت خانه کشاند. 

 بیا بریم عزیزم. -

 یهاکریم مطیع و رام به دنبال او کشیده شد. دمپایی

شد و باز هم فرش کشیده میاش روی سنگانگشتیال

 هایش تاب خورده بود. لب

 وقتی در را بستند اشکان رو به آهو کرد. 

 ظاهرا شما با من کار داشتید.-

ی عفیفه مانده بود و سوال اشکان آهو خیره به در خانه

 را نشنید. 

 باید بهش بگیم.-

 اشکان خط نگاه او را دنبال کرد. 

 ه. باید بگید. بل-
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 آهو نگاهش کرد و حواسش جای دیگری بود. 

 اما چطوری؟ -

 اشکان شانه باال انداخت. 

 بهتره با دکترش مشورت کنید. -

 شناسه.کس دکترش رو نمیهیچ-

 اشکان مبهوت نگاهش کرد. 

 یعنی چی؟ -

 برد دکتر. پدربزرگ خودش اون رو می-
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اشکان خیره مانده بود به لوتوس که خودش را در 

هایش پنهان کرده بود و سرش روی پنجه اشخانه

 مانده بود. 

 فهمم. مطمئنید؟نمی-

 آهو محکم سر تکان داد. 

 خواستم باهاش برم، اما پدربزرگ نذاشت. چند بار می-

 اشکان ناخودآگاه لب زد. 

 عجیبه! چرا پیگیری نکردید؟ -

کردم؟ سر یه دکتر باید با پدربزرگ دعوا چیکار می-

کردم؟ مهم کریم بود که سر موقع دکترش رو می

خورد. مهمه کی اون رو هاش رو میرفت و قرصمی

 ببره دکتر؟ 
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های باریک شده نزدیک شد و اشکان با چشم

 رودرروی او ایستاد. 

شما به خاطر کریم مضطرب شدید، از اداره دویدید -

خواسته جلوی شما رو سی که میبیرون و حتی به ک

ذارم کنار هم بگیره پرخاش کردید. وقتی اینها رو می

 رسم که کریم برای شما خیلی مهمه. به این نتیجه می

اش خم شده بود کمی عقب رفت و به شمشادی که تنه

هایش سایبان درست کرده بود تکیه زد و و سرشاخه

 دست به سینه به آهو نگاه کرد. 

کنم شما روابط خوبی با کریم دارید، ر میدر ضمن فک-

 .کردنواال برای آروم کردنش شما رو خبر نمی

آهو کالفه بود و جایی از ذهنش درگیر حال خراب کریم 

 مانده بود. 
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بله، کریم برای من خیلی مهمه. چون آدم -

 . چون دنیاش همین جاست. پذیریهآسیب

 انگشتش را دور تا دور حیاط گرداند. 

و اون پدربزرگی که بیشتر از هر کسی  مین خونهه-

داد. سالها شاهد بودم که پدربزرگ به بهش اهمیت می

هر کسی جفا کرد، در عوض برای کریم جبران کرد. 

پیگیری نکردم چون تنها کار خوبی بود که پدربزرگم 

 داد؛اما حاال دیگه نیست. انجام می

 صدای آه عمیقش به دل اشکان ننشست. 

حاال دیگه کسی نیست که به کریم برسه و گفته بودم -

 اگر مشکلی پیش اومد بهم خبر بدن.

 باره کالفه صدایش را باال برد. یک

تونه حتی از پس کارهای اینجا یه پسر هست که نمی-

داری چیزی . یه زن هست که جز خانهاش بربیادروزانه
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یه زن دیگه هست که یک باره زندگیش به بلد نیست. 

هم ریخت، اونوقت من باید توضیح بدم که چرا این 

ست، چون اینها ها برای من مهمند؟ سادهآدم

 . ی مننخانواده

 صدایش باالتر رفت. 

مجبور نیستم احساسات و روابطم رو برای شما -

 تشریح کنم. 

 اشکان که از یک باره عصبی شدن او و باال رفتن

 دلیل جاخورده بود سریع جلو رفت. صدایش، آنهم بی

مجبورید خانوم. مادامی که قاتل پدربزرگتون پیدا -

نشده احساساتتون که هیچ، مجبورید حتی دلیل باال 

 رفتن صداتون رو هم برای من توضیح بدید. مفهومه؟
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هر دو به هم خیره مانده بودند. اشکان پر اخم و آهو با 

 ی سنگین. هانفس

قرار آهو اشکان را های بیآرام آرام تب و تاب چشم

د. اما آرامش و خیرگی آهو دلیلی نداشت جز آرام کر

مردی با او اینطور صحبت نکرده وقت، هیچاینکه هیچ

 بود. 

پدربزرگش سرشار از توهین و تحقیر بود و سامان 

آرام و مطیع و کامیار را جز در مواقعی که پشت سر 

دید. پدربزرگش و گوش به فرمان او ایستاده بود نمی

ی یک مرد اش نبود و او چهرهاصوال مردی در زندگی

 منطقی و محکم را ندیده بود. 

ود خجالت برای اولین بار از اینکه صدایش باال رفته ب

کشید. اشکان ناخودآگاه به چشمان او خیره مانده بود و 
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های بلند آهو روی ی مژهدر دل به صادق حق داد.  سایه

در آفتاب  اشاش رد انداخته بود و پوست گندمیگونه

زد و انگشتان هایش برق میدرخشید. چشممی

 اش دور گردن ظریفش مانده بود.کشیده

حالت چشمان آهو مانده بود.  نگاه اشکان به رنگ و 

ای صدای نامنظم قلبش را شنید و آهو برای لحظه

نشست. کمی خودش  اشاختیار دستش روی سینهبی

 را عقب کشید و سرش را پایین انداخت.

اشکان سریع نگاهش را چرخاند روی سر کفشش و  

 ای را زیر پایش سر داد. ریزهسنگ

 با من چیکار داشتید؟ -

 آرام بود. صدای آهو 

خواستم بهتون اطالع بدم امروز عصر وکیل میاد می-

 . نامهبرای خوندن وصیت
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 یک تای ابروی اشکان باال رفت. 

 به این سرعت؟ اصوال میذارن بعد از دفن. -

 آهو شانه باال انداخت. 

خواد دونم. وکیل اینطور خواسته، انگار میمن نمی-

 برای یه مدت طوالنی بره سفر.

 ه. خوب-

آهو دعا کرد اشکان سوال دیگری نپرسد، تا صدایش 

نلرزد، تا تپش قلبش را آرام کند و اشکان به این فکر 

 خواسته چنین خبری به او بدهد. کرد که چرا آهو میمی

 ممنون که اومدید خبر بدید. -

 آهو نفس عمیقی کشید و شالش را جلوتر کشید. 

 . هنامه مهمدونم وصیتکنم. میخواهش می-
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 یاشکان سر تکان داد و پشت در ورودی خانه

 ایستاد. چهرهماه

 باز خانه را هول داد و به اشکان اشاره کرد. آهو در نیمه 

 بفرمایید.-

اشکان عقب ایستاد و با دست اشاره کرد که او زودتر 

به داخل برود. آهو وارد شد و پشت سرش اشکان که 

 شت. گمی چهرهبا چشم دنبال ماه

 73_پارت#

 

های هنوز وارد سالن نشده بودند که صدای قدم

در خانه  های همیشه بلندشچهره با پاشنهسنگین ماه

 پیچید.
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ی ورودی سالن ایستادند تا هر دو باالی تک پله 

ها را تمام کرد. اشکان سعی کرد خیلی پله چهرهماه

رش دای او نگاه نکند. تل بزرگ و نگیندقیق به چهره

درخشید و این مهم نبود، مهم روی موهای سیاهش می

ی سفید صورتش آرایش داشت و این بود که نیمه

 اش ساده بود. گرفتهی ماهنیمه

 آهو سریع جلو رفت. 

 ، چرا ...چهرهماه-

تا حرف او تمام شود. از کنارش رد  نایستاد چهرهماه

 شد. شد و با سر سالمی به اشکان داد و وارد سالن

اختیار و با تأسف گره خورد و آهو بی نگاه اشکان و آهو 

چهره هایی که مخبر بر روح ماهسر تکان داد. زخم

 شد.نشانده بود، حتی با رفتنش هم ترمیم نمی
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ها مادر بزرگش تنها یک آهو فهمید تمام این سال 

اش رژگونه کرده، روی یک گونهچشمش را آرایش می

 زده و این عادت با او مانده. می

های پشت در روی مبل نشست و به گلدان چهرهماه

 ای خیره ماند.شیشه

دانست این نوع آرایش نه از سر عادت، که از آهو نمی 

 ریک صورتش است. ی تاترس دیدن نیمه

ی صورتش نگاه چهره به نیمهدانست هنوز هم ماهنمی

کشید و خط نگاهش به سمت  کند. دستی به تلشنمی

 اشکان کشیده شد. 

 خوش اومدید.-

 اشکان با طمانینه روبروی او نشست. 

 ممنون. شنیدم امروز وکیلتون میان. -
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 بله. -

 چه ساعتی؟ -

 چهار. -

اشکان نگاهی به ساعتش انداخت. سه ساعت مانده 

بود به آمدن وکیل و فرصت مناسبی بود تا هر چه سوال 

 در ذهنش مانده بود را بپرسد. 

 شناسید؟ سرور راد رو می-

چهره حتی خم به ابرو های آهو باریک شد، اما ماهچشم

 نیاورد. 

اشکان میان نگاه او دنبال جوابش گشت و هیچ چیز 

 کرد. پیدا ن

 خیر. -

 جا شد. بهآهو روی مبل جا
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 کی هست؟ -

 نگاه کرد.  چهرهاشکان محکم به ماه

 پدربزرگتون به مدت حداقل سه سال.  ایزن صیغه-

و پوزخند  چهرهنگاه آهو سریع چرخید روی ماه

 پررنگش.

 . جالبه-

 شما خبر نداشتید؟ -

 خیر. -

 اشکان سر تکان داد. 

خانم ملیحه کبیری با همسرتون چی  دلیل قطع ارتباط-

 بود؟ 

 دونم. نمی-
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با تک کلمه جوابش را  چهرهاشکان عصبی از اینکه ماه

 دهد، به او خیره شد.می

مثل اینکه شما متوجه عمق فاجعه نیستید. اگر -

دستگیر بشه باید همکاری  خواید قاتل همسرتونمی

 کنید خانوم. 

 آهو رو به او کرد. 

مثل اینکه سر ارث و میراث پدری بوده. در ضمن عمه -

ملیحه مومن بوده و سبک زندگی پدربزرگم رو 

 ، برای همین کناره گرفتن از هم. پسندیدهنمی

حرکت  چهرهشنید و نگاهش از روی ماهاشکان می

 کرد. نمی

کنید وصیت همسرتون چی بوده که فکر می-

 یرش بده. خواست تغیمی
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اش کشید و دست را روی پیراهن بلند مشکی چهرهماه

 لب زد. 

 دونم.نمی-

 

 74_پارت#

 

 اشکان از جا بلند شد. 

 دلیلی داره؟  عدم همکاریتون-

ماه چهره فقط نگاهش کرد. آهو از جا بلند شد و به 

 سمت او رفت. 

 کنم به سواالتشون جواب بده. خواهش می-

 ه او نگاه کرد. فقط ب چهرهماه

 دونم. چی بگم؟ واقعا نمی-
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 زنی؟ باشه، حدس هم نمی -

 نه.-

 رو به اشکان کرد. 

کنید از ترس عوض شدن وصیت نامه اگر فکر می-

دونستم هیچی بهم کنید. میکشتمش اشتباه می

اش نیست، پس نامهتو وصیت اسمم رسه. مطمئنمنمی

بخشید یا حه میکرد اگر اموالش رو به ملیفرقی نمی

 نه. 

 کرد؟ نمی این ناراحتتون-

 دوخت.  چهره به رد دستمال روی عسلی چشمماه

 نه. -

 چرا؟ -

 اینبار آهو جواب داد. 
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چون هر کسی قانونا فقط اختیار یک سوم اموالش رو -

داره، بقیه به نسبت بین همه تقسیم میشه. قطعا ماه 

استه و چه خوبره، چه پدربزرگ میچهره هم ارث می

 خواسته. نمی

 از قانون وراثت خبر دارم خانوم. -

دستی روی رد دستمال کشید و به ذهنش  چهرهماه

 سپرد به عفیفه بگوید جای آن را پاک کند. 

از جا بلند شد و ناخودآگاه دستش رفت که موهایش را 

روی صورتش بکشد، وقتی مویی پیدا نکرد، دستش 

 مشت شده پایین افتاد 

 نه به خاطر این قضیه، به خاطر اینکه واقعا مهم نبود. -

او چیزی حس  هایاشکان جز صداقت در حرف

 کرد، اما واقعا از درک این زن عاجز شده بود. نمی
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جلو رفت تا به دو قدمی اشکان رسید. چشم  چهرهماه

ای اشکان متوجه از چشم او برنداشت و برای لحظه

شد. لرزشی که بوی  لرزش خفیفی در چشمان او

 داد. احساسی عمیق را می

تونید تا وقتی نفهمید مخبر چطور آدمی بوده، نمی-

 قاتلش رو پیدا کنید. 

داشت به چه چیزی اعتراف  چهرهاشکان گیج شد. ماه

 کرد؟ می

 دونید چرا همسرتون کشته شده؟ شما... شما می-

 محکم سر تکان داد.  چهرهماه

 دونم. می-

 زنید؟ دونید یا حدس میمی-

 دونم. می-
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 های ماه چهره را گرفت.آهو شتابزده جلو رفت و دست

 ، متوجهی چی میگی؟ چهرهماه-

های او بیرون کشید و هایش را از دستدست چهرهماه

آرام عقب رفت. با طمانینه از کنار میز، گلدان بزرگ 

عتیقه، ساعت بزرگ پاندول دار رد شد و رسید به 

 صندلی راک. نشست و به اشکان نگاه کرد. 

 دونم ... دونم چرا کشته شد و میدونم، میمی-

 75_پارت#

 :�🌺�قلب آینه شکست

آهو سری از ناباوری تکان داد و اشکان سریع جلو 

 رفت. 

 دونید کی اون رو کشته، درسته؟ و می-
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ب نگاهش کرد. آهو صدای قلبش را در چهره میخکوماه

شنید و اشکان میان هرج و مرج هایش میگوش

 او خیره مانده بود.  هایذهنش به لب

 دونم.می-

چهره پا به زمین اشکان چشم از او برنداشت. ماه

پیچید کوبید و صندلی راک با صدایی که در سالن می

 تاب خورد. 

 خانم کبیری.  منتظرم-

  منتظر چی؟-

 کی کشته و چرا کشته؟ -

 ماه چهره پوزخند زد. 

 پرسید؟ اید، از من میشما مامور این پرونده-

 های باریک شده نگاهش کرد. اشکان با چشم
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 کنید خانوم؟ با من بازی می-

دونم، اما قرار نیست به شما ابدا. من فقط گفتم می-

 کردم.  بگم. فقط راهنماییتون

یکباره پایش را روی زمین گذاشت و صدای ناهنجار 

 صندلی قطع شد. 

 ی مخبر.گفتم برید دنبال گذشته-

فهمید. اشکان هر چهره را نمیهای ماهآهو دلیل حرف

  دو دست را پشت کمر زد و به او خیره شد.

 تونم به عنوان مطلع بکشونمتوندونید که میمی-

 اداره. 

که چیکار کنید؟ بازجویی؟ چهل و شش سال شکنجه -

 کنید چی باعث میشه حرف بزنم؟ شدم، فکر می

 مجبورید. -
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 ماه چهره سر تکان داد. 

نیستم. من اینجا این حرف رو زدم و تموم شد. حتی -

چه برسه برای  تونید ثابت کنید من مطلع هستم،نمی

 بازجویی نگهم دارید.

توانست دلیل اشکان عصبی بود، کالفه بود و نمی

 را درک کند، یا حتی باور.  چهرههای ماهحرف

حرفاتون رو باور کنم. قطعا اگر  پس دلیلی نداره-

 گفتید. درسته؟ دونستید میچیزی می

 ی او خیره شد. ماه چهره از پایین به چهره

حتید فکر کنید سروان. من چیزی رو که هر طور را-

 گفتم، گفتم. باید می

کرد، سخت و سرد و اشکان رو گرداند. آهو نگاهش می

 دانست در ذهنش چه بلوایی بر پاست. فقط خدا می
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اش ترسیده برای اولین بار در زندگی بیست و سه ساله

ترسیده بود و همین او را  چهرهبود. از اطالعات ماه

ده بود. در نگاهش کوچکترین احساسی نبود منجمد کر

و این برای اشکان عجیب بود؛ آنقدر که فکر کرد مادر 

 اند. بزرگ و نوه بازی بدی را با او شروع کرده

 روبروی آهو ایستاد. 

 دونید؟شما چیزی می-

 خیر. -

آنقدر محکم گفت که اشکان خندید. این روی آهو 

 دقیقا شبیه ماه چهره بود. 

 ها. باشه خانم-

 نگاه کرد.  چهرهروی پاشنه چرخید و به ماه
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دارید که بعد از همسرتون فقط  عقده یا انقدر-

خواید خودی نشون بدید. یا خودتون اون رو کشتید می

 دور کنید.  کنید من رو از قضیهو دارید سعی می

باز هم چرخید و بین دو زن ایستاد و نگاهش بین آنها 

 رج خورد. 

 کنید. دونید و دارید با من بازی مییا واقعا می-

 هایش پشت کمرش قالب شد. باز هم دست

ای ها. با اینکه تونستید چند دقیقهاشکال نداره خانم-

 کنه. عصبیم کنید، اما به حال من فرقی نمی

ها ای که به پشت شیشهپشت به آهو کرد و ماه چهره

 خیره مانده را نشانه گرفت. 

دم وقتی این پرونده بسته شد از این بهتون قول می-

 کنم. می رفتار پشیمونتون
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به سمت در رفت و آهو به دنبالش دوید. وضعیت بدتر 

از آن بود که بتواند سکوت کند. وقتی اشکان جلوی در 

ست روی دستگیره گذاشت و نگاهش رسید، آهو د

 کرد. 

بینید. نصف صورتش تعادل نداره، وضعیتش رو که می-

کنه و چند روز پیش یه لباس پاره رو آرایش می

 پوشیده بود. 

برای من مهم نیست، چیزی که  ی مادربزرگتونروحیه-

هاشونه؛ چه دروغ بگن و چه برام مهمه دلیل حرف

 حقیقت. 

انداخت و خودش را عقب کشید. آهو سرش را پایین 

هایش را اشکان در را باز کرد و در حالیکه کفش

 پوشید گفت می
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حیاطم. به هر حال باید وکیل پدربزرگتون رو  من تو-

ببینم. شما هم سعی کنید بفهمید زیر نقاب 

 گذره. چی می مادربزرگتون

 صاف ایستاد و به آهو خیره شد. 

 آتش دارید.  کنم دستی برهر چند فکر می-

 منظورتون چیه؟ -

رفت، صدایش را ها پایین میاشکان در حالیکه از پله

 باال برد. 

گه و چرا دونید ایشون چی داره مییعنی خوب می-

 گه. می

 ی عفیفه پنهان شد. آهو خیره به او ماند تا پشت خانه
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صدای در که پیچید، اشکان وارد حیاط پشتی شد. 

 و ماشین پارک شده انداخت و جلو رفت.نگاهی به د

شسته شده کشید و  های تازهپاهایش را روی سنگ 

چشم بست و سرش را باال گرفت. خورشید به 

ی آفتابه  هایش تیغهتابید و از پشت پلکصورتش می

 کرد. کوبنده را حس می

کرد. بر های ماه چهره پیدا نمیهیچ دلیلی برای حرف

 بود، چرا به جای پنهانقاتل می چهرهفرض اینکه ماه

شناسد؟ و اگر نبود، گفت که قاتل را میکردن باید می

در آن نیمه شب باید قاتل را دیده باشد. پس باید 

شاهد خاموش باشد و از دید اشکان این فکر معتبرتر 

 بود. 

اگر مخبر همانی بود که آهو گفته بود و به اعتراف خود 

شکنجه شده بود، به  چهل و شش سال چهرهماه
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توانست در خاموشی شاهد قتل باشد. اما چرا راحتی می

 گفت؟ باید به اشکان می

سرش را پایین انداخت و دستش را روی صورت به 

کرد آهو اش کشید و جلوتر رفت. حس میعرق نشسته

داند. هر کسی جای آهو بود، وقتی ماه خیلی چیزها می

داد؛ عمل نشان میالکرد کمی عکسچهره اعتراف می

هایش هیچ ی او سرد و سنگی شده و چشماما چهره

 کرد. حسی را منتقل نمی

های زیر زمین ایستاد و به دیوار سنگی روبروی پله

هایش روی تکیه زد. نگاهی به اطراف انداخت و چشم

 ها ماند. ماشین

ی مهبد را لمس گوشی را از جیبش درآورد و شماره

 کرد. 

 ور؟ چی شده دال-
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 ساعت مرگ رو نگفتی دکتر جان.-

 77_پارت#

 

ای ی مهبد پیچید و چشم اشکان به پروانهصدای خنده

های سیاه و سفید افتاد که به زیبایی اطراف با بال

 چرخید. های ریز باغچه میگل

ترین مسئله رو فراموش کردی دالور. حرف مهم-

ه زیادی ندارم بزنم، با اون وضعیتی که جسد پیدا شد

نمیشه ساعت دقیق داد؛ اما شما بین ساعت دوازده تا 

 یک و نیم حساب کن. 

 پاهای اشکان به دنبال پروانه رفت. 

تر یک ساعت و نیم زمان زیادیه فرزاد؛ یک کم دقیق-

 باش. 
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ست، المانهایی که . این جسد تکه تکه شدهشهنمی-

 . غیرقابل اعتماده کننساعت مرگ رو مشخص می

هایش را ماساژ. اشکان ابروهایش را باال داد و چشم

 پروانه را گم کرده بود. 

 باشه دکتر. فعال. -

چشم که باز کرد باز هم پروانه را دید که اطراف 

 چرخید. ها میماشین

 ی بعدی کالیی بود. شماره

 بله قربان؟ -

ها تموم شده که تحویل آزمایشتون روی ماشین-

 دادید؟ 

بله قربان، در حقیقت اصال چیزی نبود که آزمایش -

بشه. اثر انگشت اکثر افراد خانواده تو اون ماشین بود، 
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اما نه اثری از خون بود که بفرستیم آزمایشگاه و نه 

 چیز مشکوکی.

آورد. هنوز حتی شروع هم م میدیگر داشت نفس ک

 نکرده بود و همه چیز گره خورده بود. 

 هیچی؟ -

 هیچی قربان. -

 یعنی هر چی تو ماشین بوده وسایل معمول بوده؟ -

 بله. فقط... -

ی سگ چشم اشکان روی پروانه ماند که اطراف النه

 کرد. پرواز می

 فقط چی؟ -
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یه گالبی له شده تو صندوق عقب بود که نخ بهش -

چسبیده بود. صبح جواب آزمایشگاه اومد، نخ مال یه 

 که هیچ رد خونی هم روش نیست.  جور پتوئه

 اشکان حریصانه پروانه را دنبال کرد. 

 خب؟ -

شاید رفتن مسافرت و پتو با خودشون  همین قربان.-

 بردن. 

 وقتی پروانه روی تیرک آالچیق نشست، اشکان لب زد. 

 پتو.  شایدم جسد رو پیچیدن الی-

 شاید. -

گوشی را قطع کرد و به سمت آالچیق رفت. با توجه به 

 ساعت قتل باید بعد از مرگ او را جا به جا کرده باشند. 
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شر آفتاب در امان  روی نیمکت چوبی نشست تا از

خیره مانده و ذهنش پراکنده  باشد. به در خانه

 چرخید. می

 و ...  چهرههای ماهنفرت لعیا، تزلزل مهناز، حرف

یکباره از جا بلند شد و به سمت خانه رفت. شاید 

 را مجبور کند که حرف بزند. چهرهتوانست ماهمی

دستش را روی زنگ گذاشت و کمی بعد آهو با رنگی 

 پریده در را باز کرد. 

توجه به او وارد شد. وقتی در را بست پروانه اشکان بی

 ی طالیی نشست و بال زد. روی دستگیره

 تو سالن هستن؟ -

 بله. -
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آهو پشت سرش رفت تا وارد سالن شد. پیش از اینکه 

 پیچید.  تک پله را پایین برود صدایش در سالن

جسد از اینجا منتقل شده، برای انتقالش هم از -

 ماشین اینجا استفاده شده. 

 ایستاد و گره انداخت به ابروهایش.  چهرهرخ به رخ ماه

کنن کی و چطور جسد رو از ها مشخص میدوربین-

 حرف بزنید؟  خوایداینجا برده و کجا برده. بازم نمی

ی ابروهای یق که گرهماه چهره نگاهش کرد. آنقدر عم

 اشکان باز شد. 

ماه چهره ایستاد و برای اولین بار اشکان لبخند را روی 

های او دید. لبخندی که برخالف نگاهش آنقدر رقیق لب

 هایش شک کرد. بود که به چشم

 .این خونه دوربین نداره-
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 خودم رو دارم.  مهم نیست، منم شگردهای-

 ماه چهره آرام سر تکان داد. 

 موفق باشید سروان. -

 لرزید.مانده بود و قلبش می هاآهو خیره به آن

 78_پارت#

 

 فصل چهارم

ای که وارد خانه شد، صدای گزارشگر فوتبال در لحظه

 خانه پیچید. 

 ... عجب شوتی... گل-

سوییچ را روی میز انداخت و لبخند روی لبش نشست. 

 فوتبال یعنی افروز، افروز یعنی تکاپو. 
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بند بسته و ارد آشپزخانه شد و او را دید که پیشو

 مشغول خرد کردن پیاز بود. 

 افروز با یک چشم بسته از سوزش سرش را باال برد. 

 خوش اومدی. -

هایش روی اشکان جلو رفت و به حرکت سریع دست

 تخته نگاه کرد. 

 کنی؟ چیکار می-

 کنم، مشخص نیست؟ درست می شام-

دانست کدام حس هم تنیده و نمیدر  اشغم و شادی

 تر است. سنگین

ذاشتی شب اول رو از خسته نباشید. مهمونی، می-

 بیرون شام بگیریم. 
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افروز کارد را روی تخته گذاشت و هر دو چشم را 

 فشرد. 

خودتی. در ضمن مزاحم نشو که چشمام داره  مهمون-

 درمیاد. 

هایش را شست و کارد را برداشت اشکان سریع دست

 های پیاز کرد. افروز ناله کرد. و شروع به ریز کردن پره

 عجب پیاز بدجنسی. -

ی او، موهای لخت بلند و اشکان به چشمان بسته

 سرخش نگاهی انداخت و خندید.  هایلب

خواد خودی . میمیاد زیر دست یه آدم جلب میدهفه-

 نشون بده خانم. 

هایش را باز کرد و از پشت اشک به او نگاه افروز چشم

 کرد. 
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من جلبم؟ اون که تویی. یادت رفته چطوری از زیر -

 رفتی؟ کار در می

 دست به کمر زد.  

 اشکان، بیا این پیاز رو خورد کن. -

 صدایش را کلفت کرد. 

 اییه دوش بگیرم بیام. حاال آقا که ده دقیقه بذار-

موند که یه پیاز یک ساعت تو حموم می گیرهدوش می

 خورد نکنه. 

 .ی تخته جمع کردهای پیاز را گوشهاشکان تمام خرده

خام، پیاز نیمه داغ، پیاز خام، پیاز خانم من از پیاز-

پخته و کال از هر چی پیازه بدم میاد. تو هم که نیمه

خواستی اال پیاز خورد دونستی هیچ کاری ازم نمیمی

 کردن. 
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 افروز کارد را از او گرفت و خندید. 

آدم باید بره تو دل چیزهایی که از اونا بدش میاد. -

 خواستم فوبیای پیازیت رو درمان کنم. می

اش در آشپزخانه پیچید و چشمان ندهگفت و صدای خ

های ردیفش ماند. نفسش عمیقش اشکان روی دندان

 چیزرا آزاد کرد و فکر کرد افروز حق دارد، هیچ

ای که بینشان بود را کمرنگ کند، حتی تواند رابطهنمی

 هایشان. مهر طالق در شناسنامه

 افروز. -

 گفتم برو بذار کار کنم. -

 تم؟ مگه من تو دست و پا-

 نخیر، حواسم پرت میشه. -

 از کی تا حاال؟-
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 از اول تا حاال. -

 اشکان خیره به او مانده و افروز لبخند زد. 

 خب برو دیگه. -

دانست دنبال چه اشکان در یخچال را باز کرد و نمی

خواست از آشپزخانه بیرون گردد، فقط نمیچیزی می

 برود. 
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پیچیده بود و او  اشبعد از سه ماه بوی افروز در خانه

هایش بها خواست یک شب را به دلشکستگیمی

 ندهد. 

 کنی؟ حاال داری چی درست می-
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 . کوفته-

 اشکان خندید و آب پرتقال را از یخچال درآورد. 

 دوست ندارم. -

 از کی تا حاال؟ -

 از اول تا حاال. -

 افروز متعجب نگاهش کرد. 

 خوردی که. همیشه می-

 کردم. همیشه تحمل می-

 افروز شانه باال انداخت. 

 خوری. مهم نیست، می-

 رو تو باید بنا کنی.  بله، مکتب دیکتاتوریسم-

 زد.  افروز قهقهه
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 رو دوست دارم. اسمش-

غلتاند نگاه اشکان به او که گوشت و پیاز را در هم می

 کرد و لبخندش عمیق شد. 

شد. شد افروز برای او عوض نمیر و رو میدنیا هم زی

اما افروزی که روزی رفیقش بود، نه افروزی که 

 همسرش شد. 

نی را در جای مخصوص پاکت فرو برد و جلوی افروز 

 گرفت. 

 بخور، یه پیاز خورد کردی سرخ شدی. -

 هایش را باال گرفت. افروز دست

 بینی که. می-
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و افروز با پشت های او گذاشت اشکان نی را بین لب

دست موهای افتاده روی صورتش را کنار زد و 

 هایش دور نی جمع شد.لب

 هاینگاهشان به هم گره خورد. حرکت لب ایلحظه 

افروز متوقف شد و دست اشکان پایین افتاد. پاکت 

 آبمیوه را روی میز گذاشت و سریع به سمت در رفت. 

 صدای افروز ضعیف بود. 

 اشکان. -

 نایستاد. دستش را باال برد. اشکان 

 به کارت برس. -

رفت، هر دو دستش میان موهایش ها که باال میاز پله

شد، چه یک روز و چنگ خورد. نباید به او نزدیک می

خواست آن لحظاتی که پشت در چه هزار روز. نمی
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افروز گوش سپرده و جان داده  هقاتاق به صدای هق

 شود.  بود که او را راه دهد از یادش پاک

تمام احساس و قلب و روحش وقتی شکست که 

ی طالق را از او شنیده بود. حاال دیگر مهم نبود که کلمه

افروز پشیمان است یا نه، مهم نبود هنوز او را دوست 

نبود دوستی عمیقی دارند یا نه،  دارد یا نه، مهم

ی عشقشان وقتی بسته شد که در محضر روی پرونده

 د. آخرین امید اشکان زهر پاشی

 زودتر تمومش کنیم. -

گاه فراموش و اشکان تمامش کرد، همه چیز را و هیچ

نکرد تنها پنج ماه بعد از فوت مادری که عاشقانه 

گفت، عذاب دوستش داشت، مردی که به او عمو می

وجدانی که از مرگ همان مرد کشید، افروز خودش را 

 اش را خالی کرد. هم از او گرفت و روح زندگی
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اقش شد و کتش را با ضرب روی تخت پرت وارد ات

 کرد و دور خود چرخید. 

ها ها و سالقبوالند که اگر سالباید به خودش می

افروز در این خانه بماند، تنها حکم دوستی را دارد که 

ها را زدند و روزی کوچه به کوچه با هم زنگ در خانه

 فرار کردند.
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رفتارش اثر بگذارد.  کرد که روینباید آنقدر فکر می

 خواست افروز احساس کند او را معذب کرده.نمی

از اتاق بیرون رفت که صدای ساز امین را شنید.  

دانست هر متعجب پشت در اتاق پدرش ایستاد. می

 برد. گیرد دست به ساز میوقت دل امین می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نرگس نجمی                                                         لب آینه شکستق

 EXCHANGE GROUP  از یکار

غمگین بود که دلش تاب نیاورد.  تار آنقدرصدای سه

 کرد و وارد شد. آهسته در را باز 

که روی  نواخت. اشکیامین روی شزلون نشسته و می

کرد. تنها زمانی که ی پدرش دید را باور نمیگونه

ی او را دیده بود، روزی بود که مادرش ی تر شدهگونه

 را به خاک سپردند. 

 صدای امین پیچید.

نامدی دوش و دلم تنگ شد از تنهایی... چه شود کز -

ی بگشایی... گر تو آئی نشود چاره دلم امروز گره

تنهایی من... که من از خویش روم چون تو ز در 

 . بازآیی

اشکان به دیوارتکیه داد و به پدرش نگاه کرد. این حال 

اش نداشت. دو روز از امین ربطی به مادر از دست رفته
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افتاد و امروز یکی از آن روزها بود. سال  به این حال می

 فهمید چرا، و نه اشک او را دیده بود. اما هیچ وقت نه 

آهسته جلو رفت و امین متوجه حضورش شد. نه سعی 

 کرد اشکی پاک کند و نه دست از سه تار کشید. 

 انگشتانش روی تارها ماند و صدای ساز قطع شد. 

 خوش اومدی بابا جان. -

اشکان آرام جلو رفت. افروز را از یاد برد و دردهای 

ا این حال او را دیده و پرسیده بود هخودش را هم. سال

چرا و امین جوابی نداده بود. از سه سال قبل تصمیم 

گرفت دیگر هیچ وقت نپرسد و به حریم شخصی 

توانست به عهدش پدرش احترام بگذارد. اما حاال نمی

 پایبند بماند.
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تر از تنها امین برایش مانده بود و این روزها شکسته 

خواست او را تنها د و نمیرسیهر زمانی به نظر می

 بگذارد. 

هایش که آرام روی تارها کنار او نشست و به دست

 شد نگاه کرد. کشیده می

 چی شده؟ -

 چیزی نیست. -
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اشکان دست دراز کرد و تار را از بین انگشتان او 

 بیرون کشید
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اش نگاه . آن را به دیوار تکیه داد و به چشمان تار شده

 کرد. 

 میده؟  این سکوت کافیه پدر من. چی عذابت-

 امین لبخندی تصنعی زد و از جا بلند شد. 

 کنه؟ افروز چیکار می-

اشکان خیره نگاهش کرد. امین منتظر جواب نبود. به 

 سمت در رفت که صدای اشکان بلند شد. 

 ا؟  نامحرمم باب-

 امین ایستاد و چشم بست.  

خامشی هست و سکوت و وهم و لرز... شب رسید و -

 شبگرد اصال بیدار نیست. 

 چرخید و به چشمان نگران پسرش چشم دوخت. 
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هاست خوابه. اگر که سال تابهدلم برای شبگردی بی-

که این خواب  کنم از سنگینی دلیهگاهی براش مویه می

بال این نگرد شبگرد من کیه، چون کم . دنرو باور نداره

کنم. فقط جای زخمش دارم فراموش می کم خودمم

 خیلی عمیقه، خیلی. 

جانی زد، از کنار در را باز کرد و افروز را دید. لبخند نیمه

پایین رفت. افروز آرام وارد اتاق  هااو رد شد و از پله

 شد. 

 باز یکی از اون روزهاست؟ -

 اش را پاک کرد و بلند شد. وردهخاشکان نفس گره

 آره. -

 نگفت؟  بازم-

نه، فقط یه جوری حرف زد انگار یه عشق گمشده -

 داره. 
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 ابروهای افروز باال رفت. 

 عشق گمشده؟ -

اشکان شانه باال انداخت و دستش را روی ته ریش 

 اش کشید. سه روز مانده

خوام بهش فشار بیارم. مخصوصا وقتی آره. نمی-

 مربوط به احساسشه. دردش 

 افروز سر تکان داد.

 کنی.کار درستی می-

 شام در سکوت کامل صرف شد.

افروز تلویزیون را خاموش کرده و بر خالف همیشه به  

ی آخر را تحلیل گزارشگر اهمیت نداده بود. امین لقمه

 فرو داد و بلند شد. 

 ببخش دخترم، به زحمت افتادی. -
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 این چه حرفیه بابا جون! -

 دستت درد نکنه. -

آهسته بیرون رفت و بعد از آن نه افروز رغبت کرد 

 غذایش را تمام کند و نه اشکان.

ها را در ماشین افروز میز را جمع کرد و اشکان بشقاب 

ظرفشویی گذاشت و پشت میز نشست. افروز که 

های چای را روی میز گذاشت، به هال سرک لیوان

کشید و وقتی دید امین به اتاقش رفته برگشت و 

 روبروی اشکان نشست. 

 بیشتر میشه.  گذره واکنششهر سال که می-

و بین انگشتانش چرخاند.  لیوان چای را برداشت

 یای از ذهن اشکان مشغول پدرش بود و نیمهنیمه

 دیگر مشغول پرونده. 

 چی شده؟ -
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 اشکان نگاهش کرد. 

 یکی تو این پرونده هست که خیلی آزارم میده. -

های افروز درخشید. عاشق صحبت و تبادل نظر چشم

 با اشکان بود. 

او بود. تا  روزی که خیلی دور هم نبود، عاشق شغل

 ی پدرش را در آغوش گرفت و روی کریهوقتی جنازه

 ی اشکان را با تمام وجود لمس کرد. پیشه

 با هم مرورش کنیم.  بیا مثل قدیما-

به خانه برگشته  اشاشکان لبخند زد، دوست قدیمی

 بود.
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ساعت از دوازده گذشته بود که اشکان خودکار را روی 

پاهایش را جلو کشید و بدنش را کش  کاغذ انداخت.

 داد. 

 خسته شدم. -

انگشتان افروز گردنش را قاب گرفت و سرش را که 

 پیچیده در همش بلند شد.  هایچرخاند، صدای رگ

ی مخبر، که کل خب پس. اول اینکه نه تنها گذشته-

خانواده باید بررسی بشه. دوم اینکه باید بفهمیم چرا 

ها نه.  سوم باید و به بعضی ها ارث رسیدهبه بعضی

 ها رصد بشه. حتما دوربین

 اشکان سر تکان داد. 

مضاف بر اینکه شاید اصال با یک قتل خانوادگی -

 طرفیم. 

 شنید صاف نشست. افروز که بار اول بود این را می
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 یعنی همه با هم؟ -

 یا حداقل چند نفریشون!-

 ابروهای افروز باال رفت. 

 که میگی یه جورایی محاله؟!دونی این چیزی می-

 اشکان نشست و به جلو خم شد. 

 چرا؟ -

این یه قتل ساده نیست. مقتول تیکه تیکه شده. اینکه -

یه تعدادی رضایت بدن به اینکه قاتل بشن خیلی فرق 

 اش کنن. داره با اینکه تیکه تیکه

 اشکان سر تکان داد. 

 کنه. دیگه مغزم کار نمی-

 افروز کمی فکر کرد. 

 ی مخبر، چقدر گذشته؟ چهره گفته گذشتهماه-
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 اشکان شانه باال انداخت. 

کنم. از پدر ی مخبر شروع میی گذشتهمن از گذشته-

 و مادرش. 

 افروز سر تکان داد و بلند شد. 

 خوبه. میرم دو تا چایی بیارم. -

 ممنون. -

ها را باال نیم گذشته بود که پله ساعت از دوازده و

رفتند. اشکان به اتاقش رفت و افروز به اتاق مهمان. 

ای که رو ی پنجرهوقتی روی تخت دراز کشید از زاویه

 شد، به آسمان خیره شد.شان باز میبه کوچه

کرد زنده است. لبخند بر بعد از مدتها احساس می 

برایش لبش نشست و رو به آسمان ابری چشم بست. 

ای در آسمان نیست. قلب افروز مهم نبود که ستاره

 ستاره باران بود. 
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پتوی سفری را روی خودش کشید و زانوهای خم 

ی یک اتاق از او مردی اش را باال کشید. به فاصلهشده

کشید که هنوز هم بند بند وجودش درگیر او نفس می

هایش که بود و این حس را دوست داشت. پلک

د، بدون اشکان بودن را تصور کرد، شسنگین می

 خواست. زندگی خالی شده از او را نمی

 زنم. فردا... فردا باهاش حرف می-

گرداند، حتی به قیمت از دست رفتن باید او را برمی

. با این نتیجه لبخند به لبش نشست و خواب غرورش

او را با خود برد، آنقدر عمیق که وقتی صبح اشکان به 

ید، فکر کرد تنها چند دقیقه خوابیده. صدای در اتاق کوب

 آلودش پیچید. خواب

 بله؟ -

 اشکان از پشت در صدا بلند کرد. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نرگس نجمی                                                         لب آینه شکستق

 EXCHANGE GROUP  از یکار

خوای با من بیای من نیم ساعت دیگه میرم. اگر می-

 زود باش. 
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ی متعجب برگشت و با دیدن آفتابی که از البالی پرده

 تابید از جا پرید. حریر به داخل می

 ت دیواری نگاه کرد. از هفت گذشته بود. به ساع

که سریع پتو را جمع کرد و روتختی را صاف و در حالی

شست به یاد شب گذشته دست و صورتش را می

 لبخند زد. 
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های ها با امین برخورد کرد و امین لبخند زد. رگهسر پله

زد که اش فریاد میهای سرخ شدهخوابی در چشمبی

 شب بدی را گذرانده، اما لبخندش جان داشت. 

 صبح بخیر بابا. -

 صبح تو هم بخیر دخترم. -

های پر شده از وقتی پشت میز نشستند، اشکان لیوان

ان سنگک تازه را وسط ها گذاشت و نچای را جلوی آن

 میز. 

رسونمت. عصری ماشینت بدو افروز، امروزم من می-

 فرستم بیارتش خونه. ها رو می، یکی از بچهحاضره

ی بعد کنار او نشسته و افروز سر تکان داد و چند دقیقه

 بست. کمربندش را می

 خدا رو شکر. -
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 به اشکان نگاه کرد. 

 چی شده؟ -

ای حاضر حداقل این یه اخالقت خوبه. پنج دقیقه-

 میشی. 

 افروز با حرص نگاهش کرد. 

 فقط همین اخالقم خوبه؟ -

 د زد. اشکان که صبح با نشاط بیدار شده بود لبخن

تو رو خدا افروز، با خودت رو راست باش. هنوز مثل -

زنی، عاشق پفکی، امکان نداره ها بستنی لیس میبچه

چایی بریزی سر خالی نباشه. اتاقت همیشه شلوغه. 

خوابی. تنبلی، لجبازی، کنن تا دوازده ظهر می اگر ولت

وقتی ناراحتی با یه من عسل هم نمیشه خوردت و هزار 

 دونی چیه؟ دیگه... اما بدترینش می تا ایراد
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شد، فقط نگاهش افروز که هر لحظه بیشتر عصبی می

 کرد. اشکان به روی خودش نیاورد. 

 دونی چه رفیق خوبی هستی.اینکه نمی-

 تمام تالشش را کرد تا دست افروز را نگیرد. 

دیشب و تمام روزهایی که نشون دادی دوستی  بابت-

 . چه ارزشی داره ممنونم

افروز رو کرد به شیشه و اشکان راه افتاد. صدای افروز 

 بلند شد. 

 زیاده؟  واقعا خصوصیات منفی من انقدر-

 اشکان خندید. 

 دوست داشتن پفک و بستنی لیس زدن خیلی بده؟ -

 . کنهتو ذهن تو مونده، اینه که بدش می-

 کنم؟ مگه معیار خوبی و بدی رو من مشخص می-
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 . افروز بغض کرد

 برای من آره. -

اشکان نگاهش کرد و در آن فهمید او را رنجانده. 

هایی که در های ماشیناهمیت به صدای بوقبی

بودند، ماشین را  ترافیک صبحگاهی به جان هم افتاده

کنار کشید و ایستاد. رو کرد به او و با دیدن لرزش 

 هایش، لبخند خود را جمع کرد.چشم

پذیری، هدفمندی، زندگی  صبوری، متینی، مسئولیت-

کنی. قابل اعتمادی و از همه رو برای همه ساده می

 تر عاشق زندگی هستی. اینهاست که یادمه. اما...مهم

گرفت با شنیدن افروز که هر لحظه بیشتر جان می

 ی اما واخورد.کلمه

اما نمیشه افروز، نمیشه رفیق. یه بار امتحانش کردیم -

دونی اگر هستم، اما می و نشد. االن دلتنگی، منم
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شروع میشه؛ چون ته دلت من  برگردیم باز هم عذابت

 دونی. رو مقصر مرگ پدرت می

 افروز لب باز کرد که اشکان جلوی او را گرفت. 

دونم بارها گفتی کارم رو ول کنم، با نگو نه افروز. می-

اینکه این کار رو دوست داشتی. خیلی هم جدی نبودی 

کنی. اما از روزی که کم عادت میکمو من فکر کردم 

دونم پدرت فوت کرد از شغل من یه غول ساختی و می

. این رو هم بذار کنار تونی باهاش کنار بیاینمی

خوای گناهکار بودن من سر مرگ پدرت. چطور می

 ای رو تحمل کنی؟ قبول کن نمیشه.چنین زندگی

وت به او منتظر جواب او نماند و راه افتاد. افروز در سک

تر از چیزی بود که فکر نگاه کرد. اوضاع پیچیده

های اشکان منطقی بود، اما او هنوز کرد. حرفمی

 بود، عاشق همسر سابقش. اشعاشق دوست قدیمی
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در یک لحظه تصمیمش را گرفت. شاید روزی اشکان  

را رها کرده و او را در روزهای سخت جا گذاشته بود، 

توانست از اول شروع کند. توانست، هنوز هم میاما می

های دلشکستگی توانست عشقی که روزی پشت درمی

 جا گذشته بود را احیا کند. 

 84_پارت#

 

لبخند روی  وقتی اشکان روبروی دانشگاه ایستاد،

 های افروز نشست. او مصمم بود. لب

 من تا ساعت دو کالس دارم، میای دنبالم؟ -

 اشکان متعجب نگاهش کرد. 

 کار دارم خانوم. -

 خوام االن باهام بیای. باشه، اما می-
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 ابروهای اشکان باال پرید. 

 کجا؟ -

 .تو بیا-

نگذاشت اشکان مخالفت کند. از ماشین پیاده شد و به 

ت درب بزرگ دانشگاه حرکت کرد. کمی بعد سم

 رفت. اشکان پشت سرش راه می

 ای داری افروز؟ چه نقشه-

 های خوب خوب. نقشه-

گفت و خندید و ابروهای اشکان گره خورد. اصال از 

آمد. کمی بعد جلوی درب سورپرایز خوشش نمی

 کالس ایستاده بودند. 

ا کردن کسی افروز در را باز کرد و چشم گرداند، با پید

خواست با دست اشاره کرد بیرون بیاید. روبروی که می
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اشکان ایستاد. چند لحظه بعد اشکان با دیدن کسی 

 که روبرویش ایستاد، بهت زده شد. 

 خانوم کبیری!؟-

 آهو متعجب به افروز و بعد به اشکان نگاه کرد. 

 سروان، شما، اینجا؟ -

افروز لبخند زد و دست آهو را گرفت و رو به اشکان 

 کرد. 

حذفش  ی مظنونینتونی از دایرهتنها کسی که می-

 . کنی آهو کبیریه

کردند. هنوز هم آهو و اشکان متعجب به هم نگاه می

 افروز خندید. 

ای دیشب که پرونده رو برام گفتی فهمیدم آهو کبیری-

 ممتاز من و دوستمه. بری، دانشجوی که ازش اسم می
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 کم از بهت بیرون آمد. اشکان کم

 . جالبه-

فهمید افروز از کجا اشکان را آهو اما هنوز نمی

 شناسد. می

 اینجا چه خبره؟ -

 افروز با هر دو دست تنگ بازوی آهو را گرفت و خندید. 

اشکان دوست قدیمی منه، قدیمی که نه. از بدو -

 خلقت با هم بودیم. 

لبخند روی لب اشکان نشست و آهو متعجب از این 

اتفاق سرش را پایین انداخت. باز هم قلبش بازی 

 گرفته بود و اینبار در کمال ناامیدی.
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ماند، هر چند با وجود افروز جایی برای او نمی 

بین او و اشکان در جریان ای دانست چه جور رابطهنمی

 است. افروز جدی به اشکان نگاه کرد. 

 میگم اشکان، آهو رو حذف کن.  جدی-

 آهو خیره به او نگاه کرد و افروز ادامه داد. 

برای اینکه دوستمه یا دوستش دارم، برای اینکه  نه-

که دیدم. از اولین ترم  دختریه تریناین دختر درست

که دانشجوی کارشناسی ارشده،  کارشناسی تا االن

بینی وسط تابستون دانشجوی من بوده. اگر هم می

 . کالس داریم به خاطر ایشونه

 به آهو نگاه کرد و لبخند زد. 

سوءاستفاده کرد و مجبورم کرد واحد  از دوستیمون-

تونه به کسی آسیب فوق برنامه بذارم. این دختر نمی

 نداره...بزنه. نه برای اینکه توانش رو 
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 اش اشاره کرد. به شقیقه

ای با هر نوع خطایی مشکل داره. اگر نمونه اینجاش-

 خوای اینجاست. می ocdاز  

 آهو محکم به او نگاه کرد. 

 کنی. واقعا ممنون. خیلی قشنگ ازم دفاع می-

 اشکان خندید. 

 کنه. داره خیلی فنی و آکادمیک ازتون محافظت می-

 آهو نگاهش کرد. 

 اثیری هم داره؟ ت-

اشکان به یاد واکنش روز قبل آهو افتاد. یاد روزی که 

 مراقب هر کالم لعیا بود. سر تکان داد و عقب رفت. 

 .نداره-
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شناخت و از حرفش دلگیر افروز خوب اشکان را می

نشد. آهو سری به عالمت تاسف تکان داد و به افروز 

 نگاه کرد. 

 مطمئنی با هم دوستید؟ -

 می خم شد و صدایش را پایین برد. اشکان ک

پارتی بازی نداریم. مخصوصا وقتی پدربزرگتون یه -

 ویال وسط یه باغ براتون به ارث گذاشته. 

رو برگرداند و دستش را باال برد و خداحافظ گفتنش با 

 ی افروز درهم آمیخت.صدای خنده
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وقتی افروز پشت میز اساتید ایستاد و آهو روی 

کرد و ش نشست، اشکان طول حیاط را طی میاصندلی

 منتظر بود کالیی گوشی را بردارد. 

 قربان؟ -

 ها چک شد؟ دوربین-

تونم توضیح بله، منتظریم تشریف بیارید. اینطور نمی-

 بدم. 

 دارم میام. -

یک ساعت بعد پشت میز کارش به مسیر موتور سوار 

 کرد. کالیی خم شد و به کامیار اشاره کرد. نگاه می

زهرا ببینید، ساعت شش و بیست دقیقه وارد بهشت-

 . میشه

 ها را میکس کرده بود که اشکان معطل نشود. فیلم
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چرخه و ی هنرمندان میمیره قطعه شهدا، تو قطعه-

 اک دو نفر دیگه.ره سر خبعد هم می

اشکان به یاد آورد که کامیار گفته بود به سر خاک دو 

های او اش رفته. تا اینجا مشکلی در حرفپسر دایی

 پیدا نکرده بود. 

 خب؟ -

 ره همونجاست.تا ساعت دو که از در بیرون می -

 ها رو چک کردید؟ ی دوربینهمه-

 کالیی محکم ایستاد. 

 .بله-

 اشکان سرش را تکان داد. 

 ندیدید بره و برگرده؟ -
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نه قربان. همه رو با دقت و با سه تا همکار دیگه چک -

ی کردم. البته گاهی در دیدرس دوربین نیست؛ تو نقطه

کوره. اما این زمان خیلی کمه؛ کمتر از یک ربع. در 

ضمن ماشینش رو هم یه جا گذاشته و تا وقتی بره 

 همونجاست.

 دیدید؟ موتور ن-

 دیدیم، اما اون موتور نبود. -

برای  اشکان کالفه دست کشید بین موهایش. شکش

موتور سوار بیشتر از همه به کامیار بود و حاال به 

 رسیده بود.  بستبن

 های دیگه. بریم سراغ فیلم-

 ی مهناز را باز کرد. کالیی فیلم خانه
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و زدیم، ببینید از یه چهار راه مونده به خونه ردش ر-

ها رو چک کردیم تا مسیر دوربین به دوربین خیابون

 . ستیه کوچه تو همون منطقه مشخص شد. مبداش

 ی لعیا را پلی کرد. فیلم خانه

 این هم همینطور، و باز هم مقصد همون کوچه ست. -

 اشکان خودش را عقب کشید و به کالیی نگاه کرد. 

 ی ملیحه کبیری؟ خونه-

  همینه. اونم-

 پس مبدا مشخص شد. -

از روی صندلی بلند شد و انگشت گذاشت روی 

 ای که موتور سوار در حال خروج از آن بود. کوچه

 آدرس؟ -
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کالیی سریع دستش را در جیبش فرو برد و کاغذی را 

به دست او داد. اشکان نگاهی کوتاه به آن انداخت و 

به او  تاپی لپباز هم به موتور سواری که روی صفحه

 کرد چشم دوخت. دهان کجی می

ها رو از تو این کوچه تحویل گرفته. مشخصه جعبه-

رده هیچی گببین، با جعبه بیرون میاد و وقتی برمی

همراهش نیست. تا چند دقیقه بعد که باز هم یه جعبه 

 پشتشه. 

 درسته. -

 کمی فکر کرد و دوباره نشست.

 دونید؟ ها تا این کوچه رو میی خونهفاصله-

 هنوز نه قربان. -

ی دیگری را جلوی اشکان گذاشت و اشکان پیش برگه

 از اینکه شروع به حساب کردن کند به کالیی نگاه کرد. 
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 تونی بری. کنم. میخودم درستش می-

کالیی پا کوبید و از در بیرون رفت. هنوز اشکان 

مشغول نشده بود که صادق وارد اتاق شد و در جا 

 اشکان صدا بلند کرد. 

 بیا. -

 صادق پشت میز رفت. 

 کنی؟ چیکار می-

ها را اشکان ساعت حرکت موتور از کوچه تا خانه

 نوشت. کرد و میمحاسبه می

باز رفتی تو ریاضیات؟ بابات معلم ادبیات شد، توهم -

شدی این پرونده به من رفتی معلم ریاضی میمی

 رسید. می
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اشکان تفریق را انجام داد و بدون اینکه به صادق نگاه 

 کند جواب داد. 

 ی خودت رو جمع کن. تونی پروندهتو می-

ه جمع و جوره جون تو، فقط نه متهم داره، نه قاتل و ن-

که اونم خیلی مهم  شدنمقتول. یه سری دختر گم

ها جای شکرم نیست؛ یه نون خور کمتر برای خانواده

 داره. 

 اشکان آخرین محاسبه را انجام داد و بلند شد. 

ی مهناز حاال معلوم شد چرا رسیدن جعبه به خونه-

کبیری تا لعیا پورمند بیشتر از یک ساعت طول کشیده. 

و این ترافیک بره و برگرده زمان تا این مسیر رو ت

 برده. می

صادق کرکره را باال کشید و پنجره را باز کرد. اشکان 

 برگشت و نگاهش کرد. 
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 . گرمه-

 صادق دستش را رو به خورشید گرفت. 

شاید دیگه  ات بتابهخوام آفتاب حقیقت به چهرهمی-

 اشتباه نکنی. 

 ابروی اشکان باال رفت. 

 چه اشتباهی؟ -

 دق نزدیک شد. صا

 ی کی و کی فاصله بوده؟ گفتی بین خونه-

 لعیا پورمند و مهناز کبیری. -

 هایش را روی میز ستون کرد. صادق خندید و دست

 مهناز کبیری نه، مهناز رستمی. -

های باریک شده نگاهش کرد. صادق اشکان با چشم

 میز را دور زد. 
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مهناز رستمی متولد پنجاه و یک. محل زایش مادر -

بیمارستان آسیا. اسم دکتری که این خانومه که اسمش 

 فاطمه بوده رو زائونده پورآرین بوده. اسم بابای

اش وقتی این مهناز قلچماقش اکبر رستمی. ننه

 نوا سه ساله بوده سقط شده.بی یبدبخت بیچاره

 روی صندلی نشست و پا روی پا انداخت. 

باباش از اون بدبختای مفلوک معتاد بوده که بچه رو -

خدا. خاله و دایی و عمو و عمه  به امون کردهول می

 و گدا.  همه از دم بیچاره

 هایش را روی زانوهایش گذاشت. خم شد و آرنج

نوا پنج ی بیدبخت بیچارهخالصه وقتی مهناز ب-

سالش بوده و ول بوده تو خیابون، تصادف میکنه. 

رسونتش بیمارستان و باباش تا دو روز بعد راننده می

فهمه این بچه تصادف کرده. یکی از اصال نمی
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ها به پلیس خبر میده، اونا هم به بهزیستی، همسایه

ی چارهبهزیستی میاد دست این مهناز بدبخت بی

 بره یتیم خونه.گیره میرو می نوابی

 86_پارت#

 

 داشت. اشکان چشم از او برنمی

جونم برات بگه تا هیجده سالگی اونجا واسه خودش -

کرده. دو بار خواستن به فرزندی بگیرنش پادشاهی می

که پریده پدر مادر جدید رو گاز گرفته. کال از هر چی 

پدر مادره بدش میاد. حاال وقتی هجده سالش شد 

 نوایی که بود. ی بیچارهدوباره میشه همون بدبخت بی

 رو به اشکان ابرو باال انداخت و خندید. 

گرده پیش نوایی برمیاز سر بدبخت بیچارگی و بی-

ترک کرده بوده، ولی همچین  بابای کار درستش. باباهه
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به هم بزنه. واس  خوشش نمیومده مهناز خلوتشو

کنه و شوهرش میهمین دو سال بیشتر تحملش ن

 میده. 

 از جا بلند شد و دستی روی صورتش کشید. 

دو سال اطالعاتی در دسترس نیست، جز سه  از اون-

 کرده. ماهش که توی یه بوتیک کار می

 باالخره صدای اشکان در آمد. 

 بوتیک کجا بوده؟ -

 پاساژ گلستان شهرک غرب. -

 مگه اون موقع ساخته شده بود؟ -

ل و شش ساله ساخته شده. این کجای کاری، چه-

 گرده به سال هفتاد. موضوع که برمی

 ذهن اشکان چرخید و روی پاساژ گلستان ماند. 
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 کدوم بوتیک؟ -

 صادق از جا بلند شد. 

آقا اینهمه اطالعات بهت دادم یه تشکر بکن بعد برو -

 دونم. دنبال نقص پرونده. من چه می

 پیداش کن صادق. این خیلی مهمه. -

را از پشت صندلی برداشت و در حالی که آن را  کتش

 پوشید گفت می

 مخبر یه مغازه برای مهناز به ارث گذاشته. -

 . صادق بشکن زد

 تو پاساژ گلستان. -

ی او وقتی از کنار صادق رد میشد، دستش را روی شانه

 گذاشت. 

 تو همون پاساژ گلستان. -
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 در را که باز کرد، صدای صادق باال رفت. 

 سروان دالور، منم بازی؟ -

اشکان خندید و از در بیرون رفت و صدایش از راهرو 

 به گوش صادق رسید. 

 زنم.با سرهنگ حرف می-

راند، ی ملیحه کبیری میطور که به سمت خانههمین

ی سامان را گرفت و به جان آهو دعا کرد که شماره

 ی همه را به او داد. روز قبل شماره حواسش بود و

 سالم. دالور هستم. -

 سالم. وقتتون بخیر سروان. -

 وقت شما هم بخیر. -

 امر بفرمایید. -

 راهش را به سمت غرب کج کرد.
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 خواستم بپرسم. قد و وزنتون رو می-

 بله؟ -

 قد و وزن. -

قدم یک و هشتاد و چهار، وزنم هشتاد و پنج. جریان -

  چیه سروان؟

 خورد. قد و وزن سامان به راکب می

 چیز خاصی نیست. ممنون. -

 صدای سامان متعجب بود. 

 کنم. خواهش می-

گوشی را قطع کرد و به مهناز نگاه کرد. مادرش در حال 

 هایش واخورده مانده بود. پاک کردن سبزی، دست

 خواست؟ چی می-

 قد و وزنم.-
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 برای چی؟ -

 دونم. نمی-

مهناز با ابروهای گره خورده و در حالیکه سریع و 

 کرد لب زدهای شاهی و ریحان را جدا میدقت برگهبی

 خدا به خیر کنه. -

 ایسامان کمی نگاهش کرد و وارد اتاقش شد. شماره

 را گرفت و منتظر از پنجره به بیرون نگاه کرد. 

 بله؟ -

 سالم. -

 چی شده؟ -

سامان کالفه به دیوار بلندی که روبرویش بود خیره 

 ماند. 
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مطمئنی همه چیز امنه؟ سروان زنگ زده بود قد و -

 خواست. وزنم رو می

 کسی که آنطرف خط بود آشوب به دلش انداخت.  للتع

 چیزی شده؟ -

 نه، هیچ مشکلی نیست. -

خیالم راحت نیست. این چه کاری بود که از من -

 خواستی؟ 

 نگران چی هستی؟ -

را  اشسامان کالفه از عدم درک طرف مقابل پیشانی

 به شیشه چسباند. 

 . خیالیخیلی بی-

من فکر همه جا رو کردم. فهمه. کس هیچی نمیهیچ-

 تونی از من بگی. اگر اتفاقی افتاد که نمیفته می
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 گم؟ کنی نمیواقعا فکر می-

 درستش اینه که بگی، پس بگو. -

های مرمری گوشی قطع شد و سامان درمانده به سنگ

که روبرویش چیده شده و تا آسمان رفته بود خیره 

 ماند. 

 ی خواستی کردم.لعنت به تو. لعنت به من که هر کار-

 87_پارت#

 

سامان کالفه از خانه بیرون زد و همان لحظه اشکان 

 ی ملیحه شد.وارد خانه

ها باال رفت. نگاهی به دری که باز بود انداخت و از پله 

 ها پیچیده بود. صدای کامیار در پله
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میشه این قضیه رو تموم کنی مامان؟ به پیر به پیغمبر -

. یه کاری نکن قید همه ازیاتخسته شدم از این زاهد ب

 چیز رو بزنم و برم یه جایی گم و گور شم. 

بود حرفی زده که  صدای ملیحه را نشنید، اما مطمئن

 تر فریاد زد. کامیار آتشی

ام، فقط فکر پولم، اصال من همون من کثیفم، عوضی-

 خوای چیکار کنم؟ که تو میگی. می

باز شد و پیش از اینکه دستش روی زنگ بشیند در 

 صورت سرخ شده از خشم کامیار را روبرویش دید.

ای جا خورد، اما سریع سر تکان داد و  از کامیار لحظه 

 کنار اشکان گذشت و به دل خیابان زد. 

ای که چک خانههمان لحظه سرور عصبی از صاحب

 اش پاس نشده بود شماره گرفت. اجاره

 بله؟ -
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 پاس نشده.  امچک اجاره-

 چیکار کنم؟ -

سرور عصبی لگد محکمی زیر کوسن زد و فریادش در 

 خانه پیچید. 

تو چیکار کنی نسناس؟ بیا اجاره اینو بده خالصم کن. -

 ا اینجا با هم حساب کنیم. مرتیکه میگه یا اجاره یا بی

 ترش کرد. صدای خنده عصبی

 خندی؟ می-

 نخندم؟ یادت رفته چیکاره بودی؟ -

اش را باز کرد و آب دهانش را سرور در یخچال خالی

 فرو داد. 

من یادم نرفته، تو یادت رفته عوضی بیشرف. اگه فکر -

. تونی سرمو بکوبی به طاق باید بگم ریتیتیکردی می
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یی سرت میارم که نفهمی از کجا خوردی چنان بال

 الشخور. 

 مودب باش. -

 حاال ادبو نشونت میدم. -

 زنم. میرم باهاش حرف می-

 سرور نفس راحتی کشید. 

 هیچی تو یخچال نیست، یه قرونم ندارم.-

 برم واسه اون رفیقت برو ازش بگیر. می-

 ریزی به حسابم؟ چرا نمی-

رسه دست کاری که گفتم رو بکن. تا شب پول می-

 دوستت. فعال. 

سرور گوشی را قطع کرد و لبخند زد. اما کم کم 

ی کرد به زودی از دایرهلبخندش جمع شد. حس می
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کرد. شود، باید فکری به حال خودش میبازی خارج می

رسید مهم نبود، حتی اگر چیزی هم به او نمی

زد. فقط ه بزند و میدانست چطور باید ضربمی

ای که امکان داشت جیبش خواست تا آخرین لحظهمی

 کند. را پر

وقتی وارد اتاق خوابش شد تا حاضر شود و بیرون 

نفس تسبیح برود، اشکان روبروی ملیحه که بی

 گرداند نشست. می

 خوبید؟ -

ببخشید سروان، هر وقت شما میاید اینجا حال من -

 خوب نیست. 

 خواید بعدا بیام؟ نم. میکخواهش می-

 ملیحه آرام سر تکان داد. 

 . نه-
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 اشکان پا روی پا انداخت. 

 از وصیت نامه راضی هستید؟ -

 ملیحه پوزخند زد. 

تو سن و سالی نیستم که به پول فکر کنم جناب -

 سروان. 

 اشکان متفکر سر تکان داد. 

به هر حال برای من کمی عجیب بود که جز پسر شما -

و خانوم آهو کبیری و مهناز کبیری هیچ کس ارثی 

 نبرده. 

 خوانی کرد. استغفار زیر لبی ملیحه را لب

 ی کارهاش عجیب بود. مخبر همه-

 اشکان چشم از او برنداشت. 

 شناسن.گن قاتل رو میمی همسر برادرتون-
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ی ند، انگشتش روی دانههای ملیحه ثابت ماچشم

 تربت تسبیح و نفس در سینه حبس شد. 

 عجیب نیست؟ -

 پس چرا نمیگه کیه؟ -

 این رو بهتره از خودشون بپرسید. -

العمل ملیحه بود. اما هیچ تمام هدفش دیدن عکس

زدگی را درک ای ندید. این بهتبازتاب غیر منطقی

 کرد. می

 ام از برادرتونبه هر حال اومدم اینجا که ازتون بخو-

 برام بگید. 
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 های نازک ملیحه باال رفت. ابرو

 از مخبر بگم؟ -

بله. برای اینکه بتونم قاتلش رو پیدا کنم باید از -

زندگیش بدونم خانم کبیری. شما خواهرش هستید و 

 بهتر از هر کسی به روحیاتش آشنا بودید. 

 د.تر کرسفیدش را محکم ی روسریملیحه گره

 گفتم که بیشتر از بیست سال ندیدمش. -

خوام از این بیست سال رو فاکتور بگیرید. من می-

خیلی وقت پیش بگید. از وقتی به دنیا اومد، از پدر و 

 مادرتون. 

 ملیحه لب زد 

 از پدر و مادرمون؟ -
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گفت. اشکان سر تکان داد. ملیحه سکوت کرد. باید می

ی باشد که همه خواست برادرش فقط همان مخبرنمی

گفتند. یک لحظه ابروهایش از درد در هم از او بد می

هایی که از مخبر همان کسی را ساخت که رفت، درد

 امروز حتی تکه تکه شدنش هم برای کسی مهم نبود. 

 سر باال برد و به اشکان نگاه کرد. 

 دو تا چایی میارم. حرف زیاده. -

کرد ملیحه با او نمیاشکان لبخند زد. اصال فکرش را 

. اما انگار دل پیرزن پر تر از آن بود که همکاری کند

 هایش را ببندد.بتواند لب

ای وقتی ملیحه با دستی لرزان سینی را روی میز قهوه 

 گذاشت و نشست، اشکان به او خیره شد.  
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های ملیحه سرش را به پشت بلند مبل تکیه داد و چشم

هایش نقش شت پلکی مخبر شش ساله پزدهوحشت

 بست. 

 ملیحه... ملیحه... -

ها ملیحه عروسکش را به نرده تکیه داد و از باالی پله

 به مخبر نگاه کرد. 

 داد نزن. چی شده؟ -

 کرد. رنگ مخبر پریده بود و به اطراف نگاه می

 بابا داره میاد.-

زیر زمین پایین دوید. ملیحه  هایگفت و در جا از پله

ها پایین رفت. سرهنگ داشت و از پلهعروسکش را بر

کبیری با جبروت همیشگی از در وارد شد و با دیدن 

 ملیحه لبخند زد.
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 چطوری؟ -

 خوبم بابا. -

ها دستش را روی موهای ملیحه کشید و به سمت پله

لرزید. ملیحه هر ها ایستاده و میرفت. مخبر پایین پله

کاری کرد نتوانست دهانش را باز کند. اما دنبال پدرش 

 دوید. 

 بابا جون امروز تو مدرسه بیست گرفتم. -

 لبخند کبیری بزرگ شبیه هر چیزی بود جز لبخند. 

 آفرین. -

که یک دست عروسک در دستش بود و الیملیحه در ح

کرد با شد، سعی میها کشیده میموهایش روی پله

 پدرش هم قدم شود. 

 من ناهار نخوردم، میای بریم ناهار بخوریم؟  بابا-
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 لبخند هم خبری نبود. اینبار حتی از آن نیم

 من خوردم، تو برو ناهارتو بخور. -

 یستاد. جلوی در اتاق خسرو، ملیحه روبرویش ا

 کنم بابا. خواهش می-

ی او گذاشت و او را عقب خسرو دستش را روی شانه

 زد. 

 زنی! برو بچه، چرا امروز انقدر حرف می-

پیش از اینکه ملیحه فکر دیگری کند، خسرو در را باز 

کرد و وارد شد. ملیحه پشت در ایستاد و عروسکش را 

 محکم در آغوش گرفت. 

 خسرو در خانه پیچید. در یک لحظه صدای فریاد 

 مخبر! -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نرگس نجمی                                                         لب آینه شکستق

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ملیحه بغض کرده وارد اتاق شد و با بدنی لرزان به 

اش ایستاده بود پدرش که باال سر گرامافون قدیمی

نگاه کرد. گرامافون شکسته و با اینکه در عالم بچگی 

هایش از سعی کرده بودند آن را بچسبانند، باز هم تکه

  زد.هم جدا شده بود. خسرو نفس نفس می

 مخبر. -

تر از صدای مخبر صدای فریاد پدرش را حتی نزدیک

 شنید. قلبش می

هایش گذاشت و به دیوار هایش را روی گوشدست

 چسبید. اما ملیحه جلو رفت و رو در روی خسرو ایستاد. 

 من شکستمش بابا. ببخشید. -

دست خسرو باال رفت و ملیحه ناخودآگاه صورتش را 

پشت عروسک پنهان کرد. هر چه منتظر شد دست 
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پدرش فرود نیامد، در حقیقت هیچ وقت پدرش او را 

 نزده بود. 

هایش را انداخت و با صورت خشمگین آرام دست

 پدرش روبرو شد. 

 دیگه هیچ وقت دروغ نمیگی، فهمیدی؟ -

ها پایین رفت. ملیحه جرات لهملیحه را کنار زد و از پ

اینکه روی اعتراف دروغینش پافشاری کند نداشت، اما 

 خواست پدرش مخبر را مقصر بداند. دنبال او دوید. نمی

 حتما باد زده بابا.-

توجه به او در اتاق مخبر را باز کرد و با دیدن خسرو بی

جای خالی او به سمت اتاق مادرش رفت. پیرزن در 

 ماز بود. حال خواندن ن
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ها و شتابان پایین رفت. هر چقدر در را بست و از پله

تر تابشد، قلب ملیحه بیاش با مخبر کمتر میفاصله

 کوبید. می

 آستین خسرو را گرفت. 

 بابا دروغ نگفتم، من شکستم. -

 

 89_پارت#

 

ی او برای اولین بار دست خسرو باال رفت و روی گونه

که ملیحه فرصت نکرد  فرود آمد. آنقدر ناگهانی زد

 عروسکش را سپر کند.

ی وقتی پدرش وارد حیاط شد به خودش آمد و با گونه 

 سرخ شده دنبالش دوید. 
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 مخبر...-

دانست کجا مخبر چشم بست و لرزید. خسرو خوب می

های زیر زمین که رفت، باید او را پیدا کند. به سمت پله

ند شد ملیحه دوید. زمین خورد، زانویش زخمی شد، بل

 و باز هم دوید.

وقتی با پای زخمی و جوراب شلواری پاره شده و  

ها صورت خیس از اشک کنار پدرش که باالی پله

ایستاده بود رسید، چشمش به مخبر افتاد. نگاه خسرو 

و ملیحه تا پایین پای مخبر کشیده شد. زانوهایش 

 لرزید و شلوارش خیس شده بود.می

به اشکان نگاه کرد و لب ملیحه اشکش را پاک کرد و  

 زد. 
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برای بابام مهم نبود. گوشش رو گرفت و انداختش تو -

زیر زمین. با همون شلواری که خیس کرده بود و با 

 ترسه. دونست مخبر چقدر از تاریکی میوجود اینکه می

های قرمز قالی اشکان سرش را پایین انداخته و به گل

نویش مانده کرد و مشتش گره خورده روی زانگاه می

 بود. 

سه روز همونجا موند. نه گذاشت من بهش غذا بدم و -

نه مادر بزرگم. مستخدما هم براشون مهم نبود. توی 

تمام اون سه روز تونستم روزی یه تیکه نون و یه 

 لیوان آب بهش بدم. 

 اش گره خورده بود. آه در سینه

وقتی بابا بعد از سه روز و به خاطر التماسای خانوم -

ون آوردش بیرون، مخبر نه حرف زد و نه گریه کرد. ج

یعنی جز روز اول اصال گریه نکرد. رفت حموم و 
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بعدشم تو اتاقش. هر کاری کردم منو راه نداد. دیگه 

 ی مخبر رو نشنیدم.صدای خنده

 اشکان سعی کرد به خودش مسلط شود. 

 العملی نشون نداد؟ مادرتون چی؟ هیچ عکس-

 ملیحه پوزخند زد. 

 .. مادر من مرده بود، اما مادر مخبر.-

 ابروهای اشکان باال رفت. 

 ناتنی هستید؟ -

 بله. -

 خب مادر مخبر چی؟ -

صدای فریاد درد مخبر در ذهن ملیحه پیچید و لب 

توانست برای یک روز هم شده این گزید. کاش می

 صدا را خاموش کند. 
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چادر گلداری که تازه خانم جان برایش خریده بود را 

 هایش انداخت و کنار مخبر نشست. روی شانه

خجالت بکش، تو دیگه سیزده سالته، هنوزم دنبال -

 گردی؟مادرت می

بر سرش را از روی زانوهایش برداشت و به مخ

 خواهری که همیشه مدافع او بود چشم دوخت. 

 مگه تو مامانت رو یادت رفته؟ -

های مخبر ملیحه سر پایین انداخت. دستش دور شانه

 اش فشرد.پیچید و سر او را روی سینه

گه نکن داداشی. حتما یه چیزی هست که بابا می-

 نمیشه. 

ی او فشرد تا ملیحه متوجه سینهمخبر سرش را به 

هایش نشود. غرور نوجوانی او را نه خسرو اشک

 فهمید و نه حتی خواهرش. می
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ها خسرو وارد حیاط شد و آن دو را نشسته روی پله

 دید. 

 چتونه؟ -

 مخبر سریع ایستاد. 

 چیزی نیست. -

ملیحه اما جسورتر از او بود. رفتار پدرش با او خوب 

ار تیمسار خمارلو رفیق قدیمی پدرش با بود. نه مثل رفت

 و مهرداد، اما هیچ وقت او را آزار نداده بود.  چهرهماه

 ی مخبر ایستاد. شانه به شانه

 بابا، لطفا بگید مادر مخبر کجاست. -

 هایش باریک شد. ابروهای بابک گره خورد و چشم

 گردی؟ می غیرتتهنوزم دنبال اون مادر بی-
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ترسید، با یین انداخت. از پدرش میمخبر سرش را پا

ترسید. با تمام احتیاطش روزی نمیشد تمام وجود می

دلیل کتک ای نبود که با دلیل و بیکه تحقیر نشود. هفته

نخورد و ماهی نبود که پدرش او را زندانی نکند. حتی 

کرد، اگر کاری نکرده بود. حتی اگر از پدرش دوری می

به خانه بیاید، او را  کافی بود سرهنگ کبیری مست

برد و وقتی بدنش را با کشان کشان به زیر زمین می

 کرد. اش میکرد، زندانیکمربند سیاه می

کرد شاید خسرو مادر ملیحه را دوست داشته و فکر می

از مادر او بدش میامده که آنقدر بین این دو فرق 

خواست مادرش را ببیند گذارد. برای همین دلش میمی

و بپرسد که چرا با مردی بوده که از او خوشش و از ا

آمده و یا او را به مردی سپرده که هیچ وقت نمی

 دوستش نداشته. 
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ها آهسته و به عالمت مثبت سر تکان داد. خسرو از پله

ی مخبر نشست، تمام باال رفت. دستش که روی شانه

 بدن پسرک لرزید. 

 برمت پیشش. باشه، امشب آماده باش می-

گفت و وارد خانه شد و برق تعجب  را در نگاه مخبر 

های خندید. دستندید. ملیحه به پهنای صورت می

مخبر که ناباور به در خانه خیره مانده بود گرفت و 

 تکان داد. 

 بینیش. امشب می-

وقتی از ملیحه شنید باور کرد. تمام اجزای صورتش 

 خندید. 

 یعنی میشه؟ -

 میشه داداشی، میشه. -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نرگس نجمی                                                         لب آینه شکستق

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 90_پارت#

 

 مخبر عقب رفت و به اطراف نگاه کرد. 

 باورم نمیشه. -

ها شاهد شادی ملیحه شاید کمتر از مخبر نبود. سال

عذاب برادرش بود و این شادی اشک به چشمش 

 آورد. 

 بدو بریم لباس انتخاب کنیم برات. -

های مخبر را گرفت و عقب رفت و به باز هم دست

 سراپایش نگاه کرد. 

یک باشی. باید ببینه پسرش برای خودش باید ش-

 مردی شده. 
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مخبر سعی کرد تمام افکار مسمومش را عقب بزند و 

آمدند و او در کت و شلوار شاد باشد. دقایق کش می

مشکی و پیراهن سفید و کراوات سیاهش در اتاقش 

 رفت و منتظر بود پدرش او را صدا بزند.راه می

از خسرو  وقتی ساعت از ده شب گذشت و خبری 

کنار ملیحه که در طول  نشد، مخبر ناامید و درمانده

 اش کرده بود نشست. تمام این ساعات همراهی

 دروغ گفت. -

ملیحه لب باز نکرده بود که در باز شد و خسرو وارد 

 شد. 

 حاضری؟ -

 مخبر سریع بلند شد. 

 بله. -
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 بریم. -

، ملیحه تا جلوی در با او رفت. کراواتش را منظم کرد

اش را بوسید و وقتی سوار ماشین شدند دعا کرد گونه

 مادر مخبر او را نگه دارد.

مخبر تمام جانش بود، اما حاضر بود او را نبیند به  

شرط اینکه بداند جایش امن است. در آن خانه امنیتی 

شد، برای مخبر نبود. هر بار که دست خسرو بلند می

خورد، حس ت میها غلکرد و او از پلهمخبر را پرت می

کرد دیگر تمام است و اینبار برادرش جان سالم به می

 برد. در نمی

حتی خانم جان هم حریف پسرش نبود، تنها کسی که 

داد ملیحه بود که با او قرآن و به خانم جان اهمیت می

نماز و روزه را شناخت و همین پدرش را عصبی 

 کرد.می
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 انم جان رفت. های گریان نزد خدر را  بست و با چشم 

زد در ماشین اما مخبر از شدت هیجان نفس نفس می

های ملتهبش به گوش کرد صدای این نفسو سعی می

 پدرش نرسد. 

. وقتی وارد کوچه به کوچه و خیابان به خیابان رفتند

کرد چنین ای شدند که مخبر حتی تصور نمیمحله

 جاهایی وجود داشته باشد، خسرو ماشین را پارک کرد. 

 پیاده شو. -

مخبر شاد شد. حتما مادرش آنقدر فقیر بود که 

توانست از او مراقبت کند و برای همین او را به نمی

 خسرو سپرده بود. 

به محض پیاده شدن چشمش به تابلوی بزرگ نئون 

خسرو عرض خیابان را رد  "کاباره قوی طالیی"افتاد. 

 کرد و مخبر به دنبالش رفت. 
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های وقتی پدرش از در کاباره وارد شد، مخبر ناباور قدم

 او را دنبال کرد. با مادرش در کاباره قرار گذاشته بود؟ 

یچیده بود. صدای فریاد و سوت و دست در راهرو پ

وقتی وارد سالن شدند از دیدن آن همه جمعیت 

 چشمانش سیاهی رفت.

 صدای زنی پیچید.  

 عمو سبزی فروش -

 مردان فریاد زدند 

 بله. -

 سبزی کم فروش -

 بله. -

 خوام من ترب می-

 بله...-
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 خوام.تو رو یه ربع می-

مخبر چشم گرداند. حتی یک زن در آن کاباره نبود، جز 

وهای بلند سیاهش را باال گرفته بود و رژ لب زنی که م

داد و درخشید و بدنش را تکان میقرمزش می

 خواند.می
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خسرو دست او را گرفت و جلو کشید. بوی عرق و الکل 

زدند حالش را به هم زد. و صدای مردانی که فریاد می

 ی او بلند خندید. خسرو با دیدن چهره

بزرگ شدی که بشینی سر یکی  بیا پسر، دیگه انقدر-

 از این میزا.
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گارسونی به خسرو نزدیک شد و با دیدن مخبر ابرو در 

 هم کشید. 

دادند، اما او همراه خسرو زیر هجده سال را راه نمی

ها مشتری با سخاوت آن کاباره بود، خسرویی که سال

 بود. 

 میز همیشگی؟ -

 ند. خسرو سر تکان داد و پشت سر گارسون راه افتاد

گوشت و گربه برده، موش پنیرا رو خورده. دیگه مالت -

 شم... نمی

خورد و دنبال خسرو حالش از حرکات زن به هم می

 کشیده میشد. 

ترین میز به سن نشستند. زن با دقیقا پشت نزدیک

دیدن خسرو دستش را به عالمت آشنایی باال برد و 

 ادامه داد. 
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 دیگه خوابم میاد. -

 د نه د -

 خواد. دلم تو رو می-

 د نه د. -

ای که تا باالی خواند و دامن کوتاه مشکیمی

ها چرخاند. در یک آن روی میز آنهایش بود را میران

 رفت و مخبر خودش و صندلی را با هم عقب کشید. 

زن چمباتمه زد و و تا لباس زیر قرمزش مشخص شد. 

و ثابت هایش را روی صورت امخبر سعی کرد چشم

 نگه دارد. 

بابک قهقهه زد و گیالسش را الجرعه سر کشید. زن 

 ی مخبر کشید. دستش را روی گونه

 من خوابم میاد. -
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 د نه د. -

 خواد. دلم تو رو می-

 خسرو دستش را گرفت و خواند. 

 د نه د. -

مخبر این روی پدرش را باور نداشت. این محیط را 

و به کل مادرش را  شدباور نداشت. قلبش زیر و رو می

 خواست فرار کند. از یاد برده بود و می

 

صدای موزیک قطع شد. زن میکروفن را پایین آورد و 

 از روی میز پایین پرید. 

صندلی روبروی خسرو را از زیر میز بیرون کشید و 

 نشست. 
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آهنگ عربی شروع شد و رقاصه روی سن چرخید. زن 

ستون کرد و  سرش را نزدیک برد، دستش را زیر چانه

 به مخبر نگاه کرد. 

این آقا خوشگله کیه خسرو؟ کجا قایمش کرده بودی -

 المروت؟ 

باز هم دستش به سمت صورت مخبر رفت که او 

 ناخودآگاه سرش را عقب کشید.

 اش را جمع کرد. های سرخ شدهزن لب 

 ام هست. آخی... چه پاستوریزه-

ت ای بعد مخبر حرکدستش زیر میز رفت و لحظه

دست او را روی رانش حس کرد. از ترس پاهایش به 

هم چسبیده و نتوانست نفس بکشد. خسرو پیک پنجم 

 را سر کشید و زن رو به او کرد. 

 خوای راش بندازم؟ نگفتی این کیه. می-
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دستش روی پای مخبر باال رفت و نفس مخبر به تمام 

 معنا قطع شد. 

دید و نه صدای موزیک و دیگر نه زن روی سن را می

 شنید.بشکن زدن مردان را می

خسرو پیک ششم را هم سر کشید و استکان را روی  

 میز کوبید. 

 بکش.  زنیکه، اون دستتو پسرته-

مات و هیچ کدام از حرکت ماند و نگاهش دست زن بی

 اینها را مخبر ندید. اشتباه شنیده بود، مطمئن بود.

 زن صدا بلند کرد  
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 چی؟ -

 پسرته. -

 زن واخورده عقب رفت و به صندلی تکیه داد. 

 مرتیکه واسه چی آوردیش اینجا؟ -

دید و شنید. میشنید و میچرخید و نمینگاه مخبر می

زدند و ریاد میهای عالم در سرش فدید. تمام لبنمی

 او خفه شده به صندلی چسبیده بود. 

 خواست ببینتت. چند ساله منو خفه کرده. می-

 تو بیخود کردی آوردیش. -

خسرو اخم کرد و استکانش را روی میز کوبید و الکل 

 روی میز ریخت. 

که کار  ترین محلیهبردمش؟ اینجا شریفکجا می-

 کنی. می
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های مخبر و بارها در گوشزد و صدایش بارها  قهقهه

 فریاد شد. 

دونی که شبی خواستی بیارمش تو اون سگنکنه می-

ندازی؟ بذار حداقل فکر کنه ده تا مشتری راه می

 . مادرش هنرمنده

مادرش چه کاره بود؟ هنرمند؟ این خنده دارترین 

 حرفی بود که شنیده بود. 

صندلی عقب رفت، مخبر هم. رقاصه روی سن  

 شد. و صدای سازها هر لحظه بلندتر می چرخیدمی

زدند و بعضی زدند، بشکن میمردان مست قهقهه می

لرزاندند. دید و شنید و نفهمید چطور جان به سینه می

 پاهایش برگشت و دوید. 
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زد ترسید دیگر نه از صدای بلند خسرو که او را صدا می

هایش. نه از آن زیرزمین نمور و نه از و نه از مشت

 بند سیاهش.کمر

دوید تا فرار کند؛ از پدرش، آن زن با آن فقط می 

موهای بلند و لخت مشکی، با رژ لب قرمز و لحن 

 کثیف.

دوید و زمین خورد، دوید و پایش در چاله فرو رفت و  

رود، فقط دانست کجا میآلود شد. نمیتا مچش گل

 خواست نباشد. حتی دیگر نفس نکشد.می

سیلی سخت خسرو روی  وقتی دستش کشیده شد و

 اش نشست هم آرام نگرفت و فریاد زد. گونه

 خوام برم. ولم کن. ولم کن، می-

 خسرو دست او را کشید. 

 خوای بری؟ پدر. کجا میآبروی منو بردی عوضی بی-
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آبرو؟ پدرش آبرویی هم داشت؟ اصال چرا آن زن او را 

 به دنیا آورده بود؟ چرا راه پدرش به این محل افتاده

کشید و خودش هم تلو بود؟ خسرو همینطور که او را می

 خورد فریاد زد. تلو می

ای باید همون روزی که فهمیدم تو شیکم این زنیکه-

مردین و راحت کردم تو شیکمش. مییه چاقو می

 شدم. آخه توی حرومزاده رو کجای زندگیم جا بدم؟می

شت. او را زیاد شنیده بود، اما اینبار فرق دا این حرف 

هایش را به تمام معنا یک حرامزاده بود و همین لب

بست و به دنبال خسرو کشیده شد. خسرو در ماشین 

 را باز کرد، او را روی صندلی پرت کرد و فریاد زد. 

ذاشتم یه لحظه هم توی اگه زودتر گفته بود که نمی-

 این دنیا نفس بکشی. شیش ماهش بود زنیکه.
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همانطور مچاله روی صندلی ماند. نفس نکشید، مخبر 

حرف نزد. بابک پشت فرمان نشست و راه افتاد. باید 

 میشد دانست، باید مطمئنمی

 . به سختی لب باز کرد. 

 دونید شما بابای منی؟ از ... از کجا می-

مشت خسرو روی دهانش نشست و برای مخبر مهم 

و روی  خوردهایش سر مینبود که خون از بین لب

 ریخت. پیراهن سفیدش می

خفه شو. نشونده بودمش. ده ماه بود آفتاب مهتاب -

داشتم که االن  رنگشو ندیده بود. اگه یه درصدم شک

 ی من. دونی بودی، نه تو خونهتو سگ
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 پس... پس چی شد؟ -

ی اون نه ماه روان منو به هم تو رو نخواست. همه-

ی احمق. نه نیکهریخت. حتی نفهمیده بود حامله ست ز

 ویار داشت و نه شیکم آورده بود. 

سرش را به شدت تکان داد تا گیجی سرش را کنترل 

 کند. 

خواد وقتی تو رو پس انداخت وایساد تو روم که می-

 بره. 

 دستش را روی گلویش کشید. 

 به اینجام رسوند. منم ولش کردم لجاره رو.-

نفس مخبر دهان بست، پلک بست، در قلبش را هم. 

اش بیرون آمد و لب زد و که نه، چیزی شبیه آه از سینه

 صدایش درنیامد. 
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 کوچه به کوچه در ذهنش دوره شد. 

 عمو سبزی فروش -

 بله. -

 سبزی کم فروش -

 بله -

 اونو پسندیدی؟ -

 بله-

 دستبند خریدی؟ -

 بله. -

پیچید و فریاد را پشت هایش میبله... بله... در گوش

 زد.میهایش قفل لب
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خسرو ماشین را داخل حیاط برد، ملیحه جلو دوید و  

های مخبر را گرفت و متعجب به حال خراب او دست

 چشم دوخت. 

 چی شده؟ -

 ها باال رفت. تلوخوران از پلهخسرو قهقهه زد و تلو

 جن دیده. -

 کرد.چه دیده بود؟ چه شنیده بود؟ هنوز هم باور نمی

زده به ملیحه نگاه کرد و ذهنش از دیدن هر چه مات 

 کرد. ملیحه دستش را فشرد. زن بود فرار می

 چی شده داداشی؟ -

 کوبید. صدای مخبر درنیامد. قلب ملیحه پر تشویش می

 ترسونیم. ... داری میبا توام-
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رقصید، دست رو مخبر عقب رفت و مادرش بود که می

 خندید. سرخش می هایکشید و با لبپایش می

 ملیحه محکم تکانش داد. 

 مخبر! -

مخبر اما دیگر نشنید، ندید، فقط صدای فریادش 

 پیچید.  

 کاش بمیرم. -

 های ملیحه سقوط کرد. گفت و روی دست

 94_پارت#

 

نفس ملیحه از همان شب باال نیامد. همان شبی که تا 

های مخبر در بیهوشی گوش کرد و هق صبح به هذیان

 زد. 
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از همان شبی که به پدرش التماس کرد بگوید چه 

اتفاقی افتاده و او میان مستی، آنقدر راحت همه چیز را 

کند. از گفته بود که انگار در مورد یک غریبه صحبت می

همان شب تا سه شب بعدی که مخبر در تب سوخت و 

پدرش به سفر رفت و خانم جان باالی سرش قرآن 

ب روی پیشانی مخبر خواند و ملیحه دستمال مرطو

 گذاشت و پلک نبست. 

از همان روزی که مخبر چشم باز کرد. از او فاصله  

گرفت، از خانم جان و هر چه زن بود. حتی تاب دیدن 

را هم نداشت.  برای همیشه از هر  یک مستخدم زن

 داد، منزجر شد.چیزی که بوی جنس مونث می

نگاهش باال رفت و به اشکان چشم دوخت. 

شده بود و اشکان باور  ایش از گریه سرخهچشم
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ی مخبر درد داشت، بغض داشت و کرد. قصهنمی

 کرد. اشکان به سختی خودش را کنترل می

هیچ وقت برام نگفت اونجا چه حسی داشته. اما -

مخبری که تو شش سالگی خندیدن یادش رفت، تو 

رسید و می سیزده سالگی شد یه مرده. نه به درسش

حلقه به گوش داد. فقط شد غالمجام مینه کاری ان

بابا. انگار شناختن مادرش فقط باعث شد از اون متنفر 

بشه. یادش رفت که اگر مادرش گناهکاره، بابا هم 

مقصره. هر کاری بابا خواست انجام داد جز اینکه وارد 

 ساواک بشه. 

 ابروهای اشکان گره خورد. 

 العمل پدرتون چی بود. عکس-

 چاقویی که رو پاش زد. یکیش همون -

 اشکان متاسف سر تکان داد. 
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 خب؟ -

ازدواج  چهرهخواد با ماهتا اینکه یه روز اومد گفت می-

ها متنفر بود، کردم. آدمی که از زنکنه. من باور نمی

 خواست ازدواج کنه. مخصوصا از ماه چهره، حاال می

 اشکان خودش را جلو کشید. 

 ه. دلیل نفرتش چی بود؟ گفتید مخصوصا از ماه چهر-

ترسه. گفت از ماه چهره میمتنفر که نه، از بچگی می-

و مهرداد و مخبر با  چهرهروابط ما خوب بود. من با ماه

مهرداد. اما مخبر هیچ وقت با ماه چهره حتی در حد دو 

زد. وقتی دیدم تصمیمش جدیه جمله هم حرف نمی

 همه چیز رو به ماه چهره گفتم. 

 بهش گفتید؟ -

 ملیحه چشم در چشم اشکان دوخت. 
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گفتم برای اینکه ماه چهره دوستم بود. برای اینکه -

عاشق مخبر بود و حقش نبود زن کسی بشه که ازش 

مخبر رو دوست  متنفره. اما اون گوش نکرد. انقدر

یه کاری کنه مخبر دوستش  تونهداشت که فکر کرد می

وشحالی روی پا بند داشته باشه. وقتی دیدم از خ

 نیست دیگه ولش کردم.
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 ابروهای اشکان گره خورده بود.

 گفتید مهرداد. مهرداد کیه؟ -

 . چهرهبرادر ماه-

 اشکان متعجب به ملیحه نگاه کرد. 
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کردم تک مگه ایشون برادر دارن؟ من فکر می-

 فرزندن. 

 بهتره بگیم داشتن. پیش از انقالب تیمسار خمارلو که-

فهمیده بود وضعیت مملکت خرابه فرستادش فرانسه. 

بعد هم تیمسار کشته شد. انقالب شد و وضعیت به هم 

چهره هم با مهرداد قطع شد. بعد هم ریخت. ارتباط ماه

 جنگ و کال همدیگر رو گم کردن. 

های لرزان ملیحه اشکان خودش را جلو کشید و به لب

 چشم دوخت. 

تونست یه ردی از ری میمگه میشه؟ باالخره کنسولگ-

 برادرشون به دست بیاره. 

 ملیحه چادرش را بیشتر دور خود پیچید و لب زد. 

همین کار رو کرد. سفارت گفت مهرداد همون اوایل -

جنگ برگشته ایران و من اصال تعجب نکردم. چون 
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مهرداد مومن واقعی بود و همیشه از کارهای پدرش 

آتیش زد، اما هیچ رد  چهره به آب وکرد. ماهشکایت می

چهره ها بود ماهو نشونی از مهرداد پیدا نکرد. مدت

 فامیلیش رو عوض کرده بود.

زده های چای که دست نخورده و یخنگاهش روی لیوان

 بود جا ماند. 

ترسید می چهرهبدنام بود که ماه تیمسار خمارلو انقدر-

برای همین وقتی  .پیش هر کسی فامیلیش رو بگه

مخبر گفت فامیلیش رو عوض کنه راحت قبول کرد. 

چهره گشته و پیداش نکرده. دنبال ماه شاید مهرداد هم

 چون این خواهر و برادر عاشق هم بودن. 

اشکان از جا بلند شد. آنقدر سنگین شده بود که حس 

 کرد دیگر نفس ندارد. می

 گذاشتن؟  فامیلیشون رو چی-
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 .  نهاوندی. فامیلی مادرش بوده-

اشکان سر تکان داد و دور تا دور فرش را پا کشید. 

گذاشت و یک پا روی یک پا روی گل سرخ می

 چرخید. های سبز و میبرگ

 بعدش چی شد؟ -

بابا برای اولین بار با یه تصمیم مخبر موافق بود. -

وارث تیمسار بود و نفوذ تیمسار هم زیاد. تنها  چهرهماه

 چهره بود. مشکلش پسر ماه

 پای اشکان روی گل سرخ ثابت ماند. 

 پسرش؟ -

چهره وقتی پونزده سالش بود به زور تیمسار ماه-

چهره اهمیت ازدواج کرد. تنها وقتی که تیمسار به ماه

نداد سر ازدواجش بود. اونو داد به پسر سپهبد کمالی و 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نرگس نجمی                                                         لب آینه شکستق

 EXCHANGE GROUP  از یکار

حتی مهرداد هم نتونست جلوشو بگیره. متاسفانه 

 بود.  چهرهمسر اول ماهشوهرش فوت کرد. شهیاد از ه

هر دو پای اشکان جفت شد، نه روی گل و نه روی 

 ی سیاه فرش. برگ، دقیقا روی زمینه

 برادرتون مشکلی نداشتن؟ -

خواست مخبر فقط می داد.اصال به شهیاد اهمیت نمی-

تونستم حتی عوض شده بود که نمی بره باال. انقدر

هاش رو تحمل کنم. حریص شده بود، فقط دنبال حرف

 پول و مقام بود و ... 

اش را به سختی بیرون داد و نفس گره خورده در سینه

د به ساعت نگاه کرد. داستان مخبر برای هر کسی در

 نفسی. داشت، برای ملیحه مرگ بود و بی

دیگه ظهره، از غذای دیشب مونده سروان. اگر -

 اش رو بعد از ناهار میگم. بمونید بقیه
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داد بیشتر از این  اشکان آنقدر بد حال بود که ترجیح

 نشنود. سریع به سمت در رفت. 

نه. باید برم اداره. شرمنده تا این موقع مزاحمتون -

 شدم.

 شم. نید خوشحال میبمو-

 ممنونم خانوم کبیری. بعدا مزاحمتون میشم. -

رفت. ملیحه به این فکر ها را پایین میوقتی اشکان پله

کرد که مخبر جا مانده در خاطراتش را چقدر دوست می

دارد. لب هایش لرزید و بغض باز هم چنگ زد به 

 گلویش. 

 عوض شدی؟  چرا مخبر؟ چرا انقدر-

یر چادر لرزید و قلب و روحش هم. وقتی هایش زشانه

کامیار در را باز کرد و داخل شد، با دیدن حال مادرش 

تر سر تابقدم تند کرد. روبروی او نشست و ملیحه بی
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او گذاشت. کامیار مانند یک بچه او را در  یروی شانه

 آغوشش تاب داد. 

 آروم باش مامان. آروم باش. همه چیز درست میشه. -
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دانست او برای ملیحه نالید و زار زد و کامیار نمی

ریزد که او را نه چند روز پیش، بلکه برادری اشک می

پنجاه و هفت سال قبل از دست داده بود. مشت 

 محکمی به سینه زد و صدایش باال رفت. 

 . واسه مخبر آتیشه قلبم-

 های او را پاک کرد و لب زد. قرار اشککامیار بی 

 .دردسره اتت به تو دایی که مرده و زندهلعن-
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گفت و سر ملیحه را بیشتر در آغوش فشرد، همانطور 

داد تا ضربان هایش را فشار میکه اشکان شقیقه

 ی حیدری را گرفت. هایش را التیام دهد. شمارهرگ

 به... سروان دالور. نیستید؟ -

 های حیدری را نداشت. اشکان توان تکه اندازی

دم ه ملیحه کبیری بودم قربان. گزارش میخون-

 خدمتتون. یه عرضی داشتم.

 بگو. -

اگر موافقت کنید تو این پرونده سروان کهنمویی هم -

 همکاری کنه ممنون میشم. 

 نگذاشت حیدری مخالفت کند.

پرونده پیچیده ست و اگر بخوایم زودتر به نتیجه -

 ی موثریه. برسیم ایشون مهره
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 نویسم. یباشه. حکمش رو م-

 اشکان لبخند زد. 

 ممنون. -

 ی صادق را گرفت. گوشی را قطع کرد و شماره

دالور، اما اگر بگی برم  امبله دالور؟ چیه دالور؟ خسته-

آهو کبیری رو بدزدم تا ازش اعتراف بگیرم خستگیم 

 درمیره دالور. 

 ی مهناز پیچید. اشکان به خیابان خانه

 برو سراغ اون کوچه. باید بفهمیم اونجا چه خبره. -

 ؟پس منم بازی-

 تو هم بازی. -

وای اول یه سر به این آهو خرفیق. حاال می مخلصتم-

 خانوم بزنم؟
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 ی مهناز پارک کرد و پیاده شد. اشکان جلوی خانه

 کاری که گفتم رو انجام بده. -

 بداخالق.  باشه-

دستش را روی زنگ گذاشت و کمی بعد مهناز جلوی 

 در ورودی به استقبالش رفت. 

 سالم سروان. -

 سالم. -

 بفرمایید. -

اشکان وارد خانه شد و با دیدن سامان سر تکان داد. 

 جلو رفت و مهناز خیره نگاهش کرد. 

 اشکان جلوی سامان ایستاد. 
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 فرمودید اون روز رفته بودید باشگاه. -

 سته سر تکان داد. سامان آه

 درسته. -

 پیش از اون کجا بودید؟ -

مهناز متعجب به سامان نگاه کرد و سامان دستپاچه 

 . دست سایید

 رفتم یک کم بدوم. -

 اشکان پوزخند زد. 

 ساعت چهار و نیم صبح رفتید بدویید؟ -

در ذهن مهناز بلوا به پا شده بود و دستش روی  

 گلویش مانده بود.  

 سامان محکم به اشکان نگاه کرد. 

 خوابم نبرد.  بله سروان.-
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افتاد که سامان را در حال  هاییاشکان به یاد دوربین

 خروج از خیابان اصلی گرفته بودند. 

 پس چرا با ماشین رفتید؟ -

 با ماشین رفتم تا یه خیابون مسطح پیدا کنم. -

 اشکان خیره نگاهش کرد و سامان زیر نگاه او تاب

 خورد و نفس حبس کرد. 

 باشه آقای کبیری. -

 چرخید و به مهناز نگاه کرد. 

چرا پدر همسرتون اون بوتیک رو برای شما -

 گذاشتن؟ 

 مهناز اصال انتظار این حرف را نداشت. 

 دونم. نمی... نمی-
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ی افرادی اشکان ابرو گره زد. با اینکه معتقد بود همه

یا ناخواسته دروغ ای هستند خواسته که درگیر پرونده

 گویند، نتوانست دروغ مهناز را تاب بیاورد.می

دونید خانوم، چون یه موقعی توی همون بوتیک می-

 کردید. کار می

سامان متعجب و مهناز در تب و تاب بود. اشکان 

 امیدوار بود یک دستی زدنش ثمر داشته باشد. 

دونم بوتیکی که مخبر بهم داده کجا من حتی نمی-

 دونم تو پاساژ گلستانه. فقط میهست. 

