
 

  

 

تمامی حقوق قانونی این رمان محفوظ و 

هر گونه کپی برداری و تغییر و دست 

بردن به محتوای رمان پیگرد قانونی 

 دارد.

عضو تخصصی انجمن طرفگان"رمان آشیان باد " نرگس نجمی   
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 آشیان باد: رمان نام

  

 نرگس نجمی :سندهینو

 

 معمایی :ژانر

 

 پدرام زندی :جلد طراح

 

 طرفگان تیسا:لیموبا نسخه هیته

 

 :تیسا ادرس

www.torfegan.ir 

 

 :تلگرام کانال

@torfegan 

 

 : نستگرامیا

roman_torfegan 
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 باد یانآش

 

او رفت تا  صداییب یادهایرد و سورنا به دنبال فراو را ب ی. دستیدنشن کسیچزد و ه یادبود، فر بچه

 او را بازگرداند.  یدشا

 صدایکه او را ب یدست یدسورنا با یشد. ول یانپا یناتمام، نقطه یهاتمام قصه یبرنگشت و برا او

 . گرفتیکرده بود م

 تر کرد.را محکم یشهاو سورنا قدم توانییزد نم یاددر دلش فر کسی

و  یدندامن ساخته بود پرس یااو خانه یکه برا یانیرا از آش ینا رساند؟یاو را به مقصد م یشهاگام آیا

 همه لبخند زد.  یاو به رو

 ...یاییددنبالم ب-

 

 قدر شتابزده بود که به صورت سمانه نگاه هم نکرد. تمام چرم براقش وارد خانه شد. آن یهاکفش با

 حالش خوبه؟ -

دخترش  یکه با شوق برا یاسرد نشست و جلو رفت و حس کرد خانه یشده یوارسنگد یرو دستش

 فقط او را عذاب داده.  یاورد،دلش را به دست ب یدتا شا یدخر

 را باال برد. یشسوالش را فراموش کرد و صدا سمانه

 آقا...-

 او اشاره کرد.  یهاگره خورده برگشت و نگاهش کرد. سمانه به کفش یبا ابروها جهان

 . یادکه خانم بدشون م دونیدیم یول ...یدببخش-

را درآورد  یشهااش را آزاد کرد. راه رفته را برگشت و کفشانداخت و نفس گرفته یشهابه کفش نگاهی

فرو برد و راه افتاد و با  هاییگذاشت. سر انگشتانش را در دمپا یشمردانه را جلو هایییو سمانه دمپا

 رفت.فرو  ییدر دمپا یشترب یشهر قدم پاها

 به سمانه نگاه کند به سمت سالن رفت.  ینکها بدون

 تو اتاقشه؟ -

 . گذاشتیشده م یو منبت کار یدسف یجهان را در جاکفش یهاسمانه خفه بود. خم شده بود و کفش صدای

 . یومدنن یرونبله، از صبح ب-
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  رفت. ها باالسره از پله یک یندازدب یبه افراد جمع شده در سالن نگاه کهینبدون ا 

 ی. دخترش جلویدخسته بود و ناام کشید؛یو خودش را باال م خوردیگره م ییطال یهادور نرده دستش

که  یچقدر محتاج دستان او بود، دستان کرد،یم یهبود و کاش به او تک یچشمانش در حال فروپاش

 بودنشفصل پدر . چه زود زدیسرخش او را بابا صدا م یهاو با لب شدیدستانش گم م یانم یروز

 که از خونش بود.  یبه کس یدنو هرگز نرس یدنتمام شد و او از همان روز خسته شد؛ خسته از دو

و طبق عادت با دو انگشت خم شده  یدکش یقی. نفس عمیستاددر اتاق ا یکوچک را رد کرد و جلو هال

 برد.  یکو آرام به در زد و سرش را نزد

 تو؟  یامب تونمیشعله جان... دخترم، م-

درهم  یهااش برشکار نکرده یدو سف یدهکش یهادر گذاشت و منتظر شد. انگشت یدستش را رو کف

 گرفت.  یدر اعصابش را به باز یرا به در چسباند و خنکا اشیشانیدر را لمس کرد. پ یو هزار تو

 تو.  یامدخترم... اجازه بده ب-

آرام شعله را از صدها فرسخ  یست. صداو چشم بست و حس کرد در حال خفه شدن ا یدنشن صدایی

 یو موها یدکش ی. نفس راحتبود یهم راض رغبتیب یاجازه ینو لبخند زد. به هم یددورتر شن

 بود عقب زد.  یختهر یشانیپ یرا که رو اشیجوگندم

 نشاند و آرام در را باز کرد.  یشهالب یرو یلبخند نیم

بود  یراهنکه درون پ ی. جسمخوردیمو تاب  یچدر هوا پ که یدرا د یگشاد یدسف یراهننظر اول پ در

سرد  یشههم یدکه شا یبود تا دختر یهسرگردان شب یبه روح یشترب یشان،و پر یبلند مشک یبا آن موها

 زنده بود.  یول کرد،یزده نگاهش م یخو 

که درد تا تخت خورد  یینپا یآنچنان به چهارچوب مشک یشبه سمت پنجره رفت و سر زانو زدهشتاب

 مغز استخوانش راه گرفت.

عقب زد و پنجره را بست.  یشانه شعله را کم یکجلو رفت و  با  لنگیدیم یکم کهیو در حال توجهیب 

دخترش نگاه کرد که هنوز به  ییدهو برگشت و به صورت رنگ پر یدرا کش یانقره یرحر یپرده

 . دکریبسته نگاه م یپشت پرده و پنجره ییامتداد جا

  کنی؟یم یکاربا خودت چ-

و آنقدر درمانده شده بود که  آوردیمات شعله نفسش را بند م یهاچشم کرد؟یم یهبد بود اگر گر خیلی

 . به بغض پناه ببرد توانستیتنها م

حرف  یهمرنگ چشمانش نگاه کرد و ب یهاماتش به چشم ینگاه شعله شکست و با چشمان مشک خط

 رفت و آرام نشست.  دور زد و به سمت تخت
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روزها مات و کدر، نگران سکوت ممتدش  ینمات بود و ا یشهکه هم ینگرانش بود. نگران نگاه جهان

که زودهنگام کنار چشمان خوش حالت دخترش النه کرده  یزیر یهاچروک یانکه م اییو افسردگ

 .خوردیو تاب م یچبود پ

 

صورتش دنبال  یانداد و چشم بست. جهان م یهکو سرش را به تاج تخت ت یدخودش را باال کش شعله

 زن خاطراتش لبخند زد. یفظر یهاگشت که عاشقش بود. به پلک یزن

 جهان؟  شییبلند نم-

 همسرش لبخند زد و سارا متعجب نگاهش کرد.  یرا باز کرد و به رو یشهاپلک یال جهان

  یدی؟خواب د خندی؟یچه عجب م-

 سارا نگاه کرد.  یفورت ظرتکان داد و به ص یشهابه آرنج 

که  گذرهیتو اون سرت م یچ دونمینم یوقت خوابی؟یتو تا صبح نم یخواب خوش؟ خواب خوش وقت-

  گیره؟یشب تا صبح خواب رو ازت م

نگاه جهان به  یرکه هر حرکتش ز یکرد بغضش را فرو دهد. تا زمان یپشتش را کرد و سع سارا

 .یچکند، خواب که ه یزندگ شدیموفق نم شدیم یربدرست نداشتن تع یتو ترب اصالتییب

 رو به در اتاق رفت و لب زد. 

 . یو تو هنوز تو تخت خواب یمههفت صبح؟ هفت و ن یصبحانه حاضره. مگه نگفت-

جهان و نفس گرم  ینجوا یهمسرش. صدا یینهبه س یدچسب یشهاشد و پشت شانه یدهسارا کش دست

  کنار گوشش حالش را منقلب کرد.

 . یدکه با یبش یاون یو تو هنوز نتونست یمدو تا بچه دار یای؟باهام راه ب خواییم یک-

. یاوردرا تاب ب یشهاپدر بچه یکینزد توانستینم یگرجلو رفت. د یخودش را آزاد کرد و کم سارا

 . شکندیاو را م یمسر هر بند انگشت جهان حر کردیاحساس م

 یناز ا یشتر. بخواییرو حس کنم که تو م یزیهمون چ تونمینم مثل ربات باشم، من تونمیمن نم-

 کنم. ییرتغ تونمینم

 یداش غرشده یدکل یدندانها یاز ال کردیرا پرت م یشپا یجلو ییدمپا کهیحال در

 . خوایینم تونی،یم-

ا با جهان ر یهااوامر و بکن نکن یرده سال کمر خم کردن ز ینیبرگشت و نگاهش کرد و سنگ سارا

وقت موفق نخواهد شد.  یچبانو باشد، نه خانم و ه یداو با کهینگفتن ا یرهایش،تمام وجود حس کرد. تحق
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ست پنهانش توانیبود که به خاطر دو فرزندش تا م یقیعم یکه داشت افسردگ یروزها تنها حس ینا

 یهارگ یهمسرش ضعف رفت، برا یفظر یهاپلک یرا بست و دل جهان برا یشها. چشمکردیم

 بود.  یدهلرز یشقلبش برا یکه روز یرنگ داده بود؛ تنها زن یشهاکه به پلک یکیبار

بود که نتوانست سارا را به راه  یقتحق ینع ینسارا را به ارث برده بود و ا یفصورت ظر شعله

و از ا خواستیم یشقسم خورده بود نگذارد شعله از دستش برود. با وجود تمام خطاها یول یاورد،ب

را باز کرد  یشهاپلک یدخترش را لمس کند که شعله ال یهابانو بسازد. دست دراز کرد تا پلک یک

 یبرا یدر سن پنجاه و نه سالگ یکه حت یاکوتاه و صافش به جهان خوش چهره یهامژه یانو از م

 آلیدها مرد ینباورش سخت بود که ا یدنگاه کرد. شا شدیهرچند کوتاه دعوت م یکردن در نقش یباز

که نه تنها او، که  یحد نگران او باشد. پدر ینسه روز تا ا ینآنقدر دلسوز باشد که در ا نقصیب یگرا

 مادر و برادرش را به ستوه آورده بود.

 آرام لب زد

 پدر.  یبر تونییخوبم، م-

د. و چشمانش را کامل باز کر یددستش را کش یعتخت نشست و دستش را گرفت و شعله سر یرو جهان

 کردیماند. کاش دخترش حس او را درک م یرهخ یانقره  یانداخت و به روتخت یینجهان سرش را پا

 .خوردیاش خبر داشت؛ که اگر داشت سرنوشتش انقدر گره نماز حس پدرانه یکاش کم یو ا

 یلختش دل هر دختر هاییجوگندم یانعادت دست بردن م یدباز کرد. شا بارهیکرا فشرد و  چشمانش

دل دارد،  یحت فهمیدیها بود نمکه مدت یینه دل شعله را نه، او یول انداخت،یپدرش به لرز م یرا برا

 .یدنشچه رسد به لرز

 

قالب کرد و زمزمه  یشرا دور زانوها یشهاجمع کرد و دامنش را مرتب و دست ینهرا در س پاهایش

 کرد.

 برو پدر. من خوبم.  ینجااز ا-

شد که  ینگره خورده بود آنقدر سنگ یوارکه به د ینگاه سرد یراهش کرد و زنگ یرهچند لحظه خ جهان

او که   ییرهاز جا بلند شد و آهسته به سمت در رفت. در را باز کرد و برگشت و با حسرت به نگاه خ

سرباز  ای. صددوخته شده بود چشم دوخت و آرزو کرد زودتر حالش خوب شود یادر یبه قاب طوفان

 . کردیبود و به شعله نگاه م یستادهدر ا یآورد. سبزپوش کوتاه قد جلو او را به خود

 تلفن دوبار زنگ خورده. یین؛پا یاریدب یففرمودند تشر یتسروان حما-

رفت. پشت سر سرباز  یروننگاه جهان را تاب آورد تا از اتاق ب ینیآمد و سنگ یینآرام از تخت پا شعله

 یسنگ رو یرفت و سرد یینسنگ شده پا یافتاده از پله ها یینپا راه افتاد و جهان به دنبالش. با سر

 اش نشست.برهنه یپاها
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 کردیجدا م یکه سالن را از غذاخور یاها او را دنبال کرد تا به تک پلهپله یاز باال یتسورنا حما نگاه

 ماند.  یرهپسرش خ ی. بدون سوال به مامور پروندهیستادا یزم یو آن را باال رفت و جلو یدرس

 .یندتر او را بببلند شد و سر شعله باال رفت تا راحت یزاز پشت م سورنا

  یدید؟نشن ی،دوبار تماس گرفتن خانم خالق-

 آوردیها سر درنمبود و از آن یسپل یارتباط یلسه روزه پر از وسا ینکه ا یغذاخور یزآرام پشت م 

 یهبود"چرا  یاهکه تماماً س یخاطرات خلوت کردن با خودش و خواست؛ینشست. چقدر دلش خلوت م

 " ید؟و راحتم بذار یدکه زودتر بر کنیدینم یکار

 ممکن نبود.  یول ید،بگو خواستمی

 سروان. دادمیبودم جواب م یدهشن-

به پشت سر پدرش، به تاج  خیالی. شعله باش را باال داد و نگاهش کردراسته یابرو یتا یک سورنا

 ماند.  یرهخ یمخمل آب یهابا آن روکش یمبل سلطنت

 .او نشست و رو به سورنا کرد یروبرو جهان

 . یدمحتماً تلفن باال قطعه؛ منم نشن-

 نشسته بود نگاه کرد.  یو پشت دستگاه یزم یکه باال یبه مامور سورنا

 ...یابهر-

 گوشش برداشت.  یرا از رو یگوش یک یابهر محمد

 بله سروان؟ -

  ی؟اآماده-

داد. سورنا رو به جهان کرد و با  یهو تک یچانددستگاه را پ یبزرگ رو یچن داد و پسر تکا ابهری

 نبود به او نگاه کرد.    یباز شدن وقتیچکه انگار ه ییابروها یگره

  بینید؟یدادن م یحبه توض یازیشما ن ی؛خالق یآقا بینمینم یحبه توض یازیمن ن-

 کرد. ییطال یزم یدنشروع به خراش اشانداخت و دو انگشت سبابه یینسر پا جهان

 

 ینوسط سالن حرکت کرد.  از گرفتن ا یزرفت و به سمت م یینمحکم سورنا تک پله را پا هایقدم

آنها او را کالفه  یحاال همه یخانواده آشنا نشده بود؛ ول ینا یخوشحال بود که با اعضا یپرونده تا زمان

صورتشان بردارد تا  رویکم کم از  یداند که بازده یا نقابآنه یهمه گفتیبه او م یکرده بودند و حس
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. سورنا برگشت و شمردیرا م یشهاو قدم شدیم یدهپرونده را کشف کند. نگاه شعله با او کش ینراز ا

 نگاه او را شکار کرد. 

  ی؟شده خانم خالق یزیچ-

 شدیم یدهکش یشمفرش ابر یروسورنا  یها. کفشماند یرهتکان داد و دوباره به تاج مبل خ یسر شعله

 . خوردیو شعله حرص م

. سورنا برگشت و منتظر نگاهش کرد یچیددر سکوت پ یصندل یتحمل کند و بلند شد و صدا نتوانست

 ممکن لب زد یصدا ینترتا شعله با آرام

 . یاریدهاتون رو دربکفش شمیممنون م-

نگاه  زدیوسواسش حرف اول را م یطشرا ینکه در ا یانداخت و دوباره به زن یشهابه کفش ینگاه 

 کرد. 

 ینا ینهم یکه اومدم متوجه وسواستون شدم. برا یها مال تو خونه ست خانم؛ از روز اولکفش ینا-

 و نه من.  یدبش یتها رو آوردم که نه شما اذکفش

 نگاه کرد.  یابهر یهاآورد و به کفش یینسر پا شعله

 . یایدب یرونبنگذاشت جمله از دهان او  سورنا

 . یکاررو کردن خانم خالق ینا یمتمام ت-

صحبت را  یرکرد مس یآمده سع یشداد. جهان معذب از برخورد پ یهنشست و آرام تک یزپشت م شعله

 عوض کند. 

 در تراس رو باز کنم؟  تونمیخوبه، م یلیهوا خ-

 به او انداخت و به سمت پنجره رفت.  ینگاه یمن سورنا

 . یاطمحض احت یم؛نش یدهد اینجبهتره ما ا-

 یو صورت کردیم یادامه داد. سورنا طول و عرض سالن را ط یزم یدنبدون حرف به خراش جهان

 . شدیو روشن م یربلندش س یپاها ییهسا یرها زفرش

انگار رباته"  یاز قبل گره خورد. "لعنت یشسورنا ب یتلفن همه را از جا پراند جز شعله و ابروها زنگ

 ینآن هم با ا شد،یم یدهکه پسرش دزد یبود و فکر کرد هر مادر یدهند یو خونسرد یسرد ینا به یزن

 . کردیم زدهآرامش شعله او را متعجب که نه، شگفت یول کرد،یم تابییب یدقطعاً با یماری،ب

ت به دس یو ابهر یتوررا باال رفت و به او اشاره کرد که تلفن را بردارد و خودش رفت پشت مان پله

 دستگاه منتظر شد.  یچپ
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 را بردارد.  یزنگ سوم اشاره کرد که شعله گوش با

 .یچیداش پ زدهیخ یرا برداشت و صدا یگوش ینهبا طمان شعله

 بله؟ -

رفت. جهان مضطرب به شعله  یبورددستگاه و بعد سراغ ک یچپ یچاندنشروع کرد به پ یعسر ابهری

 .  یردآرام بگ ینگاه کرد و دعا کرد کم

 بلند شد.  یسصدا داده از دستگاه پل ییرکه مشخص بود تغ یمرد صدای

 ی؟خانم خالق-

 . یدبود که سورنا از او د یرعادیحرکت غ ینحرکت نامحسوس اول ینآب دهانش را قورت داد و ا شعله

 خودم هستم. -

 مرد مشخص نبود.  یآنقدر که تُن صدا رسید؛یاز آن طرف به گوش م ینماش یو صدا سر

تا بهتون بگم  گیرمی. دوباره تماس میدجور کن یلیونپونصد م یدماست، تا پس فردا با یشسرتون پپ-

 . یاریدچطور و کجا پول رو ب

 یرهو حرکت خط قرمز خ یتوربا دست اشاره کرد که شعله حرف را ادامه دهد و خود به مان سورنا

 ماند. 

 با پسرم صحبت کنم؛ از کجا بدونم سالمه؟  یدبا-

 پخش شد. صدا 

 . یدبه ما اعتماد کن یدمجبور-

نشون  یعکس العمل یهحرکت از چشم سورنا دور نماند." چه عجب  ینو چشم بست و ا یدلب گز شعله

 " یداد

 پسرم رو بشنوم.  یصدا یدو من با خوایدیآقا، شما پول م یستممجبور ن-

 حبت نکند.ص طوریناخم آلود به شعله نگاه کرد و با دست اشاره کرد ا سورنا

 شد.  یمرد عصب صدای

که جون پسرتون براتون  ییدشما ین. ایگهد یکیسراغ  یمو بر یمپول بگذر ینما ساده ست از ا یبرا-

 مهمه، نه ما. 

 بود لبخند زد.  یستادهنقطه ا یک یو سورنا به خط قرمز که رو یدکش یقینفس عم شعله

 مقدار پول کمه.  ینا یدو روز برا خوام،یم یشتریمن وقت ب یباشه، ول-
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 بلند شد و آرام با سورنا صحبت کرد.  یزاز پشت م ابهری

 باجه تلفنه.  ی،شمال یدیهمج یابونشرق تهران، خ-

 یپرفت تا اک یاطتلفنش را برداشت و به ح یحرکت کوچک ابهر ینتکان داد و با هم یسر سورنا

 را اعزام کند.  یمحل

 . یدشمنتظر با گم؛یگفتم به موقعش بهتون م-

 و تماس قطع شد. یچیدپ یگوش یبزند صدا یشعله حرف ینکهاز ا پیش

 

 توانستیبه سمت پله ها رفت. سورنا نم یحرف یچدستگاه گذاشت و بدون ه یرا رو یآرام گوش شعله

بخورد خودش قسم  توانستینه. م یااند کرده یدارا پ یرندهتماس گ یسوال نکرد که جا یدرکش کند، حت

او را  یالو خ بود یدهرس یرباها خبراست تا شعله. بعد از دو روز انتظار باالخره از آدمتر خوشحال

 راحت کرده بود. 

جواب  رفتیها باال منگاهش با شعله از پله کهیباشد، در حال یدهذهن سورنا را شن یانگار صدا جهان

 سواالت او را خالصه کرد. 

 انگار با مادرش... ده؛یهم احساسش رو بروز نم یطاشر ینکرده تو بدتر یمادرش خودکش یاز وقت-

چوب  یهامانده بود چشم دوخت. بلند شد و خورده یرهخ یشهاو به سورنا که به سر کفش برگشت

و به سمت او رفت. کف دستش را که  یختر ینبه زم یزم یکه با سماجت کنده بود را از رو ییطال

 ماند.  یرهبه آن خ بیندیرا کف دستش مفوت کرد و انگار سرنوشت دخترش  زدیبرق م

تمام عشق و  یبچه ثمره ینچه برسه به شعله که ا یاره،اش رو تاب ببچه یدور تونهینم یمادر یچه-

 . یدکن یداش. لطفاً پیشهزندگ

 برود. یرونسر بلند کرد و به سرباز اشاره کرد که ب سورنا

 به جهان نگاه کند جواب داد. ینکها بدون

 ست. کردن بچه یداما پ ییفهپسرشون رو دوست داشته باشند و چه نداشته باشند، وظ یم خالقچه خان- 

 اشیرهخ یهانزند. نفوذ در سورنا محال بود و از نگاه یاداش را کنترل کرد تا فرشده یدفک کل جهان

 ینفقط مثل ماش ی،و نه ناراحت یدد اییاول نه دلسوز یها مشکوک است. از لحظهآن یبه همه فهمیدیم

 . دادیکارش را انجام م

 فرو برد.  یتورنشست و سرش را در مان یزاو پوزخند زد و پشت م ییرهبه نگاه خ سورنا

به کارش ادامه داد. عقب  یرانا ینماینگاه سلطان س ینیبه سنگ توجهیبه او نگاه کرد و او ب یکم جهان

 رفت.  یروناز خانه ب یعگرد کرد و سر
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قرمز  ینقطه یبودند. رو نظیریخانواده در نوع خود ب ینا یبود، ول یدهد یادز یبعج یهاآدم سورنا

 " یارمم یرتزوم کرد و لبخند به لب آورد"گ خوردیکه فلش م

شد و خط را آزاد  تریقلبخندش عم ینااسم آرم یدنآمد و با د یروناز فکر ب اشیزنگ خوردن گوش با

 کرد. 

 ؟  یچطور-

 داد.  یهگردانش تک یو به پشت صندل یدخند آرمینا

باهاش  یتماس یه یاز منبع خبر جناب سروان. مامان نگرانتون هستن، دوست دار خبریمیمن خوبم، ب-

  یری؟بگ

از  یشتربود و ب یدهبلند شد و پشت پنجره رفت. دو روز خواهر و مادرش را ند یزاز پشت م سورنا

 داشت.  یازدوش آب گرم ن یکها به آن یدند

 . یاکن ب یلرو زودتر تعط هایچارهخونه. شما هم اون دفتر بدبخت ب یامعصر م-

 سر داد.  یزم یاش روانگشت سبابه یرو  خودکار را ز یچیدپ یدر گوش یناآرم یقهقهه صدای

  کنم؟یم یتا خالصشون کنم؛ بدکار یارنمثل تو به من پناه م ییاز دست مردها هایچارهبدبخت ب ینا-

 و دستش پشت گردنش ثابت ماند.  یدکش یشموها یانم یتدس سورنا

محض نمونه  یعنیمشکالت از مردهاست.  یهمه کنییکه فکر م ینهمشکلت ا ینه سرکار خانم، ول-

 خودش مقصر نبوده؟  اتیدهستم د یهااز اون موکل یکی

 شانه و گوشش ثابت نگه داشت و بلند شد. ینرا ب یتکان داد و گوش یسر آرمینا

 . یاخونه، زودتر ب یرم. دارم مستیدهفا یبحث ب-

 زد.  یتورقرمز مان ینقطه یزد و با انگشت رو یلبخند نامحسوس سورنا

 .بینمتیم-

بود.  یدهچند وقته د ینشد که ا هایییز. فکرش مشغول چیدرا عقب کش یرا قطع کرد و صندل گوشی

 .کردیه ناراحتش مبود ک ینشانب یزیخانواده چ ینخارج از نامعمول بودن ا

 یرا رو یشهارا در هم قالب کرد و کف دست یشهاکه فکرش مشغول بود انگشت ییهاتمام وقت مثل

 گذاشت. اشیشانیپ

اش کالفه یننداشت و ا یحس خوب یکه حل کرده بود سخت نبود، ول ییهاپرونده در مقابل پرونده این

 .کردیم
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بلد نبود؛ و  ی. پسر کارگردان بود و جز شلوغ کردن کارشد یکبه او نزد یخس یخس یبا موها پسری

 . یانالبته کالفه کردن آش

گذاشت و لبخند  یانا کنار آشر یآمد و صندلجلو  کشیدیها مشن یرا رو یکیپالست یصندل کهیحال در

 را به هم زد. یانزد که حال آش یامسخره

 .ینکم بش یک ی،خسته شد-

 سر تکان داد. یمصلحت یانداخت و با لبخند یه صندلب ینگاه یبا وجود خستگ آشیان

 راحتم.  یی،آقا یممنون آقا-

باال انداخت و به طرف جمع رفت. از  یاماند، شانه یرهخ گشتیبه او که نگاهش در جمع م یکم پسر

بود که خسته شده بود.  یدهنرس یجهتالش کرده بود و به نت یانبه دست آوردن دل آش یصبح آنقدر برا

 خندیدیو م کردیزن صحبت م ییشهداد و به فرهاد که با هنرپ یهتک یدستش را به پشت صندل انیآش

 نگاه کرد. 

 لبخند زد. یسرمد یمرو به شم فرهاد

 . یداش براومدخوب از عهده یکار اولتونه ول کهینبا ا-

 سرش را با ناز تکان داد و لبخند زد. شمیم

 . یهسرمد یبگم هنر تو خون خانواده یدبا یول ی،سهام یآقا یدشما لطف دار-

. زنگ خورد اشیکند که گوش یداپ یکرد جواب مناسب یو سع و تکبر او لبخند زد یبه فخرفروش فرهاد

 عقب رفت.  یشعله قدم یشماره یدنبا د

 مهمه. ید،ببخش-

 دستش را تکان داد. شمیم

 . یدراحت باش-

 دور شد.  یمشم یداز د یاحرکت کرد که در لحظه یعآنقدر سر فرهاد

 بله؟ -

 بود رفت و  یمتها غنآن یبرا یابانکه وجودش در آن بر ب یمیقد یچوب یپشت کلبه 

به دنبالش رفت تا  یاطو احت یاو بود، با کنجکاو یزدهاول متوجه حرکات شتاب یکه از لحظه آشیان

 پنهان کرد.  یوارو خودش را پشت د پشت کلبه

 . شنیدیماو را به وضوح  صدای
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   خوان؟یم یچ-

 . یدبچس یچوب یواربه د یشترو ب یدسر دزد یع. سریدو او را در حال قدم زدن د یدسرک کش یکم آشیان

 دلیلیچسباند و به اطراف نگاه کرد. ب یواربه د یشترخودش را ب یانو آش یچیدفرهاد پ یادفر صدای

 . بردیکوبش لذت م ینو از ا کوبیدیقلبش م

  یلیون؟د مپونص ی؟چ-

 کرد و چشم بست.  یافرهاد دندان قروچه 

  یاریم؟پول رو از کجا ب همهینآخه ا-

 "ی؟چ یبرا یلیونکرد. "پونصد م یزرا ت یشهاگوش آشیان

ً دق یش،داد و مشتش کنار پا یهتک یچوب یوارشعله واماند. به د یخونسرد همهیناز ا فرهاد  یخیم یرو یقا

 باالتر رفت. یش. دستش از درد مشت شد و صداده بود فرود آمدها را به هم وصل کرکه چوب

 یضه،اون بچه مر خوان؟یم یهستن؟ از جون ما چ یک ینااصالً ا گی؟یم یچ فهمییشعله جان، م-

 رو بدزدن؟  یضمر یبچه یه یدبا یچ یبرا

 کف دستش فرو یشهانفسش تنگ شد و ناخن یجانبفهمد، از ه کهیندرشت شد و بدون ا یانآش هایچشم

 رفت.

 . یدبه گوش او هم رس یفرهاد حت ینفس بلند و کالفه صدای

 یرو یغت یکاگر برود و  کردیفکر م یشده بود. گاه کالفه یشترشعله ب یگونهاز لحن گزارش فرهاد

 . "لعنت به تو زن" کندینگاهش م یحس هیچیشاهرگ شعله بکشد او ب

  یای؟مسئله کنار ب ینبا ا خواییم یتو ک یست؟ن یماریب یسماوت-

تک فرزندش که  ی،از قبل به تپش افتاد. فرزند فرهاد سهام یشترب یانسکوت کرد و قلب آش ایلحظه

 یچنبودن ه یلدل یانبود. حاال آش یسماز او نبود اوت یحضور یچو ه یعکس یچاز او بود و ه یفقط اسم

 . فهمیدیاش را ماز بچه یرد و نشان

 جوا شد فرهاد ن صدای

 خونه.  یامم-

رفت.  شنیدیرا م یشانکه فقط صدا بردارییلمکند و به سمت گروه ف ینرا از زم یشپاها یبه سخت آشیان

 . "بخت بهت رو کرده"زدیم یشقلبش در گلو یجاناز ه

خودش را به  یدو آرام به سمت کارگردان رفت. با یداش کشبه عرق نشسته یموها یانم یدست فرهاد

 .رساندیخانه م
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 کهینبه ا توجهیو ب رفتیچکار کند. دائم به چپ و راست م یدبا دانستینم یفسرگشته و بالتکل آشیان

و دوباره حرکت  یستادا یا.  لحظهکردیچه کند فکر م یدبا کهینشده است، به ا یکامال شن یشهاکفش

 یخبر کم یسهام ادپسر فره نیداتفاق شود. دزد ینا یالخ یب توانستیرا گرفت، نم یمشکرد. تصم

 ست؛ینماییشدن پسر فرهاد خبر س یدهخبر دزد یدپدرش بگو یبه شوکت و حت توانستینبود و او م

 نبود؟ یشهمگر فرهاد هنرپ

اش خوشش آمده بود، لبخند از لبش پاک نشد. شتابان به زد و انگار خودش از بهانه یفکر لبخند ینا با

را جلب کند به سر جاده  یتوجه کس کهینرمان نشست و بدون اکوچکش رفت و پشت ف ینسمت ماش

 رفت و منتظر شد. 

به سمت خانه حرکت کرد. فکرش آنقدر مشغول شعله بود که  ییبعد از حرف زدن با آقا فرهاد

پسرش را بدزدند  ینکهباور ا یبود، ول یآدم سرد یشهفکر کند. شعله هم یگرد یزچ یچبه ه توانستینم

 رد. اعصابش خُ گنجیدیفرهاد هم نم یالدر خ یحت یندبنش یاخونسرد و راحت گوشه رطوینو او هم

 .یچیدپ یندر ماش یادشفر یکند تا برسد. صدا یساعت رانندگ ینچند یدبود که با

  گیری؟ینقش خارج از شهر م یضیمر-

 . رسیدیم تریعهر چه سر یدگاز گذاشت، با یرا رو پایش

 ینشکه ماش ید که به سرعت از کنارش رد شد دنده را جا زد و با تمام سرعتفرها ینماش یدنبا د آشیان

خبر را از دست  ینا یطیشرا یچتحت ه تواندینم دانستیم یگربه دنبال او رفت. حاال د دادیاجازه م

بدهد  یگرید یوزنامهخبر را به ر توانستی. مشدیاز دست دادن شغلش تمام م یاگر به بها یبدهد؛ حت

 یشترو سرعتش را ب یدفرمان کوب یکف دستش را رو یلبش نشاند. با شاد یرو یقیفکر لبخند عم نیو ا

 کرد.

 لب زد انداختیکه وحشت به جان م ییو با صدا یخسته و کالفه رو به ابهر سورنا

 !یخبر داد یرد-

 یتم سورنا حماآرا ی. صدایندازدن یینکرد تمام توانش را جمع کند و سر پا یو سع یستادمحکم ا ابهری

تر و البته عواقبش تر و مخوفآرام یشو صدا شودیم تریاو عصب یهر چه خجالت زده شو ینکهو ا

 اش را با زبان تر کرد.خشک شده یهازبانزد بود. لب تر،ینسنگ

 یمداشتن که ن یها مشکلتماس گرفتم. احتماالً اون یمحل یسبا پل یدقربان، من همون موقع که فرمود-

 . یدنبعد به محل رس ساعت

 و سر تکان داد. یدکش یسالن ناهارخور یجلو یتک پله یربراقش ز یبا سر کفش ورن سورنا



 
 

      t.m\torfegan                           www.torfegan.ir                       ins:romantorfegan                      

 

P
ag

e
1
4

 

 یتا به کالنتر یشونو ا یبا پسر عموتون که اونجاست تماس گرفت ی،تماس نگرفت یمحل یسشما با پل-

 .یدهطول کش یربع یکرو جمع کنن  یپبرسن و بتونن اک

به  پیچیدین مدر سال یشمحکم که صدا یهاافتاد. با قدم یینپا یبرد و سر ابهر سرش را باال بارهیک

 خورد خواهند یشپا یرز هایکحس کرد سرام یبود که ابهر یدآنقدر شد یشسمت او رفت. کوبش پا

 . یستاداو ا یشد. روبرو

 باال و جواب بده. درسته؟  یارسرت رو ب-

سورنا  دانستیبخورد. م ینبود با زانو زم یکنزد یچ،ه هرا لرزاند و سر ک یآرامش قلب ابهر صدای

 یسورنا باق یاکت سورمه یسر شانه ینگاهش رو یسر باال آورد، ول ی. به سختگذردینم یخشاز توب

 ماند. 

 ب... بله.-

 را باال برد. یشصدا رفتیم یزبه سمت م کهیپا چرخ زد و در حال یک یرو سورنا

 معلوم شه.  یفتتا تکل مونییو سه روز بازداشتگاه م کنییم یمعرف یخودت رو به کالنتر رییم-

 ترسید؛یمرد را دوست داشت از او م ینقدر که اانجام داد. همان یرا به سخت یاحترام نظام ابهری

 از مافوق سورنا. یشترب یحت

 یهاها قدمل بچهنشست و به او نگاه کرد که مث یزکالم دور زد و به سمت در رفت و سورنا پشت م یب 

کم  یلیآدم ربا خ یریشانس دستگ دادیاگر به موقع خبر م یحت یابهر دانستی. مداشتیمکوتاه بر

 .شدیم یهتنب یداو هم در کارش قصور کرده بود و با یبود، ول

از  یضرب گرفت.  بعد از تلفن نه خبر یدو سف یشمی یاندر م یکی هاییکسرام یسر کفشش رو با

 و نه فرهاد. شعله بود 

جهان و  گاهیاز حضور گاه و ب تریبنه عج یبود، ول یبعج یبحران یطشرا ینهم در افرهاد آن غیبت

 و سکوت شعله.  یالبته سرد

 یسهام یدر سالن بزرگ خانه یشبرداشت و صدا یزم یرا از رو یفشرا محکم تکان داد و ک سرش

 . یچیدپ

 . ینمبب ینجاا یاب ی،ُخلق-

بود و  یدهسورنا را شن یعصب یدر بالکن به داخل انداخت. تمام مدت صدا یرا از جلوخودش  سرباز

که سورنا با  یدرا به هم کوب یش. آنقدر محکم پاهایردبود که آتش خشم سورنا دامن او را هم بگ یدهترس

 تعجب نگاهش کرد. 

 بله قربان؟ -
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 رفت.  ینگاهش را از او برداشت و به سمت خروج سورنا

 . یادساعت دوازده ب یاتیح سپرمیم خوری،یتکون نم از جات-

 دهد خانه را ترک کرد. یجواب یخلق کهیناز ا پیش

 

به  تواندینم کردیکم تردد چشم دوخت. دو روز گذشته بود و حس م یابانفرمان که نشست به خ پشت

االن کالفه شده  ینهماز  کردیبه حسش اعتماد م یشهکه هم ییجاپرونده را حل کند. از آن یسادگ ینا

 بود. 

 .یچیدپ یندر اتاقک ماش یابهر یرا گرفت و دو بوق خورد تا صدا یابهر یافتاد و شماره راه

 بله قربان؟ -

 ست؟ اداره یاتیح-

را به  ینمشخص بود نگاه کرد و ماش یابانخ یکه در انتها یو به چراغ قرمز یچیدسمت راست پ به

 . سرعت کشاند ینال

 . دمیم یلرو تحو یلمقربان، من دارم وسا دونمینم-

 . یستاد. پشت لندکروز قرمز ازندیحرف م یزیاز چه چ یدنفهم ایلحظه

  ی؟بد یلکجا تحو-

 برم بازداشتگاه.  یدبا یدخودتون فرمود-

 او پوزخند زد.  یدوارکه آمد به لحن ام یادش

 . ینمتنب یگهبده و تا سه روز د یلبرو تحو-

 خط را قطع کرد و به سمت اداره رفت. یچید" که در اتاقک پ"بله قربان صدای

به  تواندینم کردیکم تردد چشم دوخت. دو روز گذشته بود و حس م یابانفرمان که نشست به خ پشت

االن کالفه شده  یناز هم کردیبه حسش اعتماد م یشهکه هم ییجاپرونده را حل کند. از آن یسادگ ینا

 بود. 

 .یچیدپ یندر اتاقک ماش یابهر یرا گرفت و دو بوق خورد تا صدا یابهر یهافتاد و شمار راه

 بله قربان؟ -

 ست؟ اداره یاتیح-
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را به  ینمشخص بود نگاه کرد و ماش یابانخ یکه در انتها یو به چراغ قرمز یچیدسمت راست پ به

 . سرعت کشاند ینال

 . دمیم یلرو تحو یلمقربان، من دارم وسا دونمینم-

 . یستاد. پشت لندکروز قرمز ازندیحرف م یزیاز چه چ یدنفهم ایهلحظ

  ی؟بد یلکجا تحو-

 برم بازداشتگاه.  یدبا یدخودتون فرمود-

 او پوزخند زد.  یدوارکه آمد به لحن ام یادش

 . ینمتنب یگهبده و تا سه روز د یلبرو تحو-

 اداره رفت. خط را قطع کرد و به سمت یچید"بله قربان" که در اتاقک پ صدای

محکم گره خورده بود  یفشک یانگشتانش دور دسته کهیپارک کرد و در حال یشگیهم یرا جا ماشین

 یطبقه یها باال رفت. وارد راهروافتاده داد و از پله یینها را با سر پاوارد ساختمان شد. جواب سالم

 نس" شا ینزد"لعنت به ا یادو ذهنش فر یددادفر را شن یدوم که شد و صدا

 اداره.  یدآورد یفبه به، جناب سروان... پارسال دوست امسال آشنا؛ چه عجب تشر-

 دانستیبود و خوب م یزارمرد ب یناحترام گذاشت. با تمام وجودش از ا یرا بلند کرد و به سخت سرش

 بخواند.  یشهاهست که احساسش را از چشم یرکاو آنقدر ز

 پرونده گرفتار بودم قربان.  یهسر -

که انگار گرد و خاک کتش را  یدسورنا کش یشانه یرو یتکان داد و دستش را طور یسر ادفرد

 .تکاندیم

 . یدخسته نباش-

 به او نگاه نکند.  یمتکان داد و تمام تالشش را کرد که مستق یسر سورنا

 قربان؟  دیدیم یمرخص یاجازه-

  و به راهرو اشاره کرد. یددادفر خودش را عقب کش اسماعیل

 .ییدبفرما-

 کرد،یحس م یشهاشانه ینگاهش را رو ینیاز او فاصله گرفت. سنگ شدیکه بلندتر از آن نم ییهاقدم با

 رو برگرداند و نگاهش کند.  خواستیاصالً دلش نم یول
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وارد  یعبه عالمت آزاد باش تکان داد و سر یو احترام گذاشت دست یستادا یشکه جلو یسرباز برای

 یو رو یدکش یقآن انداخت. نفس عم یرا رو یفرفت و ک یزشبه سمت م راستکیاتاقش شد و 

 چرخانش نشست. یصندل

 کهیند. بدون انگاه کر یدهکش سر به فلک یهادفترش به شاخه یزتم ییشهرا گرداند و از ش یصندل کمی

 یااز تقهزد و منتظر شد. چند لحظه بعد سرب یزرد مستر گوش یتک دکمه یرا برگرداند رو یشرو

 قالب کرد. یزم یرا رو یشهارا گرداندند و دست یبه در زد و وارد اتاق شد. صندل

 . یسهام یبره خونه یدشب رو با گییم یاتیبه ح-

 .یمارستانهخانومش ب کهینقربان، مثل ا یستن یاتیح-

 سورنا باال رفت. یابرو یک

  یل؟دل-

 باز شد. یگرگوش تا گوش د یکسرباز از  نیش

 وضع حمل رفتن.  یقربان، برا یرهخ-

همه  یرا رو یاتیح یمرخص یو برگه یدرا جلو کش یمرخص یهابلند شد و کارتابل برگه یزپشت م از

 خودش.  یبدون امضا ید،د

 . بینمینم ییامضا ینجامن ا-

 ستون بدنش شد.  یزم یرو یشهاپرت کرد و دست یزم یرا رو کارتابل

 باشه واال ... یفتشسر ش یده. ساعت دوازده باوقت دار یتا دوازده شب کل-

 انگشتانش جا مانده بود را تکان داد.  یانکه م یمرخص یبرگه

 . شهیم یهرفتنش تنب یبه خاطر سرخود مرخص-

 تمام ذوق سرباز کور شد.

 .دمیچشم قربان، بهش اطالع م-

 سمت پنجره. یدچرخ یرفت و سورنا نشست و باز صندل یرونحواس و بدون احترام از در ب بی

 .دیدیالعمل فرهاد را مو عکس گشتیبرم یسهام یبه خانه باید

 

 یانرا داخل خانه نبرد. آش ینماش ی. آنقدر عجله داشت که حتیستادخانه ا یجلو یدیبا ترمز شد فرهاد

 ترنییپا یدرخت چنار بلند و کم یرکه فرهاد در حال وارد شدن به خانه بود. ز یچیدبه کوچه پ یوقت
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نکرده  رانندگیسرعت  یندر عمرش به ا کهیناز ا یدخبر و شا یجانپارک کرد و حس کرد قلبش از ه

 .لرزدیبود م

 یابرو یوان دوان جلو آمد و با تاپرت کرد. سمانه د یارا گوشه یشهازده داخل شد و کفششتاب فرهاد

 باال رفته نگاهش کرد. 

 . یدخوش اومد-

به سمت سورنا رفت.  سرهیکتکان داد و به سمت سالن رفت و  یخت و سربه او اندا ینگاه فرهاد

 .یستادا یزم یگراو و طرف د یبلند شد و روبرو یزسورنا از پشت م

 تماس گرفتن؟ -

 . لنگدیمرد م ینکار ا یجا یک گفتی. حسش به او مآمدیمرد خوشش نم یناز ا سورنا

 بله. -

 زده ادامه داد. فرهاد شتاب

  ید؟کن یداشونپ یدتونست-

 .یداو نگاه کرد و ابرو در هم کش یشن یبه سرتاپا 

 . یرخ-

ً فرود آمد و دق یزم یفرهاد رو مشت را  یشو ابروها یدکش یرخورده بود ت یخم یکه رو ییجاهمان یقا

 نگاه کرد. یشهابه چشم تفاوتیبه دستش انداخت و ب یدر هم رفت. سورنا نگاه

 زد. یادفر فرهاد

 داره؟  یطفل معصوم چه گناه یبچه یناز جون ما؟ ا انخویم یچ-

کتش  هاییننشست. آست ینهو دست به س یزنداشت. پشت م یبه احساس خشم او هم حس خوب یحت 

از  کردیم یزرا تم یزم یکرد. سمانه که داشت گلدان رو ییخودنما اشیعضالن یشد و بازوها یدهکش

 ایبه سرتاپ یرآمیزتحق ینگاهش را حس کرد و نگاه ینیسنگ کرد.او را برانداز  یکلچشم ه یگوشه

سورنا  کهینا یالانداخت و فرهاد به خ ییناو انداخت و کف دستش را سمت او گرفت. سمانه سر پا

 . یستادزدن دارد رو به او ا یبرا یحرف

حرکتش به با  یصندل یجلو هاییه. پایستادعقب ا ییهدو پا یرو یو صندل یدخودش را عقب کش کمی

 . فرهاد مسخ شده نگاهش کرد. شدیو بلند م خوردیم ینزم

 فقط... ی،جناب سهام یستن یحرف-
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عقب رفت و گلدان از دست سمانه  یو بلند شد و فرهاد ناخوداگاه قدم یدکوب ینرا زم یصندل بارهیک

 فرود آمد.  یشمفرش ابر یغلت خورد و رو یزم یافتاد و رو

 . یدفرهاد رس یتا جلو یدرا خط کش یزاش دور تا دور مانگشت سبابه را دور زد و یزم سورنا

  ید؟بپرسم کجا بود تونمیم-

مسن بود.  یاش مثل مردهاو پنج سال واقعاً ترسناک بود؛ جذبه یبه س یبقر یمرد با وجود سن ینا 

 یچهره کهینبا ا یتسورنا حما یداشتند برخورد کرده بود، ول ییکه مقام باال یادیز یهافرهاد با آدم

 ترس بود.  کرد،یکه به انسان منتقل م یحس ینداشت آنقدر جذبه داشت که اول یجذاب

 قورت داد.  یآب دهانش را به سخت فرهاد

 . بردارییلمسر ف-

نگاهش کرد  یخکوبو م حرفی. آنقدر بیاوردکرد نگاهش را تاب ب ینگاهش کرد و فرهاد سع سورنا

 رفت.  اشیو به سمت صندل یدانداخت. چرخ یینو نگاهش را پاعقب رفت  یکه فرهاد قدم

 خانومتون تو اتاقشون هستند.-

 

ماند. دلش  یرهخ یسهام یخانه یدداد و به در بزرگ سف یهتک ینماش یپنجره یدستش را به لبه آشیان

 از عمرش را بدهد و بتواند وارد خانه شود. یمین خواستیم

 یرا روبرو اشیدست یو پنکه یدکش یقی. نفس عمشودیم یککه نزد یدرا د یبغل مرد یینهآ از

 اش کرده بود. و گرما کالفه یو تشنگ یصورتش گرفت. گرسنگ

 در حال صحبت بود از کنارش رد شد.  اشیبا گوش کهیدر حال مرد

 اتفاق افتاده.  ینکه ا یستمن ن یرکردم، تقص یخواست یهر کار دونییخودت م-

 یهارد شده بود و توجهش به کفش ینشزده از کنار ماشه پشت سر مرد انداخت که شتابب ینگاه آشیان

 یدهپوش یدسف ییهبا حاش یکاربن یهم به رنگ آبساق بلند بند دار، آن یهاگرما کفش یناو جلب شد. در ا

. درسییم یشپا کشلوارش تا قوز یهامدل و رنگ مخصوص زمستان بود و پاچه ینبود که اصوالً ا

لبخندش پاک شد. مرد برگشت و  یسهام یدر خانه یجلو یستادنشبا ا یاش گرفت؛ ولاو خنده یپاز ت

همان  یاو چند لحظه یندتا مرد او را نب یدکش یینخودش را پا یعسر یانسر کوچه را نگاه کرد و آش

سقف  یمرد شد که روباره متوجه کیکالفه شده بود که  یشاز فشار فرمان  به زانوها یگرماند. د یینپا

 باال بکشد. یسهام یخانه یواردارد خودش را از د یو سع یستادها ینیماش

پشت برداشت. تا  یصندل یرا از رو ینشدورب یدو صندل ینو از ب یدچرخ یبلند شود کم کهینا بدون

 عکس گرفت.  یوارشدنش پشت د یدباال رفتن مرد و ناپد یتوانست از لحظه لحظه
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شد و به سر و ته کوچه نگاه کرد و  یادهپ ین. آرام از ماششدیم یدهکوب اشینهس یوارو دقلبش به در  

سقفش  یرفت که مرد رو ینیعبور بودن کوچه راحت شد به سمت ماش یاز سکوت و ب یالشخ یوقت

" ردیخود را بگ ینگاه کرد و دوباره به کوچه نگاه کرد. نتوانست جلو یوارد یبه بلندا یبود و کم یستادها

 ینبند رد کرد و دورب یانرا دور گردنش انداخت و دست چپش را از م ینشنگاه کوتاه" بند دورب یهفقط 

 راستش ثابت ماند.  یپهلو یرو

 یباال رفت و رو یشهش یاز رو یو به سخت یدگذاشت و خودش را باال کش ینسپر ماش یرا رو پایش

بود  اشیلیونیچند م ینتمام حواسش به دورب و خوردیکمرش تکان تکان م یرو ین. دوربیستادسقف ا

 که صدمه نخورد. 

 یقد بلند نکهیبار اول از ا یو برا یندداخل را بب تواندیکند م یواراگر دستش را بند د یدنگاه فهم یک با

 داشت خوشحال شد. 

 " خورهیدرد م ینآراسته، قدبلند به ا ی"بفرما آقا

. یدساختمان را د یو به سخت یستادا یشهاپنجه یشت و روسنگ مرمر آخر گذا یرا رو هایشانگشت

به  یدشده بود. ناام یدهها کشها بسته و پردهنبود و ساختمان سوت و کور بود و پنجره یاز مرد خبر

  .یدند یاجنبنده یچبزرگ خانه نگاه کرد و ه یاطح

داده و سرش  یهتک یواربه د بود و یستادهساختمان ا یافتاد که در ضلع جنوب یچشمش به مرد دفعهیک

 یستادها یاطگرما در ح ینمرد که بود؟ چرا در ا ینفروبرده بود. ا آمدیم یکه به نظر گوش یزیرا در چ

 یبنص یخوب هایکسبپوشند، ع یلباس شخص یدبا یروهان یبود؟ قطعاً اگر دستور سورنا نبود که همه

 باشد. یخوب یلیخبر خ توانستیم یلیهر دل به یسهام یدر خانه یسپل یروی. حضور نشدیم یانآش

 

تا بتواند به خانه برود دور  یردرا بگ یشکه جا یدریحضور سروان ح یکالفه از انتظار برا سورنا

 یچ. هیدپرده را عقب زد و سرک کش یداد و کم یهتک یوار. به طرف پنجره رفت و به دچرخیدیم یزم

 یرو یکه متوجه حرکت نامحسوس یندازدست پرده را ب. خوایو نه تکان برگ یمینبود؛ نه نس یخبر

تا از  یددوباره خودش را باال کش یانآش یو وقت یندکرد تا در آفتاب بهتر بب یزرا ر یشهاشد. چشم یوارد

به سمت در رفت.  یعاست سر یوارپشت د یکس کهینسورنا مطمئن از ا یندازدعکس ب یداخل یفضا

 . کندیم راو فرا یدنباشد با د یوارپشت د یکرد هر کس و فکر یستادوسط راهرو ا بارهیک

رفت و  شدیطبقه جدا م ینکوتاه از ا یپله رشته یکبود و با  یینپا یبه سمت آشپزخانه که طبقه سریع

 رفت.  یینپا یعها را سرپله

د. بلند ش یشاز جا یعکوچک آشپزخانه نشسته بود سر یزبود و پشت م یکه مشغول خوردن چا سمانه

رفت. سمانه دندان  یرونبه او ب یآشپزخانه رفت و بدون نگاه یبه سمت در پشت یحرف هیچیسورنا ب

 و دوباره نشست ییدسا
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 . یاز خودراض ییکهمرت-

 یدسرک کش یواررفت و دوان دوان ساختمان را دور زد. از پشت د یرونساختمان ب یاز در پشت سورنا

. کردیاقدام م یعسر یدپس با شد،یده قدم م یناش با ماشفاصله .یستادهسقف ا یکه رو یدرا د یانو آش

 د. آنقدر غرق عکس گرفتن بود که متوجه او نش یانو نرم و آرام به سمت او رفت. آش یچیدآهسته پ

شکاف  یرا رو یشگرفت خودش را باالتر بکشد و پا یمتصم یانو نگاهش کرد. آش یستادا ینماش یجلو 

 یخورد و ُسر خورد تا رو یوارشد و با صورت به د یدهکش یشمچ پا ارهبیکمرمرها گذاشت که 

ر طویندر حال شکستن است. هم یشرا گرفته بود که حس کرد پا یش. سورنا آنقدر محکم مچ پاینماش

 نبود.  یو به دستش نگاه کرد، خون یددست کش اشینیافتاده بود به ب ینسقف ماش یکه دمر رو

 . یچیدپ یرام مردآ ی. صدارفتیم یجگ سرش

  یین؟پا یارمتب یا یینپا یایم-

سر و چشمانش به سورنا  یجیمه و گ یانو از م یدچرخ یبود به سخت یراس یشکه مچ پا طورینهم آشیان

 نگاه کرد. 

آرنجش  یاشک در چشمش جمع شد. کم اشیدهد یبداد و نشست و از درد آرنج  آس یهآرنجش تک یک به

 سورنا نگاه کرد. را ماساژ داد و باز به 

 بلند شد. یشصدا یاراخت بی

 فرهنگ.  یب یوحش-

. یدرا کش یشاز آن در صورتش نبود محکم پا ینشان یچکه ه یتیمتعجب نگاهش کرد و با عصبان سورنا

خودش را  توانستیجدا شد. نه م ینکمرش از سقف ماش یسرخورد و تا باال ینسقف ماش یرو یانآش

 . یایدب یینپا توانستیباال بکشد و نه م

را برسرش  یادن ینشکستن دورب یسرخورد و افتاد و صدا یانو آش یدرا گرفت و کش ینشبند دورب سورنا

را از دور گردنش باز  ینشبود دورب یچیدهکه در دست و پا و صورتش پ یبه درد توجهیآوار کرد. ب

 .یدرفته بود آه کش که خورد شده بود و سمت چپش که به کل فرو ینلنز دورب یدنکرد و با د

بلند شد و شلوارش  یشاز جا یبود نگاه کرد و به سخت یستادهسرش ا یبه سورنا که خونسرد باال عصبی

پاک کردنش گذاشت و تمام مدت  یرقابل استفاده نبود، پشتش پاره شده بود. از خ یگررا تکاند. مانتو د

 آرام شود. یکرد کم یسع

 نگاه کرد.  یانبه آش حوصلهیو او ب یدکش قیعم یهاسورنا نفس یننگاه سنگ زیر

 . یفتیدتموم شده راه ب یرونیتونو ب یدرون یاگر کار پاک ساز-
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کنترلش را از دست داد و  یگربود و د یدهبه وقاحت او ند یدر عمرش آدممتعجب نگاهش کرد.  آشیان

 . یستاداو ا یجلو آمد و روبرو

و و دست و پام ر یدمن رو شکست یندورب یدبود که زدانقدر مهم  ینتونسقف ماش یکفش رو یجا یه-

 هم طرز حرف زدنتونه.  ینا ید؟داغون کرد

 لبش را با شست خاراند.  یررا باال داد و ز یشابروها سورنا

 . شهیم یدگیهم رس ینتونداخل منزل، به مشکل دورب یاریدب یفشما تشر-

 ازه شد.باز داغ دلش ت یدنشرا باال آورد و با د یندورب آشیان

 . یندورب ینتو رو خدا چه کرد با ا ینبب-

 ادکلن تلخ و جذابش فکر نکند.  یکرد به بو یبه او نگاه کرد و سع دوباره

 . یخسارتش رو بد یداالن با ینآقا و هم یرو داغون کرد ینمدورب یزد-

 سورنا دستش را با فاصله پشت او گرفت. 

 . ینمبب یفتراه ب-

 . یدخودش را عقب کش 

 رو بده.  ینمخسارت دورب گمیم یام؟. کجا بیفتراه ب یفت،راه ب یخودت ه یبرا یگیم یچ-

 شد.  یرهو خمارش خ یشد و به چشمان عسل یکنزد سورنا

 . یکالنتر یمبر یفتراه ب-

 سورنا را برانداز کرد.  ینگاهش کرد و سرش را خم کرد و از سرتا پا یالحظه آشیان

 باشم.  گفته شم،ینم یمن ضامن کس-

 زد یادفر یعصب بعد

اونوقت  ی،من رو داغون کرد یندورب یمونده و تو زد ینتکفش رو ماش یجا یه گی؟یم یچ فهمییم-

  ی؟کالنتر یمبر گییم

 را بلند کرد. یشحال صدا ینراه افتاد و در ع ینشسمت ماش به

 .یبگ خواییم یچ ینمبب یمبر-

رباها در با آدم یان. شک نداشت آشیستادا یشرساند و روبروبا دو قدم بلند خودش را به او  سورنا

 نداشت.  یگرید یمعنا یچه یوارباال رفتن از د ینارتباط است، واال ا
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 اشاره کرد.  یندورب به

 نه؟  یخبرنگار-

 داره؟  یبه شما ربط-

نگاه  یشو سورنا به حرکت پا یدآسفالت کش یرا با حرص رو یشپا یکبه سورنا رفت و  یاغره چشم

 کرد.

 شید؟یحمله م یایمه-

رد  یفقط برا ینکه دورب زدی. سورنا حدس میدبگو یدچه با دانستیثابت ماند و دهانش باز و نم پایش

 یهشده بود که قض یدخبر نداشت. از باال بارها تاک یکس از ربوده شدن پسر سهام یچگم کردن است. ه

درست کرده  مافیاخودش  یبرا ینماهان که در عالم سدرز نکند؛ البته نه به خاطر فرهاد، به خاطر ج

 جاها بند بود.   یلیبود و سرش به خ

 خانم.  یمجمع کن بر-

 خودش را جمع کرد.  آشیان

 . یگهد یمبر گمیمن هم م-

 . یدرا گرفت و کش ینشبند دورب سورنا

 . یفتدختر، راه ب گیرییچقدر حرف م-

 یخود را داخل خانه یان. آشیددهد او را به دنبال خود کشنشان  یعکس العمل یانآش کهیناز ا پیش

 چکار کند که سورنا بلند سرباز را صدا زد.  یدبا دانستی. نمیدد یسهام

 . ینجاا یاب ی،شهباز-

 یادبود، هنوز در همان حال بود و با فر یبود که سرش در گوش یدهد یوارد یاز رو یانکه آش مردی

 . یستادخبردار ا یشو جلو یدبه سمت او دو یعسورنا سر

 قربان.  ییدامر بفرما-

سورنا که  یگرفتار شده. صدا یافتاد که در چه حال یادش" تازه یسهباز ماند. "پس طرف پل یانآش دهان

 گمیبود" پسر سهام ی. ذهنش مشغول حالجشنیدیببرد را نم یاو را به کالنتر دادیدستور م یبه شهباز

. اگر پدرش کندمی یسورنا در مورد او چه فکر ید..." تازه فهمی. وابودم.. یوارد یشده و من پا

 . دادیاز دست م یشههم یشغلش را برا فهمیدیم

 . یستادسورنا ا یزد و جلو یبه شهباز یاتنه ناخوداگاه

 بدم.  یحتوض یدبه خدا من خبرنگارم، بذار-
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جلو  یو او قدم یستادا یانشت سر آشپ یاشاره کرد و شهباز ینگاهش کند به شهباز ینکهبدون ا سورنا

او  کهینا یرو گرفت و تعادلش را از دست داد. سورنا به جا ینماش یرمس ییزهبه سنگر یشرفت و پا

 داد و او دو سه قدم را نامتعادل برداشت تا توانست خودش را کنترل کند.  یجاخال یردرا بگ

 شد.  یرهخ یشآلود روبرومرد اخم نگاهش کرد و او برگشت و پرغضب به ینهدست به س سورنا

 کرد. یلمتما یسرش را کم سورنا

 حمله جواب داد.   بارینا یدشا یدبراتون، تخت بپوش یاده. سه سانت زیداحمله یایگفتم که مه-

رفت و بند  یانبه طرف آش یاشاره کرد. شهباز یحرف بزند و برگشت و به شهباز یاننشد آش منتظر

 ا بلند کرد. را گرفت که او صد یفشک

 باال؟ من داشتم... رفتمیم یواراز د هایوونهرباها بودم مثل داگر جزء آدم کنییمن خبرنگارم، فکر م-

سورنا عقب گرد کرد و با دو قدم بلند خودش را به او  یوارد خانه شده، ول یکی یدبگو خواستمی

 فرو نرود.  در باغچه یشبود پا عقب رفت و مراقب یاو فرو رفت. کم یینهدر س یانرساند. صورت آش

 یالپوشون یددار یندورب یهخبرها دست شماست و با  یا خبریم؟یربوده شده و ما ب یآدم ربا خانم؟ کس-

  کنید؟یم

 زد.  یادفر یبه شهباز رو

 .یفتمخودمم راه م یگهساعت د یماداره. تا ن بریشیزنگ بزن، تحت الحفظ م-

 

پهنش نگاه کرد تا وارد خانه شد. "گورخودت  یهاب به قامت بلند و شانهو حال خرا یدهبا رنگ پر آشیان

 "یانآش یرو کند

×××× 

ها که از پنج عقربه یدنبه ساعتش انداخت و با د یآمد. نگاه یرونب یسهام یبه سرعت از خانه سورنا

مخصوصاً  کرد؛یبود که او را جذب م یاندر آش یفیتیشد و راه افتاد. ک ینشسوار ماش یعگذشته بود، سر

برق  یتاز عصبان کهاو  یهاچشم یادبود. به  یخوب یلیخ ییشهپرونده داشت هنرپ یندر ا یاگر دست

 . است چطور دستپاچه شد، لبخند زد یساو پل یدفهم یو وقت زدیم

خواهرش در  یو صدا یدکش یقیقولش افتاد. نفس عم یادبه  ینااسم آرم یدنزنگ خورد و با د اشگوشی

 پخش شد.  ینماش

 خان داداش؟ -

 . یستادا ینماش ینشد و پشت اول یاصل یابانخ وارد
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 سالم. -

 نجوا شد.  یناآرم صدای

  یومدی؟هنوز ن-

پسر را به  یو خنده بودند نگاه کرد. دختر موها یدر حال شوخ ییجلو ینکه تو ماش یدختر و پسر به

 سورنا گره خورد.  یو ابروها یختهم ر

 ه شما؟ من ساعت دادم ب-

ذهنش   یوقت دانستیبا اخالق برادرش آشنا بود و م یخودش را جمع و جور کرد. به خوب آرمینا

 به مادرش که زمستان و تابستان در حال بافتن بود نگاه کرد.  ی. نگاهشودیم یاست با همه جد یردرگ

 به گوش او نرسد.  یشگذاشت تا صدا یگوش یرا جلو دستش

 . رسییر رو ببندم فکر کردم زودتر از من مزودتر دفت یگفت یوقت-

بدن گر گرفته  یرو یشهاز هم یشترب یرسم یپت ینگرم در ا یدنده را جا زد و حرکت کرد. هوا سورنا

 کرد.  یشترو اعصاب خرابش اثر گذاشته بود. کولر را روشن کرد و سرعتش را ب

 . یامآزاد شدم م-

بود را گرفت تا  یزانکه آو یو با وسواس نخ یدکش یینپا یشبلندش را تا قوزک پا یدامن مشک آرمینا

 . یندبچ

 سورنا بلند شد.  صدای

دستته و حواست رفته دنبالش  یرز یحاال چ یدی؟م یرگ یککوچ یزچ یهبه  یدار یباز تو ناراحت شد-

 . یو نشکن یرو پاره نکن یزیباشه چ یادتفقط  یست؛مهم ن

 کرد و صاف نشست و لبخند زد.  یشرها یعبه نخ انداخت و سر ینگاه آرمینا

  ی؟کار گذاشت یندورب-

 و سرعتش را کم کرد.  یچیداداره پ یابانبه خ سورنا

 . بینمتیم-

 را باال برد.  یشبه مادرش صدا ینگاه یملبخندش را جمع کرد و با ن آرمینا

 . خدانگهدارت. بینمتیباشه داداش، م-
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سبک به سمت  یهااداره پارک کرد و با گام یجلو یرا داخل کوچه ینجوابش را داد و ماش سورنا

 سرهیکدر احترام گذاشت و سورنا با دست آزادباش داد. وارد اداره که شد  یرفت. سرباز جلو یورود

 شده باال رفت.  یکاش یهااز پله

 اش گذاشت. شانه یاو احترام بذارد دست رو ینکهجلو رفت و سورنا قبل از ا یدنشبا د سرباز

 بگو کجاست؟ کار دارم. عیسر-

 .یدپر باال یشو ابروها یدبه دفتر سورنا اشاره کرد و او خط انگشتش را گرفت تا به دفترش رس سرباز

 گفتم بازداشتگاه. -

 گذاشته بود برخورد.  یرو به زرد اشیدیترک خورده که سف یوارقدم عقب رفت و پشتش به د یمن سرباز

 . یهدستور سرهنگ توکل-

 .پر رفت و آمد نگاه کرد یو به راهرو یدلبش کش یرگشت شستش را زان سورنا

 .یبر تونییباشه، م-

 اتاق دادفر انداخت و خواست وارد شود که در اتاق باز شد. یبه در بسته ینگاه سورنا

 . کشیدیصورتش م یرا رو یسخودنو یو انتها یادر دست داشت و پوشه یسیخودنو یشهمثل هم دادفر

مرد  ینا یگرد یول یاید،ب تریینپا اشیمقام نظام ی" حاضر بود از آن اداره برود، حتیرمبگ یقالانت ید"با

 یرا گرفت که صدا یرهزد و دستگ یدنرا تلخ کرده بود. خودش را به ند هایشیت. او تمام موفقیندرا نب

 جدا کرد.  یرهدادفر دستش را از دستگ

 . یتشده حما یادز یاتبرو ب-

 یتر رورا محکم یسش. دادفر ته خودنویستاداو ا یو صاف جلو یدکش یز سر کالفگا یقیعم نفس

 . یستادسورنا ا یجلو آمد و روبرو یجا ماند. کم اشیپوست گندم یو ردش رو یدصورتش کش

 پرونده باشه.  ینحواست به ا یلیکه خ گمیاز تو پاره کرده م یشترب یرهنکه چند تا پ یبه عنوان کس-

 کنمیم یدتاک یت،حما کسیچدر گوشش زنگ زد"ه یسرهنگ توکل یو صدا یدنا باال پرسور ابروهای

 پرونده خبردار بشه"  یناز ا یدکس نبا یچه

 یانداخت. نگاهاش خط اعصاب نداشته ینظر داشت و پوزخندش رو یردادفر او را ز یرکز هایچشم

 را صاف کرد.  اشینهرد و سک شدیم یدهدادفر کش یچانه یرکه حاال ز یسخودنو یبه انتها

 . کنیدیاز کدوم پرونده صحبت م شمیمتوجه نم-

دستش  یپاک کند. ضربه یشهااز لب یخواست آن را با مشت محکمزد که سورنا دلش  یلبخند او

 سورنا بدنش را منقبض کرد. "آروم باش مرد، اون مافوقته، آروم... آروم"  یشانه یرو
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 کردمیفکر م یده؛که دادفر از کجا فهم کردمیفکر نم ینتو بودم به ا یحرص نخور،  اگر من جا-

 پرونده رو حل کنم.  ینچطور زودتر ا

 آمد.  یینپا یشآورد و صدا تریکرا نزد سرش

 سروان.  شهیبلند نم یخوب یموضوع بو یناز ا-

 زد.  یرونب اشیقهشق یهاگفت که فک سورنا منقبض شد و رگ یرآمیزرا آنقدر تحق سروان

تکان داد و در خم  یبه عالمت خداحافظ یدادفر دست یدچه بگو یدبتواند بسنجد که با کهیناز ا پیش

 راهرو گم شد. 

داد و او پر حرص جلو رفت و  ییرجهت نگاهش را تغ یعچشم به سرباز نگاه کرد و او سر یرز از

 را باال برد. یشصدا

 

  یه؟گورکدوم یاتیح-

 راهرو اشاره کرد.  یبه انتها یدهترسقدم عقب رفت و  یک سرباز

 . دونمی... نمیشپ-

 . یرداو سراغش را نگ یگراست تا د یسرهنگ توکل یشپ یدبه دروغ بگو خواستیم یدفهم سورنا

 سرباز زد و او سرش به عقب پرت شد.  یچانه یررفت و با انگشت ز جلو

  یومده؟ن یمارستان؛رفته ب دونمیم .یکه بهم دروغ بگ کنهیبه ذهنت خطور م یبار آخر باشه حت-

 گذاشت.  یرهدستگ یسر تکان داد و سورنا دست رو یعسر سرباز

 .ینهاش رو نببچه یرو یکه حت یادهات کوره فرستمشینباشه م یفتشبهش بگو اگر سر ساعت سر ش-

 

×××× 

دست  حالینبا ازد و  یرونبود که آخر پاره شد و فوم ب یدهکش یمبل چرم مشک یانقدر با ناخن رو 

در  یکه جلو یو به سرباز دادیم یهتک یبه کمد آهن ی. گاهکندیبرنداشت. اصالً متوجه نبود چکار م

 نشستیمبل م یشد روی. خسته که مماندیم یرهمقابل پنجره خ یواربه د یو گاه کردیبود نگاه م یستادها

 و دوباره... کردیپاره م یشترسانت ب یکو چرم را 

اش گونهوسواس هاییریگپدرش و سخت یتمرکز کند. اگر پا توانستیآنقدر خراب بود که نم اعصابش

 . شدینبود آنقدر ناراحت نم
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او را ندارد و از آن  یهابود که مشخص بود سورنا اصالً قصد گوش کردن به حرف یناز آن ا بدتر

 . کنندیقضاوت م یاز هر حرف یشاست که پ ییهادست آدم

 " یپرونده ندار ینبه ا ی... تو ربطینکرد ی"تو کار

 یرا رو یشهاچشم ی" از حس درماندگ ی؟دهانش نگه داشت. "اگر شب نگهم دارن چ یرا جلو دستش

 یهمبل تک ی. سرش را به پشتیدمبل مشت شد و خودش را عقب کش یدسته یهم گذاشت و دستش رو

که کرده بود  یهم از کار یالحظه یبرا حالین. با اآیدیم تریینداد و حس کرد فشارش هر لحظه پا

 نشد.  یمانپش

 اختیاریب یچیدآورش پخلسه یصدا یسورنا آمده و وقت یدسرباز فهم یدر و کوبش پاها یصدا یدنشن با

 کمرش صاف شد. 

 . یبر تونییم یامی،ممنون ق-

 توان برگرداندن سرش را هم نداشت. یحت 

رفت  یزشند با او تنها مانده. سورنا از کنارش رد شد و پشت مباز و بسته شدن در به او فهما صدای

 شروع کرد. یندبنش ینکهاز ا یشگردانش را برگرداند و پ یو صندل

 خب خانِم...-

 نگاه کرد.  یانآش یگرم و اشک گرفته یهارا بلند کرد و به چشم سرش

 اد. قلم برداشت و ادامه د یرا از جا یسشو خودنو یدکش یشرا جلو پرونده

 نه االن. ید؛اعتراف کن یدکه مجبور شد یهها مال وقتاشک ینا-

 خراب کند. یانسر آش یاالن همه را رو یناعصابش از دادفر خراب بود که حاضر بود هم آنقدر

باعث شد جسور شود. هر وقت  یناو وا رفت و ا داورییشاز پ آمدیباال نم یبه درست که نفسش آشیان

کار دستش  جایناخالق ا ینا یدشا دانستیو م شدیناخوداگاه جسور و نترس م ردکیبه او حمله م یکس

 . یردخودش را بگ یجلو توانستینم یبدهد، ول

 . بینیدیکردن من رو نم یهگر وقتیچتو چشم من هست، ه یشههم هم ندارم بکنم آقا. اشک یمن اعتراف-

 طرفش. یدچرخ یکم داد و یهتک اشینگاهش کرد و به پشت صندل یجد سورنا

 . یمبا خودتون آشنا ش یدهست یک ییدبفرما یم،شما رو شناخت یهاچشم یخب آناتوم-

 را گرفت.  یشفرو برد که سورنا جلو یفشدست لرزانش را داخل ک آشیان

 من رو نکن خانِم... یبرا هاینو ا یکارت خبرنگار-

 ند. ما یرهبه حرکت انگشتش خ یانو آش یدلبش کش یررا ز انگشتش
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 کن.  یخودت خودت رو معرف-

 . یدکوب یشپا یرا بست و رو یفپر حرص ک آشیان

 شاهد.  یو شش ساله. خبرنگار روزنامه یستصداقت، ب یانآش-

 دستش را باال آورد و انگشت کوچکش را باز کرد.

 پدر دارم.-

 انگشت حلقه اش را باز کرد.

 مادر دارم. -

 انگشت وسطش را باز کرد.

 و پنج سالشه.  یسته اسم آراسته که ببرادر ب یه-

 او نگاه کرد.  یهاگذاشت و به چشم یشپاها یرا رو هایشدست

  ید؟بدون یدهست که بخوا اییگهد یزچ-

 یخط یسسر خودنو دادیم یسکه به خودنو یانگشتانش گرفت و با هر تکان یانرا م یسخودنو سورنا

 . انداختیم یزم یرو

  ید؟ندار یمشکل شه،یاستعالم م که از روزنامه دونیدیم-

هم  یادمرد ز ینبا ا یدنتر بود و حس کرد جنگتر و مسلطداد. راحت یهنفسش را آزاد کرد و تک آشیان

 .  یستبد ن

 ندارم.  یمن مشکل-

اسمش را  یاو که حت یکیاز نزد یاننشست. آش یزاو و لب م یرا دور زد و جلو یزبلند شد و م سورنا

 شروع شد." ییشد. "انگار تازه بازجو نگران دانستینم

 خانم صداقت؟  یدداشت یکاراون خونه چ یو اونهم جلو ینسقف ماش یرو-

نگران  یگرکه نگاه سورنا دهانش را بست. د یدبود را بگو یدهکه د هایییزدهان باز کرد تا چ آشیان

 .کردیرا درست م یزاز طرف شوکت همه چ یتشهو ییدشود، قطعاً تا یرنبود که دستگ

سورنا رفت و او  یروبرو یواربه سمت د رودیبلند شد و انگار در اتاق خودش راه م یشاز جا آرام

 مبل افتاد.  یتازه چشمش به پارگ

  ید؟رو جبران کرد ینتونخسارت دورب طورینا-
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انداخت.  شانه باال یمبل ادامه داد و به راحت یداد و خط نگاه سورنا را تا پارگ یهتک یوارو به د برگشت

 . کردیم پرواترشیهر لحظه ب ینگران

 داشتم.  یکاراونجا چ کهین. و اما اکنیدیلطف م یتمرو بعد از اثبات هو ینخسارت دورب-

 کرد.  یزرا ت یشهاگوش سورنا

 ینماییس یکه ستون خبرها شیدیمتوجه م یدبه روزنامه بنداز یبودم. اگر نگاه یسهام یمن دنبال آقا-

 با منه. 

 کرد نفسش را منظم نگه دارد.  یجلو آمد و او سع ورناس

عادتتونه که دنبال  ینا یاباال؟  یدرفت یوارشده که از د یدهدزد یسهام یبهتون گفته پسر آقا یکس-

  یوار؟د یداخل خونشون، اونم از رو یدهاتون برسوژه

بود نگاه کرد و در دل اعتراف  یستادهدو قدم از او ا یپرپشت سورنا که به فاصله یهامژه ییهبه سا 

 " اخالقیکرد"جذاب و خشن و ب

 سرش را کج کرد. 

 . یسمبچه و اوت یدنو دزد یلیون. پونصد مکردنیداشتن با خانومشون صحبت م-

 برداشت یواررا از د اشتکیه

 

 و از کنار او رد شد و نشست. 

 چه خبره.  فهمهیرو کنار هم بذاره م هاینا یهر کس-

 آماده بود.  خواستیآدم م ینکه ا یهر نوع جنگ یو برا کردیاس ترس نماحس دیگر

 نگاهش کرد.  یزت سورنا

 بابت سوءتفاهم؟ یمثالً عذرخواه یا یقکنم؟ تشو یکارچ یدمنتظر-

 

 .یستمن یقطعاً منتظر عذرخواه-

 زد و فک منقبض سورنا هم باعث نشد حرفش را ادامه ندهد.  لبخندی

 هستم.  ینمارت دوربمنتظر جبران خس یول-

 گذاشت و خم شد.  یزم یرا رو یشهابلند شد و دست سورنا
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ها مبل ینکه ا ییهمونجا برمیو شما رو هم م خرمیبراتون م ینتونبا مارک و مدل دورب یندورب یهمن -

 . یدرو جبران کن یدکه زد یتا خسارت یدمرو خر

 . کرد یمزد و با سر تعظ یلبخند آشیان

 .ره کردبه برگه اشا

 منتظر تماستون هستم.  ینحتما،ً شماره تلفنم اونجا هست، بنابرا-

 و به در اشاره کرد. اش را ماساژ دادسورنا فک منقبض شده  

 . یمرخص-

 رفت و سورنا زمزمه کرد.  یرونبا پوزخند از در ب آشیان

 . یفتهگذرت به من ن یگهدختر. دعا کن د یگستاخ یلیخ-

 سرش را باال گرفت.  یانآش یخند به رزومهکه گذشت با لب کمی

 از ذاِت... یجسارت؟ وا همهینو ا یپدر نظام-

 . یدبر یامیرا ورود ق اشخودگویی

 قربان...-

 . سورنا منتظر نگاهش کرد

 . یدچند روز رو بهشون بد ینرفتن و فرمودند فردا گزارش ا یسرهنگ توکل-

 یاهیرو به س رمقیب یدپشت سرش انداخت. خورش یپنجرهبه  یو نگاهبلند شد  یزشاز پشت م سورنا

 . رفتیم

 . یرا در جاقلم یسرا داخل کشو گذاشت و خودنو یانآش یتاستعالم هو یبرگه

 . یبر تونییم-

 یدو دادفر را در حال حرف زدن د یاداره توکل یرفت و سورنا به دنبالش. جلو یروناز اتاق ب قیامی

جلو برود.  توانستینم یبه سورنا دست داد، ول یاست. حس بد یعصب یدمو از حالت صورت دادفر فه

 . یددادفر را شن یصدا یالحظه یرفت و برا یینها پاپله یفاصله کرفت و از گوشه یکم

 . کنهیداره گور خودش رو م یتحما یوهش ینبا ا-

 " گمیسرمه بهت متو  یروز هر چ یهرفت "  ینشزده به سمت ماشو شتاب یدرا نشن یتوکل جواب

از هر کس و هر  یشدلش ب یدپشت فرمان نشست فهم یپخت مادرش تنگ شده بود. وقتدست یبرا دلش

 خواهرش تنگ شده. یبرا یزیچ
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خواهرش انداخت و در  یبه سرتاپا ی. نگاهیدخودش د یرا جلو ینادر را باز کند آرم کهیناز ا پیش

 دل او را ستود. 

خواهرش در هر  کهیناز ا یرفتن است، ول یمهمان یآماده یشهکه هم زدیبه او طعنه م کهینا با

 .  بردیمرتب و خوش پوش بود لذت م یطیشرا

 . یدرا پوش هایشییپاگذاشت و دم یرا در جاکفش یشهارا گرفت و او کفش یفشجلو رفت و ک آرمینا

 به سمت سالن رفت و او از پشت سرش صدا بلند کرد.  آرمینا

 ی؟الزم داشتن که جاش گذاشت ییجا زبونت رو-

 فکرکرد و تازه متوجه منظور سورنا شد. یارا باال داد. لحظه یشبرگشت و ابروها آرمینا

 به بزرگتر سالم کنه؟  یدتر باکوچک یشههم گهیم یک-

 .یستادرد شد و وسط سالن ا ینااز کنار آرم 

دفاع  یزیاز چ یتموم شه. عادت دار یهضکه ق یهجبرانش کاف یا یعذرخواه یه کنییاشتباه م یوقت-

 . یلخانم وک یستکه قابل دفاع ن یکن

 را کنار در اتاقش گذاشت.  یفبه سمت اتاق او رفت و ک آرمینا

 . شدنیم یلواال همه وک یست؛دفاع کنه که قابل دفاع ن یزیست که بتونه از چخبره یلیخب وک-

 شد. غذا رفت تا وارد آشپزخانه یبه دنبال بو سورنا

 .از کنارش رد شد و نق زد ینانقشش نگاه کرد و لبخند زد و آرم یزمادر ر به

 نادر شما داشته باشه؟  یلبخندها یناز ا یهم هست که سهم یجز مامان کس-

 یزبرداشت و به سمت م ینتها را از کاببه اخمش بشقاب توجهیو او ب پر اخم نگاهش کرد سورنا

 کوچک وسط آشپزخانه رفت. 

  گم؟یگه دروغ مم-

را از پشت دور کمرش  یشهاجلو رفت و دست زندیچرا مادرش با او حرف نم کهینمتعجب از ا سورنا

 خم شد.  یگره زد و کم

  کنن؟ینگاهش هم نم یبانو با پسرشون قهرن که حت یمصم -

عقب آورد دستش را  یم. صمیچیدتر دور بدن مادرش پسورنا محکم یو بازوها یامددرن یماز صم صدا

او فرو رفت  یینهس یانو نگاهش کرد و سرش م یدبازوان او چرخ یان. میدصورت پسرش کش یو رو

 .فشرد. اشینهو سورنا او را محکم به س



 
 

      t.m\torfegan                           www.torfegan.ir                       ins:romantorfegan                      

 

P
ag

e
3
3

 

 مادر من ازم دلخور باشه.  ینمنب -

و  یمشک یهاگرفت و به چشم یشهارا با دست یشهاپناه روز و شب یفاصله گرفت و بازوها کمی

 نگاه کرد و لبخند زد.  شایدهکش

 . یدنبچه رو دزد یهبه جون مامان پرونده مهمه؛ -

را به  یشجا یموضع داد و ناراحت ییرتغ یعسر یمها. صمبچه دانست؛یضعف مادرش را خوب م نقطه

 داد.   ینگران

 چرا؟ بچه چند سالشه؟-

 . یدرا شن یناآرم یقهقه یبزند صدا یسورنا حرف ینکهاز ا پیش

 به خدا. کنهیداره ازش سوءاستفاده م دونه،ی، نقطه ضعفت رو ممامانم-

 یزساالد را برداشت و به سمت م یمادرانه زد و کاسه یلبخند یمنگاهش کرد و صم یضپرغ سورنا

 رفت. 