بله، همون پاساژی که سه ماه اونجا کار کردید. -

 جریان چیه خانم رستمی؟ 

رنگ از روی مهناز پرید. اشکان پوزخند زد، جلو رفت و 

 اش کشید. آرام دستش را روی چانه
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ی قصه رو دونم خانوم. اومدم بقیهمن خیلی چیزها می-

 از خودتون بپرسم. 

 ی مهناز لرزید. هصدای خف

 ای؟ چه قصه-

 چطور با شهیاد آشنا شدید؟-

مهناز نفس گرفت تا بتواند حرف بزند. آرام به سمت 

مبل رفت تا زمان بخرد. وقتی نشست نه تنها اشکان، 

 که سامان هم به او خیره شدند. 

شهیاد به درخواست مخبر کبیری پیگیر دخترهایی -

راغم که ببینه بود که از پرورشگاه رفتن. اومد س

 وضعیت زندگیم چطوره. 

 نفس عمیقی کشید و ادامه داد. 
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پدر شوهرم مشکالت زیادی داشت، اما اگر تحقیق -

بینید آدم خیری بوده. به خیلی از دخترها و کنید می

پسرهایی که تو پرورشگاه بودن و یا از پرورشگاه رفته 

کرد. اینطور شد و وضع زندگیشون خوب نبود کمک می

 با هم آشنا شدیم و سه ماه بعد هم ازدواج کردیم. که 

اشکان نزدیک شد، خم شده و به چشمان مهناز خیره 

 شد. 

پدر شوهرتون که پدر شوهرتون هم نبوده و اساسا به -

داده برای شما ارث میلیاردی شوهرتون اهمیت نمی

ذاره، اما به همسر پسر خودش، خانم لعیا پورمند می

 جیب نیست خانوم؟ ده. این عهیچی نمی

ی بزرگی در گلوی مهناز چنبره زده و راه نفسش گلوله

 را گرفت. 

 دونم. من... من نمی-
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سامان که تمام مدت در سکوت شاهد فشاری بود که 

طاقت شد، امکان نداشت آورد بیاشکان به مادرش می

بگذارد مادرش حتی بعد از مرگ مخبر هم درگیر 

 کارهای کثیف او شود.

 جلو رفت و صدایش باال رفت.  

شاید برای اینکه عذاب وجدان داشته. شاید برای -

ی دونست اگر لعیا پورمند توی یه خونهاینکه می

کنه و مادر من تو دویست و بیست متری زندگی می

ی هفتاد متری و به سختی تونسته خرج خونه

تحصیالت من رو بده و رو پا بمونه تمامش تقصیر 

 خودشه. 

ان کمر راست کرد و چرخید سمت سامان. وقتی اشک

 های  سامان بسته شد، اشکان جلو رفت لب

 شنوم.می-
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سامان به مادرش نگاه کرد. مهناز رنگ به رو نداشت و 

 لب گزید. 

خواست سامان حرف بزند، اما سامان بیشتر از هر نمی

کسی مادرش را دوست داشت و حاضر بود حتی 

شود، اما کسی انگشت اتهام سمت او   خودش گرفتار

 نگیرد. 

آقای کبیری، حرفتون رو بزنید. چرا پدر بزرگتون -

 عذاب وجدان داشت؟ 

اش را تر کرد. دیگر به های خشک شدهسامان لب

 مادرش نگاه نکرد تا بتواند حرف بزند. 
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برای اینکه باعث شد بابا سکته کنه. برای اینکه... -

 برای اینکه...

ر سکوت نگاهش کرد و مهناز هق زد. آنقدر اشکان د

بلند که اشکان جا خورد. چه در آن خانواده گذشته بود 

کردند و حاضر های عمیق زندگی میکه همه با زخم

 نبودند رو در روی مخبر بایستند؟ 

هایش سامان به سمت مبل رفت. وقتی نشست و دست

هایش گذاشت و خم شد. به یاد یکی از را روی گوش

های زمستان سال هشتاد و پنج افتاد. دقیقا روز روز

 اش. تولد چهارده سالگی

 مامان، بابا نمیاد؟ -

اش را عقب زد و در حالی.که خم مهناز موهای پرکالغی

شده بود تا سینی کیکی که خودش برای پسرش 
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درست کرده بود را روی میز بگذارد، لبخندی عمیق 

 هایش نشست. روی لب

 .میاد پسرم. میاد-

 نمیاد.-

های سینی و خم شده دست مهناز گره خورد به دسته

 ماند. 

سامان بلند شد و به سمت مخبر که در کت و شلوار 

رسید مثل همیشه خوش تیپ به نظر می اشدودی

 رفت. 

 رسونه. چرا پدربزرگ؟ بابا گفت امشب خودشو می-

مخبر نگاهی به او انداخت و تلوتلو خوران از کنارش رد 

 شد. 
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روی مبل نشست، خم شد و انگشتش را در کیک فرو 

هایش گرفت و به انگشتش برد و آن را جلوی چشم

 خیره شد. 

خواسته تو جشن تولد پسرش باشه که حتما نمی-

 مونده سر کار.

ی گرفتن مواد اولیه او را در کارخانه نگفت که به بهانه 

کاشته و آنقدر تاکید کرده حق ندارد پیش از گرفتن 

اد به خانه برگردد که شهیاد قبول کرده. کامیونی که مو

 هیچ وقت قرار نبود برسد. 

 سامان رنجیده به مخبر نگاه کرد. مهناز صدا بلند کرد. 

 شهیاد میاد. -

مخبر خندید و سر تکان داد. مهناز کنار سامان نشست 

و به جای انگشت مخبر روی کیک خیره شد. 

 هایش نگران بود.  چشم
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های ریز کیک مخبر محکم دستش را تکان داد و تکه

 به اطراف پخش شد. 

 نمیاد خانوم. -

 رو به سامان کرد. 

. بعدم منو غزاله و آهو منتظر تو هستن. برو پیش اونا-

 مامانت کیکت رو میاریم اونجا. 

سامان به مهناز نگاه کرد و او آرام پلک بست. سامان 

ی های روشن خانهاز خانه بیرون رفت و به چراغ

عمویش نگاه کرد. دو دل و نگران بود و فکرش مانده 

 ی مخبر به مادرش.بود پیش نگاه خیره

حتما خبر بدی داشت، شاید مشکلی برای پدرش  

 ود. پشت در ایستاد و از جا تکان نخورد.پیش آمده ب
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 شنید. ی مخبر را به وضوح میصدای مستانه

خوای با این شندرغاز حقوقی که شهیاد تا کی می-

 گیره زندگی کنی؟ می

 حقوقش رو زیاد کنید. -

 . خورهکنم. حرفم اینه که شهیاد به درد تو نمینمی-

 شما نگران من نباش. -

 . مگه میشه نباشم چشم خوشگله. د هستم-

های سامان درشت شد. سریع خودش را به چشم

های مخبر را دور کمر پشت پنجره رساند و وقتی دست

 مهناز دید، قلبش ایستاد.
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خورد تا خودش را از چنگ او مهناز پیچ و تاب می 

 بیرون بکشد. 

 چند بار گفتم این کارو نکن؟ -

 زد.  سر مخبر نزدیک مادرش شد و فریاد

خوری. فکر کردی کی هستی می از من بدت میاد؟ گه-

 زنیکه؟ 

مهناز را روی مبل انداخت و سامان نفس راحتی کشید، 

اما وقتی مخبر زانویش را روی مبل گذاشت و خم شد 

روی مهناز و مادرش شروع به دست و پا زدن کرد، 

هایش بیرون زد و خون به سرعت به صورتش رگ

 دوید.

ی شهیاد وارد خانه شود که محکم به سینهچرخید تا  

های درشت شده و ناباور از خورد. پدرش با چشم

اش ترسناک کرد. آنقدر چهرهپنجره به داخل نگاه می
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شده بود که سامان ترسید. وقتی شهیاد با لگد به در 

ترسید مخبر را کوبید، سامان دست او را گرفت. می

 بکشد. 

های برزخی مخبر خم شده روی مهناز ماند و با چشم

 به شهیاد نگاه کرد. 

 کنی؟ تو اینجا چیکار می-

 شهیاد جلو رفت و فریاد زد. 

برای همین گفتی بمونم کارخونه نانجیب؟ واسه اینکه -

 بیای سر وقت زنم؟ 

مهناز ترسیده خودش را جمع کرد و به سمت شهیاد 

 دوید و روبرویش ایستاد. 

 نکن شهیاد. فقط بیا از اینجا بریم. -
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رود. نگفت بار اولی نیست که مخبر به سراغش می

نگفت سال ها با ترس زندگی کرده و صدایش در 

ها برای رفتنش از نیامده. نگفت اصرار تمام این سال

 دهد. ن بوده که مخبر آزارش میآن خانه به خاطر ای

به هم  شهیاد او را عقب زد و جلو رفت و از میان فک

 اش غرید. قفل شده

 ؟ تو خیلی کثیفی بابا. دونی باید همینجا بکشمتمی-

 زد و ناموزون قدم برداشت.  مخبر قهقهه

 بابا؟ کدوم بابا پسر؟ -

 شهیاد ابرو گره زد و مهناز به مخبر خیره ماند. 

ای، اون زنیکه که ازش متنفرم. چهرهتو بچه ماه-

 . همون انگل

 باز هم تلو خورد و دستش را به دیوار گرفت تا نیفتد. 
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رو  اتکردم چون شناسنامهحق داریا، منم فکر می-

 . عوض کردم و اسم خودم رو زدم توش پس باباتم

کف دستش را باال گرفت و چشم شهیاد روی جای 

 سوختگی ماند. 

داغ کردم تا نیاد سمت این چشم  صد بار کف دستمو-

 سیاه. اما خب.... 

زد و جلو رفت و روی میز افتاد. میز برگشت و  قهقهه

 کیک دمر شد و مخبر به سختی ایستاد. 

 . ایتو که پسر من نیستی مرتیکه. پسر اون زنیکه-

 انگشتش را سمت مهناز گرفت. 

 اینم عروسم نیست. -

اش قطع شد و اخم کرد و جلو ای خندهیکباره صد

 رفت. 
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کنه تا برم فرستادمت تا ببینی کجاست، چیکار می-

. منم گفتم از خوایش. اما تو اومدی و گفتی میبگیرمش

 این یکی بگذرم. 

او  را به پیشانی اشرو در روی شهیاد ایستاد و پیشانی

 چسباند. بوی الکل شهیاد را آشوب کرد. 

 هستی؟  م دزدیدی مرتیکه، حاال طلبکارمتو اونو از -

کرد. هیچ وقت، شهیاد مبهوت به مخبر نگاه می

کس به او نگفت که پسر مخبر نیست. هیچ

هایش روی سرش نشست و گیج خورد. مردی دست

هایش که بزرگش کرده بود، مردی که با تمام بدخلقی

خواست به زنش دست کشید میاسم پدر را یدک می

 درازی کند.

گیج خورد و عقب رفت. نگاهش روی مهناز و سامان  

چرخید و باز هم به مخبر نگاه کرد. مخبر پدرش نبود و 
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سنگین شده بود و سخت نفس  اشهمسرش... سینه

 کشید. می

 مهناز مضطرب چنگ زد به بازوی شهیاد 

 سامان یه لیوان آب بیار.-

 100_پارت#

 

لرزید و شیر آب را سامان دوید، لیوان در دستش می

شنید و ی پدر بزرگش را میگم کرده بود. صدای زمزمه

دانست باز هم دارد زهر به کام پدر و مادرش می

 ریزد. می

باالخره شیر آب را باز کرد و آنقدر لیوان را آن زیر نگه 

 داشت تا آب سرریز شد. 
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سمت در دوید که سر اش گرفته بود. چرخید و به گریه

توجه بلند خورد، روی زمین افتاد و لیوان شکست. بی

گوید شد و باز هم سعی کرد بفهمد پدربزرگش چه می

و جز زمزمه نشنید. لیوان دیگری برداشت و آب کرد و 

ها دوید. شیشه در پایش فرو رفت و از روی شیشه

 چشم بست.

وقتش  کشید. االنزد، نباید درد مینباید فریاد می 

آلودش را روی زمین کشید و وارد سالن نبود. پای خون

 شد. 

با دیدن پدرش که روی زمین افتاده و چشم بسته بود، 

لیوان از دستش افتاد. زانوهایش خم شد و بر زمین 

 ی شهیاد نگاه کرد. پریدهافتاد و به صورت رنگ

زد و فرش کرم را سرخ خون از پایش فواره می

 کرد. می
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 زده به شهیاد خیره مانده و مخبر قهقههاتمهناز م

 زد. می

 مرد، مرد. -

سامان سر بلند کرد و  به اشکان نگاه کرد.  صدای 

هق مهناز خانه را پر کرده بود. تا ساعتی پیش دل هق

سوخت و حاال مانده بود چطور اشکان برای مخبر می

 باید آن مرد را درک کند. خیره مانده بود به مهناز، حاال

فهمید چرا وقتی شهیاد فوت کرد مهناز از آن خانه می

 کوچ کرده بود.

 سامان به سمت مادرش رفت.  

 نکن مامان.  گریه-

ی مهناز گره خورده بود در حالی.که دستش دور شانه

 به اشکان نگاه کرد. 
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کنید مهمه که یه مغازه به نام مامان کرده؟ فکر می -

تمام پولش فروختمش و من جای مامان بودم می

خوایم. از بخشیدم. ما از اون مرد هیچی نمیرو می

آدمی که وقتی بابا زنده بود هم یه حقوق بخور و 

داد هیچی نخواستیم. هیچی به نام نمیر بهش می

دونید چیه؟ بابا نبود که ارثی بهمون برسه و می

ها اصال مهم نبود و نیست. اگر تمام این سال

زرگم بود که اون تحملش کردم به خاطر مادرب

شب دیدم چطور شکست، دیدم چطور به خاطر 

خواستم تنها زیر دست فوت بابا نابود شد. نمی

ی کافی رنج کشیده و اون نامرد بیفته. به اندازه

کرد مخبر بهش ظلم کرده بود، نباید فکر می

 کس و کاره. بی
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 ایستاد و انگشتش را به سینه کوبید. 

ی با مخبر کبیری ندارم. مادرم هم هیچ من هیچ نسبت-

که  . فقط زیر سقف اون خونه یه زنهنسبتی با اون نداره

من حاضرم جونمم براش بدم. اگر اون نبود بعد از 

 شدیم. مرگ بابا آواره می

 انگشتش دور تا دور خانه چرخید. 

برامون خرید. اونم با آخرین  این خونه رو مادربزرگم-

مشت طال داشت که فروخت و شد این  اش. یهسرمایه

اش هم گذاشت تو بانک تا سودش رو خونه و بقیه

های سال مادرم کار کرد. بگیریم. اما کافی نبود، سال

ی مردم کار سبزی پاک کرد، ترشی درست کرد. خونه

 کرد. 
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صدایش باالتر رفت. کامال کنترلش را از دست داده 

 بود. 

اگر به خاطر یه بوتیک به مادرم مشکوکید مهم -

نیست. روزی که بفهمم مادرم دستی تو این کار داشته 

 بوسم. هاش رو میباشید دست مطمئن

ی زد و کامال مشخص بود که دچار حملهنفس نفس می

 عصبی شده. 

اشکان نه به عنوان یک مامور قانون، که به عنوان یک 

ی او گذاشت و خیره نگاهش مرد دستش را روی شانه

 کرد. 

 فهمم. به خودت بیا. حال مادرت خوب نیست. می-

نگاه سامان چرخید سمت مهناز که تمام بدنش 

کرد. آنقدر به خود پیچیده لرزید و خاطراتش درد میمی

بود تا سامان یاد آن روز  و حرف نزده و لب گزیده
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اش زهر نشود که حاال، نیفتد، تا کینه نکند، تا زندگی

 ی انفجار رسیده بود.ها به نقطهبعد از سال

وقتی سامان با دستی لرزان سرنگ پر شده از  

بخش را در رگ مادرش خالی کرد، آرام آرام پلک آرام

بست و سامان او را در آغوش کشید. اشکان نگاهشان 

کرد واقعا مخبر کبیری حق زندگی کرد و فکر میمی

 داشت؟

تر از هر زمانی ی مهناز بیرون رفت کالفهوقتی از خانه

بود. اطالعاتی که به دست آورده بود را باید کنار هم 

گرفت. گذاشت و برای همین باید ذهنش آرام میمی

 اما پیش از آن کاری بود که باید انجام میداد. 

 ا گرفتی کالیی رشماره

  کالیی-

 بله؟ -
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 بررسی کردید؟ -

 بله. هیچ خبری نیست قربان. -

 چشمانش را فشرد و راه خانه را در پیش گرفت. 

ی مخبر یعنی چی؟ باالخره یکی اون جسد رو از خونه-

 برده بیرون یا نه؟ 

. هیچ درسته قربان، اما اون کوچه تماما ویالییه-

ی کبیری رفته ز خونهدوربینی نیست که ببینیم ماشینی ا

بیرون یا نه. تکلیف خیابون هم که مشخصه. تا چهار 

راه نه چراغی هست که دوربینش بررسی بشه و نه 

 ای. شاید بهتر باشه خودتون بررسی کنید. مغازه

 توانی برای ادامه نداشت. 

 باشه. -

 ی صادق را گرفت. قطع که کرد شماره
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 سروان کهنمویی؟ -

 خوای؟ ی می. چاهللیا بسم-

 اشکان لبخند زد. 

برو پیش کالیی، یه فیلم هست که باید ازش بگیری. -

 کنی. جریان رو بهت میگه. ببین چیز مشکوکی پیدا می

 باشه. -

یک ربع بعد جلوی در خانه پارک کرد و پیاده شد. باز 

اش در هم پیچیده بود و نفسش را بند آورده هم معده

 بود. 

اش ها را باال رفت که گوشیپله وارد خانه شد و آهسته

 ی آهو خط را آزاد کرد. زنگ خورد. با دیدن شماره

 بله خانم کبیری. -

 سروان، لطفا تشریف بیارید منزل ما.  جناب-
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پاهای اشکان جلوی در خانه ثابت ماند و دستش روی 

 کلیدی که در قفل مانده بود هم. 

 چی شده؟ -

کی بسته، دورش یه بسته رسیده دستم. مثل اون ی-

 روبان بستن. 

 بازش نکنید تا بیام. -
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ی لعیا پیاده شد، با صادق تماس وقتی جلوی در خانه

 گرفت. 

 چی شد؟ -
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واال جونم برات بگه اون موقع صبح تو اون خیابون -

زنه. البته رفت و آمد بوده، اما کم. تا قبل از نمی سگ پر

 . مردم دائم ولنرفتن و میومدندو مثل مور و ملخ می

 . تو خیابونا

 صادق. -

 صادق خندید 

از ساعت سه تا ساعت پنج و ربع فقط  یه ماشین از -

 سر چهار راه.  رسههمون خیابون می

 همین؟ -

 صادق خندید. 

 . مشکوکه رفیقت کارش درسته، ماشینه-

 چطور؟-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نرگس نجمی                                                         لب آینه شکستق

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ای ایستاد و چشم به درختان بلندی جلوی درب شیشه

 . هایشان در هم تنیده بود، دوختکه شاخه

اون موقع صبح که آفتاب نیست، کپ  اشچون راننده-

خوشگل ی خواسته قیافهگذاشته رو سرش. معلومه می

 لعبتش تو دوربین معلوم نباشه. 

 چشم اشکان روی تابلوی پارک ممنوع ماند. 

 کامیار.-

زهرا کاله سرشه؛ اما دونم. کالیی گفت تو بهشتمی-

این کاله اون نیست. در ضمن ماشینم ماشین اون 

نیست. در ضمن چطوری اون ساعت اومده جسد رو 

کرده و  برده و رسونده به یکی دیگه، رفته لباس عوض

رفته بهشت زهرا؟ در ضمن تمام این کارها تو نیم 

ساعت؟ در ضمن بین این خونه تا بهشت زهرا حداقل 
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ست، اونم اگر تخته گاز یک ساعت و ربع دقیقه  فاصله

 بره. 

 های صادق لب زد اشکان کالفه از در ضمن گفتن

 شماره پالک. -

 سیاه شده. -

 های اشکان باریک شد. چشم

 چنین موردی هست و تو میگی کاله مشکوکه؟ -

 صادق قهقهه زد. 

 خواستم ادای پوآرو رو دربیارم شدم جو شرلوک.می-

 اشکان به سمت برج رفت. 

 جو شرلوک کیه؟ --
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ترین یه کم مطالعه کن رفیق. جو شرلوک خنگ-

خواسته ادای شرلوک هولمز ست. میکارآگاه خلق شده

 . البته دور از جون من. زنهرو دربیاره که دائم گند می

 اشکان وارد برج شد و زمزمه کرد. 

 ته و توی اون کوچه رو دربیار.-

 کنی. کار می تو یه وقت خسته نشی انقدر-

 ندید. اختیار خبی

خوای بیا جات رو با من عوض کن. اگر بدونی از می-

صبح چه چیزهایی شنیدم دو دستی به اون صندلی 

 چسبی. می

 ی دوازده را لمس کرد. سوار آسانسور شد و شماره
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چسبم. به شرط اینکه اون چشم خوشگله باشه، می-

ار، ام سر نره. البته یه قالده هم بیرو بیاری که حوصله

 اعتباری بهش نیست. 

 در مورد دختر مردم درست حرف بزن. -

 باشه. یه پوزه بند بیار که پاچه نگیره. -

اشکان گوشی را قطع کرد و از آسانسور بیرون رفت. 

 داد تا صبح قیامت حرف میزد. اگر به صادق مجال می

غزاله در را باز کرد و اشکان وارد شد. با دیدن سامان 

جلو رفت. لعیا روی مبل نشسته و آهو  سری تکان داد و

ای که پشت پنجره ایستاده بود. چشمش روی جعبه

گفت، کنار میز گذاشته شده بود ماند. آهو درست می

 ها بود. خصوصیات جعبه مثل همان جعبه

 بهش دست زدید؟ -
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جعبه را  دانست کدامشاننگاهش بین آنها چرخید. نمی

ها انگشتی روی جعبهتحویل گرفته. هر چند هیچ اثر 

پیدا نشده بود، اما امیدوار بود فرستنده اینبار اشتباه 

 کرده باشد. 

 آهو جلو رفت. 

 با دستکش برش داشتم. -

 اشکان سر تکان داد و به لعیا نگاه کرد. 

 کی تحویل داده؟ -

 لعیا شانه باال انداخت و آهو روی صندلی نشست. 

 جعبه اینجا فرستاده نشده.-

  یعنی چی؟-

 ی شما، افروز تحویل گرفته و ...خونه فرستادنش-
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به جعبه اشاره کرد. اشکان پا کشید و جلو رفت و 

ذهنش پر از آشوب بود. چه کسی جرات کرده بود پای 

 اش را وسط بکشد؟ خانواده

خورد و نگاهش روی اسم لعیا خون خونش را می

 پورمند که با خطوط کج و معوج نوشته شده بود ماند.

هو وارد آشپزخانه شد و وقتی برگشت یک جفت آ

. اشکان ای را به طرف اشکان گرفتدستکش کیسه

 ها را دستش کرد و روبان را باز.کشدست

وقتی جعبه باز شد همه اطراف میز جمع شده بودند و  

سرک کشیدند. اشکان متعجب دست در جعبه کرد و 

لباس مشکی را بیرون کشید. آنقدر کوتاه بود که 

 شخص نبود پیراهن است یا بلوز.م

نگاهی به آن انداخت و متوجه شد لباس خونی است.  

ی آن کار شده و پایین دامن تور دوزی بود.  هیچ یقه
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چیز دیگری در جعبه نبود. نگاهش سرخورد روی لعیا 

 هایش مانده بود.  هایش روی لبکه دست

 شناسید؟ شما این لباس رو می-

لعیا سریع سر تکان داد و آهو خیره نگاهش کرد. 

رو گرداند. وقت سر و کله زدن با لعیا را  اشکان

 نداشت. 

دانست افروز ترسیده. سریع گوشی را از جیبش می

 ی صادق را گرفت.درآورد و شماره

 رو جور کردی؟  دختره-

بیا به آدرس لعیا پورمند. دو تا مامورم با خودت بیار. -

 به پزشک قانونی هم خبر بده. 

 بمیره اون المذهب.گفتی با چشمای باز کشتیش؟ می-
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پاسخ گوشی را قطع کرد و در جیبش اشکان بی

گذاشت. پیش از پزشک قانونی صادق رسید. 

 کامال جدی بود. اشچهره

اشکان به جعبه اشاره کرد. صادق جلو رفت و خیره  

 شد به لباس. وقتی بلند شد به لعیا نگاه کرد. 

 شناسید؟ لباس رو می-

کل اعصابش به هم ریخته  لعیا که در همین سه ربع به

 اختیار فریاد زد. بود بی

 نه... نه.-
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 از جا بلند شد و صدایش بلندتر. 
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 ای رو بشناسم؟ چرا من باید چنین لباس مسخره-

 صادق جدی جلو رفت. 

 پس برای چی فرستادنش برای شما؟ -

 این رو برید از قاتل بپرسید. -

 صادق سر تکان داد. 

زنه حالتون بده. خانوم عزیز، رنگ و روتون داد می-

شما که با یه لباس به این روز میفتید وقتی دست مخبر 

 . شدیدرو گرفتید باید راهی بیمارستان می

 آهو رمیده جلو رفت. 

 شما مامور جدیدی؟ -

 صادق چرخید سمت او و جدی نگاهش کرد. 

ضمن با شما صحبت شما فرض کن که بله. در -

 کنم. نمی
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ها رفت که صادق با لعیا به سمت راهروی ورودی اتاق

دو قدم بلند خودش را به او رساند و رودررویش 

 ایستاد. 

باالخره که مجبوری حرف بزنی. خودتو خسته نکن -

 بانو پورمند. هر کی تو این پرونده حرف نزنه خودم تهو

 یشه، خیلی. درمیارم و اونوقت خیلی بد م توشو

لرزید. تمام وجودش شده بود قلب و در پاهای لعیا می

 تپید. گلویش می

 حرفی ندارم. -

 صادق خودش را کنار کشید و به راهرو اشاره کرد. 

 بفرمایید. راحت باشید. -

 تا لعیا یک قدم برداشت صادق صدایش را باال برد.
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فهمم و هم اون هم دلیل فرستادن این لباس رو می-

 انگشتری که تو دست مخبر بوده. فهمیدی خانوم؟ 

لعیا وارد راهرو شد و با بدنی لرزان خودش را به اتاق 

رساند. وقتی در بسته شد آهو رو در روی صادق 

 ایستاد. صادق به پهنای صورت خندید. 

 حالتون خوبه؟-

ار نه انگار که تا همین آهو متعجب نگاهش کرد. انگ

ی پیش با آن لحن تهدید آمیز و عصبی حرف چند ثانیه

 زد.می

 آهو رو به اشکان کرد.  

 سالمتی عقلی و روانی داره؟  این همکارتون-

خواست که توانست و نه میاشکان رو گرداند، نه می

 وارد بحث با آنها شود. 
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حتی از تاب بود. ترس او را قلبش برای دیدن افروز بی

شناخت که کرد. آنقدر او را میاین فاصله هم حس می

 بداند االن چه حالی دارد. 
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 دور خود چرخید و رو به صادق کرد. 

جنس پارچه، اثر انگشت، کجا دوخته شده، کی -

دوخته، هر چی اطالعات راجع به این لباس لعنتی 

 خوام. روشنه؟ هست می

 الم نظامی داد. صادق به شوخی پا کوبید و س

 اطاعت قربان. -

اشکان از در بیرون رفت. صادق چرخید و به آهو نگاه 

 کرد. 
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خانوم عزیز، اونی که سالمت روحی و روانی نداره -

 بینید.شمایید که تصویر به این واضحی رو نمی

دستش را سمت اتاق لعیا گرفته بود. آهو خیره نگاهش 

 کرد.

 چه تصویر واضحی؟ -

شنه که مادرتون داره خیلی چیزها رو مثل روز رو-

 کنه. پنهان می

 برای اولین بار سامان جلو رفت.

 شاید این قضیه درست باشه. -

 آهو نگاهش کرد و سامان ادامه داد. 

داشت  ایدستی که برای ما فرستاده شده بود نشونه-

دونستیم. برای شما که فقط من و مامان معنیش رو می

 این لباس.  هم یه انگشتر و حاال
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 صادق محکم کف زد. 

 آفرین مستر شرلوک. -

 سامان عصبی نگاهش کرد. 

 اشتباهه؟ -

 صادق سریع سر تکان داد. 

خواد بدونم چیزی راجع به ، درسته. فقط دلم مینه-

دونی که انقدر راحت اون انگشتر و یا این لباس می

 حدس زدی؟ 

 غزاله جلو رفت. 

 کنی؟  شما همیشه با بقیه اینطور برخورد می-

 صادق پوزخند زد. 

 با هر کسی که الزم باشه. -

 رو در روی سامان ایستاد. 
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ساعت پنج صبح روزی که پدربزرگتون کشته شدن -

 کجا بودید؟ 

 سامان محکم نگاهش کرد. 

 به سروان گفتم، رفته بودم بدوم. -

 ابروهای صادق باال رفت. 

کنی که من باور کنم؟ خودت این حرفت رو باور می-

چیزی در  ای؟ مسابقهاون موقع صبح رفتی بدویی

 پیشه؟ 

و جواب نداد. غزاله و سامان پر حرص نگاهش کرد 

داشتند. غزاله از اتهام آهو چشم از سامان برنمی

ترسید و آهو به همه کس، همه چیز، حتی به خودش می

 مشکوک بود.

 باالخره معلوم میشه کجا بودی. -
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 رو کرد به آهو.

 کنید؟ یه لیوان آب لطف می-

آهو سر تکان داد و وارد آشپزخانه شد. لیوان آب را از 

کن پر کرد، چرخید تا بیرون برود که صادق را  سردآب 

رو در روی خود دید. تا خواست صدا بلند کند صادق 

 دستش را باال برد و او سکوت کرد. 

 های من گوش بدی؟میشه چند دقیقه به حرف-

 آهو لیوان را روی میز گذاشت و خیره نگاهش کرد. 

 بله؟ -

 صادق جلو رفت و به چشمان آهو خیره شد. 

کنه، ان دالور روی مستندات و مدارک حرکت میسرو-

اما من روی غرایز. هیچ وقت هم پشیمون نشدم؛ ولی 
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همیشه یه بار اولی هست و برای همین یه سوال 

 پرسم. صریح ازتون می

 آهو خیره به او ماند و صادق محکم نگاهش کرد. 

 پدر بزرگت رو تو کشتی؟  -

آهو پر اخم نگاهش کرد. نه تنها از سوالش، از اینکه او 

 کرد جا خورده بود. صادق سر تکان داد. را تو خطاب می

 باشه. تیکه تیکه چی؟ -

هایش کف تر دستش مشت شد و ناخنآهو عصبی

 دستش فرو رفت. 

از این جریانات خبر داری؟ هر اتفاقی، کی جعبه ها رو -

 طور پخش شدن. ها اینآورده و چرا این تکه

 باالخره طاقت آهو طاق شد. 

 جناب. من از هیچی خبر ندارم.  نخیر-
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چند لحظه به چشمان آهو خیره شد و او نگاه از 

چشمان صادق برنداشت. نهایتا صادق نفس راحتی 

 کشید و عقب رفت. 

پس گوش کنید خانوم. چه بخواید و چه نخواید پای -

کی خارج از خانواده گیره. شاید قاتل ی تونخانواده

باشه، اما فعال مدرکی در دست نیست. داریم در مورد 

 کنیم. دشمنان احتمالی پدربزرگتون تحقیق می

دست دراز کرد و لیوان را برداشت و الجرعه سر کشید 

 و آن را روی میز گذاشت.

گم اگر فهمیدید بیاید جاسوسی کنید. نمی گمنمی-

نیه. اما لطفا مادرتون رو دونم نشدقاتل کیه بگید که می

 قانع کنید که با ما رو راست باشه. 

 پوزخند زد و از میز فاصله گرفت. 

 . گناههالبته اگر بی-
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 آهو خیره به او جلو رفت. 

 حاال شما گوش کنید آقای... -

 سروان کهنمویی. -

ای آهو متعجب نگاهش کرد. از احترامی که برای لحظه

کرد اشکان مافوق د فکر میصادق به اشکان گذاشته بو

 اوست.

خب سروان کهنمویی. اون شب مادر من از تو این -

کنید حال امروز مادر من خونه تکون نخورد. اگر فکر می

کنید. شاید چیزی در اشتباه می مربوط به قتل پدربزرگه

ی بد باشه که حتی مورد گذشته باشه، شاید یه خاطره

 دونم. اما مطمئنمنمیربطی هم به پدربزرگ نداره، من 

 . هیچ نقشی تو این فاجعه نداره

ذاریم که احتمال شما درسته. اون فرض رو بر این می-

 خاطره چیه؟ 
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 دونم. من نمی-

دونی. کی در مورد گیرم که شما نمیباز هم فرض می-

 دونید؟ دونه که حتی شما نمیمادر شما چیزهایی رو می

ن را از یاد برد. قلبش ذهن آهو پر کشید و جواب داد

سر و سامان کوبید. صادق خیره به او نگاه کرد. بی

دانست به زودی آهو دست به منتظر جواب نماند، می

 شود. زند که به نفع آنها تمام میاقداماتی می

خوب بهش فکر کنید خانم کبیری. کسی که داره از -

کنه دوستتون ی شما به ضرر شما استفاده میگذشته

 . دشمنه نیست،

از آشپزخانه که بیرون رفت آهو سرش را محکم تکان 

ی مادرش رخ فهمید چه چیزی در گذشتهداد. باید می

 داده که اینطور او را آشفته کرده.

 106_پارت#
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کرد، وقتی صادق با مامورین پزشک قانونی صحبت می

ها را دو تا یکی باال رفت و اشکان وارد خانه شد. پله

 سریع در را باز کرد. 

افروز روی مبل نشسته بود و امین کنارش. به محض 

 دیدن اشکان از جا بلند شد و جلو دوید. 

 حالت خوبه؟  -

 اشکان دقیق نگاهش کرد. 

 دم تو ترسیده باشی. کرمن خوبم، فکر می--

 پیش از اینکه افروز جواب دهد امین بلند شد. 

 من میرم یک کم استراحت کنم. -

 ها که باال رفت، اشکان رو به افروز کرد.از پله

 واقعا خوبی؟ -
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 افروز خندید.  

اولش خیلی ترسیدم، اما االن خوبم. اتفاقا خیلی بامزه -

 ها. ست اینطور خودنمایی

 اشکان سوییچ را روی میز انداخت. 

 منظورت چیه؟ -

 روبروی هم نشستند. 

ای داره که بسته رو فرستادن کنی دلیل دیگهفکر می-

خواد بگه همه چیز رو اینجا؟ هر کسی هست می

خواد رونده رو. میدونه؛ حتی آدرس مامور پمی

 تسلطش روی شرایط رو به رخ بکشه. 

 از جا بلند شد و به سمت آشپزخانه رفت. 

 . زودیاک قرن. ستکنم طرف خودشیفتهفکر می-
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در آن لحظه هیچ چیز مهم نبود جز حال خوب  افروز. از 

ی خودش جان کنده بود. صدایش ی لعیا تا خانهخانه

 را باال برد. 

 ر ندادی؟ چرا به من خب-

 صدای افروز از آشپزخانه بلند شد. 

 ها رو ببینم. العملخواستم عکسمی-

اشکان به آشپزخانه رفت و به کانتر تکیه زد. افروز در 

 حال گرم کردن غذا بود. 

 پس به آهو شک داری. -

افروز بشقاب را از مایکروویو درآورد و روی میز 

 گذاشت. 

رش رو ببینم. برای ماد العملخواستم عکسنه، می-

برم، اما گفت خونه همین گفتم بسته رو براش می
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گیره نیست و رفته کتاب بخره. گفت میاد خودش می

 جعبه رو. منم دیگه نتونستم اصرار کنم. 

ی ساالد را اشکان پشت میز نشست و افروز کاسه

 جلویش گذاشت. 

 دونم ناهار نخوردی. بخور، می-

 قاشق اول میان زمین و هوا ماند. 

دوستت مشکوکه افروز جان. چرا رفت خونه و بعد به -

 من خبر داد؟

 افروز روبرویش نشست. 

. دهاتفاقا وقتی اومد جعبه رو گرفت گفت بهت خبر می-

دونم بعد که رسید خونه گفت شارژ تموم کرده. می

صبح تو دانشگاه دنبال شارژر راستش رو میگه چون 

 گشت. می
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اشکان قاشق را در دهان گذاشت و سر تکان داد. 

خیالش آسوده شده بود. افروز خیلی راحت با این قضیه 

 ی او را هدف گرفته. کنار آمده بود که قاتل خانه

 مطمئنی خوبی؟ -

 خوبم. به یه شرط -

 اشکان نگاهش کرد. 

 چه شرطی؟ -

حت کن و شب با بابا بریم یه دوش بگیر، استرا-

 بیرون. 

خواست به او جواب منفی اشکان خسته بود، اما نمی

 دهد. 

 باشه. خودت به بابا بگو. من میرم یه دوش بگیرم. -

 باشه.-
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ساعت از هفت گذشته بود و افروز پشت در اتاق 

کوبید. اشکان لباس پوشیده از در بیرون اشکان در می

وز انداخت. آرایش افر یرفت. نگاهی به چهره

 مالیمش را دوست داشت. 

 بابا حاضره؟ -

 ی یکی از دوستاش. بابا گفت نمیاد، رفت خونه-

 اشکان سر تکان داد. 

 باشه. -

 وقتی پشت فرمان نشست، رو به افروز کرد. 

 جای خاصی مد نظرته؟ -

 آره، برو بهت میگم.-
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در طول مسیر اشکان تمام اتفاقات را برای افروز 

رفتند های دربند را باال میکرد. وقتی کوچهتعریف 

 افروز لب زد. 

بیخود نبوده که مخبر چنین آدمی شده؛ اجتماع گریز و -

 خودشیفته. 

کرد، اما درک او هیچ تاثیری روی اشکان درک می

کسانی که مخبر به آنها صدمه زده بود، نداشت. کمی 

 بعد افروز به رستورانی اشاره کرد. 

 همینجاست. -

کان وارد پارکینگ روبروی رستوران شد. ماشین را اش

پارک کرد و پیاده شدند. وارد خیابان که شدند افروز 

دستش را به سمت او دراز کرد. هنوز دست اشکان به 

دست او نرسیده بود که صدای تیک آف پیچید. اشکان 

ی ماشین او را ای را که از پنجرهدر آن برق اسلحه
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دایش همراه با صدای رگبار نشانه گرفته بود دید. ص

 شلیک میان کوه پیچید. 

 افروز.-

صدای رگبار قطع شد. ندید چطور ماشین ضارب دور  

خود چرخید و ایستاد. ندید ماشین دیگری پشت سر 

آن ایستاد و صادق از آن بیرون پرید. نگاهش روی 

ی افروز مانده بود و قلبش آنچنان پریدهلبخند رنگ

کوبید که هر صدایی را خفه کرده بود. دست افروز می

  ی اشکان.چنگ خورد به شانه

 خو... خوبم. -

های اشکان دور زانوهایش لرزید و تا خورد. دست

خون فرو  کمرش قالب شد و انگشتانش میان لزجی

 رفت. 

 خواستن... خواستن... میمی-
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را نگاه  آلودشلرزید. دست خونتمام وجود اشکان می

ی کرد و باور نکرد. نگاهش میان چشمان خمار شده

 افروز چرخید. 

 . نه... نه-

جان، آنقدر پر درد که صدای افروز لبخند زد، آنقدر بی

 ی اشکان در خیابان پیچید. خوردهفریاد زخم

 حق نداری... حق نداری بری. -

 افروز نشنید و لب زد. 

 تو... تونستم. -

اشکان محکم او را در آغوش گرفت و زانو زد، جلوی 

دید و جلوی زندگی، جلوی مرگی که به چشم می

 که چه تلخ نوشته شده بود.  سرنوشتی

 حرف نزن. -
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ها ایستاد. با صادق نفس نفس زنان باالی سر آن

دیدن حال افروز دستش میان موهای فرش گره خورد 

 و یک قدم عقب رفت.

 107_پارت#

 

 آمبوالنس تو راهه. -

های اشکان دور بدن افروز گره خورده بود و دست

خواهد او می فشرد که انگارآنچنان او را در آغوش می

را در خود حل کند. حتی شنیدن صدای آهو هم 

کرد جلوی تاب متعجبش نکرد. آهویی که سعی می

 خوردن اشکان را بگیرد. 

 شه. نکنید، خونریزیش زیاد می-

مهم نبود. دیگر هیچ چیز مهم نبود. افروز چشم بسته 

بود و انگار دنیا تاریک شده بود و دیگر چه فرقی 
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کرد دست بدهد یا نه. چه فرقی می کرد خونی ازمی

صدای فریاد مردم و مأمورینی که با آنها درگیر شده 

کس نبود. زندگی متوقف بودند تا جلو نیایند. دیگر هیچ

های اشکان هم. خیره به چشمان شده بود، نفس

 ی افروز مانده و در سرش غوغا بود. بسته

 شم سروان دالور. باالخره خودم فدات می-

گرفت. محکم فروز از عمق خاطراتش جان میصدای ا

 سرش را تکان داد و باز هم صدای او در سرش پیچید. 

وقتی مردم باید تو هم بمیری. حق نداری بعد از من -

 زندگی کنی. اصال چه معنی داره بدون من؟ 

چقدر زیبا خندیده بود و دل اشکان رفته بود برای 

واقعا بعد از دانست از ته دلش نیست. اما حرفی که می

او زندگی معنایی نداشت. باید صدای پیچیده در سرش 

کرد افروز رفته، باید کرد. واال باور میرا خاموش می
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کرد دنیا تمام شده. صدای آژیر آمبوالنس روی باور می

انداخت. دستی دراز شد و اشکان اعصابش خط می

 تر افروز را به خود فشرد. محکم

 نکن، دست نزن. -

 ببریمش بیمارستان. باید -

 اشکان محکم سر تکان داد. 

 نمیشه، دیگه نمیشه. افروز نه. این یکی نه. -

صادق زیر بغلش را گرفت و آهو به سختی افروز را از 

کشید میان دستانش بیرون کشید. صادق او را عقب می

شد و افروزش بود که روی و زانوهای اشکان خم می

. آهو سریع داخل ددرفت که دیگر برنگربرانکارد می

آمبوالنس شد و وقتی در بسته شد و اشکان دیگر او را 

ندید. بازویش را از دست صادق بیرون کشید و دور 

 خود چرخید. 
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 بردنش، بردنش.-

او را گرفت و محکم تکانش  هایصادق عصبی شانه

 داد. 

 به خودت بیا مرد. -

بلعید سر اشکان خیره به پیچی که افروز را در خود می

 تکان داد. 

 بردنش.-

 108_پارت#

 

صادق خیره نگاهش کرد. هیچ وقت او را اینطور ندیده 

 خود شده و ناامید. تاب، بیبود؛ آنقدر درهم شکسته، بی

 بردنش. -
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وقتی به خودش آمد که صدای سیلی در گوشش پیچید 

 اش سوخت. و گونه

 دیوونه شدی؟  بسه.-

گیج و گنگ به صادق نگاه کرد. افروز را کجا برده 

 ایستاده بود؟  بودند؟ چرا هنوز آنجا

تو چته؟ کجاست سروان دالوری که یه تنه هشت نفر -

 رو به خاک و خون کشید؟ 

 فهمید؟ فریاد زدگفت؟ اصال میصادق چه می

میرم، بگو به خاطر صادق. بگو بمیر می اون افروزه-

 کشم. اون صد نفر رو بکش، می

 بغض چنگ زد به گلویش. 

. نباید... اما نباید بالیی سرش بیاد. اون نباید بمیره-

 دیگه تابش رو ندارم صادق. تاب این یکی رو ندارم. 
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صدایش آنچنان دردی داشت که صادق جلو رفت و 

 صورتش را قاب گرفت. 

 اشکان.  اتفاقی نمیفته هیچ-

اش که ده بود. مثل همان چهار سالگیها شمثل بچه

پای افروز شکست و سه روز اشکان گریه کرد و فکر 

تواند راه برود. مثل دوازده کرد افروز دیگر نمی

که افروز مسموم شد و اشکان بود که تا او  اشسالگی

اش سالگیغذا نخورد، لب به هیچ چیز نزد. مثل هجده

فرانسه رفت، هر  که وقتی افروز برای دیدن برادرش به

روز از سه ماه را دقیقه شمرد و پشت پنجره کز کرد و 

 خون دل خورد. 

دوید، آنچنان سریع که صادق نفهمید کی از پیچ 

گذشت. پشت ماشین نشست و پا روی گاز گذاشت. 
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دستش را از روی بوق برنداشت تا اشکان او را دید. 

 سریع در ماشین را باز کرد. 

 برو. -

 ورد کوبید. محکم رو داشب

 برو صادق. -

صادق پا را تا ته روی پدال فشرد و چراغ گردان را 

 باالی سقف گذاشت. 

 اینا کی بودن صادق؟ کی بودن؟ -

همونایی که سه ماه پیش پدر زنت رو کشتن. -

 به تو بود. از جلوی در خونه تعقیبت کردن.  حواسمون

صادق آنچنان پیچید که هر دو به یک سمت خم شدند. 

 وقتی پیچ را گذراندند صادق ادامه داد.
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افروز برات تولد گرفته بود، قرار بود من و آهو هم -

 باشیم. داشتم میومدم که بهم خبر دادن تحت تعقیبی. 

  مشت محکمی روی فرمان زد

 به موقع نرسیدم. -

 اشکان پر حرص فریاد زد. 

گفتی تا افروز رو گفتی لعنتی. باید میباید بهم می-

 برگردونم خونه. 

 فهمید. . حال او را میصادق از زیر چشم نگاهش کرد

شد، هزار بار تا حاال تعقیبت کردن. فکر نمی-

 . کردیم اینم یکی از اون دفعاتهمی

 چرا نگفتی؟ چرا دستگیرشون نکردید؟ -

به چه جرمی؟ رانندگی تو خیابون؟ سه بار -

؛ گرفتیمشون. هر بار یه نفر بود و حرف نزدن اشکان
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نتقام از هم حرف نزدن. به خیال خودشون دارن ا

 .گیرنپاشیدن گروهشون رو می

 اشکان فریاد زد. 

 کشم. خودم اون اسماعیل رو به صالبه می-

 . اون که تو زندان نشسته و میگه از هیچی خبر نداره-

زد که صادق با دلهره نگاهش  اشکان آنچنان قهقهه

 کرد. اشکان کامال کنترلش را از دست داده بود. 

 خبری یعنی چی. دم بیخودم نشونش می-

دیگه همه چیز تمومه. حاال هم مدرک هست و هم -

موقع ارتکاب جرم دستگیر شدن. دیگه راهی نیست 

 که اسماعیل از زیرش در بره. در ضمن... 

 اشکان نگاهش کرد. 
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دونی که چی به . میپرونده زیر دست سرگرد کالنیه-

 روزش میاره. 

بود با  طمئنتوانست نفس راحت بکشد. محاال می

وجود سرگرد کالنی پرونده بسته شده؛ اما به قیمتی 

گزاف. زخمی شدن افروز بهایی نبود که اشکان بدهد و 

ی قاچاقچی خوشحال شود از بسته شدن پرونده

اش را از اسلحه که هم پدر زنش را گرفت، هم زندگی

 هم پاشید و هم افروز را راهی بیمارستان کرد. 

مز نگرفته بود که اشکان خودش را صادق هنوز کامل تر

از ماشین بیرون انداخت و بدون توجه به فریادهای 

 نگهبان دوید.

 109_پارت#

 

 فصل پنجم 
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در را آهسته باز کرد و وارد اتاق شد. افروز با رنگ 

هایش پریده سر گرداند و لبخندی کمرنگ روی لب

 توجه به آهو آهسته جلو رفت. نشست. اشکان بی

 خوبی؟ -

 فروز آرام پلک زد. ا

 بهترم. -

اشکان دستش را گرفت و با احتیاط روی تخت 

نشست. آهو نگاهی به آنها انداخت و از در بیرون رفت. 

 صادق با دیدن او پا تند کرد. 

 حالش بهتره؟ -

 آهو به دیوار تکیه زد و به او نگاه کرد. 

 بهتره. -
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 صادق کالفه به در اتاق چشم دوخت. 

 خدا رو شکر. -

های نیمه آهو سرش را به دیوار تکیه داد و از میان پلک

 بازش به او نگاه کرد. 

 خوب میشه. -

 صادق زمزمه کرد. 

باید خوب بشه، واال اشکان شیک و مجلسی سقف -

 بیمارستان رو میاره پایین. 

ی یک رابطهشد آهو کنجکاو بود، هنوز هم باورش نمی

 ی دوستانه باعث آن حال اشکان شود. ساده

 دوستی جالبی دارن. -

صادق که از اشکان شنیده بود آهو دوست افروز است 

 با تعجب نگاهش کرد. 
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عاشق هم بودن، فقط خورد پس  دوست؟ اونا-

 . جدا شدن شونکله

قلب آهو فرو ریخت، دستش مشت شد و با اینکه در 

زد شاهد چه چیزی بوده، روز حدس می تمام این چهار

اما شنیدنش حسی به او داد که در عمرش تجربه 

نکرده بود. حسی تلخ که باعث شد راه نفسش بسته 

 شود. 

 عاشق؟ -

ی او صادق با ابروهای گره خورده به دست مشت شده

 نگاه کرد. 

مگه دوست افروز نیستید؟ پس چطور از زندگیش -

 خبر ندارید؟ 

 های خشکش را تر کرد. آهو لب
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از لطف افروزه که به من لقب دوست داده، به خاطر -

کم از شه؛ واال من فقط یکالعادهروابط اجتماعی فوق

 ترم.دانشجوهای دیگه بهش نزدیک

انگشتانش گره خورد دور گردنش و به صادق چشم 

 دوخت. 

وقتی سروان رو به عنوان دوستش معرفی کرد، اصال -

ردم ممکنه این اشکان همون همسرش باشه. فکر نک

 آخه....

 صادق چشم از او برنداشت. 

همدیگر رو دوست داشته  چطور میشه دو نفر انقدر-

 باشن و از هم جدا بشن؟ 

 های سفید و جلو رفت صادق پا کشید روی سرامیک

 خونید؟ شما بگو چطوری، مگه روانشناسی نمی-
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 آهو پوزخند زد. 

بودن یعنی از همه چیز خبر داشته  شناسمگه روان-

باشیم؟ در ضمن اگر این علم ضامن آگاهیه، چطور باید 

 ذهن و قلب کسی رو بخونم که استاد این علمه؟ 

هایی که حتی به اش پر از آه بود، پر از حرفسینه

خودش هم اعتراف نکرده بود. نفس و کلماتش با هم 

 آزاد شد. 

. وقتی جدا شد یک کلمه دونستم عاشق شوهرشهمی-

در موردش حرف نزد و من هم به سکوتش احترام 

 گذاشتم. 

ی دو قدم ایستاد و به تابلوی صادق کنار او، به فاصله

 راهنمای بیمارستان چشم دوخت. 

 .مغز هر دوشون خرابه-

 آهو متعجب نگاهش کرد و صادق لبخند زد. 
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اما لج  ان. عاشق همدیگهلنواال، هر دو خل و چ-

دونم سر چی، اما اشکان از اینکه کردن. افروز رو نمی

 خورده. زده زخم افروز پسش

 ها را دنبال کرد. های سرامیکبا سر کفشش رگه

افروز زمان بدی رو انتخاب کرد. مادر اشکان تازه -

 فوت کرده بود. 

 اختیار جواب داد. آهو بی

دردی بوده مشترک بوده. قضاوت  پدر افروز هم. اگر-

نکنید سروان. مطمئنم افروز دلیل موجهی داره. 

 . کس از دل دیگری خبر ندارههیچ

گذاشته بود  اشصادق به او که دستش را روی سینه

 چشم دوخت. 

. نگاه کنه که آشتی کننبه هر حال اشکان قبول نمی-

هم  نکنید به اون حال و روزش. به هر حال دوستن، با
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بزرگ شدن؛ اشکان برای دوستش دست و پا زد، نه 

 برای زنی که تو بدترین شرایط تنهاش گذاشت. 

 آهو گره انداخت به ابرو و ایستاد. 

خواست خواد آشتی کنه؟ اگر میکنید افروز میفکر می-

 چرا جدا شد؟ 

طول راهرو را طی کرد و روبروی صادق به دیوار تکیه 

 زد. صادق خندید. 

ر دلیلی جدا شده مهم نیست. مهم اینه که باید به ه-

این پنبه رو از گوشش دربیاره که اشکان دوباره 

 قبولش کنه. 

 فک آهو منقبض شد. 

این چه طرز حرف زدنه؟ برای داشتن زنی مثل افروز -

جون هم ارزش کمی داره. اگر افروز خواست آشتی کنه 
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و اگر سروان حماقت کرد و قبول نکرد، لیاقتش رو 

 . نداشته

 

 110_پارت#

 

اش را پشت دستش خفه کرد. آهو با صادق قهقهه

 های سنگین نزدیک شد و میخکوب نگاهش کرد. قدم

 اصال آدم قابل احترامی نیستید سروان. -

دستش را پایین انداخت و انگشتانش خیال صادق بی

 را در جیب شلوارش فرو برد. 

افروز رو به شخصیت، اما شما چرا دارید سنگ من بی-

 کوبید؟ ارزشش رو داره؟ سینه می

 آهو سرخ شد. 
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متاسفم برای سروان دالور که دوستی مثل شما داره. -

 راحت پشت سر زنش حرف ...  دوستی که انقدر

 صادق دستش را باال برد. 

 زن سابقش... قشنگ هجی کن یادت بمونه. -

هایش روی آهو آنقدر مشتش را فشرده بود که رد ناخن

 سوخت. کف دستش مانده بود و می

زن سابقش هیچ معنایی پیش دوست قدیمی و عشق -

. شما واقعا از فقر شعور و احساس نداره همیشگیش

 برید. رنج می

سریع از او دور شد، صادق با سه قدم بلند خودش را 

 رد.به او رساند و راهش را سد ک

 گشتم چرا انقدراگر احساس نداشتم دنبال این نمی-

ای با هم تعجب کردی. چرا وقتی فهمیدی چه رابطه
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ها رو دودو زد. چرا هنوز داری اون ناخن دارن چشمات

 دی. کف دستت فشار می

قلب آهو فرو ریخت و ناخودآگاه مشتش را باز کرد. 

 صادق ادامه داد. 

کان کار سختی نیست. دوست داشتن آدمی مثل اش-

که دیدم. در حقیقت دوست نداشتنش  مردترین مردیه

 . سخته

پریده به نظر قدمی عقب رفت و به آهو که رنگ

 رسید لبخند زد. می

ازت خوشم اومد خانوم کبیری. شاید هنوز خیلی تو -

عشق غرق نشده باشی، اما رفاقت رو خوب بلدی. 

 . ده. ایوهللافروز حق داره که بهت لقب دوست دا

گفت، چرخید و دور شد. چند قدم که رفت رو برگرداند 

 و بدون اینکه به آهو نگاه کند، صدا بلند کرد. 
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 . خیالت راحت.مونهرازت پیش من می-

صادق رفت و همان زمان اشکان اهرم تخت را گرداند. 

 ابروهای افروز از درد در هم رفت. اشکان خندید. 

خود خودت رو سپر بال ری بیتو که طاقت درد ندا-

 کنی خانم داوودی. می

 افروز با درد خندید. 

ناراحت شدی که برای یکبار هم شده من شدم -

 قهرمان پرونده؟ 

ی سفید را روی پاهای او انداخت و اشکان ملحفه

بالش پشتش را تنظیم کرد. درد در کمر افروز پیچید، 

خواست مثل روز قبل اشکان بخش را اما لب نزد. نمی

 به هم بریزد. 

هایش را روی اشکان روی صندلی نشست و آرنج

 هایش. اش را کف دستتخت گذاشت و چانه
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 شنوم. می-

نوم رو از دهنت بندازی؟ هر بار ششه این میمی-

 کنم تو اتاق بازجویی هستم. شنوم حس میمی

 اشکان خندید. 

های بیمارستان تحت نخیر، شما در یکی از اتاق-

بازجویی هستی، مالقاتی و وکیل هم ممنوعه. پس 

 حرف بزن تا اون روم نیومده باال.

 111_پارت#

 

وی هایش رافروز نفس سنگینش را بیرون داد. مشت

تشک نشست تا خودش را کمی باال بکشد. اشکان که 

 های نگران او چشم دوخت. کرد به چشمکمکش می
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پرسی چرا این می از چی ناراحتی اشکان؟ چرا انقدر-

 کردی؟ کار رو کردم؟ تو بودی نمی

هایش رو دو طرف او اشکان روبرویش نشست. دست

 گذاشت و خم شد. 

کار از زنی که تو روم  دادم. اما اینمن انجام می-

 خواد من رو ببینه بعیده.وایساد و گفت دیگه نمی

این چهار روز  افروز ضعیف شده بود، زودرنج شده بود.

برایش مثل چهل روز گذشته بود. با اینکه اشکان گفته 

بود همه دستگیر شده و پرونده بسته شده خیالش را 

 د همکرد. وقتی اسماعیل را راهی زندان کرراحت نمی

ی کرد همه چیز تمام شده. اما همین پروندهفکر می

بسته شده پدرش را از او گرفت و ترسی به جانش 

 انداخت که روز و شبش کابوس شد. 

 از بغض لرزید.  هایشلب

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نرگس نجمی                                                         لب آینه شکستق

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 تو هیچ وقت من رو نشناختی.-

 اشکان دست او را میان دستانش گرفت. 

شناسم. افروزی که ازم جدا شد من این افروز رو می-

ازم  شناسم. کمکم کن بفهمم چطور وقتی انقدررو نمی

بریدی که گفتی تمومش کن و بعد خودت رو به خطر 

 انداختی برای اینکه زنده بمونم. 

هایش سرازیر شد. اختیار روی گونههای افروز بیاشک

 لب زد. 

ی بابا رو بغل کردم وقتی... وقتی جسد سرد شده-

 دونی چه حسی داشتم؟ می

 دونم. می-

 صدای افروز باال رفت. 
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دونی. امیدوارم بابا من رو ببخشه، اما با تمام نمی-

عشقی که به بابا داشتم فکر کردم اگر اون لحظه جسد 

 تونستم نفس بکشم؟ ذاشتن میتو رو تو بغلم می

ایش هاشکان مبهوت نگاهش کرد و افروز به اشک

 محابا فروبریزند. دیگر سکوت کافی بود. مجال داد بی

بهت گفته بودم این کار رو عوض کن، درسته، خودتم -

گفتی که جدی نبودم. اما فکر اینکه یه روز یه خبر بد 

وقتی بابا رو کشتن اون خبر  برام بیاد همیشه باهام بود.

خبر  رو کشتن بد رو نگرفتم، وقتی گفتن به جای تو بابا

 رسید. 

هایش را میان توجه به درد خم شد و دستهق زد و بی

 دستان اشکان مشت کرد. 
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ی تو رو برام بیاره شد فکر اینکه یه روز، یکی، جنازه-

کابوس شبام و تو فکر کردی اگر هر شب تو اون اتاق 

 زنم به خاطر باباست. در بسته فریاد می

هایش را فنفسش از گریه بند آمده بود، اما باید حر

 کرد. تمام می

ات رو میاوردن. یه روز هر شب تو خواب یه جور جنازه-

گفت مردی، یه بار صادق، یه بار کالنی میومد می

برد سر خاکت. هر شب یه جور بود. حیدری من رو می

 تونستم تحمل کنم اشکان. رفتم که نبینم. نمی

 اش کوبید تا نفسش باال بیاید. مشت محکمی به سینه

ی این سه ماه روزی صد بار اما نتونستم. تو همه-

 مردم و زنده شدم. 

های خیس و های اشکان را گرفت و با چشمدست

 اش لب زد. های به هم تنیدهمژه
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 میرم. اشکان...  اگر قرار به مرگه با تو می-

کرد و چقدر دختر اشکان با قلبی پر تپش نگاهش می

جان گرفته  ایشهروبرویش را دوست داشت. از حرف

 بود. 

 جان اشکان. -

ترسیدم. ببخش که تنهات  ببخش... ببخش که انقدر-

 تونم برگردم. گذاشتم... ببخش که نمی

های اشکان باریک شد. در زمانی که افروز حرف چشم

زد، فکر کرد همه چیز درست شده و دوباره با او می

 گیرد. افروز تاب خورد. زندگی را از سر می

م این چهار روز به این فکر کردم که من باهات تما-

 داشتیم و ...  ایشد؟ اگر بچهبودم. اگر نبودم چی می

 پیچید.  هقشصدای هق

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نرگس نجمی                                                         لب آینه شکستق

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ای و باالخره این اتفاق تونم. تو عاشق بچهمن نمی-

تونم تصور کنم وقتی اون بچه بیاد، اگر . نمیمیفته

 م. اتفاقی بیفته بدون تو با اون بچه چیکار کن

های افروز اشکان از جا بلند شد و فاصله گرفت. دست

 از دستانش جدا شد و در هوا ماند. 

 تونم، ببخش اشکان. نمی-

اشکان سر تکان داد. احساس خفگی تا پشت 

 داد باال آمد. هایی که بغضش را فرو میچشم

ها. افروز. با هم دوستیم. مثل تمام این سال باشه-

 دیگه در موردش حرف نزنیم، هیچ وقت. 

 های بلند از در بیرون رفت.روبرگرداند و با قدم
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های سنگین جلو رفت. آهو با دیدن حال او مردد با قدم

کرد. برای وارد اتاق افروز شد. افروز هنوز هم گریه می

توانست رهایش کند و قی که نمیخودش، برای عش

 ترسید.ای که از آن میبرای آینده

 آهو سری تکان داد و جلو رفت.  

 باز چیکار کردی افروز؟ -

شاهد این بودن که افروز تا لب مرگ رفت و برگشت، 

آنها را به هم نزدیک کرده بود. آهو چهار روز از کنارش 

تکان نخورده و افروز بود که در تمام دقایقی که او را 

کرد. اشکانی که یا در کرد، اشکان را آرزو مینگاه می

 حیاط بیمارستان بود و یا در اتاق او. 

تونم آهو. اشکان راست گه نمیکاری نکردم. فقط دی-

 ، باید برم تا فراموش کنم. گهمی
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آهو کنارش نشست و دستش را میان دستان خود 

 گرفت. 

چرا بری؟ مگه دوستش نداری؟ مگه زندگی خوبی -

 نداشتید؟ 

 افروز با درد لبخند زد. 

رویایی بود. اما وقتی زنگ در خونه رو  زندگیمون-

اومده خبر بده اشکان کردم یکی زدن فکر میمی

خورد تا شماره رو . تلفن که زنگ میگردهبرنمی

شد که خودشه و از اداره دیدم خیالم راحت نمینمی

 نیست. تمام اون روزها با ترس زندگی کردم. 

 آهو لبخند زد و پشت دست افروز را نوازش کرد. 

دونستی افروز. مگه تازه به هم برخورد کردید؟ تو می-

 دونستی و هم خطراتش رو. و میهم شغلش ر
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دونستم! حتی همراهیش کردم چون سنم پایین می-

بود و هر دو پرهیجان بودیم. اما یه نگاه به من بکن 

آهو، تا مرگ رفتم و برگشتم. اگر یه روز اتفاقی برای 

ای بیاد و من مجبور شم به اون اشکان بیفته، اگر بچه

 ه؟ بچه بگم پدرش توی یه ماموریت کشته شد

سرش را به شدت تکان داد و ابروهایش از سر درد در 

 اش را ماساژ داد. هم رفت. پیشانی

 ، اما من همینم. تونم. بگو ضعیفم، بگو ناتوانمنمی-

در یک لحظه حالت تهوع امانش را برید. آهو از جا 

 پرید. 

 چی شد؟ -

 افروز سعی کرد حالت تهوعش را کنترل کند. 
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. بدنم و سرم رض داروی بیهوشیهکنم از عوافکر می-

 ده، مخصوصا نیمهکنه و حالت تهوع امون نمیدرد می

 . شبها

آهو دقیق نگاهش کرد. افروز سرش را به بالش تکیه 

داد و آهو تخت را خواباند. برای صحبت کردن با افروز 

 خواست به او فشار بیاورد. زود بود و نمی

هسته از در بیرون های افروز سنگین شد، آوقتی چشم

ها و وارد حیاط شد. . آرام پا کشید روی سرامیکرفت

دستش را سایبان کرد و اطراف را نگاه کرد. همه در 

ای با دسته ای از درد خم شده و عدهتکاپو بودند. عده

 خوردند. ی شیرینی در حیاط چرخ میگل و جعبه

خواست تنها یک ربع از ساعت مالقات مانده بود و می

خوابی و خستگی ه خانه برود. سه شب و چهار روز بیب

 آورد. داشت او را از پا درمی
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 ی اشکان را گرفت. گوشی را از کیفش درآورد و شماره

 سروان.-

 بفرمایید. -

 گردم. افروز خوابه. من میرم خونه و شب برمی-

اشکان دستی در موهایش فرو برد و به صادق نگاه 

 کرد. 

 .رسونهصادق شما رو می-

ابروهای صادق باال پرید. آهو که بسیار خسته بود 

 تعارف نکرد. 

 بینمشون.جلوی در بیمارستان می-

 اشکان گوشی را قطع کرد و رو به صادق کرد. 

 االن میاد جلوی در. برو. -

 ست حتما. رستورانم ببرمش؟ گرسنه-
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 اشکان به سمت ماشینش راه افتاد و صادق به دنبالش. 

 نیازی نیست. ظهر نشده. -

 میوه، کیک؟ آب-

 اشکان ریموت را زد و در را باز کرد. 

 صادق. -

 چند باشه؟  موزیک؟ ولوم-

 کافیه دیگه. برو. -

صادق با خنده دستش را به عالمت خداحافظی بلند 

 کرد و دور شد. 

ی کالیی ی را روی مگنت گذاشت و شمارهاشکان گوش

را گرفت. وقتی کالیی جواب داد از جای پارک بیرون 

 رفته بود.
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گزارش بده کالیی. دستت خالی نباشه که اصالً -

 حوصله ندارم.

درپی روی اعصابش ها بلند و پیصدای بوق ماشین

رفت. ترافیک سختی شده بود و دلیلش را می

 فهمید. نمی

 حرف بزن. -

. فقط یه خونه توشه قربان اسم اون کوچه خرمشهره-

 . و کال خالیه

هایی اشکان سرش را از پنجره بیرون برد و جز ماشین

کردند راه باز کنند ندید. کف دستش که سعی می

 محکم روی فرمان نشست. 

ها پرسیدید خونه مال کیه؟ باالخره یکی باید از مغازه-

 بدونه. 
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قربان. استعالم ثبت امالک  نیازی به مغازه نبود-

 . رسیده. خونه مال مخبر کبیریه

ابروهای اشکان باال پرید و کالفه نفسش را آزاد کرد. 

 که لبخند روی لبش نشسته بود جواب داد. در حالی

 جا قصابی شده. . حکم تفتیش بگیرید. مخبر اونخوبه-
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کالیی که تا آن زمان چنین ادبیاتی از اشکان ندیده بود 

 فهمید اشکان تحت فشار است. 

 اطاعت. -

ی اشکان خط را قطع کرد و آهسته جلو رفت. همه

کم به مانعی که کردند. کمها راهشان را کج میماشین

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نرگس نجمی                                                         لب آینه شکستق

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ی درخت شکسته کرد تصادف باشد رسید. تنهفکر می

 کرده بود. و روی زمین خم شده و راه را سد

در همان زمان صادق با پاکت آبمیوه و کیک از سوپر 

بیرون رفت. وقتی پشت فرمان نشست، آهو که سرش 

 را به صندلی تکیه داده و چشم بسته بود صاف نشست. 

 ممنون. -

صادق کیک و آبمیوه را دستش داد و ماشین را روشن 

 کرد. 

کنم این تصور رو در کنم. دارم سعی میخواهش می-

تو ایجاد کنم که خیلی باکالسم، به موهای منگول 

 منگولم نگاه نکن.

آهو با یک دست آبمیوه و با دست دیگر کیک را باال 

 گرفت. 

 خوای نشون بدی با کالسی؟ ها میبا این-
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 صادق خندید و سرعتش را باال برد. 

خوای بریم رستوران؟ عالی قاپو ده؟ میجواب نمی-

ل هما... کجا رو دوست گاندی، شاندیز جردن، هت

 داری؟ 

 آهو سرش را تکیه داد و چشم بست. 

 دوست دارم من رو برسونید خونه. -

 صادق زیر چشم نگاهش کرد. 

 دید؟ چشم، آدرس می-

های خمار شده نگاهش آهو چشم باز کرد و با چشم

 کرد. 

 اومدید منزل ما. -

بله. سروان کهنمویی اومده، اما من االن راننده -

 م، آدرس ندارم. آژانس
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 آهو باز هم چشم بست. 

ببخشید مزاحمتون شدم. واقعا توانایی تعارف با -

 اش... 

 هایش باز شد و صادق پوزخند زد. چشم

 بله... بله متوجه شدم. -

 آهو خیره به پوزخند او مانده و دستش مشت شد. 

اعتماد به نفستون زیادی باال نیست؟ به خاطر -

اکشن از من دیدید ند تا ریخستگی و اعصاب خرابم چ

 کنید بزرگترین راز جهان رو کشف کردید. و فکر می

کشی صادق با دیدن چراغ قرمز، دقیقا پشت خط

 ایستاد. 

باشه خانوم، حرص نخور. تو رازی نداری و منم -

 شی؟ طوری آروم میچیزی نفهمیدم. این
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دانست واکنش تندش آهو لب گزید و رو برگرداند. می

 ر تأیید زده به حدس صادق. بدتر مه

 آرومم سروان. -

 اسم من صادقه. -

 برای من شما سروان کهنمویی هستید و الغیر. -

تایمر خراب شده و در چهارراه هرج و مرج شده بود. 

صادق ماشین را جلو برد و سعی کرد از میان ترافیک 

 گره خورده راه باز کند. 

 اینم باشه. -

 آهو متعجب نگاهش کرد. 

 زیادی رام شدید. -

صادق قهقهه زد و ماشین را از میان دو ماشین دیگر 

 بیرون کشید. 
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 ی هستم. صبر آهو جان، من آدم صبور-

 وقت؟ اون برای چی-

خواست صادق را بکوبد و ناخودآگاه دلش می

دانست بیشتر از دست خودش عصبانی است که می

صادق حرف قلبش را خوانده و دارد سر او خالی 

 کند. می

 برای اینکه به خودت بیای و ...-

آخرین ماشین را پشت سر گذاشت و پایش را روی 

 پدال گاز. 

کنی مرده بری که باال سرش گریه میبفهمی این ق-

 توش نیست. 

 باز هم به آهو نگاه کرد و به پهنای صورت خندید. 

 وقت شاید بتونی صادق صدام کنی.اون-
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 اش گرفت. فهمید و خندهآهو کامال منظور او را می

 این طرز جدید پیشنهاد دادنه؟ -

 صادق خیلی عادی به او نگاه کرد. 

 . مشکلی داره؟ آره-

آهو رو برگرداند که صادق لبخند عمیقش را نبیند، اما او 

 دید. 
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 . برهخب خدا رو شکر خیلی زمان نمی-

کند هیچ نشانی از آهو سعی کرد وقتی نگاهش می

 لبخند روی صورتش نباشد.

 شید؟ زود صمیمی می قدربا همه ان-
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 . که چشماشون خوشگله نه، فقط با اونایی-

اختیار خندید. اما بار آهو نتوانست تحمل کند و بیاین

 ی صادق جدی بود. چهره

 زیادن دخترایی که چشماشون قشنگه.-

 . درسته-

 دهان آهو باز ماند. 

 واقعا که...-

 صادق بلند خندید. 

 ای؟ چیه؟ دوست داشتی بگم یه دونه-

برای اولین بار آهو دلش کمی شیطنت خواست. کمی 

 دخترانه بودن. 

 مگه بده؟ -
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که قول بدی یه روز صادق نه، بد نیست. به شرط این-

 صدام کنی. 

آنقدر جدی گفت که لبخند آهو جمع شد و به خود 

 نهیب زد که دست از شیطنت بردارد. 

 حتم. من با کهنمویی را-

ی آنها ایستاد. به در ماشین تکیه صادق جلوی در خانه

 زد و نگاهش کرد. 

 ام.صبر آهو جان، من آدم صبوری-

آهو پیاده شد و آرام وارد ساختمان شد. صادق با لبخند 

که پا روی گاز گذاشت و راهی اداره شد.  آهو در حالی

کرد چشم بست و انداز نگاه میدر آسانسور به شماره

کرد ذهنش را از صادق، اشکان و حتی افروز  سعی

 خالی کند. 
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چیز برایش مهم نبود. آنقدر خسته بود که دیگر هیچ 

خوابی نیست، اش از سر بیدانست خستگیخودش می

ذهنش خسته بود. از جنگیدن با خودش هر زمانی که 

به اشکان نگاه کرده و ناخودآگاه قلبش تپیده بود. از 

ودش نهیب بزند که افروز دوست اینکه هر لحظه به خ

ترین ترین و تاریکاو است و حتی نباید در انتهایی

 قسمت ذهنش به اشکان فکر کند. 

از آسانسور بیرون رفت و کلید به در انداخت که صدای 

 فریاد غزاله را شنید. 

. باید عوضش کنم تو به این میگی ماشین؟ لگنه-

 خوام. مامان. من پول می

از کرد و وارد شد. سر لعیا و غزاله چرخید آهو در را ب

سمت او. آرام کیفش را به جا لباسی آویزان کرد و 

 مانتو را روی آن و شالش را هم. 
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 آهسته جلو رفت. 

ای سالی ماشینت چیه غزاله؟ کدوم دختر بیست ساله-

 کنه؟ یه ماشین عوض می

 غزاله کالفه دست کشید میان موهایش و نشست. 

 خالق شروع کرد. باز خانوم ا-

 آهو پر اخم جلو رفت. 

 مودب باش. -

 غزاله نفسش را بیرون داد و به مادرش نگاه کرد. 

 خری یا نه؟ چیکار کنم مامان؟ ماشین رو می-

لعیا خسته از جنگی که یک ساعت بود در جریان بود 

 ایستاد. 

 دونی. . خودت خوب می. پولی نداریمنه-
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رفت، آهو خسته خودش را وقتی به سمت آشپزخانه می

ی های بستهروی مبل انداخت. غزاله با حرص به چشم

 او نگاه کرد. 

 تو واقعا ناراحت نیستی؟ -

 آهو چشم باز نکرد. 

 از چی؟ -

 دیگه یه قرون پول نداریم. -

تاج مبل تکیه داد و آهو کوسن را برداشت، آن را به 

 دراز کشید و چشم بست.

 112_پارت#

 

اون چیزی که تو بهش میگی یه قرون زیر دویست -

 میلیون نیست؛ مطمئنم. 
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 غزاله از جا بلند شد و به سمت آشپزخانه رفت. 

 فروشی؟چرا سهام بابا رو نمی-

های آهو سنگین شده صدایی از آشپزخانه نیامد. چشم

 شد. و صدای غزاله دور می

 بفروش راحتمون کن. -

 لعیا از آشپزخانه بیرون رفت و رو در روی غزاله ایستاد. 

احمقم؟ اگر  بفروشم که برای تو ماشین بخرم؟ انقدر-

 بفروشم از کجا بیاریم بخوریم؟ 

شد. صدای غزاله زمزمه به ذهن آهو دور و دورتر می

 رسید. نظر می

گی سود سهام؟ واال بدیش تو به ماهی ده میلیون می-

 . دهدست یکی خیلی بیشتر از اینها بهت سود می

 صدای وکیل مخبر در ذهن آهو چرخید. 
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صد در صد سهام کارخونه منتقل میشه به خانوم -

ملیحه کبیری که تا زمان حیات حق واگذاری اون رو به 

کسانی که به  اعضای خانواده ندارند؛ چه خانواده و چه

کنند. نوعی با خانواده نسبتی دارند، یا نسبت پیدا می

های آقای کبیری ازدواج کنند، خانم ملیحه یعنی اگر نوه

تونه سهام به نام ایشون بزنه و حتی به نام کبیری نمی

 هاشون. بچه

از جا پرید، آنچنان ناگهانی که لعیا و غزاله ترسیده 

 دوید. نگاهش کردند. لعیا سریع جلو 

 چی شد آهو؟ -

فکر کند. غزاله  خیره به مادرش ماند و سعی کرد دقیق

گفت، چطور سود حتی یک درصد از سهام درست می

ی به آن بزرگی ده میلیون بود؟ تازه آنهم از دو کارخانه

ماه پیش. قبل از آن سهمشان هفت میلیون بود. اگر 
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اینطور بود چطور مخبر آنقدر بریز و بپاش داشت؟ 

دانست درآمد آن کارخانه خیلی بیشتر از این ارقام می

 است. 

 زد. لعیا دستش را گرفته و ترسیده صدایش می

 آهو، خوبی؟ -

 زمزمه کرد 

 خوبم... خوبم... -

اما این مهم نبود؛ مهم این بود که مخبر تمام سهام را 

به ملیحه سپرده بود. چطور سهامی که متعلق به 

ت آن را داشت به خواهرش خودش نبود و تنها مدیری

 داده بود؟ این ممکن نبود. مگر اینکه... 

اش را از کیفش درآورد و به سمت از جا پرید. گوشی

اتاقش رفت. غزاله و مادرش در آشپزخانه مشغول 
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ی کامیار را بحث بودند که او وارد اتاقش شد و شماره

 گرفت. 

 ی عزیز. پارسال دوست امسال آشنا. به به! دایی زاده-

آهو خودش را به انتهای اتاق رساند و صدایش را 

 پایین برد. 

 یه سوال دارم. -

 چه سوالی؟  -

 دونی بابام چقدر سهام داشته؟ می-

امیدوار بود جواب کامیار مثبت باشد. تمام وجودش 

 گوش شد. 

 تونم بفهمم. نه، اما می-

 . منتظرم-
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هایی که وقتی گوشی را قطع کرد به رفت و آمد ماشین

توانست صبر کند. لولیدند خیره ماند. نمیدر هم می

خستگی را از یاد برد و از اتاق بیرون رفت. خواب و 

 صدایش باال رفت. 

 چهره. ی ماهرم خونهمامان، من می-

 لعیا از آشپزخانه بیرون رفت. 

 چرا؟ -

 عصبی بود، کالفه بود و بدبین. 

 چهره سر بزنم؟ باید دلیلی باشه که به ماه-

 لعیا متعجب از لحن عصبی او جلو رفت. 

کردی از قیقه پیش داشتی غش مینه، اما تو تا دو د-

 خستگی، یه دفعه چی شد؟ 
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را از جا  آهو مانتو و شالش را برداشت و سوییچش

 کلیدی. 

 خواب از سرم پرید. -

 از در که بیرون رفت غزاله باز هم شروع کرد. 

 خری؟ نمی-

لعیا کالفه نگاهش کرد و دیگر جوابش را نداد. آهو اما 

نسرد باشد. اگر آنها کرد کمی خودر راه سعی می

ها سهامی در شرکت نداشتند، پس چرا مخبر به آن

دانست پدربزرگش نه آدم مسئولیت داد؟ میپول می

برسد و نه  اشهای یتیم شدهپذیری بود که به نوه

شد مخبر ها داشت. هیچ چیز باعث نمیای به آنعالقه

کبیری به کسی کمک کند مگر منفعت. اما از لعیا چه 

 اش کرده بود. برد؟ همین سوال دیوانهی مینفع
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چهره تمام تالشش را به کار بست که به ی ماهتا خانه

خودش مسلط شود. وقتی وارد خانه شد، برخالف 

همیشه از کلیدش استفاده کرد. دیگر مخبری وجود 

نداشت که با دیدن آنها بگوید آنجا طویله نیست که 

ی داخل، آنجا خانهسرشان را بیندازند پایین و بیایند 

بود، زنی که دو حس متضاد در آهو ایجاد  چهرهماه

چهره و تحسین های ماهکرد، ترحم از سر ضعفمی

 . برای قدرتش
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کشید صدای لوتوس را ها پا میفرشوقتی روی سنگ

شنید. سگ نشسته بود و کریم باالی سرش چمباتمه 

 زده بود.
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ی به درختان نزدیک النهعفیفه در حال آب دادن  

 لوتوس بود. 

 آب نپاش، لوتوس بدش میاد. -

که در بالکن  چهرهسر آهو باال رفت و با دیدن ماه

 ایستاده بود.

 چهرهزمانیکه مادرش به عزای شهباز نشسته بود،  ماه 

های او را گرفت. ماه دست اشبا تمام دلمردگی

ای را به یاد آورد که گاهی او را تا مدرسه چهره

کرد و برایش کیک درست رساند. با او بازی میمی

ای که مادربزرگش نه، چهرهکرد. چقدر ماهمی

ت. زنی که مخبر ضربه اش بود را دوست داشاسطوره

 چهره. ماهخاستزد و او از جای دیگری برمیمی

 . ققنوس او بود، تمام ناشدنی، نامیرا
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ای کرد تکهبا دیدن جست و خیز لوتوس که سعی می

گوشت را از دست کریم بگیرد، با لبخندی کمرنگ جلو 

 رفت. 

 کنی کریم؟چیکار می-

  کریم خندید و دستش را باالتر گرفت.

 . دوست داره. کریم لوتوسو دوست داره-

 عفیفه شلنگ را در باغچه رها کرد و شیر را بست. 

 خوش اومدی دخترم. -

نگاه آهو روی صورتش نشست. در چهل و سه سالگی، 

مانند زنان شصت ساله شده بود. خطوط کنار 

هایش را دنبال کرد و وقتی به خط لبخند رسید چشم

 قلبش گرفت. 
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 چهرهها ماهکسی بود که در تمام این سال عفیفه تنها

 را رها نکرده بود و برای همین آهو او را دوست داشت. 

 ممنونم عفیفه جون. خوبید؟ -

 خوبم عزیزم، خوبم. -

زد. با عفیفه می پرید و کریم قهقههلوتوس هنوز می

 ای از نگاهش در بالکن مانده بود. قدم شد و گوشههم

رو به آسمان گرفته و چشم بسته  چهرهجایی که ماه

 رقصید. بود و دامن سیاهش در باد اواخر شهریور می

هیچ وقت نتوانست مادربزرگ صدایش کند، که اگر 

وند و نسبت او با پدربزرگش را زد یعنی پیصدا می

فقط  چهرهوقت اینطور نشد. برای او ماهپذیرفته و هیچ

بود. با تمام غرورش، وجاهتش، خمودگی و  چهرهماه

 . اشافسردگی

 گناه داره کریم، غذاشو بده مادر. -
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هر دو روبروی کریم ایستادند و او نگاهی به گوشت 

 انداخت و نگاهی به آنها. 

 . باشه.باشه-

انداخت عفیفه به بالکن وقتی گوشت را روی زمین می

 کرد. نگاه می

 این روزا زیاد حالش خوب نیست. -

اش خالی شد. انگار هیچ آهو عمیق نفس کشید و سینه

 آمد. چیز در بدنش وجود نداشت جز هوایی که باال نمی

 دونم. می-

 لوتوس گوشت را برداشت و کریم دست زد. 

 کریم لوتوسو دوست داره. دوست داره. آفرین پسر،-

عفیفه دستش را میان موهای سیاهش کشید و لب 

 گزید. 
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 شه، اما بدتر شده. کردم بعد از آقا بهتر میفکر می-

 آهو کنجکاو نگاهش کرد. 

 اتفاقی افتاده؟ -

 نه. -

گذاشت صدای صدای بو کشیدن و پارس لوتوس نمی

 همیشه ضعیف عفیفه را بشنود. 

 کریم ساکتش کن. -

. 
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 کریم گنگ نگاهش کرد و آهو رو به عفیفه کرد. 

 چی شده؟ -
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چند روز پیش تمام اودکلنای آقا رو پاشید به در و -

دیوار اتاقش. سه ساعت تموم تو اون اتاق نشسته بود 

اصرار کردم بیاد بیرون نیومد. آخر ترسیدم  و هر چی

 ها رو باز کردم. نفسش بگیره، همه پنجره

 آهو نگاه دردمندش را به ماه چهره دوخت. 

دیروزم گفت لباسای آقا رو جمع کنم. فکر کردم میگه -

ببر انبار یا بده بیرون، اما همه رو کرد تو چمدون و 

زل گذاشت وسط سالن و نشست و یه ساعت بهشون 

 زد. 

آهو به جای خالی ماه چهره در بالکن چشم دوخت و 

 هایش را پاک کرد. عفیفه اشک

 طاقت ندارم اینطوری ببینمش آهو. -

ی ظریف او حلقه شد و به ماه دست آهو دور شانه

 شد نگاه کرد. چهره که نزدیک می
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 درست میشه. -

های آهو روی کشید و چشملوتوس گوشت را بو می

توانست فکرش را جمع کند. مانده و نمیغذای لوتوس 

 سر و سامان کوبید. عفیفه لب زد. قلبش بی

 کاری میشه براش کرد؟ -

لوتوس گوشت را پرت کرد و جلوی پای عفیفه 

انداخت. ماه چهره کنار عفیفه ایستاد و یکباره صدای 

ی لوتوس بلند شد. کریم محکم به شکمش زوزه

 کوبید. می

 پسر بد.  بخور، بخور پسر بد.-

ماه چهره کریم را عقب کشید و کریم همچنان داد 

 زد. می

آهو به گوشت خیره مانده و عفیفه چشم به ماه چهره 

 داد او را درست ببیند. هایش مجال نمیدوخته و اشک
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 روبروی کریم ایستاد.  چهرهماه

 قرصات کجاست کریم؟ -

 کریم مظلوم نگاهش کرد. 

 تموم شده که. -

 رو به عفیفه کرد.  ماه چهره

 چرا نمیگی براش بخرم؟ -

عفیفه نتوانست جواب دهد. سرش را میان دستانش 

چهره، گرفت و به سمت خانه دوید. نگاه آهو میان ماه

چرخید. کریم و گوشتی که جلوی پایش افتاده بود می

 کریم فریاد زد. 

 قایمش کردم. قایمش کردم. -

ماه چهره به کریم که گوشت را زیر پیراهنش گرفته 

 رد. چرخید نگاه کبود و دور خود می
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 حالش خوب نیست. -

 ست.مثل همیشه-

لرزید، خشک، ماه چهره به آهو خیره شد. صدایش می

 دار. رگه

 کنی؟ واقعا اینطور فکر می-

 آره. -

ماه چهره جلو رفت و کریم به سمت حیاط پشت 

 شان دوید. خانه

 دم گربه بخوره. پسر بد، بد. می-

 ماه چهره کنار آهو ایستاد. 

 . اما به نظر من خوب نیست-

 خوبه.-

 ماه چهره دقیق نگاهش کرد. 
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 شاید اون خوب باشه، اما تو خوب نیستی. -

هایش را روی بازوهایش گذاشت و در خود آهو دست

 لرزید. جمع شد. تمام بدنش می

. . فقط این روزها اعصابم تحت فشارهچهرهخوبم ماه-

. غزاله دائم با مامان خوابمبیمارستانه، خودم بی دوستم

 . امبحث داره و من فقط... فقط خسته

 ماه چهره پوزخند زد. 

دونی که منظورم این چیزها نیست. یه آدم عادی می-

 ده. العمل نشون مینسبت به اتفاقات اطرافش عکس

شد و تمام توانش را جمع کرده زانوهای آهو خم می

 ین نخورد. بود که زم

فکر  العمل نشون دادن ندارم. انقدرتوانی برای عکس-

خواد تو ذهنم هست، انقدر سوال دارم که حتی دلم نمی

 خوام بدونم. بپرسم. نمی
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شناخت. دستش را دور بازوی این آهو را ماه چهره نمی

 او حلقه کرد. 

رسه که تو بپرس آهو. باید بدونی، واال روزی می-

زار تا سوال که هیچ امیدی به پیدا کردن مونی با همی

 جوابشون نیست.

کشید و توان آهو هر لحظه تحلیل ماه چهره او را می

رفت. صدای پارس لوتوس میان صدا فریادهای می

 شده بود عفیفه گم
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 زنه؟ جیغ می چرا انقدر-

حالت بد بوده و  کنه انقدرشاید... شاید باور نمی-

 . چهرهاهنفهمیده م
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ها باال ماه چهره سرش را پایین انداخت و آهو را از پله

 کشید. 

دونی مشکل فعلی عفیفه این نیست. خودتم می-

 خوای بپرسی؟ نمی

آهو دستش را روی درگذاشت و وارد هال شد. ماه 

هایش را درآورد. آهو دست به چهره کمک کرد کفش

های راحتی هال خیره دیوار گرفت و جلو رفت و به مبل

 شد. ماه چهره روبرویش ایستاد. 

 گذره، بپرس تا بگم. چی تو سرت می-

آهو گیج و گنگ سرش را تکان داد و دنیا دور سرش 

 چرخید. 

 .چهرهخوام بدونم ماهتونم، نمیینم-

 اهل فرار کردن نبودی. -
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آهو جلو رفت، دستش را به دیوار، مبل، میز گرفت و به 

 ها  رفت.سمت پله

خوام بخوابم مادربزرگ. فقط حاال هستم، فقط می-

 بخوابم.

ای مات ماند. به یاد نداشت بعد از برای لحظه چهرهماه

کرده بود، آهو او را مادربزرگ نه سالگی که شهباز فوت 

ها باال رفت و دستش را پشت آهو صدا زده باشد. از پله

سره به گذاشت و تا اتاق خودش او را برد. آهو یک

سمت تخت رفت. نشست و به دیوار روبرویش خیره 

آورد صدا چهره در حالیکه مانتوی او را در میماند. ماه

 بلند کرد. 

ردن صورت مسئله معادله حل کنی. با پاک کاشتباه می-

 نمیشه. 
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آهو به سختی دست باال برد و شالی که دور گردنش 

 گره خورده بود را باز کرد و روی زمین انداخت. 

پیش از اینکه دراز بکشد و سرش به بالش برسد 

 چشم بست و زمزمه کرد. 

دنبال دکتر  وقتی پاک شد که نگشتم صورت مسئله-

بزرگ. تو درست میگی. منم  کریم. اشتباه کردم مادر

درست میگم. حالش خوب نیست، اما همیشه اینطور 

 بوده. 

 وقتی سرش را روی بالش گذاشت چشم باز کرد. 

 . خیلی. امخیلی خسته-

 چهره با درد به او خیره شد. چشم بست و ماه

 فهمی آهو. تو نمی-
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آهو اما انگار هزار سال بود که به خواب رفته بود. در 

ن زمان که آهو به خواب رفت، سرور چشم باز کرد؛ هما

 اش. آنهم با تماس صاحب خانه

 بله؟ -

 بازم چکت برگشت خورد.-

های سرور گشاد شد. از دست خودش عصبی چشم

را قبول  بود، وقتی قرار بود پول بگیرد، برای چی چک

 کرده بود؟ 

 زنم. بهت زنگ می-

اره بدی خب تونی اججواب منو بده خانوم. اگه نمی-

 تخلیه کن. 

از روی تخت بلند شد و دستی میان موهای درهم 

 کشید.  اشرفته
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زنم دیگه. بذار ببینم چه گلی باید میگم بهت زنگ می-

 به سرم بگیرم. 

گوشی را قطع کرد و سریع شماره گرفت. به محض 

 جواب گرفتن صدا بلند کرد. 

 کنی من شوخی دارم؟ ای کفتار، فکر می-

 منظورت چیه؟ -

روتختی را که مچاله شده کنار تخت افتاده بود 

 . برداشت

دادی به من که دهنمو ببندی.  میگم خر خودتی. چک-

 نکنی بسته نمیشه نسناس.  اما دهن من تا چکو پاس

 ادب شدی؟ باز بی-

 روتختی را روی تخت کشید و فریاد زد. 
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یه روز بگی  حاال نشونت میدم. فکر کردی شهر هرته-

 بیا، یه روز بگی برو؟ مگه من بزم که فقط سر تکون

 بدم؟ 

 دونی؟ یزی رو مییه چ-

 بنال. -

اگه یه روز اومدی دلت خواست بیای، کم نخوردی. -

، تو به چه درد من ی سوختهحاال هم دیگه شدی مهره

خوری آخه؟ برو هر کاری از دستت برمیاد انجام می

 بده. 

دانست، اما با شنیدنش روی تخت افتاد و در حالیکه می

 زد.  فشرد لبگل سرخ روتختی را در دستش می

 پدرتو درمیارم. نگی نگفتم. -

 گفتم که، از هیچ کاری دریغ نکن. -
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ی پنجره خیره سرور گوشی را قطع کرد و به شیشه

ریخت، خیال ماند. تماما باخته بود، اما تا زهرش را نمی

رها کردن نداشت. اگر قرار به غرق شدن بود، او را هم 

 کشید.با خود به زیر می
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* 

 تاپپشت میز نشست و فلش را در لپاشکان 

 گذاشت. 

 صادق دستش را زیر چانه زد. 

 گردی؟ دنبال چی می-

 اشکان فایل را باز کرد. 

 خوام ببینم تو اون کوچه چه خبره.می-
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هایش اش را روی میز گذاشت. دستاشکان پیشانی

 توانست آنها را تاب داد. آویزان شد و تا می

بندم هیچی تو اون می چه گرفتاری شدیم. شرط-

گردیم سر خونه نیست و ما دست از پا درازتر برمی

 . جای اولمون

 کم آن را جلو زد. فیلم را از ساعت یک اجرا کرد. کم

کنی خودم به این فکر نکردم؟ کسی که  فکر می-

ها صورت اینطور دقیق برنامه ریزی کرده که دوربین

هم هست.  کس رو نگیرن، حواسش به این کوچههیچ

 اما...

 همینطور که به فیلم خیره بود ادامه داد. 

اما باید امیدوار باشیم یه جا اشتباه کرده باشه. اگر -

 .قاتل اشتباه نکنه که دستگیریش محاله
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زد. هیچ ماشینی به آن کوچه سریع فیلم را جلو می

 نرفت تا ساعت پنج و نیم.  

 بیا، خودشه. -

صادق سریع سرش را بلند کرد. هر دو خیره به ماشین 

 ی صادق بلند شد. ماندند و یک باره صدای قهقهه

 این... این آدم خیلی باحاله. نگاه کن تو رو خدا. -

دانست چشم اشکان روی پالک واضح ماشین ماند. می

 های مخبر است. این یکی از ماشین

 های صادق روی میز ماند و خم شد. مشت

رف همچین صورتش رو پوشونده که نشه فهمید ط-

 کیه. 

 اشکان کالفه از جا بلند شد و فیلم را نگه داشت.
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ادعا کنن هر کسی با کلید  توننلعنتی. خیلی راحت می-

وارد شده و با سوییچی که همیشه رو ماشینه رفته 

 بیرون. 

مشت محکمی روی میز کوبید و عقب رفت. صادق 

 هش کرد.متعجب نگا

چته داداش؟ تو با هزار تا بدتر از اینش سر و کله -

 زدی. 

ی کرکره را عقب زد اشکان کنار پنجره ایستاد و گوشه

 و به خیابان پر رفت و آمد چشم دوخت. 

 ای برام نمونده. سر و کله-

دانست درد اشکان صادق کنارش ایستاد. خوب می

 افروز است. 
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 یشه. نکن برادر من. همه چی ردیف م-

های افروز را از اشکان چشم بست و تصویر اشک

 هایش راند.پشت چشم

 بیا بهترین و بدترین حالت رو در نظر بگیریم. -

 صادق سر تکان داد. 

 حاال شدی خودت. -

 روی مبل نشست و خم شده به او خیره شد. 

بهترین حالت اینه که فقط یه نفر دستش تو کار -

 باشه. 

 هایش را باز کرد. دانه دانه انگشت

کشته، از اون خونه برده، تیکه تیکه کرده، بسته بندی -

 کرده، برده اون خونه، پخشش کرده بین اقوام عزیز. 

 اشکان از پنجره رو گرداند. 
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کنی جسد یه سره منتقل نشده به این چرا فکر می-

 کوچه؟ 

 صادق سر تکان داد. 

 بندم.گفتم که باهات شرط می-

 تکیه زد 

تو باز برو دنبال مدرک، خوبه که اون خونه رو بررسی -

 کنی. کنی. اما من میگم اونجا هیچی پیدا نمی

بند روی لبش اشکان کمی فکر کرد. لبخندی نیم

 نشست. 

 کنم.باالخره پیداش می-

 کتش را از پشت صندلی برداشت. 

 بریم ناهار؟ -

 صادق بلند شد. 
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بزن بریم که روده کوچیکه، روده بزرگه رو یه لقمه -

 چپ کرد. 

ی ملیحه کامیار پشت وقتی از در بیرون رفتند، در خانه

 میز نشست و به مادرش نگاه کرد. 

 ست. وضعیت کارخونه به هم ریخته-

ز گذاشت و روبروی ملیحه دیس عدس پلو را وسط می

 کامیار نشست. 

 مگه تو نیستی؟ -

 کرد جواب داد. کامیار در حالی که بشقابش را پر می

خواد، نه منی که معلوم نیست اون کارخونه مدیر می-

 کشم، باربرم، انبار دارم... اونجا مدیرم، لوله
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های داخل ملیحه نگاهش کرد و قاشقش را در برنج

ی متفکر او با دهان پر به چهره بشقابش گرداند. کامیار

 چشم دوخت. 

باید تکلیف اموال رو مشخص کنی مامان. اینطوری -

 کنه. پیش بره اونجا صد تا صاحب پیدا می

ملیحه قاشق اول را در دهان نگذاشته از جا بلند شد. 

 گرفت، بغض کرده بود. ی ماه چهره را میوقتی شماره

 . بله-

 سالم زن داداش. -

 ه سکوت کرد. ملیحه هم منتظر جواب نماند. ماه چهر

 . ات، یا اینجا. فرقی ندارهبگو فردا همه بیان خونه-

 برای چی؟ -

 . باید تکلیف کارخونه و بقیه چیزها معلوم بشه-
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 . فردا ساعت پنج اینجا. باشه-

 . بینمتمی-

ی گوشی را قطع کرد و به کامیار که در آستانه

 در تکیه داده بود نگاه کرد.  آشپزخانه به چهارچوب

 فردا ساعت پنج. -

 کامیار خندید. 

 .خوبه-

اما سرد به گوشی مانده در دستش خیره  چهرهماه

مانده بود. از ملیحه بعید بود به این زودی به فکر 

کارخانه و اموال دیگر بیفتد. مطمئن بود هر چه هست 

روی میز . پوزخند زد و گوشی را زیر سر کامیار است

 گذاشت.
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ی کمی بعد به سراغ عفیفه رفت و او را نشسته بر پله 

طور اش پیدا کرد. آرام نزدیک شد و عفیفه همانخانه

اش به او هایش را ستون کرده بود زیر چانهکه دست

چشم دوخت. آنقدر نگاهش کرد تا ماه چهره کنارش 

 . نشست

 جعبه قرص کریم رو بیار برم بگیرم براش. -
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بدون اینکه  چهرهعفیفه خیره نگاهش کرد و ماه

 نگاهش را از رقص برگ و باد بردارد لب زد. 

دونم سخته، اما باید باهاش کنار بیای عفیفه. می-

 ای نیست. چاره
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 عفیفه در گوشش پیچید.  هقصدای هق

هیچ راهی برای درمون پسرم نیست. نیست -

 ، مگه نه؟چهرهماه

ی عفیفه گره خورد و چهره دور شانه دست ماه

 هایشان به هم. شقیقه

 دیگه دیره عفیفه، خیلی دیر. اما تو نگران نباش.-

سرش را بلند کرد و صورت عفیفه را قاب گرفت. 

هایش میان خطوط کنار لرزید و اشکهای عفیفه میلب

 چشمش مانده بود. 

 دم. کنم. بهت قول میمن درستش می-

گذاشت و کف دست  چهرهعفیفه دست روی دست ماه

 او را بوسید. 

 مدیونتم، همیشه بودم. -
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 لبخند ماه چهره تلخ بود. 

 گذره. ی اون روزهای تلخ میاینم مثل همه-

به سمت  چهرهوقتی عفیفه در خاطراتش گم شد، ماه

خانه رفت. تا هفت ساعت بعد را روی صندلی راک تاب 

پوش مخبر خیره های پر شده از تنخورد و به چمدان

 ماند. 

یکباره از جا بلند شد. از آشپزخانه فندک را برداشت و 

های چمدان را گرفت و ساک آبی را روی دسته

 انداخت.  اششانه

رفت، لبخندی عمیق های حیاط پایین میوقتی از پله

هایش نشسته بود. دقیقا وسط حیاط ایستاد. روی لب

را باز کرد و پیراهن مخبر را بیرون  زیپ چمدان قرمز

 کشید و تا کرد و آرام روی زمین گذاشت.
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پیراهن بعدی و شلوار بعدی و ... آنقدر با آرامش که  

 برد. انگار از این کار لذت می

ای را باز کرد و آن را از کت و شلوارهای چمدان سورمه

ها گذاشت. آرام ها را پایین پلهمخبر خالی کرد. چمدان

های انبار را پایین ی عفیفه رفت. راه پلهه پشت خانهب

رفت و وارد زیر زمین شد. پیت بنزین را برداشت و 

 برگشت. 

کرد لبخندش خالی می هاوقتی آن را روی لباس

تر شد. فندک را روشن کرد و به بازی شعله و باد عمیق

 خیره ماند.
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ها و فندک را پرت کرد و نگاهش سر خورد روی لباس

. حرارت به در آن پیراهن قدیمی مخبر شعله کشید

آتش  هایشد! میان شعلهخورد و خنک میصورتش می

زد. فریادی که روزی گوش فلک مخبر بود که فریاد می

 را کر کرده بود. 

آن روز را خوب به خاطر داشت. روزی در اوایل سال 

 هفت.  پنجاه و

باید بهتون تبریک بگم آقای کبیری، توصیف ماه -

چهره جان را زیاد شنیده بودم، اما با دیدنشون متوجه 

 شدم حق مطلب ادا نشده. 

مخبر گیالسش را روی میز گذاشت و لبخند زد و 

اش که دستش را روی شکم برآمده چهرهنگاهی به ماه

 گذاشته بود انداخت. 

 ار کردم. همیشه به داشتنش افتخ-
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 همسر سرهنگ بقایی لبخند زد. 

 خوش سلیقه هم هستن. -

و شلوار آبی مخبر انداخت و نگاهی به  نگاهی به کت

 . چهرهپیراهن ماه

 . هاتون مثل همهرنگ لباس-

فکی که یک لحظه منقبض شد را دید و  چهرهفقط ماه

 لب گزید. به سختی لبخند زد و رو به خانم بقایی کرد. 

 ما لطف دارید. ش-

ی جشن کمی بعد سرهنگ بقایی، برگزار کننده

همسرش را برای معرفی به دیگر دوستانش برد و 

ی گیالس نازک بین ایستاد. لبه چهرهمخبر کنار ماه

 هایش نشست. لب

 عزیزم. ایخوش سلیقه-
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تر روی بسته شد و دستش محکم چهرههای ماهچشم

 شکمش مشت شد. 

را  چهرهدون صرف شام و با هزار بهانه ماهکمی بعد و ب

از آن جشن کذایی بیرون کشید. در تمام طول مسیر 

سکوت کرده و دود سیگار برگش ماه چهره را تا مرز 

 خفگی برد. 

از ماشین که پیاده شدند، ماه چهره دوید و فراموش 

ی مخبر در حیاط کرد باردار است. صدای قهقهه

به اتاق رساند و در را  پیچید. ماه چهره خودش را

 لرزید.بست. تمام بدنش می

به در تکیه داد و بازوهایش را در آغوش گرفته و روی  

های مخبر که نزدیک و زمین نشست. با صدای قدم

شد، صدای تپش قلبش هم بلند و بلندتر تر مینزدیک

 هایش پیچید. در گوش
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 که جلوی ورود من رو قدرت نداره هیچ دری انقدر-

 بگیره. 

. رو به ی محکمی که به در خورد او را از جا پراندضربه

ی بعدی که زده شد، در به دیوار در عقب رفت و ضربه

 خورد و دست مخبر روی آن نشست. 

های باریک شده از دود هایی شمرده و چشمبا قدم

 سیگار نزدیک شد. 

 امشب حوصله ندارم، نترس. -

رد. کمی عقب رفت به سمت کمد رفت و درش را باز ک

 ها چشم دوخت. دستش دراز شد. و به لباس

 این خوبه. -

پیراهن کوتاه آبی را روی زمین انداخت. کمی بعد میان 

های تیره ها به جز لباسبهت ماه چهره، تمام لباس

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نرگس نجمی                                                         لب آینه شکستق

 EXCHANGE GROUP  از یکار

وسط اتاق روی هم ریخته شده بود. در کمد را بست و 

 به ماه چهره نگاه کرد. 

 بیارشون. -

 کجا؟ -

مخبر اخم کرد و سیگار را بین دو انگشت سبابه و 

 شستش گرفت و جلو رفت. 

 کنم؟ بهت گفتم سوال بپرسی چیکار می-

ماه چهره ترسیده بود، اما عقب نرفت، چشم نیست. 

حرارت سرخی سیگار را روی پوست صورتش حس 

 کرد. 

سوزونم تا همرنگ اون می گفتم اینطرف صورتتم-

و ببنند و اینا رو از روی زمین طرف بشه. حاال دهنت ر

 بردار.
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ماه چهره از کنارش گذشت. به سختی خم شد و دانه 

ها را روی ساعدش انداخت. مخبر با دست دانه لباس

اشاره کرد همراهش برود. وقتی وارد حیاط شدند تازه 

 خواهد چکار کند. چهره فهمید میماه

 بذارشون زمین. -

مخبر از صندوق عقب ها را روی زمین گذاشت و لباس 

ها خالی کرد. وقتی ی بنزین را درآورد و روی لباسدبه

سیگارش را انداخت، شعله باال گرفت و ماه چهره عقب 

 رفت.

های او نزدیک رفت و مخبر هماهنگ با قدماو عقب می 

 شد. می
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 . گفته بودم، نگفتم؟ اون جشن گفته بودم نیای-

  ماه چهره عقب رفت.

رو ببینم.  خوام اون صورت بد ترکیبتگفته بودم نمی-

 گفته بودم، نگفتم؟ 

ها گرفت و دستش را حایل پشت پای ماه چهره به پله

 کرد تا زمین نخورد. 

بهم. گفته بودم،  گفته بودم خودت رو نچسبون-

 نگفتم؟ 

ها باال دوید و مخبر به ماه چهره رو گرداند و از پله

 دنبالش. 

 بوی دود و صدای عفیفه او را به خودش آورد. 

 چیکار کردی ماه چهره؟-

 های سرکش لب زد. خیره به شعله
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 عفیفه، اون روز رو سوزوندم.  سوزوندمش-

 عفیفه دستش را دور بازوی او حلقه کرد. 

 د. شد همه چیو سوزونکاش می-

های آتش خیره ماندند. وقتی آسمان هر دو به شعله

مخبر جز تار و  هایکرد از لباسرخت سیاه به تن می

پود سوخته باقی نمانده بود و عفیفه رفته بود. کریم 

ی سیاهی روی دیوار کشیده و توپ را به آن دایره

شد برای خودش دست کوبید و هر وقت موفق میمی

 زد. می

اتاق را باز کرد و با دیدن آهو که پشت  چهره درماه

 پنجره ایستاده بود، وارد اتاق شد. 

 بهتری؟ -
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هایش آهو روگرداند و نگاهش کرد. هنوز هم دست

لرزش خفیفی داشت، اما مصمم بود تمرکز کند و به 

 فکر کند.  تررفت دقیقراهی که باید می

 چهره؟ تونم باهات صحبت کنم ماهمی-

چهره لبخند کمرنگی زد. باز هم آهو او را به اسم ماه

صدا زده و این قلباً خوشحالش کرد؛ نه برای خودش، 

برای دختری که خود آن را به ثمر رسانده  برای آهو.

 بود. 

 رو بخور. ناهارم نخوردی.  شامت-

 میل ندارم.-

 کرد.  زدهشب یباز هم رو به شیشه

 هام داشته؟ بابا تو اون کارخونه س-
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ماه چهره تعلل کرد و آهو از سکوت او جانخورد. انگار 

 کرد. دیگر هر چیزی را باور می

 دونم اینه... دونم. چیزی که نمی، مینداشته-

که حاال روی شزلون نشسته  چهرهرو گرداند سمت ماه

 بود. 

رسید. چرا ماهیانه پول خیر پدربزرگ به خودشم نمی-

  داد به مامان؟می

 بودید.  هاششاید چون شماها نوه-

 آهو با تأسف خندید و جلو رفت. 

 بده.  ، لطفا جوابچهرهاین حرف رو نزن ماه-

دقیق نگاهش کرد. آهو سرد بود، مثل زمهریر،  چهرهماه

ای که هر زمستان با هم ساختند و مخبر مثل آدم برفی

 خراب کرد، آنهم به دست کریم. 
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خوای بدونی اون و نه شهیاد. اما اگر می، نه نداشته-

 داد، برو از خودش بپرس. چرا به مادرت پول می

 آهو روی تخت نشست و انگشتانش در هم قالب شد. 

 پرسم. از تو می-

 ماه چهره سر تکان داد. 

 جواب بعضی چیزها رو من نباید بدم. -

آهو چشم از او برنداشت و وقتی مصمم بودن او را دید، 

ا پایین انداخت. در ذهنش آنقدر بلوا بود که سرش ر

دانست باید آتش کدام را خاموش کند. دراز کشید نمی

 و چشم بست. 

. از خیلی قدیم. از اون چهرهاز قدیما برام بگو ماه-

 که من نبودم.  وقتایی
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بلند شد و به سمت تخت رفت. آهو آدم  چهرهماه

گشت ای میدیگذشته نبود، شاید در گذشته دنبال شا

 که هیچ وقت تجربه نکرده بود. 

کنار او روی تخت نشست و دست او را میان دستانش 

 گرفت. 

 از کجا بگم؟ -

رخ او هایش بین دو نیمآهو چشم باز کرد و چشم

خواست همه چیز را بداند. انگار چرخید. دلش می

خبری در خواب کمی ذهنش را آرام چندین ساعت بی

 کرده بود. 

 بزرگ رو دوست داشتی؟ پدر -

ای که های ماه چهره ماند روی عکس خانوادگیچشم

 به دیوار میخکوب شده بود. 
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مخبر یعنی درد، یعنی رنج، افتخار نیست که بگم -

 رنجور بودم. 

 پس داشتی. -

 عذابش داد.  چهرهتلخی لبخند ماه

 اون چی؟ هیچ وقت دوستت نداشت؟ -

 ماه چهره سر تکان داد. 

 . نداشت-

دونستی دونستی؟ منظورم اینه که از اول میمی-

 دوستت نداره؟ 

 ماه چهره پشت دستش را روی دست او کشید. 

 دونستم. ملیحه بهم گفته بود. می-

 آهو خودش را باال کشید و نشست. 

 پس چرا قبول کردی؟ -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نرگس نجمی                                                         لب آینه شکستق

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 پوزخند زد.  چهرهماه

اون موقع مثل االن نبود. هر شوهری که سر شب -

اش گرم بود جفت میومد خونه و هر زنی که سفره

 گرفت. شدن و خیلی زود هم عالقه شکل میمی

 شانه باال انداخت. 

کردم اگر بهش محبت کنم دوستش داشتم و فکر می-

 . شهبهم عالقمند می

 کرد. حرکت می رهچهنگاه آهو با دست ماه

 کی ناامید شدی؟ -
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حرکت ماند. آرام از جا بلند شد و به بی چهرهدست ماه
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های بود سیاهی بود. از همان شبی که مخبر تمام لباس

اش را سوزاند جز تیره نپوشید و جز سیاهی حس رنگی

بی که او با نفسی تنگ شده از نکرد. همان ش

دوید و باال می هاعاصی بچه در شکم از پله هایضربه

اهمیت به آتشی که در حیاط راه انداخته بود مخبر بی

 . رفتدنبالش می

 خوام موهای زیبات رو نوازش کنم. ناز نکن. می-

شد. در اثر فرو ریخت. در اتاق بسته نمی چهرهقلب ماه

مخبر زده بود لوال کج شده و هر کاری کرد  ای کهضربه

ثمر بود. مخبر وارد شد و با خنده تا آن را چفت کند بی

 چهرهجلو رفت. قیچی باغبانی دستش بود و قلب ماه

 کوبید. مانند گنجشک می

خوای بکشی بکش، فکر کردی خوای؟ میچی می-

 ای به این زندگی دارم؟ عالقه
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 ت. زد و جلو رف مخبر قهقهه

که  دونیچرا بکشم؟ یه نفر باید با من بمونه، می-

 تنهایی رو دوست ندارم. 

ماه چهره به دیوار چسبید. وقتی دست مخبر پیش 

هایش پنهان رفت ناخودآگاه صورتش را پشت دست

هایش تا آخرین کرد. چنگ خورد به موهایش و چشم

حد ممکن باز شد. هنوز به خودش نیامده بود که صدای 

ی در سرش پیچید. پشتش به مخبر بود و وقتی قیچ

رهایش کرد، موهای بلندش بود که در دست مخبر تاب 

 خورد. می

 . دم ازش کاله گیس درست کننخوشگله. می-

 به سمت در تلو خورد. 

 حق نداری بذاری سرت، حق نداری مو بلند کنی.-
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های ماه چهره دور گردن از اتاق بیرون رفت و دست

از موهایش گره خورد و صدای پدرش در خالی شده 

 سرش پیچید. 

 مو ابریشمی بابا.-

اشک کورش کرد، بغض خفه و حسرت پدر فلج که 

روی تخت افتاد و تا صبح نه بغضش آرام گرفت و نه 

 اشک سبکش کرد و نه پاهایش رمق ایستادن داشت. 

رو به آهو کرد و دستش پشت گردنش نشست. آهو 

، به خون نشسته هایآنقدر لب گزیده بود که رگه

ه جلو هایش را سرخ کرده بود. ماه چهره آهستلب

 رفت. 

وقت، هایی بود که فهمیدم هیچاون شب یکی از شب-

 هیچی درست نمیشه. 

 چرا جدا نشدی؟ -
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 لبخند زد.  چهرهماه

ها بود که ما رو پدرم تازه کشته شده بود، مادرم سال-

رها کرده بود و مهرداد رفته بود فرانسه. باردار بودم و 

پدرم مصادره  تا به خودم بیام انقالب شد و تمام امالک

کس به شد. شهر شلوغ بود و نه تنها من، که هیچ

کرد. تو یه شهر آشوب زده و بدون جدایی فکر نمی

 رفتم؟ پول و یه پسر کجا می

 روی تخت نشست. و آهو سوال بعدی را پرسید 

 بعدش چی؟-

 ماه چهره تلخ خندید

نفوذ داشت که برای عذاب  بعد از اون نشد. انقدر-

ها رو بگیره. من مهم نبودم، اما انت بچهدادن من حض

 . موندنها زیر دست آدمی مثل مخبر زنده نمیبچه

 آهو پوزخند زد و صدایش باال رفت. 
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 ماه چهره؟ مگه رنگ خوشی دیدن؟  مگه زنده موندن-

 ماه چهره نگاهش کرد. 

. مونهبا من می امنموندن و عذابش تا روزی که زنده-

که  ایزیر سقف خونه هامدم که بچهمن تالشم رو کر

امنیت نداره درست بزرگ بشن. شدن، اما مخبر 

 . باالخره زهرش رو ریخت

های به آهو سرش را به تاج تخت تکیه داد و به چشم

 ی ماه چهره چشم دوخت.غربت نشسته

گوید. شاید تا یک زمانی مهم نبود ماه چهره چه می 

مانده بود،  هایشطر بچهامید داشت و یک زمانی به خا

اما بخش عظیمی از روزهای ماه چهره با مخبر گذشته 

بود چون او به مخبر مبتال بود. شاید خودش را برای 

کرد که عشقی که به او داشت و یا انتخاب او تنبیه می

 خط نزده بود. اشمخبر را از زندگی
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 اشتباه کردی. -

کرد آن را تا میماه چهره پتو را برداشت و همینطور که 

 لب زد. 

 تمام زندگی من یه اشتباه بزرگ بود. -

زده به او خیره ماند. وقتی به قصد رفتن پیش آهو ماتم

رفت، دنیا شده بود کوه و روی افروز از خانه بیرون می

 کرد.هایش سنگینی میشانه

 122_پارت#

 

همان زمانی که جلوی در بیمارستان ایستاد، اشکان 

 رش شد. وارد اتاق پد

امین نشسته بر شزلون و خیره به دیوار مقابل با 

 خودش حرف میزد. اشکان متعجب جلو رفت. 
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 بابا! -

 خط نگاه امین شکست و چشم دوخت به پسرش. 

 اومدی بابا؟ -

 اشکان دقیق نگاهش کرد. 

 چی شده؟ -

 امین برخاست و آرام جلو رفت. 

 دلتنگم.چیزی نیست پسرم. این روزا یک کم -

 اشکان پشت سرش از در بیرون رفت.

 دلتنگ مامان؟ -

ای چشم بست و آه پای امین ثابت ماند. لحظه

 حسرتش را از سینه بیرون داد. 

 باید باهات حرف بزنم اشکان. -
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رفت، اشکان بدون اینکه ها پایین میوقتی از پله

 همراهش برود صدا بلند کرد. 

 بهتره بابا.  اگر در مورد افروزه صحبت نکنیم-

 صدای امین را از پایین شنید. 

 نه، در مورد اون نیست.-

ی چوبی گرفت و میان هیاهوی اشکان دست به نرده

های لق شده ذهنش دست از تکاپو ها و نردهپارکت

 برنداشت. 

وقتی روبروی امین نشست، ابروهایش گره خورده بود 

ش رسید این بود که پدرو تنها چیزی که به ذهنش می

 اش حرف بزند. اما چرا حاال؟ در مورد گمشده

امین نگاهش کرد و عینکش را روی عسلی گذاشت. 

کرد و هایش غم داشت. خیره به اشکان نگاه میچشم

 شد. او کم کم مضطرب می
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 چی شده بابا؟ -

 تر نشست و سرش را پایین انداخت. محکم

افروز ترسیده. این رو همون روزهای اول بهم گفت. -

تی درخواست طالق کرد رفتم و باهاش حرف زدم، وق

ترسه که حاضر نیست این شرایط رو می اما گفت انقدر

 . تحمل کنه

 اشکان تکیه داد. 

 خوام در مورد افروز حرف بزنم بابا. گفتم نمی-

 .ترسیده بود، درست مثل مادرت-

 ابروهای اشکان باال رفت. 

 مثل مامان؟ چرا؟ -
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یش را در آورد و آنها را جفت شده کنار هاامین دمپایی

مبل گذاشت. کف پاهایش را روی سرامیک کشید 

 شاید خنکای آن کمی از التهابش کم کند. 

ای که مادر بزرگت فوت کرده بود، اونم بعد از بیماری-

یکباره بهش حمله کرد و مادرت دید چطور در عرض 

چند ماه مادرش از بین رفت. شب و روز ازش مراقبت 

 کرد، اما فایده نداشت. 

گاه نشنیده بود، به اشکان گیج از این خاطراتی که هیچ

 سختی سکوت کرده بود. 

مادرت پونزده سالش بود و خودش بچه بود. وقتی به -

 دنیا اومدی زردی داشتی، بعد سرما خوردی، بعد..

 سرش را تکان داد و لبخند زد. 

ها طبیعیه، اما نه برای مادرت ها برای بچهاین بیماری-

که با تمام مراقبت از مادرش اون رو از دست داد. من 
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. از صبح تا ظهر مدرسه بودم و از ظهر تا شب تو مجله

رسیدم خونه توانی برای کمک به مادرت وقتی می

 نداشتم. 

 تر میشد. اشکان هر لحظه گیج

یدم که وقتی واکسن زدی ددیدم که ترسیده، میمی-

و تب کردی به چه حالی افتاد. اما وقتی سرخک گرفتی 

انگار تیر خالص رو به مادرت زدن. خودش رو کنار 

کشه. کنه تو رو میتونه، گفت فکر میکشید. گفت نمی

. گفت و بدون اینکه شاهد مرگت باشه تونهگفت نمی

 هاش رو بست وبه من فرصت فکر کردن بده چمدون

 رفت. 

اشکان با دهان باز مانده نگاهش کرد. اگر مادرش رفته 

هایش بود، پس زنی که او را بزرگ کرده بود... شقیقه

 زد و فکش منقبض مانده بود. نبض می
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با پدرش حرف زدم، اما اون از خداش بود که بعد از -

. برادرش هم مرگ همسرش، مادرت برگرده پیشش

تی گفتم مشاور، گفت نه. خودش رو کنار کشیده بود. وق

کنه. وقتی به گفتم پرستار، گفت از اضطرابش کم نمی

 خودم اومدم که درخواست طالقش اومد دم در. 

هایش با درد بسته شد. اشکان اما گلویش چشم

خواست بداند آخر این قصه به کجا خشک شده و می

 رسد. می

 امین نفس بلندی کشید و چشم باز کرد. 

از ترس از دست دادن تو ازت جدا شد، مثل افروز که -

مادرت هم تاب نداشت ببینه جلوی چشمش هر دقیقه 

ترسید دور از جونت بالیی بری. میاز یه چیزی رنج می

 سرت بیاد. 

 اشکان کالفه صدا بلند کرد.
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 . آخرش رو بگو بابا-

اش تکیه امین نشست و پا روی پا انداخت و شقیقه

  خورد به دستش.

رفت، اما هر روز جلوی در این خونه بود. حتی شده -

 دیدترفت. اگر یه روز نمیو می دیدتپنج دقیقه می

شد، رسوند. اوایل بحثمون میشبونه خودش رو می

زد گفتم اگر ولش کردی برو، اما اون زار میبهش می

که بذارم دو دقیقه تو رو ببینه و من دلم نمیومد. 

طر ضعفی که داشت تو رو ازش دریغ تونستم به خانمی

 کنم. 

 از جا بلند شد و به سمت پنجره رفت. 
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سه سال گذشت. سه سالی که خودش داغون شد. -

کردی اون شدی گریه میوقتی هر بار که ازش جدا می

زد. مثل افروز که نتونست ازت هق میپای تو هقهم

 جدا بشه، حتی بعد از طالق. 

یز ناهار خوری نشست و پرده را کنار زد و پشت م

ی شطرنج را باز کرد و آهسته شروع به چیدن صفحه

 ها کرد. مهره

وقتی سه ساله شدی آبله مرغون گرفتی. یه شب -

خواد دیدم با یه چمدون جلوی در ایستاده. گفت می

 تونه ازت دور بمونه. مراقبت باشه. گفت نمی

ی وزیر در ی شطرنج را چید و مهرهتمام صفحه

 ماند.  دستش

 خوام درک کنی. افروز ترسیده پسرم. فقط می-
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اشکان نفس راحتی کشید. تمام آن لحظات فکر کرد 

اش نبوده. زده، مادر حقیقیزنی که مادر صدایش می

 کرد. هر چند برای او فرقی نمی

 کنم بابا. درک می-

ی وزیر هر دو در سکوت فرو رفتند و امین به مهره

 و قلبش در گذشته مانده بود. ذهنچشم دوخته و 

 اشکان صندلی کنار او را بیرون کشید و نشست.  

اون... اون سه سال چیکار کردید بابا؟ خیلی اذیت -

 شدید؟ 

 امین لبخند زد و وزیر را جلوی چشمش چرخاند. 

اوایل خیلی زیاد. یه مدت برات پرستار گرفتم. اما یه -

رده. فهمیدم پرستار روز اومدم خونه و دیدم لبت ورم ک

زده تو دهنت و بیرونش کردم. دیگه جرات نکردم 

مادرت  پرستار بگیرم. گذاشتمت مهد کودک. اما انقدر
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رفت اونجا سراغت و از پرستارها ایراد گرفت که گفتن 

 بهتره از اونجا ببرمت. 

 به اشکان نگاه کرد و وزیر در مشتش پنهان شد. 

پیشنهاد داد  وقتی یه ساله شدی  یکی از شاگردام-

ازت مراقبت کنه. بهش اعتماد داشتم و تو رو سپردم 

ها گذاشتمت مهدکودک و به مادرت دستش. صبح

 بعد از ظهر بیاد خونه.  خواد ببینتتسپردم اگر می

 هایش نشست. لبخندی تلخ روی لب

رت هم کرد که حتی مادخوب ازت مراقبت می انقدر-

 تونست ازش ایراد بگیره. نمی

 اش را فشرد. ی سنگین شدهسینه

بعدش هم که مادرت برگشت، گفت دنیا رو بدون تو -

 . خواد و گفت ببخشمشنمی
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سر وزیر را گرفت و آن را چرخاند و نگاه اشکان روی 

 .مهره ماند

ضعیف  تونم باور کنم مامان یه روزی انقدراصال نمی-

 بوده. 

ی ل افروز اونم یه زن قوی بود. اما پسرم، همهمث-

ی . وظیفهها نسبت به یک سری چیزها ضعف دارنآدم

 . ما درک کردن و همراهیه

وقتی امین وزیر را سرجایش گذاشت و بلند شد،  

 ی شطرنج خیره مانده بود. اشکان به صفحه

 خوب بهش فکر کن. -

 مه کرد. رفت، با خود زمزها باال میوقتی از پله

ایم زیر غم هجر... شبی تلخی کاش اگر خم شده-

 ها به سر شود. زمانه
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ی شطرنج وارد اتاقش شد و فکر کرد کی صفحه

 شود؟ اش کامل میزندگی

 124_پارت# 

 

میوه را به دست افروز داد و روی صندلی آهو آب

نشست. افروز پاکت را در دست گرفت و دقیق به او 

 نگاه کرد. 

 ؟ حالت خوب نیست؟ چته آهو-

 آهو آرام سر تکان داد. 

 . امخسته-

 . خیلی اذیتت کردم. شرمنده-
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آهو لبخند کمرنگی زد و پاکت را از او گرفت. نی را در 

هایش جای مخصوصش فرو برد و پاکت را بین دست

 گذاشت. 

مسئله تو نیستی افروز. ذهنم درگیر مامانه، کریم، -

 چهره، بابا و تو. ماه

 تونم انجام بدم. اما من چرا؟ ای اونها کاری نمیبر-

 پوزخند زد.  آهو

حالت تهوع، بدن درد، سر درد،  اونم بعد از گذروندن -

 افروز؟ ندازه. این عالئم تو رو یاد چی مییه حادثه

 افروز خیره نگاهش کرد. 

 شدم؟  ptsdخوای بگی من دچار اختالل می-

 آهو  بلند شد و آرام روی تخت کنار او نشست. 
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یه دکتر روانشناس خودش  بله. به نظرت غیر ممکنه-

 دچار اختالل بشه؟ 

 داشت. افروز چشم از او برنمی

خوای بگی آهو؟ شاید شده باشم، درست چی می-

 تونم درمانش کنم.. اما میمیگی عالئم همینه

و سرش را عقب ی افروز حلقه شد دست آهو دور شانه

 کشید و خیره به چشمانش نگاه کرد. 

خوای درمانش خوام بگم. واقعا میاین چیزیه که می-

 کنی؟ 

اهمیت به پرستاری که ابروهای افروز گره خورد و بی

 کردن سرم آمده بود جواب داد. برای چک

 خوام؟ کنی نمییعنی چی؟ چرا فکر می-
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د. آنقدر به پرستار آهو از جا بلند شد و روبروی او ایستا

 نگاه کرد تا او بیرون رفت. 

هایی که برای جداییت میاری یعنی ترس از این بهانه-

خواستی درمانش کنی . اگر میدست دادن؛ اختالل فومو

 قطعا اون درمان جدایی از همسرت نبود. 

ی سفری در افروز کالفه نگاهش کرد و پتوی چهارخانه

 هایش مچاله شد. میان مشت

 اینها هیچ ربطی به هم ندارن.-

. فقط اون ترس، این اختالل جدید دقیقا، ربطی ندارن-

هایی شده و عجیبه برام که چرا به باعث چنین واکنش

 جای درمانش، دالیل رو حذف کردی.

__ 

Ptsd  اختالل ترس پس از حادثه 

Fomo  اختالل ترس از دست دادن 
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خواست بفهمد به خواست باور کند. نمیافروز نمی

خاطر یک اختالل همه چیز را از بین برده؛ آنهم وقتی 

فهمید و خودش دکترای روانشناسی داشت و باید می

 نفهمید. 

 سر تکان داد. 

شاید به خاطر یه اختالل که طبیعی هم هست بیش از -

 حد دالیل رو بزرگنمایی کرده باشم، اما واقعیت این

 . ست، مرگ پدرمهتخته، اون گلوله

 آهو پاکت دست نخورده را از دستش گرفت. 
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قوی هست که اگر روزی  باشه. اون دالیل انقدر-

 اشکان ازدواج کرد به هم نریزی؟ حسرت نخوری؟ 

دهان افروز باز ماند. هیچگاه فکر ازدواج دوباره را 

 نکرده بود، نه برای خودش و نه اشکان. 

 . ین امکان ندارهاین... ا-

 آهو پر اخم نگاهش کرد. 

چرا؟ همسر تو مردی نیست که کسی بهش توجه -

. همین االن اگر نکنه و یا امکان ازدواج نداشته باشه

 . دونیگیرن. نگو نمیدست دراز کنه دستش رو می

افروز دقیق نگاهش کرد و آهو سرش را پایین انداخت 

 و پاکت را در یخچال گذاشت. 

اید شم، اما ببرام مهم نیست آهو. نمیگم اذیت نمی-

 قبولش کنم. 
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 آهو از سماجت او جاخورده نگاهش کرد. 

دونی متاسفم افروز، واقعا متاسفم. به نظرم هنوز نمی-

 چه بالیی سر خودت آوردی. 

ی دونم. بال وقتیه که مجبور بشم جنازهخوب می-

 اشکان رو بذارم تو قبر. 

شی؟ چند روز پیش هم اگر زنش نباشی ناراحت نمی-

 خودت رو سپر بالش کردی.  زنش نبودی، اما

خوام باشم من همیشه باهاش نیستم. دیگه هم نمی-

 که ببینم. 

 آهو وا خورد. 

 یعنی چی؟ -

یعنی یه فکرهایی تو سرمه، باید ازش فاصله بگیرم. -

 که اگر مشکلی پیش اومد نباشم که ببینم. انقدر 
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 آهو دندان سایید.

زنم. رف میراحت ح واقعا ضعیفی افروز. ببخش انقدر-

ها روان خودشون اما راست گفتن که بعضی روانشناس

 هم مشکل داره. 

های بلندش افروز سرش را پایین انداخت و به ناخن

تر است دانست آهو جسورتر از او و قویخیره شد. می

و این برداشتش نه اینکه او را ناراحت کرد، اما دقیقا 

ا در خود ای شد که جلوی رویش گرفت و او رمثل آینه

 شکست. 

 تونستم ادامه بدم. من ضعیفم. همین قدر می-

 صدای آهو باال رفت. 

پس اگر اشکان ازدواج کرد گریه زاری نداریم، نامرد -

بود و نارفیق نداریم. زندگیت رو بساز و به اونم کاری 

 نداشته باش. 
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این بار دوم بود که آهو آنقدر قاطع از ازدواج اشکان 

 ای بد دل شدزد. لحظهحرف می

 چی تو سرته؟ - 

 ابروهای آهو باال رفت و پوزخند زد. 

. و هیچی تو سرم نیست. هر چی هست تو دلمه-

کنم. مطمئن باش من مثل تو از حرف قلبم فرار نمی

فقط یه توضیح بهت بدهکارم. وقتی فهمیدم اشکان 

همسر سابقته که قلبم کار خودش رو کرده بود. این رو 

 نگی نارفیق بودم. گفتم که بعدا 

افروز با دهان بازمانده نگاهش کرد و آهو از اتاق بیرون 

راحت حرف از  رفت. افروز باورش نمیشد که آهو آنقدر

داند چقدر او را دوست دارد. عشق به مردی بزند که می

در راهرو اما آهو از اینکه حرفش را به افروز زده بود 

 رسید. خوشحال به نظر می
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د، از به یاد آوردن بحث غزاله و مادرش دل ای بعلحظه

اش نگاه کرد. از یازده آشوبه گرفت. به ساعت مچی

دانست برای کامیار این ساعت تازه گذشته بود و می

 اول شب است. 

 برای چیه؟  اتبه این سرعت آهو؟ عجله-

 یو خیره ماند. سیآهو به رنگ قرمز حروف آی

رسه و چی ی بهت میخوای بدونی چاگر تو باشی نمی-

 رسه؟ نمی

 ی کامیار پیچید. صدای قهقهه

. تو اگر پول دوست داشتی به یکی بگو که نشناستت-

 تو این کارخونه سهام داشتی.  االن مثل خواهرت

های آهو روی حروف چرخید و چرخید و نفهمید چشم

 منظور کامیار چیست. 
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 نفهمیدم، بابا سهامش رو به نام غزاله زده؟ -

حالت بود. اما چرا؟ غزاله آن زمان تنها  تریناین ممکن

شش سال داشت و هیچ دلیلی برای این کار پدرش 

 کرد. پیدا نمی

ارخونه نه عزیز جان، پدر شما هیچ وقت تو این ک-

 سهامی نداشته. االن هم کل سهام به نام مخبر کبیریه

 . و فقط پنج درصد ناقابل به نام خواهرته

 اش را تر کرد. آهو زبان خشک شده

 غزاله... غزاله از این موضوع خبر داره؟ -

. حقیقتش منم جا واال امضای خودش پای این سنده-

 شی.خوردم. از دایی بعید بود چنین بذل و بخش
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شد و ذهنش مثل اش کوبیده میقلب آهو به سینه

 کرد. ساعت کار می

 ممنون. -

زده ماند. دقیقا وسط وقتی گوشی را قطع کرد، مات

راهرو، جایی که پرستار با ترولی از کنارش گذشت و با 

ای که انگار قرار بود اخم نگاهش کرد. وسط زندگی

عزیزانش را نزد او سیاه کند. وسط ناباوری و برای 

 اولین بار درماندگی. 

 ها پا کشید و جلو رفت. به سختی روی سرامیک

جواب ها سرازیر شد و باز هم به هزار سوال بیلهاز پ

بار توان حرف زدن نداشت که برای کامیار رسید. این

 پیام فرستاد. 
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منتقل  ستچطور پدربزرگ سهامی که به نام غزاله"

 ؟ "کرده به عمه ملیحه

خیره به صفحه مانده و جلوی درب کشویی ایستاده 

 بود. 

ه شده که مدیریت تا قرارداد رو خوندم. اینطور نوشت"

و بعد از اون به کفیلی که تعیین  زمان مرگ با مخبره

کنه، یعنی مامانم. زمان انتقال سهام بیست و پنج می

 "ست. اما...سالگی غزاله

این اما چنگ زد به نفسش. دستش روی کیبورد جان 

؟ گوشی زنگ خورد و با دیدن "اما چی"داد تا نوشت 

 زاد کرد. اسم کامیار سریع خط را آ

 اما چی؟ -
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ظهر با وکیل حرف زدم. مثل اینکه قرار بوده قبل از -

انتقال سهام شرکت به مادر من، غزاله سهام رو پس 

 بده.

کرد. هایش را حس نمیخورد و گونهباد به صورتش می

لرزید پاهایش یارای تحمل وزنش را هایش میدست

نداشت که دست گرفت به شیشه و خودش را به 

 باز رساند. این دیگر از توانش خارج بود.فضای 

 یعنی چی؟ -

یعنی قرار بوده پدر بزرگ سهام رو ازش بگیره. حاال -

خواست بی سر و صدا اون سهام رو بگیره چطوری می

 ده. پس نمی . غزاله نمخدا عالمه

سکوت که کرد، سر آهو گیج رفت. چه کسی بود که از 

؟ اگر مخبر او را پول پرستی غزاله خبر نداشته باشد
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ای قوی مجبور به پس دادن سهامش کرده، انگیزه

 برای غزاله ساخته بود. 

دونم چی تو سرته آهو. منم از ظهر تا حاال با می-

خودم درگیرم. اما تو فکرش رو نکن، این سروان دالور 

 ته قضیه رو درمیاره. 

آهو دفاعی نداشت که بگوید انتهای این قضیه ربطی به 

 دارد. به سختی لب زد. غزاله ن

 ممنون. -

 کنم.خواهش می-

خط را قطع کرد و گوشی را در مانتوی جیبش سر داد. 

ها پایین رفت و خودش را به دست باد سپرد. از پله

توجه به رفت و آمدها، وسط حیاط بزرگ بیمارستان. بی

 هایش را باز کرد و لب زد. دست
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داده. چرا؟ به غزاله سهام مخبر به مامان پول می-

 داده. چرا؟ 
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هایش انداخت خوررد و آن را روی شانه باد زیر شالش

 و او نفهمید. 

 خواسته سهام رو پس بگیره. چرا؟ چرا؟ پدربزرگ می-

ی بزرگی که در گلویش جا خوش چشم بست و گلوله

شد و نه فراموش نفسش را کرده بود و نه اشک می

 تنگ کرد. 

 من چیکار کنم؟ چیکار کنم؟ -
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ست که هایش نقش بپشت پلک چهرهصورت ماه

 هایش را باز کرد. سریع چشم

 . باید بهم بگه.دونه. اون همه چیز رو میدونهاون می-

به ساعتش نگاه کرد. از یازده و ربع گذشته بود و 

خواب است. دور  چهرهدانست در این ساعت ماهمی

گذرند، هایی که از کنارش میخود چرخید و ندید آدم

کرد تا جای ماشینش  کنند. کمی فکرچطور نگاهش می

 را به یاد آورد.

سریع به آن سمت رفت و وقتی نشست و سرش را  

روی فرمان گذاشت تصمیم گرفت هر طور شده از 

اشکان حرف بکشد. امکان نداشت اشکان متوجه 

چنین چیزی نشده باشد. اشکانی که در همان لحظه 

های پدرش را زد و حرفمثل مار دور خودش غلت می

 د.کردوره می
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شد مادری که آنقدر ضعیف بوده، هنوز هم باورش نمی 

چطور تاب آورده تا پسرش فرم نظامی بپوشد. یعنی 

 تر بود؟ رنگهای مادرش از افروز کمترس

تا صبح تاب خورد و قدم زد و فکر کرد چرا باید 

اش از ترس تنهایش بگذارند؟ وقتی های زندگیزن

د که آیا باید برای خورشید طلوع کرد او دو دل مانده بو

افروز بجنگد یا نه. مادرش موفق شده بود، چون مادر 

هایش عاشقش بود که بتواند ترس بود. اما افروز آنقدر

رسید که حتی میلی به این را درمان کند؟ به نظر نمی

 کار داشته باشد. 

ساعت هفت از اتاقش بیرون رفت. بدون صبحانه از 

زودتر از او از خانه بیرون  خانه بیرون زد و نفهمید امین

رفته. آنهم زمانی که هنوز جنگ خورشید و ماه تمام 

 نشده بود. 
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 جا نگه دار. آقا همین-

راننده ایستاد و امین کرایه را حساب کرد. وقتی جلو 

رفت سراپا طغیان بود. دیگر توان سکوت و ناآگاهی می

 فهمید.نداشت. باید همه چیز را می

 کنی؟ یتو اینجا چیکار م-

رو گرداند و ملیحه را دید؛ در حالیکه دو نان سنگک را 

 اش در هم رفته بود.در دست گرفته و چهره

 باید حرف بزنیم. -

 پسرم خونه ست. -

 امین پوزخند زد.

روز آخری که پسر من دستاش رو دراز کرده بود و -

 کرد رو یادم نمیره. مامان مامان می

 صدایش باال رفت. 
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 ی من رو گرفتید.ر بچهشماها ماد-

 باخت.های ملیحه لرزید، اما نباید خودش را میدست

ذاشتی بره دنبال اون مادر پسر تو نبود امین. باید می-

 زندگیش. 

که بود، پسرم که بهش  مادر پسرم نبود، شاگردم-

عادت داشت. هر نسبتی با من داشت مهم نبود، مهم 

 این بود که من رو دوست داشت و شما رو نه. 

 فشرد.  اشرا به سینه هاملیحه جلو رفت و نان

 تو چی؟ تو هیچ وقت دوستش داشتی؟ -

رد بینی شاگردت هر روز با دملیحه خانم. وقتی می-

بینی ری که کمکش کنی و میمیاد سر کالس. وقتی می

اصال راهی برای کمک نیست جز اینکه فقط نجاتش 

 مونه؟ کنی جایی هم برای عشق باقی میبدی، فکر می
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اش کنار ی خانهملیحه خودش را از تیررس پنجره

 کشید که اگر کامیار جلوی پنجره آمد، او را نبیند. 

 وقتی کمی جلو رفت و امین روبرویش ایستاد جواب داد 

 پس مشکلت چیه؟ -

 امین سرش را پایین انداخت. 

اوایل فقط ترحم بود. قلبم از رفتار بد برادرت با اون -

. اما وقتی پاش تو شکستطفل معصوم هر روز می

ام باز شد. وقتی با گریه گفت عاشقمه و ازم خونه

دیدم اشکان چطور اون رو خواست قبولش کنم، وقتی 

 ده کم کم به دلم نشست.به مادر خودش ترجیح می

ها بود در حسرت دیدار روی قلبش زد، جایی که سال

 های سیاه مانده بود. دختری با موهای مشکی و چشم

گرفتارش شدم. گرفتار معصومیتش، معصومیتی که -

 برادرت نتونسته بود با اون همه بدی ازش بگیره. 
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اصی بود و خسته. دنیا خیلی وقت بود برایش ملیحه ع

 تمام شده بود. صدایش باال رفت. 

تو عاشق دختری شدی که بیست و پنج سال ازت -

پسرت رو بهش عادت دادی و یکی تو  تر بود.کوچک

دونم چرا و شکمش گذاشتی و رفتی. حاال هم نمی

چطور پیدام کردی. اما این کار رو باید خیلی وقت پیش 

 ی. کردمی

 امین طغیان کرد. 

به اون دختر معصوم  چند بار بگم من انگشتمم-

نخورد؟ چند بار بگم وقتی باهاش نامزد کردم مثل 

خواد و رفت گل پاک بود و وقتی گفت من رو نمیبرگ

چسبه. ها به من نمیطور پاک رفت. این وصلههم همون

دونستم. مخبر از نیومدم دنبالتون چون جاتون رو نمی

ون خونه رفته بود و مدرسه هم هیچ خبری نداشت. ا
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حتی منتقل نشده بود که از آموزش پرورش پیگیری 

دونم تو اون ی تو هم عوض شده بود. نمیکنم. خونه

یه ماهی که من به خودم بیام و بفهمم یه جای قضیه 

دونم هر رد و نشونی مشکل داره چیکار کردید. فقط می

 بود پاک کردید.

 ادامه داد.  نفس گرفت و

برای پیدا کردنش به آب و آتیش زدم. اما نشد که -

نشد تا وقتی یه دفعه تو اون بازارچه دیدمت و به جای 

اینکه طلبکار باشم بدهکارم کردی. تا اینجا تعقیبت 

کردم تا مثل قدیم گمت نکنم. میگی یکی گذاشتم تو 

. خدا من رو ببخشه شکمش. من که از خودم مطمئنم

ین چند وقته به اون مظلوم شک کردم. اما از که تو ا

اونم مطمئنم که اهل دروغ و خیانت نبود. این تویی که 

 داری دروغ میگی.
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 لرزید. ملیحه دست و دل و پاهایش با هم می

ها از دستش سر خورد و امین به دیوار تکیه زد و نان

ها هم از فریادهای آنها را گرفت. حتی صدای گنجشک

 امین سکوت کرده بودند.

شنود یا داد کسی صدایشان را میملیحه اهمیت نمی 

نه. در حقیقت کسی هم نبود. کل خیابان مغازه بود که 

 ها به بازشدنشان مانده بود. ساعت

ها در خود خفه با دیدن حال ملیحه صدایی که سال

 کرده و امروز آزادش کرده بود را پایین برد. 
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خوام برگردم تو ور کن نمیکنم. باخواهش می-

خوام بدونم خوبه، خوشبخته، زندگیش. فقط می

 رم. اونوقت برای همیشه می

های امین دختری را دید ملیحه پلک باز کرد و در چشم

ها پیش به او تهمت زده بود که با نامزد که سال

 نامحرمش بوده و جایی پیش او ندارد. 

د دروغ نگفتم. دروغ نگفتم امین. به خدای احد و واح-

کردم کار توئه، برای همین اون روز باردار بود، فکر می

باهات اونطوری حرف زدم. خودش گفت، مخبر گفت و 

 منم باور کردم. 

داد امین غرق در سکوتی که هایش مجال نمیاشک

 اش را پوشانده بود را ببیند.ناامیدی تمام چهره

خدا ازم بگذره، باهاش بد تا کردم. از خودم -

 روندمش. 
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 پای ملیحه فرو ریخت. های امین هماشک

 کنم. االن کجاست؟ خواهش می-

های امین فریاد ملیحه نگاهش کرد. دختری در چشم

هایش لرزید وقتی ها پیش مرده بود. لبزد که سالمی

 گفت

 طور. اگر از مخبر هممرده، اون بچه هم همین-

پرسی کشته شد. همه چیز تموم شده امین. من می

 باعث از بین رفتن زندگی یه معصوم شدم. اگر... 

 آمد. هق زد و نفسش در نمی

اگر منم مثل تو اینطور باورش داشتم االن اون دختر -

 تو آرامش بود. 

سرش را باال گرفت و نگاه دو زخم خورده که خودشان 

 ه خورد.دانستند به هم گررا گناهکار می
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 از اینجا برو امین. دیگه دیر شده. -

ها را وقتی آرام وارد کوچه شد، امین به زانو افتاد و نان

سر و صدا هایی که خوراک گنجشکان بیرها کرد. نان

شدند. در بدترین روزهای هر سالش هم تصور مرگ او 

دو  شانرا نکرده بود. روز تولد او و روز سالگرد نامزدی

زد و حاال ه دردش را در سکوت فریاد میروزی بود ک

خواند. اگر همان زمان باید هر روزش را مرثیه می

های آن دختر کرد، اگر حرفهای مخبر را باور نمیحرف

دانست مخبر با کرد، االن زنده بود. او که میرا باور نمی

های آن او چه کرده، چرا یک لحظه هم فکر نکرد حرف

های مخبر است؟ چرا رهایش دختر تماما از سر فشار

کرده بود؟ احساس گناه چنان فریادی در قلبش ساخت 

هایش را کنترل کند. وقتی ملیحه با که نتوانست لب

هق به لرز افتاده بود وارد هایی که از شدت هقشانه
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شد، صدای فریاد امین در خیابان پیچید و اش میخانه

 ملیحه روی پله افتاد. 

های مخبر و آن ای اینکه حرفکاش همان روزها به ج

رفت. گناه را باور کند، به سراغ امین مینوجوان بی

حسرت و گناه او را خرد کرده و صدای فریادهای 

زد و  جگرسوز امین بود که به قلبش چنگ می

 دانست کابوس جدیدی برایش خواهد ساخت.می
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 خبر از حال پدرش وارد اتاق شد و گوشی رااشکان بی

 برداشت. 

 . کالیی-

 بله قربان؟ -
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 اجازه دادستانی چی شد؟-

 . دست سروان کهنموییه-

 خودش کجاست؟ -

هنوز کالیی جواب نداده بود که صادق وارد اتاق شد و 

 ی دادستانی را باال گرفت. برگه

 خودش اینجاست. -

اشکان میان حرف کالیی یک ممنون گفت و گوشی را 

روی میز برداشت و به سمت در قطع کرد. سوییچ را از 

 رفت. 

 بریم. -

 صادق متعجب نگاهش کرد. 

 ری دنبال افروز؟ قبلنا مهربون بودی. نمی-

 اشکان در را باز کرد و بیرون رفت. 
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با آهو حرف زدم. قراره خودش کارهای ترخیص رو -

 انجام بده. 

هایش شک کرد. دنبال او بیرون دوید و صادق به گوش

 قدم با او جلو رفت. هم

صبر کن صبر کن، قوره نشده مویز شدی؟ آهو چیه -

 دیگه؟ از کی تا حاال؟ 

 ها پایین دوید. اشکان سر تکان داد و از پله

 از دهنم پرید بچه.-

 اینم از کی تا حاال؟ -

 ی آخر ایستاد و صدایش باال رفت. اشکان روی پله

هایی که معلوم نیست از وقتی افروز پشت ترس-

میشه و آهو به خاطر  زمانی از راه برسه یا نه قایم

کنه. از وقتی فهمیدم زنای اش سینه سپر میخانواده

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نرگس نجمی                                                         لب آینه شکستق

 EXCHANGE GROUP  از یکار

زندگیم به خاطر خزعبالت رهام کردن و وقتی برگشتن 

شن. مهم نبود من چه تونستن نباکه خودشون نمی

حسی دارم، مهم نبود چطور بزرگ میشم. مهم نبود 

کشه. فقط این مهم بود که پدرم چه عذابی می

 خودشون رو خالص کنن. 

 ی او گذاشت. صادق دستش را روی شانه

 آروم رفیق، چت شده؟ -

خوابی و عصبانتی های سرخ شده از بیاشکان با چشم

ردنش بیرون بزند های گکه باعث شده بود حتی رگ

 نگاهش کرد. 

توی این وضعیت دنبال اینی که چرا یه اسم از دهنم -

کنم. حتی پریده؟ بله آقا، من این دختر رو تحسین می

ای اگر به خاطر ترس، مرگ، تهدید یا هر چیز دیگه

کرده باشه  اشکشته باشه و تیکه تیکه پدربزرگش رو
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رات داشته که ج کنم. حداقل انقدربازم تحسینش می

ها از بشه و وقتی آب از ترس نره تو سوراخ موش قایم

 آسیاب افتاد برگرده. 

رفتند صادق های بلند از در اداره بیرون میوقتی با قدم

 لبخند زد. 

باشه. من که نفهمیدم جریان چیه. فقط فهمیدم یکی -

ناراحتی. حاال نمیگم خودش  سوراخ موش خریده و تو

که دست از پا درازتر برگشته.  تاوانش رو داده

داغونت کرده. ولی  پرسم جز افروز کیه که انقدرنمی

تونم بپرسم از کی تا حاال قاتل شدن یعنی دل و می

جرات داشتن؟ این قضیه همه جا همینه یا وقتی پای 

 شه شجاعت؟ آهو وسطه می
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اشکان پشت فرمان نشست و صادق کنارش. 

تادند. صادق تکیه زده به در، کمربندها را بستند و راه اف

 خیره شد به اشکان. 

 نگفتی؟ -
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اشکان کالفه دستی میان موهایش کشید و نفسش را 

 آزاد کرد. 

 صادق، تمومش کن. -

صادق خیره نگاهش کرد. اشکان را جز با افروز ندیده 

دانست وقتی از کسی خوشش بیاید چطور بود و نمی
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فهمید پشت اصال نمی کند. برای همینرفتار می

 های اشکان چه حسی پنهان شده. حرف

تکیه داد به صندلی و شستش از زیر کمربند رد شد و 

 به جلو خیره ماند. کمی بعد اشکان لب زد. 

 زدم. ببخش. نباید اونطور داد می-

 صادق خندید. 

که از فردا  انهای ادارهبه من چه رفیق. این بچه-

مطمئن باش همین االن هم سازن. برات پاپوش می

که تو قاتل احتمالی مخبر رو  کف دست حیدریه

 کنی. تحسین می

 ی چشم نگاهش کرد. اشکان از گوشه

 تو از چی ناراحت شدی؟ -

 صادق شانه باال انداخت. 
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 . شناسمتها اصال نمیاز اینکه بعضی وقت -

اشکان آرنجش را به قاب پنجره تکیه داد و شروع کرد 

به تعریف کردن از شب قبل، از تمام احساساتی که 

داشته و صادق ناباور نگاهش کرد. زنی که به عنوان 

شناختش، آنطور مهربان و از خود مادر اشکان می

 گنجید. گفت، نمیگذشته در قالبی که اشکان می

این قضایا رو برات  چرا بابات بعد از اینهمه سال-

 تعریف کرده؟ 

 اشکان شانه باال انداخت. 

خواست مادرم و افروز رو مقایسه کنه. شایدم می-

 خواسته بعد از مرگ مادرم همه چیز رو شفاف کنه.می

 صادق متفکر نگاهش کرد. 

شاید. اما چرا افروز و مادرت رو با آهو مقایسه -

 کنی؟ می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نرگس نجمی                                                         لب آینه شکستق

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ب بزرگ عمارت اشکان وارد کوچه شد و جلوی در

 ایستاد. 

راست میگی، قابل قیاس نیست. اونم یه زنه، تازه -

تره، اما هر بار از مادرش یا شش سال از افروز کوچک

خواهرش حرف زدیم چنگ و دندون نشون داد. در 

ها میرن قایم میشن تو عوض افروز و مادرم مثل بزدل

پناهگاه کاذبی که برای خودشون درست کردن. اگر 

شدن میان سراغم، اگر نشدن اصال مهم نیست. دلتنگ 

 اشکان که آدم نیست. 

 هر دو پیاده شدند و به سمت عمارت رفتند. 

ها زنی اشکان. ترس برای زنداری دخترونه حرف می-

ها اصال اون یعنی امنیت، یعنی حفاظت از خود. مطمئنم

دن. فکرشون این کردن دارن تو رو آزار میفکر نمی

 کنه. هاشون تو رو اذیت میسبوده که تر
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 اشکان پوزخند زد. 

 باشه. رفتن که آزار نبینم دیگه؟ -

با دست به کالیی و مشکات اشاره کرد که در را باز 

های مامورین انتظامی کنند. کوچه پر شده بود از ماشین

 و مردم کنجکاو سر کوچه صف کشیده بودند. 

کمتر از کشی به مراتب می آزاری که از نبودنشون-

 ی ضعیفه. بودنشون با اون روحیه

 هایش را به هم کوبید. اشکان دست

دار نشه. زنی که ضعیفه با آفرین. زنی که ضعیفه بچه-

 یه پلیس ازدواج نکنه. زنی که ضعیفه عاشق نشه. 
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دید و صادق عمق زخمی که به او خورده بود را می

ما درک مادر فهمید، اخودش هم شاید افروز را می

 داد.اشکان سخت بود و به او حق می

 پشت سر اشکان وارد عمارت شد و صدا بلند کرد. 

گم، بدون دونید اما محض اطمینان میدونم میمی-

دستکش به هیچ چیز دست نزنید. از جاهایی که ممکنه 

رد پایی باقی مونده باشه رد نشید. جای هیچ چیز رو 

ی دیدید، به من  یا عوض نکنید و اگر مورد مشکوک

 سروان دالور خبر بدید. 

تا دو ساعت بعدی حتی کشوهای کمدها را از جا 

درآوردند دنبال مدرکی که نشان دهد مخبر آنجا بوده، 

یا قاتل به آنجا رفته، اما هیچ چیز پیدا نکردند جز 

 کاله گیس که سریعا برای آزمایش فرستادند. دو
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نگاهش روی  چرخید واشکان کالفه در حیاط می

ی شهباز و شهیاد را در هایی که روزی خانوادهخانه

ها داد، مانده بود. در هیچ کدام از این خانهخود جای می

 هم اثری نبود. 

 ی اشکان گذاشت. صادق دستش را روی شانه

بندم هیچی اینجا نیست. اونی که گفتم که شرط می-

ده اینطور برنامه ریزی کرده به این سادگی مدرک نمی

 دستمون. 

اشکان سر تکان داد و دستش را میان موهایش مشت 

 کرد. 

 بست صادق. باز بن-

دانست اشکان در صادق روبرویش ایستاد. می

 شرایطی نیست که بتواند فکرش را جمع کند. 
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ی مدارک رو بررسی ریم اداره، شده تا صبح همهمی-

 کنیم. باالخره یه چیزی از توش درمیاریم رفیق.می

اشکان به سمت در قدم تند کرد. همانطور که افروز 

توجه به کرد خودش را به آهو برساند و آهو بیسعی می

 او و بدون اینکه کمکش کند به سمت ماشینش رفت. 

او نشست و آهو سریع  افروز با نفسی بریده کنار

خواست با او صحبت کند، آنقدر حرکت کرد. افروز نمی

خواست نگاهش ذهنش مسموم شده بود که حتی نمی

کند. اما وقتی آهو برخالف همیشه پا روی گاز گذاشت، 

 افروز به پشت صندلی چسبید.

 تند میری؟  چرا انقدر-

 کار دارم افروز.-

ودش را از یک افروز سکوت کرد، اما وقتی آهو خ

 تصادف شدید نجات داد فریادش به آسمان رفت. 
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 چت شده؟ دیوونه شدی؟ -

 آهو خونسرد نگاهش کرد. 

باید تو رو برسونم و برم پیش اشکان. باید بفهمم -

 افروز، باید بفهمم. 

آهو فراموش کرده بود شب قبل به او چه گفته و همان 

را لحن صمیمی را داشت. اما افروز خیانت دوستش 

 کرد. پوزخند زد. فراموش نمی

 عجله داری خودت رو برسونی بهش؟  انقدر-

آهو نیم نگاهی به او انداخت و به سرعت از کنار ماشین 

 سنگین سبقت گرفت. 

همه چیز عشق نیست افروز. من یه پدربزرگ داشتم -

اش کردن و تازه فهمیدم خواهرم تو که تیکه تیکه

بدتر اینکه قرار بوده  ی اون سهام داشته وکارخونه

 صبح همون روز سهام رو از غزاله پس بگیره. 
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 کف دستش را روی فرمان کوبید و صدایش باال رفت. 

 افروز. پای خواهرم.  پای خواهرم وسطه-

افروز گیج نگاهش کرد. آهو همان دوستی بود که 

دوستش داشت. شاید دیگر به او اعتماد نداشت، اما 

 تپید. ش برای او میای از قلبهنوز گوشه

 باهات میام. -

 آهو متعجب نگاهش کرد و افروز لبخند زد. 

 خواهرت چیکار کرده.  بریم آهو. بریم بفهمیم-

 آهو با تردید نگاهش کرد. 

 اما تو باید استراحت کنی. -

من مشکلی ندارم. تا من رو برسونی و برگردی شاید -

 اشکان از اداره رفته باشه بیرون. 
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دید را کنار گذاشت و به اولین بریدگی که رسید آهو تر

 دور زد. 

 ممنون. -

افروز سر تکان داد و آهو سرعتش را باال برد. یک ربع 

ها باال نرفته بعد جلوی در اداره پیاده شدند. هنوز از پله

 بودند که صدای صادق را از پشت سر شنیدند. 

 ها منور کردید. خانم-

هر دو ایستادند. ابروهای اشکان گره خورده و به آنها 

 کرد. نگاه می

 کنید؟ اینجا چیکار می-

خواست او باشد که افروز از او دلخور بود. دلش می

دهد. اما نه تنها این کارهای ترخیصش را انجام می

اتفاق نیفتاد که او را دست آهو سپرده بود. به آهو اشاره 

 کرد.
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 باهات کار داره. -

ها باال رفتند و صادق خودش را کنار چهار نفری از پله

 آهو کشاند. 

 نو کبیری؟ راه گم کردید یا دلتنگ شدید؟ چی شده با-

آهو عصبی نگاهش کرد و لبخند از روی لب صادق پاک 

 شد. 

 نه، دلتنگ نشدی. فهمیدم. -

وقتی وارد اتاق شدند، آهو کمک کرد تا افروز بنشیند. 

خودش روبروی او نشست و به اشکان که روی صندلی 

 میشد نگاه کرد.  جابهجا
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ی میز ستون کرد و به او چشم هایش را روصادق دست

دانست دوخت. آهو آمده بود که بپرسد، اما می

کند و این باعث خواهرش را متهم می هایشحرف

 تردیدش شد. 

 چی شده خانم کبیری؟ -

 آهو به افروز نگاه کرد و افروز آرام پلک بست. 

 بگو آهو. -

 آهو لب زد. 

 مطمئنی؟ -

را در گلو خفه افروز خم شد و با وجود درد صدایش 

 کرد. فقط لب زد. 

 . بگو آهو. بدون مدرک که کاری باهاش ندارن-

 آهو نفسش را آزاد کرد و رو به اشکان کرد. 
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ی کارخونه تازه فهمیدم... فهمیدم خواهرم تو-

 پدربزرگم سهام داشته. 

 ابروهای اشکان گره خورد و چشم از او برنداشت. 

خواسته سهام رو پس اما... مهمتر اینکه پدربزرگ می-

دونم چرا بهش سهام داده و بگیره. اصال... اصال نمی

 دونید؟ خواسته پس بگیره. شما میچرا می

امیدوار به شنیدن حرفی که خواهرش را تبرئه کند به 

صادق سری تکان اشکان چشم دوخت و متوجه شد 

 داد و پوزخند زد. 

 کی این اطالعات رو بهتون داده؟ -

 آهو ابرو گره زد.

 کنه؟ فرقی می-
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کنه خانوم، قرار نبود این اطالعات درز بله فرق می-

 کنه. 

 ی حرف او را گرفت. اشکان دنباله

دونیم. خواهرتون تحت نظر ما خیلی وقته این رو می-

خواسته دونیم چرا میهستن خانم کبیری. هنوز نمی

 سهام رو پس بده. 

 افروز پیش از آهو نظرش جلب شد. 

 خواسته پس بگیره؟پس بده یا آقای کبیری می-

اشکان سعی کرد به او نگاه کند. عادی، بدون اینکه 

 ذهنش دوره شود.  هایی که شنیده بود، درحرف

 خواسته پس بده. اینطور که شنیدم می-

از جا بلند شد، میز را دور زد و تکیه زده به آن به آهو 

 چشم دوخت. 
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 شما چی شنیدید، این مهمه. -

 های کامیار را دوره کرد. آهو حرف

گفت غزاله قرار بوده سهام رو پس بده، یعنی پدر -

 بزرگ ازش پس بگیره. 

روشه خانوم کبیری. چکی که آقای خواسته بفمی-

پرونده  کبیری آماده کرده بودن برای خرید سهام، تو

 موجوده. 

کمی، فقط کمی نفس آهو آزاد شد. اگر غزاله 

خواسته سهام را بفروشد یعنی رضایت داشته و می

حتما به خاطر پولش بود. اما هنوز سوال اول به قوت 

 م داده؟خودش باقی بود. چرا مخبر به غزاله سها

پدر من هیچ وقت اونجا سهام نداشته. چرا مخبر به -

پسراش که یه عمر براش کار کردن سهام نداده، اما 

 ی خودش داده؟ به نوه
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 صادق کنار اشکان ایستاد. 

برای همین اون روز بهتون گفتم از مادرتون بخواید -

 صادق باشه. پای اون سند امضای مادرتون هست.  

ن آهو افتاد را افروز دید و خودش را ای که به جادلهره

 جلو کشید. 

پس هر چی هست باید خانوم پورمند بدونن، چرا -

 پرسید؟ صریحا ازشون نمی
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اشکان نگاهش نکرد. روگرداند و پشت میزش 

 برگشت. 
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پرسیم. اون لباس و اون سهام به موقعش می-

 سواالت ماست؛ اما به زمانش. 

تر از آن بود که بتواند . ذهنش شلوغآهو از جا بلند شد

 یک جا بنشیند و فقط گوش دهد. 

 حاال چی میشه؟ -

 اشکان نشست و خودکار را در دستش گرفت. 

شما کارها رو بسپرید دست ما و نگران نباشید. وقتی -

خواسته سهام رو بفروشه یعنی پای خود خواهرتون می

. پس جای نگرانی نداره و اجباری نبوده. اما پول وسطه

اینکه چرا سهام به نام خواهرتون شده ما احتمال 

دیم که پدر بزرگتون به جای انتخاب مادرتون برای می

سهام رو به نام خواهرتون بزنن. اما  سهام، خواستن

اینکه چرا باید سهامی به نام مادرتون بشه رو باید 

 بفهمیم. 
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هایش روی میز خودکار را روی میز انداخت و آرنج

 ستون شد. 

تر اینه که آیا مادرتون از فروش سهام اما سوال مهم-

 خبر داشته؟ 

 آهو فکر کرد و کمی بعد لب باز کرد. 

. واال هنوز هم منتظر دریافت سود سهام کنمفکر نمی-

نبود. غزاله که ازش خواست سهام بابا رو بفروشه 

گفت از کجا بیاریم خرج خونه رو بدیم. در حقیقت بابا 

دونم مادرم این رو سهامی نداشته و من نمی

دونسته یا نه. اما مطمئنم روی پول سود سهام می

 غزاله حساب کرده بوده.

 صادق جلو رفت. 

 واهرتون شاغل بودن؟ خ-

 آهو متعجب نگاهش کرد. 
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دو سال پیش یه دوره رفت برای گریم. حاال هم کار -

 کنه، اما نه تمام وقت. شاید ماهی یکی دو بار. می

 درآمدشون خوبه؟ -

 . ای که از پس مایحتاج خودش بربیادبه اندازه-

 صادق دست به سینه شد. 

ی میلیاردی پس با سود سهام شرکت بوده که خونه-

خریده. اون پول تو زندگی شما نیومده که مادرتون 

 روش حساب کنه.

نه تنها آهو که افروز هم نتوانست لب باز کند. اشکان و 

 زد. های آهو دو دو میصادق به آهو خیره مانده و چشم

 ی میلیاردی؟ خونه-

منتظر جواب نشد. عصبی چنگ زد به بازویش. در 

 ه از هیچ چیز خبر نداشت؟اش چه خبر بود کخانه
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لطفا این اطالعات از اینجا بیرون نره. ما حلش -

 کنیم. می

 صادق گفت و آهو خیره به او مانده بود.

 من چیکار کنم؟ -

 صادق شانه باال انداخت. 

کنم، از مادرتون بخواید صادقانه همه باز هم تاکید می-

 چیز رو بگه. 

آهو با تأسف به آنها نگاه کرد. دیگر تاب یک دروغ 

بهتر بود مادرش را در شرایط انجام  دیگر را نداشت.

بود نه غزاله و نه لعیا دستی  داد. مطمئنشده قرار می

نستند که دادر قتل مخبر ندارند؛ اما شاید چیزهایی می

 شد. گره گشا می

ی ماه چهره جمع امروز همه ساعت پنج تو خونه-

 میشن. 
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 ابروی اشکان باال رفت. 

 شنوم. می-

خواد تکلیف اموال رو مشخص کنه. عمه ملیحه می-

کنم از روی بهتر نیست شما هم بیاید؟ فکر می

 ها بتونید بعضی چیزها رو بفهمید. العملعکس

 و صادق خندید. اشکان سر تکان داد 

 رسیم. خدمت می-

 افروز از جا بلند شد. 

پس زودتر بریم. تا من رو برسونی و بری خونه زمان -

 بره. می

 آهو سر تکان داد. 

 بریم. -

 وقتی از در بیرون رفتند صادق به اشکان نگاه کرد. 
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خیلی آشفته بود. هر چند خوب خودش رو کنترل  -

 کنه. می

اشکان با شک و تردید به دری که پشت سر آنها بسته 

 شده بود خیره مانده و لب زد

خواد کمک وقتی یکی بهت اطالعات میده یا واقعا می-

کنه، یا گمراهت کنه. اطالعات داد و اطالعات گرفت. 

باش از  تونم بگم بهش شک دارم، اما مطمئننمی

دونه اگر مادر و دایره مظنونین حذف نمیشه. خوب می

خواهرش رو حذف کنه قتل میفته گردن کسی از همون 

خواد ما رو بکشه سمت کی؟ خانواده. با حذف اونها می

خواد با نشون دادن صداقتش و جلب اعتمادمون می

 چی بذاره سر راهمون؟ 

 های صادق روی میز نشست. کف دست

 یلی بدبینی. آقا تو خ-
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 اشکان از جا بلند شد. 

کس اعتماد ندارم. بله هستم. باید باشم. به هیچ-

 کس صادق.هیچ
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صادق سری تکان داد و به دنبال اشکان از در بیرون 

 رفت. 

 خوای فکر کن، من میگم این دختر صادقه.هر طور می-

 اشکان شانه باال انداخت و خندید.

 به خاطر چشماش؟ -

 ادق بلندتر از او خندید. ص

 چشماش که خوشگله، اما اون چیزی که تو چشماشه-

 باعث میشه بهش شک نکنم.
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 اشکان جلوی در ایستاد. 

 من میرم خونه، باید یک کم بخوابم. -

 پس چرا افروز رو نبردی؟ -

رفت جواب اشکان روبرگرداند و در حالیکه بیرون می

 داد 

 سیله نبود.نیازی نبود. دیدی که بدون و-

وقتی دور شد صادق با اخم نگاهش کرد. اشکان 

دلشکسته بود، حتی بیشتر از زمانی که مهر طالق در 

دانست این به افروز ربطی اش خورد و میشناسنامه

ندارد، او از مادری که تا سه سالگی رهایش کرده بود 

 دلگیر بود.

وقتی وارد اتاق شد و پشت میز نشست، اشکان راهی 

کرد که خانه شده بود و تمام طول مسیر به این فکر می

ی عاصی طوری با کارکنانش چطور مخبر با آن روحیه
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کرده که همه دوستش داشتند؟ وقتی دو روز برخورد می

تمام در آن کارخانه چرخیده و با هر کسی که از هر 

راهرویی رد شد، صحبت کرده بود، جز تعریف و 

کس نبود که حتی کمی هیچ تحسین چیزی نشنیده بود.

ای بد. از او کینه به دل داشته باشد، یا حتی خاطره

ی کارکنانش بود و همه از مرگش مخبر اسطوره

 ناراحت بودند.

هنوز ماشین را پارک نکرده بود که صدای گوشی بلند 

 شد. 

 چی شده صادق؟-

استعالم اومده. غزاله هیچ حساب مشترکی با مادرش -

یه حساب بیشتر نداره که ماهانه از نداشته. لعیا هم 

رفته به حسابش. اما عجیب اینه که به حساب مخبر می
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حساب مهناز هیچ پولی واریز نشده. فقط همون سود 

 گرفته. مبلغ زیادی هم نیست. بانکیه که می

 اشکان کالفه چنگ زد بین موهایش. 

 حساب بقیه؟ -

غ هم گرفته. مبلکامیار که از حساب کارخونه پول می-

کرده. آهو متغیر بوده. سامان هیچ پولی دریافت نمی

شده که ای ریخته میهم. به حساب عفیفه ماهیانه

برای یک خدمتکار معقوله. کریم هم کال حساب نداره، 

حتی حساب مشترک با مادرش. ماه چهره هم مبلغ 

کمی به حسابش ریخته میشده. تراکنش حساب مخبر 

خریده. خوب هم می نشون میده همه چیز رو خودش

اش. بریز بپاشش زیاد بوده. کرده برای خونهخرج می

 اما تو پول دادن به اعضای خونه خسیس بوده. 

 اشکان از ماشین پیاده شد. 
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 مامورها سر شیفتشون هستن؟ -

االن کالیی تماس گرفت و گفت سماوات رفته به -

جای اون. سامان تازه از باشگاه اومده بیرون و راهی 

دن. ها هم هر روز گزارش میست. بقیه بچههخون

 .کس جای خاصی نرفتههیچ

 اشکان کلید به در انداخت و وارد شد. 

ست. کارشون رو انجام دادن و فایدهها بیاین تعقیب-

 تموم شده. 

 خوای بگم برگردن؟ می-

 ها را باال رفت. پله

فقط مراقب سامان و لعیا باشن. غزاله دست -

ی مادرشه. هر چی هست زیر سر اونه. نشونده

گرفته. دونم از چه راهی اما لعیا از مخبر باج مینمی

 باید بفهمیم بابت چی.
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صادق خداحافظی کرد و اشکان وارد خانه شد. افروز 

هنوز مانتو به تن داشت و کنار امین نشسته بود. 

زیر اشکان نگاه گذرایی به افروز انداخت و سالم 

 اش را امین جواب داد. لبی

 افروز بلند شد. 

 چی شد اومدی خونه؟-

 اشکان سوییچ را دست به دست کرد. 

 باید یک کم بخوابم. -

افروز با ابروهای گره خورده و قلبی شکسته به او نگاه 

کرد. اگر قرار بود به خانه کرد. اشکان از او دوری می
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امین با رنگی پریده  بیاید، چرا او را با آهو فرستاده بود؟

 از جا بلند شد. 

منم یک کم استراحت کنم دخترم. غذا از دیشب -

 کنم؟  خوای برات گرممونده، می

 نه بابا جون. -

ها باال رفت. اشکان امین سری تکان داد و از پله

هایش سوییچ را روی میز گذاشت و بعد از اینکه دست

را روی را شست، به سراغ یخچال رفت. افروز مانتو 

چوب ورودی ساعدش انداخت و تکیه زده به چهار

 آشپزخانه نگاهش کرد.

 گرمش کنم؟ -

 اشکان سر تکان داد. 

 نه. ممنون. -
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 افروز وارد شد و مانتو و شال را روی صندلی گذاشت. 

 متوجه حال بابا شدی؟ -

 اشکان سر تکان داد و بشقاب را در مایکرو گذاشت. 

 خوب میشه. -

دانست امین چند ساعت پیش چه چیزی شنیده و نمی

کرد حال بدش، مربوط به یادآوری گذشته فکر می

 است. 

 ست؟ حالش. مربوط به همون عشق گمشده یه جوریه-

 این روزها هر کسی به یه دلیلی حالش بده. -

ای از تصور آهو و او ست و لحظهافروز روبرویش نش

 کنار هم، نفسش تنگ شد. پوزخند زد. 

 نترس، حال تو به زودی خوب میشه.-

 لقمه در دهان اشکان ماند. 
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 چطور؟ -

 افروز با حرص از جا بلند شد. 

. اینطور مونیباالخره که برای همیشه مجرد نمی-

 نیست؟ 

ه هایش را پشت صندلی گذاشته و به اشکان نگادست

دانست در ذهن کرد. ابروی اشکان باال رفت و نمیمی

 گذرد. افروز چه می

. امیدوارم مونیطور که تو نمیمونم. همونمسلما نمی-

با یه پشت میز نشین ازدواج کنی که دست بر قضا باید 

اش رو چسبیده به شرکتش بگیره که مبادا تو راه خونه

من خبر بده که تصادف کنه بمیره. اگرم باز ترسیدی به 

یه چند تا مامور بذارم براش نکنه یه دفعه یه بلوک از 

 آسمون بیفته رو سرش. 
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ی بعدی را در دهان گذاشت. افروز بغض کرده لب لقمه

 زد. 

 کنی اشکان؟ ام میمسخره-

اشکان کالفه قاشق را در بشقاب انداخت و از جا بلند 

 شد. 

ر زندگی کنید. نه اتفاقا، تو و امثال تو بایدم همینطو-

چون نه قدرتی دارید و نه فداکاری رو بلدید. شماها به 

خورید. نهایتش یکی مثل تو سرش رو درد هیچی نمی

زنه هایی میی دو تا مجرم و یه حدسکنه تو پروندهمی

 . ی خیلی مهمیهکنه مهرهو فکر می

ی او را نشانه گرفت. نه جلو رفت و انگشتش سینه

 های غمیش لرزید و نه به چشمهادلش برای اشک

 اش اهمیت داد. گرفته
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ضعیفی که  این تو، تویی که خدا رو بنده نیستی انقدر-

 عارم میاد بگم یه روزی باهات ازدواج کردم.

از او دور شد و وقتی از آشپزخانه خارج میشد صدا بلند 

 کرد.

ندارم. چون کسی که زن  ایخوشحالم که ازت بچه-

 ودن رو بلد نیست، مادر خوبی نمیشه.بودن، آدم ب

وقتی دور شد زانوهای افروز تا خورد و به سختی روی 

ریخت و محابا فرو میهایش بیصندلی نشست. اشک

زد. اشکان حق تر به گلویش چنگ میبغضش حجیم

دانست. اما در باورش داشت و این را خوب می

 گنجید که با او اینطور صحبت کند. باالخره صبرنمی

دانست دیگر در قلبش اشکان را سرآورده بود و می

جایی ندارد، نه تنها به عنوان یک زن، که به عنوان 

 دوستش هم.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نرگس نجمی                                                         لب آینه شکستق

 EXCHANGE GROUP  از یکار

همان لحظات آهو پشت میز ناهارخوری نشست و در 

کرد چشم دوخته چهره پر میحالیکه به بشقابی که ماه

گشت که ای میو خانواده بود، فکرش اطراف خانه

 دانست. ها نمیآن دیگر خودش را از

 چهره؟ برام میگی ماه-

 چهره بشقاب را جلویش گذاشت. ماه

 چی بگم؟ -

آهو قاشق را میان برنج سرخ شده از خورشت قیمه 

 گرداند. 

 بدترین کاری که پدربزرگ کرد چی بود؟ -

 با من یا بقیه؟ -

چشم دوخته به  چهرهآهو خیره نگاهش کرد و ماه

 بود که بشقابش را پر کند.کفگیر یادش رفته 
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 با تو. -

 ضعیف بود.  چهرهصدای ماه

 هام. کشتن بچه-

هایش آهو از فشار حجم خون صعود کرده در شقیقه

 چشم بست. به سختی لب زد

 بابای منم؟ -

 ماه.چهره بغض داشت. 

 بابای تو هم. -
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 آهو قاشق را در بشقابش انداخت.
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مامان گفت پدربزرگ باعث اعتیاد بابا شده، برای -

 همین این رو میگی؟ 

 چهره سر تکان داد. ماه

نه، برو از مامانت بپرس چرا شهباز اوردوز کرد. اون -

بکشه که  روز چی دید و چی شنید که باعث شد انقدر

 از پا بیفته. 

 آهو بغضش را فرو داد. 

 تو برام بگو. -

 چیز رو از من نخواه آهو. مادرتبهت گفتم جواب همه -

 باید جرات داشته باشه و حرف بزنه.

آهو سرش را پایین انداخت و انگشتانش مشت شد. 

 شنید. صدای پدرش را می

 دختر بابا کجاست؟ -
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ی نه ساله به سمتش دوید و در حالیکه دستانش را آهو

 دور گردن شهباز گره کرده بود لبخند زد. 

 برام خریدی؟ -

 ی دخترش را بوسید. ز خندید و گونهشهبا

 خواستی رو خریدم. خریدم بابا جون. همونی که می-

 ی بازی فکری را دستش داد و بلند شد. جعبه

 این ورپریده کجاست؟ -

کرد به سمت غزاله که از جلوی در خانه به آنها نگاه می

 او دوید.

 من اینجام. -

ی عروسک را به سمتش شهباز جلو رفت و جعبه

 گرفت. 

 اینم مال شما ته تغاری بابا. -
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ی در خانه ایستاده و با لبخند به او نگاه لعیا در آستانه

اش را کرد. شهباز جلو رفت و در حالیکه پیشانیمی

 بوسید زمزمه کرد. می

 حال لعیای خودم چطوره؟ -

  ی او کشید.لعیا دستش را روی گونه

 خوبم عزیزم. تو خوبی؟ -

 شهباز سر تکان داد. 

 خوبم. ناهار حاضره بخورم برم؟ -

 خوای بری؟ کجا می-

 رم لواسان، بابا اونجاست. می-

ابروهای لعیا گره خورد و به دنبال شهباز که وارد خانه 

 شده بود رفت. 
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محبت؟ کم  خوای بری گداییبرای چی شهباز؟ می-

 گردی؟ ی مینشنیدی ازش. دنبال چ

 شهباز رو گرداند و با آرامش جلو رفت. 

خواد باشه. لعیا. مادرم هر کسی که می اون پدر منه-

 برای بابا مهم بودم که نگهم داشته. 

 لعیا پوزخند زد.

نگه داشته. چرا این چیزها رو فراموش  چهرهتو رو ماه-

چهره کنی؟ مگه به خاطر اینکه مادرت تو رو به ماهمی

روخته معتاد نشدی؟ مگه برای اینکه بابات گفت ف

مادرت فالن کاره بوده مصرفت باال نرفت؟ حاال چی 

 عوض شده شهباز؟ 

شهباز خودش را روی مبل رها کرد و سرش را میان 

دستانش گرفت. همیشه مظلوم بود، همیشه ساکت و 

فقط به دنبال جلب توجه مخبر که حتی در کودکی به 
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ر قدیمی پدرش آنچنان کتکی به خاطر برداشتن انگشت

 شهباز زد که سه روز در بیمارستان بستری شد. 

چهره برام مادری کرده درست. تونم لعیا. ماهمن نمی-

کنم که مادر من مشکل داشته. اما اینم قبول می

تونم قبول کنم که پدرم دوستم نداره. همین نمی

پارسال داداش شهیاد فوت کرد و بابا دیگه جز من 

 . ی رو ندارهکس

های او را گرفت و به چشمان امیدوارش لعیا دست

 لبخند زد. 

عزیزم، مگه بابات شهیاد رو داخل آدم حساب -

کرد؟ اصال مخبر کبیری به کسی هم نیاز داره؟ اون می

 کنه. کس فکر نمیجز به خودش به هیچ

خواست امیدش ناامید شود. شهباز از جا پرید. نمی

 زد. ه شده باید با پدرش حرف میبرای یکبار هم ک
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کنی لعیا. بذار یه بار باهاش چرا تو دلم رو خالی می-

حرف بزنم. تا حاال اون حرف زده و من گوش کردم، یه 

 بارم اون بشنوه. 

هایش دور گردن شهباز گره لعیا از جا بلند شد و دست

 خورد.

 هاش اهمیت نده.باشه. برو. اما تو رو خدا به حرف-

 تونه من رو بیشتر از این خورد کنه. اون دیگه نمی-

ناهارش را خورد و راهی شد و ندید لعیا با نگرانی به 

 راهی که او رفت خیره ماند. 

 ، خط فکر آهو را شکست. چهرهصدای ماه

 شهباز رو من بزرگ کردم. -

 چهره چیست. ای متوجه نشد منظور ماهآهو برای لحظه

 یعنی چی؟ -
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های سرخ ه خیره به گلدانی که سالها بود گلچهرماه

 مصنوعی را در خود جا داده بود لب زد. 

مادرش یه زن جنوبی بود. تازه جنگ شروع شده بود -

خواست خودش رو انقالبی جا بزنه زیاد و مخبر که می

ها پتو و غذاهای کنسروی رفت جنوب. برای رزمندهمی

نم اونجا دوبرد. نمیو هر چی به دستش میومد می

چطور آشنا شده بودن، اما یه روز یه زن جنوبی اومد 

کرد که مجبور جلوی در خونه. آنچنان سر و صدایی می

شدم بیارمش تو. شهباز تو بغلش بود. تازه فهمیدم 

 نمیره جنوب.  چرا مخبر چند ماهه

 نگاهش را از گلدان برید و به آهو چشم دوخت.
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باز رو خریدم. خیلی ارزون هم مخبر نبود و من شه-

همون موقع  خریدم. یه انگشتر زمرد دادم بهش و

وکیل رو خبر کردم و سه ساعت بعد حضانت کامل رو 

 گرفتم. 

آهو بغض کرده سرش را پایین انداخت. آهی که از 

 ی ماه چهره بیرون آمد، قلبش را سوزاند. سینه

ا مخبر شلوغ کرد، اما بهش گفتم زنی که تا اینج-

اش پیش بقیه تونه آبروش رو ببره و وجههاومده می

خواست برای خودش اسم و خراب میشه. اونم که می

رسمی بسازه قبول کرد به شرط اینکه حتی صدای 

 . شهباز رو نشنوه

 بغضش را فرو داد و دستش روی میز مشت شد. 

تمام سعیم رو کردم که به شهباز عالقمند بشه، اما -

باالخره یه روز که شهباز توی  موفق نشدم آهو.
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کارخونه یه اشتباه کوچیک کرده بود بهش گفت از یه 

فروشه بیشتر از این حرومزاده که مادرش اون رو می

 نمیشه انتظار داشت.

اشک نریخت، بغضش را فرو داد و خاطرات چنگ زدند 

 به قلبش. 

شهبازم سه روز تو اتاق من ناله زد و مامان مامان -

یا  زنهچ وقت نفهمیدم من رو صدا میکرد و من هی

 مادری که اون رو فروخته بود. 

ی از جا بلند شد و آهو پشت سرش رفت تا به پنجره

قدی رسیدند. ماه چهره خیره مانده به کریم که با 

 کرد ادامه داد. لوتوس بازی می

کردم پسری که نفهمیدم معتاد شده. فکرشم نمی-

بره سمت مواد. وقتی  حتی از دود سیگار متنفر بود

 فهمیدم که دیر شده بود. 
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 آهو لب زد. 

 ضعیف بود؟  چرا؟ چرا انقدر-

ی محبت بود. از بچگی دنبال مخبر بود. اون تشنه-

برای همین من حتی بیشتر از شهیاد به اون محبت 

 کردم. می

 گذاشت و قلبش مشت شد.  اشدستش را روی سینه

یرم. مخبر به کل قدغن اما نتونستم جای مخبر رو بگ-

 کرده بود که حتی پای شهباز به اتاقش نرسه.

 رو کرد به آهو. 

تا اینجا رو من برات گفتم. حاال برو از مادرت بپرس -

 چه اتفاقی افتاد که شهباز اوردوز کرد.

آهو حرفی نداشت بزند. در آن لحظه هیچ چیز به جز 

قلبش پدرش برایش مهم نبود. درد شهباز را با تمام 
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کرد که دستش چنگ شد روی گلویش و احساس می

هایش را رها کرد. ماه چهره بعد از مدتهای مدید اشک

ی او گره نگاهی به او انداخت و دستش دور شانه

 خورد.

کنه، اما باور گریه کن دخترم. گریه سبکت نمی-

کنی دنیا کثیفه و تو برای پاک کردنش توان زیادی می

 نداری. 

آهو که بلند شد، او را محکم در آغوش  هقصدای هق

اش های نوهآمد آخرین بار کی اشکگرفت. یادش نمی

را دیده. اما مطمئن بود گریه کردن برای آهو مثل 

تر از پیش سوختن برای ققنوس است. آهو قوی

رسید. لبخند بر خاست و آنوقت خدا به داد لعیا میمیبر

 ر شد.تنشست و آغوشش تنگ چهرهلب ماه

 138_پارت#
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تا ساعت چهار و نیم آهو در اتاق مهمان نشست و به 

ی تنها لباس باقی مانده چهرهدیوار خیره ماند و ماه

روشنش، همان لباس لیمویی را بیرون کشید، آستینش 

تاج را روی موهایش را دوخت و به تن کرد. وقتی نیم

گذاشت خودش را از جلوی آینه کنار کشید. هنوز می

 رخش را نداشت.هم توان دیدن نیم

ساعت یک ربع به پنج روی صندلی نشست و منتظر 

ورود مهمانانش شد. اما با دیدن اولین کسانی که 

رسیدند متعجب شد. اشکان جلو رفت و صادق پشت 

 سرش.

ی مهمی در پیشه خانم کبیری، از اینکه شنیدم جلسه-

کنم خوام. اما فکر میمزاحمتون شدیم عذر می

 ضورمون الزمه.ح
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 تنها سر تکان داد و به کاناپه اشاره کرد.  چهرهماه

 بفرمایید. -

از ساعت پنج نگذشته بود که همه در سالن خانه جمع  

ی مخبر بود که در آن خانه شده بودند. هنوز هم سایه

گذشت کرد. اگر یک دقیقه از وعده میسلطنت می

همه مانده داد و همین در ذهن دیگر کسی را راه نمی

بود که خودشان را رساندند. عفیفه شربت و شیرینی را 

 روی میز گذاشت و از در بیرون رفت. 

ای از آهو مشوش به اشکان خیره مانده بود و لحظه

دانست در آن جلسه چه دعوتش پشیمان شد. نمی

 ترسید. اش میپیش خواهد آمد، اما برای تمام خانواده

رد، همه سکوت کردند وقتی ملیحه شروع به صحبت ک

ها، و جز صدای ساییده شدن صندلی راک روی سنگ
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اهمیت به چهره بیرسید. ماههیچ صدایی به گوش نمی

 بیرون خیره مانده بود. ملیحه نفس تازه کرد. 

همونطور که مخبر خواسته هیچ ملکی به نام کسی -

نمیشه، اما این دلیل نمیشه که نتونید از چیزی که 

 ه کنید. مونده استفاد

 رو به ماه چهره کرد. 

ی کارخونه به خوام اینه که ادارهتنها چیزی که من می-

ی کامیار باشه و در حدی که یک مدیر عامل عهده

ی اموال گیره، حقوق دریافت کنه. تقسیم بقیهحقوق می

 ست.چهرهی ماهبه عهده

 لعیا صدا بلند کرد. 

که  ذاری جاییخب این که مشخصه پسرت رو می-

 بیشترین سود رو ببره. 
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های اشکان به نگاه آهو به اشکان گره خورد و چشم

 غزاله. 

ی کامیار به شناسید که به اندازهاگر شما کسی رو می-

 ی اون کارخونه وارده من حرفی ندارم. اداره

 نگاه غزاله روی سامان نشست و صدای لعیا بلند شد. 

چی پسر  اش هست برایسامان هست. تا وقتی نوه-

 خواهرش؟ 

 تا کامیار خواست صحبت کند، صدای مهناز بلند شد. 

ی کافی برای سامان من همون مطب کافیه. به اندازه-

چهره به ما رسیده. اگر اینجا هستیم به خاطر این از ماه

بریم. برای اینه که به نیست که ببینیم چقدر سود می

 ی شما احترام بذاریم اومدیم ملیحه خانوم. خواسته

 لعیا پوزخند زد. 
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 ما رسیده.چهره به شی کافی از ماهدرسته، به اندازه-

 مهناز اخم آلود نگاهش کرد. 

کنم جای بیشتر از اون، از مخبر به تو رسیده. فکر نمی-

 ای باقی بمونه. حرف دیگه

لعیا با رنگی پریده دهان بست و متوجه نگاه تیز آهو و 

. داشتنمیصادق نشد. اشکان اما از مهناز چشم بر

 ملیحه ادامه داد. 

کنه و حقوقش رو پس کارخونه رو کامیار اداره می-

گیره. مدیریت بقیه سود کارخونه و امالکی که می

 چهره ست. ی ماههست، به عهده

ها نشست و صدای صندلی ی سنگرو چهرهپاهای ماه

 قطع شد. آهسته از جا بلند شد. 

ی امالک خرج تحصیل غزاله از سود کارخونه و اجاره-

و آهو داده میشه. یه مطب توی یه جای خوب برای 
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ی مهناز عوض میشه. برای سامان خریده میشه. خونه

کامیار، آهو و غزاله یه خونه خریده میشه. ماهی ده 

ملیحه ریخته میشه و ماهی پونزده تومن به حساب 

میلیون به حساب مهناز. ماهی پنج تومن به حساب 

 لعیا. 

 صدای مهناز و لعیا با هم بلند شد. 

 چرا پنج تومن؟ -

 خوام. من پولی نمی-

 وسط سالن ایستاد و به آن دو نگاه کرد.  چهرهماه

خوای یا نه. شهیاد توی اون مهناز از تو نپرسیدم می-

کار کرده که اگر نصف کارخونه هم به  نه انقدرکارخو

 شد باز هم کم بود. نامش می

 صدای فریاد لعیا بلند شد. 
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 مگه شهباز کم جون کند؟ -

 بدون اینکه خم به ابرو بیاورد جواب داد.  چهرهماه

هاش خونه خریده میشه. برای برای همین برای بچه-

نه به اون . اون خوهمین خرج تحصیلشون داده میشه

 بزرگی و اون ماشین ارث تو از کارهایی که شهباز کرد. 

 اینبار غزاله صدا بلند کرد. 

 پس اون باغی که به آهو رسیده؟ -

 دهان آهو باز ماند و اشکان با تأسف به او نگاه کرد.

 139_پارت#

 

 جواب دهد، صدای آهو بلند شد.  چهرهپیش از اینکه ماه

در اولین فرصتی که بشه  من از اون باغ متنفرم،-

 دم به خیریه. ی پول رو میفروشمش و همهمی
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 غزاله پوزخند زد. 

 باشه خواهر جون. -

خواست جریان ای آهو آنقدر عصبی شد که میلحظه

سهام را بگوید. اما صادق که ذهن او را خوانده بود، به 

 رفت و آهو لب بست. ماه چهره ادامه داد.  او چشم غره

ه به نام عفیفه خریده میشه و یه حساب یه خون-

شخصی به نام کریم باز میشه تا اگر مشکلی برای 

 عفیفه پیش اومد، این بچه بدون پول نمونه. 

ای که ماه چهره شروع ملیحه برای اولین بار از لحظه

 به تقسیم اموال کرده بود، لب باز کرد. 

 چهره؟ خودت چی ماه-

های ای چشمظهماه چهره به او چشم دوخت و لح

 ملیحه از اشک پر شد. 
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 ام بگذره کافیه. برای من همینکه خرج خونه-

کس چیزی نگفت و همه در سکوت غرق دیگر هیچ

 شدند. اشکان از جا بلند شد. 

 ی شما. با اجازه-

رفت، آهو به دنبالشان وقتی با صادق از در بیرون می

 وارد حیاط شد. 

 چی شد سروان، چیزی فهمیدید؟ -

اشکان نگاهش را به کریم داد که باالی درخت رفته و 

 کرد.ای را تعمیر میی پرندهالنه

 ای بود. تقسیم منصفانه-

رفت و به کریم نزدیک کم به سمت در میصادق کم

 شد. می

 ر، بدو بیا پایین. هی پس-
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 کریم داد زد. 

 دوست داره. دوست داره.  کریم گنجیشک-

 باشه. تو بیا پایین. -

 آهو به اشکان نگاه کرد.

 همین؟ -

خواید بشنوید خانم کبیری؟ برخورد مادرتون چی می-

کامال واضح بود که ایشون دنبال ارث و میراثند و حتی 

ه خاطر باغ به خواهرتون با وجود اون خونه باز هم ب

 شما حسادت میکنه. 

 آهو سرش را پایین انداخت. 

 .درسته-

 چیز درست میشه. شما نگران چیزی نباشید. همه-

 کریم از روی شاخه پایین پرید و به صادق نگاه کرد. 
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 کردم. کردم، میشو درست میداشتم خونه-

 ی او قالب کرد و جلو رفت. صادق دستش را دور شانه

 دی؟ خب رفیق. لوتوس رو نشونم می-

 کریم از شادی دست کوبید. 

 آره. آره. -

توجه به اشکان قدم تند کرد به سمت کریم که آهو بی

زد تا لوتوس بیاید. وقتی آهو کنار آنها داشت سوت می

هایش ندانجانی که میان دی  بیرسید، لوتوس با گربه

 ی عفیفه بیرون دوید. گرفته بود از پشت خانه

 کریم فریاد زد. 

 ای پسر بد، مگه نگفتم بهش دست نزن؟ دست نزن؟ -

 صادق خیره مانده بود به گربه و لوتوس و لب زد. 
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واقعا گربه رو کشته؟ آقا ما شنیده بودیم سگ و گربه -

 با هم کنار نمیان، همین. 

کریم مشت محکمی به سر لوتوس زد و لوتوس با یک 

 جست خودش را به پشت ساختمان رساند. 

 پسر بد، پسر بد. -

 صادق عصبی به کریم نگاه کرد. 

 زنیش؟ مگه دوستش نداری؟ چرا می-

 رد. کریم مظلوم به او نگاه ک

ادبه، حرف گوش کریم دوسش داره، اما لوتوس بی-

 ده. ده، نمینمی

صادق که واقعا از آن مشت ناحق عصبی شده بود از 

 فاصله گرفت. آهو رو به کریم کرد.  کریم

 برو کریم جان. -
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کریم دوان دوان رفت و پشت خانه پنهان شد. آهو 

 جلوی در به صادق و اشکان رسید. 

 د. ممنون که اومدی-

اشکان سری تکان داد و با صادق سوار ماشین شدند و 

 آهو در را بست. صادق رو به اشکان کرد. 

 کشت؟ خب؟ دیدی لعیا داشت خودشو می-

 اشکان ماشین را روشن کرد و راه افتاد. 

 همین؟ -

 صادق کمی فکر کرد. 

 دیگه چی؟ -

بهت رسیده،  چهرهوقتی لعیا به مهناز گفت از ماه-

 . فت از مخبر هم به تو رسیدهمهناز گ

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نرگس نجمی                                                         لب آینه شکستق

 EXCHANGE GROUP  از یکار

که شهباز سهامی نداشته، چرا  اگر کسی خبر نداره

کرد سود سهام گفت از مخبر؟ مسلما باید فکر می

 داده. شهبازه، نه اینکه مخبر به اون پولی می

 صادق متفکر نگاهش کرد و افکارش را بیرون ریخت. 

دونه شهباز سهامی گیریم یا میپس نتیجه می-

 گرفته. دونه چرا لعیا از مخبر پول میشته، یا میندا

 بندم. من روی دومی شرط می-

 صادق بلند خندید. 

 .ادای منو در نیار بچه. شرط بندی فقط واسه منه-

اشکان لبخند زد. کمی بعد صادق را پیاده کرد و به 

ای که افروز در یکی از سمت خانه راند. خانه

کس اشکان خیره مانده هایش نشسته بود و به عاتاق

بود. نفس عمیقی کشید و با دکتر کاردان تماس گرفت. 

 کرد. ها را تعطیل میباید کالس
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صحبتش که تمام شد نفس راحتی کشید و از جا بلند 

 رفت. ی خودش میشد. باید به خانه

رفت، کمی بعد، وقتی لنگ لنگان به سمت خانه می

د و او را متوجه اشکان شد که جلوی خانه پارک کر

 هایشان شدند. ندید. هر دو با هم وارد خانه

افروز چمدانی از کمد بیرون کشید و روی تخت 

اش زنگ خورد. با دیدن نام آهو اخم نشست که گوشی

 کرد. 

 بله. -

 میشه بیام پیشت؟ -

 چی شده؟ -

 میشه یا نه؟ -

 افروز به چمدان خیره ماند.
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خودم. دو تا خونه مونده به  یبیا، فقط بیا خونه-

 ی اشکان؛ پالک سیزده. خونه

 باشه.-

آهو گوشی را روی تخت پرت کرد و مانتو را تنش. لعیا 

 وارد اتاق ماه چهره شد و با دیدن او جلو رفت. 

 ری؟ تو این وضعیت کجا می-

 کدوم وضعیت؟-

 تر جلوی او ایستاد. لعیا عصبی

کوبی ندیدی مادربزرگی که سنگش رو به سینه می-

 چطور سکه یه پولم کرد؟ 

 آهو شال را روی سرش انداخت.

 من که ندیدم حرف ناحقی بزنه.-

 140_پارت#
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 :�🌺�قلب آینه شکست

 صدای لعیا بلند شد. 

ناحق نبود؟ پونزده تومن به مهناز میده و به من پنج -

 تومن. این ناحقی نیست؟ 

 اهش کرد. آهو خیره نگ

تو تمام این سالها چی از پدربزرگ به مهناز رسیده -

ی توئه و با اش یک سوم خونهمامان؟ هیچی. خونه

دسترنج خودش پسرش رو بزرگ کرده. سامان یه 

ای داره تو جنوب شهر. سود پولی که مطب اجاره

گیره یک چهارم پولیه که معلوم عمو از بانک میزن

 گرفتی. می نیست تو برای چی از مخبر

 رنگ پریده نجوا کرد.  هاییلعیا با لب

 منظورت چیه؟ -
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 انداخت. اشآهو کیف را روی شانه

طور که بابا سهامی توی اون شرکت نداشته، همون-

. اما تو تمام این سالها از مخبر پول عمو شهیاد نداشته

انصافیه. گرفتی و زن عمو نه. حاال ببین چی بیمی

لی که تو سر هیچی گرفتی، یا پولی که پونزده سال پو

 حق زن عمو بود و بهش داده نشد. 

 به سمت در رفت و لعیا به دنبالش. 

 کی میگه پدرت سهام نداشت؟ -

 ی در ماند. آهو پوزخند زد و دستش روی دستگیره

تونی این قضیه رو پنهان کنی تا کی میواقعا فکر می-

کنی؟ همه چیز مشخصه مامان. بهتره قبل از اینکه به 

های ریز و درشت گرفتار بشی حقیقت خاطر این دروغ

 رو بگی. 

 لعیا عصبی دستش را روی دست آهو گذاشت. 
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های مخبر بودید، گیریم پدرت سهام نداشته، شما نوه-

 رسیده. میمعلومه که بهتون 

 آهو کالفه سر تکان داد و صدایش باال رفت. 

دیگه کافیه مامان، کافیه. یا میری به اون سروان -

فهمه و اونوقت دالور همه چیز رو میگی، یا خودش می

 رو ثابت کنی.  تونی حسن نیتتدیگه نمی

دست لعیا از روی انگشتان آهو سر خورد و او سریع در 

 نکه بیرون برود صدا بلند کرد. را باز کرد. پیش از ای

امیدوارم گرفتار نشده باشی مامان. امیدوارم تمام -

دونم ها فقط از سر پولدوستی باشه. واال نمیاین دروغ

ای که دیگه باهاشون احساس غریبگی با خانواده

 کنم چیکار باید بکنم. می

ها سرازیر شد و لعیا به راهی که او رفت خیره از پله

 کرد.تر از چیزی بود که فکر مییت خرابماند. وضع

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نرگس نجمی                                                         لب آینه شکستق

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ی دنیا گریزان بود. آهو پشت فرمان نشست. از همه

هایی که به افروز زده بود نباید پیش شاید بعد از حرف

توانست در رفت، اما افروز تنها کسی بود که میاو می

 این لحظات دستش را بگیرد. 

جره ی او پارک کرد، افروز از پشت پنوقتی جلوی خانه

به او نگاه کرد که آرام و سالنه سالنه به سمت در 

ی آیفون را زد و جلوی در به انتظار رود. دکمهمی

ها باال رفت و افروز به وضوح ایستاد. آهو از پله

 خستگی را در هر قدمش دید. 

 چی شده؟ -

 هایش سرعت داد. آهو شانه باال انداخت و به گام

 هیچی، ببخش مزاحمت شدم. -

 ز خودش را کنار کشید. افرو

 بیا تو. -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نرگس نجمی                                                         لب آینه شکستق

 EXCHANGE GROUP  از یکار

آهو پشت سرش رفت تا وارد اتاق افروز شدند. دست 

 آهو روی شالش خشک شد. 

 ها چیه؟ این چمدون-

های افروز روی ناباور به اطراف نگاه کرد. تمام لباس

 تخت ریخته شده بود.

 چه خبره؟ -

افروز بلوزش را تا کرد و در چمدان گذاشت. از شدت 

پیچید، اما سرسختانه به کارش ادامه می درد به خود

داد. آهو شال را از سرش کشید و روی تخت می

 انداخت. 

 ری؟ واقعا داری می-

 افروز سر تکان داد. 
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های دانشگاه رو کنسل کردم. از پزشک قانونی کالس-

هم مرخصی بدون حقوق گرفتم. هنوز از ویزای فرانسه 

 وندم. رم. شاید هم مدوماه باقی مونده، می

 ی دردمندش نگاه کرد. آهو به چهره

 کنم. بشین من برات جمع می-

افروز که نفس بریده بود روی تخت نشست. آهو مانتو 

را در آورد و روی صندلی میز آرایش گذاشت و شروع 

 ها کرد. به تا کردن لباس

 اشکان خبر داره؟ -

زد به گلوی افروز و برای هنوز هم بغض چنگ می

 های اشکان را فراموش نکرده بود. ای هم حرفلحظه

 بدونه.  دلیلی نداره-

 آهو زیر چشم نگاهش کرد. 
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این کارت خیلی بده افروز. به هر حال دوستید. ارزش -

 نداره یه خبر بهش بدی؟ 

 هنهای آهو که پیراافروز شانه باال انداخت و به دست

 کرد چشم دوخت. بلند محبوب اشکان را تا می

هنوز زوده. بلیط نگرفتم. هر وقت بلیط اکی شد بهش -

 خبر میدم. 

 باشه.-

 زد و سکوت کرده بود. ها را تا میآهو آرام لباس

 چی شده؟ صدات پای تلفن خیلی بد بود.-

 آهو شانه باال انداخت. 

 این روزها همه چیز بده. -

 زد. افروز پوزخند 
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هر چقدر هم اتفاقات بد افتاده باشه، یه فوایدی هم -

برای تو داشته. قلب سرسخت آهو کبیری لرزیده. این 

 خبر بدی نیست. 

 آهو بلوز را میان دستانش نگه داشت. 

 نه، بد نیست. اما تو رو ناراحت کرده. -

 افروز رمیده از جا بلند شد. 

کنی و میراحت تو چشمای من نگاه  تو چطور انقدر-

 میگی اشکان رو دوست داری؟ 

 آهو بلوز را روی چمدان انداخت. 

نگاه کردی و گفتی  تو چطور تو چشمای دوستت-

 خوای ترکش کنی؟ می

 به تو مربوط نیست آهو.-
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پس احساس منم به تو مربوط نیست. در ضمن مگه -

خوام باهاش ازدواج کنم؟ گفتم من گفتم همین االن می

 مین. دوستش دارم. ه

 افروز  لب گزید و آهو ادامه داد. 

کنم شلوغش نکن. یه احساس خواهش می-

  .ستساده

 بلوز را تا کرد و در چمدان گذاشت. 

 همینها کافیه؟ -

 های چیده شده در چمدان نگاه کرد. افروز به لباس

 بله، کافیه.-
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 کنار افروز نشست و نگاهش کرد؛ عمیق و سرد. 

هایش کرد که آهو دستهایش بازی میافروز با ناخن

 را گرفت. 

تونی. تو فقط افروز، تو دوستش داری. بدون اون نمی-

 ترسیدی. چرا به خودت نمیای؟ 

افروز آه عمیقی کشید و آرام دستش را از دستان او 

 بیرون کشید. 

 آهو. برای تو که بد نمیشه-

نه، برای من بد نمیشه. اما انقدر دوستش دارم که -

 دلم بخواد با کسی که دوستش داره زندگی کنه. 

 از جا بلند شد و عقب رفت. 

اما اگر بذاری بری، مطمئن باش تمام سعیم رو -

کنم که تنها نمونه. از من ناراحت نشو افروز. وقتی می
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یکی کنه؟ چه من، چه بری دیگه فرقی به حالت می

 دیگه. 

 افروز با حرص از جا بلند شد. 

 تو دوست منی لعنتی، دوستم. -

 آهو خونسرد نگاهش کرد. 

باشه. مگه من گفتم دوست نیستیم؟ اما قبول کن -

بنده. من بهت خیانت عشق دست و پای آدم رو می

خبر نداشت اشکان همون همسر  نکردم. حتی روحمم

 . سابق توئه

 کنی.ت میاما االن داری خیان-

 صدای آهو باال رفت. 