 . گهیبهم دروغ نم وقتیچپسر من ه-

 دوخت.  ینارا باال داد و نگاه موشکافش را به آرم یشابرو یک سورنا

 ینشست. روز یمسمت چپ صم اش،یشگیهم یصندل یگذاشت و رو یزم یآب را رو یشهیش آرمینا

 .رفتیو خشنش درم یبرادر جد یحاال خودش هم جانش برا یول کرد،یسورنا حسادت م یبه جا یحت

 . گنیهام دروغ نمبچه گییپسرم، نم یگیمامان خانم؟ م یگهحواستون هست د-

 و به طرف ظرف مرغ رفت.  گذاشت یزبرنج را وسط م یسد صمیم

  گی؟یمگه نم-

 را باال گرفت.  یشهابه سورنا نگاه کرد و او دست اختیاریب آرمینا

 قصور از خودتونه. تقصیرم،یمن ب-

حواسش دنبال  یول ید،چرخ یزم ینشست و دستمال در دستش مچاله شد. چشمش رو یزپشت م آرمینا

 حرف مادرش بود.

 را برداشت.  یرکفگ و سورنا نشستند یمصم وقتی

 کردم؟  ی... من چه خبطفرمودیدیبانو، م یمخب صم-

 را پر کرد.  یررا برداشت و کفگ ینارا از دستش گرفت و طبق عادت اول بشقاب آرم یرکفگ صمیم

  ی؟کجا بود یروزد-
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ش گرفت و نگاه یمماند و او بشقاب برنج را از دست صم یرهخ یناسورنا باال رفت و به آرم ابروهای

 به ظاهر خونسرد را حس کند.  یچهره ینکه اضطراب ا شناختیکرد. آنقدر خواهرش را م

 گفتم که دادگاه مادر. -

 بشقاب سورنا را پر کرد و سر تکان داد.  صمیم

 یشدادگاه خانم سماوات، همون که گفتم وکالتش رو قبول نکن؛ همون که گفتم خودم پونزده ساله از زندگ-

 . یکرد یناحق یاگر کمکش کن نمدویخبر دارم و م

بفهمد  توانستیراه در دستش مانده بود و نم یننگاه کرد و بشقاب ب یمبا دهان باز مانده به صم آرمینا

 .وکالت را قبول کرده بود ینبا دوستش به اجبار ا یستیمادرش از کجا خبردار شده. او در رودربا

 نگاه کرد. ینابه آرم نهیقاشقش را کنار بشقاب گذاشت و دست به س سورنا

 باال رفت.  یمنفسش را آزاد کرد و نگاهش با قاشق صم او

 بهتون گفت؟  یک-

 و قاشقش را برداشت.  یدلختش کش یموها یانم یدست سورنا

 نه. یاصحت داره  یاگفته، و آ یکه چ ینهگفته، مهم ا یک یستمهم ن-

 د. به چشمان او مان یرهبشقاب بلند کرد و خ یرا از رو سرش

 که مامان گفته نکن.  یرو به عهده گرفت یتو وکالت کس-

 قاشقش را کنار گذاشت.  آرمینا

 شی؟یمعرکه م یارب یشآت یا یکمکم کن خواییم-

 و مامان. دونییبمونه. در ضمن خودت م کاریب یارب یششما معرکه درست نکن تا آت-

 .مشغول خوردن ساالد بود شیهانسبت به بحث بچه خیالیکه ب یمرو کرد به صم آرمینا

. باور کن یامم یانیزنگ زد و اومد و رفت تا گفتم فقط تو جلسه پا ینهمن مجبور شدم مامان، انقدر ثم-

 کرده بودم دنبال کارهاش بود.  یکه بهش معرف یلیمدت وک ینتمام ا

 گذاشت.  اشیسر باال آورد و قاشقش را در بشقاب خال صمیم

 بشم بهت گفتم از ناحق دفاع نکن.  یلوک وامخیم یکه گفت یاز روز-

 دستش را رو به سورنا گرفت. 
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و  یادن تونهیقضاوت غلط م یهقضاوت غلط... فقط  یهشه، چرا نشد؟  یقاض خواستیبچه دلش م ینا-

 یندارم دخترم. حاال تو به من بگو اصرار ک یشما کار یآخرتت رو بسوزونه؛ واال من با کارها

  ی؟ه تو آخرتت رو خراب کنباعث بش تونهیم

او رو  یگرفته یچهره یدنرا هم زد و سورنا با د یشهاانداخت و با سر قاشقش برنج یینسر پا آرمینا

 کرد.  یمبه صم

 . کنهیکارها نم یناز ا یگهاشتباه کرده مادرم، شما بگذر. د-

 ن داد. تکا ییدسرش را به عالمت تا یعکرد و او سر یناآخر رو به آرم یجمله با

هنوز  یناگذاشت و برگشت. آرم ییرا تو ظرفشو اشیلبخند زد و بلند شد و سورنا بشقاب خال صمیم

 مادرش بلند شد.  یبود که صدا یشبا غذا یمشغول باز

 و اما دروغ دومت...-

 ساالد و ظرف مرغ را برداشت. یخال یکاسه یمهم سر بلند کردند و  صم با

 

و پسر مردم رو  یخودت قصد ازدواج ندار ینگفت یازدواج نداره، ول گفته قصد یشهاب کمال یگفت-

 . یازدواج کنه تا تو راحت بش خوادیبگه اون نم یمجبور کرد

 .فهمدیرا در مورد او م یزکرد که مادرش چطور همه چفکر  یندهانش باز ماند و به ا آرمینا

 زده؟ یحرف ینهمچ یک-

 . یچیددر آشپزخانه پ یشکه صدا دیرا جلو کش یآنچنان محکم صندل سورنا

  ی؟ک یباز گفت-

 گذاشت و به جلو خم شد.  یزم یرا رو هایشآرنج

 نه؟  یاحرف درسته  ینا ییدبفرما-

 یاست. نفسش را آزاد کرد و دستش را رو فایدهیب دانستیم یانکار کند، ول خواستیم آرمینا

 امشب"  یهگذاشت و فشرد. "عجب شب اشیشانیپ

 نگاه کرد.  یمسر بلند کرد و به صم بارهیک

 دلش رو شکستم.  یدمن نبود که شما فکر کن یمن قصد ازدواج ندارم، اون پسر هم کشته مرده-

 العمل نشان داد. سورنا عکس یم،از صم پیش
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که تو چطور  ینهداشته، مهم ا یاون چه حس یستمهم ن ی؟و حرف زد یمردم حس کرد یباز تو به جا-

 . یداشته باش یرفتار ینچن یداد به خودت اجازه

 جلو آمد.  یمزد و صم یهتک یصندل یبه پشت آرمینا

با  کنهیاون االن فکر م ؟یبزن یحرف ینبه پسر مردم چن یشد یکه راض یمانقدر تحت فشارت گذاشت-

 طرفه.  یینیسطح پا یچه خانواده

 و بلند شد.  یدلبش کش یرانگشتش را محکم ز سورنا

سوءاستفاده  یاز کس یحق ندار ی؛ما رو بدنام کن یحق ندار یول یست،ن یحرف یاج کنازدو خوایینم-

 . یکن

 یشدستش به پهلو یکو  یزم یدستش رو یکشد و  یرهبه او خ یزم یگربلند شد و از طرف د آرمینا

 خورد.  یهتک

 به ازدواج نبود.  یسوءاستفاده نکردم، اون هم راض یمن از کس-

 اد. با آرامش جواب د صمیم

 . یمکن یکه به من بگن و تو رو راض گفتیرو به مادرش نم یاناگر نبود که جر-

 ادامه داد. یمبه مادرش ماند و صم یرهخ آرمینا

  یه؟. مشکلت چکنهیو کارت درست نم یلتحص یادامه یبرا یمشکل یچه گهیپسره م-

 .یناگذاشت و خم شد طرف آرم یزم یرا رو یشهادست سورنا

 وسطه؟  یکس یپا-

 را گرفت.  یشدرشت شد و در آن بغض گلو یناآرم یهاچشم 

 داداش؟ -

 را بست.  یشهاشکست. ادامه نداد و چشم یشکلمه در گلو یک همین

 موضوع حل شده بود.  شدیکه به او مربوط م یی. تا جایدکش ینفس راحت سورنا

 کارها نکن.  یناز ا یگهخب پس... د-

 را شکار کرد.  یناآرم یبرگشت و نگاه خورد شده بارهیکرفت.  یطرف خروج به

 .یرو ندار یعقد حق حرف زدن با کس یتا سر سفره بارینواال ا-
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 را برگرداند. رویش

کنم و  یقکه در موردش تحق ینهمن ا ییفهنه به خودت مربوطه و مامان. وظ یا یقبولش کن کهینا-

 . یهمطمئن شم آدم درست

 کانتر خم شد.  یشود رو یمخف یداز د کهیناز ا یشو پرفت  یرونآشپزخانه ب از

 . یادپسره خوشم نم ینمن از ا گمیم یاگر از من بپرس یول-

 پر از خشم بود و او فقط با لبخند نگاهش کرد.  یمسورنا گفتن صم باراین

گفته باشه  ینام. به آریرهبگ یمتصم تونهیکه پسره نم ینهموضوع ا یریم،رو فاکتور بگ ینااگر اشتباه آرم-

 شده.  یمونو اومده دروغ گفته، دو روز بعد پش

 گرفت.  ینااش را طرف آرماشاره انگشت

بار  ی؛کن یتو با مردم باز شهینم یلدل ینا یول یومد،حواست رو جمع کن، من از اول ازش خوشم ن-

 آخرت باشه. 

 . یستادکانتر برداشت و صاف ا یرا از رو هایشدست

 ندارم.  یمن مخالفت یریدکه بگ یمیتصمبه هر حال هر -

 یرا رو یشاش افتاد و مچ پاتخت تک نفره یچراغ را روشن کند رو کهیناتاقش شد و بدون ا وارد

 گذاشت و چشم بست.  یشانیپ یانداخت و ساعدش را رو یگرشد یپا

که  یمصم اهگیگاه و ب یکرده تا از آرزوها یکار ینبه خاطر مادرش چن یناآرم دانستیدر دل م 

...؟ در دل اعتراف ینتحس یول کرد،ینم ییددور شود. کارش را تا نشاندیزانو م یها را روآن یهابچه

اش بچگانه هایجبازی. خارج از تمام اشتباهات و گاهاً لکندیم ینکرد که با تمام وجود خواهرش را تحس

 بود. یاو دختر کامل

 د. بخواهد خوابش بر کهینبست و بدون ا چشم

زمان و مکان را از  یارا باز کرد و گنگ به اطرافش نگاه کرد. لحظه یشهاگلوله چشم یکشل صدای

همه  توانستیبخواهد خوابش کرده بود. امشب م کهینو استرس بدون ا خوابییبرد. چهار شب ب یادش

رساند. یخ مخودش را به اتاق شاهر یدشد". با یربه ساعتش انداخت " د یرا درست کند. نگاه یزچ

 یسوبود و نور کم یکآمد. همه جا تار یروناز اتاق ب یعجان داد و سر یشدوم به پاها یکشل یصدا

 . کردینم یادیکمک ز یدشبه د خانه یطوالن یراهرو

 سوم باعث شد بدود.  یکگرفت و جلو رفت که شل یواررا به د دستش
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 یدآمد. لباس خواب سف یرونش از اتاق باز خود یشپ یباز شد و شکم بزرگ شاهرخ قمصر یاتاق در

 یدنبا د یش. پاهادادیتر نشان مرا بزرگ یکلشاتاق ه ییراهرو و روشنا یکیتار یانراه راهش م

 ثابت ماند.  ینزم یکه در دست او بود رو یااسلحه

اتاق ل باز کرد و به داخ یدنخند یاو دهان گشادش را به نشانه یدنرا برگرداند و با د یشرو شاهرخ

 اشاره کرد. 

 کردم.  یداجاسوس رو پ یامک،س یاب-

 باال آمد.  یشو تا گلو یداش جوشتلخ از معده یجلو برود. مزه یدنبا دانستمی

  ترسی؟یچه مرگته؟ م-

 یااشتباه باشد. "خدا زندیکه م یو دعا کرد حدس کردیشاهرخ به او شک م یدنبا رفت،یجلو م باید

 " کنمیخواهش م

که  ییپاها یدنرحم کن" با د یا"خدا یندو سر خم کرد که داخل اتاق را بب یدجلو کش یا به سختر خودش

تمام خون  خوردیاحمد که در خون خودش غلت م یدنجلو رفت و با د یشترب شدیم یدهکش ینزم یرو

 . یچیدشاهرخ پ یقهقه ی. صدایدبدنش در سرش دو

  یم؟جاسوس دار یهحتماً  یمگفت یادتهسراغم؛  یانشب مام دونستمیفکر کرده بود خوابم. م یکهمرت-

 که به احمد اشاره کرد.  یداو را د یچشم سر اسلحه یگوشه از

 . نجس؛ نذاشتم نفس بکشه ییکهخودشه مرت-

 سورنا زد.  یشانه روی

 . یدجنازه رو گم و گور کن ینا یادزنگ بزن ستار ب-

 یرخودش را به احمد رساند و دستش را ز یعفرود آمد. سرسر او  یرو شدیکه دور م یشهاقدم صدای

 لبش تا پشت گوشش راه گرفته بود. یاز خون از گوشه یکیبار یگردنش گذاشت و بلندش کرد. جو

خوشحال  یانگاه کرد که هر کدام گلوله خورده بود. لحظه یشهاو به شانه یدها کشخون یرا رو دستش

ً سوم که دق یگلوله یدنبا د یول یست،ن یاتیح یهانشد که محل اثابت گلوله به اورگا قلبش  یرز یقا

 خورده بود چشم بست. 

احمد حلقه شد و بغلش کرد. در سرش، قلبش، تمام وجودش احساس سوزش  یآزادش دور شانه دست

 فاصله گرفت.  یعاش تکان خورد و او سرشانه یاحمد رو یها. لبکردیم

 احمد، داداش. -

 لبخند زد.  ینشخون یهاسورنا لب یدنباز شد و با د یاحمد کم ینسنگ هایپلک
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 ...کردم. یداش...پیپ-

بکوبد،  یوارآنقدر به درو د خواستیم خواست،یم یادبشنود. دلش فر خواستیمهم بود؟ اصالً نم مگر

 . یندحال نب ینبکوبد تا برگردد به چند ساعت قبل و احمد را به ا ینآنقدر سرش را به زم

  یام؟تا خودم ب یااتاق؟ مگه نگفتم ن ینتو ا یاومد چرا-

 .یداو را گرفت و جلو کش یراهنپ ییقه جانشیاحمد طرح لبخند گرفت و دست ب هایلب

 ... فلش... یبمج-

 کار منه احمد؟  ینولش کن، مگه نگفتم ا-

 آنقدر راحت گفت.  ینگاهش کرد و وقت یمهربان بود وقت چقدر

 ...یدهن... نخوابچند... چند شب... -

در حال مرگش را در آغوش  یقرف یدنشاو گذاشت تا نشنود فقط به خاطر خواب یهالب یدستش را رو 

 او دور مچ احمد محکم شد.  یهاو انگشت یدهکش یشسورنا محکم شد و پاها ییقهگرفته. مشت او دور 

 احمد، نه...-

احمد  یبچگانه یهاخنده ی. صداتمام شد یشبرا ایرا در آغوش گرفت، دن جانیو ب نفسیاحمِد ب وقتی

 زد،یبه او گل م یوقت

 

 یبا هم وارد دانشکده ی. وقتیچیددر سرش پ انداختیپر از ِگل م یاش را داخل جومدرسه یفک وقتی

 اشینهس یرد شد. سر او را رو یشهاچشم یاش از جلوپر خاطره یهاشدند و تمام روزها و شب ینظام

 هست چشم دوخت. ییخدا کردیکه حس م ییبلندش کرد و به جاگذاشت و 

 حقم نبود.  ینحقش نبود، ا ینا-

 ینبودن احمد چشمش را زد. دلش کور یقتباال آمد و نور لوستر چشمش را زد.حق یشتا گلو خشم

هست،  یدکه نفس بکشد؛ که بگو یجز احمد خواستینم یزچ یچدلش ه خواست،یرفتن م خواست،یم

 . خواستیسالش را م یس ینام ادوست تم

 سرش در گردن احمد فرو رفت. 

 . یقرسمش نبود رف ینا-

او  یینهرا در س یادشو تمام فر یچیدتر دور بدن او پمحکم یشهاو او دست دادیخون م یبو گردنش

 کرد.  یخال

 . کشمشونیم یعل یبه وال-
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را  یقشرف یددر آغوش گرفت و بلند شد. با شتابزده که از راهرو بلند شد بدن احمد را یهاقدم صدای

 ها بدهد. کفتار یناش را به اجنازه ی. حاضر نبود حتکردیبود دفن م یستهطور که شاآن

اش نشست و چشم باز کرد و شانه یگلوله رو یافتاد وقت ینزم یدستش ُسرخورد و رو یاحمد رو بدن

 به اطرافش نگاه کرد. 

 . آمدیاز عرق بود و نفسش باال نم یسه بود. تمام بدنش خمهتاب اتاقش را روشن کرد نور

 به طرفش رفت.  یعوارد اتاق شد و سر ینااتاق باز شد و آرم در

  ی؟خوب-

 ینیسنگ کرد،یخون را حس م یزنان نگاهش کرد. هنوز بونفستخت مقابلش نشست و سورنا نفس روی

برد. زخم  یرونلح ردش کرد و به بشش تا آدم مس یانتنه از م یکدستانش که  یجسد احمد رو

را  یشها. چشمشودینم وقتیچه دانستیسوزش قلبش درمان نشد و م یاش خوب شد، ولسرشانه

 یزی. هنوز تنها چیچیددر مشامش پ یختاحمد ر یکه خودش رو یخون و خاک یتر بست و بومحکم

 سوال برده بود.  یرا زبود که با رفتنش تمام بودن او ر یمرد انداختیکه او را به بغض م

 محکم دستش را گرفت.  آرمینا

 . زدییداد م یداشت-

 . یداز عرقش کش یسگردن خ یرا رو دستش

 . یدمخواب د-

 انداخت.  یینتار شد و سرش را پا یناآرم هایچشم

 احمد؟ -

 دست او یرا رو یگرشو دست د زدینور مهتاب برق م یاناشکش م ینگاه کرد که حلقه یناآرم به

 اش را در آن جا گذاشته بود فشرد. احمد حلقه یرا که روز یگذاشت و دست

 من بود.  یرتقص-

حرف  توانستیهقش بلند نشود. نمکرد هق یجمع شد و سع یشهاپر بغض سر تکان داد و لب آرمینا

حمد ندارد و هنوز همه جا چشمش دنبال ا یانتظار انگار تمام ینهنوز منتظر است و ا یدبزند و بگو

را فراموش  ریبعد از مرگ احمد آنقدر به سورنا عذاب داده بود که عزادا اشیماریهفته ب یک. گرددیم

. او به همراه احمد، برادرش را هم از یدرا ند یقبل یسورنا یگرسر از بالش برداشت د یکرد و وقت

 کند. یشتربا درد دل کردن عذاب او را ب خواستیدست داده بود و نم

بغضش  یک یدکرد که نفهم یتآنقدر احساس امن خواستینم کهینو او با ا یدش را جلو کشسر سورنا

 دور کمر برادرش حلقه شد.  یشهاسر باز کرد و دست
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 کن.  یهمنم گر یبه جا ی،کن خواهر یهگر-

 یزن یدندنفهم کدامیچلرزانش را سورنا در آغوش گرفت و ه یهاو شانه یچیدپ یناهق آرمهق صدای

 یبه زندگ یا کرد کسسجاده گذاشت و دع یو تا صبح سر رو یختها اشک رآن یپابهدر اتاق پاپشت 

 دهد و قلبشان را آرام کند. یامکه زخمشان را الت یایدفرزندانش ب

 

×××× 

 روزنامه نگاه کرد. تنها خدا یترلبش بود به ت یرو یقیلبخند عم کهینشست و درحال یزشپشت م آشیان

 یانخود آش یحت یگرخواند د یتالش کرد تا شوکت حاضر شد فقط خبر را بخواند و وقت چقدر دانستیم

 یباره جلو چنددرشت دوباره و  یتردوم چاپ شود. ت یکند که خبر در صفحه یهم نتوانست او را راض

 . یدرقص یشهاچشم

 " گردد؟یم مجرم به محل جرم باز یا"آ

شدن  یدهاز دزد یشرح یرشو ز رفتیباال م یسهام یخانه یوارکه از د یبود از کس یعکس یترت زیر

 پسر او.

به شوکت هم  یاست، حت یسمبچه اوت ینکه ا یسدنشد در خبر بنو یکرد دلش راض یهر کار یانآش 

اش را خنده توانستینم یکس یگرو خبر را خواند د یترشوکت ت ینگفت. خودش خبر را نوشت و وقت

 جمع کند. 

مشهور و  یخانواده یکدر  ییخبر آدم ربا یکهم خبر، آن ینسه اول یادرجه دو  یروزنامه یک برای

 داشته باشد. یروزنامه جهش بزرگ شدیمحبوب باعث م اییشههنرپ

 یکردن خبرها بود و گاه یلمشغول فا یزشپشت م یماچرخان را گرداند. س یپا انداخت و صندل یرو پا

 .زدیبخند مو ل انداختیم یانبه آش یچشم نگاه یرز

 !خونه؟یکبکت خروس م-

 به خود گرفت. یازدهغم یچهره

 . کنهیبه بعد شوکت ولت نم ینو از ا یشبه ره ساله رفت یه ی،واال حق دار-

خبرش  کهینهم دانستیو م یدپر کش اشیپدرش به شوکت، تمام شاد یدسفارشات اک یادآوریبا  آشیان

 شکر دارد. یچاپ شده بود جا

. باران یدکش یشهش یرو یو دست یستادبلند شد و پشت پنجره ا یزشبزند از پشت م یحرف کهینا بدون

 سخت.  یدنکششود و نفس یفقط باعث شده بود هوا شرج یتابستان وقتیب
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 یتر از روزهاشفاف یبه شهر انداخت که به خاطر باران تنها کم یپنجره را باز کرد و نگاه الی

 گذشته بود. 

کهنه و رنگ  یاقهوه یزم یرو یبرگشت. گوش یزشبه سمت م ینهخورد و او با طمانزنگ  اشگوشی

لبخند به لبش آمد و  اسم آراسته یدن. با دچرخیدیدور خودش م یو با هر بار لرزش کم لرزیدیم یدهپر

 را در گوشش فرو برد و خط را آزاد کرد.  یهندفر

 سالم. -

 مضطرب آراسته قلبش را تکان داد.  صدای

 ...یآش-

 شده؟  یچ ی،مرگ و آش-

نزند و او باز  یشصدا طورینبارها تذکر داده بود ا کهینبود از ا یاش گرفته بود و هم عصبخنده هم

 .کردیهم کار خودش را م

 آراسته ادامه داد.

 سرم اومد! ییبال یه یآش-

به  یشت سرش بست نگاهخالص شود. در را که پ یماس یزنگاه ت یررفت تا از ز یروناز اتاق ب آشیان

 . یستن یراهرو انداخت تا مطمئن شود کس

 شده؟  یچ-

 کرد!  یازم خواستگار یکی-

 یتشجمله خنده و عصبان ینآماده کرده بود و حاال با ا یهر خبر بد یافتاد. خودش را برا یانآش هایشانه

 اوج گرفته بود. 

 پخش نشود.  یشدهان گرفت تا صدا یرا جلو دستش

 از دست نده.   یایدا،بود؟ آشفته؟ به هم م یاسمش چ-

داد و دوباره سر و ته راهرو را از نظر گذراند. در دل خدا رو شکر کرد که امروز همه  یهدر تک به

 روزنامه نسبتاً خلوت است.  یاند و راهرورفته یرونبه دنبال خبر ب

 کرد و راه افتاد. یبه خبرنگار ورزش یسر سالم با

  ی؟تو چشمام نگاه کرد و گفت قصد ازدواج ندار یخم یخره اومد مدخت یهبه جون تو -

 . ینداش را نبانداخت که طراح جدول روزنامه خنده یینو سر پا یدخند آشیان
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 . یادنم یرتها گفرصت یناز ا یگه،د دادییخب جواب مثبت م-

فقط شش ماه  تونمی. شانس آورد خوشگل بود بهش گفتم میادنمخوشم یدم دست یدخترا ینمن از ا-

 باهاش دوست باشم. 

و  شدیتمام صورتش سرخ م کردیاش را کنترل مصورتش گذاشت. هر وقت خنده یدست رو آشیان

را  زدیم یریکه به ش یدیسف هاییکچشم سرام یر. از زیندبب طورینصورتش را ا یکس خواستینم

 . رفتیو آهسته جلو م کردینگاه م

 صورتت مونده.  یانگشتش رو یپس االن جا-

 رفته بود سوار تاب شده بود.  ی. در ضمن از خوشحالییدهمن رو بزنه؟ مادر نزا-

 سکوت کرد و دوباره شروع کرد.  کمی

و بعدم دار  یرمشمجبور شم بگ یرمنگ یدزم یدزوقت ا یهدختره خطرناک نباشه؟  ینا یان،آش گمیم-

  یم؟را وداع گو یفان

 قهقهه نزند.  تا یدرا گز یینشلب پا آشیان

 . گمیادب، به بابا م یب-

 . ادبییب یکارها گییکارها م ینبه ا ی،گل آفتاب گردون یافشانخودت محصول گرده یستن-

 ینزم یرو یشپاها کردیشوکت صحبت م یسورنا که داشت با منش یدنو با د یچیدبه سالن پ آشیان

 . یدچسب یواربه داخل راهرو انداخت و به د خودش را یعشد. آشفته به اطرافش نگاه کرد و سر یخکوبم

 . یبراش بسه. من برم، با یشاد قدرینبرم باهاش به هم بزنم، هم-

 را قطع کرد. یکرد و گوش یلب خداحافظ یرز 

 فکر نکرده بود.  یتخبر در حال چاپ بود اصالً به سروان حما یبه سمت اتاقش رفت. وقت سریع

کرد  یداد و سع یهو به در تک یدکش ینفس راحت یماس یخال یجا یدندرا داخل اتاق انداخت و با  خودش

 خودش را کنترل کند. 

 . یخبر چاپ کرد یهتو فقط  یست؛لولو که ن یان،آروم آش-

 فرو برد. اشینشست و سرش را در گوش یزشپشت م آرام

 

خش شده هر چطور خبر پ کهینا یادآوریشوکت به سمت اتاق او رفت و  یمنش ییبا راهنما سورنا

 کرد.  ترشیلحظه عصب
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روزنامه  یابهر یو وقت یستخبرها خوب ن یداش فهمچهره یدندر دفترش و د یاتیبا حضور ح صبح

تا سرهنگ  یستادنا یگرو خواندن خبر و آن عکس د یترت یدنرفته بود با د یرونگذاشته و ب یزم یرا رو

ً سر یاید،به سراغش ب  امه آمده بود. کرده و به روزن یداآدرس را پ یعا

خبر را چاپ نکند.  که چرا از او تعهد نگرفته که فرستادیباشد و به خود لعنت م یانکار آش زدیم حدس

 بود؟  یچ یگرعکس د ینا یول

بلند او وارد اتاق شد. شوکت ناخوداگاه  ییدبفرما یبه در زد و با صدا یاو تقه یستاددر اتاق شوکت ا پشت

 . یستادا یاو در فرم نظام یدنبا د

 سالم. -

 دستش را در دست او گذاشت.  ینهجلو رفت و دستش را دراز کرد و شوکت با طمان 

 وقتم. با شما خوش ییهستم، از آشنا یتسروان حما-

تر نفسش . شوکت لبخند زد و راحتکندیتر مرا راحت یسها کار پلارتباط خوب با روزنامه دانستمی

 را آزاد کرد. 

 سالم سروان. -

 اشاره کرد.  یزشم یجلو یمشک یصندل به

 . ییدبفرما-

نشست و خودکارش را در دست  یزپا انداخت و شوکت هم پشت م ینشست و پا رو یصندل یرو 

 را با زبان تر کرد. یشها. لبکردیبه او نگاه م یگرفت. هنوز مضطرب بود و با نگران

  ید؟دار یلم یچا-

 انداخت.  یپرده نگاه کوتاه یب یخاک گرفته یهپنجر ییشهسر تکان داد و به ش سورنا

 ممنون.  یر،خ-

 داد.  یهتک یبه پشت صندل شوکت

 هست در خدمتم. یامر-

گذاشت و شوکت در نگاه اول  یزم یکه در دستش بود را رو یاپا انداخت و روزنامه یپا رو سورنا

 . یدخودش کش یشد و روزنامه را جلو یانمتوجه جر

 عکس زد.  یکرد و خم شد و با انگشت رو یلحا یزم یدستش را رو یکبلند شد و  سورنا

با عکاس  خوامیاول م یدر درجه یته؛دوم اهم یدر درجه یدهخبر چطور به دست شما رس ینا کهینا-

 عکس صحبت کنم.  ینا
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 پلینیسیبا آن د یانپدر آش یداد و در ذهنش دو دو تا چهار تا کرد. از طرف یهتک یبه پشت صندل شوکت

بود و  یستادها یشکه جلو یطرف سروان یناز ا یان،آش یفتادنبه دردسر ن یبرا یدشو سفارشات اک

 .یستنرسد دست بردار ن خواهدیکه م یزیمشخص بود تا به چ

 یرا برداشت و شماره یماند و او پلک نزد. باالخره شوکت گوش یرهو به سورنا خ یدکش یقینفس عم 

 را گرفت. یانآش

 .خط را آزاد کرد یدآه از نهادش بلند شد و باالجبار و با ترد اشیگوش یاسم شوکت رو یدند با آشیان

 سالم. -

 کلمه گفت یکبدون جواب فقط  شوکت

 دفترم.  یاب-

برود.  یدبا دانستیشد و م یرهاش خرا قطع کرد و به صفحه اشیگوش یانرا قطع کرد. آش یگوش و

 تاد. سر داد و راه اف یبشرا در ج یگوش

 جا کرد. بهجا یبشرا در ج یسشنشست و خودنو یصندل یرو سورنا

 تنها باهاشون صحبت کنم. خوامینداشته باشه م یاگر اشکال-

نگاه  یرتکان داد و ز یبلند شد و سر یزشاز پشت م یدیرا بداند با ناام یانکه کنجکاو بود جر شوکت

و جلو آمد. شوکت با آن قد  یچیدراهرو پ یچاز پ یانرفت. در را که بست آش یروناو از اتاق ب ینسنگ

. آمدیو جلو م پریدیم یینکمربند باال و پا یبه طرف او رفت. شکمش رو یعکوتاه و شکم بزرگش سر

آنقدر مضطرب بود که  یول یرد،اش را بگخنده یجلو توانستینم یانآش یدبود شا یگرید یطاگر شرا

 . ماندینم یزهاچ ینا یبرا ییجا

و  یدبه صورتش کش یشدند. شوکت کالفه دست یرههر دو در سکوت به هم خ یدندهم رس یروبرو یوقت

 شروع کرد

 خانم صداقت؟  یاون عکس رو از کجا آورد ی؟کرد یکارچ-

 جا کرد. بهاش را جامقنعه یتر کرد و کم یلب آشیان

  خواد؟یم یگرفتم، اونجا بودم. حاال چ-

 افتاد.  یینشوکت پا هایلب

 به من؟  یخبر رو داد ینسراغت و ا یادم یسپل دونستییپس م-

بخش مونتاژ از  یبود نتوانست تحمل کند و به سکوت کرد تا منش یعصب یکاف یکه به اندازه آشیان

برگشت و به  یانآش بارهیککنارش گذشت. هر دو با نگاه دختر پر ناز را بدرقه کردند تا دور شد و 

 شوکت زل زد. یهاچشم
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اول و  یصفحه گفتیبود م یک کنید؟یخبرها چاپ نم یناز خبر بدت اومد؟ شما از ا یلیشما خ ستین-

 گردن من.  یدرو ننداز یزدرشت؟ همه چ یترت

ند متنفر دست و پا بز یبخواهد در نگران کهینسرعت از کنار او رد شد و به سمت اتاق رفت. از ا به

 از کرد. و در را ب یدرا کش یرهتامل دستگ یابدون لحظهبا ترسش روبرو شود.  دادیم یحبود و ترج

 برق زد.  یشهاچشم یانآش یدنبلند کرد و با د در سرش را از روزنامه یبا صدا سورنا

 وارد اتاف شد و پشت سرش در را بست و آهسته جلو آمد.  

  ید؟داشت یبا من کار-

 یکمبل را دور زد و نزد یکوچک جلو یزبلند شد و م یشگذاشت و از جا یزم یروزنامه را رو سورنا

 شد. 

 سر شما باشه.  یرز یخرابکار ینکه ا زدمیحدس م-

 زد و جلوتر رفت.  یجسور شد. پوزخند صدادار ترسیدیکه م یگریمثل هر وقت د آشیان

 عکس گرفتم که شما روحتون هم ازش خبر نداشت؟  یزیکردم چون از چ یخرابکار-

 نهایتیدختر ب ینترسشان عادت کرده بود، باز هم متوجه شد ا یدشا یاو  یگرانکه به اطاعت د سورنا

دختر  یناز  لجاجت و جسارت ا یبه نوع یول پسندید،یجسور و نترس است. هرچند دختر گستاخ را نم

 .خوشش آمده بود

 ؟یخانواده آورد ینسر ا ییچه بال دونییدرز نکنه. م ییموضوع جا ینچون قرار بود ا یخرابکار-

 . کننیها هم ولشون نمحاال روزنامه یروح یتوضع ینتو ا

 به او نگاه کرد.  ینهزد و دست به س یهتک یچوب یورا به کمد آرش یشپا یکو  یدکش یشموها یانم دستی

 وسطه ممکنه بچه رو بکشن.  یسپل یرباها بفهمن پااگر آدم ینکهاز ا یمبگذر-

گذاشت. وا رفته و با  یشهاشانه یذاب دو عالم را رو. سورنا در دو جمله عیختفرو ر یانآش قلب

 یشهابود. چشم یگرفت و نشستنش مثل سقوط از بلند یصندل یافتاده دستش را به دسته یهاشانه

 ینزانو گذاشت و از ب یرا رو یشهادستانش گرفت و آرنج ینو سرش را ب یدند یزچ یچو ه چرخیدیم

 به خط بافت و جلو رفت.  کوچک قرمز را خط ییچهانگشتانش قال

 " ی؟کم فکر کن یک تونستیینم ی،"چقدر تو احمق

بود که  یزیتر از چدختر  ساده یننظر داشت. انگار شکستن مقاومت ا یرتمام حرکاتش را ز سورنا

 هم خوشحالش کرد و هم ناراحت.  ینو ا کردیفکر م

کرد. نگاه او بدجنس،  یرشسورنا غافلگ یهاچکار کند که چشم یدسرش را باال آورد تا بپرسد با آشیان

 و به طرف در رفت.  یدپر یشآتش گرفت و از جا بارهیکخنده داشت.  یو کم یلهپر ح
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هم  یلیو سر بلند کرد. کنار او خ یستادقدم مانده به سورنا ا یکو او  یستادا یشتمام قد جلو سورنا

 . کردینم یاحساس بلند قد

 . یدکش لبش یرانگشت شستش را ز سورنا

   ی؟بر تونییگفتم م-

 . یچیدپ یشاش را باز کرد و صداشده یدکل هایدندان

مجرم  یریشما دستگ ییفهکه وظ ین. دوم ایدندادم که تو خطابم کن ی! من با شما نسبتیدبر تونیدیاوالً م-

 خودم.  یفو من به وظا یدخودتون برس ییفهشما به وظ یناخباره؛ بنابرا ینمن انتشار ا ییفهو وظ

 سورنا بلند شد.  یرا گرفت که صدا یرهرا دور زد و دستگ او

  یس؟دخالت تو کار پل یاشماست؟  یفبچه هم از وظا یهبه کشتن دادن -

 شد.  یرهرا فشرد و در جا برگشت و به سورنا خ یشهاداد و چشم یروننفسش را پر صدا ب 

 چاپ شه؟ یدخبر نبا نیا یدبگ تونستیدیخدمت شما نبودم؟ نم یشبمگه من د-

 

 قدم جلو رفت.   یکنشست و  اشیدهپررنگ یهاکنار لب پوزخند

 خبرنگارم؟  یدنکنه بازهم باور نکرده بود-

 روزنامه را برداشت. یزم یجوابش را بدهد دور زد و خم شد و از رو کهینبدون ا سورنا

 او گرفت. یهاچشم یرا جلو عکس

  یه؟عکس چ ینا-

جلو آمد و خم شد و به دقت به عکس نگاه کرد و  ی. کمیزرا ر یشهاکرد و چشم سرش را خم آشیان

 . یدو خند یستادصاف ا بارهیکرا تحمل کرد.  اشیشینما یسورنا در سکوت کارها

 بدم.  یحبراتون توض یشبد خواستمیعکس همون آدمه که م ین... ایوا-

 را جمع کرد.  یشهاباال انداخت و لب ایشانه

 . یداون، من رو بازداشت کن یبه جا یدداد یحب... شما ترجخ یول-

. سورنا که تحملش تمام شده بود با دو یدرا گرفت و کش یرهو به سمت در رفت و دستگ یدچرخ دوباره

 یبلند یباز شده بود گذاشت. در با صدا یمهدر که ن یقدم بلند خودش را به او رساند و دستش را رو

او نگاه کرد.  ییدهکش یهاشد. سرش را بلند کرد و به چشم ینا و در زندانسور ینب یانبسته شد و آش

از  دانستیو نم کوبیدیم واریوانه. قلبش دکرد عقب نکشد یحرکت را نداشت سع ینانتظار ا کهینبا ا
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که خوف به دل همه  ییسورنا شد همان صدا یاز حدش به او. صدا یشب یکیاز نزد یاترس است، 

 آرام و پرخلسه.  انداخت؛یم

 ینکنم. دست از ا یست، نه دوست دارم با امثال تو بازبچگانه یگوش کن دختر، من نه سنم سن باز-

 ییزو به هر چ یراحته که به عنوان مطلع بکشمت آگاه یلیاداهات بردار و درست حرف بزن. واال خ

 . یهم اعتراف کن یدیکه ند

 یانآش یینهبه س ینهانفجار بود خودش را به در چسباند. سکه قلبش در حال  یانشد و آش تریکنزد کمی

 شد. صورت او پخش  یو نفسش رو یستادا

 اودکلن و ترس که منبع تمامشان سورنا بود ماند.  ینگاه و بو ینب یانآش دل

ً نها یبترساندش، ول یکینزد ینتمام توانش را جمع کرده بود که با ا سورنا  یشترخودش ب یدنفهم یتا

 حال ادامه داد. ینو با ا یانآش یاشده مضطرب 

  ی؟کارهات ادامه بد ینبازم به ا خواییم یا یمتوجه شد-

 نگذارد و قلبش را آرام کند.  اشینهس یتمام تالشش را کرد که دستش را رو آشیان

 او را ترسانده عقب رفت. یکاف یبه اندازه کردینفس تازه کرد و سورنا که فکر م کمی

  یه؟مرد ک ینا رسم،پیدوباره م-

مرد بود که دلش  یندر ا یزیبه خودش مسلط شده بود برگشت و به عکس نگاه کرد. چ یکه کم آشیان

 ینهم یمرد را خرد کند و برا ینا خواستیبگذارد او را بشکند. با تمام وجود دلش م خواستینم

 حرف زد فکریب

 زدن ندارم.  یبرا ی. من حرفیدعم، احضارم کنمطل یدثابت کن تونیدیم یامطلعم و  کنیدیاگر فکر م-

قالب کرد. آرنج راستش را به  یشرا دور بازوها یشهاانداخت و دست یزم یروزنامه را رو سورنا

 . یدلبش کش یرداد و انگشتش را ز یهساعد چپش تک

  یستید؟که مطلع ن یدپس اصرار دار-

 نگاهش کرد.  حرفیباال انداخت و ب یاشانه آشیان

نگاه  رخشیمو به ن یستادا یالحظه شدیاز کنار او رد م کهیرا آزاد کرد و در حال یشهادست ناسور

 سر خم کرد و نجوا کرد.  یکرد و کم

ً نها دمیخوشم اومده. قول م یتاز باز یاحضارت کنم، ول تونمیم- و  یایخودت م یگهتا دو روز د یتا

 . گییرو بهم م یزهمه چ

سورنا را  یهاچشم یدشو سف یفرد یهاو دندان یفظر یهاو لب یدد و خندسرش را عقب بر آشیان

 را برگرداند.  یشرو یعزد. سر
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 جمله گفت.  یکبه سواالت او فقط  توجهیب یاندر بسته شد شوکت وارد شد و آش وقتی

 .دمیم یحبعداً توض-

 

×××× 

 فرهاد اشاره کرد. یهخورد یمن یوانگذاشت و به ل یناهارخور یزم یروزنامه را رو سمانه

  یارم؟ب یبراتون چا-

برداشت و  یانداخت و سر تکان داد. دستمال را از کنار بشقاب توت فرنگ یوانبه ل ینگاه یمن فرهاد

 را پاک کرد.  یشهالب

 نه، ممنون. -

 گذاشت.  یزم یرا رو یوانو ل یدرا نوش یشچا یجرعه ینآخر شعله

 و گذاشت. ا یسبد کوچک نان تست را جلو سمانه

 خانم.  یدبخور یزیچ یه-

 . سرش را تکان داد.خوردیها احساس کرد حالش به هم مبه نان یبا نگاه شعله

 . خورمینم-

 ولرمش را برداشت و رو به سمانه کرد. یچا یوانل فرهاد

خب حال شعله  یول یست؛ن یزهاچ ینبه ا یدگیشما رس ییفهوظ خوام،ی. من عذر میفیممنون خانم شر-

 . بینیدیرو که م

 را پر کرد.  یوانشرا برداشت و دوباره ل یچا یبه فرهاد نگاه کرد و قور حسیب شعله

 . یستادشعله ا یرا دور زد و روبرو یزم سمانه

 حاضرم تا آخر عمرم به خانم برسم.  یدآقا. باور کن کنمیخواهش م-

 یحرف یدغره رفت تا شابود چشم شیمشغول خوردن چا خیالیانداخت و به شعله که ب یینرا پا سرش

 بزند که عذاب وجدان سمانه کم شود. 

 حموم االن بچه تو اتاقش بود.  رفتمیاگر نم گمیهر روز به خودم م-

بود نگاه  یستادهافتاده ا یین. فرهاد به سمانه که با سر پااش را رها کرد و بلند شدخورده یمن یوانل شعله

 شد.  یدامو از شعله نا یدکرد و آه کش
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که از  یدبود یپرستار ینشده بوده. شما بهتر یزیربرنامه یز. کامالً مشخصه همه چیستشما ن یرتقص-

 . یمبچه مراقبت کرده. ما از شما ممنون

 آشپزخانه رفت. یهاآرام سر تکان داد و به سمت پله سمانه

 یدو وارد هال شد. شعله را د بلند شد که چشمش به روزنامه افتاد و آن را برداشت یزاز پشت م فرهاد

مانده. روزنامه را در دستش لوله  یرهخ یاهشس یخاموش نشسته بود و به صفحه یزیونتلو یکه روبرو

ها فرسنگ یدو حواسش شا جاینشعله نگاه کرد که نگاهش ا رخیمنشست و به ن کاناپه یکرد و رو

د دست از اعتراض کردن برداشته بود. وقت بو یلیحاالت شعله عادت داشت و خ یندورتر بود. به ا

ها . مدتشدیو دوباره باز م رفتیدر هم م یاکنار چشمانش کرد که لحظه یزر یهابه چروک ینگاه

چقدر از  آمدینم یادشخودش هم  یاالن حت یول گذرد،یآرزو داشت بداند در فکر و قلب او چه م یشپ

روز از دست جهان و  یکو  کردیاس شکست مآن روزها گذشته. در دلش هر روز و هر لحظه احس

 ییآشنا یداو شا ید. از ددانستیخودش را مقصر نم وقتیچه یول شد،یم یروز از شعله عصبان یک

 یدرا کرده بود و ناام یشسع مخودش تما یبه نوبه ینوع ازدواج کردنشان، ول یحت یاها جالب نبود و آن

 را در دلش دوره کند "باختم". کلمه  یکبود که هر روز  یدهرس ییبه جا

 داد و روزنامه را باز کرد. یهو به پشت مبل تک یدکش یقینفس عم 

 

فکر  ین. تعدادش زوج بود و به اشمردیرا م ینردبان دکور یکوچک رو یهادر ذهنش گلدان شعله

از  یکیود بهتر ب یا آمد،یهم چهارده خوشش نم. از اعداد زوج، آنیدبخر یگرد یکی یدکه با کردیم

و پس ذهنش رقم چهارده را نگه  یچیدفرهاد پ یادفر یبود که صدا یآنها را بشکند؟ در شک و دو دل

و فقط چشم چرخاند و به او نگاه کرد که تمام صورتش قرمز شده بود. تمام  یردبگ یمداشت تا تصم

 پرت کرد.  اییشهش یزم یآن را رو کردیروزنامه را مچاله م کهیبود و در حال یحرکاتش عصب

 یرهخ یزیونمزخرف تلو یصفحه ینا یچ دونمیبه نم ینیبش خیالیب تونییبازم م ینمبفرما... بخون بب-

 نه.  یا یبش

را برگرداند و به افکارش ادامه داد. پانزده را  یشبه روزنامه انداخت و باز هم به فرهاد و رو ینگاه 

 .خریدیم یگرگلدان د یک یددوست داشت؛ با یزدهاز س یشترب

 یکه رو یچیددر انگشتانش پ یزد و چنان درد اییشهش یزم ییهبه پا یبا اعصاب خراب لگد فرهاد

 مبل افتاد.

 زده به سمتش رفت. شتاب کردیصبحانه را جمع م یلکه وسا سمانه

  ید؟... خوبیسهام یآقا-

عداد اعصابش را خراب کرده بود ت ینزودتر برود و گلدان بخرد. ا یدبه سمانه بگو یدفکر کرد با شعله

 ها نشده؟و در تعجب بود که چطور تا حاال متوجه تعداد گلدان
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 مچاله شده را در بغل شعله انداخت.  یبا کم شدن درد صاف نشست و روزنامه فرهاد

 بابا جهانت سپرده خبر درز نکنه؟  یخبر چاپ شده. مگه نگفت یا،ب-

 . یستادا یشاو رفت و روبرو بلند شد و لنگ لنگان به سمت یشجا از

 . یانشون بده بفهمم زنده یعکس العمل یهتو رو خدا -

فرهاد و سکوت شعله،  یرفت. عادت داشت به دعواها یزانداخت و به سمت م یینسرش را پا سمانه

 واقعاً حق با فرهاد بود.  بارینا یول

 باالتر رفت.  یششعله سکوتش را نشکست صدا وقتی

 . ینجاا یزهخبرنگاره بر یچمنتظر باش هر -

مرد را دوست  ینها برداشت و بلند شد و به آب و تاب او نگاه کرد. واقعاً انگاهش را از گلدان شعله

در  ینقش یچه یشده بود، ول ینتضم یلمآن ف ینقش داشت فروش باال یلمیکه اگر در ف یداشت؟ مرد

 یهاو چشم یمشک یبار از موها ینصدهزارم یاو انداخت و برا یبه سرتاپا یاو نداشت.  نگاه یزندگ

شده  یو عضالن یدهکش یمتق گران یهاباشگاه یکه از صدقه یکلیسبز جذابش متنفر شد. از قد بلند و ه

 بود متنفر شد. 

 . یدرا گرفت و کش یشها رفت تا به اتاقش برود که فرهاد بازوحرف به سمت پله بی

 حرف بزن. مگه قول باباجونت نبود؟ -

 را چنگ زد و چند قدم عقب رفت.  یشو موها وبرگرداندر

 کنم؟ نابود شدم.  یکارحاال چ-

 یاش گذاشت و فرهاد برگشت و نگاهش کرد. دستش را روشانه یبه سمتش رفت و دست رو آرام

 . یدکش اشیغهشش ت یشهصورت هم

خبر  یترت یشههم یندار مگه دوست یستن؟ن یدنبال اخبار جنجال هایشهتو که بد نشد! مگه هنرپ یبرا-

  ی؟باش

 انگشتانش جا داد.  یانشد و روزنامه را برداشت و دستش را گرفت و باال آورد و روزنامه را م خم

 . یسهام یآقا یدهشهرتت مف یکه برا تریجنجال یکم بارین. البته ایشهمثل هم ی؛خبر یترحاال ت یید،بفرما-

 یدبا دانستیها نگاه کرد. فرهاد نمو به گلدان یستادا یکورکنار نردبان د یابه پله ها رفت. لحظه رو

بود  یعصبان یخوب است، ول یشخبر برا ینا یاز جهات دانستیمستاصلش کرد. م ینو هم یدچه بگو

 . کردیفروکش نم یزود ینو به هم
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بکند.  هدخوایدر صورتش نبود تا فرهاد بفهمد چه م یحالت یچرا برداشت و باال برد و ه یگلدان شعله

. یچیدرز قرمز در خانه پ یهابا غنچه یکیشکستن گلدان سرام یو صدا یینگلدان را از باال پرت کرد پا

 لب زمزمه کرد. یرو او ز یدلب شعله د یرو یلبخند یمها فرهاد نبعد از مدت

 تا.  یزدهحاال درست شد؛ س-

 به خود گرفت.  یناراحت یخودش را به سالن رساند و شعله چهره یمهسراس سمانه

 . یفیببخش خانم شر-

 سمانه دوباره به سمت آشپزخانه رفت. 

 . یارمجارو ب رمیاشکال نداره، م-

را آنقدر باال  یشصدا رفتیها باال ماز پله کهیبا دهان بازمانده به شعله نگاه کرد و او در حال فرهاد

 برد که  فرهاد بشنود. 

 . یهست یخوب ییشهبغض، به هر حال بچته. تو هم که هنرپ ینره، نتونست یادت یهبرو، گر یپخوش ت-

بسته  یبه خودش آمد که صدا ینشد و وقت یدهد یگرها را تمام کرد و دآنقدر نگاهش کرد تا پله فرهاد

 .یچیدشدن در اتاق پ

 

×××× 

 یکرد و کمنگاه  یسهام یداد. مردد به ساختمان خانه یهشد و به در تک یادهرا باز کرد و پ ینشدر ماش 

 ینشماش یعباز شد و او سر روینکه در دستش بود. در بزرگ ماش ییهاسمت عکس یدبعد نگاهش چرخ

آمد  یرونب دربلندش به سرعت از  یشاس ینرا دور زد و پشتش پنهان شد. چشمش با فرهاد که با ماش

که هنوز در  یدر به یانشد. آش یددر خم کوچه ناپد ینشکه ماش شدیحرکت کرد. در  آهسته  بسته م

در درون خانه  یآخر خودش را از ال یرا کنار گذاشت و لحظه یدماند و ترد یرهحال بسته شدن بود خ

 کشاند. 

قدم  یک. یستادا دادیرا ناموزون نشان م یکلشه یکه کم یکپهن و کمر بار یهابا شانه یامیق یدند با

 آمد. و جلو  یداو را د یامیشده بود و ق یرد یعقب رفت، ول

  کنید؟یم یکارچ ینجاشما ا-

قصد داشتند به او خط و ربط نشان دهند. سرش را باال گرفت و به سمت  یانشاطراف یهمه ینکها مثل

 او پاتند کرد. 

 هست؟  یمشکل ینم؛رو بب یاومدم خانم سهام-
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بود.  یدهسر یورود یهابه پله یانبزند آش یوقت کند حرف کهیناز ا یشمردد نگاهش کرد و پ قیامی

 . یردرا بگ یمشفرصت کند تصم یامیباال رفت که ق ینهچهار پله را با طمان

زارش گ یسشکه رفته به رئ یددر خم ساختمان گم شد فهم اشیاو که با گوش یدنزد و با د یچرخ نیم

 مانده را باال رفت. یباق یباال انداخت و پله یاحضور او را بدهد. شانه

اش کالفه آمدیکه با آرامش به سمت در م ییهاقدم یو متعاقبش صدا دیچیزنگ در گوشش پ صدای

او برسد کارش را  ینکهاز ا یشپ خواستیو م شودیم یداسورنا پ یحتماً سر و کله دانستیکرد. م

 انجام دهد.

باز  یمهسر خدمت است در را ن یشههم یاز مامورها یکی کهینا یدر را باز کرد و به هوا سمانه

 کامل بازش کرد.  رفتیاو که به سمت هال م یدندر را هول داد و با د یکم یانو برگشت. آشگذاشت 

 .یدببخش-

 او متعجب راه رفته را برگشت.  یدنبرگشت و با د سمانه

  یید؟بفرما-

 را صاف کرد.  صدایش

  ینم؟رو بب یممکنه خانم سهام-

 اش را باال داد. نازک و رنگ شده یابرو یتا یک سمانه

 اومده؟  یگم کب-

 . یرندخبرنگار امکان ندارد او را بپذ یدو فکر کرد اگر بگو یدکش یقینفس عم آشیان

 یدکش یرونروزنامه را ب اشیعسل یبزرگ و چرم یفداشت. از داخل ک یفصبح را در ک یروزنامه

 اول را رو به سمانه گرفت. یو صفحه

 آقا باهاشون صحبت کنه.  ینورد ادر م خوادیخبر و عکاسش م ینگزارشگر ا ییدبفرما-

شعله و  ینکه باعث جنجال ب یاروزنامه خواستیبه عکس انداخت. از صبح دلش م ینگاه سمانه

 یدوباره یدخر یفرهاد روزنامه را با خود برده بود و او وقت نکرده بود برا یول یند،فرهاد شده را بب

 روزنامه برود.

شدنش  یکفکر کند نزد اشیدستپاچگ ییبه چرا کهیناز ا یشپ پاچه شده.دست یحس کرد او کم آشیان

 را حس کرد.  

 . یدننشون م یالعملبهشون بگم چه عکس دونمینم یست،خوب ن یادحال خانم ز-
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را  یشهابدون دعوت وارد خانه شد و کفش ینفرصت را از دست بدهد و بنابرا ینا خواستینم آشیان

 درآورد. 

 با من.  یتشمسئول-

لش رفت و به دنبا یدکش یقی. نفس عمرفتیراحت به سمت سالن م یلیبه او انداخت که خ ینگاه نهسما

  کامالً مصمم است. یدهال نشست و به او نگاه کرد. سمانه از نگاهش فهم یدمبل چرم سف یتا رو

 . کنمیاالن صداشون م-

 ها باال رفت.و از پله

 

. کردیسقف را دنبال م ییهحاش یگچبر یوستهسته و پبود و با چشم آه یدهتخت دراز کش یرو شعله

 بود. یبعج یشبرا ینشده بود. نگرانش نبود، ول یامروز استثناً از جهان خبر

 را دنبال کرد.  یچشمش را بست و با سر انگشت گچبر یکاش را باال آورد و سبابه انگشت

 یینشد. سمانه معذب سر پا خیزیمن سمانه یدندر و باز شدنش دستش را انداخت و با د یتقه یصدا با

 . یچانددو دست پ ینانداخت و روزنامه را ب

 اومدن و با شما کار دارن.  یخانم، خانم یدببخش-

راست  یگوشه آمد؛ینم یادششد. کجا خط نگاهش شکسته بود را  یرهو به سقف خ یددوباره دراز کش 

 چپ؟  یا

 . یستمبگو ن-

 . کردیجا شروع ماز همان یدآمده و با یینچپ پا یآمد دستش از گوشه یادشجلو آمد و او  یقدم سمانه

 . یدببخش-

 گرفت.  یشرا جلو یرباز نگاهش کرد و سمانه روزنامه را باز کرد و تصو شعله

 مورد باهاتون صحبت کنن.  یندر هم یخوانعکس هستن و م ینعکاس ا یگنم-

بود بلند شد و نشست.  یدهکه صبح ند یتریت یدنو با د سمانه تا روزنامه کش داد یهانگاهش را از چشم 

و  یوارد یکه داخل عکس بود پشتش بود و رو ی. مردماند یرهروزنامه را از او گرفت و به عکس خ

 . آمدیقامت به نظر شعله آشنا م ینا یبعج یمشخص بود؛ ول یشاز کمر به باال

 انداخت.  یختهتخت به هم ر یبلند شد و روزنامه را رو یشجا از

 . یامم کنمیلباس عوض م-
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 کهینکند و بدون ا یداپ یتکان داد و به سمت در رفت. در کمدش را باز کرد تا لباس مناسب یسر سمانه

  به سمانه نگاه کند صدا بلند کرد.

 کم نبات بخور.  یه یده،رنگت پر-

 رفت. یرونتکان داد و از در ب یسر سمانه

 یدنید یکو آنت یارتمام ع یموزه یکمثل  یسهام ینظر گذراند. خانه دور تا دور هال را از آشیان

 ینچشصت ا یزیونتلو یکه روبرو یدچرم سف یها. مبلیفو ظر یمتو گران ق یتجمل یلبود؛ تمام وسا

و بلند شد و به سمت سالن که  یندبنش یشنگذاشت سر جا یمقعر گذاشته بودند واقعاً راحت بود. کنجکاو

که  دادیرا م ینحس ا یشمیابر یهابا فرش یسلطنت یهاراست هال بود رفت. مبلسمت  اشیورود

را  یشبود که پاها یزن یاز همه نقاش تریدنید یول زند،یم و لوکس در فرانسه قدم یمیقد یادر خانه

 یشهاتو دس خوردیدر باد موج م زن. موها و لباس یستادتابلو ا یکه روبرو یاباد برده بود. پشت کاناپه

 یشرا رو به آسمان باز کرده بود و سر انگشتانش در باد کش آمده و در آسمان محو شده بود و پاها

 شعله وارد سالن شده.  یدمشخص نبود. به شدت مجذوب تابلو شده بود؛ آنقدر که نفهم

 یپا رو کاناپه رفت و نشست. یبود، به سمت تک مبل روبرو یستادهتابلو ا یاو که روبرو یدنبا د شعله

 .یختشانه ر یک یکرده بود را رو یروز قبل مشک ینکه هم ییپا انداخت و موها

 قشنگه نه؟  یدمش،خر یتالیااز ا-

نداشت به او  یالو شعله هم خ یدچه بگو دانستینم یالحظه یدنشو با د یدچرخ یعشعله سر یصدا با

 کمک کند. خودش را جمع کرد و مبل را دور زد و جلو آمد. 

 که تو خونه گشتم.  یدببخش-

 به اطراف نگاه کرد. 

 . یددار یقشنگ یخونه-

 جلو رفت و دستش را دراز کرد.  یانرد حرفش فقط به او نگاه کرد. آش یا ییدتا یو حت حسیب شعله

 صداقت هستم.  یانآش-

 گذاشت.  یانگرم آش یهاانگشتان سردش را در دست سر

 شعله. -

 . یو نه خالق دانستیم یا نه سهامانگار خودش ر ی،شهرت یچه بدون

 سمت راست شعله بود اشاره کرد.  یعسل یک یکه به فاصله یبه تک مبل آشیان

  دید؟یاجازه م-
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که در  یا. به روزنامهرا جفت کرد یشمبل نشست و پاها یو او رو یندبا دست اشاره کرد بنش شعله

 .دست چپش بود اشاره کرد

  ید؟خبر رو خوند-

 شد.  یرهروزنامه نشست و سر تکان داد و به او خ یهش رونگا شعله

 شعله را باز کند.  یهاقفل لب تواندینم یدرا نگو یزحس کرد تا همه چ آشیان

 یزانوها گذاشت و کم یرا رو یشهاها گذاشت و دوباره نشست و آرنجوسط مبل یزم یرا رو روزنامه

 خم شد. 

همسرتون با شما رو  یهاصحبت یاتفاق یشتم. دو روز پهس ینماییس یمن خبرنگار خبرها یقتشحق-

 کردم.  یبشونتعق جاینو تا ا یدمشن

نگاه موشکاف و بُرنده  ین. ازندیبه او نگاه کرد که انگار  چوبش م یسرش را کج کرد و جور شعله

 .را جمع کند یشهابزند و شانه یباعث شد لبخند خجول

 . یمحض کنجکاو-

 یصورت یهابود و ناخن یچیدهشعله که در هم پ یهاد تا معذب نشود. به انگشتبه او نگاه نکر دیگر

 . ماند یرهاش خشده

 . یرمتعداد عکس ازش بگ یهتونستم  ره،یخونه باال م یواراز د ییآقا یهمتوجه شدم -

 یفها را از کرفت و آمد و نشست و عکس یانکه آش یرا آورد. تمام مدت یفشسمت هال رفت و ک به

 ها را عوض کند، سالن اصالً نور نداشت. واالن پرده یدبود که با ینشعله به فکر ا آوردیمرد

 چهار عکس به سمت او گرفت.  آشیان

واضحه، البته به جز  یزها همه چعکس ینتو ا یول یست،که تو روزنامه چاپ شده واضح ن یعکس-

 صورت. 

تر . بار دوم آهستهیدد خیالیه را به سرعت و ببار هم یکها را گرفت و دست دراز کرد و عکس شعله

 .یستادا بارهیکو 

که در دست او بود  یعکس یانبلند شد و کنارش رفت. شعله دوباره نشست و آش یشاز جا یعسر یانآش 

 عکس بود. ینتررا نگاه کرد، کامل

 ماند. یرهزن خ یحواس به تابلو یب شعله

 شهرامه.  یهاکفش-

 جلو آمد و زمزمه کرد.  یکرد. کم یدناو قلبش شروع به تپ یاهبه لب یرهخ آشیان
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  یه؟شهرام ک-

 لب زد.  کندیانگار با خودش صحبت م شعله

 برادرم. -

آرام شروع  ی" هنوز فکرش را جمع نکرده بود که او با همان صدا شه؟یباز ماند. "مگه م یانآش دهان

 کرد. 

 . یاومده دزد یدشا ،دمیبهت پول نم یگهبهش گفتم د یشچند وقت پ-

خانه باال برود. او که  یواراز د یدزد یقابل قبول نبود برادر برا یشاحساس سر درد کرد. برا آشیان

 گفت اختیاریب یوار؟راحت از در وارد شود، چرا د توانستیم

  یوار؟هم از داون ی؟خواهر دزد یخونه یادبرادر م -

 .یدچرخ یلوسا یشعله رو نگاه

پول دادم  یکه گذاشت از خونه رفت. منم تا وقت یدش. جهان انقدر کوبیستن یدکس بع یچه از یزچ یچه-

 بودم.  یزکه خرج موادش کنه عز

 انداخت.  یزم یها را روبلند شد و عکس یشجا از

 بوده.  یزالبته پولم عز-

 یباال رفتن برا یواراز د ینکه ا کردیبسته. او باور نم یخ یشهاو حس کرد دست یستادکنارش ا آشیان

 را درست انتخاب کند.  یشهاکرد جمله یباشد. سع یدزد

  ی؟دزد یادنم یکس یطشرا ینتو ا کنیدیفکر نم-

 نگاه کرد.  یانبار درست به آش یناول یو برا یدچرخ شعله

 منظورتون؟ -

 قالب شد.  یشهانامحسوس شانه باال انداخت و دست آشیان

 ...یدشا-

 نشود.  یکه او عصبان یدرا بگو چطور منظورش دانستنمی

 و سرش را باال گرفت.  یدکش یقیعم نفس

 برادرتون معتاده؟  گیدیمگه نم-

 خواست لب باز کند دستش را رو به او گرفت.  یانبدون حرکت به او نگاه کرد و تا آش شعله
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 دست داره؟ بچه یدنتو دزد یدکه شا ینهمنظورت ا-

 

 مع کند.جکرد فکرش را  یام". سعبود که"چرا نگفت بچه ینت اگذش یانکه از ذهن آش یزیچ اولین

  یست؟ن یدبع کسیچاز ه یزچ یچه گیدیمگه نم-

و  یستجا نحس کرد که فکرش اصالً آن یبه خوب یانآش یماند، ول یرهبه او خ یلحظات طوالن شعله

 به خودش داد.  یتکان نخورد تا باالخره شعله حرکت

  ید؟نداد یسبه پلها رو عکس ینشما چرا ا-

قدم جلوتر از سورنا باشد و او  یک خواهدیم یاغرورش مانع شده و  یدبگو توانستی، نمجاخورد 

 منتظر جواب سوالش باشد به سمت تلفن رفت.  کهینبدون ا

 ممنون خانِم...-

 گفت یعسر آشیان

 .یدصدام کن یانآش تونیدی. میانآش-

در نگاهش بود که  یزیچ آمد؛یدختر خوشش م یناز ا یلدل یزد. ب یبرگشت و لبخند نامحسوس شعله

 یرنداشته و ندارد و د دانستیکمکش کند و م توانستیجسارت م یکم یدداشته باشد؛ شا کردیآرزو م

 نجات دادن خودش.  یبرا یشده بود، حت

 من بمونه؟  یشها پعکس ینا شهیم-

 را برداشت و به طرف او رفت.  یفشک آشیان

  حتماً.-

 تلفن اشاره کرد.  یگوش به

  ید؟کن یکارچ خوایدیم-

سروان  یخصوص یو دنبال شماره یدکش یرونب یکتلفن بلند و کالس یزم یدفتر تلفن را از کشو شعله

 گشت.  یتحما

 . دمیبه سروان خبر م-

 . دیدیسورنا را م یلبخند زد. پس به زود آشیان

 به سمت در رفت. 

 . ینم سهاممزاحمتون شدم خا یدببخش-
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 شعله در حال گرفتن شماره سر باال آورد. 

 . ینه سهام ی،شعله. نه خالق-

کرد. سمانه که در را محکم پشت سرش بست، او فکر کرد" پس حدسم  یلبخند زد و خداحافظ آشیان

 "یستهم ن یخوب ینشوهر همچ یفرهاد سهام یاددرسته. به نظر م

 رفت.  یینآشپزخانه پا یهان بود نگاه کرد و بعد از پلهبه شعله که مشغول صحبت با تلف یکم سمانه

 یچهارچوب صندل یرو یشها. با کف دستیندنتوانست بنش یول ید،کش یرونرا ب یزپشت م یصندل 

 " ی"لعنتیدکوب

شهرام  یصدا یو وقت یدکش یرونرا ب اشیفرمش گوش یبسر داد و از ج یزم یررا ز یصندل دوباره

 کرد.  یخالتمام خشمش را  یدرا شن

  ی؟چه کار بود کرد ینتو؟ ا یااحمق، صددفعه نگفتم مثل آدم ب-

 شده؟  یچ-

 پشت خانه چشم دوخت.  یرفت و به باغچه اییشهش یوارسمت د به

 تو خونه.  یاومد یوارکه از د یدهخبرنگار تو رو د یه-

 یشهااشت و انگشتگذ یشهش یزد و دستش را رو یهی. لبخند کریدنفس نفس زدن شهرام را شن صدای

 دو انگشتش جا گرفت.  یندرخت ستبر ب یرا باز کرد و تنه

 نه؟ عکس پخش شده.  یها رو نخوندروزنامه-

  یزم؟به سرم بر یچه خاک-

حالش را به  یفیترسو بود و هر مرد ضع یادی. شهرام زیچیدسمانه در مغزش پ یدندان قروچه صدای

 . زدیهم م

 ه شناختت. شعل یول یدن،صورتت رو ند-

 .یوا-

 انگشتانش محو شد.  یندرخت ب یمشت شد و تنه یشهش یرو دستش

توشه. مگه مثل قبله که از  یسکه پل یاتو خونه یان یواراز د طورینصدبار بهت گفتم وضع خرابه، ا-

  شدی؟یرو سرم نازل م ییهر جا

 ملتهب شهرام سوخت.  یهانفس یدلش برا ایلحظه

  ی؟کن ارکیچ خواییحاال م-
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 . دونمینم-

و شروع به پاک  یدکش یرونرا ب یریدستمال گردگ ینتاز کاب یعسر یشهش یدستش رو یجا یدند با

 کردن کرد. 

 به نظرم انکار کن.-

سال سر و کله  یکاست تا به حرفش گوش دهد.  یشهرام ترسو کاف یکلمه برا یک ینهم دانستمی

 ها استفاده کند. بتواند از آن یرا بشناسد و به راحت یشهازدن با او باعث شده بود تمام نقطه ضعف

 باشه. -

 پرت کرد.  یزم یرا قطع کرد و دستمال را رو یگوش خداحافظیبی

 . ندازییات ما رو به دردسر مکه آخر به خاطر عشق احمقانه یتو انقدر نفهم-

دور از  خواستیبار که م جذب او راه ورود را نشانش داد و او هر یخودش بود، برا یرتقص شاید

 خوردنش شد. ینباال رفتنش باعث زم یواراز د بارینا یول آمد؛یم یواراز د یایدب یدنشچشم شعله به د

 

×××× 

رباها است که آدم یبپرونده بود. فکر کرد عج یدوباره ینشسته و مشغول بررس یزشپشت م سورنا

 تماس نگرفتند. 

 ی. هوایستادکند و پشت پنجره ا یصندل یاش را از روو بدن خستهرا چرخاند رو به پنجره  اشصندلی

پر رفت و آمد  یابانو خ هاینبوق ماش ی. صداآوردیرا بند م یانفس هر جنبنده نسیم،یو ب یدهشهر تفت

 داشتند.  ییجدا یپرونده خودشان پرونده ینا یردرگ یها. آدمیدرقص یشهاچشم یجلو

 یمشکوک یزچ یچه کهینرا باز کرد و کالفه از ا یدر مورد فرهاد سهام یقاتتحق یو پرونده چرخید

که عاشق شهرت بود و از قضا دستش  یدهتازه به دوران رس یک. یدآن کوب یدر آن نبود مشتش را رو

 . زدیحال او را به هم م ینماس یایغول دن ی،بند شده بود؛ به جهان خالق یخوب یجا

را برداشت و به پشت  ینشست و گوش یصندل یدوباره رو و یدچرخ یزشم یرو یزنگ گوش با

 داد.  یهتک یصندل

 بله؟ -

  یت؟سالم، سروان حما-

 را فشرد. یشهارا بست و با انگشت شست و سبابه چشم هایشچشم

 خودم هستم. -
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 شعله هستم. -

 را باز کرد و صاف نشست.  یشهاچشم 

 . ییدبفرما-

 . یچیدپ یشعله در گوش حسیو ب خسته صدای

 که صبح چاپ شده.  یعکس برام آوردن، مربوط به خبر یبه اسم صداقت تعداد یخانم-

. مامورش یددرآورده بود که نبا ییدختر سر از جا ینفشرد. باز ا یزم یو مشتش را رو یستادسر پا ا 

اطالعات گرفتن اطالعات معمول رفته، نه  یفکر کرده بود برا یجا رفته، ولبه آن یانگفته بود که آش

 دادن. 

 خب؟ -

 انگار در گفتن حرفش مردد بود که سورنا باز سکوت را شکست. 

  ی؟خانم خالق یهمشکل چ-

 و ادامه داد.  یدکش یقینفس عم شعله

 . شناسمیکه تو عکسه رو م یآدم کنمیفکر م-

ا دهد. آنقدر استعف دادیم یحترج شدیصداقت حل م یانپرونده به دست آش ینمات ماند، اگر ا یالحظه 

 . شنودیشکستن مفاصلش را م یفشرد که حس کرد صدا یزم یمشتش را رو

 که تو روزنامه چاپ شده؟  یعکس-

 دارن که باعث شد اون آدم رو بشناسم.  یترواضح یهادر اصل عکس یست،فقط اون ن-

 برداشت.  یلکتش را از پشت صند داشتیمشانه و گوشش ثابت نگه  ینرا ب یگوش کهیدر حال سورنا

 . یامتا ب یدحرف نزن یموضوع با کس یناز ا-

 یآن شخص بپرسد، ول یتتلفن از هو یهمان پا توانستیرا قطع کرد.  م یگوش یاز خداحافظ بعد

در آن  یجاسوس یارباها وصل نباشد و سرش به آدم یک یسهام یخط تلفن خانه کهینشک داشت به ا

 خانه نباشد.

ها بود شد. آنقدر در فکر عکس یسرهنگ توکل یینهبه س ینهرفت و س یینپا یکیتا اداره را دو  هایپله

گوشش را گرفت تا  یگرشو با دست د یستاداو نشد. خبردار ا یدرهم گره خورده یکه متوجه ابروها

 نشنود.  کردندیبود و ماموران داشتند آرامش م یستادهکه وسط سالن ا یزن هاییغج یصدا

 سالم. -
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. همراه او رفت تا داخل راهرو شدند و صدا کمتر سالن اشاره کرد یتکان داد و به گوشه یسر توکلی

 شد. 

 ها برسه؟ به دست رسانه یدمسئله نبا ینمگه نگفتم ا یت؟حما ییهچه بلوا ینا-

 . ییددندان سا یضکه افتاد پرغ یانآش یاد به

داشته با تلفن صحبت  یفرهاد سهام یخانم وقت ینا کهینما نبوده. مثل ا یهابچه یامن  یرتقص ینقربان ا-

ً کرده و نها یبشو تعق یدهرو شن یانجر کردهیم  ها رو انداخته و چاپ کرده. اون عکس یتا

 موند؟  یمسئله از چشم شما مخف ینو ا-

 انداخت.  یینسرش را پا یشرمندگ با

 قربان.  یزتونهم یگزارش تمام ماوقع رو-

 از او جدا شد.  یگرد یادون کلمهتکان داد و ب یسر توکلی

 شماتت شود.  یسادگ ینبه ا اییهرا کم داشت که سر قض ینفرود آمد. هم یوارد یدستش محکم رو کف

 یکه وسط نشسته و مرد یدوارد سالن شد و زن را د یعکنترل بود. سر یرقابلغ یتشعصبان یگرد حاال

 یسرباز یجلو رفت و جلو یع. سرکندینگاه مدرشت شده به او  یهاکه دستبند به دستش بود با چشم

 . یستادکه دستش با دستبند به مرد وصل شده بود ا

  ی؟مردک رو ببر ینا تونیینم-

 . یستادخبردار ا سرباز

 هستم.  یقربان، منتظر دستور سروان نظام-

 جلو رفت.  کردیم یهو گر زدیچنگ م ینزم هاییزن که به کاش یدنو با د چرخید

 . یستکارها ن ینا یجا جاینپهن کن خانم، ا یگهد یو برو بساطت رو جابلند ش-

 را بلند کرد.  یشصدا رفتیکه از پله ها باال م یاتیح یدند با

 . جاینا یاب یاتی،ح-

 . یستادا یشبرگشت و روبرو حیاتی

 بله قربان. -

  دونی؟یرو م هاینمورد ا-

 رد. آو یینرا پا یشبه زن کرد و صدا ینگاه حیاتی
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 . یلیاردیهاختالس م کهینمثل ا-

 گره خورده به زن نگاه کرد.  یابروها با

 برن قسمت جرائم یدبا یست،شعبه ن ینپرونده مربوط به ا ینا-

 . اقتصادی

 شد.  کردیو به او نگاه م یچیدهو به سمت زن که چادرش را دور خودش پ یستادکه تمام شد نا حرفش

 یبازداشتگاه تا بفهم ندازمتیتا صدات کنن. واال م شینییافه ماض یکلمه حرف و صدا یکبدون -

 . یرفتار کن یچطور یدکجا با

 . جمع کرد یشترتکان داد و خودش را ب یبا ترس سر زن

 بود کرد.  یستادهکه کنارش ا یرو به مامور زن سورنا

 براتون.  یارنتا کمک ب یدبگ یدکنترلش کن تونیدینم-

 زد. یروناز اداره ب حرفینداخت و او با یینسرش را پا مامور

 

آمد. چطور به برادر معتاد شعله شک نکرده بود؟ بارها از فرهاد و  یرونب یسهام یاز خانه عصبی

ها گفتند"نه". ها مشکل داشته باشد و آندارند که با آن یکیرا در نزد یکس یداز جهان پرس یشعله و حت

تنها  کهینپدرش را ترک کند مشکل نبود؟ ا یخانه یهفده سالگپسر در  یک کهینمشکل نبود؟ ا یاداعت

 یبانیدست از پشت یشماه پ یک ینشعله بوده و او هم هم کردهیبرادر را ساپورت م ینکه ا یکس

 نبود؟  یبرادرش برداشته کاف

 یهاکه به گفته یشتر. از دست خودش بخوردیبود که خون خونش را م یخانواده عصب یناز ا آنقدر

 ها اعتماد کرده بود. آن

ها دختر چرا عکس ینا فهمیدیشعله واقعاً مشکل ساز بود. نم یدر خانه یانآش وقتیحضور ب یطرف از

نه االن. حاال وقت  یول داد،یحد و مرزش را نشانش م یدسره سراغ شعله رفته. با یکرا به او نداده و 

 .بود یاحضار شهرام خالق

 رفت از شعله آدرس شهرام را بپرسد.  یادشکه اعصابش خراب بود  آنقدر

را جواب  یاو را گرفت. با بوق چهارم باالخره گوش یو شماره یستادبرسد ا ینشبه ماش ینکهاز ا پیش

 داد. 

 بله. -

 ها کرد. چشم یبانرا سا اشیدهکش یهازد و انگشت یهتک ینشدر ماش به
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  ید؟کن یامبرام پرو  یشهرام خالق  یآدرس آقا شهیهستم. م یتحما-

 .یداو رس یامرا روشن کند پ ینماش کهیناز ا یشرا قطع کرد. پ یبله گفت و گوش یک شعله

 چشم گذاشت.  یرا رو اشیآفتاب ینکزد و ع یینرا پا ینماش یبانسا 

 ها.بود که آدم رباها تماس نگرفته بودند، مخصوصاً با درز کردن خبر به روزنامه عجیب

 

×××× 

 

گذاشت و طول راهرو را رد کرد و وارد هال که شد  یدسف یسه تکه یرا در جاکفش یشهاکفش آشیان

که  یخودرنگ وسط هال گذاشته بود. کار یزم یرا رو یشکه سرش در کتاب و پاها یدآراسته را د

 نگذارد.  یزم یرا رو یشو بارها به او تذکر داده بود پا ریختیرا به هم م یاناعصاب آش

 را بلند کرد.  شیصدا بارهیک

 نذار؟  یزچندبار گفتم اون پاهات رو رو م-

 به او رفت.  یاو چشم غره یداز جا پر آراسته

 پس کدوم پاهام رو بذارم؟ -

انداخت  یزم یکتابش کرد و  جنگ و صلح را رو یبه صفحه ینگاهش کرد و آراسته نگاه یجگ آشیان

 و جلو آمد. 

  ی؟هست یدوم پاهام رو بذارم راضک گمیاون پاهات رو نذار، م گییم-

 زد یادسرش گذاشت و فر یرا بلند کرد و زد تو سرش. آراسته دستش را رو یفشجلو رفت و ک آشیان

 ...یب اصالت،یب خانواده،یب فرهنگ،یب-

 را گرفت.  یفرا باال برد که آراسته ک یفشرفت و باز ک جلو

 . شهیشروع م یببا  یچ یگهد ینمصبر کن بب یز،فکرم رو به هم نر-

 را از دست او آزاد کرد.  یفشو عقب رفت و ک یدکش یقینفس عم آشیان

 مودب باش. -

 نگاهش کرد.  یقو عم یدکش یششبه ته ر یدست آراسته

 . یخواهر یاخوشگل شد-
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 نگاهش کرد.  یقو برگشت و عم یستادکه در حال رفتن به اتاقش بود ا آشیان

 داد.  یهرا به پشت مبل تک یشهار داد و دستآن س یرا از پشت تک مبل رو کیفش

  خوای؟یم یچ-

 آراسته جلو رفت و سرش را خم کرد و زمزمه کرد. 

 .اصالتیب یخانوادهیب فرهنگِ یدختره زنگ زده خونه ب ینا-

 اخم آلود نگاهش کرد.  آشیان

 درست صحبت کن. -

 وار انداخت. شل یو رو یدکش یرونب ینشرا از شلوار ج یدشسف یشرتت آراسته

گفته قطع کرده. حاال بابا به من شک کرده، مِن  یاسم اشتباه یهخب حاال. زنگ زده بابا برداشته اونم -

 فکر کن! گناه،یب

 یرهخ یرا باالتر و به لوستر حباب یشنگاهش کرد و آراسته سرش را باال برد و ابروها یخکوبم آشیان

 شد. 

 اش گرفت. از حالت او خنده

 کنم؟ یکارمن چخب حاال -

 او انداخت و به سمت اتاق کشاندش.  یفکر کرد و دستش را دور شانه یکم آراسته

  یاد؟از دستت برم ی. تو بگو چه کاردونمینم-

 . آمدیها به نظر مو هفتاد در آغوش برادرش مثل کوتوله یکبا قد  ید،در آغوش او چرخ 

 ش کن. خودتم درست ی. خودت گند زدیام کردولم کن خفه-

 شد.  یرهعقب رفت و به او خ یکم آراسته

 . یاداز دستت برنم یپس کار-

 ساعدش.  یکنار در گذاشت و سرش را رو یوارد یرا رو دستش

 . یایمن رو بگو از ظهر منتظرم ب-

 اش زد. شانه یرو آشیان

 کنم؟ معجزه  یامب یساعت؟ در ضمن، منتظر بود یک یعنیتازه ساعت دو بعد ازظهره. از ظهر -
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او را گرفت و به  یشانه یگرو دستش را پشت سر برد و در را باز کرد و با دست د یدچرخ آراسته

 اتاق هولش داد. 

 .یزپام رو بذارم رو م رمیبرو تو اتاقت، منم م-

 و آراسته در را بست.  یدبلند خند 

. آمدیبدش م شانیپر یسر جمع کرد. پدرش از موها یرا باال یشرا عوض کرد و موها هایشلباس

را باال گرفت  یشپا یک یدرا د یانگذاشته. تا آش یزم یرا رو یشواقعاً آراسته پاها یدوارد هال شد و د

 و تکان داد. 