کجای این خیانته؟ تو میگی من میرم و اشکان تنها -

مونه و تو هم باید در دلت رو گل بگیری که مبادا می
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خانم ناراحت بشه. این انصافه؟ چرا همه چیز باید روی 

ی تو بچرخه؟ هر وقت دلت خواست بری، مدار خواسته

مونه چون تو هر وقت خواستی برگردی. اشکان تنها ب

خوای. من عشقم رو نادیده بگیرم چون تو می

خوای. حتی دیگه نیستی که برای اون همسری کنی می

و برای من دوستی. دلم رو به چی خوش کنم که بگم 

 حق رفیقم نیست این کار؟ 

 هایش را با حرص پاک کرد. افروز اشک

 کنی باهاش خوشبخت میشی؟ فکر می-

خودت همه چیز رو خراب  مگه تو نشدی؟ شدی، اما-

 کردی. من مثل تو نیستم. 

دست افروز باال رفت و آهو خیره به چشمان او پوزخند 

 زد. 
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آخر حرف منطقیت اینه؟ یکی بزنی تو صورتم و بگی -

 پست و خائنم؟

 اش را پایین انداخت. افروز دست مشت شده

 نیستی؟ -

 ی اول که.ای بابا، باز برگشتیم سر خونه-

افروز نشست و در حالیکه قلب و دستش با هم 

 لرزید به او نگاه کرد. می

 برای چی اومدی اینجا؟ -

 آهو تخت را دور زد و مانتو و شالش را برداشت. 

کردم دارم میام پیش یه دوست، اما اشتباه فکر می-

 کردم. تو خیلی وقته از هر نسبتی با هر کسی گریزونی. 

 مانتو را تنش کرد و شال را روی سرش انداخت. 
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تا وقتی بخوای کنارتم افروز. من از دوستیم دست -

 کشم مگر اینکه تو بخوای. نمی

ز را هق افرواز در اتاق که بیرون رفت، صدای هق

شنید. از خانه بیرون زد و وقتی پشت فرمان  نشست، 

 ی اشکان را گرفت. شماره

 بله؟ -

کنید چند لحظه تشریف بیارید جلوی سروان، لطف می-

 در؟ 

 صدای اشکان متعجب بود. 

 اینجایید؟ -

 بله. -

 اومدم. -
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چند لحظه بعد اشکان کنار آهو در ماشین نشسته بود و 

تا یک ربع بعد که آنها در دانستند هیچ کدام نمی

کردند، افروز از پشت پنجره ماشین صحبت می

نگاهشان کرد و اشک ریخت. وقتی اشکان عصبی از 

ماشین پیاده شد، افروز خودش را از پشت پنجره کنار 

کشید. هنوز اشکان به خانه نرسیده بود که آهو از کوچه 

بیرون رفت. صدای زنگ در خانه پیچید و افروز سریع 

هایش را پاک کرد. در را که باز کرد، نگاهی در کاش

ی جالباسی جلوی در انداخت و ابروهایش را مرتب آینه

 کرد. اشکان مانند طوفان وارد خانه شد. 

 کنی؟ هیچ معلومه چیکار می-

 افروز عقب رفت. 

 کنم؟ چیکار می-
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های او اشکان هجوم برد سمت اتاق و با دیدن چمدان

آهو همه چیز را گفته بود، اما واقعا جاخورد. با اینکه 

توقع نداشت افروز خیال رفتن داشته باشد. تمام 

 اش از بین رفت. انرژی

 خوای بری؟ می-

 افروز به قاب در تکیه داد. 

 میرم اشکان، اینطور برای هر دومون بهتره. -

 اشکان روی تخت نشست و نگاهش کرد. 

ن تو این باشه، برو. اما تا وقتی که بری حق موند-

طور که به مادرت قول دادم میای خونه رو نداری. همون

 مونی تا راهی بشی. و پیش بابا می

زده نگاهش کرد. تمام درد اشکان همین افروز حیرت

 بود؟ امانتداری؟ 
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 باشه. چند روز دیگه بیشتر مزاحمتون نیستم. -

 هایش را سر زانوهایش کوبید و بلند شد. اشکان دست

 ت مزاحم نبودی. کارت تموم شده؟ تو هیچ وق-

افروز ناباور بود، انتظار داشت اشکان با او بجنگد، اما 

ی اول، حاال آرام به اش در لحظهبرخالف ورود طوفانی

 رسید. نظر می

 تموم شده. -

 باشه. پس بریم. -

ی اشکان افروز دل ریخت و سعی کرد صدای تا خانه

ه نگاهش کند رو اش بلند نشود. اشکان بدون اینکگریه

 به او کرد. 

 من میرم بخوابم. تو شام خوردی؟ -
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افروز به دروغ بله را گفت و اشکان راهی اتاقش شد. 

های گرم پدرش را بعد از سه ماه و نیم دلش شانه

خواست. روی مبل نشست و اجازه داد بغضش خالی می

 شود.

 142_پارت#

 

 فصل ششم

 مهبد خندید. 

به خدا این قاتل روانیه، داره با لباس و کاله گیس و -

 . فرستهصد جور آالرم دیگه مورس می

 رقصید جواب داد. اشکان خیره به گردی که در هوا می

 خبر اصلی رو بده. -

 . احتماال موقع مرگ این لباس تنش بوده.خون مخبره-
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 ابروهای اشکان باال رفت.

 ش؟ لباس زنونه تنش کردن و کشتن-

مگه آرایشش نکردن و کاله گیس نذاشتن سرش؟ -

 خب با این لباس پک کامل شد.

 اشکان از جا بلند شد و پرونده را از روی میز برداشت. 

 ممنون. -

 کنم دالور.خواهش می-

خط را قطع کرد و شروع به نوشتن گزارش کرد. کمی 

بعد صادق وارد اتاق شد و یکسره به سمت مبل رفت و 

ی آهنین خودش را رها کرد. صدای کشیده شدن پایه

 روی سرامیک روی اعصاب اشکان خط انداخت. 

 ؟ چه خبرته-

 خوابم.بی-
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هایش را بست و سرش را به پشت صندلی تکیه چشم

 شکان بلند شد. صدای ا داد.

 مگه اینجا خوابگاهه؟ -

میاد  آره به جون تو، اصال در جوار شما هر چی خماریه-

 حس و حالی. سراغ آدم؛ از بس که بی

 نوشت جواب داد. اشکان همینطور که می

 مثال باید چیکار کنم؟ -

آقا یکی رو تیکه تیکه کردن، مثل نذری پخش کردن، -

نی پس میفته، اونوقت تو یه چشم خوشگلم داره از نگرا

 نویسی؟ نشستی گزارش می

 اشکان خودکار را روی میز انداخت بلند شد. 

 خدا خیرت بده، به تو میگن رفیق. -
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روبروی صادق نشست و پاهایش را دراز کرد و چشم 

 بست. 

 تو بنویس، من بخوابم. -

 صادق از جا بلند شد. 

ای خاک بر سرت مرد، مگه درد داری زبون باز -

میری حرف نزنی. باز آدرنالینت زد باال کنی؟ میمی

دنبال هیجان گشتی این شد حال و روزت. ای بختت 

 بسوزه صادق که از اولم شانس نداشتی. 

کرد. صادق خندید، اما چشم باز نمیاشکان ریز می

ع به پشت میز نشست و چند خط آخر را خواند و شرو

 نوشتن کرد. 

خاک بر سر  موقع باز شود.خاک بر سر دهانی که بی-

خاک بر سر سگی که  موقع نیش بزند.ای که بیحشره

 موقع وق بزند. بی
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 انقدر خودت رو مورد عنایت قرار نده. -

های آخر را چک کرد و وقتی صادق یکبار دیگر جمله

رت متوجه شد چیزی برای نوشتن نمانده به پهنای صو

 خندید. 

 خور. ی سگقربون اون شکل ماهت بره این حشره-

 خور، جالب بود. ی سگحشره-

هایش باز شد و صاف نشست. در گوشش یکباره چشم

زد. از جا بلند پیچید و به ذهنش تلنگر میای میجمله

 شد و صدایش باال رفت. 

 پیداش کردم. پیداش کردم. -

  صادق از جا پرید و دور خود چرخید.

 قاتلو؟ -

 اشکان به یک نقطه خیره ماند و کم کم از هیجان افتاد. 
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 این امکان نداره. نمیشه. -

 صادق میز را دور زد و روبروی او ایستاد. 

 جونت باال بیاد مرد، چی رو پیدا کردی؟ چی نمیشه؟ -

ی صادق . انگار از روی شانهخط نگاه اشکان نشکست

ق خودش را عقب به همان دیوار خیره شده بود. صاد

 کشید. 

 سوراخ شدم بابا. -

 اشکان سر تکان داد. 

 نمیشه. نمیشه. پس... پس چرا اون حرف رو زد؟ -

اش زد. باز واگویه صادق نشست و دستش را زیر چانه

دانست در این های اشکان شروع شده بود و او می

 شنود.شرایط صدای او را نمی

 کنم. فکر کنم. کنم. باید فکر شاید دارم اشتباه می-
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 صادق کالفه صدا بلند کرد. 

ی کریم؟ چرا حرفت رو تکرار ات خورده به تنهتنه-

 کنی؟ می

اشکان نشنید. دور خود چرخید و تا یک ربع بعد که در 

رفت، صادق در سکوت فضای کوچک اتاق راه می

نگاهش کرد. اشکان پشت میز نشست و قفل کشو را 

 گذاشت.  تاپر لپباز کرد و فلش را درآورد و د

 این رو جا انداختیم صادق. -

 صادق از جا بلند شد و پشت میز رفت. 

 چی رو؟ -

 چک کردیم.  های خیابون روما فقط خروجی-

 ی کبیری گذاشت.دستش را روی فایل فیلم خانه

 ها رو چک نکردیم. ورودی-
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 صادق شانه باال انداخت. 

 بردن، نیاوردن که.برای اینکه جسد رو از اینجا -

 اشکان فیلم را باز کرد. 

 اگر یکی اومده و برده باشدش چی؟ -

 ها باشه. خروجیباید تو-

ای رفته اگر با ماشین خودش اومده و با ماشین دیگه-

 باشه چی؟ یا اگر پیاده اومده باشه. 

صادق کنجکاو و بدون اینکه منظور اشکان را بفهمد به 

 فیلم خیره شد. 

رسه سر چهار ببین ساعت یک و نیم ماشین مخبر می-

 راه. 

دید زوم کرد برای دهمین باری که این صحنه را می

ی راننده مشخص نبود. کاله چهره روی ماشین.
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اش را شاپوی بزرگی روی سرش بود که کامال چهره

کرد. فیلم را جلو زد و وقتی به ساعت چهار و پنهان می

 نیم رسید از جا بلند شد. 
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 ببین، خودشه. -

صادق به امتداد انگشت اشکان نگاه کرد. اشکان فیلم 

ی که در فیلم را زوم کرد و صادق متعجب به مرد

 دید خیره ماند. می

 این که سامان ولد چموشه. -

 هایش را به هم کوبید. اشکان دست
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بله، خودشه، اما پیاده. ببین ساعت چهار و سی و -

ست. یه ماشین ساعت پنج و ربع از این شش دقیقه

بندم سامان رسه به چهارراه که شرط میخیابون می

 . رانندشه

ای در ذهنش مانده و صحنهصادق به فیلم خیره 

 چرخید. می

 میشه ساعت یک و نیم رو بیاری؟ -

اشکان متعجب فیلم را عقب زد و باز هم به ماشین 

ی کاله شاپو پوش نگاه کردند. در یک مخبر و راننده

 پیچید، صادق فیلم را نگه داشت. لحظه که ماشین می

 نگاه کن. رو صندلی پشت یکی نشسته.-

ه بود به صندلی عقب. صادق درست اشکان خیره ماند

ی گفت. برای یک لحظه سر کسی را دیدند و لحظهمی

دیگر محو شد. بارها و بارها فیلم را عقب زدند، اما جز 
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اینکه فهمیدند سرنشین ماشین مرد است هیچ 

 ای نگرفتند. صادق نشست و به اشکان نگاه کرد. نتیجه

 زده شدی؟ هیجان برای همین انقدر-

 ن سر تکان داد. اشکا

 اون رو ولش کن. مهم این آدمیه که پشت ماشینه.-

تاپ را از روی میز برداشت صادق دست دراز کرد و لپ

 و روی پاهایش گذاشت. 

اگر اونی که ماشین رو اون ساعت برده سامانه. پس -

اونی که پشت ماشین نشسته باید کامیار باشه. اما 

 زهرا شده. کامیار حدودای شیش وارد بهشت

 به اشکان نگاه کرد. 

یعنی ممکنه ملیحه کبیری شهادت دروغ داده باشه و -

 کامیار بعد از رسوندنش برگشته باشه اونجا؟ 
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 اد. اشکان سر تکان د

هر چیزی ممکنه. اما اگر این کامیاره، چطور برگشته؟ -

فیلمش هست که ساعت دوازده با مادرش رفته. چطور 

 ها نیست؟ برگشته که تو فیلم

 صادق متفکر لب زد. 

کنی میشه جلوی کریم مونه کریم. اما فکر میپس می-

مخبر رو بکشن و صداش درنیاد؟ اون عاشق مخبر 

ل نداره که بشه با تهدید و از این هم عق بوده. انقدر

عقل نداره که  جور چیزها همراهش کرد. باز هم انقدر

چنین چیزی رو تجربه کنه و تا االن صداش درنیاد. در 

ضمن خودت گفتی کریم خیلی حالش بد بوده برای 

 گشته. مخبر و هی دنبالش می

 اشکان سرش را روی میز گذاشت. 

 نه میشم.آخر من سر این پرونده دیوو-
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 صادق از جا بلند شد. 

درسته که به ظاهر مخبر دشمنی نداشته، اما انقدر -

ی سیاهی داره که مطمئن باشیم یه چند تایی گذشته

دشمن برای خودش تراشیده.  ما فوکوس کردیم روی 

اعضای خانواده. اگر قاتل بیرون از این حیطه باشه 

 چی؟

 ره شد. اشکان کرکره را باز کرد و به دور دست خی

تونه به گیریم حرف تو درست باشه. یه غریبه نمی-

اون راحتی بیاد تو خونه، مخبر رو بکشه، با ماشین 

خودش از اونجا ببرتش. برنامه ریزی کنه که سامان 

دونم کجا ببره. بره یه ماشین دیگه رو برداره و نمی

حتی اگر این باشه یعنی یه همدست قوی تو اون خونه 

 داره. 

 شنه چرخید و هر دو به هم خیره شدند. روی پا
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 صادق سر تکان داد. 

خوشم میاد. مثل  چهرهنگو تو رو خدا، من از ماه-

 مونه. همچین نچرال مونده لعنتی. خسوف و کسوف می

 اشکان خندید. 

 های این پرونده شدی. ی زنتو که عاشق همه-

نه به جون تو، چشمای آهو، رنگ رخ مهتابی و آفتابی -

 ای ندارم.اه چهره؛ به بقیه عالقهم

تاپ درآورد و در کشو گذاشت و اشکان فلش را از لپ

 درش را قفل کرد. 

ی تو مبنی بر غریبه بودن قاتل به هر حال اگر فرضیه-

 چهره ست.ترین همدستش ماهصحیح باشه، محتمل

 صادق به دنبالش دوید. 
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بال ها بگردیم دنآقا من غلط کردم. تو همین دیوونه-

 قاتل. 

 ها پایین رفت. اشکان از پله

 ست. چهرهها ماهیکی از همین دیوونه-

آقا چه گیری دادی به این بخت برگشته؟ وقتی میگم -

اون قاتل نیست بگو چشم و سر خر رو کج کن دیگه. 

برو لعیایی، مهنازی، سامانی رو دستبند بزن من رو از 

 این اضطراب برهان. 

 اشکان در ماشین را باز کرد و خندید. 

 ملیحه رو جا انداختی. -

باز اون بهتر از ماه چهره ست. عفیفه رو هم یادت -

 نره. 

 تازه متوجه شد اشکان در حال رفتن است. 
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 کجا به سالمتی؟ -

 ی مخبر. میرم دنبال قصه-

هنوز صادق نپرسیده بود منظورش چیست که سوار شد 

ی و پرگاز حرکت کرد. یک ساعت بعد جلوی در خانه

ملیحه پارک کرد و دستش را روی زنگ گذاشت. ملیحه 

از آیفون او را دید و در را باز کرد. این روزها فکرش 

گاه پاک دانست هیچدرگیر امین بود و گناهی که می

 ید لبخند کمرنگی زد. شود. اشکان را که دنمی

 بفرمایید. -

هایش را جفت کرده کنار جاکفشی اشکان کفش

گذاشت و وارد شد. وقتی نشست، ملیحه وارد 

لرزید. از روزی که آشپزخانه شد. لیوان در دستش می

امین را در بازارچه دیده بود، لرزش دست رهایش 

 نکرده بود. 
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ت و سینی چای را روی میز عسلی، جلوی اشکان گذاش

 روبرویش نشست.

 ی مخبر رو بشنوید؟ ی قصهاومدید بقیه-

ی اشکان سری به عالمت مثبت تکان داد. ملیحه دانه

 تسبیح را بین دو انگشتش گرداند. 

چیزی زیادی نمونده سروان. جز اینکه مخبر بابا رو به -

 داد.  کشتن
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ه شد، آنقدر مخبر را شناختزده نمیاشکان دیگر بهت

 دانست. بود که هیچ کاری را از او بعید نمی

 چطور؟ -
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نزدیکای انقالب بود. ساواک به شدت به همه چیز و -

دونم از کجا، اما مخبر یه همه کس مشکوک بود. نمی

ی سخنرانی آقا رو تو مقدار اعالمیه و نوار ضبط شده

زیرزمین گذاشت و خودش مامورها رو خبر کرد. بین 

 یربارونش فقط سه روز زمان بود. دستگیری بابا و ت

 انگشتان اشکان دور استکان چای گره خورد. 

 دونید؟ شما از کجا می-

چند وقتی بود تو فکر بود. من تازه تو دانشگاه با -

مهدی آشنا شده بودم و مخبر دائم از چاپ اعالمیه و 

کنه و کجا میشه پیداشون کرد کی پخش می

یه چیزی رو تو پتو پرسید. یه نیمه شب دیدم که می

قایم کرده و برد تو زیر زمین. وقتی رفت بخوابه، رفتم 

زیر زمین و از بین رختخوابها ضبط صوت رو پیدا 

 کردم.
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 ی بعدی را در نخ سر داد. نگاهش کدر شد و دانه

فکر کردم اتفاقی افتاده، معجزه شده و مخبر اومده تو -

نه و نه راه درست. اما وقتی دو روز بعد ریختن تو خو

ها رو هم پیدا کردن فهمیدم تنها ضبط و بلکه اعالمیه

برای بابا پاپوش درست کرده. البته قبلش یه صندوق 

شمش رو که بابا برای روز مبادا نگه داشته بود از خونه 

برد بیرون. اینم وقتی فهمیدم که هیچ وقت اون 

صندوق پیدا نشد و در عوض مخبر پولدار شد. سعی 

ی ها جا بزنه که البته با سابقهتو انقالبیکرد خودش رو 

بابا و کارهای مشکوک خودش هیچ کس بهش اعتماد 

 نکرد. 

 ای از چای داغ را فرو داد. اشکان جرعه

 ها کار مخبره؟ چرا به ساواک نگفتید که اون اعالمیه-
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کردن؟ نه، مخبر رو هم کنید بابا رو آزاد میفکر می -

 بردن. کت بسته می

های تسبیح که با سرعت بیشتری در نخ به دانهاشکان 

 خورد خیره شد. سر می

 وقت ازش نخواستید سهم شما رو بده؟ هیچ-

 ملیحه پوزخند زد. 

 های بابا یا پول خون مردم؟ سهم من از چی؟ از ظلم-

اشکان سرش را پایین انداخت و چند لحظه در سکوت 

 طی شد. 

 مادربزرگتون چی؟ -

با شنیدن اسم خانم اشک در چشم ملیحه حلقه زد. 

گذاشت مخبر مهمانی بگیرد. آنهم سه کاش آنشب نمی
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روز بعد از ترور پدرش. هنوز هم بوی الکل در مشامش 

 پیچید. بود و صدای فریادهای خانم در گوشش می

ر تلوتلو خوران خودش را از وسط پیست بیرون مخب

کشید و به سمت خانه رفت که ملیحه را در حال 

ی صحبت با خانم جان دید. همینطور که شیشه

 گرداند نزدیک شد. مشروب را در دست می

چی شده خانوم؟ نمیای اون وسط یه خودی نشون -

 بدی؟ 

خانم جان در حالیکه تمام صورتش از عصبانیت سرخ 

 بود، ملیحه را کنار زد.  شده

خاک نکردی  تو شرمت نمیشه پسر؟ هنوز جسد باباتو-

و رفیقاتو جمع کردی اینجا به کثافت کاری. حرمت 

داشته  موی سفید منو نداری، حرمت خواهر داغدارتو

 باش. 
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اهمیت به ملیحه، به سمت خانوم جان رفت. مخبر بی

 چید. ای از شیشه خورد و صدای خانم جان پیجرعه

 شرم کن. -

ی مخبر پیچید. شیشه را تاب داد و جلو صدای قهقهه

 رفت. 

به این میگی کثافت کاری؟ کثافت پسرت بود که به -

 نشستی.  عزاش

 دست خانم جان را گرفت. 

جون مخبر بیا برای شادی روح بابا یه خودی تکون -

 بده. 

زده خودش را عقب کشید. ملیحه خانم جان وحشت

 را گرفت. دست مخبر 
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بس کن داداش. خانوم جان طاقت این شوخی ها رو -

 نداره. 

 باز هم مخبر دست خانم جان را گرفت و او را کشید. 

 به جون خودم اگر شوخی داشته باشم. -

 های خانم نزدیک کرد. شیشه را به لب

 اصال بیا یه قلوپ از این بخور روحت جال بگیره.-

 زد.زده دست مخبر را پس ملیحه وحشت

 نکن.-

کشید و های مخبر میخانم جان دستش را از دست

 شد. مخبر، ملیحه را پرت کرد و جلو رفت. حریف او نمی

 .جون مخبر بخور-

خانم جان که حتی بوی مشروب به او نخورده بود، از 

 بوی تند الکل گیج شد. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نرگس نجمی                                                         لب آینه شکستق

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 برو کنار پسر. اگه یه چیکه از این زهرماری بریزه-

 کنم. روم سکته می

مخبر آنچنان خندید که ملیحه از جا پرید و به سمت 

 خانم جان دوید. از حالت مخبر ترسیده بود. 

جون ملیحه برو داداش. تو رو خدا برو پیش -

 . مهمونات

 مخبر تنگ خانم را در آغوش گرفت. 

 کجا برم بهتر از اینجا؟ -

 ی مشروب را باال گرفت و آن را خم کرد. شیشه

 کنی؟ میبریزه روت سکته -

دید. باال ملیحه برق جنون و مستی را در نگاه مخبر می

پرید تا شیشه را پرت کند. اما قدش به قد بلند مخبر 

 رسید. خانم جان فریاد زد. نمی
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یا قمربنی هاشم. نکن مخبر، نکن پسرم. به خدا -

 کنم. سنگکوب می

مخبر با یک دست کمر او را نگه داشته بود و هر چه 

کرد نتوانست خودش را آزاد کند. سرخی خانم تقال 

اش حتی در تاریک روشن حیاط مشخص بود. چهره

 ریخت. ملیحه اشک می

 تو رو خدا. جون من. داداش. نکن با این پیرزن.-

 145_پارت#

 

مخبر خیره به ملیحه دستش شل شد و خانم عقب 

رفت. نفس ملیحه آزاد شد و خانم جان را در آغوش 

لرزید. او را روی پله نشاند و م میگرفت. تمام بدن خان

به طرف ساختمان دوید تا لیوانی آب بیاورد که صدای 

فریاد خانم جان بلند شد. وقتی خودش را به او رساند، 
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زد و ی مشروب خالی قهقهه میمخبر بود که با شیشه

هایش بیرون زده و روی زمین خانم جان بود که چشم

 افتاده بود. 

 دوخت. نگاهش را به اشکان 

خانم جان اون شب سکته کرد. زنی که جز نماز و -

روزه و واجبات و مستحباتش هیچ چیز رو تجربه نکرده 

کرد با یه قطره از اون مشروب نجس بود، فکر می

شه. قلبش طاقت نیاورد. دو روز تو میشه، ناپاک می

 بیمارستان بود و آخر هم زنده نموند.

نکند. درد آن اشکان سعی کرد آن صحنه را تصویر 

 های ملیحه را نبیند. پیرزن را حس نکند. اشک

 بعد از اون؟ -

ی آخر تسبیح را انداخت، آن را بوسید و ملیحه دانه

 روی عسلی گذاشت.
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کم رابطمون کم شد و من با مهدی ازدواج کردم. کم-

 دیگه ندیدمش. 

؟ اونهم با وجود چی شد که اومدید سراغ برادرتون-

 ه ازش دیدید. اینهمه ظلمی ک

 ملیحه نفس عمیقی کشید و به تسبیح خیره شد.

شاید عجیب باشه، اما دلم براش تنگ شده بود. -

درسته خیلی بد کرد، اما اون همون برادری بود که تو 

 دامن خودم بزرگ شد.

 اشکان متعجب نگاهش کرد. 

 انتظار دارید باور کنم؟ -

که  هیچ انتظاری ندارم سروان. اما حقیقت همینه-

شناسم زخم خورد که زخم زد. گفتم. مخبری که من می

شکنجه شد که شکنجه کرد. فکر کردم پیر شده و 
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خواستم یه دیگه از صرافت این کارها افتاده. می

 شانس دیگه به اون و خودم بدم. 

اشکان خیره نگاهش کرد و ملیحه پلک نزد. کمی بعد 

 از جا بلند شد. 

 ممنون از همکاریتون. -

های مبل گذاشت و هایش را روی دستهه دستملیح

 خودش را باال کشید و ایستاد. 

 کاری نکردم. -

وقتی اشکان بیرون رفت، بغضش آب شد. این 

روزهایش تماما تلخی بود و دوره کردن گذشته. 

دستش را روی قلبش گذاشت و نشست. تمام 

خاطراتش سیاه بودند و دیگر مخبری که دوست 

آورد. اما اشکان تازه مخبر را داشت را به یاد نمی

شناخته بود. کسی که شک نداشت بیماری خطرناک 
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ی سامان را را روی گاز گذاشت و شماره بوده. پایش

 گرفت. 

 سالم.-

 سالم. -

 اتفاقی افتاده؟ -

خیر، فقط لطف کنید بگید ساعت چهار و نیم صبح تو -

 ی پدربزرگتون چیکار داشتید!خیابون خونه

 ای مکث کرد. سامان لحظه

 آقای کبیری، با شما هستم. -

بون گفتم که دنبال یه خیابون مسطح بودم. اون خیا-

 هم مسطحه. 

 اشکان پوزخند زد. 
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ی پدربزرگتون هیچ ی شما تا خونهیعنی از خونه-

 خیابون صافی نبوده؟ 

 اگر هم بوده من متوجه نشدم. -

 اشکان دنده را عوض کرد و سرعتش را پایین برد.

ها به صالحتون نیست آقای کبیری. وقت این دروغ-

 بخیر.

 وقت بخیر. -

انه شد. هنوز نرسیده بود که خط را قطع کرد و راهی خ

 اسم مهبد روی گوشی افتاد. 

 بله؟ -

 ی تحویله عزیز دل برادر.مخبر کبیری آماده-

 دم. خیلی هم خوب. من بهشون اطالع می-
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ی به آهو خبر دهد. حوصله چهرهترجیح داد به جای ماه

کس را نداشت. وقتی آهو گوشی را صحبت با هیچ

 شان شد. برداشت، وارد خیابان خانه

تونید برای تحویل جسد به پزشک قانونی مراجعه می-

 کنید. 

 آهو نفس عمیقی کشید و به لعیا نگاه کرد. 

 دم. خبر می چهرهباشه. به ماه-

 منون. م-

 146_پارت#

 

 روز بخیر.-

 روز بخیر. -

 وار خانه شد و افروز را در حال صحبت با تلفن دید. 
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 رسم خدمتتون. ممنون. من برای گرفتن بلیط می-

 تفاوت نگاهش کرد. اشکان بی

 به سالمتی رفتنی شدی؟ -

 افروز سر تکان داد و بلند شد. 

 سه روز دیگه. -

 باشه. -

ها باال رفت و نگاه افروز را با خود برد. احساس از پله

تنهایی، طرد شدگی و غم تا گلویش باال آمد. با شنیدن 

صدای پای اشکان، خودش را جمع کرد و وارد 

 آشپزخانه شد. 

 خوری برات بیارم؟ چیزی می-

 پاپ کورن لطفا، بعد هم بیا یه فیلم ببینیم. -
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ها از زمانی که با هم فیلم ابروهای افروز باال پرید. مدت

دیده بودند گذشته بود. پاپ کورن را در ظرف بزرگی 

توانست به خودش دروغ ریخت و وارد سالن شد. نمی

بگوید، خوشحال شده بود. کنار او نشست و نگاهش 

ای و شلوار ورزشی همرنگش، با شرت سورمهکرد. تی

. ته ریش همیشه مرتبش باعث شد دل افروز بلرزد

 ع نگاهش را دزدید.سری

 چی ببینیم؟ -

 بازگشت طوالنی. -

دست افروز در کاسه ماند. اولین فیلمی که پس از 

شد آخرین فیلم ازدواج با هم دیده بودند، می

 . شانزندگی

 باشه.-
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دو ساعت بعدی را پاپ کورن خوردند، فیلم دیدند و 

زوج عادی و متوجه نشدند  دقیقا مثل یک حرف زدند.

کند سرنوشت کند و دعا میز باال نگاهشان میامین ا

پسرش مانند خودش گره نخورد. اشکان چراغ را 

ی پاپ کورن را در دهان روشن کرد و آخرین دانه

 گذاشت. 

 کنی. بینی گریه میهر بار این فیلم رو می-

 ، لبخند زد. افروز میان اشک

 خب دردناکه. -

زنگ اش اشکان به سمت آشپزخانه رفت که گوشی

خورد و نگاه افروز روی اسم چشم آهو ماند. تمام 

هایش مشت شد. اشکان صورتش سوخت و دست

اش را برداشت، خط را آزاد سریع برگشت و گوشی

 کرد و به سمت آشپزخانه رفت. 
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 سالم. -

دیگر افروز صدایش را نشنید. نه رمقی به تن داشت و 

خواست همان نه توانی برای بلند شدن. دلش می

ظه فرار کند و نزدیکی آهو و اشکان را نبیند. کمی لح

 بعد اشکان وارد سالن شد. 

 با پیتزا موافقی؟ -

 و برای اولین بار افروز با غذای بیرون مخالفت نکرد.

شام در سکوت صرف شد و حتی صدای امین درنیامد. 

کردند ای فکر میهر کدام غرق در افکار خود به گذشته

ی در تغییر داده بود که از عهدهرا آنق شانکه زندگی

 آمدند. برنمی اشساختن دوباره

اشکان به سختی خوابش برده بود که با صدای فریاد 

سراسیمه از اتاق بیرون رفت و  افروز از خواب پرید.

ی در اتاقش ایستاده. سریع امین را دید که در آستانه
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وارد اتاق افروز شد و با دیدن او که وسط تخت 

 زد جلو رفت.می و هق نشسته

 خواب دیدی؟ -

افروز خودش را جمع کرد و پتو را بیشتر دور خود 

پیچید. سرش را روی زانوهایش گذاشت و تاب خورد. 

اشکان روبرویش نشست و دستش را روی دست او 

 گذاشت. 

 جان. خوبی؟  افروز-

سرش را که بلند کرد و نگاهش دوخته شد به 

 هقش بلندتر شد.هقهای اشکان، صدای چشم

اشکان موهایش را نوازش کرد. اما افروز این را 

خواست که همیشه خواست. دلش آغوشی را مینمی

 آرامگاهش بود. لب زد

 خوبم.-
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 147_پارت#

 

اشکان لیوان آبی که روی پاتختی بود را برداشت و 

 سمت او گرفت. 

 کم آب بخور. یک-

از اشکان  افروز لیوان را بین دستانش گرفت و چشم

برنداشت. هنوز هم سنگینی خوابی که دیده بود روی 

کرد. آهو را با لباسی سپید، دست اش سنگینی میسینه

در دست اشکان دیده و تمام خیابان را دنبال ماشین 

 آنها دویده بود. اشکان از جا بلند شد. 

 کم آب بخور، بخواب. یک-
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دترین کرد. حتی در باین برخورد اشکان را باور نمی

اشکان ناز او را خریده بود و حاال  شانروزهای دوستی

کرد و این را افروز تاب چقدر سرد و سخت نگاهش می

اختیار رفت، بینیاورد. وقتی اشکان از اتاق بیرون می

 کلمات روی زبانش آمد.

 ازش خوشت میاد؟ -

هایش نشست. اشکان مکث گفت و دستش روی لب

 کرد، برگشت و به چشمان افروز نگاه کرد. 

 از کی؟ -

 افروز سریع سر تکان داد. 

 کس. یه خواب مزخرف دیدم، تاثیر اونه.هیچ-

 اشکان سر تکان داد و لبخند زد. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نرگس نجمی                                                         لب آینه شکستق

 EXCHANGE GROUP  از یکار

تو خوابت کسی بود که کنجکاو شدی من ازش -

 خوشم میاد یا نه؟ 

 کرد و اشکان لبخند زد.  افروز فقط نگاهش

زندگی جریان داره افروز، تو بهش فکر نکن. باالخره -

ها مجبورن باهاش هر اتفاقی بخواد بیفته میفته و آدم

 کنار بیان. 

افروز از جا پرید و پتو بین پاهایش گیر کرد. به سختی 

 خودش را کنترل کرد و به دنبال اشکان رفت. 

 بیام؟ منظورت چیه؟ با چی باید کنار -

 اشکان جلوی در اتاقش ایستاد و رو برگرداند. 

نگفتم تو باید کنار بیای. گفتم هر آدمی باید با اتفاقات -

 کنار بیاد. 

 چه اتفاقی؟ -
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 اشکان لبخند زد و جلو رفت. 

کنی عزیز من؟ تو یه خودت رو اذیت می چرا انقدر-

 سوال پرسیدی و من جواب دادم. 

اش را نداشت که افروز دیگر طاقت سنگینی روی سینه

 صدا بلند کرد. 

داری میگی ازش خوشت میاد. اینه که باید باهاش -

 کنار بیام، نه؟ 

 اشکان چشم از چشم او برنداشت. 

 تو بگو کی، تا من بگم باید بهش فکر کنی یا نه. -

 افروز دلش را یک دله کرد. 

 . اش کردیهمون که چشم آهو ذخیره-
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اشکان خندید، با صدای بلند و آنچنان راحت که افروز 

خواست دست دراز کند و آنقدر او را تکان دلش می

 دهد تا خنده از لبش پاک شود. 

 خندی؟ جواب من رو بده. برای چی می-

گردی افروز؟ چرا خودت رو عذاب دنبال چی می-

 دی؟ برو بخواب و بهش فکر نکن.می

ی اتاقش نشست، تگیرهوقتی دست اشکان روی دس

 افروز صدا بلند کرد. 

 تونم فکر نکنم. نمی-

اینبار ابروهای اشکان گره خورد، برگشت و به چشمان 

 افروز خیره شد. 

ی چیزهای تونی؟ سخت نیست که مثل همهچرا نمی-

دیگه از ذهنت بندازیش بیرون و تصمیم بگیری 

 فراموش کنی. این کار رو خوب بلدی. 
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روز فشار آمده بود که نتوانست دهان ببندد. آنقدر به اف

او اشکان بود، کسی که اگر باعث درد بود، درمانش هم 

 بود و افروز بلد نبود احساساتش را از او مخفی کند. 

. بلد نیستم وایسم ببینم کسی رو جای من نشوندی-

 بلد نیستم بشینم ببینم دیگه دوستم نداری. 

 قاب گرفت.  اشکان نزدیکش شد و صورت او را

کی میگه دوستت ندارم؟ تو همیشه دوست خوب من -

تونه این دوستی رو از مونی. هیچ کس نمیباقی می

 بین ببره. 

های افروز لرزید و اشکان لبخند زد. با سر لب

 های او را پاک کرد. انگشتانش اشک

 همه چیز درست میشه. -

افروز سر تکان داد. اشکان باز هم چرخید و به سمت 

دید که دیگر اشکان به او اتاقش رفت. به چشم می
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اش، دید که بدون اعتراف به عالقهدهد. میاهمیت نمی

کند. فکش منقبض او را برای پذیرفتن آهو آماده می

شد و دستش مشت و در یک تصمیم آنی صدا بلند 

 کرد. 

تونی به این رم. اگر فکر کردی میجا نمیمن هیچ-

 باید بگم اشتباه کردی. راحتی من رو حذف کنی،

 اشکان وارد اتاقش شد و به او نگاه کرد. 

مگه من ازت خواستم بری؟ مگه من خواستم حذفت -

خوای بری کنم؟ تمام این کارها رو خودت کردی. نمی

نرو عزیز من. اما در اصل قضیه هیچ تفاوتی ایجاد 

نمیشه. بین من و تو دیگه تعهدی نیست. بهتره تو 

 دخالت نکنیم.  زندگی همدیگه 
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گفت و در را بست و چند لحظه بعد صدای بلند در اتاق 

افروز را شنید. سری تکان داد و به ساعت نگاه کرد. از 

توانست بخوابد. آماده شد پنج گذشته بود و دیگر نمی

ی صادق را گرفت. و از خانه بیرون زد. در راه شماره

 آلود بود. صدای صادق خواب

اینکه بگی باید بیام بریم قاتل رو دستگیر کنیم، جز -

ای بیاری، وقتی برسم اداره پوست سرت رو هر بهانه

 کنم اشکان. ساعت پنجه مرد مومن. می

اش را اشکان شیشه را پایین داد و گذاشت باد گونه

 نوازش دهد. 

 خوابی!بدو بیا اداره، چقدر می-

 چی شده؟ -

 هیچی، یه پرونده سنگین داریم که باید حل بشه. -
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با دیدن اسم کالیی که پشت خطش بود، ابروهایش 

 گره خورد. 

 پشت خطه.  کالیی-

 خبر بده. -

 اشکان خط را وصل کرد. 

 چی شده کالیی؟ -

 صبح بخیر قربان. -

 شد. گاهی از آداب دانی کالیی کالفه می

 صبح بخیر.-

 ها رسید. گیسنتیجه آزمایش کاله-

ی خیابان کشاند و ایستاد. اگر اشکان ماشین را گوشه

مسئله مهم نبود کالیی آن موقع صبح تماس 

 گرفت. نمی
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 خب؟ -

 روی کاله اثر انگشت هست.-

 اشکان چشم بست. 

 کی؟ -

 .غزاله و مخبر کبیری-

های اشکان باز شد. باالخره اتفاقی که باید شمچ

 اختیار لبخند زد. افتاد، افتاده بود. بیمی

 . ای طلبتممنون کالیی، یه جعبه نون خامه-

 کالیی خندید. 

 خیلی ممنون قربان. -

ی افتاد، شمارهگوشی را قطع کرد و در حالیکه راه می

 صادق را گرفت. 

 دارم میام. -
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 نی. ککار خوبی می-

 چیکار داشت؟  کالیی-

 هاست. گیساثر انگشت غزاله روی کاله-

 صدای صادق گیج بود. 

 ها؟ کدوم کاله گیس-

ی قدیمی خوابی صادق؟ همون دو تا کاله گیس خونه-

 مخبر. 

 لعیا یا بیام اداره؟  آهان. بیام خونه-

 اشکان نگاهی به ساعتش انداخت. 

 خیلی زوده. بیا طباخی آقاباشی. -

 صدای صادق سرحال شد. 

آخ قربون دستت داداش. دلم لک زده واسه چشم و -

 زبون.مغز اون بی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نرگس نجمی                                                         لب آینه شکستق

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 اشکان جلوی طباخی پارک کرد.

 منتظرم. -

در فرصتی که صادق برسد، خوب به زوایای پرونده 

فکر کرد. وقتی صادق صندلی روبرویش را بیرون 

گاهش کرد. موهای فرش در کشید، اشکان مبهوت ن

و پیراهن  ای و کت دودیهم پیچیده و شلوار سورمه

 اش اصال ترکیب خوبی نبود. نارنجی

 این چه وضعیه؟ -

 نگاه کرد.  هایشصادق نشست و به لباس

بابا کله سحر بیدارم کردی، اصال نفهمیدم چی -

 پوشیدم اومدم. 

 دستش را بلند کرد. 

 عمو جان، یه دست کامل.-
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 ای از نان سنگک را در دهانش گذاشت. اشکان تکه

ها کار کی گیسباالخره مشخص شد دوخت کاله-

 بوده. 

ای در دهان گذاشت و با همان دهان نیمه صادق لقمه

 پر جواب داد. 

رسه که معلوم نیست. به نظرم بیشتر شبیه به این می-

... 

 اشکان حرفش را برید. 

 ده. یکی داره سرنخ می-

 اش را فرو داد.سرش را تکان داد و لقمهصادق 

ی ای که خونهتو کوچه کشونتتوقتی یکی می دقیقا.-

هایی که گیسمخبر هست و هیچ ردی نیست جز کاله
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 کشونتموناثر انگشت غزاله روشه، یعنی یکی داره می

 سمت این آدم. 

 کرد. لقمه در دست اشکان مانده بود و فکر می

 اصلی لعیاست.  کنم مسئلهاما من فکر می-

اون که صد در صد. شاید با همین اثر انگشت بفهمیم -

 گرفته. چرا و چطور لعیا از مخبر باج می

اشکان باالخره لقمه را در دهانش گذاشت. پیرمرد 

طباخ دو شیشه نوشابه روی میز گذاشت که صادق 

 خندید. 

ده. بذار بعدا یه به جون عمو نوشابه اصال حال نمی-

چایی دبش با آبلیمو بهمون بده این چربی رو بشوره 

 ببره. 
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را برداشت و داخل ها پیرمرد سر تکان داد و شیشه

های لرزان پیرمرد یخچال گذاشت. اشکان به دست

 خیره مانده بود. 

غزاله از شش سالگی تو اون خونه نبوده. پس یکی -

 ها رو برده اونجا. ون کاله گیسا

معلوم نیست. ما از کجا بدونیم غزاله رفته اونجا یا -

 نه؟ 

چهره و یادت رفته اونجا هیچ اثر انگشتی جز ماه-

 مخبر نبود؟ 

 صادق سر تکان داد. 

بیا خیلی بهش فکر نکنیم. یه دفعه بریم تو دل قضیه. -

 به نظر من اشتباه کردیم اومدیم طباخی. 

 به بشقاب خالی او نگاه کرد.  اشکان
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 گی؟ حاال که تا گلو خوردی می-

 صادق خندید و دستش را روی شکمش گذاشت. 

رفتیم از تو تخت چسبید. اما باید همون اول صبح می-

خواست به خودش بیاد و کشیدیمش بیرون، تا میمی

خواب از سرش بپره، ما قضیه رو از زیر زبونش کشیده 

 بودیم بیرون. 

 ان بلند شد و صندلی را زیر میز سر داد. اشک

 بریم. تازه ساعت شش و نیمه.-
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ی ساعت از هفت و ربع گذشته بود که جلوی در خانه

لعیا پارک کرد و پیش از اینکه وارد ساختمان شود، 

ی آهو را گرفت. چشمان آهو با حس لرزش شماره
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 گوشی باز شد. دستش را روی پاتختی کشید و وقتی

های نیمه بازش اسم گوشی را لمس کرد، از بین پلک

 را دید و خط را آزاد کرد.  "دالور من"

 صبح بخیر. -

توجه به صادق که کنجکاو بود با چه کسی اشکان بی

 تماس گرفته، عرض خیابان را رد کرد. 

 در رو باز کن آهو.-

آهو از جا پرید و چشمش روی ساعت دیواری اتاقش 

 ماند. 

 چی شده؟ -

من اشکان وارد ساختمان شد و دستش را برای البی

 باال برد. 

 هیچی، فقط گفتم آماده باشی که دارم میام باال. -
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گوشی را قطع کرد و وارد آسانسور شدند. صادق خیره 

 ی دوازده را زد.کرد و اشکان دکمهنگاهش می

 چیه؟ -

 صادق شانه باال انداخت.

 ت ندارم. داداش، فقط این بو رو دوس هیچی-

 چه بویی؟ -

 صادق صدایش را پایین برد. 

 بوی خیانت به افروز. -

 اشکان پر اخم نگاهش کرد. 

ی من هیچ تعهدی به افروز ندارم صادق. پرونده-

 افروز بسته شد و تمام. 

کرد که اتاقک ایستاد و در صادق همینطور نگاهش می

فلزی به نرمی باز شد. وقتی از در بیرون رفتند، آهو را با 
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چشمانی خمار و شالی که نامرتب روی موهایش افتاده 

 بود، وسط راهرو دیدند. 

 چی شده؟ -

 اشکان روبرویش ایستاد. 

 مادر و خواهرت خوابن؟ -

 نه، بیدارشون کردم. -

ه سمت خانه رفت و آهو پر تشویش به صادق اشکان ب

نگاه کرد. صادق پوزخند زد، سری تکان داد و از 

کنارش گذشت. آهو وارد خانه شد و در را بست. لعیا و 

آلود به نظر غزاله روی کاناپه نشسته و هر دو خواب

 رسیدند. اشکان جلو رفت که صدای لعیا بلند شد. می

 زنید جناب سروان؟شبیخون می-
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شکان آنقدر جلو رفت که لعیا مجبور شد برای دیدن ا

 او، سرش را باال بگیرد. 

ی مخبر نقش پررنگی داشته، اون لباس که تو گذشته-

چرا و چطورش رو  باعث شده شما ازش باج بگیرید.

فهمم. اما اینکه پای دخترتون رو به این حتما می

 خواهی باز کردید برام عجیبه.باج

  لعیا از جا پرید.

من نه از مخبر باج گرفتم و نه پای دخترم رو تو -

 ای باز کردم. مسئله

 صادق جلو رفت. 

خانم غزاله کبیری صاحب پنج درصد از سهام -

کارخونه ست و امضای شما پای سند انتقال سهامه. 

اش بوده که عاشق نوه بگید که مخبر انقدر خوایدنمی

 سهام به نامش زده؟ 
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چشمان لعیا لرزید. اشکان دقیق  نیای کوتاه نیلحظه

 نگاهش کرد. 

برای چی این سهام به نام دخترتون خورده؟ بابت -

 کدوم خدمات؟ 

آرام عقب رفت و روی پاشنه چرخید و به سمت غزاله 

 رفت.

گیس کسی سهام به نام برای دوختن چند تا کاله-

ها هم مثل اون گیسزنه. مگر اینکه کالهکسی نمی

 خاصی داشته باشه.  لباس معنای

 فرو برد.  غزاله با دستی لرزان موهایش را زیر شال

دوختم، اما هیچ گیس میمن برای پدربزرگ کاله-

 خبری از اون لباس ندارم. 

 اشکان پوزخند زد. 
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 گیس سهام گرفتید؟ و بابت دوختن چند تا کاله-

غزاله مشوش به مادرش نگاه کرد و لعیا که به خودش 

 آمده بود جلو رفت. 

با من صحبت کنید جناب سروان. شهباز باید توی -

داشت که نداشت. مخبر هم اون کارخونه سهام می

اش کرد. این سهامی که حق پسرش بود رو به نام نوه

 کجاش مشکل داره؟ 

د، جلو آهو که از اول شروع بحث هیچ حرفی نزده بو

دانست این اکاذیب باالخره مادرش را گرفتار رفت. می

 کند.می

پدربزرگ کی حق کسی رو داده که غزاله دومیش -

داد. خواست به بابا سهام بده خب میباشه؟ اگر می

 بعد از سالها جبران مافات کرده؟ 
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شد، در های لعیا که روی هم ساییده میصدای دندان

 گوش اشکان نشست. 

کنی؟ قتل خجالت بکش، داری به چی متهمم می-

 پدربزرگت؟ 

 ی مادرش ایستاد.آهو جلو رفت و روبرو

دارم میگم دروغ نگو تا به قتل متهم نشی. چرا -

 فهمی مامان؟ من روبروت نیستم، کنارتم. نمی

 کمی عقب رفت و صدایش در خانه پیچید. 

ها چیه. این گیسبگو جریان سهام چیه. جریان کاله-

 کدوممون نیست. کاری به نفع هیچپنهان

درشت شده های لعیا به او نزدیک شد و با چشم

 نگاهش کرد.

 هیچ جریانی پشت این قضیه نیست. این رو بفهم.-
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 قلب آهو از سماجت مادرش لرزید. 

خواسته سهام بابا رو باشه. پس بگو اگر پدربزرگ می-

هاش چرا فقط اون سهام رو به اسم برگردونه به نوه

 غزاله زد؟ چرا نگفتی آهو هم دختر شهبازه؟ 

دوخته شد. حرف غزاله  هایشلعیا سکوت کرد و لب

 نیشتر زد به قلب آهو.

 گیری. از چی ناراحتی؟ نترس حقت رو می-

صادق بیشتر از آن سکوت نکرد. روبروی غزاله ایستاد 

 و چشم در چشمش دوخت. 

ی ونک رو به نام خواهرتون یعنی نصف اون خونه-

 زنید؟ می
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ا رنگ غزاله پرید و آهو صدای آه سنگین مادرش ر

 شنید. 

 چی شد خانم؟ دست و پاتون رو گم کردید. -

جان روی مبل نشست و به لعیا چشم دوخت. غزاله بی

آمد و اشکان ترجیح داد به از هیچ کدام صدایی در نمی

 آنها فرصت دهد تا حرف بزنند.

پس از چند لحظه غزاله سر بلند کرد و بدون اینکه به  

سمت اشکان  مادرش نگاه کند، از جا بلند شد و به

 رفت. 

هایی که داد به بچهپدربزرگ اون کاله گیس ها رو می-

از پرورشگاه اومده بودن بیرون و شغلی نداشتن. 

 داد به اونا تا بفروشن و خرجشون رو دربیارن. می

 کجا؟ کجا بفروشن؟ -

 غزاله شانه باال انداخت. 
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 دونم. نمی-

 اشکان پوزخند زد. 

دونید قیمت میلیونی ه، میدونید اون موها طبیعیمی-

خریده و داره؟ اونوقت مخبر کبیری این موها رو می

داده شما بدوزید که بده دست چند تا بیکار که می

 بفروشن؟ 

 سرش کج شد و به صادق نگاه کرد. 

 کنی؟ تو باور می-

 صادق خندید و  رو به غزاله کرد.

وقتی میشه کاله گیس رو ارزون خرید که مشتری -

هزینه کنه. حاال فرض  بیشتری داشته باشه، چرا انقدر

شم اقتصادی نداشته، کسی که اون موها  کنیم انقدرمی

ها رو گیستونه بده یه کار بلد کالهخره نمیرو می

 بدوزه؟ 
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 خم شد و چشم در چشم غزاله دوخت. 

دوختید، چرا شما سهام  چرا شما خانم؟ چرا شما-

 بردید، چرا شما مالک اون خونه شدید؟ 

 غزاله عقب رفت و فریاد زد. 

من هر کاری پدربزرگ گفت انجام دادم. گفت بدوز -

زنم، زد. از سود اون دوختم، گفت سهام به نامت می

 فهمم چی میگید. سهام خونه خریدم. اصال نمی

ی طوالنی آهو جلو رفت و روبروی او ایستاد. لحظات

چشم در چشم خواهرش دوخت و غزاله با اعصابی 

های هایی لرزان به او نگاه کرد. دستمتشنج و دست

در آغوش او  تابآهو دور گردنش حلقه شد و غزاله بی

 خزید. 

 اشکان کنار صادق ایستاد و نجوا کرد. 

 . دونهاین دختر هیچی نمی-
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مت صادق به عالمت تفاهم چشم بست. اشکان به س

غزاله رفت. آهو کنار او ایستاد و محکم دست خواهرش 

 را گرفت. 

 خواستید سهام رو بفروشید؟ برای چی می-

که در آغوش خواهرش داشت دلگرم  غزاله از حسی

 تر جواب داد. شده بود، برای همین راحت

خواستم اون خونه رو عوض کنم و یه برای اینکه می-

 ماشین جدید بگیرم.

 151_پارت#

 

 آه از نهاد لعیا برآمد. 

 دیوونه شدی دختر؟ -

 غزاله به مادرش نگاه کرد. 
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خواد خیلی چیزها . منم یه دختر جوونم و دلم مینخیر-

کنید. در ضمن داشته باشم که شما برام فراهم نمی

باید به فکر جهیزیه هم باشم که شما اصال بهش فکر 

 کنید. نمی

 پوزخند زد.  ابروهای صادق باال رفت و اشکان

 ازدواج تو این شرایط؟ -

 غزاله شانه باال انداخت. 

خواستم سهام بفروشم به این نگفتم االن. وقتی می-

 فکر کردم. 

لعیا لب گزید و سکوت کرد تا بعد که تنها شوند. آهو 

 دست غزاله را فشرد و اشکان به سمت لعیا رفت. 

 . زنید دیر نباشهامیدوارم اون روزی که حرف می- 

 . لعیا چشم دراند
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 من هیچ حرفی ندارم بزنم. -

اشکان چرخید و دستش را برای آهو که هنوز دست 

 غزاله را در دست داشت، باال برد.

 فعال.-

آهو به دنبالش دوید و وقتی از خانه بیرون رفتند، جلوی 

 او ایستاد. 

که سر  گیسیهچی شده؟ اثر انگشت غزاله روی کاله-

 پدربزرگ بود؟ 

گیس پیدا کردیم. اثر تا کاله . تو خونه قدیمیتون دونه-

 ها بود. انگشت روی اون

آهو متعجب نگاهش کرد و اشکان به سمت آسانسور 

 رفت. 
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ا مادرت صحبت کن آهو. این قضیه کم کم داره ب-

بغرنج میشه. اگر اینطور پیش بره باالخره و هر طور 

گیرم. کنم و حکم جلبش رو میشده یه مدرکی پیدا می

 اونجا به حرف میاد.  مطمئنم

آهو ترسیده نگاهش کرد و صادق پشت سر اشکان 

 وارد آسانسور شد. 

اگر مدرک داشتیم کنی؟ چرا تو دل بچه رو خالی می-

 که تا حاال دستگیرش کرده بودیم.

کف را زد و به او نگاه کرد که لبخند به لب ی همدکمه

 به آینه تکیه زده بود. 

 خندی؟ چرا می-

ترسه شجاع میشه. ببینیم ته این آهو وقتی می-

 رسه. شجاعت به کجا می

 صادق سری تکان داد و لبخند زد. 
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 اینبارم از دهنت پرید؟ -

 اشکان اخم آلود از آسانسور بیرون رفت. 

 کنی، نه؟ ول نمی-

 قدم با او از ساختمان بیرون رفت. صادق هم

 کنم. . ول نمینچ-

 اتصالی کرده.  پس ول کنت-

صادق قهقهه زد. وقتی اشکان پشت فرمان نشست، 

کرد اعصابش را آهو خیره به مادرش مانده و سعی می

 کنترل کند. 

کنم. تو بهتر از های غزاله رو باور میفمن تمام حر-

دونی چرا پدربزرگ اون سهام رو به نام هر کسی می

 غزاله کرده.

 داد، کرد.را بین دو دستش تاب می رو به غزاله که شال
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مشکل سهام نیست غزاله. مشکل اینه که اون سهام -

 ممکنه برات دردسرساز بشه. 

 غزاله لب زد.

باهات حرف زدم. خیلی تحت دونم. ببخش اونطور می-

 فشار بودم. 

آهو لبخند کمرنگی زد و برگشت رو به مادرش. لعیا 

 یمضطرب به سمت پنجره رفت و به ساختمانی که ویو

اش را مرتب کرده بود، خیره ماند. آهو کمی زیبای خانه

 نگاهش کرد و برگشت رو به غزاله. 

 تو امروز مشتری داری؟ -

قدی سالن انداخت و از جا بلند  غزاله نگاهی به ساعت

 شد. 

 دیرم شد. -
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آهو وارد آشپزخانه شد و در زمانی که غزاله آماده 

شد، چای را آماده کرد و میز را چید. تمام این مدت می

لعیا پشت پنجره ایستاده و به صدای بولدوزری که 

کند، گوش دانست کدام ساختمان را خراب مینمی

اش را در سکوت خورد و سپرده بود. غزاله صبحانه

رفت. آهو با دو استکان  بدون خداحافظی از در بیرون

 ی بیسکوییت به سالن رفت و نشست. چای و جعبه

 بیا بشین مامان. باید حرف بزنیم. -

لعیا از ساختمان چشم برداشت و بدون اینکه به آهو 

 نگاه کند، روبروی او نشست. 

 خوای آهو؟ چی می-

 خوام حقیقت رو بگی. می-

 د. لعیا بغض کرده، انگشتانش را در هم قالب کر

 چیه؟  اشفایده-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نرگس نجمی                                                         لب آینه شکستق

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 آهو خودش را روی مبل جلو کشید.

 .بینی مامان؟ پای غزاله هم گیرهنمی-

گیر نیست. من از مخبر خواستم اون سهام رو به نام -

 غزاله بزنه. 

 ابروهای آهو باال رفت. 

 برای چی؟ -

 تونم حرف بزنم آهو. نمی-

 های باریک شده نگاهش کرد. آهو با چشم

 این سهام ربطی به اون پیرهن داره؟ -

انگشتان لعیا بیشتر در هم پیچید. آهو بلند شد و وقتی 

 جلوی پای مادرش زانو زد، اولین اشک لعیا فرو ریخت. 

 زنی؟ چی شده مامان؟ چرا حرف نمی-

 های مادرش را میان دستانش گرفت. دست
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ریان چیه. اون پیرهن چه ربطی به مامانم، بگو ج-

 سهام داره؟ 

لعیا باز هم در سکوت با انگشتانش بازی کرد. آهو 

 ی او گذاشت و سرش را بلند کرد. دستش را زیر چانه

بابا چرا اوردوز کرد مامان؟ ربطی به اون لباس داره؟ -

ماه چهره گفت بابا تو بچگی اون انگشتر رو یواشکی 

بدی از پدربزرگ خورده. اون برداشته و در عوض کتک 

 گرده به قدیم؟ لباس هم برمی

لعیا از جا پرید و آهو شگفت زده نگاهش کرد. انگار 

 تمام توان لعیا از هم پاشید که فریاد زد.

 گم. خواد بدونی؟ باشه بهت میخیلی دلت می-

رفت، آهو دنبالش دوید. لعیا وقتی به سمت اتاقش می

و از زیر چمدان، صندوق  در کمد را باز کرد. نشست

کوچکی را بیرون کشید. آن را باز کرد و وقتی دستش با 
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های آهو پیراهن مشکی از صندوق بیرون آمد، چشم

درشت شد. دقیقا همان پیراهن بود. آنقدر لخت و 

ظریف که در یک صندوق کوچک جا شده بود. لعیا آن 

 را بین انگشتانش مچاله کرد و پرت کرد وسط اتاق. 

ن همون پیرهنیه که وقتی اون شب بابات برگشت ای-

خونه دستش بود. تا صبح این رو گذاشت جلوشو فکر 

 کرد و کشید و کشید.

 152_پارت#

 

آهو خم شد و آرام پیراهن را برداشت. همان توردوزی، 

 همان کوتاهی مفرط. 

 چرا؟ این رو از کجا آورده بود؟ -

 لعیا فریاد زد. 
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دونم وقتی برگشت دونم آهو. فقط میدونم. نمینمی-

داغون بود، از هم پاشیده بود. رفت با مخبر حرف بزنه 

شاید یه کلمه بگه دوستش داره، بگه به عنوان پسرش 

ها بود. یه زدهقبولش داره. اما وقتی برگشت مثل مات

قطره خون تو صورتش نبود. نه حرف زد و نه غذا 

حیاط و بر عکس همیشه که تو ی خورد. نشست گوشه

 کشید تا مرد.  کشید، انقدرخونه نمی

زده بیرون کشید و فریاد بهت لباس را از دست آهوی

 زد. 

دونم. فقط ای داره من نمیاینکه این لعنتی چه معنی-

 دونم برای بابات معنی داشته که به کشتنش داد.می

دانست میکرد. خوب خیره به لعیا مانده بود و باور نمی

وقتی مادرش تحت فشار است همه چیز را شلوغ 

 کند. می
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دونی چیه چطور از مخبر سهام گرفتی؟ چرا اگر نمی-

 اینهمه سال خرج تو رو داده؟ 

 لعیا کوتاه نیامد. 

من فقط این پیرهن رو نشونش دادم و وقتی رنگ و -

ست. روش پرید فهمیدم یه چیز بدی پشت این قضیه

دونم و اگر بهمون مه چیز رو میالکی بهش گفتم ه

 نرسه همه چیز رو لو میدم.

 هایش را به هم دوخت. ی عصبی آهو، لبصدای خنده

تو من رو احمق فرض کردی مامان؟ میشه یکی باج -

 بده و ندونه برای چی میده؟ 

باج نیست، اسمش حقه. پدربزرگت باعث  اسمش-

اش مرگ شهباز شده، باید به زندگی زن و بچه

 رسید. می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نرگس نجمی                                                         لب آینه شکستق

 EXCHANGE GROUP  از یکار

آهو جلو رفت و پیراهن را از میان مشت لعیا بیرون 

 اش روی پیراهن ماند. کشید و دست مشت شده

کنی پدربزرگ دونی این چیه چرا فکر میاگر نمی-

 باعث مرگ بابا شده؟ 

 چون رفته بود باغ. -

دونی چی دیده و رفته باشه مامان. تو میگی حتی نمی-

ودی که هر چی دیده مطمئن ب شنیده. چطور انقدر

 مربوط به پدربزرگه که بری ازش باج بخوای؟ 

لعیا پر حرص اشکش را پاک کرد. عقب رفت و دست 

آهو پایین افتاد. پیراهن در دستش مانده و انگار 

 زد. نیشش می

 گفتم فقط حدس زدم. -

 آهو پوزخند زد و پیراهن را بین دو دستش مچاله کرد. 
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دونم، اون چیزی رو خوب میباشه مامان. نگو. ولی یه -

کنی یه روز برمال میشه و اونوقت چیزی که پنهانش می

 گناهی. تونی ثابت کنی بیاز هیچ راهی نمی

 رو که برگرداند، لعیا فریاد زد. 

پیرهنی که چهارده سال پیش باعث مرگ بابات شد، -

بشه؟ تازه بشه،  تونه باعث مرگ پدربزرگتچطور می

. هر چی بوده زیر سر ه من ندارهاین پیرهن ربطی ب

 پدربزرگت بوده. 

لرزید از آهو سری تکان داد و در حالیکه از خشم می

اتاق بیرون رفت. سماجت مادرش، حتی زمانی که پای 

غزاله را به میان کشیده بودند برایش عجیب بود و او را 

ترساند. همینطور که غزاله ترسیده بود و به جای می

 ی مهناز رفت. ن شود، به خانهاینکه راهی سال

 153_پارت#
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 ی سامان را گرفت. شماره

 سالم عزیزم. -

 سالم. میای بیرون؟ -

 اتفاقی افتاده؟ -

 باید با هم حرف بزنیم. -

تنها پنج دقیقه زمان برد تا سامان خودش را به او 

وقتی کنار غزاله نشست، با دیدن رنگ و روی  برساند.

 اش دست او را گرفت. پریده

 چی شده؟ -

 غزاله نگاهش نکرد. 

 زنی؟ کی با مامانت حرف می-

 سامان مبهوت نگاهش کرد. 
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 چی شده غزاله؟ -

 تو جواب من رو بده. -

 نداخت. سامان شانه باال ا

 هر وقت تو بگی. -

 همین امروز. -

 باشه، همین امروز. با مامانت دعوات شده؟ -

 باالخره غزاله نگاهش کرد. 

کس بعدش از ایران بریم. بریم یه جایی که هیچ-

 نباشه. 

 هایش باریک شد. ابروهای سامان باال رفت و چشم

 چی شده قربونت برم؟ -

 هیچی. باشه سامان؟ -

 ز بهت درنیامده لب زد. سامان هنوز ا
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شه به نظرت وقتی هنوز پدربزرگ رو دفن نکردیم می-

 در این مورد حرف زد؟ 

خوام و نه خونه و زندگی. چرا نشه؟ نه عروسی می-

 عقد کنیم و بریم. باشه؟ 

اوج رویای غزاله  سامان این یکی را باور نداشت.

لباس عروس بود و جشنی که زبانزد خاص و عام شود. 

 ق نگاهش کرد. دقی

 یه اتفاقی افتاده. -

 صبر غزاله سر آمد. 

دم که فقط سه روز سامان. سه روز بهت فرصت می-

کارها رو انجام بدی. اگر روز چهارم عقد کردیم که 

 رم.کردیم. اگر نه خودم تنها می

 ماشین را روشن کرد. 
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 برو پایین. دیرم شده. -

سامان بدون کالمی حرف پیاده شد و به گرد و خاکی 

که پشت سر ماشین غزاله به راه افتاد خیره ماند. آرام 

به سمت خانه رفت و به مهناز که با نگرانی از پنجره 

کرد، لبخند زد. وقتی وارد خانه شد، مهناز با نگاهش می

 اخم جلو رفت. 

 خواست این موقع صبح؟ چی می-

فهمید چه اتفاقی افتاده، اما یک یسامان هنوز هم نم

چیز برایش مسجل بود. او عاشقانه غزاله را دوست 

خواست زودتر سر و سامان داشت و حاال که غزاله می

 زد. بگیرند، باید با مادرش حرف می

 باید باهات حرف بزنم مامان. -

زد که در چه مهناز چند لحظه نگاهش کرد. حدس می

درست از سال پیش که  خواهد صحبت کند.مورد می
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های پچرفتارهای سامان با غزاله عوض شد و شاهد پچ

کشید. ای را میها بود، انتظار چنین لحظهدر گوشی آن

 آرام مقابلش نشست. 

 بگو. -

 سامان نفس عمیقی کشید. 

 دونی که من غزاله رو دوست دارم مامان. می-

 مهناز دستش را باال برد و نگذاشت ادامه دهد.

 154_رتپا#

 

 نه. -

 زده نگاهش کرد. از جا بلند شد و سامان بهت

 ذاری من حرف بزنم. شما حتی نمی-
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مهناز که جلوی آشپزخانه رسیده بود برگشت و 

 نگاهش کرد. 

خواید ازدواج کنید و منم نظرم رو خوای بگی میمی-

 گفتم. امکان نداره بتونی نظرم رو عوض کنی سامان. 

اهمیت به سامان که آشفته به بی وارد آشپزخانه شد و

دنبالش رفته بود، شروع به ریز کردن خیارها کرد تا 

 خیارشور درست کند. 

 مامان. -

 مهناز با حرص چاقو زد. 

اعصاب من رو خراب نکن سامان. من دختر اون زن -

 گیرم. رو برای پسرم نمی

آخه چرا؟ مگه زن عمو چیکار کرده؟ این چه -

 می نداره؟ که تمو ایهدشمنی
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مهناز چاقو را روی میز انداخت و خیره به سامان نگاه 

 کرد. 

دشمنی نیست پسرم. فقط اون زن لیاقت این رو -

نداره که تو دامادش بشی. من یه عمر جون کندم که 

ذارم با کسی ازدواج کنی که تو نون حالل بخوری، نمی

اش بوده. یا حداقل به نون حروم نون حروم تو سفره

 بوده. راضی 

 سامان گیج سر تکان داد. 

فهمم. شاید زن عمو اشتباهاتی داشته اصال نمی-

 باشه، اما نون حروم رو از کجا آوردید؟ 

مهناز دستش را زیر شیر گرفت و دبه را برداشت و 

 روی میز گذاشت. 

 ای ندارم سامان. حرف دیگه-
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سامان سرخورده و ناراحت از آشپزخانه بیرون رفت و 

دانست این مهناز در دبه را پرت کرد. کالفه بود. می

کرد. خیارها شود. باید کاری میداستان اینجا تمام نمی

 را در دبه ریخت و درش را بست. زمزمه کرد. 

 کنم.خودم تمومش می-

ی غزاله را وقتی از خانه بیرون رفت، سامان شماره

 گرفت. 

 چی شده سامان؟ -

که  تاپی لپسامان روی تخت نشست و به صفحه

 رخ زیبای غزاله را قاب گرفته بود نگاه کرد. نیم

 غزاله.  مامان مخالفه-

غزاله پایش را روی ترمز گذاشت و صدای بوق ماشین 

 از پشت سرش بلند شد. 
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  چرا؟-

دونم تو ، با مامانت مشکل داره. میبا تو مشکلی نداره-

 دونم چرا  با زن عمو کنار نمیاد. رو دوست داره، اما نمی

غزاله دستش را برای ماشین پشتی تکان داد و 

 کرد.  ای پارکگوشه

 آخه چه مشکلی با هم دارن؟ -

 مامان تو هم؟ -

 اش را ماساژ داد. غزاله پیشانی

 کنم با ما مخالف باشه. ر نمیآره. اما فک-

بهتره باهاش حرف بزنی. اگر مشکلی با ازدواج ما -

نداشته باشن بهتره یه جلسه بذاریم و صحبت کنیم تا 

 مشکل اونها رو حل کنیم.

 موافقم. -
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 سامان لبخند زد.

 همه چیز درست میشه. -

 امیدوارم. -

گوشی را که قطع کردند، غزاله کالفه به پرواز پرندگان 

رفت، اما نه بدون سامان. وقتی چشم دوخت. باید می

را جزم کرده بود که به  ماشین را راه انداخت عزمش

 اش برسد.خواسته

 155_پارت#

 

ی تنها یک ربع بعد مهناز دستش را روی زنگ در خانه

 داشت. لعیا صدا بلند کرد. لعیا گذاشته و برنمی

 اومدم. -
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ی برزخی دید، با آن چهرهوقتی در را باز کرد و مهناز را 

 جاخورد. 

 چه خبرته؟ -

 دعوت وارد شد و فریاد زد. مهناز بی

چی تو اون سرته؟ فکر کردی اگر غزاله بشه زن پسر -

 من دیگه همه چی تمومه؟ 

خبر از همه جا دنبال او رفت تا وارد سالن لعیا بی

 شدند. 

 چی میگی برای خودت؟ دختر من زن پسر تو بشه؟ -

 مهناز یک ابرویش را باال داد.

 تو رو خدا نگو که خبر نداشتی. -

 لعیا که هنوز هم گیج بود روی مبل نشست. 

 معلومه که نداشتم. -
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کمی فکر کرد و مهناز خیره مانده بود به او و 

 کم لبخنددانست باید حرفش را باور کند یا نه. کمنمی

 روی لب لعیا نشست. 

 های خوبین. خب مشکلش چیه؟ هر دوشون بچه-

 مهناز کالفه شال را از روی موهایش کشید. 

 فکرشم نکن. -

لعیا به دنبال او که وارد آشپزخانه شده بود رفت. مهناز 

لیوان را از روی میز برداشت و آن را زیر شیر گرفت. 

 ایستاد.کشید، لعیا روبرویش در حالیکه آب را سر می

 چرا؟ مشکل غزاله چیه؟ -

هایش را پشت مهناز لیوان را روی میز کوبید و دست

 صندلی ستون کرد. 

 مشکل غزاله اینه که مادرش تویی، تو. -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نرگس نجمی                                                         لب آینه شکستق

 EXCHANGE GROUP  از یکار

لعیا یک دستش را به کمر زد و با پوزخند به او نگاه 

 کرد. 

 من؟ -

رو بزرگ  هاتدونی با چه نونی بچهخودت خوب می-

هات. به اون پول دادی به بچه کردی. تو پول خون

ذارم یکی مثل تو . نمیراضی شدی. غزاله از خون توئه

 بیاد تو زندگی پسرم.

 لعیا حتی مژه هم نزد. 

 چند ساله داری همین چرندیات رو میگی. -

 رو برگرداند که صدای مهناز بلند شد. 

 اون شب شهباز قبل از تو اومد پیش برادرش. انقدر-

حالش بد بود که یادش رفته بود یک ساله که دیگه 

 شهیاد زنده نیست. 
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 لعیا آرام برگشت و مهناز پا کوبید و جلو رفت. 

قبل از تو من همه چیز رو فهمیدم؛ من لعیا. پس یک -

ها دونم چرا تو تمام این سالدرصد هم فکر نکن نمی

 ر خرج شماها رو داده. مخب

توانست در ذهن لعیا بلوا بود و در قلبش آشوب. اما نمی

های زنی برود که همه چیز کمر خم کند و زیر بار حرف

 دانست. را در مورد او می

 به سختی لبخند زد. 

دونی. اما این باشه. خیلی خوبه. پس همه چیز رو می-

 دونم. دونی که من چه چیزهایی میرو نمی

 رش را نزدیک برد و صدایش را پایین. س

چیزهایی که اگر به سامان بگم تفم تو صورتت -

 ندازه.نمی
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زده بر جای ماند و نگاهش میان چشمان لعیا مهناز یخ

 دو زد. لعیا از حالت او خندید. 

چیه؟ چرا ترسیدی بانو رستمی؟ فکر کردی وقتی تو -

ها رو خوردم دادی فقط ها این حرفتمام این سال

شنوم؟ نه جونم، یه پول ناقابل گذاشتم کف دست می

 بابات و همه چیز رو ازش کشیدم بیرون. 

خونسردی صندلی را از زیر میز بیرون کشید و  با

 نشست. 

مخبر رو گفتم تا آدرس  بگذریم از اینکه چقدر مجیز-

 بابات رو داد. اما بعد از اونش خیلی ساده بود. 
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هایش باز زبان مهناز در کامش خشک شده و لب

ها سکوت را از او شد. لعیا انگار انتقام سالنمی

 گرفت که بلند خندید. می

 کردی؟ خودت بگو تو اون بوتیک چیکار می-

هایش را روی میز کوبید و از جا بلند یک باره دست

 شد. 

نون خونی که من به بچه هام دادم شرف داره به -

 نونی که تو گذاشتی تو گلوی پسرت و ادعای نجابتت

 گوش فلک رو کر کرد. 

 خودش را عقب کشید و ادامه داد. 

دونه تموم این اره بودی؟ میچهره خبر داره چیکماه-

ها خرج کسی رو داده که خودش رو قالب کرده به سال

 پسرش؟ 
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مهناز تمام توانش را جمع کرد و پاهایش را حرکت 

کوبید که صدایش را در داد. قلبش آنچنان می

شنید. وقتی به سمت خروجی هایش میگوش

 آشپزخانه رفت، لعیا فریاد زد. 

رم آسیب بزنی. حاال که فکرشم نکن بتونی به دخت-

همدیگر رو دوست دارن تو عددی نیستی که بتونی 

 جلوشون رو بگیری. 

مهناز با پاهایی لرزان از آشپزخانه بیرون رفت، چنگ 

زد به شالی که روی زمین افتاده بود و از در بیرون رفت 

و حتی فراموش کرد در را ببندد. حاال که مهناز رفته 

از کنترل کردن خودش  توانست دستبود، لعیا می

بردار. به طرف در باز مانده رفت، لگدی به کیف غزاله 

که کنار جالباسی افتاده بود زد و در را بست. صدایش 

 در خانه پیچید. 
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 .کنه همه مثل خودش احمقنزنیکه فکر می-

کس آرامش نداشت، همه چیز به هم خورده بود و هیچ

اشت و مگر ماه چهره که با لبخند گوشی را برد

 ی ملیحه را گرفت. شماره

 بله؟ -

 کنیم. خواستم در جریان باشی. فردا مخبر رو دفن می-

صدای ملیحه درنیامد. ماه چهره به عفیفه که در حال 

گذاشتن فنجان قهوه، روی میز عسلی کنار صندلی 

 راک بود نگاه کرد و زمزمه کرد

 تو خوبی؟ -

 بند بود و صدایش ضعیف. نفس ملیحه نیم

 مراسمش کجاست؟ -
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 یابروهای ماه چهره باال رفت و دستش را روی نیمه

 اش کشید. صورت آرایش شده

نیازی به مراسم نیست. مثل خیلی از مردم دیگه -

 گیم خرج مراسم رو دادیم خیریه. می

 نه ماه چهره. همه حق دارن فاتحه خون داشته باشن. -

 اشت. روی صندلی نشست و فنجانش را برد ماه چهره

 هر چی تو بخوای. پس فردا، همین جا. -

 ممنون. -

ماه چهره گوشی را روی عسلی گذاشت و فنجان 

اش را جلوی صورتش گرفت و بوی خوشش را به قهوه

سینه کشید. عفیفه آرام نزدیک شد و پشت سر او 

 ایستاد. 

 حالت خوبه؟ -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نرگس نجمی                                                         لب آینه شکستق

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ماه چهره جواب نداد و پایش را روی زمین زد و صندلی 

عقب رفت. عفیفه خودش را کنار کشید و روبرویش 

 ایستاد. 

 هره، خوبی؟ چماه-

ماه چهره فنجان را روی عسلی گذاشت و به او نگاه 

 کرد. 

ی مخبر خوبم. فردا همه چیز تموم میشه عفیفه. قصه-

 تونیم نفس بکشیم. تموم میشه و می

 عفیفه جلوی پای او نشست. 

طوالنی شده که هیچ  تو خوب نیستی. این قصه انقدر-

شه، برای وقت تموم نمیشه. برای هر کسی که تموم ب

 تو نمیشه. به من دروغ نگو. 

 ی او کشید. با لبخند دستش را روی گونه چهرهماه
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 گذره عفیفه. یه روزی برای منم تموم میشه. می-

عفیفه کف دست او را بوسید، از جا بلند شد و نگاهش 

 کرد. 

 فهمم تموم شده. وقت نشستی روبروی آینه، میهر-

تر پایش را روی محکم چهرهاز سالن بیرون رفت و ماه

 زمین کوبید و صدای صندلی در سالن پیچید.
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 فصل هفتم

اشکان صدایش را باال برد تا صادق میان صدای قرآن 

هایی که برای قتل های جمعیت بر سر حدسپچو پچ

 زدند، صدایش را بشنود. مخبر می
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باورت میشه این جمعیت برای چنین آدمی جمع -

 بشن؟ 

 به جای صادق، افروز جواب داد. 

بوده، خیلی از این افراد روابط  مخبر سایکوپت-

 ای دارن. اجتماعی قوی

 اشکان مبهوت نگاهش کرد. 

 کنی؟ تو اینجا چیکار می-

 چرخید. ی مخبر نگاه افروز دور تا دور حیاط خانه

 مراسم پدربزرگ دوستمه، نباید میومدم؟ -

ای کز کرده و اشکان لب بست و به کریم که گوشه

 فشرد نگاه کرد. لوتوس را در آغوشش می

 از جمعیت ترسیده. -
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افروز و صادق خط نگاه او را دنبال کردند و به کریم 

اش کشیده شد و رسیدند. دست کریم روی گونه

 کند. اک میاشکان فهمید اشکش را پ

 کنه. گریه می-

توانست حالت افروز که از همین فاصله هم می

 غیرعادی او را تشخیص دهد گفت

 میرم پیشش. -

پیش از اینکه اشکان حرفی بزند به سمت کریم رفت. 

ی ی خانهاز حیاط خلوت بود. کنار او روی پله آم گوشه

 عفیفه نشست و به او چشم دوخت. 

 خوبی کریم جان؟ -

 کریم حتی نگاهش نکرد. 

 آقا مرده. -
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دست افروز روی دست او نشست و او بدون 

 العمل چشم از جمعیت برنداشت. عکس

 ه. مرده. آقا مرد-

 افروز دستش را روی سر لوتوس کشید. 

 چیه؟  اسمش-

خواست حواس کریم را پرت کند و دانست، اما میمی

 موفق شد. کریم خندید. 

 لوتوسه. دختره. هفت سالشه.  اسمش-

 افروز لبخند زد و به نوازش لوتوس ادامه داد. 

 آقا مرده. مرده. -

 افروز نگاهش کرد. 

 یم؟ کجاست کر قرصات-

 کریم شانه باال انداخت.
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ی آقا گفته کریم روزی یه دونه بخوره. به مامان عفیفه-

 کریمم گفت. گفت یکی، یکی. 

 خب حاال قرصات کجاست؟ -

 کریم بدون اینکه رو برگرداند به جیبش اشاره کرد. 

 . اینجاس-

 افروز دستش را دراز کرد. 

 میشه ببینم؟ -

ی قرص را کف ورقهکریم دست در جیبش فرو برد و 

دست افروز گذاشت. با خواندن اسم قرص، ابروهای 

ی آرام بخش افروز گره خورد. قرص یک قرص ساده

بود و هیچ تاثیری در حال کریم نداشت. دستش مشت 

شد و به مردی که در بیست و هفت سالگی مانند 

 های دو ساله بود چشم دوخت. بچه
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 دونی دکترت کجاست؟ می-

 باال انداخت. کریم شانه 

 دونه.دونه. میآقا خودش می-

 رو کرد به افروز و لب زد. 

 آقا مرده، مرده. -

آلود او های لرزان و صدای بغضدل افروز از چشم

گرفت. کریم واقعا یک بچه بود و حاال، میان این 

جمعیتی که بعضی از سر دوستی و بعضی از سر 

ترین فرد به نظر کنجکاوی جمع شده بودند، صادق

 ی قرص را به طرفش گرفت. رسید. افروز ورقهمی

 یادت نره قرصات رو بخوری. -

نمیره. آقا گفته روزی یه دونه بخوره. یه کریم یادش -

 دونه. 
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 افروز سری تکان داد و از جا بلند شد. 

 خوای بری استراحت کنی؟ نمی-

 کریم خسته نیست. اوه، دیشب کریم خیلی خوابیده.  -

 باشه. مراقب خودت باش. -

رفت، متوجه آهو شد که کنار وقتی به طرف اشکان می

 او ایستاده بود. 

 آهو. -

 آهو رو گرداند و نگاهش کرد و افروز لب زد. 

 به خاطر این اتفاق متاسفم. -

آنقدر از احساس آهو خبر داشت که زبانش به تسلیت 

 باز نشود. آهو دستش را دراز کرد. 

 بیا بریم تو.-
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دست آهو گذاشت و وارد  افروز مردد، دستش را در

خانه شدند. تمام زمان صرف غذا و بعد از آن که 

مهمانان پراکنده شدند، اشکان و صادق جلوی در 

ایستاده بودند. وقتی ساعت از سه گذشت، کامیار و 

ملیحه همراه با مهناز و سامان خداحافظی کرده و 

 رفتند.

 هایش را ماساژ داد.خوابی و خستگی چشمآهو از بی

 ریم مامان؟ ب-

 را جلو کشید. اشلعیا روسری مشکی مجلسی

 غزاله رو صدا کن بریم. رفته باال استراحت کنه. -

 ی باال شد، اشکان وارد حیاط شد.آهو که راهی طبقه

 بیا بریم تو یه تسلیت بگیم و بریم. -

 اش رفت. صادق شانه به شانه
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 حاال به کی تسلیت بگیم؟ دریغ از یه قطره اشک که-

 من رو صورت یکی از اینا ببینم.

وارد سالن شدند. ماه چهره نشسته بر مبل به میز خیره 

بود و لعیا سرش را به صندلی تکیه داده و چشم بسته 

 بود. 
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چهره افروز با دیدن آنها از جا بلند شد. اشکان به ماه

 نزدیک شد. 

 خانم کبیری. -

 رسید. ماه چهره در لباس بلند مشکی باوقار به نظر می

 بفرمایید سروان. -

 گم. باز هم بهتون تسلیت می-
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 ماه چهره سر تکان داد. 

 ممنونم. -

ها بود که اشکان با سر آهو در حال پایین آمدن از پله

به افروز اشاره کرد و راه افتادند. هنوز جلوی در نرسیده 

 ند شد. بودند که صدای لعیا بل

 چته آهو؟ چی شده؟ -

هایی هایی درشت شده و لبرو گرداندند. آهو با چشم

آمد، به لعیا خیره لرزید و صدایی از آن در نمیکه می

 هایش را گرفت و تکانش داد. مانده بود. لعیا شانه

 میگم چی شده. -

 افروز جلو دوید و دست او را گرفت.

 آهو جان. -
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زبانش بند آمده بود و  اه کرد.آهو سرگرداند و به او نگ

 ماند. هایش یک جا ثابت نمیچشم

افروز با اضطراب به اشکان نگاه کرد و او نگاهی به آهو 

 ها انداخت.پلهو نگاهی به راه

ها باال دویدند. به در آن واحد صادق و اشکان از پله 

ی و در آستانه طرف اتاقی که در آن باز مونده بود رفتند

 ن زد. در خشکشا

دست اشکان به چهار چوب در گره خورد و ناباور به 

 ی پیش چشمش خیره ماند. صحنه

 وای خدای من. -

صادق گفت و وارد اتاق شد. اشکان دست از 

 چهرهچهارچوب در برداشت و روی فرش کرم اتاق ماه

 پا گذاشت. 
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هایی باز مانده و غزاله روی زمین افتاده بود، با چشم

یر سرش تا وسط فرش را سرخ کرده خونی که از ز

 بود.

حرکت و یک دنیا آرزو که همراه با ای بیبا سینه 

 سرانجام مانده بود. بی هایشنفس
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های اشکان چنگ خورد بین موهایش و صادق به دست

 دیوار تکیه داد که صدای فریاد لعیا خانه را پر کرد. 

 نه... نه... -

ها دنبال لعیا دویده بود،  دست او هافروز که تا باالی پل

 خواست به غزاله نزدیک شود کشید. را که می

 نرید جلو.-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نرگس نجمی                                                         لب آینه شکستق

 EXCHANGE GROUP  از یکار

لعیا او را پرت کرد و به طرف دخترش دوید که اشکان 

 را روبروی خود دید. 

 ی جرمه. نباید به مقتول دست بزنید. نه. اینجا صحنه-

های لعیا بیرون زد، اشکان به وضوح حبس شدن چشم

نفسش را حس کرد. لعیا چشم از اشکان برنداشت و 

 او با ابروهای گره خورده به بیرون از اتاق اشاره کرد.

 برید بیرون. -

توانست و همان لحظه لعیا را خفه خواست میدلش می

کرد. سکوت او باعث مرگ دختری شده بود که هنوز می

 اش را ندیده بود. افروز با شماتتبیست و یک سالگی

به اشکان نگاه کرد. دست لعیا را گرفت و کشید. لعیا 

اراده عقب رفت و صدای اشکان در سرش آونگ بی

 شد. 

 ..مقتول... مقتول.-
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وقتی از اتاق بیرون رفت، تاب نیاورد و دو زانو روی 

های چهره به او چشم دوخته و دستزمین افتاد. ماه

لرزانش را پشت کمرش قالب کرد. لعیا به او نگاه کرد 

 و انگار قفل زبانش باز شد.

 چهره... دخترم... دخ...دخترم ماه-

العملی نشان دهد، چهره عکسپیش از اینکه ماه

ای لعیا بسته شد و روی زمین سقوط کرد. افروز هچشم

گرفت و در ی اورژانس را میگیج بود وقتی شماره

 رفت. ها پایین میداد از پلهحالیکه آدرس می

ها نشسته بود، زانوهایش را آهو چمباتمه زده پایین پله

در آغوش گرفته و خیره به روبرویش مانده بود و هیچ 

هایش کنارش نشست، لبدید. وقتی افروز چیز نمی

 لرزید. 

 . افروز-
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حلقه شد و لب گزید. آهو به  اشدست افروز دور شانه

او نیاز داشت و هر چه حس بد بود، از قلب افروز پر 

 کشید. 

 جانم. -

 آهو چشم بست و تاب خورد و تاب خورد.

 . افروز-

انگار تمام کلمات از ذهنش پر کشیده بودند. حتی 

غزاله را به زبان بیاورد. افروز او را در توانست اسم نمی

آغوش گرفت و دست آهو حلقه شد دور گردنش و 

 لرزید و حرف نزد. 

 گریه کن آهو. -

ی های بازماندهآهو سریع سر تکان داد. چشم

هایش کنار ای از جلوی چشمخواهرش برای لحظه

های بیرون زده و خونی که نیمی از رفت. چشمنمی
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رده بود، درد شد، بغض شد و به ک صورتش را سرخ

هایش را روی اش چنگ زد. نفس گرفته دستسینه

زمین گذاشت و ایستاد. وقتی دستش دور نرده گره 

ها چهره آرام از پلهخورد و خودش را باال کشید، ماه

چهره پایین رفت. هر دو چشم به هم دوختند و ماه

؛ مثل باز کردهایش را باز کرد و آهو به یکباره پردست

 چهرهی پدرش را دید و در آغوش ماهزمانی که جنازه

های ی او فرو برد. نفسآرام گرفت، سرش را در سینه

ی آهو هایش که دور شانهملتهب بود و دست چهرهماه

 لرزید.گره خورده بود می

 متاسفم دخترم.-

 چهره؟ چرا؟ چرا ماه-

 ماه چهره با درد چشم بست. 
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تونیم بدیم و همین تا اها رو نمیجواب خیلی از چر-

 . سوزونههمیشه دلمون رو می

افروز روی اولین پله نشست و چشم دوخته به  

داد، به مادری چهره که آهو را در آغوشش تاب میماه

فکر کرد که غریب و بیهوش و تنها در سالن باال افتاده 

 بود و تاوان کارهایش را با جان دخترش پس داده بود.

یک ربع بعد اورژانس رسید، لعیا به هوش آمده و وقتی 

ای نشسته و به دیوار خیره مانده بود. نه دکتر را گوشه

شنید. دکتر سرم را وصل کرد و دید و نه صدایی میمی

بخش را در رگش خالی کرد و لعیا از جا تکان آرام

نخورد. آهو با دیدن حال او به خودش آمد. کنار او 

 ت. نشست و دستش را گرف

 مامانم. -
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صدای تنها دختری که برایش باقی مانده بود را شنید 

اش را به که رو برگرداند و نگاهش کرد. آهو پیشانی

 مادرش چسباند. لعیا لب زد.  پیشانی

 آهو...-

 پیشانی از پیشانی مادرش برداشت و نگاهش کرد. 

 جانم؟-

 160_پارت#

 

 غزاله رفت؟ -

هایش جگر خون در آن بغضش آب شد و اشک

باالتر  هقشاش را التیام نداد. هر چه صدای هقشده

زده به آنها شد. افروز ماترفت، دردش بیشتر میمی

 مانده و واقعا نگران آهو بود. جلوی لعیا ایستاد. 
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 کنم دراز بکشید. خواهش می-

لعیا مظلوم و آرام بلند شد و آهو سرمش را در دست 

گرفت و تا اتاق مهمان پا کشید. وقتی لعیا دراز کشید، 

کم آهو پتو را روی او انداخت و کنارش نشست. کم

چشم بست.  هقو لعیا میان هق بخش اثر کردآرام

اراده به دنبالش افروز دست آهو را گرفت و آهو بی

 کشیده شد. وسط سالن ایستادند.

دونم. میدونی که دونم چه حسی داری آهو. میمی-

کنم، اما اینطور پدر منم خیلی برام عزیز بود. درکت می

 از پا میفتی. 

 آهو نگاه گیجش را به او دوخت.

 چیکار کنم؟ -

 هایش را گرفت. افروز کالفه شانه

 گریه کن، داد بزن، هر کاری که یک کم سبکت کنه. -
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 آهو خیره به او ماند. 

 زنن؟ بلد نیستم افروز. چطوری جیغ می-

گاه در او ندیده لب افروز لرزید از مظلومیتی که هیچق

 اختیار محکم او را بغل کرد و بغض کرده لب زد. بود. بی

 این کار رو با خودت نکن. -

ی او تکیه داد و به تابلوی اش را به شانهآهو چانه

 رقصید خیره ماند. دختری که موهایش در میان باد می

 دارم خفه میشم. -

های افروز رد شد و دور زیر دستهایش از دست

 هایش قالب و لب زد. شانه

 خواهرم رفته افروز، مگه نه؟ -

 بغض افروز آب شد. 

 رفته. -
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 گرده، مگه نه؟ دیگه برنمی-

 گرده. نمیبر-

 چرا؟ -

هق افروز بلند شد. آنقدر مظلوم گفت که صدای هق

کرد و برای اشکان تکیه داده به در، به آهو نگاه می

اش احساس درماندگی اولین بار در زندگی سی ساله

توانست توانست کمک کند، کاش میکرد. کاش می

همین االن دست قاتل را در دست او بگذارد و کمی از 

و رو گرداند. صادق دردش کم کند. مشتش گره خورد 

هایی سرخ شده پشت سرش ایستاده بود و به با چشم

 کرد. آهو نگاه می

 دختره نابود شد. -

 اشکان با فکی منقبض لب زد. 
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دستی دستی  .اش تقصیر اون مادر احمقشههمه-

 دخترش رو به کشتن داد. 

 صادق نگاهی به غزاله انداخت و نگاهی به اشکان. 

 مخبر و غزاله یه نفرن؟  خوای بگی قاتلمی-

 اشکان تیز نگاهش کرد. 

 شک داری؟ -

 صادق در را بست تا صدایش بیرون نرود. 

به نظر نمیاد  .شک دارم. اون قاتل اهل برنامه ریزیه-

 غزاله رو با برنامه ریزی کشته باشن. 

 قتل غیرعمد؟  -

 ریزی بوده.شاید. اما اگر عمد هم باشه بدون برنامه-

 اشکان پوزخند زد. 
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میگی اون قاتل تیزهوشه که اونطور برنامه ریزی -

مراسم، توی کرده. حاال تو به این دختر نگاه کن، وسط 

کشه. اون جمعیت و جلوی چشم ماها این دختر رو می

خوای؟ داره بهمون میگه هیچی تحقیر باالتر از این می

ریزی کرده که طور که خیلی راحت برنامهنیستیم. همون

 چی رو تو دوربین ببینیم و چی رو نبینیم.  

 صادق به دیوار تکیه زد و سر تکان داد. 

 کردم.  دونم. دیگه قاتینمی-

اش بلند هنوز اشکان جواب نداده بود که صدای گوشی

 شد. با دیدن اسم مهبد خط را آزاد کرد. 

 بله؟ -

 تو اون باالیی؟ -

 اشکان سریع در را باز کرد و بیرون رفت. 
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 دیر کردید؟  چرا انقدر-

 اومدم دیگه. -

ها ایستاد و با دیدن مهبد که با اشکان باالی پله

 رفت حرص خورد. یخونسردی باال م

 بدو فرزاد. -

در عرض چند دقیقه خانه پر شد از مامورین پزشک 

قانونی و نیروی انتظامی. مهبد وارد اتاق شد و نگاهی 

 سرسری به صادق انداخت. 

 سروان کهنمویی، از دیدنت خوشحالم. -

 . باش، اما قبلش بگو چه بالیی سر این دختر اومده-

فش را روی عسلی گذاشت مهبد با خنده جلو رفت. کی

کرد، رو به هایش را دستش میکشو در حالیکه دست

 اشکان کرد. 
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 ست؟ این غزاله-

 ابروی اشکان باال رفت. 

 دونی؟ از کجا می-

مهبد نگاهی به غزاله انداخت و خم شد و دستش را 

 پشت گردنش گذاشت.

کنم. وقتی شنیدم روی دورادور پرونده رو پیگیری می-

اثر انگشت غزاله بوده حدس زدم یه بالیی گیس کاله

 سرش بیارن. 

 آمد جلو رفت. صادق که از مهبد خوشش نمی

 . به کارت برس. باشه تیزهوش-

اهمیت به او سر غزاله را بلند کرد و گوش مهبد بی

غرق در خونش را معاینه کرد. ایستاد و 

 هایش را درآورد. کشدست
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خونریزی مغزی. با یه چیزی زدن تو سرش و در آن -

 تموم کرده. برای اینکه ساعتش رو بگم باید ببرمش. 

 صادق پوزخند زد. 

 از کجا فهمیدی در جا تموم کرده؟ -

هایش را در کیسه فریزر کشگاهش نکرد. دستمهبد ن

 گذاشت و در جیبش فرو برد. 

گوشش خونریزی کرده. جای ضربه هم نزدیک به -

حال کشه. با اینها در آن میهمون گوشه. اینطور ضربه

 باید ببرمش تا مطمئن بشم. 

اشکان سر تکان داد و مهبد از در بیرون رفت. وقتی 

هوشی بود و ا در عالم بیکردند لعیجسد را منتقل می

آهو در حیاط نشسته و به ماموری که جلوی در ایستاده 

 کرد. بود نگاه می
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العملی نشان داد. نه دنبال خواهرش رفت و نه عکس

 افروز دستش را گرفت و او را از روی پله بلند کرد. 

 برن.می لعنت به تو آهو، دارن خواهرت رو-

 161_پارت#

 

  آهو فقط نگاهش کرد.

 رم دنبالش؟ دونی کی میمی-

 کی؟ -

 وقتی دلم براش تنگ بشه. االن دلم تنگ نیست.-

ها باال رفت و افروز گیج دور خودش چرخید. از پله

 وقتی اشکان روبرویش ایستاد، عصبی صدا باال برد.

خواد انکار کنه، اما کنه. میدونم داره چیکار مینمی-

ذاره. خودآگاه و ناخودآگاه رو قاتی هوش زیادش نمی
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خواد اون خواد غزاله رو ببینه، چون میکرده. نمی

 ی اولی که دیده رو فراموش کنه. صحنه

داد و ذهنش اشکان به پراکنده گویی او گوش می

 چرخید. اطراف آهو می

 کنم. کجاست؟ می من درستش-

دانست اشکان افروز مبهوت نگاهش کرد. نمی

 خواهد چکار کند. می

 خوای بکنی؟ چیکار می-

جواب رو گرداند و وارد ساختمان شد. افروز اشکان بی

ی باال شدند به دنبالش دوید. وقتی وارد سالن طبقه

عفیفه از اتاق مخبر بیرون آمد. آنقدر گریه کرده بود که 

 شد. اشکان جلو رفت. باز نمی هایشچشم

 لطفا به آهو بگید بیاد اینجا. -
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عفیفه سری جنباند و دوباره وارد اتاق مخبر شد. کمی 

بعد دست در دست آهو بیرون آمد. آهو به اشکان نگاه 

دید. نگاهش سرد و غمزده کرد و انگار او را نمیمی

 بود. اشکان روبرویش ایستاد و میخکوب نگاهش کرد. 

 هرت رو کشتن آهو. خوا-

ی ضعیف افروز را شنید، اما اهمیت نداد. آهو صدای ناله

 پلک نزد. 

 دونم. می-

 دونی. پس می-

آهو سر تکان داد و رو گرداند که اشکان دست دراز 

کرد و آستینش را گرفت. کشان کشان او را به سمت 

اتاق ماه چهره برد. یک باره آهو شروع کرد به دست و 

 پا زدن. 

 اونجا نه. اونجا نمیام. -
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 افروز فریاد زد. 

 ولش کن اشکان. -

م ها به تکاپوی آهو چشچهره اما تکیه زده به نردهماه

 دوخته بود. اشکان آهو را کشید. 

 کنی نمیای. خود میبی-

چهره را باز کرد و او را به داخل کشید. آهو در اتاق ماه

 هایش را دو طرف در گذاشته و چشم بسته بود. دست

 نمیام. ولم کن. -

ی لباسش را گرفت و او را وسط اتاق اشکان یقه

خون  انداخت. وقتی پرت شد چشم باز کرد. دستش در

غزاله فرو رفته و انگشتانش سرخ شده بود. آرام 

دستش را باال برد و جلوی چشمانش گرداند. اشکان 

 کنارش زانو زد. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نرگس نجمی                                                         لب آینه شکستق

 EXCHANGE GROUP  از یکار

باید  آهو. چه بخوای و چه نخوای این خون خواهرته-

خوای. اون دختری که من باور کنی. اما تو می

ترسه، حتی از باور اینکه شناسم از هیچی نمیمی

 فرد زندگیش رو از دست داده. عزیزترین 

 آهو دستش را میان خودش و اشکان گرفت و لب زد. 

 ست؟ خون غزاله-

افروز اشک قورت داد و بغض گره زد. ماه چهره  

شالش را روی صورتش کشید و به آنها پشت کرد و 

 هق عفیفه در اتاق پیچید. صدای هق

اشکان آستین دیگر او را گرفت و کف دستش را روی 

 خونین گذاشت.  فرش

لمسش کن، باور کن آهو. این چیزیه که از تو انتظار -

 ره. می
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از جا بلند شد و به او که به دو دست خونینش نگاه 

 کرد چشم دوخت. می

اون بیرون یکی هست که باید پیداش کنیم. یکی که -

خیلی راحت خواهرت رو کشته و االن داره برای 

 .گردهخودش می

 فرش نشست و سر بلند کرد.  های آهو رویدست

 غزاله رفت؟ -

 رفت آهو، رفت. -

چشم  رخ آهویک زانو را بر زمین گذاشت و به نیم

 دوخت. 

 خوام اونی که باعث رفتنش شده بگیرم. کمکممی-

 کنی؟ می

 هایش مشت شد. سر آهو چرخید و دست
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 یکی خواهرم رو کشته. -

 کشته. -

 حاال من چیکار کنم؟ -

 د شد.اشکان بلن

 ایهکمک کن به قاتلش برسیم. این اون آهوی قوی-

 شناسم.که من می

هایش آهو آرام سرچرخاند سمت فرش خونین. دست

را روی زمین گذاشت و ایستاد. نگاهش چرخید سمت 

 افروز. 

 . افروز-

افروز که تمام این دقایق از نگرانی برای آهو، حسادت 

 به آهو پیچ و تاب خورده بود، جلو رفت. 

 جانم؟ -
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 میشه بغلم کنی؟  -

های آهو گره خورد دور گردنش. افروز جلو رفت. دست

را دید که تکیه زده بود به  چهرهباز، ماهاز در نیمه

 لرزید. هایش میها و شانهنرده

 کنه. چهره گریه میماه-

 اش رو از دست داده عزیزم. نوه-

 کنه. آخه اون هیچ وقت گریه نمی-

را دید که چنگ زده به  چهرهافروز سر گرداند و ماه

ها و از صورت منقبضش مشخص بود تمام نرده

کند که اشک نریزد، اما موفق نبود. افروز سعیش را می

 کرد.دستان آهو را از دور گردنش باز 

 . چهرهبرو پیش ماه-
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چهره آهو قدم کشید و جلو رفت. وقتی روبروی ماه

 ایستاد لب زد. 

 .چهرهغزاله مرده ماه-

حرف زدن  شده بود و توان سرخ چهرهتمام صورت ماه

 نداشت. 

 مرده. ی توخواهرم مرده. نوه-

 چهره نگاه تلخش را به چشمان میشی او دوخت.ماه

کردم منم مردم. وقتی مرد فکر میوقتی شهیاد -

ام که سال بعدش شهبازم رو دفن کردم فهمیدم زنده

ی وجود آدم و باز هم همون درد رو کشیدم. هر تکه

وصله به نفس کسی که براش عزیزه. اگه اون نباشه، 

کنه دنیا تموم شده. اما تموم نمیشه آهو، فقط فکر می

ترت قوی وشه یه زخم عمیق و موندگار که قویمی

 کنه.می
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 نگاهش سر خورد تا اتاق مخبر. 

شدن از همینجا شروع میشه دخترم. از جایی که  قوی-

تونی بلند شی. اما کنی دیگه نمیشکنی و فکر میمی

. پس قبل از اینکه سرنوشت زندگی به اجبار ایستادنه

 مجبورت کنه، خودت بلند شو.
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 ام. من خسته-

 دونم. می-

 دونم باید چیکار کنم. مین-

 های لرزان او را گرفت. ماه چهره سر باال برد و دست

 . کنیم آهو، این اولشهاولش گریه می-
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های آهو چشم بست و تصویر غزاله پشت پلک

خندید و هایی که میاش نقش بست؛ با لببسته

 زد. چشمانی که از شیطنت برق می

 من خیلی دوستت دارم آهو. -

 آهو لب زد. 

 منم دوستت دارم ته تغاری. -

گفته بود، اما هیچ وقت آنطور که در این لحظه حس 

کرد عشقش به خواهرش را لمس نکرده بود. پلک می

 ی اشکش فرو ریخت. که باز کرد اولین قطره

 چهره. من خیلی دوستش دارم ماه-

 دونم. می-

 ی لبش راه گرفت. هی بعدی تا گوشقطره

 دلم براش تنگ میشه. -
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 دونم. می-

هایش را رها هایش لرزید، قلبش لرزید و اشکشانه

 کرد. 

 دلم براش تنگ میشه. تنگ میشه.-

چهره شد پناهش. زنی که تمام عزیزانش ی ماهسینه

را دفن کرده بود، ایستادن و جنگیدن را یاد گرفته بود و 

تر است. دستش را و قویاش از ادانست نوهخوب می

 محکم پشت آهو کشید. 

کنی شکستی. این شکستن گریه کن، چون باور می-

 کنه سر پا بمونی. گریه کن دخترم. کمکت می

 هق آهو، سالن را پر کرد.صدای هق

ماه چهره او را با خود به اتاق مخبر کشاند. یک ربع 

بعدی افروز در سالن قدم زد و اشکان پشت پنجره 

د و فکر کرد. صادق با مامورین نیروی انتظامی ایستا
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چهره از اتاق بیرون رفت اشکان مشغول بود. وقتی ماه

 رو گرداند و به سمت او رفت. 

 لطفا بیاید. -

چهره همراهش رفت. وارد اتاق که شدند اشکان ماه

 کنار ایستاد. 

 تونید بگید چیزی از اینجا کم شده یا نه؟ می-

تاجی که در گیس و نیم. روی کالهچهره چرخیدنگاه ماه

دکور میز آرایش بود، روی پاتختی و چراغ خواب و 

نگاهش روی کنسول ماند. کمی نزدیک رفت و اشکان 

پشت سرش حرکت کرد. ماه چهره رو گرداند و به او 

 نگاه کرد. 

 ها نیست. یکی از جا شمعی-

 دستش مشت شد.
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 با اون کشتنش؟ -

 که تنها مانده بود لب زد.  ایاشکان خیره به جا شمعی

 اینطور به نظر میاد.-

 ماه چهره آهسته سر تکان داد. 

 تونم برم؟ می-

 بله. -

توجه به عفیفه که گریه چهره آرام پایین رفت و بیماه

کرد روی صندلی راکش کرد و میز را تمیز میمی

 نشست. پا روی زمین زد و تاب خورد و چشم بست. 

 جات بهشت باشه دخترم. -

 ی او گوش سپرده و زار زد. عفیفه به واگویه

 چهره. نریز تو خودت ماه انقدر-

 ماه چهره چشم باز نکرد. 
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 کدوم خودم؟ خودم خیلی وقته مرده. -

دستمال از دست لرزان عفیفه روی میز افتاد و جلو 

 رفت. 

 دونی کی کشتتش؟ می-

 تر رفت. یکماه چهره مکث کرد و عفیفه نزد

 دونی؟ می-

چهره پایش را محکم روی زمین کوبید و صدای ماه

 صندلی در سالن پیچید. 

 . دونم چرا. باید بفهمم عفیفهدونم. فقط نمیمی-

 گی؟ چرا به سروان نمی-

 ماه چهره چشم باز کرد.

 وقتی بفهمم چرا این کار رو کرده میگم. -

 خب بذار پلیسا برن دنبالش. -
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 ه سر تکان داد. چهرماه

 نمیشه عفیفه. نمیشه.-

عفیفه خودش را به پشت سر او رساند و دستش را 

 آرام روی موهای کوتاهش کشید. 

 کی تموم میشه؟ -

 ماه چهره باز هم چشم بست. 

 .خیلی زود-

وقتی عفیفه به آشپزخانه برگشت، اشکان روبروی 

 صادق ایستاد. 

نداشته،  ای برای کشتن این دخترریزیپس برنامه-

 کرد. واال از جاشمعی استفاده نمی

صادق شانه باال انداخت و به ماموری که پودر را روی 

 پاشید نزدیک شد. کنسول می
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شایدم گم شدن جا شمعی رد گم کردن باشه. به هر -

 باشیم.  حال آلت قتاله اینجا نیست که مطمئن

ی نازک اشکان جلوی کنسول ایستاد و مأمور ورقه

 کی را روی اثر انگشت روی کنسول گذاشت. پالستی

 بیا اینجا صادق. -

خواهد چه کار کند. پشت به دانست میصادق خوب می

او کرد و اشکان جا شمعی دیگر را برداشت. دستش را 

باال برد و وقتی آرام ضربه را کنار گوش او زد، صادق 

 زانو زد و به سرخی خون خیره ماند. 

 دقیقا همینطور بوده. -

 . آره-

باید ببینیم کسی دیده جز غزاله کسی بیاد تو این -

 اق یا نه. ات

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نرگس نجمی                                                         لب آینه شکستق

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 صادق از جا بلند شد. 

تا اینجا که من پرسیدم کسی ندیده. همه پایین -

مشغول بودن. کامیار و سامان هم که دائم تو حیاط 

 بودن. 

 اشکان سریع سر تکان داد. 

ای اومد تو خونه. کامیار هم دائم سامان ده دقیقه-

جلوی چشم نبود. من و تو جلوی در بودیم، شاید وقتی 

 حیاطه اومده باشه داخل.  کردیم تومی که فکر

شاید. اما در مورد ملیحه کبیری یه جورایی مطمئنم. -

چهره گفتن از روی مبل تکون هم عفیفه و هم ماه

 نخورده.

 اشکان پوزخند زد. 
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تونه اش در رفت و آمد بود و نمیعفیفه که همه-

چهره باید بگم انقدر زرنگ باشه. در مورد ماه مطمئن

 کنه. که اینطور داره خودش رو تبرئه می هست

 یعنی چی؟ -

 اشکان از اتاق بیرون رفت. 

وقتی میگه ملیحه از روی مبل تکون نخورده، یعنی  -

خودش هم دائم اونجا بوده که متوجه شده. اینطور 

 خواد بگه خودش هم جایی نرفته. می

 ها پایین رفت. صادق به دنبال او از پله

 ونه مشخص کنه. تاین رو ملیحه می-

اشکان سری به عالمت تایید تکان داد و به ماموری که 

 جلوی در بود اشاره کرد نزدیک شود. مامور پا کوبید. 
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ها تموم وارد اون اتاق نمیشه تا کار بچههیچ کس-

 بشه.
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 مامور باز هم پا کوبید. اشکان سر گرداند و دنبال افروز

ت و او را نشسته کنار گشت. به دنبالش تا حیاط رف

کریم پیدا کرد. کریم در حال غذا دادن به لوتوس بود و 

ی عفیفه، دستش را ی ورودی خانهافروز نشسته بر پله

کرد. با حس نزدیک زیر چانه زده و به آنها نگاه می

 شدن اشکان ایستاد. 

 خوای تو رو برسونم؟ رم، میمن دارم می-

 افروز سریع سر تکان داد. 

 مونم پیش آهو. می-
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 اشکان سری تکان داد و به صادق اشاره کرد. 

 بریم. -

رفتند صدای اشکان هایشان میوقتی به سمت ماشین

 بلند شد. 

خوابیم، تا یه مدرکی خوریم، تو اداره میتو اداره می-

 واسه یکی از این آدما پیدا کنیم. 

 صادق در را ماشینش باز کرد و سر تکان داد. 

 باشه. اما قبلش بذار برم یه دوش بگیرم. -

اشکان پشت فرمان نشست و ماشین را روشن کرد. 

 سرش را بیرون برد. 

 سه ساعت دیگه اداره. -

 نمت.بیمی-

 دقیقا سه ساعت بعد صادق روبروی اشکان نشست. 
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 کنم از یه چیزی سر در نمیارم.آقا من هر چی فکر می-

 چی؟ -

خواسته خواسته بکشه یا نمیاین قاتل محترم می-

 بکشه؟

های باریک شده نگاهش کرد. صادق از اشکان با چشم

 جا بلند شد و در حال قدم زدن ادامه داد.

سته بکشه، چرا وسط جمعیت. اگر خواببین اگر می-

خواسته بکشه، پس چطور فکر نکرده ممکنه غزاله نمی

خواسته بکشه، اما حاال که سر و صدا کنه. پس می

 خواسته بکشه بازم چرا وسط جمعیت؟می

 اشکان کالفه از جا بلند شد. 

چطوری پلیس شدی؟ مطمئنا کسی که  واقعا تو-

بره. این آدم ش میای با خودخواد بکشه یه وسیلهمی

 از جا شمعی استفاده کرده. پس قصد قبلی نداشته.
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 صادق سریع دست باال برد. 

اصال معلوم نیست. شاید از یه چیز دیگه استفاده -

برده که ما فکر کنیم قتل غیر  کرده، فقط جا شمعی رو

 . عمد بوده

 اشکان روی میز نشست و خودش را عقب کشید. 

ن اگر قصد قبلی داشت این کار این فرضیه باطله. چو-

ریسک بزرگی بود. نه در قفل بود و نه میشد رفت و آمد 

رو کنترل کرد. پس قصد قبلی نبوده و حاال که نبوده 

کنه که ذهنش کار نمی هیچ کس تو اون شرایط انقدر

جا شمعی رو محض رد گم کنی برداره. البته به جز دو 

 نفر. 

 داد.  صادق نگاهش کرد و اشکان ادامه

ماه  مونهچهره و آهو. وضعیت آهو رو که دیدی، میماه-

 ندارم.  چهره که در این مورد اصال بهش شک
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 صادق صدا بلند کرد. 

آقا تکلیفتو معلوم کن بفهمیم چند چندیم. از یه طرف -

میگی در مورد ملیحه شهادت میده که ثابت کنه 

خودشم اونجا بوده، از یه طرف میگی بهش شک 

 رم. ندا

اشکان پالک اسمش را برداشت و بین دو انگشت 

 اش گرداند. سبابه

خواد شاهد جور کنه چون قاتله، گفتم من نگفتم می-

زرنگ هست که همین اول بخواد ثابت کنه تو  انقدر

 . این کار دست نداره

 صادق خودش را روی مبل انداخت. 

 ام. من خیلی کالفه-

نباش. وقتی قاتل مخبر پیدا بشه، قاتل غزاله هم -

 مشخص میشه. 
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 کنی قاتل یه نفره یا دو نفر؟ باالخره فکر می-

 اشکان به نام دالور چشم دوخت و لبخند زد. 

کنم تنها کسی که تو این کار دست نداره، من فکر می-

 . خواجه حافظ شیرازیه

 های گشاد شده نگاهش کرد. صادق با چشم

وونه شدی مرد؟ اصال فرض کن که لعیا تو قتل دی-

اش رو کنی حاال که بچهمخبر شریک بوده، فکر می

اش از جون نوه چهرهزنه؟ یا ماهکشتن حرف نمی

 گذره؟ می

 از جا بلند شد. 

دونیم مخبر به خاطر تو رسما قاتی کردی. خوب می-

ظلم و ستمش کشته شده. اما غزاله فرق داره. 

 . نداره ای برای کشتنشانگیزهکس هیچ هیچ
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 اشکان از روی میز پایین پرید. 

 همیشه انگیزه هست، فقط باید پیداش کنیم. -

آقا. اما تو میگی همه تو قتل مخبر دست داشتن،  باشه-

منم میگم هر کسی که دست داشته نمیاد در مقابل 

چهره، کشته شدن غزاله سکوت کنه. نه سامان، نه ماه

 نه لعیا. 

 اشکان به سمت در رفت.

کنه انقدر دلش رو کشه و تیکه تیکه میاونی که می-

 داره که غزاله رو بکشه و سکوت کنه. 

 کنن؟ بقیه چی؟ اونا هم سکوت می-

ی اگر حرف بزنن که یه عمر میرن زندان یا پای چوبه-

دار. اگر حدس من درست باشه و بیشتر از یک نفر تو 

االن میفتن به جون هم. قتل مخبر دست داشته باشه 

 گیریم.آلود ماهی میاونوقت ما از آب گل
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 داد. رفتند اشکان ادامهها پایین میوقتی از پله

گم همه خبر در ضمن من نمیگم همه دست دارن، می-

 دارن کی مخبر رو کشته. 

 از اداره بیرون رفتند و صادق قدم تند کرد. 

 ری؟ کجا می-

 کنیم. یه چیزی برای شام بخرم. تا صبح کار می-

 کنی همه خبر دارن؟ باشه. چرا فکر می-

هایی که برای این خانواده فرستاده شده یه تمام تکه-

ها رو گرفته معنایی داره. به نظرت اونی که این تکه

 کی از اون خاطره یا نشونه خبر داشته؟  دونهنمی

 درسته.-

زنن کی مخبر رو می پس حداقل همشون حدس-

 کشته و صداشون درنمیاد. 
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 روبروی رستوران ایستاد و صادق کنارش. 

 همبرگر یا پیتزا؟ -

 هایش را به هم سایید. صادق کف دست

 هم همبرگر، هم پیتزا. -

 اشکان با تأسف سر تکان داد و وارد رستوران شدند. 

 خوری.می دونم چطوری انقدرنمی-

 164_پارت#

 

 صادق خندید 

 به راحتی. -

 اشکان سفارش غذا را داد و پشت میز نشست. 
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های خنک را شناخت نوشابهگارسون که آنها را می

روی میز گذشت و دور شد. صادق در حالیکه 

 کرد گفت. اش را باز مینوشابه

 بیا دونه دونه بریم جلو. -

اشکان قوطی را در دست گرفت و بین انگشتانش 

 گرداند. 

مان ساعت پنج ماشین رو از خونه برده بیرون. اما سا-

 ماشینی که برد، اونی نیست که جسد رو باهاش بردن. 

اش را قورت داد و ای بزرگ از نوشابهصادق جرعه

 هایش به اشک نشست. چشم

دونی؟ اگر جسد رو یه جایی همون حوالی از کجا می-

وپار کردن و برده باشن تقریبا سه ساعت برای لت

 وزیعش وقت داشتن و این زمان کافیه. ت

 اشکان به ادبیات او لبخند زد. 
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میگم با اون ماشین نبردن چون اگر برده بودن حتما -

کردیم. در ضمن اگر با یه ردی تو اون ماشین پیدا می

اون بردن چرا ساعت یک و نیم اون یکی ماشین از 

خونه رفته بیرون؟ و مورد بعدی اینه که تو ماشینی که 

حدود یک و نیم رفته بیرون یه پتو بوده، جسد رو 

پیچیدن تو پتو و این پیدا نکردن رد و نشون تو ماشین 

 کنه.رو توجیه می

 های باریک شده به او نگاه کرد. صادق با چشم

کنی چطوری خوشگل تجزیه تحلیل می تو که انقدر-

داد وقتی دستت نفهمیدی امروز افروز داشت جون می

 سمت آهو؟ رو گرفتی 

 های خندان او نگاه کرد. اشکان سر باال برد و به چشم

 از قضیه دور نشو صادق.-
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پرسم. یعنی دیگه واست نه به جون تو فقط دارم می-

 مهم نیست؟ 

 اشکان اخم آلود نگاهش کرد. 

 برام مهم نیست. برگردیم سر پرونده. -

صادق نفسش را آزاد کرد و به پشت صندلی تکیه داد و 

 روی چرم قرمز بلند شد.  ی سایش کتشصدا

اونی که ساعت پنج ماشین رو  باشه. منم مطمئنم-

برده سامانه. اما اگر جسد تو ماشین نبوده برای چی 

 باید بیاد ماشین رو ببره؟ 

اول فکر کردم شاید ماشینی که جسد رو باهاش -

ها رو تونستن جعبهبردن به مشکل خورده و چون نمی

ارن سامان رو خبر کردن که اون یکی با آژانس بی

ماشین رو براشون ببره. اما بعد دیدم ماشینی که رفته 
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که ساعت یک و نیم  ی مبدا، همون ماشینیهتو کوچه

 رفته. پس ماشین خراب نشده.

 خب؟ -

این یعنی باید به سامان فشار بیاریم تا بفهمیم برای -

 چی اون ساعت ماشین رو برده و کجا برده. 

 ی میز کشید.شتش را روی شیشهانگ

فهمیدیم مخبر رو کجا بردن نصف قضیه معما اگر می-

 حل شده بود.

های پیتزا را اشکان برداشت و همبرگر را صادق. جعبه

همان لحظه آهو هم قاشق را از کنار بشقاب برداشت و 

 به افروز نگاه کرد. 

 ببخش. -

 افروز قاشق را از دست او گرفت. آن را پر کرد.
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 ها شام بخور. به جای این حرف-

آهو دستش را روی دست افروز گذاشت و آن را پس 

 زد. 

 خوره. . حالم به هم میخورمنمی-

افروز با اخم نگاهش کرد و قاشق را در بشقاب 

 گذاشت.

بهت نیاز دارن. باید سر پا بمونی  چهرهمادرت و ماه-

 آهو. 

 آهو پاهایش را روی زمین گذاشت و پتو را عقب زد. 

مادر من هیچ نیازی به من نداره. اون فقط به پول نیاز -

 داره. 

از همین  از جا بلند شد و افروز نفس راحتی کشید.

 جمله فهمید حواس آهو جمع شده. 
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 زنی؟ چرا این حرف رو می-

آهو روی شزلون نشست، پاهایش را جمع کرد و 

 زانوهایش را در آغوش گرفت. 

 باید فکر کنم افروز، اما جون ندارم. -

افروز بشقاب را روی عسلی گذاشت و کنار آهو 

 نشست. 

به خودت  االخره همه چیز مشخص میشه آهو. انقدرب-

 نپیچ. 

 .ی او گذاشت و چشم بستآهو سرش را روی شانه

 فردا خوب میشم. باید خوب بشم. -

 افروز موهایش را نوازش کرد.

 بره.زمان می-
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نباید ببره. وقتی قاتلش رو پیدا کردیم اونوقت -

 کنم. شینم و یه دل سیر عزاداری میمی

اش موهای لطیف آهو را چشم بست و با گونهافروز 

 نوازش کرد.

 . کنهاشکان درستش می-

 آهو سر بلند کرد و با چشمانی خسته به او نگاه کرد.

خبری و خوام باشم افروز. بیدونم، اما منم میمی-

 خوام کمک کنم. کشه. میانتظار من رو می

های اشکان را افروز خیره نگاهش کرد. پس حرف

ه بود، دستش را دیده بود و بلند شده بود. آهی که شنید

 آمد را حبس کرد. اش باال میاز سینه

ریم پیش اشکان، هر چی دلت باشه گلم. صبح می-

 تونی بکنی.خواد بپرس و ببین چیکار میمی
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 ی او تکیه داد. آهو باز هم سرش را به شانه

 ام.آره. صبح بریم. االن خیلی خسته-

خودش را به تخت رساند و مچاله شده چشم بست. 

دارش های بلند تابافروز کنارش دراز کشید و به مژه

نگاه کرد. دستش پیش رفت و موهایش را از روی 

اش دو حس اش کنار زد. برای اولین بار در زندگیگونه

داد. آهو را دوست متناقض داشت و این آزارش می

دانست در آن خوب میآمد. اما داشت و از او بدش می

لحظه، مثل تمام لحظاتی که از مرگ پدرش رنج کشید 

ای تنهایش نگذاشت نباید او را ترک و آهو برای دقیقه

 کند. 

نیمه نشسته و تکیه زده بر تاج تخت، دست در دست 

دختری که شاید به زودی جای او را در قلب و زندگی 

 گرفت، به خواب رفت.اشکان می
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الف اشکان که تا صبح پرونده را مرور کرد و پلک بر خ

بر هم نگذاشت. وقتی آفتاب طلوع کرد، نگاهی به 

صادق که نشسته بر مبل خوابش برده بود انداخت. 

ی صندلی دهان صادق باز مانده و دستش از روی دسته

 پایین افتاده بود. 

اشکان از جا بلند شد و دستانش را تا باالی سر کشید. 

های گردن و قولنجش که بلند شد، ستن رگصدای شک

 صادق با همان چشم بسته گفت 

 شکنه. خودتو از پنجره بندازی پایین استخوناتم می-

 اشکان لبخند زد و روبروی او نشست.

 خوری؟ تازه چایی آوردن، می-
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صادق پلک باز کرد و آرام خودش را باال کشید و 

 هایش را ماساژ داد.چشم

نمیشد من برم خونه؟ حتما باید تو خورم. حاال می-

 تمام ریاضت کشیدنات حضور داشته باشم؟ 

 هایش را باال برد. از جا بلند شد و دست

ای ارتقا بده که در ورژن خدایا لطفا من را به درجه-

جدید بتوانم مانند تریلی از روی این مردم آزار به 

هایش با هم ای گذر کنم که قولنج و استخوانگونه

 ند. الهی آمین.بشک

هایش را روی صورتش کشید و به اشکان لبخند دست

 زد. 

کارت تمومه. سفارش بولدوز دادم همچین استخون -

 خرد کن. 

 اشکان لیوان پر شده از چای را به طرفش گرفت. 
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حرف نزن، از ساعت دوازده تا حاال داری  انقدر-

 کشی، هنوزم شکایت داری؟خرناس می

 ت و نشست. صادق لیوان را گرف

 تاپزدی به این لپ حاال تو که تا صبح مثل جغد زل-

 مادر مرده چی دستگیرت شد؟ 

 ای به در خورد. هنوز اشکان جواب نداده بود که تقه

 بله؟ -

 وقتی افروز و آهو را در کنار هم دید، سریع بلند شد. 

 چی شده؟ -

 صادق با لبخند جلو رفت. 

دنبال اتفاقات بدی.  درخوای چی بشه؟ تو چرا انقمی-

 . روحشون شاد شه اومدن روی زیبای ما رو ببینن
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رمق خندید و آهو بدون اینکه نگاهی به صادق افروز بی

بیندازد نشست. اشکان پشت میزش رفت و به 

ی آهو نگاه کرد. همانطور رنگ پریده بود، اما چهره

 رسید. هایش هوشیار به نظر میچشم

 چی شده؟ -

افروز روبروی آهو نشست و صادق خودش را کنار 

اش برد اشکان کشید. آهو دست در کیف بزرگ مشکی

و کمی بعد پیراهن را جلوی اشکان گذاشت. صادق 

 سریع آن را از روی میز برداشت.

 . این همون پیرهنه-

اشکان خیره به آهو ماند تا او لب باز کرد و تمام 

 اشکان از پشت میز بلند شد.  ی شهباز را گفت.قصه

 پس پدرتون اون روز رفته بوده باغ لواسان. -

 رو به صادق کرد. 
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ست که تو اون باغ هیچی نبود. این فقط یه خاطره-

کنه آقای شهباز کبیری یه چیزهایی تو مشخص می

 اون باغ دیدن. چیزهایی که باعث مرگشون شده. 

 آهو از جا بلند شد. 

 شما رفتید باغ؟ -

 رفتیم. -

من دو روز پیش با مش رحمان حرف زدم، چیزی از -

 رفتن شما نگفت. 

 خورد. ابروهای اشکان گره 

 رحمان کیه؟  مش-

 ره. سرایدار اونجاست. صبح میاد و عصر می-

 اشکان سر تکان داد. 
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همون اوایل رفتیم باغ و چون حکم تفتیش داشتیم در -

 رو باز کردیم و رفتیم داخل. احتماال مش رحمان نبوده. 

پشت میز نشست و به افروز که چشم بسته و سرش 

 ه کرد. را به صندلی تکیه داده بود نگا

 حالت خوبه افروز؟ -

های افروز باز شد، صاف نشست و سرش را چشم

 پایین انداخت. 

 خوابی دارم.  خوبم، فقط کم-

 خوای بری خونه؟ می-

 افروز سر تکان داد. 

 . نه-

 اشکان اصرار نکرد. رو کرد به آهو.

 از اطالعاتی که دادی ممنون آهو. -
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ریز شد. درک های صادق سر افروز باال رفت و چشم

اینکه اشکان در آن بلبشوی روز قبل، آهو را به اسم 

خطاب کند قابل درک بود، اما االن و این اسم کوچک را 

ی صمیمیت آنها بود. نگاه بردن تنها نشان دهنده

صادق سر خورد روی افروز که باز هم سرش را پایین 

 انداخته و با پوست کنار ناخنش درگیر بود. 

 ر باید بکنم. بهم بگید چیکا-

هنوز اشکان لب باز نکرده بود که کالیی در زد و بدون 

اینکه منتظر شود در را باز کرد. اشکان با ابروهای گره 

 خورده نگاهش کرد. 

 چه خبره؟ -

 کالیی پا کوبید و نگاهش روی افروز و آهو چرخید. 

 ببخشید قربان. بعدا مزاحم میشم. مهمون دارید. -

 چشم صادق به پاکتی که در دست کالیی بود افتاد. 
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 اون چیه؟ -

کالیی نگاهی به پاکت نامه انداخت و نگاهی به افروز و 

 آهو. صادق جلو رفت و پاکت را گرفت.

 بگو جریان چیه. غریبه نداریم. -

 کالیی جلو رفت. 

توجه این نامه پشت برف ها میک ساعت پیش بچه-

ها رو چک کن ماشین سروان دالور شدن. دوربینپاک

ی کسی که این رو گذاشت پشت برف کردیم. چهره

کن مشخص نیست، خودش رو با چادر پوشونده پاک

 بود. 

 نگاه صادق و اشکان گره خورد و آهو سریع جلو رفت. 

کنم بازش کنید، شاید اطالعاتی از دیروز خواهش می-

 یده. رس
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 اشکان به کالیی نگاه کرد. 

 انگشت؟  اثر-

 . روی پاکت چیزی نیست-

صادق پاکت را روی میز گذاشت و حتی کالیی جلو 

رفت تا ببیند چه چیزی داخل پاکت است. صادق کارد 

کوتاه را از جا قلمی برداشت و پاکت را برید. اشکان 

 صدا بلند کرد. 

 دستکش بیار. کالیی-

 166_پارت#

 

کالیی بیرون دوید و تا وقتی برگشت صدا از کسی 

کشها را از کالیی گرفت و دستش کرد. درنیامد. دست

پاکت را باز کرد و کاغذ تا خورده را بیرون کشید و روی 
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میز باز کرد. پنج جفت چشم کنجکاو روی حروف 

درشت مقطع که معلوم بود از روزنامه بریده شده و با 

 رخید. اند چآن کلمات را ساخته

 "کنینتر از اون چیزیه که فکر میباغ لواسون گنده"

ها چرخید. پیش از همه اشکان پنج سر باال رفت و نگاه

 به خودش آمد. 

 این رو ببر برای انگشت نگاری.  کالیی-

کالیی دستکش دستش کرد و نامه را برداشت و بیرون 

 رفت. 

 باغ.  ریماکیپ رو جمع کن صادق، می-

اتاق بیرون رفت و آهو کیفش را برداشت و صادق از 

 اش انداخت. روی شانه

 منم میام.-
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 رفت جوابش را داد. اشکان در حالیکه به سمت در می

 نیازی نیست. -

 آهو دنبال او دوید و افروز به دنبالش. 

خواد همین االن برم و دلم می میام، اون باغ مال منه-

 اونجا. 

 اشکان روی پاشنه چرخید و نگاهش کرد. 

متوجهید شاید با چیزهای خوشایندی روبرو نشید؟ -

 البته اگر این نامه دروغ نباشه. 

 آهو سریع سر تکان داد. 

دروغ نیست. من از اون باغ متنفرم و پدربزرگ خوب -

نست. حتما دلیلی داشته که اون رو برای دواین رو می

 من گذاشته. 
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اشکان کمی مکث کرد و بعد سر تکان داد. آهو رو به 

 افروز کرد. 

 تو هم میای؟ -

 میام. -

دو ماشین راه افتادند و دو ماشین نیروی انتظامی پشت 

ی باریک سرشان. دقیقا یک ساعت و نیم بعد از کوچه

هایی که از سنگ رفتند. صدایسنگفرش شده جلو می

خط  رفت روی اعصاب آهوزیر الستیک در می

انداخت. دقیقا روبروی درب سبز رنگ پارک کرد و می

پیاده شد. اشکان ماشینش را کنار ماشین او کشاند و 

پارک کرد. مامورین جلوی در ایستادند. اشکان با 

 دست به عقب اشاره کرد. 

 برید کنار. هر وقت گفتم بیاید داخل. -
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هو دستش را روی زنگ گذاشت. اما نه در باز شد و نه آ

رسید. یک دست را روی صدایی از داخل به گوش می

زنگ گذاشت و برنداشت و با دست دیگر مشت کشید 

 به در و فریاد زد

 رحمان.  مش-

لخ وقتی دستش را از روی زنگ برداشت صدای لخ

هایی که روی سنگ کشیده میشد به گوش کفش

عد در باز شد و پیرمرد قوز کرده با عینک رسید. کمی ب

 ته استکانی چشم به آهو دوخت. 

 چته دختر جون؟ کسی اینجا نیست. -

خواست در را ببندد که دست آهو مانع شد. تازه می

 مش رحمان متوجه اشکان و صادق شد. 

 خواین؟ چه خبره اینجا؟ چی می-
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را  ی بینی سر داد و بیرون رفت و درعینکش را تا تیغه

های نیروی پشت سرش کشید که چشمش به ماشین

 انتظامی افتاد. 

 ی سادات. یا جده-

آهو جلو رفت و سرش را خم کرد تا مش رحمان او را 

 بهتر ببیند. 

 منم مش رحمان، آهو، دختر شهباز. -

مش رحمان دقیق به او نگاه کرد و بعد لبخندی عمیق 

 هایش نشست. روی لب

 . چه عجب. خوش اومدی خانوم جان-

هایش که از آب مروارید کدر به نظر اشک در چشم

 رسید، جمع شد. می

 کجا بودین تا حاال؟-
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 ی پیرمرد گذاشت.آهو دستش را روی شانه

 ذاری بیایم تو؟ می-

ی ریز و کمر خمیده و مش رحمان با سرعتی که جثه

 داد، در را باز کرد و داخل شد. پاهای ناتوانش اجازه می

 بیاین تو. بیاین خانوم جان. -

آهو وارد شد و بقیه پشت سرش رفتند. راه سنگفرش 

شده را رد کردند و به ویالی کوچکی که طرف چپ بود 

 رسیدند. آهو روبروی مش رحمان ایستاد. 

 رحمان، یه سوال بپرسم جواب میدی؟  مش-

 بپرس بابا جان.-

 ای هم راه داره؟ این باغ به جای دیگه-

 ی کم پشت مش رحمان باال رفت.ابروها

 نه دخترم. -
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 به اشکان نگاه کرد و او جلو رفت.  آهو ناامید

 .ما یه بار اومدیم اینجا، شما رو ندیدیم-

مش رحمان کمی جا به جا شد تا بتواند اشکان را 

 ببیند. 

 کی اومدی پسرم؟ من که همیشه اینجام. -

و  اشکان تاریخ دقیق را گفت و مش رحمان خندید

 بیرون زد.  اشهای مصنوعیدندان

 دونم دیشب شام چی خوردم. ای بابا پسرم، من نمی-

اشکان نگاهی به اطراف انداخت و سرش را به آهو 

 نزدیک کرد.

 از جریان پدربزرگتون خبر داره؟ -

 آهو به عالمت نه سر تکان داد. اشکان دست مش

 د. رحمان را گرفت و او متعجب به اشکان نگاه کر
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 رحمان، آقای کبیری فوت کردن. متاسفم. مش-

های نازک مش رحمان لرزید و نگاهش روی آهو لب

ی نشست. آهو سر تکان داد و دستش را روی شانه

 پیرمرد گذاشت. 

دونم پدربزرگ رو خیلی دوست داشتی. تسلیت می-

 گم مش رحمان. می

هایش میان چین و رحمان لرزید و اشک های مششانه

داد و بی صدا هایش گم شد. سر تکان میشکن گونه

 ریخت. اشکان باز هم به آهو نزدیک شد. اشک می

یه کم باهاش حرف بزن زودتر به خودش بیاد، باید -

 باهاش حرف بزنم. 

پای افروز و صادق از آهو سر تکان داد و اشکان هم

های در هم گذشتند و به تن باغ زدند. شاخهجلوی ویال 
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ای را نقش زده بود. تنیده و بوی خاک، فضای رویایی

 صادق دستش را سمت چپ گرفت. 

 این طرف یه ویالست. -

 سمت راستش را نشان داد.

 اینطرف خالیه. -

 اشکان سر تکان داد. 

 خالی نیست. -

به سمت دیوار رفتند و اشکان دستش را روی 

 رنگارنگ و نامنظم دیوار کشید. های سنگ

این پشت یه خبری هست. از بیرون که به باغ نگاه -

 بینیم.که اینجا می تر از عرضیهکنی دیوار خیلی طوالنی

 167_پارت#
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 صادق دستش را روی دیوار گذاشت و حرکت کرد. 

 پس باید یه دری اینجا باشه. -

 افروز جلو رفت. 

 من میرم ته باغ رو ببینم. -

اشکان سر تکان داد و برگشت سمت آهو. مش رحمان 

کرد. اشکان نزدیک تر بود و آهو با او صحبت میآرام

 شد. 

 خب پدر جان، آخرین بار کی آقای کبیری رو دیدی؟ -

 مش رحمان کمی فکر کرد تا جواب داد.

 دونم جوون. یه پنج شیش ماهی میشه. نمی-

های آهو درشت شد و ان باال رفت و چشمابروهای اشک

 لب زد. 

 کنی مش رحمان؟ پنج شش ماه؟ اشتباه نمی-
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 مش رحمان با قاطعیت سر تکان داد. 

آقا گفته بود هر وقت نیست بیام اینجا، هر وقت -

هست نیام. منم همیشه به حرفش گوش دادم. اون 

روزم خانومه دعوا کرد چرا اومدم اینجا. هی گفتم آقا 

ه نمیادا، به خرجش نرفت که نرفت. همینطوری گفت

 رفت بیرون. اعصاب منو داغون کرد. نشسته بود، نمی

نگاه اشکان و آهو به هم گره خورد و در آن واحد صدا 

 بلند کردند. اشکان پرسید

 کدوم خانوم؟ -

 آهو گفت

 کدوم روز؟ -

 نگاه مش رحمان بین آنها چرخید و جواب آهو را داد. 

 نمیاد خانوم جان.  من که یادم-
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 رو کرد به اشکان. 

 همون خانومه که چشاش زده بیرون. -

 دستش را روی موهای کم پشتش کشید. 

 همون که موهاش زرده. -

 اشکان لب زد. 

 سرور. -

 آهو نگاهش کرد. 

 موهاش روشنه؟ -

ی مش اشکان سر تکان داد و دستش را روی شانه

 رحمان انداخت. 

ببین بابا جان، این خیلی مهمه، باید یادت بیاد کی -

 اون خانوم رو دیدی. 

 رخ او نگاه کرد.مش رحمان سر بلند کرد و به نیم
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 دونم. همین چند وقت پیشا بود. نمی-

 وقتی گفتی آقا نمیاد چرا نرفت؟ -

  انداخت. مش رحمان شانه باال

آخه ماشین آقا اینجا بود. راستش خودمم شک کردم. -

کرد؟ اون خانومه آخه ماشین بدون آقا اینجا چیکار می

. اما برنگشت و اونم گردهمیگفت حتمنی رفته جایی بر

رفت. منم تا شب منتظر شدم آقا بیاد، ولی نیومد. 

فرداشم که برگشتم اینجا دیدم ماشین نیست، فکر 

 تمنی آقا نصف شبی اومده ماشینو برده. کردم ح

های آهو به اشکان دوخته شده بود و او غرق در چشم

 فکر بود. 

 ندیدی کی ماشین رو آورد؟ -

 نه.-
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 کردی آقا نمیاد؟ چرا فکر می-

ها میومدا، اما اون شب زنگ زد گفت شنبههمیشه پنج-

 فردا نمیاد.

 اشکان لب زد. 

با وکیلش قرار داشت، پس نباید میومد. چرا به فکرم -

 نرسید؟ 

ی مش رحمان برداشت و عقب دستش را از روی شانه

 رفت. 

خوایم یک کم اینجا رو بگردیم. خب بابا جان، ما می-

 تونی بری. خوای میاگر می

مش رحمان برای کسب تکلیف به آهو نگاه کرد و آهو 

 به سختی لبخند زد. 

 حمان، به خواهرت سالم برسون.برو مش ر-
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لخ کنان از در بیرون رفت و اشکان مش رحمان لخ

 روبروی آهو ایستاد. 

 ماشین رو سامان آورده اینجا. -

 آهو متعجب نگاهش کرد. 

 چطور؟ -

 اشکان سریع دستش را باال برد و به سمت در رفت. 

 گم. بعدا می-

 در را باز کرد و به مامورها اشاره کرد. 

 ید تو. بیا-

وقتی مامورها مشغول پیدا کردن دری به آن سمت 

دیوار بلند بودند، آهو باغ را تمام کرده و به اطراف نگاه 

ی کوچک و درخت کرد. چشمش روی گلخانهمی
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گردویی که میان گلخانه از سقف هم بیرون زده بود 

 ماند. آهوی هفت ساله را دید. 

عروسکش را غزاله پنهان کرده بود و دنبال آن 

شده. گشت. آنقدر باغ را جلو رفت که حس کرد گممی

وارد گلخانه شد و زیر درخت گردو نشست و با ترس 

به اطراف نگاه کرد که دستش بغل درخت به قالبی 

زده بلند شد و آن را کشید. آنقدر فلزی گیر کرد. هیجان

افتاده بود. وقتی  در سنگین بود که به نفس نفس

صدای مخبر را شنید قالب را رها کرد و به درخت 

 چسبید. مخبر با ابروهایی گره خورده جلو رفت. 

 168_پارت#

 

 کنی بچه؟ اینجا چیکار می-

 آهو لب زد. 
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 پدر بزرگ.  گردمدنبال عروسکم می-

مخبر با اخم نگاهش کرد. پشت سرش ایستاد و 

 شست. ی سنگینش روی سر آهو نضربه

 بدو برو ویال، دیگه هم اینورا پیدات نشه. -

آهو دوید و دوید، آنقدر که نفسش بند آمد. دستش را 

اش گذاشت و خاطرات آهوی هفت ساله را روی سینه

رها کرد و با دیدن قفل روی در گلخانه دنبال سنگ 

گشت. وقتی سنگ را از زیر درخت پرتقال برداشت، 

فل کوبید. دستش زخمی محکم و چند باره آن را به ق

شد، خواهرش مرد، پشت آن در خبری بود و آهو نفس 

ی در و قفل با هم شکست. نداشت. آنقدر زد که شیشه

اش چشم سنگ را پرت کرد و به دست زخم شده

دوخت. برایش مهم نبود. در را باز کرد و به درخت 

نزدیک شد. با تردید دستش را روی زمین نزدیک 
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با لمس قالب لبخند زد. تمام  ی درخت کشید وتنه

توانش را جمع کرد و برخالف انتظارش در چوبی که 

رویش را خاک پوشانده بود به سادگی باز شد. آهوی 

هفت ساله توانی برای باز کردن این در نداشت و 

سرنوشت او را در بیست و سه سالگی پای همین در 

کشانده بود. بدون اینکه از مخبر تو سری بخورد یا 

های پهن پلهرسد از حضورش. همینطور که به راهبت

چشم دوخته بود، حضور کسی را کنارش حس کرد. 

 افروز چشم دوخته به راه زیرزمینی لب زد

 

 کنم.اشکان رو خبر می-

رفت و آهو چشم از راه پله برنداشت تا صادق و اشکان 

ها همراه با افروز رسیدند. اشکان نگاهی به راه پله

 اف را نگاه کرد. انداخت و اطر

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نرگس نجمی                                                         لب آینه شکستق

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 کسی چراغ قوه داره؟ -

های غبار های خشک شده و شیشهصدایش میان گل

ی ورود به گرفته پیچید. مطمین بود مش رحمان اجازه

های نازنین مخبر همه این گلخانه را نداشته که گل

خشک شدند. کمی بعد یکی از مامورین نزدیک شد و 

غ قوه را روشن اشکان چرا چراغ قوه را به دست او داد.

ها پایین هایش گرفت و از پلهکرد، آن را بین دندان

رفت. صادق و افروز و آهو هم به دنبالش. تنها دوازده 

پله را پایین رفت که پایش به زمین رسید. تونلی بزرگ 

 روبرویش بود. 
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خم شده جلو رفت و صدای پاهایشان روی زمین سنگ 

ی بعدی ی بعد به راه پلهپیچید. کمشده در تونل می

 رسیدند و باال رفتند. 

ها تمام شد، اشکان چراغ قوه را باالی سرش وقتی پله

گرفت و با دیدن در آن را فشرد و در با صدای بدی به 

 زمین خورد. خودش را باال کشید و دستش را دراز کرد.

صادق دو پله مانده به سطح زمین دست او را گرفت و  

ید. کمک کردند تا آهو و افروز باال خودش را باال کش

رفتند.  وقتی ایستادند جز زمینی بزرگ و خالی ندیدند، 

ای کوچک وسط زمین بود. صادق و اشکان به تنها کلبه

آن سمت رفتند. در اتاقک چوبی به راحتی باز شد، 

انگار مخبر خیالش راحت بود که کسی به آنجا سر 

. تخت بیمارستانی زند. وارد که شدند حیران ماندندنمی

ها، انبردست، بزرگی وسط اتاق بود و انواع و اقسام اره
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کش و ...  به دیوار تعبیه شده بود. جلو رفتند که میخ

 صدای صادق بلند شد. 

 اشکان.-

اشکان چرخید و نگاهش کرد. صادق به زمین اشاره 

کرد و نگاه اشکان تا زمین کشیده شد. با دیدن رنگ 

ابروهایش در هم رفت. یک زانو بر ها، ی پارکتتیره

زمین گذاشت و ناخنش را روی برجستگی رنگ کشید 

 هایش باریک شد. و چشم

 .خونه-

افروز تکیه زده به در مانده و آهو گیج به وسایل تعبیه 

 کرد.شده به دیوار نگاه می

اش را از جیبش درآورد. وقتی اشکان بلند شد و گوشی

 هنوز گیج بود.  گرفت،ی مهبد را میشماره

 دم. بیا به آدرسی که می-
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 . باشه-

کمی بعد لوکیشن را برای مهبد فرستاد و دور خود 

 چرخید. 

 اینجا چه خبره؟ -

 اختیار به آهو نگاه کرد و او رنگ پریده سر تکان داد.بی

های تخت افروز جلو رفت و روی تخت خم شد. لبه

پخش کنی که  سوخته بود. صادق دستش را روی شعله

ی اتاق رفت و گوشهبرای بستن زخم به کار می

 گذاشته شده بود گذاشت. 

 اش کردن.پیداش کردیم اشکان. همینجا تیکه تیکه-

یش از اینکه اشکان جواب دهد افروز به سطلی که پ

 زیر تخت گذاشته شده بود اشاره کرد.

ذاشتن زیر عضو که این سطل رنگ خون داره. می-

 خون نریزه رو زمین. 
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 اشکان دور خود چرخید. 

 از خونه؟  پس چرا تمام زمین پر-

هر چهار نفر به هم نگاه کردند. یکباره نگاه آهو گره 

ی ورود آن را ندیده ی کوچک که در لحظهخورد به در

بودند. سریع جلو رفت و در را باز کرد. دستش روی 

دیوار نشست و اتاق کوچک غرق در نور شد. پشت 

سرش اشکان بود که نفس گره زد. تمام اتاق طبقه 

ها روی ماکت سر در طبقات بندی شده و کاله گیس

 . چیده شده بود. اشکان رو گرداند سمت اتاق اصلی

 فهمم. نمی-

کرد. کمی بعد آهو افروز غرق در فکر به تخت نگاه می

 دستش را گرفت و او را بیرون کشید.

 کنم افروز. بگو اشتباه می-

 افروز با تأسف سر تکان داد. 
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 امیدوارم که اشتباه کنیم.-

آهو به دیوار چوبی تکیه زد و به زمین خالی چشم 

 دوخت. 

 یعنی غزاله وارد چنین چیزی شده؟ -

اشکان که کنجکاو دلیل غیبت آنها شده بود، از اتاقک 

 بیرون رفت و نگاهش چرخید بین آنها. 

 گید؟چی می-

 افروز نفس گرفت و جلو رفت. 

 هیچی. بذار مهبد بیاد ببینیم چه خبره. -

نگاهی موشکاف به او خیره شد. آهو جلو اشکان با 

 رفت.

 زمین پر از خونه. -

 افروز سر تکان داد. 
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 درسته. -

 به هم چشم دوخته و چشمان آهو به اشک نشست. 

 ها رو دوخته؟ گیسیعنی خواهر من اون کاله-

صادق در حالیکه فلشی در دست داشت از اتاق بیرون 

 رفت. 

خونی اونجاست  اونهمه ابزار شکنجه و تخت و سطل-

 ها رو دوخته؟ گیسگردی کی کالهو تو دنبال این می

 وقتی آهو سرش را پایین انداخت، فلش را باال گرفت.

 این تو کشو بود. -

 اشکان سر تکان داد. 

 کنیم. بررسیش می-

دو ساعت بعدی را یا در اتاق بودند و یا در زمین خالی. 

ها گرامافونی را دید که شکسته گیساشکان میان کاله
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ها جلوی آن بود، در نظر اول آن را گیسبود و چون کاله

های از هم جدا ندیده بودند. کمی به گرامافون و تخته

 اش نگاه کرد و لب زد. شده

 . گرامافون پدر مخبره-

 رو گرداند و به صادق نگاه کرد.  سریع

 اینجا فقط قتلگاه مخبر نیست. -

 هایی سرخ شده نگاهش کرد. صادق با چشم

 دونم.می-
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یک ساعت و نیم را راه رفتند و به هم خیره مانده بودند 

که مهبد وارد اتاق شد. لباسش را تکاند و به اطرافش 
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دیوار بود ماند  هایش روی ابزاری که بهنگاه کرد. چشم

 و بعد کشیده شد سمت سطل.

 به به، به قتلگاه مخبر کبیری خوش اومدم. -

 صادق که تحمل او را نداشت رو به اشکان کرد.

 رم ببینم این فلش چیه. هست، می تاپتو ماشین لپ-

 صبر نکرد و بیرون رفت. اشکان روبروی مهبد ایستاد. 

 یه نگاه به زمین بنداز. -

از روی تخت چرخید روی زمین و ابروهایش  نگاه مهبد

ها را باال رفت. زانو زد و کیفش را باز کرد. دستکش

 دستش کرد و با کاردی کوچک زمین را خراشید.

 .خونه-

 بله. -

 ها نگاه کرد. مهبد ایستاد و به وسعت خون روی پارکت
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این خون یک نفر یا دو نفر نیست اشکان. حداقل باید -

خون اینجا ریخته شده باشه که اینطور سی چهل لیتر 

 دلمه بسته.

خورد بین وسایل اشکان خیره به او ذهنش تاب می

اش های خشک شده. لبهاگیسشکنجه، تخت و کاله

چهارچوب  تاب از در بیرون رفت. بهرا تر کرد و بی

تکیه داد و نگاهش چرخید. آهو به زمین خیره مانده بود 

راندش. گوشی دستش بود و که صدای اشکان از جا پ

 برخالف همیشه که آرام بود، فریاد زد. 

خوام. کلنگ و بیل و تمام وسایل تا اکیپ می دو-

خوام تا یک ساعت دیگه اینجا حفاری رو بیارید. می

 روشنه؟  باشید.
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نگاه افروز و آهو به هم گره خورد و رنگ آهو بیشتر 

چرخید یپرید. افروز به سمت اشکان که وسط زمین م

 رفت.

 آروم باش. -

اشکان در حالیکه انگشتانش دور گردنش حلقه شده 

 بود به او نگاه کرد. 

فهمیده بودید، مگه نه؟ داشتید راجع به همین حرف -

 زدید؟ می

افروز چشم گرداند سمت آهو که جلوی اتاق ایستاده 

توجه به مأمورینی که از زیر زمین بیرون بود و بی

 چرخید. شدند، دور خود میاتاق میآمدند و وارد می

 دونی چقدر براش سخته اشکان؟ می-

 دونم. می-
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 داغون میشه. -

 دونم. اما مجبوره تحمل کنه.می-

چقدر تحمل کنه؟ دیروز خواهرش فوت کرده و امروز -

... 

به اتاق اشاره کرد و اشکان به آهو که حاال چمباتمه 

 زده کنار اتاقک نشسته بود نگاه کرد. 

 برمیاد.  قویه، از پسش اون-

افروز با قلبی متالطم برگشت پیش آهو و کنارش 

 نشست. 

 خوای بری خونه؟می-

 آهو سریع سر تکان داد. 

 خوام ببینم. می-
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ولین کلنگ به زمین یک ساعت و ربع بعد و در حالیکه ا

زده شد، یکی از مامورینی که برای انگشت نگاری به 

 اتاق رفته بود روبروی اشکان ایستاد.

 ها رو برای تطبیق ببرید اداره. اثر انگشت-

 ای ندارید؟ اطاعت. امر دیگه-

 به سالمت. -

ای از آن را خراب کرده بودند مامور از دیواری که تکه

وز و آهو ایستاد که صدای گذشت و اشکان کنار افر

 یکی از مامورین بلند شد. 

 بیاید اینجا قربان. -

اشکان قدم تند کرد و آهو رو برگرداند. وقتی نزدیک 

شد، با دیدن دستی که از خاک بیرون آمده بود، ایستاد. 

کرد تصورش غلط باشد، اما این تا آن لحظه آرزو می
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را به هایش ی کاوش چشمدست در همان دقایق اولیه

 خون کشاند. 

 تر بکنید. سریع-

 مهبد کنارش ایستاد.

 یه مزرعه آدم برای کالبد شکافی.-

 یکی اینجاست قربان. -

ی هنوز به خودشان نیامده بودند که صدا از هر گوشه

 زمین بلند شد. 

 یکی اینجاست. -

 اینجا هم یکی دیگه ست. -

 مهبد سری تکان داد و به اشکان نگاه کرد. 

بیری یه قاتل سریالی بوده، تو این که شکی مخبر ک-

 نیست؟ 
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 زد. اشکان به آهو نگاه کرد که خم شده بود و عق می

ی شکی نیست. اما اونی که آوردتش اینجا از همه-

 اینها خبر داشته. 

 . درسته-

ی زمین کنار گفت و سریع به سمت اجسادی که گوشه

هم گذاشته شده بودند رفت. در نظر اول متوجه 

 سرهای بی مو شد و صدایش را بلند کرد. 

 صاحب موها پیدا شد. -

 اشکان نگاهی به اجساد انداخت و رو گرداند. 

 زنگ بزنید بیان اینا رو ببرن. -

ه دور اش را درآورد و در حالیکمهبد سریع گوشی

شد شروع به صحبت کرد. اشکان به سمت آهو و می

 افروز رفت و پیش از اینکه به آنها برسد صدا بلند کرد. 
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 . ها مال این اجسادهگیسکاله-

آهو با بدنی لرزان روی زمین نشست. اشکان باالی 

 سرش ایستاد. 

 خوای بری؟ می-

 آهو آرام بلند شد. 

 باشه. -

 افروز دستش را گرفت. 

 ریم عزیزم. ب-

هنوز قدم برنداشته بودند که صادق دوان دوان به 

 سمت آنها رفت و فریاد زد. 

 حل شد اشکان، حل شد. -

ی شاد صادق نگاه کرد. صادق اشکان متعجب به چهره

 هایش گرفت. روبرویش ایستاد و فلش را جلوی چشم
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توی این... توی این پره از اسم و مشخصات اسم یه -

 کان. بگو قاتی این دخترها کیا هست؟ عالمه دختر اش

 کیا؟ -

همون سه تا مفقودی که من دنبالش می گشتم. -

 ای که سه ساله روانیم کرده. همون پرونده

 چشم اشکان چرخید روی اجساد. 

 یعنی ... -

دقیقا. سه تا مورد مفقودی که من داشتم معروفه -

 هاست. باش جسدشون بین همین بودن. مطمئن

آهو تکیه داد به افروز و چشم بست. صادق متوجه حال 

 او نبود. 

 چند تا جسد اینجاست؟ -

 .تا االن چهل و یکی. هنوز دارن میکنن-
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 صادق فلش را در هوا تکان داد. 

عکس هفتاد و پنج تا  توی این اسم و مشخصات و-

 دختره. همه هم بین هجده تا چهل و پنج سالن.
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زانوهای آهو که تاخورد، صادق متوجه او شد. افروز 

 ای به او رفت و صادق لب بست. غرهچشم

 ها رو ببر خونه و خودت برگرد.خانم-

اش پا خوردهی گرهصادق از شادی حل شدن پرونده

 کوبید. 

 اطاعت قربان.-

افروز به سختی آهو را بلند کرد و از باغ بیرون رفتند. 

تمام طول مسیر آهو در آغوش افروز چشم بست و 
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صادق در سکوت رانندگی کرد. وقتی برگشت تمام 

هفتاد و پنج جسد کنار هم گذاشته شده بودند و مهبد 

 چرخید. ها میآنبین 

گرده به سی چهل قدمت بعضی از این اجساد برمی-

 سال پیش. 

 اشکان در تاریک روشن باغ دست تکان داد. 

 همه رو منتقل کنید. -

 روبروی مهبد ایستاد.

خوام فرزاد. نخواب، نخور، فقط گزارش رو زود می-

 کار کن. 

 صادق پوزخند زد. 

 ی مهبد از اجساده. نترس، تغذیه-

 شد صدا بلند کرد. مهبد در حالیکه دور می
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 به زودی اشکان. به زودی دالور. -

دو ساعت زمان برد تا اجساد را بردند و اشکان و 

های نه چندان صادق ماندند با زمینی خالی که حفره

 زد.عمیقش به قلب آنها نیش می

 کار مخبره؟  مطمئنی-

خاک دست در دست باد اوایل پاییز در آسمان 

 زد. مخبر را فریاد می چرخید و رازمی

اینجا جز مخبر؟ کی مثل مخبر  کی میومده-

همه ست؟ کار خودشه، اما من موندم چطور ایندیوانه

 سال کسی متوجه نشده که این دخترها مفقود شدن. 

صادق به سمت دیوار به راه افتاد و دستش را برای 

نده ی جرم مامامورینی که برای نگهبانی از صحنه

 بودند باال برد. 
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دونی نفهمیدن. باید لیست تو فلش رو با از کجا می-

ها مطابقت بدیم. شاید یه چیزهایی لیست مفقودی

 فهمیدیم. 

هایش را ماساژ داد و از میان درختان به اشکان چشم

 دنبال صادق رفت. 

 تونم. من که امشب نمی-

 فردا رفیق. فردا هم روز خداست.-

تا صبحش آهو در تخت چرخید و  همان فردایی که

اشک ریخت و بغض گره زد. وقتی از روی تخت بلند 

 شد، ماه چهره آرام در را باز کرد. 

 آهو غریبانه نگاهش کرد. 

 صبح بخیر. -
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صبح تو هم بخیر دخترم. بهتری؟ تمام دیروز نبودی. -

 مادرت پریشون بود. 

 دیشب که اومدم بهش سر زدم.-

 گرفت. ی تو رو میبه زور آرام بخش خوابید. بهانه-

کس و هیچ چیز اعتماد نداشت. دست آهو دیگر به هیچ

دراز کرد و از روی شزلون مانتو را برداشت و از کنار 

 ماه چهره گذشت. 

 رفته بودم لواسان. -

 ماه چهره به دنبالش رفت. 

 خب؟-

آهو باالی اولین پله ایستاد و چرخید و دقیق به او نگاه 

 کرد. 

 ده. سروان دالور همه چیز رو براتون توضیح می-
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خیره به او ماند تا وقتی از خانه بیرون رفت.  چهرهماه

ند ها پایین نرفته بود که صدای زنگ در بلهنوز از پله

رفت که عفیفه از آشپزخانه ها پایین میشد. آرام از پله

ی اشکان در آیفون، دکمه بیرون رفت و با دیدن چهره

 را فشرد. 

 .سروانه-

چهره با آرامش پایین رفت و وارد سالن شد و ماه

نشست. اشکان که وارد شد، از جا بلند شد. این اولین 

ایستاد و می به خاطر ورود او چهرهباری بود که ماه

همین اشکان را متعجب کرد. جلو رفت و پیش از اینکه 

 به او برسد صدا بلند کرد. 

گفتید مخبر رو بهتر بشناسم. منظورتون اون باغ و -

 اون اجساد بود؟ 

 چهره خم به ابرو نیاورد و اشکان روبروی او ایستاد. ماه
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 خبر داشتید خانم کبیری، درسته؟-

ی انگشتش قالب شد دور دستهچهره نشست و ماه

 لیوان و بخار چای روی صورتش نشست.

 منظورتون از اجساد چیه؟ -

از پشت بخاری  چهرهاشکان عصبی نگاهش کرد و ماه

شد به او خیره مانده و که روی صورتش شبنم می

 زد. پوزخند می

منظورم باغ لواسانه، اون اتاقک، وسایل شکنجه، کاله -

 تا جسد دختر. بازم بگم؟ گیس. هفتاد و پنج 

 ماه چهره لیوان را روی عسلی گذاشت. 

 اون دخترها کار مخبره؟  منظورتون اینه که کشتن-

 اشکان عصبی خندید. 
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تو رو خدا بس کنید خانم کبیری. شما خیلی خوب خبر -

 دارید تو اون باغ چه خبره. 

اش را صاف کرد و چهره بلند شد، دامن مشکیماه

 شت. قدمی جلو گذا

خبر نداشتم، اما تعجب نکردم. هیچ کس مثل من -

شناسه. مخبر همون آدمیه که پدر من رو مخبر رو نمی

داد دست مجاهدین، برای پدر خودش پاپوش درست 

ی خواهرش رو کرد، باعث مرگ مادربزرگش شد. آینده

کنید با شنیدن سیاه کرد و من رو نابود. حاال فکر می

تونم. تنها کنم؟ ببخشید که نمیاینکه قاتله باید تعجب 

زمانی که ازش خوبی دیدم زمانی بود که گفت همه 

 سپره به ملیحه. چیز رو می

 برای اینکه حقش رو پس داد بهش میگید خوبی؟ -

 ی کسانی رو که باید تضمین کرد. برای اینکه آینده-
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چهره لبخند زد و اشکان جلو رفت، آنقدر جلو که ماه

 د. خودش را عقب کشی

کنم. اما تقصیر می زده شدید سروان. درکتونهیجان-

 من نیست که مخبر مریض بوده. 

ی اشکان تا آشپزخانه رفت و به گوش صدای آشفته

 عفیفه رسید. 

مهم نیست چی میگید. خبر داشتید خانم کبیری، خبر -

 داشتید و سکوت کردید.

 کنید؟االن دارید برای چی من رو مواخذه می-

 اشکان فریاد زد. 

اگر همون موقع که فهمیده بودید به پلیس خبر -

دادید االن اینهمه مادر داغدار دختراشون نبودن می

خانم. شما دست کمی از همسرتون ندارید. این رو 

 قبول کنید. شما هم شریک جرمید. 
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ماه چهره لیوان را برداشت و به موج ریز و رقصان 

 چای خیره شد.

 172_پارت#

 

تی شهباز یه ساله بود، من مریض شدم. برای یه وق-

مدت کوتاهی براش پرستار گرفتم. یه روز که منتظرش 

کردم دیدم مخبر بودم و از پنجره بیرون رو نگاه می

 جلوی در باهاش حرف زد و بعد با هم رفتن.

ای از چایش را خورد و پا روی پا با آرامش جرعه

 انداخت. 

تی از مخبر پرسیدم اون دختر دیگه برنگشت. وق-

ازش خبر داره یا نه، گفت نه و اصال ندیدتش. برای 

 همین بهش شک کردم. 
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اشکان گوش تیز کرده بود تا حتی یک کلمه را از دست 

 ندهد. 

رفتم به آدرسی که از اون دختر داشتم. مادرش گفت -

گمشده و شکایت کرده بود. دو روز با پلیس سر و کله 

نکردن، رفتن. سه روز بعد زدیم و وقتی چیزی پیدا 

 گیس اومد خونه. مخبر با یه کاله

 هایش در هم قالب شد. سرش را باال برد و دست

گیس رو گذاشت تو دکور اتاقش. شبی که اون کاله-

گیس مفقود شده بود. این تنها کشته شد، اون کاله

چیزی بود که من به شما نگفتم. چون خودم وقتی 

ز خونه بردم بیرون و دیدم هاش رو افهمیدم که لباس

گیس نیست. در صورتیکه شب قبلش رفته بودم کاله

 تو اتاقش و کاله گیس رو دیده بودم. 

 نشست.  اشرخ تیرهاز جا بلند شد و دستش روی نیم
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دونم دونم اون دختر کشته شده یا نه. نمیمن نمی-

گیس مربوط به اون دختره یا نه. اما اگر اون کاله

دونستم و حرف نزدم باید بگم بگید من میخواید می

کنید. تمام چیزی که من بهش مطمئن بودم اشتباه می

تونست به سادگی یه دختر رو این بود که مخبر می

گیس درست کنه. اگر بدزده، بکشه و از موهاش کاله

تونید همین االن این شناخت من یعنی مطلع بودن، می

 دستگیرم کنید. 

 رفت.  ش کرد. پوزخند زد و عقباشکان ناباور نگاه

 کنم خانم کبیری؟ دونید به چی فکر میمی-

 ماه چهره در سکوت نگاهش کرد. 

کنید کنم که خیلی تمیز دارید اقرار میبه این فکر می-

دونستید. فقط طوری عنوان که همه چیز رو می

 کنید که حکم اعتراف داشته باشه. نمی
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 چهره لبخند زد.ماه

وشید سروان، اما این هوش برای دستگیری خیلی باه-

 من کافی نیست. 

 فک اشکان منقبض شد. 

 غزاله رو کی کشته؟ -

 چهره خاموش شد. در آن برق چشمان ماه

 دونم. نمی-

چهره توان قتل اشکان حرفش را باور کرد، چون در ماه

کرد چون از او حال باور نمیدید. در عیناش را نمینوه

دانست. کالفه عقب رفت و هیچ چیز را بعید نمی

 انگشتش را باال برد. 

باشید به روز با دستبند میام سراغتون. اون  مطمئن-

 روز دیر نیست.
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 ای ماه چهره را شنید. رفت صدوقتی از در بیرون می

 مشتاقانه منتظرتونم سروان.-

 173_پارت#

 

اشکان در را به هم کوبید و در آن چشمش روی آهو 

زد و ی حیاط خم شده و عق مینشست که گوشه

لوتوس کنارش ایستاده بود. دو پله یکی پایین رفت و 

خودش را به او رساند. آهو ایستاد و با دستمالی که از 

 هایش را پاک کرد. آورد لبجیب مانتو در

 خوای بریم دکتر؟ چی شده آهو؟ می-

 آهو سر تکان داد و رو گرداند. 

 چیزی نیست. تاثیر دیروزه. -
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همان موقع لوتوس با پای گربه در دهان در حیاط دوید 

 و چشمان اشکان روی او ماند. 

 کنم. باور نمی-

آهو نگاهی به لوتوس انداخت و رو گرداند سمت 

 اشکان. لحنش عصبی بود. 

من رو قوی تصور کردی؟  کنی؟ انقدرچرا باور نمی-

پریروز خواهرم کشته شده، دیروز فهمیدم پدربزرگم 

 . از من چه انتظاری داری؟ اتل سریالیهیه ق

 اشکان لبخند زد. 

یه روز گفتی اگر بفهمی عزیزترین آدمی که تو -

زندگیته قاتله میای و میگی. حاال به خودت نگاه کن 

 آهو، تو بعضی چیزها رو فهمیدی و جرات نداری بگی. 

 های آهو لرزید.لب
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 . . این امکان ندارهآخه نمیشه-

ه آهو، اما نه به اون سبکی که تو فکر امکان دار-

 کنی قاتله قاتل نیست. کنی. اونی که تو فکر میمی

های آهو برق زد و حالت تهوع و سر درد را از یاد چشم

 برد. به اشکان اعتماد داشت. 

 پس... پس چرا... -

اشکان بند کیف او را که روی زمین افتاده بود گرفت و 

 به سمت او دراز کرد. 

 باش آهو. همه چیز مشخص میشه.  صبور-

رفت نگاه و قلب امیدوار آهو را با وقتی از در بیرون می

خود برد. هنوز در ماشین را باز نکرده بود که صدای 

گوشی بلند شد. با تعجب به اسم لعیا پورمند نگاه کرد 

 و خط را آزاد. 
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 بفرمایید خانم پورمند. -

 صدای لعیا ضعیف بود. 

 . باید ببینمتون-

 اشکان سریع به سمت در رفت. 

 جلوی درم. -

 چهره هستم. ی ماهمن خونه-

 دارم میام. -

دستش را روی زنگ گذاشت. اما آهو با دیدن او از 

ها زودتر از عفیفه در را باز کرد. اشکان البالی نرده

 سریع از کنارش رد شد و آهو به دنبالش دوید. 

 چی شده؟ -

 کنم مادرت سر عقل اومده.فکر می-

 174_پارت#
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ها را دو تا یکی باال رفت و آهو به همراهش و او را پله

ان راهنمایی کرد. لعیا پوشیده در لباس به اتاق مهم

مشکی و رنگی پریده روبروی آینه نشسته بود. وقتی 

 اشکان وارد شد رو گرداند و از جا بلند شد. 

 بفرمایید سروان. -

 اشکان جلو رفت. 

 شما بفرمایید. -

 آه عمیق لعیا، زخم زد به قلب آهو. 

دیشب آهو همه چیز رو بهم گفت. دیگه هیچ دلیلی -

 چیزی رو پنهان کنم.  ارهند

اشکان به سمت شزلون رفت و وقتی نشست، به آهو 

اشاره کرد تا لیوانی آب برای لعیا بیاورد. آهو از روی 
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پاتختی پارچ را برداشت و لیوان را پر کرد. وقتی آن را 

اشکش  های پرداد لبخند تلخ و چشمبه دست لعیا می

 قلب او را لرزاند. 

ن را سر کشید و آن را میان لعیا یک نفس لیوا

 انگشتانش گرفت. 

سال پنجاه و هشت بود، یه روز شهباز گفت میره باغ -

 لواسان که با مخبر حرف بزنه.

 اشکان این خاطره را از آهو شنیده بود و آهو کنجکاو

 کنار او نشست. 

تا شب منتظرش موندم. وقتی برگشت اون لباس تو -

 دستش بود. 

 ی گذاشت و به آهو چشم دوخت. لیوان را روی پاتخت

گفت مخبر رو دیده که با یه دختر رفته تو اون زیر -

خواسته بره تو اون راه کنه و میزمین. اولش تعجب می
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گیره زیرزمینی که بفهمه کجا رفتن. اما بعد تصمیم می

منتظر میشه تا دختر و  پدرش رو عصبانی نکنه. انقدر

نه. اما وقتی مخبر مخبر برن بیرون تا باهاش حرف بز

تنها از اون زیر زمین میاد بیرون و دختر رو باهاش 

 ترسه. بینه مینمی

 سرش را باال برد و به اشکان نگاه کرد. 

ره سراغ اون ره از همون راه میوقتی مخبر می-

بینه اون لباس مشکی افتاده رو زمین. دختره اتاقک. می

م چرا دفنش دونرو کشته و تیکه تیکه کرده بودن. نمی

خواسته نکرده بود. حتما چون شب شده بوده می

 فرداش این کار رو انجام بده. 

 از جا بلند شد و چرخید رو به اشکان. 

به شهباز گفتم صداش درنیاد. گفتم اگر حرف بزنه -

کنه و با وضعیت اعتیاد اون نه راه مخبر ما رو بیرون می
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چهره هم . ماهتونه کار پیدا کنهبه جایی داریم و نه می

که مالی نداشت و اگرم داشت همه رو خرج مهناز و 

کرد؛ اما اون قبول نکرد. گفت همه چیز رو پسرش می

گه. هر چی گفتم اعدام مخبر و نبودنش به به پلیس می

ره سراغ نفع ما نیست به خرجش نرفت. گفت صبح می

 پلیس. 

 هایش لرزید. جلوی پنجره ایستاد و شانه

 شب انقدر کشید که اوردوز کرد. اون  اما-

 رو گرداند و اشکش را پاک کرد. 

دونم. برای رفتم سراغ مخبر، گفتم همه چیز رو می-

 کرد. ها زندگی ما رو تامین میهمین تمام این سال

 به سمت آهو رفت. 

 تمام قصه همین بود. -
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 اشکان از جا بلند شد. 

 تمامش این نیست. جریان سهام چیه؟ -

هایش لعیا لب گزید و روی تخت نشست. دست

رسید که آهو لرزید و حالش آنقدر بد به نظر میمی

. برای سکوت مادرش که باعث مرگ دستش را گرفت

 داد، اما لب زدآنهمه دختر شده بود جان می

 آروم باش مامان. خوب کاری کردی حقیقت رو گفتی.-

 ایین تخت ایستاد و به لعیا خیره شد. اشکان پ

 سهام خانم پورمند. سهام. -

گیس به من نگفته بود. وقتی شهباز هیچی از کاله-

مخبر موها رو داد به غزاله تا ازشون کاله گیس درست 

 نکردم. تا اینکه... کنه حتی شک

 هایش تا گردنش راه گرفت. چشم بست و اشک
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. دسته از موها خونیه تا اینکه یه روز متوجه شدم یه-

نذاشتم غزاله چیزی بفهمه. موها رو شستم، خشک 

 کردم و گذاشتم غزاله کارش رو انجام بده. 

آهو این یکی را تاب نیاورد. عصبی از جا بلند شد و 

 صدایش باال رفت. 

 نگفتی؟  تو فهمیدی مامان، فهمیدی و هیچی-

 تر رفت و صدایش باالتر. عقب

 ا رو دادی به خواهر من و در ازاشتو موی اون دختر-

 از مخبر سهام گرفتی؟ 

 لعیا هق زد، تاب خورد و فریاد دردش در اتاق پیچید.

ام رفت، دخترم رفت و تاوانش رو دادم آهو. بچه-

اش کنن ببین بردنش پزشک قانونی تا تیکه تیکه

چطوری مرده. من تقاص پس دادم آهو، بدجوری هم 

 پس دادم. 
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مادرش و نه اعتراف به گناهش باعث های نه اشک

نشد آرام شود. غزاله برای آنها عزیز بود، دقیقا مثل 

دخترانی که از زیر خاک بیرون کشیدند برای 

 مادرانشان. عقب رفت و سر تکان داد.

خون اون دخترا رو دستای تو هم هست مامان. -

درسته غزاله رو از دست دادیم، اما خون غزاله فقط 

کنه. هفتاد و چهار ون دخترا رو جبران میجون یکی از ا

دونم چطور تا جون دیگه بدهکاری مامان و نمی

 خوای پسش بدی.می

لب بست و فقط اشک ریخت. لعیا از جا بلند شد و در  

 هایش را جلو گرفته بود ایستاد.حالیکه دست

 خوام زودتر مجازاتم رو بکشم. ام. میمن آماده-

های آهو خیره ماند و شمهای او و چاشکان به دست

 پلک نزد. 
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آهو مانتوی لعیا را از روی صندلی میز آرایش برداشت  

اش و ناباور به آن خیره شد. در عرض سه روز خانواده

را از دست داده بود. نه خواهری بود و نه مادری و او 

دانست چطور باید زیر مانده بود با کوهی از درد که نمی

کرد تا لعیا مانتو قتی کمک میفشار آ  قد راست کند. و

 را بپوشد با قلبی زخمی رو به اشکان کرد. 

 کنید چقدر حبس بخوره؟فکر می-

 175_پارت#

 

مشکل ایشون فقط اخاذیه که شاکی خصوصی هم -

 وجود نداره.  ندارن. پس هیچ دلیلی برای جلبشون

 یعنی... خب کارهای پدربزرگ رو پنهان کرده. -

جرمی رو گزارش  یک شهروند عادی وظیفه نداره-

 بده. 
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ها فکر جلو رفت و رودرروی لعیا که تمام این سال

کرد اگر کسی رازش را بفهمد راهی زندان میشود می

 ایستاد. 

 . اینجا فقط مسئله وجدانه-

و هم غمگین از آهو هم از رهایی مادرش خوشحال بود  

هق تاب او را در آغوش گرفت. صدای هقکارهایش. بی

 کرد. لعیا در اتاق پیچیده و دل سنگ را آب می

 دخترم رو به کشتن دادم آهو. -

نشست های آهو میجانش که روی شانههای کممشت

درد داشت، بغض داشت. آهو خودش را عقب کشید و 

 های لعیا را پاک کرد. اشک

 مامان. گذره می-

 لعیا سرش را تاب داد و چشم بست. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نرگس نجمی                                                         لب آینه شکستق

 EXCHANGE GROUP  از یکار

خوام اعدام شم. خوام برم زندان. می. میببرین منو-

 خوام برم پیش دخترم. خوام بمیرم آهو، میحقمه. می

 ی او. آهو چنگ زد به شانه

 منم دخترتم. به فکر من نیستی؟ -

لعیا نگاهش کرد، پر غم و ناامید. تمام اجزای صورتش 

 . لرزیدمی

تونی تونم خودم رو ببخشم؛ تو چطوری میمن نمی-

 خوره؟ ببخشی. اصال این مادر به چه دردت می

اینطور حرف نزن مامان. من و تو دیگه به جز همدیگه -

 خوای تنهام بذاری؟ کسی رو نداریم. می

 ی او کشید.لعیا دست لرزانش را روی گونه

 ببخش که خواهرت رو ازت گرفتم. -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نرگس نجمی                                                         لب آینه شکستق

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ت حرف بزند. وقتی لعیا روی شزلون زانو آهو نتوانس

بغل زد و اشکان از در بیرون رفت،  خودش را به تخت 

رساند و روی آن سقوط کرد. روتختی میان مشتش 

خفه کرد که بالش  مچاله شد و فریادش را کوسنی

 مخبر بود.

 176_پارت#

 

 فصل هشتم

های راهی اداره شد، خسته و غرق در سیاهی. استخوان

ی دخترانی که روزی به خاطر و تکه تکه شده پوسیده

یک لقمه نان بیشتر، دست در دست مخبر گذاشته 

رفت. وقتی ای از پیش چشمانش کنار نمیبودند، لحظه

 مهبد تماس گرفت، سراپا خشم بود. 

 شنوم. می-
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طور که گفتم کشته شده. در اثر غزاله کبیری همون-

ش نیست. زیر ضربه به سر. آثار ضرب و جرح روی بدن

ناخن هم هیچ اثری نیست. احتماال قاتل یه لحظه 

عصبی شده و کار حتی به زد و خورد نکشیده. یا شاید 

با قصد قبلی رفته و حتی فرصت نداده غزاله نفس 

 بکشه. 

اشکان کالفه ماشین را کنار خیابان کشاند و به پیت 

ای که آتش از درونش بلند شده بود چشم حلبی

 دوخت. 

 کنه. ؟ مهبد اینا هیچ کمکی نمیهمین-

 مهبد خندید. 

تقصیر من نیست دالور. اما یه چیز دیگه در مورد اون -

 دخترا!
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های اشکان شیشه را پایین کشید و به رقص شعله

آتش چشم دوخت. وسط روز، در زمانی که هوا سرد 

 رسید.نشده بود، آن آتش خیلی عجیب به نظر می

 چیه؟ -

اینا تیکه تیکه شدن، خیلی هم تمیز. اما به نظر نمیاد -

 کار یک نفر باشه. 

 یعنی چی؟ -

نوع برش خوردن عضالت و استخونها فرق داره. البته -

من دو تاشون رو بیشتر بررسی نکردم، یکی که حداقل 

 مال سی و پنج سال پیشه، یکی هم مال پارساله.  

 کاره.مهنگاه گنگ اشکان چرخید روی ساختمان نی

 زودتر نتیجه رو بگو مهبد. -

 کنیم. نگران نباش. چند نفر داریم کار می-
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گوشی را که قطع کرد، مردی را دید که به آتش نزدیک 

 شد و صدا بلند کرد. می

 اصغر، چرا اینو خاموش نکردی؟ -

 اشکان، اصغر را ندید، اما صدایش رسید. 

بریزم باید انقدر بسوزه تا خودش خاموش بشه. آب -

 کنه اوستا. می شه و خفمونروش دود می

 مرد اخم کرد و عربده زد. 

آتیش روشن کردی. هنوز هوا سرد نشده  غلط کردی-

 کنی. که این کارا رو می

هایش زیر بار اصغر با شلواری خاکی و در حالیکه شانه 

ی گچ خم شده بود، از پشت دیوار بیرون وزن کیسه

 آمد. 
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د اوستا، عادت کرده. میگه همچین موسی روشن کر-

خوره میچاد. یه نیم ساعتی بود و که باد بهش می

 بعدشم گذاشت رفت. 

 گذاشتی تا این موقع همینطور بسوزه؟  توام-

 اصغر خندید. 

 کنه اوستا.نسوزه که گرم نمی-

 اش نشست. مشت اشکان با ضرب روی پیشانی

 پا روی گاز گذاشت و صدایش باال رفت. 

در من احمقم. کار خودشه. فکر کردم فقط تو قتل چق-

مخبر دست داشته، اما اون خیلی وقته داره این کار رو 

 کنه. می
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پایش را بیشتر روی پدال فشرد و از کنار ماشین 

دختری که ترسیده فرمان را گرداند، سبقت گرفت. 

 اسم صادق را لمس کرد. 

 . خواستم باهات تماس بگیرم. میایزادهحالل-

 پس خبر رو بده. -

خود خودشه، همچین که پیچیده تو جاده کاله رو از -

 سرش برداشته. همین االن فیلمش رسید. 

توانست معمای ماشین اشکان لبخند زد. حداقل می

 پنج صبح را حل کند. 

 سامان رو احضار کن صادق. تو راهم. -

 کنیم؟ دستگیرش نمی-

 به چه جرمی؟ بردن ماشین به ویال؟ -

 صادق کالفه صدا باال برد. 
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تا کشیده نر و کشتی منو، دستگیرش کن بیاریمش دو-

کنی. زنه. هی مدرک مدرک میماده که بخوره حرف می

 این پرونده اینطوری حل نمیشه اشکان. 

 اشکان پوزخند زد. 

 کنمای که با دست باز میشه، با دندون باز نمیگره-

 ده.صادق. عجول بودنت آخر کار دستت می

قطع کرد و گوشی را روی صندلی انداخت. هنوز به 

زنگ خورد.  اشاداره نرسیده بود که باز هم گوشی

امکان نداشت امین وسط روز با او تماس بگیرد. 

 مضطرب خط را آزاد کرد. 

 جانم بابا؟-

 خوبی بابا جان؟ -

 من خوبم. اتفاقی افتاده؟-
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ستن چیزی گوش اشکان را پر کرد. صدای شک

مضطرب دستش را روی بوق گذاشت و ماشین را کنار 

  خیابان کشید

 صدای چی بود؟ -

 بیا خونه پسرم. حال افروز خوب نیست. -

 صدای بعدی شدیدتر و بلندتر بود. 

 دارم میام.-

کرد افروز چیزی را بشکند. همیشه آنقدر آرام باور نمی

کرد. مثل باد لط او، حسادت میبود که گاهی به این تس

گرفت و فقط به این فکر ها سبقت میاز میان ماشین

کرد که اگر افروز به خودش آسیب بزند، باید چکار می

 کند. 
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ماشین را جلوی خانه پارک کرد و متوجه آهو شد که 

دوید، فشرد. در حالیکه میدستش را روی زنگ می

 ریموت را زد. 

 برو کنار. -

ی جلوی در آهو چرخید و با دیدن تشویش او، تک پله

 را پایین رفت. 

 چی شده؟ -

ها را دو تا یکی باال رفت، آهو اشکان در را باز کرد و پله

 ترسیده دنبالش دوید.

 میگم چی شده؟ -

 اشکان کلید به در انداخت. 

 .افروز-
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با هم وارد خانه شدند= افروز کنار امین نشسته و 

بلند شد. آهو  هقشبا دیدن آنها، صدای هقلرزید. می

متعجب به اطراف نگاه کرد. تلویزیون روی زمین افتاده 

ی میز از وسط شکسته بود. زمین پر شده بود و شیشه

 از شیشه خرده. 

امین از جا بلند شد و به آهو که ناباور به اطرافش نگاه 

 کرد لبخند زد. می

 خوش اومدی دخترم. -

 افروز باال گرفت. اشکان رو به آهو کرد.  هقصدای هق

 کفشات رو درنیار. -

های افروز لرزید و سرش را میان دستانش شانه

 گرفت.

 177_پارت#
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اشکان از کنار میز رد شد و امین کنار رفت. وقتی 

نشست، افروز خودش را کنار کشید و دست اشکان که 

دراز شده بود تا او را در آغوش بگیرد، روی زانویش 

 مشت شد. 

 چی شده عزیزم؟ -

 افروز سر تکان داد. 

 هیچی... هیچی...-

های سرخ اشکان نگاهی به موهای پریشان او، چشم

ی ملتهبش انداخت و دستش پیش رفت و و سینه شده

تر دست او را گرفت. افروز دستش را کشید و او محکم

 انگشتانش را دور دست افروز حلقه کرد.

 بگو چی شده افروز. -
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، های تار شده از اشکافروز سر بلند کرد و با چشم

 نگاهش کرد. 

هیچی... ب... ببخشید... حالم خوب نبود. نفهمیدم -

 م. کنچیکار می

 اشکان دست او را میان دستانش گرفت. 

 فدای سرت. مهم اینه که چرا حالت بد بود. -

 اش را باال کشید و بلند شد. افروز محکم بینی

 خوام برم تو اتاق. هیچی. می-

 هنوز قدمی برنداشته بود که امین روبرویش ایستاد. 

باید حرف بزنی دخترم. با سکوت و خودخوری هیچی -

 . درست نمیشه

 افروز شانه باال انداخت.

 دیگه چیزی نمونده که درست بشه. -
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 آهو جلو رفت. 

 خوای با هم حرف بزنیم؟ می-

 افروز رو گرداند.

ی کافی مشکل از اینجا برو آهو. خودت به اندازه-

 داری. 

ها زیر شیشه آهو کوتاه نیامد و صدای شکستن خرده

 نشست. هایش بلند شد و نگاه افروز روی زمین کفش

 خدایا، من چیکار کردم! -

 آهو دستش را گرفت. 

 بیا حرف بزنیم افروز. -

نگاه افروز چرخید روی اشکان و دست امین روی 

 نشست.  اششانه

 حرف بزن دخترم. -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نرگس نجمی                                                         لب آینه شکستق

 EXCHANGE GROUP  از یکار

اشکان جلو رفت و آهو خودش را عقب کشید. نگاه 

 افروز بین آنها چرخید و بغض کرد. 

دونم تقصیر خودمه. زندگیم رو خودم خراب کردم؛ می-

 اما... اما تو دیگه دوستم نداری، نه؟

آهو قدمی عقب گذاشت و سرش را پایین انداخت. 

 دست افروز میان دستان اشکان مشت شد.

یم افروز. من همیشه دوستت در این مورد حرف زد-

 دارم.

 جمع شد.  هاهایش مثل بچهافروز عقب رفت و لب

خوام مثل یه دوست دوستم خوام. نمیاینطوری نمی-

 داشته باشی. 

 اشکان دستش را رها کرد و عقب رفت. 
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خودت همین رو خواستی. مگه نگفتی همیشه دوست -

عوض تونی باهام بمونی؟ حاال چی مونیم اما نمیمی

 شده؟ 

افروز لب بست، حرف زدن برایش سخت بود. تنها 

ای از غرورش بود چیزی که برایش مانده بود، ته مانده

 کرد آن را حفظ کند. که سعی می

 صدای امین بلند شد. 

کنه تو به آهو جان عالقمند مشکل اینه که فکر می-

 شدی. 

سر آهو باال رفت و نگاهش گره خورد به چشمان 

 اشکان. افروز صدا بلند کرد. 

 بابا...-

 امین با لبخند نگاهش کرد.
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ای رفیق! سکوت سهم ما نبود....سکوت سکوت کرده-

اگر چه حرف داشت، به خوبی صدا نبود. باید بدونه بابا 

 جان. سکوت کردن هیچ وقت دوای درد نمیشه. 

 ه داد. رو به اشکان ادام

 بهتره از این سوءتفاهم درش بیاری. -

رو گرداند تا وارد آشپزخانه شود که صدای اشکان بلند 

 شد. 

کی میگه سوءتفاهمه بابا؟ افروز رفت. درسته االن -

مواخذه  اینجا نشسته و من رو برای حقی که نداره

کنه، اما خیلی وقته رفته و ببخشید... اما باید یاد می

زندگی من دخالت نکنه. به اون ربطی بگیره که تو 

 نداره من آهو رو دوست دارم یا نه. 

های اشکان خیره شد و کمی بعد امین ناباور به چشم

نگاهش چرخید روی آهو. افروز سر بلند کرد و 
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هایش را با سر انگشتانش لمس کرد و به خیسی اشک

 آن چشم دوخت. 

 باشه. -

 کرد. رو گرداند و صدای اشکان گوشش را پر 

 برای همین زدی همه چیز رو شکستی؟ مسخره ست. -

تاب برگشت و نگاهش روی آهو که حاال کنار افروز بی

هایش از دیدن اشکان ایستاده بود، نشست. دست

ها کنار هم، در حضور قلب خودش که پر شده بود از آن

ناامیدی، مشت شد. وقتی اشکان به این راحتی 

های آخر را بزند حرف شکست، بهتر بودغرورش را می

 و برود. جلو رفت 

از روز مراسم مخبر تا دیروز رفتارتون رو دیدم. دیدم -

چطور دست دراز کردی سمتش، دیدم چطور بهش 

ات کردی. دیدم اعتماد کردی که اون رو قاتی پرونده
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چطور قوی بودنش رو تو سر من کوبیدی. نیازی نیست 

ونم برات مردم دبهم بگی به من ربطی نداره، چون می

ایستی و من رو راحت جلوی من کنارش می که انقدر

 شکنی. می

اش بلند شد و تا گلویش آه نبود، آتش بود که از سینه

 را سوزاند. 

تو حق داری. من خودم همه چیز رو خراب کردم. اما -

 کردم دیدن تو کنار یکی دیگه انقدرتصورشم نمی

کردم تو رو کنار داغونم کنه. در حقیقت اصال تصور نمی

 کسی ببینم. 

 پوزخند زد و نگاهش از چشمان آهو گذشت

 اونم کنار دوست خودم. -

 اشکان با حرص جواب داد. 

 کنه افروز؟ چه فرقی میوقتی نیستی دیگه -
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فهمید و این درک نکردنش برای اشکان حرفش را نمی

ای میزد، اشکان افروزی که حتی اگر حرف غیرمنطقی

کرد و با دلش راه فهمید، نوازشش میبود که او را می

 آمد، سخت بود. می

 کنه لعنتی. فرق می-

 صدای اشکان باال رفت. 

 ؟ چون آهوئه فرق داره؟ چون دوستته-

 اختیار فریاد زد. افروز بی

تونم تو رو با کسی ببینم. نه، چون هنوز عاشقتم نمی-

 بفهم.

ابروی اشکان باال رفت و آهو خودش را کنار کشید و 

 کمی بعد اشکان روبروی افروز ایستاده بود. 

 از عشقت بزرگتره؟ ترست-
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ر چه افروز اختیار قلب و زبانش را از دست داده بود، ه

مانده بود ترس از دست دادن اشکان بود که باعث شد 

 لب باز کند. 

اینکه یکی دیگه بیاد تو زندگیت و دیگه دوستم  -

 نداشته باشی از هر ترسی بزرگتره. 

 داد تا اشکان را شفاف ببیند. هایش مجال نمیاشک

یعنی من باید تا آخر عمرم تو روی هیچ دختری نگاه -

 نی دیگه دوستت ندارم؟ کنکنم چون تو فکر می

 افروز لب برچیده سر تکان داد. 

 آره. -
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اش اشکان را به خنده انداخت. امین حالت لوس چهره

 جلو رفت. 

اگر خودت برگردی به زندگیت نیازی نیست که نگران -

 این چیزها باشی. 

 افروز سریع جواب داد. 

 خواد بابا. دیگه من رو نمی-

و آهو را با هم دیده بود  در تمام آن لحظاتی که اشکان

و در اتاقش آن تصویرها را دوباره و دوباره ساخته و 

گریه کرده بود، فقط یک خواسته داشت، اینکه برگردد 

اش را دوباره بسازد. بغض کرده به اشکان و زندگی

 نگاه کرد. 

 خوای، نه؟ نمی-

سر اشکان چرخید سمت آهو و او آرام پلک بست. 

 ی افروز گذاشت.شانهدست اشکان روی 
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 تمام مشکل خواستن منه؟ تو نخواستی، نه من. -

خب من که میگم اشتباه کردم. به خدا نفهمیدم چقدر -

 برام ارزش داری.

 اگر بمیرم. -

 خدا نکنه. -

 ترسیدی. بگو افروز، اگر بمیرم؟ از همین می-

فهمید اشکان یعنی خود زندگی، افروز تازه می

رفت و نه او را بدون او نه پیش میای که زندگی

کشت. میشد داغ حسرتی بزرگ و تا ابد بر دلش می

 ماند.می

ای، حتی اگر اتفاقی بیفته که تو همیشه برای من زنده-

 نبینمت. 

 ای داشته باشیم. اگر بچه-
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ی ی تو به من. میشه انگیزهمیشه بزرگترین هدیه-

 زندگیم. 

 ج به اشکان نگاه کرد. یکباره ابروهایش باال رفت و گی

 کنی؟ داری باهام اتمام حجت می-

 اشکان با اخم و محکم سر تکان داد.

 . بله-

 هنوز هم گیج بود. لکنت گرفته به آهو اشاره کرد.

 اما... آهو.-

 اشکان لبخند زد و به آهو نگاه کرد. 

 دونی؟آهو بهترین دوستیه که تا حاال داشتی. می-

 داد.  انگشتش را در هوا تکان

 روانشناس بهتری هم هست. -

 نگاه افروز گیج و گنگ بین آنها چرخید. 
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 یعنی چی؟ -

اشکان با لبخند روی کاناپه نشست و پا روی پا 

 انداخت و روی تشک زد.

 بشین تا بگم. -

 رو کرد به امین.

 بشینید بابا.  شما هم-

وقتی هر دو نشستند، دست افروز را در دستانش 

 گرفت. 

تا چمدون جمع کنی با  اتروزی که رفته بودی خونه-

 آهو حرف زدم. 

افروز خوب آن روز را به یاد داشت. تمام آن پانزده 

ای که آنها در ماشین صحبت کردند، ثانیه شمرده دقیقه

 و اشک ریخته بود. 
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دونی، اما بهم گفت دو تا اختالل داری که خودتم می-

 خوای باهاش بجنگی. نمی

 اه زیبای آهو لبخند زد. به نگ

خوای بری زمانی برای درمان نداری، گفت چون می-

 برای همین باید تو رو با یه ترس بزرگتر روبرو کنیم. 

 دست افروز را نوازش کرد. 

 گفت باید من رو از دست بدی. -

 خندید و سر تکان داد. 

ی مردن من رو بسازه. اما فکر کردم میخواد صحنه-

ن عشق من برات همونقدر مهمه که گفت از دست داد

 ترس از دست دادن خودم. 

 اخم کرد. 
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البته این خیلی بده، یعنی تو مردن من رو به اینکه با -

 دی.کسی باشم ترجیح می

افروز هنوز هم باور نداشت چه رو دستی خورده. 

نگاهش چرخید روی امین که با لبخندی عمیق به آهو 

 کرد. نگاه می

تر باشیم. تیم جلوی تو کمی صمیمیخالصه قرار گذاش-

 فهمیدی. البته نه زیاد، واال تو می

هایش برق زد و لبخندی خبیث روی لب هایش چشم

 نشست. 

اون اسم چشم آهو رو برای همین ذخیره کردم. آهو -

هم من رو دالور من ذخیره کرد که اگر تو باهاش بودی 

 و من تماس گرفتم ببینی. 

رافش را نگاه کرد و کوسن را افروز سر تکان داد. اط

 برداشت و پرت کرد سمت آهو. 
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 کشمت. می-

آهو با لبخندی کمرنگ از جا بلند شد. دستش در کیفی 

اش بود، فرو رفت و جعبه را بیرون که هنوز روی شانه

کشید. جلو رفت و روبروی آنها ایستاد. جعبه را باز کرد 

 د.های طالیی مانو چشم اشکان و افروز روی رینگ

وقت حلقه دست افروز ندیدم. بعدا فکر کردم به هیچ-

خاطر این بوده که به همینطور بودنتون کنار هم عادت 

کردید. فردای اون روزی که قرار شد این بازی رو راه 

ای بشه برای آشتی بندازیم، اینها رو خریدم تا انگیزه

 دادنتون. 

جعبه را جلو گرفت. افروز به جای جعبه، مچ او را 

گرفت، بلند شد و بغض کرده نگاهش کرد. آهو لبخند 

 زد. 

 مبارکت باشه دوست من. -
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وقتی در آغوش افروز فرو رفت، چشم بست، رو به 

دانست تا همیشه باید اسم سوخت و میزخمی که می

اشکان را زیر آن زخم دفن کند و لب نزند. صدایش 

درنیاید و حتی به خودش اعتراف نکند که روزی، کسی 

دوست داشته که شبیه به هیچ مردی نبوده؛ آرام،  را

 مقتدر، منطقی و دلنشین. 

چشم باز کرد و دستش را پشت افروز کشید و به 

 اشکان چشم دوخت. 

 مراقب خودتون باشید. -

 پشت کرد و به سمت در رفت که صدای افروز بلند شد. 

 تو با من کار داشتی آهو. -

 بدون اینکه روبرگرداند جواب داد. 

 خواستم ببینمت. همین. خداحافظ.تنها بودم، می-
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ها لبخند زد. از در بیرون رفت و افروز خیره به رینگ

ی او حلقه کرد و سر افروز اشکان دستش را دور شانه

اش نشست. اما امین به دری که پشت سر روی شانه

آهو بسته شده بود، خیره مانده و دلش سوخت برای 

کس جز او معنای نگاهش را نفهمید. دختری که هیچ

کاری دوخت و با آن به دختری که از عشق لباس فدا

ی نهایی آن مبارزه، دانست بازندهجنگی رفت که می

 جان خودش خواهد بود. قلب بی

 زمزمه کرد 

ای که گفتی چون فراق یار هیچ مشکل نیست...گر -

امید وصل باشد، همچنان مشکل نیست. برو دخترم، 

 رو پرپر کردی.  امیدت
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نش را جا حواس ماشیریخت که بیبرای آهویی دل می 

کرد گاهی رفت و فکر میرو پیش میگذاشت و در پیاده

ها و امیدت را عشق، همان بالیی است که دنیا و نفس

گذارد جز خاکستری سوزاند و از تو چیزی باقی نمیمی

خوری و به که تا همیشه میان آن پیچ و تاب می

زنی، بدون اینکه معنای شادی را ات لبخند میزندگی

 بدانی. 

بند بود. آخرین امیدش برای شاد س عمیقش نیمنف

بودن را با دستان خودش به باد داده و خوشحال بود، 

 برای اشکان، برای افروز. 

هایش روی انگشتانش را گره زد دور بند کیف و قدم

جان بود و خسته. تنها چهار روز زمان برد تا ها بیسنگ

دهد. اش را از دست ببه نوعی تمام افراد مهم زندگی

که زنده بود و قابل  چهرهکس نبود جز ماهدیگر هیچ
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ای که باید به خاطر چیز نبود جز مبارزه اعتماد. هیچ

کرد تا قاتلش را پیدا کند. سرش خواهرش شروع می

تر شد. به خودش هایش محکمرا باال گرفت و قدم

توانست قول داد اشکان را در دلش دفن کند، واال نمی

روز نگاه کند و ادعای دوستی داشته به چشمان اف

 باشد.

راه رفته را برگشت. پشت فرمان که نشست، اشکان را 

آید و زهرخندش حتی قلب دید که از خانه بیرون می

ی اشکان شاداب بود و خودش را هم سوزاند. چهره

هایش دوخته شده بود، پاک لبخندی که روی لبنیم

ت و اشکان شدنی نبود. آهو پایش را روی گاز گذاش

رفت تا با سامان صحبت پشت فرمان نشست. باید می

 کند. 
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ی یک ساعت بعد پشت میزش نشسته بود و به چهره

 مشوش سامان چشم دوخته بود. 

سر  خب؟ رفتی که بدویی، اما با ماشین پدربزرگتون-

 ی لواسان سر درآورید. از از جاده

هایی که زیرش گود سامان در لباس مشکی و چشم

رسید که پذیر به نظر میفته بود، آنقدر تکیده و آسیبر

 کرد. ی او را میاختیار مالحظهاشکان بی

 بفرمایید آقای کبیری، منتظرم.-

چیز برایش مهم سامان از همه جا بریده بود، دیگر هیچ

 نبود. 

اون شب مادربزرگ شنیده بود که پدربزرگ به اون -

گفته بوده که خانومی که همیشه باهاش قرار داره 

نمیره لواسان. مادربزرگم که حسابی اعصابش از این 

کارهای پدربزرگ خورد بود با من تماس گرفت. گفت 
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پنج برم دنبال ماشین و اونو ببرم لواسان. گفت 

ده که مخبر تصمیمش خودش به اون زن خبر می

ره باغ، البته با گوشی پدر بزرگ و به عوض شده و می

اون زن رو اونجا بکاره تا یک کم خواست جای اون. می

 دلش خنک بشه. 

 هایش روی بازوهایش نشست. سر تکان داد و دست

کس نبود که ندونه پدربزرگ دلم براش سوخت. هیچ-

کنه. فکر کردم اگر چقدر به مادربزرگم خیانت می

نهایت کاری که برای تنبیه اون زن از دستش برمیاد 

 کش کنم. اینه که چند ساعتی معطلش کنه، کم

هایی خسته و رمیده به سرش را باال برد و با چشم

 اشکان چشم دوخت. 
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دونستم چند ساعت قبلش پدربزرگ کشته شده. نمی-

دونستم دونستم بردنش تو اون باغ، واقعا نمینمی

 سروان. 

دهانش باز ماند  اشکان از شنیدن این داستان بچگانه

بود که از زیرکی  و آن را باور کرد. آنقدر این قصه ساده

 اش گرفت.خنده چهرهماه

خورد، سامانی تنها کسی که با این داستان فریب می

بود که تمام دنیایش مادرش بود و غزاله و عشق به 

چهره از حساسیت او روی خانواده استفاده آنها و ماه

کرده بود. اما در این میان یک چیز مهم بود. ماه چهره 

کرده مخبر به لواسان رفته، در به او گفته بود فکر می

صورتیکه به سامان گفته بود، شنیده که مخبر به سرور 

 رود.گفته به آنجا نمی
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کالفه از جایش بلند شد. بردن ماشین، آنهم پنج صبح 

ها گذشته بود، مدرکی نبود وقتی از مرگ مخبر ساعت

که بتواند همانطور که وعده داده بود، با دستبند به 

یک وکیل خبره به سادگی او را  برود. رهچهسراغ ماه

 ماند و دستانی خالی. کرد و اشکان میمبرا می

کرکره را باال کشید. آسمان، سراسر پوشیده شده بود  

 از ابرهای سیاهی که قلب خورشید را کور کرده بودند. 

 آخرین بار کی خانم غزاله کبیری رو دیدید؟ -

 خورد و خم شد. های سامان دور بازوهایش گره دست

 روز قبل از اون اتفاق.  دو-

 صدای رعد بلند شد و اشکان رو گرداند. 

 چیزی بهتون نگفتن؟ رفتار مشکوکی، حرفی؟ -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نرگس نجمی                                                         لب آینه شکستق

 EXCHANGE GROUP  از یکار

سامان سر بلند کرد و با قطرات ریزی که روی شیشه 

 نشست، بارید. می

حرف ازدواجمون بود، گفت... گفت ازدواج کنیم و از -

 ایران بریم.

 180_پارت#

 

ابروهای اشکان باال رفت و خودش را به صندلی 

هایش ستون شد پشت روبروی او رساند. دست

 صندلی چرم. 

 از قبل برنامه رفتن داشتید؟ -

 سامان سر تکان داد. 

کنه تا یه نه. قرار بود خونه بخریم. گفت کمک می-

 دونستم چطوری. ی خوب بخریم و من نمیخونه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نرگس نجمی                                                         لب آینه شکستق

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 دانست؛ از فروش سهام. اما اشکان خوب می

 خب؟ -

یه دفعه نظرش عوض شد، اومد گفت سه چهار روزه -

 ازدواج کنیم و بریم. 

 ی ابروهایش اشکان کور شد. گره

 احساس نکردید از چیزی ترسیده؟ -

خواد . اما شب باهم حرف زدیم. بهش گفتم چرا مینه-

از ایران بره، گفت از این وضعیت خسته شده. گفت از 

کنه اون کارهایی کرده که ترسه و فکر میرش میماد

ترسه به خاطر اون، پای خودش هم کشیده نباید و می

 بشه وسط. 

 اشکان صندلی رو دور زد و نشست. 

 چه کارهایی؟ -
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 سامان به چشمان اشکان نگاه کرد، ساده، پر غصه. 

دوخت. من از این خبر ها رو غزاله میگیساون کاله-

فهمیدیم رو سر پدربزرگ کاله گیس  داشتم. اما وقتی

بوده و بعد هم تو اون خونه دو تا کاله گیس پیدا شد، 

غزاله ترسید. اون روزم شما رفته بودید سراغش و با 

عمو واقعا از یه سواالت شما تازه فهمید که زن

کشه وسط. برای چیزهایی خبر داره که پای اون رو می

اون شب خیلی خواد بره. گفت ترسیده و میهمین می

گفت هر کسی مخالفت کنه براش پریشون بود. می

 مهم نیست. باید ازدواج کنیم و بریم. 

 هایش در هم قالب.اشکان خم شد و انگشت

 مگه کسی مخالف بود؟ -

سامان تکیه داد و انگشتانش میان موهای سیاهش رد 

 . انداخت
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 فقط مامان من. -

 چرا؟ -

هاش و حاضر گفت زن عمو نون حروم داده به بچهمی-

 نیست از چنین زنی، دختر بگیره. 

ابروهای اشکان باال رفت. پس مهناز از جریان باج 

خواهی لعیا از مخبر خبر داشت و شاید... شاید حتی از 

خواهی. دو دستش دور گردنش حلقه شد و دلیل باج

 سرش را پایین انداخت. 

 ش باهاش حرف زدید؟ بعدش؟ یعنی فردا-

 ی چشم سامان چکید. اشکی عاصی از گوشه قطره

باهاش تماس گرفتم. جواب نداد و پیام داد رفته -

دانشگاه برای انتخاب واحد. وقتی چند ساعت گذشت 

و خبری ازش نشد باهاش تماس گرفتم، گوشیش 

 خاموش بود. 
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 شب؟ -

خوابه، روز بعدش هم کنه و میپیام داد سرش درد می-

 که از صبح خونه پدربزرگ بودیم که اون اتفاق افتاد. 

هایش مردانه لرزید و صدایش درنیامد. اشکان از شانه

نشست و  جا بلند شد و جلو رفت. دستش روی شیشه

قطرات باران بین انگشتانش رد انداختند. خیره مانده 

  به آسمان لب زد.

 تونید برید.می-

سامان سنگین و آرام بلند شد که اشکان رو گرداند و 

اش را گرفتهنگاهش کرد. به وضوح فریاد قلب غم

 حس کرد. 