 حرص بخور.  ین،بب-

 به سمت آشپزخانه رفت.  توجهبی

 مامان کجاست؟ -

 آراسته سرش را در کتاب فرو برد. 

 تو بغل باباست. -

 شد.  یکنزد یکرد و کم برگشت و متعجب نگاهش 

  ی؟شد ادبیتو چرا انقدر ب-

 کتاب و آن را بست.  یانگشت را ال یکگذاشت و  ینرا زم یشپاها 

 یازهایپدر و مادر نبودن، آدمن، انسانن با ن یشهباش. پدر و مادر که هم ینخواهرم، واقع ب ینبب-

 خودشون.  یقخودشون، با عال

 به خود گرفت و جلو رفت. اینهیلسوفاف یبلند شد و چهره یشجا از

 

به  یدکه باشه، با یبا هر نسبت یکه هر فرد یادب یادمون ید. بایمدار یاشتباه یدکه د ییمما یندر اصل ا-

 احترام گذاشت.  یشونو جنس یجسم ی،اجتماع ی،شخص یقعال

کوسن را  یمبل را برداشت و پرت کرد سمتش و او به راحت یرو یاکوسن نسکافه یانلغت آخر آش با

 گرفت. 

 فرهنِگ... یب-

 را باال برد.  یشصدا آشیان

 مامان کجاست؟ گمیآراسته. م یهکاف-



 
 

      t.m\torfegan                           www.torfegan.ir                       ins:romantorfegan                      

 

P
ag

e
6
7

 

 به سمت مبل رفت و نشست. 

 . یمن جوابت رو دادم، تو باور نکرد-

 باال را نشان داد.  یانگشت اشاره طبقه با

 تو اتاقشون. -

 داخت. ان رفتیکه به سمت باال م یکبار یبه راهرو ینگاه آشیان

 یپا یرها با دست زگذاشت. در حال رفتن به سمت پله یزم یرا رو یشکتابش را باز کرد و پاها آراسته

 اش کرد.او بدرقه یصدا رفتیها باال مکه از پله طورینآراسته زد و او تکان نخورد. هم

 .شمیمن عوض نم یار،دخترم، به خودت فشار ن-

 

اش نبود و به در اتاق پدرش نگاه کرد. اگر پدرش در اتاق مطالعه یستادباال ا یهال کوچک طبقه در

 مزاحمشان نشود.  دادیم یحپس با مامان در اتاق مشترکشان بود و ترج

در دست  یراک نشسته بود و کتاب یصندل یصداقت رو یبه در اتاق مطالعه زد و وارد شد. عل ایتقه

. شدیبلند م یشنگاه کرد که با هر تکان صدا یصندل ییهبه پا یان. آشرفتیداشت و آرام جلو و عقب م

 . یایدب یشپ یشبرا یآن نشسته بشکند و مشکل یها که پدرش رودفعه یناز هم یکیواقعاً نگران بود 

 یجا کرد و جواب داد، ولبهجا ینیب یرا رو یشدسته کائوچو ینکع یرفت و بلند سالم کرد. عل جلو

 .کتاب برنداشت ینگاهش را از رو

بود عقب زد و  یدهبزرگ و دربالکن که به هم چسب یپنجره یرا از جلو یاقهوه یمضخ یپرده آشیان

 . یدپاشنه چرخ یک یکم رفت و آمد انداخت و رو یبه کوچه ینگاه

 پدر...-

که خودش  یکوچک یزم یرو یمیبه طرف گرامافون قد یانبعد. آش یسر چرخاند رو صفحه پدرش

 و سوزن گرامافون را بلند کرد.  یدصفحه کش ید رفت و انگشتش را روبو یدهپدرش خر یبرا

 را برداشت.  ینکش. کتابش را بست و عسرش را بلند کرد و نگاهش کرد یسکوت او عل با

 نه؟  یا یحرف بزن خواییم-

 سر انگشتش را پاک کرد و جلو آمد.  آشیان

 . یدتماس داشت یهامروز -

 .کار تمام بود گذاشتینگذاشت حرف بزند که اگر م انیپدرش گره خورد و آش ابروهای



 
 

      t.m\torfegan                           www.torfegan.ir                       ins:romantorfegan                      

 

P
ag

e
6
8

 

 تک مبل کنار راک نشست.  یآمد و رو جلو

 ست. بهتون دروغ بگم، اون تماس مربوط به آراسته خوامینم-

 دوباره شروع به حرکت کرد.  یکتابش را باز کرد و صندل علی

 . دونمیرو خودم م ینا ی؟بگ یدار یدیجد یزچ-

 . یچیدپ یشرا دور بازوها یشهارا عوض کرد و دست شیپاها یجا آشیان

 مگه نه؟  کنید،یدرک م-

 یدمذهب و قانون بود با یدر محدوده یفشکه تمام تعار یدولت، کس یبرجسته یصداقت، نظام علی

 واقعاً زجرآور بود.  ینو ا کردیپسر جوانش را درک م

  ی؟کن یهرفتارش رو توج یایکه ب یشتاومده پ-

 . یستادا بارهیکو  یدپا کش یاکرم قهوه یفرش چهار متر یلند شد و چند قدم روب آشیان

از کارهاش خبر  خوایدیخونه. م یناز ا یرونب برهیم رو یزشهمه چ یدپدر من، اگر درکش نکن ینیدبب-

 نه؟  یا یدداشته باش

 . یدتربلندتر شده بود و حرکتش شد یصندل صدای

 خبر داشته باشم.  خوامینم-

 و بلند شد.  یستادا یصندل بارهیکمانده بود که  یرهبه او خ طورینهم 

 شد.  طوریینبچه ا ینکم گذاشتم که ا یچ دونمیدادم. نم یادتوندرست و غلط رو  یدبچه بود یاز وقت-

 یرا نداشت که کس ینبند دلش به قلب آراسته وصل بود و توان ا یعاشق پدر و مادرش بود، ول آشیان

 اگر آن آدم پدرش باشد.  یش حرف بزند، حتپشت سر

 جلو رفت.

 یدکه داشته بپرس یشده. از هر استاد یاضیر یادالمپ یبار برندهسه یو پنج سالگ یستآراسته تو سن ب-

 ینداره؛ ا یطنتهم ش یکم هاین. کنار اکننیم ینش. تو محل کارش همه تحسکننیم ییدشاز هر نظر تا

  یست؟ن یآدم درست یعنی

 راک انداخت و چشم بست.  یکوچک جلو یصندل ینشست و کتاب را رو یصندل یدوباره رو درشپ

 دخترم.  یتانسان-

 اش را طرف او گرفت. شد و انگشت سبابه یرهرا باز کرد و به او خ هایشچشم
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 یادسه بار نفر اول المپ کنن،یم ینشکه همه تو محل کار تحس یپسر یهرو ازش بپرس، اگر  ینفقط هم-

 . کنهیم یکارارتباط برقرار کنه چ یشده با تو که خواهرش

 با دهان بازمانده نگاهش کرد.  آشیان

رتباط شده، مگه مثل من؟ خودش خواسته و با آراسته وارد ا یکیهمگه اون دختر  یاسیه؟چه ق ینپدر، ا-

 آراسته مجبورش کرده؟

 . یده کشپنجر ینگاهش کرد و بلند شد و پرده را دوباره رو یعصب علی

 باشه؟  یهقض یندست ا یه یدچرا پسر من با یقبوله، ول یندست صدا نداره و ا یه کنییفکر م یعنی-

بود نگاه  یستادهراک نشست و به او که کنار پنجره ا یصندل یبودن پدرش رو منطقیکالفه از ب آشیان

 کرد. 

 ست. ضمش سادهقابل درکه. به خدا ه گمیدرسته، م گمیمن، من نم یزپدر من، عز-

 و او به طرف در اتاق رفت. 

 یبه قول تو مسائل قابل درک به کس ینا یکه تو یداره، تا وقت یازاتیآراسته چه امت یستبرام مهم ن-

 صدمه نزنه. 

 شد.  یرهخ یاندر برگشت و به آش جلوی

 ما واردش نکنه.  یمحداقل انقدر تو حر خوادیکنه، اگر نم یشمعرف خوادیدختر رو م ینبهش بگو اگر ا-

و  یدکش یقی. نفس عمکردیآراسته را هم درک م یول کرد،یم ییدپدرش را تا یهادر دل حرف آشیان

 . یستادا یقژ بلند یبا صدا یصندل

که پدرش دست  فهمیدیو م گذاشتیاز پنجاه سال م یصندل یننگاه کرد. عمر ا یشد و به صندل بلند

 یمیقد هاییشگرا ینهم یول کند؛یبودش حفظ م یدهند وقتیچه نیاپدربزرگش را که آش یادگاریساز 

انداخته  ردسرهنوز زبانزد بود او و آراسته را به د یسیپلینشکه د یو نگه داشتن خاطرات از پدربزرگ

 و به طرف در رفت. یدکش یصندل یدسته یرو یبود.  دست

 یبه او لبخند یانآلود بود و آش پف یشهارا که پشت سرش بست مادرش از اتاق خارج شد. چشم در

 . ییدزد و جلو رفت. مادر کوتاه قد و تپلش را بغل کرد و بو

 خودم برم.  یقربون مامان کوچولو-

 او نگاه کرد. یهابه چشم یقآمد و دق عقب

 . یساعت بخواب ینا یحالت خوبه؟ عادت نداشت-
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گذاشته  یمیقد ینچو نه ا یستب یزیونتلو یهال کوچک که جلو یکاناپه یو رو یدکش یقینفس عم مریم

 بودند نشست و

 لباسش را گرفت و شروع به باد زدن خود کرد. 

 . کنمیپسره سکته م ینبه خدا آخر از دست ا-

 نامرتب مادرش.  یموها یرو یدکاناپه و دست کش یدسته یلبخندزنان نشست رو آشیان

 اومده.  یشخب حاال پ-

 روبرگرداند و نگاهش کرد. مریم

 کرده که اومده گذاشته کف دست تو؟  یکار خوب یلیخ-

 را گرفت.  یشهانشست و دست ینزم یمادرش رو یبلند شد و روبرو 

  شه؟یمادر من؟ حل م کنییم یتخودت رو اذ یزهاچ ینچرا به خاطر ا-

حرف  هکیناز ا یش. پاالن نوبت قانع کردن مادرش بود یول ید،رفتن پدرش را د یینچشم پا یگوشه از

 و بلند شد.  یدرا کش یشهادست یمبزندمر

 . شهیرو بدم که االن صداشون بلند م هاینبرم ناهار ا-

 یعل یآراسته که خونسرد جلو یدنرفتند. با د یینفرش شده را پا یهاپشت سر مادرش راه افتاد و پله 

به سمت  یاننه رفت و آشبه سمت آشپزخا یمدندان قروچه کرد. مر خواندینشسته بود و مثالً کتاب م

نگاهش کند به اتاق رفت. چند لحظه  کهیناش زد و بدون اشانه یاتاقش. از کنار آراسته که رد شد رو

 بعد آراسته وارد اتاقش شد. 

 کنی؟یشده؟ چرا لگد پرت م یچ-

 تخت کوچکش بلند شد و جلو رفت.  یرو از

 . کنییم یکارمن وارد ارتباط بشه چخودت با  یطبا شرا یکیبابا گفت فقط ازت بپرسم اگر -

 باال رفت.  یشآراسته برق زد و صدا یهالحظه چشم یک در

  ی؟چ-

چنگ  اشیپرپشت مشک یموها یانآراسته م یهانگاهش کرد. دست ینهپوزخندزنان و دست به س آشیان

 شد. 

  ی؟شد؟ انتظارش رو نداشت یچ-
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. یستاداز کنارش رد شد و کنار پنجره ا یاند و آشش ییدههم سا یرو یشهانگاهش کرد و دندان آراسته

 ایستادیآن م یجلو یشههم یهکه دختر همسا ییجا یی،روبرو یرا کنار زد و به پنجره یدسف یرحر یپرده

 نگاه کرد. 

 دختره منتظر توئه؟  ینا-

 یفقط موها که یو به دختر یستادا یانجلو رفت و کنار آش یعبوده سر یانگار نه انگار که عصب آراسته

 شد.  یرهخ دیدیرا م اشیبلند مشک

 نه، به نظرت منتظر منه؟ -

 نگاهش کرد.  آشیان

 . ییپررو یلیخ-

 پنجره کنار رفت.  یو از جلو یدخند آراسته

 . یرمجشن هم بگ یدسراغت با یادمن ب یطپسر با شرا یهاگر  کنمیفکرش رو که م-

تخت  یو او رو یچیدآراسته گفتنش در اتاق کوچکش پ یازده به او نگاه کرد و صد یرونب یهابا چشم 

 تخت بلند شد.  یمیتشک قد یناله یو قد بلندش صدا یکلنشست و از فشار ه

 . یادمکم دارم؟ از سرتم ز ی. مگه من چگمیرو م یقتخب حق-

 به خودش گرفت.  یمتفکر یچهره

 من نباشه، فقط آدم باشه حله.  یههم شب یلیحاال خ-

اش راسته یو نگاه نافذ و ابروها یاهس یهاسورنا افتاد. قد بلند و چشم یادبه  دلیلیخوداگاه و بنا آشیان

 . یشتراش را بو جاذبه کردیاضافه م یتشبه جد یجذاب یکه با گره

 و جلو رفت.  یدپر یشاز جا بارهیکبه او نگاه کرد و  یقلبخند زد و آراسته دق ناخوداگاه

  کنی؟یفکر م یبه ک-

 سر تکان داد.  یعهول شد و سر آشیان

 . کسیچه-

 کرد و جلوتر رفت و انگشتش را به طرف او گرفت. یزرا ر یشهاچشم آراسته

. اگر بفهمم، باد صبا به ی... خوبم... تا پا رو دمم نذار. من خوبمیاناون گوشات رو خوب باز کن آش-

 . کشهیکار به بابا نممطمئن باش  ید،که نبا یدار یگوشم برسونه که ارتباطات

 زد.  یادفر یعصب یاندر برگشت و در را باز کرد.  آش یعقب رفت و جلو یبرگردد کم کهینا بدون
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 کنی؟یم یکارمثالً چ-

 

 او نشست.  یبه خون نشسته یهادر چشم یانبرگشت و نگاه آش آراسته

به  یگر طرف مقابلم ندونه. ولا یحت دونم،یخودم رو م یارتباط دارم حد و اندازه یاگر من با کس-

 کنم،یم یکارچ دونمی. نمیبد یحتوض کنمیاعتماد ندارم، مطمئن باش اگر بفهمم صبر نم یپسر یچه

 . بینهینم وخونه رنگت ر ینا یجز اعضا یکس یگهکه د ینها کنمیکه م یمطمئن باش حداقل کار یول

 یرهو مبهوت به در بسته خ یدقدم عقب پر یک یان. آشیدرفت و در را به هم کوب یرونو از در ب برگشت

که تمام درست و  یها و مادربا آن دانستیافتاده بود و نم یرگ یرمنطقیغ نهایتیدو مرد ب یانماند. م

 چه کند. کردیمعنا م یشغلطش را پدر برا

 

خسته  ید؛را جلو کش یشعقب رفت و پاها ی. پشت صندلیدنشست و خودش را عقب کش یزشم پشت

 . ید و عصببو

به در زد و وارد اتاق شد و احترام گذاشت. منتظر شد تا سورنا نگاهش کند. سورنا چشم  یاتقه ابهری

 گذاشت.  اشیشانیپ یقالب شده اش را رو یهابست و انگشت

 موند.  کارهیمهن یهتتنب یرفتن مرخص هایلیخ یشانس آورد-

 ت سرش قالب کرد.را پش یشهاانداخت و او دست یینسرش را پا ابهری

 بگو-

 دو قدم جلو آمد.  ابهری

 .  یهآوردنش قربان؛ تو اتاق بازجوئ-

 بلند شد و به طرف در رفت.  سریع

 خوبه. -

 ینزم یرکه در ز ییو او وارد راهرو شد و پرشتاب به سمت اتاق بازجو یدخودش را کنار کش ابهری

 رفت.  یینها را پاپشت سرش پله یبود رفت. ابهر

 و رو به او کرد. یستادسورنا ا یدندکه رس ییتاق بازجوا جلوی

 باش.  یتو اتاق بغل زنم،یتنها باهاش حرف م-

 قدم عقب رفت. یک ابهری
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 بله قربان. -

 بدهد؛ چون واقعاً نگران آن بچه بود.  یجهمالقات نت یندر دل دعا کرد ا سورنا

. با ورود او سر کردیم یباز یشهاانگشت نشسته بود و با یزکه پشت م یداتاق که شد شهرام را د وارد

 برگرداند و نگاهش کرد. 

نه ترس از سر احضار شدن.  یرطبیعی،غ یترس یده،کار بود که بفهمد شهرام ترس ینآنقدر در ا سورنا

 یبد یبا صدا ی. صندلیداو را عقب کش یروبرو یآهن یرفت و صندل یزدر را آرام بست و به سمت م

 بود.   یدهرا در هم کش یششد که ابروها یرهد. نشست و به او خش یدهکش هایکاش یرو

 نذاشتن لباس عوض کنم. یسروان؟ مأموراتون حت یهاحضارم چ یلدل-

 

 کوتاهش چروک بود.  ینآست یمردانه یراهنبه لباسش انداخت. پ ینگاه سورنا

 گره خورده نگاهش کرد.  یداد و با ابروها یهتک یصندل یپشت به

 . یدخواهرتون باال رفت یخونه یوارشده که از د یچ یدبگشما به ما -

 کردن نداشت. یباز یحال حوصله ینباشد و در ع یضربه کار خواستمی

افتاده بود  یزم یتک المپ که رو یلوستر آهن ییهو سا یدخودش را جلو کش یکه آماده بود کم شهرام

 د و او ناخوداگاه آب دهانش را قورت دهد.  روشن واقعاً ترسناک شو یهسا یانباعث شد صورت سورنا م

 خونه باال برم؟  یواراز د یدبا یچ یبرا-

 یشهابه چشم یخکوباو و م یو جلو رفت. چهره به چهره یدکوب یزم یرا رو یشهادست بارهیک سورنا

 .نگاه کرد

 ست.  فایدهیحاشا ب ی؛خالق یآقا یدشد ییشناسا-

 . یدهبگه من رو د جاینهم ادیکرده ب ییکه من رو شناسا یاون-

 . یدعقب پر یدهشد و او ترس یدهکوب یزم یشهرام رو یهادرست وسط دست یشهاکف دست 

 کرده خواهرته.  ییتکه شناسا ینکن پسر خوب، اون یبا من باز-

ه لو داده. با دهان باز ماند یسباورش سخت بود که باور کند شعله او را به پل یبود، ول یدهسمانه شن از

را که  ی. نخیامدن یروناز دهانش ب ییصدا یبه هم خورد، ول یشهابه سورنا نگاه کرد و چند بار لب

شهرام بود و  یهادست ی. سورنا نگاهش رویدبود را گرفت و کش یزانآخرش آو یاز سر جا دکمه

 ادامه داد.

 برادرش شک کنه؟ ییخواهر تو شناسا یهبگو چند درصد ممکنه -
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اعصاب متهم. بلند شد  یبرود رو یدبا هایشییبازجو یمثل همه دانستیند زد و مرفت و پوزخ عقب

 گذاشت و خم شد.  یرا پشت صندل یشهاو دست یستادرا دور زد و پشت سر او ا یزو م

 . دهیرو م یشخرج زندگ گیره،یکه براش خونه م یمخصوصاً برادر-

 . یداز جا پر دفعهیکسر چرخاند و به او نگاه کرد و  یعصب شهرام

 کرده؟  ییو از کجا من رو شناسا یچ یشعله اشتباه کرده. برا-

ساده و مردانه و البته اعال.  یهااو انداخت. کفش یهابه کفش یرا برداشت و نگاه یشهادست سورنا

 شروع کرد به راه رفتن.  

  ید؟کرد یستشسر به ن یا ید؟بنددارتون رو بپوش یهاکفش یدوقت نکرد-

 ینشده و ا ییشناسا یشهاانداخت. سمانه نگفته بود به خاطر کفش یشهابه کفش یمتعجب نگاه شهرام

 آرامش بود. دوباره سر بلند کرد. ییهما یکم

 کفش شناخته؟  یاز رو-

 ینکه  به ا یانه مثل لحظه یبود، ول یده. کالفه و ترسیدصورتش کش یرا رو یشهارفت و دست عقب

 و دور انگشت چرخاند.  یدکش یشترکمه را باتاق آورده شد. نخ جا د

 ها رو فقط من به کارخونه سفارش دادم؟نکنه اون کفش-

 ی. از نگرانچرخیدیاو م یهاو او ادامه داد و سر شهرام با قدم یزبه دور زدن م طورینهم سورنا

 . کردیحالش را بدتر م یدنچرخ ینحالت تهوع گرفت بود و ا

 چه طرز حرف زدنه؟  ینست؟ اخونه خاله جاینا یفکر کرد ینکهمثل ا-

شهرام زد. نخ جا دکمه از جا کنده شد و  یینهس یو با پشت دست آرام رو یستادا یزم یجلو کنارش

 ماند.  یدور انگشتش باق

 رو بده؟ ینفقط جواب هم ی؟باال رفت یوارچرا از د-

نخ دور  ینخ کرد و جا یدنشروع به کش یگرکه نگاهش به نخ دور انگشتش بود با دست د شهرام

اتاق  یکتار یانگشتش ماند و سر انگشتش سرخ شد. نگاهش را سمت چشمان سورنا چرخاند، فضا

 داشت واقعاً عذاب آور بود.  یاو که شب کور یبرا

 یاکفش تو هر مغازه یناز ا ید،بگرد یدهاست براون کفش یلتونباال نرفتم و اگر تنها دل یوارمن از د-

 هست. 

 .را پشت سرش قالب کرد یشهاگرد کرد و دستعقب اسورن

 . یستفصل ن ینکفش مال ا ینکالً ا-
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 و سورنا در جا برگشت.  یدشهرام پر رنگ

 . یدها معتاد باشه که خواهرتون گفتن شما هستکفش ینبه ا یدبا یدهها رو پوشکفش ینکه ا یاون-

و  کردیم یبشهرام دستش را تعق یم سوک یهاو چشم کشیدیم یزم یو دستش را رو یدهم چرخ باز

 . شدیقرمز م یشترو انگشتش ب کشیدیم یشترنخ را ب

  ی؟وارد خونه شد یوارچرا از د پرسم،یبار سوم م یحاال برا-

اند، آن هم خواهرش. کرده ییکفش او را شناسا یک یچطور از رو کردیشده بود و درک نم یجگ شهرام

 دستانش گرفت. ینسرش را ب

 و نگاهش کرد.  یستادا ناسور

 خب؟ -

 کنارش افتاد.  یشهاسر بلند کرد و دست شهرام

که من هربار با  یداز سمانه بپرس یااز خود خواهرم و  تونیدیدارم، م یادیز یهامن نبودم. من کفش-

 . یداحضارم کن تونیدیوقت ممنه اون یها پاکفش ینا یشهجا. اگر گفتن هماون یرمم ییهاچه کفش

عقب رفت و رو  ینکند. کم یداراه پ یشهاکه در ذهنش خورده بود به چشم یاکرد جرقه یسع سورنا

 و به سمت در رفت.  یدچرخ یعرا گرفت. سر یمشبرگرداند و نفسش را آزاد کرد. تصم

 . یدبر تونیدیم-

 در را گرفت و صدا بلند کرد.  یدستگیره

 .یداز تهران خارج نش-

اش آزاد شده با دهان بازمانده سورنا را نگاه کرد تا در بسته شد. نفس گرفته مقدمهیب کهیناز ا شهرام

 یدداد. از ترس تپش قلب گرفته بود و نخ با لجاجت دور انگشتش مانده بود. با دندان آن را کش یرونرا ب

 مانده بود. یانگشتش باق یرو یشجا یشد و باز شد، ول یمو نخ دو ن

 

بود که شهرام اسم  ینتر از آن امهم یبازداشت شهرام نداشت، ول یبرا یکمدر یچاصل سورنا ه در

. زدیصدا م یفیشعله هم سمانه را به اسم خانم شر ی. حتاشیلیسمانه را برد، اسم کوچکش را، نه فام

 عادت. یقطعاً از رو یاورد؟اسم کوچک سمانه را ب یدچرا شهرام با

نشان نداده بود که نگران فرار سمانه باشد. سر  یالعملعکسشده بود و سورنا  یراحضار سمانه د برای

 وارد اتاقش شد.  یکه ابهر انداختیدرد داشت او را از پا م

 . یدقربان... احضارم کرد-
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 گذاشت.  یزم یرا رو یوانداد و ل یینبزرگ پا یگرفته بود را با دو جرعه یامیکه از ق یمسکن 

 . کنمیصحبت م ی. من با خانم سهامیاریو مر یفیو خانم شر یسهام یخونه یریم-

 رفت.  یروناحترام گذاشت و ب ابهری

 برسد.  یبرود تا ابهر یرونرا برداشت تا به شعله اطالع دهد نگذارد سمانه ب یگوش سورنا

دادفر که خودکارش را  یدنرا باز کرد. با د یشهادر چشم یرا فشرد و چشم بست که صدا هایششقیقه

گذاشت و از دلش  یبود، از جا بلند شد و احترام نظام یاو سرش در پرونده کشیدیم اشچانه یرز

 ".محلیخروس ب یهگذشت "بد موقع

 یشخندانگار وارد اتاق خودش شده جلو آمد و با دست به او آزاد باش داد. سرش را بلند کرد و ن دادفر

 به نظر آمد.  تریدهکش اشیدهکش ینیزد و ب

 . یتحما یگل کاشت یدمشن-

خودش به اتاق او آمده  یو حاال تعجب نکرد که خودش با پا ینداو را بب ییروز را منتظر بود جا تمام

 . یستبود که فقط گوشزد کند کارش را بلد ن

 گزارش رو به سرهنگ دادم قربان. -

ز حرف زدن با یکم دستش را برا یک یناو نبود و هم یمجموعه یرسورنا ز یمافوقش بود، ول او

 او گذاشت.  یزم یشد و خودکارش را رو تریقدادفر عم یشخند. نگذاشتیم

 سرهنگ بود.  یزم یگزارشت رو یرو هم به کشتن داد یاحمد خراط یوقت-

 یر. عادت داشت به سه سال تمام تحقیدکوب یزم ینشان دهد محکم رو یالعملسورنا عکس کهیناز ا پیش

 عذابش.  ییهادش بود و امروز مااست یکه روز یاز مرد یدنشدن، آزار د

 . یرو کشت یروهامونن یناز بهتر یکیتو -

 شد.  یزروشنش ر یهاآورد و چشم یینرا پا صدایش

  دی؟یبچه رو هم به کشتن م ینبرات امضا کنم که تو ا خواییم-

ه نزند که شغلش ب یبود را سمت او پرتاب نکند؛ تا حرف یشکه جلو یرا مشت کرد تا زونکن دستش

 بست.  یخ یشهاو دست یختقلبش فرو ر شدیمثل هربار که به قتل احمد متهم م یول یفتد؛خطر ب

  ینم؟توه همهینکردم که مستحق ا یمن چه خبط ییدبفرما شهیم-

و به هجوم  یستادپنجره ا یرا دور زد و روبرو یزم کشیدیم یادانگار نه انگار که تا آن لحظه فر دادفر

 ماند.  یرهخ یابانبه دل خ هاینماش
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سال روش  یکها که بچه یتیمامور موقعتیب یتو سر عصبان یمن رو ازم گرفت یروین ینتو بهتر-

 . یرو به خطر انداخت کردنیکار م

 ود. بشده  یدفشرده بود که سرانگشتانش سف یزم یاش را آتقدر رودست مشت شده سورنا

 دادم.  یلتونرو تحو یقمصر یول-

 حال سورنا را بد کرد.  یرآمیزشتحقو نگاه  یدچرخ 

 خاک.  یرز یاحمد رو فرستاد یول-

راحت  یلیکرده و خ یاو را عصب یچشم بست و دادفر آنقدر نگاهش کرد تا مطمئن شود حساب سورنا

 رفت.  یرونبرداشت و از در ب یزم یو خونسرد خودکارش را از رو

رها کرد و سرش را  یصندل یش را روزد "دست از سرم بردار" خود یزم یرو یمشت محکم سورنا

. هربار که فهمیدیمهمتر بود را نم یشهم برا یاز توکل یمرد حت ینا ییددستانش گرفت. چرا تا یانم

 رداو را خُ  یناست و هم یآگاه یروین یهااز نخبه کوبدیکه او را م یکس دانستیم شدیم یرتحق

 خوردیکار م ینواقعاً به درد ا کهینبه ا یو حت کردیم ییداو را تا یهاو هر بار ته دلش حرف کردیم

او که بچه را  بینییشاز پ لرزیدیم یشها. او احمد را به کشتن داده بود و حاال دستکردینه شک م یا

 . دهدیبه کشتن م

 "ذارمی"من نم یدغر یشهالب ینو از ب ایستاد

را  یشکنجکاو توانستی. نمایستدیم یهامس یخانه یبه خودش قول داد بار آخر است که جلو آشیان

هوا خوردن او را  یکم ینآمده بود و ا یرونب یهواخور یکم یمهار کند و بعد از خوردن ناهار برا

 شهر به شمال شهر کشانده بود.  یجا ترینیاز شرق

رد در را که خاموش ک ین. ماشیندآمد او را نب یروناز خانه ب یبرد که اگر کس را عقب ینماش کمی

 یابانبود و آنقدر عجوالنه به سمت سر خ یدهآمد. رنگش پر یرونخانه باز شد و سمانه شتابان از در ب

 را روشن کرد و نامحسوس به دنبالش رفت.  ینماش اختیاریب یانکه آش یددو

خودش  کردیصحبت م اشیبا گوش یبا اخم و ناراحت کهیرا گرفت و در حال ینماش یناول یجلو سمانه

 انداخت.  ینا تو ماشر

او منبع راز بودند و او عاشق  یبرا یشو اعضا یسهام یبه دنبالش راه افتاد.  خانه زدهیجانه آشیان

 و حل کردن معما.  یجانه

کنار پارک کوچک  ینو گم کردن سمانه باشد ماش یکنگران تراف یانآش ینکهاز ا یشباالتر، پ کمی

 . یستاداو او با فاصله پشت سرش  یستادا یمحل
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شود و  یادهشد و به سمت پارک رفت و  او در حال چرتکه انداختن بود که پ یادهپ یناز ماش سمانه

باال رفته بود.  یوارکه از د یهمان کس یهشب ی. مردیستادسمانه ا یجلو ینه که مرد یادنبالش برود 

 ی. خودش را روشنیدیقلبش را م یصدا یانآش

 

ب کرد، مردانه نظرش را جل یساده یهامرد انداخت و کفش یهاکفشبه  یو نگاه یدباال کش صندلی

 مرد، همان مرد است.  ینشک نداشت که ا یول

بودن  یها عصبرا از جلدش درآورد و شروع کرد به عکس انداختن. در تمام عکس ینشدورب سریع

 لب خطاب به مرد گفت  یرز یانسمانه واضح بود. آش

 . ینمتبرگرد، بذار بب-

هر طور شده صورت مرد  خواستیشد، م یادهپ ینتکان نخورد و او کالفه از ماش یشرد از جام ولی

 .یندرا بب

رو را احاطه  یادهتمام پ یشانهاکه برگ یکوچک یهاجلو رفت و از درخت یکبار روییادهاز پ آهسته

 . یندکرده بود استفاده کرد تا سمانه او را نب

کرد و در  یرا ط یابانمرد از سمانه جدا شد و با سرعت عرض خ بارهیکها قدم مانده به آن چند

 پارک بود گم شد.  یو روبرو یابانکه درست آن سمت خ یاکوچه

و  ید. سمانه چرخیدبود کوب یستادها یشکه جلو یامدرسه یوارد یممشتش را به ن یکالفه و عصب آشیان

رفت و  یابانشاند. سمانه به آن سمت خها کشاخ و برگ ینخودش را ب یانبه اطرافش نگاه کرد و آش

 یسهام یانهخ ی. دور زد و دنبال سمانه تا جلویددو ینشبه سمت ماش یعسر یانشد و آش ینسوار ماش

 . یدفرمان کوب یرا پارک کرد کف دستش را رو ینماش یرفت. وقت

 بازم نشد. -

که  یستآنقدر هم گرم نکند که هوا  ینکرد به خود تلق یگذاشت و سع ینفرمان ماش یرا رو سرش

مرد همان مرد  ینمطمئن شد که ا یشترگرمازده شود. در ذهنش اتفاقات را دوره کرد و هر لحظه ب

 رباهاست پس هم دست سمانه بود. که آن مرد از آدم کردیاست. اگر فرض م

 یعد. سرخانه ش یجلو ینیماش یستادنداد که متوجه ا یهاش را به فرمان تکرا بلند کرد و چانه سرش

 را شناخت.  یامینظر ق یکو با  یدکش یینخودش را پا

 را برگرداند. رویش

 حتماً.  شنیجا مبهدارن جا-
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صحبت کرد، کنجکاو به او نگاه کرد. چند  یفونوارد خانه نشد و فقط چند لحظه با آ یامیق یوقت ولی

 آمد و به همراه او راه افتاد.  یرونلحظه بعد سمانه از خانه ب

 زد.  یادو ناخوداگاه فر یدرا به هم کوب یشهاکف دست نآشیا

 گفتم، احضارش کردن.  یدید-

 نگاه کرد.  یاصل یابانبه خ یامیق ینماش یچیدنبه پ ینهآ از

 . یستاز مرحله پرت ن کردمیسروان اونقدرا هم که فکر م ینپس ا-

 اش راه افتاد. خسته و کالفه از گرما به سمت خانه

 خونه. یمبزن بر یه؛امروز کاف یبرا یکاوکنج یان،خب آش-

 

. یستادنشد که به سرعت ا ییجلو ینکه متوجه ماش چرخیدیم یفرهاد سهام یحواسش دنبال حواش آنقدر

 یو صدا یستادا ینماش ی. وقتیدترمز کوب یرا رو یشپا ینقرمز ماش یهاچراغ یدنآخر با د یلحظه

دم  ایو هو یدکش یقداد و نفس عم یهتک یپشت صندل. سرش را به یدکش یضربه بلند نشد نفس راحت

 را سوزاند. اشیهکرده تا ر

. از بوق زدن متنفر بود کردیبود صحبت م یستادهکه کنار درب ا یبود و راننده با کس یستادها ینماش 

 را بلند کرد. یشصدا یدهنرس ینشد و جلو رفت و هنوز به ماش یادهپ یناز ماش ینهم یبرا

 رو آقا.  ینتسرعت؟ بکش کنار ماش ینتو ال یدبر یددوست دار-

شده بود  یرهبه او خ اشیمشک یهاکه با چشم یدختر یدنو با د یدرس یندر ماش یکلمه جلو ینآخر با

 . یستادا

 . یشونرو بکش کنار بذار مردم برن سراغ کار و زندگ ینماش ینخانم جان، ا-

کرد. آنچنان آرام  یبود خداحافظ یستادها ینماش رونیکه ب یگرینگاهش کرد و بعد با دختر د یکم دختر

اش پنجره یبه لبه یان. آششنودیمانده را نم یکدر تراف هایینماش بوق یکه انگار صدا ینهو با طمان

 . یدکوب

 خانم.  کشهیکه انقدر طول نم یخداحافظ یهداره.  دوستتون رو نگه دمیمن از طرف خدا قول م-

 یاندوستش تکان داد. برگشت و به آش یرا در شالش فرو برد و دستش را برا اشیمشک یموها دختر

 نگاه کرد.

 . یدیمرو د یگهدوباره همد یروز یه یدازت خوشم اومد، شا دلیلیب یلیخ-

 خودش زد.  ییقهشق یمتعجب نگاهش کرد و با سبابه رو آشیان
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  ی؟مشکل دار-

 تر شد و دختر دنده را جا زد. گتن یشابروها یانو آش یدبلند خند یبا صدا دختر

 اخم نکن؛ شاد باش دختر خوب.  یر،سخت نگ-

 یبرا یشده بودند راه یدمانده که ناام یکدر تراف هاییناش گرفت. ماشاز حالت دختر خنده آشیان

 . گفتندیها مبه آن یزیهر کدام چ ینخودشان باز کردند و در حال گذشتن از کنار ماش

 لب زد یانو آش دیدخنیم خیالیب دختر

 چشم مامان بزرگ. -

اش دختر خنده یدناز خند یانآش یحرکت اعصاب خوردکن بود، ول ینا کهینو با ا یدباز هم خند دختر

 گرفت. 

  خندی؟یم یمردم رو معطل کرد ی؟مشکل دار یا یواقعاً انقدر راحت-

 گاز فشرد.  یرو یشترب یکم دختر

 . بینمتیم-

 باز شد.  یشابروها یکم کم گره رفتیکه م ینشماند. به سمت ماش یرهخ ینشبه دور شدن ما آشیان

 انگار دختر خالمه.  بینمت،یم گهیسر راه من. دختره م یادم یرعادیهآدم غ یشکرت، هر چ یاخدا-

خودش هم دوست  یدکه شد فهم ینگافکارش لبخند آن دختر بود. وارد پارک یهمه یینهخانه پس زم تا

 .یندره آن دختر را ببدارد دوبا

در رها کرد و وارد  یجا جلورا همان یشهابلند سالم کرد. کفش یخانه شد و طبق عادت با صدا وارد

را  یفشرا تا کرده و در بغل گرفته بود لبخند زد و جلو رفت. ک یشآراسته که پاها یدنراهرو شد. با د

 جمع کرد و شانه باال انداخت.  یشتررا ب یشهاتک مبل انداخت و دوباره به او نگاه کرد. آراسته پا یرو

 . کننیباز گوش نم یزرو م یدبزرگه گفته نر یآبج گمیم یهر چ تربیتن،یب دونی،یم-

 یشپاها یلبخند او با دو کف دست رو یدنموفق نشد. آراسته با د یلیخ یکرد اخم کند، ول یسع آشیان

 . یدکوب

 آزاد. -

 تکان داد و به سمت آشپزخانه رفت.  یسر یانشگذاشت و آ ینزم یرا رو پاهایش

 ست؟ مامان تو آشپزخونه-

 برداشت و کانال را عوض کرد.  یزم یرا از رو یزیونکنترل تلو آراسته
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  کشی؟یتو آشپزخونه؟ خجالت نم رییدنبال مامان م یشهتو چرا هم-

 لبخند زد.  آوردیم یرونرا ب یوهمادرش که ظرف م یدنآشپزخانه با د یدر آستانه 

 ست. تو آشپزخونه یشههم یناهاش،خب ا-

 را باال داد.  یشابرو آراسته

ً ها نهاخانم یپس جا-  ست. تو آشپزخونه یتا

 برگشت سمت او.  یانرا گرفت و نگاه آش یشجلو رفت که در دم مادرش بازو آشیان

 بکشمش؟  ترسییبانو؟ م یمشده مر یچ-

 یرا رو یشهاکف دست آن گذاشت و کمر راست کرد. یرو را یوهرفت و ظرف م یزبه سمت م مریم

 به عقب خم شد.  یکمرش گذاشت و کم

به جر و بحث و  یشروع کن  خواییتو هم م کنه؛یم یتپسره از صبح نشسته ور دل من اذ ینواال ا-

 من حوصله ندارم.

 کاناپه نشست.  یرو به آراسته کرد و جلو رفت و رو آشیان

 ! یاپس؟ تو که دائم خونه گردونهیم یاون شرکت رو ک ی؟دارن یتو کار و زندگ-

 صدا بلند کرد. یماز آراسته، مر پیش

 داده.  یامروز رو به خودش مرخص یهست؟ دائم خونه یام کوا بچه-

 یمرا در آغوش گرفت. سر مر یمزد و بلند شد و مر یو آراسته لبخند بدجنس یدباال پر یانآش ابروهای

 .رسیدیم اشهینبه س یبه سخت

 خانم.  یانبسوز آش-

 رفت.  ییبلند شد و به سمت دستشو یشاز جا آشیان

 نداره.  یکه تازگ یندونه، ا یه یکیمامان و پسر  یدردونه یزچرا بسوزم؟ عز-

 آراسته پشت سرش راه افتاد. 

 نازدونه؟  ینیبب یزدم؟ چشم ندار یمن حرف یبابا بود یزعز یشهتو هم هم-

 یشههم یمچرا هم آراسته و هم مر دانستی. نمیدشد و در را رو صورت آراسته کوب ییوارد دستشو 

 دید؛یخود و آراسته نم ینب یتفاوت یچدر رفتار پدرش ه کهیپدر است، در صورت یزاو عز گویندیم

 . یخشک و منطق
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 یو حوله یدچک یشمانتو یاش روکوچک نگاه کرد. آب از چانه یینهو صورتش را شست و در آ دست

. به شدت کنجکاو بود بداند که سورنا برادر شعله را احضار یدصورتش کش یرا برداشت و رو یدسف

 نه.  یاکرده 

بود و کانال  یستادهرفت آراسته ا یرونب یکرد. وقت یزانآو یشو حوله را سرجا یدکش یقینفس عم 

 یباال انداخت و وقت یطبقه یبه راهرو ی. به سمت اتاقش به راه افتاد و آراسته نگاهکردیعوض م

کند  بازدر را  کهیناز ا یشبه سمت او رفت و پ آیندینم یینراحت شد که پدر و مادرش پا یالشخ

 زد.  یشصدا

شد و او هم پشت  یاناو کنجکاو نگاهش کرد. آراسته وارد اتاق آش یجد یچهره یدنبرگشت و با د 

 سرش.

  ی؟زد یگندشده؟ باز چه یچ-

 تشک تخت.  یتخت نشست و زد رو یآلود نگاهش کرد. جلو رفت و رو اخم آراسته

 بهت بگم.  یزیچ یه ینبش یاب-

 انداخت و کنار آراسته نشست.  یشکرد و شالش را تا شده رو یزانمانتو را درآورد و درون کمد آو آشیان

 شده؟  یچ-

 آورد.  یینرا پا یشصدا آراسته

 دختره حرف زدم.  ینمن با ا-

 . یندتر او را ببعقب رفت تا راحت یکم آشیان

 کدوم دختره. -

 زنگ زده خونمون.  کردمیهمون که فکر م-

 ابرو باال انداخت.  آشیان

  کردی؟یفکر م-

 آراسته سر تکان داد. 

 اون نبوده.  یآره، ول-

 اخم کرد.  

  یکیه؟مگه همون  ی؟چ یعنی-

 نگاهش کرد و بعد سر تکان داد.  یکم آراسته



 
 

      t.m\torfegan                           www.torfegan.ir                       ins:romantorfegan                      

 

P
ag

e
8
3

 

 نذار.  یهرزگ یو پار یطنتمش-

 . یدکش کردیجذابش م یلیاو که خ یشرته  یلبخند زد و دستش را رو 

 . یبود داداش یفقط شوخ دونم،یم-

 بوده؟  یدختره نبوده، پس ک ینبه هر حال اگر ا-

 فکر کرد و شانه باال انداخت.  یکم 

 روش نشده بگه.  یدشا-

 آراسته سر تکان داد. 

 رو دروغ بگه.  یزیچ یناست که چنهحرف ینسرتق تر از ا-

 بلند شد.  آشیان

  کنه؟یم یحاال چه فرق-

 پنجره رفت و پرده را کنار زد.  یبه دنبال او بلند شد و جلو آراسته

 . کنهیفرق داره، بابا هنوز چپ چپ نگاهم م-

 . یدکش یروندراورش ب یرا از کشو یدشسف شرتیو ت یدامن بلند مشک آشیان

 . یشها نکناون یماگر نه وارد حر ی،کن یشمعرف یباهاش ازدواج کن خواییر متازه گفته اگ-

 باعث تعجبش شد.  یننبود و ا یخبر یه. از دختر همسایدسرک کش یکم آراسته

 . یبهغر یبعج یزامروز همه چ یست،دختره ن ینا-

 . خندید

 . ییرفته دستشو یدخب شا-

 . یدعقب آمد و پرده را کش یکم آراسته

 . خورهیپنجره م یواال شام و ناهارشم جلو ،یدشا-

 را عوض کرد. یشهاکنان او را بدرقه کرد و در را بست و لباسخنده آشیان

از صورت مرد  یکم یحت اییهزاو یچکرد. از ه یشهاتخت نشست و شروع به مرور عکس روی

 مشخص نبود.

باال  یواراست که از د یمروز، همان مردمطمئن شد که مرد ا دیدیها مکه در عکس یاندام ییسهمقا با

 رفت.
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پرده را کنار بزند  کهینپنجره رفت و بدون ا یتخت بلند شد و جلو ی. از روشدیکم ذهنش روشن م کم

 نگاه کرد. آفتاب در حال غروب بود.  یروناستفاده کرد و به ب یرحر یتاز شفاف

 انم در ارتباطه. خ ینمرد برادر شعله باشه، قطعاً با ا یناگر واقعاً ا-

 . سر تکان داد. دانستیسمانه را نم اسم

 کمه.  یلیاطالعاتم خ-

ً راه رفت و نها کمی  . یستاددراورش ا یینهآ یجلو یتا

 سکوت کنم.  شهینم یبه سروان بگم، به خاطر لجباز یدباشه با یخونگ یهقض یناگر ا-

 باز شود.  اشیچیدهدرهم پ ید تا موهاسرش را تکان دا یرا باز کرد و کم یشموها ییرهو گ چرخید

 . کنمیکمکش نم یبخوام بهم اطالعات بده، مفت و مجان یدبا یول-

 به سمت در رفت.  یانبه او نگاه کرد. آش یرهفکر لبخند زد که آراسته در را باز کرد و خ ینا با

 چته؟ -

 خم شد.  یداد و کم یهدر تک ییرهدستش را به دستگ یک آراسته

  زنی؟یبا خودت حرف م ی؟شد یوونهد-

آدم خوش  یارآراسته بس دانستی. به او اعتماد داشت و میدرا به او بگو یزهمه چ خواستیم دلش

 که او هم مثل پدرش با کارش مخالفت کند.  ترسیدیم یاست؛ ول یفکر

 به او نگاه کرد.  ینهوارد اتاق شد و در را بست و دست به س آراسته

 رو انقدر مشغول کرده؟ فکرت  یشده؟ چ یچ-

 تخت نشستند.  یرا گرفت و دست آراسته را گرفت و با هم رو تصمیمش

 یچیه یگهد یمخالفت کن یا یکن یتماذ یاگر بخوا یول کنم،یم یفبرات تعر یزیچ یه خوامیم ین،بب-

 . شنوییازم نم

را از روز اول تا  یزه چهم یانشد. آش یرهبه جلو خم شد و به دهان او خ یسر تکان داد و کم آراسته

به  ی. وقترفتیباالتر م یشو ابروها نشستیتر مکرد. هر لحظه آراسته صاف یفهمان لحظه تعر

جا بلند شد و  زنه، آراسته ا یابدهد  یتها را به سروان حماکه عکس یردبگ یمتصم یدکه با یدرس جاینا

 کند مخالفت ینکهنگران از ا یان. آشیستادا یخال یوارد یروبرو

 

 . یستادسرش ا پشت
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  ی؟ناراحت شد-

 گذاشت.  یانآش یهاشانه یو دستانش را رو چرخید

 یاتو خونه.  رفتمیمتو بودم پشت سر اون مرده  یاگر من جا یدناراحت شم؟ شا یدناراحت؟ چرا با-

 . یهچ یانجر ینمتا بب گرفتمیخانم رو م ینا ییقهو  رفتمیامروز م

 دستانش گرفت.  یانخواهرش را م یهاو دست یدتا سر انگشتانش کش یانآش یهارا از شانه هایشدست

 . ینفقط مراقب خودت باش؛ هم ی،بر یشمن پشتتم، تا هر جا که پ-

 خود را به آغوش او سپرد. زد،یکه در چشمش سو م ییهابا اشک آشیان

 

×××× 

و  یندازدراه ب یزن جنگ روان ینبا ا خواستی. میدکش یشسمانه نشست و پرونده را جلو یروبرو 

 او را دو ساعت تمام در اتاق تنها گذاشته بود. ینهم یبرا

 ی. وقتشکندیمفصل انگشتش را م یو گاه کشدیکه سر ناخنش را م یدرا د یشهاچشم دست یراز ز 

را کف دستش  یشهافشار داد و ناخن یصندل یرا به  دسته یشهاآنقدر دست یداز سورنا ند یتوجه

 . شدند یدسف یشهاداد که تا دستار فش

به  یعاد یکرد چهره یاو نگاه کرد. سمانه سع ییدهرنگ پر یسرش را بلند کرد و به چهره سورنا

حالش  زد،یبه او م یمکه کولر مستق یدر اتاق اشیشانیپ یدرشت عرق رو یهادانه یول یرد،خودش بگ

 . دادیرا نشان م

 ً  بترساندش.  کهینکند، نه ا یبا اعصابش باز خواستینبرد، فقط م ییجواو را به اتاق باز مخصوصا

 داد.  یهسر داد و عقب نشست و تک یزم یرا رو پرونده

 . یماطالعات رو با هم دوره کن خوامیم یفی،خب خانم شر-

 را با زبان تر کرد.  اشیدهخشک یهالب سمانه

ً دق خوامیم-  . یدکن یفاتفاقات اون روز رو برام تعر یقا

 و انگشتانش باز شد.  یدکش یقینفس عم سمانه

 کردم، دوباره؟   یفچند بار تعر-

 سورنا سر تکان داد.

 دوباره. -
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 . داد یهتر شده باشد تکراحت یالشاش و خآزادتر نشست. انگار بدن منقبض شده سمانه

د و شروع به داد و کر یبدخلق هیشبچه رو دادم و اون هم مثل هم یاون روز مثل هر روز صبحانه-

 یخانم سهام یهااز گلدون یکیو دستش خورد به  یددو یرونکرد. ظرف رو پرت کرد و از اتاق ب یدادب

 و شکست. 

 شده بود.  یرهمشغول گوش کردن به حاالت سمانه خ سورنا

 گذاشت.  یزم یرا رو یشهاو دست یدرا جلوتر کش یسکوت کرد و او صندل سمانه

 .یدادامه بد-

#۵۵ 

مادرشون بود.  یادگارشدن؛ آخه اون گلدون  یعصبان یلیاومدن و خ یروناز اتاقشون ب یخانم سهام-

 به هم.  یخترو ر یززدن به بچه که وضع رو بدتر کرد و همه چ یپشت دست یه

بود  ییهازن از آن ینپا انداخت و سورنا به حالت نشستنش نگاه کرد. ا یتر نشست و پا روعقب یکم 

 یففقط تعر یانجر کردیتا احساس آرامش کند. حاال که فکر م بودیمسلط م یزهمه چ به یدکه با

 .  کردیمسلط صحبت م یلیاتفاقات آن روز است، خ یدوباره

 خب؟ -

 . یرونرو ندارن و بچه رو سپردن به من و از خونه رفتن ب یتحمل شلوغ یخانم سهام-

 .یدوسط حرفش پر 

  یرن؟گفتن کجا م-

 ینمانده رفته و ا یادگارکه از مادرش به  یااو به خانه دانستیب به او نگاه کرد. سورنا ممتعج سمانه

 . کردیم ییدتا یالییو یخانه یمدار بسته هایینرا دورب

 نگفتن. -

 . یدادامه بد-

. کردیکردن تو حموم آرومش م یباز یشهبردمش حموم. هم ینهم یکردم بچه رو آروم کنم و برا یسع-

کردن با آب و گوش کردن  ی. مشغول باززدمیبهش سر م یقهرفتم سالن رو جارو کردم و هر دق خودم

 بود.  یکموز

که از  یارا تصور کند. بچه یابچه ینکرد چن یرا نگاه کرد و سع یرونو از پنجره ب یدچرخ سورنا

و آب آرام  یکو با موز شکندیرا م یزکه همه چ شودیم یباالجبار آنقدر عصب یخوردن صبحانه

 . کندیم یباز یو به مدت طوالن شودیم
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شد و شروع کرد آب و  یاون باز هم عصبان یول یرون،ب یادوقتشه از حمام ب یگهرفتم و بهش گفتم د-

آوردمش و خشکش کردم  یروناز آب ب یشد. به سخت یسلباسام خ یکف رو پرت کرد سمت من، همه

 اشاز ج یآروم بشه و حت شدیکارتون باعث م یهم. فقط هم و بردمش تو هال و  براش کارتون گذاشت

 . یتکون نخوره؛ تام و جر

 کند.  یساز یربار در ذهنش تصو یندهم یکرد برا یچشم بست و سع سورنا

 بچه نبود.  یروناومدم ب یمن هم از فرصت استفاده کردم و رفتم حموم و وقت-

 بغض کرده ادامه داد. 

با  یستاز آثارش ن یاثر یچه یدمد یاونجا هم نبود. همه جا رو گشتم و وقت یفکر کردم تو اتاقشه، ول-

 تماس گرفتم.  یسهام یخانم و آقا

 انداخت و بغضش را قورت داد.  یینرا پا سرش

و بعد برم حموم  یادب یکیشونتا  کردمیاگر صبر م گمیده بار به خودم م یمن واقعاً متاسفم، روز-

 . افتادینم یاتفاق ینچن

 . کردیرا چرخاند و به او نگاه کرد که اشکش را با پشت دست پاک م یصندل سورنا

  ید؟دار یاچه رابطه یشهرام خالق یبا آقا-

درشت شد و صاف نشست  یشهاسرش فرود آمد. چشم یسورنا مثل پتک رو موقعیو ب ربطیب سوال

 و دوباره بدنش منقبض شد. 

 . ینهستن، هم یمبرادر خانم سها یشونا ی؟اچه رابطه-

 داد.  یهتک یزاو به م یبلند شد و جلو سورنا

  ی؟خانم سهام یا کنن؟یخطاب م یشما رو چ یسهام یآقا یفی،خانم شر-

 رفت. سمانه سردرگم نگاهش کرد و انگشتانش باز هم کف دستش فرو 

  ی؟چ یعنی-

 داد.  یهتک یزرا پشت سرش به م یشهاکف دست سورنا

  ی؟به چه اسم کنن؟ین مصداتو یچطور یعنی-

 سمانه شانه باال انداخت. 

 . یفیخانم شر یگنم-
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جذاب  ینکه در ع یشآورد و خم شد جلو و امان از صدا یینرا پا یشزد و صدا یلبخند نامحسوس سورنا

 .  انداختیبودن، لرز به بدن م

  کنن؟یشما رو سمانه خطاب م یشهرام خالق یپس چرا آقا-

 یسردرگم. وقت یاپاچه است کرد بفهمد دست یو سورنا سع یدتا دور اتاق چرخسمانه دور  هایچشم

 سورنا لبخند زد.   ید،سمانه لبش را گز

 خب؟ -

 دستش را یبار سر انگشتانش رو ینرا در هم قالب کرد و ا یشهاانگشت سمانه

 

 . فشردمی

 یدمن هستن و باور کن یکارفرمابکنم، به هر حال برادر  تونمینم یعادتشونه؛ من هم کار یخالق یآقا-

 . یستمن یخودم هم راض

 نگاهش کرد.  یخکوبم سورنا

 . یدندار یشونبا ا یارابطه یچشما ه فرماییدیم یعنی-

 و بلند گفت یو جد یدرا در هم کش یشجمع شده بود ابروها یکه افکارش کم سمانه

 ندارم. یشونبا ا یانوع رابطه یچسروان؛ من ه یرخ-

 برداشت و آن را دور زد. یزرا از م اشهیتک سورنا

 .یدبر تونیدیم-

 اش ثابت کرد. شانه یرا رو اشیعسل یفبلند شد و ک یشاز جا یعسر 

 با اجازه.-

 

×××× 

 

آرام از  ینهم یها خاموش بود، براچراغ یو وارد سالن شد. همه یچیدپ یشحوله را دور موها آشیان

 یکپنجره احساس کرد. ناخوداگاه  یرا جلو یزیکان خوردن چبه سمت اتاقش رفت که ت یوارکنار د

 خورد یگریپوش تکان د یدسف یات. هیدچسب یواردهانش گذاشت و به د یقدم عقب رفت و دستش را رو

 قلبش گذاشت.  یتازه آراسته را شناخت و دستش را رو یانو آش
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 مردم از ترس! -

 بود را باز کرد.  یانق آشبه اتا یدهجلو رفت و در اتاق خودش که چسب آراسته

 کارت دارم.  یاب-

 ینشست. اهرم صندل یصندل یرفت و رو اشیانهرا یزمتعجب وارد اتاق او شد و آراسته به سمت م 

 اشاره کرد.  یانبه جلو خم شد و به آش یکم ینهم یدهد، برا یهنتوانست تکشکسته بود و 

 . ینبش-

 یگریتخت برداشت و به سمت د یاو را از رو یهاباسبه تخت انداخت و جلو رفت و ل ینگاه آشیان

 پرت کرد. 

 . یاشلخته یلیخ-

 . دارمیاالن لباس عوض کردم، برم ینبابا هم-

 یخانه رو یگرد یعکس تمام جاهاآراسته بر دانستیبه اطراف انداخت. خودش هم م ینشست و نگاه 

 نظافت اتاقش حساس است. 

 پا انداخت.  یرو پا

 شده؟  یچ-

. خودکار یدکش یرونب یزم یرا از کشو یرا برداشت و کاغذ اشیگوش یزشم یو از رو یدچرخ آراسته

 کاغذ نوشت و به سمت او گرفت.  یرو یزیچ یگوش یبرداشت و از رو یرا از جا قلم

 . یربگ یاب-

 یدحال پرس ینخم شد و کاغذ را از او گرفت و در ع 

  یه؟چ ینا-

 را باال انداخت.  یشابرو یطانآن نوشته شده بود. آراسته ش یرو یه تلفنبه برگه انداخت. شمار نگاهی

 . یتشماره تلفن همراه سروان سورنا حما-

 .  خندیدیباز ماند و چند لحظه به او نگاه کرد که م دهانش

  یه؟چ-

 شماره.  یانگشت زد رو با

  ی؟کرد یدارو پ ینا یتو چطور-
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 به سر زانو خم شد.  یشهاآرنج ییهو با تک یدکش یششبه ته ر یدست آراسته

 . یرآوردیرو از کجا گ یناز دهنت در نره ا یجور یچبه پا ه یسه؛طرف پل یدوست، ول یهفکر کن -

 سر تکان داد.  سریع

 باشه.-

 عقب رفت. یکم آراسته

  ی؟کن یکارچ خواییخب؟ م-

 " دونمیفکر کرد "هنوز نم کردیکه به شماره نگاه م یدر حال 

 . یختر یشهاشانه یپرپشت او رو یباز کرد و موها یشکنار او نشست و حوله را از دور موها آراسته

 . یرتتبگ یکم جد یک یدشا طورینبه نظرم بهش زنگ بزن، ا-

 برادرش نگاه کرد.  یمشک یهالبخند زد و به چشم آشیان

 . یرهبگ یکه دارم مجبوره من رو جد ییهابا عکس-

 برادرش گذاشت.  یشانه یرا رو و او سرش یدخند آراسته

 . یممنون که همراهم-

 یشرتشت یاش بلند کرد و سر شانهرا از شانه یاناو را نوازش کرد. چند لحظه بعد سر آش یسخ یموها 

 را باال گرفت. 

 . یکرد یسمخ-

 بلند شد و به طرف کمدش رفت. 

 لخت بخوابم.  یدحاال با یفه،هام همه کثلباس-

 . یدخند آشیان

 ! خوابییمحجبه م یشههم یستن-

 خبر بده منم باشم.  یه یریتماس بگ یبلند شو برو. خواست-

 . رفتیاعصاب م یرو یشهتاکش هم یکاتاق انداخت که ت یواریبه ساعت د ینگاه آشیان

 فردا بهتره.   یساعت از دوازده گذشته، بمونه برا-

 رفت. یروناز اتاق ب یانسر تکان داد و آش آراسته
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 به آراسته انداخت.  یجا شد و نگاهبهتخت جا یرو آشیان

  ی؟اگر بگه شماره من رو از کجا آورد-

 . یچونشبپ-

را برداشت و  یشماره را گرفت. بعد از سه زنگ سورنا گوش یقیرا برداشت و با نفس عم اشیگوش 

 صاف نشست.  یانآش یچیدپ یکه در گوش اشیجد یصدا

 یت؟سالم. سروان حما-

 . یستادکنار پنجره ا ورناس

 . ییدبفرما-

 صداقت هستم. -

 . پرسیدیم یدبا یفکر کرد. امکان نداشت حدسش درست باشد، ول یکم سورنا

 صداقت؟  یانآش-

 یانبلندگو بگذارد و آش یرا رو ینشست. آراسته با دست اشاره کرد گوش یانلب آش یگوشه لبخندی

 بلندگو را روشن کرد. 

 . بله-

که بپرسد  یددر دهانش چرخ یاها را گره زد و لحظهآن دادیاجازه م یشکه ابروها ییا جات سورنا

 هم مهم نبود.  یلیموضوع خ ینتماس گرفتن او ا ییدر مقابل چرا یاش را از کجا آورده، ولشماره

 خانم صداقت.  ییدبفرما-

 . یدکش یقیسورنا نفس عم یمتعجب از عدم کنجکاو آشیان

 به دردتون بخوره.  کنمیکه فکر م دارم یمن عکس-

 گرم به داخل اتاق هجوم آورد.  یپنجره را باز کرد و هوا سورنا

 خب؟ -

 بر لب سر تکان داد.  یبه برادرش نگاه کرد و او با لبخند یعصب آشیان
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و تماس  یآگاه یاریدنم یفچرا تشر خوره،یعکس به درد من م ینا کنیدیخانم صداقت اگر فکر م-

  ید؟گرفت

 سرد شد. یشمعامله کند. صدا خواستیم یانآش خواهد،یاو چه م یدفهم بارهیک

 یست،ن یقانون یست،ا درست نبگم نه تنه یدبا یدوارد پرونده بش تونیدیعکس م یدر ازا یداگر فکر کرد-

 . یفتهاتفاق ب ینا دمیمن هم اجازه نم

 .بستاو تمام افکارش را خوانده چشم  کهینپر حرص از ا آشیان

 یدمن و دور نگه دار یدشما بخوا کهینپرونده شدم. ا ینمن وارد ا ید،چه نخوا ید،سروان، شما چه بخوا-

 . یستهم مثمر ثمر ن یلیخ

 سردش جان داد.  یهازد و دست گرم آراسته به دست نیشخندی

 کمکتون کنه.  تونهیکه دارم م یعکس-

 نشست.  زشیدر پنجره را چهارتاق باز کرد و پشت م سورنا

به  یدو بزن یدشما اون عکس رو قاب کن ینوقت معامله نکردم؛ بنابرا یچه یمتو زندگ یدبهتره بدون -

 . یرام. روز بخسراغ پرونده یرمخونتون و من هم م یوارد

 تشک تخت.  یرو زدیاز شدت خنده مشت م آراسته

 پرحرص به او نگاه کرد.  آشیان

 . یداحضارشون کرد یروزکه د یفیهخانم شر که دارم در مورد یعکس ید؟مطمئن-

دختر رو بدهد؛ او   ینبه ا توانستیدرد گرفته بود. نم هایشیقهبود که شق ییدهآنقدر دندان سا سورنا

 جسور شده بود.  یادیز

 به من.  دیدیو اون عکس رو م یایدخودتون م یخودتون با پا دمیخانم صداقت، بهتون قول م-

 شد.  بلند یشاز جا آشیان

 یارم؟رو براتون ب یقبل یهاو عکس یآگاه یامخودم ب یدقول داد کهینمثل ا-

 هاتون...عکس یناالن نسبت به ا یها نداشتم، ولبه اون عکس یازیخانم، من ن یداشتباه متوجه شد-

 مکث کرد و ادامه داد کمی

ها و عکس جاینا یایددتون مخو یدکنجکاوم. پس مطمئن باش قانونیتونیرغ هاییکنجکاو ییجهنت یعنی-

 . یرمن. و باز هم روز بخ یزرو م ذاریدیرو م
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نگاه کرد و بعد با حرص  یگوش یبه صفحه یکم یانرا قطع کرد. آش یمنتظر باشد گوش ینکهبدون ا 

 زد یادبود. فر یچیدهآراسته در اتاق پ یقهقهه یتخت پرت کرد. صدا یآن را رو

 من؟ اعصاب خراب  خندی؟یم یبه چ-

 اش را پس بزند. خنده یکرد ته مانده یتخت نشست و سع یرو آراسته

ً باحاله. دق یلیخ یارو یننه، به جون تو ا-  .دهیمثل خودته، باج نم یقا

 دست به کمر نگاهش کرد.  آشیان

 کنم؟  یکاربه اصطالح همزاد چ ینبا ا فرماییدیخب حاال م-

 . یستادا یانآش یبلند شد و روبرو 

 کردم حالت رو گرفت! یفک-

تخت افتاد و  یرو حسیزد و ب اشیعضالن یبه بازو یمشت محکم یانخنده سر داد که آش دوباره

 اش را قطع کرد و کنارش نشست. دستانش گرفت. آراسته خنده یانسرش را م

 موضوع انقدر برات مهمه؟  ینواقعاً ا-

 حلقه شد.  یشهاسر تکان داد و دست آراسته دور شانه 

 برگ برنده دست توئه، پس صبور باش. -

 حد همراهش باشد.  ینتا ا کردیکرد که فکر نمبلند کرد و به او نگاه  سر

 .یهآدم سفت و سخت یلیخ ندازه،یبابا م یاداون من رو -

 باال انداخت و آرام به طرف در رفت.  ییابرو آراسته

 . گردنیم یشوندخترها هم که دنبال بدل قهرمان زندگ-

مکث کرد  یکم یبرود، ول یرونب خواستیسردرگم به او نگاه کرد که در را باز کرده بود و م شیانآ

 شد.  یرهو برگشت و به چشمان او خ

 بچه! یدار یشدر پ یجنگ سخت-

تخت و کوسن کوچک را برداشت و پرت کرد  یرو یدتازه متوجه منظور آراسته شد.  دست کش آشیان

 را بست و از پشت در صدا بلند کرد.  سمت در. آراسته با خنده در

 که گفتم فکر کن.  یزیکم به چ یکسرکار؛ تو هم  یرممن دارم م-

 زد.  یادفر آشیان
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 برو دنبال کارت. -

 در را باز کرد و سرش را داخل برد.  یال آراسته

 !یخودت رو به دردسر بنداز ینکن یکار-

 سر تکان داد.  آشیان

 راحت باشه؟  یالمخ-

 هول داد.  یرونو سر آراسته را به ب بلند شد 

 برو سر کارت. -

آراسته در را باز کرد و سرش  بارهیکتخت پرت کرد.  یخودش را رو یددر ساختمان را که شن صدای

 .یدرا داخل برد و او از جا پر

 ات نگرفت؟حقه کهیناز ا یا یجون من از سروان ناراحت شد-

 

 رفت. یروندر را به هم زد و ب یعسر دنبال کوسن دوم گشت که آراسته آشیان

×××× 

از  خواستینم یاعصاب او بود؛ ول یدختر بدجور رو ینمشت شد. ا یشموها یانسورنا م هایدست

 یانبا آش دانستیبازنده نشان خواهد داد. م یکاعمال قدرت او را  کردیقانون عمل کند. حس م یقطر

 آورد.در  او را به زانو یدجنگ خاموش شده و با یکوارد 

کل شهر به سرفه انداختش. در یدود گرفته یو هوا یدکش یهدم کرده را به ر یو هوا یستادپنجره ا کنار

لوس بود و از خود  یابود  یدهکه د ینشده بود؛ هر دختر یدختر یچاش جذب هو پنج ساله یس یزندگ

 یتیجذاب یچه ایشبر یدختر ینو چن آمدیبرنم یمشکل ینکه از پس کوچکتر یادردانه یزعز یاو  یراض

 ییاز آن دست دخترها کردیخود لوس کردن بود و فکر م ینوع یشتنها برا یاننداشت. جسارت آش

 . پسندیدیبودن را م ینوع از خودراض یناحوال ا یناست که تحمل شکست را ندارد؛ با تمام ا

که  دانستیرا هم م ینا ید، ولدار یخواهر ینافتاد و در دل خدا را شکر کرد که چن یناآرم یاد به

 همکار او باشد.  توانستیآنقدر جسور که م یناست؛با دل و جرات تر از آرم یلیخ یانآش

 یدسرد شده احساس شعف کرد. فقط باجنگ  ینوارد ا یشخص ینبا چن کهینافکارش لبخند زد و از ا به

 .  شودیم یروزو مطمئن بود پ کردیم یداراهش را پ

 رفت.  یرونکرد و کتش را برداشت و از اتاق بفکر  کمی

 . یامیق-
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 . یدپا کوب قیامی

 به من خبر بده.  یعشد سر یسهام یاز خونه یاگر خبر یرون،برم ب یدمن با-

با دفتر روزنامه تماس  رفتیم یینها را پاکه پله طورین. همیچیدپشت سرش پ یامیق یدنپا کوب صدای

لبخند زد و پشت فرمان  یدرس خواستیکه م یزیبه چ یند. وقتگرفت و خواست با شوکت صحبت ک

 را روشن کرد و راه افتاد.  یننشست. ماش

 منتظرم باش خانم صداقت.-

 ینترراحت دانستیکه آدرسش را از شوکت گرفته بود پارک کرد و راه افتاد. م یابانیرا سر خ ینماش 

 فاصله داشت شد.   یانآش یوچه با کوچهکه دو ک یسوپر یناز کسبه است. وارد اول یقراه تحق

 یدشسف یشته ر ینشو با عرقچ چرخاندیتربتش را در دست م یحنشسته بود و تسب یزپشت م یرمردیپ 

 . کردیصورتش نشسته بود پاک م یکه رو یرا از عرق

 یا زنت پر از آدامس و شکالت انداخت. منتظر شد یبه قفسه  ینگاهو  یستادا یزجلو رفت و کنار م 

 برود.  یرونب کردیکه داشت اجناسش را حساب م

 یتمام اهال یرمردبود و پ یسوپر محل یک. کردیچشم به او نگاه م یرحساب کتاب ز یندر ح پیرمرد

 بود.   یبعج یشبرا یو حضور سورنا کم شناختیرا م

ها بود در دادن آن در حال بو یدر گذاشته بودند و پسر جوان یآفتاب گردان داغ که جلو یتخمه بوی

 بود.  یچیدهسوپر پ

 کرد.  یرمردرفت سورنا رو به پ یرونکه ب زن

 . یدسالم پدرجان، خسته نباش-

 . یدکش اشیشانیپ یرا رو ینشخودش را باد زد و باز هم عرقچ یریبا بادبزن حص پیرمرد

 بابا جان.  یمونده نباش-

  دید؟ینوشابه خنک به من م یه-

 حبوبات بود اشاره کرد.  یکه پشت قفسه یکوچک یدق یخچالبه  پیرمرد

 بردار.  یخچالاز تو اون -

 . یزرفت و نوشابه را برداشت و برگشت سمت م یخچالطرف  به

 بمونم؟  جاینکم ا یک تونمیواقعاً گرمه؛ م چرخم،یم جایناز صبح دارم ا ید،ببخش-

  نازکش را با زبان تر کرد. یخوردهچروک یهالب پیرمرد
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 راحت باش بابا. -

 کنار خودش را به جلو هول داد.  یکیپالست صندلی

 پنکه.  یروبرو جاینا ینبش یاب-

بود که از کجا  یناش خورد و به فکر ااز نوشابه یپنکه نشست و کم یو روبرو یرمردکنار پ سورنا

 کارش را راحت کرد.  یرمردشروع کند که پ

 جوون؟  یدار یکارچ جاینا-

 گذاشت.  یزم یا رونوشابه ر 

 . گردمیدنبال خونه م-

 بود اشاره کرد.  یانآش یکه خانه یدست به سمت با

 مشکل دارم.  دونید،یم یکردم، ول یداخونه تو دو کوچه باالتر پ یه-

 انداخت.  یزم یرا رو ینشخودش را باد زد و عرقچ تریعبا بادبزن سر پیرمرد

  یه؟مشکلت چ-

 همه. م یلیمن خ یبرا یههمسا-

 جا شد. بهجا اشیهچهارپا یرو پیرمرد

 راحت.  یالتهمه خوبن، خ جاینا-

 .و رو به او کرد یداش را سر کشاز نوشابه یبست خورده کمکه احساس کرد به بن سورنا

ام از بابت خانواده یالمخ خوامیاز صبح تا شب هم سر کارم، م کنم،یم یمن با مادرم و خواهرم زندگ-

  شناسید؟یاون کوچه رو م یشه. شما اهالراحت با

باربزن  یآمده بود راه انداخت و دوباره نشست و دسته یدنخر یبستن یرا که برا یاپسر بچه پیرمرد

 را در دست گرفت. اشیریحص

  گی؟یرو م یشمهستان ش-

 سورنا سر تکان داد. 

 یست؛از سال رو خونه ن یکه نصف یهلخانم اقبا یخونه یکیشنداره.  یشتراون کوچه که پنج تا خونه ب-

 هاش.  بچه یشخارجه پ رهیم

آن کوچه  ینکرد، داشت به ساکن یزرا ر یشهاچشم یرمردو پ یدرا جلو کش اشیکنجکاو صندل سورنا

 . کردیفکر م
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خودشون  یهاش همه رفتن سر خونه زندگ. بچهیهفرهنگ یکه بازنشسته یهصبور یآقا یبعدش خونه-

 تنهاس.  و بنده خدا

 حرکت داد. یعترو بادبزن را سر یدکش آهی

 پارسال فوت کرد. ینزنش هم-  

 گذاشت.  یزم ینوشابه را رو یخال ییشهش سورنا

 خدا رحمتشون کنه. -

 ادامه داد.  پیرمرد

 صداقته. یآقا یخونه ی،خانم اقبال یخونه یروبرو-

 زبانش را نگه داشت.  یسورنا برق زد، ول هایچشم

 یشکیدختر. پسرش که ه یهپسر داره با  یه. یهخانم خوب یلیبوده و خانومشم خ یصداقت نظام یآقا-

 یه،چ یهخبر یا یلهوک دونمیسر کار تا شب. دخترشم نم رهیسرش به کارشه و صبح م یده،ند یازش بد

 . نویسنیم یزکه واسه روزنامه چ یناهم

 سورنا لبخندش را جمع کرد. 

 خبرنگار پدرجان.-

 یو درشت صورتش وصله یزر یهاچروک یانم یفشو رد یمصنوع یهاو دندان یدخند مردپیر

 به نظر آمد.  یناجور

ً ایمینها قدخونواده ینمغازه دارم. ا جاینو پنج ساله ا یسخب پسر جون من ب-  یآقا ین. مخصوصا

 اومد.  یاخونه به دن ینصداقت که پسرش تو هم

 شد.  یکورنا نزدبه س یآورد و کم یینرا پا صدایش

 پسره سر به راتَر از دختَرس.  یول-

 سرش را خم کرد.  یکم یامد،حرف خوشش ن یناز ا کهینبا ا سورنا

 چطور؟ -

 . دادیبادبزن را تکان م طورینهم پیرمرد

 یواسه خودت دشمن تراش گفی. مگییکه شما م ینهم یابشه  یلدختره وک خواسیصداقت نم یآقا-

بره  ذارهینم یگهبشه د یزیخب... باباهه گفته اگر چ یکار خودش. ول یتره رفت پدخ یول کنی؛یم

 سر کار. 
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  یددر فکر فرو رفته بود با لبخند پرس یکه حساب سورنا

  دونید؟یرو از کجا م هاینواقعاً ا-

 زد.  یزینگاهش کرد و او لبخند مسالمت آم پیرمرد

 . یگهبه خانومم م یزوجورن؛ همه چ یلیمن با خانوم صداقت خ یالع-

 لب زمزمه کرد.  یرز سورنا

 . یقابل اعتماد یعجب دوست-

 . یدسورنا را د یهابود فقط حرکت لب ینسنگ یکم یشهاکه گوش پیرمرد

 ؟  یچ-

 سورنا سر تکان داد. 

سه  شهیما م ییهست که همساکه تو اون کوچه یاحداقل مطمئن شدم از چهارتا خونه ی،ممنون حاج-

 هستن.  یخوب یهان آدمتاشو

 سورنا زد.  یشانه یبا دست لرزانش رو پیرمرد

 راحت. یالتباباجان، خ یاربرو اسباباتو ب-

 

 گذاشتیم یشپولش را جلو ییهبق کهیدر حال یرمردگذاشت. پ یزم یبلند شد و اسکناس را رو سورنا

 .یدپرس

  ای؟یکارهخودت چ یراست-

 شلوارش سر داد.  یبا داخل جپولش ر ییهلبخند زد و بق سورنا

 هستم پدر جان.  یسمن پل-

 . یدبرداشت و باز به صورتش کش یزم یرا از رو ینشو عرقچ یدخند پیرمرد

 خوب شد.  یلیخ-

از  یردبگ خواهدیاز او بپرسد کدام خانه را م کهیناز ا یشرا فشرد و پ یرمرددست لرزان پ سورنا

 صداقت چه کند. یانبا آش یدبا تدانسیم یگررفت. حاال د یرونمغازه ب

 

×××× 
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 نشست.  دادیگذاشته بود و محکم تکان م یشپا یکنار جهان که دستش را رو فرهاد

  ی؟خالق یآقا یدخوب-

 یرا متوقف کرد. چروک نامرئ یشاو انداخت و جهان با گرفتن رد نگاه فرهاد حرکت پا یبه پا نگاهی

 رد.  شلوار کرم رنگش را با کف دست صاف ک یرو

 خوبم. -

 یکه کنار تلفن در حال خواندن روزنامه بود نگاه یاتیبرداشت و به ح یزم یکنترل را از رو فرهاد

 آورد.  یینرا پا یشانداخت و صدا

 .یایدمضطرب م یبه نظر کم-

ندارد، البته به جز چند  یحس یچمرد ه ینا کردیحس م ینگاهش کرد. گاه یبرگشت و عصب جهان

که  دانستیو فقط خدا م خواستیم ییبه دست آوردن دل شعله دائماً از او راهنما یسال اول که برا

ً حس نکرد عم وقتیچشعله به او عالقمند شود، چون ه خواهدیچرا م  دخترش را دوست دارد.  یقا

ام پنج . نوهیستن یمادرها هم خبر پدریب ینکرده تو اتاقش و از ا ینباشم؟ شعله خودش رو زندان-

 . کنهینم کارییچه کسیچگم شده و هروزه 

 را روشن کرد.  یزیونداد و تلو یهمبل تک یبه پشت فرهاد

 . زننیامروز فردا زنگ م یدمطمئن باش-

 تلفن بلند شد.  یحرفش تمام نشده بود که صدا هنوز

را  دستگاه بود یکه رو یچیفشرد و پ یبوردک یرا رو یاانداخت و دکمه یزم یروزنامه را رو حیاتی

انداخت و با دست  ینگاه کردیبود و به او نگاه م یستاده. بلند شد و به فرهاد که کنار جهان ایچاندپ

 اشاره کرد. 

 . یدجواب بد-

و به  یستادراه ا یانها بلند شد. جهان مشعله از پله یپاها یبه سرعت جلو رفت و درجا صدا فرهاد

 چند روز وارد سالن شد نگاه کرد.  ینا یهاز هم تریکش یادخترش که با کت و دامن سورمه

 تماس گرفتن؟ -

و او به سمت  یستادجا ا. جهان چشم بست و همانیددستش را پس کش یعدستش را گرفت و او سر جهان

 فرهاد رفت. 

 . یگهبردار د-
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 را برداشت.  یبود با زنگ چهارم گوش یگوش یکه دستش رو فرهاد

 بله؟ -

 . یدرس یبه گوش هاینق و رفت و آمد ماشبو یصدا یاناز م یمرد صدای

 . یدخبر داد یسبه پل-

 جواب داد.  یعسر فرهاد

 خبرنگار فضول بود.  یهنه، چاپ روزنامه کار -

 . گیرمی. تماس میدپول رو جور کن دمیاومده وسط. دو روز بهتون فرصت م یسپل یبه هر حال پا-

چشم  یدیبود با ناام یتورمان یکه پا یاتیبلند شد. ح یقطع گوش یبدهد صدا یفرهاد جواب کهیناز ا پیش

 بست. 

 قطع کرد و جاش مشخص نشد.  یعسر بارینا یباز هم سمت شرق، ول-

 یشپاها یالک زده یهاانداخت و به ناخن یینداد و سرش را پا یهتک یرا به پشت صندل یشهادست شعله

 شد.  یرهخ

  شه؟یچرا تموم نم-

 اش انداخت. ش را دور شانهفرهاد کنارش رفت و دست

 . یزمعز شهیتموم م-

 ها باال رفت. به جهان از کنارش رد شد و از پله اهمیتیدست فرهاد آزاد کرد و ب یررا از ز اششانه

 رفت که به سورنا خبر دهد. یاطبه ح حیاتی

 

 تماس گرفت. یاتیدر حال بازگشت به اداره بود که ح سورنا

 چه خبر؟ -

 رفتن.قربان تماس گ-

 . یددرخت چنار کش یرز یابانرا کنار خ ینفالشر را زد و ماش سورنا

 خب؟ -

ً نها ید،خبر داد یسگفتن به پل-  دو روز وقت دادن.  یتا
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تر کرده است. کار او را سخت یانآش یرفرمان زد و فکر کرد تمامش تقص یرو یمشت محکم سورنا

 بود.