تر از این ساده نباشید آقای کبیری. دنیا پیچیده انقدر-

 هاست. حرف

 قدم اول سامان روی کاشی ترک خورده نشست. 
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م زودتر با غزاله درست میگید، اگر یک کم زرنگ بود-

تونست بهش کس نمیکردم و اونوقت هیچازدواج می

کردم و آسیب بزنه. از مادرش و پدربزرگ دورش می

 این بال سرش نمیومد. 

های سنگینش کش آمد تا وقتی از در بیرون رفت. قدم

نفس اشکان سنگین شده بود. پنجره را باز کرد و 

ایش هصورتش را مقابل هجوم رگبار گرفت. دست

تکیه خورد به چهارچوب پنجره و سرش را بیرون برده 

و نفس کشید. همان لحظه صادق در را باز کرد و با 

 دیدن او فریاد زد. 

 خوای خودکشی کنی؟ نکن این کار رو. می-

اشکان تکان نخورد و حتی لبخند نزد. صادق از سکوت 

 او نگران شد و جلو رفت. 

 حالت خوبه رفیق؟ -
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ند و صادق با دیدن پیراهن آبی او که اشکان رو گردا

 خیس خورده و به بدنش چسبیده بود، مات ماند. 

 چته؟ -

 اشکان پا کشید تا صندلی و سنگین نشست. 

 عشق خیلی مزخرفه صادق، خیلی. -

 صادق نفس راحتی کشید. 

ای زهرمار، عشقم چیزیه که به خاطرش خودتو خیس -

 استغفراهلل ... کنه سر باال شاکنی؟ آدم فکر می

اشکان سرش را به پشت صندلی تکیه داد و پا روی 

زمین گذاشت و صندلی گردان، چرخید. صادق با دیدن 

 حال او، دست از شوخی کشید و نشست.

 مسئله افروزه؟ -

 . نه-
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های صادق باریک شد و در آن فکرش را به زبان چشم

 آورد. 

 .نکنه آهو-

صادق، لبخند زد.  اشکان پلک باز کرد و با دیدن نگاه

 شناخت که بفهمد تمام خونسردیآنقدر دوستش را می

 اش از سر نگرانی است. ظاهری

دستش را باال گرفت و صادق با دیدن حلقه در 

 انگشتش نفس گرفته لب زد 

 خریده؟  افروز-

 امیدوار به اشکان نگاه کرد و او ابرو باال داد. 

 نه، آهو خریده. -

نگاه صادق روی حلقه قفل شده بود و اشکان در 

ها بود به آن چشمان او دنبال حسی گشت که مدت
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های صادق امید بسته بود. لبخند سردی روی لب

 نشست. 

 مبارکتون باشه. -

 اشکان چشم از او برنداشت.

 ممنون. -

صادق چنگ زد میان موهایش، آنقدر محکم که اشکان 

 د. حس کرد موهایش کنده خواهد ش

 حاال این پسره چی گفت؟ -

 اشکان با لبخند نگاهش کرد. 

ی چهره از سادگیش سوءاستفاده کرده و به بهانهماه-

آزار دادن سرور اون رو فرستاده لواسان که وقتی 

 بینه معطل بشه و دل خانوم خنک بشه. ماشین رو می

 بست، ادامه داد.از جا بلند شد و در حالیکه پنجره را می
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اما حرف اینه که چرا ماه چهره به دروغ گفت  فکر -

دونست ره باغ، در صورتیکه میکرده مخبر میمی

 ره. نمی

 وقتی سکوت صادق را دید، لبخند زد. 

 خوای بگی چرا گیر دادم به آفتاب و مهتابت؟ نمی-

 صدای صادق درنیامد و صدای اشکان باال رفت. 

 با توام. -

 صادق گیج نگاهش کرد. 

 چی گفتی؟ -

خوای بگی چرا گیر دادم به آفتاب و گفتم نمی-

 مهتابت؟ 
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ای صادق منظورش را نفهمید و اشکان با برای لحظه

 خنده سر تکان داد. 

 منظورم ماه چهره ست. -

 نه، چرا بگم؟ -

 اشکان به او نزدیک شد و روبرویش ایستاد. 

به اون چشم  خوای بگی چرا گیر دادمشاید می-

 خوشگله.

 صورت صادق سرخ شد. 

گم. اون دیگه جای خواهر اگر منظورت آهوئه، نه، نمی-

 . منه

ی او نشست و با سری خم دست اشکان روی شانه

 شده لبخند زد. 

 کنم. من فکر کردم به زودی کار آهو رو جبران می -
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 صادق که تمرکز نداشت، فقط نگاهش کرد. 

 گم. خریدن حلقه رو می-

باز هم دستش را باال گرفت و انعکاس نور در حلقه، 

 چشم صادق را زد. 

برای من و افروز حلقه خریده. فکر کردم به زودی من -

 خرم. برای شما می

 ی او برداشت و عقب رفت. دستش را از روی شانه

باید منتظر انتخاب  خواهرته اما حاال که میگی جای-

 آهو بمونم. 

را باز  تاپای جدی لپپشت میزش نشست و با چهره

آمد، از زیر چشم او را  کرد. وقتی سکوت صادق کش

 چرخید.نگاه کرد که دور خود می

 گردی؟ چت شده؟ دنبال چیزی می-
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گردم که بزنم تو سرت و آره، دنبال یه چیزی می-

 مخبر جیگرم حال بیاد. ال دست  بفرستمت

 اشکان قهقهه زد و صادق به پهنای صورت خندید.

حاال مثل آدم بگو این پسره چی گفت. من هیچی -

 نفهمیدم. 

هایش را تکرار کرد و صادق از جا بلند اشکان حرف

 شد. 

 بریم خدمت خانوم؟-

نه. -اشکان سریع سرش را به عالمت نفی تکان داد. 

ر برم. االن یه سری خزعبالت خوام با دست پاینبار می

 گردیم. میکنه و ما دست از پا درازتر برردیف می

ره، ولی کاری دونسته که مخبر نمیخب، ماه چهره می-

 کرده که سرور بره اونجا. درسته؟ 
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 درسته.-

 پس باید بهش خبر داده باشه. -

خواسته با گوشی اتفاقا سامان گفت که ماه چهره می-

 ر بده. مخبر به سرور خب

 صادق سریع به سمت در رفت.

 میرم سراغ استعالم خط مخبر. -

را برداشت و پشت  اشکان از جا بلند شد، سوییچش

 سر او رفت. 

منم میرم خدمت این خانوم راد ببینم چی برای گفتن -

 داره. زیادی ولش کردیم به حال خودش.

صادق به زیرزمین رفت تا با مامورین کنترل صحبت 

 ی سرور شد. کان راهی خانهکند و اش

 182_پارت#
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یک ساعت بعد جلوی خانه پارک کرد و دستش را روی 

زنگ گذاشت. سرور که تازه از خواب بیدار شده و در 

حال خوردن چای بود، با دیدن تصویر او در آیفون، 

رنگ از رخش پرید. در را باز کرد و روی شلوار صورتی 

و تیشرت سفیدش، مانتوی سبز جلوبازش را به تن 

انداخت. اشکان با  کرد و شال همرنگش را روی سر

 اش را گرفت. دیدن او، به سختی جلوی خنده

اش را زیر شال فرو سرور عقب رفت و موهای آشفته

 برد 

 .بفرمایین جناب سروان. بفرمایین-

ای اخم آلود وارد خانه شد و با دیدن اشکان با چهره

ی آنجا، سر تکان داد. روی تک مبل سفید وضع آشفته

ه سینی غذای شب مانده را از نشست و به سرور ک
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داشت، نگاه کرد. سرور سینی را روی روی کاناپه برمی

 کانتر گذاشت و نشست. 

 چی شد جناب سروان. قاتلو گرفتین؟ -

 اشکان خیره نگاهش کرد. 

 چرا بدن مخبر رو برای شما فرستادن؟ -

 های سرور درشت شد و ابروهایش باال پرید. چشم

 نگفتم کجای اونو برام بفرستن. دونم. من که واال نمی-

ی اشکان از جا بلند شد و به سمت میز سفید دونفره

 کنار پنجره رفت. 

روی بدنش جای لب بود، یعنی با رژ لب نقش لب رو -

 کشیده بودن. 

 رنگ سرور پرید و با لکنت لب زد. 

 به جون جناب سروان اگر بدونم. -
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 اشکان چرخید و نگاهش کرد. 

دونی. قبل از اینکه عصبیم کنی و دونی خانوم، میمی-

مجبور بشم ببرمت اداره تا حرف بزنی، همه چیز رو بگو 

 و خودت رو راحت کن. 

تیر ترفند اشکان خوش نشست که سرور از ترس 

 دهان باز کرد. 

دونین... بعضی خب... خب من زنش بودم دیگه... می-

موند به تنش، اما می شد که جای لبمطوری میوقتا این

رفت ذاشت پاکش کنم. همینطورکی مینسناس نمی

 خونه. حتمنی یکی دیده و خواسته حالمو بگیره. 

اشکان از آشفتگی آن خانه کالفه شده بود و طبق 

عادت دستش رفت برای مرتب کردن. کوسن را از 

 روی زمین برداشت. 

 باغ؟ چرا اون روز صبح رفتید -
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گذاشت، لب را روی مبل می سرور خیره به او که کوسن

 زد

 رفتم؟ گفت برم رفتم دیگه. نباس می-

ها را اشکان رومیزی الجوردی را صاف کرد و روزنامه

 مرتب و برگشت سمت سرور. 

 آقای کبیری گفته بود نری، چرا رفتی؟ -

 هایش را به هم کوبید. سرور دست

ردک گفت نرم، منم گفتم بهتر. آقا از اول بگو دیگه. م-

 با دوستام بودم. بعد انگار جن زدش گفتم که اونشب

 که چهار صبح پیام داد برم. منم رفتم. 

 اشکان با پوزخند جلو رفت. 
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اما گفتی اونشب وقتی اومدی خونه خوابیدی. وقتی -

خواب بودی چطور ساعت چهار صبح متوجه پیامک 

 شدی؟ 

 د و صدایش باال رفت.هایش را تر کرسرور لب

 183_پارت#

 

خسته بودم که  . اون شبم انقدهآقا خواب من سبکه-

خاموش کنم. چهار صبح  یادم رفت اون ماسماسکو

 صداش بلند شد، منم پریدم دیگه. 

ی میز سفید اشکان دقیق نگاهش کرد و سرور به پایه

داشت. اشکان یک باره سمت خیره شده و چشم برنمی

 در رفت. 

 خداحافظ. -
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ها پایین رفت. کان سریع از پلهسرور جواب نداد و اش

هنوز پایش به خیابان نرسیده بود که متوقف شد. با 

 اش کوبید. کف دست به پیشانی

 ای لعنتی. -

ها را دو تا یکی باال رفت و دستش را روی زنگ پله

گذاشت. وقتی سرور در را باز کرد، مانند طوفان عرض 

 سالن را طی کرد و سرور ترسیده به در چسبید. 

 چه خبرته جناب سروان؟ سر مرده جا گذاشتی؟ -

ها و با دیدن جای خالی اشکان چنگ زد به روزنامه

حروفی که بریده شده بود برگشت سمت او و روزنامه 

 را باال گرفت. 

 این رو جا گذاشتم خانوم. -

رنگ سرور پرید و زانوهایش لرزید. به در تکیه زد و در 

 با صدای بدی بسته شد. 
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 اونا چیه؟ اونا... -

 اشکان با پوزخند جلو رفت. 

کنم آدمی مثل تو اهل روزنامه خوندن باشه. فکر نمی-

 تو بگو اینا چی؟

 سرور لب زد. 

 واسه من نیست که، واسه دوستمه. -

ی او کوبید و صدایش باال اشکان روزنامه را به سینه

 رفت. 

فهمیدم تو اون ی گنده میمال توئه. باید از اون کلمه-

مه رو فرستادی. راه بیفت بریم. تو اینطوری حرف نا

 زنی. نمی

دستش که جلو رفت، سرور با دو قدم بزرگ عقب 

 پرید. 
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 .گم. منو نبریابه جون جدم همه چیو می-

اشکان میخکوب نگاهش کرد و سعی کرد به ترس او 

رمق روی نخندد. سرور خودش را به مبل رساند و بی

 آن افتاد. 

امیار آشنا شدم. دو سه ماه بعدش گفت تو کافه با ک-

اگه برم خودمو بچسبونم به اون مخبر، پول خوبی گیرم 

 میاد. منم رفتم. همچنینم آسون نبود تورش کنم. 

هایش با شنیدن رفت و گوشاشکان آهسته جلو می

 شده بود.  اسم کامیار تیز

یکی دو ماه زحمت کشیدم تا پا داد. بعدشم که -

ستم ازش کندم و بین خودمو کامیار معلومه. تا تون

تقسیم کردم. وقتی مخبر مرد بهش گفتم باید بهم 

پس نداد. منم اون نامه رو  برسه، اما اون کفتار نم

 ی ماشین. گذاشتم زیر شیشه
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اشکان روبرویش نشست و ترجیح داد با آرامش با او 

 صحبت کند. 

 دونستی؟ ی اون اتاقک رو میاز کجا قضیه-

 ور در هم پیچید. دستان سر

کردن من با یه مرد هیچ کدوم از دوستام باور نمی-

پولدار ریختم رو هم. آخر یه روز انقده بهم گفتن دروغ 

میگی که بردمشون باغ. اما کوتاه نیومدن. گفتن الکی 

اون ویال. منم کلید داشتم و درو باز  بردمشون دم

کردم. آقا همچین که درو وا کردم دیدم یه زنیکه رو 

 برتش تو باغ. داره می ی مخبره وشونه

سرش را بلند کرد و به چشمان کنجکاو اشکان چشم 

 دوخت. 

. همین مونده بود بفهمن کنن خواستم مسخرمنمی-

اونی که انقده باهاش پز دادم با یکی دیگه ریخته رو 
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تو. گفتم  ذاشتن برام. نذاشتم بیانروز نمی هم. شبو

بگم و بعد بیان  انگاری مخبر تو باغه و باید برم بهش

 تو. 

نفس عمیقی کشید و صدای شکستن مفصل انگشتش 

 پیچید. 

درو بستم و دوییدم پی مخبر که بهش بگم خیلی -

عوضیه. نه واسه اینکه دوسش داشتما، واسه اینکه 

 خواستم ناز کنم تا بیشتر برام خرج کنه. می

حال اشکان از وقاحت او به هم خورد. سرش را پایین 

دای قولنج انگشت بعدی در گوشش زنگ انداخت و ص

 زد. 

خالصه که رفتم تو باغو دیدم ای دل غافل، داره -

زیر زمین. انگاری دختره بیهوش  بره تودختره رو می
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بود. از ترس چسبیدم به درخت. مونده بودم چه غلطی 

 راه رفتم که پام درد گرفته بود.  بکنم. انقده

 صدای قولنج بعدی که پیچید، اشکان صدا بلند کرد. 

 رو. ول کن اون انگشتا-

سرور ترسیده، دستانش را دو طرف بدنش، روی مبل 

 گذاشت.

 حرفت رو بزن.  -

دستان سرور مشت شد و رد ناخنش روی مخمل سفید 

 رد انداخت. 

صدای بوق ماشین دوستام عصبیم کرده بود. اما دل -

نداشتم برم. برگشتم بهشون بگم برگردن که دیدم 

نیستن. آقا من یه نفس راحت کشیدم. برگشتم سر 

. خیلی تاریک بود، ترسیدم برم تو. واسه ن چاههاو

همین رفتم یه گوشه نشستم تا مخبر برگرده و حقشو 
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بذارم کف دستش. آقا یه ساعت اونجا یه لنگه پا 

 وایسادم. اعصابم خورد شده بود. 

سرش را بلند کرد و به اشکان که پایش را روی فرش 

 کشید نگاه کرد. ابریشمی می

 و رفتم تو اون زیر زمین. یه بارکی دلو زدم به دریا-

ام. اونجا یه اتاق بود قد دیدم توی یه زمین کت و گنده

کردم. مخبر داشت  . از پشت پنجره نیگاشونغربیل

تراشید و دختره هم عین جنازه موهای دختره رو می

ای. تنش بود عینهو زنای کاباره خوابیده بود. یه لباسیم

وقتی دیدم داره کله دختره رو همه جونش پیدا بود. 

ام قرض کردم و تراشه یه پا داشتم، یکی دیگهمی

 فلنگو بستم. 

نفسش را آزاد کرد و باز هم قولنجش را شکست و 

 اینبار صدای اشکان در نیامد. 
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ی سوخته فکر کردم وقتی کامیار گفت شدم مهره-

ببرم. من که  اینطوری انتقاممو بگیرم و آبروی داییشو

کنم خبرای دونم اونجا چه خبره. فقط فکر نمینمی

خوب خوب باشه. حتمنی مخبر و دختره دیوونه بودن. 

 .کنناز این مرضایی دارن که همدیگرو اذیت می
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از جا بلند شد و کوسن شکالتی را برداشت و در 

 آغوش گرفت.

نویسین این مرتیکه مریض بوده دیگه. تو روزنامه می-

ره، دلم خنک بروی اونو کامیار با هم میاینطوری آ

 میشه. 

آمد کامال در اشکان چشم از او برنداشت. به نظر می

هایش صادق است. از جا بلند شد و روبروی او که حرف
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خم شد و  فشرد، ایستاد.را میان دو دستش می کوسن

 صدایش در گوش سرور زنگ زد. 

مات ای چون چشاون دختر کشته شده. تو هم زنده-

 آبیه. 

سرور خیره مانده بود به دیوار و بدنش مانند بید 

لرزید که اشکان از در بیرون رفت. در حالیکه می

 گرفت، پشت فرمان نشست. ی صادق را میشماره

 جان دل برادر؟ -

 تکلیف اون لیست چی شد؟ -

 ماشین را روشن کرد و راه افتاد.

تکلیف اکثرشون معلومه. اونایی که شاکی داشتن -

ها بود. اونایی هم که تو قسمت مفقودی اسمشون

و  هاشون کال کسها پیگیری کردن. بعضینداشتن بچه
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کار ندارن. از این دخترای ولگرد خیابونی بودن که حتی 

 دنبالشون.  نیومدن دوستاشونم

ماشین را  پاشی آببه خیابان اصلی پیچید و دکمه

کن را روشن کرد. خاک نشسته بر فشرد و برف پاک

 شیشه، رد انداخت روی آن. 

 دیگه؟ -

 یه خبر توپ دارم برات. -

 بگو. -

کم خاک گل شده را کرد و کمبرف پاک کن حرکت می

 زد. پس می

ای که ارث رسیده به مهناز کبیری یه وام روی مغازه-

و بده، مجبوره تونه اقساطش ر. مسلما نمیسنگینه

 واگذارش کنه به بانک. 
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ابروهای اشکان گره خورد و برف پاک کن را که روشن 

 کرد. یکباره رگبار شروع شد. 

 یعنی چی صادق؟ -

 کنی؟ تو چی فکر می-

 اشکان سکوت کرد و صادق خندید. 

کنی برم ببینم از خط مخبر چیزی دراومد تا تو فکر می-

 یا نه. 

باره برف پاک کن را روشن گوشی را قطع کرد و دو

کرد. آنقدر خسته بود که ترجیح داد به جای اداره، راهی 

 خانه شود. 
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ساعت از پنج گذشته بود، خسته و گرسنه وارد خانه 

رفت، ها باال رفت. هر چه باالتر میسره از پلهشد و یک

رسید. به یاد تر به گوش میصدای سه تار امین واضح

آن دو روز خاص، صدای سه تار امین را  نداشت جز در

ای به در زد و آهسته وارد شد. امین شنیده باشد. تقه

نواخت و افروز روی تخت، با نشسته بر شزلون می

 خورد.تار تاب مینوای سه

ی آرام امین را که دید خیالش راحت شد. با چهره 

 لبخند جلو رفت. 

 گذره؟بزم عصرگاهی خوش می-

 د از روی تخت بلند شد. افروز با لبخن

 خوش اومدی. -

ی خندان امین سه تار را به دیوار تکیه داد. چهره

 اشکان دلش را روشن کرد. 
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 زود اومدی بابا جان. -

 اشکان خندید و از اتاق بیرون رفت. 

 . ام، خوابم میاد. یکی به داد من برسهام، خستهگرسنه-

 شانصدای خنده و امین و افروز نگاهی به هم انداختند

 پیچید. 

 های این پسر شروع شد.برو دخترم، لوس بازی-

گرفت  کرد اشکان دوشکه افروز غذا گرم میدر حالی

و راهی آشپزخانه شد. افروز بشقاب را روی میز 

گذاشت و ساالد و زیتون را کنارش و نشست.و اشکان 

 روبرویش

 چه خبر خانوم؟ -

 خبری نیست. میشه یه سوال بپرسم؟ -

 اشکان اولین قاشق را در دهان گذاشت. 
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 جانم؟-

 خونه رو فروختی؟ -

اشکان لیوان آب را سر کشید و آن را روی میز 

 گذاشت. 

 خرم. نگران نباش. فروختم. اما دوباره می-

قاشق بعدی را که در دهان گذاشت، افروز دستش را 

 ی لب او را پاک کرد. دراز کرد و با دستمال گوشه

 خوام بخری. نمی-

 اشکان متعجب نگاهش کرد. 

 چرا؟ -

خوای بخری بخر، اما من اونجا زندگی یعنی می-

 کنم. نمی
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اشکان فکر کرد باز هم افروز خیال جدیدی دارد که با 

ورده تکیه داد و دست به سینه نگاهش ابروهای گره خ

 کرد.

 جریان چیه افروز؟ -

 افروز خندید.

 خوام با بابا زندگی کنم. من... من می-

 اشکان مبهوت و خوشحال دست افروز را گرفت. 

 جدی میگی؟ -

 دست دیگر افروز روی دست او نشست.

انقدر جدی هستم که اگر بگی نه، مجبورت کنم بری -

 کنی و من پیش بابا بمونم. برای خودت زندگی 

داد اشکان ابرو باال داد و در حالیکه لبخندش را فرو می

 نق زد. 
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. به قول صادق بختت وفایی که شاخ و دم ندارهبی-

بسوزه اشکان که کال شانس نداری. یه زنم داری که 

 ترجیح میده پیش بابات بمونه. 

خ سر هایافروز پر صدا خندید و نگاه اشکان روی لب

چهره های ماهاو ماند. مثل آهو که همان لحظه به لب

خیره مانده بود شاید بفهمد با چه کسی مشغول 

 صحبت کردن است. 

 کار خوبی کردی. -

نگاهش روی آهو نشست و دستش روی برگ تازه 

 . سامان مضطرب بود. ی گلدانجوانه زده

تونستم کار بدی کردم مادربزرگ؟ حقیقتش دیگه نمی-

 های جاده من رو گرفته بودن. کنم. دوربینپنهان 

های ماه چهره مانده بود که باز نجوا آهو خیره به لب

 کرد. 
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نه پسرم، کار خوبی کردی. بهت گفتم که اگر اتفاقی -

 تونی از من بگی. افتاد می

 سامان اما معذب بود. 

 مطمئن؟ -

 چهره از آهو رو گرداند. ماه

 باش. به مادرت سالم برسون.  مطمئن-

 خداحافظ. -

 گوشی را قطع کرد و صدایش بلند شد. 

 عفیفه.-

اش بند و توربانی که تا پیشانیکمی بعد عفیفه با پیش

 کشیده شده بود وارد سالن شد. 

 جانم؟ -
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ها گرد و خاک نشسته، یه دستمال روی این برگ-

 .بکش روشون

 186_پارت#

 

 درست کنم ماه چهره. بعد از شام. خوام شام می-

 با لبخند از کنار او گذشت.  چهرهماه

 کنم.درست می ها برس. من شامبه گلدون-

تا زمانیکه از سالن بیرون رفت نگاه عفیفه و آهو با او 

کشیده شد. بیش از سی سال بود که هیچ غذایی 

درست نکرده بود و حاال این کار عفیفه را نگران و آهو 

 شاد کرد. را 

 . نگرانشم-
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بند ی پیشآهو بند پشت گردن عفیفه را کشید و گره

 باز شد. 

 همیشه نگرانی. بذار برگرده به زندگی عادی. -

بند را روی ساعدش عفیفه کمربند را باز کرد و پیش

 انداخت. 

 خواد. یعنی نرم پیشش؟ برم ببینم چی می-

 آهو دستش را گرفت. 

خودش ترتیب همه کارها رو  نکن عفیفه جان، بذار-

 بده. 

عفیفه با نگرانی به او نگاه کرد و آهو به سختی لبخند 

 زد. 

 . ایهزن قوی چهرهدرست میشه عفیفه. ماه-

 عفیفه تلخ خندید. 
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 کنی. کنی آهو. فکر میفکر می-

از سالن بیرون رفت و کمی بعد با دستمال گردگیری 

ها شد و برگشت و مشغول پاک کردن غبار از روی برگ

آهو دست زیر چانه زد و به او خیره ماند و فکرش حول 

دانست داغ غزاله نقره گشت که میمحور مادری می

 کرده.  داغش

چهره میز را چید و حتی نگذاشت سه ساعت بعد ماه

کمکش کند. وقتی میز کامل شد، رو به عفیفه عفیفه 

 کرد.

 برو کریم رو بیار با هم شام بخوریم. -

 عفیفه گیج به آهو نگاه کرد و او لبخند زد. 

 برو عفیفه جان.-

 چهرهچند دقیقه بعد همه دور میز نشسته بودند که ماه

با سینی بزرگ نقره وارد سالن شد. وقتی آن را وسط 
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ای عفیفه تار شد و آهو خیره به همیز گذاشت، چشم

 ی مخبر بود.سینی ماند. بیفتک غذای مورد عالقه

 187_پارت#

 

 فصل نهم

 صادق سوت کشداری زد و رو به اشکان کرد. 

 گیرن. پول خون باباشونو می-

اشکان نگاهی به کاغذی که در دستش بود انداخت و 

 قدم تند کرد. 

 بیا صادق، همین جاست. -

یستادند و با دیدن پیراهن مشکی جلوی ویترین ا

کوتاه، نگاهشان گره خورد. صادق ابروهایش را باال 

 داد. 
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 بزن بریم ببینیم مهناز خانوم چی تو چنته داره. -

وارد شدند. از کنار رگال مانتو رد شدند و به اطراف نگاه 

کس در بوتیک نیست. آمد هیچکردند. به نظر می

 صدای اشکان پیچید. 

 ببخشید. -

 های شلوار جین بلند شد. صدای دختری از میان رگال

 االن میام.-

ی خوبی هر دو وسط مغازه ایستادند. مخبر سلیقه

فانتزی  هایدیایداشت. تمام دیوار پر شده بود از ال

هایی که به دیوار تعبیه کرده بودند. دکور، و قفسه

اف بود که مانند زنجیر به هم تنیده و دیهای امبیضی

 تا آخر مغازه پیش رفته بود.

 صدای موزیک مالیم و بوی عود آنجا را پر کرده بود.  
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 رم. می ذارمخوشگل نباشه می به جون تو اگر دختره-

 ای لب زد. اشکان با صدای خفه

 گم. به آهو می-

ای بابا. خوشگل باشه واسه جنبهچقدر تو بی-

 شوهرشه، به من چه. 

که دختر با مانتو و شلوار جین و  اشکان جواب نداده بود

قید روی موهایش افتاده بود، از پشت شالی که بی

ها لبخند گرمی زد و جلو ها بیرون آمد. با دیدن آنرگال

 رفت. 

 بفرمایید. -

 اشکان به ویترین اشاره کرد. 

 یه پیرهن کوتاه مشکی تو ویترینه، تولید خودتونه؟ -

 دختر پشت میز سفیدش ایستاد. 
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 بله. چطور مگه؟ -

اشکان کارتش را از جیب کتش بیرون کشید و روبروی 

های دختر گرفت. دختر با دیدن کارت صاف چشم

ایستاد و دستش رفت سمت شالش که صدای صادق 

 بلند شد. 

 شما کاری نداریم.  خانوم ما به شال-

 نق زد.

کار ما اینه که به  هکنن تدونم چرا همه فکر مینمی-

 موهاشون گیر بدیم. 

 دست دختر افتاد و اشکان کارت را در جیبش گذاشت. 

 تولیدی کجاست؟ -

ی باال. دقیقا روی همین مغازه. پالک سی و پنج. طبقه-

 خانم خیرآبادی. 
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اشکان سری تکان داد و به همراه صادق از مغازه 

 بیرون رفت. 

 چرا ازش نپرسیدی؟ -

 رفت جواب داد ها را باال میپلهلیکه راهاشکان در حا

 شناسه. باش مهناز رو نمی تازه کاره، مطمئن دختره-

های روبروی پالک سی و پنج ایستادند. ورودی با ریسه

باریک و بلند مشکی براق پوشیده شده بود. اشکان 

 صدا بلند کرد. 

 آبادی، تشریف میارید بیرون؟ خانم خیر-

 یک برد. صادق سرش را نزد

 نریم تو؟ -
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ها کنار رفت و زنی حدودا اشکان جواب نداده ریسه

پنجاه و پنج ساله، با کت و شلوار آبی نفتی و شالی که 

 به زیبایی موهایش را پوشانده بود بیرون رفت. 

 بفرمایید.-

اشکان باز هم کارت را نشانش داد و زن سری تکان 

 داد و به او نگاه کرد. 

 در مورد آقای کبیریه؟ -

 بله خانم. جایی هست که بتونیم با هم صحبت کنیم؟ -

 ها را کنار زد و کنار ایستاد. زن ریسه

بفرمایید داخل. اگر کمکی از دستم بر بیاد خوشحال -

 میشم.

های پر . از میان چرخنداشکان و صادق همراه او رفت

سر و صدا رد شدند و پا به اتاق کوچکی گذاشتند که 
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یک مانکن فوم خیاطی و یک میز و دو صندلی چرمی 

فضا را پر کرده بود. خانم خیرآبادی روی صندلی 

 ها اشاره کرد. گردانش نشست و با دست به صندلی

 کنم.بفرمایید خواهش می-

ن ظریف خانم اشکان و صادق نشستند و انگشتا

خیرآبادی زیر گردنبند مروارید بلندش رفت و تک 

حرف مروارید بزرگ، میان دو انگشتش ماند. اشکان بی

چند عکس از جیب کتش بیرون کشید و مرتب روی 

 میز چید. 

 ببینید از میون اینها کسی هست که بشناسید. -

دست خیرآبادی از گردنبندش جدا شد. تا زمانی که با 

کرد، صادق به اشکان ها را نگاه میعکس طمانینه

چشم دوخته بود. سر خیرآبادی باال رفت و انگشت 

 ها نشست. اش روی یکی از عکسکشیده با فرنچ آبی
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 ایشون. -

صادق و اشکان انتظار داشتند عکس مهناز را نشان 

غزاله را زیر دست خیرآبادی  دهد، اما وقتی عکس

دیدند، متعجب به هم نگاه کردند. صادق به چشمان او 

که با وجود عینک باریکش باز هم درشت به نظر 

 رسید نگاه کرد. می

 مطمئنید؟ -

 خیرآبادی تکیه زد.

 چند روز پیش اومد اینجا، دنبال یه خانمی به اسم... -

 کمی فکر کرد و اشکان و صادق در سکوت نگاهش

 کردند.

گشت. بله. دنبال یه خانمی به اسم مهناز رستمی می-

کرده. ها پیش تو بوتیک مروارید سیاه کار میگفت سال

 .  منظورم بوتیک آقای کبیریه
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 صادق سریع سر تکان داد. 

 خب؟ -

اش بوده و حاال با مرگ مادرش گفت ایشون خاله-

 . اش بگردهاومده دنبال خاله

ای ال رفت و اشکان به متر پارچهابروهای صادق با

زردی که دور گردن مانکن پیچیده بود، خیره ماند. 

شمرده  صادق از اینکه خیرآبادی با آرامش و شمرده

 کرد کالفه شد. صحبت می

 نتیجه خانم خیرآبادی؟ -

من یه آدرس بهش دادم. آدرس خانم مهین -

. بهش گفتم اگر کسی باشه که از وجود رستمکاله

ها ن شخصی مطلع باشه اون مهین خانمه که سالچنی

پیش خودش هم اینجا شاغل بوده. آدرس رو گرفت و 

 رفت.
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ای که خیرآبادی دست روی عکس اشکان از لحظه

غزاله گذاشته بود، به او نگاه نکرد و ذهنش مثل ساعت 

کرد. صادق که سکوت او را دید روی میز خم کار می

 مهناز نشست. شد و دستش روی عکس

 شناسید؟ ایشون رو نمی-

سر اشکان چرخید و ابروهای روشن خیرآبادی در هم 

 رفت. 

 خیلی آشناست. شوندر حقیقت چهره-

کرد، دست اشکان آرام آرام مشت در زمانی که فکر می

 شد. 
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بله، خودشه. عکس همین خانم رو نشونم داد. ایشون -

 خانم مهناز رستمی هستن، درسته؟

 ها را جمع کرد. عکسصادق 

 بله.-

ها چه ارتباطی با آقای تونم بپرسم این خانممی-

 کبیری دارن؟ 

 یکباره اشکان بلند شد. 

 آدرس خانم رستمکاله رو بدید. -

دست خیرآبادی در کشوی میز فرو رفت و خودنویس 

ی کوچکی که مخصوص طالیی را بیرون کشید. برگه

ت و آدرس را از نوشتن سایز مشتریانش بود را برداش

روی دفتر تلفن نوشت. در حالیکه کاغذ را به سمت 

بلند صندلش روی زمین  هایاشکان گرفته بود، پاشنه

 کشیده شد و ایستاد. 
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 من با دادن آدرس به این دختر کار اشتباهی کردم؟ -

اشکان کاغذ را گرفت و در حالیکه آن را در جیبش فرو 

 برد به او نگاه کرد. می

خیر خانم خیرآبادی. احتماال این آدرس ما رو به قاتل -

ی آقای کبیری، همون دختر خانومی که اومده بود نوه

 . رسونهاینجا می

 نازک خیرآبادی چفت شد.  هایلب

 اون دختر رو کشتن؟ -

 بله. -

هایش روی دی سرش را پایین انداخت و دستخیرآبا

 میز نشست. 

 واقعا متاسفم. -

 اشکان دقیق به او نگاه کرد.
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 ما هم همینطور. -

رفتند، خیرآبادی هنوز پشت وقتی از در بیرون می

میزش ایستاده و خیره مانده بود به قاب عکسی که 

اش را در خود جا داده بود. تصویر دختر جوانمرگ شده

ت که اشکان در ماشین را باز کرده بود و وقتی نشس

 اش گوش صادق را پر کرد. صدای گرفته

 میریم به این آدرس. -

 صادق کنارش نشست و کمربندش را بست. 

 واسه چی این دختره افتاده دنبال مهناز؟-

 اشکان فرمان را گرداند و پا روی گاز گذاشت. 

گشته چون مهناز کنم دنبال یه آتو از مهناز میفکر می-

 با ازدواج اون و سامان مخالفت کرده. 

 صادق دست روی صورتش کشید. 
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 عجب، همه کارآگاه شدن برامون. -

ی مهین رسیده بودند که اسم آهو روی به نزدیکی خانه

گوشی افتاد. تا اشکان دست برد تا خط را آزاد کند، 

 وی بلندگو زد و صدا بلند کرد. صادق گوشی را ر

 سالم. سروان کهنمویی در خدمت شماست.-

ای صدا از آهو درنیامد و اشکان لبخند زد. صادق لحظه

اش گذاشت که صدایش در انگشتش را روی بینی

 نیاید. 

ی آفتاب مهتاب. با شما آهو خانم. خانم کبیری. نوه-

 هستم. 

 صدای متعجب آهو بلند شد. 

 ن دالور تماس گرفتم. من با سروا-

 صادق ریز خندید. 
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 . من و ایشون یک روحیم در دو بدن. فرقی نداره-

 آهو لبخند نیمه جانش را فرو داد.

 من با ایشون کار دارم. -

پیش از اینکه صادق حرفی بزند، صدای اشکان در 

 اتاقک پیچید. 

 شنوم.می-

خواستم بگم فهمیدم چرا پدربزرگ اون باغ رو می-

 برای من گذاشته.

 اشکان به خیابان پر هرج و مرج پیچید. 

مقروض  بوتیک رو گذاشته برای مهناز چون انقدر-

رسه. باغ رو گذاشته بوده که عمال چیزی بهش نمی

برای تو چون پدرت که از اونجا برگشت فوت کرد و 

 باعث شد از اون باغ متنفر بشی. 
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 شاید. -

  یک تای ابروی اشکان باال رفت.

 غیر از اینه؟ -

 صدای نفسی که آزاد شد را شنید. 

اصوال قاتلین سریالی که هوش باالیی دارن خودشون -

مثل پدربزرگ  . مخصوصا اگر بتونندوننرو هنرمند می

. اما هیچ هنرمندی ها جرمشون رو پنهان کننسال

 نیست که نخواد هنرش رو نشون بده.

 صدای پوزخندش پیچید. 

ن باغ رو برای من گذاشت چون پدر بزرگ او -

زد من اون دریچه رو یادم بیاد و منجر حدس می

 بشه به کشف هنرش. 

 اشکان و صادق به هم نگاه کردند و صادق پرسید. 
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فهمی، قشنگ همه چیز رو می خب شما که انقدر-

 ها رو داده غزاله بدوزه؟ گیسنفهمیدی چرا کاله
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 زنم. اونم حدس می-

 ی صادق لبخند زد. های شگفت زدهان به چشماشک

 شنوم. می-

جنگید. خیلی دوست پدربزرگ همیشه با من می-

خواد. اما من داشت اون کاری رو بکنم که دلش می

ی اینطور نبودم. تا وقتی نوبت به انتخاب رشته

دانشگاهیم رسید و تمام سعیش رو کرد که من برم 

د یک وکیل تو کری حقوق. احتماال فکر میرشته

 تونه یه روز نجاتش بده. خانواده می
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ی شیشه تکیه سکوت کرد و صادق آرنجش را به لبه

 اش نشست. داد و مشتش زیر چانه

 خب؟ -

خواد انتخاب ای رو که دلم میوقتی فهمید من رشته-

کنه. کردم دعوامون شد. گفت آخرش من رو نابود می

تونه من رو نمی تونه من رو کنترل کنه.بهش گفتم نمی

 فهمم. زمین بزنه. حرفی زد که امروز معنیش رو می

ای باریک پیچید و سرعتش را پایین اشکان به کوچه

 برد. 

 شنوم. می-

گفت شاید نتونه من رو زمین بزنه، اما اونی که برام -

 خورم.کنه، اونوقت خودم زمین میعزیزه رو آلوده می

لرزید و صادق با حرص و محکم دستش را صدایش می

 روی چشمانش کشید و زمزمه کرد. 
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 ی روانی.مرتیکه-

سکوت اتاقک را پر کرد. اشکان شیشه را پایین کشید 

و به پسرهایی که با توپی پالستیکی فوتبال بازی 

کردند عالمت داد که عقب بروند. صادق به گوشی می

 نگاه کرد و خندید. 

های باهوشی و تا این حد در حل گره انقدر حاال که-

 که بهت جایزه بدن. کنی حقتهپرونده کمک می
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 صدای آهو جدی بود. 

 ی خواهر من رو تحویلم بدید کافیه. شما جنازه-

ابروهای صادق گره خورد، اما خیال کوتاه آمدن 

 نداشت. 
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 امشب میام دنبالت. -

 حتی اشکان هم متعجب نگاهش کرد. آهو با بهت گفت

 برای چی؟ -

یه فیلم توپ اومده رو پرده، جناییه. بریم ببینیم شاید -

 مغزمون باز بشه. 

ممنون از پیشنهادتون، اما نه شرایطش رو دارم و نه -

 شته باشم. خوام دامی

ها را از بین آجرهایی که نقش اشکان با دقت الستیک

کردند رد کرد. صادق خیلی جدی دروازه را بازی می

 جواب داد 

خوای فهمم، اما اینکه نمیاینکه شرایط نداری رو نمی-

فهمم. یعنی اساسا شرایط داشته باشی رو هم نمی

دست خودت نیست. امشب ساعت هشت جلوی در 

زنم تا یا تو بیای، یا بوق می یری انقدری کبخونه
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گردنت.  لوتوس بزنه داغونم کنه. اونوقت خونم میفته

 پس بهتره بیای. 

پیش از اینکه آهو جواب دهد خط را قطع کرد و خیلی 

 جدی به صندلی تکیه داد. 

 نرسیدیم؟ -

اش ی اشکان پیچید و صادق هم خندهصدای قهقهه

 گرفت.

. مگه خواد با من دربیفتهدماغ می ی گندواال، دختره-

 ؟دست خودشه

اشکان نگاهی به کاغذ انداخت و ماشین را پارک کرد. 

پیاده شدند و به سمت درب آهنی زنگ زده رفتند. 

 صادق نگاهی به اطرافش انداخت و لب زد. 

 اینجا خیلی داغونه. -
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اشکان نگاهی به پسری که بدون کفش از تیرچراغ 

بود انداخت و چشمانش چرخید روی زنی برق باال رفته 

اش را گرفته بود و فریاد که گوش دختر چهار ساله

 زد. می

 سگ؟ مگه نگفتم پاتو نذار تو کوچه توله-

 کوبید. زد و به شکم مادرش مشت میدخترک هق می

 سلیطه. ولم کن.  ولم کن-

وقتی پسرکی که روی تیرچراغ بو، فحش رکیکی داد 

اش را درآورد و به سمتش دوید، اشکان پاییکه زن دم

دست گذاشت روی زنگ. صدای سوت بلبلی پیچید و 

 صادق کف دستش را تکیه داد به در. 

بیاره  مونوبگم روزی دو نوبت بچه یادم باشه به آهو-

 اینجا سطح ادبیاتش بره باال. 
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شد، دمپایی که روی زمین کشیده می لخصدای لخ

باعث شد صاف بایستد. مردی در را باز کرد و از پایین 

 ی ورودی به آنها نگاه کرد. پله

 فرمایش؟ -

اشکان کارتش را درآورد و روبروی او گرفت. مرد بدون 

 اینکه به کارت نگاه کند صدا بلند کرد. 

ی شما ر با دار و دستهعمو. انقد کارتتو بذار تو جیبت-

شنفم. حاال سر و کله زدم که بوتونو از ده فرسخی می

 حرفتو بزن. 

اشکان کارت را در جیبش گذاشت و دستش روی قاب 

 در نشست. 

شناسی باید بدونی تا خوب ما رو می حاال که انقدر-

مهین چطوری اون دختره رو سالخی کرده  نفهمم

 نمیرم. 
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 و تک پله را باال رفت.  رنگ از روی مرد پرید

کنی؟ دختر کیه؟ سالخی چی واسه خودت نشخوار می-

 چیه؟ 

گیر ی مرد گذاشت و عرقصادق دستش را روی سینه

سفیدی که از شدت چرک به توسی میزد، به تنش 

 چسبید.

 برو کنار بذار باد بیاد. -

 وارد که شدند، اشکان صدا بلند کرد. 

 . یااهلل-

 . مرد دنبالشان دوید

 کجا میری واسه خودت؟ اصن اون کارتتو بده ببینم. -

دوید دو قدم اشکان چرخید و مرد که چسبیده به او می

 عقب رفت. 
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د نه دیگه، وقتی کارت رو نشونت دادم باید مثل -

 کردی. ی آدم نگاش میبچه

هایی که روی دوباره برگشت و سریع جلو رفت. لباس

زیرش رد شد و حالش از بند آویزان بود را کنار زد، از 

بوی بدی که پیچیده بود به هم خورد. آرنج صادق به 

ی او به راه زیر پله نگاه کرد. پهلویش خورد و با اشاره

هر دو به سمت زیرزمین رفتند و دست صادق که روی 

 در نشست صدای مرد بلند شد. 

 کجا؟ -

صادق با یک ضرب در را باز کرد و با دیدن زیرزمین 

هایشان درشت ر شده بود از مدفوع چشموسیع که پ

ی شد. مرد به سختی از بین آنها رد شد و پیژامه

اش را تا زیر سینه باال کشید و رودررویشان چهارخانه

 ایستاد. 
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زنم دنبال هان؟ چیه؟ خالفه؟ صبح تا شب سگ دو می-

 و گوسفند واسه یه لقمه نون.  گاو و گه ان

ی خاک و یدن کیسهصادق متعجب جلو رفت و با د

 شن، چرخید سمت او. 

 کنی اینجا؟ چیکار می-

 مرد فریاد زد. 

 کنم. گه. گه خشک می-

صادق و اشکان گیج به همدیگر نگاه کردند که صدای 

 زنی از باالی سرشان بلند شد. 

 .واس خاطر اینه که کود درست کنه-

هر دو عقب رفتند و سرشان باال رفت. با دیدن زنی 

هایش افتاده بود چادر نماز گلدارش روی شانهچاق که 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نرگس نجمی                                                         لب آینه شکستق

 EXCHANGE GROUP  از یکار

اش را زیر غبغب گره زده بود، آنقدر ی روسریو گره

 عقب رفتند که او را بهتر ببینند. 

 کود؟ -

هایی که به خاطر آفتاب ریز شده بود، به زن با چشم

 صادق نگاه کرد. 

 آره. -

چرخید روی زیرزمین، روی مرد و  نگاه صادق از روی او

 باز هم زن. 

 ها درنمیاد؟ آدم خفه میشه. صدای همسایه-

 ی آبی رنگ پریده کشاند. زن خودش را لب نرده

هر کدومشون صد جور بو میاد. تریاک،  از خونه-

هروئین، حشیش. واسه همین خفه میشن و صداشون 

 درنمیاد.
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 زن نگاه کرد که او صدا بلند کرد. اشکان متاسف به 

 . حاال بگین چیکار دارین-

 هایش کرد. صادق دستش را سایبان چشم

 مهین خانم شمایید؟ -

زن آنچنان خندید که غبغبش لرزید. ابروی صادق باال 

ها رفت که صدای زن بلند رفت و اشکان به سمت پله

 شد. 

 دار گفتی.خانومشو کش-
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 دور نرده گره خورد و باال رفت.  دست اشکان

درسته، خیلی غلیظ گفت. حاال تو بگو به غزاله چی -

 گفتی که وقتی از اینجا رفت سر به نیست شد؟
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ی آخر را دو تا یکی باال رفت و روبروی مهین پنج پله

 ایستاد. مهین اما دهانش باز مانده بود. 

 ؟غزاله کدوم خریه-

 صدای مرد از پایین بلند شد. 

مامانیس که چند روز پیش  حتمنی همون دختر تیتیش-

 اومده بود اینجا. 

ای به او رفت و اشکان خودش را غرهمهین چشم

را تهدید به  جلوی او کشید تا کمتر با نگاهش مرد

 سکوت کند. 

ببین مهین خانوم، دو روز بعد از اینکه اون دختر اومد -

به این قضیه دونم شما هیچ ربطی اینجا کشته شد. می

خوام بدونم چی گفتید و چی شنیدید. ندارید، فقط می

 همین. 

 های مهین باریک شد و مرد صدایش را بلند کرد. چشم
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و نه چیزی گفتیم. بیا برو سر  آقا ما نه چیزی شنفتیم-

 خر و کج کن. 

 یکباره مهین فریاد زد. 

 احمد، خفه میشی یا نه؟ -

و دهانش را بست صادق با دیدن احمد که عقب رفت 

 خندید. 

 عجب مرد پر دل و جراتی هستی رفیق. -

احمد سرش را پایین انداخت و تا زیرزمین پا کشید. 

ها را باال رفت و کنار اشکان که هنوز به مهین صادق پله

 کرد ایستاد. مهین لب باز کرد. نگاه می

 راستی راستی کشتنش؟ -

 ی لق نشست. صادق روی نرده

 بله، راستی راستی کشتنش. -
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 تراش را محکمی روسریمهین سری تکان داد و گره

 کرد. 

 . خبراای از خدا بی-

چند لحظه سکوت را اشکان به سختی تاب آورد. وقتی 

طاقتش تمام شد و خواست اعتراض کند، صدای مهین 

 درآمد. 

کرد که مهناز نامی  اومده بود پرس و جو می-

 شناسم. شناسم یا نه. منم گفتم میمی

 اشکان تیز نگاهش کرد. 

 از کجا؟ -

 مهین پوزخند زد. 

دوروورای شصت و هفت، شصت و هشت بود که منو -

آبجیم تو یه مهمونی دیدیمش. خیلی  تر و تمیز بود. 
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خوشگل بود. وقتی فهمید ننه بابا باال سرمون  لباساشم

ای که خودش کار نیست و بیکاریم، گفت بریم تو مغازه

 کنه کار کنیم. می

نگاهش از روی اشکان سر خورد روی صادق که 

گره زده بود دور نرده و دقیق به او نگاه دستانش را 

 کرد. می

لقا گفت بریم، فروشی خوشم نمیومد، اما مه از لباس-

چون  لقاخیلی با هم خوب بودیم. مه منم رفتم. اوالش

کرد و من تو تر از من بود تو مغازه کار میخوشگل

لقا گفت صاحاب . یکی دو هفته بعد به مهخونهخیاط

 آب از دهنش راه افتاد.  لقامشقش شده. مهمغازه عا

خودش را به دیوار رساند و تکیه زد و به اشکان نگاه 

 کرد. 
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همچین سن و سالدار بود، ولی خیلی خوشگل و -

تو  . پولدارم بود. واسه همین منم گفتم نونتتیپخوش

. یه ماهی گذشت که یه شب مرتیکه اومد جلو در روغنه

ای رو تن و برنگشتن. هر سوراخ سنبهخونه دنبالش. رف

 بگین گشتم، اما شده بود آب و رفته بود تو زمین. 

 هایش را پاک کرد و صاف ایستاد.اشک

اما مهناز انگار نه انگار. هر چی گفتم خونه آقا کجاس، -

کجا برده؟ گفت  دونم. هر چی گفتم خواهرموگفت نمی

ش یه نامه دونم. رفتم شکایت کردم. اما  پس فردانمی

لقا بود. نوشته بود از اومد در مغازه، مثال از طرف مه

اینجا خسته شده و با یه مردک جوون که عاشقشه 

رفته. المصب دست خط کج و معوج خودشم بود. 

 باور کرد.  پلیسم

 پوزخند زد و خیره به اشکان جلو رفت. 
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دیگه. من باور نکردم و شصتم  پلیسا اینطورین-

چی هست زیر سر مهناز و اون  خبردار شد هر

س. آخه خواهر من که با اون عوضی بود، کی مرتیکه

وقت کرده بود عاشق بشه؟ اونم تو دو هفته. حاال بشه، 

 واس چی نگفت و رفت، من که باهاش کاری نداشتم. 

 شانه باال انداخت و صدایش ضعیف شد. 

رو واسه آقا جور کرده.  بعدنا فهمیدم مهناز خیلیا-

لقا گم شد رفتم خودشم اون کاره بوده. آخه وقتی مه

پی اینکه ببینم نکنه کشتنش یا فروختنش. انقدم 

شناختم که بتونم ردشو بزنم. اما خب، آدمای ناجور می

 دستم به هیچ جا بند نبود. 

 یک باره رو به صادق فریاد زد. 

 رو اون نرده پاشو یه وقت کله پا میشی. آخه از -
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صادق سریع بلند شد. اشکان عصبی به مهین نگاه 

 کرد. 

 شنوم. می-

ای با مهناز وقتی اون دختره اومد فهمیدم یه دشمنی-

داره. منم هر چی به شماها گفتم به اونم گفتم تا 

 حسابشو بذاره کف دستش. 

ا باز اش ری روسریسری به تاسف تکان داد و گره

چکید. کرد. با وجود باد سرد، از تمام صورتش عرق می

 با پر روسری صورتش را خشک کرد. 

خب، نشد که بشه. بدبخت فلک زده رو کشتن و  اما-

 بازم هیچی به هیچی.

کرد و فکرش آنجا نبود. صادق اشکان نگاهش می

 دست او را گرفت و کشید. 

 ممنون.-
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مهین سر تکان داد. وقتی وارد حیاط شدند، مهین صدا 

 بلند کرد. 

ها. اون تو پهن خشک ببخشید نبردمتون تو خونه-

 س. شده

صادق به سختی لبخند زد و دستش را بلند کرد. وقتی 

 ش را آزاد کرد. در را پشت سرشان بست، نفس

 شدم.آقا داشتم خفه می-

اشکان نگاهی به ساعتش انداخت و سریع به سمت 

 ماشین رفت. 

 بدو دیره. -

 ریم خدمت لعیا خانوم؟ می-

اشکان سر تکان داد و پشت فرمان نشست. یک 

ساعت و نیم بعد با دوره کردن پرونده، متهم کردن 
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وقتی  تک اعضای خانواده و مبرا کردنشان گذشت.تک

ی لعیا ایستادند، اشکان نفس گرفت و جلوی در خانه

 دستش را روی زنگ گذاشت.

 193_پارت#

 

هایی به کمی بعد لعیا در قاب در ایستاده بود، با چشم

ای که انگار ده سال پیر شده. از خون نشسته و چهره

 جلوی در کنار رفت و به داخل اشاره کرد. 

 بفرمایید. -

ی فنجان نگشتش را پشت دستهوقتی نشستند، لعیا ا

ای که روی عسلی بود گذاشت و آن را چرخاند. قهوه

هایش را نه کرد و حرفچرخاند و چرخاند و زمزمه می

صادق شنید و نه اشکان. انگار به طور کلی حضور آنها 
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را فراموش کرده بود. صدای صادق که بلند شد، سرش 

 را باال برد و فنجان متوقف شد. 

 به؟ حالتون خو-

 بله؟ -

 پرسیدم حالتون خوبه؟-

اینبار سر انگشتش روی زانویش نشست و خط فرضی 

 را دور تا دور مفصل کشید.

 خوبم. -

اشکان که تا آن لحظه، خیره مانده بود به گلدان خالی 

 عتیقه، سر بلند کرد.

 دونید؟ خانم پورمند، در مورد مهناز کبیری چی می-

 رد. ای گیج نگاهش کلعیا برای لحظه

 مهناز؟ -
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 بله.-

 لعیا شانه باال انداخت. 

دونست. یه چند ماهی چیزهایی که مخبر می همون-

 برای مخبر کار کرده بود و بعدشم زن شهیاد شد. 

 اشکان دقیق نگاهش کرد. 

 همین؟ -

 نوشت. اینبار انگشتش در هوا چرخید و انگار چیزی می

دونه. منظورم کارهای مخبر و مهناز همه چیز رو می-

 . ایهدلیل مرگ شهبازه. آدم بیچاره

 اشکان خودش را سر مبل کشید.

ی دونید چرا دخترتون دنبال گذشتهخانم پورمند، می-

 مهناز بوده؟ 
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ورت اشکان انگشت لعیا متوقف شد و نگاهش روی ص

 چرخید. 

 دختر من؟ -

 بله، غزاله. -

لعیا حرکت نکرد. انگشتش صامت در هوا مانده و 

چرخید که مهناز به آنجا رفته بود. ذهنش در روزی می

 از جا پرید. 

 کیف... کیف...-

دستش را در هوا بلند کرد و آنچنان چرخاند که اشکان 

از جا پرید. با دست دیگرش بازویش را محکم نگه 

داشت و صدایش تا پشت در که آهو کلید به قفلش 

 انداخت رفت. می

 اینجا بوده.  کیف غزاله بود.-
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آهو سریع در را باز کرد و فقط یک لحظه چشمش روی 

 اشکان و صادق چرخید و بعد به طرف مادرش دوید. 

 چی شده؟ -

وقتی لعیا بازویش را رها کرد، باز هم دستش چرخید و 

زده به حالت آهو خودش را عقب کشید. وحشت

هیستریک مادرش چشم دوخت. یک باره بغض لعیا 

 سر باز کرد و فریادش به آسمان رفت. 

 . کار خودشه، کار مهنازه-

گوید. تنها اصال برای آهو مهم نبود که مادرش چه می

او برایش مهم بود. خیره به لعیا که  پریشیعالئم روان

چرخید، مانده بود. زد و دور خود میزیر لب حرف می

 ای خیره ماند. لعیا یکباره ایستاد و به گوشه
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خواد اومده بود اینجا آهو، بهم گفت غزاله رو نمی-

. منم بهش گفتم . چون پولم، پول خونهچون دختر منه

 الونش کج بوده. پول من شرف داره به پول اون که پ

فهمید لعیا در های آهو بیرون زده بود و اصال نمیچشم

زند. اما اشکان و صادق تمام مورد چه کسی حرف می

ی لعیا خانه را پر کرد وجودشان گوش بود. صدای قهقه

 و آهو دستش را گرفت.

 رو خدا آروم باش مامان. تو-

بود،  به همان سرعتی که شروع به خنده کرده

 ایش در هم رفت و به آهو خیره شد. ابروه

کیف غزاله جلوی در بود، اومده بوده خونه، حتما -

 شنیده و رفته سراغ مهناز. 

های های آهو از روی شانهبا شنیدن اسم مهناز، دست

 لعیا سر خورد. 
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 مهناز؟ -

هایش بی صدا لب جواب فقط به آهو نگاه کرد ولعیا بی

را که باید  تکان خورد. صادق و اشکان آنچه

 فهمیدند، فهمیدند. صادق نگران به سمت آهو رفت. می

 خوای ببریمشون دکتر؟ می-

آهو به عالمت مثبت سر تکان داد. واقعا وحشت کرده 

ای چرخید و لحظهبود از مادری که دستش در هوا می

ریخت. دست آهو روی ای اشک میخندید و لحظهمی

 بازوی لعیا نشست. 

 بیا لباس بپوش بریم دکتر. حالت خوب نیست مامان. -

ی صادق را گرفت و آنقدر کشید که لعیا یکباره یقه

 صادق مجبور شد خم شود. 

 . باید بگیرینش، باید بکشینش-
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اشکان جلو رفت و آنقدر صدایش را باال برد که لعیا با 

 آن گیجی، متوجه حرفش شود. 

 هیچ مدرکی نداریم.-

کم لبخند روی لبش گاهش کرد و کملعیا خیره ن

ی صادق را رها کرد و به سمت راهروی نشست. یقه

 ها دوید. اتاق

 االن میام.-

آهو به دنبالش رفت و وقتی وارد اتاق شد، لعیا در 

کمدش را باز کرده و باز هم آن صندوق چوبی را بیرون 

کشید. درش را باز کرد و از زیر مخمل قرمزش، پاکتی 

. جعبه را وسط اتاق پرت کرد و از اتاق بیرون را در آورد

 رفت. پاکت را در هوا رقصاند. 

 یه چیزی دارم. -
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ها را به صادق داد و سریع پاکت را باز کرد و عکس

 کاغذ را به اشکان. خودش کنار اشکان ایستاد. 

نگاه کن. باباش نوشته مهناز تو اون بوتیک پا جور -

 یه مرد بوده. کن مخبر بوده. نوشته هر روز با 

 زد روی کاغذ.

 خودت ببین. -

 سریع چرخید و به سمت صادق رفت. 

. باباش بهم ببین اینجا رو. عکسای مهنازه با پسرا-

 داد. گفت از یکی از دوستای مهناز گرفته. 

 عقب رفت و دستش در هوا چرخید. 

همه رو از باباش خریدم. غزاله اینا رو فهمیده و مهناز -

 اینا رو بکوبید تو صورتش. کشتتش. برید 
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اشکان با تأسف نگاهش کرد. این مدارک فقط ثابت 

 کرد که روزی مهناز به خطا رفته.می

 194_پارت#

 

یکباره دهان لعیا باز ماند و زبانش بند آمد. دستش از 

هایش به یک نقطه خیره ماند. آهو حرکت افتاد و چشم

 هایش را گرفت و تکانش داد. زده شانهوحشت

 مامان... مامان...-

های آهو و چنگ زد به های لعیا دو زد میان چشمچشم

 شد لب زد. اش. زانوهایش که خم میشانه

 مهناز...-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نرگس نجمی                                                         لب آینه شکستق

 EXCHANGE GROUP  از یکار

هایش بسته شد و سقوط کرد. آهو به سختی چشم

وزن او را روی دستانش انداخت و خواباندش و 

 فریادش پیچید. 

 آمبوالنس. -

ه خودش بیاید، صادق جلو رفت و پیش از اینکه آهو ب

 رفت.ها را پایین میلعیا را روی شانه انداخته و پله

 

* 

  

اشکان صندلی فلزی را عقب کشید و روبروی مهناز 

 نشست و دستانش را روی میز گذاشت. 

 شنوم. می-

 مهناز نگاه را از انگشتانش گرفت و به او چشم دوخت. 
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 چی رو؟ -

 چرا کشتیش؟ -

العملی نشان دهد، با صدای پیش از اینکه مهناز عکس

ی بلند خندید و صادق از اتاق مانیتورینگ  به خنده

زده به او نگاه او لبخند زد. مهناز وحشت مصنوعی

کرد که یکباره اشکان دستانش را روی میز کوبید و می

ایستاد. صندلی روی زمین افتاد و صدایش بارها و بارها 

 منعکس شد. در اتاق خالی 

گم. بهت گفت همه چیز رو به سامان من بهت می-

گه. ترسیدی، برای همین با اون جا شمعی زدی تو می

سرش. به همین سادگی یه دختر رو فرستادی زیر 

 خاک. 

هایش هم حس مهناز لرزش را حتی در استخوان

 کرد. سعی کرد به خود مسلط شود. می
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 گه؟ چی رو... چی رو می-

اشکان میز را دور زد و پشت سر او ایستاد. خم شد و 

 صدایش پایین رفت. 

اینکه معروفه بودی مهناز رستمی. اینکه چطوری -

خودت رو قالب شهیاد کردی. این که چطوری شوهرت 

 سکته کرد و مرد.  به خاطر کثافت کاری تو

ماند.  سر مهناز باال رفت و حتی صادق دهانش باز

فهمید مرگ شهیاد چه ربطی به مهناز دارد. نمی

های مهناز لرزید و اشکان دست در جیبش برد و شانه

هایی که از لعیا گرفته بود را مدرک امضا شده و عکس

 روی میز کوبید. از باالی سر مهناز خم شد و فریاد زد. 

نگاه کن خانم رستمی. این شهادت باباته، این مدرک -

 . اتهکثافت کاری
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ها جدا مهناز میخکوب مانده بود و نگاهش از عکس

 شد. نمی

حاال حرف بزن، واال مجبورم برم همه چیز رو به -

 پسرت بگم. حتی دلیل مرگ پدرش رو. 

وقتی سکوت مهناز کش آمد، آنچنان نعره زد که مهناز 

 چشم بست. 

 گفتم حرف بزن. -

یش هاهایش روی گونهسر مهناز تاب خورد و اشک 

سرازیر شد. اشکان آرام صندلی را بلند کرد و نشست 

 و خم شده به او خیره شد. 

ی تونم بندازمت گوشهمی ببین خانوم. همین االنشم-

 . به نفع خودته حرف بزنی. هلفدونی

دستش را روی میز کوبید و مهناز به پشت صندلی 

 هایش را باز کرد. چسبید. دانه دانه انگشت
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ی مخبر خبر داشتی و سکوت کردی، این هااز جنایت-

 یکی. یه مدتی شغل شریفی داشتی که براش شاهدم

 دارم، این دو تا. 

 ی مهناز پوزخند زد. زدههای وحشتبه چشم

لقا مهین رستمکاله رو که یادت نرفته؟ وقتی بیاد از مه-

ات، بگه و شکایتش رو بذاریم کنار کارهای دیگه

 خوره بهت. یحداقل پونزده سال حبس م

هایش روی میز خودش را عقب کشید و کف دست

 نشست.

 . تازه این مجازات غیر از مجازات قتله-

کرد. تهدید اش درد میقلب و روح مهناز، تمام گذشته

اشکان آنچنان ترساندش که با تمام وجود درماندگی 

اطالعی او از قانون را حس کرد. اشکان از بی

 ث شد لب باز کند. سوءاستفاده کرده و باع
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  من... من شهیاد رو نکشتم.-

 اشکان خندید. 

 ی تو کشت. تو نکشتی، گذشته-

خودش را جلو کشید و خودکار را برداشت. انتهایش را 

 روی میز کوبید و خودکار میان دو انگشتش چرخید. 

سامان گفت وقتی رفته برای باباش آب بیاره، صدای -

 ی مخبر رو شنیده. زمزمه

 سر خودکار به میز خورد و چرخید. 

خورده زمین و زمان برده تا برگرده تو اتاق. وقتی -

 سکته کرده بود.  رسیده شوهرت

هایش روی های مهناز با درد بسته شد. دستچشم

 جانش مشت شد و لب زد. زانوهای بی

 مخبر گفت. همه چیز رو اون گفت. -
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 بله، مخبر گفت و شوهرت سکته کرد. -

به مهناز اجازه داد برای خاطراتش اشک بریزد. صدای 

هقش میان دیوارهای سرامیک شده، میان اتاق هق

اریکی که با یک تک المپ نور گرفته بود، آنچنان نیمه ت

 سنگین بود که اشکان کالفه از جا بلند شد. 

 دیکه کافیه. حاال حرف بزن. -

های نمناکش، ترک کاشی سر مهناز پایین افتاد و چشم

 کهنه را نشانه گرفت. 

 اومد پیشم.... گفت... گفت...-

 رحم صدا بلند کرد. اشکان بی

اجشون مخالفت کنی همه چیز رو به گفت اگر با ازدو-

 سامان میگه.

 مهناز آرام سر تکان داد که فریاد اشکان بلند شد. 
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بلند خانم رستمی. بلند بگو که بفهمی برای رازی که -

 همه ازش خبر داشتن، یه دختر جوون رو کشتی. 

وقتی تصویر سامان پیش چشم مهناز نقش بست، 

 صدایش باال رفت. 

 دونه. سامان نمی-

 فهمه. می-

 مهناز با ترس سر تکان داد. 

ذارم. یه عمر سبزی پاک کردم، ترشی نه، نمی-

درست کردم، جون کندم که سامان درست بزرگ بشه. 

تونید به خاطر دو سه سال اشتباه، من رو پیشش نمی

 سیاه کنید. 

 اشکان که پشت سر او رسیده بود خم شد و نجوا کرد. 
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ی سیاه خودت، خاطر گذشته تو... تو خانم رستمی، به-

 عشق پسرت رو کشتی.

 195_پارت#

 

اش تکیه خورد ایستاد و مهناز آنقدر خم شد که پیشانی

به پیشانی مهنازی که در نوزده سالگی به دوربین 

 لبخند زده بود. 

 خواستم.نمی-

ای که صدایش خفه بود و چشم اشکان روی آینه

ی اتاق مانیتورینگ بود نشست. باید این اعتراف شیشه

 شد. درست ضبط می

 بلند خانم. بلند. -

 مهناز به سختی سر بلند کرد. 
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، چهرهخواستم بکشمش. رفتم... رفتم تو اتاق ماهنمی-

کرد. اومد اونجا. گفت همه چیز رو سرم درد می

 گه. دونه، گفت به سامان میمی

 ضجه زد و اشکان خونسرد نگاهش کرد. 

التماسش کردم. گفتم با ازدواجشون موافقم. گفتم -

فقط حرف نزنه. اما مسخره کرد. گفت... گفت حق 

 که بدونه مادرش چیکاره بوده.  سامانه

اش نشست و خیره به عکسی دست لرزانش روی گونه

 زد.  که لبخند داشت، هق

گفتم نکن، اما گوش نکرد. گفت من و لعیا زندگیشون -

دونه مادرش چه بالیی رو سیاه کردیم. گفت نمی

سرش آورده که شماها دنبالشید. گفت منم زندگی 

حق نداشتم ازدواج کنم،  سامان رو سیاه کردم. حق ..

 دار بشم. حق نداشتم بچه
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های فلزی روی بدن نحیفش تاب خورد و صدای پایه

 ها بلند شد. کاشی

گه، به پاش افتادم. بهم خندید. گفت به سامان می-

 ره. ذاره و با اون از ایران میاونوقت اونم من رو می

چشم باز کرد و به اشکان که دست به سینه ایستاده 

خواست د، نگاه کرد. اگر بنا به زندان و اعدام بود، میبو

 برای یکبار حرف بزند. 

وقتی بابام فقط دو روز بعد از اینکه از پرورشگاه  -

اومدم، از خونه انداختم بیرون در به در شدم. نه 

خاله راهم داد و نه عمو گذاشت بیشتر از یه شب 

پیشش بمونم. سه روز ویلون بودم و آخر برگشتم 

نه. فکر کردم حتی شده کتک بخورم بهتر از خو

 اینه که تو خیابونا بخوابم. 

 اشکان روی میز نشست و پای آزادش تاب خورد. 
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 خب؟ -

کتک خوردم و تو سیاه زمستون، با یه مانتوی نازک -

جلوی در خوابیدم. فرداش رفتم دنبال کار. به بابا گفتم 

ت کرایه خوام، نه ناهار، فقط جای خواب. گفنه شام می

 بدم. 

های کاشی، سیاه سرش پایین افتاد و میان سیاهی

 روزی خودش را دوره کرد. 

یه ماه دنبال کار گشتم تا مخبر استخدامم کرد. تو  -

کارخونه منشیش بودم، اما فقط یه روز. برای 

 . همین شهیاد و شهباز من رو نشناختن

داستان نه تنها برای اشکان، که برای صادق هم جالب 

د که روی صندلی نشست و خیره به مانیتور، دست بو

 زیر چانه زد. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نرگس نجمی                                                         لب آینه شکستق

 EXCHANGE GROUP  از یکار

اش کار کنم. برای من فرقی گفت بهتره تو مغازه-

ای که به بابا بدم، برام کرد، یه لقمه غذا و کرایهنمی

 کافی بود. 

سکوت که کرد، اشکان محکم کوبید روی میز و 

های خندان مهنازی که در عکس دستش ماند روی لب

 رسید. زیبا و به نظر می جوان و

 اش. بقیه-

یه روز که پاساژ تعطیل شد، اومد اونجا. در رو قفل -

گیره، کرد. گفت اگر براش دختر ببرم، برام خونه می

 گیره.ماشین می

 سرش را بلند کرد و لب هایش لرزید. 

تونستم بیکار بشم. برای همین قبول کردم. فکر نمی-

 ه کار دیگه پیدا کنم. اما... کشش میدم تا ی کردم انقدر
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های مهناز دیگر اشکان کنجکاو نگاهش کرد و اشک

اش کافی نبود که آنها را پاک برای خالی کردن غصه

 کرد و مستقیم به اشکان نگاه کرد.

پاساژ، دو تا مغازه اونورتر یه دختر بود که با هم  تو-

کرد. یه مشکل داشتیم. یعنی دائم تیپم رو مسخره می

از فشارهای مخبر اعصابم خورد بود که با  روز انقدر

پاساژ  موهاش رو گرفتم. تو اولین حرفش پریدم و

کشمش. مخبر اومد و غوغا شد. بهش گفتم می

 جدامون کرد. 

های اشکان ش روی میز نشست و دستهایدست

 جمع شد. 

از فرداش اون دختر نیومد سر کار. فکر کردم صاحب -

. خیالم راحت شد تا به خاطر دعوا بیرونش کرده کارش

سه روز بعدش که مخبر اومد و باز گفت یه دختر چشم 
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و ابرو مشکی براش ببرم. خسته بودم، اعصابم داغون 

کردم بر فرض از بابا کتک کنم. فکر بود. گفتم نمی

کنم و کلفتی خورم، براش رختخواب پهن میمی

 کنم. می

دستش مشت شد و عکس میان انگشتانش شکست و 

 لبخند قرمزش ترک خورد. 

گفت اون دختر مرده. گفت اثر انگشت من روی -

شیشه عطریه که همیشه تو کیف دختر بوده. گفت 

گفت اگر جلوی همه دختره رو تهدید به مرگ کردم. 

 گه. همه چیز رو به پلیس می باهاش راه نیام

 اشکان چشم بست و دست صادق مشت شد. 

به خدا من اون دختر رو نکشتم. وقتی دعوامون شد -

ی وسایلش پخش شد. منم کیفش افتاد رو زمین و همه

خواستم پرت کنم سمتش که شیشه رو برداشتم و می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نرگس نجمی                                                         لب آینه شکستق

 EXCHANGE GROUP  از یکار

شیشه رو از دونم چطوری مخبر دستم رو گرفت. نمی

دستم گرفت که اثر انگشت خودش نمونه، اما اون رو 

گذاشت تو جیبش و من رو کرد تو مغازه و در رو بست 

 تا دعوا ختم بشه.

لرزید و دستانش هق میهایش از شدت هقشانه

 بسته بود. یخ

تجربه بودم، ترسیدم. اولین باری که جوون بودم، بی-

کردم تا صبح تو  یکی از دخترای محله رو بهش معرفی

تب سوختم. وقتی... وقتی دیگه اون دختر رو ندیدم، 

 . فکر کردم براش خونه گرفته و از اون محله بردتش

هایش دور بازوهایش زمهریر در تنش پیچید و دست

 حلقه شد. 
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برادر ناتنی دختره اومد سراغم، گفت قرار بوده مخبر -

. اما هر چی به خواهره داد بین خودشون تقسیم کنن

 کاله مونده.حاال خواهرش رفته و سر اون بی

 196_پارت#

 

 از شدت لرز پاهایش باال پرید و در خود مچاله شد. 

گفت یا اون پول رو بهش بدم یا یه جور دیگه باهاش -

 حساب شم. حساب بی

مشت اشکان روی زانویش نشست و مشت صادق رو 

 میز. 

 بابا خونه نبود... -

 سینه باال پرید. لب زدگفت و پاهایش تا 

 بد... بدبختم کرد. -
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اش آنچنان سرش را به میز کوبید که در آن پیشانی

ورم کرد. اشکان از جا پرید و صادق از اتاق بیرون 

 دوید و فریاد زد.

 یه لیوان آب بیارید. -

کرد وقتی با لیوان آب به اتاق رفت، اشکان سعی می

به میز  جلوی مهناز را که مدام و مدام سرش را

 زد، بگیرد. کوبید و فریاد میمی

 ام کرد. بدبختم کرد. بیچاره-

صادق لیوان را روی میز گذاشت و محکم پر شالی که 

 دور گردن مهناز پیچیده بود را گرفت. 

 به خودت بیا. -

 سر مهناز باال ماند و به سقف خیره شد. 

 بدبخت شدم. -
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 هایش گرفت. اشکان لیوان آب را جلوی لب

 بخور. -

دست لرزان مهناز باال رفت و تا اولین جرعه را در 

اش بریزد، نیمی از آن روی میز  ریخت. گلوی تقتیده

اشکان نشست و صادق کالفه به او نگاه کرد. یک... 

سه... پنج دقیقه نه کسی حرف و نه صدایی بلند شد 

 های مهناز. اشکان بلند شد. جز صدای ضجه

 اش باشه برای بعد. بقیه-

 سریع سر تکان داد.  مهناز

 نه. یه عمره این حرفا اینجام مونده. -

 اش کوبید. با مشت به سینه

 ترکم. بذار حرف بزنم. دارم می-
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اشکان مردد پشت میز نشست و صادق پشت سرش 

 ایستاد. 

دیگه... دیگه هیچی برای از دست دادن نداشتم. از -

ی بابا هم. از اون مغازه اومدم بیرون. از خونه

دوشون متنفر بودم. کارم شد لجن بودن، کثافت هر

 بودن. 

 سر اشکان پایین افتاد و سر مهناز باال رفت. 

کرد. جای زنهایی مثل رفتم، مخبر پیدام میهر جا می-

چند وقت یه  من رو خوب بلد بود. به خاطر تهدیداش

 کردم. بار یکی رو بهش معرفی می

بود کشید و دستش را روی آبی که روی میز جمع شده 

 نگاه اشکان با حرکت دست او چرخ خورد. 

ام کرد که دیگه نرفتم پاتوقای خسته یه روز انقدر-

کرد. دو ماه تموم. تا اینکه یکی از  همیشگی. گمم
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دوستای پاتوق رو تو خیابون دیدم. به زور با من اومد 

خونه. بعد هم که مخبر رفته بود سراغم، جام رو لو داده 

 بود. 

اش را روی زانویش کشید و به کف تر شده دست

 دستش خیره شد. 

شهیاد رو فرستاده بود سراغم. بهش گفته بود یکی از -

خواد کمکم کنه. خودش های پرورشگاهم که میبچه

ترسید بازم فرار کنم. گذاشت بیفتم تو نیومد چون می

 دام شهیاد که افتادم. 

 . هایش را رویا پر کرد و صدایش را خلسهچشم

کردم مخبر با عاشقش شدم. عاشقم شد. فکر نمی-

ازدواجمون موافقت کنه، اما کرد و من شدم 

ترین زن عالم. اما... اما از وقتی پا گذاشتم خوشبخت

اومد سراغم. بهش گفتم همه چیز رو  اش دائمتو خونه
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گم و گفت اونم میگه من قاتلم، میگه به شهیاد می

 بودم.  چیکاره

روی دهانش و طعم گس خون را تا محکم کوبید 

 گلویش چشید. 

خفه شدم. هر بار اومد خفه شدم و جلوش رو گرفتم -

 . که دست درازی نکنه

وقتی سرش را پایین انداخت و سکوت کرد، اشکان 

 بلند شد. 

خواست با شما باشه چرا از همون اول بهتون اگر می-

 پیشنهاد نداد. 

شناخته رو نمی یه بار ازش پرسیدم. گفت هیچ کس-

. گفت سمتم نیومده چون که بتونه براش دختر جور کنه

باید یکی باشه که براش پا جور کنه. اما گذاشته زن 

 شهیاد بشم که حساب خودم رو برسه. 
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ی اشکان هیچ خبری نبود. از التهاب و فریادهای اولیه

زنی که با خشم و نفرت پشت آن میز نشانده بود، حاال 

شد صدایش را ود که حتی شرمش میسمبل دردی ب

 برای او بلند کند. 

 چرا غزاله رو کشتی؟-

باز هم زانوهای مهناز باال پرید و دستانش مشت شد 

 روی آنها. 

ی زندگی من سامانه. به خواستم. همهگفتم که، نمی-

کنه. اما سامان زنم، درد میهر جای زندگیم دست می

دید و گفت همه چیز . وقتی بهم خننور زندگی منه همه

رو میگه و رفت سمت در که بره پیش سامان، انگار 

دنیا رو زدن تو سرم. نفهمیدم چطوری اون جا شمعی 

 رو برداشتم و ... 
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سرش را پایین انداخت نگاهش روی لبخند خرد شده 

باقی ماند. اشکان و صادق به آهستگی از اتاق بیرون 

د بین رفتند. صادق به دیوار تکیه داد و چنگ ز

 موهایش. 

فهمم کنم نمیآقا من هر جور حساب کتاب می-

 تونه انقدر حیوون باشه. چطوری به نفر می

های یک اشکان که هنوز تحت تأثیر زندگی مهناز، رنج

دختر از همه جا رانده بود، زبان باز نکرد. به یکی از 

 مامورین اشاره کرد. 

 ببریدش بازداشتگاه. فردا باید بره دادسرا. -

ها باال رفتند. مامور پا کوبید و اشکان و صادق از پله

 اش کوبید. یکباره صادق با کف دست به پیشانی

 به کل این پسره رو یادمون رفت. -

 کدوم پسره. -
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این سامان بدبخت که از دیشب تا حاال یه لنگه پا -

 اینجا.  وایساده

 های اشکان سست شد و به صادق نگاه کرد.قدم

 گی؟ بهش می-

 هایش را باال برد.صادق دست

 197_پارت#

 

 قلب آینه شکست:

 هش بگه. آقا کار من نیست، زنگ میزنم آهو بیاد ب-

رفت، از زیر چشم ها را باال میاشکان در حالیکه پله

 نگاهش کرد. 

به آهو میگی بیاد به سامان بگه مادرش زده خواهر -

 اون رو کشته؟
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 صادق گوشی را از جیبش بیرون کشید. 

ی کافی پریشون هست، بهتره یکی سامان به اندازه-

 از نزدیکاش خبر بده.

 ۱۴۹_پارت#

 

پرهرج و مرج ایستاد و چشم  اشکان وسط سالن

گرداند. سامان را کنار مردی که با قامتی خمیده و 

بند به دست روی صندلی نشسته بود، پیدا کرد. دست

 ی آهو را لمس کرد. صادق شماره

 سالم. -

 سالم سروان کهنمویی. -

 حال مادرتون بهتره؟ -

 . ممنون از شما. برمش خونهدارم می-
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نگاه صادق چرخید روی سامان که سرش را میان 

دستانش گرفته بود و خم شده، خیره مانده بود به 

 زمین. 

 باید باهات صحبت کنم. -

 اتفاقی افتاده؟ -

صادق سریع به سمت خروجی رفت تا سر و صدای 

دوید را خفه زنی که به دنبال شوهر نزولخوارش می

 ند. ک

 بیا اداره. -

 آهو مکث کرد. 

 ی ماه چهره و میام. خونه ذارمپس مامان رو می-

 منتظریم. -
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ی ماه یک ربع بعد، آهو مادرش را به اتاق مهمان خانه

چهره برد و سریع بیرون رفت. وقتی وارد سالن شد، 

دهانش از حیرت بازماند. به سمت آشپزخانه قدم تند 

کرد و وقتی وارد شد، عفیفه را دید که مشغول خرد 

 فرنگی است.  کردن گوجه

 عفیفه. -

های ریزی که عفیفه سر بلند کرد و با پشت دستش تار

 بیرون افتاده بود را، عقب زد.  از زیر توربان

 جانم؟ -

 اینجا چه خبره؟ هیچی تو سالن نیست. -

عفیفه سر تکان داد و کاردش مستقیم قلب گوجه را 

 هدف گرفت. 

 همه رو ماه چهره داد خیریه. اآلنم رفته بیرون خرید. -
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ریز حواسی عفیفه هایی که از سر بیآهو خیره به گوجه

 شد، لب زد. و ریزتر می

 حالش خوب نیست. -

ها را از روی تخته سر داد در کاسهی عفیفه تمام گوجه

 بلور.

 ها بدش میومد. از اون وسیله-

آهو آرام بیرون رفت. باز هم نگاهش چرخید دور سالن 

و چشمش روی قاب بزرگ عکس ماند. تنها مخبر باقی 

فرو رفته در جیب و  مانده بود که با صالبت، با انگشتانی

ابروی باال رفته به سالن خیره مانده بود و با لبخندش 

 کرد. انگار هر حرکت ماه چهره را مسخره می

آهو سری تکان داد. آنقدر ذهنش مشغول بود، آنقدر 

هایش زیاد که توانایی فکر کردن به دلیل دل نگرانی

چهره را نداشت. وقتی راهی اداره شد، به کارهای ماه
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داشت. تمام شب را هایش را باز نگه میتی پلکسخ

در اتاق تنگ بیمارستان راه رفته و به فریادهای از سر 

کابوس مادرش گوش سپرده بود و هنوز هم 

دانست چه چیزی باعث این آشفتگی شده. نمی

بود که اسم  حدسش سخت نبود، اما پذیرفتنش سخت

که دیده هایی مهنازی را که بارها و بارها شنید و عکس

 راند. بود را از ذهنش می
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زد به وقتی وارد اداره شد، صادق که جلوی در قدم می

 سمت او رفت. 

 .خانم کبیری-

 آهو چشم گرداند و به سمت او رفت. 

 سالم. -
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 خوش اومدی. -

 آهو پوزخند زد. 

 کنم. فکر نمی-

برای یک لحظه نگاهش روی سامان که حاال در انتهای 

 رفت نشست. راه می سالن

 کنه؟ سامان اینجا چیکار می-

 صادق نگاهی به سامان انداخت و رو به آهو کرد. 

 بریم یه جایی که بتونیم حرف بزنیم. -

ها سرازیر شد. کمی آهو سر تکان داد و صادق از پله

بعد در اتاق مانیتورینگ نشسته بودند و آهو خیره مانده 

کرد خبر دادن به آهو بود به صادق و او فکر می

های مهناز بوده. دستش از تر از شنیدن حرفسخت
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روی پیشانی رفت تا روی موهای و پشت گردنش 

 ثابت ماند. 

 گیر شد. قاتل خواهرت دست-

چشمانش لرزید.  دستان آهو مشت شد و مردمک

 خواست به زبان بیاورد. اسمی سر زبانش بود و نمی

 . عموتمهناز رستمی. زن-

هایش روی پاهایش چشمان آهو بسته شد و مشت

 ثابت ماند. 

 چرا؟ -

صادق چرخید رو به مانیتور و فیلم ضبط شده را اجرا 

 کرد. 

 بهتره خودت ببینی.-
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هو با صندلی گردان چرخید و وقتی مهناز آشفته را در آ

تر رفت. هر لحظه از فیلم را بلعید. با فیلم دید، نزدیک

اش اشک ریخت و نفسی مهناز نفس برید. با گریهبی

های مداوم سرش پا به زمین کوبید. وقتی فیلم با ضربه

ثابت ماند، دیگر هیچ خشمی از قاتل خواهرش در دل 

پود سرنوشت مهناز با درد دوخته شده  نداشت. تار و

خواست آن بود و تنها امیدش سامانی بود که غزاله می

داد، اما دیگر عصبانی را پرپر کند. نه اینکه به او حق می

نبود. غمزده ایستاد و صادق نگاهش کرد تا به در 

 رسید. 

 بهتره خودت با سامان صحبت کنی آهو. -

 هش کند لب زد. سر آهو چرخید و بدون اینکه نگا

 باشه.-
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وقتی وارد سالن شد و نگاهش روی سامان نشست، 

خواست به او بگوید؟ فکر قلبش زیر و رو شد. چه می

رساند. ای نمینکرد، فکر کردن او را به هیچ نتیجه

ی او وقتی رو در روی سامان ایستاد، از حالت آشفته

نگاهش لرزید. سامان اما انگار با دیدن آهو هر چه فکر 

ن داد که قدمی عقب رفت و منفی بود در ذهنش جوال

 لب زد. 

 آهو... چی شده؟ -

های آهو به سختی کش آمد و طرح لبخندش هیچ لب

 شباهتی به خنده نداشت. 

 بریم قدم بزنیم سامان؟ -

تر و پشتش سامان خیره به او عقب رفت، عقب و عقب

 پله که ایستاد های راهخورد به نرده

 همینجا بگو. -
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ب سامان را با رگ و پی قلبش آهو نزدیک شد و اضطرا

 حس کرد. 

 باید حرف بزنیم. -

 هایش را باز کرد. سامان عصبی دست

خب بیا. من اینجام. چی شده؟ چرا نصف شب ریختن -

 و مادرم رو دستبند زدن آهو؟ چرا؟ 

تر شد و سامان ناباور به قطرات آهو نزدیکتر و نزدیک

 لرزید، نگاه کرد.اشکی که در چشمان آهو می
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 آرام سر تکان داد و دستش روی گلویش نشست. 

 رو... ... نگو آهو... نگو که غزالهنه-
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اش تمام نشد، اما طاقتش تمام شد که صورتش جمله

 را میان دستانش گرفت. آهو جلو رفت. 

 متاسفم سامان. واقعا متاسفم. -

تاب خوردن سر سامان بیشتر شد و درد نبود که در 

، عذاب دو عالم بود، آتش بود که به پیچیدجانش می

 جانش افتاده بود. 

 . نه، دروغه... دروغه-

های سامان افتاد و آهو آنقدر نگاهش کرد که دست

 خیره به او لب زد. 

 چرا؟ آخه چرا؟ -

 آهو کنارش ایستاد. 

طور که من امروز زن . همونبیا بریم بیرون سامان-

 عمو رو شناختم، تو هم باید مادرت رو بشناسی. 
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سرش را پایین انداخت و دستش دور بند کیف مشت 

 شد. 

دیر شد. زن عمو برای من فقط  متاسفم که انقدر-

فهمیدم پشت اون همه عمو بود. شاید اگر میزن

گذره، االن غزاله زنده بود و سکوت و زحمت چی می

 کرد.  عمو تو اون بازداشتگاه سر نمیزن

 هایش لرزید. لب

متاسفم سامان. باید دوباره مادرت رو بشناسی، اینبار -

 نه به عنوان مادر، به عنوان یک زن، یک انسان. 

 فهمید.های او نمیسامان هیچ چیز از حرف

 ترسونی آهو. داری من رو می-

 زهرخند آهو، قلبش را تکان داد. 

 ش. بریم تا برات بگم. بریم دادا-
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وقتی سامان و آهو از ساختمان بیرون رفتند. اشکان 

را به شیشه تکیه داد و به خیابان پر تردد  اشپیشانی

چشم دوخت. وقتی صادق وارد اتاق شد، رو برنگرداند. 

اش که نه، تمام وجودش تب داشت. صدای پیشانی

 صادق باال رفت. 

 استعالم خط مخبر رسید.-

 پیشانی از شیشه جدا کرد و پشت میز نشست. اشکان 

 شنوم. می-

ساعت ده شب با سرور تماس داشته. ساعت چهار -

صبح هم واقعا یه پیام براش رفته که بره باغ. احتماال 

اون تماس رو خود مخبر گرفته و گفته نمیره. ساعت 

پیام داده که بره. اما چرا؟  چهار صبح قاتل عزیزمون

شته وقتی تو زمین اونور داشتن چه نفعی براش دا

 ؟ کردنمخبر رو بسته بندی می
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اشکان دستش را روی صورتش کشید و صدای 

 اش به سختی به گوش صادق رسید. خسته

خودت میگی زمین اونور. قرار نبوده سرور چیزی -

ببینه. مهم نبوده که سرور بره اون باغ، اما مهم بوده که 

 ! خونه نباشه. اینه که چرا داره

 ابروهای صادق باال رفت.

 ی سرور چیکار داشتن؟به خونه-

های اشکان روی میز نشست و ایستاد و دست

 صدایش باال رفت. 

 دونم.دونم صادق. نمیمن نمی-

 صادق لبخند زد. 

دونم. اینکه خب داداش، منم خیلی چیزا رو نمیخیلی-

 زنی.افتخار نداره داد می
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اشکان کتش را روی ساعدش انداخت و به سمت در 

 رفت. 

 رم خونه. کال خوابم صادق. می-

آهو که یه وقت  رم سراغ این چشمبرو آقا. منم می-

 کور نشه از گریه. 

دست اشکان به دستگیره رسید و در حالیکه آن را 

 کشید برگشت و نگاهش کرد. پایین می

 مگه نرفت با سامان حرف بزنه؟ -

 های صادق در هم رفت. ابرو

زده خواهرمو نفله کرده. دل و قلوه که  اترفته بگه ننه-

 خواد رد و بدل کنه. نمی
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اشکان سری تکان داد و از در بیرون رفت. آنقدر خسته 

هایش را مالید و سر بود که تا خانه بارها و بارها چشم

 تکان داد تا خواب از سرش بپرد. 

وقتی وارد خانه شد، امین را نشسته بر مبل دید که 

 کرد.خیره مانده بود به ورودی آشپزخانه و زمزمه می

دارند...بخت بد بین گوهر از خاک برآرند و عزیزش -

 که فلک گوهر ما برده به خاک. 

 با کالم آخر نگاهش چرخید و روی اشکان نشست. 

 خسته نباشید بابا جان. -

اشکان گیج و گنگ به او نگاه کرد. پدری که در این 

تر به نظر تر و افسردهتر، خمیدهچند وقت، تکیده

 رسید. می

 بابا، االن چی خوندید؟ -
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را روی زانوهایش گذاشت و بلند  هایشامین دست

 شد. 

 شعر پسرم. شعر. -

 اشکان جلو رفت و سوییچ را روی میز انداخت.

 فهمیدم. اما...  معنی شعرتون... -

 تلخند امین مثل زهر در تمام وجودش پیچید. 

 مگه مادرت فوت نکرده پسرم؟ -

اشکان با ابرویی باال رفته و ناباور نگاهش کرد تا وارد 

رفت، ها و وقتی باال میشد. پا کشید تا پله آشپزخانه

گیس متنفر خواهد بود. فکر کرد تا عمر دارد از کاله

هایش را عوض کرد و برای اولین بار بدون اینکه لباس

بگیرد دراز کشید. خیره به سقف مانده بود و  دوش

 انگشتانش زیر سرش، در هم قالب شد. 
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 . چهرهازت خوشم میاد ماه-

ای که شد، تصویر ماه چهرههایش بسته میکوقتی پل

 جلوی پایش بلند شد را دید و لبخند زد. 

دونستی، برای اینکه اون دخترا رو پیدا کردم بهم می-

 احترام گذاشتی و از جات بلند شدی. 

 کم صدایش فروکش کرد. لب هایش جنبید و کم

 کنم تو قاتل نباشی.ازت خوشم میاد، آرزو می-

قرار به سامان که خواب او را برد، اما آهو هوشیار و بی

روی نیمکت پارک نشسته و یک ساعت کامل بود که نه 

خورد چشم دوخته بود و به زد و نه تکان میحرف می

بعدا عزاداری کن، االن باید "داد. خودش دلداری می

  "برای سامان خواهر باشی

 سامان. -
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غمی که در سیاهی  های سامان که باال رفت، ازچشم

 هایش دید، لرزید. مطلق چشم

 خوای چیزی بگی؟ نمی-

ی های سامان چنگ خورد به پیراهن چهارخانهدست

 اش. نفس کم آورده بود. سفید آبی

 چی بگم آهو؟ چی بگم؟-

 200_پارت#

 :�🌺�قلب آینه شکست

 آهو متاسف نگاهش کرد. 

 . هر چیزی که حالت رو بهتر کنه-

 پرسم آهو. مادرم اعدام میشه؟ س از تو می. پباشه-

ی کرد از گذشتهنگاهش کرد. فکر می زدهآهو بهت

مهناز بگوید، از مرگ پدرش، از دنیایی که دیگر در آن 
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های از ای نه مادر بود و نه عاشق، تنها پیلههیچ پروانه

هایش را باد برده بود و سامان هم دریده بود که پروانه

هایی که سرا پا د با دستانی خالی و پیلهتنها مانده بو

 خاطره بود. 

. دونم. قتل غیرعمده، یعنی شبه عمدهمن... من نمی-

 .بستگی به نظر قاضی داره

سامان صاف نشست و دستش را پشت نیمکت 

 گذاشت و چرخید سمت او. 

 . دم مادرتهبه شما هم بستگی داره آهو. ولی-

ین وجه قضیه فکر نکرده نفس آهو قطع شد. اصال به ا

خواست قاتل بود. تا همین دو ساعت قبل دلش می

خواهرش را بر سر دار ببیند، اما حاال احساسش را گم 

 کرده بود. 

 دونم. دونم سامان. واقعا نمیمن نمی-
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 سامان پوزخند زد. 

کنی من رو توجیه کنی که اگر ساعته سعی می دو-

خواسته وده که نمیمادرم غزاله رو کشته برای این ب

کثیف بوده به  اش انقدرمن رو از دست بده. اگر گذشته

خاطر پدرش و پدربزرگ بوده و همون کثیفی امروز 

خواسته غزاله رو باعث شده قاتل بشه. گفتی نمی

 بکشه. 

هایش روی زانوهایش تکیه خورد و به رو گرداند و آرنج

 ی خالی روبرویش خیره ماند. سرسره

دونی باید ها رو باور داری پس چرا نمیحرف اگر این-

چیکار کنی؟ مگر اینکه باور نداشته باشی و فقط 

 خوای من رو آروم کنی. می
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ی بلند یکباره از جا بلند شد. سر آهو که باال رفت، سایه

سامان روی او افتاده بود و نوری که از پشت سرش 

 رسید. تابید، عجیب سرخ به نظر میمی

خوام قبول من باورش کردم آهو. نه به خاطر اینکه می-

رو شناختم که اگر  کنم. به خاطر اینکه من مهنازی

پدرم هر شب تو اون کارخونه موند، برام قصه خوند و 

شناسم که نشست تا خوابم ببره. مهنازی رو می انقدر

هاش از کار زیاد ترک خورد و تمام بعد از پدرم دست

بز شد چون روزی ده کیلو سبزی پاک ها ساون ترک

 کرد. 

هاش فرو سرش را باال گرفت و دستانش در جیب

 رفت. 

دونم کی حالم خوب میشه. اصال خوب میشم یا نمی-

دونم، اون مهنازی که غزاله نه. اما یه چیز رو خوب می
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که به خاطر من از جوونی و  رو کشت، همون مادریه

 زندگی و سالمتیش گذشت. 

ی چشمش هایش چه مردانه بود وقتی از گوشهاشک

 فرو ریخت و میان راه آن را پاک کرد و رو گرداند.

من عاشق غزاله بودم، عاشقش هستم. اما عاشق -

مادرمم هستم. برام مهم نیست چی کار کرده، از چی 

خبر داشته و نداشته، یه روزی چی کاره بوده. حاال که 

اون دستای پاکی رو اون از سر ترس و عالقه حاضره 

ی که برای من زحمت کشید تا به اینجا برسم آلوده

خون کنه، منم حاضرم دستش رو بگیرم و از تو اون 

زندان بکشمش بیرون؛ حتی اگر قرار باشه قید همه 

 بدم.  چیز رو بزنم و از اون زندان فراریش

ی او های باریک شدهدهان آهو باز مانده و به چشم

 دید. و سامان همیشگی را نمیکرد نگاه می
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گم رضایت بدید. نمیگم  خوب فکر کن آهو. نمی-

دونم چه داغی رو دلتونه، اون داغ رو دل ببخشید. می

خوام بگم هر تصمیمی منم هست. اما اون مادرمه. می

بگیرید، به احترام داغی که دیدید هیچی نمیگم، اما 

 باش. ئنمادرم رو از اونجا میارم بیرون. این رو مطم

های سنگین دور شد. آهو، سامانی را دید وقتی با قدم

گنجید. سامان برای او یعنی صبر، که در باورش نمی

یعنی آرامش، یعنی سکون. اما سامانی که میدید یک 

مرد جنگجو بود که حاضر بود برای عزیزش دست به 

 هر کاری بزند.  از جا بلند شد و لب زد. 

 ی توئه و الغیر..ن برازندهبود چهرهی ماهنوه-

 201_پارت#
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تگرگ که شروع شد. چشم از سامان که حاال به 

هایش سرعت داده بود برداشت و در جهت قدم

تر شد، مخالفش راه افتاد. هر چه شالق آسمان محکم

ای نداشت جز تر شد و چارههای او هم سریعقدم

ی ملتهبش دم کم دویدن. نفس گره زده بود و سینه

آورد؛ اما دست از دویدن نکشید. گربه از شاخه می

فرود آمد و پیش از اینکه  اشپایین پرید و روی سینه

العملی نشان دهد، پایین جست و در سطل آهو عکس

ای فرو رفت تا شاید سرپناهش شود، اما سقف زباله

پای آهو دوید. مقصدشان بهنداشت و بیرون پرید. پا

بودند که آهو نگاهش کرد و به یکی نبود، اما هم مسیر 

هایش سرعت داد. گربه برنده شد که با دو پرش قدم

بلند خودش را به آن طرف خیابان رساند و آهو دیگر او 

را ندید. گربه زیر ماشین رفت و بدنش را گره زد به 

الستیک و  همان شد سرپناهش. سقف نبود، اما امن 
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پیاده رویی  که رو ایستاد. بود و آهو بود که میان پیاده

هایش کم نمیشد. زد، از سیاهی کاشیهر چه تگرگ می

ابرهای سیاه، همبستر آسمان بودند که نه خیال خواب 

های کرد و دانهداشتند و نه گذر. ماشینش را پیدا نمی

تر، خودشان را به تگرگ هر لحظه بزرگ.تر و سنگین

زدند و هر صدایی را خفه کرده بودند. تن خیابان می

ور خودش چرخید. مرد پشت ماشین نشست. آهو به د

اطراف نگاه کرد و مرد پر گاز حرکت کرد و گربه بود که 

دمش زیر الستیک ماند و وقتی مرد از روی او گذشت، 

حتی برنگشت به پشت سرش نگاه کند. آهو ندید، نه 

سقف کاذبی که شده بود سرپناه بدن مفلوک گربه، نه 

ن نداشت. چشمش که به بدن او را که دیگر استخوا

ماشینش افتاد، دوید و یکباره آسمان از تپش افتاد. 

ماموریتش با مرگ گربه تمام شده بود که آهو دست از 

دویدن برداشت و آرام به سمت ماشین رفت. 
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هایش را تر، گربه نفسدانست چند قدم آن طرفنمی

 کشیده و دم بسته و برای همیشه به خواب رفته. 

اش را تکیه زد به ن نشست و پیشانیآهو پشت فرما

کرد آن. دیگر تردید نداشت، باید مادرش را راضی می

ی لعیا را تصور کرد، آهی از سر به رضایت، وقتی چهره

دانست لعیا حتی به رضایت ناامیدی کشید. بعید می

فکر کند. ماشین را روشن کرد و راه افتاد. دلش 

د که نه سقفی خواست فرار کند. به جایی پناه ببرمی

توانست فریاد بکشد و داشته باشد و نه دیواری. تا می

اش کشید و دل سبک کند. دستش را روی پیشانی

ی گوشی بلند شد. آن را از کیفش بیرون صدای ویبره

کشید و با دیدن اسم سروان کهنمویی سرعتش را 

 ی سبز کشیده شد. پایین برد و دستش روی دکمه

 سروان! -
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 خوبی؟ -

 نونم. مم-

 گفتی؟ -

 گفتم.-

 حالش خوبه؟ -

 دونم. نمی-

 باشه آهو. مراقب خودت هستی دیگه؟ -

لحن صادق ساده بود، اما اینکه میان آه هیاهو کسی بود 

 که حواسش به حال او باشد، لبخند به لبش آورد. 

 هستم. ممنونم. -

 اگر مشکلی پیش اومد خبر بده. -

 ی کبیری پیچید. هیکی تو سر دنده زد و به خیابان خان

 چه مشکلی؟ -
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. من زودتر از هر چی. مثل بد شدن حال مامانت-

 رسم، آژیرم دارم. آمبوالنس می

 اختیار لبخند زد. بی

 ممنونم. -

 خداحافظ. -

 خداحافظ.-

حتی حس اینکه ماشین را به داخل خانه ببرد نداشت. 

پارک کرد، ریموت را زد و وقتی وارد شد، فقط برای 

دوید دست بلند عفیفه که وسط حیاط به دنبال کریم می

 کرد. 

 کریم جان باید بری حموم. -

 کریم خیلی کار داره. نمیاد. نمیاد. -
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اتاق  سره بهزد و آهو وارد خانه شد. یک بلند قهقهه

مهمان رفت و مادرش را چمباتمه زده، کنار کمد پیدا 

 کرد. 

 چرا اونجا نشستی مامان؟ -

 لعیا آرام بلند شد و به سمت تخت رفت. 

یه لحظه ضعف کردم، همینجا نشستم که نخورم -

 زمین. 

آهو شال را از سرش کشید و با مانتو آویزان کرد. 

 روبروی لعیا، روی تخت نشست. 

 هستی که صحبت کنیم؟  خوب انقدر-

 رمق و کنجکاو نگاهش کرد. لعیا بی

 گرفتنش؟ -
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وقتی آهو آرام سر تکان داد، لعیا بعد از چندین روز 

 لبخند زد. 

 خدا رو شکر. -

هایش را به هم آهو با درد نگاهش کرد و لعیا دست

 سایید. 

 کشم باال. . خودم طنابشو میباید بکشنش-

د و آهو دستش را دراز هایش سرازیر شدر آن اشک

 کرد و روی دست او گذاشت. 

 کنی مامان. تو این کار رو نمی-

های درشت شده نگاهش سر لعیا چرخید و با چشم

 کرد. 

 کنم؟ چیکار نمی-

 باید حرف بزنیم. -
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 لعیا یکباره از جا پرید، عقب رفت و صدایش باال. 

اگر یک کلمه حرف بزنی، فقط یک کلمه حرف بزنی -

 بینی آهو.دیگه روی منو نمی

ماه چهره بیرون از آن اتاق ایستاده و در حالیکه از 

ی آخر را به سامان فریاد لعیا چشم بسته بود، جمله

 گفت. 

 نگران نباش پسرم. همه چیز درست میشه.-

گوشی را قطع کرد و در حالیکه دستش روی 

 ی در اتاق مهمان بود، لعیا فریاد زد دستگیره

 خوام بشنوم آهو. هیچی. یهیچی نم-

ماه چهره در را باز کرد و پیش از اینکه وارد شود، 

 صدایش به گوش لعیا و آهو رسید. 

 پدرت چیکاره بود لعیا؟ -
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لعیا رو گرداند و ماه چهره وارد اتاق شد. آهو از جا بلند 

شد و عقب رفت، با آرزوی اینکه ماه چهره بتواند 

 صدا بلند کردمادرش را مجاب کند. لعیا 

 یعنی چی؟ -

کاری شده پا کشید و دستش ماه چهره تا میز منبت

ی زنی که فرزندش را در دراز شد سمت مجسمه

 فشرد.آغوش می

 202_پارت#

 

 یه سوال ساده کردم، پدرت چیکاره بود؟ -

 کارمند اداره برق. -

های ماه چهره مجسمه را برداشت و چشم به رگه

 اش دوخت. طالیی
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تون دید، عاشقت شد. تو رو جلوی مدرسه شهباز-

 اومد به من گفت و من به مخبر. مخبر بعد گفت نه. 

که  چهرهابروهای لعیا باال رفت و گیج و گنگ به ماه

کشید چشم ی گچی میدستش را روی سر بچه

 دوخت. 

 ها برای مخبر خیلی مهم بود. دور از شانشظاهر آدم-

ای که ی جهیزیهدهبود که پدر عروسش حتی از عه

 . خواست برنیادمخبر می

فهمید این قضیه چه آهو روی شزلون نشسته بود و نمی

 ربطی به مهناز دارد. 

خواست ازت بگذره. شهباز عاشق پدرش بود، می-

رو  مهناز اومد که بهت بگه، چون شهباز جراتش

 نداشت. 
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لعیا آن روز را خوب به خاطر داشت. وقتی مهناز را 

اش دیده و چقدر خوشحال شده بود در مدرسه جلوی

بیند. اما آن ی شهباز را میکه یکی از اعضای خانواده

 روز مهناز هیچ حرفی نزده بود. 

 چهره؟ ها چیه ماهمنظورت از این حرف-

ای که جلوی میز ماه چهره پایش را دراز کرد و صندلی

آرایش بود را عقب کشید و نشست و آهو فکر کرد یک 

ی خودش هم گریزان چرا باید از دیدن چهره زن

 باشد؟ 

اون روز به مهناز گفته بودی عاشق شهبازی. دلش -

سوخت و هیچی بهت نگفت سه روز تمام با پدرت 

ی تو رو اون حرف زد تا تونست مجابش کنه تا جهیزیه

 بده. 

 های لعیا درشت شد. چشم
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 چی؟ -

را ماه چهره مجسمه را در دامنش گذاشت و دستش 

 روی آن. 

اگر مهناز نبود، شهبازی هم نبود. عشقی هم نبود. -

ی پدرت تمام اون وسایلی که تو فکر کردی از خونه

ی افتخارت، مهناز خریده بود. اونم با آوردی و شد مایه

زدن از خرجی خودش، پسرش و شوهرش. اون پنج 

ماهی که طول کشید تا عروسیتون راه بیفته به خاطر 

 تونست همه چیز رو یه جا بخره. هناز نمیاین بود که م

نگاه آهو چرخید روی مادرش که گیج به ماه چهره نگاه 

 کرد. می

 سیسمونی آهو هم مهناز خرید. -

 لعیا به خودش آمد و فریاد زد. 
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، به خاطر اینکه یه روزی مهناز چهرهمنظورت چیه ماه-

  جهیزیه من رو داده باید خون دخترم رو ندیده بگیرم؟

 ماه چهره پوزخند زد. 

وقتی شهباز معتاد شد، مخبر بیرونش کرد. شهباز سه -

روز جلوی در کارخونه نشست و مخبر راهش داد فقط 

. شهباز قبول کرد به شرط اینکه حقوقی ازش نگیره

کنی کرد مخبر باالخره کوتاه میاد. فکر میچون فکر می

رو  تا روزی که شهباز زنده بود، کی خرج زندگی تو

 داد؟ می

خواست دست لعیا گیج شده بود، عصبی بود، دلش می

را خفه کند تا نگوید مدیون  چهرهدراز کند و ماه

 نفس کرده. مهنازی است که دخترش را بی

خواست از اون خونه بعد از فوت شهیاد، مهناز می-

بره. اما موند به خاطر شهباز، به خاطر تو که حواسش 
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. با اینکه خودش تو باشه تا مخبر بالیی سرتون نیاره

 خطر بود. 

دونسته، ماه چهره می"در ذهن آهو چرخید. 

 چهرههای لعیا در هم پیچید و ماهدست "دونستهمی

 وی مجسمه برداشت. دستش را از ر

وقتی شهباز فوت کرد، مهناز منتظر بود تا تو بری که -

اش رو عوض رفتی. خوشحال شد و اونم خواست خونه

رو از مخبر گرفتی و این رو من  کنه که تو اولین چک

خوای پول بهش گفتم. بهم گفت تو سکوت کردی و می

 . هاتخون اون دخترها رو بدی به بچه

ایین انداخت و آهو سرش را به دیوار لعیا سرش را پ

 تکیه داد و چشم بست. 

ی خوب دیده بودم، حتی قرارداد بسته براش یه خونه-

خواد. گفت اگر قراره بودیم. اما گفت اونجا رو نمی
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ام برسه، اون پول حق هر سه چیزی از من به نوه

 . ستنوه

 از جا بلند شد و مجسمه روی زمین افتاد. 

هایی که برای تو صادر خبر، گفت چکرفت سراغ م-

ی کوچیک گرفت و . یه خونهکنهمیشه رو اون پاس می

ی پول رو گذاشت روی پولی که گذاشته بودم بقیه

 بانک تا از سودش با آرامش زندگی کنه. 

قدم جلو گذاشت و پایش به مجسمه گرفت و مادر و 

 پسر در آغوش هم قل خوردند تا جلوی در. 

های معصوم نیست که پول مخبر بچه گفت حق این-

دن. . چون یه روز تقاصش رو پس میبشه روزیشون

ریخت به حساب هر ماه دو سوم سود بانک رو می

نون حروم  هاتمخبر تا چک تو پاس بشه و بچه

نخورن. این اواخر حتی مجبور شد از سهم خودش 
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هات راحت زندگی بریزه به حساب مخبر تا تو و بچه

 کنید. 

اش آهو چشم باز کرد و به زنی چشم دوخت که سینه

 پر شده بود از اسرار این خانواده. 

تونست اون پول رو بگیره تونست چشم ببنده، میمی-

ی دویست و بیست متری زندگی و مثل تو توی یه خونه

تونست به جای کارگری، خانومی کنه و فقط کنه. می

  اش رو بزرگ کنه؛ خیلی بهتر از تو.بچه

وقتی جلوی لعیا رسید. دستانش را پشت کمر قالب 

 کرد و خم شد و به چشمان او خیره شد. 

اون کار کرد و تو خانومی کردی. اون به خاطر -

 ی خودش گذشت. های تو، از رفاه بچهبچه

ها له ایستاد و از باال به لعیایی که انگار زیر بار آن حرف

 شد نگاه کرد.می
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 آینه شکست:قلب 

دونم هیچ کدوم اینها دلیل نمیشه از خون دخترت می-

بگذری. اما به این فکر کن لعیا، زنی که از آرامش 

خودش و پسرش گذشت، از سالمتی خودش گذشت 

خوره یه روز گریبانگیرش ی تو میتا نونی که غزاله

اون رو کشته باشه؟ چطور  تونه به عمدنشه، چطور می

ون به جگر نباشه از عذاب وجدان. فقط تونه االن خمی

 رفت، لعیا لجامفکر کن لعیا. وقتی از در بیرون می

 گسیخته پشت سرش راه افتاد.

 چهره؟ پس چرا غزاله مرد ماه-

 پوزخند زد. 
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پس چرا اون خون حاللی که میگی پیشکشی مهناز -

 بوده نجاتش نداد؟

بلندتر  ماه چهره، پشت به او به در خیره مانده و لعیا

 فریاد زد. 

 چون مهناز کشتش. -

 ماه چهره سرش را پایین انداخت و در را باز کرد. 

بود لعیا. تقاص سکوتی که باعث  اون تقاص کار تو-

ی شد خون دخترهای زیادی ریخته بشه. خون ریخته

پرستیت بود. فقط ی من، تاوان پولی تو، نوهغزاله

 مجریش مهناز بود. 

و در را بست. لعیا دور خود چرخید.  از در بیرون رفت

چشمش که به مجسمه افتاد، آن را برداشت، دستش 

 عقب رفت و با تمام توان آن را به در کوبید. 

 بخشم. باید بمیره، بمیره. چهره. نمیبخشم ماهنمی-
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های مادرش شد. شانههقش در سر آهو کوبیده میهق

 را گرفت و او را عقب کشید. 

 خب. بیا بخواب مامان. باز حالت بد میشه. خیلی-

 ببین چی میگه آخه. -

 زد زیر دست آهو و به سمت کمد رفت. 

زنه خوام از اینجا برم. زنیکه یه جوری حرف میمی-

داده. بگو تو انگار خودش که خبر داشته رفته گزارش 

 تقاصش رو با چی پس دادی؟ 

 دستش روی کیف ماند و با دردی عمیق چشم بست. 

 با شهیاد، با شهباز، با... -

آهو اما به مجسمه خیره مانده بود. سر پسرک جدا 

های ریز روی بدن مادر، عمیق بود. خم شده بود و ترک
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شد و آن را برداشت. باید برای رهایی مهناز راهی پیدا 

 دانست چکار. کرد، اما نمیمی

های ها سرازیر شد و همان موقع اشکان از پلهاز پله

 رفت.خانه باال می

 یعنی چی صادق؟ برای چی خبرشون کردید؟ -

ی این رفیق؟ دستور از باالست. همه کردیمچیکار می-

 .چی سر بستگانشون اومده ها حق دارن بدوننخانواده

صدایش حتی به گوش افروز اشکان وارد اتاقش شد و 

که در اتاقش مشغول مرور روزهایی بود که باید به 

 رفت، رسید. دانشگاه می

دونید واقعا . از کجا میصادق اون فقط یه لیسته-

مربوط به اون اجساده. چرا تو دل مردم رو خالی 

 کنید؟ می

 صادق که گوشی را عقب گرفته بود صدا بلند کرد. 
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 زنی؟ ر بابا. چرا سر من داد میبا مهبد تماس بگی-

اشکان عصبی گوشی را روی تخت انداخت و لگد 

محکمی به صندلی گردان جلوی میزش زد. چطور 

توانست رو در روی هفتاد و پنج خانواده بایستد و می

 را نخواهند دید؟  بگوید دیگر دخترانشان

وقتی افروز وارد اتاق شد، هنوز صندلی گردان 

ی گوشی اشکان بلند شده بود. چرخید و صدامی

اشکان با دیدن اسم مهبد نفس عمیقی کشید و خط را 

 آزاد کرد. 

 بگو فرزاد. -

 .ده بار تماس گرفتم. در دسترس نیستی جوون-

 خواب بودم. چی شده؟ -

 صدای نفس عمیق مهبد در گوشی پیچید. 
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ای بود اشکان خیلی بد بود، خیلی. این بدترین پرونده-

 ال داشتم. که تا حا

اشکان متعجب روی تخت نشست. مهبد یعنی جسد، 

یعنی استخوان. چرا چنین چیزی آنقدر به او فشار 

 آورده بود؟ 

 شنوم. می-

افروز روی صندلی نشست و اشکان به سختی به او 

لبخند زد. افروز عالمت داد گوشی را روی بلندگو 

ز بگذارد. اشکان بلند شد و در حالیکه گوشی را روی می

 گذاشت، بلندگو را روشن کرد. می

گم خیلی دقیق نیست، بعدا بهم ببین هر چی دارم می-

ها و گیسای کالهاننگی چرا و چطور؟ هنوز جواب دی

اجساد نیومده که بفهمیم کدوم کاله گیس مال کدوم 
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. هنوز کامل مشخص نشده لیستی که دادید، مال جسده

 همین اجساد باشه. 

 بلند کرد.  اشکان کالفه صدا

 فهمیدم، گفتی کامل مشخص نشده. این یعنی چی؟-

پنج تا از جسدها که مشخصاتشون تو لیست -

ها و فلش بود رو آزمایش کردیم.  متاسفانه گمشده

یکی دراومد. البته باید بگم خوشبختانه چون 

انای بقیه . دیاز بالتکلیفی درمیان هاشونخانواده

 مونده. 

اشکان دستش را محکم روی صورتش کشید. افروز 

 د.گذاشت و لب ز اشدست روی شانه
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 خودشه خانم...؟ -

 افروز خندید. 

 دکتر.  افروزم-

 به، آشتی کردید؟ به-

 اشکان گوشی را از روی میز برداشت. 

 فضولی موقوف فرزاد. برو به کار و زندگیت برس. -

 خط را قطع کرد و چرخید سمت افروز. 

 کنی؟ چی فکر می-

افروز لبخند زد و روی تخت نشست. باز هم برگشته 

بودند به روزهای گذشته، روزهایی که اشکان از پرونده 

 را.  هایشگفت و افروز فرضیهمی

طور که اون اجساد مخبر تیکه تیکه شده، همون-

 . شدن
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 اشکان روی صندلی چرخان نشست. 

 خب. -

ون هر کسی که این کار رو کرده به نوعی انتقام ا-

گیس بیشتر داریم، دخترها رو گرفته. حاال چون یه کاله

پس یه جسد هم بیشتر داریم که میون این جسدها 

 نیست.

 خوبه که. -

 صدای مهبد بلند شد. 

 فقط یه چیزی اشکان. -

 بله؟ -

ما چهل و پنج تا جسد داریم، اما چهل و شش تا -

 گیس. کاله

 نگاه افروز و اشکان گره خورد. 
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  یعنی چی؟-

حوصله ی مهبد اتاق را پر کرد و اشکان بیصدای خنده

 روی میز خم شد. 

 یک کم فکر کن خب مرد مومن. -

شد افروز و اشکان در سکوت بودند و مهبد خسته نمی

 های افروز برق زد. از این خاموشی. یکباره چشم

کاله گیس مخبر. اگر کاله گیسی که سر مخبر بود -

ید تو اون اتاق چهل و چهار مال یکی از این اجساده با

 بود.تا کاله گیس می

ابروهای اشکان گره خورد و صدای کف زدن مهبد بلند 

 شد.
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کشید و هایش را روی زانوهایش میاشکان کف دست

 به افروز خیره مانده بود. افروز لبخند زد. 

 تیک جدیده؟ -

 های اشکان متوقف شد. دست

 حرف بزن دیگه.-

اش نفس عمیقی کشید، به سمت او رفت و گونه افروز

 را نوازش کرد. 

خواسته انتقام بگیره، پس باید از اون اگر قاتل می-

 مفقود شده یه اثری به جا گذاشته باشه. مقتول 

هایش راه هایش را به هم سایید و لبخند تا چشمدست

 گرفت. 
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ای کاله گیسی که سر مخبر انبندم اگر دیشرط می-

بود رو با خود مخبر تطبیق بدن، ثابت میشه که اون 

 . کاله گیس مال مادر مخبر بوده

عقب  های درشت شدهاشکان از جا پرید و با چشم

رفت. کمرش به لب میز خورد و از درد خم شد. افروز 

 خندید. 

 چته؟ آروم باش اشکان.-

  اشکان با درد نالید

دونی اون زن مال چند سال پیشه؟ االن باید می-

 استخوناشم پوسیده باشه. 

داد، خم شد تا افروز در حالیکه کمر او را ماساژ می

 صورتش را ببیند 

 ال چند سال پیشن؟ دونی اون اجساد ممی-
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 اشکان آرام صاف ایستاد و سریع خط مهبد را گرفت. 

های کنم، اما مزاحمتنخوردم، نخوابیدم، دارم کار می-

 ذاره سروان. تو نمی

گم. چیزی از مخبر دارید خوب گوش کن ببین چی می-

 تطبیق بدید؟  ایاندی که بتونید

 شناسی. معلومه که دارم. منو که می-

شکان روی تخت دراز کشید و دستش را روی ا

 اش فشرد. پیشانی

گیسی که سر مخبر بود. تطبیقش بده فرزاد، کاله-

 . احتماال مادرشه

اوهو. مرتیکه پاک زده بوده به سرش. چه آدم باحالی -

 بوده. 
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اشکان قطع کرد و گوشی را روی تخت انداخت. افروز 

ا کنارش نشست و اشکان چشم بسته دست او ر

 گرفت. سکوت افروز که طوالنی شد، چشم باز کرد. 

 کنی؟ به چی فکر می-

 ابروی افروز باال رفت. 

دونی. صد در صد مخبر به خاطر مادرش می-

شده، البته شرط اولیه ژنه که احتماال از  سایکوپت

کنم مخبر باباش رسیده بهش. در این مورد فکر می

 رش بوده. صد در صد تحت تاثیر مادر و رفتار پد

اشکان کف دستش را زیر سر گذاشت و به پهلو 

 چرخید. 

 خب؟ -

ی یک سایکوپت، اصوال وقتی یک نفر میشه انگیزه-

 اون آدم اولین شکارش نیست. 
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اشکان کنجکاو نشست، خودش را باال کشید و 

 چهارزانو شد. 

 خب. -

ها کشته، تکه تکه کرده و بعد رفته کنم سالفکر می-

کرده برای سراغ مادرش. باید جسارت پیدا می

 رویارویی با اون. 

 ای بگیری؟ خوای چه نتیجهها میاز این حرف-

افروز خندید و خودش را روی تشک سر داد و رو در 

 روی او نشست. 

 کنم.فقط دارم از لحاظ روانی بررسی می-

 سش را آزاد کرد و باز هم دراز کشید. اشکان نف

اینا رو ول کن افروز. ما باید بفهمیم برای اون انتقامی -

 که میگی کی انگیزه داشته. 
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رفت تا افروز از جا بلند شد و در حالیکه به سمت در می

 شام را آماده کند گفت 

تو چهل و پنج تا جسد داری، یعنی چهل و پنج تا -

 ها رو یادت نره اشکان.ی اونانگیزه. خانواده

افروز که بیرون رفت، اشکان از جا بلند شد و وارد 

کار بنشیند. نیم ساعت توانست بیحمام شد. نمی

صامت زیر دوش ایستادن هیچ کمکی به باز شدن 

 ها پایین رفت. فکرش نکرد. لباس پوشید و از پله

 ریم بیرون. می افروز-

 صدایش را باال برد. 

 داریم، لباس بپوش.بابا نمیام ن-
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*-* 

 

صادق نگاهی به هرج و مرج روبرویش انداخت و نفس 

 برید. 

 وای خدا. چه خبره. -

 اشکان صدایش را باال برد.

 اید. همه رو با هم خبر کردید. به خدا که دیوونه-

 چشمش که به مهین افتاد، عقب رفت. 

دونی و این جمع من یکی که نیستم. خودت می-

 ق. صاد

تا چرخید، چشمش روی خیرآبادی نشست. حاال معنای 

فهمید. قاب عکس دختری که روی میز او بود را می

هنوز از در بیرون نرفته بود که آهو، دست در دست لعیا 
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های اشکان باریک شده به او وارد اداره شد. چشم

 دوخته شد. 

 سالم. -

آهو جواب داد و لعیا سر تکان داد. نگاه آهو روی 

لقا را جمعیت چرخید. مهین که انگار همین روز قبل مه

زد. مردی کوبید و زار میاز دست داده به سینه می

لرزید خمیده به دیوار تکیه داده و آنچنان زانوهایش می

که پسری جوان، زیر بازویش را گرفت و او را تا 

د تا بنشیند. زن و مرد، پیر و جوان داد کشان هاپلهراه

کردند و اجساد دختر، خواهر و زدند، گریه میمی

 خواستند. دوستشان رو می

کرد. آهو دستش را زده به جمعیت نگاه میلعیا وحشت

 گرفت و جلو کشید. 

 بیا مامان. -
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وقتی دو قدم پیش رفتند، اشکان پشت سر آهو سر 

 ست. خم کرد و صدایش در گوش او نش

 برای چی آوردیش اینجا؟ -

هنوز آهو جواب نداده بود که صادق حرفش با زنی که 

روبرویش ایستاده بود را قطع کرد و به سمت آنها 

 رفت. روبروی لعیا ایستاد. 

ی اون دخترای بخت بفرمایید. نترسید، اینها خانواده-

 ان.برگشته

چرخید و در سرش هیاهویی بود به چشمان لعیا می

 ی داغی که بر سینه داشت. زنی فریاد زد. بزرگ

 خوام خاکش کنم.ی دخترمو بدین. میحداقل جنازه-
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روسری از سرش کند و آنچنان موهایش را کشید که 

 ی موهایش بین انگشتانش ماند.دسته

خواستم عروسش کنم. همش بیست سالش بود، می-

خوام کنار اون . بدین مینامزدش خودشو کشت

 خوام براشون عروسی بگیرم.می خاکش کنم.

 آنچنان فریاد زد که همه صدا بریدند. 

 بچمو بدین. -

شدند. آنقدر فریاد دو مامور او را گرفته و حریفش نمی

 حال روی دست زنان افتاد.زد که بی
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صدا از لعیا در نیامد. نگاهش نشست روی زنی پیر که 

زمین تکیه  اش را بهروی زمین نشسته و عصای چوبی

 خورد. اش را به آن چسبانده و تاب میزده و پیشانی

اش، و درمانده شنید، اما حالت غمزدهصدایش را نمی

 بغض انداخت به گلوی لعیا. 

 وقتی سرش را پایین انداخت، آهو روبرویش ایستاد. 

 مامان، نگاه کن.  نه-

 ی او گذاشت و سرش را باال کشید. دستش را زیر چانه

 ب نگاه کن مامان. اونا هم مثل تو مادرن، اومدنخو-

دنبال جسد دخترشون. مثل من خواهرن و منتظر روزی 

هستن که پزشک قانونی دست از سر خواهرشون 

 برداره.

 صدایش را باال برد و اشک در چشمان لعیا حلقه زد. 
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کردی االن نصف قبول کن مامان، اگر تو سکوت نمی-

شد. ها ریخته نمیاین اشک این جمعیت اینجا نبودن.

 سوخت. این همه دل نمی

قرار او را در آغوش کشید و در لعیا هق زد و آهو بی

 گوشش زمزمه کرد. 

بگذر مامان، به خاطر گناه خودت. به خاطر اون همه -

عمو که دختر که غزاله تاوانش رو داد. به خاطر زن

 همه کمکت کرده. این

 پای لعیا بارید. بغض کرده عقب رفت و هم

کس رو جز مادرش نداره، به به خاطر سامان که هیچ-

خاطر من مامان. به خاطر من که همه جونم آتیشه و 

. نذار یکی دیگه صدام درنمیاد. نذار یه نفس دیگه ببره

 کنم. ازمون کم بشه. خواهش می
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نگاه لعیا چرخید روی زنی که فریاد را از سر گرفته بود. 

تاده بود و مشت به زمین ها افروی مردی که از روی پله

ریخت. روی کوبید. روی جوانی که اشک میمی

شد. چشمانی که دیگر با هایی که دیگر آرام نمیدل

 کشید. امید انتظار نمی

 وقتی نگاهش روی آهو نشست، آهو لب زد. 

 کنم. خواهش می-

سه جفت چشم امیدوار روبرویش را دید و او به دختری 

پیش با چشمان یک غزال  کرد که بیست سالفکر می

ای که از همان به دنیا آمد و نامش شد غزاله. غزاله

روزهای اول نشان داد چقدر شبیه مادرش است. همان 

لجبازی، همان قدر شلوغ و پر سر و صدا. شاید برای 

را بیشتر از آهویی دوست داشت  اشهمین لعیا غزاله

دختری چهره قد کشید و شبیه او شد. که در دامان ماه
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که گرچه مهناز نگذاشت نان حرام بخورد، اما آنقدر 

شبیه مادرش شد که مهناز به او اعتماد نکند. دختری 

خواند. بافت و برایش شعر میکه موهایش را می

دوید. خرید و در حیاط دنبالش میبرایش عروسک می

ای که آخر هم مانند یک غزال گریز پا رفت و غزاله

 دیگر برنگشت.  

 بریده بود وقتی رو به اشکان لب زد.  نفسش

 خوام ببینمش. می-

های آهو روی دهانش صادق ناباور عقب رفت. دست

 نشست و اشکان سر تکان داد. 

 هر وقت که بخواید. -

اما هنوز شک داشت. به نگاهی که در چشمان لعیا 

 داشت که پرسید  دید شکمی

 چیکارش دارید؟ -
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یش، تمام وجودش لرزید تا هاهای لعیا لرزید، شانهلب

توانست حرفی را بزند که خودش هم باور نداشت از 

 دهانش بیرون بیاید. 

 خوام بگم... بگم... ازش گذشتم. می-

 آهو دستش را گرفت و لعیا لب زد. 

ها که حاضرم بمیرم و تاوان نه به خاطر این آدم-

گناهم رو بدم اما از خون غزاله نگذرم. نه به خاطر 

 و مهناز. سامان 

 سر گرداند و آهو در قاب چشمانش نشست. 

به خاطر تو آهو که رهات کردم. به خاطر تو که برات -

مادری نکردم. خواهرت رو ازت گرفتم. به خاطر تو که 

هیچ وقت هیچی ازم نخواستی. به خاطر تو که جون 

. اگر تو دم اگر اون آتیش یه لحظه دیگه بسوزونتتمی

 . گذرمازش می اینطور آروم میشی،
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ی مادرش گذاشت و دستش آهو دستش را روی گونه

 تر شد از اشک. 

بینمش. اما ازش بخشمش، برای بار آخره که مینمی-

 . گذرممی

در آغوش آهو حل شد و هر چه صدا در گوشش بود، 

 خاموش.

 208_پارت#

 

 فصل دهم

اش را صادق پانزده روزی گذشت که دقیقه به دقیقه

کان مدارک را مرور کرد و آهو به خود پیچید. شمرد، اش

ی ماه چهره چیده پانزده روزی که تمام وسایل در خانه

شد، همه چیز عوض شد جز قاب عکس مخبر که پا 

 برجا مانده بود. 
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ی مهبد روی گوشی افتاد، روز شانزدهم وقتی شماره

 اشکان با اوقات تلخی جواب داد. 

 فرزاد! -

 ا شروع کنم؟ خبرها زیاده. از کج -

اشکان نگاهی به صادق انداخت و گوشی را روی 

 بلندگو گذاشت. هر دو به گوشی خیره شدند. 

 خواد.از هر جا دلت می-

اول اینکه حدست درست بود. اون موها مال مادر -

 مخبره. 

 صادق مشتش را در هوا رها کرد. 

 خودشه. -

  مهبد خندید

 .حاال ذوق نکن. خبرها مونده-
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 صادق برای اولین بار با مهبد تند برخورد نکرد. 

 اطالعی. لب باز کن که تو این دو هفته پوسیدیم از بی-

 ی سه ساله بوده. ها یک وقفهبین قتل-

 در آن اشکان از جا بلند شد و صادق از تکاپو افتاد. 

 یعنی چی؟ -

یعنی این قتلها تقریبا از سال پنجاه و هفت شروع -

هفتاد و دو قطع شده و دوباره از سال شده، اما سال 

 هفتاد و پنج شروع شده. 

کردند و مهبد ادامه صادق و اشکان گیج به هم نگاه می

 داد. 

تا کاله گیسی که تو اون خونه خالی پیدا کردید  دو-

مال یه زن جنوبیه که اسمش تو لیست هست. 

گیس دیگه جسدشم اینجاست، اما عجیبه که یه کاله
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نه که تو اتاقک پیدا کردین. یعنی جمعا سه هم مال او

 . گیس مال این خانمهتا کاله

اشکان دیگر توانایی فکر کردن نداشت. سرش را 

میان دستانش گرفت و چشمانش را بست. صادق صدا 

 بلند کرد. 

 یعنی چی مرد حسابی؟ مگه میشه؟ -

 دونم. سر و کار من با علمه.شما پلیسید، من نمی-

ار تو با استخون و جسده. به خدا اگر از آره. سر و ک-

پزشک قانونی اخراجت کنن یکی میشی مثل مخبر که 

 . کشهفقط برای تشریح آدم می

حوصله بلند ی مهبد پیچید و اشکان بیصدای قهقهه

 شد. 

 مهبد، اون زن جنوبی زایمان داشته؟ -
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ای مهبد سکوت کرد و صادق با اخم به برای لحظه

 اشکان نگاه کرد. 

 داشته. چطور؟ -

 اشکان جواب نداد و پرسید. 

 دیگه؟-

همین. یه سری ریزه کاری مونده. بعد از اون باید این -

استخوانا رو مثل عروسک روی هم سوار کنیم و جسد 

 درست حسابی تحویل خانواده بدیم. 

که با مشت روی گوشی کوبید صادق آنقدر عصبی شد 

فهمید چطور یک انسان تا صدای مهبد را خفه کند. نمی

تواند فقط به چشم یک شیء به افراد دیگر نگاه می

 کند. 

این روانیه، به خدا اون اتاق و اون جسدا رو بیشتر از -

 آدمای زنده دوست داره. 
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وقتی سکوت اشکان را دید روی صندلی نشست و صدا 

 بلند کرد. 

 کنی؟ به چی فکر می-

به اینکه مادر شهباز جنوبی بوده. باید بفهمیم اسمش -

چیه. اما از اون مهمتر اینه که کجا این زن رو نگه 

 داشته که نتونه فرار کنه. می

 چرخید.های صادق با هر قدم اشکان میچشم

 یعنی چی رفیق؟-

ها ایستاد و کشویی را بیرون اشکان روبروی کمد فایل

 کشید. 

تونه از خب آدم حسابی، در چه صورت یکی می-

 موهای یه نفر سه بار کاله گیس درست کنه؟ 

 . در صورتی که چند بار موهاش رو بتراشه-
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ی صورتی را بیرون کشید و کشو را اشکان پوشه

 بست. 

بتراشم،  موهاتو تونه بره بهش بگه بیا منخب نمی-

سلولی هم برو دو سال دیگه بیا. اونو نگه داشته، هم

 داشته. 

 تر نگاهش کرد.صادق گیج

 دونی؟ اینو دیگه از کجا می-

 اشکان نشست و پوشه را باز کرد. 

از اونجایی که پونزده روز فقط فکر کردم. افروز گفت -

بره با موردی که در اونها افرادی مثل مخبر زمان می

تونسته در جا خشم ایجاد کردن مواجه بشن. پس نمی

گیس مادرش رو داریم. بره سراغ مادرش، اما ما کاله

رو هم  پس اونم یه جا نگه داشته تا جرات کنه و مادره

 از بین ببره. 
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اش را خوردهصادق دست دراز کرد و لیوان چای نیم

انداخت و در حالیکه  ی لپشبرداشت. قند را گوشه

خندید چای را سر کشید. اشکان روی کاغذی کوبید می

 و آن را از پوشه بیرون کشید.

. ها و ویالهای مخبرهها، زمیناین لیست تمام خونه-

 باید بگردیم و جسدها رو پیدا کنیم. 

ی بعدی را فرو داد که اشکان خیال جرعهصادق بی

 عصبی صدا بلند کرد. 

کنی؟ فقط ار میتو رو خدا بگو تو این پرونده چیک-

 اومدی آهو رو ببری اینور اونور؟ 

ابروهای صادق باال پرید و قند به گلویش. اشکان قدم 

تند کرد و دو مشت محکم کوبید پشت او. وقتی نفس 

صادق باال آمد برگشت و لیست را برداشت و به سمت 

 در رفت.
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 ها.رم سراغ بچهاز تو آبی گرم نمیشه. می-

ی صادق بلند رود صدای رنجیدهپیش از اینکه بیرون ب

 شد. 

اگر یک روز، فقط یک روز رفتم دنبال آهو و به زور و -

سه ساعت معطلی راضیش کردم از اون خونه بیاد 

 بیرون دلیل نمیشه که این پرونده رو ول کردم رفیق. 

ی کفش صندلی را عقب سر داد و از ایستاد، با پاشنه

 کنار اشکان گذشت. 

رسن اون دو تا جسد تا شب می کجان، دونممی-

 پزشک قانونی.

وقتی از در بیرون رفت اشکان مشت محکمی به 

کوبید. صادق همیشه شوخ و آرام را  اشپیشانی

رنجانده بود. برگه را به پوشه برگرداند و پوشه را به 
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کشو. آنقدر به صادق اعتماد داشت که بداند اگر حرفی 

 کند.بزند به آن عمل می

 209_پارت#

 

 پشت میز نشست و کاغذ و خودکار را جلو کشید. 

سواالتش را نوشت؛ سطر به سطر. باید برای تمام 

کرد. از جا بلند شد. کاغذ را ها جوابی پیدا میآن

 برداشت و اولین تیتر را خواند. 

ی کسانی که گفت مخبر با تقسیم ارث آینده چهرهماه"

باید را تضمین کرده. مغازه وام دارد و آهو از باغ متنفر 

را تضمین کرده. اما چرا ی کامیار است. ارث فقط آینده

  "کامیار؟

 ی کالیی را گرفت. گوشی را برداشت و شماره
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 بله قربان. -

خوام. نیا وجود داره رو میهر چی در مورد کامیار بزرگ-

از سال تولد و محل تولد بگیر تا همین االن که 

 کنه. کجاست و چیکار می

 تعقیبش کنیم؟ -

 و انجام بده. کالیی، شما فقط کاری که گفتم ر نه-

 چشم.-

 گوشی را که قطع کرد تیتر دوم را خواند.

ی خواهرش را خراب ماه چهره گفت مخبر آینده"

کرده. ملیحه با کسی که دوست داشت ازدواج کرد. در 

ی ی خوب یک خانه دارد و یک پسر. گذشتهیک محله

اش بدون مخبر خوب بوده. ملیحه خراب شده، اما آینده

 "این حرف را زد؟ پس چرا ماه چهره
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های ملیحه را برای چشمانش را بست و تمام حرف

صدمین بار مرور کرد و هیچ چیز پیدا نکرد. کالفه کاغذ 

را روی میز انداخت و ایستاد. دستانش روی میز ستون 

 شد و چشم به تیتر سوم دوخت. 

چرا آن ماشین باید ساعت شش صبح به باغ "

 ؟ "رسیدمی

جره، روی میز نشست. انگشتانش رو گرداند و رو به پن

ی پنجره، به ابرهای در هم فرو رفت و از زاویه

 دوخت.  خاکستری در هم تنیده چشم

چرا هیچ جا هیچ ردی ازت نیست؟ چرا تو اون کلبه -

هیچی جز اثر انگشت مخبر نبود؟ مگه همونجا تیکه 

 اش نکردی؟ چرا اثر انگشتت نیست؟ تیکه

هایش سکوت محضی بود که میان پاسخ تمام واگویه

 چهار دیواری اتاق پیچیده بود. 
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دونم خودتی. این کار فقط از تو شناسمت، میمی-

 ما چرا؟ برمیاد. ا

هایش روی میز ستون شد و خودش را باال دست

ی ممکن، در دل کشید. روی خط افق، دورترین نقطه

زد. از روی ترین ابر، یک سفیدی کوچک برق میسیاه

میز پایین پرید و نزدیک شد. هر چه نگاه کرد متوجه 

 نشد آن جسم سپید متحرک چیست. لب زد

 شتی؟ کجا قایم شدی؟ کجا یه مدرک جا گذا-

پنج ساعت بعدی را چشم دوخته بود به ابرهای سیاه و 

شد و نه دور. وقتی رو ی سفیدی که نه نزدیک مینقطه

 اش بلند شد. خط را آزاد کرد. گرداند که صدای گوشی

 بگو صادق. -

 مهبد اینجاست. -

 شنوم. می-
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ی مهبد خندید. برای اولین بار با شنیدن صدای خنده

 صادق، یعنی اجساد پیدا شده. حضور مهبد در کنار

 210_پارت#

 

 تا جسد اینجاست اشکان.  دو-

 کجا؟-

 دونی؟ نمی-

 صدای صادق آمد.

 موتور سوار.  خونه قدیمی مخبر، مبدا-

 ی سفید چشم دوخت.اشکان لبخند زد و به نقطه

ها مهبد. تو هم برگرد اداره صادق. بچه منتظر گزارشم-

 اونجا هستن.
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ی سفید باز هم به خیال نقطهخط را قطع کرد و بی 

 ی کالیی را گرفت. نگاه کرد و شماره تیترهایش

 چه خبر؟-

نیا. متولد هزار و سیصد و هفتاد و چهار. کامیار بزرگ-

نیا، نام مادر ملیحه کبیری. نام پدر مهدی بزرگ

التحصیل زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد تهران. تا فارغ

ی سالگی درس خونده و بعد به خاطر سابقههجده 

ی پدرش معاف شده. وارد دانشگاه شده و سه جبهه

رو تموم کرده. یک بار عمل  سال و نیمه درسش

 .ای ندارهسوء سابقه گونهجراحی آپاندیس داشته. هیچ

سکوت کرد و اشکان کاغذ را جلو کشید و جلوی اسم 

 کامیار ضربدر زد. 

 دیگه؟ -
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قربان. البته تمام اینها رو قبال استعالم کرده  هیچی-

 بودیم. 

زرنگ باشید که چیز  دونم، فکر کردم شاید انقدرمی-

 جدیدی پیدا کنید.

 صدای کالیی ضعیف شد. 

 .اش تمیز تمیزهمتاسفم قربان. سابقه-

گوشی را قطع کرد و از جا بلند شد. همیشه به سوابق 

آهو را گرفت و از ی زیادی تمیز شک داشت. شماره

 اتاق بیرون رفت. 

 سالم.-

 سالم آهو، سوال داشتم. -

 بفرمایید. -

 بهم بگو.  دونیهر چی از کامیار می-
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 ها پایین رفت. آهو سکوت کرد و اشکان از پله

 بگو آهو.-

. خود کامیار یه پسر پول دوست و فرصت طلبه-

بین و خود شیفته ست. یک کم عصبیه، ولی بزرگ

یت بحرانش خوبه. در کنار اینها خیلی مادرش رو مدیر

دوست داره، اهل ورزشه. از پیچیدگی مسائل خوشش 

 . میاد. خیلی هم بامعرفته

 اشکان از اداره بیرون رفت. 

 دیگه؟ -

 رسه سروان. چیزی به ذهنم نمی-

 اشکان لبخند زد و در ماشینش را باز کرد. 

دو سویه  موندیگه به من نگو سروان، ناسالمتی نسبت-

 . شده
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 منظورتون چیه؟ -

پشت فرمان نشست و گوشی را روی بلندگو گذاشت و 

 به مگنت چسباند. صدایش در اتاقک پخش شد. 

 هم خواهر زنم میشی، هم همسر برادرم. -

 صدای آهو متعجب بود. 

 ای گرفتید؟ با یه بار بیرون رفتن چنین نتیجه-

 استارت زد و راه افتاد. 

بله، چون برای آهو کبیری با اون همه خط قرمز و -

حساب کتاب، باید یه دلیلی باشه که حتی یکبار با یکی 

 بره بیرون. 

کنید سروان. اگر سروان کهنمویی دستش اشتباه می-

ها بیان بیرون، ایهذاشت که همسرو بوق نمی رو انقدر

 شد من رو ببینه.هیچ وقت موفق نمی
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 اشکان خندید و دنده را عوض کرد. 

ها گفت که با تو کار صادق به یکی از اون همسایه-

 داره؟

 211_پارت#

 

 نه. -

پس از چی ترسیدی که رفتی بیرون؟ ترسیدی پلیس -

 خبر کنن؟ 

 اش در اتاقک پیچید و آهو سکوت کرد. صدای قهقهه

 خب، حاضر باش دارم میام دنبالت. -

 برای چی؟ -

 . باشه؟ یه صحبت جزئی-

 .باشه-
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 ی افروز را گرفت. تا قطع کرد، شماره

 جانم؟ -

عالی قاپو  بال. یک ساعت دیگه تو رستورانجانت بی-

 ببینمت؟ 

 جانم؟ با این هوا؟ -

نگاهی به ابرهای تنیده در هم انداخت و برف پاکن را 

 روشن کرد. 

اتفاقا به خاطر همین هوا. در ضمن به کمکت نیاز -

 دارم. 

 اتفاقی افتاده؟ -

 میفته اگر بیای.-

 زده بود.صدای افروز هیجان

 سورپرایزه؟ -
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ندگی لعیا پورمند اشکان خندید و به خیابان محل ز

 پیچید. 

 دونی که از سورپرایز بدم میاد.می-

 .بینمتباشه. می-

زد. تا زمانی  جلوی خانه پارک کرد و تک زنگی به آهو

رو قدم زد. وقتی آهو از در بیرون که او بیاید در پیاده

رفت، اشکان دست به سینه زیر درخت بلند چنار 

کرد. هنوز هم نگاه میهای او ایستاده بود و به قدم

چشمان او را وقتی که خواهرش را به خاک سپردند از 

یاد نبرده بود. چشمانی که تمام غمش را الجرعه 

سرکشیده و به پاهایش توان داد برای کنترل 

فریادهای مادرش، همدردی با سامان و مبارزه با 

 چهره.سکوت سنگین ماه
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ا دید، ها روقتی آهو روبرویش ایستاد، همان چشم 

 همان زخم عمیق. 

 سالم سروان. اتفاقی افتاده؟ -

 اش را بازگرداند. اشکان سعی کرد انرژی از دست رفته

دنبال اتفاقات بد نگرد، دیگه کافیه. اومدم بریم بیرون -

 . یک کم هوا بخوری. افروزم تو راهه

آهو سری تکان داد و در ماشین را باز کرد و نشست. 

 اد از زیر چشم به او نگاه کرد. وقتی اشکان راه افت

 ره؟ پایان نامه خوب پیش می-

های باران اش را تکیه داده بود و رد قطرهآهو که شقیقه

 کرد. سر بلند کرد. را روی شیشه دنبال می

 ره. در حقیقت اصال پیش نمی -
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. یک کم فکرت رو از این حال و هوا ستذهنت خسته-

 .خارج کن

 ی باران را دنبال کرد. باز هم قطره آهو پوزخند زد و

کشیم رو عوض می مگه میشه هوایی که توش نفس-

 کنیم؟ 

 . کنم که میشهمیشه، بهت ثابت می-

 آهو پوزخند زد و پلک بست. 

 باشه. اگر تونستید ثابت کنید. -

زمان زیادی نبرد تا جلوی رستوران ایستاد و با دیدن 

 افروز لبخند به لبش آمد. 

 اومده. برو تا من ماشین رو پارک کنم بیام.  روزاف-
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هایی نه چندان محکم به آهو آهسته پیاده شد و با قدم

سمت افروز رفت. اشکان وقتی ماشین را پارک کرد، 

 ی صادق را گرفت. شماره

 بله؟-

 سالم. کجایی؟ -

 گفتی بیام اداره اومدم. -

و  های پارک شده رد شداشکان خندید و از بین ماشین

 به سمت خروجی رفت. 

 اومدم عالی قاپو، با افروز و آهو. دوست داری بیای؟ -

 نفس صادق آزاد شد. 

 نه رفیق. اگر کاری تو اداره نیست برم خونه. -
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اشکان از در بیرون رفت و چشم دوخته به گرگ و 

میشی که در آسمان حال جنگ بودند، ایستاد و لبخند 

 زد. 

 زدم. متاسفم. خب، نباید اون حرف رو میخیلی-

 این آخرین تالشته؟ -

 آخر آخرش. -

. ای ندارم جز تحمل اون اخالق نحستباشه. چاره-

 . بینمتمی

چشم  گوشی را در جیبش سر داد و وارد رستوران شد.

که گرداند آهو و افروز را نشسته در دورترین میز، کنار 

ید. رستوران هیچ سن، بغل حوض کوچک آبی د

ای نداشت. نگاهی به ساعتش انداخت. از مشتری

های شش گذشته بود. از کنار میزهایی که نیمکت
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های سنتی، محیط را گرم کرده شان، با رومیزیچوبی

 بودند گذشت و بغل افروز نشست. 

ها یه نیم ساعت دیگه سفارش بدیم خب، خانم-

 خوبه؟ 

 زد. آهو سر تکان داد و افروز لبخند

 . خوبه-

از زیر چشم به آهو که گلدان سفید باریک و بلند را بین 

 چرخاند نگاه کرد.انگشتانش گرفته و آرام آن را می

 خب آهو خانم، ما با صادق چیکار کنیم؟ -

 آهو خونسرد نگاهش کرد و افروز متعجب زمزمه کرد. 

 هاست؟ کنی اشکان، االن وقت این حرفچیکار می-

 دید دست بلند کرد.  گارسون را که

 چای لطفا. -
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گارسون سری تکان داد و دور شد. برگشت سمت 

 افروز و لبخند زد. 

خوام بدونم از من که چیزی نگفتم عزیزم. فقط می-

 .، صادق واجد شرایط هست یا نهدید آهو

 آهو سری تکان داد و تلخ خندید.

 جناب سروان.-

 اشکان.-

اصال تو شرایطی نیستم که  . من االنباشه، آقا اشکان-

 به این چیزها فکر کنم. 

 اشکان دست دراز کرد و گلدان را از دستان آهو گرفت

و وسط میز گذاشت. آهو به بالتکلیفی دستانش نگاه 

 کرد و آنها را زیر میز فرو برد. 
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من نگفتم بشین فکر کن یا تصمیم بگیر. فقط -

تو همین خوام یه چیز رو بدونم، تو همین شرایط، می

 کنه؟ می حالی که داری، حضور صادق اذیتت

 آهو خیره نگاهش کرد. 

 منظورتون چیه؟ -

واضحه آهو. وقتی حال آدم خوب نیست تحمل -

کسانی که از اونا خوشش نمیاد سخت میشه. حاال تو 

خوام بدونم حضور صادق توی همین شرایطی و من می

 کنه یا نه. می اذیتت

ن انداخت تا آهو لبخندش را نبیند. افروز سرش را پایی

 آهو سری تکان داد و لبخند زد. 

پرسید از سروان کهنمویی دارید غیرمستقیم ازم می-

 خوشم میاد یا نه؟ 
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شد چشم اشکان خندید و به گارسونی که نزدیک می

 دوخت. 

 پرسم.نه، دارم مستقیم می-
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هر سه به گارسون که با سرعت قوری سفید و 

کردند و گذاشت نگاه میها را روی میز میفنجان

 حواسشان جای دیگری بود. 

هایش. اشکان کرد و خیره سریآهو به صادق فکر می

به آهو و مشکالتش و افروز به اشکانی که این روزها 

رسید که عجیب بود دنبال امیال آنقدر گرفتار به نظر می

 دق تا رستوران بیاید. صا

ها را وقتی گارسون دور شد، اشکان در حالیکه فنجان

 کرد لب زد. پر می
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 شنوم آهو.می-

های ی نبات را در چای فرو برد و به ترکآهو شاخه

 افتاد چشم دوخت.ریزی که روی بلورهای تنش می

. همکار شما شوخ، خوش قول، دلسوز و بامعرفته-

تونست بهم خبر نده که ن میدونم چواینها رو می

ها اومدن و شاید برای رضایت گرفتن ی قربانیخانواده

از مامان به دردم بخوره. چون وقتی هستن دائم سعی 

با شوخی و خنده من رو از دلمردگی در بیارن.  کننمی

ها دلیل نمیشه که روی احساس من اثر اما تمام این

 . بذاره

 ویش گذاشت. اشکان فنجان افروز را روبر

 ذاره؟ که اینها روت اثر نمی احساست انقدر منفیه-
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خواست بگوید فکر کرد و در عین ای که میآهو به جمله

حال به تایید افروز نیاز داشت که نگاهش کرد و وقتی 

 او سرش را تکان داد لب باز کرد. 

در حقیقت من از مردی که تا این حد شوخ و -

ی من از هم از این خانوادهسرخوشه خوشم نمیاد. جدا 

پاشیده و ایشون اصال درکی از موقعیت من نداره. من 

 سطح درک پایینی تونم به کسی که انقدرچطور می

 داره اعتماد کنم؟ 

وقتی سر باال برد، چشمان اشکان و افروز را خیره دید. 

سرگرداند و با دیدن صادق پشت سرش، آه از نهادش 

برای همراهی کردنش،  های اوبرآمد. به خاطر تالش

 خواست صادق را برنجاند. اصال دلش نمی

روی لب کنار او نشست. دست دراز  صادق با زهرخندی

 کرد و فنجان اشکان را جلوی خودش کشید. 
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 ممنون رفیق، به موقع رسیدم. -

اشکان سر پایین انداخت. واقعا پشیمان بود از این 

هم رنجیده بود، چه  ها. حتی خودشقرار، از این حرف

 رسد به صادق. 

ای شاخه نبات میان انگشتان صادق چرخید و تا لحظه

که تمام بلورهایش ته فنجان را پر کرد، صدا از کسی 

درنیامد. چوب را در سینی گذاشت و رو به افروز لبخند 

 زد. 

 خوبی زن داداش؟ -

 افروز آرام سر تکان داد. 

 ممنون. -

های معذب به آهو نگاه کرد که صادق چشم از موج

زنی که در قاب چای گرفت و به تابلوی مرد فلوت
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ای به دیوار تعبیه شده بود و هر چه در فلوتش قهوه

 دمید، صدایی درنمیامد، چشم دوخت.  می

من بچه پایین شهرم. وقتی میگم پایین شهر تصور -

. دارم از زنمهای شوش و مولوی حرف مینکن از کوچه

هاش هاش خاکیه. خونهزنم که کوچهجایی حرف می

پاشه. بوی زباله و فاضالب به جای بوی داره از هم می

ها با پیچه و وسط همینا بچهها میغذا تو اون کوچه

دمپایی و شلوارای پاره سر یه توپ پالستیکی با هم 

 کنن. دعوا می

فلوت مرد صدا نداشت، هیچ وقت هیچ چیز برایش 

صدا نداشت که چشم از تابلو برداشت و به آهو که با 

 داد نگاه کرد.هایش گوش میسر پایین افتاده به حرف

خرید، اگر یه زن بر فرض محال یه رژ لب می-

ها باهاش قاتی میشدن که بتونن اون رژ رو همسایه
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ازش قرض بگیرن. دختراش به جای اینکه فکر مدرسه 

به شب وسط کردن که شب باشن سنگ جمع می

کوچه بشینن و اون سنگا رو رنگ کنن تا فردا به جای 

 سنگای فانتزی به یه محله باالتر بفروشن. 

کرد. سر آهو باال رفت و افروز متاسف به صادق نگاه می

روی  اشکان اما سرش پایین بود و با سر انگشت

کشید. داستان صادق را های فرضی میرومیزی خط

به سختی از زیر زبانش بیرون  دانست، داستانی کهمی

فهمید صادق آنقدر رنجیده که لب باز کشیده بود و می

 کرده. 

های ها چرخیدم. تو محلهسیزده سال تو اون کوچه-

باالتر به خاطر پونصد تا یه تومنی بار بردم و تو 

تر برای دختراشون رنگ خریدم و سنگ ی پایینمحله
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د خرج داروهای شموند میجمع کردم. هر چی برام می

 مادرم. 

آهو متعجب به او خیره مانده بود. تصور صادقی که 

 باربر باشد سخت بود. 

ها با تیرکمون تو اون محل سر یه دونه پرنده که بچه-

شد غذای شد، چون همون گنجشک میمیزدن دعوا می

. حاال فکر کن اگر یه دفعه یه وانت با دو تا شبشون

 دیگ نذری میومد اونجا چه اتفاقی میفتاد. 

ی سفید را فرو داد و انگشتش در حلقه ای از چایجرعه

 فنجان ماند. 

رفتن. نت اومد. همه از سر و کول هم باال میاون وا-

بابا منو چسبونده بود به خودش تا منم دو تا غذا بگیرم 

. و خرج یه شب شام یا یه ناهار از جیبش کم نشه

ها که باز شد، شروع شد و در دیگ اولش با جر و بحث
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دعوا شروع شد. وقتی به خودم اومدم که سه نفر چاقو 

ها رو گذاشته بود وسط کوچه دیگخورده بودن و وانت 

 و رفته بود. 

اش فنجان چای را پس زد و دستش را روی پیشانی

 کشید. از فشار خون در سرش،

 زد. اش به کبودی می، پوست سبزه

ی خالی تو یکی از اون سه نفر بابام بود و هنوز قابلمه-

دستش بود. اون وسط نه تلفنی بود و نه مثل االن 

شین تو اون محل بود که اونم جفت ای. یه ماگوشی

 الستیکاش پنچر بود.
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صدایش خش افتاده بود. نفس افروز گرفته و 

 های آهو بسته بود. چشم
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 به همین سادگی نشستم تا بابام بمیره. انقدر-

دونستم اگر برم وضعیتش بد بود که با همون سنم می

 بینمش.دنبال کمک دیگه نمی

 رو داد.بغض سنگینش را ف

رفتم که به مادرم خبر بدم. فقط ده تا قدم رفته بودم -

که خواهرمو دیدم. سه سالش بود، مونده بود زیر 

 دست و پای مردم و شاید حتی قبل از بابام مرده بود. 

ی چشمش برای چکیدن سماجت اشکی که گوشه

 کرد را با سر انگشت پاک کرد و چرخید سمت آهو. می

بزرگترم از ترس اینکه خرج و  پنج روز بعد برادر-

 مخارج خانواده بیفته گردنش فرار کرد. مامانم انقدر

کس و ویلون. اگر گریه کرد تا دق کرد و من موندم بی

سرهنگ حیدری که مامور قتل بابا بود به دادم 
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ای داشتم رسید، معلوم نیست االن تو کدوم کوچهنمی

 زدم. پرسه می

سرش را پایین  دستش کنار فنجان مشت شد و

 انداخت. 

های بابامو کنم دیگه صدای نالهوقتی شوخی می-

های خواهرمو که رو خندم، خندهشنوم. وقتی مینمی

 شنوم. نشست تا تو کوچه بچرخونمش رو میدوشم می

 دید، آنقدر که پلک بست. چشمانش تار می

ات از هم گی، وقتی میگی خانوادهپس وقتی از درد می-

غم  بدون یکی هست که شاید مثل تو زانویپاشیده، 

، اما اون کنهگیره، خودشو تو اتاقش حبس نمیبغل نمی

 فهمه. درد رو خوب می

تاب از جا بلند شد، دستش را پشت نیمکت گذاشت بی

 و به چشمان آهو خیره شد.
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ای داره خانوم کبیری. هر کسی برای زندگی یه شیوه-

. مثل تو ن نشستنش برسهایسته تا زمامی یکی انقدر

رسیدی و  اتکه توی تمام اون لحظات به داد خانواده

 تونه بلندتبعد یه جوری نشستی که هیچ کس نمی

ده، . یکی مثل من به خودش فرصت نشستن نمیکنه

چون براش حکم زمین خوردنو داره. امیدوارم کسی 

عی که باشه. یه مرد واق بیاد تو زندگیتون که دلخواهتون

 نه شوخی کنه و نه بخنده.

آمد. هر چه دور و ها کش میهایش روی سرامیکقدم

تر. رفت و سر آهو پایینشد سرش باالتر میدورتر می

عجیب بغض داشت. از خودش عصبانی بود، از دنیا، از 

سرنوشت، از مخبر و مهناز و لعیا و هر که مجبورش 

را  کرده بود روی ظاهر کسی قضاوتش کند و دلش

 بشکند. 
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سرش را باال برد. افروز اشکش را پاک کرد. اشکان با 

 ابروهای گره خورده رو گرداند. لب زد. 

 من چیکار کردم؟ -

اشکان تاب نیاورد. سریع بلند شد و دوید. باید پیش از 

اش پناه ببرد به او اینکه صادق به تنهایی همیشگی

فرو  کرد و نهرسید. آهو اما نه بغضش سر باز میمی

 رفت. می

 من چیکار کردم افروز؟ -

 . اش نشستدست افروز روی دستان کشیده

 تو که خبر نداشتی. -

 آهو محکم سر تکان داد. 
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ها رو کردم. نباید اون حرفنباید قضاوتش می-

زدم. اصال کی به من مجوز این رو داده که راجع به می

 خوامش و تموم. تونستم بگم نمییه آدم نظر بدم؟ می

 هایی که تمامی نداشت لبخند زد. افروز میان اشک

 خوای؟ نمی-

آهو خیره به او سکوت کرد و افروز برای چندمین بار 

 را پاک کرد.  اشک هایش

خوای آهو؟ تو به کسی نیاز داری که دردت رو نمی-

بفهمه. کسی که به جای دست کشیدن روی سرت و 

اش برای کم دلسوزی عمیقا درکت کنه. حتی اگر شیوه

 کردن اون درد طنز باشه. 

 آمد را حبس کرد. اش بیرون میآهی که از سینه

شیده. اگر قبول کن آهو، اون خیلی بیشتر از تو درد ک-

تو خواهرت رو از دست دادی، باهاش یه دنیا خاطره 
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اش رو از داری. در ازای خواهر تو اون تمام خانواده

فرصت نداشته که خاطره سازی کنه  دست داده و انقدر

 یا حتی عزاداری. 

اش را تکان داد و با تاب خوردن فنجان سرد شده

 های چای، چشم گرداند.موج

دونستم، رسیدم. این اتفاقات رو نمیقبال از اشکان پ-

دونستم صادق رو سرهنگ حیدری بزرگ کرده، فقط می

ی سرهنگ تموم های صادق با رفتن به خونهاما سختی

 نشده. 

 آهو عقب رفت و پشتش به نیمکت چسبید و لب زد. 

 نه، بیشتر از این نه. -

 تلخند افروز زهر به قلبش ریخت. 

دید داشته و همسر سرهنگ حیدری وسواس ش-

ناخواسته خیلی صادق رو آزار داده. تا جایی که بعضی 
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رفته بیرون و تو خیابون وقتها صادق از خونه می

گیره پا به پای خوابیده. اما وقتی سرطان میمی

سرهنگ برای درمانش میره. ولی آخرش اون رو از 

دست داد و به نوعی برای بار دوم یتیم شد. سال 

صادف کرد و یکسال تمام بعدش سرهنگ حیدری ت

 گیر بود. صادق سر پاش کرد. زمین

 به چشمان آهو خیره شد.

کنه و کنی چون شوخی میاین مردی که فکر می-

سختی کشیده که بیشتر از هر  خنده جلفه، انقدرمی

 تونه همراه و همدردت بشه. کسی می

های آهو گذاشت و محکم دستانش را روی دست

 فشرد.

آهو.  آرومه، شیطونه، اما نجیبه. صبوره، مرد زندگیه-

 خوای دیگه؟ چی می
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از درد آهو خبر نداشت. دردی که شده بود خاکستر و 

زیر آتش دردهای دیگرش پنهان کرده بود. سر بلند 

 کرد.

 کنم افروز. بهش فکر می-

 افروز خندید. 

 .خوبه-

 دقیقا همین حرف را اشکان به صادق زد. 

که میگی حالت خوبه. خوبه که میگی ناراحت  خوبه-

نشدی. اما خیلی بده که من رو نفهم فرض کردی 

 صادق. 

ی رانندگی داشت و نه حرف زدن. صادق که نه حوصله

کنار اشکان در ماشین او نشسته و به گذر سریع 

 درختان چشم دوخته بود.
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و چه دونست تبا توام صادق. اون بنده خدا از کجا می-

 مشکالتی داشتی؟ 

صادق شیشه را پایین کشید و صورتش را رو به باد 

 گرفت. 

من مشکلی با آهو ندارم داداش. حقیقتا حالم خوبه. -

شنیدم تا بتونم حرف ها رو میشاید باید این حرف

 بزنم. 

 کنه؟می تعریف از گذشته ناراحتت چرا انقدر-

 صادق شانه باال انداخت. 

همین که هر شب صورت اون طفل معصوم جلوی -

 نمبیتا خوابم ببره. همینکه تا یه چاقو می چشممه
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عصبی میشم کافیه. دیگه نیازی نیست در موردش 

 حرف بزنم. 

ابروی اشکان باال رفت و کف دستش روی فرمان 

 کوبیده شد. 

برای همینه تو آموزش پرتاب چاقو نبودی. لعنت به تو -

 شناس.  صادق، خب برو پیش مشاور یا روان

صادق قهقهه زد و دستش را بیرون از پنجره برد و کف 

باز کرد و وزش باد میان انگشتانش را حس دستش را 

 کرد. 

 زن تو که خودش نفهمید چشه ببخشیدا، اما یکیشون-

و کل زندگیش رو به هم ریخت. یکیشون آهو که فکر 

عار بودن. شرمنده داداش، اما کنه خندیدن یعنی بیمی

 ی خوبی از مشاور و روانشناس ندارم.تجربه
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خصیتی نداشته شناس مشکل شمگه قراره روان-

خاریم صادق؟ مهم اینه باشه؟ کدوم یکی از ما گل بی

کوته  که روانشناس خوبی باشه، نه آدم خوبی. انقدر

 فکر نباش 

باشه، من کوته فکرم. بذار ببینم این آهو خانوم -

 کنه که من بکنم؟ خودش رو درمان می

اشکان با ابروهای باال رفته نگاهش کرد و سرعتش کم 

شین پشتی دستش را روی بوق گذاشت. باز شد که ما

 هم سرعتش را باال برد و صدایش باال رفت. 

 تو حقیقتا ناراحت نشدی؟ -

 صادق خندید.

من که گفتم نیستم. راست میگه آقا، ظاهر من خیلی -

 .غلط اندازه

 اشکان سری تکان داد و خندید. 
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 .به خدا که تو مخت تاب داره-

من بوده. تو هم بگو کال امشب شب ترور شخصیت -

 داداش من، تو هم بگو که از بقیه عقب نیفتی.

اش خواست جواب بدهد که صدای گوشیاشکان می

 بلند شد. 

 چی شده کالیی؟ -

 یه چیزی پیدا کردیم قربان. -

 اشکان بلندگو را روشن کرد.

 بگو. -

نیا سال هفتاد و چهار شهید شده، کامیار مهدی بزرگ-

 ا اومده. هم همون سال به دنی

 خب این کجاش عجیبه؟ -

 کالیی خندید. 
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ببخشید قربان فراموش کردم بگم. فروردین هفتاد و -

نیا فوت کرده و بهمن همون سال چهار مهدی بزرگ

کامیار به دنیا اومده. اگر همون فروردین هم ملیحه 

نیا سه کبیری باردار شده باشه که محاله، چون بزرگ

شهید شده، ده یازده ماه بعد  ماه تو بیمارستان بوده تا

 کامیار به دنیا اومده. این محاله قربان. 

 صادق مشتش را در هوا رها کرد و لب زد

. کچل شدیم رفت. دیوانه جانم، یه معمای دیگه-

 شدیم رفت. 

 همان مشت را به سرش کوبید. 

 کشه، استعفا میدم. آقا مخم نمی-

 اشکان لب زد. 

 ممنون کالیی. -
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کردید ما زرنگیم و یه چیزی پیدا فرمودید فکر می-

 خواستم ناامیدتون کنم. کنیم. نمیمی

 صادق صدا بلند کرد. 

 . برو تا نزدم خورد و خمیرتباشه کالیی، یکی طلبت-

کنم. اینم شد چیزی پیدا کردن؟ معما جور کردی که. 

 کم دردسر داریم؟ 

 ان خط را قطع کرد. کالیی بلند خندید و اشک

قاتی کرده. کال  آقا به جون تو، به جون آهو فاز و نولم-

 فیوز پروندم. من دیگه خاموشم. آی ام باتری لوو.
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 چشمانش را بست و سرش را به صندلی تکیه داد. 
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 . دونستی اون دو تا جسد کجانقاتی نکردی که می-

 صادق یکباره نشست و خندید. 

ها رو ریختم تو قرمه، به جون تو پونزده روز لپه-

 ها رو ریختم تو کوفته تا فهمیدم چی به چیه. قرمه

ی صادق پارک کرد و تکیه زد به اشکان روبروی خانه

 در و نگاهش کرد. 

 چی به چیه؟ -

 یجان ادامه داد.صادق با ه

آقا دیدم این یارو قاتله هی ما رو کشونده اینور اونور. -

مثال اون تیکه ها رو با عالمت فرستاده که ما بفهمیم 

مخبر کی بوده و چیکار کرده. بعد فکر کردم تنها جایی 

ی مخبر نداره همون که هیچ رد و نشونی از گذشته

سد و پیدا . تا اینکه گفتی اون دو تا جی مخبرهخونه

 کنم و منم حدس زدم اونجا باشه. 
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 اشکان خندید و به تحسین سر تکان داد. 

 آفرین به تو. -

 صادق با ابروهای گره خورده نگاهش کرد. 

برام جغجغه بخر، اینطوری جواب نمیده. یعنی چی -

 آفرین؟ 

 ی او صاف نشست. اشکان زد روی شانه

 خب، به نظرت چرا ملیحه دروغ گفته؟ -

دونم همه دروغ میگن، همه. تو گیر دادی فقط می من-

 رخ ماه تابان. واال ملیحه هست، کامیار هست. به دو نیم

 زهرا بوده، دیدی که.کامیار تو بهشت-

 صادق دستش را روی دستگیره گذاشت و کشید. 
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من فقط دیدم یکی از ماشین کامیار پیاده شد. بله، -

صورتشم دیدم، اما بعد تو فیلم فقط یه هیکل بود و یه 

 کاله و لباسای کامیار. 

خواست لباس عوض کنه باید خب عزیز من اگر می-

اون لباس ها تو دستش باشه. سراغ ماشین که نرفته، 

پس باید همراهش باشه. در ضمن تا ساعت دو اونجا 

 دیدیمش. 

صادق در را باز کرد، پیاده شد. دستش را روی سقف 

 گذاشت و خمیده جوابش را داد. 

کشه وسط. اگر اگر کار ملیحه باشه پای کامیار رو نمی-

کشه وسط. ببین کار کامیار باشه پای ملیحه رو نمی

 حاال میخوای به کدومشون گیر بدی.

وی گاز در را بست و وارد ساختمانشان شد. اشکان پا ر

گذاشت و راهی خانه شد. آنقدر فکرش مشغول بود که 
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گرفته از سرنوشت بدون خوردن غذا خوابید و افروز دل

ای که آهو در پیش داشت، به خواب صادق، از زندگی

 رفت.

 216_پارت#

 

کسانی که شروع به خواندن رمان نکردند شروع کنند. 

 به پایان نزدیک شدیم.

 

ود که گوشی اشکان زنگ هنوز آفتاب طلوع نکرده ب

خورد. کورمال دستش را روی پاتختی کشید و با لمس 

گوشی، با یک چشم بسته به صفحه نگاه کرد. سریع 

 نشست و خط را آزاد کرد. 

 چی شده صادق؟ -
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میگم اگر با من نبودش هیچ میلی، چرا زد کاسه -

 ی منو داغون کرد؟ کوزه

ور اشکان محکم دستش را روی صورتش کشید. با ن

تابید، نگاهی به خورشیدی که کم جان به اتاقش می

 ساعتش انداخت. 

 تو خوابیدی یا بیدار بودی؟ -

. به جون اشکان اگر فکر کنی خوابیدم مدیون منی-

زدم  همچین تو تخت ولو شدم و تا صبح به سقف زل

روشن شده  که عینهو قوباغه شدم. برای همین ضمیرم

 و یه چیزایی فهمیدم.

ن خودش را باال کشید و سرش را به تاج تخت اشکا

 تکیه داد 

 چی فهمیدی؟ -
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فهمم. به جون جدم اگر دروغ فهمیدم هیچی نمی-

 بگم. 

 .اشکان پتو را عقب زد و نشست

خوام یکی رو قسمتت کنه که بتونه با صادق از خدا می-

خل و چل بازی تو کنار بیاد و انقدر دوستت داشته باشه 

 و من از شرت راحت شم. کنه  تا غصبت

 صادق فریاد زد. 

 آخ جون...آهو... آهو. -

 اشکان با خنده سری تکان داد و بلند شد. 

خواد خونه ملیحه. تو هم هر کاری دلت می رممن می-

 بکن. 
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جنگل. اگر  رمخواد، برای همین میمن دلم آهو می-

گیر شیری، پلنگی، ببری، جونم برات بگه کفتاری، 

 ...یوزپلنگیروباهی، 

اشکان گوشی را قطع کرد و در حالیکه به سمت حمام 

 رفت لب زد. می

 ی تمام عیار. یک دیوانه-

کرد. گرفت، به سوال دومش فکر میوقتی دوش می

ی خواهرش را خراب گفت مخبر آینده چهرهچرا ماه

کرده؟ بعد از حمام به آشپزخانه رفت. چای را که 

هایش درست کرد، افروز وارد آشپزخانه شد. چشم

خمار بود و موهایش پریشان. با مشتش چشمش را 

 ان را برد. اش، دل اشکی بچگانهماساژ داد و چهره

 چی شده بود بیدار شدی خانوم کوچولو؟ -

 ی شیر را برداشت.افروز سراغ یخچال رفت و شیشه
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 خوام برم دانشگاه. می-

 .هخیلی زود-

 لیوان را از شیر پر کرد و شیشه را به یخچال برگرداند. 

خوام برم دنبال آهو ببرمش دانشگاه شاید یک کم می-

 هام گفتم بیان.چند تا از بچهای عوض بشه. به روحیه

اشکان لیوان شیر او را برداشت و در مقابل چشمان 

اش، الجرعه سر کشید. از آشپزخانه که بیرون زدهبهت

 رفت خندید.می

 دستت درد نکنه بانو افروز. -

افروز با لبخند باز هم سراغ یخچال رفت. اشکان در 

هم ی ماه چهره را گرفت و اصال برایش مراه شماره

کند. بعد نبود که آن وقت صبح، او را از خواب بیدار می

شد که صدای ماه چهره از شش بوق داشت ناامید می

 را شنید. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نرگس نجمی                                                         لب آینه شکستق

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 اتفاق جدیدی افتاده سرگرد؟ -

 اشکان متعجب لبخند زد 

 سروان خانم کبیری!-

رسید خواب بوده باشد، ماه چهره که اصال به نظر نمی

 جواب داد. 

کنم اگر این یکی رو هم ه. فکر مینقصتون بیرزومه-

 تونم با این لقب صداتون کنم. حل کنید، قطعا می

 اشکان پوزخند زد. 

 مطمئنید؟ شاید اون موقع زندان باشید. -

 در اون صورت موفق نشدید قاتل رو دستگیر کنید. -

 اشکان کالفه نفس تازه کرد. 

 ی کیه؟ کامیار بچه-
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و اشکان سکوت  چهره مکث کردای ماهبرای لحظه

را  اشکرد. منتظر بود ماه چهره حرف بزند تا هر کلمه

ببلعد. ماه چهره حتی در اوج عصبانیت آنقدر به خودش 

های خوبی به او داده بود و اشکان مسلط بود که سرنخ

کند. برای همین پیش دانست به عمد این کار را میمی

اس از اینکه به سراغ ملیحه برود، با ماه چهره تم

 گرفت.

کنید. من منتظر سوال این رو خودتون پیدا می-

 تری بودم! مهم

اش گردن مشکیابروی راست اشکان باال رفت و شال

 را از گردنش فاصله داد. 

 مثال؟ -

رو دادم. اینبار من سوال  همیشه جواب سواالتتون-

 طرح کنم و شما برید دنبال جوابش، چطوره سروان؟ 
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در کمال تعجب از سر و کله زدن  اشکان سر تکان داد.

 آمد. با این زن خوشش می

 شنوم. می-

چهره اوایل سال پنجاه و هفت به خاطر ضرب و ماه-

اش ی هفت ماههجرح مخبر راهی بیمارستان شد. بچه

 مرده به دنیا اومد. 

گردن را باز کرد. چرا اشکان ماشین را پارک کرد و شال

 شد؟ رفت معماها بیشتر میهر چه جلو می

حالش بد بود که برای اولین بار  گریه کرد، انقدر انقدر-

مخبر دلش سوخت و یه دختر رو گذاشت تو بغلش تا 

بزرگش کنه. اون دختر کی بود؟ االن کجاست؟ وقتی 

 پرسم. بعدی رو میاین رو حل کردید سوال 

 اشکان محکم روی داشبورد کوبید. 

 االن بپرس. -
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تونم نه سروان. تا وقتی نفهمی اون دختر کی بود نمی-

 . سوال بعدی رو بپرسم. سوالم مربوط به همون دختره

 . ستپس زنده-

 صدای پوزخند ماه چهره، خط انداخت روی اعصابش. 

ا این مهم نیست، اگر من نبودم مرده بود سروان. ام-

 مهم اینه که اون کیه.

چهره قطع کرد و پیش از اینکه اشکان حرف بزند، ماه

 فریاد اشکان در اتاقک ماشین پیچید. 

 خوای؟لعنت به تو زن. چی از جونم می-
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 ی صادق را گرفت. سریع شماره

 کجایی؟ -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نرگس نجمی                                                         لب آینه شکستق

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 رسیدم اداره. -

معما طرح حرف زدم. برای من  چهرهاالن با ماه-

 کنه. می

ی ماشین را پایین صادق قهقهه زد و اشکان شیشه

 کشید. 

 . حاال چی هست این معما؟عاشقشم-

را مو به مو تعریف کرد و  چهرههای ماهاشکان حرف

 صادق دقیق گوش داد. 

 گفت دختر؟ -

 . آره-

صادق سکوت کرد و اشکان راه افتاد. پس از چند 

 لحظه صادق جواب داد. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نرگس نجمی                                                         لب آینه شکستق

 EXCHANGE GROUP  از یکار

کنم. تو میری خونه یه بار دیگه پرونده رو مرور می-

 ملیحه؟ 

 . آره-

 . بینمتمی-

ی ملیحه پارک کرد. خط نیم ساعت بعد جلوی در خانه

 ملیحه را گرفت و بعد از سه بوق صدای او را شنید. 

 بله؟ -

 صبح بخیر. -

 صبح شما هم بخیر. خیر باشه سروان. -

 ست؟ کامیار خونه-

 نه. -

 مضطرب شد. 

 اتفاقی براش افتاده؟ -
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زنم نه، فقط دوست ندارم وقتی باهاتون حرف می-

 حضور داشته باشه. 

 بفرمایید. -

 اشکان پیاده شد و به سمت خانه رفت. 

 در رو باز کنید. پشت درم. -

 باشه. -

ملیحه نشسته بود. ماه چهره چند لحظه بعد روبروی 

توانست و آنقدر اعصابش را به هم ریخته بود که نه می

خواست که مقدمه چینی کند. ملیحه روبرویش نه می

لرزید و این از دید اشکان دور هایش مینشست. دست

 نماند. 

 بفرمایید سروان. -
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خوام دروغ بشنوم پرسم و نمیازتون یه سوال می-

 خانم کبیری.

ای نازک ملیحه در هم فرو رفت و پر اخم به او ابروه

 چشم دوخت. 

 بفرمایید. -

 کامیار پسر کیه خانم؟ -

 در آن رنگ لب ملیحه سفید شد و صورتش قرمز. 

 یعنی چی سروان؟ -

ترین مبل به او اشکان از جا بلند شد و روی نزدیک

 نشست. 

. فروردین شهادت همسرتون سال هفتاد و چهار بوده-

 و چهار. جانباز بودن دیگه؟ هفتاد 

 بله.-
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تولد کامیار بهمن هفتاد و چهاره. میشه بگید این -

 چطور ممکنه؟ 

اش را به پشت ملیحه چشم بست و سر سنگین شده

رسید که مبل تکیه داد. آنقدر پیر و ضعیف به نظر می

اشکان لب بست. ترسید بالیی سرش بیاید. چند 

های گره مشت دقیقه ملیحه سکوت کرد و اشکان با

 خورده به او نگاه کرد. 

. در مورد جوابتون تحقیق میشه. باالخره خانم کبیری-

 همه چیز مشخص میشه. جواب من رو بدید لطفا. 

 ملیحه به سختی لب باز کرد. 

 جوابش هیچ تاثیری تو پیدا شدن قاتل مخبر نداره.-

 بذارید من در این مورد تصمیم بگیرم. -

را از روی عسلی برداشت و بین  ملیحه قرآن کوچکش

 دو دست گرفت. 
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شدم. مهدی که فوت کرد، خیلی تنها دار نمیمن بچه-

شدم. سر خودمو با جلسه و کالسای قرآن گرم کردم. , 

کم به این وضعیت عادت یک سالی گذشت و من کم

کرده بودم که توی یه شب برفی، مخبر اومد سراغم. 

چهار پنج سالی بود که ندیده بودمش، حتی ازش خبر 

 نداشتم. 

ا به سینه فشرد. اشکان لب بسته سکوت کرد و قرآن ر

 ای باز شود. بود تا مثل همیشه او داستان بگوید و گره

یه پسر یک ساله همراهش بود. گذاشتم بیاد تو. -

. گریه ی تنها عشقشهگفت... گفت اون بچه ثمره

 کرد. می

ی ابروهای اشکان باال رفت. باور عاشق شدن و گریه

 مخبر محال بود. 
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بعد از سه سال سرطان عشقش رو  گفت همون شب،-

 از دست داده و فقط این بچه براش مونده. 

هایش که سرازیر شد، اشکان طبق عادت بلند اشک

 شد و دور تا دور میز را قدم زد. 

این بچه رو دوست داره که از خودش  گفت انقدر-

. گفت اگر تا حاال هم نگهش داشته به دورش کنه

 عاشق پسرشه. خاطر اون مادرش بوده که 

هایش روی سینه چلیپا شد و قرآن زیر دستانش دست

 گم. 

تر از من کس رو بهتر از من، صالحگفت هیچ-

شناسه که بتونه این بچه رو بزرگ کنه. از قبل نمی

دونم ی بچه رو به نام مهدی گرفته بود. نمیشناسنامه

آشنا داشت که بتونه  مهدی خبر داشت یا خودش انقدر

 مه بگیره. حتی اسم من هم تو شناسنامه بود. شناسنا
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 سرش پایین افتاد و اشکان کالفه نگاهش کرد. 

قبول کردم. اون بچه برای منی که سالها دوا درمون -

کرده بودم و آخر حسرت بچه به دلم موند، حکم 

 رو داشت.  معجزه

 سرش باال رفت و به اشکان نگاه کرد. 

تونه گفتم نمیکامیار رو قبول کردم، اما بهش -

تونه بهش نزدیک بشه و مخبر وقت اونو ببینه. نمیهیچ

قبول کرد. تنها اثری که از مخبر تو زندگی اون پسر 

 موند، اسمی بود که روش گذاشته بودن، کامیار.
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های اشکان پشت کمرش گره خورده بود و دست

 چشمان ملیحه به او. 
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ومد سراغش. شب تا وقتی کامیار پنج ساله شد نی-

تولد پنج سالگیش بود که اومد و گفت طاقت نداره 

ازش دور بمونه. خیلی باهاش جنگیدم، اما گفت 

گیره و من مجبور شدم سکوت پسرش رو پس می

 کنم. 

 اشکش را پاک کرد و قرآن را روی عسلی گذاشت. 

تا وقتی کامیار هفده ساله شد، ماهی یکی دوبار میومد -

تر شون صمیمی و صمیمیاون رابطهدیدش. بعد از می

 شد. بعد هم اون رو برد پیش خودشو...

 شانه باال انداخت.

 دونید. اش رو میبقیه-

توانست باور زده بود. چطور میاشکان هنوز هم بهت

کند روزی مخبر عاشق شده. آنقدر او را دوست داشته 

توجه به که تنها یادگارش را به دست ملیحه سپرده. بی
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کرد و ملیحه اشک ریزان تسبیح حضور ملیحه فکر می

 گرداند. می

 یک باره ایستاد.

  گفتید چه سالی کامیار رو آورد پیشتون؟-

 ملیحه نگاهش کرد. 

 هفتاد و پنج. -

 زده جلو رفت. اشکان هیجان

 گفتید کامیار یک ساله بود دیگه؟-

 ملیحه متعجب از لحن او سر تکان داد. 

 بله. -

یعنی از سال هفتاد و دو با این خانم آشنا شده، بچه -

 دار شده و بعد هم اون رو سپرده دست شما. 

 ملیحه شانه باال انداخت. 
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 دونم چه سالی باهاش آشنا شده.نمی-

 اشکان خندید.

 دونید از کجا؟ دونم. میمن می-

ملیحه در سکوت نگاهش کرد و اشکان نیازی به سوال 

 او نداشت. 

نجایی که از سال هفتاد و دو تا سال هفتاد و پنج از او-

فهمم برای چی. چون ها متوقف شده و حاال میقتل

 مخبر عاشق شده بود. 

هرچند هنوز سخت بود که این را باور کند. اما خاموشی 

ها، وجود کامیار، سپردنش دست ملیحه، این آن قتل

کرد. خوشحال از حل شدن یک فرضیه را ثابت می

ی صادق را یگر، از خانه بیرون رفت و شمارهی دگره

 گرفت. 

 خوای؟ خبر خوب می-
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 خواد به دست و پام بیفته؟ آهو می-

 اشکان پشت ماشین نشست و از ته دل خندید. 

 از فکرش بیا بیرون. -

وقتی بدون اینکه صادق سوالی بپرسد، تمام جریان را 

 . گفت، صادق بهت زده به مانیتور روبرویش خیره ماند

 گی؟ جون صادق راست می-

 کنم. من اینطور فکر می-

 صادق از جا پرید. 

حاال بگید عشق بده. آقا مخبر کبیری به اون عظمت، -

پریشی عاشق شده، اونوقت تو به من با اون روان

میگی از فکر آهو بیام بیرون؟ واال که انصاف نیست. 

لیل تر از کامیار میشه. اینم یه دی ما خوشگلتازه بچه

 دیگه که ما باید به هم برسیم. 
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وقتی اشکان صدای پشت خطی را شنید، صادق 

 متعجب صدا بلند کرد. 

. اگر برگشتی دیدی مردم آهو پشت خطمه-

 دستگیرش کن. خداحافظ. 

اشکان با خنده گوشی را قطع کرد و صادق جواب آهو 

 را داد. 

 بله؟ -

 سالم. -

 سالم. بفرمایید. -

ی پر ادق سکوت. بعد از چند لحظهآهو مکث کرد و ص

 تردید، آهو گفت. 

 تونم ببینمتون؟ می-

 صادق متعجب به مانیتور خیره شد و آرام نشست. 
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 ی قتل منو کشیدید؟ نقشه-

های آهو خندید و عجیب طرح لبخندی که پشت پلک

 صادق نقش بست، دلش را به تب و تاب انداخت. 

 کنید سروان. بازم که شوخی می-

 را خاموش.  تاپصادق پلک باز کرد و لپ

 قرار نیست عوض بشم خانم کبیری. -

تونم . حاال میخواد شما رو عوض کنهکسی هم نمی-

 ببینمتون؟ 

لبخند عمیقش روی صدایش تاثیر  صادق نگذاشت

 بگذارد. 

 بله. مشکلی نیست. بفرمایید کجا خدمت برسم. -

 میام اداره. -
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ابروهای صادق باال پرید. همه چیز این دختر عجیب 

 بود. 

 من هستم. هر وقت دوست داشتید در خدمتم. -

 قطع کرد و به مانیتور خاموش شده چشم دوخت. 

مذهبت رو شکر، باید به بچمون بگم اولین قرارمون -

 ی آگاهی بوده. تو اداره

یک ساعت بعد که اشکان وارد اتاق شد، از پشت میز 

ی مقابلش را بست. به پهنای صورت بلند شد و پرونده

 خندید.می

 تر. پیداش کردم رفیق، اما قبلش یه خبر مهم-

سی آویزان کرد گردنش را به جالباو شال اشکان بارانی

 و جواب داد 

 خبر مهمت اومدن آهوئه؟ -
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 صادق فریاد زد. 

زنی. یعنی چی که اش جر میآقا قبول نیست، تو همه-

 دونی؟ ذاری ذوق کنم؟ حاال از کجا مینمی

 اشکان خندید و روی صندلی نشست. 

 آهو به افروز گفته و افروز به من. -

 این آهو.  عجب دهن لقیه-

 عی روی ابروهای اشکان نشست. تصن اخمی

درست حرف بزن. بنده خدا قرار بود بره دانشگاه -

 . پیش افروز، برای همین بهش خبر داده که نمیره

 هایش را به هم کوبید. صادق دست

 ترم. بینی؟ من از دانشگاه مهمجانم، می-

 اشکان لبخندزنان سری به تاسف تکان داد. 

 حاال خبر اصلی رو بده. -
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 اش کشید. صادق سر خودکار را روی شقیقه

 خبر اصلی آهو بود دیگه. -

 اشکان فریاد زد. 

 صادق، آدم شو. -

بلد نیستم. اما خب خبر دیگه اینه که فهمیدم دختر -

 کیه.  چهرهماه

 اشکان از سرعت عمل او جاخورد. 

 واقعا؟ -

 .صادق پرونده را برداشت و روبروی او نشست

ای که به هر نوعی ا تمام اسامیببین من اینج-

باهاشون برخورد کردیم رو نوشتم. بعد یادم افتاد که 

 ملیحه بهت گفته ماه چهره فامیلیش رو عوض کرده. 

 کاغذی را از پوشه بیرون کشید و گرفت سمت اشکان. 
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 اینجا رو بخون.-

 219_پارت#

 

اشکان کاغذ را گرفت و چشمش روی اسامی چرخید. 

 برای برای سوم چشمش میخکوب ماند. یکبار، دوبار و

 نه، امکان نداره.-

داره جونم. مگه نگفتی ماه چهره فامیلی مادرش رو -

 انتخاب کرده؟

 اشکان آهسته و ناباور سر تکان داد. 

 آره. -

خیز شد و خودکار را روی فامیلی ماه چهره صادق نیم

 گذاشت. 

 اینجا نوشتمش، نهاوندی. حاال اینجا رو ببین. -
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کان باز هم به نامی که زیر خودکار صادق پنهان اش

 شده بود خیره ماند. 

 کنی این اتفاقیه؟عفیفه نهاوندی. فکر می-

 وقتی نشست، اشکان برگه را روی میز پرت کرد. 

تو این خانواده چه خبره؟ من فکر کردم مخبر دیوونه -

 .انبوده. اینا همشون دیوونه

و در را باز کرد و پیش از اینکه صادق جواب دهد، آه

نگاه تیزش روی اشکان نشست. صادق با دیدن او 

 اش را در هوا تکان داد. سریع انگشت سبابه

خوای یه چیزایی از اختالل شخصیتی داداش. کی می-

 زنت یاد بگیری؟ 

 اش را خاراند. کمی شقیقه

 حاال اسم این درد و مرضشون چیه؟-
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 آهو همینطور میخکوب به اشکان نگاه کرد و جلو رفت. 

صداتون تا وسط راهرو اومد. کدوم یکی از ما -

 ست؟ دیوونه

اشکان کالفه سر تکان داد و به پشت میزش رفت. 

صادق برگه را از روی میز برداشت و به سمت آهو 

 رفت. 

 چیه؟  چهرهفامیلی ماه-

 آهو متعجب نگاهش کرد. 

 نهاوندی. -

صادق سر تکان داد، برگه را جلوی او گرفت و آهو با 

 تردید آن را گرفت. 

اش رو چهره امروز به اشکان گفته یه روزی بچهماه-

سقط کرده و مخبر یه دختر بهش داده که به جای اون 
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بزرگش کنه. گفته بگردیم دنبال اون دختر. حاال شما 

 ببینید. 

فیفه گذاشت. کنار آهو ایستاد و خودکار را روی نام ع

صدا به صادق زد و بی های آهو درشت شد. لبچشم

 نگاه کرد. صادق دست به سینه عقب رفت. 

 شما هیچ وقت به این قضیه شک نکردید؟ -

 آهو آرام سر تکان داد. 

وقتی من به دنیا اومدم عفیفه اونجا بود. همیشه -

عفیفه صداش کردم. هیچ وقت در مورد فامیلیش 

 ست. رای من اون فقط عفیفهنشدم. ب کنجکاو

 صادق پوزخند زد و عقب رفت. 

 بله. کال به جزئیات توجه ندارید. -
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آهو توان عصبی شدن نداشت، دلیلی هم نداشت. 

گفت و آهو فکر کرد چطور به صادق حقیقت را می

خودش قبوالنده که حواسش به همه چیز و همه کس 

یلش را هست و عفیفه آنقدر مهم نبوده که حتی نام فام

 ای چشمش روی فامیلی کریم نشست. بداند. لحظه

 . نهاوندیه فامیلی کریمم-

 صادق سر تکان داد.

 . بله-

همان لحظه سر جایش خشک شد. هر سه به هم نگاه 

 کردند. صادق بلند خندید. می

شید؟ واقعا های اشکان ناراحت میاونوقت از حرف-

 دیوانه کننده ست شرایط. 

جلو رفت. نشست و آرنجش تکیه خورد به میز آهو آرام 

اش را بین انگشتانش گرفت. صادق و اشکان و پیشانی
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کرد، اما به هم نگاه کردند. اشکان آهو را تحسین می

فهمید که آهو چه حسی دارد. او صادق به خوبی می

شاهد تکه تکه شدن شخصیت تمام افرادی بود که با 

ق داده و اعتماد کرده آنها زندگی کرده بود، به آنها عش

 بود. 

 اشکان از جا بلند شد. 

باید برم سراغ این عفیفه خانم. حتی فکرشم -

از کسی که مثل دختر خودش  چهرهکردم ماهنمی

 بزرگش کرده یه خدمتکار بسازه. 

 آهو سر بلند کرد و صدایش باال رفت. 

که پدر من رو بزرگ کرد. اگر حال و  چهره همونیهماه-

فیفه اینه حتما یه دلیلی داره. قضاوت نکنید روز ع

 سروان.
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اش را اشکان که به حد مرگ عصبی بود، بارانی

برداشت و بدون جواب از در بیرون رفت. صادق 

 روبروی آهو نشست. 

چای یا آب؟ ببخشید که اینجا وسایل پذیرایی مهیا -

 نیست.

 آهو فقط نگاهش کرد. صادق خودش را جلو کشید. 

کنی. این رو ات احساس غریبی میاالن با خانواده-

. اما این رو هم باید درک کنی که هر اتفاقی فهمممی

های سنگین. برای افتاده که منجر شده به این دروغ

ها رو با خودش حمل های سال این دروغاونی که سال

شنوی تموم تر و بدتر از تو که فقط میکرده، سنگین

کنی برای نداشتن. فکر می ایچارهشده. شاید واقعا 

چهره ساده بوده که با فردی مثل مخبر زندگی کنه؟ ماه

ها تو روی یا برای مهناز آسون بوده که تمام این سال
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سامان نگاه کنه و عذاب وجدان نداشته باشه؟ حتی 

دونم دونی با چه حالی زندگی کرده؟ میمادرت می

ید عصبانی پذیرفتنش سخته، شاید حتی بیشتر با

باشی تا دلشکسته، اما عصبانیت باعث نمیشه احساس 

آرامش کنی. تو فقط اون آرامشی که ازت گرفتن رو به 

 خودت بدهکاری. 

یک نفس حرف زده بود تا آهو کمی آرام شود، اما در 

کرد که دیگر از هیچ چیز آن لحظه آهو به این فکر می

در کند. آنقشود، تلخی نمیرنجد، شوکه نمینمی

شکسته بود که دیگر جای سالمی نداشت. ماه چهره 

کرد. اما بهای گفت، شکستن آدم را قوی میدرست می

پناهی، اعتمادی، بیسنگینی داشت این قوی شدن. بی

احساس ناامنی بهایی بود که آهو داده و حاال 

اش بردارد و راجع به توانست دست از پیشانیمی
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اش کرده فریب دورهخودش فکر کند، نه کسانی که با 

 بودند.

 220_پارت#

 

 باید یه چیزی رو بهتون بگم.-

 صادق سراپا گوش به او چشم دوخت. 

کردم اشکان رو دوست برای یه مدتی من فکر می-

 دارم. این رو شما فهمیده بودید. 

صادق از اینکه آنقدر راحت حرف از عشق به مرد 

 زد، ابرو در هم کشید. دیگری می

 خب؟ -

 واستم بگم اشتباه کردم. خمی-

 منظورت چیه؟ -
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آهو خودش را جلو کشید، حاال بین آنها فقط یک میز 

 ای بود. کوچک شیشه

دیشب فقط فکر کردم. نتیجه این شد که هیچ وقت -

مردی رو که باعث بشه تحسینش کنم ندیدم، تا وقتی 

ی اطراف من با سروان آشنا شدم. کل اجتماع مردانه

شد که سقف آرزوهاش یه مطب بود شامل سامانی می

و دو سه تا مریض و ازدواج با غزاله. کامیار که با یه 

ی دوبلکس و یه باشگاه و یه ماشین آنچنانی خونه

. و نهایتا پدربزرگم که کنهاحساس خوشبختی می

 تکلیفش معلومه. 

صادق سرش را پایین انداخته و موشکافانه به انعکاس 

 کرد. ز نگاه میی میی آهو در شیشهچهره

دونم اون حسی که داشتم عشق بود یا هنوز نمی-

تحسین، اما گذشتن از سروان نه من رو کشت و نه 
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باعث شد زانوی غم بغل بگیرم. شاید برای اینکه 

 دردهای بزرگترین داشتم. 

سر صادق باال رفت و به چشمان آهو که دستانش دور 

 زانوهایش قالب شده بود چشم دوخت.

 کنی؟ ر میبهش فک-

 آهو صادقانه جواب داد. 

روزی که آشتی کردن با خودم عهد کردم که -

تونم تو چشمای افروز نگاه فراموشش کنم، چون نمی

کنم، ادعای دوستی کنم و پنهانی عاشق شوهرش 

 باشم. 

 صادق سر تکان داد. 

 کنم، اما این جواب من نبود. درک می-
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به این سرعت هر روز کمتر از روز قبل. و این که -

فکرم داره آزاد میشه باعث شد به این نتیجه برسم 

شاید احساسم رو اشتباه گرفتم. فقط زمان نشون میده 

 که واقعا چه حسی داشتم. 

 نفس عمیقی کشید و صاف نشست. 

 خواستم باهاتون صادق باشم. فقط می-

شده  صادق لبخند زد، پا روی پا انداخت و با سری کج

 نگاهش کرد. 

 رای چی؟ چرا باید باهام صادق باشی؟ ب-

آهو دم عمیقی گرفت و پیش از اینکه شک و تردید 

 باعث شود که سکوت کند، کلمات را بیرون ریخت. 

دهم اگر بخوام بیشتر باهاتون آشنا بشم، ترجیح می-

 همه چیز شفاف باشه. 
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 اگر؟ -

 آهو به زیرکی او لبخند زد. 

بله، اگر. چون شما هم یک طرف قضیه هستید و -

دونم بعد از برخورد دیشب آیا مایل به آشنایی نمی

 بیشتر هستید یا نه. 

صادق دستانش را سر زانو کوبید و یک باره ایستاد. 

اش را از روی جا لباسی برداشت و برگشت بارانی

 کرد. سمت آهو که با چشم او را تعقیب می

 ا بریم؟ نزدیک ناهاره، کج-

 آهو لبخند زد و بلند شد. 

. یه جای نزدیک که اگر الزم شد کنهفرقی نمی-

 برگردید اداره معطل نشید. 
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صادق در را باز کرد و کنار ایستاد و با دست به بیرون 

 اشاره کرد. 

 شدم.  ی این فهم و کماالتتاز اول شیفته-

اش را گرفت. از در بیرون آهو به سختی جلوی خنده

رفت و صادق پشت سرش راه افتاد. صدایش را پایین 

 برد. 

 ممنون که این فرصت رو بهم دادی. -

آهو لبخند زد و صادق با سری افراشته، همراه او از 

 اداره بیرون رفت. 

 221_پارت#

 

همان لحظه اشکان پشت فرمان ماشین عصبی به 

 زد. موهایش چنگ می
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رد، پس برای همین همه چیز رو به ملیحه سپ-

این اون  ی کارخونه.دونست کامیار میشه همه کارهمی

ی کامیار رو تضمین گفت. آینده چهرهچیزیه که ماه

 کرد.

کرد چهره فکر میحال تنها دو سوال مانده بود، چرا ماه

ی ملیحه خراب شده و چرا ماشین باید ساعت آینده

دانست جواب تمام بود. میشش صبح در لواسان می

چهره بخواهد. روبروی درب الت را باید از ماهاین سوا

ی کبیری پارک کرد. عفیفه که او را از آیفون دید. خانه

سریع نقاب توری خیسی که در دستش بود را در جیب 

پیراهنش گذاشت و در را باز کرد. با ورود اشکان به 

 داخل خانه دوید و صدا بلند کرد. 

 ، بیا پلیس اومده. چهرهماه-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نرگس نجمی                                                         لب آینه شکستق

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ره از روی شزلون بلند شد، موهای کوتاهش را ماه چه

اش را روی موهایش ثابت کرد باال زد و تل تازه خریده

ها دید که و از در بیرون رفت. اشکان را از باالی پله

 شود و به آهستگی پایین رفت. وارد می

 خیلی خوش اومدید سروان. -

های باریک شده نگاهش کرد. هنوز اشکان با چشم

 ها را تمام کند که صدا بلند کرد. چهره پلهماهمانده بود 

 کامیار پسر مخبره. چرا این رو نگفتید؟ -

اش را در دست گرفت و ایماه چهره دامن بلند سورمه

 دست دیگر را در هوا تکان داد. 

کنید من باید همه چیز رو ای بابا سروان، چرا فکر می-

 بالید کجا رفته؟ بگم؟ پس هوشی که بهش می

ی آخر را پایین رفت و دامنش را رها کرد. وقتی به هپل

های نرم و خفیف رفت، صدای ضربهسمت سالن می
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ها، اشکان را به یاد های صندلش روی سنگپاشنه

ها انداخت. پشت سر او رفت تا ماه حرکت نرم بالرین

 اش نشست. چهره روی صندلی همیشگی

 خب پس متوجه این هم شدید. -

هایش را پشت داد و جلو رفت. دستاشکان سر تکان 

های خونسرد او نگاه کرد. برای یک کمر زد و به چشم

لحظه حس کرد تمام این مدت بازی خورده. چندین 

ی مخبر بود، نه ماه بود که به دنبال کشف گذشته

قاتلش. وقتی این فکر به ذهنش رسید، ناباور از کند 

 اه کرد.زده به ماه چهره نگذهنی خود عقب رفت و مات

 222_پارت#

 

 اختیار لب زد. بی
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خواستی به همه نشون خواستی نه؟ میهمین رو می-

ها تحملش کردی که یه بدی مخبر چه آدمی بوده. سال

اش روز بکشیش و من مامور رو بفرستی دنبال گذشته

 که وقتی دستگیر میشی حداقل مجازات رو بگیری. 

 ماه چهره خونسرد نگاهش کرد. 

 درعصبیتون کرده سروان؟ ندیده بودم انق چی انقدر-

 پریشون باشید. 

 تر فریاد زد. تر و عاصیاشکان عصبی

ی پریشونم چون تمام این مدت رفتم دنبال گذشته-

 مخبر برای اینکه شما گفتید. 

ماه چهره لبخند زد و برگ ظریف گلدانی که به تازگی 

 خریده بود را نوازش کرد. 
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ی پلیس این نیست که بفهمه مقتول چه مگه شیوه-

خواستید ته؟ من فقط کاری رو که میدشمنانی داش

 انجام بدید گوشزد کردم که بدونید مهمه. 

 اشکان پوزخند زد. 

 شناسید!پس قاتلش رو می-

 من چنین حرفی زدم؟ -

اشکان رو گرداند و به قاب بزرگ خیره ماند. کامال 

متوجه عوض شدن وسایل خانه شده بود، اما دیدن 

د که باید از آن این عکس در صورتیکه اولین چیزی بو

 ای گیجش کرد. رفت، لحظهخانه بیرون می

 . عکس آقای کبیریه-

 ماه چهره حتی به عکس نگاه هم نکرد. 

 قشنگه، نه؟ -
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اشکان متعجب برگشت و نگاهش کرد. درک این زن 

 از توانش خارج بود. 

 شما هنوزم دوستش دارید؟ -

 چهره باال رفت. ی ماهابروی کشیده

 ی تفکر شما تاثیری داره؟احساس من رو-

برگ را رها کرد و آرام از جا بلند شد. خیره به چشمان  

 اشکان مانده و صدایش قدرت گرفت. 

اش شما قویا معتقدید من مخبر رو کشتم، تیکه تیکه-

 کردم... 

خواست حرفش را قطع کند، ای اشکان میبرای لحظه

دهانش باز شد و ماه چهره سکوت کرد. اما سریعا 

 پشیمان شد. 

 فرمودید. خب، می-
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 ماه چهره ادامه داد

ها رو پخش اش کردم و بعد هم اون تکهتیکه تیکه-

 کردم. 

 در سکوت به اشکان چشم دوخت.

 درسته؟ -

 اشکان با جسارت نگاهش کرد.

 . درسته-

پایان چشم از چشم او ی بیماه چهره چند لحظه

 برنداشت. نهایتا پوزخند زد و عقب رفت.

پس نباید احساس من مهم باشه. مهم اینه که چرا و -

 چطور این کار رو کردم. 

 اشکان به رومیزی مستطیلی روی میز چشم دوخت. 

 کنید؟ می شما تکذیبش-
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 روی او ایستاد. ماه چهره دقیقا آنطرف میز، روب

کنم و نه تکذیب. اما اگر من قاتلم، چرا به نه تایید می-

 ی مخبر؟شما گفتم برید دنبال گذشته

 اشکان شانه باال انداخت. 

هایی که به خواستید اون اجساد، عذابچون می-

داده معلوم بشه. به قول خودتون آقای  تونخانواده

نواده براش ای بوده و ظاهر خاکبیری مرد اجتماعی

خواستید اینطور ازش انتقام خیلی مهم بوده، می

 بگیرید، حتی اگر بعد از مرگش باشه. 

 ماه چهره خندید. 

کردم. حیف که اگر قاتل بودم االن تحسینتون می-

 نیستم. 
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شد. اگر قرار به اشکان هر لحظه آرام و آرام تر می

او را کشید و چهره کنار میبازی بود، باید از قواعد ماه

 کشاند. به بازی خودش می

خب خانم کبیری، فرض کنیم که من باور کردم شما -

قاتل نیستید. اما به این ایمان دارم که زن بسیار 

یه مورد ازتون  خوام توباهوشی هستید. بنابراین می

 کمک بگیرم. 

اش ماه چهره آرام عقب رفت، آنقدر که به صندلی

 رسید و نشست. 

 ممنونم. در خدمتم. از حسن ظن شما -

 اشکان جلو رفت. 

خواسته ساعت شش صبح به نظرتون قاتل چرا می-

 سامان ماشین رو ببره لواسان؟ 

 ماه چهره خندید. 
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 مگه سامان براتون توضیح نداد؟ -

کنم لواسان قانع کننده نبود. در حقیقت من فکر می-

اش. یک پوشش بود برای دور کردن سرور راد از خونه

م نبوده در اون لحظه کجا باشه، فقط نباید تو اصال مه

 بود، درسته؟ اش میخونه

خیره به ماه چهره ماند و دنبال کوچکترین 

 گشت. اش میالعملی در چهرهعکس

جای قاتل. این قطعه که اون  ذارمخب خودم رو می-

ها به اون افراد رسیده که بعدا پلیس بتونه از روی تکه

 ی حقیقی مخبر پی ببره. هها، به چهراون نشونه

کوچکش نگاه کند، دست دراز  بدون اینکه به گلدان

کرد و آن را برداشت. وقتی گلدان سفید را در دامنش 

 گذاشت ادامه داد. می
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حس  اگر قاتل از این خانواده باشه، قطعا هیچ-

 . ای نسبت به اون خانم ندارهدلسوزی

 اشکان سر تکان داد. 