 ید؟کرد یداجاشون رو پ-

 . یدرا شن یاتینفس ح صدای

 از همون شرق بود.  یبود ول یقهدو دق یرمتاسفم قربان. ز-

االن  خواهدیاست که دلش م یعصب یانرا قطع کرد و حس کرد انقدر از آش یگوش حرفیب سورنا

 داشت. یازکه در دستش بود ن یبه عکس یول گفت؛یبه او م توانستیبود و هر چه م یشجلو

. یفتدب یگریو منتظر باشد تا اتفاق د یردجا آرام بگ یک توانستیراه افتاد. نم یسهام یسمت خانه به

 .کردیخانواده صحبت م یبا اعضا یدبا

 را که در سر داشت.  یزیرا دوره کرد و چ  یرمردپ یهاحرف یگرد باریک 

به  یشد نگاه یادهپ یو وقت یچیدپ یسهام یخانه یابانراه گرفت و به خ یندو ماش یناز ب یسخت به

را درآورد و  یشهاخلوت بود. با تک زنگ وارد خانه شد و کفش یشهش انداخت. کوچه مثل هماطراف

به خون نشسته به  یهاراهرو را تمام کرد چشمش به جهان افتاد که با چشم یگذاشت. وقت یکنار جاکفش

ً دق یش،روبرو  جلو رفت و خم شد.  یشده. کم یرهبود خ یزیونکه تلو ییجا یقا

 . یخالق یسالم آقا-

 بلند شد و دستش را طرف سورنا گرفت.  یعبه خودش آمد و سر جهان

 ... متوجه ورودتون نشدم. یدببخش-

جلو آمد و سورنا سر  یاتیبود نگاه کرد. ح یستادهکه خبردار ا یاتیدستش را محکم فشرد و به ح سورنا

 تکان داد. 

 ندارم.  یبا شما کار-

 اومده؟" یچ یو گنگ به سورنا نگاه کرد. "پس برا جینشست و جهان  گ یزبرگشت و پشت م حیاتی

 

شعله او را هول داد. جهان  که انتظار  یو سرش را در آغوش گرفت، ول یستادا یشجلو یعسر جهان

تمام  یسرخورد و افتاد؛ ول ینزم یهاکف یالعمل را نداشت دو قدم عقب رفت و روعکس ینا

 یسسره خ یکبلند شد. پشتش  یشاز جا یعبود. سرزدن  یغچشمانش هنوز در حال ج یشپ اشینگران

کرده بود،  اشیوانهکرده بود، مرگ سارا د اشیوانهدوش د یو صدا کردیو آب از آن چکه م ودشده ب

شاهد مرگ  یناز ا یشاش بشعله یدش،ام ینآخر خواستیکرده بود و نم اشیوانهکردنش د یخودکش

 او وفق دهد. یو تجمل ینماییس یت خودش را با زندگکه نتوانس یباشد. مادر اشارادهیمادر ب
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 حمام کشاند و در را بست و بغلش کرد.  یرونمحکم به ب باریناو را گرفت و ا دست

 .یزمدخترم... عز-

. جهان صورتش دیدینم یزچ یچشده بود و انگار نگاهش آنجا و ه یرهآرام شده و به در حمام خ شعله

 را قاب گرفت. 

 . شهیدرست م یزچ... همه یزمعز-

از نفس  یششعله برا یدرست نفس بکشد، ول توانستیو نم خشک شده بود یتخودش مثل کبر دهان

 تر بود. هم مهم

که خودش را به  یردرا بگ یشبه در حمام او را عقب زد و جلو رفت. جهان خواست جلو یرهخ شعله

داد.  یهرا به در تک اشیشانیشت و پدر گذا یرا رو یشهابازش نکرد. کف دست یدر حمام رساند، ول

تا  ترا بس یشهاو حس کرد تا آخر عمر از آب متنفر خواهد بود. چشم زدیم یروندر آب ب یراز ز

که در  یتنها کس شد؛یفراموش کند سارا زنده م کردیم یو سع بستیرا م یشهااگر چشم یدشا یند،نب

 دوستش داشت، تنها همدمش.  یادن ینا

 یرا رو یشهاافتاد. جهان دست اشیشانیپ یدر رو یهارگه یرا به در فشرد تا جا اشنییشاپ آنقدر

 و انگشتش را رو به او گرفت.  یدچرخ یعاو گذاشت و  شعله سر یشانه

 وقت به من دست نزن.  یچه یدی؟وقت، شن یچه یگهد-

 شد.  یرهمبهوت به او نگاه کرد تا وارد حمام شد. شعله برگشت و به او خ جهان

 . یرونب یامتا خودم دلم بخواد ب یایتو حموم نم-

 قدم جلو رفت.  یک جهان

 اما دخترم...-

 را بلند کرد.  یشبه او صدا یرهخ شعله

 من رو با مادرم تنها بذار.-

سر بلند کرد و انگار از پشت در حمام پرت شد  یعجهان نشست. جهان سر یشانه یرو یگرم دست

 خوش نشد. دل یزچ یچبه ه وقتیچاو ه یبود، ول یدهدخترش خر یدلخوش یکه برا یادر هال خانه

 . یدآهسته پرس سورنا

 حالتون خوبه؟ -

 . یدصورتش کش یدستش را رو کف
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 یگهمادرش تنها موند د یبا جنازه یکه تو اون حموم لعنت یساعت یکبعد از مرگ مادرش، بعد از -

 وقت خوب نشد.  یچه

 بوده باشد.  اییتراژد ینشعله چن یپشت سرد کردیوقت فکر نم یچرد. هبه او نگاه ک ینغمگ سورنا

 با شما نداشت؟  یخوب یرابطه-

 . یدرا در هم کش یشابروها 

 شم که بشه اسمش رو رابطه گذاشت.  یکوقت نذاشت انقدر بهش نزد یچه-

 لند شد. ب یشمتاسف باشم؟" چند لحظه بعد از جا یک یتکان داد و چشم بست "برا یسر سورنا

 بود؟  یالعمل پسرتون چعکس-

 به قامت بلند او انداخت و شانه باال انداخت.  ینگاه جهان

 . ینمادرش مرده، هم دونستیاون بچه بود، فقط م-

 جهان را گرفت.  یدد یشد و جلو یکنزد یزیوندو قدم به تلو 

 شما رفت؟  یبپرسم چرا آقا شهرام از خونه تونمیم-

 باال برد.  یرا کم یشصدا یشدم تریعصب که هر لحظه جهان

آخر هم که  کرد،یو نه کار م خوندیموفق نبود؛ نه درس م یکار یچبود و تو ه یفضع کهینا یبرا-

 کردم.  یرونشمعتاده خودم ب یدممن فهم

 یبه جا یپدر، آن هم در مقام جهان خالق یکبود که  یبعج یشرا باال داد، واقعاً برا یشابرو یتا یک 

 کند.  یروناز پسرش او را ب یریدستگ

 . یستاداو ا یرا دور زد و روبرو یزکرده بود بلند شد و م یداپ یدنشن یبرا یکه انگار تازه گوش جهان

 بهش گفتم انجام بده برعکسش رو انجام داد.  یهر چ کهینا یبرا-

 قطع شد.  یچیدکه در هال پ یششعله و صدا ینسنگ یهاقدم یبا صدا اشجمله

 . یخالق یآقا یبهش سخت گرفت یادیز یدشا-

 یآمد و  او ب یینها پا. نگاه جهان با شعله از پلهیندتا شعله را بب یدو چرخ یدخودش را عقب کش سورنا

 به او جلو رفت.  یرهجهان و خ یتوجه به سورنا تا دوقدم

 خوایینطور که تو ماو خواستینم ی،بد ییرشتغ خواستیمامان بود و نم یهشب یادیشهرام ز یدشا-

 رفتار کنه. 

 پا انداخت.  ینشست و پا رو یباال انداخت و به طرف مبل رفت و رو شانه



 
 

      t.m\torfegan                           www.torfegan.ir                       ins:romantorfegan                      

 

P
ag

e
1
0
4

 

 کرد، شهرام معتاد شد.  یمامان خودکش-

 زد.  یادفر یندش را بباو که سرش را باال گرفته بود تا پدر یزده جلو رفت و روبروشتاب جهان

  دونی؟یتو من رو مقصر مرگ مادرت م-

 یدن. حرکاتش آنقدر حساب شده و خونسرد بود که سورنا فکر کرد در حال دیدشعله باال پر بروهایا

 شده.  ینبارها تمر یشاست که از پ یشینما

 دونی؟یم تقصیریمگه شما خودت رو ب-

 

 و دوباره جلو رفت. یستادسردرگم دو قدم عقب رفت و ا جهان

 من مقصرم؟  یها فکر کردسال ینتمام ا شه،یباورم نم-

 یعیآدم طب یک یخنده ینو پر صدا که سورنا هم تعجب کرد. ا ی. آنقدر طوالنیدبلند خند یبا صدا شعله

 یرهبرگردد به شعله خ کهینسورنا خورد و بدون ا یینهنبود و جهان آنقدر عقب رفت تا پشتش به س

 ماند. 

 . بلند شد و جلو رفت یعقطع شد و سر بارهیکشعله  یخنده صدای

 . یخالق یآقا یمادرم رو تو کشت یش،با استثمارت کشت یتش،هات کشتبا بکن نکن یش،تو کشت-

 . یدرا باز کرد و دور خود چرخ هایشدست

 . یمادرم رو تو کشت-

 او را پرت کرد.  یهاعقب رفت و دست یجلو رفت و او را گرفت و شعله قدم جهان

 مگه نگفتم به من دست نزن؟ -

 شد. یرهاش گذاشت و به او خا دو طرف صورت گر گرفتهدستانش ر جهان

 عقب رفت.  یقدم شعله

 .  یکرد یرونشبعد هم ب ی،شهرام رو تو معتاد کرد-

 انداخت.  یگرد یپا یرا رو یشمبل نشست و پا یرو دوباره

وردم زن داشتم که انقدر بهش فشار آ یهکن، بگو  یفتعر گمیکه م جورینبه بعد سرگذشتت رو ا یناز ا-

 تا آخر خودش رو کشت. 

 زد.  یادفر جهان
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 خودش رو به خاطر من بکشه؟  ید. چرا بایرهطالق بگ تونستیم-

 گذاشت.  یشپاها یها را روسرخ شد آن یشهاکف دست یو وقت انقطاعیدست زد، بلند و ب شعله

 . یبود یدهاش خردهتو اون دختر رو از خانوا ی؟تو راه برگشت براش گذاشته بود-

هم به پرونده  یربط یچه یدحجم اطالعت که شا ینشد. درک و هضم ا یججهان باز ماند و سورنا گ دهان

 نداشت واقعاً سخت بود. 

 شعله پوزخند زد. 

 که نرفته؟  یادتمن همدم مادرم بودم، -

 جهان ناباور سرش را تکان داد. 

  یدمش؟بهت گفته؟ گفته خر یچ-

 شد. آونگ  یگرد یپا یشعله رو یپا یک

 یوقت دی،یخرج عمل مادرش رو م یخارج، وقت فرستییرو م یکارشبرادر ب ینگو دروغ گفته، وقت-

روش  شهیم اییگهاسم د دی؛یخواهرش رو م ییزیهو جه دیینجات م یپدرش رو از ورشکستگ

 گذاشت؟ 

 زد.  یادفر جهان

 من عاشقش بودم. -

 شد.  تریقشعله عم پوزخند

 . یدنهخر اشیگهاسم د شما یاقبا سبک و س-

 را فشرد.  یشهابه خون نشست و لب هایشچشم

اصالتت  گفتییم خوردیکه تا تکون م یعاشقش بود گرفتی؟یم یرادکه از هر حرکتش ا یعاشقش بود-

و  ینکه دائم توه یعاشقش بود ی؟من جا بنداز یخودت رو تو زندگ تونییوقت نم یچو ه یهدهات

  کردی؟یم یرشتحق

 یگرد یدها شعله دهان باز کرده بود. شاباور کند، بعد از سال شنیدیرا که م یزهاییچ توانستینم جهان

 جان به لب شده بود از سکوت. 

 رفت. یرونسرتکان داد و از خانه ب فقط

 یست،احساس ن یزن ب ینو در دل گفت " ا یدکرد را د ینگاه فروزان شعله که پدرش را همراه سورنا

 یاتیبه سمت ح یعحضور داشته سر یخانوادگ یدعوا یکدر  کهینمتنفره"  معذب از ااون از پدرش 

 . یستادرفت و کنارش ا
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  یدی؟فهم یدی،نشن یدیشن جاینا یهر چ-

 نگاهش کرد.  حیاتی

 قربان؟  یدمشن یمگه چ-

کند،  گفت فراموش یاتینگذاشت. به ح یرتاث یشرو یامزاح او ذره یآنقدر حالش بد بود که حت سورنا

اش چه کند. تمام با خانواده تواندیمرد م یکمطمئن بود امکان ندارد خودش فراموش کند که  یول

جهان  یمغرضانه بود، ول یشعله کم یهاحرف ید. شایختجهان قائل بود فرو ر یکه برا یاحترام

 جا را ترک کرد. بدون دفاع آن

حضور او را  یحت کردیا شعله که فکر محرف ب یکرد و بدون کالم یاتیاز ح اییسرسر یخداحافظ

 فراموش کرده خانه را ترک کرد.

 

دم کرده هم حس کرد نفسش  یهوا ینبا ا یو حت یدکش ینهرا به س یدهتفت یآمد هوا یروندر خانه که ب از

دور مانده بود و حس  یبود که از مشکالت خانوادگ ییجنا یهاپرونده یر. آنقدر درگشودیآزاد م

در  ویجل یمیدرخت قد یتنه یخودش را متعجب کرد. دست رو ینسبت به شعله حت قشیعم یدلسوز

 ینشماش یکه جلو یکوچک ینرفت. از کنار ماش ینشرا رد کرد و به سمت ماش یکبار یو جو یدکش

ثابت  ینزم یرا رو یشپاها یانآش یدنپارک شده بود گذشت و ناخوداگاه به داخلش نگاه کرد و با د

 کرد.

 اشیدر صندل تواندیکه م ییکرد تا جا یو سع یدکه سورنا از خانه خارج شد او را د یاز لحظها یانآش 

ً سورنا دق اشیاز بدشانس یفرو رود، ول . دستپاچه خودش را به یدرد شد و او را د ینشاز کنار ماش یقا

 زد.  یدنند

 زد.  یشهجلو رفت و با دو انگشت به ش سورنا

و آب  یدکش یینرا پا یشهو ش یدباال کش یصندل ینگاه کرد و خودش را روسر چرخاند و به او  آشیان

 باز شد. اشیدهخشک یهازد و لب یتصنع یدهانش را قورت داد. لبخند

 سالم سروان. -

 . یشهش یرا لبه یگرشگذاشت و دست د ینسقف ماش یدستش را رو سورنا

  کنید؟یم یکارچ جاینشما ا-

 . سخت بود یشبرا یت و فشرد. حفظ خونسرددو دستش گرف ینفرمان را ب 

 بودن قدغنه سروان؟  یابونخ ینتو ا-
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 اشیشانیپ یو چند تار رو یدپرپشتش کش یموها یانم یهم فشرده شد و دست یسورنا رو هایدندان

 . یختر

 شما بله.  یبرا-

 . دیشد و در را به هم کوب یادهپ ینو از ماش یدرا گرفت و کش یرهپر حرص دستگ آشیان

 علت؟ -

گران تمام شد و  یشخودش را جمع کرد. سکوت سورنا برا یاو نگاه کرد و او کم یبه سرتاپا سورنا

 صورت سورنا تکان داد.  یدستش را جلو یعصب

 . یتحما یبا شما هستم آقا-

که هر بار  یهم توسط دخترسروان و گفتن آقا، آن یاش گرفت. حذف کلمهبا تمام حرصش خنده سورنا

 . یرتحق یعنیبود  یدهبود آخرش به جنگ کش یدهرا داو 

 . یددرست کرد یدردسر یهشد بعدش  یداتونها پطرف ینچون هر بار ا-

 شد.  یرهاو خ یهابه راست کج کرد و به چشم یرا باال انداخت و سرش را کم یشابرو آشیان

 لوتر بودم؟ قدم از شما ج یه یشهکه هم یناراحت ینبه ضرر شما که نشده، نکنه از ا-

حرف آراسته  یاد اختیاریشد و او نگاهش دنبال انگشت او رفت و ب یدهلبش کش یرسورنا ز انگشت

که آراسته حدس زده بود متفاوت بود.  یبا حس یلیحسش خ یحس نبود، ول یمرد ب ینافتاد. نسبت به ا

صورت او تکان  یلوسورنا دستش را ج بارینآدم را کم کند. ا ینا یهرطور شده رو خواستیدلش م

 داد. 

  ید؟که نبا هایییزمحو چ یا یدتون هستجلو افتاده یهاقدم ینخانم صداقت، محو مثالً ا یدمحو شد یلیخ-

..." یلیفکر کرده خ یکهمرت کردم،یکه فکر م یزیهپرروتر از چ یلیانداخت. "خ یینسرش را پا یعصب 

 . یدسورنا بر یافکارش را صدا

 یو مثالً ازشون عکس گرفت یدیو شن یدیکه د یزهاییسرت خانم صداقت، اگر چ رو بکن تو اون ینا-

 . کنمیم یرتدرز کنه، اونوقته که به جرم اختالل در پرونده دستگ ییجا یگهبار د یک

 گره خورده نگاهش کرد.  یبا ابروها آشیان

 به ضرر شما برنداشتم.  یقدم یچمن ه-

 قدم عقب رفت.  یک سورنا

 یدو شا یانهدر جر یسپل دوننیها ماون یگهحاال د ی؟کرد یکاربا چاپ اون خبر چ میفهیاصالً م-

 انجام بدن.  یدرو که نبا ییکارها
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 . آمدیپر شالش را باز کرد؛ نفسش باال نم یگرشفشرد و با دست د یندر ماش یمشتش را رو آشیان

تا االن صبر  یارنب سر بچه ییبال خواستنیها م. اگر اونیدمن رو دچار عذاب وجدان کن یدنکن یسع-

 . کردنینم

 رفت.  ینشو آرام به طرف ماش یدبه عالمت تاسف تکان داد و چرخ یسر سورنا

خودت دردسر درست  یبرا یپرونده بش ینوارد ا یناز ا یشترحواست رو جمع کن خانم صداقت. اگر ب-

 .یکرد

 

  برد.را باال یشو صدا یدکوب یندر ماش یمحکم رو بارینا آشیان

 یستمن ن یهبر عل یمدرک یچه ی. وقتکردییمطمئنم صبر نم یکن یرمن رو دستگ تونستییاگر م-

 نکن سروان.  یدمتهد

چشم  یداشبورد برداشت و رو یرا از جلو اشیآفتاب ینکرا باز کرد و خم شد و ع ینشدر ماش سورنا

 کرد.  یشهاچشم یباندستش را  سا یانگذاشت. آش

تکان داد و  ینگاهش کرد. سورنا سر یخکوبم یالحظه یانسورنا نشست آش یهامچش یکه رو عینک

 صدا بلند کرد. 

 خودم.  یشدنت؛ البته برا یربهتر از دستگ یلیبرات دارم خانم صداقت، خ یبهتر یهابرنامه-

بود. سورنا پرگاز از کنارش گذشته  یایدقلبش را احساس کرد و تا به خودش ب یختنفرور یالحظه آشیان

 زد. یادو فر یدکوب ینزم یپا رو

 . یبکن تونیینم یکار یچه-

 که سورنا به پا کرده بود گم شد.  یگرد و خاک یانم صدایش

ها بودند، او را بدرقه آن یدو پسر جوان که تمام مدت شاهد مجادله یخنده ینشست و صدا ینماش پشت

 کرد.

×××× 

پرونده  ینچرا آنقدر دنبال ا دانستیبود. خودش هم نم تختش انداخت و نشست، کالفه یرا رو کیفش

 یآنقدر سورنا رو یها را به سورنا بدهد و کنار بکشد، ولگرفت عکس یمتصم یالحظه ی. برارودیم

 تصور کند.  توانستیبود که م یزیچ یناعصابش رفته بود که کوتاه آمدن در مقابل او آخر

 شد. بلند  یشو صدا یدتشک کوب یرا رو مشتش

 معلومه چه مرگته؟ به تو چه اصالً؟ -
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 آراسته در را باز کرد و داخل شد. 

  کنی؟یبا خودت دعوا م یچته باز؟ دار-

توجه روشن کوچه م یکتار یانو م یدبلند شد و به سمت پنجره رفت و پرده را کنار کش یشاز جا آشیان

 لند کرد.برا  یشکامل باز کرد و صدا در ذهنش جرقه زد و  پنجره را یفکر بارهیکشد.  یهدختر همسا

 سالم. -

 لبخند زد و سر تکان داد.  یانمتعجب نگاهش کرد و آش دختر

 . یمنشد یتا حاال به هم معرف-

ها را به هم مرتب کردن، آن یو به جا یدکش یشموها یرو یدست یعکه انگار ذوق کرده بود سر دختر

 . یختر

 . یمسالم. نه نشد-

 . یدخند آشیان

با  گفتییم یه،پدر من آدم روشن فکر ی؟نکرد یخودت رو معرف یچرا اون بار که تماس گرفت خب-

 . یآراسته کار دار

 یهالب ینگاه کرد و لبخند از رو یانبه آش یخکوب. چند لحظه میددختر باز ماند و رنگش پر دهان

 پاک نشد.  یانآش

 دختر خوب، نترس.  یستمهم ن-

حدس  توانستیبود و نم یده. به حد مرگ ترسیدکش یقگذاشت و نفس عم اشینهس یدستش را رو دختر

 . یدهاز کجا فهم یانبزند آش

  یدی؟از کجا فهم-

 " شانه باال انداخت. یاسر تکان داد. " عجب دختر ساده آشیان

 . یزدم و اعتراف کرد یدست یهاالن حدس زدم،  ینهم-

 ادامه داد. بدون لبخند  یانهاج و واج نگاهش کرد و آش دختر

 یبرا طورینکن. ا یدارو پ یششخص یحداقل شماره گردییم یکس یبه بعد که دنبال شماره یناز ا-

 مردم دردسر درست نکن. 

 سرش را داخل آورد و در پنجره را بست. 

 . کردینگاهش م ینهداده بود و دست به س یهتک یواراش را به دشانه یک آراسته
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 یروز یه یدفکر کردم شا یبهش بگم، ول یزیچ یه یامب خواستمیلحظه م یه. یزد یاعجب حقه ییخدا-

 به دردم خورد.  ییآشنا ینا

 . یدکوب یشبه بازو یآرام یضربه شدیاز کنارش رد م کهیدر حال آشیان

 نه هرزه.  یطونم،من ش یگیاونوقت م-

 تخت نشست.  یبرداشت و کنار او رو یواررا از د اشیهتک آراسته

تو که با  زنم،یمتفاوت حرف م یها. حداقل من با آدمیوونگیهبهتر از د یلیخ یهرزگ دونییخب م-

 . زنییخودت حرف م

 و خنده ندارد.  یشوخ یشآنقدر تحت فشار است که گنجا یدنگاهش کرد و آراسته فهم یجد آشیان

 شده؟  یچ-

 فکر کرد.  یکرد و آراسته کم یفرا تعر یزهمه چ آشیان

پخش نشده، چاپ  ییخبر جا ینا دونستیی. تو مگهیجناب سروان راست م ینا یبخواراستش رو -

 اشتباه بود.  یلیکردنش خ

 . یچاندو آن را پ یختاش رشانه یطرف رو یکرا  یشموها آشیان

 برات دارم؟  یبهتر یبرنامه گهیم یچ یعنی. یستنمهم  هاینا-

از واکنش پدرش، از دردسر  ترسیدیو ته فکرش م لرزاندیهم دل آراسته را م یکم یجمله حت این

 خواهرش.  یبرا

 بلند شد.  یممر یفرو رفته بودند که صدا یقیدو در فکر عم هر

 شام؟  یایدب خوایدینم-

 بلند شد.  یشاز جا آراسته

 ها کار افتادن. سلول ینا یدشا یمبخور یزیچ یه یمبر یاب-

 رفت و بلندش کرد. دستش را گ خوردیتکان نم یانآش یدد وقتی

 کنار.  یبکنه؟ بلوف زده بکش خوادیم کاری. مثالً چیکرد یتانگار جنا ینگران ینخب بابا، همچ-

 آورد.  یینرا پا یشصدا یانرا که باز کرد آش در

  ی؟مطمئن-

 نداشت.  یاچاره یانآرام کردن آش یبرا یول نبود،
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 مطمئنم.-

 

 یاوشتهکه  قانون نان یاچهارنفره یزخودشان رفتند. م یاآشپزخانه شدند و هر کدام به سمت ج وارد

 هر کدامشان را ثبت کرده بود.  یجا

 یزظرف ساالد را وسط م یم. مریشبلند سالم کرد و سمت راست پدر  نشست و آراسته روبرو آشیان

 کرد.  یانگذاشت و رو به آش

  ی؟دستات رو بشور خوایینم-

 متعجب نگاهش کرد.  آشیان

 الن از حموم اومدم مادر من. ا ینهم-

 . یدخند یزر آراسته

 مامان.  یکوچولو-

 را برداشت و از برنج پر کرد.  یرکفگ آشیان

 بابا بودم؟  یدردونه یزکه عز یروزتا د-

 . یدآراسته کش ینشست و ظرف خورشت را جلو یزپشت م مریم

 . یبخور مادر، ناهارم نخورد-

 . یدخند آشیان

 گار. از چرخ روز یوا یا-

 آراسته دست دراز کرد و بشقاب او را که از برنج پر بود برداشت. 

 ممنون. -

 به دست به او نگاه کرد.  یرکفگ آشیان

 . ادبیمال بابا بود ب-

 پدرشان بلند شد.  صدای

  کنید؟یامشب چرا انقدر کل کل م-

متعجب نگاهشان  یداندند و علرا برگر یشانرو کردندیشان را کنترل مخنده کهیو آراسته در حال آشیان

 کرد. 
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 چتونه؟ -

 را صاف کرد.  اشینهس یاش را قورت داد و تصنعخنده آراسته

چرا دعوا  یدبگ یتشنها کنید؛یچرا مجادله م یدبگ خورهیبهتون م یشترب یاد،الفاظ به شما نم ینواال ا-

 . کنیدیم

و بدون  یختر یشرا رو یاز قرمه سبز آراسته برداشت و قاشق پر شده یبشقاب غذا را از جلو علی

 شروع به خوردن کرد.  یاکلمه

 . یدبه او انداخت و خند ینگاه آراسته

 نوش جان. -

 چشم نگاهش کرد.  یرز علی

 از کار چه خبر؟ -

 که مادرش پر کرده بود را گرفت.  یبشقاب آراسته

 . یشهمثل هم-

 یطشرا ینگره خورد. در سخت تر یانآَراسته و آش نگاه یالحظه یدسوال را پرس ینهم هم یاناز آش وقتی

 دروغ... هرگز.  یول کردند،یرا پنهان م یزهاییچ ید. شاگفتندیبه پدر و مادرشان دروغ نم

 گرفت.  یعل یظرف ساالد را برداشت و روبرو آشیان

 بابا؟  خوایدیساالد م-

استه ظرف ساالد را از دست او شد. آر یرهاو خ یهابه ظرف ساالد کرد و بعد به چشم ینگاه علی

 گرفت. 

 نداره.  یلرو، بابا م ینبده من ا-

 . کردیم یکار یدپس با یددروغ بگو تواندینم یانآش دانستیرو به پدرش کرد. م سریع

 . ینگمونده تو پارک ینطورهم ینماش یشگاه؟نما یدبابا؟ رفت یشما چ-

 یو حراف یانآش یدننگاه دزد دانستیو م شناختیمرا خوب  یشهانشد. بچه یدهبر یاناز آش ینگاه عل 

دستپاچه با سرعت  یاننداشت. آش یندیخوشا یبو یشبرا ینمهم و ا یاپنهان کردن مسئله یعنیآراسته 

 فلفل عوض کرد.  ینمکدان را با جا یو جا جویدیکاهو را م

 کرد.  یشصدا علی

 . یانبه من نگاه کن آش-
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بکشد. پدرش  یاز هال بلند شد و باعث شد نفس راحت اشیگوش یصدارو برنگردانده بود که  آشیان

 را پشت خط معطل کنند.  یکس کهینمتنفر بود از ا

 را در دهان گذاشت.  یانداخت و قاشق بعد یینسرش را پا پدرش

 برو تلفنت رو جواب بده. -

 یچه کس کهینبه ا وجهتیرساند و ب اشیبلند شد و خودش را به گوش یزچطور از پشت م یدنفهم آشیان

 است، خط را آزاد کرد. 

 بله؟-

 

 . یچیدپ یدر گوش یدار و بم مردخش صدای

 خانم صداقت؟ -

 لب زد.  رفتیکه به طرف اتاقش م ینطورآشنا آمد و هم یلیبه نظرش خ صدای

 خودم هستم. -

 در اتاق را باز کرد و وارد شد. 

 هستم.  یتحما-

 یاش نگاه کرد و دوباره گوشگوشش برداشت و به صفحه یرا از رو یگوش یجو گ یستادوسط اتاق ا 

 گوشش گذاشت.  یرا رو

 سروان.  ییدبفرما-

 . یرونب یاریدب یفدر منتظرتون هستم، تشر یجلو-

 . یچیدبلندش در اتاق پ صدای

 بله؟ -

 اش را جمع کرد. و خنده یدصورتش کش یرو یدست سورنا

 در.  یجلو یایدعرض کردم ب-

 " ی؟چ یعنی. " یدشد و ناخوداگاه دور خودش چرخ یرهقطع شده در دستش خ یبه گوش آشیان

پس به طرف کمد رفت  رفت،یم یدو به کمد لباسش نگاه کرد.  با یستادو ا یددور خودش چرخ دوباره

تخت نشست  یتخت انداخت و مستاصل رو یو مانتو را رو ید. دوباره چرخیدکش یرونو مانتواش را ب

 . رسیدیبه ذهنش نم یزچ یچ" هرم؟یم"بگم کجا 
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 را بلند کرد.  یشداشت. در اتاق را باز کرد و صدا یازکمک آراسته ن به

 . یاآراسته ب-

 بعد آراسته وارد شد.  یو کم یدکش یرونرا بست و شالش را از کمد ب در

 شده؟  یچ-

 او را گرفت.  یمضطرب جلو رفت و بازوها 

 دره.  یجلو-

 را گرفت یشهاانداخت و مچ زدیرا چنگ م یشاو که بازوها یهادستبه  ینگاه آراسته

 دره؟  یجلو یک-

 سورنا. -

 آراسته اخم کرد. 

  یه؟سورنا ک-

 را باال برد.  یشکالفه صدا آشیان

 . یتسورنا حما-

 آراسته باز نشد.  ابروهای

ً اح-  سورنا؟  گییشما هستن که بهشون م یپسرخاله یانا

 زد.  اشیعضالن یهینس یرو یمشت آشیان

 دره.  یجلو گمیهاست؟ محرف ینآخه وقت ا-

 و حواسش را جمع کرد.   یدآراسته باال پر ابروهای

  یکار؟چ جایناومده ا-

 و برگشت طرف او.  یدرا چنگ زد و دوباره چرخ یشرفت. موها یو به طرف عسل یدچرخ آشیان

 گفتم.  یک ینتو سرشه، بب یزیچ یه ینبه خدا ا-

 را گرفت.  یشهاشانه تهآراس

  ی؟کرد یآروم باش. راستش رو به من بگو، کار خالف-

 متعجب نگاهش کرد. 
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  یه؟چه حرف ینا-

 سر تکان داد.  یعسر آراسته

 محسوب بشه. جرم  یکه از لحاظ قانون یهر کار-

 .یستادسر تکان داد وآراسته صاف ا یزو ر یعسر آشیان

  ترسی؟یم یپس از چ-

 . یدمانتو را پوش یعو سر یدکش یقی" نفس عمترسم؟یم یچ یشد. "واقعاً برا یرهبرادرش خ یهابه چشم 

 . یرونکن برم بسر مامان بابا رو گرم -

 داد.  یهبه در تک آراسته

 . شورهیبابا رفت تو اتاقش و مامان هم داره ظرف م-

 یاندر برد. آش یا جلوو آرام او را ت یدسرش انداخت. آراسته سرک کش یشال را رو یعسر آشیان

 .یددو یاطدر ح یو تا جلو یدرا پوش یشهاکفش

 

کرد  یگذاشت و سع اشینهس یو دست رو یستادماند. صاف ا یرهدستگ یو دستش رو یستاددر ا پشت

 را منظم کند.  یشهانفس

 در حال راه یکبار یطرف کوچهضرب در را باز کرد. سورنا آن یکدوباره بترسد  کهیناز ا پیش

 یسپار هاییابانخ ینانگار در بهتر زد؛یپشتش قالب شده و با سر باال قدم م یشهارفتن بود و دست

 .زندیقدم م

داد  یهتک یدسف ی. به در آهنیدکش یرت اشیقهاو آتقدر دندان قروچه کرد که تا شق یخونسرد یدنبا د آشیان

و  یدبار بازگردد که او را د یندهم یبرا که راه رفته را یدشد. سورنا چرخ یرهبه او خ ینهو دست به س

چقدر او را  یدفهم اشدهقالب ش یهاو دست زدیروشن کوچه برق م یککه در تار یشهاچشم یدناز د

 ". یستقدم بد ن یناول یکرده. " خب برا یعصب

 یروبرو ی،طرف جورا رد کرد و آن یکبار یاش عرض کوچهقالب شده یهابا دست طورهمین

 . یستادا یانآش

 . یرسالم خانم صداقت، شبتون بخ-

 اش آزاد شد. بدن منقبض شده یسورنا کم یزآملحن مسالمت از

 . یرسالم. شب شما هم بخ-
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 خواستیو هم م ترسیدیمرد م یناز ارا باز کند. دست خودش نبود که هم  یشابروها یگره توانستنمی

بود که هر روز  یحس یست که با سورنا دارد، ولا یچه حس رقابت ینا دانستیاو را شکست دهد. نم

 .دادیلبخند زدن م ییزهبه او انگ شدیم یدارصبح که از خواب ب

 مرتکب شدم؟ یسروان؟ جرم یدبفرمائ-

 سو زد.  یشهانداشت در چشم ینقش یشهالب یکه رو یو لبخند یدلبش کش یرانگشت ز سورنا

  بینید؟ی. شما من رو در اون لباس منگفتم سروان یت،پشت تلفن هم عرض کردم حما-

که خوش در تنش نشسته  اشیاسی یراهنو پ یبه کت و شلوار خوش دوخت نوک مداد ینگاه کوتاه 

 را باال داد. یشبود انداخت و ابرو

 امرتون؟  یت،حما یخب آقا-

 .یستادا یانآش یکوچک را رد کرد و روبرو یجو سورنا

فرمودند  کهینشغلتون، و ا یپدرتون رو یتتوجه به حساسسر اصل مطلب، با  رمیراست م یک-

اومدم بهتون بگم اگر فردا صبح اون  یدنکن یسهام یمثل مشکل خانواده یمسائل یرخودتون رو درگ

ً من نباشه مستق یزها رو معکس  پدرتون.  یشپ یامم یما

 یسورنا چهره بست. یخ یشهاسورنا دست یدو با تهد شدیم یدسف یشترهر لحظه ب یانآش رنگ

 شد.  یرهداد و به او خ یهکنار در تک یواربه خود گرفت و به د یادلسوزانه

 مسائل شما باشند.  یانبه هر حال پدرتون حق دارن در جر-

 مانتواش فرو برد و آب دهانش را فرو داد.  یبسردش را در ج یهادست آشیان

  زنید؟یها حرف مصالً از کدوم عکس. در ضمن ایدبکن یمن رو مجبور به کار تونیدیشما نم-

 برداشت.  یواررا از د اشیهسورنا زل زد و او تک یهازد و به چشم یثیخب لبخند

فردا  ینوقته بنابرا یرد دونمی. میدمن بذار یمتصم یرو یریتاث  تونیدیباشه خانم صداقت، در اصل نم-

 . رسمیخدمت پدر محترم م

  دستش را باال برد و سر خم کرد.

 . یرشب بخ-

 قدم جلو رفت.  یککند و  یناش را از زمشده یخکوبم یپاها آشیان

  یه؟مشکلت با من چ-

 به طرف او رفت.  یعسره و سر یکبرگشت و  رفتیم ینشکه به سمت ماش سورنا
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تو  کنییکه دائم پات رو م ینهدختر جون. مشکلم ا دونییخودت رو نم یکه حد و اندازه ینهمشکلم ا-

 من. کفش 

 را عقب زد.  اشیشانیپ یشده رو یختهر یموها قدم عقب رفت و رشته یک

 . یبا مامور دولت معامله کن خواییکه م یادهجسارتت انقدر ز-

 . یستادا اشینهبه س ینهجلو رفت و س آشیان

بلکه  ید،کنیاستفاده م یتتوننه تنها از موقع بینمیحاال م یول ید،رو دار یدنجسارت جنگ کردمیفکر م-

 . یدش یروزتا پ کنیدیطرف هم استفاده م یهااز نقطه ضعف

 یدههربار د گفت،یدختر راست م یناو نگاه کرد. ا یبه اشک نشسته یهاسر کج کرد و به چشم سورنا

 آلود و خمار بود. اشک یشهابودش چشم

تو  یبهتون بگم چ یامکه ببودم  یجوانمرد یف. انقدر حرینههم یدنخانم، جنگ یدبدون دونیدیاگر نم-

 . یدسرمه؛ ازش استفاده کن

 پشت سرش بلند شد.  یامردانه یرفت که صدا ینشو به سمت ماش چرخید

 جناب سروان.  یمدر خدمت باش یچا-

به شدت  یشهاو چشم یطاندرشت اندام و بلند قد روبرو شد که لبخند ش یرا که برگرداند با پسر رویش

 بود.  یانآش یهشب

بازداشت شد اسم آراسته را  یانکه آش یآمد روز یادشچه بود.  یانآورد اسم برادر آش یادرد به ک سعی

 برده بود. 

 لب نشاند و برگشت و دستش را به سمت آراسته دراز کرد.  یرو یامردانه لبخند

 مصدع اوقات شدم.  یدآراسته، ببخش یآقا یرشب بخ-

رفته بود خودش اسم  یادشکه  یاناثر بگذارد. آشاش چهره ینگذاشت رو یتعجب کرد، ول آراسته

 آراسته را برده نتوانست تحمل کند. 

 . پرسیدیدیخب از خودم م ید؟کن یداکه اسم و رسم من رو پ یدکل محل رو گشت-

خواهر و  یعقب رفت و روبرو یو کم یدکه دست آراسته را در دست داشت آرام دستش را کش سورنا

 . یستادبرادر ا

 . زدیدیهاتون نماز نقطه ضعف یوقت حرف یچه پرسیدمیاگر ازتون ممطمئنم -

حالت  ینبود. سورنا کامالً متوجه ا یشمرد روبرو یداده و مشغول حالج یهبه چهار چوب در تک آراسته

 تا او به کارش برسد. یستادآراسته شد و آنقدر ا
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 سوخت.  یانآش یدل سورنا برا یالحظه برای

دخالت  یتونائل خانوادگاقعاً نه قصد دارم شغلتون رو به خطر بندازم و نه تو مسخانم صداقت من و-

 . یرهگبخواد ازم باج ب یدهدختر که تازه از گرد راه رس یککه اجازه ندم  یدبه من حق بد یکنم، ول

 و آنقدر بلند که هر دو بشنوند گفت یدکش یششته ر یرو یدست آراسته

 نه.  یا یدهکه تازه از گرد راه رس کردینم ی. البته فرقکردمیرو مکار  ینمنم بودم هم ید،حق دار-

لبش را  یبه سورنا نگاه کرد و سورنا چشم از چشم آراسته برنداشت. بعد از چند لحظه گوشه دقیق

 خاراند و زمزمه کرد

ً دق-  صداقت.  یآقا فرماییدیدرست م یقا

 واقعاً لبخند زد.  باریننا ابا دهان باز مانده به آراسته نگاه کرد و سور آشیان

 خواهرت کار کن.  یکم رو یک. یهست اییپسر منطق-

شد و  ینشبدهد با تکان دادن دست سوار ماش یبتواند ذهنش را جمع کند و جواب یانآش کهیناز ا پیش

 راه افتاد.  

 نشست.  یشبازو یرو یانبود که مشت محکم آش ینآراسته به دنبال ماش نگاه

 بود؟  یچه حرف ینا یرین،خود ش-

 او انداخت.  یدستش را دور شانه آراسته

 . ییپررو یلیخ یگه،د گهیخب راست م-

واقعاً دردش  بارینمشتش گرفت. آراسته که ا یانرا م یشموها بارهیکو  یددر آغوشش چرخ آشیان

 بلند کرد.  ینآمده بود او را از زم

  ی؟مو بکش تونییمآخه کوتوله تو -

 به پشتش.  یداو بود مشت کش یشانه یرو کهیرا رها کرد و در حال یشاموه آشیان

 . یدراز یادیکه تو ز یستمن ن یرتقص-

 شد  یاش جدگذاشت و چهره یناو را زم آراسته

 زن داره؟ یه،پسر باحال-

 زد خودش را به اتاقش رساند. یادکه اسمش را فر آشیان
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 یهوا از گذشته یشپ یلیروزها خ ینمانده بود. ا یرهخ یرونب سالن نشسته و به یپنجره یروبرو شعله

 نشست و به او نگاه کرد.  اشیکنار یکاناپه ی. شهرام روکردیمادرش را م

 حالت چطوره؟ -

که کار به  کردیرو برگرداند سر تکان داد. نگران خواهرش بود و فکرش را هم نم کهینبدون ا شعله

 تابی؛یب یکند و حت یهگر یبزند، کم یاداو هم بخواهد فر یکوت کند که حتبکشد که شعله آنقدر س جاینا

بود و دلش  یدهکش رااو  یها شعله جور زندگنداشت تا او کنارش باشد. سال یالعملعکس یچاو ه یول

 ی.  از همان روزاشیدر زندگ یشده به خودش ثابت کند که برادر او است، نه انگل یحت خواستیم

خواهر  یککه از  یهر کار یکرد شعله پناهش شد، نه با احساسات خواهرانه، ول یرونرا بکه جهان او 

و مستخدم استخدام کرد  یدخر ایلخانه گرفت و وس یشرا انجام داد. دو روزه برا رفتیخوب انتظار م

که انگار  یماه یک. یشماه پ یک ینمقرر کرد و شهرام احساس آرامش کرد تا هم یانهماه یشو برا

سرد آن روزش را به خاطر  یرو کرده بود. نگاهش به شعله بود و صدا یرووجود شعله را ز یالزلهز

 آورد. 

 از من انتظار کمک نداشته باش.  یگهد یا کنی،یکمپ و ترک م رییم یا-

 . ییدرا به هم سا یشهادست شهرام

 یرک کنم؟ چرا پشتم رو خالت تونمیشدم. چطور م یکوفت ینا یشعله جان، من دوازده ساله وابسته-

 خواهرم.  کنییم

 جا کرد و به طرف در رفت. بهجا یدست ساز پسرش را کم یسفال یهاعروسک شعله

 یگهو نه سالته و د یستکنم. االن ب یتتحما یدو فکر کردم با یچون خسته شدم، اون روزها تو بچه بود-

 . یستیبچه ن

 بالش راه افتاد. رفت، شهرام به دن یروناتاق پسرش که ب از

 ماه.  یکبهم فرصت بده، فقط -

 . یستمن یگهکه من د یشهرام و بهتره بدون یگرفت یادها زفرصت یناز ا-

 زد یادفر اختیاریب او

 . تونمیمن نم-

 بردینگاه سمانه که پسرش را داخل اتاقش م ینیبود برگشت و به سنگ یدهدر اتاقش رس یکه جلو شعله

 نداد.  یتاهم



 
 

      t.m\torfegan                           www.torfegan.ir                       ins:romantorfegan                      

 

P
ag

e
1
2
0

 

 حرف آخرمه.  ینا تونم؛ینم یگهدمنم -

 گذاردیو نم ایستدیگفت پشتش م ی. روزشودیکه بداند حرفش دوتا نم شناختیآنقدر او را م شهرام

و  یستادا پدرش و فرهاد ده سال تمام پشتش یهاتمام مخالفت رغمی. علیستاداحساس کمبود کند و ا

 . دهدینم ییررا تغ نظرش یزچ یچمطمئن بود ه یست،ن یگرامروز که گفت د

او را داخل اتاقش برد. شعله به اتاقش رفت و در را  یزدن کرد و سمانه به سخت یغشروع به ج بچه

 یبه او انداخت و سر یآمد نگاه یرون. سمانه که از در اتاق بیستادبست و شهرام کالفه پشت در اتاق ا

به  یفکر یدو با هدوران خوشش تمام شد تدانسیها رفت و شهرام به دنبالش. متکان داد و به سمت پله

 .یستن یدنکش یکه آدم سخت دانستیکند. خوب م اشیحال زندگ

زده  ینرا زم یکیسرام یهااز مجسمه یکیسمانه که  یدنو شکستنش به خود آمد و با د یزیافتادن چ با

 یبچه یک ردکیباور نم کسیچکه بچه درست کرده بود و ه یعروسک ینبود رو برگرداند. بزرگتر

که  سازدب یااحساسش را بروز دهد مجسمه یانگاه کند و  یدر صورت کس تواندینم یکه حت یسماوت

 باشد. یسهام یدرخور سالن مجلل خانه

را برنگرداند  یشرو ینسبت به شکستن آن مجسمه نشان نداد و حت یالعملعکس یچبه شعله کرد، ه رو

 افتاده.  یتا بفهمد چه اتفاق

  ی؟حرف بزن خوایینم-

 و به او نگاه کرد.  یدو چرخ یددستش را از پرده کش شعله

 بگم؟  یمثالً چ-

 و خم شد. یدخودش را جلو کش یکم شهرام

 تو دلت براش تنگ شده، نه؟ -

. تحمل هر یاوردنگاه شعله دوام ب یروقت نتوانسته بود ز یچنگاهش کرد. شهرام ه یسرد و سنگ شعله

 انداخت.  یینخواهرش و سرش را پا یزدهیخه را داشت جز نگا یزیچ

  ی؟دلتنگ-

 مکثش سر شهرام را باال آورد. 

 !یچ یعنی فهممینم-

او زن  دانستیم یشهخواهرش به درد آمده بود. هم ی، وجودش براسر درد داشت و بدن درد شهرام

ن کرده بود. حتماً باشد او را نگرا طوریننسبت به پسرش هم ا یحت کهینباور ا یاست، ول یسرد

 بود.  یمارخواهرش ب

 داد.  یهرفت و تک عقب
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  یست؟برات مهم ن یبگ خواییم-

ع مجسمه را جم یهابه هم خوردن در بلند شد و حواس شهرام را پرت کرد. سمانه که خرده صدای

 کرده بود رو به راهرو کرد و بلند سالم کرد. 

 یلکنت گرفته یداخل شده؛ اما صدا یچه کس یندا ببکرده بود و برنگشت ت یقد یرو به پنجره شعله

 شهرام به او فهماند که جهان است. 

 سالم. -

 لب جواب داد و شهرام از جا بلند شد.  یرز شعله

 سالم. -

 شعله نشست.  یبه شهرام روبرو توجهیب جهان

 چه خبر؟ -

از در  سالن وارد تراس  یاتیحنگفت و شهرام هم سکوت کرد. سمانه به آشپزخانه پناه برد و  یچه شعله

 باشد.  یگرد یدعوا یکشاهد  خواستیشد. نم

 و چشم بست.  یدکش یقینگرفت نفس عم یجواب یچه یوقت جهان

 . یباهام برخورد کن طورینروز ا یه کردمیفکرشم نم-

 ستتوانیباز هم سکوت شعله و تعجب شهرام که جرات ابرازش را نداشت. او به شدت از پدرش که م و

 . جهان ادامه داد. ترسیدیها را از هم بدرد مروح انسان

  ی؟ها تو دلت نگه داشتچرا سال ی؟چرا نگفت-

 رو برگرداند جواب داد.  کهینبدون ا شعله

اگر قبالً راجع به شهرام  ید. مطمئن باشیدبودم در مورد ما اظهار نظر کن یدهوقت ند یچه کهینا یبرا-

 . گرفتیدیها رو مجواب ینهم زدیدیمن حرف م یا

 . آمدیباال م یروزها نفسش به سخت ین. ایدصورت صافش کش یدست رو جهان

 . دادمیاونوقت با حضورم انقدر عذابت نم ی،کاش گفته بود-

جواب شعله قلبش  یباشد و گفت که احساس دخترش را محک بزند، ول خواهدیم یدکه شعله بگو گفت

 را آتش زد. 

 . بینمتونیوقته نم یلیخ ید؛حضور نداشت قتویچمن ه یبرا-

 زد.  یادها رفت. جهاِن نفس گرفته فربلند شد و رو به پله یشجا از
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 . یپاپت یکه ندادمت به اون پسره ینهتمام دردت ا کنم،یهات رو باور مفکر نکن بهانه-

اال گرفت و سرش را بگره خورد  ییطال یبود مکث کرد. دستش دور نرده یدهها رسپله یکه جلو شعله

ر د یاو انداخت که قلب یادکه بعد از مادرش  یتا حرف نزند. حرف زدن در مورد کامران، تنها کس

 . دادیدارد مثل تکه تکه کردن قلب و تنش عذابش م ینهس

 ها رفت. پله یها باال رفت و جهان به دنبالش تا جلواز پله توجهبی

 . ینهدرسته، تو دردت هم-

 . رفتیجهان هم باالتر م ین شعله صدادور شد با

 . گیرمیباز هم جلوت رو م یفتهاتفاق ب ینهم ا یگه. صد بار دیستمشعله، ن یستمن یمونپش-

ها را رفت و آن یکیکوچک سرام یخودش بست و به طرف سه مجسمه یدر اتاقش را آرام رو شعله

 . زد یشخندمرتب کرد و ن

 .یرد یلیپدر؛ خ یرهد یلیخ-

 

×××× 

به سر و وضعش انداخت، مانتواش را صاف کرد و وارد  یو نگاه یستادا یآگاه یاداره یجلو آشیان

اش که به دست مامور دستبند خورده بود شده یخالکوب یبا بازو یکه مرد رفتیها باال ماز پلهشد. 

 به صورتش زد.  یچندش آور یبرگشت و خنده

 طورین. مرد همیدرا در دست داشت  کش یهکه دست مرد کر یورخودش را کامالً به نرده چسباند و مام 

 . یدچرخ یانسرش با آش رفتیم یینکه پا

 یکنار هم نشسته بودند و دختر یصندل یکه رو یددخترها را د یفدوم که شد رد یطبقه یراهرو وارد

 . یدبود خند یختهصورتش ر یسبزش را رو یو موها جویدیم یکه آدامسش را به شکل بد

 خوشگله؟  ینجاچته آوردنت ا یگهتو د-

 سرش زد. یزانو پاره بود محکم تو یرآن دختر که شلوارش از وسط رانش تا ز یبغل دست 

  کنی؟یول نم ینجاما-

 را برگرداند.  یشبا دل آشوبه رو آشیان

 . یهنسناس همه جا دنبال کاسب یعوض-

را از  یمامور یو صدا یدرا د یامیدور قسرعت وارد راهرو شد و به سمت دفتر سورنا رفت. از  به

 ها را خطاب کرد. که زن یدپشت سر شن
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 بازداشتگاه.  ریدیکه م یدخودتون رو جمع کن یدبلند ش-

 . شنیدیم یها را به سختزن یهمهمه یصدا یگرد یدرس یامیبه ق وقتی

 هستند؟  یتسروان حما-

 تکان داد.  یسر قیامی

 بهشون. اطالع بدم  یدباش جاینهم-

راه افتاده بودند و از  یفها نگاه کرد که پشت سر هم و ردکه وارد دفتر شد به پشت سر و زن قیامی

 مشمئز شد.  یشترحالت راه رفتن و رفتارشان ب

 داخل. یدبر تونیدیم-

 در را باز کرد و وارد شد.  حواسیب آشیان

 سالم. -

هم  یلیخ ینگذاشته، ول یباق یانآش یبرا یاچاره دانستیم کهینبلند شد و با ا یزاز پشت م سورنا

 .خوشحال شود یدنشباعث شد از د ینشود و هم یممطمئن نبود که او تسل

 خانم صداقت. یدسالم. خوش آمد-

 را دور زد و به مبل اشاره کرد.  میز

 . یدبفرمائ-

وسط دو تک مبل  یزم یو رو یدکش یرونها را بکرد و جلو رفت و پاکت عکس یفشدست در ک آشیان

 انداخت و عقب رفت. 

 . خواستیدیکه م یزیچ همینا-

 یانکند. آش یداد و منتظر شد او خشمش را خال یهتک یزها نگاه کند به مبه عکس کهینبدون ا سورنا

 انگشتش را سمت او گرفت. 

 یگهد یداشمطمئن ب یول ید؛از خودتون خجالت بکش یدبا یداز نقطه ضعف من استفاده کرد کهیناز ا-

 . یفتهاتفاق ب ینا ذارمینم

 به سمت در اشاره کرد. 

 .گمیرو بهش م یزپدرم و همه چ یشپ رمیم سرهیکبرم  یروندر که ب یناز ا-

 سورنا انداخت.  یبه سرتاپا یرآمیزیتحق نگاه

 مثل... یکیاجازه بدم  کهینا-
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 او اشاره کرد. یسر تاپا به

 . کنهیم کنه واقعاً ناراحتم یدمشما تهد-

 شدیهمه اطالعات داشت و مجبور م یناگر خودش هم ا دانستیو م کردیخشمش را درک م سورنا

 . شدیتمام م ینسنگ یشبدهد برا یآنها را به کس یدبا تهد

ً . نهایدمترس یدو اما فکر نکن-  یخبر بود، ول یهمن  یآخرش برا داشتمیها رو نگه معکس یناگر ا یتا

 . من فقط به اون بچه فکر کردم. یدا کمک کنه که اون بچه رو نجات بدهعکس ینممکنه ا

 یاو را رام کند، ول خواستینتوانسته جسارت و غرور او را بشکند خوشحال شد. م کهیناز ا سورنا

 شکستن غرورش. یمتنه به ق

 و به سمت در رفت.  یدو غر یدمدت فقط در سکوت او را نگاه کرد که خروش تمام

بود که  یدهنرس یرهبه دستگ یان. دست آشدانستیم یدگرفت که از خودش بع یمیلحظه تصم یک برای

 سورنا بلند شد یصدا

 . ینیمها رو بببا هم عکس یدو بذار ینیدبش یایدو ب یدخانم صداقت، برگرد-

ها و در مورد عکس یندسورنا اجازه بدهد که کنارش بش شدیشد. باورش نم یرهبه در خ طورینهم آشیان

 تک مبل نشست.  یکند. سورنا که افکار او را خوانده بود رو ییقدرت نما خواستیم یدصحبت کنند؛ شا

 . یهو کالً نظرتون چ یدعکس انداخت یاز چ ینیمبب یایدب بار،یک ینفقط هم-

 فرصت را از دست بدهد. ینا توانستینم یول کرد،یانعطاف را باور نم ینا کهینبا ا آشیان

 

 شد. یکآهسته و مردد نزد یهابا قدم و چرخید

 ید؟شما من رو دست انداخت-

 شد.  یرهخ درخشیدیاو که م یهاها گرفت و به چشمچشم از پاکت عکس سورنا

 دلم براتون سوخته. یدفکر کن-

تا دل او را  گفتیم یزیو چ توانستیم خواستیمانتواش را چنگ زد. دلش م یانآش هایدست

 ت و خم شد.بسوزاند. جلو رف

که دستتون  یو دو تا سرنخ گذرهیبچه م یدنکنم. شش روز از دزد یبراتون دلسوز یدمنم که با ینا-

 بوده که من گرفتم.  ییهااومده عکس

 .یستادحال ا ینو در ع یدلبش کش یرانگشتش را ز سورنا
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 . طورهینباشه، شما فکر کن ا-

 ها اشاره کرد.به پاکت عکس

 نه؟  یا یدکن یمهمراه خوایدیحاال م-

 یها را گرفته، ولعکس یناز اطالعات او استفاده کند تا بفهمد کجا و چطور ا خواستیاصل م در

 بخواهد.  یزیچ یناز او چن یممستق خواستینم

 شده نگاهش کرد.  یزر یهابا چشم آشیان

 . کنمیدرکتون نم-

 مبل نشست. یدوباره رو سورنا

 . یستمهم ن-

و  آورد یرونها را بنشست. عکس یشو روبرو یدکش یقینفس عم یانرا برداشت و آش هاعکس پاکت

 یه یاندهد. آش یحنگاه کرد تا توض یانبه آش یشها و مرد روبروسمانه از پشت شاخ و برگ یدنبا د

 به او نگاه کرد.  ینهپا انداخت و دست به س یو پا رو زد یهپشت مبل تک

طرف  یاست، ول یسمانه بود که مشخص بود عصب یدکه د یزیمام چها را ورق زد و تعکس سورنا

 مقابلش مشخص نبود. 

  ینید؟مرد رو بب ینا یدشما تونست-

 شانه باال انداخت.  یانو آش عکس زد یاش روسبابه با

 . شناسمشیم ینه، ول-

 را باال داد و منتظر به او نگاه کرد.  یشابرو یک سورنا

 خونه باال رفت.  یواراز دکه  یهمطمئنم همون مرد-

 ینا دانستینم یانکه آش یزیاست. چ یادز یلیاحتمالش خ یدها نگاه کرد و فهمبا دقت به عکس سورنا

 بود که آن مرد احتماالً برادر شعله است. 

  ید؟شک کرد یفیچطور به خانم شر-

 دنبالش رفتم.  ینهم یپاچه و براو دست یو عصب عجول بود یلیخ-

 فکر کرد. یکم سورنا

  ید؟گرفت یها رو چه روزعکس ینا-

 به جلو آمد.  یرا آزاد کرد و کم یشهادست آشیان
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 . یدکه شما احضارش کرد یهمون روز-

 . خبر داشت یزدختر از همه چ ینبود که ا یبرا فشرد. عج یشهاو لب یدسورنا باال پر ابروهای

 لبخند زد.  آشیان

رو سوار  یشوناز سربازهاتون ا یکیکه  یدمکردم و بعد د بشیچون تو راه برگشت هم تعق یادمه-

 . یدکردن و حدس زدم احضارش کرد ینشونماش

 . ییدرا به هم سا یشهاکف دست یجانه با

 درسته؟ -

 توانستینداشت. به هر حال او حدس زده بود و انکار سورنا نم یقتنگفتن حق یبرا یلیدل سورنا

 مطمئنش کند. 

 درسته. -

 شد.  یرهجکاو به او خکن آشیان

 تو خونه بودن. یشونشد ا یدهبچه دزد یچون وقت یومدن؛م یحاتتوض یاپاره یبرا یدبا-

در فکر  زندیچرا سورنا آنقدر کوتاه آمده که با او در مورد پرونده حرف م کهینمتعجب از ا آشیان

 و از جا بلند شد.  یدکش یقینگرفت نفس عم اییجهنت یفرو رفت. وقت

 یفیباال رفت. خانم شر یوارکه اون روز از د یهاون مرد همون کهین. اینههم دونمیکه من م یزیم چتما-

 بچه نداشته باشه.  یدنبه دزد یمسئله ربط ینا یدخب شا یهمدستن، ول یشونهم با ا

 اوردیها را بحد که او را مجبور کرده بود خودش عکس ینزد. تا هم بندییماو لبخند ن یلبه تحل سورنا

 او را بشکند. یناز ا یشترب خواستیبود؛ نم یکاف

 باز کرد.  یمهرفت و در را ن یاندر با آش یجا بلند شد و تا جلو از

 . یستچون به صالحتون ن یدهم نر یانجر ینها. دنبال اازتون ممنونم بابت عکس-

 نگاهش کرد.  رخیمن آشیان

  زنید؟یها حرف ممثل بابا بزرگ یشههم-

 . آمدیجور کوتاه نم یچدختر ه ینسورنا در هم رفت. ا یابروها

 در را چهارطاق باز کرد. 
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 یکردم کم یسع ید،هست یرفته بود که چطور آدم یادمخانم صداقت،  یدبکن یددوست دار یهر کار-

من رو  یداگر دست از پا خطا کن یدو مطمئن باش یدبکن خوایدیم یرو بکنم. هر کار یتتونجنس یترعا

 . بینیدیراهتون م یجلو

  نه سر راهم. ید،قدم جلوتر از شما هستم! شما پشت سر من یک یشهرفته من هم یادتوننه سروان، -

آمده از جسارتش خوشش  کهیو سورنا در حال سورنا جدا نشد یهانگاهش از چشم یالحظه یبرا حتی

 "کنمیزمزمه کرد"آدمت ملبش بود و زبان دلش  ی. لبخند روریختیبود اعصابش را هم به هم م

 

ً را دق یشغلش بود که حرکت اقتضای عقب  یرا کم یاناتاقش احساس کرد. ناخوداگاه آش یوارپشت د یقا

اسم سروان خط  یتابلو یکه در دستش بود رو یرفت. دادفر با خودکار یروناز در ب یعزد و سر

نگاه  زدیم یرا رنگ مشک اسمش ی. متعجب به حرکت دست او که فرورفتگزدیو لبخند م کشیدیم

تعجب کرد.  یشترشدنش ب یرهدر و خ یجلو یستادنشبود از ا یدهترس یکه از حرکت او کم یان. آشکرد

 یاسم یبه تابلو یدرفت و به دادفر نگاه کرد و چشمش رفت تا رس یروننتوانست تحمل کند و از اتاق ب

 .شدیکه رنگ م

مشخص بود مقامش باالتر از اوست  هایشیکه از سردوش یمرد یزنگاه سورنا و لبخند تمسخرآم حالت

 که با هم خصومت دارند.  یدفهم

به نقطه ضعف سورنا  توانستیم یدها نگاه کرد. شاداد و به آن یهبه چهارچوب در تک ینهبه س دست

 کند.  یدشنگذارد تهد یگرببرد و د یهم پ

 و تمام خشمش را قورت داد.  یستادصاف ا سورنا

 فتاده سرگرد؟ ا یاتفاق-

 نگاهش کند جواب داد کهینتکان داد و بدون ا یخودکارش را کم دادفر

 . شهیصبر کن االن تموم م-

 یاهیاعصاب سورنا خط انداخت. به همان س یرو یدکه کش ی"ت" را رنگ زد و هر خط یرفتگ فرو

 بود.  و از او متنفر کردیم ینکه صاحبش را تحس شدیرنگ م یکه اسمش توسط دست یقلم

 لبخند زد.  اشیعقب رفت و به تابلو نگاه کرد و به اثر هنر یکار دادفر تمام شد قدم وقتی

 حاال خوب شد. -

 نشست و بعد سرش را به سمت سورنا چرخاند.  یانآش یو نگاهش رو یستاداو ا یو روبرو برگشت

 یریداز در فاصله بگ یمک کنهیم یرتونداره تحق یکی یبهتره وقت یدم،هاتون رو شنناخواسته حرف-

 سروان. 
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 آورد.  یینرا پا یششد و صدا یکنزد کمی

 یتها رو بشنوه، مخصوصاً اگر واقعحرف ینا یکه هر کس یستشما خوب ن یوجهه یبه هر حال برا-

 داشته باشه. 

مرد آشنا بود و هدفش  ینا یچفت شد و فکش منقبض. سورنا که با هر کلمه یانآش یهالب ناخوداگاه

 لبخند زد.  دانستیرا م

که انقدر من  شناسمیرو نم یندارم، فقط هنوز کس ییرو در موردم بفهمه ابا یقتحق یکس کهینمن از ا-

 رو بشناسه که بتونه در موردم قضاوت کنه. 

 و خودکارش را به سمت او تکان داد.  یدخند دادفر

ها و پرونده یاز رو هایسو پل شنیخته ماعمالشون شنا یها از روآدم یت،حما یآقا کنیدیاشتباه م-

 خاک.  یرکه فرستادن ز یکسان

. ناخوداگاه جلو رفت و یختو اعصابش به هم ر شدیدر فشرده م یکه رو یدمشت سورنا را د آشیان

 . یستاددادفر ا یرودرو

خودم من به  یحت یول یم،که من و سروان با هم دار یهبه خاطر جنگ یدیداز دهن من شن یزیاگر چ-

 قضاوت کنم.  یشوندر مورد ا دمیاجازه نم

بود که بدون  یدهرا ند کسیچ. هآیدیدختر خوشش م ینبا لبخند نگاهش کرد و احساس کرد از ا دادفر

 صحبت کند.  طورینترس از لباسش با او ا

 . کنیدیکه قضاوتش نم کنیدیم یپس کار خوب شناسید؛یمن نم یرو به اندازه یشونشما ا-

خودش است و از  یرتقص هاینسورنا انداخت. حس کرد تمام ا یعصب رخیمبه ن ینگاه کوتاه یانآش

 چقدر تحت فشار است.  یدحالت صورت او فهم

آرام خودکار را از دستش گرفت و دادفر نگاه متعجب را به دست  یخود دادفر لبخند زد و با حرکت مثل

 او دوخت. 

 که درست نشناختمشون.  یزه بدم قضاوتشون کنم، حداقل تا وقتهستن که به خودم اجا یکم یهاآدم-

او  یجوهر را درآورد و جلو یخودکار را در دستش چرخاند و سر خودکار را چرخاند و لوله کمی

 . تکان داد

 یرز یستمهم ن یگهنداشته باشه د ییکردن ابا یراز تحق یکنه، وقت یاهرو س یاسم کس یکی یوقت یول-

 . یداشته باشم و نه فکر خوب یدر موردش نه حس خوب تونمی. قطعاً نمیهچه جور آدمپوست و لباسش 

 قرار داد و سرش را بست و آن را به طرف دادفر گرفت.  یشجوهر را در جا یلوله

 بابت ازتون ممنونم.  ینکنم، از ا یدانسبت به سروان پ یبهتر یلیحس خ یدباعث شد-
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 لبخند از لبش پاک شود خودکار را از دستش گرفت.  کهینالعمل و بدون ابدون عکس دادفر

 دخترم.  یجوان یادیز-

 یاهس یا ینمبب یاهنشم که همه رو س یسنم رفت باال آدم یوقت کنمیو هر روز دعا م طورهینقطعاً هم-

 کنم. 

 نگاه کرد. زدیکه دو دو م یشهاو چشم یعاد یبه سورنا کرد و با لبخند به چهره رو

 . یرسروان، وقت بخممنون -

 شد. یدبرد و به او نگاه کرد که در خم راهرو ناپد یادبه کل دادفر را از  سورنا

 . یخرابش نکن یدوارمام-

 نگاه کرد.  شدیلبش بود و وارد اتاقش م یبا تعجب به او که هنوز لبخند رو سورنا

بود  یاندفاع آش ییغول چراهم بفهمد، آنقدر فکرش مش خواستیبود و نم یدهنفهم یزیاز حرف او چ 

 ماند. یرهکه او را گم کرده بود خ ییزد و به جا یهکه به چهارچوب در تک

 

×××× 

بود سالن را ترک  یامدهکه از اول از او خوشش ن یسرش انداخته بود و خلق یرا رو یشصدا فرهاد

 به او نگاه کرد.  احساسیکرد. شعله اما ب

  ی؟کن یسهمن رو سرک خواییم یدیرس ینقش درست و حساب یهچته؟ باز به -

فرهاد  یبرا مهم بود. یلینقش خ ینکرد آرامشش را حفظ کند. ا یحرصش را پس زد و سع فرهاد

پرتابش باشد.  یسکو توانستینقش م یندو بود و از قضا معروف هم بود ا درجه ییشهکه هنرپ یسهام

 . یدننرس ییکردن و به جا یخسته شده بود از نقش دوم و سوم باز

 من رو به آرزوم برسونه.  تونهینقش م ینا یزم،خانمم، عز-

 یدور جلو یکو  داشتیرا برم گذاشتیم یزم یو رو کردیکه سمانه پاک م یاهر مجسمه شعله

 . چرخاندیچشم م

 یلمف ین. چقدر جهان گفت ایلمف یتو یختیرو ر زبونیپول ب یو کل یرو گفت ینهم هم یشدو سال پ-

 شد؟  یجلو. آخرش چ یچون نقش اول بود رفت یول یاره؟رو درنم کنییکه تو م یخرجنصف 

 شانه باال انداخت. 

 . یچیه-
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اشتباه کرده بود،  یشبکوبد. دو سال پ یوارسرش را به د خواهدیچشم بست و حس کرد دلش م فرهاد

 . کندیمطمئن بود االن اشتباه نم یول

 نه؟  یای،جور کوتاه نم یچه-

 گذاشت و برگشت نگاهش کرد.  یزم یرو ینرا زم برگیدرخت ب یمجسمه شعله

. یرو بساز یتخودت زندگ یگهبود و بهتره د ینباز هم حرفم هم یهاگر مطمئن بودم کار درست یحت-

 . یسهام یآقا یستمن یگهمن د

 فرهاد با دهان باز مانده نگاهش کرد. 

 تو چت شده؟ -

 توانستیکه تنها پناهگاه او بود و م یبه اتاقش برود. اتاق خواستید. مها راه افتاپلهبه سمت راه شعله

 ییهاکه از دست داده بود؛ از دست داده یو کسان یزهافکر کند و به چ یشهادور از جنجال  به نداشته

 داغ نبودند، زخم ناسور بودند.  یشبرا یگرکه د

 دارم؟  یمن مشکل یفکر کن شهیم باعث ینخوام اجازه بدم شما ازم سوءاستفاده کن کهینا-

 . یستادا یشخودش را به او رساند و روبرو فرهاد

 .کنهیم ییدرو تا یلمف ینپدرت هم ا یحت-

 شعله شانه باال انداخت. 

 پس پولش رو هم خودش بده. -

ها هپس راه پل کند،یم یمهم نبود فرهاد چه فکر یشاز چشم شعله دور نماند. برا ینزد و ا یشخندن فرهاد

 زد.  یادگرفت. فرهاد فر یشرا در پ

  یست؟پدرت ن یهااز کمک یکه تو دار یمگه پول-

از جهان کمک نخواسته بود.  وقتیچفرهاد از خط قرمزش رد شده بود. او ه یستاد،ا یالحظه شعله

 یخو فرهاد با جسارت و گستا یستاداو ا یو رو در رو یینباال رفته را برگشت پا یو سه پله یدچرخ

 نگاهش کرد. 

 یمادرم کمک کرد، ول یجهان به خانواده یروز یهکه نرفته؟ درسته  یادتپول من ارث مادرمه. -

 یریگهاش ارث چشمبچه یهمه یپول رو چند برابر کنه. خدا رو شکر برا ینپدربزرگم تونست ا

 . دونییرو هم م هاینگذاشت و رفت. ا

 . دیستااو ا یینهبه س ینهرفت و س جلوتر
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 یارزش نداره. فقط برام مهم نبود که جهان خالق یامن ذره یست، براخونه یناگر هم منظورت ا-

 احساس آرامش کنه و فقط فکر کردم من رو از دردسر دنبال خونه گشتن راحت کرده. طورینا خوادیم

 . یدفرهاد کوب یینهس یرا رو انگشتش

ه گردن من نه ب ینید یچ.  جهان هگییم یاست باشه چحو کنییدهنت رو باز م یبه بعد وقت یناز ا-

 داشته و نه داره. 

 رو برگرداند و دو پله باال رفت. 

 از هر دوتون متنفرم. -

 یتآخر شعله آتش گرفته بود نگاه کرد. فرهاد با تمام عصبان یسر چرخاند و به فرهاد که با جمله سمانه

 بتواند شعله را رام کند. بود تا  یهنوز راه یدخودش را کنترل کرد، شا

به سرش بسته بود و داشت  یبزرگ یکه چشمش به سمانه افتاد و او که روسر یندمبل بش یتا رو چرخید

. فرهاد خشمش را بر یدتا به اتاق بچه ببرد نگاهش را دزد گذاشتیدر سبد م یاطها را با احتمجسمه

 کرد.  یسر او خال

 رت؟ به س یبست هایمثل خاله قز یهچ ینا-

 و سبد را برداشت.  یستادا سمانه

 . یسهتازه از حموم اومدم، موهام خ-

 یندهانش بسته شد. سمانه با سبد سنگ یدکه به ذهنش رس یبا فکر یبزند، ول یدهان باز کرد حرف فرهاد

 ها همراهش رفت.پله یها را باال رفت و نگاه فرهاد تا باالها راه پلهمجسمه

 

×××× 

داد و از دفتر  ینماییبخش س یرسردب یمیکر یآقا یلرا تحو یفرهاد سهام یدجد یلمام فگزارش اتم آشیان

 رفت.  یرونب

 کرده بود.  یداپ یشتریرا گرفته بود اعتماد به نفس ب یمشکه تصم حاال

 آراسته را گرفت.  یداشبورد برداشت و شماره یرا از رو اشگوشی

 خونه.  یاسالم، ب-

 . دیچیپ یدر گوش یدختر صدای

 شما؟  یدببخش-
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 . یدکش یابانرا کنار خ ینماش آشیان

 صداقت تماس گرفتم، درسته؟  یمن با خط آقا-

 باال برد.  یرا کم یشصدا یاننداد و آش دخترجواب

 آراسته.  یدرو بد یگوش-

 دختر بلند شد.  صدای

 یدختره گیرییشماره تماس م ینبار آخرت باشه با ا ی؟که با نامزد من تماس گرفت یهست یتو ک-

 . یدگور

مانده بودند و دود اسفند که دختر  یککه در تراف هاینبوق ماش یباز مانده بود و صدا یانآش هایچشم

 زد.  یاداش کرده بود. فرکالفه چرخاندیم ینشبچه دائم دور ماش

 تاحاال برادر من نامزد کرده و من خبرندارم؟  یاز ک-

 . یدفرمان کوب یرا رو کف دستش یاندختر قطع شد و آش صدای

 . یاخواهر آراسته یبگ خواستییاگر پدرم تماس گرفته بود هم البد م یچی،حاال من ه-

 آراسته را شناخت.  یصدا یانطرف بلند شد و آشو صدا از آن سر

  کنه؟یم یکارمن دست شما چ یگوش-

 .یدآراسته را پشت خط شن یبعد صدا یااز دختر بلند نشد و لحظه صدا

 الم س-

 رابست.  یشهااز حرص چشم آشیان

 نامزد توئه؟  یگهکه م یهک ادبیب یدختره ینا کشی؟یتو خجالت نم-

 یدخند آراسته

 نامزد من؟ -

 شد.  یعصب یشترب آشیان

ات و انقدر تو رابطه یآراسته. انقدر بهش جسارت داد خورییکارهات رو م ینروز چوب ا یه-

 . یخواهرت بگه دگورکه بگه نامزدته و به  یشرفتیپ

 آراسته او را از جا پراند. یادفر صدای

 گفته؟ یبهت چ-
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آراسته جواب نداد. دو  یشماره را گرفت، ول یعقطع شد. سر یجواب نداده بود که گوش یانآش هنوز

آرام  یشهدور زد و به سمت شرکت راه افتاد. آراسته هم یعبا شرکت آراسته فاصله داشت. سر یابانخ

زنگ خطر  یانآش یآراسته برا یو صدا آمدیاز دستش برم یهر کار شدیم یعصب یقتو یبود، ول

 بود.

 یدشرکت پارک کرده و نکرده دو یگذراند و روبرو یفرع یهارا چطور از کوچه یاباندو خ نفهمید

 سمت ساختمان. 

است.  یخال و در دل خدا را شکر کرد که ساختمان یدآراسته را شن یادفر یساختمان که شد صدا وارد

 یستادهدر شرکت ا یکه روبرو یدو دختر را د یدها رسآخر پله یفباال رفت. رد یکیاز پله ها دو تا 

کرد و با زانو  یرگ یفدر بند ک یششانه افتاد و پا یاز رو یفشانداخته بود. ک یینبود و سرش را پا

از در  یع. آراسته سریچیدآخ بلندش در طبقه پ یو صدا یدکش یرت یشپله فرود آمد و سر زانو یرو

 . یدبه سمتش دو یعاو سر یدنآمد و با د یرونشرکت ب

 شد؟  یچ یان،آش-

. یچیدو درد تا مغز استخوانش پ یدکش یرت یشاو انداخت و بلندش کرد. سر زانو یبازو یررا ز دستش

 پله نشست.  یو رو یدچرخ

 آراسته پر حرص به دختر نگاه کرد. 

 خانم.  یرونبرو ب یاب جایی؟ینشما که هنوز ا-

 آورد.  یینرا پا یشو آراسته خم شد و او صدا یددست او را گرفت و کش آشیان

  یچاره؟ب ینبا ا کنییم طوریینچرا ا-

 به خون نشسته نگاهش کرد.  یهابا چشم آراسته

به من  که چند ماهه بند کرده به من. در ضمن ینهشاه یبه من نداره. دختر خاله یربط یچدختر ه ینا-

 . ذاشتینم یرو باق یارابطه یچه یجا یگهکه به تو زده د یهم که ربط داشت با حرف

و  یستادنشسته بود ا یشکه رو یانآش یاآمد. کنار پله یینها پاشد و دختر از پله یرهو به دختر خ ایستاد

 را به هم زد.  یانلحن کشدارش حال آش

 .خوامیمعذرت م -

 ییهاقرمز و مژه نهایتیب یهابا آن لب اشیختهر یرونبلوند ب یاهش کرد. موهاسر بلند کرد و نگ آشیان

مثل  یزیلب چ یرانداخت و ز یین. سرش را پازدن قطور شده بود حالش را به هم زد یملکه از شدت ر

 " نجوا کرد. کنمی"خواهش م

 گرفت.  یینرفت و دستش را به سمت پا یینپله پا یک آراسته
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 . یایدن ینجاا یگهو د یدببر یفتشر ید،رو کرد یتونعذرخواه-

 انداخت.  یانآش یبازو یردستش را ز یگررفت و آراسته بار د یینها پااز پله یعسر دختر

 بلند شو دختر خوب. -

 بود.  دردش کمتر شده یول کشیدیم یرت یشبه دست او آهسته بلند شد. هنوز زانو یهبا تک آشیان

 . خونه یمبر یندار یاگر کار-

 االن.  یامندارم، تو برو م یکار-

 . یستادبود که آراسته کنارش ا یدهنرس یرفت و هنوز به در ورود یینها پاآهسته از پله آشیان

 .ریمیتو م ینبا ماش-

 . یددستش را به قاب در گرفت و خودش را جلو کش آشیان

 . یندار ینماش یایب خواییفردا م-

 . یستمهم ن-

 وار شود و خودش پشت فرمان نشست و راه افتاد.س یانکرد تا آش کمک

 یضعف کهین. از ایفکر یبه خاطر مشغله یانخانه آراسته از شدت فشار اعصاب آرام بود و آش تا

با خودش صادق  خواستیشده بود. م یزاراز آن سوء استفاده کند از خودش ب توانستیم یداشت و کس

ً نها یبود، ول یرگباشد، پدرش سخت  زمانش بود که با پدرش صحبت کند.  یگر. دآمدیها راه مآن با یتا

گره  یداد و به ابروها یهتک ینبهتر شده بود. به در ماش یششود. پا یادهپ ینکمک کرد از ماش آراسته

 آراسته نگاه کرد.  یخورده

  ی؟کرد یشده حاال انقدر قاط یچ-

 اشاره کرد. یشت خواهرش و به پاخم شد سم یداد و کم یهتک یندستش را به سقف ماش آراسته

  کنه؟یدرد م -

 را تکان داد و بعد لبخند زد.  یشپا یکم 

 بهتره، نگران نباش.  یلیخ-

به او  یاندر آورد و آش یشرا از پا یانآش یهاآراسته کمکش کرد تا وارد خانه شدند. کفش حالینا با

 نگاه کرد.

 آراسته من خوبم!-
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 . یستادا یشقد راست کرد و روبرو آراسته

 یزمخودم بر یبرا ییچا یه. من رفته بودم به من نداره یربط یچدختر ه ینمن واقعاً متاسفم، باور کن ا-

 من. یدختره چطور جرات کرده بره سر گوش ینا دونمیو نم

 زد و به سمت هال رفت.  یو لبخند گرم یدکش یششته ر یدست را رو آشیان

هر دو با هم سالم کردند و  یانکانال خبر بود. آراسته و آش یدنمبل نشسته بود و در حال د یرو علی

 جوابشان را داد.  یردبگ یزیوننگاه از تلو کهینبدون ا یعل

 . ییبه طرف دستشو یانبه سمت اتاقش رفت و آش آراسته

از بشقاب  یبزرگ یبعد هر دو در هال خانه و کنار پدرشان نشسته بودند. آراسته زردآلو ییقهدق ده

 پدرش برداشت و دوباره نشست.  یوجل

 از قزاقستان چه خبر؟-

 . یدپدرش خند ییرهاز زردآلو زد و به نگاه خ یبزرگ گاز

 چه خبر؟  یباشه، از سومال-

بلند شد  یانداد. آش یهمبل تک یگذاشت و  به پشت یزم یرا کم کرد و کنترل را رو یزیونتلو یصدا علی

 آمد.  یینها پارا در دست جمع کرده و از پله دارشینو چدامن بلند  یمو کنار پدرش نشست. مر

  ید؟چرا انقدر زود اومد-

 زردآلو را به باال پرت کرد.  یهسته آراسته

 به آغوش خانواده.  یماومد یگه،کار بسه د-

 به سمتش رفت و دستش را دراز کرد.  یمرا گرفت و از جا بلند شد که مر هسته

 بده من بندازم دور. -

 بلند شد.  یعل صدای

 . کنییدو ساله باهاش رفتار م یهابس کن خانم، هنوز مثل بچه-

 دستش را انداخت و به سمت آشپزخانه رفت و آراسته به دنبالش رفت و از پشت بغلش کرد.  مریم

 قربون مامان خودم، ناراحت نشو از بابا. -

 سرش را جلو برد و زمزمه کرد. 

 بداخالقه. -
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 . یندسرش را چرخاند تا او را ببروترش کرد و  مریم

 پشت سر پدرت حرف نزن. -

 را از دور مادرش باز کرد و به سمت هال رفت. یشهادست 

 جون.  یلیچشم ل-

از  یشههم یول ترسید،ی. نمکردیبود که سر انگشتانش احساس سوزش م ییدهآنقدر دست سا آشیان

جا و به هاییگذشته بود به خاطر نگران ایزهچ یلی. از خشدیاش ناراحت مناراحت کردن خانواده

 پدر و مادرش.  یجابهنا

بزند که  یحرف خواهدیم دانستیتمام مدت حواسش به او بود و م یجا شد و علبهمبل جا یرو کمی

جواب دادن سوالش دررفته بود و خودش هم  یرنرفته بود که چطور از ز یادشنگرانش کرده. هنوز 

 بایداحترامش حفظ شود ن خواستیدختر بالغ و عاقل بود و اگر م یک یانآش نگران بود. از نظر او

 . کردیاش کم نمپدرانه هاییاز نگران یزیچ ینا یول گرفت،یم به او سخت یادز

دست دراز کرد و  یکه عل انداختیحواس پرت نسبت به توجه پدرش هنوز در دل چرتکه م آشیان

 دستش را گرفت. 