 . درسته-

خواستم این کار رو بکنم، به کسی که قرار من میاگر -

گفتم وارد ی ایشون ببره میبود اون تکه رو به خونه

خونه بشه، اون تکه رو جایی بذاره که دقیقا در دیدرس 

کردم تا پخش باشه. بعد اون خانم رو از محل دور می

کننده بتونه کارش رو انجام بده. پس مجبور بودم یه 

سان که اون خانم با دیدنش فکر ماشین بفرستم لوا

کنه مخبر اونجاست و معطل شه. بعد که ایشون 

گشت، با دیدن اون جسد، قطعا تا مدتها برمی

به نوعی بیمار  تونست فراموش کنه چی دیده.نمی

 شد. می
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 دست از نوازش برگ کشید و روی لب هایش 

که میشه برای چنین زنی در نظر  حداقل تنبیهیه-

 گرفت. اینطور نیست؟ 

توانست چشم از او بردارد. کسی در ذهنش اشکان نمی

اما نه مدرک داشت و نه  "کار خودشه "زد فریاد می

خواست باور کند. بعد از تمام بالهایی که دلش می

مخبر بر سر این زن آوار کرده بود، اینطور سر پا 

پایان بود. دوست ی بینش شبیه به یک معجزهماند

های زندان ببیند که اصال نداشت روزی او را پشت میله

 ی او نبود.برازنده

 223_پارت#
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خب پس چرا این اتفاق نیفتاد؟ نزدیک به ظهر بدن -

اش، آقای کبیری رسید دست خانم راد، اونم نه تو خونه

 تو صندوق عقب ماشینش. 

سر خم کرد و شروع به نوازش برگ  باز هم چهرهماه

 کرد. 

شاید کسی که مسئول پخش کردن جسد بوده به -

یک سری دالیل دلش سوخته و نخواسته چنین کاری 

انجام بده. برای همین بهش گفته حتی در اون جعبه رو 

 باز نکنه. 

 های اشکان درشت شد و سریع جلو رفت.چشم

به رو باز من هیچ وقت به شما نگفتم که سرور در جع-

 نکرده، از کجا این رو فهمیدید؟ 

 خندید و سر تکان داد.  چهرهماه
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دارید سروان. آهو رو فراموش  هنوزم به من شک-

 کردید؟ این روزها خیلی با هم حشر و نشر دارید. 

ی اشکان سنگین شد. ماه چهره بدون باز هم سینه

او  کرد و دستچیز را اقرار می اینکه اعتراف کند، همه

 به هیچ جا بند نبود. 

 سوال دیگه.  یه-

 کنم. اگر بتونم کمکتون می-

اشکان روی کاناپه نشست و به حرکت آرام و ظریف 

چهره روی برگ چشم دوخت. کمی بعد سر انگشت ماه

 باال برد. 

 عفیفه دختر شماست؟ -

برای اولین بار چشمان ماه چهره جان گرفت. آنقدر که 

 اختیار فریاد زد. اشکان نیازی به تأیید او نداشت. بی
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چطور از دختر خودتون یه مستخدم ساختید؟ چطور -

 تونستید تا این حد ظالم باشید؟ 

با چشمانی که بیش از پیش کدر شده بود  چهرهماه

 پوزخند زد. 

 ید؟ هیچی. دونشما از ظلم چی می-

 شما بگید بدونم. -

ماه چهره آنقدر نگاهش کرد که اشکان خسته شد و 

 صدایش باال رفت. 

 با شما هستم خانم کبیری. -

 ماه چهره لب زد. 

ظلم یعنی پسرت رو با دستات خاک کنی و بهت -

اجازه ندن عزاداری کنی و بازم بمونی. ظلم یعنی 

ی ه از چهرهها خیانت ببینی، تحقیر شی، انقدر کسال
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ی وجودت بیزار بشی و خودت، از اندامت، از ذره ذره

کتکت بزنه  باز بمونی. ظلم یعنی یه روز همسرت انقدر

ات مرده به دنیا بیاد، بعد بیاد یه دختر دیگه رو که بچه

تو بغلت بذاره و بگه خفه شو، فقط بزرگش کن؛ تو هم 

یه اون دختر رو مثل دختر واقعی خودت بزرگ کنی و 

روز همسرت بگه اگر این دختر تو این خونه بمونه، 

سرنوشتش میشه مثل خیلی از دخترهای دیگه که یه 

روزی باهاش آشنا شدن و تو تمام بدنت بلرزه و بازم 

 بمونی. 

سر بلند کرد و برای اولین بار اشکان شکستگی را در 

نگاهش دید. صدای ماه چهره گرفته بود و با تمام قوا 

 نکند. بغض کردسعی می

ازش بپرسی چیکار کنم که دست از سر این دختر -

برداری؟ بگه از این خونه بره، جلوی چشم نباشه. 
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مجبور بشی برای حفاظت از اون دختر جلوی چشم 

خودت نگهش داری، اما در عین حال دورش کنی. پس 

و سازی ات میحیاط خونه ی کوچیک توبراش یه خونه

 ات در نیاد.میگی همینجا بمون و صد

دستش متوقف شده بود و برگ بالتکلیف بین مچاله 

 شدن یا نوازش، صامت مانده بود. 

بعد یه روز به خودت بیای و ببینی اون دختر فقط -

برای اینکه صدای تو رو بشنوه، برای اینکه نزدیکت 

باشه و از افراد دیگه دور، به آشپزخونه پناه برده. 

آشپزی کنه و صدات رو گوش بده. دستمال دستش 

بگیره و یواشکی، از در آشپزخونه نگاهت کنه که حالت 

 ازم بمونی. حال بخوبه یا نه. با این

 سرش را بلند کرد.
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دونی سروان. بزرگترین ظلم شما هیچی از ظلم نمی-

کنه، چون مجبوره که آدم در حق خودش می اون ستمیه

بمونه و از عزیزانش محافظت کنه. از یکی مثل لعیا که 

داشت. از مهناز به خاطر پول دست از سر مخبر برنمی

خبر همه چیز با اون گذشته که هر لحظه ممکن بود م

. از عفیفه که رو به سامان بگه و زندگیش رو سیاه کنه

به سرشه چون مخبر یه  یه عمره از ترس مخبر توربان

بار موهاش رو دید و یه جوری کتکش زد که چند روز 

 تو بیمارستان بستری بود. 

فهمید چطور برگ در دستش مچاله شده بود و نمی

 کند. جان میبیانگشتانش مشت شده و جانداری را 

هر ظلمی کردم، در حق خودم کردم تا عزیزام به حال -

و روز من نیفتن. مهم نیست چه برداشتی نسبت به 

حق این رو ندارید که کارهای  شخصیت من دارید. اما
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من رو زیر سوال ببرید، چون جای من نبودید، با یه آدم 

 روانی که هر کاری ازش برمیاد زندگی نکردید.

ی گزید و قفسهیره به انگشتان او لب میاشکان خ

 بود.  اش به سنگینی کوه شدهسینه

اگر عفیفه رو دور کردید، چطور توی این خونه کار -

 کرده؟ می

ماه چهره خیره نگاهش کرد. آنقدر که اشکان از 

 تاب شده از جا بلند شد. سنگینی نگاه او بی

 با شما هستم. -

اشت و برگ در دستش ماه چهره گلدان را روی میز گذ

 ماند و ایستاد. 

 بهتون گفتم یه سوال دیگه دارم. یادتونه؟ -

 اشکان سر تکان داد. 
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 یادمه. -

پرسم. بیست حاال که فهمیدید اون دختر کی بوده می-

و هفت سال پیش، وقتی عفیفه فقط شونزده سالش 

 ؟رو به دنیا آورد. پدر اون بچه کیه بود، کریم

 چهرهماه "مخبر"کرد که بگوید  تا اشکان لب باز

 دستش را باال برد تا اشکان سکوت کند. 

خواید بگید مخبر، اما قضیه به اون سادگی که فکر می-

 کنید نیست. می

 به یکباره صدایش بلند شد. 

 عفیفه، بیا اینجا. -

های ماه عفیفه که تمام مدت از آشپزخانه به حرف

پشت میز بلند شد. زد، از داد و هق میچهره گوش می

دستمال کاغذی را بین مشتش فشرد و آرام بیرون 

 رفت.
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 .چهرهماه جانم-

ماه چهره نگاهش نکرد، در عوض خیره به اشکان 

 مانده و صدا بلند کرد. 

بیا برای جناب سروان تعریف کن بیست و شش سال -

 پیش چه بالیی سرت اومد. 

 و عقب رفت.  هق سر تکان دادعفیفه با هق

 . من داغون میشم. چهرهرو خدا نکن ماه تو-

چرخید. یکی در کمال اقتدار نگاه اشکان بین دو زن می

شکسته بود و یکی در نهایت ضعف. اما نتیجه یکی 

بود، هر دو به خاطر وجود مخبر مریض بودند و شاید 

 حتی خودشان هم خبر نداشتند. 
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 مهم نیست خانم نهاوندی. -

 صدای ماه چهره باال رفت. 

مهمه. باید بفهمی وقتی از ظلم میگی من چه -

 چیزهایی رو با چشم دیدم و لب باز نکردم. 

پیش رفت، دست عفیفه را گرفت و او را با خود کشید. 

 این روی ماه چهره را نه اشکان دیدن بود و نه عفیفه. 

ی که تو بغل خودم بزرگ خوب به این زن نگاه کن. زن-

های مخبر، زیر نظر خودم شد. کسی که دور از جنجال

قد کشید و پا گرفت. زنی که دو ساعت قبل از اومدن 

ی خودش و دو ساعت بعد از رفت تو خونهمخبر می

 رفتنش میومد بیرون. 

چهره دست دیگرش را عفیفه دست او را فشرد و ماه

 ی او حلقه کرد. دور شانه
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ه روز که من نبودم مخبر سرزده اومد خونه. اما ی-

دونم به خاطر عفیفه اومد یا کار داشت. هنوزم نمی

عفیفه رو تو حیاط دید و همون بالیی رو سرش آورد که 

اون پسر سر مهناز، که خودش سر اون دخترا و 

 بعدشم موهاش رو آتیش زد. اگر... 

ی او فرو برد و ماه چهره عفیفه سرش را در سینه

 کم او را به خود فشرد. مح

دونستم اگر نرسیده بودم کشته بودش. اون موقع نمی-

کردم به خاطر موهاش چه بالیی سرش آورده. فکر می

ست، متوجه شدم اونطور زدتش. وقتی فهمیدم حامله

ماهش بود و هیچ دکتری رضایت چه اتفاقی افتاده. پنج

پایین بود که  نداد که سقطش کنه. سنشم انقدر

تونستم از غیر از پزشک کمک بگیرم. کجا رو مین

داشتم قایمش کنم که هر روز و هر ساعت جلوی چشم 
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خودم باشه؟ حتی اون خونه هم دیگه امن نبود. رفت تو 

به دنیا اومد، مخبر گفت اگر  آشپزخونه و وقتی کریم

 میخواد نون اون رو بریزه تو شکم کریم باید کار کنه. 

پناه روی مبل افتاد و صدای عقب رفت و عفیفه بی

 زنگ میزد.  زد وهقش در گوش اشکان زنگ میهق

این لباس رو من تنش نکردم سروان، اونی تنش کرد -

گردید تا مجازاتش کنید. که دارید دنبالش قاتلش می

اینه که ظلمه. اون به قول شما قاتل کسی رو مجازات 

ی زادار کرده. با خانوادهکرد که چندین خانواده رو ع

خودش کاری کرده که دنیا زیر و رو بشه فراموش 

 کنن. نمی

 سریع جلو رفت و رودرروی اشکان ایستاد. 

 این شمایید که ظالمید، نه من. -
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آرام چرخید رو به عفیفه که در خود مچاله شده و 

ی حساسش ریخت. اشکان روی نقطهمظلوم اشک می

ر عصبی شد. عفیفه برای او، دست گذاشته بود که آنطو

ای بود که به خود اجازه داده بود تا بشکند. بر آینه

خالف خودش که آرزوی شکستن داشت و همچنان 

 سرپا ایستاده بود. زمزمه کرد. 

 این شمایید که ظالمید.-

کنار عفیفه نشست و او را در آغوش کشید. عفیفه تاب 

. وقتی خورد و ماه چهره خیره ماند به عکس مخبرمی

رفت، غمی به سنگینی اشکان از خانه بیرون می

کشید های یک دختر شانزده ساله را به دوش میغصه

 ی یک آشپزخانه بود. که دنیایش اندازه
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پشت فرمان که نشست، عفیفه تا آشپزخانه پا کشید و 

ماه چهره خیره به قاب عکس مخبر، گوشی را 

 شنید و لب زد. برداشت. با اولین زنگ صدا را

 بیا اینجا. -

نمیام. کارهایی رو که خواستی انجام دادم. اصال -

 .چهرهدوست ندارم ببینمت ماه

چهره دستی روی صندلی راکش کشید و از پشت ماه

 ها چشم دوخت. شیشه به وزش باد میان برگ

 مجبوری.-

 . لعنت به تو. لعنت به تو که منو کشیدی تو این راه-

 پوزخند زد. ماه چهره 

 خودت خواستی. تو از همه چیز خبر داشتی.-
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گوشی را  چهرهآنچنان فریادی در گوشی پیچید که ماه

 از خودش دور کرد و باز هم صدا را به وضوح شنید.

نداشتم، صد بار گفتم از چیزی خبر نداشتم. تو با -

تهدید لو دادن مادرم منو کشوندی تو این راه. تو 

 خوای؟ چی از جونم میکردی. حاال دیگه 

 باز هم گوشی را روی گوشش گذاشت. 

 نمیای؟ -

 . نه-

 . همه چیز برمال شد، به زودی میان سراغت. باشه-

 صدایی به گوشش نرسید و اصال برایش مهم نبود. 

ی این زنی. همهوقتی اومدن حرفی از مادرت نمی-

 کارها رو من کردم. 

 دار در گوشی پیچید. صدای بغض
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این چه کاریه که کردی؟ چرا هم خودت رو بدبخت -

 کردی و هم منو؟ 

ماه چهره دست روی شیشه گذاشت و به برگی که بین 

 دو انگشتش قاب شده بود لبخند زد. 

شد. ها باید معلوم میوادهتکلیف اون دخترا، اون خان-

موندن؟ تا کی تا کی باید چشم به راه دختراشون می

ترسید کرد؟ تا کی مهناز میلعیا باید از مهناز تغذیه می

کرد؟ اش و با عذاب زندگی میاز برمال شدن گذشته

 من کار درست رو انجام دادم.

تونستی اون کثافت کاری رو راه نندازی. می-

تونستی پای منو اش نکنی. میتیکهتونستی تیکه می

 نکشی وسط. 

قاب انگشتان ماه چهره از برگ خالی شد. رقصید و در 

 هوا چرخید.
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دونی. مجبورت نکردم. حقت بود. خودت خوب می-

تونستی دم. میگفتم اگر کمک نکنی مادرت رو لو می

بار کار درست رو تونستی برای یکانتخابش نکنی. می

 کنی.  انتخاب

 وقتی برگ روی زمین نشست لب زد. 

. خودت خواستی ازش حمایت مادرت قاتل مخبره-

 کنی. 

. مونهگیری و مادرم آزاد میتو همه چیز رو گردن می-

خواستی من گیر بیفتم، نه؟ واال اینهمه سرنخ فقط می

 . ذاشتیبه جا نمی

 ماه چهره لبخند زد و برگشت به سالن. 
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. تو هم مستثنی رسهزای اعمالش میهر کسی به س-

 نیستی. به هر حال به زودی میان سراغت. 

 امکان نداره. من هیچ ردی به جا نذاشتم. -

ماه چهره خم شد، گلدان کوچکش را از روی عسلی 

 برداشت و جلو رفت. 

 میان. مراقب خودت باش. -

صبر نکرد تا جواب دهد. گوشی را قطع کرد و آن را 

ت. جلو رفت و روبروی عکس مخبر روی میز گذاش

ایستاد. به ابروهای کشیده، چشمان مغرور  و لبخند 

استهزاء آمیزش چشم دوخت. لبخند زد. دستش عقب 

سالن را پر  اشای بعد و در حالیکه قهقههرفت و لحظه

 کرده بود، خاک گلدان صورت مخبر را سیاه کرد.

چهره و همان لحظه اشکان خسته و بیزار از مخبر، ماه 

هر کسی که در این پرونده نقشی داشت روبروی افروز 
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نشست. افروز نگاهش کرد و دهان باز نکرد. عجیب 

کمی بعد اشکان متوجه حال بد افروز  دلش گرفته بود.

 شد. 

 چی شده افروز؟ -

 افروز لب پیچاند 

 دلم برای بابا تنگ شده.-

 اشکان کنارش نشست و دستش را گرفت. 

 خوای بریم سر خاک؟ می-

 هایش سرازیر شد. افروز نگاهش کرد و اشک

 میشه؟ -

 اشکان لبخند زد و از جا بلند شد. 

چرا نشه؟ منم میرم سر خاک مامان. حالم اصال خوب -

 نیست. 
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ی صادق رفت که آماده شود، شمارهدر حالیکه افروز می

 . را گرفت

 اول سالم کن داداش. -

 سالم. چه خبر؟ -

 هیچی، تو چه خبر؟ -

 ها باال رفت. اشکان آرام از پله

 . ستچهرهحدست درست بود. عفیفه دختر ماه-

 صادق سکوت کرد و اشکان همه چیز را گفت. 

دونیم و ه چیز رو میحاال باید چیکار کنیم؟ هم-

 ست. هیچ مدرکی نیست. دستمون بسته

 زد، وارد اتاقش شد. اشکان در حالیکه پوزخند می

ست. باالخره یه مدرکی چهرهی اینها زیر سر ماههمه-

 گیر میاریم. 
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 اش را روی تخت انداخت. صادق گفت بارانی

 گردم اداره.باشه داداش. من آهو رو برسونم برمی-

 زهرا و بعد میام اداره. رم بهشتمنم می-

 زهرا؟ بهشت-

 گردم.رم و برمیدلش گرفته، سریع می افروز-

 آمد. پچش میصادق مکث کرد. صدای پچ

 چی شده؟ -

 صادق خندید. 

آقا حله، ما هم میایم. آهو هم یه سر بره سر خاک -

 خواهرش. 

 بینمت.می-

هرا زساعت از چهار گذشته بود که اشکان وارد بهشت

ای که پدر افروز را دفن کرده بودند شد. روبروی قطعه
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پارک کرد پیاده شدند. افروز چشم گرداند و 

هایش سرازیر شد. اشکان دستش را گرفت و از اشک

میان قبور گذشتند تا به سنگ خاکستری رسیدند. 

گالب را روی سنگ خالی  یافروز آرام نشست و شیشه

ی روی سنگ نوشتهکرد و دست کشید. دست اشکان 

عمود کشیده شد و فاتحه را زیر لب خواند. نگاهی به 

هایش چفت شده و اشک افروز انداخت که لب

 ریخت. می

ذارم. یه سر میرم سر خاک تو رو با بابا تنها می-

 مامان. 

ی صادق افروز سر تکان داد و اشکان راه افتاد. شماره

 را گرفت

 کجایید؟ -

 رسیم.دیگه مییه ده دقیقه -
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گوشی را قطع کرد و از میان قبرها پا کشید و جلو رفت. 

رسید. رفت، آشنا به نظر میمردی که جلویش راه می

توجه  پیراهن ساسون دار مشکی و شلوار کتان کرمش

هایش سرعت داد. وقتی از اشکان را جلب کرد. به قدم

کنارش رد شد، نگاهی به او انداخت و با دیدن کاله 

ی که در دستش بود مات ماند. سریع چرخید و کپ

روبرویش ایستاد. پسر متعجب نگاهش کرد. اشکان 

 اش گذاشت.دست روی شانه

 این لباسا رو از کجا آوردی؟ -

 پسر پر اخم عقب رفت. 

 به تو چه؟  -

اشکان کارتش را از جیبش بیرون کشید و روبروی 

 پسر گرفت. تا چشم پسر به کارت افتاد، رنگ از رخش

 پرید و عقب رفت. 
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 خوای از من؟ چی می-

 اشکان نزدیک شد. 

 رو از کجا آوردی؟  ازت پرسیدم این لباسا-

 تر رفت. نگاهی به پشت سر انداخت و عقبپسر نیم

 خریدم.-

 اشکان پوزخند زد. 

زنه معتادی. داد می اون دندونای زرد و پوست سیاهت-

 چطوری خریدی؟ . قیمتش میلیونیه لباسایی که تنته

 پسر عقب رفت و اشکان جلو. 

 وضعم خوبه.-

 که وضعت خوبه آره؟ راه بیفت بریم ببینم. -

ی پسر نرسید که پسر دوید و اشکان به دستش به یقه

 دنبالش. 
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 ایست.-
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اش را بیرون دستش پشت کمرش رفت و اسلحه

دوید و اشکان کشید. پسر زیگزاگ از بین قبرها می

 زد.  فریاد

 ایست. -

هایش سرعت صدای فریاد زنی پیچید و اشکان به قدم

داد. پسر قطعه را تمام کرد و با دو خیز بلند خودش را 

به جاده رساند. اشکان بیرون رفت، نشانه گرفت و 

 فریاد زد 

 ایست. -
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یک باره پسر زمین خورد و اشکان با دیدن صادق که 

اش را پشت کرد، اسلحهمیی او را گرفته و بلندش یقه

 کمرش گذاشت و جلو رفت.

کرد. پسر که عادت به این زده به آنها نگاه میآهو بهت

سرعت نداشت آنقدر نفسش گرفته بود که صورتش به 

 کوبید. زد و مشت به سینه میسرخی می

ی او را از پشت گرفته بود و باال صادق در حالیکه یقه

 کشید به اشکان نگاه کرد. می

 این کیه؟ -

 نگاهی به پسر انداخت. 

 جاش درمیره.این که داره جون از همه-

 اش زد. اشکان روبروی پسر ایستاد و محکم زیر چانه

 دویید.برای همین باید توضیح بده چرا اینطوری می-
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 اش را رها کرد و محکم پشت سرش کوبید. صادق یقه

 بنال ببینم. -

درشت شده بود.  هایشابروی آهو باال رفته و چشم

کرد که افروز نفس نفس زنان میخکوب به آنها نگاه می

 رسید. 

اشکان، چی... چی شده؟ وای سکته کردم دیدم -

 دویی.اونطور می

 داشت. توجه به او، چشم از پسر برنمیاشکان بی

 چیه؟  اسمت-

 با... بابک. -

 صادق باز هم پشت سرش کوبید. 

 بابک چی؟ درست معرفی کن. -

 سر دستش را پشت سرش کشید. پ
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 رحیمی. -

ی پسر میان انگشتانش اشکان قدمی جلو رفت و چانه

 مشت شد. 

پرسم. خب بابک رحیمی، فقط یه بار دیگه ازت می-

 رو از کجا آوردی؟  این لباسا

صادق نگاهی به سراپای او انداخت و قدمی عقب رفت 

 و ابروهایش باال پرید. 

 پدر.ای بی-

 گوشش لب زد. آهو کنار 

 چی شده؟-

 صادق صدایش را پایین برد. 

 گم. بعدا می-
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ی او را گرفت و آنقدر کشید یکباره چنگ انداخت و یقه

 که بابک مجبور شد سر انگشت بایستد. 

تو که داری میمیری، از چی ترسیدی که اونطور -

 دوییدی؟ می

بابک با رنگ و رویی پریده و نفسی که هنوز تنگ بود 

 فریاد زد.

مال  به خدا من کاری نکردم. اصال بیاین این لباسا-

 شما. 

صادق با دست آزادش مشت محکمی به کمر بابک 

 کوبید و او فریاد زد و بلندتر از او اشکان. 

 حرف بزن.-

 باشه... باشه میگم. ولم کن. -
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ی اشکان خورد. کرد و او با سر به سینه صادق پرتش

اش را گرفت و جلو کشید. یقهاشکان دست انداخت و 

 اش غرید. های به هم چفت شدهاز میان دندان

برمت اگر یه کلمه دیگه پرت و پال بگی با تو سری می-

 ات که قطع بشه خودت مقر میای. بازداشتگاه. جیره

 هایش را به عالمت تسلیم باال برد. بابک دست

 باشه... میگم. -

 ه کرد. تا اشکان رهایش کرد، شروع به گری

نیستم. چند وقت پیش یه... یه  ایبه خدا من کاره-

پسره اومد اینجا. گفت شب قبلش با دوستاش شرط 

 گفت... بسته بره تو قبر بخوابه، اما جراتش رو نداشته.

 اش کشید و ادامه داد. دستش را زیر بینی
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گفت دوستاش همه جا هستن، حتی جلوی در. برای -

ون. گفت یه دست لباس رو تونه بره بیرهمین نمی

موتورش هست، براش ببرم تا لباسشو عوض کنه و 

لباسای تنشو بده به من. گفت... گفت دوستاش خیلی 

 چموشن و اون پول زیادی باخته. 

های رفت و چشمهر لحظه ابروهای صادق باالتر می

شد. به هم نگاه کردند که صادق تر میاشکان باریک

 فریاد زد. 

 بلده. ه خیلی کارآقا این پسر-

اش را از ی بابک را چسبید و کشید. گوشیاشکان یقیه

کامیار را باز کرد و جلوی  جیبش در آورد و عکس

 چشمان بابک گرفت. 

 این بود؟ -

 های تنگ شده نگاهش کرد. بابک با چشم
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بندی منو خر عوضی واسه یه شرطخودشه به خدا. کله-

 گیر شما انداخت. 

اشکان گوشی را در جیبش سر داد و سوییچ را بیرون 

 کشید. آن را برای صادق انداخت و رو به افروز کرد. 

 آهو رو ببر خونه. -

 به بابک نگاه کرد. 

 ما هم این آقا رو ببریم اداره. باید شهادت بده-

 بابک فریاد زد.  

 کنی برم. ولم کن. گفتی بگم ولم می-

 ن صادق.  اشکان او را کشید طرف ماشی

نه دیگه، امشب مهمون مایی. البته نه تو بازداشتگاه، -

اما چون آدم مورد اعتمادی نیستی همونجا تو اداره 

 مونی تا شهادت بدی. می
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 بابک زار زد. 

 جون مادرت ولم کن. -

 من مادر ندارم.-

 . میرم میفتم رو دستتاجون پدرت ولم کن برم، می-

 حرف نزن.  انقدر-

صادق سوییچ را پرت کرد و اشکان آن را در هوا 

گرفت. بابک را روی صندلی عقب نشاند و وقتی پشت 

نشست. صادق سوییچ اشکان را به طرف فرمان می

 آهو گرفت. 

 آرامش نداریم.  شما برید خونه. تو قبرستونم-

و گیج و گنگ نگاهش کرد و در حالیکه سوییچ را آه

 گرفت لب زد. می

 ی این کارها رو کرده؟ کامیار؟ کامیار همه-
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 صادق لبخند زد. 

چهره اینطور بهتره که. حداقل خطر از بیخ گوش ماه-

 پرید. 

 در آن ابروهایش به هم رفت. 

چهره هر چند اگر کامیار این کار رو کرده باشه هم ماه-

 نه. دومی

 به سمت ماشین اشکان قدم تند کرد. 

 دیم. . خبر میبرید خونه-

هنوز افروز و آهو سوار ماشین نشده بودند که اشکان پا 

 رو گاز گذاشت و پشت سرش خاک بلند شد.
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بابک شروع به التماس کرد که صادق برگشت و 

 نگاهش کرد. 

 ات کنم؟ خفه میشی یا خفه-

ودش را روی صندلی جمع کرد و بابک لب بست و خ

ی کالیی را سرش را به شیشه تکیه داد. اشکان شماره

 گرفت. 

، میری پیش سرهنگ حیدری و حکم بازداشت کالیی-

خوام کامیار گیری. تا وقتی برسم اداره میکامیار رو می

 کت بسته اونجا باشه. فهمیدی؟ 

 اطاعت قربان. -

 بابک باز هم شروع کرد. 

 اک مادرت بذار برم. ارواح خ-

 اشکان عصبی فریاد زد. 
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 خفه شو. -

 صادق نگاهش کرد. 

 چته رفیق؟ همه چی حل شد دیگه.-

 اشکان مشت محکمی روی فرمان زد. 

 ببین یه زن چطوری بازیمون داد. -

 چهره ست؟ دونی کار ماهاز کجا می-

 اشکان پوزخند زد و شیشه را پایین کشید.

 آخه کامیار مغز این کارها رو داره؟ -

شاید داشته باشه. چه گیری دادی به این آفتاب -

 مهتاب من! 

 اشکان فریاد زد. 

اگر کامیار بنویسه و امضا کنه که خودش مخبر رو -

 کنم. اش کرده من باور نمیکشته و تیکه تیکه
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 پیش از صادق صدای بابک بلند شد. 

 سادات. ی یا قمر بنی هاشم. یا جده-

 دستگیره را گرفت و فریاد زد.

ندازم پایین. من از هیچی خبر به خدا خودمو می-

 ندارم. بذار برم. منو چه به آدم کشی. 

 هق محکم به سر خودش کوبید. میان هق

 گل به سرت بابک. -

 خندید. صادق به وحشت او می

 . بشین سر جات عمو. هیچ کس با تو کاری نداره-

بابک کمی آرام شد و دستش را از روی دستگیره 

 برداشت. 

 جون مادرت راست میگی؟ -

 صادق پر اخم نگاهش کرد. 
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چرا گیر دادی به مادرم. بزنم تو اون صورتت که -

 مادرتو یاد کنی؟ یه کاری نکن بکشمت پای محاکمه. 

وبید و صدایش از پشت بابک محکم روی دهانش ک

 رسید. دستش خفه به گوش می

کنم. نویسم، امضا میغلط کردم. هر چی بخواین می-

 زنم. دیگه هم حرف نمی

 صادق رو گرداند و به اشکان نگاه کرد. 

 خب، خفه شد. کجا بودیم؟ -

 اشکان سرعتش را باال برد. 

ها رو چک کنیم ببینم بذار برسیم اداره، اون دوربین-

یارو چطوری از بهشت زهرا رفته بیرون که  این

 نفهمیدیم. 

 باز صدای بابک بلند شد. 
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 با چادر رفت دیگه. -

 های اشکان درشت شد و صادق فریاد زد. چشم

 یعنی چی؟ چطوری با چادر رفت. -

بابک خودش را وسط صندلی کشاند و سرش را 

 نزدیک برد. 

رو  زهرا بود. رفتم اون کیسهموتورش بیرون بهشت-

واسش بردم. لباسامونو عوض کردیم. بهم گفت کاله و 

 بذارم روسرم. 

 صادق پرسید. 

 برای چی؟ -

گفت دوستش تو حراست بهشت زهرا آشنا داره. -

کنن هنوز خواد اگر از دوربین دیدنش فکر می

 اونجاست. 
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 صادق دستش را بلند کرد و محکم به پیشانی او کوبید. 

 خری.  یعنی خاک تو اون سرت که انقدر-

 بابک عقب رفت. 

 زنی؟ خب چرا می-

 آخه اگه خری مثل تو نبود ما چند ماه عالف نبودیم.-

 اشکان از آینه نگاهش کرد. 

 خب؟-

  بابک از هیجان افتاد و به صندلی چسبید.

کاله و گذاشتم رو سرم و هر چی گفت گوش کردم. -

 اونم چادر انداخت سرش و رفت بیرون. 

 اشکان با نگاهی موشکافانه به او چشم دوخت. 

 همه این کارها رو کردی برای یه پیرهن و یه شلوار؟ -

 بابک سرش را پایین انداخت و اشکان سر تکان داد. 
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 چقدر ازش گرفتی؟ -

 شو داد. دست... دستبند طال-

 بازم خاک تو سرت. -

دیگر بابک جوابی به صادق نداد. به خاطر ترافیک دو 

ساعت و نیم در راه بودند. اشکان که جلوی در اداره 

 اش افتاد.ی کالیی روی گوشیپارک کرد، شماره

 آوردینش؟ -

قربان یه سری رفتن کارخونه، یه سری رفتن در -

 اش. نبود. خونه

 اشکان فریاد زد. 

 یعنی چی کالیی؟ یعنی چی نبود؟ -

 ها به باشگاهی که میره همخب نبود قربان. حتی بچه-

 سر زدن، بسته بود. 
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مشت محکمی روی سقف ماشین کوبید. چرخید و دوید 

 رفت فریاد زد. ها باال میسمت اداره. در حالی که از پله

 صادق بیارش.-

سره به قسمت کنترل رفت و چشم گرداند. تمام یک

سره به سمت کالیی رفت. مامورین مشغول بودند. یک

 روبرویش ایستاد و صدایش را باال برد. 

 گوش بده-

 ایستاد و پا کوبید.کالیی 

شماره ماشین کامیار رو بده راهنمایی رانندگی و بگو -

هر جا دیدن متوقفش کنن. با پلیس راه تماس بگیر، با 

 کنی. اتوبوسرانی، فرودگاه و هر جایی که فکر می

 انگشتش را باال برد و با تهدید تکان داد. 

 اگر از دستمون در بره تنبیه سنگینی داری کالیی. -
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دانست هر وقت به شناخت. مییی خوب او را میکال

شود تا همین حد عجول و دستگیری متهمی نزدیک می

 شود. عصبی می

 مطمئن بشید فرار کرده بعد؟ خوایداما قربان، نمی-

 اشکان حرفش را قطع کرد. 

 بعد تازه بیفتم دنبالش؟ -

 نیست. شاید رفته خونه دوستی...  آخه یکی دو ساعته-

 حوصله صدا باال برد. بی اشکان

 کاری که گفتم بکن. سریع. -

 ها با صادق برخورد کرد. از اتاق بیرون رفت و در راه پله

 چیکار کردی با این یارو. -

سپردمش به خسروی. قراره چهار چشمی مراقبش -

 باشه. 
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ها باال دوید. صادق به اشکان سر تکان داد و از پله

 دنبالش رفت و صدا بلند کرد. 

 آقا چته؟ چرا انقدر داغونی؟ -

اشکان در اتاقش را آنچنان باز کرد که در به دیوار 

 خورد و برگشت. 

 کنه.داره فرار می-

 وقتی وارد شد از دیدن افروز و آهو در اتاق جا خورد.
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 کنید؟ شما اینجا چیکار می-

 افروز ایستاد و آهو سرش را بین دستانش گرفت. 

 جریان چیه اشکان؟ آهو خیلی نگرانه. -
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اشکان تمام حواسش به کامیار و فرارش بود که 

 ی آهو را نکرد. مالحظه

چهره کشته، کامیار پخش کرده. حاال هم داره فرار ماه-

 کنه. می

آهو سربلند کرد و افروز نشست. صادق پشت سر 

 اشکان رفت تا به میز رسید.  

خواست چه حرفیه؟  میدونی؟ اصال این از کجا می-

 رفت.فرار کنه که همون اول می

اش را پشت صندلی انداخت و با ضرب اشکان بارانی

 نشست. 

امروز آخرین حلقه باز شد صادق. همه چیز دیگه -

مشخصه. دیگه رازی نمونده که کشف بشه اال قاتل. 

ماهچهره انقدر باهوش هست که تنها شاهدش رو 

 فراری بده. 
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گ جلو رفت. تک صندلی همیشه صادق گیج و گن

 ی اتاق را جلو کشید و نشست. تنهای گوشه

همه چیز معلوم نیست. گیریم ماه چهره قاتل، کامیار -

چطور تونسته انقدر تر تمیز مخبر رو قصابی کنه؟ مهبد 

 ، یا تجربه داره. خب... گفت یا پزشکه

 هایش برق زد. چشم

د به مخبر کمک یعنی کامیار بوده که از یه جایی به بع-

کرده اون دخترا رو سالخی کنه؟ برای همین کم کم راه 

 افتاده. 

 دستان اشکان روی میز نشست و صندلی را گرداند.

اونی که مخبر رو تیکه تیکه کرده کامیار نیست. من -

 دونم کیه. می

 سریع صندلی را چرخاند و به آهو نگاه کرد. 
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 کیه.  دونه اوننه فقط من، که آهو هم خوب می-

 هایش را روی میز گذاشت. از جا بلند شد و دست

دونی چون تا االن منتظر ازت نپرسیدم از کجا می-

 بودم یه مدرک پیدا کنم. حاال حرف بزن آهو. 

آهو دستانش را روی صورتش گذاشت و سر تکان داد. 

اشکان میز را دور زد و پشت سر او ایستاد. صادق 

قرار گرفتن آهو، اما  خورد از تحت فشارخودش را می

 توانست دخالت کند. نمی

 خوای من دلیلم رو بگم؟ می-

 آهو سر بلند کرد و با رنج نگاهش کرد. 

 گفتی اون نیست. -

گفتم اون قاتل نیست. اما تیکه تیکه کردن کار اون -

 بوده آهو. 
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 از پشت سر آهو رد شد و کنار افروز ایستاد. 

خوای ونی؛ فقط نمید، خودت هم خوب میکار کریمه-

 باور کنی. 

ی افروز گره خورد. چشمان صادق تنگ شد آه در سینه

 و آهو مستأصل سر تکان داد. 

 آخه چطوری؟ -

اون روزی که به خاطر مرگ مخبر حالش بد بود یه  -

حرفی زد که من بعدها فهمیدم چی میگه. گفت آقا 

 مرده، مثل گربهه که گنجشک رو خورد. یادته؟ 

آهو بدون اینکه معنای حرف اشکان را بفهمد سر تکان 

 داد. 

 یادمه. -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نرگس نجمی                                                         لب آینه شکستق

 EXCHANGE GROUP  از یکار

میره آهو؟ خوره میچطور وقتی یه گربه گنجشک می-

گفت مثل گنجشکه که گربه خوردش، نه قاعدتاً باید می

 . اینکه بگه مثل گربه

کردند و معنای آهو، افروز، صادق میخکوب نگاهش می

 فهمیدند. فهمیدند و نمیحرفش را می

هاست. دیدیم که چطور مرگ کریم عاشق گنجشک-

کرد و دنبال گنجشک دوید. دیدیم مخبر رو فراموش 

ها تا باالی درخت ی گنجشککه برای ساختن لونه

زنه. رفت. در کنارش دیدیم که چطور لوتوس رو می

ها حمله ای توی اون خونه به گنجشکپس اگر گربه

 . کشتشکنه کریم می

 صادق از جا بلند شد. 

این اون چیزی بود که به خاطرش داد و بیداد کردی؟ -

 زدی فهمیدم فهمیدم؟ داد می هی
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 اشکان آرام سر تکان داد و باز هم به آهو نگاه کرد. 

با اینکه بهش شک کردم، اما برام قابل باور نبود -

کریم که عاشق مخبر بوده اون رو تیکه تیکه کنه. اما 

بعد اون پای گربه رو تو دهنش دیدم. تو هم دیدی. 

وال سگ گربه اون پایی نبود که لوتوس کنده باشه. اص

کشه. پای اون گربه خیلی خوب بریده شده بود. نمی

 برای همین داشتی باال میاوردی. 

آهو در تمام لحظاتی که او برای محکومیت کریم دلیل 

 ی معصوم او را تصور کرد. میآورد  تاب خورد و چهره

باشه. گربه رو تیکه تیکه کرده،.اما چطوری  همون بال -

 کرد؟ ه و بعد عزاداری میرو سر پدر بزرگ آورد

 .اول تو بگو چطوری بهش شک کردی-

 آهو سرش را پایین انداخت. 
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ی گمشده رو داد لوتوس دیدم... دیدم که اون تکه-

 بخوره.  

 همه مبهوت به او نگاه کردند که آهو ادامه داد

 کرد. عفیفه حالش بد شد و دائم گریه می-

 اینبار افروز صدا بلند کرد. 

ممکنه که کریم این کار رو کرده باشه آهو. کامال -

. دههاست این کار رو انجام میاحتماال کریم سال

دونیم کریم هوش خیلی پایینی داره. بیشتر ارتباط می

. وقتی نسبت به یک جا و یک شکل اون روی کلیاته

شرطی بشه، توی شرایط مشابه هم همون کاری رو 

 کنه که قبالً کرده.می

ال برد و به اشکان که چشم از آهو  سرش را با

 داشت نگاه کرد. برنمی

 مهبد گفت کار دو نفره، درسته؟ -
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 اشکان نگاهش کرد. 

 . درسته-

گیس داشته، یعنی موهای مشکی. همون مخبر کاله-

لباس مشکی تنش بوده. بدنش شیو شده بوده و 

آرایش داشته. برای کریم همون ظاهر دخترها رو 

 رش رو انجام داده. اما...داشته و فقط کا

سکوت که کرد، آهو امیدوار و اشکان و صادق کنجکاو 

 نگاهش کردند.
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دونه چیکار کرده. اصوالً اما در ناخودآگاهش می-

افرادی مثل کریم یا تعریفی از مرگ ندارند، یا اگر هم 

. اما کریم تفاوتندمرگ چیه نسبت بهش بی دوننمی

. این تعریف از مرگ رو کرد آقا مردهدائم تکرار می
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ی اون خانومها بهش داده. وقتی همون مخبر به وسیله

 .بال رو سر مخبر آورده فهمیده که مخبر هم مرده

هایش را رها کرد. بغض آهو دیگر تاب نیاورد و اشک

 تپید. افروز ادامه داد.چنگ شده بود و در قلبش می

برده. و دکتر نمیبه اعتقاد من کال مخبر کریم ر-

بخش بود. در های آرامترین قرصهاش از سادهقرص

صورتیکه برای بیماری کریم و عدم تمرکز این داروها 

تکه دن. هر وقت اون رو برده بیرون برای تکهرو نمی

ها رو هم براش کردن اون زنها بوده. اون سگ و گربه

 گرفته که کریم به این شقاوت عادت کنه.می

ترین فرد آن کار بودن معصوماشکان پر عذاب از گناه

 خانواده تا میزش پا کشید. 
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گیریم. با نگران نباش آهو. براش یه وکیل خوب می-

رای پزشک قانونی قطعا زندانی نمیشه. جای کریم 

 . آسایشگاهه

های آهو دیگر توان نداشت. هر کسی را که شانه

ش به هر چه دوست داشت از دست داده بود. اعتقاد

خوبی، پاکی و انسانیت بود به باد رفته بود. تنها امیدش 

ی این این بود که کامیار بیاید و بگوید خودش همه

گناه باشد. که آخرین چهره بیکارها را کرده. که ماه

 امیدش از هم نپاشد. 

 ی این کارها رو کرده باشه چی؟ اگر... اگر کامیار همه-

هم معتقد بود همه چیز با  نه تنها اشکان، که صادق

چهره جلو رفته. تمام سرنخهایی که در ریزی ماهبرنامه

گشت به شخصی که از همه چیز این پرونده بود برمی

دانست، از مطلع بود. کامیار اگر همه چیز را هم می
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خبر از اطالعات سرور هم بیاینکه پسر مخبر است و 

اب خراب بلند بود که او را رها کرده بود. صادق با اعص

 شد. 

بذارید ببینیم چی پیش میاد. پیشنهادم اینه برید -

 دیم.خونه، هر وقت خبری شد بهتون اطالع می

داد، اما افروز او را برد. جلوی در آهو رضایت نمی

 اشکان زیر گوش افروز گفت. 

 امشب ببرش خونه خودمون. تنها نباشه بهتره. -

ه محض خروج افروز سری تکان داد و بیرون رفت. ب

ی کالیی را ها اشکان گوشی را برداشت و شمارهآن

 گرفت. 

 خبری نیست؟ -

 نه قربان. -
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 به محض اینکه خبری شد بهم اطالع بده. -

 حتما.-

سکوت سنگینی در اتاق پیچیده بود و اشکان و صادق 

 فقط منتظر خبر بودند.
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ی چهره همه چیز فرق داشت. صدای ماهاما در خانه

فریاد ملیحه در خانه پیچیده بود و بین دیوارها 

 پیچید. می

با توام ماه چهره، حرف بزن. تماس گرفتم درست -

جواب ندادی. حاال که اینجام تا جواب نگیرم، نمیرم. 

بگو برای چی سروان دنبال کامیاره؟ برای چی با حکم 

 ی من؟ جلبش اومد جلوی در خونه
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ده بود و به ظلمات ماه چهره که پشت پنجره ایستا

 شب چشم دوخته بود، آهسته برگشت و نگاهش کرد. 

همه چیز درست میشه ملیحه. هیچ اتفاقی برای کامیار -

 نمیفته. 

ملیحه دست روی قلبش گذاشت و لیوان آب قندی که 

 عفیفه جلویش گرفت را پس زد. 

 بگو چیکار کردی. بگو چه خاکی به سرم شده؟ -

 چهره دقیق نگاهش کرد. ماه

این خاک رو من نریختم رو سرت ملیحه. تو این کار -

 رو کردی. 

آرام جلو رفت و پا گذاشت روی خاک گلدانی که زیر 

قاب مخبر ریخته بود و اجازه نداده بود که عفیفه آن را 

 جمع کند. 
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وقتی مخبر گفت میای اینجا فهمیدم برای چی میای. -

حاال میگی من پای کامیار رو تو مخبر رو کشتی و 

کشیدم وسط؟ فکر نکردی وقتی جسد مخبر تو این 

 خونه پیدا بشه منم که گیر میفتم؟ 

 نگاه ملیحه بین او و عفیفه چرخید. 

 اما من... -

ماه چهره جلو رفت و خاکی که کف صندلش نشسته 

 بود روی فرش کشیده شد. 

خوای بگی عصبانی بودی؟ اما تو چی ملیحه؟ می-

خوای بگی درمونده بودی؟ این احساسی بود که می

های من سنگینی کرد و لب باز های سال رو شونهسال

نکردم. اما تو با فهمیدنش در عرض دو روز مخبر رو 

شتی رفتی. حاال حق این رو نداری که کشتی و گذا

 خواستم کنی. باز

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نرگس نجمی                                                         لب آینه شکستق

 EXCHANGE GROUP  از یکار

اش را باز کرد. فکرش را هم ی روسریملیحه گره

کرد قضیه طوری پیش برود که کامیار را گرفتار نمی

 کند. 

ی من به کامیار من چیکار داشتی؟ به جگر گوشه-

 دادی.کردی. منو لو میچیکار داشتی؟ منو مجازات می

 سر تکان داد.  ماه چهره خونسرد

 کامیار حمایت از تو رو انتخاب کرد. -

 های ملیحه گرد شد. چشم

 تهدیدش کردی؟ -

محکم سر تکان داد. برای کاری که کرده بود،  چهرهماه

 اصال شرمنده نبود. 

شد. مثل تمام اون . مخبر باید تیکه تیکه میکردم-

یار دخترها، مثل زندگی عفیفه، مثل زندگی من. وقتی کام

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نرگس نجمی                                                         لب آینه شکستق

 EXCHANGE GROUP  از یکار

فهمید چرا مخبر رو کشتی و وقتی دید که از اینجا 

رفتی چقدر حالت بد بود  باور کرد که تو مخبر رو 

که خودش رو بکشه کنار و  کشتی. بهش گفتم مختاره

تونه به من کمک من تو رو به پلیس گزارش بدم، می

 گیرم.کنه و آخر من همه چیز رو گردن می

چهره ت، اما ماهملیحه درد داشت، عفیفه بغض داش

ی خاکی مخبر چشم محکم ایستاده بود و به چهره

 دوخته بود. 

ی ما کردی ماه چهره. نباید همهنباید این کار رو می-

 کردی. رو گرفتار می

چهره به مخبر پوزخند زد، به لبخندش، به شیک ماه

بودنش، به هر چه زیبایی در عکس بود و در وجود 

 مخبر نبود. 
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کردم. آزادتون کردم. از شر اونهمه راز، گرفتارتون ن-

اون همه خیانت و اون همه سکوت آزاد شدید. اما این 

 شد. وسط کامیار باید مجازات می

ها، که از قلبش فرو ملیحه با اشکی که انگار نه از چشم

 ریخت لب زد. می

 مگه پسر من چیکار کرده؟ -

 کامیار از همه چیز خبر داشت. -

 .نداشت-

حواس ره آرام به سمت ملیحه رفت. عفیفه بیچهماه

هنوز هم قاشق را در آبی که دیگر قندی در آن نبود 

 و به ملیحه خیره مانده بود. گرداندمی
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کنه و بعد دیگه هیچ وقتی اونهمه دختر براش جور می-

کرد؟ وقتی می خبری از اون دخترا نمیشه نباید شک

مخبر تا دو زار بیشتر گیرش  بره تو زندگیسرور رو می

. قبول کن کامیار بیاد گناهکار نیست؟ بس کن ملیحه

 پسر تو نیست.

 خم شد و چشم در چشم ملیحه لب زد. 

. مهم نیست تو بزرگش کردی، اون کامیار پسر مخبره-

جرات نداره که دست به قتل  . فقط انقدرمثل باباشه

  کرد.بزنه، واال حتما این کار رو می

ملیحه چشم بست و سرش را به مبل تکیه داد و اشک 

هایش گذاشت و ماه ریخت. عفیفه لیوان را روی لب

 چهره رو گرداند. 
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با وکیل صحبت کردم. هیچ اتفاقی برای کامیار نمیفته. -

تمام کارهای الزم رو انجام دادم. حاال بلند شو از اینجا 

 برو ملیحه. 

 کرد. عفیفه برای اولین بار صدا بلند 

 حالش بده. -

 ماه چهره سرد شد. 

های ساله حالم بده و ملیحه خواست که منم سال-

 .فراموش کنه

عفیفه سر پایین انداخت و ملیحه با درد و حسرت به او 

 نگاه کرد. 

دونی همیشه برام چهره. خودت میکنی ماهاشتباه می-

 عزیز بودی. 

 چهره به قلبش نیش زد. تلخند ماه
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کنه. از اینجا برو، همین االن. دیگه هیچ فرقی نمی-

 گیره. فقط برو. عفیفه برات ماشین می

اش را گره زد و با توانی که نداشت ملیحه روسری

چهره فت، ماهخودش را به در رساند. وقتی بیرون ر

 گوشی را برداشت و اسم سامان را لمس کرد. 

 .پسرم-

 مادربزرگ؟  جانم-

 خوام صبح زود اینجا باشی، میای؟ می-

 تو رو خدا باز گرفتارم نکن مادربزرگ. -

خوام. نه پنهان شدنی هست و کار سختی ازت نمی-

 نه پوششی. 

 سامان نفسش را آزاد کرد. 

 ؟ باشه. ساعت چند بیام-
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 . شیش-

 باشه.-

ی جدید کامیار را گرفت. سریع قطع کرد و شماره

 ای که به نام دوست کامیار بود. شماره

 چی شد؟ -

 ساعت هفت برو. -

 مطمئنی؟ -

برای اثبات حسن نیتت تنها برو. یک ساعت بعد -

 وکیلت میاد پیشت. 

 . باشه-

 کامیار، یادت نره، ساعت هفت. -

 چهره. باشه ماه-
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ای مکث کرد و چشم بست. چهره برای لحظهماه

 صدایش به سختی به گوش کامیار رسید. 

 خدا پشت و پناهت.-

ها باال رفت. گوشی را روی عسلی گذاشت و آرام از پله

رفت و نق نقش ها پایین میدر اداره اما، اشکان از پله

 به هم ریخته بود.  اعصاب صادق را

 کنیم. تو رو خدا بس کن مرد. پیداش می-

 اشکان وارد اتاق کنترل شد و باالی سر کالیی ایستاد. 

 خطش هنوز خاموشه؟ -

 بله قربان. کال سیگنال نداره. -

 از مادرش چه خبر؟-

 ی کبیری اومده بیرون. همین االن از خونه-

 اشکان پوزخند زد و رو به صادق کرد. 
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 رفته بگه چرا پای پسرش رو کشیده وسط. -

 صادق روبروی او ایستاد.

 خوای بگی ملیحه خبر داشته؟ می-

اشکان خندید، آنقدر بلند که سه ماموری که نزدیک به 

 کالیی نشسته بودند برگشتند و نگاهش کردند. 

کی خبر داشته؟ مگه میشه خبر نداشته باشه؟ -

دونست به چه دلیلی پدر مخبر اون چاقو رو کرده تو می

چهره؟ میشه ملیحه نفهمه کی اون پا پای مخبر جز ماه

 رو براش فرستاده؟ 

 صادق دست او را کشید و از در بیرون رفتند. 

ملیحه زن مومنیه، در ضمن برادرش کشته شده. -

 سکوت کنه؟  چهرهچطور میشه در مقابل این کار ماه
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زیر  سالن ایستادند و سر کفشش را روی درز کاشیدر 

 پایش کشید. 

 ست، در ضمن انقدرملیحه دوست قدیمی ماه چهره-

چهره چی از شناخته که بدونه ماهبرادرش رو می

کنم با سکوتش یه جورایی دستش کشیده. فکر می

هایی که به چهره و عذابخواسته تنها گذاشتن ماهمی

 ده رو جبران کنه.ی برادرش کشیوسیله

اش که بلند شد لب بست و خط را آزاد صدای گوشی

 کرد. 

 افروز.  جانم-

 خوبی؟ -

 شم. خوب می-

 هنوز خبری نیست؟ -
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 نه. آهو رو بردی خونه؟ -

 .آره پیش منه-

 خوبه، مراقبش باش.-

داد نفس های او گوش میصادق که با دقت به حرف

د. اشکان پایش را راحتی کشید و وارد اتاق کنترل ش

 روی مربع بعدی کشید.

 حالش چطوره؟ -

خوای چطور باشه؟ از وقتی اومدیم یه گوشه می-

نشسته و به یه نقطه خیره شده. خیلی نگرانشم 

کنه اشکان. قوی بودنم یه حد و مرزی داره. نه گریه می

 .ست. انگار فقط منتظر یه معجزهتابیو نه بی
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 اشکان مربع به مربع پا گذاشت و جلو رفت. 

ای در کار نیست. مگر اینکه هیچ وقت کامیار معجزه-

تونه امیدوار چهره میپیدا نشه، اقرار نکنه، اونوقت ماه

 باشه که مدرکی بر علیهش نیست. 

 دونم چه آرزویی داشته باشم. نمی-

اشکان لبخند زد و پایش را روی اولین پله گذاشت و 

 اد. ایست

آرزو کن خدا به آهو قدرت بده. اون چیزی که تو -

 بره. بهش میگی قوی بودن داره آهو رو از بین می

 دونم. می-

 اش را آزاد کرد. اشکان نفس حبس شده

خوای صادق رو بفرستم دنبالش؟ شاید یک کم می-

 حال و هواش عوض بشه. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نرگس نجمی                                                         لب آینه شکستق

 EXCHANGE GROUP  از یکار

امکان نداره بره بیرون. در ضمن شما االن کار دارید. -

 نگران نباش، مراقبش هستم. 

 اشکان دست دور نرده گره زد و باال رفت. 

 مراقب خودتم باش. -

 افروز ریز خندید. 

 حتما. فعال. -

 فعال.-
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تا صبح یا جلوی در اداره راه رفت، یا در اتاق کنترل 

گذشته بود که عصبی به  فریاد زد. ساعت از شش

طور که ماه چهره اتاقش پناه برد و در را بست. همان
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در خانه را روی سامان بست و گوش سپرد به سنگینی 

 سکوت گنجشکانی که خیال آواز نداشتند. 

چرخید، آرام رفت سمت آالچیق و نشست. چشمانش 

مثلثی باغچه مانده بود. هیچ صدایی  صامت روی بلوک

 اش، نه در قلبش.خانهنبود؛ نه در 

اش را مشت کرد، روی زانوهایش بستهدستان یخ 

ی گذاشت و بلند شد. آرام و چشم دوخته به خانه

ی خالی لوتوس عفیفه جلو رفت. وقتی از کنار خانه

گذشت، تلخند روی لبش نشست. وارد زیر زمین می

ها را شمرد و جلو رفت. جلوی تنها درب شد و کاشی

د و دستش دور دستگیره گره خورد. زیرزمین ایستا

چشم بست و دستگیره را پایین کشید. وقتی وارد شد 

اش همین اتاقی بود که جز لبخند زد. تمام زندگی

عفیفه کسی از وجودش خبر نداشت. نه مخبری که عار 
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های زیرزمین پایین برود، نه داشت که حتی از پله

تی پا در کریمی که هر چه آموخته بود از مخبر بود که ح

 گذاشت. زیرزمین نمی

اش، جلو رفت. نگاهش چرخید، روی صندلی راک کهنه

عسلی خود رنگ کنارش، ضبط کاست خور دوران 

اش، نوارهای چیده شده کنار ضبط، روی میز جوانی

ای به بزرگی بزرگ منبت کاری شده، و روی آینه. آینه

ای که بعد از عوض کردن خانه به یک دیوار. آینه

و دور از چشم مخبر به این خانه آورده بود. به  سختی

عسلی نزدیک شد و تور همیشگی را که به هدبند وصل 

بود روی صورتش کشید. جلو رفت و به خطوطی که 

ماژیک قرمز شفافیت آینه را دزدیده بود نگاه کرد. 

اش را روی یک آینه، روی یک خطوطی که تمام زندگی

 ه بود. دیوار، در اتاقی کوچک تصویر کرد
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چشم بست و گذاشت انگشتش یکی از خطوط را 

 انتخاب کند. چشم باز کرد و آن خط را خواند. 

  "امروز شهبازم رو دفن کردم"

 هایش را روی موهای کوتاهش کشید. دست

  "کردهامروز فهمیدم مهناز پیش مخبر کار می"

 خط بعدی 

شکنه. دیگه نه فقط قلبم، استخونام داره از درد می"

  "قت کارهای مخبر رو ندارمطا

، چه فرقی دستش مشت شد. دیگر چشم نبست

کرد وقتی تمام آن خطوط دردهایش را فریاد می

 زدند. می
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سه روز پیش دخترم رو از دست دادم، اما عفیفه "

جاش رو پر کرد. شاید این اتفاق شروع اتفاقات خوب 

 "باشه. مخبر دلش برام سوخت

بغض، با هر چه آرزو کرد و همین چشم بست، با درد، با 

 آینه شد مدفنش.

ها پیش چشم گرداند سمت دیگر آینه، جایی که سال

ماژیک سرخش، طرح بزرگی از قلب را کشیده و آینه 

پیش رفت، آنقدر که قلب، صورتش  را قاب گرفته بود.

را قاب گرفت. عقب رفت. آنقدر عقب که تا زیر قلبش 

اش خوش باس لیموییدر آینه جا گرفت. هنوز هم ل

اش را آنچنان در آغوش گرفتهرنگ و شاداب، بدن غم

فشرد که از یاد برد، روزی مخبر آن را به قهقهرای می

کمد فرستاد و برای همیشه لباس تیره به اندامش 

 دوخت.
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لرزید وقتی تور را باال برد و نفسش هایش میدست 

ز همان اش را ندیده بود؟ ابرید. چند سال بود که چهره

اش چشم دوخت. آرام آرام گرفتهرخ ماهفاصله به نیم

لبخند روی لبش نشست. زیبا بودو باوقار. صدای 

 پدرش در گوشش پیچید. 

 .ی تیمسار خمارلوییتو دختر یکی یک دونه-

 چشم بست و لب زد. 

من... من ماه چهره خمارلو، دختر تیمسار خمارلو، -

از و عفیفه، مادر بزرگ خواهر مهرداد، مادر شهیاد، شهب

 ....سامان، آهو و غزاله

 چشم باز کرد و خیره به آینه پچ زد. 

 هیچی نیستم. -

بدون اینکه چشم از آینه بردارد دستش روی ضبط 

کشیده شد. ساعت فلزی بزرگی که طرح گوی داشت 
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را برداشت. وقتی دستش باال رفت، خیره مانده بود به 

ت وسط قلب پرتاب کرد اش. گوی را درسرخ تیرهنیم

چهره را های روح ماهو صدای شکستنش آخرین تکه

 شکست. 

اش دوخته عقب رفت. کاله گیسی که از موهای جوانی

شده بود را روی سر گذاشت. روی صندلی راک 

جانش را روی زمین کوبید. وقتی نشست و پاهای بی

های او ثابت ماند به دیوار صندلی حرکت کرد و چشم

 زمه کرد.خالی، زم

 قلب آینه شکست. -
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اشکان چشم بسته و سرش را تکیه داده بود به دیوار 

که در باز شد. سریع چشم باز کرد و به صادق که 

 آمد نگاه کرد. زده جلو میهیجان

 خودش با پای خودش اومد مرتیکه. بدو بریم. -

تعجب کرد، اما دنبال صادق دوید تا اتاق بازجویی. تا 

ر را باز کرد و کامیار را نشسته بر صندلی دید وقتی د

 . تواند این پرونده را ببنددباور نکرد که باالخره می

چهره برنامه کرد. اگر همه چیز را ماه ای شکلحظه

ریزی کرده بود پس چرا کامیار را فراری نداده بود؟ 

ی کامیار جلو رفت. صندلی را بدبین به حضور یک باره

 روی او نشست. عقب کشید و روب

اون روز تو بهشت زهرا نبودی. براش شاهد دارم؛ -

 بابک رحیمی.

 هایش را فشرد. به کامیار نگاه کرد و لب
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تونی یه مشت این رو گفتم که فکر نکنی می-

 شنوم. خزعبالت تحویل من بدی. می

 کامیار دست به سینه به صندلی تکیه زد. 

زی خسته قصدش رو ندارم. از این موش و گربه با-

 شدم. 

 هایش نگران بود، اما صدایش محکم. چشم

باهام تماس  چهرهساعت یک و نیم شب بود که ماه-

 گرفت. 

را برد صادق در اتاق  چهرهبه محض اینکه اسم ماه

 مانیتورینگ چشم بست. 

 خدایا به آهو کمک کن. -

گفت دایی کشته شده. گفت... گفت مامان اونو کشته. -

 اولش باور نکردم. اما یاد حال پریشون مامان افتادم. 
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دستش را روی صورتش کشید و نفس سنگینش را 

 بیرون داد. 

دونم چه اتفاقی افتاده چند روز قبل از این جریان نمی-

بود که مامان از کارهای دایی خبردار شده بود. تمام 

چهره گفت اگر باهاش رزید و گریه کرد. وقتی ماهروز ل

 همکاری نکنم مامان رو لو میده ترسیدم. 

 هایش ثابت مانده بود روی میز. چشم

. مادر من هفتاد و سه سالشه سروان. قلبش ناراحته-

تو زندگیش آزارش به مورچه نرسیده. وقتی یاد اون 

وقتی کرد. هایی که به دایی میحالش افتادم و نفرین

، باور کردم. مجبور کشمشیادم افتاد که گفت می

 عمل کنم.  چهرهشدم به حرف ماه

دستش را روی گردنش کشید و سیبک گلویش با فرو 

 بردن بغضش حرکت کرد. 
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بعد بهم گفت دروغ گفته. گفت همیشه منتظر بوده تا -

ی خانواده انتقام بگیره. برای همین وقتی مادرم از همه

بیاد  رفته بود اونجا مخبر رو کشت که پای مادرمم

ها مادرم رهاش کرده وسط. از اینکه تو تمام این سال

 بود عصبی بود. 

ت تا رفشانه باال انداخت و با سر انگشت اشکی که می

 اش بنشیند را پاک کرد. روی گونه

کنه تا من اون جعبه رو ببرم می گفت سرور رو دک-

اونجا و اون تکه رو بذارم روبروی در. اما دلم برای 

. برای ت هش سرور آدم بدبختیهسرور سوخت. ته

همین این کار رو نکردم. جعبه رو گذاشتم تو صندوق 

 ا پلیس تماس بگیره. عقب و گفتم درش رو باز نکنه و ب

اش هایش روی پیشانیخم شد روی میز و کف دست

 نشست. 
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خودش دایی رو نصف شب برده بوده باغ. کریمم برده -

 بود. این رو بعدا فهمیدم. 

اشکان به آینه نگاه کرد. دقیقا جایی که صادق ایستاده 

فهمیدند آن داد. حاال میهای او گوش میو به حرف

 مخبر دیده بودند کریم بوده.  سری که پشت ماشین

دونستم ی قدیمی مخبر. اصال نمیگفت برم خونه-

ها رو ببرم. هر جریان چیه. فقط بهم گفت این جعبه

چی گفتم چیه، گفت یه سری یادگاری از مخبر برای 

 تمام خانواده. 

 اشکان وسط حرفش پرید. 

اما گفتی باید اون تکه از جسد رو بدون جعبه -

 ی سرور. خونه ذاشتی تومی

 کامیار سر بلند کرد. 
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ی سرور رو برداشتم اصال تا وقتی که جعبه-

چهره باهام تماس گرفت دونستم جریان چیه. ماهنمی

و وقتی بهم گفت چیکار باید بکنم وحشت کردم. اما 

ای نداشتم. پای مادرم وسط بود. جعبه رو عوض چاره

 تم.کردم و دیرتر بردمش و جریان رو به سرور گف

ای از ذهنش کرد و گوشهاشکان خیره نگاهش می

کند. چرخید که چرا کامیار به این سادگی اعتراف میمی

 اندازد؟ چهره میچرا همه چیز را به گردن ماه

ی خودش و عفیفه رو آخر ببرم، منم گفته بود جعبه-

بردم. رفتم باغ ماشینی که سامان برده بود رو 

 ا. برگردوندم و رفتم بهشت زهر

هایش کشیده شده بود که تمام سر باال برد. آنقدر رگ

 کرد. گردن و فکش درد می

 اما مش رحمان گفت روز بعدش دیده ماشین نیست. -
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 کامیار شانه باال انداخت. 

خواسته بگه غیبت حتما از باغ رفته بیرون و نمی-

داشته. به هر حال دلیلی نداره سر چنین چیزی دروغ 

گشت تاثیری تو گشت با برنمیبرمیبگم. اون ماشین 

ست که باعث شد چهرهقضیه نداشت. این وسواس ماه

خواد همه گیر بده به برگردوندن ماشین. همیشه می

 چیز تمیز و شسته رفته باشه. 

 اشکان سر تکان داد. از جا بلند شد و دور او چرخید. 

 راحت همه چیز رو گفتی؟  چرا انقدر-

 کامیار پوزخند زد. 

چهره گفت ای هم داشتم؟ ماهی دیگهمگه چاره-

زودی میآید سراغم. وقتی مامان باهاش تماس به

گرفت و گفت شما رفتید دنبالم، فهمید جریان چیه. از 

کارت چهره یه سیمی ماهخیلی وقت پیش به توصیه
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جور کرده بودم که اگر اتفاقی افتاد با اون خط باهاش 

باط باشم. بهم گفت برنگردم خونه و منتظر در ارت

تماسش باشم. آخر شب باهام تماس گرفت و گفت 

صبح بیام خودم رو معرفی کنم. گفت ساعت هشت 

 وکیلم میاد اینجا.
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کرد و سر باال برد و به اشکان که گنگ به او نگاه می

 چرخید چشم دوخت. ذهنش می

 هر کاری که گفت رو انجام دادم.-

وقتی فهمیدی در مورد مادرت دروغ گفته چرا نیومدی -

 اطالع بدی؟ 

 کامیار سر تکان داد و پوزخند زد. 
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پای مادرم گیر نبود، پای خودم که بود. فکرشم -

کردم بفهمید من تو بهشت زهرا نبودم. فکر همه نمی

جا رو کرده بودم. نصف شب از رفیقم موتور گرفته 

جاده و برگشتم با  بودم و رفتم اول گذاشتمش تو

اش رو هم که زهرا. بقیهماشین خودم رفتم تو بهشت

 دونید. می

آمد. کمی هنوز هم این اقرار به نظر اشکان عجیب می

 هایش برق زد. فکر کرد. یکباره چشم

 چرا گفت صبح؟ چرا همون دیشب نیومدی؟ -

 دونم. من نمی-

اشکان سریع دوید بیرون و مشتی به در اتاق 

 ها باال دوید.رینگ زد. صبر نکرد و از پلهمانیتو

 صادق سریع دنبالش رفت و صدا بلند کرد. 

 گرفت؟  باز جن گازت-
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 ها فریاد زد. اشکان از باالی پله

 کنه.داره فرار می-

 صادق داد زد.

ی این خانواده فردا تو سواحل اگر به تو باشه همه-

هم فرار تو گیرن.کارائیب دارن با جانی دپ سلفی می

 داری دائم. 

اشکان که وارد اتاق حیدری شد، صادق پشت در 

ایستاد تا برگردد. چند لحظه بعد دو ماشین نیروی 

 رفتند. ی ماه چهره میانتظامی به سمت خانه

ریخت به سمت اداره اما افروز در حالیکه اشک می

 رفت. امین دستش را روی داشبورد زد. می

 تر افروز. سریع-
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ی صادق سرش را به شیشه تکیه داد و شماره آهو گیج

 را گفت. 

 آهو؟  جانم-

 ای؟ اداره-

 صادق کمی مکث کرد و آهو چشم بست. 

 ایم. چهرهی ماهنه، تو راه خونه-

 دست آهو مشت شد. 

 کامیار اومد؟ -

 اومد. -

آهو بغض کرده گوشی را قطع کرد و صدای ضعیفش را 

 اش بشنود. هق گریهآنقدر باال برد تا افروز میان هق

رن بگیرنش افروز. . دارن میچهرهی ماهبرو خونه-

 .رن دستگیرش کنندارن می
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هایش لرزید. وجودش لرزید و مچاله شد. گفت و شانه

زدیک بود افروز سر دور برگردان آنچنان پیچید که ن

ی ماشین چپ شود. در همان لحظه اشکان به کوچه

 کبیری پیچید. 

 حکم بازداشت گرفتی؟ -

نه، حکم ورود به منزل تا وقتی حکم بازداشت از -

 دادستانی برسه. 

صادق سر تکان داد و هر دو پیاده شدند. اشکان 

دستش را روی زنگ گذاشت و برنداشت. کمی بعد 

ان طول حیاط را دوید و تا عفیفه در را باز کرد. اشک

 عفیفه در ورودی را باز کرد وارد شد. 

 چهره کجاست؟ ماه-

عفیفه متعجب نگاهش کرد و صادق سر تکان داد تا 

 عفیفه آرام باشد. 
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 . تو اتاقشه-

ها را دو تا یکی باال رفتند. اشکان با اشکان و صادق پله

 حرص به در کوبید. 

 رون. تشریف بیارید بی خانم کبیری-

تنها سه ثانیه صبر کرد و در را باز کرد. اثری از 

چهره نبود. نگاهی به صادق انداخت و سریع بیرون ماه

چهره رفت و اتاق مخبر و دو اتاق مهمان را گشت و ماه

ها پایین دوید و با دیدن عفیفه که نبود. سریع از پله

کرد صدا وسط سالن ایستاده و متعجب به او نگاه می

 رد. بلند ک

 کجاست؟ کجا رفته؟ -

 . جا. تو اتاقشههیچ-

 اشکان پوزخند زد و روبروی او ایستاد. 
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 نیست. همکاری کن.  چهرهخانم نهاوندی ماه-

ها نگاه کرد و چشمانش عفیفه متعجب به باالی پله

 چرخید سمت اشکان. 

 .امکان نداره-

 از صبح دیدیش؟ -

 . نه-

 اشکان عصبی فریاد زد. 

 رار کرده خانم. فرار. ف-

ها دوید. عفیفه چند لحظه نگاهش کرد و به سمت پله

او را تنها بگذارد. وارد اتاق که  چهرهامکان نداشت ماه

شد متعجب به اطراف نگاه کرد. صادق به سمت کمد 

هایی که سر های مرتب و چمدانرفت و با دیدن لباس

 جایش بود رو به اشکان کرد. 
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 هیچی نبرده. -

ی اشکان کشو به کشو گشت و نهایتا شناسنامه

 چهره را بیرون کشید. ماه

 اش هم اینجاست.شناسنامه-

در تمام این لحظات عفیفه ناباور به اطرافش نگاه 

 کرد. اشکان روبرویش ایستاد.می

 جایی هست که بره؟ دوستی، آشنایی. -

ای که در دست عفیفه آرام سر تکان داد و به شناسنامه

اشکان بود خیره ماند. اشکان شناسنامه را کف دستش 

 کوبید و فریاد زد. 

 پس کجاست؟ -

 کرد. یک باره از جا پرید. عفیفه خیره به او نگاه می

 . اتاقش. اتاق آینه-
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 اشکان با مشت فشرده نگاهش کرد. 

 اتاق آینه چیه؟ کجاست. -

ها فیفه بدون جواب از اتاق بیرون رفت و از پلهع

سرازیر شد. وقتی وارد زیرزمین شدند، اشکان و 

چهره در زیرزمین صادق متعجب به هم نگاه کردند. ماه

 اتاق داشت؟ 

عفیفه در را باز کرد و همان جا میخکوب ماند. اشکان 

خیره  چهرهاز کنارش رد شد، صادق هم. هر سه به ماه

گیس، آرایش تند، رژ لب ای که با کالهچهرههشدند. ما

 قرمز، روی صندلی راک نشسته و چشم بسته بود. 

 عفیفه از بهت درآمد و جلو رفت. 

 چهره قربونت برم این چه وضعیه. ماه-
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صادق رنگ پریده و اشکان مبهوت به هم نگاه کردند. 

عفیفه دستش را روی دست ماه چهره گذاشت و صدا 

 بلند کرد. 

 لند شو جناب سروان اومده.ب-
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بسته و خاموش مانده بود. عفیفه دستش چهره پلکماه

 را روی صورت او کشید. 

 . چهرهماه-

کرد و در گوش عفیفه فریاد شد. سکوتی که بیداد می

 اشکان جلو رفت و با دیدن فنجان چای پلک بست. 

 صدای عفیفه لرزید. 

 بلند شو دیگه قربونت برم. -
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های قرمزش، به خیره خیره نگاهش کرد. به لب

اش، به موهای بلندش. لبخند زد های آرایش شدهپلک

چهره چرخید. خندید، و نگاهش روی صورت زیبای ماه

 انقطاع. بلند... بی

کرد و اشکان حتی زده نگاهش میصادق وحشت

 هایش را تحمل کند. توانست حرفنمی

. باالخره آرایش کردی. تور رو چهرهبلند شو دیگه ماه-

برداشتی و صورتت رو دیدی. حاال وقتشه با هم بریم 

 بیرون. مثل یه مادر و دختر واقعی. 

صادق نزدیک شد و کنارش ایستاد. ترسید از دیوانگی 

 او. 

 کنم خودت رو کنترل کن. متاسفم. اما... خواهش می-

 هانش. عفیفه محکم کوبید روی د

 باشه... باشه... خفه بشم بیدار میشه؟-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نرگس نجمی                                                         لب آینه شکستق

 EXCHANGE GROUP  از یکار

صادق با درد پلک بست و چرخید و دور شد. اشکان به 

چهره رفت. باور خودش آمد. سریع به سمت ماه

شد.  دست روی کرد، قصه نباید اینطور تمام مینمی

ای که لمسش چهره گذاشت. همان لحظهشاهرگ ماه

نفس و با بسته، بیکرد همه چیز را فهمید. ماه چهره یخ

 ازی را تمام کرده بود. تپید، بشاهرگی که دیگر نمی

عفیفه خیره به حرکات اشکان مانده بود و وقتی 

های او دید عقب رفت و خیره به ناامیدی را در چشم

 کم صدایش باال رفت. چهره، کمماه

تونی تنهام تونی بری. نمیمامان... نه... مامان... نمی-

 بذاری. 

چهره و تمام بدنش چنگ زده بود به لباس ماه

 د. لرزیمی

 تو رو خدا بلند شو. من... من بدون تو چیکار کنم؟ -
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صادق سعی کرد دورش کند. اما عفیفه چنگ زد به 

 دستش. 

ترسه. از ولم کن. مامانم تنهاست. اون از تنهایی می-

 ترسه... اینکه بخوابه می

 چهره را بغل کرد. نشست و پاهای ماه

ونستم با تسوزه؟ تازه میببین مامان... دلت برام نمی-

تونستم بغلت کنم. بوت خیال راحت بشینم کنارت. می

 کنم. 

سرش را روی پاهای او گذاشت و فریادش در دامن 

 چهره خفه شد.  ماه

نکن... این کارو نکن. تو رو خدا. تو که زندگی -

خوای برام نکردی. بیدار شو. مگه... مگه نگفتی می

؟ مگه دیزندگی بسازی؟ مگه نگفتی سر و سامونم می

 مونم؟ تو که بدقول نبودی! نگفتی تنها نمی
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 زد.  سر بلند کرد و پچ

 سر و سامون من تویی. زندگی من تویی. نرو... نرو...-

صادق پشت کرده بود به او و آنقدر فک ساییده بود که 

رمق حس و بیتپید. اشکان بیاش میهای شقیقهرگ

ان نداشت کرد و توی آینه نگاه میهای شکستهبه تکه

 لب باز کند. 

یکباره عفیفه فریاد زد، آنقدر پر سوز که صادق از در 

هایش و اشکان سرش را میان دست بیرون رفت

 گرفت. 

 بیدار شو. تو نباید بمیری... نباید... نباید...-

اشکان ترسید از حال او. ترسید سکته کند و داغ 

چهره مهر شود. به طرف او دیگری روی زندگی ماه

اش دهد که افروز و ت تا بلندش کند، تا دلداریرف
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های اشکان پشت سرش آهو و امین وارد شدند. دست

 های متورم افروز نگاه کرد.پایین افتاد و خیره به چشم

 چی شده؟ -

چهره. سکوت را افروز، آهو خیره مانده بودند به ماه

 دارش شکست.امین با صدای بغض

 .  عفیفه-

هایش را یفه آشنا بود. دستچقدر صدایش برای عف

 هایش گذاشت. روی گوش

ببین مامان. دارم دیوونه میشم. دارم دیوونه میشم. -

 بیدار شو.

امین با پاهای لرزان جلو رفت. اشکان مبهوت به 

پدرش نگاه کرد که روبروی عفیفه نشست و دستش را 

ی او گذاشت و سرش را بلند کرد. عفیفه خیره زیر چانه
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ار پلک زد تا شاید تصویر پاک شود. امین به او چند ب

 میان بغض لب زد
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 منم عفیفه. من... امین... -

 عفیفه ناباور سر تکان داد. 

 . امکان نداره-

 با ترس و رنگی پریده خندید. 

 خدایا زده به سرم. -

 . چهرهسرگرداند سمت ماه

 چی به سر دخترت میاره.  ببین رفتنت-

 چهره را گرفت. های ماهبلند شد و شانه

 شم؟  خوای دیوونهبلند شو دیگه. می-
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امین سرش را نزدیک برد و میان اشک خواند در گوش 

 عفیفه خواند. 

 دهد امان. آمدمت که بنگرم... گریه نمی-

هره افتاد. های ماه های عفیفه از روی شانهدست

خودش بود، امینی که روزی بیت به بیت برایش سعدی 

خوانده بود و حافظ معنی کرده بود و حاال این بیت 

 آشنای ابتهاج. سر تکان داد. 

 چهره نه... نه...... اینطوری نه... االن نه. بعد از ماهنه-

آنچنان دوید که امین جاخورده به راهی که رفت خیره 

 ماند. اشکان فریاد زد. 

 جا چه خبره؟ این-

کسی جوابش را نداد. امین بود که دنبال عفیفه دوید و 

افروز که کنار دیوار نشسته و زانوهایش را بغل کرده و 

خورد. آهو اما هنوز به خودش نیامده بود. تمام تاب می
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مدتی که عفیفه فریاد زد، آهو خیره مانده بود به 

 دید آنقدر درد داشت کهچهره. چیزی را که میماه

خواست باور کند. دستش روی دیوار نشست و جلو نمی

 رفت. 

 . چهرهماه-

دانست شنود. میدانست دیگر صدایش را نمیمی

اش برای همیشه بسته شده. اما چهرههای ماهچشم

هایی که در بچگی برایش خواندن اسمش مثل الالیی

 کرد. خواند آرامش میمی

تنها آشنای آنقدر رفت تا به او رسید. اویی که 

های اش بود. خم شد، انگشتانش را روی پلکزندگی

 . نرم او کشید

 خوشگل شدی قربونت برم. -

 افروز هق زد و صادق به دیوار مشت کوبید. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نرگس نجمی                                                         لب آینه شکستق

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 موی بلند بهت میاد. -

هایش را آرام خودش را به پشت سر او رساند. دست

 روی صندلی گذاشت و فشرد. صندلی تاب خورد. 

 بذار تابت بدم، مثل بچگیام. -

 ی روبرویش لب زد. خیره به آینه

 شستیم رو صندلی؟ حاال ...یادته نوبتی می-

داد خم بغضش آب شد و در حالیکه صندلی را تاب می

 زمه کرد. چهره زمشد و در گوش ماه

 حاال باید تنهایی تاب بخورم. دلت میاد؟-

چهره سرش را باال گرفت و دستش را روی موهای ماه

 کشید. خیره مانده بود به سقف و لب زد. 

قرار بود تو مثل همیشه محکم باشی.  قرار این نبود.-

مثل یه خانوم موقر بری زندان. من برات وکیل بگیرم. 
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بدن تو حق داشتی. وقتی  دنیا رو جمع کنم که شهادت

یک سال بعد... ده سال بعد... سی سال بعد آزاد شدی 

از عشقت بگی. از همونی که... همونی که  بشینیم و تو

 تو رو به اینجا رسوند.

لبهایش چفت شد. رو به سقف چشم بست و با سر 

 چهره را لمس کرد. انگشتانش جزء به جزء صورت ماه

خوام حفظت کنم ی دستها قوی هستن. میحافظه-

ی زندگیم. آخه... چهره. با دستام. با قلبم. با همهماه

 آخه تو رفتی... تو... تو... 

هایش را کشید. عقب رفت هایش را فشرد، دستپلک

اش کوبید و و لب زد و نفس برید. مشت به سینه

 فریادش عرش را لرزاند. 

 یگه بسه.بسه... خدایا بسه.... د-
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چهره برداشت و گیس را از سر ماهچنگ انداخت و کاله

 پرت کرد. صادق دستش را گرفت و آهو فریاد زد. 

 بلند شو. -

کشید و او چنگ میزد به پیراهن صادق او را عقب می

. صدای پاره شدن لباس پیچید که اشکان جلو چهرهماه

رفت و بازوی دیگرش را گرفت و برای آهو مهم نبود، 

 چهره دیگر هیچ چیز مهم نبود.بعد از ماه

بلند شو لعنتی. بلند شو بگو قوی باشم. بگو نباید -

دونم زمین بخورم. بگو گریه کنم. من بدون تو نمی

 چیکار کنم. کجا برم؟ درد نبودنت رو کجا ببرم؟

های صادق و زانوهایش تا خورده و وزنش روی دست

 زد. اشکان افتاده و فریاد می
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ت اجازه داد بری؟ کی گفته به این راحتی کی به-

تونی تنهام بذاری؟ بدون تو دنیا تموم میشه. بدون می

 تو دیگه هیچی نیست. 

 بازوهایش را از دستان اشکان و صادق بیرون کشید.  

تونم قوی باشم؟ تا کی به من نگاه کن. تا کجا می-

 تونم وایسم وقتی تو نیستی؟ می

خواست رفت. صادق می پاهایش لرزید و آرام جلو

 دستش را بگیرد که اشکان جلوی او را گرفت. 

ام، داغونم. بلد تو رو خدا به من نگاه کن. خسته-

 نیستم بدون تو زندگی کنم. 

چهره به زمین افتاد. سرش را در دو زانو جلوی ماه

 دامان او گذاشت و چشم بست. صدایش زمزمه بود. 

 هیچی نیست. هیچی. تونم. بعد از تو دیگه دیگه نمی-
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چهره حرکت مانده بود و دستانش دور زانوهای ماهبی

 حلقه شده بود. 

. امروز تو چهرهدیگه نوازش دستات رو ندارم ماه-

 تموم نشدی، منم با تو تموم شدم. 

حرکت ماند و صادق تکیه زده به دیوار به هایش بیلب

اشت و دمیچهره براو خیره ماند که نه سر از پاهای ماه

کرد. خواست جلو برود که اینبار افروز نه پلک باز می

 روبرویش ایستاد و لب زد. 

 تونه عزاداری کنه. تنهاش بذار. تازه االن می-

صادق کالفه از در بیرون رفت. اشکان و افروز پشت 

 سرش رفتند. در راهرو اشکان بازوی افروز را گرفت. 

 چی شد اومدید اینجا؟ -

هایی غمگین نگاهش کرد. و با چشمافروز لب بسته 

 دست در کیفش فرو برد.
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 سامان اینا رو آورد. -

کاغذ تا  ای بعد اشکان و صادق مانده بودند و دولحظه

 خورده.

 239_پارت#

 

 اشکان کاغذ اول را باز کرد و صادق کنارش ایستاد.

ای که یه روز دستای چهره. ماهامچهرهامین، من ماه

بهش گفت دوست داشتن مردی  دخترش رو گرفت و

که بیست و پنج سال ازت بزرگتره خطاست؛ اما دل داد 

به دل دخترش. دختری که برای اشکان مادری کرد. 

همون پسر کوچولویی که بارها در آغوش گرفتم و 

تر از اونه که وارد دنیای سیاه مخبر حس کردم معصوم

ی من عاشق تو بشه، اما خودخواهی نگذاشت. عفیفه

و دل دوست داشت که بهش  د و اشکان رو با جونبو
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گفتم دستش رو تو دستای تو بذاره. دوست داشتم 

همه چیز رو بهت بگم و ازت بخوام عفیفه رو ببری؛ از 

این خونه، از این شهر، از این کشور. اما مخبر دنیای 

کوچیکی که عفیفه برای خودش درست کرده بود رو 

امین. پاک بود و مخبر  گناه بودخراب کرد. عفیفه بی

خواستم بیام التماست کنم که اش کرد. میآلوده

ای بندی رو فاجعهدونستم  چشم میقبولش کنی. می

که عفیفه در اون دخیل نبوده. اما وقتی فهمیدم عفیفه 

ای نداشتم جز دور کردنش از تو. مخبر بارداره چاره

ه بهت گفت عفیفه دوستت نداره، تو باور نکردی. عفیف

رو مجبور کرد اون حرفها رو بزنه، بگه اشتباه کرده، 

ی توئه و ترکت کنه. وقتی برگشت خونه بگه جای بچه

نه حرف زد، نه گریه کرد، اما دیگه نخندید، دیگه 

زندگی نکرد. حتی وقتی کریم به دنیا اومد هم به 

 زندگی دل نبست. تمام قلب اون موند پیش تو.
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زندگی بسازم. سر و سامانش بهش قول دادم براش 

بدم. نذار بدقول بشم. عفیفه هنوزم دوستت داره. 

ی من، تنها دختر من، پیشت امانت امین. عفیفه

مراقبش باش. بذار کنارت آروم بگیره. این خواهش یه 

 مادره.

کاغذ در دست اشکان مچاله شد. چشم دوخته به 

 صادق لب زد. 

 . هی بابامعفیفه... عفیفه همون گمشده-

ی دوم را از مشت اشکان بیرون کشید. صادق نامه

اشکان سری تکان داد تا ذهنش را خالی کند و کنار 

 صادق ایستاد و خواند. 

دونی اسمت رو من انتخاب دخترم، عروسکم. می

زدیم اون کردم؟ وقتی با مهرداد از آینده حرف می

گفتم ذاره عفیفه و من میگفت اسم دخترش رو میمی
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. قسمت نشد وقتی دختر دار میشیم کنار هم افروز

 باشیم.

ها درسته، پدر تو مهرداد من بود؛ برادرم. کسی که سال

منتظر موندم تا بیاد دستم رو بگیره و از این لجنزار 

دونست ها مخبر می. تمام این سالبیرون بکشه

کرد. هیچ مهرداد کجاست و من رو با جونش تهدید می

ی مخبر اثر نداشت که جای کدوم از تهدیدام رو

آورد. از فرزام گفت، مهرداد رو بگه. فقط برام خبر می

از تو گفت و من قلبم برای دیدنتون پر کشید. باالخره 

یه روز جرات کردم و تمام اتاقش رو گشتم و شماره 

رو پیدا کردم. با مهرداد تماس گرفتم و فقط خدا 

رو  دونه وقتی دیدمش هر چی سختی و تلخی بودمی

خواستم به کمک مهرداد برای فراموش کردم. می

همیشه از زندگی مخبر برم. همه چیز رو به پلیس بگم 

و برم. اما بیست روز، فقط بیست روز بعد از اینکه 
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مهرداد رو پیدا کردم، مخبر همه چیز رو فهمید. قلبم 

پاره میشه از نوشتن چنین چیزی، اما مهرداد به پاره

د. اون شب که قرار بود مهرداد دستور مخبر کشته ش

دونه برادرم رو کشته بشه همه چیز رو گفت. گفت می

دونه چطوری اون رو از سر راهم برداره. بینم. میمی

اشکان رو خریده که پدرت رو بکشن.  گفت دشمنای

 در حقیقت هدف مهرداد بود، نه اشکان. 

خواستم خودم اون شب بعد از سالها کتک خوردم. می

خواستم یه جوری به ز پنجره بندازم بیرون. میرو ا

مهرداد خبر بدم. اما دست و پام رو بست و در رو قفل 

 کرد و تا صبح نشست جلوی پنجره و بهم خندید. 

من... من واقعا متاسفم دخترم. اگر من نبودم پدرت 

االن زنده بود. مخبر نه تنها زندگی من، که زندگی شما 

فت تو از اشکان جدا شدی. رو هم سوزوند. بعد بهم گ
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اون لباس رو برای تو فرستادم چون از تعریفای مخبر 

فهمیده بودم عاشق هیجانی؛ چیزی که تو رو به اشکان 

خواستم به هم نزدیک بشید. ده. میپیوند می

دونستم بعد از اون پیرهن امکان نداره اشکان می

تونستم انجام تنهات بذاره. این تمام کاری بود که می

 بدم. 

منو ببخش که زندگیت رو خراب کردم. ببخش که 

وقتی برای مراسم مخبر اومدی نتونستم بهت بگم تو 

دختر برادر منی. دختری که همیشه آرزوی دیدنش، در 

آغوش کشیدن و بوییدنش رو داشتم. منو ببخش 

 دخترم.

ضمیمه: به همسرت بگو یه نامه هم برای اون تو 

  کشوی میز اتاق آینه گذاشتم.

 .سپارمتدوستت دارم. به خدا می
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اشکان و صادق به هم نگاه کردند. صادق توان حرف 

زدن نداشت و اشکان توان تکان خوردن. صادق 

صدای ضعیف آهو را که شنید به اتاق برگشت و اشکان 

شد با پاهایی لرزان پیش رفت. هنوز هم باورش نمی

که مخبر تا این حد به آنها نزدیک بوده. آرام از کنار 

زد گذشت. کشوی یصادق که زیر لب با آهو حرف م

میز را بیرون کشید و با دیدن کاغذ تا خورده آن را 

 برداشت و از اتاق بیرون رفت. 

ی زیر زمین نفس نداشت. به حیاط رفت و روی پله

 نشست. 

طور که قول دادم، خودم ناراحت نشو سروان، همون

 گم. همه چیز رو برات می
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پسر بذار برگردم به خیلی سال پیش. وقتی که تو یه 

کردی. دو سه کوچیک بودی و عفیفه رو مامان صدا می

بار بیشتر ندیدمت، اما حسی تو چشمات بود که باعث 

ها بعد وقتی شد هیچ وقت از ذهنم بیرون نری. سال

رفتم متوجه شدم با امین در برای دیدن مهرداد می

تون گشتم تا تو نزدیک خونه ارتباطه. یه بار انقدر

کردم، یه مونی بودی که تصور میاومدی و دیدمت. ه

کردم چند وقت بعد تو آقای به تمام معنا. فکرشم نمی

ی قتل مخبر. کسی که خودم با بشی مامور پرونده

شب و روز برای  دستای خودم کشتمش. انقدر

کشتنش نقشه کشیده بودم که همه چیز برام مثل آب 

 خوردن بود. 

رو تو بازارچه چند روز قبل از مرگ مخبر، ملیحه پدرت 

دیده بود و امین به ملیحه گفته بود که دستش هم به 

عفیفه نخورده و ملیحه اومد که از مخبر حساب پس 
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بگیره، اما مخبر خونه نبود. من همه چیز رو براش 

تعریف کردم. همه چیز. از مرگ مادر مخبر تا اون 

خوای بدونی چطور من همه چیز رو دخترها و ... می

کرد. فقط مخبر برام تعریف می دونم؟ خودمی

بره من در موردش دونست هر اسمی که مینمی

نویسم و کنم. اسم و مشخصاتش رو میتحقیق می

ذارم تو کشوی میز تا میریزم روی یه فلش و یه روز می

برد گفت چون لذت میبیفته دست شما. اوایل برام می

شدم و خورد، مریض میاز اینکه حالم به هم می

تونستم کاری انجام بدم. اما بعد هم اون عادت نمی

ی شب رو داشت که کرد و هم من. براش حکم قصه

کرد و من هم دیگه فقط نشست و برام تعریف میمی

 دادم. گوش می

دادم؟ همه چیز از اون خوای بگی چرا گزارش نمیمی

پرستار شروع شد، وقتی کاله گیس رو آورد خودش 
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با تهدید جون مهرداد و عفیفه همه چیز رو برام گفت و 

ترسیدم. دیگه هیچ ساکتم کرد. بهم حق بده، ازش می

کس نمونده بود. مخبر به راحتی شهباز و شهیاد رو 

 کشت، پس تهدیدش، یه تهدید تو خالی نبود.

وقتی مخبر خبر داد که ملیحه میاد خونه دیدم بهترین 

م کرد بردمش باغ، آرایشش . کشتمش، با کریمفرصته

و بعد گذاشتم کریم ببینتش. اون بیچاره حتی درست 

صورت مخبر رو ندید. بعد با کامیار تماس گرفتم و 

خوام تهدیدش کردم، مجبورش کردم هر کاری که می

 رو انجام بده. 

سروان. اگر فشارهای من نبود هیچ وقت  اون بیگناهه

 داد.چنین کاری رو انجام نمی
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استفاده کرد بیماریش سوء که مخبر از گناههکریمم بی

ی خودش های ناتوان شدهو گذاشت اون جای دست

 رو بگیره. 

این تمام قصه بود اشکان. فقط باید بدونی کریم رو 

گذاشتم آسایشگاه. به هر مرجعی که رجوع کنی ته 

ی کریم همینه. پس اون بچه رو آزار نده. اون از قصه

اثر انگشتش خواستم . نمیترهگناهگناهی بیهر بی

ی اتاق رو بمونه. برای همین با یه پالستیک ضخیم همه

پوشوندم و از وسایلی که قبالً برای چنین روزی خریده 

بودم استفاده کردم. برای همین هیچ اثر انگشتی پیدا 

 نکردید 

دونم بعد از من چه حالی داره. اما مراقب آهو باشید. می

میشه. فقط دونم بلند این آخرین شکست آهوئه، می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 نرگس نجمی                                                         لب آینه شکستق

 EXCHANGE GROUP  از یکار

نیاز به حمایت داره. نذار با لعیا تنها بمونه. این تنها 

 . ی منهخواسته

 مراقب خودت، افروز و زندگیتون باش. 

 خداحافظ.

ضمیمه: هنوز به یه سوال جواب ندادی اشکان، مخبر 

 عفیفه رو از کجا آورد؟

چهره نگاه کرد. زنی که تمام زده به ماهاشکان مات

ها را کنار زد و چشم د. تمام پردهرازها را افشا کر

اختیار قطره اشکی از چشمش فرو ریخت و بست. بی

 زمزمه کرد. 

ای باشه و تو آروم بخواب، شاید تو اون دنیا زندگی-

 معناش رو بفهمی.

 241_پارت#
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حال توجه به آهویی که بیآرام از اتاق بیرون رفت. بی

به دیوار تکیه زده و نگاهش روی ماه چهره یه بسته 

بود بیرون رفت. صادق که موفق نشده بود آهو را از 

 زد. افروز روی هرهاتاق بیرون ببرد، در حیاط قدم می

کرد. می جاها را جابهنشسته بود و با سرکفشش علف

 کشید و جلو رفت. اشکان پا 

 بابا کجاست؟ -

 تو حیاط جلویی پیش عفیفه. -

اشکان آهسته جلو رفت. چقدر جای خالی لوتوس پر 

رنگ بود. اما نه بیشتر از کریم. کریمی که با چند بار 

پرپر شده بود. دیگر از  دیدار، قلبش برای معصومیت او

مامور قانون خبری نبود. هر چه مانده بود مردی بود که 

اش را فهمیده بود. آنهم ر همین خانه رازهای زندگید
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کرد، که تمام توسط زنی که نه تنها تحسینش می

قلبش برای او آتش گرفته بود. در انتهای حیاط پدرش 

را دید که روبروی عفیفه ایستاده بود. خیره به او جلو 

آورد شاید او را به خاطر رفت. به ذهنش فشار می

ر خاطراتش نبود. کنار آنها ایستاد بیاورد، اما هیچ چیز د

 و خیره به عفیفه لب زد. 

باید به چی افتخار کنم؟ به اینکه یه روزی مادر -

 چهره بودی؟ کردم، یا اینکه دختر ماهصدات می

های سرخ از اشک به او نگاه کرد و لب عفیفه با چشم

 هایش لرزید. 

ر این دو تا انقدر افتخار نداره اشکان. باید ازم دو-

 هیچی برات ندارم.  شی، منو تنها بذاری. من جز خفت

اشکان مبهوت نگاهش کرد. چشمش چرخید سمت 

 امین و امین آهسته لب زد. 
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 عفیفه خواهر مخبره. -

 دهان اشکان باز ماند. عفیفه هق زد. 

مخبر منو از مادرم دزدید. مادر من... مادر من یکی از -

یلی گشته بود چهره خهای باباش بود. ماهمعشوقه

 دنبال مادرم، اما هیچ وقت پیداش نکرد.

 هایش لرزید و امین دستش را گرفت. شانه

 شاید... شاید اونو مثل اون زنا... -

صدای هقهقش باعث نشد اشکان به خودش بیاید. 

طرف، اما تعرض به های مخبر یک تمام دیوانگی

چهره گفت مخبر فهمید چرا ماهخواهرش؟ تازه می

خواهرش را خراب کرده. تمام نیروی  زندگی

 اش را جمع کرد و گفت نداشته

ای. درسته یادم نمیاد که تو شما برای من عفیفه-

خوب بودی  بدترین روزها به داد پدرم رسیدی و انقدر
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چهره دونم دختر ماهکه من مادر صدات کنم، اما می

بودن یعنی چی. یعنی تو، یعنی زنی که تو لجنزار قد 

اما پاک موند. یعنی کسی که از این به بعد  کشید

 دوست دارم کنار پدرم ببینمش. 

عفیفه سر تکان داد. عقب عقب رفت و به سمت 

اش دوید. امین خواست به دنبالش برود که خانه

 اشکان جلوی او را گرفت. 

 تنهاش بذار بابا. االن وقتش نیست. -

. تکیه زد به دیوار و با پزشک قانونی تماس گرفت 

ی عفیفه و ی خانهامین چشم دوخته بود به در بسته

 ی ملیحه است. دانست او در حال گرفتن شمارهنمی

 ملیحه. -

 جانم؟ -

 میای پیشم؟ -
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 چی شده؟ -

اش چنگ زد ی گریهعفیفه روی مبل افتاد و صدای خفه

 به قلب ملیحه. 

 چهره... ماه چهره خودشو کشت. ماه-

 و عفیفه صدا بلند کرد.  نفس در دل ملیحه گره خورد

گفتم که کار من گفتی. باید بهش میباید بهش می-

 بود. اگر بهش گفته بودم. 

 ملیحه که تازه به خودش آمده بود صدا بلند کرد. 

چی میشد؟ اون اسمی از من نیاورد، منی که تمام این -

فهمید کار تو بوده فکر سالها تنهاش گذاشتم. اگر می

 کرد؟ کنی همین کارها رو نمیمی

 عفیفه پشیمان سر تکان داد و به سینه کوبید. 
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شنیدم شد و نمیکر می کاش اون روز گوشام-

شدم و چهره چه چیزهایی بهت گفت. کاش کور  میماه

دیدم سیانور رو انداختی تو باغچه. آخه چرا تا نمی

 جلوی در باهات اومدم. چرا؟ 

 ملیحه چشم بست و گوشی در دستش لرزید. 

شدم. کاش خودم اون رو کاش من پشیمون نمی-

دم. اونوقت تو اینطور به هم داخورد مخبر می

 کردی عفیفه. . نباید اون کار رو میریختینمی

زد تا شاید کمی کشید، فقط حرف میعفیفه نفس نمی

چهره نفهمید او بوده که مخبر را سبک شود. اینکه ماه

خورد. این تنها چیزی بود که کشته مثل خوره او را می

 پنهان کرده بود.  چهرهاز ماه

نیدم با اون دخترا چیکار کرده دیوانه شدم. وقتی ش-

 وقتی تو اومدی اصال تو حال خودم نبودم. 
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 زد.  نفس تازه کرد و پچ

خواستی تو بودی که اون سیانور رو آوردی. تو هم می-

 بکشیش.

اما نکشتم، تنها اشتباهم این بود که جلوی چشم تو -

 انداختمش تو باغچه. 

 عفیفه فریاد زد. 

 حقش بود. -

 در آن صدایش فروکش کرد. 

گفتم. باید چهره میپشیمون نیستم. فقط باید به ماه-

 گفتم. می

 کرد. ملیحه به سختی گوشی را در دستش کنترل می

. اون تصمیمش رو گرفته کرد عفیفههیچ فرقی نمی-

 بود. 
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 صدا آب شد.بغضش بی

 میای پیشم؟ -

 میام. -

ی که با موهای گوشی را روی میز گذاشت و به قاب زن

رقصید خیره ماند. یکباره چنگ زد به بلند در باد می

توربانش و آن را زمین کوبید. موهای بلندش تا کمرش 

 را پوشاند.

 

** 
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چهره کنار برادرش بیست و پنج روز گذشته بود. ماه

دفن شده بود. مهناز در زندان شب و روزش را به هم 

اش را اش روزهای تنهاییدوخت. لعیا در خانهمی

ها را خط شمرد. سامان چشم انتظار مادرش لحظهمی

اش بود. زد. کامیار در زندان منتظر شروع محاکمهمی

ملیحه در بیمارستان بود و تا پای مرگ رفته و برگشته 

 ی امین کوچ کرده بود.بود. عفیفه به خانه

روز اما در آن لحظه، پس از بیست و پنج روز، درست 

، آهو بود که همراه صادق به آسایشگاهی چهرهتولد ماه

که کریم در آنجا بستری بود رفته و منتظر ساعت 

 مالقات بود. نگاهش اطراف سالن چرخید.

 رسید. ی پیش حالش بهتر به نظر میدفعه-

 شد چشم دوخت. صادق به پرستاری که نزدیک می

 روز به روز هم بهتر میشه.-
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شد، ریم که با قفسی در دست نزدیک میآهو با دیدن ک

 از جا بلند شد و لبخند زد. 

 بلبل خریده. -

 بلبل خواند و کریم فریاد زد. 

 کریم بلبل دوست داره. دوست داره. -

 وقتی به آهو رسید، با دیدن لباس سیاه بر تنش لب زد. 

 دونی؟ آقا مرده، می-

 243_پارت#

 

 پایان

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


https://t.me/mmmmsssaam