سال  یکها اول نوروز بود و تبرکه آراسته را هم متعجب کرد. تمام تماس آن یانآش حرکت نه تنها این

 نو. 

توجه به تعجب  یانقدر ترسناکم؟" ب یعنینگران است. " یلیخ یانکه آش فهمیدیپدر بود و م یک او

 آرام دستش را فشرد.  یانآش

 بگو. -

را  ینا یگرفته بود حرف بزند ول می. خودش تصمشناسدیپدرش چقدر خوب او را م دانستیم آشیان

 . ایستدیاو نم یجلو وقتیچاگر پدرش مخالفت کند ه دانستیهم م

فرصت داد تا او خودش را  یفرو رفت. عل یراهنشپ ییقهاش در انداخت که چانه یینرا آنقدر پا سرش

 را باال برد.  یشصدا ینهم یبرا ید،چه بگو خواهدیم یداو فهم یو نگران یدجمع کند و آراسته از ترد

 . کنییکار رو م ینبهتر ی،من پشتتم خواهر-

گذاشت و کنار آراسته  یزم یآمد و ظرف را رو یرونتوت از آشپزخانه باز شاه یبا ظرف بزرگ  مریم

 نشست. 

 چه خبر شده؟ -

 لبخند زد.  یبه سخت دادیرا فشار م یشمثل خوره گلو یکه نگران علی

 مونده.  دخترت یتو گلو یحرف یه-



 
 

      t.m\torfegan                           www.torfegan.ir                       ins:romantorfegan                      

 

P
ag

e
1
3
7

 

 ینکهاز ا یشتوت کرد و پرا پر از شاه یخور یوهانداخت و بلند شد و بشقاب م یانبه آش ینگاه مریم

 دانه در دهان گذاشت.  یک ینددوباره بش

 . ستیحرفت رو بزن مادر، بابات که لولو خورخوره ن-

 . ییداش را دوباره به هم سازده یخ یهادست آشیان

 . ترسمیم کهینکه شما رو ناراحت نکنم، نه ا ینه؟ من اگر نگرانم به خاطر ابانو یممر یهچه حرف ینا-

 جان به لب شده بود با فشردن دست او توجهش را جلب کرد.  یگرکه د علی

 شده.  یبگو چ-

 در دهان انداخت. یتوت بزرگو شاه یدمبل کش یخودش را جلو آراسته

 

 من بگم؟ خواییم-

 باال برد.  یمرا به عالمت تسل یشهاچشم غره رفت و او دست انیپر اخم نگاهش کرد و آش علی

 دخالت کردم.  یدر ارتباط دختر و پدر یدببخش-

پدرش  یو روبرو یدکاناپه چرخ یو رو کشیدیقی. نفس عمزدیحرفش را م یدتعلل نبود،  با یجا دیگر

 نشست. 

 . یدکه من رو درک کن کنمیهش م. فقط ازتون خوایدبدون خوامیاتفاق افتاده که م یسر یهبابا، -

بلند نشد  یگذاشت و حت یزم یقرمز شده بود ظرف را رو یشهاکه دست یمتر شد و مرنگران علی

  و با دستمال پاکشان کرد یدرو بشو یشهادست

 شده دخترم؟  یچ-

و  یلع زدیکه حرف م ی. تمام مدتیدرا بگو یزاول همه چ یگرفت از روز اول و لحظه یمتصم آشیان

وسط حرف  یطشرا ینقابل هضم بود چون در بدتر یدر سکوت به او گوش کردند. سکوت عل یممر

از  یرا کرد که کم یش. آراسته تمام سعاشیاوج تعجب و نگران یعنی یمسکوت مر یول پرید،ینم یکس

 ها را جلب نکرد. توجه آن یحت اییپرانو مزه یشوخ یچه یها کم کند، ولآن یبار نگران

و تا انتها  سرهیک حرفش را تمام کند. تواندیپدرش نگاه کند قطعاً نم یهااگر به چشم دانستیم آشیان

 همراه شد و چشم بست. یقشآخرش با نفس عم یکرد و جمله یفرا تعر یانجر

ًً نها یاانتظار داشت خبر اخراجش را بشنود و  علی ً  یبود مسئله مربوط به آراسته باشد، ول یدوارام یتا

اش زادهخواهر یاداو را به  گفتیم یانکه آش یارا نداشت. هر جمله یداستان یناصالً انتظار چن

از زندان فرار کرد که  طنتوانست اورا از اتهام قتل تبرئه کند فق کهینکه موکلش به خاطر ا انداختیم
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ً او را بکشد و نها  خواستیکرده بود. نمشان او را خفه خانه یکخلوت نزد یهااز کوچه یکیدر  یتا

 یرهخ ییطرح بزرگ فرش گردو یاش روبه خون نشسته یهاداشته باشد. چشم یسرنوشت یندخترش چن

 اش. گونه یرو یاو  کوبیدیم یشپا یرو یاپشت سر هم  یممانده بود. مر

  ی؟از شده تو کالنتربباال رفتن دختر؟ تو پات  یوارخدا مرگم بده، تو رو چه به د-

 داد.  یهفت و به پشت مبل تکرا گر سرش

 . یمیرمکه من از دست تو م یوا-

 آلود نگاهش کرد. آراسته اخم

 یزیدنبال چ یمداد بر یاد یک یریم؟داد حقمون رو بگ یادبهمون  یک یم؟داده جسور باش یادبهمون  یک-

  یم؟ند یتو به حرف مردم اهم یمکه دوست دار

 رد. را باال ب یشسرش را بلند کرد و صدا مریم

  ید؟مردم باال بر یواراز د یمداد یادبهتون -

جرات  یو حت چرخاندیاش مرا گرفته بود و دور انگشت سبابه یراهنشپ یکه گوشه یانکرد به آش رو

 سر بلند کردن نداشت. 

 بابات؟  یا یسیمامور دولت وا یدادم تو رو یادمن بهت -

 فکریکه ب خواستیحرف بزند. نم توانستینم خواست،ی. نمزدیفرش را نقش م یهاهمچنان گل علی

. یدرا مجبور نکنند دروغ بگو کسیچبود که ه ینداده بود ا یاد یشهاکه به بچه یزیچ ینحرف بزند، اول

دست  تواندینم کهمسئله غرق شده  ینکه انقدر در ا یدبود فهم یانآش یکه در صدا یجانیرا از ه ینا

 سخت بود.  یشقبول کردنش هم برا یول ید،ش به او دروغ بگوکند دختر یکار خواستیبکشد. نم

 آروم باش خانوم. -

 به پدر رو به مادرش کرد.  توجهیب آراسته

 یه یا یوونهقاتل د یهچند نفر به دست  میرن؟یمادر من. چند نفر به خاطر تصادف م یسکهر یزندگ-

  یم؛بر یزچ یچسمت ه یدنبا یمباش یدفتصا یزهایباش مادرم، اگر ما نگران چ ینواقع ب ی؟موکل روان

 شتره. یکه احتمالش ب ینا یریم،بم یمچون ممکنه تصادف کن یمبر یروناز خونه ب یداصالً نبا

 شده بود بلند شد.  یزصبرش لبر یکه کاسه یعل

 به قبرستون.  یتهش برس یدکه شا یزیدنبال چ یخودت بر کهیناتفاق. نه ا یعنیتصادف،  گییم-

 و رو به پدرش کرد.  یدمادرش بود چرخ یه روبروک آراسته
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 ینا یره؟و تئاتر عکس بگ یلماز ف یا برداری؟یلمف یکنه باباجون؟ تا آخر عمر بره سر صحنه کاریچ-

زنده بمونه؟  کهینا یبرا کنیدیدخترتون رو، استعدادش رو حبس م یتمام انرژ خواید؟یکه شما م یزیهچ

 . کشیدشیذره مذره  یدکه دار جوریینخب ا

ر شود؛ پدرش به خاط یآراسته قاط خواستیبلند شد. نم یانقدم به سمتش رفت که آش یک علی

 بود.  یاز دست او شاک یکاف یاو به اندازه هاییطنتش

 .یدبابا جون، با من حرف بزن-

 نگاهش کرد.  یرهرو به او و خ یدچرخ علی

 نه االن.  یول زنیم،یبا هم حرف م-

 و به همه گفتبرگشت و ر

 فکر کنم. روشنه؟  یزده بشه تا کم یحرف یهقض یندر مورد ا خوامینم-

 یرگ یانآش کهینا یها باال رفت و به اتاقش پناه برد. آراسته برااز پله یانداختند. عل یینسر پا همه

دخترش در دهان گذاشت و لبخند زد.  یگریتوت دشاه یماو را به اتاق خودش کشاند. مر یفتدمادرش ن

کنار تمام  ،کرد یندر دل او را تحس یمدرآمد مر یانکه از دهان آش یبزرگ شده بود. هر حرف

 . کردیرا گرفته به او افتخار م یهقض یندخترش با جسارت تمام دنبال ا کهیناز ا هایشینگران

رش کوتاه پد ی. اگر جلودانندینم یشهاکدام از بچه یچه کردیکه فکر م دانستیرا م یزیچ مریم

 یاناز آش یتحما یبرا یعل کردیاگر مخالفت م یول شد،یروبرو م یعل یدحتماً با موضع شد آمدیم

 یند او کوته بکردنیفکر م یشهااگر بچه یکرد، حت یانآش یبود که برا یکار ین. اایستادیاو م یجلو

 است مهم نبود.

 

 کند. یشرها یدبا دانستیم ینش بود، ولنگراکه دارد محروم کند.  یدخترش را از حس خواستنمی

 آورد.  یینرا پا یشو خم شد و صدا یستادا یممر یرا آراسته به هم زد. جلو افکارش

 جون آراسته چقدر قند تو دلت آب کردن؟ -

 . یدرا در هم کش یشابروها مریم

 ی؟چ یبرا-

 آراسته کنارش نشست و دستش را گرفت. 

 بانو.  یممر زدیهات برق متمام مدت چشم-

 آورد.  تریینرا پا یشکرد لبخندش را جمع کند و آراسته صدا یسع مریم
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 !یدرآورد یلمیبابا مخالفت نکنه چه ف کهینا ینه. برا گیدیم ده،یرو درس م یطونزن ش گنیم-

 . یدآرام پشت دست او زد و خند مریم

 یان،آش یماز ما بگ یکی هی. کافخودشه یرهبگ یرادا یانکه حق داره از آش یبه نظر پدرت تنها کس-

 .  یمنگ ییزچ یگهبه اون که د دهیحقه رو م یهر چ یعسر یاد؛حرف از دهنمون در ب یهبق ذارهینم

 آراسته سر تکان داد و بلند شد. 

  گیره؟یحاال به نظرت جلوش رو م-

 شانه باال انداخت.  مریم

 ده. شرط و شروط اجازه ب یسر یکبا  کنمیفکر م دونم،ینم-

 . یستادا یانآش یبه طرف اتاق رفت و در را باز کرد و روبرو یعسر آراسته

 حله. -

او را گرفت و هر دو با نگاه کردن به  یهادست رفتیکه نگران طول و عرض اتاق را راه م آشیان

 .یدندهم بلند خند

 

×××× 

شد.  یرهخ یشروبرو یروبه تص یاو با لبخند گشاده یستادا یعمارت بزرگ جهان خالق یجلو کامران

بود  یدهکش یخچنان او را به چهار مجهان آن یکند، ول یخانه زندگ ینچقدر دوست داشت در ا یروز

بود  هما یکنداشت جز برگشتن.  یاخورده بود چاره یگته د یرشکه مجبور شد برود و حاال که کفگ

 یمتصم یبا او برخورد نکرده بود، ولطور که انتظار داشت که با شعله در ارتباط بود و هرچند شعله آن

و در دل خط و نشان  ایستادیعمارت جهان م یخاطرات جلو یدتجد ینداشت جا بزند. هر روز برا

و به  دیدیرا م هانج یداز صبر کردن خسته شده بود. با دید،یخودش را م یدامروز با یول کشید،یم

 خبر دارد. یزاز همه چ گفتیاو م

زن  یصدا یدن. با شنیندنب یفوناو را از آ یتا کس یدخودش را عقب کش یو کم رفت و زنگ زد جلو

 لبخند زد.  یانسالم

 بله؟-

 محکم به گوش برسد. یشکرد صدا سعی

 دارند؟  یفتشر یخالق یهستم، آقا یرجب-
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ً که هست، تقر دانستمی د دوباره برگرد کهیناز ا یشجهان خبر داشت. پ یروزانه یاز تمام برنامه یبا

 کرده بود.  یزکه شعله به او گفته بود واقعاً او را سورپرا یزیچ یکرده بود، ول یقتحق یزراجع به همه چ

 چند لحظه. -

برد. سالومه پشت در اش لذت زدهشگفت یشروع به قدم زدن کرد و از تصور جهان و چهره کامران

 بود بلند کرد.  یشکه جلو ییویبه در زد. جهان سرش را از سنار یاو تقه یستاداتاق جهان ا

 تو.  یاب-

 . یستادوارد اتاق شد و همانجا ا سالومه

 در هستن.  یجلو ی،اومدن به اسم رجب ییآقا یهآقا،  یدببخش-

 نداشت.  یادرا به  یشخص ینفکر کرد، چن یکم جهان

 . یستبگو ن-

 شد. یمانتا خارج شود که جهان پش یدسرخم کرد و چرخ سالومه

 . یاماتاق کار تا بببرش  یسا،وا-

که  کردیو عجز م ییروزها آتقدر احساس تنها ینرفت. ا یرونباز هم سر خم کرد و از در ب سالومه

 را عوض کند. یشحال و هوا توانستیناشناس هم م یکبا  یدارد یحت

 

 جهان یبود، ول یادز یرجب یلیرفت. فام یینپا یلباسش به طبقه یضرفت و جهان بعد از تعو سالومه

 چرا. دانستیداشت و نم یلیفام یننسبت به ا یحس بد

 یدمخمصه خالص شد با یناز ا ی. فکر کرد وقتشدیپارکت بلند م یصدا رفتیم یینکه پا یاهر پله با

باز بود نگاه کرد  یمهو به در اتاق کار که ن یستادکوچک ا یها را عوض کند. وسط سرسراحتماً پارکت

 یمصلحت یاسرفه وبود. وارد اتاق شد  یستادهعکس سارا ا یکه جلو یدا در یاو مرد متوسط القامه

 کنار لب کامران نشست.  یشوکه شد. پوزخند یدنشبا د یدکامران چرخ یکرد و وقت

 سالم. -

دست دادن با او.   یشده بود فرمان نداد برا یرفت و دستش را دراز کرد و مغز جهان که خال جلو

 او باشد زمزمه کرد.  یمتوجه دست دراز شده کهینچکار کند. بدون ا یدال باچرا آمده و حا دانستینم

  کنی؟یم یکارچ جاینتو ا-

 یععقب رفت و همچنان پوزخندش را حفظ کرده بود و ذهن جهان سر یدستش را انداخت و قدم کامران

 . رفتیم ییناو را باال و پا یسرتاپا یشهادر حال چرخش بود و چشم
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 یام؟ب یدچرا نبا-

ً و نها یدگکه با شعله جن ییشب و روزها یادکه به او داده بود افتاد. به  ییچک رقم باال یادبه  جهان  یتا

کامران و  خبریپر سکوت شعله بعد از رفتن ب یهاشب یادمرد بخرد.  ینتوانست دخترش را از ا

 . اشیرگیخ یروزها

 ت. زده جلو رف یرونب اشیقهشق یهامنقبض شده و رگ فکش

 خورده، نه؟  یگته د یرتکفگ کنمیفکر م-

حدسش  یدکهنه بود فهم یول یز،که تم یشهالباس یدناو انداخت و با د یبه سرتاپا یرآمیزیتحق نگاه

 دوباره او را بخرد.  توانستیدرست است؛ پس م

 . یاز ظاهرت معلومه که بدجور آس و پاس شد-

. اگر با شعله کندیاشتباه گذشته را تکرار نم بارینکرد که ارفک ینبود و به ا یستادهپشت پنجره ا کامران

تور  یبود. با سرانگشت پرده ینصاحب آن خانه و ماش یفرهاد سهام یازدواج کرده بود االن او به جا

 . یدچرخ بارهیکرا لمس کرد و  یدسف

 یخترتو خالص کنو خودتو د یچک بکش یه تونییم بارمینا یاگه فکر کرد یآره، آس و پاسم، ول-

 . یول معطل

 یهانشست و  دست یصندل یرفت و آن را دور زد و رو اشیروس ییقهکار عت یزبه سمت م جهان

 گذاشت.  یزم یاش را روقالب شده

  ین؟خونه؟ ماش خوای؟یم یچ-

 . یستاداو ا یو جلو رفت و روبرو یدبه صورتش کش یدست کامران

 و والسالم.  خوامیدفه خود دخترتو م یننچ، ا-

 یکبغل و  یردست ز یکشده نگاهش کرد و کامران  یکبار یها. با چشمیدجهان باال پر ابروهای

  گذاشت و بلند شد یزم یرا رو یشهاچانه فقط نگاهش کرد. جهان کف دست یردست ز

 سراغ شوهرش.  یبهتره بر ی،پس راه رو اشتباه اومد-

 اسمش؟  یهچ یکهمرتبه اون؟  یشهمون که بعِد من به زور داد-

 ژست فکر کردن گرفت و جهان فقط نگاهش کرد. 

 .یآهان، فرهاد. همون که دخترتو بهش فروخت-

 . یستاداو ا یرا دور زد و روبرو یزم جهان

  یه؟و به اون فروختم، مشکل تو چ یدماز تو خر-
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 زد.  یادزد و فر یزم یدستش را رو بارهیک کامران

 به خدا.  یرودار یلیخ-

 . یزم یو آرامتر زد رو ارهدوب

جلوم و بعدش دخترتو  یچک انداخت یهو آخرم مثل سگ  یو واسم نطق کرد یسادیوا یزم ینپشت هم-

 تا من؟  خوردیبه دخترت م یشتراش باون قد و قواره یعنی. یدهبه اون سوسول تازه به دورون رس یداد

 او گذاشت.  یشانه یزد و دستش را رو یپوزخند جهان

 یزنه سا خورهیات به شعله م. تو نه قد و قوارهیومدیم یدهم نه، اصالً نبا یرجوون، د یاومد یرد-

 کردم.  یهتقبال توج کنمی. فکر میتو اجتماع یفرهنگ

 اش برداشت. شانه یآرام دست او را از رو کامران

 رفتم. یاون وقتم ملتفت نشدم که چرا باس برم، ول یر،نخ-

را  یمرد خواستیدلش م یسخت بود وقت یسمت پنجره رفت. حفظ خونسرد فاصله گرفت و به جهان

 داد؛ینشان م یالعملعکس یدنبا یخودش خفه کند، ول یهادخترش را نابود کرده با دست یکه زندگ

 را گرفت.  یشجلو شدینم یگروقت دشعله دارد و آن یرو یریچه تاث فهمیدیبود که او م یکاف

 چک بهت دادم.  یهت که نکردم، فقط مجبور ی،نر خواستییم-

 کامران زد.  یشانیپ یانگشت سبابه رو با

 ی. حاال هم برایکه چقدر شعله رو ارزون فروخت شهیو نم شدیهم جا نم یکتتو اون مغز کوچ-

 شوهرش عاشقشه پسر جون.  یره،برگشت د

 سر داد.  یآورچندش یباال انداخت و خنده ییابرو کامران

 یآقا یرنخ ی؟اش کنکله یکه با چندغاز بتون یممن همون آدم خام و دست و پاچلفت کنییم تو هنوز فکر-

 . یتتو بغل حاج یادو م کنهیرو ول م چاکشینهشعله اون عاشق س بینییروزا م ینهم ی،خالق

 جهان زل زد.  یبه خون نشسته  یهاعقب رفت و به چشم قدمی

 . ینگفت یگفتم که نگ-

 سراغ شعله.  رفتییسره م یک جا؟ینا یاومد یچ یبرا یودت مطمئناگر انقدر به خ-

 کامران به سمت در رفت. 

 . یشمپ یومدیباس م یاومدم چون جوونمردم، اومدم که بعداً نگ-

 . یدو چرخ یستاددر ا جلوی
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 . رمیشوهرش، م یشباس برم پ یگیدخترت، حاال که م یاومدم خواستگار-

به شعله  شدیموفق م بارین. اگر اشدیم یدهسر جهان کش یهاتمام رگ رفت. یرونرا باز کرد و ب در

 .کردیم یکار یدشعله را از او دور کند. با توانستینم یزچ یچشود مطمئن بود که ه یکنزد

 

. بخشیدیوقت او را نم یچهمه عذاب، جهان بوده هها و آنآن ییجدا یباعث و بان فهمیدیشعله م اگر

 ید. باکردیدرد م یشموها ییشهچنگ زده بود که ر یشو آنقدر به موها یدچرخ سر درگم دور خود

ثابت ماند.  ینزم یرو یشپاها یدکه به ذهنش رس ی. با فکرشدیزودتر از کامران دست به کار م

دارد  یزو فکر کرد همه چ ییدلبش نشست و دست سا یگوشه یدزد بچه باشد. لبخند توانستیکامران م

 .شودیحل م

 

×××× 

از خودش  یپا انداخته بود تعجب کرد، ول ینشسته بود و پا رو یدادفر که در اتاق سرهنگ توکل یدند با

 . یستادگذاشت و منتظر ا یاحساسش شود. احترام نظام یینهآ یشهاچشم یدگرفته بود که نبا یاد

 یهپشت سرش تعب یوارد یکه رو یاو به نقشه یدبه او اشاره کرد جلو برود و خودش چرخ سرهنگ

 نقطه.  یک یشده بود نگاه کرد و با خودکار زد رو

 . یتحما ینرو بب جاینا-

ً که دق یابا دقت به خانه سورنا  بود نگاه کرد.  یسهام یخانه یروبرو یقا

 . یدطول کوچه کش یخودکارش را رو سرهنگ

 مجتمع بوده آدم ربا رو گرفته، درسته؟  ینا یکه جلو ینیدورب-

 ان. بله قرب-

اش شانه یرو یبزرگ ییسهپخش شد. آدم ربا ک یلمزد و ف یادکمه یتابش را باز کرد و روو لپ چرخید

بود و فقط پشت سرش مشخص بود و به سمت سر  یدهکش یینپا یشابروها یینگذاشته بود و کالهش تا پا

 . رفتیم یابانخ

  فهمی؟یم یچ ینتو از ا-

 سورنا لبخند زد. 

 ینا یدچرا با کهیندوم ا کنه،ینم یسهک ینا یتو ییتقال یچبوده باشه که ه یهوشب یده بابچ کهیناول ا-

 یکس یدندزد یالخ یکی یبره؛ قاعدتاً وقت یابونشونه به طرف خ یرو یسهک یهرو بکنه که با  یسکر
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جا اون تهدونسیم کامالً  کهینپارک شده باشه. سوم ا یکدر کار باشه و همون نزد ینیماش یدرو داره با

 صورتش رو پوشونده.  طورینکه ا ینهدورب

 رو نبود.  ینکنار خانه اشاره کرد که ماش یفرع یانگشت به کوچه با

 ونه.خکوچه خودش رو برسونه به پشت  ینرو پشت خونه پارک کرده باشه و بخواد از ا ینماش یدبا-

. سر دادیسورنا گوش م یهاحرف به یقنشست و با لبخند به دادفر نگاه کرد که دق یزپشت م سرهنگ

 چرخاند و به سورنا نگاه کرد. 

 خونه پارک کنه؟  یجلو تونهیم یکاررو بکنه وقت ینا یدچرا با-

 جواب داد. یعو سر یدصورتش کش یرو یدست سورنا

 رد گم کردن باشه. یصحنه فقط برا ینکالً ا ینها ترینشیو قو ینچند احتمال هست که اول-

 به او نگاه کند ادامه داد. کهینو بدون ا یستاددادفر ا یروبرو عقب رفت و کمی

 . یرونبردنش ب یاز در پشت یدنباشه، شا یسهاصالً بچه تو اون ک یدو شا یرتشبگ یندورب خواستهیم -

 شد.  یدهکش یزم یرو یرانپرچم ا یشد و سر انگشتش رو تریقسرهنگ عم لبخند

  یگه؟خب د-

به  یسه. ابعاد کیارینبوده، البته در صورت هوش یسهقربان. بچه تو اون ککردم  یرو بررس یزهمه چ-

پشت  ینماش کنمیفکر م کهینباشه و بدنش جمع شده باشه. دوم ا یهوشب کهینمگر ا خورهیبچه نم یک

نبود  ینیدورب یچو متاسفانه ه یمرو گشت یشده. کوچه پشت یهبچه دزد اییگهخونه پارک شده و به نحو د

 . یمرو ثابت کن یهفرض ینا یمونکه بت

 باال رفت.  اشیپرپشت جوگندم یتابش را بست و ابرودر لپ سرهنگ

 سروان؟  یجهنت-

 را تر کرد.  یشهاو لب یدکش یقینفس عم سورنا

به زور باز نشده و  یدر یچرد گم کردن.  ه یشده برا یدهچ یقبل یبا نقشه یزکه همه چ ینهحدس من ا-

سر و صدا  یدبا یبهغر یدننبوده و با د یآروم یاون بچه، بچه کهیدر صورت یدهنشن یچیه یفیخانم شر

ً کردن. نها یهوشبچه رو ب یا.  پس آدم ربا آشنا بوده و کردهیم  . یهمسئله خانوادگ ینکنم که ایمن فکر م یتا

 و حرف زد.  یاوردباالخره طاقت ن دادفر

 تو خونه بودن؟  یتو اون ساعت چه کسان-

 شد.  یدهدر هم کش یشمجبور شد نگاهش کند و ناخوداگاه ابروها اسورن
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بعد از رفتن  ید. شایفیهسمانه شر یگفته هاین. البته تمام ایتو اون لحظه فقط پرستار و قبلش شعله خالق-

 اومده تو خونه.  یکس یخانم خالق

 اون رو نگرفته؟  ینو دورب-

 سمت سرهنگ. یدچرخ سورنا

 ه. از در پشت وارد شد-

 یبسورنا عج یسرهنگ برا یرفتار دادفر جلو یشهخورد. هم یهتک یزدستش به م یکو  یستادا دادفر

 . کردیبا او برخورد م یمیدوست قد یکبود. انگار نه انگار که سرهنگ مافوق او است، مثل 

 یلیخ ینتمظنون ییرهدا زنییکه م ییهابا حرف ی،نکرد یداو بچه رو پ دونییرو م یزپس همه چ-

 . یستهم گسترده ن

 گره انداخت.  یشبه ابروها یشترب سورنا

 کار رو انجام بدم قربان. ینکنم با مدرک ا یررو دستگ یکس خوامیم یدادن وقت یادم-

را به  هاینآمد. خودش تمام ا یادشخودش به وقت آموزش دادن  یگفت که دادفر صدا یرا با لحن جمله

برود، بدون در نظر گرفتن  یشپ تریعسر یسورنا کم خواستیلش مد یدداده بود و حاال شا یاداو 

 . یشهاآموزش

 سرهنگ احترام گذاشت و به سمت در رفت.  یجلو سرگرد

 . رهیسروان، چون زمان داره از دست م تریعسر-

 سمت سرهنگ. یدبه پشت سر او نگاه کرد که در را بست و چرخ سورنا

 اومده قربان؟  یشپ یمشکل-

زد و  ی. لبخند نرمکردیمسئله سورنا را آرام م ینو ا کردیپدر رفتار م یکمثل  یوکلت سرهنگ

 گذاشت.  یزم یخودکارش را رو

 . یادب یشاون بچه پ یبرا یکه مشکل یمنگران-

بپرسد.  کردیو جرات نم فهمیدیدخالت دادفر را نم یلدل یبود، ول ینبابت هم اشیهم نگران سورنا

امروز فقط به  یجلسه دانستیم یبار با سرهنگ دوره کرد بود و قطع ینرو چنداطالعات  ینا یهمه

 یمرخص یزهو اجا ینشان دهد، پس با احترام نظام یتحساس خواستیدرخواست دادفر برگزار شده. نم

 رفت تا به اتاقش برود. یروناز در ب

 یزشپشت م سرهیکد اتاق شد و دخالتش در پرونده. وار یلطول راهرو را به دادفر فکر کرد و دل تمام

که صورتش مشخص نبود نگاه  یو با دقت به مرد یدشانها را پخش کرد. کنار هم چرفت و عکس

 چیزیاز  یشترپرونده ب ینزد و چشم بست. ا یشموها یانم ی. کالفه چنگشدینم یدهد یزچ یچکرد.  ه
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شده بود که  یدشباعث شک و ترد ینو ارباها نبود از آدم یخبر یچشده بود و ه یچیدهپ کردیکه فکر م

تعلل آدم رباها  همهینباشد، واال ا یهدف اصل یرو یخواستن پول نقاب یدواقعاً هدف پول است؟ شا یاآ

 نداشت.  یهیتوج یچواقعاً ه

را برداشت  اشی. گوشرسدینم جایچبه ه ییبه تنها یدرس یجهنت ینها نگاه کرد و به ابه عکس دوباره

 نداشت.  یاچاره یرا گرفت. متنفر بود که مجبور بود از او کمک بخواهد، ول یانآش یو شماره

 فروکش کرد. یاو کم یفلط یصدا یدنشن با

 هستم.  یتسالم خانم صداقت، حما-

ً کنار بکشد، چون نها خواستیجا شد. بعد از سکوت پدرش واقعاً مبهجا یکم یزشپشت م آشیان  ینا یتا

 . ارزیدیپدرش نم ید و به ناراحتخبر بو یک یشبرا یهقض

 سروان.  ییدبفرما سالم.-

 یدهابا یاو جلو دانستیحرف بزند و م یبا او دستور یدنبا دانستیاو را شناخته بود و م یگرد سورنا

 . ایستادیم

  ی؟آگاه یاریدب یفتشر تونیدیم-

 آورد.  یینرا پا یشصدارا چرخاند و  اشیبه همکارش انداخت و صندل یچشم نگاه یراز ز آشیان

 داشته باشم.  یدخالت یهقض ینتو ا یگهد تونمیبگم نه، نم یدکه باشه با یلیبه هر دل-

 ینینشعقب طورینبا آن سماجت و جسارت ا یانکه آش کردی. فکرش را هم نمیدسورنا باال پر ابروهای

 کند. 

 . یهر رسماحضا یک ینا یست،بگم اومدنتون دست خودتون ن یدمتاسفم که با-

آن را هم از  یایدجا ببه آن یانبود که آش یددرصد ام یکاگر  دانستیکه تمام شد سکوت کرد. م حرفش

شدن دستش  ییدهسا یمشتش فشرده شد و صدا یانچرم م یصندل یچشم فشرد و دسته یانبرده. آش ینب

 با چرم بلند شد. 

رو  ینشدم، مگه هم ید و من دختر خوبکر یحتمبرادرم نص یدطور که خواستسروان، همون ینیدبب-

  خواستید؟ینم

مگر  گذشت؟یکلمه از دلش م ینا یدشد. چرا با یخکوبم یا"نه" سورنا از نه گفتن محکم قلبش لحظه

 یشهاسر دخالت نکن ییپس چه بال یند؟او را نب یگرد خواستیکنار بکشد؟ مگر نم یانآش خواستینم

 داد.  یهتک یصندل یه پشتآمده بود؟ فکرش را عقب راند و ب

  ید؟کمک کن خوایدینم یونه،بچه درم یه یپا-
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نقطه  یدست رو یدشده بود نگاه کرد. نبا یچیدهپ یصندل یبلندش که دور دسته یهابه انگشت آشیان

 توانستیرفتار سورنا هم نم ینا یحت یول کشید؛یم یانپدرش را به م یپا یدنبا گذاشت،یضعف او م

 . گرفتنمیآرام  شدینم یداکه تا بچه پ دانستیرا از ذهنش دور کند و خودش خوب مفکر آن بچه 

 بلند شد.  یصندل یرو از

 سروان... یاونجا هستم، ول یگهساعت د یمن-

 گوش کرد.  یفشلط یفقط به تن صدا سورنا

 .یدبه من بدهکار یعذرخواه یکشما -

 بود.  یزانگدختر در نوع خودش واقعاً شگفت ینزد. ابه جسارت او لبخند  یشهسورنا برخالف هم باراین

 خانم صداقت.  کنمیکار رو م ینکنم، حتماً ا یکه الزم باشه عذرخواه ییجا-

 را برداشت.  یفشک یو از پشت صندل یدزد و چرخ یوشکن آشیان

 . یامم-

 یش را روها مانده بود و سرعکس یرا گذاشت. دستش رو یکرد و گوش یلب یرز یخداحافظ سورنا

 . یچیددرگوشش پ یانگستاخ آش یدستش گذاشت و چشم بست. صدا

 سر بلند کرد و لبخند زد. 

 .یبار چند مرده حالج ینا ینمبب یاخانم صداقت. ب یاب-

 

×××× 

مانده بود. فقط خودش  یدمادرش دو دل و پرترد گاهیگاه و ب یدر فکر سکوت پدر و لبخندها آشیان

پدرش قد علم  یناراحت ینبود که جلو یآدم یپرونده برود، ول ینارد دنبال اکه چقدر دوست د دانستیم

 کند.

مطمئن  یدبا زد،یبا او حرف م یدشعله رفت. با یرا برگرداند و به سمت خانه ینحرکت سر ماش یک با

  .دیدیسورنا، شعله را م یدناز د یشپ ید. باکشیدیکه حالش خوب است و بعد از پرونده کنار م شدیم

 یهتوج یچمهم نبود که بدون ه یششد. برا یادهو پ یدکش یقیشعله پارک کرد نفس عم یخانه یجلو وقتی

 زدهیخبود که چطور  یدهبود؛ د یدهشعله را د یبود که سرگردان ینمهم ا رفت،یشعله م یبه خانه یعقالن

چون خودش  ،ودسخت ب یانآش یحس و حال شعله برا ینو سرد از برادرش حرف زده بود. درک ا

همه عاشق هم  یها بود، ولخانواده ییهتر از بقسخت ینشقوان یدبزرگ شده بود که شا یاخانواده یانم

 بودند. 
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باال  یواراست که از د یخورد که مطمئن بود همان یکه چشمش به مرد کردیم یکوچه را ط عرض

 که با سمانه قرار داد.  یرفت. همان کس

 . یستادا یشاو به در خانه برسد جلو کهیناز ا یشجلو رفت و پ فکربی

 . یدببخش-

 به او انداخت.  ینگاه مرد

 بله؟ -

 شعله اشاره کرد.  یبا انگشت به خانه زدهیجانه آشیان

  ینجاست؟ا یخانم سهام یخونه-

 مرد خط انگشت او را نگاه کرد و بعد سر تکان داد. 

 بله. -

 ه کرد. قدم عقب رفت و با دقت به او نگا یک

 شما؟ ید،ببخش-

  شناسیدشون؟یشما م-

 مرد دوباره و با دقت نگاهش کرد. 

 شما! یدمپرس-

 گفت کردیکه دفتر را باز م ینطورو هم یدکش یرونب یفشرا از ک یدفتر کوچک آشیان

  ید؟برسون یشونمن رو به ا یامخواهش کنم پ شهیم-

 عجول لبخند زد.  یود کمکه فکرش را خوانده ب یانمتعجب نگاهش کرد و آش مرد

من رو بهشون  یامپ یستن یشما زحمت یمزاحمشون بشم. برا خوامیحال نم ینمن عجله دارم و در ع-

  ید؟برسون

 مرد شانه باال انداخت. 

 باشه. -

 یایدب یادشامکان نداشت  یسیددفتر نوشت که اگر قرار بود دوباره آن را بنو یرو یارهشما یعسر آشیان

 او گرفت.  یاز دفتر کند و جلوو برگه را 

 اسمتون رو بپرسم؟  تونمیم ید،ببخش-
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 به شماره انداخت.  یبرگه را گرفت و نگاه مرد

 برادر شعله.  ی،شهرام خالق-

شعله  یانهبود که وارد خ یننگاهش کرد. شهرام که حواسش تماماً دنبال ا یدهباال پر یبا ابروها آشیان

 به او به سمت در رفت.  توجهیشود و با سمانه صحبت کند ب

 خداحافظ. -

 را به خشم داد.  یشجا یانآش یرترا که بست ح در

 ... ییکهبرادرش وسطه. مرت یپس حدس شعله درست بود، پا-

 ینشاسم سورنا به سمت ماش یدنبلند شد و با د اشیزنگ گوش یصدا یدبگو ییناسزا کهیناز ا پیش

 .گذاشتیکند، البته اگر سورنا م کمک خواستیواقعاً م بارین. ایددو

بسته  یشهاکه دکمه ییمضطرب و مانتو یاباز شد و سمانه با چهره یسهام یکه زد در خانه استارت

افتاد  یعاتفاق آتقدر سر ین. ایددو یاصل یابانبه سمت خ شدیم یدهکش ینزم یکه رو یفینشده بود و ک

زنگ خورد.  اشیخواست دنبالش برود که دوباره گوش به خود آمد یشک کرد. وقت اشیدهبه د یانکه آش

 را گرفت.  اییتاکس یبغل به سمانه نگاه کرد که جلو یینهرا برداشت و از آ یاسم سورنا گوش یدنبا د

 . یامدارم م یلعنت-

شده بود. با سرعت به راه افتاد تا  یردنبال سمانه برود د کهینا ی. برایچیدپ یندر ماش یادشفر صدای

 کند. یمش را بر سورنا خالخش

 

×××× 

 به در زد و وارد شد.  یاتقه یکه ابهر یدوسط اتاق چ یزم یها را روعکس سورنا

 آوردن.  یفجناب سروان، خانم صداقت تشر-

 مبل نشست و به او اشاره کرد. یرو سورنا

 تو.  یادبگو ب-

 به سمت او رفت. وارد اتاق شد و  یرزخمیمثل ش یانحرفش تمام نشده بود که آش هنوز

 سمانه رو گم کنم؟  یدهاتون باعث شدبا تماس گرفتن دونیدیم-

 لبش نشست.  یررا باال داد و انگشتش ز یشابرو یتا یک سورنا

 خانم صداقت.  ینیدبش-
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به  یدافتاد که با تهد یشهااو نشست و چشمش به عکس یمبل پرت کرد و روبرو یرا رو یفشک آشیان

 دلش تازه شد. او داده بود و داغ 

 سروان؟  یدار یکارمچ-

 جلو آمد.  یکم سورنا

  ید؟کن ییمرد رو شناسا ینا تونیدیم-

 شانه باال انداخت. آشیان

 . یهکه ک یدمامروز فهم ینباال رفته و هم یوارگفتم که همونه که از د-

 داد.  یهو دوباره تک یدسورنا خند هایچشم

 خب؟ -

 و در هوا تکانش داد.  ها را برداشتاز عکس یکی آشیان

 اون بچه وسط نبود امکان نداشت کمکتون کنم.  یاگر پا-

 اعتماد به نفس داشت.  یادیدختر ز ین. ایندلبخندش را نب یاندهانش گرفت تا آش یدستش را جلو سورنا

 خب؟ -

 انداخت.  یزم یعکس را رو آشیان

 . یبرادر شعله خالق ی،شهرام خالق-

 اهش کرد. سورنا ابرو گره زد و نگ

  یدید؟از کجا فهم-

شک کنه که  کهینبدون ا ییجورا یهو  یدمدر د یمرد رو جلو ینشعله و ا یکه رفتم خونه ییاز اونجا-

 . یدمهستم اسمش رو پرس یمن ک

 را جمع کرد.  یشها شانه

 اونم گفت. -

ً عم سورنا بازداشت شهرام او  یلدر فکر بود. حاال شاهد داشت تا بتواند شهرام را بازداشت کند، و یقا

اش در هم رفت و راسته یدر سکوت او را برانداز کرد و ابروها یان. آشرساندیجا نم یچرا به ه

 جذابه"  یلیگفت خ شدیشد. "اگر انقدر بداخالق نبود م یقعم یشهاچشم

 یخودش را جمع کرد. صدا یفروکش کرده بود تعجب کرد و کم یتشعصبان بارهیک کهیناز ا خودش

 او بلند کرد.  ییدهانگشتان کش یرا از رو یشهاسورنا چشم
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  یه؟چ یان. جریدکردسمانه رو گم یدگفت-

 پا انداخت.  یپا رو آشیان

بود و انقدر عجله داشت که  یختهسر و وضعش به هم ر یرون،ب یداز خونه دو یدمکه د یومدمداشتم م-

و من نتونستم برم  گرفتیدیدائم تماس م . شما هم کهیابونخودش رو رسوند به سر خ یقهدق یکتو 

 دنبالش. 

 زمزمه کرد.  زدیفکر کرد و انگار با خودش حرف م کمی

 افتاده.  یاتفاق یهمطمئنم -

شد.  یخال یانلحظه ذهن سورنا و قلب آش یکرا که بلند کرد نگاهشان به هم گره خورد و در  سرش

 انداخت.  یینسرش را پا یعسورنا سر

  کنید؟یفکر م طورینچرا ا-

 . کردیرا دور م یانآش یداز سمانه خودش را هم نگران کرده بود با یانآش یفتوص کهینا با

 و من به حس ششم خودم اعتماد دارم. یست،ن یعیوضع طب ینچون ا-

 جمع کرد.  یزم یها را از روعکس سورنا

خودتون  یگهلطفاً د یول یست،ن یشک یدبهمون کمک کرد یلیخ کهینخانم صداقت، در ا گمیم یچ ینیدبب-

 کار خطرناکه.  ینکنار، ا یدرو بکش

 پا انداخت و پوزخند زد.  یبه مبل فشرد و پا رو یشترخودش را ب ینهدست به س آشیان

 سروان؟  یدنگران من-

نه و  یمبل نشست. "لعنت به هر چ یدسته  ی"آره" هنوز کلمه در ذهنش کامل نشده بود که مشتش رو

 یزمبل نگاه کرد و نگاهش تا پشت م یالعمل او به بلند شدنش از رومتعجب از عکس یانآره ست" آش

 همراه او رفت. 

  ید؟نگفت-

 گذاشت و خم شد.  یزم یرا رو یشهاو کف دست یدچرخ یعبه پنجره بود سر یشکه رو سورنا

 بله، نگران شما هستم خانم. -

اش را کامل چطور جمله دانستیند آمد. سورنا نمو زبانش ب ینرا داشت جز ا یانتظار هر جواب آشیان

را  یانآش یبزند صدا یحرف کهیناز ا یش. پیدنکند که نبا یفکر یانکند، چطور حرفش را بزند که آش

 . یدشن

 چرا؟ -
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 شد.  یعصب اختیاریخودش را جمع کرد و ب یعبار مضطرب شده بود سر یناول یکه برا سورنا

. پس یردک یخطرناک یچه باز یخودت رو قاط فهمییکه نم یرنگارجوجه خب یهتو  کهینا یبرا-

 جوابگو باشه؟ من... یدبا یآب ک یرفردا که سرت رو بکنن ز

 یرو گنگ ز یجاو جدا نشد. سورنا گ یعصب یهاقلبش گذاشت و نگاهش از چشم یدستش را رو آشیان

 را دور زد و به در اشاره کرد.  یزم یعو تاب خورد. سر یچنگاهش پ

 خانم صداقت.  یدبر تونیدیم-

 یرا برداشت. حرکات آرامش سورنا را متعجب کرد. از آن دختر عصب یفشبلند شد و ک یشاز جا آشیان

اش ثابت کرد و شانه یرا رو یفشبود. ک یدها بعحرف ینا یدنآرامش بعد از شن یزانم ینو جسور ا

 سرش را باال آورد. 

 باشه سروان.-

 

 یشصدا اختیاریبه سمت در رفت و سورنا ب یانو رو کرد. آش یرقلب سورنا را زآرام و مظلومش  لحن

 کرد. 

 خانم صداقت.-

 شد.  یکنزد یو سورنا کم یستادبرگردد ا کهینبدون ا آشیان

 . کردمیم یتند یدنبا ید،ببخش-

 و نگاهش کرد.  یدچرخ آشیان

 . یدبه من بدهکار یگهد یعذرخواه یهشما هنوز  یول یدم،بخش-

 دست و پا زد.   شناختیکه نم یتمام احساسات ینو ب یدلبخند او را د یانآش باریناول برای

 . دمیرو انجام م کار ینکنم ا یعذرخواه ینمعرض کردم اگر الزم بب-

 نگاهش کرد.  ینهعقب رفت و دست به س قدمی

 . بینمینم یلزوم-

شد و  اشیکالسآراسته عاشق هم ی. وقتیددآراسته را  زدیم یادسورنا فر یبود و وقت یجگ آشیان

و  یادهابارها شاهد فر دادیآن دختر را آزار م یسر هر موضوع ینهم یباور کند و برا توانستینم

و  یجشد گ باعثآراسته انداخته بود و  یادسورنا او را به  یادهایاو بود. امروز نگاه و فر یانکارها

کردنش،  یمهم نبود عذرخواه یش". براکنییبزند" اشتباه م دیابماند و ذهنش فر یرهگنگ به سورنا خ
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 یجواب توانستینم یگرانگار بدتر شده بود، چون خودش د یجو را سبک کند، ول یکم خواستیفقط م

 به او بدهد. 

 یهاحاضر جواب سکوت کرده نگاهش کرد. تا حاال متوجه عمق چشم یانآش کهینمتعجب از ا سورنا

 نجوا کرد.  اختیاریزالل و به اشک نشسته. بنشده بود،  یانآش

 . یبائیهپارادوکس ز-

 باال رفت و سورنا خودش را جمع کرد.  یانآش ابروهای

 . یدگرفت یبرادرتون رو جد یحو ممنون که نصا یدبه هر حال ممنون که اومد-

 یگل کرد. قدم یطنتششد و ناخوداگاه ش یعصب دیدیمتفاوت م یهر دم او را در حال کهیناز ا آشیان

 گردن سورنا دوخت.  یشد و نگاهش را به انحنا یکنزد

 . یممنون که نگرانم-

گذاشت، انگار  یانخط نگاه آش یو گنگ دستش را رو یجرفت. سورنا گ یرونو از در ب یدچرخ سریع

 یرهجا حفظ کند. به در بسته خنگاهش را همان خواستیم یدشا یارد نگاهش را پاک کند و  خواستیم

 تکان بخورد نجوا کرد.  یشتوانست از جا یوقت دانست؛ینم یقه،چند دق یا یهماند، چند لحظه، چند ثان

 دختر. دییاستغفرهلل، آخر کار دستمون م-

 

××××× 

 کردیاو را شماتت م ینهکه در آ ییهاانگشتانش به چشم ینصورتش گذاشت و از ب یرا رو هایشدست

 نگاه کرد.

 .یدببخش-

داشت و خندان از  یکه دست در دست پسر یرا انداخت و نفسش را آزاد کرد و به دختر شهایدست

 کنارش گذشتند نگاه کرد. 

 دهانش نشست یاش روشالش داد و دست مشت شده یررا ز یشموها کالفه

  ی؟رو ثابت کن یچ خواستییدختر؟ مثالً م یبود کرد یچه کار ینآخه ا-

مجبورش  یلحظه چه حسآن کهیننکند، ا یسورنا در موردش فکر بد کهینفکر از ذهنش گذشت. ا صدها

 یدختر دیدیرا کرد که اگر خودش م یکار بارهیکچرا  کهینشود، ا یککرد که آنقدر به او نزد

داشت و  یکه نه در اخالقش جا یگرو ... هزاران فکر د دادیبه او لقب سبک م کندیرفتار م طورینا

 . یتشنه در شخص
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 زمزمه کرد یدنرس یجهاز به نت یدفرمان گذشت و ناام یرا رو اشیپیشان

 . یادبا خودت صادق باش، از اون خوشت م-

 د. ز یادداشته باشد فر یینگذاشته بود در فکرش سوسو یحت یقهده دق ینکه در ا یااز جمله عصبی

 آدم؟  ینا یچاز اخالق خوبش؟ از دستوراتش؟ از شغلش؟ از  یاد؟آدم خوشم ب ینا یآخه از چ-

 یینه. از آبلند شد ینیبوق ممتد ماش یآمد و صدا یرونراهنما بزند از پارک ب کهینزد و بدون ا استارت

 که قطعاً قشنگ نبودند.  گفتیم هایییزبا حرکت دست و لب چ ینشکه پشت ماش یدرا د یبغل مرد مسن

 یینهراهنما را زد و با نگاه بر آ بارینباز کرد که مرد رد شود. ا یو راه یدرا عقب کش ینماش کمی

 آمد و حرکت کرد.  یرونپارک ب یبغل از جا

 رفتیشعله م یدنبه د یدمانده بود. با یمهکه ن یو شعله کرد و کار یسهام یرا تماماً جمع خانه حواسش

کند،  دخالت خواهدینم یگر. حاال مطمئن بود که دبستیمپرونده را با تمام افرادش در ذهنش ینو ا

 ".یدیپرونده بداند. "تو ترس یناز ا یزیچ خواهدینم

 باال رفت.  یشزد و صدا پوزخند

 . دونمیهم ازش نم یآدم معمول یه یاندازه یبشم که حت یکس یردرگ خوامینم یدم،آره ترس-

 . یچیدپ یفرع ی"  دستش دور فرمان گره خورد و به کوچهیشد ی"ول

 . خوامیاحساس رو نم ینا . منکنمیاش مشروع نشده خفه-

 یناز خطرات ا کهینا یکنار بکشد. نه برا یدمطمئن بود به خاطر خودش هم که شده با یگرد حاال

قلبش  یبرا کهینا یسکوت ممتد پدرش. برا یاسورنا و  یو نه به خاطر تذکرها ترسیدیپرونده م

 احساس خطر کرده بود.

 

آرامش  همهینراز بود. ا یک یانآش یبرا یتشله و شخصرنگ نگاه کرد. وجود شع یددر بزرگ سف به

 . گنجیدیبه برادرش شک کرد در باورش نم یوقت یحت

 سمانه که در را باز کرد نتوانست تحمل کند و روبرگرداند. 

 هستن؟  یخانم سهام-

 یس مثبتح یموجه یلدل هیچی. بیستادا اختیاریو ب یددر د یاو را جلو رفتیها مکه به سمت پله شعله

 دختر داشت. جلو آمد.  یننسبت به ا

 داخل خانم صداقت.  ییدبفرما-
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جفت کرد و  یجاکفش یرا جلو یشهابه سمانه توجه کند وارد خانه شد. کفش کهینلبخند زد و بدون ا 

 به سمت شعله رفت و دستش را دراز کرد. 

 مزاحمتون شدم.  یدببخش-

 زد و دست او را فشرد.  یلبخند یمن شعله

 . یدخوش آمد-

رو به  یانصورت آش یسرخ یدنهم به سمت مبل رفتند و کنار هم نشستند. شعله با د یبه شانه شانه

 سمانه کرد

 شربت. -

رفت  یینآشپزخانه پا یهاسکوت کرد. سمانه که از پله تعارفیب ینهم یداشت، برا یازواقعاً به آن ن 

 .رو به شعله کرد

  کنه؟یخانم چند وقته براتون کار م ینا یول پرسم،یم یدببخش-

 شعله شانه باال انداخت. 

 سه سال.  یددو سال، شا یدشا دونم،ینم-

 یاالن وقت حالج یدختر بدش آمده بود، ول ین. از روز اول از اباز هم به پله ها نگاه کرد آشیان

 است.  یانبرادرش در م یواقعاً پا گفتیبه شعله م یداحساساتش نبود. با

لبخند زد و فکر کرد ارتباط با شعله سخت  یانمانده بود. آش یرهدر سکوت به او و خط نگاهش خ هشعل

سکوت کند. هنوز  توانستینم یواکنشش نسبت به سمانه و شهرام چه خواهد بود، ول دانستیاست. نم

له ها نگاه پ هباال آمدن سمانه از پله ها آمد و هر دو در سکوت ب یدهانش را باز نکرده بود که صدا

رفته  یینمطمئن شد سمانه به پا یگذاشت و به آشپزخانه رفت. وقت یزم یها را روکردند. سمانه شربت

نگاه  رفتیو به او که به سمت تلفن م یدکش یقیزنگ تلفن بلند شد. نفس عم یرو به شعله کرد که صدا

 نشست.  یتورو پشت مان یچانددکمه را پ یکرد. ابهر

 بله؟ -

 . یدشنبود را  یچیدهکه در سالن پ ییصدا یبه راحت یانبلندگو بود و آش یرو صدای

  ی؟خانم سهام-

 . ییدبفرما-

شعله  یکبلند شد و نزد یشدلشوره گرفت و از جا بارهیک یانکه پشت خط بود مکث کرد و آش مردی

 رفت. 



 
 

      t.m\torfegan                           www.torfegan.ir                       ins:romantorfegan                      

 

P
ag

e
1
5
7

 

 جناب. ییدبفرما-

 را صاف کرد.  یشصدا مرد

 . یپزشک قانون یاریدب یفتشر یدبا-

ثابت  یوارد یماند و نگاهش رو یبلند شد و شعله خشک شده دستش به گوش یتورنگاهش از مان ابهری

 و آسمان معلق است.  ینزم یانم ییحس کرد جا یانماند و آش

 یالو... خانم سهام-

 آمد.  یرونب یشهالب یانکلمه از م یک یتمام توانش را جمع کرد و جلو رفت. شعله به سخت آشیان

 چرا؟ -

را از دست او  یگوش دادیرا نشان م یقرمز که پزشک قانون ینقطه یدنمنتظر نشد و با د ابهری

 یرهخ یوارو به د یستادجا ارا رها کرد؛ نه جلو رفت و نه عقب، همان یگوش مخالفتیگرفت. شعله ب

 خشک شده زمزمه کرد.  یهابا لب یانماند. آش

 آروم باش. -

 یشرا سرجا یبه خودشان آمدند که او گوش ی. وقتشنیدندیرا نم یهراب یو نه شعله صدا یانآش نه

 انداخت.  یینسر پا یو ابهر یدرا پرس یانابرو جر یرو به او کرد و با اشاره یانگذاشته بود. آش

 رسیدندیمرگ. چقدر احتمال اشتباه بود؟ مگر چند بچه به قتل م یعنی یپزشک قانون شد،ینم باورش

حرکت به دستش که کش  یشعله را گرفت و او ب یبازو یانصورت گرفته. آش یباهکه حدس بزنند اشت

 . یدلرزان او را کش یبا دست و پا یانماند. آش یرهخ آمدیم

 . یمبر یدبا-

 کند و به او دوخت.  یوارد ینگاهش را از رو شعله

 کجا؟ -

 ینگاه کرد. صدا یجز به ابهرچکار کند؟ با التماس و ع ید؟چه بگو یدبا دانستیبه او نم یرهخ آشیان

 سر شعله فرود آمد.  یو مثل پتک رو یچیدپ یابهر

 . یپزشک قانون یمبر یدبا-

 یندر اول یدزشت شده بود، با یشهابود نگاه کرد. چقدر ناخن یاندست آش یانبه دستش که م شعله

 . یشگاهآرا رفتیفرصت م

 . رمی. بعداً میاداالن خوابم م-
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فکر  یب یانها رفت. آشو به سمت پله یدهش کرد و شعله دستش را از دست او کشزده نگابهت آشیان

 به دنبال او رفت. 

 شعله...-

 شعله برگشت و نگاهش کرد. 

 . یمبر یدبا-

 خش انداخته بود. شعله سرد نگاهش کرد.  یشبود که به صدا یشبغض در گلو آنقدر

 . ریمیگفتم که م-

 اش را تکان داد. انگشت سبابه

 . یادفردا، االن خوابم م یول-

چهار  یداو را د یجیگ یکند نگاه کرد. وقتچکار یدبا دانستیکه بدتر از او نم یبرگشت و به ابهر آشیان

 . یستادا یشباال رفت و روبرو یکیکه شعله باال رفته بود دو پله  یاپله

  یی؟شناسا یبر یدبا دونییم ی؟چ یعنیتماس  ینا فهمییشعله جان، م-

. پاتند یادشو فر هایهگر یصدا شنید،یپسرش را م یو صدا چرخیدیفقط نگاهش کرد و ذهنش م شعله

 ها باال برود. کرد تا از پله

 بچه خودش رو کشت.  شه،یگم و گور م یشهسمانه هم هم ینا-

 زد.  یادرا گرفت و شعله فر یشو جلو یدها باال دوبه دنبالش از پله آشیان

 . یضهاون بچه مر ده،یدست خودش م یکار یهاالن  زنه،یم یغج داره شنوی؟ینم-

 .یدرا پرت کرد و به سمت اتاق بچه دو آشیان

مقاومت کرد و  یانو آش ید. شعله او را کشیستادا یشدر آن نبود جلو یتوان یگرکه د ییبا پاها آشیان

 گذاشت. یشهاگوش یهق زد و شعله دست رو یانزد و آش یادشعله فر

 . یششبذار برم پبسه، -

 را گرفت و به شدت او را تکان داد.  یشبازوها آشیان

 . یستن یاتاق لعنت ینکس تو ا یچتو بس کن. ه-

 . یداتاق شعله باشد کش کردیها که دعا ماز اتاق یکیو او را به سمت  چرخید

  ست، اون نمرده.اون زنده یست،جا نکه پسرت اون ینبرو بب ی،پزشک قانون یبر یدبا-



 
 

      t.m\torfegan                           www.torfegan.ir                       ins:romantorfegan                      

 

P
ag

e
1
5
9

 

دروغ بزرگ باشد و از ته دل  یک یزباشد، که خواب باشد، که همه چ طوریندل آرزو کرد که ا در

 . یستکه ن دانستیم

 شد.  یدهبه دنبالش کش شعله

 . یامب خوامینم یام،نم-

 یشهاو وسط پله شانه یدبه دنبالش دو یان. آشیددو یینها پاو از پله یدکش یرونرا از دست او ب دستش

در خانه  اشیدهکش یو محکم دستش باال رفت و صدا اختیاریب یانشعله رو گرداند آش یفت. وقترا گر

 . یچیدپ

 زد.  یادفر یاناش گذاشت و او را نگاه کرد و آشگونه یدستش را رو شعله

 خواییپسر توئه؛ م گنیو مرده و م یدهرو اون تخت خواب یکی. یایب یدبا یچه نخوا یچه بخوا-

 که نباشه؟  یو دعا کن ینیبش ی؟کن یکارچ

 باال رفت.  مقاومتیشعله ب بارینو ا یدها باال کشاو را گرفت و دوباره از پله دست

 که فکر کرده اون پسر توئه، به همه.  یست، به خودت، به اون مامور احمقثابت کن که پسرت زنده یاب-

 را شکست. یشهقش صدا هق

 

×××× 

شد. تمام طول راه شعله در  یادهپ یناز ماش یعسر یانکرد و آش پارک یپزشک قانون یجلو ابهری

 . یطوالن یرتوجه کرد و نه به مس یانآش ییانهدلجو یهانگاه کرده بود و نه به حرف یابانسکوت به خ

 . یدکمکش کند که او دستش را کش خواستیشد. م یادهدر را باز کرد و شعله پ آشیان

 . یامب تونمیم-

 ینرفت و حس کرد هر لحظه ممکن است زم ینتمام توانش از ب بارهیکداد و  یهتک یناشبه در م آشیان

 یکه وارد پزشک قانون یگذاشت و بغضش را قورت داد و به شعله و ابهر یشگلو یبخورد. دست رو

 آنقدرهستند که  ییهاباور کند آدم خواستینم خواست؛یبرود و نم خواستینگاه کرد. م شدندیم

 یداشتباه شده، که شا یندبگو یدبرود که شا خواستیرا بکشند. م یمارو ب گناهیب یبچه یکد که دلنسنگ

 . یستآن جنازه مال پسرش ن یدشعله بگو

اعصابش  ینشسته بود رو یپزشک قانون یکه جلو یزن یزر هاییغج یتنگ شده بود و صدا نفسش

و اسم  یدکش یرونرا ب اشیرفت و گوش یفشک . دستش داخلکوبیدیوار م یوانهو قلبش د انداختیخط م

که بتواند خبر  یآرامش کند، کس یکیداشت  یازگوشش گذاشت. ن یرا رو یسورنا را لمس کرد و گوش

 سورنا چشم بست. یصدا یدنبه او بدهد. با شن یخوب
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 داره؟  یقتحق-

 یپسر یازهکه جن ییابود، ج یدهرس یتازه از پارک به آگاه ید؟بگو توانستیسکوت کرد. چه م سورنا

 است.  یبود و مطمئن بود که پسر سهام یشهکه صورتش پر از خورده ش یدرا د

 سکوت سر باز کرد.  یناز ا یانآش بغض

 بزن، بگو دروغه.  یحرف یه-

 متاسفم. -

قد راست  تواندینم کردیبود که حس م ینیسورنا انقدر سنگ یهاشانه یسرش آوار شد و رو یرو دنیا

 کند. 

  یی؟کجا-

 نگاه کرد.  یاش به ساختمان پزشک قانونبه اشک نشسته یهاچشم یاناز م آشیان

 . یپزشک قانون-

 . یامدارم م-

با  توانستی. نمیندبرود و دوباره آن بچه را بب توانستیبرود. نم خواستینم یول رفت،یم باید

بغض  یصدا یدنه آن سمت کشاند. شناو را ب اختیاریب یانبودن آش یروبرو شود، ول یسهام یخانواده

 .دیدشیم یداد؛ بادیاو و خودش را نجات م یدسورنا گذاشته بود. با یهاشانه یرو یاآلودش بار اضافه

 

جزم وارد  ی. با عزمشدیو مطمئن م رفتیم یدبا بود،یکنار شعله م یدخودش را جمع کرد. با آشیان

ها که از پله یتیجمع ینباال رفت. خودش را از ب یکیا دو پله دوم ر یساختمان شد و شانزده پله تا طبقه

کاررو نکن"  ینا دایا،و هر لحظه دعا کرد حدسش اشتباه باشد" خ یدباال کش رفتندیم یینباال و پا

که پر رفت و آمد  یینپا یو برعکس طبقه آمدیاز راهروها م یادفر یتر بود. صداباال خلوت یراهرو

 یکه انتها یدفرهاد و سمانه را د ید. به خم راهرو که رسدادیمرگ م یتر بود و  بوطبقه آرام ینبود ا

و جلوتر رفت. فرهاد و سمانه  یدکش ینفس یانراهرو در حال صحبت بودند و حالتشان ناراحت نبود. آش

 شد.  یکها نزدآهسته به آن اختیاریب یانرفتند و آش یفرع یبه سمت راهرو یکم

  ی؟رو کرد کارینا یچ یمقم؟ بگو برامن اح یفکر کرد-

چسباند تا جواب  یوارخودش را به د یانو آش آمدیم یروناش بفک منقبض شده یاناز م یادفر صدای

 سمانه را بشنود. 

 کردم فرهاد؟  کاریچ-

 هات رو باور کردم؟ من حرف یتو فکر کرد-
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داشت. چطور  یدرون زشت یبااهر ززن به ظ ینرا درشت کرد. ا یانآش یهاپوزخند سمانه چشم صدای

 رفتار کند؟  طورینبا فرهاد ا یطشرا یندر ا توانستیم

 بوده.  واقعاً پسرت کنهیندونه فکر م یکس کنییجلز ولز م یدار ینپدر دلسوز! همچ ی،آخ-

 " ی؟چ یعنی. "حسیکرخ شد و تمام بدنش ب یانقلب آش 

 . یدغر فرهاد

 سوال درنرو.  یرها به تو ربط نداره، از زحرف ینبود، در ضمن ا اومد تو بغلم یابه دن یاز وقت-

 یو دائم تو اتاق من بود یاوردیخوب رو درم یشوهرها یادا یکه تو داشت ییفرهاد خان اون روزها-

رفته؟  یادتساکتش کن  زدییو تو داد م زدیکه بچه تو کابوس دست و پا م ییهارفته؟ اون شب یادت

 یادت نفری؟ازش مت یرفته گفت یادتکه پدر و مادر نداره؟  یااز  بچه ینگهدارکردم جز  یکارمن چ

 شد؟  یزهمتون عز یلحظه تو اتاق اون بچه بمونه؟ حاال که بچه مرده برا یکرفته شعله حاضر نبود 

به  یستادهکنارش ا یکس کهین. با حس اچرخیدیبه عرق نشسته بود و راهرو دور سرش م یانآش پشت

به حرفش  اختیاریگذاشت. سورنا ب اشینیب یانگشت رو یعسورنا سر یدنچرخاند و با دسر  یسخت

 . یچیدفرهاد پ یگوش کرد و سکوت کرد. صدا

من جواب بده. از  یفقط به سواال یزدر ضمن خانم عز یم؟داشت یچه حس یبگ یدتو با یم؟دوستش نداشت-

  ید؟در طول کشچق یریتماس بگ یستا با پل یدنبچه رو دزد یدیفهم یوقت

 . یقهپنج دق-

 . یدچسب یانو کنار آش یوارگره خورده به د یبا ابروها سورنا

  ید؟من برسم چقدر طول کش یتا وقت-

 . یقهدق یستب-

 درسته؟  یکه تو حموم بود یدنشدزد یوقت یگفت-

 . رفتیسمانه هر لحظه باالتر م صدای

 بله. -

 به غرش بود.  یهفرهاد شب صدای

 نبود؟  یسات خپس چرا موه-

 پوزخند زد و آرام لب زد.  یانو سورنا به هم نگاه کردند. آش یانسکوت کرد و آش سمانه

 دختر وسطه.  ینا یگفتم پا یدید-
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نگفته بود؟  یسمطلب را به پل ینآلود به او نگاه کرد. فرهاد چرا سکوت کرده بود؟ چرا ااخم سورنا

نشده بود،  یزیچ ینکه سر سمانه بود متوجه چن اییروسربود با  یدهرس یسهام یسورنا به خانه یوقت

 چرا فرهاد سکوت کرد؟ یول

 ینکهساعت قبل از ا یک یبگ رییچرا نم ی؟بگ یسبه پل رییمن قاتلم چرا نم کنییخب اگر فکر م-

 . شهیحموم رفتن من ثابت م یرو که بگ ینا ی؟بشه خونه بود یدهبچه دزد

 نشست.  یوارد یشت سورنا روو م یدباال پر یانآش ابروهای

 . یسپل یشپ رمیحتماً م یدیمطمئن بشم تو بچه رو دزد یمطمئن باش وقت-

که با من خلوت  یو تو اتاق حبس کرد یچوندیحتماً بهشون بگو دور از چشم شعله چندبار بچه رو پ-

 . یکن

  کنی؟یم یدمن رو تهد یکثافت دار-

من  خواییسوال و م یرز برییمن رو م طورینا یو وقت متقصیریندارم فرهاد. من ب اییگهحرف د-

 .یینپا کشمیمطمئن باش تو رو هم با خودم م ی،رو گرفتار کن

 

داد. آنقدر  یهتک یواراش را به دشانه یکفرود آمد. سورنا  یانسر آش یکفش سمانه رو یهاپاشنه صدای

 سر شعله و فرهاد خراب کند.  دارد بر یادهر چه فر خواستیبود که م یختهاعصابش به هم ر

 !یخوب یچه خانواده-

 پربغض نگاهش کرد.  آشیان

 بچه رو کشتن؟ -

 یشهانفس اشک یصورتش نشست و ب یرو یانآش یهاانداخت و چشم بست. دست یینسرش را پا سورنا

 کف دستش را نم زد. 

 چطور دلشون اومد؟ چرا؟ -

 برداشت.  یواررا از د اشیهتک سورنا

  یست؟ن یت، کهس یک-

 را برداشت و شانه باال انداخت.  یشهادست آشیان

 . تو راه شعله با فرهاد و پدرش تماس گرفت. دونمینم-

به او انداخت و سرش  ی. سورنا نگاهشدیسخت تر م یشبرا یدننفس کش کشیدیم یقچه نفس عم هر

 سر او برد.  یکنزد یین،را پا
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 . یادز یلیدرد داره، خ-

قدر محزون بود که  بغضش را آن یشمرد روبرو یهاآلود نگاهش کرد. چشماشک یهامبا چش آشیان

 فراموش کرد. 

 . یستیتو مقصر ن-

 سرتکان داد.  یبا پوزخند تلخ سورنا

 نباشم اون بچه از دست رفت.  یامن مقصر باشم -

 او گذاشت.  یبازو یدستش را رو اختیاریب آشیان

  ی؟و نداد دادییجام مان یدبوده که با یبهم بگو کار-

 ماند.  یرهخ یکسرام یرو یفبه رد کث سورنا

 برعکس؟  یاو  یو داد دادییانجام م یدبوده که نبا یجواب بده، کار-

سورنا انداخت؛ کف دستش آتش گرفته بود از  یبازو یآهسته سرتکان داد و او دستش را از رو سورنا

 هرم بدن او. 

 ... ینها یبکن یدکه با یکار یراهه، ول ینترکردن خودمون ساده یختوب یشههم-

 . یدکش یرقلبش ت یدد یشهاکه در چشم یاز درد و غم یانسربلند کرد و آش سورنا

 که هست.  یدار؛ هر ک یچوبه یقاتلش رو بفرست پا-

بود که چرا  یبعج یشو برا کردیحس م یشبازو یدستش را رو یماند، هنوز جا یرهبه او خ سورنا

 ترش کرده. و دو کلمه حرف ساده آرام یعموللمس م یک

 یشروبرو یوارنشسته بود و به د یآهن یمکتن یبه دنبالش. شعله رو یانسمت راهرو راه افتاد و آش به

. کردیم یطول و عرض راهرو را با سرعت ط یاهو لباس س یدهمانده بود. جهان با رنگ پر یرهخ

که در آن خانه و  یشهرام و سمانه و هر آدم یخته،گس جمع از هم ینفرهاد کنار شعله نشسته بود. ا

 دهند.  یرا دلدار یگرهمد یزیمرگ عز یبرا توانستندینم یخانواده بود انقدر از هم دور بودند که حت

 زد.  یادو فر یستاد. جهان کنارش ایستادشعله ا یشد و روبرو یکنزد سورنا

 ت رفت. تا بچه از دس یدراحت شد؟ انقدر کشش داد یالتونخ-

شد و  یخکوبم یان. چشم که باز کرد نگاهش به چشمان آشیدکش یرت هایشیقهچشم فشرد و شق سورنا

 لب زد.  یانآش

 آروم باش. -
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 . دانستیکرده بود خودش هم نم یکیمرد احساس نزد ینآنقدر با ا یک از

 انداخت. یینسرش را پا سورنا

 من واقعاً متاسفم.  ی،خانم خالق یگمم یتتسل-

 . یچیدفرهاد در راهرو پ دایص

 فقط تاسف خوردن.  ینه،کارتون هم-

 سورنا با خشم و نفرت نگاهش کرد. خم شد و آهسته لب زد. 

به  یفکر یهو  یپس بهتره دهنت رو ببند ی،سهام یآقا یدمظنون یدکه پنهان کرد یبه خاطر اطالعات-

 . یبچه بکن یدناز دزد یشساعت پ یکحال 

 . یستادا یشو دو قدم عقب رفت و سورنا روبرو یستادا یدهبا رنگ پر فرهاد

 سروان؟  یچ یعنی-

بود که تمام خشم و قدرتش را با  یفرهاد گذاشت و فشرد. انقدر عصب یشانه یانگشتش را رو سورنا

اش شانه یو دستش را رو یداش را عقب کشکردو فرهاد شانه یاو خال یسرشانه یانگشت رو یک

 یدگذاشت. سورنا غر

  ی؟شدن بچه کجا بود یدهساعت قبل از دزد یک-

رو برگرداند و به سمانه نگاه کرد.  سمانه در حال صحبت با جهان بود  یعوسر یدپر یشترفرهاد ب رنگ

 و اصالً حواسش به او نبود. 

 کار دارم. یلیمن با شما خ یتون رازتون رو فاش نکرده؛ ولنترس، معشوقه-

 گذاشت و با تمام قدرت فشرد و فرهاد شانه خم کرد از درد.  یقبل یجا یانگشتش را رو دوباره

 ...یلیخ-

 

 یستادا یشراهرو جلو آمد و سورنا حرفش را قطع کرد. به سمت او رفت و روبرو یاز انتها ماموری

 و راهش را سد کرد.

 نه؟  یاشده  ییشناسا-

 هنوز نه. -

 نگاه کرد.  رسیدیتر به نظر مهاتن ییکه از تک تکشان از هر تنها یبرگشت و به جمع سورنا

 به کارت برس. -
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 . یستادفرهاد ا یداد. مامور جلو یهتک یواراو رد شد و سورنا به د یاز جلو مامور

 سردخونه.  یاریدب یفتشر ییشناسا یبرا یداز شما با یکی یول یه،کار سخت دونمیم-

 یوارکنار سورنا به د یانرفت. آشو شهرام دو قدم عقب  یدچسب یمکتبه پشت ن یدهبا رنگ پر فرهاد

 که حاال آنقدر احساس درد کند.  کردیاز اول دخالت م یدزد و چشم بست. او حق داشت، نبا یهتک

 نگذاشته بود.  یباق یزیاز جالل و جبروتش چ اشیدهبه همه انداخت و جلو رفت. قد خم ینگاه جهان

 . یاممن م-

 یزمزمه بود، ول یشبرداشته شد و به او دوخته شد. صدا اریود یشعله نگاهش از رو باریناول یبرا و

 نه ا

 نشنود.  یانکه آش آنقدر

 . رمیخودم م یست،الزم ن-

 و فرهاد محکم مچ او را گرفت.  یدپر یشترجهان ب رنگ

  ی؟شد یوونهد-

 بلند شد و به سمت مامور رفت.  یشجا از

 . یامخودم م-

 بودند. یدهرا آنقدر بلند نشن شعله یوقت صدا یچه یانسورنا و نه آش نه

 . رمیگفتم خودم م-

که سرش را باال  ییبا درد به او یانهمه حجت تمام کرد و آش یکدام حرف نزدند. لحن شعله برا هیچ

 نگاه کرد.  رفتیم یینپا یگرفته بود و به همراه مامور به طبقه

 از سوزشش کم کند. یبتواند کم یدگذاشت شا یشهاچشم یرا رو یشهاکف دست یداو را ند یگرد وقتی

که وارد  یچشم باز کرد و در سکوت به مامور و زن زدیحرف م یکه بلند با کس یمرد یصدا با

 زشت بوده.  یباز یک یزهمه چ یدو بگو یایدب یراهرو شدند نگاه کرد. کاش زودتر تمام شود، کاش کس

شد و هنوز چند لحظه  یکداشت به زن نزد به تن یدکه فرم سف یو کس یستادبا زن وسط راهرو ا مامور

 نگذشته بودکه 

 . یچیدزن در راهرو پ یغج صدای

  ید؟بد یلمشو تحوتا جنازه یامبرم و ب یدمامانم مرده، چند بار با-

 . یدرنگ قلبش را به رخ همه کش یدسف یکسرام یرو اشیافتاد و چادر خاک ینزم روی
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 . زدیم دیافر اشیو درماندگ یبود و سرگشتگ تنها

 مامانم مرده، مرده...-

گفت و زن  یزیو آرام چ یستادسرش ا یباال یهقش تمام راهرو را پر کرده بود. مامورهق صدای

 زد.  یادفر

 یچ یبال رو سرش آورد. برا یناومد و ا یکیکردم که رو دست نگهش داشتم و  یخفه شو، صبور-

  ی؟ک یصبور باشم؟ برا یگهد

که داالن مرگ را ساخته بودند هم سکوت کردند.  یوارهایید یشت و حتچادرش گذا یرا رو سرش

 . یدلرز یانکه بدن آش یدکش یادیبلند شد و چنان فر بارهیککه  آمدیدر نم یصدا از کس

 یزن در نعره یادفر ی. صدایدندنفهم کدامیچبه زن حمله کند ه واریوانهباعث شد که شهرام د یزچ چه

 شهرام گم شد. 

 . یکهزن یینرو ببر پا هاتیباز یبمنه من غرن ینا-

 شد.  یککه شهرام او را به عقب هول داد و به زن نزد یرداو را بگ یجلو رفت تا جلو سورنا

  یاره؟سرش ب ییبال یچرا تنها بوده که کس یکرد یازش نگهدار گییکه م جورییناگر ا-

 . یدشهرام را گرفت و او را عقب کش یبا دهان باز مانده به او نگاه کرد و سورنا شانه زن

 . یهکاف-

کنجکاوش  یادهانش را ببندد لحظه دادیبه او دستور م یضشهرام و جهان که پرغ یسرخ شده صورت

 کرد و فشار دستش را کم کرد. 

بود که سورنا  یانهنگاه کرد. نگاهش آنقدر وحش یستادا اشینهبه س ینهو به جهان که س یدچرخ شهرام

 . یردد اگر به پدرش حمله کرد او را بگآماده ش

 . خورهیدستور نده که حالم ازت به هم م یگهد ی،خفه شو جهان خالق یکیتو -

 جهان و او دو قدم به عقب پرت شد.  یینهس یرو یدکف دست کوب با

اش بچه یکه امروز جنازه یکرد یشعله چه غلط یو برات مردم. برا یکرد یرونات بمن رو از خونه-

 رو بغل کرده؟ 

 " دهیربط م یرو به چ یچ منطقیه،یها نگاه کرد" عجب آدم بسردرگم به آن آشیان

 زن از پشت سر شهرام بلند شد.  صدای

  ی؟چ یعنیمرگ مادر  فهمییم یچه-
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 و نگاهش کرد.  یدجا شهرام چرخ در

  ی؟چ یعنیمادر  یخودکش دونییتو م-

 فت. عقب ر یدهانش مشت شد و کم یزن رو دست

 زد.  یادرو به پدرش و با تمام توان فر یدچرخ شهرام

 یبا امپراتور مونییو تو م کشهیروزها شعله هم خودش رو م یناز هم یکی ی،شوم ی،تو نحس-

 . یمتعظ

شده.  یعصب یاو دچار حمله یدشروع کرد به دست زدن تازه سورنا فهم یقدم عقب رفت و وقت دو

 یوارو با دستش که به د شدیتا م یشزانوها باریکو هر چند لحظه  ردخویمحکم به هم م یشهادندان

 .کردیم یریاز سقوطش جلوگ گرفتیم

 

 کشاند.  یمکتجلو رفت و دستش را گرفت و او را به سمت ن فرهاد

 . یگیم یفاراج یدار یست،تو حالت خوب ن-

هر لحظه امکان دارد  دکریاو را به عقب پرت کرد و برگشت سمت جهان که سورنا حس م شهرام

 . زدیرا چنگ م یراهنشقلبش مشت شده بود و پ یو دستش رو کشیدینفس م یسکته کند. به سخت

. دییمرگ م یبو یکثافت دون ینا یوارمثل در و د دی؛یمرگ م یبو یدی؟تا حاال خودت رو بو کش-

 . یستین یمتو زندگ یگه. چه خوبه که دیادسرش م ییبال یه شهیم یکتنزد یهر ک

 یاط. سورنا محض احتیستادا یشبه سمت او رفت و روبرو شدیم یدهکش ینزم یکه رو ییهابا قدم جهان

 یچنگاهش با چادر زن که در پ یان. آشیردرا بگ یشکرد جلو یتا اگر شهرام حرکت یستادپشت سرش ا

 یشعنا برامیب ایهییگشاها و عقدهحرف ینشعله بود و تمام ا یشراهرو گم شد رفت. تمام فکرش پ

شهرام  خواستیبود که دلش م ی" انقدر عصبیدهخواب یینبچه اون پا یهنداشت" انگار نه انگار  یمفهوم

 را خفه کند. 

 . یدشهرام گذاشت و او خند یشانه یدستش را رو جهان

 گرا. آلیدها یخودت آقا یابه من  دی؟یم یدلدار یبه ک یدار-

 و به سورنا کرد. قدم عقب رفت و ر یک بارهیک

 کار خودشه.  گمیم یداگر از من بپرس-

 ماند.  یرهجهان خ یزده یرونب یهااش جهان را نشانه گرفت و سورنا به چشمسبابه انگشت
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 یکه هر ک ینه. اخوادیو شسته رفته م یزرو تم یزکه همه چ ینهنقص رو تحمل کنه. ا تونهیکه نم ینها-

 . یرونب ندازهیم یشته باشه اون رو مثل آشغال از زندگداش یکمنقص کوچ یه یشتو زندگ

 را باالتر برد.  صدایش

 . یضهات مرنوه یبگ کشیدییبرات افت داشت نه؟ خجالت م یلیاون بچه خ یضیمر-

 یدنبا د یان. آشیامدن یرونب یشاز گلو ییبه هم خورد و صدا یشهالب زد، دهان باز کرد و لب جهان

 و سورنا حواسش از جهان پرت شد.  یددو آمدیها مرفته به سمت آنشعله که با سر باال گ

 نداشتند.  یدنکدام جرات پرس یچها انداخت. هبه آن یو شعله نگاه یدندو فرهاد به سمت او دو شهرام

" فرهاد کنمیخواهش م یست،ماند"بگو اون ن یرهبه دهان او خ یاندل دل زد و دهان بست و آش شهرام

 که توانست حرف بزند.  بود ینفر یناول

 شد؟  یچ-

 جا گذاشته بود.  یینپا یرا طبقه یشگرما یکورسو ینکه انگار آخر یزده نگاهش کرد. نگاه یخو  سرد

 . یریمبراش مراسم بگ یدبا-

شکستن استخوانش را  ینشست که سورنا صدا یوارد یرو یفرهاد افتاد و مشت شهرام جور هایشانه

 فت. به طرف او ر یعو سر یدشن

 آروم باش مرد. -

بود و نه در ذهنش و جوشش خون را در  یاو مانده بود و نه در دلش خبر یهانگاهش به لب یانآش و

 قلبش را.  یستادنحس کرد و ا یشهارگ

کلمه در ذهنش دوره  یکمانده بود و تنها  یرهکه او بود خ ییطور به جاشعله حرکت کرد او همان وقتی

 "مرده" شدیم

 آنقدر جان داد تا بچرخد.  یشله به پاهاشع صدای

 افتاده؟  جاینچرا ا ینا-

 برداشت و سورنا به سمت او نگاه کرد.  یواررا از د اشیهتک فرهاد

 هاست مرده.بود که انگار ساعت یدافتاده بود و رنگش آنقدر سف ینزم یرو یخالق جهان

 شد. هر لحظه دورتر  یادشو فر یدها دوبه سمت پله یعسر شهرام

 دکتر...اورژانس... دکتر...-

 چشم دوخت.  کردیپدرش نگاه م ینبض او را گرفت و به شعله که فقط به چهره سورنا
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 ان. زنده-

شد.  یرهروبرو خ یوارنشست و باز هم به د یمکتن یتکان داد و سه قدم عقب رفت و رو یسر شعله

پسر  یننگاه کرد" ا آمدیپشت سرش م یزشکو پ دویدیها مسورنا بلند شد و به شهرام که به سمت آن

 عاشق پدرشه، برعکس دخترش" 

کنار  خواستیبه دنبالش رفت. دلش م یانراه افتاد و آش ینداشت. به سمت خروج یجا کارآن دیگر

 .شدیم یدهدنبال سورنا کش اختیاریب یشلحظه پاها یندر ا یشعله باشد ول

 کرد.  یانو رو به آش یستادسورنا ا یچیدنداز خم راهرو پ وقتی

 برو خونه خانم صداقت. -

دستش را  یوارسرد د هاییغمزده به او دوخته شد. کاش یانِ آش یهاو چشم یدکش یشموها یانم دستی

 زدندیکه سورنا و فرهاد حرف م یجان دهد. تمام مدت جاینهم خواهدیآتش زد و او احساس کرد م

رفت و  ییشناسا یبرا یکرد و وقت ترشیجگ اشیادچشم از شعله برنداشت و حالت خونسرد و ع

شک کرد و  یسهام یدر خانه هایشیدهبه د یان. آشکندینگاه م یخاز  یبرگشت احساس کرد به کوه

راحت شده. در آن لحظه به همه  یضشدر ذهنش جرقه خورد" چرا که نه؟" از دست پسر مر یالحظه

 شک داشت.

 

. ناخواسته شدیم یدهکش یوارسرد د هاییکاش یو دستش رو رفتیراهرو م یبه سمت انتها حرفبی

 ی. برارودیو جلو م کشدیم هایکسرام یکه با سرکفش براقش رو یداز سورنا جلو افتاد و او را ند

 یول شناخت،یبود و نم یدهبه قتل شده بود و او تاب نداشت. او را ند یلتبد یبچه دزد ماند؟یم یدچه با

پر از دروغ بود خبر داشت و  اشیزندگ کهیندوستش نداشت باخبر بود، از ا کسیچه کهیناز ا

 کارها ساخته نشده بود.  ینا یحق با پدرش بود، او برا یدرا تحمل کند. شا یحجم آلودگ ینا توانستینم

د و گره ز یآب یآهن یبود دستش را دور نرده یستادهسورنا که پشتش ا یدنها روبرگرداند و با دپله سر

 . یستادا

 چرا؟ -

پارک پر رفت و  یکبچه را بکشند و وسط  یک یدرا بداند، چرا؟ چرا با ینهم خواستیهم م سورنا

 کنند؟  یشآمد رها

 . یستادسورنا ا یشد و جلو یکنزد مردی

  یت؟سروان حما-

 سورنا سر تکان داد. 
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 . یدشه، خواستم مطلع باش یکالبدشکاف یدبا-

به دور شدنش  کهیدر حال یانداد.، توان حرف زدن نداشت. مرد دور شد و آشباز هم سر تکان  سورنا

 لب زد.  کردینگاه م

 افتاده؟  یچه اتفاق-

 لبش نشست.  یررا ماساژ داد و انگشتش ز یشهاچشم سورنا

 . دونمیرو م ینداشته. من فقط هم یزیخورده بود و خونر یشهکردن. صورتش پر از ش یداشتو پارک پ-

 . یچیددور نرده پ یشتراش بچشم بست و دست گره خورده آشیان

 . یرمبم-

 . یستادرو به او ا سورنا

 . یایدپرونده ن ینسمت ا یگهخونه و د یدخانم صداقت، بر-

 یدنو با د یدکش یرونکتش ب یبرا از ج یگوش حوصلهیزنگ خورد. ب اشیتمام شده و نشده گوش جمله

 را آزاد کرد. و خط  یستادصاف ا اختیاریشماره ب

 قربان.  ییدبفرما-

 . پریدیرنگش م یشتربه او نگاه کرد که هر لحظه ب آشیان

 خدمتتون.  رسمیم-

 از کنارش رد شد.  یپله نشست. مرد یناول یرا قطع کرد و رو گوشی

 بکش کنار آقا. -

 کنارش نشست. یانرا فشرد. آش اشیشانیگذاشت و پ یشهادست یسرش را رو اهمیتبی

 شده؟ یچ-

 سورنا سربلند کرد و نگاهش کرد. 

 . یقماحضارم کردن، احتماالً تعل-

 باز ماند.  یانآش دهان

 چرا؟ -

رفته  یرونپارکش ب یاز جا یدبه او رس یانآش یرفت. وقت یینپا یعها را سربلند شد و بدون جواب پله 

 رفت.  کشیدیال خودش ماو که گرد و خاک به دنب ینشده بود. نگاهش با ماش یاصل یابانو وارد خ
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 سروان. یایکوتاه ب یدنبا -

 

×××× 

که در دستش  یابوق گذاشت. پسربچه یو دستش را رو یستادرنگ ا یبلند آب یشاس ینماش پشت

 . یداستفاده کرد و جلو دو اییهتوقف چند ثان ینفال بود از هم یهاپاکت

  خری؟یفال م یهخاله -

 نفسی" بمونی؟یزنده م یشد" تو تا ک تریقخت و بغضش عمپسر چشم دو ینو نمک یفصورت کث به

و  یدداشبورد برداشت و به طرفش گرفت. پسر بچه اسکناس را قاپ یرا از رو یهزاراسکناس پنج

بوق  یبرداشت و پسربچه مثل باد دور شد. دوباره دستش را رو یگرفت و او پاکت یشها را جلوپاکت

سر بزرگراه تصادف  کرد،یصبر م یدجلو رفت، با یشد و کم ادهیتکان نخورد. پ ینماش یول گذاشت،

 یناول یفرمان گذاشت. امروز برا ی. سوار شد و سرش را روکردیداشت راه باز م یسشده بود و پل

چه  برای دانستیدو مرد که نم یادهایبوق و فر یاست. صدا یزاربار احساس کرد که از عالم و آدم ب

نگاه  ینهقت فرسا حالش را بد کرده بود. با پر شالش خودش را باد زد و در آطا یو گرما کنندیدعوا م

 یناول یمنتظر شعله بود برا ینبود. وقت یادن یندر ا یگرکه د یدرا د یامعصوم پسربچه یهاکرد. چشم

 یعیطب یرغ یزچ یچو ه دنددو اتاق زده بو ینب یوارد یکه رو ی. عکس بزرگیدبار عکس پسرش را د

حالت چقدر او را معصوم کرده بود.  یننگاه بچه به آسمان بود و هم کهینعکس نبود جز ا یندر ا

 تر شد. ینبغضش سنگ

را  اشیشانیداد و پ یهپنجره تک ی. آرنجش را  به لبهیچیدپ یفرع ینبچه؟" راه باز شد و به اول یه"چرا 

. ترینسنگ یشهاده بود و نفسش ینسنگ اشینهو سردردش کم شود. س یجهاز سرگ یدکف دستش گذاشت شا

 یبچه از جلو یبه آسمان نشسته یهاچشم یالحظه یفراموش کند، ول یدبه شدت سر تکان داد شا

بزند.   یادفر تواندیکه م ییتا جا خواستیو دلش م کردیاش م. بغض داشت خفهشدیدور نم یشهاچشم

داد و به در خانه  یه. سرش را به لب پنجره تکشدن نداشت یادهتوان پ ی، ولوارد کوچه شد و پارک کرد

شد و به سمت در رفت و  یادهدهد. پ جان یشکرد به پاها یاش سعاز خانه یهماند. با خروج همسا یرهخ

کرد بغضش را قورت دهد.  یداد و سع یهزنگ زد و منتظر ماند. سرش را به در تک یشهبرخالف هم

مبل  یتحمل وزنش تمام شد که رو یو انگار توانش برا مبل انداخت یرا رو یفشوارد خانه که شد ک

آمد  یینها پااز پله یگذاشت. عل یشپا یرا رو شبود سر یزم یرو یشبه آراسته که پا توجهیافتاد و  ب

 جلو رفت.  یانآش یدنو با د

 . یانآش یمحرف بزن یدبا-

 نشست.  یانآش یپا یبلند شد و جلو آراسته

 .یآروم باش خواهر-
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 سر تکان داد. آشیان

 نشست.  یانآش یمبل روبرو یرو علی

 گفتم؟  یچ یدیشن-

 یچه کس کهینتوجه به ا یباال آمد و ب یشتا گلو یادشغوغا بود و حس کرد تمام فر یاندل آش در

 .  یختر یرونرا ب یادشنشسته بلند شد و فر یشروبرو

دارم دست از پا خطا کنم چون ممکنه پرونده، بگو حق ن ین. بهم بگو حق ندارم برم دنبال ایمحرف بزن-

 . یرمبم

 را باالتر برد. یشاز خانه اشاره کرد و صدا یرونب به

 یهکه  ییپر از گرگه، گرگها یروناون ب ی،کن یکارچ یستبهت بگم پدر من، مهم ن یزیچ یهبذار  یول-

 نه، آخرش مرگه. یا یدست از پا خطا کن یست. مهم نکشنیرو م گناهیب یبچه

 

شد تا  یکشو نتوانست تحمل کند و نزد دیدیبار بود که خواهرش را آتقدر شکسته م یناول یبرا تهآراس

 شد.  تریکبه پدرش نزد یاو را هول داد و قدم یانآش یبغلش کند، ول

  شه؟یم یچ دونییطفل معصوم رو کشتن و م ی. اون بچهیراحت ینکشتنش بابا، به هم-

 . یدو بلند خند یدکوب را به هم یشهادست کف

 . یدهنم یتکس اهم یچ. هخورهیآب از آب تکون نم-

 . ینزم یبرداشت و پرت کرد رو یزم یرا از رو روزنامه

و بخونن و بگن به به،  یننخبر تا اسمم رو بب یه شهیمِن خبرنگار م یروزنامه. برا یترت شهیفقط م-

 . نویسهیدختر م ینستون حوادث رو ا

 زد. یاداش فرشکسته یو خم شد و با صدا یشپاها یرو یدکوب مشت

 . کنهیرو عوض نم ینا یخبر یچاون بچه مرده، کشتنش و ه یول-

 خواست،یرا نم یآغوش یچدخترش را در آغوش گرفت. ه یشد و قامت خم شده یکبه او نزد علی

تر را محکم او یعل یکند، ول یشپدرش تا رها یبه بازوها یدکشآن بچه برگردد. مشت خواستیفقط م

 اش گذاشت.شانه یرا دور کمر او حلقه کرد و سرش را رو یشهادرمانده دست یانگرفت و آش

 کشتنش بابا. -

 ها نگاه کرد. اش فشرد. آراسته کالفه به آنشانه یرا نوازش کرد و سر دخترش را رو موهایش
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 یتا آرامش کند صدا فشردیاو را به خود م یبود و هر چه عل یچیدهدر خانه پ یانهق هق آش صدای

بغض  ریختیاشک م صدایب یدر نوزاد یکه حت یدختر ییهگر ی. از صداشدیبلندتر م اشیهگر

 اش بلند کرد و صورتش را قاب گرفت. شانه یکرد و سرش را از رو

 بود به او نگاه کرد.  یدهکه از اشک به هم چسب ییهابا صورت سرخ شده و مژه آشیان

 برو دخترم. -

 . شدیکرد و در سکوت به پدرش نگاه کرد. متوجه منظورش نم یاسکسکه آشیان

 ازت محافظت کنم.  یدبا کردمیفکر م-

 زد.  یانقلب آش یرا رو انگشتش

 . کنهیقلب رو به تو داده ازت محافظت م ینکه ا ییخدا یول-

نگاه  زدیبزند و لبخند ماشک را پس  کردیم یسکسکه و هق هق، ناباور به آراسته که سع یانم آشیان

 کرد. 

 یزهاچ ینا یدنبا د کردمیچون قلبت رو شناختم. فکر م یبش یزهاییچ ینوارد چن خواستیدلم نم-

و من حق  یکن یزندگ طورینا تونییتو نم ی. ولکردمیو در کنارش برات احساس خطر م شکنییم

 . یرمرو ازت بگ یترو ندارم که زندگ ینا

 . یددخترش را بوس یشانیو پفاصله گرفت  قدمی

الزمه بکن، برو و به اون سروان که امروز به آراسته زنگ زد تا حالت رو بپرسه  یبرو و هر کار-

 کنه.  یدتتهد تونهینم یگهبگو پدرم پشتمه، د

 ماند.  یرهدرشت شده به آراسته خ یهارا فراموش کرد و با چشم یهگر آشیان

 یانزنگ زد و جر یول دونم،یمن رو از کجا آورده نم یشماره ونیشخاموشه و ا یتگوش کهینمثل ا-

 . یمرو گفت و فرمودند مراقبتون باش

 را گرفت.  یانآش یبازوها یزد و لبخندش را پشت دستش پنهان کرد. عل یانبه آش یزیر چشمک

ته صحبت کردم و گفت که ناخواس یترو بهت بگم. من با سروان حما ینهم خواستمیاالن م ینهم-

 و من بهت افتخار کردم.  یچقدر کمکشون کرد

 قلبش گذاشت.  یرو دست

 دخترم.  یکن خودت هم به خودت افتخار کن یبا تمام قلبم بهت افتخار کردم. حاال برو و کار-

 . یدرا در هم کش ابروهایش

 . یرهجلوت رو بگ تونهیاون سروان هم نم-
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 زد.  یلبخند نیم

رو باز  کم دستت یککنم  یبودم و انقدر دوست و آشنا دارم که بتونم کار ینظام یهکه نرفته من  یادت-

 بذارن. 

 را دور گردن پدرش حلقه کرد. یشهارا فراموش کرد و دست یزهمه چ آشیان

 .  ییممنون بابا-

 آلود نگاهش کرد. دور شد و اخم علی

 . یدد یفقط مونده بهم بگ-

 اش حلقه کرد. آراسته دستش را دور شانه بود. یدهپدرش را ند یتیوجه شخص ینا تاحاال

 کف دستشون.  یمرو بذار هاینحساب ا ید. بایمبکن تونیمیم یکارچ ینیمبب یمنقشه بکش یمبر یاب-

 .با لذت به فرزندانش نگاه کرد یو عل یدبلند خند آشیان

 

خندانش  هیشبرادر هم یگره خورده ی. ابروهایستادا یشتخت نشست و آراسته روبرو یرو آشیان

زنده باشد،  کردیبود که آرزو م یابچه یهاذهنش هنوز نقش چشم یینهزمتوجهش را جلب کرد. پس

 دل به افکارش بسپرد.  توانستیسوال بود و نم یشبرادرش واقعاً برا وقتیاخم ب ینا یول

 شده؟  یچ-

 و نشست.  یدکش یرونرا ب یزپشت م یصندل آراسته

  یگی؟بهم م بپرسم راستش رو یزیچ یه-

 یانبود که آش یحالت سواالت آراسته آنقدر خصوص ینرا تجربه کند. در بهتر ینا خواستینم آشیان

 . شدیمعذب م

 نه. -

 آراسته ابرو باال انداخت و فکش منقبض شد. 

 ی؟پنهان کردن دار یبرا یزیچ-

 متعجب نگاهش کرد.  آشیان

 نباشه نه.  یخصوص یادیاگر سواالتت ز-

 خم شد.  یمک آراسته
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  یه؟خصوص یادیدر مورد احساساتته، ز-

 انتخاب کرده.  یبیحالش راه عج یدنپرس یفکر کرد برادرش برا آشیان

 من حالم خوبه.-

 و ادامه داد یدکش یروتخت یمشک یدساتن سف یو کف دستش را آرام رو یدکش یقیعم نفس

 . شمیبهتر م یعنی-

 زد.  یبند یملبخند ن آراسته

 گذر زمان؟ یا کنهیرو بهتر م سورنا حالت-

 بلند و به سمت در رفت.  یشنگاهش کرد از جا حرفیچند لحظه ب یانآش وقتی

 بهش فکر کن. -

 .کردینگاه م یرهآن نشسته بود خ یکه آراسته رو اییبه صندل یانرفت هنوز آش یروندر که ب از

 بهش فکر کنم" تونمیو نم خوامیجمع شده را در آغوش گرفت. "نم یِ جا شد و روتختبهتخت جا روی

 

×××× 

 انداخت.  یینگذاشت و سرش را پا یرا بست و احترام نظام در

 . سورنا توان نداشت تا سرش را بلند کند. یستاداو ا یجلو رفت و روبرو یتوکل سرهنگ

او در سرش  یبسته شد و صدا یشدادفر راه گلو یدنبا د یشدن در نفسش را آزاد کرد، ول باز

 " دی؟یبچه رو به کشتن م یناالن برات امضا کنم که ا ینهم خوایی"مدیچیپ

 یانانداخت. م یینو سورنا سرش را پا یدلبش کش یراو نگاه کرد و خودکارش را ز یهابه چشم  دادفر

ها حق ندارند و به آن اشیبرکنار یدو شا یهو تنب یخجز توب یحرف دانستیبود که م یستادهدو مرد ا

 را از هم باز کرد.  یشهالب یه سخت. بدادیم

 . شهیاطاعت امر م یدبد یهر دستور-

دادفر از کنارش رد شد  یاحساس نگاهش کرد و وقت یاطور محکم و بدون ذرههمان یتوکل سرهنگ

 بود.  یدهجو را ندارد. درد از قلب به سرش رس ینتحمل ا یگراحساس کرد د

 یپرونده ینشست و عصب یزشو پشت م یدقب رفت. چرخو ع یدسرهنگ نگاهش را از او بر باالخره

 را محکم بست.   یشباز جلو

 . کنییبه بعد تحت نظارت کار م یناز ا-
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داشت. هنوز احساس آرامش  یدواریام یجا یشخبر برا ینداشت او را کنار بگذارند و حاال  ا انتظار

 باال آمد.  یشتا گلو ینکرده بود که تلخ

 قربان؟ یتحت نظارت ک-

 بلند شد و به سمت او رفت.  یشاز جا دادفر

 من. -

برکنار،  یحت یاو  کردندیباال آمد. کاش شماتتش م یشحدسش درست بود و آتش از قلبش تا گلو پس

 تحمل کند.  توانستیبود که م یزیچ یندست و تحت نفوذ دادفر آخر یرکار کردن ز یول

 یلاگر دهان باز کند س دانستینداشت و م یدفاع یچه یزدن نداشت، با مرگ بچه جا یبرا حرفی

 . یختبه هم ر یشتراو اعصابش را ب ی. صداکندیاز سمت دادفر او را دفن م یرتحق

 سروان؟  یدار یاعتراض-

 شد و سر تکان داد.  یرهاو خ یسبزآب یهاچشم به

 باعث افتخاره قربان. -

 رفت.  تریکباال انداخت و نزد ییابرو دادفر

 رو.  یکی ینفقط هم ی،گرفت یادمافوقت رو خوب احترام به  -

او  نگاه نکند.  یهادر چشم یگرکرد د یفشرد و سع یشاش را به پاهامشت شده یها"شروع شد" دست

 رو به سرهنگ کرد. 

 خدمت شما؟  یارمگزارش رو ب-

 تکان داد و به دادفر اشاره کرد.  یسر سرهنگ

ً به بعد گزارش رو مستق یناز ا- از  تردیدیب ینمبب یاهمال ینبه دادفر. و سروان، اگر کوچکتر دییم یما

 .کنار ذارمتیپرونده م

 شده بود.  یرهسرخ شده به سورنا خ یهابرگشت و با لبخند به سرهنگ نگاه کرد که با چشم دادفر

 و در را باز کرد. یددادفر سرخم کرد و دو قدم عقب رفت و چرخ یگذاشت و جلو یاحترام نظام سورنا

 کرد.  یخکوبم ینزم یرا رو یشو پا یرهدادفر دستش را به دستگ ینرفته بود که جمله یرونهنوز ب

 سروان.  یستتو ن یرتقص-

انداخت و  ییننداشت. سرش را پا کندیاو را مسخره م یشخندکه با ر یندبرگردد و او را بب کهینا توان

 .کندینظر دادفر کار م یرقعاً زبه او فهماند که وا یبعد یبرود که جمله یرونخواست ب
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رو  یزهاییچ یهتا  یستبد ن یو خانم خالق یسهام یازدواج آقا یختولد بچه و تار یخنگاه به تار یه-

 . یبفهم

 . شدینم یدهاز تمسخر در صورتش د یاثر یچمجبور شد برگردد و به او نگاه کند که ه باراین

 چشم قربان. -

 رفت. یرونب یعسر تکان داد و او سر دادفر

 .خوابیدیبزند م یادبر سر عالم و آدم فر کهیناز ا یشو پ رساندیخودش را به خانه م باید

 

××××× 

 طورینخدمتش ا یهااش را پشت گردنش. در تمام سالگذاشت و دست مشت شده یزشم یرا رو سرش

 در نظر گرفته بود.   یشرا برا یهتنب ینبدتر ینشده بود. سرهنگ توکل یختوب

 . یدکوب یزم یرا رو اشیشانیاعصاب خراب چند بار پ با

 ...یلعنت-

. یدکش اشیشانیپ یصاف نشست و کف دستش را رو یانآش یدنباز شدن در سرش را بلند کرد و با د با

 حالش آرام جلو رفت. یدنبا د یانآش

 حالتون خوبه؟-

 . آمدیم یدبا یول کند،یسورنا معذبش م یدند کردیآراسته فکر م یهاحرف یدناز شن بعد

نگران  یانبرود. آش یرونب اشیشانیدرد از پ ینا یدرا باال داد شا یشرا فشرد و ابروها یشهاچشم سورنا

 جلوتر رفت. 

 شده؟  یچ-

 را دور زد.  یزچشم باز کرد و م سورنا

 خانم صداقت؟  یددار کاریچ-

حال  یرکه بپذتر آنسخت بود و سخت یشاحال سورنا بر ینا یدنحرفش را فراموش کرده بود. د آشیان

  یستد؟با یشهرطور شده روبرو خواستینبود که م یمهم است. مگر او همان مرد یشاو برا

 کرد فکرش را متمرکز کند. سورنا منتظر نگاهش کرد.  یو سع یدکش یقیعم نفس

 . یدمشن یزهاییچ یهمن  یایدشما ب کهینقبل از ا یروزراستش د-

 ادامه داد ید" با تردکننیم یخمگوشش زنگ زد" احتماالً توب سورنا در حرف
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 پرونده دست شماست.  ینالبته اگر هنوز ا-

 اشاره کرد.  یشمبل نشست و به مبل روبرو یرو سورنا

 . یدیدشن یچ یدو بگ ینیدبش-

 یاراختیآنقدر خوشحال شد که ب یلدل یب یانپرونده در دست سورنا است و آش ینهنوز ا یعنی ینا و

 یرا رو یفشاو نشست و ک یاش را جمع کرد و روبرو. سورنا متعجب نگاهش کرد و او خندهیدخند

نگاهش کند به افکار سورنا جواب  ینکهرا در دست گرفت و بدون ا یفک یپگذاشت. ز یشمبل و کنار پا

 داد

 . یداپرونده ینخوشحال شدم که هنوز مامور ا یقتشحق-

انداخته بود نگاه کرد.  یهاش ساگونه یبلند او که رو یهاال داد و به مژهرا با یشابرو یتا یک سورنا

 موفق نشد.  ینه، ول یا گویدیرا م یقتتا بفهمد حق یندرا بب یشهاکرد چشم یسع

 . شدمیاگر من برکنار م شدیدیخوشحال م یدچرا؟ قاعدتاً با-

 را رها کرد.  یفک یپسر بلند کرد و ز آشیان

 . شدمینم-

 یبود که اگر سورنا رو ییغوغا یانبه هم نگاه کردند. در دل آش حرفیب یهداد و چند ثان یهتک ناسور

 . شودیاو آرام م یدنچرا با د کهینبدهد و سورنا در فکر ا یکند چه جواب یسوالش پافشار

 . یردسورنا موفق شد از او چشم بگ باالخره

  یدید؟شن یخب، چ-

با  طورینا یپا انداخت. نگاه کردن به او سخت بود وقت یداشت و پا روبر یزم یرا از رو ایروزنامه

 . شدیم یرهبه او خ یقشنگاه عم

 لب تر کرد.  آشیان

 . یستن یفرهاد سهام یبچه، بچه ینا-

 انداخت.  یزم ی. روزنامه را رویدهلحظه فکر کرد اشتباه شن یکسر بلند کرد.  بارهیک سورنا

  یه؟منظورت چ-

چشم دوخته بود. باورش سخت بود  یانآش یهابود به سورنا گفت و او فقط به لب یدهچه شنهر  آشیان

نکته اشاره  ینبه ا یکس یایدب یادشرا پنهان کرده باشند. هر چه در ذهنش گشت تا  یموضوع ینکه چن

 یخکه تار ود. چطور فراموش کرده بیدحرف دادفر در ذهنش چرخ بارهیک. یدنرس یجهکرده باشد به نت

 تولد بچه و ازدواج شعله و فرهاد را چک کند؟ 
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با نگاهش قامت بلند او  یانرفت و شروع کرد  به گشتن. آش یگانیبلند شد و به سمت کمد با یشجا از

کرد. پرونده را برداشت و کشو را بست و رو  یداپ خواستیرا که م یزیرا نگاه کرد تا باالخره چ

 برگرداند. 

 بگن؟  یدچرا نبا-

خوشحال شد. از جا  زندیپرونده با او حرف م ینراحت در مورد ا یلیسورنا خ ینکهدر دل از ا نآشیا

 . یدبلند شد و رو به او چرخ

 !یستمهم ن هاینا-

 سورنا که متوجه شد حرف او ادامه دارد منتظر نگاهش کرد. 

 بود درسته؟  یشهصورت بچه پر از خورده ش یدگفت-

 سورنا سرتکان داد. 

 ییشهش یا ینبوده، ماش یمال چ یشهش یدبفهم ینکها یحت یاو  یاثر انگشت یش؟آزما یدرو داد اهیشهش-

 مثالً... یامال پنجره بوده  ی؛معمول

 شانه باال انداخت و ادامه داد

 . یستالگلدون کر یه-

را  باهوش بود. از کنارش رد شد و لبخندش یلیخ هایشیدختر کنار تمام گستاخ ینلبخند زد. ا سورنا

 جمع کرد. 

  ید؟خبرنگار بش خواستیدیم یدمطمئن-

 آن گذاشت. یهادسته یرا رو یشهانشست و دست یزشپشت م یصندل روی

 . شدیدیقطعاً موفق م شدیدیم یساگر پل-

 مبل نشست.  ی. دوباره روینتحس یا کندیاش ممسخره دانستینگاهش کرد، نم یرهخ آشیان

  کنید؟یمسخره م یدرگفتم سروان، شما دا یمن جد-

 گفتم.  یو من مسخره نکردم، جد یش؛آزما یرفته برا هایشهش-

 ارزشمند بود.  یشمثل سورنا واقعاً برا یریگمرد سخت ینپر شد. تحس یاز خوش یانآش قلب

 رفت،یم یدرا برداشت. با یفشفکر از جا بلند شد و ک ی. بیچیدآراسته در گوشش پ یهم صدا باز

 به آن مطمئن هم نبود.  یشود که هنوز حت یاحساسات یردرگ خواستینم

 شما.  یبا اجازه-
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 از جا بلند شد.  یعسر سورنا

 ممنون از اطالعاتتون. -

 به سمت در رفت.  آشیان

 . کنمیخواهش م-

دخالت در  یماندن. سورنا هنوز اجازه یبرا یارفتن داشت و نه بهانه یدر مکث کرد، نه پا جلوی

رفتنش  یاطالعات به دست آورد پا یدچطور و از کجا با دانستینم کهینو ا دادیاو نم پرونده را به

 و به او نگاه کرد.  یدرا سست کرد. چرخ

 اطالعات گرفتن... یبرا یگاه تونمیمن ... من م-

 دستش را باال گرفت.

 خدمتتون؟ یامچاپ، ب یالبته نه برا-

در پرونده انداخته بود که او را مجبور  بارهیکودش را اول آتقدر خ یفکر کرد. از لحظه یکم سورنا

 خواهدینم دانستیحاال م یاو هم بگردد، ول یهاکرده بود کنار دنبال بچه گشتن دنبال نقطه ضعف

و سورنا  کردیا میدکردن اطالعات پ یداپ یبرا یراه یاننه، قطعاً آش گفتیشود. اگر م یبغ بارهیک

 . تدیفاو در خطر ب خواستینم

گذاشت و سرش  یزم یرا رو یشهاآن انداخت و نشست. دست یرفت و پرونده را رو یزشسمت م به

 گرم کرد.  یشرا به کشو

 مراسمه. یسهام یآقا یست و تو خونهجنازه ییعفردا تش-

 در موردش نکند.  یفکر یانباشد که آش یکرد آنقدر جد یسرش را باال گرفت و سع 

 . بینمتونیاونجا م-

 لبخند زد.  یانآش

 ممنونم. -

 یکه رو یقینشست و به خط عم یزشرفت پشت م یروننتوانست جوابش را بدهد. از در که ب سورنا

 ماند.  یرهافتاده بود خ یزم

 اعتراف کن، حداقل به خودت. -

 سرش را باال گفت و به سقف نگاه کرد. 

 نه؟  یاد،ازش خوشت م-
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 برداشت.  یبلند شد و کتش را از پشت صندل شود از جا تریقاز آنکه افکارش عم پیش

مگه چقدر  کنه؟ینم ینشتحس یدختر پردل و جرات و فعال ک یکبه عنوان  یه،آره خب، دختر جسور-

 یم؟دخترها تو جامعه دار یناز ا

 

×××× 

 یکه با تمام رفتارها یمرد بود، مرد ینعاشق ا ی. روزکردیم حسییتمام وجودش احساس ب با

 بود.  یدهکش یروناو را از زندان جهان ب هنجارشنابه

 که به خود گرفته بود انداخت.  یازدهغم یکامران و چهره یبه سر تا پا نگاهی

  خوای؟یم یچ-

 . پهن کامران گره خورد ابروهای

 بگم.  یتاومدم بهت تسل-

 به داخل خانه اشاره کرد. 

 تو؟  یامب تونمیم-

کامران وارد شود  کهیناز ا یشو به داخل اشاره کرد. پ یدکنار کشدر  یخودش را از جلو فکریب شعله

 راهرو را رد کرده بود و صدا بلند کرد. 

 . یرجب یآقا یارهات رو دربکفش-

او  یماه بود که رو یکانداخت و به دنبالش رفت.  یارا با سر انگشتان پا گوشه یشهاکفش کامران

بار اول  یشعله حت یراه بدهد، ول اشیتا دوباره او را به زندگ تا بتواند دوباره عاشقش کند کردیکار م

 عاشقش بوده.  یکه واقعاً روزآنقدر سرد بود که کامران شک کرد یدها دهم که او را بعد از سال

اش بود، کامالً برازنده یمشک که دستش بود نگاه کرد. لباس یدیشعله نشست و به فنجان سف روبروی

 نبود. رفتارش غمزده  یول

 برات ناراحتم.  یلیخ یبدون خوامیم یبگم که آرومت کنه، ول تونمینم یچیه دونمیم ینبب-

خواست که با  یو حت یستادجهان ا یعاشقش بود، آنقدر که تو رو ینگاهش کرد. واقعاً روز یقدق شعله

تخت اتاقش در  یرز یشههم یشعله برا یشد و ساک بسته شده یبغ بارهیککامران  یاو فرار کند، ول

زد تا او را  یهر در هکه ب ییروزها یادافتاد و  پایانشیب یهاها و نالهاشک یادماند. به  یپدر یخانه

 یهمراهش باشد او را سر سفره کهینا یبه زندان جهان برگشت و او به جا یدترکند و هر روز ناام یداپ

و  ماندیم یاو اعتبار یه در شکمش است نه براک یابچه ینعقد فرهاد نشاند و دم از آبرو زد که با ا

 نداشت.  کسیچه برای ییجا یگراش د. قلب سنگ شدهاییندهخودش آ ینه برا
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 . یمدردمن و تو هم ی؟بگ تونییچرا نم-

چقدر  یفرش دو متر ینکه ا زدیم ینو داشت تخم کردینگاه م یشمچشم به فرش ابر یرکه از ز کامران

 یانوار نقره یرو یشهاپا انداخت و لب ی. شعله پا روید. منظورش را نفهمکرد دارد سر بلند یمتق

به او  یجبه او نگاه کرد. کامران گ شدیتلخش بلند م یکه از قهوه یبخار یاندور فنجان نشست و از م

 . گویدیچه م شدیو متوجه نم کردیچشم دوخته بود و هنوز به حرفش فکر م

  ی؟چ یعنی ینا-

انگشتانش  یفنجان سرما یانگشتانش گرفت و اجازه داد گرما ینآورد و ب یینونسرد فنجانش را پاخ شعله

 ببرد.  یغمارا به 

 تو هم بود.  یبه هر حال اون بچه-

 طور ماند. . دهانش باز شد و بسته و باز شد و همانشدینم ینکامران گشادتر از ا هایچشم

 و راحت به او نگاه کرد. انگشتانش چرخاند  یانفنجان را م شعله

 بدم؟  یحبرات توض خواییم-

بر سرش گذاشته.  یبود که جهان کاله گشاد ینکه داشت ا یو تنها فکر زدیپلک هم نم یحت کامران

خود شعله هم نتواند او را از  یکه حت چسبیدیشعله م یبه زندگ یدارد طور یابچه دانستیاگر م

 داد. خودش جدا کند. سرش را محکم تکان 

 بچه مال منه؟  ی؟گفت یدوباره بگو چ-

 داد.  یهگذاشت و به پشت مبل تک یزم یفنجان را رو شعله

باال و  یطبقه یکه بر ینهبهت بدم ا تونمیکه م یزیبود. حاال فوت کرده و تنها چ ی،رجب یبود آقا-

 . ینیبب یوارد یعکسش رو رو

 زد و سرش را کج کرد.  نیشخندی

 . یادهرات زهم ب ینالبته هم-

که او را  یچرا بار اول فهمیدیاست. م یچرا آنقدر شعله از دستش عصبان فهمیدیکامران م یگرد حاال

 شده بود.  یدو خونسرد بود، شعله ناام خیالیآنقدر ب یدد

ماند. چرا  یرهرا جمع کرد و به او خ یشپاها یاو نشست. شعله کم یپا یشد و جلو رفت و جلو بلند

 . یامدن وقتیچه یول یند،اش را بببرگردد و بچه یداشت روز یده داشت؟ امبچه را نگ

 . دونستمیمن... من نم-
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 یاگر بنا به رفتن بود برام ارزش ی،بوده؟ تو رفت یا. مگه مهمه که بچهیهکاف دونستمیکه من م ینهم-

 . موندیینداشته و نداره که به خاطر بچه م

نرود.  یگراش دبچه یدنبود که برگردد و با د یدوارسه سال اول ام یاست، ول یندرستش هم دانستمی

کرد  یزد و به صورتش نگاه نکرد، ستاره شمرد و هر چه سع یغکه پسرش ج ییتمام شب و روزها

 یایدب امرانبود که ک یدواردارد ام یسماو اوت یدفهم یوقت یحت یا. یامداز دهانش درن یدرست یکلمه یحت

کرد، کامران  اشیوانهبود و آن بچه د یرد یلیخ یگرپسرشان کنارش بماند. حاال د شده به خاطر یو حت

 خواستینم یگربود و د ییکه داشت رها یروزها تنها حس ینکرد و ا اشیوانهکرد، روزگار د اشیوانهد

 کند.  کسیچحس و ه یچه یرخودش را درگ

 . یدشعله دستش را کش یول یرد،کرد دستش را بگ یسع کامران

 یاکامران. حاال من شوهر دارم، بچه یکرد یرد یلیخ یریهام رو بگدست کهینا یبرا یره،د یلیخ-

تو رو تو قلبم  یشها پطور که سالبدون تو دفنش کنم، همون خوامیداشتم که بدون تو بزرگش کردم و م

 دفن کردم.

 

هم نخواسته  باریک یحت ید؟ بگوبه جهان فروخته یاو را به راحت یدبگو ید،چه بگو دانستینم کامران

 یادتمام حرصش را با فر یفتاده؟او هم ن یادبه  یشده حت پولیکه ب یشچند ماه پ ینکه برگردد و تا هم

 کرد. یخال

 . کنهیداغونت م زنهیبهم گفت اگه نرم م پدرتیاون پدر ب-

 . زندیپا م چه دست و یچه برگشته و برا یبرا فهمیدیبا پوزخند نگاهش کرد. نم شعله

 دستم بهت برسه.  ذارهیاونور آب و نم فرستتیگفت م یدم،من ترس-

  ی؟تو هم باور کرد-

 یمبل چسباند. کامران قدم یشعله خودش را به پشت یشود، ول یککرد به او نزد یباز هم سع کامران

 عقب رفت و کالفه نگاهش کرد. 

 کارش؟  ینا یبهغر یبجمثالً ع یلیبابات مامانتو کشته؟ مگه خ یمگه نگفت-

 شد.  یکو به او نزد یستادا شعله

 کنهیم یکار یفکر کرد یدی؟ترس یکنه. تو از چ یگفتم جهان با کارهاش باعث شد مادرم خودکش-

 براش.  یزترمکنم؟ من که گفتم از چشمش عز یخودکش

 دست تکان داد.  کندیرا دور م یعقب رفت و انگار مگس قدمی
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مشکل حل  خوانیکه م کننیبا هم مشاجره م یکسان کنم؛یا دارم باهات بحث مچر دونمیاصالً نم-

 . یستن یمن و تو مشکل ینکنن، ب

 . یستادکامران ا یرا دور زد و آن طرف روبرو میز

 م. تو شده بود یعاشق چ فهممیاالن هم نم ینست که هممن و تو انقدر فاصله ینب-

 گفتی. کامران نمکردینم یاو خودش بود، با او احساس خفگبا  کهینعاشق ا اش،یهنجار شکن عاشق

حس را به  یننبود و ا یدیو نبا یدساعت کالس زبان و ... با او با ینو ا یدار یانوساعت کالس پ ینا

که او شعله بود. ینا یاست؛ برا یدختر جهان خالق ینکها یکه خودش را دوست دارد، نه برا دادیاو م

 ونش نمانده بود. در یحس یچاما حاال ه

 به طرفش رفت.  یعسر کامران

 . خواییکه م یهمون شمیم یشت،پ یامشعله، بذار ب-

را بفهمد و با  یلشتا دل یدباال سرک کش یکه سمانه از طبقه یدقهقهه زد، با تمام وجود آنقدر خند شعله

از  دانستیه؟" چه مکه شعله رو به خنده انداخت یهک یگهد یندرشت شد. "ا یشهاکامران چشم یدند

 یبخندد. صدا خیالبی طورینامروز ا کهینا یداده برا ییچه بها دانستیناسور شعله؟ چه م یهازخم

 خودش را هم نداشت.  یحوصله یگرروزها د ینو برگشت به اتاقش. ا یدشعله را نشن

 اش را قطع کرد. خنده بارهیک شعله

 خودت.  یندازهآقا کامران، درست ا یکهکوچ یلیخ یاتدن-

 اشاره کرد.  یرونشد و او در را باز کرد و به ب یدهسمت راهرو رفت و کامران به دنبالش کش به

 برنگرد. یگهو د یرونبرو ب یاب-

 . شعله نگاهش کرد. شناختیشعله را نم ینگذاشت و نه حرف زد، ا یروننه پا ب کامران

 کردیکه من رو به تو وصل م یاحلقه ینه آخربا مرگ اون بچ یبوده، ول ینمونب یزیچ یروز یدشا-

 . یستبرگشتت ن یبرا یراه یچهم شکست. ه

 برگردد.  توانستینم یگرد رفتیم یروندر ب ین. اگر از ایستادا یشجلو رفت و روبرو کامران

 مونده شعله، من هنوز دوستت دارم المروت. -

 یادش کرد؟یآنقدر به او افتخار م. چرا آن روزها شدیاز طرز صحبت کردنش هم مشمئز م حتی

 . آمدینم

 بکن.  یکار یه یاواقعاً؟ خب ب-

 جواب داد. یعسر کامران
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 . یتو بگ یهر چ-

 شعله لبخند زد. 

کن، برو و هر روز  یزندگ یکه دوستش ندار یبرو هفت سال بسوز، هفت سال زجر بکش، با کس-

 شهینجاتت م یبان کنییکه فکر م یابچه هاییغنجاتت بده، برو هر روز صبح با ج یکیآرزو کن 

 فقط بتونم ببخشمت.  ید. اونوقت شایرکامران؛ بم یرشو، برو  بم یدارب

 پرت کرد.  یرونکامران بهت زده را گرفت و با تمام توانش به ب یکهنه یراهنپ آستین

ً دق یر؛بم یندار دونمیکه م یبرو با عشق یرون،برو ب یماز زندگ-  کردم. که من  یکار یقا

 یو به ذهنش سپرد الک مشک گرفتیدوش م یدو به سمت هال رفت. با یدصورت او کوب یرا رو در

 یکش یطیهمه و در هر شرا یجلو یدبا یو همسر فرهاد سهام یبزند. به هر حال دختر جهان خالق

 باشد.

 

×××× 

 داد.  یهبه کانتر تک آمد و یروناز آشپزخانه ب ینابه سمت اتاقش رفت. آرم سرهیکخانه شد و  وارد

 خونه؟ یدآورد یفسالم برادر گرام. چه عجب بعد از دو روز تشر-

اتاق  یبه در بسته ینالب جواب داد و به اتاقش رفت. آرم یربه او انداخت و سالمش را ز ینگاه یمن 

گرفت  یممتص یامدن یرونکه گذشت و ب یقهبود. چند دق یدهند طوریناو را ا یاپرونده یچشد. سر ه یرهخ

 . یدسورنا را شن یخفه یبه در زد و صدا یابرود سراغش. تقه

 تو. یاب-

و  یشانیپ یبود و ساعدش را رو یدهتخت دراز کش یرا باز کرد و سرش را داخل برد. سورنا رو در

بود، مگر  یزارب یکینگاه کرد. سورنا از تار یکتار یگذاشته بود. وارد اتاق شد و به فضا یشهاچشم

 تخت نشست و دستش را گرفت.  یرو یشپا یین. پایناراحت زمان

 شده؟  یزیچ-

 ماند.  یرهچشم برداشت و به سقف خ یرا از رو ساعدش

 کشتنش. -

از  ییصدا یقرمز سورنا لب زد، ول یهابه چشم یرهو خ یچیددر اتاق پ یناآرم یخفه یادفر صدای

 . یامدن یروندهانش ب

 داد.  یهتک یشزانوها یرا رو شیهاتخت نشست و آرنج یرو سورنا
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. یمکرد یداجسدش رو تو پارک پ دفعهیکدو بار تماس گرفتن و پول خواستن و  ینا،آرم فهممیاصالً نم-

 چرا؟ 

ها را و آن یدبرادرش کش یشانیپ یرو یموها یآمده بود دستش را ال یروناز شوک ب یکه کم آرمینا

 باال داد. 

 . یدنهم ترس یدبکشنش، شا خواستنینم یدشا-

 . یدکش یقزد و نفس عم یشموها یانم یچنگ سورنا

که  کنییجا دفنش م یه رییوسط پارک؟ م ندازیشیم یایم یرو بکش یناخواسته کس یه،هر دو منتف-

  یدن؟نترس کردنیکار رو م ینداشتن ا یبترسن؟ وقت ی... از چیدنترس کهیننفهمه. و ا یکس

 نگاه کرد.  ینابه هم به آرم یدهچسب یشهات گردنش قالب شد و آرنجپش یشهابلند شد و دست یشجا از

 . یستن یسادگ ینموضوع به ا ینا،آرم یدهبو م یهقض ینا-

 . یستادا یشجلو آرمینا

 تو فکرته؟  یچ-

 ماند.  یرهخ یواررا انداخت و به مرز در و د هایشدست

د روز تماس گرفتن و بعد هم سراغ راحت اومده تو خونه و بعد از چن یلیهست آشناست، خ یهر ک-

 . یومدنپول هم ن

 . ینداو را بب توانستیبهتر م ی. حاال کمیدپرده را کنار کش یناتخت نشست و آرم یرو دوباره

 بوده، هدفشون پول نبوده.  یتهتماس گرفتنشون فرمال کنمیفکر م-

 چرا انقدر صبر کردن؟  کشتنش،یبکشنش از اول م خواستنیخب اگر م-

 فشرد.  یشهاانگشت یانرا م یامخمل سورمه یو روتخت یدتخت کوب یرو یکالفه مشت ورناس

جا ولش کردن؟ چرا راحت دفنش چرا وسط پارک؟ چرا اون یناخواسته بوده، ول یدبه قول تو شا-

 فهمید؟یم ینکردن؟ ک

 زل زد.  یوارنداشت و سورنا سردرگم به د یجواب آرمینا

 . یدهشن یفیرو از سمانه شر ینا یعنی یست،ن یهامبچه مال س گهیم یانآش-

 پرونده بود که همه را بشناسد.  یانآتقدر در جر آرمینا

  ی؟چ یعنی-

 . شدیجلب م یشترب یناتوجه آرم یانرا گفت و با هر بار گفتن آش یزهمه چ سورنا
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  ی؟کن یکارچ خوایی. خب حاال مجالبه-

 . یدراز کشو دوباره د یدصورتش کش یرو یدست سورنا

 مراسم.  یرمبخوابم و فردا هم م خوامیفعالً م-

 به سمت در رفت.  آرمینا

 اش رفت مشهد. محض اطالعت مامان با دوستان روضه-

 جواب داد. حواسیب سورنا

 قبول.  یارتشونز-

 . کردیرو م یروذهنش را ز یدر را باز کرد و برگشت و به او نگاه کرد. کنجکاو آرمینا

 . یامباهات م منم فردا-

 داد.  یهدستش تک یکبرگشت و به  سورنا

  ی؟چ یبرا-

 بده؟  ینی،که تو نب ینمرو بب یزهاییچ یستمن یانکه تو جر یمن یدشا-

 بخش چشم دوخت.رو به پنجره و به مهتاب آرام یدچرخ سورنا

 . یاب-

 یحت یاهمکار  یک مثل برد،یاسم م یانراحت از آش یلیدر را بست و لبخند زد. برادرش خ آرمینا

 بود. یدنید یانمراسم که نه، آش یناآرم یمهم است. برا یشکه نظراتش برا یکیدوست نزد

 و دوباره در را باز کرد. یدبه ذهنش رس سوالی

  شه؟یم یکالبدشکاف یمگه نگفت-

 .یدشن یکیتار یاناوهومش را از م صدای

 سرعت؟  ینبه ا-

 .یدنفهم فهمیدنیم یدبا یچهار ساعت روش کار کردن. هر چو  یستپرونده حساسه و دو تا پزشک ب-

 گفت و در را بست. یآرام یربخ شب

 

 . یانآش یو نه نگاه غمزده رفتیکنار م یشهاچشم یبچه از جلو ی. نه جنازهآمدیبه چشمش نم خواب
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 زل زد.  یوارشانه به آن شانه شد و به د ینا از

 چشمم برو کنار.  یاز جلو-

حرص  یبه جا یبود ک یدهاست. خودش هم نفهم یانمنظورش بچه که نه، آش دانستیمدر دلش  و

 یرهو طاقباز شد و به سقف خ یدکش یشموها یانم یاو، لذت برده بود. کالفه دست یخوردن از گستاخ

 پخش کرده بود.  هایبرگچ یلوستر دو شاخه را رو ییهشد که نور مهتاب سا

 و لبخند زد و درجا دهانش را گرفت.  ینشخوردن و شکستن دورب یند و زمبرخوردشان افتا یناول یاد به

 بس کن. -

 یدنشب تمام جنگ یکو خسته از  یدناام یدآفتاب دم یتر شد و وقتتالش کرد پررنگ یشترهر چه ب اما

 تخت نشست.  یبا احساسش رو

 که فقط کنجکاوم.  یمتسل-

 . ودشیختم نم یکنجکاو یکتمام قصه به  دانستیم و

 پس بذار بخوابم.  ی،نشستبه دلم  یستم،باشه، کنجکاو ن-

دل  یدختر آنقدر خوب بود که حت ینبرداشته شد. ا یشهاشانه یاز رو یو احساس کرد بار گفت

  راند؟یاحساسش را عقب م یداو را نرم کند، پس چرا با یرسختگ

 و چشم بست.  یددراز کش دوباره

 ن توئه. گرد یناز وقت نمازم گذشت و ا-

 لبش بود که خوابش برد. یلبخند رو هنوز

 

×××× 

 کرد.  یک. آراسته سرش را نزدیچیدحلوا در مشامش پ یاول بو یلحظه در

 مراسم اومدن؟  یهمه برا هاینا-

 یبود. با نگاه یچیدهموذن در قبرستان پ یبه حرف او پاتند کرد. وقت اذان بود و صدا توجهیب آشیان

بودند  یدهاو را ند یحت یدکه شا یااند سر خاک بچهنفر آمده یستر کرد حداقل دوفک یتبه جمع یسطح

 از وجودش خبر نداشتند. یدو از آن بدتر شا

دنبال کرد و  چرخیدیم یتجمع یاندنبال سورنا گشت. آراسته خط نگاهش را که سرگردان م اختیاربی

به چشم  یبزرگ یآفتاب ینککه ع یدختر یدنلبش نشست. به اطراف نگاه کرد و با د یگوشه یلبخند
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نگاه  آشیانبه سمت  یع. سریدبود لبخندش پرکش یستادهکنار سورنا ا یتتر از جمععقب یزده بود و کم

 . یستادا کردیبه سورنا و آن دختر نگاه م یخکوبنگاه او که م یدنکرد و با د

 جلو.  یمبر یاب-

 ید به بازوزشد و چنگ  یدهآراسته در هم کش یابروها عقب رفت و سر تکان داد. یکم اختیاریب آشیان

 او.

 شو.  یهوشدوماً اول مطمئن شو بعد ب ی،اومد یچ ینره برا یادتاوالً -

بزند، چون از  یادبر سر خودش فر خواستیبغض کرده بود و دلش م اختیارینگاهش کرد، ب آشیان

به سورنا  یکرده بود ربط یالیخخوش یمبه او بدهکار نبود و اگر او ک چیزیچتوقع داشت که ه یکس

 نداشت. 

 آراسته انداخت و جلو رفت.  یبازو یرو دستش را ز یدکش یقیعم نفس

 من برادرتم.  دونهیاون م-

 پرحرص نگاهش کرد.  آشیان

 کنم.  یکرو تحر یکه بخوام کس یستمانقدر احمق ن-

 کرد.  و پوزخندش را پشت دستش پنهان یدکش یششبه ته ر یدست آراسته

برداشت و به  ییگرفت. آراسته خرما یشانبودند را جلو یدهکه خرما در آن چ یاظرف نقره دختری

 شد.  یکشد بود نزد یرهدختر که با لبخند به او خ

 نه؟  یهخوب یمهمون-

 را باال برد. یشهااو برنداشت. آراسته دست ییدهو کش یاهس یهامتعجب نگاه از چشم دختر

 .یکه فکر کردم اومدم مهمون یدکرد یشآرا یجور یهنبود، آخه حواسم  ید،ببخش-

 . یدرا به دنبال خودش کش یاندهد از کنارش گذشت و آش یدختر جواب کهیناز ا پیش

و تنها حرکتشان  یادبود. صدا از صدا درنم تابیب یو نه کس کردیم یهگر یبود، نه کس یبیعج جمع

 . گذارندیه احترام مسکوت بودکه مثالً به طفل معصوم دفن شد

ً و نها شدیم یشترب یانآش یلرز پاها شدندیم یکبه سورنا و آن دختر نزد یشترچه ب هر تمام وزنش  یتا

شد. از فکر  یدهدر هم کش یشبه او انداخت و ابروها یبرادرش انداخت. آراسته نگاه یبازو یرا رو

 آن است فکش قفل شد. ریدرگ یانآش دیدیسورنا دارد و حاال م کردیکه فکر م یحس

او برداشت. تمام حواس سورنا به افراد حاضر در  یرا از بازو اشیهتک یانآش یدندها که رسآن کنار

 یکردن بود؛ حت یدر حال صحبت با همکارانش و فرهاد در حال باز یدهجا بود. جهان با رنگ پرآن
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و مثالً  دهمه دورش جمع شده بودنکه  دادیآنقدر خودش را غمزده نشان م یول ریخت،یهم نم یاشک

 .دادندیم اشیدلدار

نارش کبود و از  یستادهسمت راست شعله ا یبودش، ول یدهکه تا به حال ند یبه مرد یبا کنجکاو سورنا

 بود.   یرهخ خوردیتکان نم

 که با دختر حرف زد. یدرا شن یشصدا آشیان

 . یدممرد رو ند ینتا حاال ا-

 افتاد. آراسته جلو رفت و دستش را دراز کرد.  یانکه چشمش به آش یندرا بب ینابرگرداند تا آرم رو

 سالم. -

. آراسته کردینگاه م ینابه آرم یدهبود که با رنگ پر یانچشمش به چشم آش یدستش را فشرد، ول سورنا

  آورد یینرا پا یشو صدا یستاداو ا یجلو یانحال آش یدنخط نگاهش را دنبال کرد و با د

  ی؟خودت رو جمع کن هشیم-

لبش نشاند و آراسته را کنار  یرو یبند یمبه نظر برسد. لبخند ن یعیرا کرد که طب یشتمام سع آشیان

 زد. 

 سالم. -

 یعچشم دوخت. سورنا جوابش را داد و سر کردیکه با لبخند به او نگاه م یناباز هم به آرم اختیاریب و

 اشاره کرد.  ینارو به آرم

 هم خانم صداقت و برادرشون. یشونا نا،یخواهرم آرم-

 

 یبا حرف یدست او را فشرد، ول یبود وقت یواقع یانلبخند زد و دستش را دراز کرد. لبخند آش آرمینا

 زد متعجب نگاهش کرد. یناکه آرم

 . ینمتوندوباره بب یدگفته بودم شا-

 یبزرگ ینک. با عکردندینگاه م اینباال رفت و حاال آراسته و سورنا هم با تعجب به آرم یانآش ابروهای

اش به شدت را برداشت و چهره ینکع ینانتوانست او را بشناسد. آرم یانبه چشم زده بود آش یناکه آرم

 آشنا آمد.  یانبه نظر آش

 .لبخند زد آرمینا

  یومد؟ن یادتکردن من...  یبتاد یک،تراف-
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راحت با دوستش  یالشده بود و با خ یکترافبود که باعث  یدختر یناروشن شد. آرم یانذهن آش دفعهیک

 . کردیم یخداحافظ

 زد.  یقیعم لبخند

 . یکهکوچ یلیخ یادن-

 آنها گرفت.  یانرا م یشهادست آراسته

 به ما هم بگه چه خبره.  یکیبابا -

 رو برگرداند.  ینابا لبخند به آراسته نگاه کرد. آراسته سوالش را فراموش کرد و آرم آرمینا

 . یدیدمرو د یگر. فقط قبالً و بر حسب تصادف همدیستهم نم یادز-

 سورنا که چشمش دنبال مرد کنار شعله بود نتوانست تحمل کند. 

 . یهک ینا ینمبب رمیمن م-

 ها نگاه کردند. و آراسته کنار هم به آن یناپشت سرش راه افتاد. آرم یپر انرژ آشیان

  شناسید؟یخواهرتون رو م مشناسیقدر که من برادرم رو مشما هم همون-

 بردارد جواب داد یانچشم از آش ینکهبود. بدون ا االنتقالیعو سر یزهوشت آراسته

 .یدبکش یرونزبونم ب یراز ز یچ یدداره بخوا یبستگ-

 اش گرفت. او آراسته هم خنده ی. از خندهینداش را نبخنده یبرگرداند که کس یترا از جمع یشرو آرمینا

 خب؟ -

 اش را جمع کند. کرد خنده یسع اآرمین

 . یماطالعات بد یکی یکیخب -

 آراسته سر تکان داد. 

 ست. منصفانه-

 . یانآش گهیبرادر من به خواهر شما م-

 سورنا.  گهیخواهر من هم به برادرتون م-

 . ییدرا به هم سا یشهاکف دست آرمینا

 . یمیشهکه انگار دوست صم زنهیاز خواهرتون حرف م ی. خب برادر من جوریمساو یکبه  یک-
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 بود نگاه کرد.  یستادهکه کنار شعله ا یانلبخند زد و به آش آراسته

 اش رو بجوه. خرخره خوادیانگار م یارهخواهر من هربار اسم برادرتون رو م-

 با تعجب نگاهش کرد.  آرمینا

 چرا؟ -

 یبرخالف سورنا که کم اشینیب یلسورنا را داشت، و یبایز یهانگاهش کرد. همان چشم یقدق آراسته

 و روبه باال بود.  یبود قلم یدهکش

 . کنهیرو با دعوا شروع م هاشیدوست یشهخب خواهر من هم-

 . یدافتاد و خند یکتراف یانم یانآش یپرخاشگر یادبه  آرمینا

  ینشونه؟ب یحس کنیدیفکر م-

 ند. به او نگاه نک یگرکرد د یرا لمس کرد و سع یششته ر آراسته

 هست، خودشون خبر ندارن.  کنمیاگر هم باشه که من فکر م-

 کنمیفکر م کردم،ینگاهش م یدشدم و چون شناختمش تا شما به ما برس یانخب من از اول متوجه آش-

 پاره کنه.  یکهمن رو ت خواستیجا ماز همون

 . یستادلبخند زد و رو به او ا آراسته

 . کنهیما و سفارش خواهرم رو به من م یخونه  زنهیگ مکه برادرتون زن ینها یبرا یدشا-

او و طرز  یدسف یهادندان یفباال رفته نگاهش کرد و آراسته به رد یپرخنده و ابروها ییهابا لب آرمینا

 چشم دوخت. زدیم یادکه اعتماد به نفسش را فر یستادنشا

رتون داره؟ باشه، نگران حفظ غرور به خواه یشتریبرادر من توجه ب یدبگ خواستیدیاالن مثالً م-

 . یدنباش

 از همه بلندتر بود لذت برد.  یتجمع یانقامت برادرش که م یدنو از د روبرگرداند

 . یستتو عشق غرور ن-

  یستید؟قائل ن یو غرور حدفاصل یتحفظ شخص ینشما ب یعنی-

 یبرا یداست که با یستادها یدختر یبار حس کرد جلو یناول یدوباره نگاهش کرد و آراسته برا آرمینا

 . یایدبه چشم او ب خواستیدلش م یبحرف زدن با او فکر کند؛ عج

بردن عشق به خاطر حفظ  یناز ب یسوال برم، ول یرز ذارمیوسط باشه نم یتمشخص یقطعاً اگر پا-

 غرور...
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 یاند به آشکر یقدم فاصله گرفت و سع یمباال انداخت. هر دو چند لحظه سکوت کردند. آراسته ن شانه

 یهاپاشنه یکوتاه است و فکر کرد کاش به جا یادیز کردیکنار آراسته احساس م ینافکر کند و آرم

از او بلندتر  دنسر و گر یکنداشت؛ آراسته  یهم تفاوت یلیبود؛ هرچند خ یدهپوش یده سانت ی،هفت سانت

 یک یحالش بد شد که فاصلهآوردن احمد آنقدر  یادو جذاب. با به  یلحال خوش استا ینبود و در ع

 داد. یهرا به چند قدم رساند و سرش را به درخت تک ینشانب یقدم

با خودش  ینا. آرمآمدیبه چشم م یادیافراد ز یقرائت قرآن و خاموش ینب ینشانب یآزاردهنده سکوت

ً نها  .دهدیبه خرج م یتمرد حساس یکدارد به صحبت کردن با  یادیو حس کرد ز یدجنگ  یاپ یتا

 شد.  یکنزد یبه آراسته نگاه کند کم کهینبود. بدون ا یانبرادرش و احساسات او در م

قدم  یکلب بست و آراسته  یناقفل شد. آرم یشانهاکه نگاه یندبگو یزیآن برگشتند چ یکدو در  هر

 عقب رفت. 

 . یانآش یشپ رمیمن... من م-

 ورنا در حال صحبت با شهرام بود. زد. س یتبشنود خودش را به جمع یجواب کهیناز ا پیش

 !بینمیبچه رو نم یپدر واقع-

بچه از فرهاد  کهیندر مورد ا یزیمتعجب نگاهش کرد و سورنا از نگاهش متوجه شد که او چ شهرام

 تکان داد و به سمت کامران رفت.  ی. سرداندینم یستن

. گرفتیها باال مد. کم کم زمزمهو توجه همه را جلب کرده بو شدیاز شعله دور نم یالحظه کامران

 یو صحبت با کسان یواشکی یهاکه از گوشه و کنار در حال عکس انداختن دیدیهمکارانش را م یانآش

 کسیچخبرش ه پنشان دهند و خدا را شکر کرد که بعد از چا یخود خواستندیبال م ینهستند که وسط ا

 درست کند.  یشانبرا یکند و مزاحمت یداها را پنتوانسته بود آدرس آن

سر شعله افتاد و او چشم از خاک پسرش گرفت و به او نگاه  یرو اشیهو سا یستادکنار کامران ا سورنا

 کرد. 

 . یدممنون که اومد-

 گفت. یتتکان داد و دوباره تسل یسر سورنا

 

. گویدیاو چه م یدنفهم یرا به او بفهماند، ول یزیبا چشم و ابرو چ خواستیافتاد که م یانبه آش نگاهش

 و زمزمه کرد. یستادآراسته پشت سرش ا

 . یدنگ یزیچ یگهم-

 شده از آفتاب نگاهش کرد و آراسته شانه باال انداخت.  یزر یهابرگشت و با چشم سورنا
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 . کردمیکار رو م ینشما بودم هم یمن جا-

مرد  یناگر حضور ا کردیار را مک یناش گرفت و فکر کرد خودش هم هماز حالت آراسته خنده سورنا

د زدورش را کنار  یتبه اطراف انداخت و به سمت فرهاد رفت. جمع یمعما نبود. نگاه یشآنقدر برا

. یدعجوالنه خودش را از جمع کنار کش یخداحافظ یکاو اخم کرد و با  یدنو جلو رفت و فرهاد با د

 . یستادا یشسورنا با لبخند روبرو

  ی؟سهام یآقا یدیدترس-

 تمام اعتماد به نفسش را جمع کرد.  فرهاد

 . یهسروان، نه وقتشه، نه مکان مناسب-

 نگاه کرد.  شدندیکم پراکنده مکه کم یو به افراد یدچرخ سورنا

 االن وقتشه.  یناتفاقاً هم-

شد. سورنا دست بلند کرد و اجازه نداد  یکها نزدبا ظرف حلوا به آن یقرآن قطع شد و پسر صدای

 و دور شد.  یدجا چرخو پسر از همان شود تریکنزد

  خواید؟یم یاز من چ-

سوال  یهازتون  یول ید،مظنون باش شهیو باعث م یدشما اطالعات رو پنهان کرد کهیناز ا یمبگذر-

 دارم. 

 با شست به پشت سرش اشاره کرد. 

  یه؟ک یستادها یکه کنار خانم خالق ییاون آقا-

 اه کند با حرص به سورنا چشم دوخت. به آن سمت نگ کهینبدون ا فرهاد

 آشنا.  یه-

 اش را تکان داد. اش نگاه کرد و انگشت سبابهسورنا به حالت صورتش و دست مشت شده

 . کنیدیتر مکار خودتون رو سخت یددار-

 از او فاصله گرفت. کمی

 تره. راتون مناسبقطعاً اونجا ب ی،سهام یآقا یآگاه یایدخودتون م یمراسم که تموم بشه با پا ینا-

 یستادها یناکه از شعله جدا شده و کنار آراسته و آرم یانو به سمت آش یدجواب فرهاد نشد. چرخ منتظر

 واقعاً لبخند زد.  بارینبود و سورنا ا ینابود رفت. گرم صحبت با آرم

 سکوت کنم؟  یدخب، چرا با-
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 تر بود نگاه کرد. تاهروبرگرداند و به او که با قد بلندش کنار آراسته کو آشیان

 . یهاون ک یدممن فهم کهینا یبرا-

 نگاهش کرد.  حرفیب سورنا

 از کجا؟ -

 .یدخند آراسته

 . کنهیکار رو م ینمردم باال بره، ا یواررو بفهمه شده از د یزیچ یهبخواد  یوقت یدش؟نشناخت-

 د نگاه کرد. به دلش نشسته بو یلیلبخند زد و به آراسته که از برخورد اول خ سورنا

 اش رو دارم. تجربه -

 او انداخت.  یدستش را دور شانه یناها نگاه کرد و آرمآلود به آناخم آشیان

 . یدنکن یتدوست من رو اذ-

 خواهرش نشسته بود نگاه کرد.  یشانه یکه رو یناآرم ییدهکش یهابه ناخن آراسته

 تا حاال؟  یاز ک-

 . یدخند سورنا

 . یدنها نذارها رو با هم تزن-

 رفت.  ینقدم با او به سمت ماشزد و آراسته هم دور

 رفتهیم یدنبا گفتهیمردک که اسمش کامرانه م ینکه داشته به ا یدهجهان رو شن یصدا کهینمثل ا-

 اونجا. 

 چرا؟  یدنفهم-

 .یرهکردن د یپدر یگفته برا-

 د. را باز کر یشهاو آراسته دست یدو چرخ یستادا بارهیک سورنا

 . یرهتو ش یرش یادیز-

 رفت.  یانو برگشت و به سمت آش یدچرخ سورنا

 ست؟ پدر بچه یارو ینا یمطمئن-

 سر تکان داد.  آشیان
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 یدکه نبا کردیداشت باهاش بحث م یخالق یشدم، آقا یکشونو من هم نزد یخالق یرفت سمت آقا یدمد-

 یخالق یگفت که آقا یچ کردیران صداش مآقا که کام ینا یدمدفعه نفهم یکها؛ حرف ینو ا یومدیم

 . یومداون موقع که زنده بود م یدبا یره،کردن د یپدر یبرا یگهو گفت د یدرنگش پر

 نگاه کرد.  رفتیم یرنگ یدسف یکانمتفکر به کامران که به سمت پ سورنا

 اضافه شد.  یگهد یکیپس -

 . یستادا یشروبرو آرمینا

  ی؟به چ-

 افتاد. سورنا کنار آنها راه 

 کس هم اعتماد ندارم.  یچست و به هتو خود خانواده یانجر ینمن مطمئنم ا-

 یانسورنا و آش یاو برد و از گفتگو یکانداخت و آراسته سرش را نزد یینمتفکر سرش را پا آرمینا

 را نشنوند.   یشاستفاده کرد تا صدا

  ی؟سهام یخونه یایدم-

 پر سنگ و پر اسم بلند کند لب زد.  نیزم یکه سرش را از روبدون آن آرمینا

 . یایمبعد م خوریمیناهار م ریمیم-

 . یدسر برگرداند و خند بارهیک

 . یمبا هم ناهار بخور کنمیدعوتتون م-

 اشاره کرد. یانسورنا و آش به

 گفتن دارن. یبرا یادیز یهاحرف-

 آراسته سر تکان داد.

 ها.از دست شما زن یا-

 .یستادا یانو سورنا رد شد و بغل آش یناز پشت آرمقدم عقب رفت و ا یک

 مراسم.  ریمیخونه و بعد م ریمیم-

 متعجب نگاهش کرد.  آشیان

 . یمبعد بر یمبخور یزیچ یهخودمون  تونیمیم ینداشتم برم رستوران، ول یالمنم خ-

 گره خورده نگاهش کرد. یبا ابروها آراسته



 
 

      t.m\torfegan                           www.torfegan.ir                       ins:romantorfegan                      

 

P
ag

e
1
9
7

 

  یگه؟ما چهار تا د یعنیخودمون -

 شده بود لبخند زد.  یناآراسته به آرم یهاکه از اول متوجه نگاه آشیان

 . یادبدت م یلیتو هم که خ-

 ادامه داد.  یانآراسته درشت شد و آش هایچشم

 هست.  یمشکل یهفقط  کنم،یم ییدانتخابت رو تا بارینا-

 . یداو را کش یو بازو یستادا آراسته

  ی؟چ-

 خنده.  یرزد ز آشیان

 اهش کن. خدا، نگ یا-

 آراسته خودش را جمع کرد. 

 حرف بزن. -

 سه انگشتش را باال گرفت.  آشیان

 سه سال از تو بزرگتره داداش کوچولو. -

 و راه افتاد.  یدکش یقینفس عم آراسته

 بابا. یمترسوند-

 

××××× 

 یاطح رفت. یاهیس یتشد و چشمش از جمع یسهام یاز سورنا وارد خانه یقهپنج دق یبه فاصله آشیان

 یرینیخرما و حلوا و ش هایینیو پشت ساختمان پر بود و داخل خانه بدتر از همه جا. خدمتکاران با س

دور هم جمع  دیدار یدتجد یانگار برا کردندیرفتار م ینبود و طور کسیچبه ه کسیچو ه چرخیدندیم

 شده بودند. 

 یدار شده بود، ولمادر داغ یک یبرازنده اشیمشک یپورگ یو روسر یماکس یدر لباس مشک شعله

 . کردیهمه را متعجب م گفتیم یتکه به او تسل یبا هر کس اشزدهیخنگاه 

 یبود و چند مامور با لباس شخص یستادهدر ا یجلو یامیرا به پشت ساختمان فرستاد و ق یابهر سورنا

 . چرخیدندیو خانه م یاباندر خ

  سر خم کرد یو کم یستادپشت سرش ا آراسته
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 !یدببخش-

اد که دوخت و فقط آهسته سر تکان د کردینگاهش را به کامران که خصمانه به جهان نگاه م سورنا

 آراسته حرفش را ادامه دهد. 

 ست. موقع یناالن بهتر یدبفهم یزیچ خوایدیاگر م-

 مثالً؟ -

بودش که  یدهو د رودیو باال م آوردیطاقت نم یانآش دانستیباال انداخت، م یبه طبقه ینگاه آراسته

 . رودیها باال ماز پله

 . یسهام یمخصوصاً اتاق کار آقا ی،ها خالباال خلوته و اتاق یطبقه-

 سورنا متعجب نگاهش کرد. 

 !یقانون یرنه؟ بهتره بگم غ ید،رو دوست دار یواشکی یکارها یلیشما خواهر و برادر خ-

 باال انداخت.  ییلبخند زد و ابرو آراسته

 . دونمیم یدرو بع یانآش یمن رو گرفت، ول یبشه جلو یدشا-

 سمت آراسته.  یدچشم دوخت و بعد نگاهش چرخ یناکنار آرم یانآش یخال یو به جا یدچرخ یعسر سورنا

 رفت باال؟ -

بودن سورنا در کنارش  دیدشیم یآن باال تنها باشد و اگر کس خواستیبود، نم یاننگران آش آراسته

 را ساده کند. کارها توانستیم

 تکان داد و لب زد.  سری

 بودن شما... ینداره، ول یفرق یچنگرانشم، اگر من برم ه-

 باال برود.  یرا جلب کند به طبقه یتوجه کس کهینکرد بدون ا ینفسش را آزاد کرد و سع سورنا

و به طرف  یدکش یپنهان شد،  نفس راحت یدها از دپله یسورنا باال یو وقت یستادها اپله یجلو آراسته

 را تصاحب کند.  یانآش یرفت تا جا یناآرم

 یع. سربسته شد یلحظه حس کرد در اتاق یکسمت راست که شد  یهااتاق خواب یوارد راهرو سورنا

 یان. مطمئن شد که آشیامدهم ن ییصدا یدر را باز نکرد و حت یبه طرفش رفت و آهسته در زد. کس

 بود جلو رفت.  یدهپنجره چسب ییشهاو که به ش یدنشد و با دجاست. در را باز کرد و وارد آن

  ی؟همه جا سرک بکش یمجبور ترسییتو که انقدر م-
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بود. دور تا دور اتاق  یدهند یزیچ یننفسش را آزاد کرد و به اطرافش نگاه کرد. تا به حال چن آشیان

بزرگ  یهامجسمه ینزم یشده بود. رو یدهکوچک تا بزرگ چ یاز مجسمه ها یزهام یبود و رو یزم

 چند مجسمه نصب شده بود. سورنا متعجب به اطرافش نگاه کرد.  یواربه د یو حت

 دارن؟  یمجسمه ساز یکارخونه هاینا-

ً مقابلش، دق یوارد یکه نگاهش رو آشیان عکس بچه که  یدنبغل سورنا مانده بود جلو رفت و با د یقا

 شاهکار؟  ینو ا یسماوت یبود مات ماند. بچه یلگ یشهابود و دست یستادهها اکنار مجسمه

 عکس چند لحظه سکوت کرد.  یدنو با د یستادکنارش ا سورنا

 بچه بوده.  یناستعداد ا یپس مجسمه ساز-

 برگشت طرفش.  آشیان

  ی؟چ یعنی-

م بودند چش یینپا یبود که طبقه یاز تعداد افراد یشترب اغراقیها که بزد و به مجسمه یچرخ سورنا

 دوخت. 

 استعداد دارن.  یزیچ یکتو  یسماوت یهاکردم، گاهاً بچه یقتحق-

 با هر دو دست به اطراف اشاره کرد. 

 بوده.  یطفل معصوم هم استعدادش تو مجسمه ساز ینا-

فالش که  ینهمراهش بود. اول ینشدورب یشهشغلش هم یها انداخت. به مقتضابه مجسمه ینگاه آشیان

 رد. خورد سورنا نگاهش ک

  کنی؟یم یکارچ یدار-

 سوم رفت.  یزدوم را انداخت و به طرف م عکس

 . یادن یفقط مراقب باش کس دونم،یخودمم نم-

  ی؟چ یبرا ی؟مجسمه عکس بنداز همهیناز ا خواییم-

 شد.  یکچهارم نزد یزبه م یانسوم خورد و آش فلش

 . کنهیم یمهاش رو ترساحتماالً ناگفته زنهیکه حرف نم یابچه-

او بود و خودش هم  یبرا یهمکار خوب یان. آشیستادرفت و پشت در ا یروندر را باز کرد و ب سورنا

 یردخانه بگ یشتفت یرا برا یدادستان یخودش وارد عمل شود و اجازه کهینا یچرا به جا دانستینم

آرامش  ییهما اتشام تخلفبودن او در کنارش با تم یرا انجام دهد، ولکار  ینا یانکه آش دهدیاجازه م

 بود. 
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 پر اخم جلو رفت.  شدندیم یککه نزد یناآراسته و آرم یدند با

  کنید؟یم یکارچ جاینا-

 و به پشت سرش نگاه کرد.  یدرا جلو کش اشیروسر آرمینا

  یومد؟ن یشپ یمشکل-

 سورنا به اتاق اشاره کرد. 

 . ندازهیداره عکس م-

 رو به آراسته کرد.

 دردسره.  ییهواقعاً ما خواهرت-

 نگاهش کرد.  یخکوبشد و م یکنزد یقدم آراسته

  گیرید؟یچرا جلوش رو نم طورهینخب اگر ا-

 آمد.  یکنزد یناخودش هم سخت بود. آرم یسورنا بند آمد، واقعاً چرا؟ اعترافش برا زبان

 داره.  یجانه یزهاچ ینا یچون گاه-

 آراسته لبخند زد. 

 ینه؟مسئله هم یدمطمئن-

 . یستادصاف تر ا سورنا

  یه؟منظورت چ-

 .نگاهش کرد یممستق آراسته

 

 تونمیمن نم یرو گفت بهش گفتم پشتشم، ول یانجر یدردسر بشه، وقت ییهنکرده که ما یوقت کار یچه-

. یددار یموجه یلحتماً دل یدکه اگر نکرد یدهمه جا باهاش باشم. منتظر بودم شما از پرونده دورش کن

 یست؟ن ورطینا

که  یمطمئن شود حس خواستیبود در دل به او حق داد. م یدهکه کامالً منظور آراسته را فهم آرمینا

و  یرتغ ینکرد از ا ینشنه. تحس یادر دل سورنا هم هست  یدهد یانآش یهاخودش به وضوح در چشم

 جلو رفت.  یبرادرانه بودنش. کم ینا

 و مراقبشه.  کنهیدورش نم-
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را دوره کرد و به  یانکه تا صبح آش یاز چشم سورنا برنداشت و او هنوز در همان شبچشم  آراسته

 مانده بود.  یدجا نرس یچه

 بله مراقبشم.  ید،رو نره که نبا یتون راهکه خواهر ییست، تا جاپرونده یناگر منظورتون در مورد ا-

در مورد احساسات  توانستیال مراحت شد. حا یالشخ یول  کردینبود که آراسته فکرش را م یجواب این

 .و   از او در مقابل خودش محافظت کند یدبگو یانسورنا به آش

با  یبا دهان بازمانده به برادرش نگاه کرد و از ذهنش گذشت"حت ینازد و سر تکان داد و آرم لبخندی

 "کنییخودتم لج م

 

××××× 

 ها شده بود.مجسمه ییفتهش یبدستانش گرفت. عج ینرا ب ینشتختش نشست و دورب روی

 آراسته سرش را داخل اتاق برد و نگاهش کرد. 

  ی؟بخواب خواییتو نم-

 عکس سربلند کند جواب داد. یناز اول کهینا بدون

 نه. -

 یعکرد. بار اول سر یدنو شروع به د یدتختش دراز کش یراحت رو یالدر را بست و او با خ آراسته

باعث شد  یازهخسته شده بود و خم یشها. چشمکردیسمه زوم مهر مج یاجزا یو بار دوم با دقت رو

 .یزداش برگونه یرو یشهااشک

 . کردیم یشتررا ب اشیآلودگسکوت خواب یندر سکوت مطلق فرو رفته بود و ا خانه

 یرو یبود. کم یدهبود که د اییکرهدو پ یهاجلب شد که جزء معدود مجسمه یابه مجسمه توجهش

طرف  یک یموها طورینبلندش و هم یدر تن زن و موها یفرم پرستار یدنو با د مجسمه زوم کرد

برگشت به  یعدرشت شد. سر یشهاگوشش بود چشم یو باال یشموها یانکه م یمرد و خط ییختهر

. کالً چهار یدبود و باز هم همان زن و همان مرد را در آغوش هم د یکرهکه مجسمه دو پ عکس یناول

 یجانتخت نشست و با ه یمرد و زنش واحد بودند. رو تردیدیکه ب یکردو پ ینا کرد از یداعکس پ

 یکیکرد؛  یدابودند و آن زن را پ یرفت که انسان ییهاها زوم کرد. به سراغ مجسمهعکس یدوباره رو

 . زدیم یاددستش بود و داشت فر ییکه جارو یدر حال یگریبچه و د یکاز  یدر حال نگهدار

چنان در ساعت از سه صبح گذشته سراغ آراسته رفت. آن کهینبه ا توجهیو ب یدپر یشجامرد ... از  و

تخت نشست. به اطرافش نگاه کرد و جز نور  یپتو را کنار زد و رو بارهیکرا باز کرد که آراسته 
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 صورت یرو ین. نور دوربیدند یزیچ شدیم یککه به سرعت به او نزد یمهتاب و  شبح یسوکم

 . یدخودش را باال کش ی. آراسته کمرسیدیبه نظر م یباش عجتاده بود و چهرهاف یانآش

 . یستمبگم من آدم ن یدبا یآدم بخور خواییم-

 را رو به او برگرداند. ینتخت نشست و دورب یرو آشیان

 رو نگاه کن.  هاینا یاب دونم،یرو که م ینا-

 به او نگاه کرد.  یخکوبمنگاه کرد و بعد  اشیزیبرگشت و به ساعت روم آراسته

 مثل من بشه.  یبرادر بدبخت یرمعشوق بشه، نه خل و چل و پاگ یرپاگ یدمجنون که با گنیم-

پتو خفه به گوش  یراز ز یش. صدایدخودش کش ینازکش را تا سر رو یو پتو یدتخت دراز کش روی

 . رسیدیم

 برو زنگ بزن و بذار من بخوابم. -

 . یدکش یشروبا سرعت پتو را از  آشیان

 . خوامیمن نظر تو رو م-

 و نشست.  یدکش یقینفس عم آراسته

 . یگهد یاریکم ن یاون تا اظهار فضل کن یشپ رییم یکه وقت خواییخب نظر من رو م-

 شد.  یرهباال رفته به او خ یو آراسته با ابروها یداش کوبشانه یرو یمشت محکم آشیان

 بوکس بخرم؟  یسهبرات ک ؟کنییم ییبابا چرا با من زورآزما-

 و چندبار ابرو باال انداخت.  یدمشت خودش را بوس آشیان

 دردت اومد؟ -

 و دستش را دراز کرد و دست او را گرفت.  یدخند آراسته

کف دست بهت بخوره  یهنگاه کن...  یکلقد و ه ینآخه به ا کنم،یبه خدا؛ بهت رحم م یرودار یلیخ-

 که.  شییم ینپخش زم

 . یداو کوب یشانیپ یا کف دستش روب آشیان

 من از تو بخورم؟  شه،یادعات م یلیخ یگهد-

 ها نشان داد.عکس یدنانداخت و خودش را مشغول د یینسرش را پا یانو آش یدخند یطانش آراسته

 دست آراسته دراز شد. 
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 . یدهنکش یکبار یرو بده تا کار به جاها یندورب-

 را کف دستش گذاشت. یندورب آشیان

  ی؟دوستش دار-

 منظور آراسته  احساسش نسبت به سورنا است. بلند شد و به سمت در رفت.  یدفهم یاندرجا آش و

 رو بگو اومدم نظرت رو بپرسم.  یوونهمن د-

 . پرسمیخب منم دارم نظر تو رو م-

 به طرفش رفت.  یعو سر یدچرخ آشیان

 دست از سر من بردار. -

 م از چشمش برنداشت. نگاهش کرد و او چش یقدق آراسته

 اصالً وجود نداشته باشه.  یدکنم که شا یزیخودم رو مشغول چ خوامیدست بردار. نم گم،یم یجد-

 تخت زد.  یرو آراسته

 ها رو نشونم بده. و عکس ینبش-

ها را نشان او داد و در آخر نظرش را گفت و کرد تمرکز کند. دانه دانه عکس ینشست و سع آشیان

 کرد.  دییآراسته تا

  ی؟کن یکارچ خواییحاال م-

 را برداشت و شانه باال انداخت.  یندورب آشیان

 به سورنا بگم.  یدبا-

و دوباره  یدمتر به هوا پر یمن یانتخت انداخت. آش یخودش را رو بارهیکتکان داد و  یسر آراسته

 تشک افتاد.  یرو

 . یکرغول پ یروان-

 . یدسرش کش یپتو را رو آراسته

 جوجه.  یشپ یبر یدبخوابه؛ تو هم برو بخواب که فردا با خوادیغوله مآقا -

 ماند و بعد به سمت در رفت.  یرهبود خ یرکه سر آراسته ز ییچند لحظه به پتو آشیان

 آراسته.  یحساسم کن تونیینم-

 لب زمزمه کرد.  یرشدر اتاق را بست آراسته ز وقتی
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 .یهست-

 

×××× 

 سالم. -

ساعت از صبح  ینرا باز کرد. ا یشهاچشم یجا شد و به سختبهجا یکم یانآش یاصد یدنبا شن سورنا

 بود.  یبعج یشواقعاً برا یانو تماس آش

 . یرسالم. صبحتون بخ-

 داشت و جلو در اتاقش مکث کرد. را بر یفشک آشیان

   رسید؟یاداره هستم، شما تا اون موقع م یگهساعت د یممن تا ن-

 .یدکش اشیختهبه هم ر یموها یانم یکامل باز کرد و دسترا  یشهاچشم سورنا

 شده؟  یچ-

 هاست. بهتون نشون بدم، مربوط به عکس یزیچ یه یدبا-

 بلند شد.  یشپتو را کنار زد و از جا یعسر سورنا

 . کنیمیجا صحبت ماون شاپه،یکاف یهاز اداره  ترییندو کوچه پا-

 . یگهساعت د یمن-

 شاپ؟ چرا؟"  یمکث کرد" کاف یکه نشست کم ینپشت ماش یانآشدو قطع کردند.  هر

 یاز ال خواستیکه م یدرا د یابه پشت سرش نگاه کرد و گربه ینهسوالش نداشت. در آ یبرا جوابی

مانعش  یکراه بار یول کشید،یواردرز د ینکند و خودش را ب یداخودش پ یبرا یدو ساختمان راه یوارد

 افتاد.  ینبه زم اریود یشد و دوباره از رو

 شاپ؟ من... سورنا؟  یکاف یچ یبرا-

 یدارو تصور د خوردی. سورنا در ذهنش چرخ مدیدیانگار او را نم یول داشت،ینماز گربه بر چشم

 سخت بود.  یشبرا شاپیاو در کاف

 زد.  یادفر یانو آش یددوباره خودش را باال کش گربه

 و. رو، راه خودت رو بر یوارول کن اون د-

. چشمش به گربه افتاد یدکش یشهالب یو رو یدکش یرونرا ب اشیرا باز کرد و رژلب کالباس یفشک در

 دو ساختمان شد.  یوارپرش  وارد درز د یککه خود را جمع کرد و باالخره با 
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کنجکاو بود که گربه موفق  یببا پشت دست رژ لبش را پاک کرد. عج یعصب رسید؟یبه خودش م چرا

و  یاصل یابانرا روشن کرد و وارد خ ینماش یعنه. سر یامجاور برود  یبه کوچه  یوارهاد ینبشده از 

ساختمان  ود ینخودش را از ب یو به گربه که به سخت یستادا یواردرز د یشد و جلو یبغل یبعد کوچه

 .یستادساختمان ا یشد و جلو یادهنگاه کرد. پ کشیدیجلو م

 .شییخب االن خفه م-

به  یبا کنجکاو یانو انگار نه انگار که بدنش در حال پرس شدن است. آش آمدیم آرام جلو مآرا گربه

و از آن باال رفت و کش و  یددرخت پر یرو بارهیکخودش را آزاد کرد و  یتالشش نگاه کرد و وقت

 هم فقط نگاهش کرد.  یدپر یینبه بدنش داد و از آن باال پا یقوس

بود  یختهر اشیشانیپ یرو یکه کم ییبا موها یانساعت بعد آش یمت. ننشس ینشزد و پشت ماش لبخندی

 شاپ نشسته بود. یکاف یزپشت م اشیو رژ لب کالباس

اضطراب داشت و  باریناول یبود آرامش کرد. برا یچیدهشاپ پ یکه در کاف کالمییب یقیموس صدای

آرام  یتا کم کردیشده کمکش م یمنبت کار یزهایو م یسنت یبا تابلوها شاپیبخش کافآرام یطمح

 شود. 

نگاه کرد. جز سه دختر  یگرد یزهایجا شد و به مبهدرخت بود جا یکه به شکل کنده یصندل یرو کمی

 شاپ نبود.  یدر کاف کسیچنشسته بودند و مشخص بود دانشجو هستند ه یزیکه پشت م

درآورد و  یفشرا از ک ینشد. دورببو یدهساعتش نگاه کرد، از هفت گذشته بود و سورنا هنوز نرس به

 اصالً تمرکز نداشت.  یها کرد، ولعکس یدوباره یشروع به بررس

 . ترسیدیحس خوبش م ینسورنا دائم با او بود و در ع نگاه

 بارهیک. دیدینم یزچ یچو ه کردیاش نگاه مبه صفحه حرکتیانگشتانش مانده بود و ب ینب دوربین

 گذاشت.  اشینهس یقفسه یفت، دستش را روحس کرد تپش قلبش باال ر

 حالتون خوبه؟ -

 شرتشیت ییقهکه به  یآفتاب ینکو اسپرت و ع یسورنا در لباس شخص یدنسربرگرداند و با د سریع

 ییقهساده با  یدسف شرتیاو نگاه کرد. ت یبه سرتاپا اختیاری. بیدباال پر یشکرده بود ابروها یزانآو

زد.  رااش بدجور چشمش سنگ شور شده ینورش کار شده بود و شلوار جد یکه نوار مشک یگرد

او چشم  یننمک ینشست و به خنده یشرا دور زد و روبرو یزنگاه او م یرو سورنا ز یدناخوداگاه خند

 دوخت. 

که انگار  نشیندیآنقدر در تنش م یاست که لباس رسم یسورنا از معدود اشخاص کردیفکر م یشههم 

 جذاب کرده بود.  نهایتیو البته ب متعارفیرلباس او را غ ینا یوست و گوشت اوست، ولاز پ یجزئ

 خنده اش را کنترل کند.  توانستینم کردیم یکار هر
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 ... شما...یدب... ببخش-

انداخت و  شرتشیبه ت ی. سورنا نگاهاش سرباز کرداو اشاره کرد و باز هم خنده یهادست به لباس با

 یکپا انداخت و  یسمت نشست و پا رو یکگرداند و به  یرا کم ینگاه کرد و صندل دوباره به او

 نشست. به اطراف نگاه کرد.  یزم یدستش رو

  ید؟سفارش داد یزیچ-

 تکان داد.  یخودش را جمع کرد و سر یبه سخت آشیان

 منتظر شما بودم.-

 

 یها روماگ یدنبود و در حال چ ادهیستپشتش ا منیکاف کهیزیبلند شد و به طرف اول سالن و م سورنا

 بود رفت. یوارد یرو یچوب هاییخم

مشخص بود  یبه خوب یندر شلوار ج اشیدهبلند و ورز یاز پشت به او نگاه کرد. عضالت پاها آشیان

 . یدچشم دزد یعو او سر

 دختر؟  زنییم یدتا حاال مردم رو د یاز ک-

 . یدآراسته خند یاد به

 شدم.  آراسته یهکم شب یک-

 کرد حواسش را از سورنا دور کند.  یو سع یدکش یزم یرا رو انگشتش

 یخودش را در مقابل دختر کهینبه ا یمکه سورنا اصالً متوجه نشد. امروز با تصم یدپرس یسوال منکافی

 یلحظه هم از جلو یک یستاددادفر ا یکه به خاطر او جلو یاش کرده بود و از روزکه روز اول کالفه

 کشیدیانگشت م یزم یشد و به  او که رو رخیمدور نشده بود محک بزند سر قرار آمده بود. ن چشمش

 دارد.  یخاص یتمعصوم اشیو در فکر بود نگاه کرد و حس کرد با تمام گستاخ

 بود زد و سورنا به او نگاه کرد.  یشکه جلو یزنگ کوچک یرو منکافی

 بله؟ -

 لبخند زد.  کردیشک مماگ آخر را خ کهیجوان در حال پسر

 منتظر سفارشتون هستم. -

 کرد حواسش را جمع کند.  یو سع یدصورتش کش یرو دستی

 منو لطفاً. -
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او گذاشت و او منو را برداشت و به طرف  یشده بود را جلو یبه قلب طراح یهکه شب ییجوان منو پسر

 برگشت.  یزم

 یهاامروز مژه یبود، ول یدهد یسادگ یتاو را در نها یشهنشست. هم یانرا چرخاند و آش یصندل 

 دوخت. ین. نگاهش را به دوربزدیخوش رنگش تو چشم م یهاو لب شده یمشک

  ید؟نشونم بد خواستیدیم یچ-

و او احساس کرد از  کردیپرواز م یبا باد کولر هر لحظه به سمت یشمهم بود و مهم نبود. موها برایش

 .سوزدیدرون م

تکان  یبود نشانش داد. سورنا سر یبا لباس فرم مشک یعکس که زن ینلو برد و اولرا ج یندورب آشیان

بود و او انگار  یشجلو ینیرا نشان داد که دورب یمرد یچند عکس را رد کرد و مجسمه یانداد و آش

به او نگاه  یگرکرد د یها شد و سععکس ییهاخم کرد و منتظر بق یبود. سورنا کم یدندر حال خند

 نکند. 

تخت به او نشان داد و بدون  یک یرو بارینباز چند عکس را رد کرد و همان زن و مرد را ا یانآش 

 و مرد از پشت بغلش کرده بود.  یستادهو زن ا یمنتظر باشد عکس بعد ینکها

 یاندست آش یو دستش رو یردرا بگ ینبه او انداخت و دستش را دراز کرد تا دورب ینگاه سورنا

نگاه کردند. سورنا آرام دستش را برداشت  یشانهاکه نه، به دست ینبه دورب حرکتینشست. هردو ب

 او را به ذهن سپرد.  یو لطافت و گرما

 . یدببخش-

دست سورنا تمام  یو چرا گرما یدهو قلبش که چرا زودتر دستش را نکش سوختیم یاندست آش یرو 

 تنش را گرم کرده. 

 باز شده پنهان کرد.  یمنو یردست لرزانش را ز یانو آش یداو کش یمنو را جلو حواسیب سورنا

 از کنارشان بلند شد.  یمرد صدای

  ید؟انتخاب کرد-

 نخواند و منو را بست.  یچیمنو چرخاند و ه یاش را رونگاه سرگشته آشیان

 لطفاً.  یسنت یصبحانه-

 د. به اطراف نگاه کرد لب ز کهیمنتظر به سورنا نگاه کرد و او در حال مرد

 دوتا. -
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 اشینهس ییوارهبه د یانبعد را نه به هم نگاه کردند و نه صحبت کردند. قلب آش ییقهرفت و ده دق مرد

. تمام آن کردیکه تمامش کند و سورنا احساس شکست م زدیم یادو بر سر خودش فر شدیم یدهکوب

 اد رفته بود. نگاهش به ب یکبا  یردبگ یدهاو را ناد کهینا ینو تمر خوابییشب ب

 . یدچ یزم یجوان با دو ظرف صبحانه برگشت و سفارششان را رو مرد

  ید؟دار اییگهامر د-

 باال رفته فاصله گرفت و دور شد.  یکدام رمق جواب دادن نداشتند. پسر با ابروها هیچ

 حرکتیب ببه دست سورنا افتاد که کنار بشقا یاراخت یب یانآش یهاکدام دست به ظرف نزدند. چشم هیچ

که  یمرد ینلمس دست اول ی. وسوسهدادیتر نشان مدستش را مردانه اشیآب یهامانده بود و رگ

 یو صدا رداشتب یزم ی. سورنا دستش را از روکردیغوغا م اشینهقلبش را به تپش انداخته بود در س

 . یچیدپ یشدن صندل یدهکش

 به صورتم بزنم.  یآب یه رمیم ید،ببخش-

 چرا؟ -

انداخت و  احساس کرد تمام  یینو سرش را پا یدلب گز وقتیسوال ب ینبود و از ا اختیاریب سوالش

 سورنا کنار گوشش نجوا شد.  یصورتش گر گرفته. صدا

 .سوزمیچون دارم م-

. شدیکه دور م یدنبود را شن یشههم یکه به محکم یشهاقدم یبفهمد او چه گفته، صدا کهیناز ا پیش

 قلبش گذاشت و چشم بست.  یدستش را رو

 چته؟ آروم...-

 یشهاحساس ضعف متنفر بود. هم ینگذاشت و اشک در چشمش جمع شد. از ا یزم یرا رو اشپیشانی

 یهاقدرت نداشت به چشم یحاال حت یول گوید،یمند شود صراحتاً به او معالقه یاگر به کس کردیفکر م

 میزمنبت  یارش یرو یقیدر دستش گرفت و خط عم او نگاه کند. سرش را بلند کرد و چنگالش را

 انداخت. 

 گفت؟ یاون چ-

 ماند. یرهکه سورنا رفته بود خ یراه به

 

 .یدآب را به صورتش پاش یهاو پشت هم مشت یستادا ینهآ یروبرو سورنا

 ...یلعنت-
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 .ینهدر آ یشهامانده بود و چشم ییو سرش خم شده در روشو کردیاز صورتش چکه م آب

  ی؟بود زد یچه حرف نیا-

تار  ینهآب و آ یانراه گرفتند و صورتش م ینهآ یآب رو یهاو رگه یدپاش ینهآب به آ یمشت اختیاربی

. یدکش یقیچشم باز کرد و نفس عم یع. سریدرا د یانآش یهاشماتت خود چشم یشد. چشم بست و به جا

 را فشرد.  ییروشو یانگشتانش لبه

 آروم باش. -

لحظه از  یکبرق افتاد.  یشآب موها یسیرا مرتب کرد و از خ یشموها یسبا دست خ و یستادا صاف

 رفت.  یرونب ییاز دستشو یعحرف رفته باشد. سر ینا یدنبا شن یانذهنش گذشت نکند آش

باد آرام  یصورتش را با خنکا  یو سرخ یداغ کردیم یکرده بود و سع یلترا به اسپ یشرو آشیان

 کند. 

صورتش نشست  یرو یشگیلبخند اخم هم یو آرام به سمتش رفت. به جا یدکش یراحتنفس  یدنشبا د 

 . یدجلو کش یسردرگم و دست پاچه شالش را کم یانبه او نگاه کند نشست. آش ینکهو بدون ا

 خب.-

 . زدندیحرف م یزراجع به چه چ آمدینم یادشو اصالً  یدبه گوش سورنا رس یبه سخت صدایش

 خب؟  یچ-

 یشنگاه کردند و باز با هم دست دراز کردند و پ ینهر دو به دورب دفعهیکنگاهش کرد و  یجگ آشیان

 زمزمه کرد.  یان. آشیدندبرسد هر دو دست کش یندستشان به دورب ینکهاز ا

 . یدبردار-

کرد تمام حواسش را جمع  یها کرد و سععکس یدنرا برداشت و دوباره شروع به د یندورب سورنا

. سنجیدینگاهش به صورت او بود و واکنشش را م یان. آششدیم یشترتعجبش ب دیدیکند. هر چه م

 خم شد. یسورنا کم

 

 . یفیهخانم شر یدهدختر که لباس فرم پوش ینا-

 مرد گذاشت.  یعکس مجسمه یتکان داد و سورنا دست رو ییدبه عالمت تا یسر آشیان

 فرهاده.  ینا-

 گذاشت.  یزم یرا رو یناد و  سورنا دوربلبخند زد و باز هم سر تکان د آشیان
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کس  یچبا ه یمثل شعله خالق یکیهست،  با همه یفیسمانه شر ینمثل ا یکیتو اون خونه چه خبره؟ -

 .یستن

 شانه باال انداخت.  آشیان

 . واضح بود یلیخ یدید؟هاشون رو نشنحرف یمگه تو پزشک قانون-

 به جلو خم شد و ادامه داد.  کمی

بچه چه  یجلو هاینا یدهو در ضمن نشون م کنهیبراتون آوردم چون حدسمون رو ثابت م ها روعکس-

 که نکردند.  ییکارها

 در هم رفت.  یشداد و ابروها یهتک یپشت صندل به

 هم بوده که اون بچه رو دوست داشته باشه؟  یاصالً کس-

بوده که روحش را  یگرید یزهایآن بچه شاهد چه چ ینکهو از تصور ا یدکوب یزم یآرام رو سورنا

 . یدلگدمال کرده به خود لرز

 داره؟  اییگهد یمعنا ینجز ا ی. مگه کودک آزاریدهد اییگهد یزهایچه چ دونهیخدا م-

 چشم دوخت.  لرزیدیم یزده به دست او که کمغم آشیان

 ...یدهدرو  یزهاییباشند که اون بچه چه چ یدهفهم یفیسمانه شر یحت یاو  یاگر فرهاد سهام-

 گره خورد.  یشترسورنا ب یکرد و ابروها سکوت

 دارن.  اییقو یهیزانگ-

 راهش نبود.  یندر کار هست هم ا یاگر عشق-

 . یختر یرونسورنا ب یچفت شده یهالب یاناز م کلمات

 ست. مسخره یسش؟خدمتکار و رئ ینعشقه؟ عشق ب ینآخه ا-

هم که پخش  یمیمال یکموز یگررد انداخته بودش و دعود به سرد یجاخورده نگاهش کرد. بو آشیان

 آرامش نکرد. شدیم

 محاله؟  یسخدمتکار و رئ ینشما عشق ب یداز د-

بود  یختهر اشیشانیپ یاز نم افتاده بود و رو یکه کم یشموها یانم یبه لحن او دست توجهیب سورنا

 . یدکش

دچار  ینیکه از خودبزرگ ب یرهاد سهاممثل ف یمثل سمانه که با شهرام هم هست و مرد یآدم ینب-

 به چشم انسان نگاه کنه بله، محاله.  یقشر حت ینتوهم شده و امکان نداره به ا
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 تر شد. و آرام یدکش یقینفس عم آشیان

 به نظرتون شعله عاشق فرهاده؟ -

 جواب داد.  یعسر سورنا

 نه. -

 دوخت.  یانبه چشم آش چشم

 یستن ین. عشق ایاز کارهاش اعتراض نکن یکیبه  یو حت یکن یزندگ یکیکه کنار  یستن ینعشق ا-

 . یدم نزن یول کنهیازت سوءاستفاده م یو بدون یطرف بذار یاردر اخت یدار یکه هر چ

 باال داد و سر کج کرد.  ییابرو آشیان

  گذرن؟یعشاق از خودشون نم یمگه همه -

 . یدکش ینهعود را به س یو بو یدشده کش یکارکنده یزم یکف دستش را رو سورنا

جلوش  کنهیقدمش راه بره، خطا مطرف، هم یپاکه هم یهبا هدف باشه. عاشق کس یدگذشت کردن با-

 یمعشوق چتر بشه که آفتاب آزارش نده غلطه، آدم یبگذره. برا یزو اگر الزم بود از همه چ یرهرو بگ

به معشوق  یدباشه با ی. اگر عشقرهیآروم بگ تونهیوقت نم یچه سوزونهیکه با افکارش خودش رو م

 . یساحل امن و مهتاب یهبده که خودش رو  برسونه  به  یاد

 . شدیآرام م یشکم صدا کم

هاش. نه فقط جسم و خواسته یکه نگران روحش باش ی. کسیرهقلبت آروم بگ بینیشیم یکه وقت یکس-

 ...یاحساسش رو با تمام وجودت بفهم زنییباهاش حرف م یکه وقت یکس

در حال انفجار بود،  یانماند. قلب آش یرهخ کشیدیم یزم یکه انگشتش رو یکرد و به خط نامرئ سکوت

 خودش را جمع کرد.  یول

 . یدانگار ده بار عاشق شد زنیدیحرف م یجور-

 سر بلند کرد. یعسر سورنا

 . شهیعاشق م باریکآدم فقط -

 یبرا ییپس جا زندیحال حرف م ینشق بوده که با ا. اگر آنقدر عایختفرو ر یدیاز ناام یانآش قلب

 . ماندیاو نم

  ید؟شد-

قطع شده بود و از سه دختر دانشجو  یکموز یسورنا چشم دوخت. صدا یهاو مضطرب به لب منتظر

 .یددوباره پرس زدیم یادفر یشانهاچشم ینکه ب یسکوت ممتد یاننبود و م یهم خبر
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  ید؟شد-

  ی؟شما چ-

 انداخته بود را گرفت. ینشدر زم یفه حرک یتوپ آشیان

 

 باشد.  یحصر یشهمثل هم توانستینم ینگرفته بود، ول یاد دروغ

 ماند.  شدیم یدهلبش کش یرانگشت سورنا که ز یرو چشمش

 . دونمینم-

او خواند و  یهارا درچشم یسورنا ثابت ماند و چشم از چشم هم برنداشتند. سورنا غم و کالفگ انگشت

را بخواهد که ممکن  یکس کهینا تمام دردش غرور است. حس یدآرام گرفت و حس کرد شا شاینهس

و  یندنب خواهدل یلیچنگ بزند تا او را خ یاکه به هر بهانه یلیشده بود دل یشاست او را نخواهد برا

 بود. یدهد

 . یدکاش باش-

 چرا؟ -

گذاشت و  یزم یرا رو اشیدهکش یهاُسرداد. دست یزم یررا ز یبلند شد و صندل یشاز جا سورنا

کند، نه با او و نه خودش. کالفه شده  یباز خواستینم توانست،ی. نمیچیددر هم پ یشعضالت  بازوها

 . یفیو بالتکل یبود از سردرگم

 . شمیم یدناام یلیخ یدچون اگر نباش-

 رفت. یرونشاپ ب یمتوجه حرفش شود از کاف یانآش ینکهاز ا پیش

 نگاه کرد.  یبانو به سا یستادا شاپیکاف یجلو یاقهوه یدسف فرشسنگ روی

مانده بود که  یآلوداشک یشهدو چشم هم یشکه دور نبود، پ یزیتر، پشت مطرفآن یو ذهنش کم قلب

دختر مستقل و  یک آلشیدها دانستیم شناخت،یکنار آمدن با او سخت است. خودش را م دانستیم

 . یدگنجیهم نم اشیلهکند در مخ یزندگ یشخص ینبتواند با چن کهینا یلاست، و یخوش فکر و اجتماع

 کسیچبرود که ه ییجا خواستیشد و راه افتاد. م ینشاش را آزاد کرد و سوار ماشحبس شده نفس

 . گیردیم یدهکه تپش قلبش را ناد کندیاشتباه م یدنگو ینباشد، که کس

شد و  یمانپش یا. لحظهیچیدپ ینبوق در ماش ید و صدارا لمس کر ینارا برداشت و اسم آرم گوشی

 مانع شد.  یناآرم یخواست قطع کند که صدا

 قلبتون؟  یاچه عجب جناب سروان، دستتون خطا رفته -
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 نه. یاکه قلبش خطا رفته  دانستیهم نم خودش

  ی؟آزاد-

 اش. در لفافه یدارددرخواست  یبدهد برا یکوچک یحنکرد که توض یتالش یچسکوت کرد و او ه آرمینا

ساده او را  یدارد یکفکر کرد انقدر از خواهرش دور مانده که درخواست  یدمتعجبش را که شن صدای

 .کندیزده مشگفت

 شده؟  یزیشما بله، چ یبرا-

و چشم بست  یدکش اشیشانیپ یرا خاموش کرد. دستش را رو ینساختمانشان پارک کرد و ماش پشت

 زدی. کاش دهانش را بسته بود و حرف نمشودیم ترینهر لحظه سنگ کردیس مکه ح یو قلب یاز کالفگ

 اش اضافه شود. دهندهکه االن احساس عذاب وجدان هم به تمام احساسات آزار

  ینمت؟ناهار بب یبرا-

 . یرحتماً، تماس بگ-

 فعالً. -

ً نم یدهد گوش یجواب یناآرم کهیناز ا پیش  اشیاحساس و سردرگماز  خواستیرا قطع کرد. قطعا

 داشت.  یازآرامش ن ینو به ا کردیمثل او آرامش نم کسیچه یدند یول ید،بگو ینابه آرم یزیچ

که  یانآش یاز موها یرتصو ینتخت افتاد. با اول یبه اتاقش رفت و رو راستیکخانه که شد  وارد

را  یزید، ساعت رومدستش بو یکه جلو یزیچ ینبود چشم باز کرد و اول یختهر اشیشانیپ یرو

 .یدکوب یواربرداشت و محکم به د

 شودیاز ذهنش پاک م یانبکوبد فکر آش یواراگر مطمئن بود سرش را به د شد،یآرام م یکاش کم 

موارد تجربه داشت که امروز با چند برخورد ساده خودش  یندر ا ی. کاش کمکردیتعلل نم یالحظه

و  یدخندیبه آن م یناکه آرم ییآمده بود؟ شعارها یششعارها سر یی. چه بالیندرا دست و پا بسته نب

 کنه". یرمکه پاگ ینهانقدر به دلم بش تونهینم یزن یچ. "هدادیمادرش با افسوس سر تکان م

که  انتخاب اول و  اییکم بود، اتفاقاً در مقابل زن سنت یانآش کهینو کاش انتخابش درست بود، نه ا 

 سردرگمش کرده بود.  ینبود و هم دیاهم ز یلیآخر او بود خ

غرور مهم    یشاز قماش پدرشان که برا یو مرد خواندیدل مبود که او را سنگ یناحق با آرم شاید

 بود.  یدنچشم شن اشیزندگ یهاو تنها توقعش از آدم یسیپلینبود و د

 نشست.  یشهش یو مشتش رو یستادپنجره ا جلوی

 کن. حرفم رو فراموش یان،متاسفم آش -
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 یمتصم ینقلبش اعتماد نداشت، بنابرا یبه همراه یگرفت، ول اشیزندگ یکه برا یمیشد تصم فراموشی

 .ینداو را نب یگرگرفت د

 

×××× 

 یاش که رمقزدهآفتاب یهاسبز با آن گل یسالن نشست و از پنجره به فضا یانتها یدو نفره یزم پشت

 کرد.  نمانده بود تا طراوت خرج کنند نگاه یشانبرا

 . یختافکارش را به هم ر یرشته یناآرم صدای

 . یممنون از دعوتتون برادر گرام-

چشم  اشیدهکش یاهس یهاکرد و نشست. سورنا لبخند زد و به چشم یزانآو یرا به پشت صندل کیفش

 دوخت. 

  .یانتخابم تو بود ینکارها رو داشته باشم، امروز وقت داشتم و اول ینوقت ا یادم یشکم پ-

روز  یک یاوقت آزاد نبود که اگر بود هفته یلشقطعاً دل یول دانست،یرا م ینا ینانبود و آرم دروغ

 کند حرفش را باور کرده.  یالنداده بود.گذاشت خ یشنهادیپ ینوقت چن یچداشت و ه یآزاد

 حاال؟  یمبخور یچ-

 گذاشت.  یشرستوران را جلو یبه اسم طالکوب شده یاقهوه یمنو سورنا

 سفارش بده.  یدوست دار یهرچ-

 لبخند زد و منو را باز کرد.  آرمینا

 !یامروز دست و دلباز شد-

شلوغ احساس آرامش کرد.  یشهرستوران مجلل و هم یبه اطرافش انداخت و از خلوت ینگاه سورنا

 یز گو. اچرخیدیکه دور تا دور سالن گذاشته بودند م هایییلتوسط سالن با باد اسپ ییبزرگ طال یگو

 کرد.  یجهچشم گرفت و احساس سرگ

 شد.  یکنزد اشیبا لباس فرم مشکل مردی

 بعداً خدمت برسم؟  یا دیدی. االن سفارش میدخوش آمد-

به مرد  یبه سورنا انداخت و منو را بست و جد یطانیچشم نگاه ش یرافتاده و از ز یینبا سر پا آرمینا

 نگاه کرد. 

  دو نفر. یسرآشپز برا یشنهادپ-



 
 

      t.m\torfegan                           www.torfegan.ir                       ins:romantorfegan                      

 

P
ag

e
2
1
5

 

 و دور شد.  یدچرخ یعکرد و سر یمو مرد تمام قد تعظ یدسورنا باال پر ابروهای

 تا حاال؟  یاز ک-

 اش ستون کرد. چانه یررا ز یشهاراحت لبخند زد و دست یلیخ آرمینا

 کنهیو خواهرم احساس م کنهیو خواهرش رو دعوت م مونهیداداش م یتو گلو یزیچ یه یاز وقت-

 بکشه.  یرونبرادر گرامش ب یخودش رو از گلو یهاگرفته شدن یدهناد یم عقدهاالن وقتشه که تما

 بود. یزترعز یشبرا یزیبه او نگاه کرد که از هر عز ینهزد و دست به س یهتک یبه پشت صندل سورنا

 تنگ شد.  انداختیخودش م یادکه او را  یهر کس یمادرش و برا یاو، برا یدلش برا دلیلیب یلیخ

 برات تنگ شده بود. دلم-

اش کند. نبود که دلش بخواهد تجربه یزیسورنا چ یباغر یچهره یننگران به او چشم دوخت. ا آرمینا

ً و نها آوردیدر م ییاحمد سر از هر جا یکه از دلتنگ انداختیم ییروزها یاداو را به  خسته و  یتا

 . بردیبه خانه و تختش پناه م رمقیب

 شده سورنا؟  یچ-

 پژمردهیمهن یهاگل یانو م یپشت یاطکه در ح یبزرگ ینماسورنا از او کنده شد و رفت دنبال آب اهنگ

 . کردیم یاهوه

 ام. خسته-

  یگه؟د-

 ام کرده. پرونده خسته-

  یگه؟د-

 نگاه کرد.  یناتعجب به آرم با

  گردی؟یم یدنبال چ-

که  یدست یاو و دلش رفت برا یهاتدوخت به انگشدستش نشست و او چشم یرو یناآرم یفظر دست

 لمسش کرده بود.  یشچند ساعت پ ینهم

 برادرم!-

و سر کج شده و مهربان نگاهش  لبخندیمبا ن یناسوال کردن نداشت. آرم یو حوصله یدرا نفهم معنایش

 کرد. 

 شده؟  ی. به من بگو چستیختهو فکرت به هم ر یشونهنگاهت پر-
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اگر آن شخص  یوجودش احساس بود، حت یکه سراپا یدبگو یزن یشنداشت از احساساتش پ امکان

 خواهرش بود. 

 چه خبر؟  یدجد یپرونده-

 یدحرکتش را با ینمحرم برادرش نبوده و تا کوچکتر وقتیچه کهیننگاهش کرد. حس ا یدناام آرمینا

 رد. خواه او بحث را عوض کو به دل یدکش یقیدلش را شکست. نفس عم دادیم یحاو توض یبرا

 شده.  یموکل دارم که از دست شوهرش روان یه-

 یدنحرکت کرد و با د پریدند،یم ییننما باال و پاکه با فشار آب یکیپالست هاییچشمش با ماه سورنا

 یانزنده م ینماست تعجب کرد. وجود ماهآب یزنده یتنها ماه آمدیکه به نظر م یقرمز بزرگ یماه

 بود.  یبعج یو آب یکیپالست یهمه ماهآن

 چرا؟ -

که نفر  یزیم یغذاها را از رو یکیشدند و  یکجواب سوالش را نگرفته بود که دو گارسون نزد هنوز

 . یدچ یزم یرو کردیدوم حمل م

 ها دور شوند. هر دو منتظر شدند تا آن

 خب؟ -

 بشقاب را برداشت و کنار گذاشت و کارد و چنگالش را برداشت.  یدر گود و فلز آرمینا

 . یادجور کوتاه نم یچخانم ه ینشوهرش دوست نداره کار کنه و ا-

 فکر کند جواب داد.  کهینکارد و چنگالش را برداشت و بدون ا سورنا

 همسرش چطوره؟  یوضع مال-

 اش را قورت داد.لقمه آرمینا

 . یعال-

 پس اشتباه از خانمه. -

 اش را قورت داد. زور آب لقمه در تکه گوشت ماند و به او نگاه کرد که به یناآرم چنگال

 پوله؟  یزمگه همه چ-

 سورنا شانه باال انداخت. 

 .یهبه هر حال شوهرش ناراض-
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 . یدتکه گوشت کش یپر حرص کارد را رو آرمینا

 خانم عاشق کارشه و باهاش کنار اومده.  ینکه ا دونستهیاز اول م-

 شغلش کنه؟  یرو فدا یشزندگ خوادیحاال م ی؟خب که چ-

 و کارد و چنگالش را در بشقابش انداخت.  یاوردطاقت ن یگرد آرمینا

و کار  یدداشته باش یاجتماع یزندگ یدکه حق دار یدفقط خودتون کنیدیشما مردها چتونه؟ چرا فکر م-

ً و نها یلو اجتماعمون فام یهما زنها آشپز  . یهدو تا همسا یتا

 گره خورده نگاهش کرد.  یبا ابروها سورنا

 مسئله انتخابه.  یست،ن ینا مسئله-

ً دق- شغلت؟ مگه زن  یا یتزندگ یابه خودش اجازه بده که به زنش بگه  یدانتخابه، چرا مرد با یمسئله یقا

  زنه؟یم یحرف ینچن

 داد.  یهتک اشیپوزخند زد و به پشت صندل سورنا

 شه؟  ینخب اگر کار نکنه از کجا خرج و مخارج خانم تعم-

 تکان داد.  با تاسف سر آرمینا

 نداره؟  اییگهحق د یچشکم و ظاهرشه؟ ه یتمام حق زن خرج کردن برا یعنی-

  یه؟خانم شغلش چ ینچرا نداره؟ حاال ا-

 معلمه. -

 او اشاره کرد.  یدوباره کارد و چنگالش را برداشت و به ظرف غذا سورنا

 بخور سرد شد. -

 دهانش گذاشت.  از گوشت را جدا کرد و در یکوچک یتکه یلم یب آرمینا

 جدا شه؟  یکمکش کن خواییم-

 تونهینم یرهبگ یرادکه آقا بتونه ا یستن یخانم کار ینچون کار ا گهیهم م یقاض یراه آخره، حت ینا-

 مانع کارش بشه. 

اش را سر چنگال جمع کرد و به دهان سرخ شده یو پوسته یدگوشت کش یتکه یچنگالش را رو سورنا

 گذاشت. 

 طالقش بده.  تونهینباشه م یل اگر شوهرش راضبه هر حا-
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اگر به او  یهاست و حتبرادرش مخالف کار کردن خانم دانستیو گنگ نگاهش کرد. م یجگ آرمینا

دارد.  یسرشان نبوده و خودش شغل پرخطر یباال یبوده که پدر ینا یکار داده فقط برا یاجازه

 دراز شود.  یکس یدرش جلوو ما یناسرش آمد دست آرم ییاگر بال خواستینم

 برات متاسفم سورنا. -

 پرت کرد.  یزم یکالفه چنگالش را رو سورنا

 ینا یغلطش با خودش، ول یازنش کار کنه. درست  خوادیمرد دلش نم ینا یلیبابا جون، به هر دل-

من  یبراکه  یازته پ یا یازممن سر پ جاینرو انتخاب کنه. حاال ا یکیو کارش  یزندگ ینب یدخانم با

  ی؟متاسف

 کنار کارد سورنا افتاد. یناآرم چنگال

 یچکه ه ییتو ی. براکنهیقند تو دلت آب م دونمیکه م یدهایینبا یدبا ینا ینگاهت متاسفم. برا یبرا-

 تر باشه. داشته باشن که براشون  از ازدواج  مهم یاهداف  توننیها هم مزن یدیوقت نفهم

 نگاهش کرد.  یخکوبم سورنا

 خب ازدواج نکنه، بره دنبال اهدافش. -

و دم از  یدنمثل اون آقا که اول در باغ سبز نشون م ییاون که صددرصد؛ چون هستند مردا-

 . زننیجا م یفتهپاش م یو وقت زننیم یفکرروشن

بود مثل  یکیهم  یاناز قبل خراب شده بود. آش یشترآرامش گرفتن آمده بود و حاال اعصابش ب برای

 ییهکه ما خواستیم یتر بود و او زنمهم یشبرا یزیکه کارش از هر چ یش، مثل هر زنخواهر

 آرامشش باشد، نه دردسر.

قرمز که بلندتر از تمام  یزد و باز هم چشمش رفت دنبال ماه یهتک یو ساکت به پشت صندل حوصلهبی

 . پریدیم جانیب هاییماه

 . یمبر خورییاگر نم-

 اش انداخته بود نگاه کرد. شانه یرا رو یفشکه کچرخاند و به او  چشم

  خوری؟یچرا غذات رو نم-

 .اکو شد یوارد هاییکسرام یانم یشکه صدا یدرا چنان کش یشد و صندل یعصب بارهیک

 از آرامشم.  ینما یرم،کم آروم بگ یکو  ینمتمثالً اومدم بب-

 نخورده را بدهد. یکه پول غذاهارفت و او به سمت صندوق  یاز او به سمت خروج یشپ آرمینا
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 یکه برا یدنسل جد یاز احساسات دخترها یجبود و سورنا گ یدل گرفته و عصب یناآرم یرطول مس تمام

 یرا رو ینشماش ییچسو ینابگذرند. وارد خانه که شدند آرم یزحاضر بودند از همه چ یتشاناثبات من

 رستوران مانده.  یاو جلو ینکرد و سورنا تازه متوجه شد که ماش یزانآو یدیجاکل

 . یومدیخودت م ینخب با ماش-

 .یکه تصادف کن یها فکر کنتو راه انقدر به انحراف زن خواستمینم-

 یستادا کردیم یزانآو یرا به جالباس یدشسف یجلو رفت و پشت سر او که مانتو یکالفه و عصب سورنا

 پربغصش نگاه کرد.  یهاو به چشم

کدوم هدفت  یو نذاشتم؟ جلو یکار کن یو نذاشتم؟ خواست یدرس بخون یخواست ا؟ینآرم گییم یتو چ-

  ی؟هست یرو گفتم که انقدر عصب

که  یهر مرد کهینبود. از ا یعصب گرفتیگرفتن حقش اجازه م یبرا یدسال با یهاسال کهینا از

از هر زمان  یشترب اشیخال یزد و جا یادبود مثل برادرش خسته بود. دلش اسم احمد را فر یکی دیدیم

 به قلبش فشار آورد.  یگرید

 آمد.  یرونب از آن یمانداخت و به سمت آشپزخانه رفت که صم یینکرده سرش را پا بغض

حس کرد اتفاق  یمبه سمتش رفت و چنان او را در آغوش گرفت که صم یعمادرش سر یدنبا د سورنا

 تواندینم دانستیکه م یعاشق کس یعاشق شده بود ولافتاده؛ که افتاده بود. بچه را کشته بودند،  یبد

 یشدعوا واهرشو با خ کردیدست دادفر کار م یرز یداز قاتل نداشت و  با یرد یچکند، ه یبا او زندگ

 شده بود. 

 . یدرا بو کش یشگذاشت و موها اشینهس یمادرش را رو سر

 قبول مادر.  یارتتز-

مبل نشسته بود و به  یکه رو یناسمت آرم یدنگاهش چرخ عقب رفت. یزد و کم یلبخند نگران صمیم

 مانده بود.  یرهخ یزم یرو یستالیگلدان کر

 شده؟  یچ-

خواهرش دلش گرفت. مادرش  یبه اشک نشسته یهاخط نگاه مادرش را دنبال کرد و از چشم سورنا

 او نشست.  یرا رها کرد و روبرو

 خواهرم، جواب سوال من رو بده. -

 یتتر از حمارنگپر یکرده بود، ول یتشحما یشهنگاه کرد که گرچه هم یلند کرد و به برادرسر ب آرمینا

 کرده بود. یبزرگتر یشبرا
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باشه که درس  ینافقط آرم یتکل خاندان حما یوندرس بخونم چون براتون کسر شان بود که م یگذاشت-

 ترسی،یکار کنم چون م ی. گذاشتکنه یتنخونده و نکنه بگن چون پدر نداشته برادرش نتونسته ازش حما

 ...ینهم یحقته، ول یندراز بشه که ا یکس یو دستم جلو یادسرت ب ییبال ترسییم

 شد.  یادآلودش فربغض یشد و صدا بلند

من دست  یارمگه اخت ذاشتی؟یم یدداره. مگه تو با یمن هزار تا معن یگذاشتم برا گییکه م ینهم-

  ی؟و منتش رو سرم بذار یگذاشتم خالف کن گییتوئه؟ مگه خالف کردم که تو م

بود.   یدهاز او ند یزچ یچکه جز لبخند ه یهم از خواهرحرف را نداشت؛ آن همهینتاب ا یگرد سورنا

کرده. سورنا  یچقدر او را عصب یدفهم ینابلند شد آرم یشاش که از هم باز شد و صدافک منقبض شده

 در راه است.  یافاجعه یعنیآنقدر آرام بود  یشصدا یوقت یول زد،یم یادبودن فر یوقت عصب

کار گشتم که تو  ی. برات دنبال دفتر مناسب و حتیچون آرزوش رو داشت یحقوق بخون یسادمپشتت وا-

 کردم؟  یکشحق کنییبوده که جلوش رو گرفتم و تو فکر م یزی. چه چیکارت موفق بش

 رباز کرد. افتاد و بغضش س ینزم یرو ینادر دست آرم یمجله

 یرمبرم تولد دوستم، گفتم با مامان م یپونزده سالم بود و التماست کردم بذار ی؟چقدر بهم دستور داد-

برم  یچون دو ساعت با تهران فاصله داشت نذاشت ی. هجده سالم بود که دانشگاه قبول شدم، ولیو نذاشت

 ییو کمپ دانشجو ودسالم ب یستب. خواییکه تو م یبرم دانشگاه یسال درس خوندم تا بذار یکو من 

و مراقب  یگهد یاونم با صدتا دانشجو یسالم بود و تور مسافرت یکو  یستبرم. ب یو نذاشت یمداشت

 برم.  یو نذاشت یمداشت

مسائل  ینکه ا کردیفکرش را نم ی. حتکردینگاهش م یجو سورنا گ رفتیباالتر م یشلحظه صدا هر

 بزند. یادها را فرکه امروز آن گذاشته باشد یراو تاث یآنقدر رو

 یچ ینمبپوش بب یگفت یدمخونه باشه. هر وقت لباس خر یککه نزد یدفتر کارم رو خودت انتخاب کرد-

 نکنه منحرفم کنه.  ینکنه کوتاه باشه. کتاب گرفتم دستم اسمش رو نگاه کرد یدیخر

انتظار نداشت  یول شود،یم بلند یادشفر یناآرم یروز دانستیچکار کند. م یدبا دانستینم صمیم

 را بلند کرد. یشصدا ینابه آرم یرهاو را بدهد. جلو رفت و خ هاییجواب مهربان یبا گستاخ طورینا

  یگی؟م خواییم یروسرت و هر چ یکه صدات رو انداخت یدادم حرمت برادرت رو بشکن یادت-

ها فقط به از آن یمیداشت  و ن قتیها حقاز آن یمین یدکه شا ییهاحرف یجبود. گ یجهنوز گ سورنا

 . کردیمتهمش م یبرادرانه بود که امروز به حق کش هایینگرانخاطر دل

 تکان داد و اشکش را پاک کرد. یسر آرمینا

 حرمتش رو نگه دارم؟  گیدیکه حرمت من رو نشکنه که امروز م یدپسرتون رو گرفت یجلو-
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 انداخت.  یناآرماو و  یانکه جلو رفت سورنا خودش را م صمیم

 شما آروم باش مادر. -

 . یستادا یناو رو به آرم چرخید

 تو دلت مونده بگو.  یهر چ ی؟چ یگهد-

به اتاقش رفت و در  یحرف یچاش نشسته بود را پاک کرد و بدون هگونه یکه رو یمحکم اشک آرمینا

 . یدرا به هم کوب

 ماند.  یرهناباور به در اتاق بسته خ صمیم

 ختر؟د ینچشه ا-

 . یدفرش کش یاخط قهوه یرو ییانداخت و با سر دمپا یینسرش را پا سورنا

 سال احمده.  یکنزد-

 او گذاشت.  یبازو یو دستش را رو یدکش یقینفس عم صمیم

 که چقدر دوستت داره.  دونییمادر، م یریاازش به دل نگ-

 هر دو دست گرفت و به سر انگشتانش بوسه زد.  یاندست مادرش را م 

 به دل نگرفتم، شما نگران نباش. -

راه را اشتباه رفته بود که  یمبل رها کرد و چشم بست. کجا یکه به اتاقش رفت خودش را رو صمیم

 شده بود؟  یرتعب ییهر کارش  به استبداد و خودرا

 "کنهیدو روز هم تحمل نم یانمعصوم و کم توقع من انقدر دلش پره، آش ینای"اگر آرم

فشرد  اشیشانیپ یو  ساعد دستش را رو یدتختش دراز کش ید و به اتاقش رفت و روبلند ش یسخت به

خودش را  شدیباعث نم ینا یشکسته بود، ول ینااز آرم یبود که قلبش به سخت ینا یقتو چشم بست. حق

از حد  یشب یشههم یگفته بود ول یناکه آرم یشماتت نکند. البته نه به شدت اشیافراط یبابت کارها

 او بود. یانتخاب یهاان روابط و راهنگر

دستانش سرد شد،  یانافتاد که م یدست یگرما یادها به شدت فقدان پدرش را حس کرد و از سال بعد

پشت سرش  یگاه یکرده و حت یدارا پ اشیقهرمان زندگ کردیکه فکر م اشیهم  در شانزده سالگآن

 به او باشد.  یهد و شبپدرش بگذار یپا یپا جا کردیم یو سع رفتیراه م

پدرش در گوشش  یصدا یکرده بود را سبک کند ول ینرا سنگ اشینهکه س یرا فشرد تا غم هایشچشم

 زنگ شد. 

 دستات رو بده به پدر. -
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که او را  یگذاشت که رنگ به رو نداشت و هر دکتر یدستان مرد یاناش را متازه بالغ شده هایدست

 " یدآماده باش یهر اتفاق ی"براگفتیافتاده م یینبا سر پا دیدیم

 بله پدر؟ -

که پدرش  یدچشم بست و سورنا از جا پر یکوتاه یلحظه یو برا یدکش یقینفس عم یتحما سرهنگ

 .یددستش را کش

 .ینبش-

 یبوده. صدا یمردانگ یاسطوره یتکه برا یرا بشنو یپدر یفشکسته و ضع یسخت بود صدا چقدر

 . یدیو خند یکرد یهو گر یدیو ترس یلذت برداز قدرتش  یکه روز یفیضع

 اش نگاه کرد. و ترک خورده یدهرنگ پر یهاکنار پدر نشست و به لب دوباره

 پشت و پناه داش...  ید... بایگهکرده. زن جماعته د یهبه من تک یشهمامانت... مامانت هم-

 راه باز کردند.  یشهااشک یک یدگرفت و سورنا نفهم نفسش

 در. حرف نزن پ-

اش را فشرد و سورنا حس دست پسر شانزده ساله یبود وقت جانیادامه داد و دستش چقدر ب نفسبی

 با ناتوان شدنش قلبش پاره پاره شود.  یکه روز اندازدیکس مچ نم یچوقت با ه یچه یگرکرد د

 . ی... مامانت... تو... تو مردشونیناآرم-

 پدرش در هم رفت یسر تکان داد. ابروها هدخوایبفهمد واقعاً پدرش چه م کهینا بدون

 . امانت پدرت دستت سپرده. یپشتشون باش ید. بایگمم ی... چیبفهم چ-

باال  ترینپدرش داد که هر لحظه سنگ یینهسر تکان داد و تمام حواسش را به س توجهیباز هم ب سورنا

 . رفتیم یینو پا

 فراموش نکرد.  وقت یچبوق ممتد دستگاه و سفارش پدرش را ه صدای

تخت نشست. ساعت از سه بعد از ظهر  یبوق دستگاه قطع شد و رو یزنگ ساعت، صدا یصدا با

 کرده.  یمچرا ساعت را تنظ آمدینم یادشگذشته بود و او 

 زل زد. یوارداد و به د یهرا به تاج تخت تک سرش

 .ینامجبور بودم آرم-

 

×××× 
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ماند. هنوز قلبش آرام نگرفته بود، نه از حرف سورنا  رهیخ ینپارک کرد و به سقف ماش یابانخ کنار

 یابانبلوار وسط خ یهاکاج یسوزن یهابرگ یانم یورشهر یممال یم. نساشیرمنتظرهو نه رفتن غ

 . کشیدیم یو هر کدام را به سمت وزیدیم

 . کنییو آروم م وزییم یممثل نس یگاه کنی،یو خراب م یطوفان یسورنا، گاه یباد ینمثل هم-

حرف  یبا کس خواستیچشم دوخت. دلش م یابانخودش و قلبش لبخند زد و سر تکان داد و به خ به

 که او را نشناسد.  یبزند، کس

را روشن  ینگره خورد و ماش یششعله افتاد و دل داغدارش و برخورد سردش. ابروها یادبه  ناخوداگاه

مثل  یباشد، ول یچیدهپ یداستان جنجال ینادر  یهر کس یتشخص یدکرد و راه افتاد و فکر کرد شا

 . یدو مطمئن بود نخواهد د یدهشعله ند یتشخص

 ینکرد سورنا را پس ذهنش نگه دارد و فکر نکند، حس نکند که هم یاو راه افتاد و سع یسمت خانه به

 که فقط او باشد. ییو برود جا یندکه او را نب ییبرود جا خواهدیاالن چقدر دلش م

 

×××× 

برس  کشیدیم یدککه نام پدر را  یمرد یعصب یبه چهره توجهیو او ب یستادپشت سر شعله ا انجه

 . یدکش یشموها یرا رو

 شده؟  یباز چ-

 شد. یکنزد یبرنداشت و قدم ینهاو در آ یچشم از چهره جهان

 ست؟ پدر بچه یتو به کامران گفت-

 روشنش در هوا موج گرفت.  یداد و موهاگذاشت و سرش را آرام تکان  یششآرا یزم یبرس را رو 

 آره. -

 زد.  یادفر یعصب جهان

 چرا؟ -

 برداشت و رو به او کرد.  ینهچشم از آ شعله

  یست؟مگه ن-

 . یستادا یشنگاهش کرد تا او روبرو یخکوبم جهان

 . گمیدروغ نم یگهمن د-
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 را گرفت و فشرد.  یشبازو جهان

 . یتکه برگرده تو زندگ دییهش پرو بال مب یدار کنی؟یم کاریچ یدار فهمییم-

 انداخت و او دستش را انداخت.  فشردیرا م یشبه دست او که بازو ینگاه شعله

 ندارم.  یخوب یتجربه یو از هرزه بودن تو زندگ یخالق یمن ازدواج کردم آقا-

و بعد از  شدندیم اشیکه با وجود سارا وارد زندگ یرنگارنگ یهازن یادجهان گره خورد و  ابروهای

 را به او گفته بود؟  یزهاییچه چ یگرافتاد. سارا د رفتندیچند روز کوتاه م

 کنم.  یکارچ یمبا زندگ یبهم بگ تونییکه م یهست ینفر ینباشه تو آخر یادت-

 من پدرتم. -

 شعله پوزخند زد. 

 واقعاً؟ -

 . زدیکرم رنگ را خط م ییچهقال ییهحاش یشهابلند شد و آهسته شروع به راه رفتن کرد. قدم یشجا از

که  یمن رو از کس ی،انگل کرد یهبه  یلبرادرم رو تبد ی،باعث مرگ مادرم شد ینم،خب بذار بب-

 . یدوستش داشتم جدا کرد

 جهان بلند شد که شعله دست بلند کرد تا ساکت شود.  یصدا 

 . شمرمیصبر کن دارم م-

 شد.  یرهاو خ یهاسکوت کرد و به قدم جهان

ً وقت دوستش نداشتم. نها یچکه فقط پول براش مهمه و ه یبه کس یمن رو سپرد- جز دستور دادن  یتا

 . یادازت برنم یکار یچه

ً و دق یچهآخر قال یچهارخانه روی  .یستادجهان ا یروبرو یقا

 ش. پدر، انقدر به خودت لطف نداشته با گییکه م ذارییبه خودت احترام م یلیخ ی،نابودگر یهتو -

 ناکش را از هم باز کرد. جهان فک درد

 به برگشت اون مردک نداره.  یربط یچه هاینا-

 خم شد.  یاو گذاشت و کم یشانه یدستش را رو شعله

 . کنمیبخوام م یمن هر کار-

 .یچیددر اتاق پ یادشفر یوارد شد و صدا یدر باز شد و فرهاد طوفان بارهیک
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 یترعا ینجا،اومده بود ا یچ یبرا یکهاتاق که ازت نپرسم اون مرت تو یخودت رو حبس کرد یشباز د-

 . بینییانگار من رو نم یول ی،حالت رو کردم و گفتم عزادار

 را باالتر برد.  یشو صدا یستادشعله ا روبروی

 .یبد یحتوض یدتو با-

 او نگاه کرد.  یبه سرتاپا شعله

 بدم؟ به تو؟  یحتوض یبه ک-

 بله، من شوهرتم. -

 به اتاقش کشاند.  یینپا یو شهرام را از طبقه یچیدشعله در اتاق پ یقهقه ایصد

  ی؟سهام یآقا یشوهر رو برام معنا کن شهیم-

 نگاهش کرد و شعله جلو رفت.  طورینهم فرهاد

خرج  ی؟لقب هست ینکم مستحق ا یککه امروز بگم  یرو به جا آورد یهمسر یفاز وظا یکیکدوم -

و  یسیوا یندورب یباعث شد جلو یروزبه اون بچه که د یابه دلم؟  یابه من بوده  حواست ی؟خونه داد

  یاری؟مهربون و داغدار رو درب یپدرها یادا

 خورده باشد سرخ شد.  یلیانگار س فرهاد

 من اون بچه رو دوست داشتم.  دونییخودتم م-

 . یستیبگم تو اصالً دوست داشتن بلد ن یدپس با ی؟دوست داشت-

 .یستادفرهاد ا یجلو شهرام

  ی؟آزارش بد یداون ناراحته و نبا فهمییتو نم-

 . یداو سرکش یاز پشت شانه فرهاد

من رو  وقتیچ. هیخودت کرد یلبا م یمن کرد یبرا یشعله. تو هر کار یشهتموم نم ینجاقصه ا ینا-

رو چماق  هاینا یمهچه برسه به همسر و حاال ه یسممرد کنارت وا یهتا بتونم مثل  یآدم حساب نکرد

 . یکور خوند یرم؟بگ یدهرو ند یتعلن یانتکه خ یتو سرم بکوب یکرد

 او را فشرد و به عقب هولش داد و جهان شماتت بار به شعله نگاه کرد.  یشانه شهرام

 زد. یاددست شهرام و تو صورتش فر یرزد ز فرهاد

 خواهرته؟ تو مراسم بود معشوق سابق  یروزکه د یکهاون مرت دونییم-
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برداشت  یزم یگرد شده برگشت و به شعله نگاه کرد و او سوهان ناخنش را از رو یهابا چشم شهرام

 ناخنش کرد.  یرو یدنو شروع به کش

 . یستبرام مهم ن یدش،بکش یدبر-

 رفت.  یشپ یعسر جهان

 پدر بچته؟  یچرا بهش گفت یستاگر برات مهم ن-

 . یچیدفرهاد پ ینعره صدای

  ی؟تبهش گف-

نقش داشت مغزش  اشیکه در زندگ یحجم اطالعات در مورد تنها کس ینشهرام باز مانده بود. ا دهان

 را سوزاند. 

 درسته شعله؟  هاینا-

 به سمت فرهاد رفت. کشیدیناخنش م یسوهان را گوشه کهیبه او و در حال توجهیب شعله

 ول کرد و رفت. روز من رو یهکه  یهکه مرده. اون کس یهااون پدر بچه-

 سمت جهان و به سوهان زدن ادامه داد.  یدچرخ طورهمین

تا با علم  یدیدطور که فرهاد رو خرهمون یدید،و در ضمن من رو ازش خر یدکرد یدشالبته شما تهد-

 عقد. یسر سفره ینهمن باردارم بش دونهیم کهینبه ا

 . چرخیدیجهان و فرهاد م یننگاه شهرام متعجب ب 

 انگشتان شعله تاب خورد.  ینب سوهان

 بکشمت.  تونمیراحت م کنمیفکر م یگاه دونییم-

ماند و دست شعله شل شد  یرهبه دستش خ یدهمشتش فشرده شد. جهان رنگ پر یانم یزسوهان ت یدسته

 و به سمت تختش رفت.  یدو چرخ

 . یارزشش رو ندار-

 تخت نشست و در را نشان داد. روی

 

 .یستمبدهکار ن یحیتوض یچه کدومتونیچهبه  یرون،ب یدبر-

  رو به جهان کرد.
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 باال باشه.  یلیخ یمتشق باریندوباره کامران رو بخر، فقط فکر کنم ا ترسییم یلیخ-

 رو به شهرام کرد.

تو مواد  یچون همون موقع داشت دونی؟یتو چرا نم یبپرس خواییداره، م یقتو اما تو آقا، تمامش حق -

 . زدییدست و پا م

 رو به فرهاد پوزخند زد.

برات بخرم شتر  خواییرو که م یاالن اگر نقش یننه، هم یا یمتو زندگ یادب ینگو برات مهمه که کس-

 . یاررو درن یرتیغ یهاآدم یمن ادا یپس برا یدی؛ند یدید

 از جا بلند شد و رو به در رفت. 

 .خورهیکه حالم از همتون به هم م یرونب یدبر-

و به سمت کمدش رفت و مانتو و  کردیتکان نخوردند. شعله احساس خفقان م یشانم از جاکدا هیچ

 . یدکش یرونشالش را از آن ب

 .یرونب رمیبدهکارتر و من م یو به ک یزترمعز یک یمن برا یددعوا کن ینیدشما بش-

رها شده  یهاانسانشد مثل  یابانوارد خ یرفت. وقت یرونتا او از در ب یستادندسه مثل خطاکارها ا هر

 یهتک یواربه د جانیجان نداشت و ب یشپاها یبرداشت. دوست داشت فرار کند، ول تریعرا سر یشهاقدم

با  یشها پسال هک یداد و چشم بست. خسته بود؛ روحش، جسمش و از همه بدتر سلول به سلول احساس

کند.  یهگر یدها حرف بزند، شاالتا بتواند بعد از س خواستیمادرش دفن شده بود. دلش مادرش را م

 که فقط بودن بود و بس. اییو از زندگ یداز مرگ خودش بگو

کس را  یچسربرداشت و به اطرافش نگاه کرد و ه یوار. از دیچیددر گوشش پ یابچه ییهگر یصدا  

 یزیچ باغچه یهادرخت نشسته بود و با خاک یرز ی. زنیچیدپ یغج یبرداشت و صدا یگر. دو قدم دیدند

 سرشاسم پ یدنکه زن درست کرده بود نگاه کرد و با د یزیجلو رفت و به چ ی. کمکردیدرست م

مشت شد. زن سربلند کرد  یشهالب یرو یشهاساز زن دو قدم عقب رفت و دستسنگ قبر دست یرو

 یقلب بود. خون از گوشه خورد،یمشتش بود را م یانکه م یزیو چ خنددیکه م یدو او خودش را د

ش اینهس یرو یبزرگ یقلب پسرش حفره یو جا ریختیلباس عروسش م یو رو کردیشره م یشهالب

 انداخته بود. 

که بلند شد و دست پسرش را  یددر گلو خفه شد. شعله را د یادشفر یعقب رفت و صدا یگرقدم د یک

 یشزد و صدا یغبرداشت و به صورت پسرش فشرد. ج ینزم یاز رو یشهش یگرفت و خم شد و مشت

 یهاو چشم یدکوب ینو او پا بر زم یدرا به صورت شعله کوب یاو بچه دست و پا زد و مجسمه یامددرن

که در دستش بود  یاو مجسمه یدرا در چشمش فرو برد. پسرش خند یبلند ییشهبچه را باز کرد و ش

 . یدزد و خند یادبار فر یناول یو برا یدرا باال گرفت و دور خود چرخ
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 مامان.  یمو کشتت-

مادرش  یهاو از رگ خوردیکه در آغوش مادرش تاب م یدافتاد و شعله را د ینبه زم یشزانوها روی

 یتنه وشدند  یکیخون پسر و مادرش در باغچه  یکبار ی. دو جوریزدیم ینزم یو رو چکدیخون م

 . یچیدکوچه پ مثل کالغ در یشو صدا زدیبه آن نوک م یدرخت آرام آرام قرمز شد و کفتر

 یددستانش گرفت و شعله لباس عروسش را پاره کرد و بر تن مادرش کرد. مادرش خند یانرا م سرش

 و پسرش را بغل کرد و راه افتاد. 

مادر و پسرش دست تکان  ی. شعله براآمدیدر نم یشگرفت، صدا یواربلند شد و دست به د یشجا از

 . کوبیدیسنگ قبر پا م یروو  رقصیدیم رویادهو برهنه وسط پ دادیم

 زد.  یادو با تمام توان فر یچیددر گوشش پ یغیج یلرزان مادرش را دنبال کرد و صدا یپاها با

 مامان. -

گرم  یبود. دستان یدهسنگ قبر خواب یرقطع شد، مادرش نبود، پسرش نبود، شعله هم پشت سرش ز صدا

از هوش  ی.  وقتیدهو مطمئن بود به آرامش رسدر آغوشش گرفت و او لبخند زد، حتماً مادرش بود و ا

 شد. یدناام اشیزندگ یقرا شناخت و مثل تمام دقا یانآش یهاچشم رفتیم

 

ترمز  یزد رو یعافتاد و سر شدیم یابانوارد خ حواسیو گنگ که ب یجگ یچشمش که به شعله آشیان

خودش را به  یزخ یکبا  افتادیم ینزم یرو یهوششعله ب یبوق از پشت سرش بلند شد. وقت یو صدا

 یدهاو ند یهالب یرو وقتیچداشت که ه یلبخند شدیاو بسته م یهاچشم یاو رساند و گرفتش و وقت

 بود. 

 .گرفتیها باال مو زمزمه شدندیبرگشت و به اطراف نگاه کرد. کم کم مردم جمع م پاچهدست

 شده.  یهوشب-

 زد یادقطع شده و همه دور شعله جمع شده بودند. فر هاینبوق ماش یبه شعله نگاه کرد و صدا یعصب 

 کنار.  یدبر-

 جلو آمد و به شعله اشاره کرد.  یجوان پسر

 . شناسمشونیمن م-

 لرزان بدن شعله را به خود فشرد.  یهابا دست آشیان

 کمک.  یانبرو زنگ خونشون رو بزن ب-

 شعله زد. یو او آرام رو گونه یددو پسر
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 . یزمعزشعله جان، -

 . چکار کند یدبا دانستیمانده بود و او نم حرکتیشعله ب و

 . یدکش ینفس راحت یدفرهاد را شن یصدا یگذاشت و وقت یسهام یزنگ خانه یدستش را رو پسر

 کمک.  یایدخانومتون سر کوچه افتادن، ب یسهام یآقا-

 شد.  یکنگاه کرد و  شهرام نزد یفونآ یبه گوش یجگ فرهاد

 ه؟ شد یچ-

 به سمت در رفت.  یعبه او انداخت و سر ینگاه فرهاد

 شعله حالش به هم خورده. -

 یو فرهاد و شهرام به دنبالش. وقت یدمبل نشسته بود درجا بلند شد و به سمت در دو یکه رو جهان

 یسع یان. آشیدنددو یابان. هر سه با تمام سرعت به سر خیدندد یابانرا سر خ یتوارد کوچه شدند جمع

خودش را  یانآش وشعله را گرفتند  ینفس زنان دو بازوشعله را بلند کند و شهرام و فرهاد نفس کردیم

 آنان افتاده بود. جهان صورتش را قاب گرفت.  یهادست یرو حسی. شعله بیدکنار کش

 ...یزمدخترم، عز-

 جلو رفت.  آشیان

 . یمارستانب یمبر ینتو ماش یدشبذار-

 او نگاه کند جواب داد.  به کهینبدون ا جهان

 خونه.  یمبر یست،ن یازین-

 زد یادبه عالمت موافقت سر تکان داد و شهرام فر فرهاد

  ی؟چ یعنی-

 و بلندش کرد.  یدکش یرونشعله انداخت و او را از آغوش دو مرد ب یپاها یردستش را ز یک جهان

 . یستبار اولش ن-

عقب خواباند  یصندل یباز کرد. جهان شعله را رو جلو رفت و در را یعشد و سر ینسوار ماش آشیان

که به  یدها را دآن ینهبه فرهاد و شهرام وارد کوچه شد و از آ توجهیب یانو خودش کنارش نشست. آش

 .دویدندیسمت خانه م
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 یاده. پشدندیم یکبه دو مرد نگاه کرد که نزد ینهاز آ یانشد. آش یادهپ یعو جهان سر یستادخانه ا جلوی

 و منتظر شد برسند. شد

  یمارستان؟ب یمشونبهتر نبود ببر ی،خالق یآقا-

 جواب داد. زدیآرام تو صورت شعله م کهیدر حال جهان

 . یهعصب یحمله یست،بار اولش ن-

نگاه  رسیدیبه نظر م یدهمعصوم و رنج کش یلیبسته خ یهابا افسوس به صورت شعله که با چشم آشیان

 کرد.

 نم. بذار من کمک ک-

 یال ی. شعله کمیدندکشد یرونب ینرا گرفت و از ماش یگرشد یشعله و جهان بازو یبازو یک شهرام

 را باز کرد و ناله زد یشهاپلک

 مامان!-

 آنقدر با سوز مادرش را صدا زد که

پربغض جهان  ی. صداینداش را نببه اشک نشسته یهاچشم یچشم بست و پشتش را کرد تا کس آشیان

 . یچیده پدر گوش شعل

 دخترم؟  یخوب-

 یشپاها یوزنش را رو یرا باز کرد و به سخت یشهاچشم یشترو شعله ب یدصورتش کش یرو یدست 

 را آزاد کند.  یشکرد بازوها یانداخت و سع

 . یدبه من دست نزن-

 نتوانست تحمل کند و جلو رفت و رو به شهرام کرد.  یگرد آشیان

 . یارمشونمن م-

 یانخاطر به آش یبداد. دست شعله را دور گردنش انداخت و او با ط یانرا به آش یشجا یدبا ترد شهرام

 .یدداد و دستش را از دست جهان کش یهتک

 شعله برد.  یکسرش را نزد یکم آشیان

  یای؟راه ب تونییم-

 . تونمیم-
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خشمش را  یللها د. آنگره خورده و پرخشم به سه مرد نگاه کرد یبه قلب مچاله شده و ابروها آشیان

هر سه را به چهار  خواستیدلش م توانستیعقب رفتند. اگر م یاز حالت نگاهش کم یول دانستند،ینم

که مثل زالو از  انشاند و شهرام ر یاهرا به خاک س یشهاکه بچه یتشبکشد. جهان را به خاطر ترب یخم

جز خودش را دوست  یمرد را نداشت و کس یک یتکرد و فرهاد را که غرور و شخص یهشعله تغذ

 نداشت. 

 یبدن کرخ شده یاندر را کامالً باز کرد و آش کردیبود و به شعله نگاه م یستادهدر ا یکه جلو سمانه

 .یدشعله را با خودش کش

 شعله لب زد

 بگو برن. -

 بروند.  یرونب از خانه یدپدرش بگو یا ینبود که بخواهد به همسر کس یدر مقام آشیان

 . زمیعز تونمینم-

که حاال  یاندستش دور گردن آش یکدستش به نرده و  یکباال رفت.  یعمارت را به سخت یهاپله شعله

و در را باز کرد و  یددو یع. سمانه سریدشعله درد گرفته بود حلقه شد و خودش را باال کش ینیاز سنگ

تمام شد سه مرد را  هاپله یها برد و آرام آرام او را باال برد. وقتراست او را به سمت پله یک یانآش

 و برگشت و نگاهشان کرد.  یدپشت سرش د

 . یدتنها باشن، لطفاً بر خوانیشعله جان م-

 منتظر جواب باشد او را به سمت اتاقش کشاند و وارد شدند.  کهینا بدون

 چکار کنند. یدبا دانستندیدر بسته نم یمرد روبرو سه

 یینها پابعد برگشت و به همراه شهرام از پله ینگاه کرد و کمدخترش  ینگران به در اتاق بسته جهان

 رفت. 

 . یدرفت و در را به هم کوب کردیم ینکه در آن تمر اشیبه سمت اتاق خصوص یعسر فرهاد

 بود چشم باز کرد.  یدهتخت خواب یو شعله که رو یچیدکوبش در پ صدای

 برو.  شم،یمزاحمت نم-

 تخت نشست.  یرو یشپا یینسر تکان داد و پا یعسر آشیان

  ی؟. بهتریستیمزاحم ن-

 زد و دوباره چشم بست.  یپوزخند شعله

 . رهیو م کنهیتو کابوس هم مادرم ولم م یحت-
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 مفرطش.  ییتنها یاو سوخت، برا یدلش برا یول یاورد،از حرفش سر درن 

 . یدشن یاو را به سخت یفضع صدای

  ینجا؟ا یاومد یچ یبرا-

 . کردیهم رد م یررا از ز یشهاقالب شد و ناخن شست انیآش هایانگشت

 . یگهوقت د یهباشه  یست،مهم ن-

 شعله چشم باز کرد و سرد نگاهش کرد.

 بگو.-

 در برود.  یرشاز ز تواندینم یدجواب نگاهش را داد وفهم یکم آشیان

  دی؟یها بندازم، اجازه مبه اتاق مجسمه ینگاه یه خوامیم-

بالش  یاتاق وجود دارد. دوباره چشم بست و سرش را رو ینا دانییتو از کجا م دینپرس یحت شعله

 گذاشت. 

 . ینبب خواییهرجا رو م-

 او نگاه کرد.  یبسته یبه پلکها یبلند شد و کم یشاز جا آشیان

  ی؟خوب یمطمئن-

 سر شعله نامحسوس تکان خورد. 

 بده بهم.  یاب یبرگشت یدر بردار و از پشت قفل کن. وقت یرو از رو یدفقط کل-

 . خم شد و دست او را فشرد آشیان

 باشه. -

 رفت. یرونرا از قفل درآورد و از در ب یدکل سریع

 

و پر  توجهیزنگ بلند شد. ب ینبود که صدا یمبل نشسته بود و از شهرام و فرهاد خبر یرو جهان

 یزم یسورنا آن را رو یصدا یدننمانده بود که با ش یرهکه در دستش بود خ اینامهیلماضطراب به ف

 گذاشت و بلند شد. 

 سالم. -

 است.  یننظر به اطراف احساس کرد جو سنگ یکبا  سورنا
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 دارن؟   یفتشر یسالم. خانم سهام-

رفت. سورنا  یینها پااز پله اختیاریاو را شناخت و ب یآمده بود صدا یرونکه تازه از اتاق شعله ب آشیان

تو  رمی"چرا هر جا مآیدیم یینها پاکه از پله یدرا د یانشعله، آش یشت و به جاپا برگ یصدا یدنبا شن

 " بینم؟یرو م

نگاه جهان به  یرا داد و دوباره رو به جهان کردو منتظر نگاهش کرد، ول یانسر جواب سالم آش با

 بود  یانآش

 حالش خوبه؟ -

 ت. که پشت در اتاق دخترش مانده بود سوخ یپدر یدلش برا آشیان

 بهتره. -

 یرا رو یشهامبل رها کرد و دست یو خودش را رو یدکش یبایشز هاییانقره یانم یدست جهان

 صورتش گذاشت. 

او به  یکارها یمرد نبود و همه ینسورنا دلش با ا یکنارش نشست و به سورنا نگاه کرد، ول آشیان

جاست و چرا جهان حال آن یانکه آشافتاده  یچه اتفاق دانستیو اصالً نم آمدیم یسازنظرش صحنه

 . پرسدیشعله را از او م

 من ساده بود؟  یبرا کنهیمادرش خودش رو کشت، فکر م-

 . چرخاندینگاه کرد که پر شالش را دور انگشتش م یانیرا انداخت و به آش هایشدست

 من عاشقش بودم. -

 سورنا نگاه کرد.  یهاسکوت کرد و به چشم ایلحظه

 یامن قصد آزار شعله و  یدبرام مهمه که بفهم یول ید،در موردم دار یام مهم باشه چه نظربر یدنبا-

 که اون دوستشون داره رو نه داشته و نه دارم.  یکسان

 افتاده.  یچه اتفاق فهمدیجهان م یهاتک مبل نشست و فکر کرد باالخره از حرف یرو سورنا

 تونمیم یدحاال که خودتون سر حرف رو باز کرد یولنداره،  یو به من ربط یهمسائل خانوادگ ینا-

  دونه؟یبپرسم چرا شعله شما رو مقصر م

سارا در دستش  یکه روز یاگذاشت و به حلقه یشزانوها یرا رو تابشیلرزان و ب یهادست جهان

 ماند.  یرهخ یاوردآن را درن وقتیچکرد و ه

 یهاگل یمونکه تنها اسباب باز یمده تا بچه بودکش و بدبخت بود. ما دوازکشاورز زحمت یهپدر من -

 بود.  ینمونکنار زم
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 جذاب باشد.  توانستیم یسرگذشت جهان خالق یدنماندند. شن یرهو سورنا به او خ آشیان

و دست به کمر آروم غذا  یتهکه با شل یهرم زنکه ازش دا یریمادرمون هر سال حامله بود و تنها تصو-

بچه هم  یزدهمین. آخر هم سر سزدیناله م کنهیم یتشکه تو شکمش اذ یاهو از بچ ذاشتیجلومون م

 خودش خالص شد و هم اون بچه رو با خودش برد. 

 ماند.  یرهرا پر کرده بود خ یزیونپشت تلو یوارکه کل د یسمیکوب یبلند شد و به تابلو یشجا از

 تابلو بوده، در هم و نامفهوم.  ینمن مثل ا یزندگ-

 سورنا چشم دوخت.  و به چرخید

 بود.  ینشزم یو کمرش خم شده رو یینسرش پا یشه. همیادنم یادمپدرم رو  یصدا یحت-

 کرد . یانبه آش رو

تا کالس  یغلط. حت کارتینکارت درسته، ا ینبهم نگفت ا یکس وقتیچه گم؟یم یچ شیدیمتوجه م-

معلممون اسمم رو  یگه. همون سال اول اسمم رو نوشتن و هر سال درمیمن مدرسه م یدنسوم نفهم

 . نوشتیم

از روستا آمده باشد چشم  آمدیکه اصالً به او نم یشالش را از دور انگشتش باز کرد و به مرد آشیان

 دوخت. 

 یه. فقط برادر بزرگم ینشوهر دادن و برادرهام رفتن سر زم یدوازده سالگ یازدهخواهرهام رو تو -

 . یدشکس ند یچوقت ه یچه یگهروز رفت و د

 مبل نشست.  یتوان ندارد برگشت و رو یگرد یشکه پاها انگار

رو  یبچه بود باز یهکه  شونیشههنرپ یوقت یاتفاق یلیاومدن روستا و خ بردارییلمگروه ف یهروز  یه-

 . یددان من رو دکردم و کارگر یخراب کرد من که کنار صحنه بودم همون صحنه رو با دوستم باز

 نگاه کرد.  داشتیپا انداخته بود و چشم از او برنم یبلند کرد و به سورنا که پا رو سر

  ی؟چطور دونیدیم یسرنوشتم عوض شد، ول-

ها سرباز نکرده که سال یکرد بغض یرا چنگ زد و سع یشموها یشهارا تکان داد و انگشت سرش

 بود قورت دهد. 

 . یدخر من رو از پدرم-

 جهان خط نگاهشان را شکست. یگره خورد و صدا یانسورنا و آش نگاه

 یدو بعد پرس ینبرم سر زم یدگفت بابابام  یول یره،اجازه بگ از پدرم یباز یاول اومد برا یوانک یآقا-

 و اونم پول رو داد و من رفتم سر صحنه.  دیدیچقدر پول م
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کشاورز  یکبزرگ پسر  یجهان خالق شدیباورش م یاو چشم دوخت. ک یکارنکرده یهابه دست سورنا

 باشد؟  سوادیب

 یتکار ترب ینا یمن رو برا خوادیپدرم و گفت م یشکار رو دوست دارم رفت پ ینچقدر ا یدد یوقت-

 و بازم گفت پول.  یدکنه. پدرم خند

 . یدجاخورده به پشت مبل چسب یانو آش یدپر یشاز جا بارهیک

  ی؟تا شدم جهان خالق یدمکش چقدر زحمت کنیدیفکر م-

 . یدکوب اشینهس یکف دستش رو با

 پدرم من رو فروخت. من... باقر اسدهللا. -

 و سورنا باز ماند. چه خبر بود؟ یانآش دهان

 یبگره خورده نگاهش کرد و جهان دست در ج ینبود. سورنا با ابروها یاسمشان واقع یها حتآدم این

 داخت. ان یزم یاسکناس رو یکرد و مشت

 هزار تومن فروختش.   یستباقر اسدهللا که پدرش اون موقع به ب-

 شد.  یرهرفت و خم شد و به سورنا خ جلو

رو  یوانک یآقا یجواب نامه یبودم و پدرم حت یهوشدوازده سالم بود تصادف کردم و دو ماه ب یوقت-

  فهمی؟یوشم کرده بود، مگرفتم باز هم جواب نداد. فرام یپلمشونزده سالم بود و د ینداد. وقت

که  یادوازده ساله یبچه یدلش برا یانو آش کردینگاهش م یالعملو بدون عکس ینهدست به س سورنا

اش باشد افتخار خانواده توانستیم یکه در شانزده سالگ یپسر ی. برایدتنها به اتاق عمل رفته بود لرز

 . یدنداشت لرز یاو خانواده

 . یستادصاف ا جهان

فوت کرد و  یوانک ینبود به پدرم خبر بده. آقا کسیچه باریندانشگاه شدم و ا یفده سالم بود که راهه-

 . یدداشت و نداشت به من رس یهر چ

 دانست،یرا حق جهان م یزاما همه چ یانمجلل او چشمم دوخت. آش یباال داد و به سرتاپا ییابرو سورنا

  یی؟همه تنهانبعد از آ یادن یناز ا بردیم یسهم یدنبا

 . یستن یادمکه حاال  یگهد یزهایچ یلیپوشاک و خ یشرکت و دو تا مغازه-

 ماند.  یرهخ یسمکوب یمبل نشست و باز هم به تابلو یدسته روی

 روز تو مغازه.  یهروز تو شرکت و  یه یو،روز تو استود یهجا بودم،  یههر روز -

 تر شده بود. آرام صدایش
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دم. فراموش کردم از کجا اومدم و چرا اومدم. فراموش کردم پدر و مادر و شدم، خودم ش یهر چ-

 چرا؟  دونیدیخواهر و برادر داشتم. م

 . یندتر او را ببنشستنش را عوض کرد تا راحت ییهزاو آشیان

من  یکس خواستمی. نمیبهم بگه بچه دهات یکس یگهد خواستمی. منم نمخواستنیها من رو نمچون اون-

 دفنش کرده بود.  ینجا، تو همون زمقر صدا کنه. باقر مرده بود چون پدرش همونرو با

 کرد و چشم به چشمش دوخت.  یانبه آش رو

نباشه که بهت بگه  کسیچخوبه که ه ین. انبود کسیچوقت ه یچه یبود، ول گاهیهتک یهآرزوم داشتن -

دکتر نبرتت  یحت شکنهیسالته و پات م شش یکه وقت یداشته باش یخوبه پدر یاچاه؟  ینراهه و ا ینا

  ی؟بذار ینو پالت یجراح یرز یو آخر هم بر یراه نرو که تو لنگ بزن یادز شه،یو بگه خودش خوب م

 رو به سورنا رفت. 

تو همون  خواستمیبود که من ازش اومده بودم و نم یآره سخت گرفتم، به سارا که از همون قشر-

 گرفتم تا راه درست رو برن. هام سخت سطح بمونه. به بچه

 زد.  یادعقب رفت و فر یشد و کم بلند

نذاشتم خطا کنن.  یول یدمنگاه رو به جون خر یننگاه پر نفرتشون ساده بود؟ من ا یدند کنییفکر م-

هام باشم، همه کس بچه خواستمیرو نداشتم م کسیچبودم... آره بودم، چون ه یاعقده یبگ تونییم

 روز مثل من منتظر معجزه باشن.  یه خواستمیب بمونن، نمعق خواستمینم

سکته  کردیرا پشت گردنش گذاشت. حالش آتقدر بد بود که حس م یشهامبل رها شد و دست روی

اگر شعله  یحت دانستیاش شعله بود و مو همه کسش را از دست داده بود، تنها داشته یز. همه چکندیم

  نخواهد او را رها نخواهد کرد.

 . یوانمثل ک ییهاَکَمند آدم یلی. خیفتههمه اتفاق نم یمعجزه برا-

 به سورنا نگاه کرد.  دقیق

 یمن کار کنه؟یم یبرام فرق کنیینگام کن، فکر م کنهیکه من رو متهم م یحاال باز هم با همون نگاه-

 . یستادما هاماشتباهات بچه یغلط من جلو یادرسته انجام دادم؛ درست  کردمیرو که فکر م

 . یستاداو ا یبلند شد و روبرو یشاز جا سورنا

  ید؟کرد یرونشونب یا یستادید؟ا-

 به تاسف تکان داد.  یسر جهان

 کردم؟  یرونشب یدمتا فهم کنییفکر م یفه،شهرام به ذات ضع-
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 که اتاق شعله بود گرفت. ییرا رو به باال، جا دستش

چند  یشکردم. پ یحتشدنبالش رفتم و نص ا ترک کنه. چقدرکردم ت یشبرو از شعله بپرس چند بار بستر-

 نشد.  یخوب بشه، ول یدتا مشاور بردمش تا شا

 . یدرا به هم کوب یشهاعقب رفت و دست قدمی

. دونهیخودش نم یول یدم،رو من خر کنهیم یکه توش زندگ یانکردم، اون خونه یرونشنشد که نشد. ب-

 شهرام بشم. یکنزد خواستیه نذاشت، نمکردم شعل یو در مورد خرجش هر کار

 

 اشیعصب ینو ا کردینبود که نادانسته قضاوت م یدر دل خودش را شماتت کرد، چون بار اول سورنا

مرد اصالً قلب داره؟ من داره جونم  ینو فکر کرد "ا کردیگر نگاهش مسرزنش یبا نگاه یانکرد. آش

 "زنهیحرف م یچ راجع به یسادهنکنم و اون وا یهگر یادباال م

 . یداش را محکم چسبو دست جهان شانه یدچرخ سورنا

وقت به عمد  یچه یحال و روزم نبود، ول ینبوده، که اگر نبود ا طوریناشتباه کردم که حتماً هم یدشا-

 .وقتیچهام رو آزار ندادم؛ هبچه

او  یبلند شد تا کم یشاز جا یعرا خراب کرد. سر یاننشسته بود حال آش یشهاکه در چشم یمات اشک

 ید. بگودادیراهش نم یدوستش دارد که اگر نداشت حت یدخترش با تمام سرد یددهد. بگو یرا دلدار

با  هک یبه مرد شدیباشد که او هم هست. مگر م ییپسرش کنار اوست که اگر نبود حاضر نبود جا

 را بزرگ کرده، پدر بوده و مادر عالقه نداشت؟  یشهابچه یسخت

شد و جهان تمام تالشش را کرد  یرهچشم جهان نشسته بود خ یکه در حدقه یبرگشت و به اشک اسورن

 یننقطه ضعفش شعله است و ا دانستیم شناختی. هر که او را میرداش راه نگگونه یکه اشک رو

و  علهش یفروپاش یینها یحال خراب شعله او را به مرز جنون رسانده بود و امروز نقطه یدنروزها د

 روح و اعصاب جهان بود. یختگیاز هم گس

 

 یکه صدا فهمدیاو را م یدبه نگاه سرسخت سورنا لب تر کرد تا بگو توجهیو ب یستادکنارش ا آشیان

که صدا از  ییباال، جا ی. هر سه به طبقهیختهکه حس کردند سقف فرو ر یچیدچنان پآن یزیشکستن چ

 نگاه کردند. آمدیآنجا م

 زد.  یادو فر یدها دوبه سمت پله پاچهجهان دست 

 شعله... -
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و  یداز آن دو به اتاق شعله رس یشسورنا پ یبدن یقوا یبود. به اقتضا تریفکه ضع یشکستن یصدا و

برداشت  یزها خمجسمه و سورنا به سمت اتاق یچیدبار سوم صدا پ ینبود. برا یکس یدر را باز کرد، ول

که تکه تکه شده بود  یدد ی.  سورنا در را باز کرد و شعله را در لباسیدندو جهان به دنبالش دو یانو آش

. دادیو پروازش م کشیدیلباس او م یردست ز وقتیباز مانده بود و  باد ب بود. پنجره یداو تمام بدنش پ

و مجسمه به سه  یدکوب ینو مجسمه را به زم یدسورنا خند یدندر دست داشت و با د یبزرگ یمجسمه

 شکسته بود.  یهامجسمه یهاشد. دور تا دورش تکه یمتقسقسمت 

هر چه بود مجسمه بود و  یکند، ول یداپوشاندن بدنش پ یبرا یزیاطرافش را نگاه کرد تا چ یانآش 

 . یاوردرفت تا از اتاق شعله لباس ب یروناز اتاق ب یعمجسمه. سر

و  یددو مجسمه برداشت و خند یزم ینمانده بود. از رو یبزرگ یبه اطرافش نگاه کرد، مجسمه شعله

 به جهان اشاره کرد. 

 بشکنمش.  خوامیم-

 افتاد.  ینزم یجدا شده از بدن رو یو سرها یدها را به هم کوبمجسمه سر

 را گرفت.  یشکه تا آن لحظه مبهوت مانده بود خواست جلو برود که سورنا بازو جهان

 . یسیدسرجاتون وا-

 ً   شکست؟یساز پسرش را مدست یهاچرا مجسمهبه شعله نگاه کرد.  دقیقا

 یپا یجلو یگریو د یزم یرز یکیقل خورد.  ینزم یرو یشانبه هم خورد و سرها یگرد یمجسمه دو

 . یستادسورنا ا

  دونستی؟یمن پسرم رو کشتم بابا، م-

به  یعسر از اعترافش بترسد. یاکرده  یشبار بابا صدا یناول یخوشحال باشد که برا دانستینم جهان

 سورنا نگاه کرد. 

 افتادند.  ینزم یشکسته رو یکوچک در دست شعله نشست و سرها یچهار مجسمه باراین

که با  اشینهکرد به س یسع یانرو به کرد و آش یعتک نفره به اتاق برگشت. شعله سر یبا پتو آشیان

 نگاه نکند.  ریختیبدنش م یشده بود و خون رو یشکسته زخم یمجسمه

 من پسرم رو کشتم.  یدی؟فهم-

افتادند  ینزم یرو یکرهارا به باال پرت کرد. پ یشانهاو بدن یدو خند یدرا به هم کوب یگرد هایمجسمه

بدن  یو دستش را رو یسرد و سنگ یشهااش آرام شد، چشمو او به قل خوردنشان نگاه کرد. چهره

 و خون آلودش گذاشت.  یانعر

 . یسادگ ینبه هم-
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 اش انداخت. شانه یمجسمه به طرفش رفت و پتو را رو یهابه ُخرده توجهیب آشیان

  کنی؟یم یکارباخودت چ-

هان نگاه جو به سورنا و  ید. چرخبیندیرا م یانمبهوت نگاهش کرد، انگار بار اول است که آش شعله

 پتو را چنگ زد و خودش را پوشاند.  یشهادست اختیاریکرد و ب

 زد یادد فررو به دو مر آشیان

 . یرونب یدبر یه؟تو چه وضع بینیدینم-

و او با هر قطره  ریختیها ممجسمه یخورد شده یهاتکه یو رو کردیشعله چکه م یاز پاها خون

 . بستیم پلک باریک

 را بشنود.  یششعله برد تا صدا یکسرش را نزد یانرفتند و آش یروندو مرد از اتاق ب هر

 ها...مجسمه-

 نداره. اشکال -

 شعله را درون اتاق انداخت.  هایییدمپا جهان

 .شهیم یپاهات زخم-

او  یپا یرا برداشت و جلو هاییخورد شده دمپا یهاتکه یالبهاز ال یانرفت. آش یروناز در ب و

همراهش رفت تا او را به اتاق  یانجا داد  آش ییخون آلودش را در دمپا یپاها حواسیگذاشت. شعله ب

 یرهدا یرشز هبود ک یشپا یسورنا را به اتاق کشاند. خم شده بود و دستش رو یادشفر یه صداببرد ک

شد و حس  یکمجسمه را عقب زد و نزد یتکه ها یشبا پاها یع. سرشدیتر مخون هر لحظه بزرگ ی

 یحت هایاتعمل ینترکه در سخت یقلب داد؛یقلبش را فشار م یکرد قلبش به خون نشسته. انگار دست

 تکان هم نخورده بود.

 

را بلند  یشخم شد و پا یع. سریدلرز یشتردردآلودش ب یچهره یدنکمر راست کرد و سورنا با د آشیان

 زد.  یادرا در هوا نگه داشته بود فر یشکه پا طورینفرو رفته بود. هم یشدر پا یبزرگ کرد، تکه

 دخترت رو ببر.  ینا یاب یخالق یآقا-

داد  یحآمده بود ترج یشحواسش سرجا یحال کم یندر ا یانآش یدنشعله که با دوارد شد و  یعسر جهان

 با پدرش برود. 

 شد.  یرهخ یانآش یهابه چشم سورنا

 وسط معرکه؟  یبپر دفعهیککه  یکن یطنتانقدر ش یدنبا دونییم-
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 . یستدسورنا گذاشت تا بتواند با یشانه یدستش را رو اختیاریو ب یچیدبه خود پ آشیان

 ...یطنتش یمن ک-

خفه کرد.  یشو صدا را در گلو یدکش یرت یانو تا مغز استخوان آش یدکش یرونتکه را ب بارهیک سورنا

و  یستاداش هراسان اچفت شده یهاو لب یدهرنگ پر یدنبه سورنا نگاه کرد و او با د یجگ یهابا چشم

 را گرفت.  یشبازو

  ی؟خوب-

 یهوا بلند شد. ال یرا کرد که از حال نرود که رو یشتمام سعرا بست و  یشهاچشم یالحظه برای

 ینزم یچکه که نه، با فشار رو یش. خون از پایدرا باز کرد و خود را در آغوش سورنا د یشهاپلک

 درشت شد.  یشهااو چشم یپا یدنآمد جهان با د یروناز اتاق ب ی. وقتریختیم

 . یمارستانبره ب یدبا-

 نشست.  یشپا ینشاند و جلو یاز دو مبل تک یکی یرا رو یانآش سورنا

 شاءهللا؟ ان یدکه دار یهاول یهاکمک یجعبه-

 زد.  یادها رفت و فربه سمت نرده جهان

 .یاررو ب یهاول یهاسمانه اون جعبه کمک-

 

همه باال رفته بودند به سالن رفته و  یکه تمام مدت خود را در آشپزخانه حبس کرده بود و وقت سمانه

 .یدرا شن یشبود صدا یستادهگوش ا

 چشم آقا. -

 یرونخون ب یشهاانگشت یاز ال یگرفته بود، ول یانآش یقزخم عم یکف دستش را رو سورنا

 کرد. یشترلبخند زد و فشار دستش را ب  ی. سورنا به سختیندرا برگرداند که نب یشرو یان. آشریختیم

 . نیروحواست پرت باشه و بکشمش ب خواستمیببخش م-

 یهااش شده به لبباعث خنده یزچه چ کهین. سورنا متعجب از ایدخند اختیاریاش بجمله یدنبا شن آشیان

 ماند.  یرهخ اشیدهرنگ پر

 یدکش یرونرا از سمانه گرفت. بانداژ و چسب را ب یفاش را جمع کند و سورنا ککرد خنده یسع آشیان

 یهازخمش گذاشت و آن را بست. تمام مدت سمانه به دست یرا رو یوبیوتیکآغشته به آنت یلو گاز استر

از  یان. آشکرد ینزخم را بست و در دل او را تحس یاو نگاه کرد که با چه سرعت و مهارت ییدهورز

 در هم رفت. یشو ابروها یدنگاه او را د داشتیها را باز نگه مآن یکه به سخت یشهاپلک یال
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 یدنپهن سورنا پرت کند که موفق هم شد. سمانه با د یهاا از شانهجا شد تا حواس سمانه ربهجا کمی

 رفت. سورنا چسب آخر را زد و بلند شد.  یینپا یعاو سر یتار شده یهاچشم

 . یمارستانب یمبه من تا بر دییم یهو تک شییحاال آروم بلند م-

 لب زد.  یبه سخت آشیان

 چرا؟  یمارستانب-

 حرکت بلندش کرد.  یکنداخت و با بغل او ا یردستش را ز سورنا

 بخوره.  یهبخ یدبا-

 نشود. جهان جلو آمد.  یهوشتا ب کردیتالش م یبه سخت آشیان

 کمکتون کنم؟ -

 دست بلند کرد و با حرص به جهان نگاه کرد.  یاو را رو سورنا

 . یدبله، دخترتون رو کنترل کن-

رفت.  یینها پااز پله یعرا در آغوش دارد سر یانداخت و سورنا انگار پرکاه یینشرمنده سر پا جهان

 یانرا آتش بزند؟ آش یادن خواستیو دلش م کوبیدیو خشم محکم م یجانداشت که قلبش از ه یتیچه اهم

داشت شرمنده  که اییختهگس. از حس لجامارزیدیبد جهان م یهاحس یبه همه یندر آغوشش بود و ا

مبادا از آغوشش به  یردتر نگتا او را محکم یردزانش را بگلر یهادست یجلو توانستینم یشد، ول

رفاقتش را حس  ینتوانست گرما وقتیچه یگرطور که احمد از دستانش رها شد و دهمان یفتد،ب ینزم

 " خوامیبشه، من تو رو م خوادیم یکند. "به جهنم، هر چ

 ذارمینم یگهماند. "د یرهاش خستهب یهابه چشم یخواباند لحظه ا ینشعقب ماش یصندل یاو را رو وقتی

 " یادسرت ب ییبال

 گذشتن از او محال است.  یسخت باشد، ول یانبا آش یزندگ یدشا یدفهم یکرد وقت یاحساس سبک چقدر

 .حرکت کرد یمارستانب ینزد و به سرعت به سمت اول لبخندی

 

×××× 

  ی؟چ-

 .یددر آشپزخانه رس یجلو یمآراسته برسد مر را از جا پراند. تا به در اتاق یآراسته، عل یادفر صدای

 شده؟  یچ-
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گوشش  یکه رو اییدر که آراسته در را باز کرد و با گوش ییرهدستش رفت سمت دستگ جوابیب علی

 . یدبه پدرش زد و به طرف در دو یابود تنه

  یمارستان؟کدوم ب-

 پاچه جلو رفت. دست یمو مر یختفرو ر یعل قلب

 شده؟ به سرم  یچه خاک-

 و در را باز کرد. یدرا پوش یشهاکفش توجهیب آراسته

 اومدم. -

 بلند شد.  یعل صدای

 . یاممنم م یساوا-

 را بلند کرد.  یشرفت و صدا یرونکالفه از در ب آراسته

 پدر من.  شهیم یرد-

 چسباند.  ینآراسته را به زم یتا به اتاق برود، پاها رفتیها مکه به سمت پله یعل صدای

 . یامتا ب کنییصبر م-

 یک یشد. کالفه طول راهرو یدهکوب ینزم یرو یشپا یکچنگ زد و خم شد و  یشبه موها آراسته

 یرو یمآن گذاشت. دست مر یو سرش را رو یدکوب یواربه د یرا جلو آمد و عقب رفت. مشت یمتر

 اش نشست. شانه

 . یمیستهشده؟ قلبم داره وا یچ-

 داد.  یهتک یواررگشت و به دبا بدن کرخ شده ب آراسته

 بشه.  یهبخ یدبا یزی،چ اییشهش یه یمادر، پاش رفته رو یستن یزیچ-

 نگاهش کرد.  یخکوبو م یدابرو در هم کش مریم

  گی؟یدروغ م-

 را باال برد.  یشپرحرص صدا آراسته

 مادر من!   یهدروغم چ-

 ت در رفت. به سم یشگیآمد و با صالبت و آرامش هم یینها پااز پله علی

 . یمبر-
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 برداشت.  یمانتو را از جا لباس مریم

 .یاممنم م-

 جوابش را داد.  پوشیدیرا م یشهاکفش یکهدر حال علی

 نداره خانم.  یلزوم-

که صورت سرخش حال خرابش را  یمیبه مر یاطاعت کرد و آراسته با دلسوز یشهمثل هم یممر و

که حواسش  ی. گاهیستش اگر بدتر از مادر نباشد، بهتر نحال پدر دانستینگاه کرد و م زدیم یادفر

ه بود یدپدرش عشق رابه وضوح د یهاکه در چشم یبود، تنها زمان یدهرا د یانبه آش یشهانبود نگاه

 کرد خودش را جمع کند.  یپدر زد و سع یشانه یرو یدخترش نشسته بود. دست یبود که روبرو یوقت

 . یمبر-

که پدرش  یزیچ ینکه چرا آنقدر مضطرب شده که پدرش بفهمد. مطمئناً اول کردیرا شماتت م خودش

پدرش باز کرد و  یکه نشست در را برا یناز پرونده بود. پشت ماش یانآش یریگکناره خواستیم

 نگاه کرد.  یابانافتاده به خ یبپرسد چه اتفاق یحت کهیننشست و بدون ا یاستارت زد. عل

 یککه  یو اعتراض نکردن پدرش او را نگران کرده بود. با قلب رفتیم یشبا تمام سرعت پ آراسته

 یشده بود و دو بار سکته را گذرانده بود چقدر نگران دخترش بود که به طرز رانندگ یبار جراح

  کرد؟یوحشتناک آراسته اعتراض نم

 دست پدرش گذاشت. یرا رو دسش

 ش. رفته تو پا یزیچ یهفقط  یست،ن یچیبابا باور کن ه-

 را صاف کرد.  یشرا قورت داد و صدا یشسربرگرداند بغض خانه کرده در گلو ینکهبدون ا علی

 پرونده؟  ینسر هم-

و  یدکش یقینفس عم یو سکوت کرد و سکوتش جواب پدرش بود. عل یدچه بگو دانستینم آراسته

 داد.  یهتک یشهسرش را به ش

 . یسهوا یزهاشچ ینا یهم پا یدراه رو انتخاب کرده با ینا یوقت-

 . یسادهخب وا-

باد کولر هم از آتش درونش کم  یخنکا یاش نشست. حتگونه یرو یشهش یتکان داد و داغ یسر علی

به  یبیآس ینکوچکتر خواستینم یلیبود، به هر دل یمارستانبار در ب یناول ی. دخترش براکردینم

 تنش برسد.  یوصله

 را خاموش کرد.  ینپارک کرد و ماشکه آراسته  یدصورتش کش یدستش را رو کف
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 .جاستینهم-

 

××××× 

که با  کردیزد و سورنا به حرکت دست دکتر نگاه مدست سورنا را چنگ اختیاریاز درد و ب آشیان

 گفت و چشم بست.  ی"آخ" آرام یان. آشزدیچهارم را م ییهظرافت بخ

لحظه داشت را تجربه  ینکه در ا یحس وقتچیه یبود، ول یدهها را دصحنه یناز ا یدترو بارها شد بارها

 نکرده بود.

 حالش لب باز کرد. یدنبود با د یستادهکه کنار دکتر ا پرستاری

 تا کار تموم بشه.  یرونب یدبر تونیدیم-

و او دعا  یدکف دست سورنا را خراش یشترب یانآش یهاو ناخن ینداختهم به او ن نگاهییمن یحت سورنا

بود  یدهرا در آن حال د یانحس تلخ را تجربه نکند. تا همان لحظه که آش ینقت او یچه یگرکرد که د

او  یخار به پا کهینا یحاضر است برا دانستیاست و حاال م یقعم یانچقدر حسش به آش دانستینم

 نرود جانش را هم بدهد. 

 رفت.  ییآخر که خورد دکتر بلند شد و به سمت روشو یبخیه

 به همسرتون.  دمیو م نویسمینسخه رو براتون م-

انداخت.  تا دکتر  یینسرخ شده سرش را پا یهابا گونه یانو سورنا گره خورد و آش یانآش نگاه

رفت و در بسته  یرونرا بانداژ کرد و به همراه دکتر از در ب یانآش یپرستار پا یدرا بشو یشهادست

 یعل لیو یستاد،را رها کرد و ا یانآش دست یعوارد شدند. سورنا سر ینشده بود که آراسته و عل

 . یندرا نب یزیچ ینبود که چن هایناز ا تریزبینت

 را گم کرد.  یشبار سورنا دست و پا یناول برای

 سالم.-

 یگره خورد، ول اشینهاش نفس در سبانداژ شده یو پا یانآش ییدهرنگ پر یدنجلو رفت و با د آراسته

ناراحت  یزشتا عز گرفتیو به خود سخت م کردیخت را ساده مکه لحظات س یاو آراسته بود، کس

 رخ او در دست برادرش گم شد.  یمگذاشت و ن یانصورت آش ینشود. دستش را رو

  ی؟فسقل یچطور-

 به پدرش نگاه کرد و لب زد یبا نگران آشیان

 خوبم. -
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ت سورنا دراز کرد و جلو رفت و دستش را سم ی. علیایدب یمارستانپدرش به ب کردیرا هم نم فکرش

ً چند لحظه عم  یشو بدون پلک زدن نگاهش کرد تا صدا حرفیماند. سورنا ب یرهاو خ یهابه چشم یقا

 . یدرا شن

 .یمارستانب یدرو رسوند یانسالم و ممنون که آش-

 سورنا سر خم کرد.

 بود.  یفهوظ-

او که دخترش را در چشم شود تا چشم  هوشیو آرزو کرد ب یدحرکت پدرش را به سمت تخت د آشیان

 بود ندوزد.  یدهمرد د یکدست در دست 

  ی؟خوب-

 چشم به آراسته دوخت و جواب پدرش را داد.  آشیان

 ید؟خوبم بابا جون. شما چرا اومد-

 هات؟چشم یاپات مشکل داره -

 انداخت. یینسرش را پا یصورت پدرش نشست و بعد با شرمندگ یرو یعسر یانآش نگاه

 . یدببخش-

 یبرود. صحنه یرونداد فعالً از اتاق ب یحترج یرا تنها بگذارد، ول یانآش خواستینم کهینبا ا رناسو

 . یندازدرا به شک ب یهر کس توانستیبودند م یدهها دکه آن یاناخواسته

 بلند کرد.  یرا کم یشصدا 

 . ذارمیشما تنهاتون م یبا اجازه-

ً و نها یدسورنا و پدرش چرخ یندوخت. نگاه آراسته ب یانتکان داد و دوباره چشم به آش یسر علی  یتا

بود متوجه او نشد. دست آراسته  یانرفت و سورنا که تمام حواسش به آش یرونپشت سر سورنا از در ب

. آراسته که تا آن لحظه خودش را کنترل کرده بود منفجر یدچرخ یعاش فرود آمد و او سرشانه یرو

 سورنا خشمش را حس کرد.  یآرام بود، ول یششد. صدا

 یالمخ یگفتم کنارش باش یسهام یبهم گفت، بهش گفتم پشتشم. تو خونه یانجر ینکه در مورد ا یروز-

  کنه؟یکار رو م ینا ی. به نظرت کدوم برادریششپ یراحته و تو رفت

ها آن یدند آمده و یشکه پ یابا مسئله دانستی. مکندیآراسته را آرام نم یجواب یچحس کرد ه سورنا

 کند.  یهپس اجازه داد خودش را تخل کند؛یفروکش نم یحکه دست در دست هم بودند خشم آراسته با توض

 شد.  تریکقدم نزد یک آراسته
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 چشم پدر و مادرشه؟ نگفتن قلب برادرشه؟   یانبهت نگفتن آش یقتحق یرفت یوقت-

ست زد و د یواررا به د یشپا یکو کف  داد یهتک یوارشد. سورنا عقب رفت و به د یکنزد یگرید قدم

 .او را نگاه کرد ینهبه س

 کهینمگر ا یببر یکشدستت رو نزد ینگفتن حق ندار یرونب ریختییرو م یشزندگ یزبه ر یزر یوقت-

 جونت ضامنش باشه؟ 

و  شدیتر ممشتش محکم یگره رفتیو هر چه جلو م شدیآراسته آرام نم یبه خون نشسته هایچشم

 . یشترب یشم صداخش

 . یدرسبه گوش  یفضع یمارستانب یجرپ یصدا یانم یشو  صدا یستادو ا یدکش یقینفس عم سورنا

  ی؟تو بشنو خواییحاال م یدم،همه رو شن-

نشست. سورنا به دست او نگاه کرد و بعد چشم در چشمش  یوارد یمشت آراسته کنار سرش و رو 

 دوخت. 

 ی؟لنگ و لگد پرت کن خواییم طورینهم یاخب؟ حرف بزنم -

 لگد نزدم، مشت بود. -

 دارو در دستش بود از کنارشان رد شد و با تعجب نگاهشان کرد.  ینیکه س پرستاری

االن در حال انفجار  ینهم کند،یرا درک نم یتشو فکر کرد شخص کردیمبهوت به آراسته نگاه م سورنا

 بود.  یدهرسکردن  یبه شوخ یتلحظه از اوج عصبان یکبود و در 

  ی؟تو خوب-

 زد و دستش را جلو برد و دست او را گرفت. یلبخند یمن آراسته

  ی؟من خوبم، تو چطور-

شد و نگاهش کم کم از دست او به  یرهخ شدیفشرده م یدست آراسته به سخت یانبه دستش که م سورنا

 . یدرس یشهاچشم

 . یادهباشه باور کردم زورت ز-

دست سورنا در دستش  یکاو گذاشت و فاصله را به صفر رساند.  یشانه یرا رو یگرشدست د آراسته

 اش را نشانه گرفته بود. خردکردن شانه یگرشو دست د شدیفشرده م

 پر خشمش نگاه کرد.  یهابه چشم یاوردخم به ابرو ب کهینبه هر دو دست او نگاه کرد و بدون ا سورنا
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که خودم  ینها یبرا یستمنه و وبال گردنت ن یشونه یپسر جون، اگر االن دستت هنوز رو ینبب-

چون خودم  فهممیبزنم؛ پس حرمت نگه دار و خودت رو جمع کن. احساست رو م یببهت آس خوامینم

 . یکن ینبهت اجازه بدم بهم توه شهینم یلدل ینا یخواهر دارم، ول

دست  یول کند،یم رویادهیز دانستیاول م یفشار دستش را کم کرد. از همان لحظه یکم آراسته

 ینهستند تمام بدنش سوخته بود تا هم یمارستانکه سورنا گفته بود در راه ب یاخودش نبود. از لحظه

هم به او پر و بال دهد. هر  خواستینم یخواندن سورنا را بدهد، ول یجواب کر خواستیلحظه. نم

 دو دستش را در آن واحد برداشت. 

 نه؟  یاونت ضامنش هست بود؟ ج یچ یدمکه د یزیچ-

 بود اشاره کرد.  یانپشت سرش که اتاق آش به

نه اون که دستش وبال گردنش  یاگر بگ ی،بد یحصحنه رو توض ینا یدآره با یمراقب باش که اگر بگ-

 نه من.  یی،تو شهیم

 لبش نشست.  یرسورنا طبق معمول ز انگشت

 فکر کند حرف زد.  کهینا بدون

 . یباش یزهاچ ینو بند ا یدو قت یلیخ کنمیفکر نم-

که به عالمت تاسف تکان داد  ینگاهش کرد. پوزخند و سر یرهعقب رفت و خ یمتعجب کم آراسته

 سورنا را شرمنده کرد.

  نازی؟یکه بهش م ییهاتو آموخته یا یتتهتو شخص ینا-

  ی؟چ-

 . یها رو قضاوت کنآدم کهینا-

که از  یدکتر و پرستار یاش گذاشت و به صداشانه ینداشت بدهد. آراسته دست رو یجواب سورنا

 توجه نکرد.  شدندیپشت سرش رد م

 یآدم رو ینترحواست باشه، من آشغال یول ی،من دار یتاز شخص یکه چه برداشت یستبرام مهم ن-

که  یدمسمت خواهرم دست دراز کنه. احساست رو تو چشمات د یکس دمیهم که باشم اجازه نم ینزم

م که بگم یستو بار ن بندیو به قول تو انقدر ب یخواستگار یاکه بگم ب یستم. انقدر دگم نینهابرخوردم 

 یدهفهم یدوارمکه ازش بگذرم. ام یستن یهچهار تا بخ یگهد یننوش جونت، حدت رو نگه دار سورنا. ا

ً  یانآش یو اگر روز یکرد یدمناام یدمکه شن یزیهرچند با چ ی؛باش از  گمیم نظرم رو بپرسه صراحتا

 . یادهسر تو ز

 را پشت سر گذاشت. یشرمنده و عصب یو وارد اتاق شد و سورنا چرخید
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 یدلرز یصندل هاییهو پا یدکش ینزم یرا رو یکیپالست یصندل یو عل یدچشم از چشم پدرش زد آشیان

 نگاه کرد.  یاننشست و به آش ینهو جلو آمد تا تخت و با طمان

  یه؟چ یانجر-

 . یچاندانداخته بودند در دست گرفت و دور انگشت پ یشکه رو یدیسف یملحفه یوشهگ آشیان

 ...یعنی... یعنی... یستن یزیچ-

 یخفه یهم نداشت. صدا یکار یانتظار مخف یسخت کرده، ول یشهابچه یحرف زدن را برا دانستمی

. گویدیراسته به سورنا چه مبود که آ ینبه ا یانو تمام حواس آش رسیدیآراسته از پشت در به گوش م

 یدهسورنا د زکه ا یحال توانستیداشت و چقدر تحت فشار بود. نم یچه حال و روز دانستیفقط خدا م

داد و چشم  یهکه به آن تک یاشانه دانستیکند و حاال خودش هم م یرجز عالقه تعب یزیبود را به چ

 .بود بود که تا به حال تجربه کرده یاشانه ینتربست امن

 که نرفته؟  یادتگفتم خودت رو به خطر ننداز، -

 جا شد. بهتخت جا یحواسش را جمع کرد و رو آشیان

مجسمه شکسته بود و من  یسر یهکه نگرانتون کنه.   یفتادن یاصالً اتفاق یعنیمن نبود،  یربه خدا تقص-

 کردم و پام رفت روشون.  احتیاطییب

 خواستیرا هم نگفت چون نم یقتن دروغ نگفته بود، فقط تمام حقپدرش را تحمل کرد چو ینسنگ نگاه

 او را نگران کند. 

 یتازه ت هاییکچشم به سرام تکاندیو انگار گرد و خاک م یدکش اشیکت خاکستر یرو یدست علی

 دوخت.  یدهکش

  یته؟سروان حما ینا -

 بله. -

سکوت داشت  ینا یول ین،سنگ یند حتبز یتو دلش نبود که واکنش پدرش چه خواهد بود. کاش حرف دل

 . کردیاش مخفه

 شد.  یرهدر دوردست خ ییگلدار را عقب زد و به جا یآب یبا او رفت تا پرده نگاهش

  ید؟پدرم، به من اعتماد دار-



 
 

      t.m\torfegan                           www.torfegan.ir                       ins:romantorfegan                      

 

P
ag

e
2
4
9

 

هم  خواستیاگر نم ینگاه کرد و حس کرد دخترش بزرگ شده، آنقدر که حت یانشبرگرداند و به آش رو

 . کردید مبه او اعتما یدبا

 دارم.-

 . یچیددور انگشتش پ یشترانداخت و ملحفه ب یینسر پا آشیان

 شما بشه.  یشرمسار ییهکه ما کنمینم یوقت کار یچه-

 ماند.  یرهخ چرخیدیتنها دور خوردش م یابه همان دور دست که پرنده یعل و

 مطمئنم. -

عاشقانه او  هاشیریگبا تمام سخت دانستیو به قد بلند پدرش نگاه کرد و م یدکش ینفس راحت آشیان

 . پرستدیرا م

  ید؟از دست من ناراحت-

 یاو را همراه ینگاه یحت بارینو ا یداز پنجره رو گرداند و پرنده باز هم تنها دور خود چرخ علی

 نکرد. 

 فکر کنم.  یدمتعجبم و با یستم،ن-

 . یدبگ یزیچ یه ید،داد بزن ید،پرسب ید؟رو حل کن یزهمه چ یدخودتون با یشهآخه چرا؟ چرا هم-

او نبض زد تا  یهاشد و قلبش با قدم یدهکش کردیبا سر پدرش که به چپ و راست حرکت م نگاهش

 پدرش گم شد. یهادست یانم یفشظر یهاو دستش را در دست گرفت و دست یستادتخت ا یجلو

 دمیکه بهت م اییکه از آزاد یل بدبهم قو خوامی. فقط مدمیکه الزمه انجام م یپدرم و کار یهمن -

 . کردمیدختر کوچولو ازت مراقبت م یهمثل  ید. نذار فکر کنم باینکن یمونمپش

 . یایدب یروننگذاشت حرف از دهانش ب یعل یلب باز کرد، ول آشیان

 . یکه سر پات آورد ییهمنظورم به بال-

تخت نشست و به درد و  یعذب بود روم کهینصورت خودش را هم گرم کرد و با ا یانآش یقعم بازدم

 نداد.  یتاهم یشپا یدنکش یرت

سکوت راه حرف زدن من رو هم  ینمنم دلم بخواد باهاتون حرف بزنم، شما با ا یدشا ید،حرف بزن-

 . بندیدیم

 نرم او را نوازش کرد.  ینگاه کرد و دستش موها یشهابه چشم یخکوبم علی

 . یاشتباه کرد یبگ یایکه بعد خودت ب یبزن یحرف خوامینمبهتره.  یحرف بزن یمطمئن شد یوقت-
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که بتواند مطمئن در موردش صحبت کند و آنقدر به او دل داده بود که  شناختیآنقدر سورنا را نم 

کند. لب باز کرد تا حرف بزند،  یپوشکه نتواند چشم یستهم باشد آنقدر بزرگ ن یاگر نقص یحت یدبگو

 یرا برا اولبزند و قدم  یادل به در خواستیبخواهد. م ییپدرش راهنما و از یدکه از سورنا بگو

 با پدرش بردارد که در باز شد و آراسته وارد شد. یدوست

 

×××× 

ً دق یز،پشت م شعله کنند نشسته بود.  یداپسرش را پ ییندهجا بود تا رباآن یسپل یابکه دستگاه رد ییجا یقا

دستگاه  یجا یز،م ی. دستش را روشدینم اشیمزاحم زندگ یمورما یچه یگراز دستگاه نبود و د یخبر

گرم و  یوربه شهر روو دغدغه  ترسیکه حاال ب یاپنجره یو نگاه گنگش را برگرداند به سو یدکش

 سوزاننده باز کرده بود. 

روزها هر  ینکه ا یو شهرام یرهنگامشد یهاکردن یبود، از جهان و پدر یخال یزاز همه چ ذهنش

 کردیم یداپ یوقت یگاه کردیم یکه باز ییهانقش ینکه ب ی. از فرهاددیدیاو را م گرداندیسربرمجا 

مفت فروخته  اکه او ر ی. به کامرانکردیم یهمسر نگران و ناراحت را باز یکشعله هم نقش  یو برا

 . گرفتیم یدهاو را ناد یگرخانه را زده بود که شعله هم خسته شده و د ینبود و آنقدر در ا

به خودشان  یتکان یگاه یممال یمکه با نس ییهااش نشست و به برگچانه یرزد و دستش ز پوزخندی

 شد.   یرهخ دادندیم

سمانه در آشپزخانه سرگرم صحبت با تلفن است چشم  کهینا یالآمد و شعله به خ یزیر یخنده صدای

 گرفت.  رفتیم یکه رو به زرد یاز برگ

. زدیرا در سرش زنگ م ییو سکوت که هر صدا خواستیم ییآمد، آنقدر تنها خنده یهم صدا باز

 ین،در زم یشدر هوا گم شد بود و پاها یشهابلند شد و نگاهش همراه با زن تابلو که دست یزاز پشت م

 گم شد. 

نخواسته  وقتیچخودش تکان داد و از دلش گذشت که ه یبرا یسر خواست؟یرا نم کسیچه یگرد چرا

 د. بو

و نگاهش را از تابلو گرفت  ریختیذهنش را به هم م آمدیکه م یگنگ یو صدا یزر یهاخنده صدای

 یانلذت را در بدنش به جر یشنشست و حس خنکا هایکسرام یرو یش. پاهاآشپزخانه شد یو راه

 انداخت. 

شاد باشد،  خواهدیر مجا برود، اگحرف بزند از آن خواهدیاگر م یدرفت تا بگو یینها را آرام پا پله

ام زنده گفتیو م کشیدینفس م یهودهکه ب یجا برود. از هر کسکند از آن یزندگ خواهدیبرود، اگر م

بغض  یاباال آمده  یشخشم تا گلو دانستی. نمیدچسب ینبه زم یشآخر را که رد کرد پاها یمتنفر بود. پله

 . کنندیاو معاشقه م یدر خانه خیالیبشاد و سرخوش و  طورینکه ا یمرگ کسان یآرزو یاو 
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 آشپزخانه را پر کرد.  صدایش

  گذره؟یخوش م-

و  افتاد ینزم یسرکه گرفت و رو ییشهاز سمانه جدا شد و سمانه هول شده دستش به ش یعسر شهرام

 که پخش شد حالش را بدتر کرد.  ییو بو یشهشکستن ش یصدا

را بست و سارافونش را صاف  یزششوم یباز باال یدکمه یعسرخ و شرمزده سر یبا صورت سمانه

 . چرخیدیخرد شده و صورت سرد شعله م هاییشهش ینکرد. نگاهش ب

 کنار آشپزخانه رفت.  یکبار ینتسرعت به سمت کاب به

 . کنمیاالن جمعش م ید،ببخش-

  ینه؟ات همتمام غصه-

از  یاط. شهرام با احتکوبیدیشعله م آن را به صورت یلتو باد اسپ شدیم یشترسرکه هر لحظه ب بوی

 رد شد و به سمت او رفت.  هایشهکنار ش

 شعله. -

 . کندیاو را مجاب نم یزچ یچه یدچنان نگاهش کرد که حرفش را فراموش کرد و فهمآن شعله

 . گزیدیو لب م ریختیانداز ممخلوط با سرکه را در خاک هاییشهزده ششتاب سمانه

 ت رو جمع کن، بعد جارو کن. درش هاییشهاول ش-

 . یختر ینزم یانداز جمع شده بود را روهر چه در خاک اختیاریب سمانه

 چشم.-

 ها باال رفت و صدا بلند کرد.به شهرام نگاه کند از پله کهینبدون ا شعله

 . یدکن یهافتضاح رو توج ینکه ا یایدنم کدومتونیچه-

 دوشیدندیکه او را م یدو نفر یفتکل یدامروز با ین. همرا برداشت اشیبه اتاقش رفت و گوش سریع

 .کردیروشن م خندیدندیو در دل به او م

خط را آزاد  یاسم شعله سهام یدنبرداشت و با د یزشم یرا از رو یدار گوشگرمازده و تب سورنا

 کرد. 

 سالم. -

که  یکولر ییچهو به در یدکش اشیشانیپ یسوال بپرسم سروان؟سورنا دستش را رو یه شهیسالم. م-

 نگاه کرد.  کردیم یبا باد گرمش به او دهان کج
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 . ییدبفرما-

  یست؟ن یفیبه شهرام و خانم شر یشک یچه-

 شد.  یقصاف نشست و دق سورنا

 شده؟  یچ-

 دو تا با هم رابطه دارن.  ینا-

"تازه  یدکه بگو یچیدپ. در دهانش کندینم یپوزخند زد و فکر کرد انگار شعله در آن خانه زندگ سورنا

 شد.  یمان" که پشیدید؟فهم

 . یممتهمشون کن ییبه آدم ربا تونیمیدو نفر رابطه دارن نم کهینبه صرف ا یخانم سهام-

 قتل.  یت،حما یقتل آقا-

که  یاقتل را به زبان آورد که سورنا حرفش را گم کرد و به عکس مجسمه یکلمه یسرد و سنگ آنقدر

 ماند.  یرهبود خ یشچاپ شده و جلو

پرونده دارن  ینبه ا یربط ینتردو تا کوچک ینکه ا یمکن یداپ یمدرک یمهر وقت تونست یخانم سهام-

 . یستن یمتاسفانه مدرک شن؛یبازداشت م یدمطمئن باش

 . یچیدپ یشعله در گوش یقنفس عم صدای

 . کنمیم یشکار یهباشه، خودم -

 قطع شد. یگوش" یسورنا بپرسد "چه کار کهیناز ا پیش
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نگاه کرد. شوکت  یشهارا  با فاصله از گوشش گرفت و به ناخن یجا شد و گوشبهتختش جا یرو آشیان

 آوردیتا خودش نفس کم نم یول کند،یموافقت م اشیآخر با مرخص دانستیکرده بود و م اشیوانهد

 گوشش گذاشت.  یوآن را ر آید،ینم یاز گوش ییصدا یگرحس کرد د ی. وقتزدیحرف م

  یگه؟د یستن یپس مشکل-

 . یچیدپ یشوکت در گوش یقنفس عم صدای

برخورد  یدانتظار نداشته باش یایداگر با دست پر ن یتونباشه خانم صداقت، فقط بهتون بگم بعد از مرخص-

 . ینیدبب یخوب

 . بیندیزد و سر تکان داد، انگار شوکت از پشت تلفن او را م یرنگکم لبخند
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 شه. با-

 خداحافظ.-

 یهاانداخت. ذهنش از لمس دست یگرشد یپا یدردناکش را جمع کرد و رو یتخت افتاد و پا روی

 . شدینم یخال پیچیدیدر آغوش او از درد به خود م یسورنا و تپش محکم قلبش، وقت

 . آن فرو برد یانو بالشش را در آغوش گرفت و صورتش را م یدتخت غلت یزد و رو لبخند

 یآن درد را فراموش کرده بود کاف یانکه م یهمان نگاه و همان آغوش ینبود، ول ینشانب یحرف هیچ

 نبود؟ 

در را باز کرد و به لبخندش  یچشم دوخت. آراسته ال اشیزیباال برد و به ساعت روم یرا کم سرش

 چشم دوخت و جلو رفت. 

 جوک؟  یا کنییم یفخودت داستان طنز تعر یبرا-

 یباال رفته رو یبچه به سمت او دراز کرد و آراسته با ابرو یکرا مثل  یشهاو دست یدخند آشیان

 را گرفت.  یشهاتخت نشست و دست

 دلت؟  یازده به سرت -

 تکان داد و لبخند زد.  یسر یچیدکه پ یانآش یقهقه صدای

 خواهرم. یاز دست رفت-

 یرونرا از دست آراسته ب یشهادست اش را جمع کرد وآمده باشد خنده یشتازه حواسش سر جا انگار

 آورد. 

 . کردمیداشتم... داشتم فکر م ید،ببخش-

پشت پنجره پرده را  یهدختر همسا یدنپرده را عقب داد. با د یبلند شد و پشت پنجره رفت و کم آراسته

 داد.  یهتک یوارانداخت و روبرگرداند و به د

شده، محکمه و هزار  یتل اعتماده، معلومه خوب تربقاب یه،. سورنا پسر خوبیانآش گمیم یگوش کن چ-

 شه. یداپ یزمانه به سخت ینتو ا یدکه شا یگهتا حسن د

 یکوار آراسته، مسلسل یهابعد از تمام جمله دانستیخودش را جمع کرد. م یانجلو رفت و آش کمی

 را تر کرد و نشست.  یشها. لبریزدیهست که تمام ذهنش را به هم م یول

 .؟ ..یول-

 تخت نشست.  یزد و رو لبخندییمن آراسته

 مرده. یادیاون ز یول-
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 . یدباال پر یانآش ابروهای

  ی؟چ یعنی-

 خوامیم یول دونم،ینم یهاستبداد تا کجا و در چه موارد ینمستبده. حاال ا یکم کنمیاحساس م یعنی-

 . یشو خوب بشناس یخوب فکر کن

 . یستادا یتکان داد و به سخت یسر آشیان

 . ینمبش تونمیکمکم کن راه برم، نم-

 بغلش را گرفت و دست او را دور گردن خودش حلقه کرد.  یرز آراسته

 خبریسر جات، مطمئن باش ب یندو روز بش یه تونییوزنت رو بنداز رو من و در ضمن اگر م-

 .مونیینم

ر مورد خود سورنا. با د یحت یادر مورد احساساتش با آراسته صحبت کند و  خواستینم یقتحق در

آراسته را  یبعد یهاالعملمورد نداشت که بتواند عکس یندر ا یاتجربه یآراسته راحت بود، ول

 کند. بینییشپ

 

××××× 

که به جانش افتاده بود  یدیماند. شک و ترد یرهخاموشش خ یرا در دستش گرفت و به صفحه گوشی

 . کردیترش مهر لحظه فرسوده

 که به در خورد صدا بلند کرد. یاتقه یصدا با

 تو. یاب-

 جلو آمد. یگذاشت. دادفر کم یو احترام نظام یستادا یعدادفر سر یدنکه باز شد با د در

 راحت باش.-

 . کندیرا انداخت و به او نگاه کرد که به اطراف اتاق نگاه م دستش

 افتاده قربان؟  یاتفاق-

ً یو نها یددور اتاق چرخ طوریندادفر هم نگاه بود نشست.  یزم یکه رو ییهاپرونده و عکس یرو تا

 جلوتر رفت و عکس سمانه و شهرام را برداشت. 

 نکردم سروان. یافتاز شما در یگزارش-
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 یلشدل دانستیکه نم یدد یچشمان روشنش برق خاص نییعکس بلند شد و سورنا در ن یاز رو نگاهش

 . یستچ

 .یفتادهن یاتفاق خاص-

 مبل نشست.  یانداخت و رو یزم یعکس را رو دادفر

همه  کهینمثل ا ی،اتفاق رو بساز یدبا شد؛یحل نم یاپرونده یچه یماگر قرار بود منتظر اتفاقات باش-

 !یرو فراموش کرد یزچ

 آلود نگاهش کرد و دستش مشت شد. سورنا اخم

 .یادب هایشهو ش یکالبد شکاف ییجهرو فراموش نکردم قربان، منتظرم تا نت یزیچ-

 شودیها بلند ممبل گذاشت و انگار به کمک دسته یهادسته یرا رو یشهاتکان داد و دست یسر دادفر

 ها انداخت. آن یتمام وزنش را رو

 منتظرم. -

 یرا گرفت و شماره یمش. تصمیدکش یقینگاه کرد و نفس عم اشیرفت سورنا به گوش یروندر که ب از

 را لمس کرد.  یانآش

طرف پنجره و جواب سالمش  یدنشست و چرخ یصندل یرو یدرا شن یانآش یفو لطنرم  یصدا وقتی

 را داد. 

 مزاحمتون شدم؟-

قلبش  یصدا توانستیداد و چشم بست و فکر کرد کاش م یهکرخ شده سرش را به پشت مبل تک آشیان

د شد و بلن بارهیککرده بود را فراموش کرد.  یفرا خاموش کند. و سورنا هرچه در ذهنش جمله رد

 را بشنود محکم گفت یانجواب آش کهیناز ا یشپ

 . ینمتونبب یدبا-

 .فشرده شد یشترب یانآش هایچشم

 در چه مورد؟ -

 انداخت.  ییننشست و سرش را پا یشهش یدست سورنا رو کف

 من و شما. -

 یول یچید،در چوب خود رنگ مبل فرو رفت و از وسط شکست و درد در انگشتش پ یانآش هایناخن

 را نداشت. یشهاتوان باز کردن چشم

 فردا؟ -
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 فردا. -

 . گیرمیتماس م-

 .منتظرم-

 درشت شد.  یشهانشسته بود چشم یشپدرش که روبرو یدنچشم باز کرد و با د آشیان

  ید؟اومد یشما... شما ک-

 نگاهش کند به سمت آشپزخانه رفت. کهینبلند شد و بدون ا یشاز جا علی

 

××××× 

با هم صحبت  یاکلمه یبحثشان شده بود حت یجلو آمد. از وقت یدنشبا د یناخانه شد و آرم وارد سورنا

او دست دراز کرد که  یو وقت توجهش را جلب کرد یناآرم یشانپر یو موها یده. رنگ پرنکرده بودند

 .یددستش را کش یرد،سورنا را بگ یفک

 شده؟  یچ-

سر باز کرد، سورنا  دادیها بود که قورتش مها و ساعتکه ساعت ینتوانست تحمل کند و بغض آرمینا

دور کمر برادرش حلقه شد و  یناآرم یها. دستیداو را گرفت و جلو کش یرا رها کرد و بازو یفشک

 پنهان کرد.  اشینهسرش را در س

 . یدب... ببخش-

و او را  یدکش یشانشپر یموها ی. دستش را روشدیقطعاً حالش بدتر م دیدیلبخند تلخ سورنا را م اگر

 تر گرفت. محکم

  یگه؟و من جور د یدیجور د یهکه تو  هایییزرو ببخشم؟ چ یچ-

 . یدشده اش را باال کشسرخ ینیسر بلند کرد و ب آرمینا

 . یونتممد یشهتند رفتم، من... من هم-

خودش  یشانه یمبل نشستند و سرش را رو یو رو یددستش را گرفت و به دنبال خودش کش سورنا

 گذاشت. 

 پدر تو رو نه به عنوان خواهرم، که به عنوان امانتش دست من سپرد.  یوقت ینبود ینا،آرم یتو نبود-

 یاآرام گوشه توانستیو م رفتیکنار م یشهاچشم یاز جلو یالحظه یپدرش برا یرکاش تصو و

 ندارد.  یتیمسئول یگرو احساس کند د یندبش
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 به خاطر خودم بوده؟  هامیریگسخت کنییمن ساده بوده؟ فکر م یبرا کردن تو یدناام کنییفکر م-

 و سرش را تکان داد.  یدرا باال کش اشینیسرش را بلند کرد و باز ب آرمینا

 لبخند زد.  اشیدهکش یهاخودش گرفت و با لمس انگشت یهادست یاندستش را م سورنا

 تمومه.  یتتوست داشتم بهم بگن مسئولد ییروزها یهدوست داشتم تنها باشم،  ییروزها یه-

 چشم بست و سورنا ادامه داد آرمینا

 کهینو اضطراب ا هاینگران ینفکر نکن ساده بود. ا یاز محافظت و مراقبت از تو لذت بردم، ول-

 هر روز مثل خوره من رو خورده.  ید،که با ینش یکم بذارم و تو اون یینکنه جا

 یرا از رو یدشزده چادر نماز سفآمد. شتاب یروناز اتاقش ب یممص یچیدکه پ یناهق هق آرم صدای

 سرش برداشت و به سمت او رفت. 

 شده؟  یچ-

دستش  یدو نگاه کرد و چادرش را روبه آن  یکم یمبا چشم اشاره کرد که نگران نباشد و صم سورنا

 انداخت و به اتاقش برگشت.

دختر سالم  یهاگر نبودم تو االن  گمیخواهرم. نم ستمین یمونپش یسخت گرفتم ول یادیز ییجاها یه یدشا-

خواهر منه  ینو با افتخار بگم ا یرمبودم و سرم رو باال بگ یمبذار حس کنم سه یول ی،نبود یلوک یاو 

 بابا نگاه کنم. یهاو بتونم فردا تو چشم

 یفت، هر چقدر سعرا گر یشاو را بغل کرد و سورنا بازوها یافتاد و پاها ینزم یدو زانو رو آرمینا

 تر شد. محکم یشدور پاها یناآرم یهاکرد بلندش کند نتوانست و دست

 شده بودم.  یوونهببخش... د-

سرش  یشهتر از همکرده بود و شرمنده یپدر یشنگاه کرد که برا یاش به برادرقرمز شده یهاچشم با

 انداخت.  یینرا پا

 نه؟  بخشییم-

 . یستادا یشبلندش کرد و جلو تکان داد و باالخره یسر سورنا

 . یرو درک کن ینهم خوامیرو انجام دادم؛ فقط م امیفه. من وظیشد یوونهاالن د-

را کنترل  یشهاهقش را کنترل کند، اشککرد هق یسع یناو لبخند زد و آرم یدخواهرش را بوس پیشانی

. جواب لبخندش گیردیکش آتش ماش یسورنا با هر قطره دانستیکند مبادا برادرش را برنجاند. خوب م

 را با لبخند داد و در آغوشش فرو رفت.
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 یتخت سنت یرو ی. کمدادیم ییزشدن پا یکخبر از نزد پیچیدیدرختان م یهابرگ یانکه م بادی

بلندش چشم دوخت و گوشش را از  یجا شد و به حوض بزرگ وسط باغ کوچک، با آن فوارهبهجا

 یغاز کوچک ی. صداریختیم یینو پا رفتید.  قلبش همراه با فواره باال مآب پر کر یفلط یصدا

 قلبش گذاشت.  یبلند شد و او دست رو کردیآب شنا م رویکه 

دستش را انداخت و  یعسر یانرا به سمت باد گرفت و آش یسشتخت نشست و صورت خ یرو سورنا

 یباز یبخش بود، ولآرامش یدنش. دخند زدبود نگاه کرد و لب یدهپرپشت او که به هم چسب یهابه مژه

 کرد.  یشترقلبش را ب

 حالتون بهتر شد؟ -

 را رو به باال داد.  یشو ابروها یدصورتش کش یرو یدست سورنا

 . کنهیام مگرما کالفه-

نه و هزار فکر  یادرست است  رودیکه م یراه کهینبزند، ا یانچطور حرفش را به آش کهینا گرما،

 از حرارتش کم کرد.  یاش کرده بود که آن چند مشت آب فقط کمهکالف یگرد

که از دختران و پسران پر شده بود ابرو  هایییقو آالچ یخال یهاتخت یدناطرافش نگاه کرد و با د به

 . یانآش یرو یدو نگاهش چرخ یددرهم کش

  کنه؟یم یتتونآفتاب اذ-

را درآورد و خودش را باال  یشهادستش داد و کفش غذا را به یسر تکان داد و سورنا منو یعسر آشیان

 زد.  یهاش تکجقهبا طرح بته یو به پشت یدکش

 .یدبگو خواهدیسورنا که چه م یهالب یانم ییبود. جا یگرد یمنو و فکرش جا یرو یانآش نگاه

رخت د یرگذاشته بود و ز یشتازه را جلو یدوخت که  ظرف بزرگ گردوها یاچشم به پسر بچه سورنا

بود چشم به توپ  یستادهکه کنارش ا یو دختر دادیقل م یشپا یررنگش را ز ینشست بود. توپ آب

 دوخته بود. 

 یرهخ دادیسفارش م یزیکه متوجه آمدنش نشده بود د یکه به گارسون یانبرگرداند و به آش رو

 دغل.  یادیز یاساده بود  یادیز یادختر  ین" ایزی؟ماند"د

 گذاشت.  یالک ییچهقال یگرفت و سورنا منو را گرفت و رو منو را طرفش آشیان

 با کل مخلفات.  یزیدو تا د-

پسر بچه  یپاها یرتوپ را از ز کردیم یدختر بچه نشست که سع یلبخند زد و نگاهش رو آشیان

 .توانستیبکشد و نم یرونب
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 . شنودیکه چه م تریجگ یانکه از کجا شروع کند و آش یجو سورنا گ شدیم ترینهر لحظه سنگ سکوت

 یربچه توپ را در آغوشش گرفت و دختر چند لحظه نگاهش کرد و بعد رو برگرداند و همانجا ز پسر

 . یددرخت نشست و لب برچ

 نگاه کرد.  یانشد سورنا با لبخند به آش یدهکه چ هادیزی

  ی؟رستوران سنت یگفت ینهم یبرا-

 .یدکش شیرا جلو یتکان داد و ظرف سفال یسر آشیان

ً دق-  .یقا

هر کدام  یول کردند،یو راحت صحبت م آمدندیاز احساسات نبود خوب با هم کنار م یحرف یوقت تا

ساخته بود تا به او لبخند بزند، دستش را لمس کند  یگرد ییو سورنا یگرد یانیو قلب خودش آش یادر دن

 .یدبگو یشهاو از تپش قلب و ترس

 باال انداخت.  ییکوب کوچک را برداشت و ابروو گوشت یددش کشخو یرا جلو یانظرف آش سورنا

 کار مردونه رو به مردها بسپار. -

 یگریها را در ظرف داستخوان ینیزم یباو چشم دوخت که س ییدهکش یهاداد و به انگشت یهتک آشیان

 . ریختیم

 مگه کار لباسه که زنونه و مردونه داشته باشه؟ -

 . یدها کوبکوب را بر سر گوشتگوشت یشتریث کرد و بعد با سرعت بمک یاسورنا لحظه دست

 که زنونه و مردونه داره.  یستفقط لباس ن-

 گشتیو برم کوبیدیدرخت م یسمت دختر بچه و پسر که توپش را به بدنه یدنگاهش را کش آشیان

 . گرداندیرو برم یشتردوباره و دختر ب یاو ضربه یشسمت پا

 . شهیم یفانجام بده تعر یدکه با یو استعداد هر فرد کار ییبسته به توانا-

 سنگ کرد.  یهاگذاشت و شروع به خرد کردن نان یشظرف را جلو سورنا

که اگر  یمماه و صدها زن دار یکره رهیم که یمزن دار یهاستثناست. بله  گیدیکه شما م یزیچ ینا-

 . ترسنیچون م ذارنیو روشن مها رو کل برق یزیونشب تو خونه تنها بمونن تلو

 شد.  یرهخ یانخمار آش یهااو گذاشت و به چشم یو جلو یخترا در ظرف ر هانان

 .یفتهبه خطر ن یتشکه امن ییو البته تا جا ییش،در حد توانا یهر کس-



 
 

      t.m\torfegan                           www.torfegan.ir                       ins:romantorfegan                      

 

P
ag

e
2
6
0

 

و  گشتیمو توپ بر زدیلب تشکر کرد و پسر بچه هنوز به کنار دختر بچه ضربه م یرز آشیان

 . یعدب یضربه

  ی؟خودت رو از خطر حفظ کن ینی؟صدمه نب ی؟ضربه نخور یعنی ی؟چ یعنی یتامن-

 ادامه داد.  یانقاشق را در دهانش گذاشت و سر تکان داد و آش یناول سورنا

 یبه دلت و بخوا یطول عمر آدم انقدر کوتاهه که اگر دل ند یول یاد،باشه و خطرات ز یعوس یدشا یادن-

 .ینکرد یزندگ ،یدیفقط نفس کش فهمییآخر م یبش یماز ترس خطر قا

که با تمام  یو شجاعت دختر یریپذ یسکو ر یاستقالل فکر یلبخند زد و باز هم دلش رفت برا سورنا

 داشت.  یاجنگنده ییهظرافت روح

هم  یانبه گوش سورنا و آش یشتوپ گذاشت و بلند شد و صدا یبچه خسته شد و دستش را رو دختر

 . یدرس

 رضا.  یبدجنس یلیخ یم؟کن یبا هم باز یایب شهیم ی چمثالً -

  ینجا؟ا یماومد یچ یخانم صداقت؟ اصالً برا کنیمیبحث م یسر چ-

زنانه بود زبانش باز و شجاع  هایییبحث توانا ی. تا وقتیختخودش را جمع کرد و قلبش فرو ر آشیان

 . یحشسورنا و سواالت صر یهاهامان از نگا یبود، ول

 .ینجاا یماومد یچ یبرا یدپس شما بگ ید،قرار گذاشت شما-

 رضا بلند شد. صدای

 . یتوپمو پاره کرد یکنم، اون دفعه زد یباهات باز خوامینم-

را ادامه دهد؟  یباز ینا خواستیگذاشت. تا کجا م یانآش یخوردن را جلو یبشقاب سبز سورنا

 . یایدباال ب یارد و نفسش بِبُ  یارا معلوم کند تا  یفشزودتر تکل خواستیم

 و دقتتون.  یاداز جسارتتون خوشم اومد و بعد از هوش ز یدمتونکه د یاومدم بهتون بگم از روز اول-

 دختر بچه بلند شد.  یقورت داد و صدا یاش را به سختلقمه آشیان

 . یدتو ناراحت بو کهینا یبرا یدم. از مامانم پول گرفتم و خریدمبرات خر یگهتوپ د یهمن که -

 گرفت و سورنا ادامه داد.  یشهاانگشت یانپر کرد و م یرا از دوغ محل یوانشل آشیان

 تو قلب و ذهنتون دارم.  ییباهاتون آشنا بشم، البته  اگر جا یشترب خوامیم-

 لب زد.  نفسیو ب هوایب آشیان

 .یدار-
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رضا  یو صدا یدنفس سر کش یکگرفت و  یاندوغ را از دست آش یواناش را قورت داد و للقمه سورنا

 باال رفت. 

 . زنمیباهات حرف نم یگهد یتوپمو پاره کن بارمیناگر ا یول ی،باز یمبر یاب-

 دست سورنا نگاه کرد و لبخند زد.  یخال یوانبه ل آشیان

 نوش جان. -

 گلگون او چشم دوخت.  یهاو به گونه یدبه گردنش کش یدست سورنا

 خنک شدم. -

 انش را پشت دستش پنهان کرد. خند یهالب آشیان

 . یاوردم. من که از احساستون سردرنشیدیخنک م باریکو  سوزیدیم باریک-

 که گرفته بود را سمت او گرفت.  یالقمه سورنا

 . یمآرامش باشه، راض ینها اها و خنک شدناگر آخر تمام سوختن-

ت و حس کرد چقدر قلبش آرام شده و لبش نشس یرو یو لبخند خجول یدشالش را جلوتر کش ناخوداگاه

 یواناحساسش را دفن کرده بود. ل یدوست داشتن سورنا چقدر ساده بود و او با سرسخت کهینا تریبعج

 رضا و دخترک چشم دوختند. یدوغ را از دست سورنا گرفت و هر دو به باز

 

قلبش و سورنا  یالر فکر و خد یاندادند. آش یهتک یرا رها کردند و به پشت شانخوردهیمن یدو غذا هر

 و خودش.  یانکردن آش یدنگران ناام

انگشتانش  یانرنگش م یشال سدر یکرد که گوشه یان"توکل به خدا" از دل سورنا گذشت و رو به آش

 ها چشم دوخته بود. بچه یو به باز پیچیدیم

  یم؟بر-

 کجا؟ -

تخت  یرا جفت کرده جلو یانآش یهاو کفش یدرا پوش یشهاخودش را لب تخت کشاند و کفش سورنا

 گذاشت. 

 کاره موند.  یمهکه ن یسراغ کار یمبر-

 بود نگاه کرد.  یشهاکفش یدنکه مشغول پوش یانو به آش برگشت

 ها. مجسمه-
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 تکان داد و بلند شد.  یسر آشیان

 .یمبر-

کرده بود ها بود حسش نکه سال یقشطول راه در سکوت گذشت و سورنا از احساس آرامش عم تمام

 با او حرف بزند.  تواندیدر فکر پدرش بود که باالخره م یانو آش زدیلبخند م

 .را پارک کرد و رو به او کرد ینماش سورنا

 . یارهرو ب ینتو ماش یرهرو بگ ییچسو یادها باز بچه یکی گمیم-

 سر تکان داد و لبخند زد.  یطنتبا ش آشیان

 ؟ جناب سروان یتسوءاستفاده از موقع-

 شد.  یادهو پ یدخند سورنا

 نکن خانم.  یطنتش-

 و سورنا نگران به او چشم دوخت.  لنگیدیم یشد و در را بست. هنوز کم یادهپ آشیان

 خودت رو به دردسر ننداز.  یاره،رو ب ینماش گمیبه آراسته م-

 یسهام یسمت خانه شده و به ینکرد و سوار ماش یمرا با او تنظ یشهاقدم یانرا زد و آش یموتر سورنا

 رفتند. 

  ی؟مطمئن-

 زنگ گذاشت.  یسر تکان داد و دستش را رو آشیان

کردند و هر  یرا ط یاط. طول حکرد یخودش را معرف یانو آش یچیدخلوت پ یسمانه در کوچه صدای

 و رو نکرد؛ االن زمان کار بود. یرها که قلبشان را زدو فراموش کردند چه حس

 . یدابرو درهم کش یدنشبود و سورنا با د ادهیستدر ا یجلو سمانه

 هستن؟  یخانم سهام-

 ها وارد شدند. و آن یدتکان داد و خودش را کنار کش یسر سمانه

ها. پله یو جلو رفت و سورنا پشت سرش رفت تا جلو یدکش یرونرا از کفش ب یشپا یبه سخت آشیان

که نفرت از آن فوران  یاال رفتند و سمانه با نگاهها بها از پلهباال اشاره کرد و آن یسمانه به طبقه

 ها نگاه کرد. "لعنت به هردوتون" به آن کردیم

خط را آزاد کرد و به سمت  یعآن نقش بسته بود سر یکه رو یاسم یدنزنگ خورد و با د اشگوشی

 آشپزخانه رفت.  یراه پله
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 ته ببرنمون. کت بس یانروزهاست که ب ینهم کنی؟یم یکارمعلوم هست چ یچه-

 قسمت رساند.  ترینییرفت و خودش را به انتها یینها را پاپله سریع

 یه یول د،یانم یشپ یمشکل ی. تو گفتیکرد یباز ینکه من رو وارد ا یگوش کنم، تو بود خوامینم-

 رو دستمون. یجسد گذاشت

 دندان فشرد.  شنیدیکه م یو ته سریب یهاخشم چشم بست و با حرف با

تو رو هم با خودم  یفتمب یرکنه و من گ یداادامه پ یسپل یایبرو ب یناگر ا دم،یبهت اخطار م دارم-

 . یینپا کشمیم

 . یدآب به صورتش پاش یآب را باز کرد و مشت یرسکوت کرد و ش ایلحظه

 . مونمیتو به قولت عمل کن، منم سر حرفم م-

 انداخت. یزم یا رورا قطع کرد و آن ر یبشنود گوش یجواب کهیناز ا پیش

 

در باز  یدنها رفت. با داتاق یبه سمت راهرو یداو را ند یبه در باز اتاق شعله نگاه کرد و وقت آشیان

 .یستادندشده ا یخکوبم یدندکه د یزیاتاق مجسمه جلو رفتند و از چ

بود را که در دستش  یتمام خورده مجسمه ها را جمع کرده بود و خودش وسط نشسته بود و چسب شعله

 یرا از رو یبه چسب انداخت و گوش یها افتاد نگاهچشمش به آن ی. وقتیداز مجسمه کش یاتکه یرو

 انداخت.  یاگوشش برداشت و قطع کرد و گوشه

 . چسبونمیرو به هم م هایندارم ا-

 یکر ها را به هم بچسباند؟ شعله سخرده ینا توانستیو سورنا به هم دوخته شد. چطور م یانآش نگاه

 ها کرد.مجسمه را برداشت و شروع به امتحان تنه

 . یستن ینم... ایستن ینمال ا-

 داد.  یهجلو رفت و به چهارچوب در تک سورنا

  یم؟ها بندازبه مجسمه ینگاه یه دیدیاجازه م-

 کرد و خوشحال لبخند زد.  یداسر تکان داد و باالخره تنه را پ حواسیب شعله

 . ینها-

 و به تنه چسباند و فشرد تا ثابت شود.  سر را چسب زد

 . یایدهر وقت تموم شد ب کشه،یکم طول م یککار من -



 
 

      t.m\torfegan                           www.torfegan.ir                       ins:romantorfegan                      

 

P
ag

e
2
6
4

 

 جلو رفت. یانحرف بزند که آش خواستیم سورنا

 کمکت کنم؟  دییاجازه م-

ً نگاهش کرد و نها یقعم شعله  سر تکان داد.  یتا

 . ینبش ینجاا یاباشه، ب-

نگاه کرد که او با دست اشاره کرد حرف  یانرنا پراخم به آشاشاره کرد. سو ینزم یرو یشرو یجلو به

 نزند.

ُخرد شده را  یهاو شعله مجسمه یانها را چک کرد و آشرا سورنا تمام مجسمه یبعد یمساعت و ن یک

کار  ینکه چرا ا ماندینگاه سردش م یدنو با د کردیچشم به شعله نگاه م یراز ز یانآش یچسباندند. گاه

ها تکه یهمه یوقت. حسی یچه یب یول دهد،یرا انجام م اشیکار زندگ ینترانگار دارد مهم. کندیرا م

به  یبلند شد. شعله دستش را به کمرش زد و کم یشاز جا یبه سخت یانو آش یستاددرست شد شعله ا

 عقب خم شد.

 . یاچه کار خسته کننده یوا-

بزند "چرا؟". از  یادبکوبد و فر یوارو به د دیراو را بگ خواستیمبهوت نگاهش کرد. دلش م آشیان

 . یندحالت سردش را نب ینا یگردرک شعله عاجز شده بود و چشم فشرد که د

 او چشم باز کرد یصدا با

 مونده. یناِ... ا-

 که سر نداشت سر تکان داد.  یامجسمه یدننفسش را آزاد کرد و چشم باز کرد و با د آشیان

  افتاده. جاهاینحتماً هم-

و سورنا به او نگاه  یانرا نگاه کرد و تمام مدت آش یزهام یرنشست و ز ینزم یدو زانو رو شعله

 یرا گشت و وقت یزهاتمام م یرو ینشد سورنا هم وارد عمل شد و حت یداسر مجسمه پ یکردند. وقت

 رو به شعله کرد.  یستاز سر مجسمه ن یمطمئن شد خبر

  یومده؟اتاق ن ینتو ا یکس-

 تکان داد. شعله سر

 دست خودم بوده.  یدشها شکستن کلمجسمه یکه همه یاز روز-

 داد.  یهتک یوارباال آورد و به د یدردآلودش را کم یپا آشیان

  ی؟مطمئن-

 شعله باز هم سر تکان داد و به اطراف نگاه کرد. سورنا جلو رفت و دست دراز کرد. 
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 به من.  یدمجسمه رو بد ینلطفاً ا-

 سمه را پشت سرش گرفت. مج یتنه شعله

 ی؟چ یبرا-

 .چرخدیدر سرش م یزیچ یدگره خورده به سورنا نگاه کرد و از نگاهش فهم یبا ابروها آشیان

 .کنهیاحتماالً به حل پرونده کمک م کهینا یبرا-

دستش را از پشت سرش جلو آورد و تنه را در دست سورنا گذاشت.  یدنگاهش کرد و با ترد یکم شعله

که در چشمش  یش،هالب یکه نه رو یلبخند یدنبا د یانا دقت به بدن مجسمه نگاه کرد و آشسورنا ب

 .نشست خوشحال شد

 

داشبورد  یآمدند. سورنا پشت رل نشست و مجسمه را رو یرونکردند و از خانه ب یخداحافظ سریع

 با لبخند نگاهش کرد یانشد. آش یرهگذاشت و به آن خ

  ی؟کشف کرد یچ یبه منم بگ یدوست دار-

 شده.  تریمیصم یانآنقدر در فکر بود که متوجه نشد لحن آش سورنا

 یرسمانه رو دستگ تونمیدرست باشه راحت م کنمیکه فکر م یزیچک کنم و مطمئن شم. اگر چ یدبا-

 کنم. 

 جا شد. بهجا یصندل یرو زدهیجانبرق زد و ه یانآش هایچشم

 خب به منم بگو.-

 شن کرد و مجسمه را تو داشبورد گذاشت.را رو ینماش سورنا

 مطمئن شم.  یداول با-

ً او شد و دق ینشد. چند لحظه بعد سورنا متوجه سکوت سنگ یرهبه روبرو خ یدناام آشیان را  یلشدل یقا

 .یدفهم

 مونیهفرض یمثابت کن تونیمیشد م یدااگر پ گردیم،یو بعد دنبال مدرک م یهخانم صداقت، اول فرض-

 درسته. 

 یدهاو را ند یتیبعد شخص ینشد. سورنا ا یرهخ یابانکنارش به خ یشانه باال انداخت و از پنجره آشیان

 اش گرفت. خنده ینبود و از هم

 . یدبودم قهر کن یدهند-
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 دلخورم.  یستم،قهر ن-

 داد.  یهتک ینو به در ماش یدو پارک کرد و چرخ یچیدپ یفرع یابانبه خ سورنا

ً دق-  ی؟از چ یقا

 گرفت و نگاهش کرد.  مخروب مدرسه یوارنگاهش را از د انآشی

 .گیدیرو بهم نم یاساده یزچ ینبگم، بعد چن دونمیم یهر چ کنیدیمجبورم م کهیناز ا-

 به راست خم شد. یسورنا باال رفت و سرش کم ابروی

  ین؟هم-

 کمه؟ -

 آرام سورنا گوشش را نوازش کرد. صدای

 کمه.  یلیروبرگردوندن از من آره، خ یبرا ینه، ول یدلخور یبرا-

نگاه کرد. سورنا به شدت  یاباناش را برگرداند و باز به خگرفت و صورت سرخ شده یباز یانآش قلب

که دستش را لمس نکند، که اسمش را صدا نکند، که نخواهد  یرد،خودش را بگ یمقاومت کرد که جلو

 رش باشد. کنا یشههم یلحظه قول دهد برا یناالن، در هم ینهم

نگه داشت رو به  یانآش یخانه یابانسر خ یرا آزاد کرد و دنده را عوض کرد و راه افتاد. وقت نفسش

 او کرد.

 حرف داره.  یادن یهچشمات  یان،وقت رو برنگردون آش یچه-

سورنا شال را لمس  یهابه اجبار رو برگرداند و نگاهش کرد. انگشت یانشالش را گرفت و آش سر

 ار گوشش. کرد تا کن

 هات رو از نگاهت بخونم. حرف خوامیم-

به در نگاه کند آن را لمس کرد و  کهین. بدون اایستدیقلبش هم م یستدبا یگرید یکرد اگر لحظه حس

 انداخت.  یرونب ینو خودش را از ماش یدآن را کش یرهکردن دستگ یدابا پ

 هوا ماند که خم شد و نگاهش کرد.  یسورنا رو دست

 . بینمیم یگهد یزچ یهشناخته بودمت، حاال  یگهور دج یه-

 سورنا لبخند زد.

  ی؟دوست ندار-

 خم شد.  یسقف گذاشت و کم یتکان داد و دستش را رو یسر آشیان
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چطور از احساسات  یدمفکر نکن نفهم یباشه! ول ده؟یم یهات قلبم رو بازاعتراف کنم حرف خواییم-

 . یاب سوالم رو ندکه جو یام استفاده کرددخترانه

 رنگ نگاهش کرد. کم یبا لبخند یانو آش یچیدپ ینسورنا در ماش یقهقه صدای

 کن. خداحافظ سرکار.  یلغت باز خوادیبعد هر چقدر دلت م دی،یجوابش رو بهم م-

رو برگرداند  کهینشد و بدون ا یابانشانسورنا جوابش را بدهد در را بست و وارد خ کهیناز ا پیش

فرمان گره خورده  یرا باال آورد و تکان داد. سورنا به دست او و بعد به دست خودش که رو دستش

 . زندیم یادرا فر یانانگشتان آش یخال یبود نگاه کرد و حس کرد هر انگشتش جا

 شان شد. زمزمه کرددوباره به او نگاه کرد که وارد خانه

 نذار ببازم.-

 

گذاشت.  یکراسپ یرا گرفت و صدا را رو یامیق ی. شمارهرساندیم یخودش را به آگاه تریعسر باید

 .یچیدپ یامیق یبا بوق دوم صدا

 قربان.  ییدبفرما-

 اومد؟  یقانونگزارش پزشک-

 . یچیدپ یکو پرتراف یاصل یابانمکث کرد و سورنا به خ یکم قیامی

 بله قربان. -

 . یامتا ب یزبذارش رو م-

 قرمز معکوس شده دوخت.  یهاشمارهسکوت کرد و سورنا چشم به  قیامی

 شده؟  یچ-

 سرگرد دادفر گزارش رو گرفتن. -

را  یمعکوس سبز شد. دنده را محکم جا زد و گوش یفرمان زد و شماره یرو یمشت محکم سورنا

 قطع کرد.

شد. احترام گذاشت و سرهنگ  یگانو سرهنگ شا یسرهنگ توکل یینهبه س ینهاداره که شد س وارد

 اش گذاشت.شانه یخنده دستش را رو با یگانشا

 دادفر آچمزت کرده.  یدمشن-
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 ینزم یرا رو هایشییکه دمپا ی. به اجبار لبخند زد و به مردفهمیدیهمه زبانشان تلخ بود را نم چرا

 نگاه کرد.  رفتیم یینپا یبه طبقه یو با سرباز کشیدیم

 ار کنم. استاد من هستند سرهنگ، افتخار منه باهاشون ک یشونا-

رهنگ دادفر با او بود و از احساس سورنا خبر داشت قهقه زد و س یکه بارها شاهد برخوردها شایگان

 .سر تکان داد یتوکل

 . یتحما رسییم یجهنت ینباالخره به هم-

 یشبرا آمدیاز زبانش در نم یرجز تحق یزیکه چ یحالت کار کردن با کس یندر بهتر دانست،یم بعید

 .شدیاگر باعث حل شدن پرونده م یتعذاب بود، ح

 یدنبه در و شن یابه اتاق دادفر رفت. با تقه سرهیکها باال رفت و و گرفت و از پله یمرخص یاجازه

 دادفر وارد شد. یصدا

 یجلو ینگاهش کند به صندل کهیناو بود نگاه کرد. دادفر بدون ا یکه جلو یاگذاشت و به پوشه احترام

 اشاره کرد.  یزم

 . یتحما ینبش-

نگاه  خواندیبا سه قدم بلند خودش را به مبل رساند و نشست و به او که با دقت گزارش را م سورنا

 . یشُسر داد جلو یزم یکرد. باالخره دادفر سرش را باال آورد و گزارش را رو

 بخون. -

تول بوده و با که همراه مق یلیرفت سر گزارش وسا سرهیکبرداشت و  یزم یپوشه را از رو سورنا

 .ید. دادفر که تمام حواسش به او بود ابرو در هم کشبرق زد یشهاچشم خواستیکه م یزیچ یدند

 شده؟  یچ-

 بچه داخلش بود نگاه کرد.  یلبود و وسا یزم یکه رو یکیبه پالست سورنا

  یز؟رو م یدکن یرو خال یسهاون ک شهیقربان، م یدببخش-

گل  یاو تکه یشهابچه بود و کفش یها. لباسکرد یرا خال یلوسا یحرف و سوال یچبدون ه دادفر

 یاکرد و تنه یبشو دست در ج یدسر مجسمه از جا پر یدنکه خشک شده بود و سورنا با د یسفالگر

 گذاشت.  یزم یآورد و رو یرونشعله آورده بود را ب یکه از خانه

 تنه گذاشت و سورنا لبخند زد.  یاشت و روبه سر و بعد به تنه انداخت و سر را برد ینگاه دادفر

 خودشه.-

 داد. یهتک اشیبه پشت صندل دادفر



 
 

      t.m\torfegan                           www.torfegan.ir                       ins:romantorfegan                      

 

P
ag

e
2
6
9

 

 خب؟ -

 سورنا دوباره نشست و به او نگاه کرد.

 بود.  یسهام یتنه تو خونه ینا-

 ماند و سورنا ادامه داد.  یرهابرو باال داد و به او خ دادفر

وقت از  یچبه هال و براش کارتون گذاشته، گفت بچه هپرستار گفت که بچه رو برده حمام و بعد برده -

 رو دوست داشته.  یچون تام و جر شدیبلند نم یزیونتلو یجلو

 تکان داد. ییدبه عالمت تا یکه بارها پرونده را خوانده بود سر دادفر

سر  یه یدکه از حمام اومده با یاسر تو دست بچه. چرا بچه ینها بود و اتنه تو اتاق مجسمه ینا یول-

  سازه؟یکه مجسمه م یاش تو اتاقلباسش باشه و تنه یبمجسمه تو ج

 چشم گرداندش.  یسفال را برداشت و جلو یتکه

 . دونستهیبچه رو برده خوب عادات اون رو م ینکه ا یهر کس یعنیتکه،  ینو ا-

 کرد لبخندش را پنهان کند.  یو سع یدکش یقینفس عم دادفر

 تکه شده؟  یاز مجسمه اتیجهنت-

 . یستادا یزم یبلند شد و جلو سورنا

به  یعنیها بوده و قطعاً مقاومت کرده، چون مجسمه شکسته، اون بچه تو هال نبوده، تو اتاق مجسمه-

پرستارش  یدهبه زور بردنش بع یجا افتاده و وقتاش همونخورده و سرش تو دست بچه مونده و تنه ییجا

مخصوصاً  کرده،یو داد م یغشروع به ج یهر حرکت یدنبوده و با د اریمبچه ب ینباشه؛ ا یدهنشن یزیچ

 . شدهیم یکبهش نزد یادز یکس یوقت

 و...؟ -

 . یستادمحکم و صاف ا سورنا

 . یمپرستار بچه رو احضار کن یدبا یعنی ینا-

 شد.  یرهبلند شد و به او خ یزاز پشت م دادفر

 یررو هم دستگ یکه شهرام خالق یفی،، نه تنها خانم شرسروان یدکن یرشدستگ یه،احضار کردن کاف یگهد-

 . یدکن

دستور دادفر خوشحال شد و پرونده را برداشت و از اول شروع به  یدنبار سورنا از شن یناول یبرا و

 خواندن کرد و دادفر کنار پنجره رفت.
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از ترس  زد،یم حرف ییکه با پررو یشهبود و کامران برخالف هم یچیدهجهان در خانه پ یادفر صدای

 . خوردیبود و تکان نم یدهبه کتابخانه چسب

 کهینبه خاطر ا یفکر کرد داری؟یچرا دست از سر دخترم برنم یکه؟مرت یهست یک یتو فکر کرد-

  دم؟یخوش مبهت دست یامم یو رفت یبچه کاشت یهروز  یه

 اش را صاف کرد. خشک شده یجلو رفت و گلو یکم کامران

 ینزم خورهیم یوقت کوبییم ینهاون دومادت که سنگشو به س ی،نگفت یگفتم که نگ ،دونییخودت م-

دختر حامله رو گرفته و به همه دروغ گفته که اون بچه واس اونه. تازه، واس  یهکه عالم و آدم بفهمن 

 .مونهیخودتم آبرو نم

خانه و کتاب یدخانه کوبابو محکم او را به کت یچیدجلو رفت و دست لرزانش دور گردن کامران پ جهان

 افتاد.  ینزم یرو یو کتاب یدلرز

 یکار یبخوا یاخبرنگار برسه،  یهدستت به  کهینقبل از ا یکه،مرت گمیم یچ ینخوب گوش کن بب-

 . خورهیآبم از آب تکون نم کنم؛یم یستتبه نمطمئن باش سر یکن یدخترم باز یکه با آبرو یبکن

 یدست جهان گذاشت و سع یرا رو یشهابود و نفسش بند آمده بود. دست زده یرونکامران ب هایچشم

 . یدکش یقیدستش را شل کرد و کامران نفس عم یکرد گردنش را آزاد کند. جهان کم

 فهمهیهم نم کسیچو ه رییم دفعهیک ی،از کجا اومد یدنفهم یو کس یاومد دفعهیکطور که همون-

 جز من.  یکجا رفت

 اشاره کرد.  ینو با انگشت اشاره به زم را برداشت دستش

 . کنمیخودم رو راحت م یالو خ ینزم یرز فرستمتیم-

 . کشیدیم یقعم یهابه جهان نفس یرهگردنش گذاشته بود و خ یدستش را رو کامران

 نشست.  یزشخونسرد برگشت و پشت م جهان

اشاره محوت  یهمطمئن باش با  یسراغ شعله، ول یبر یا ی،هر روز دور و برم بپلک تونییحاال م-

 انتخاب با خودته.  کنم؛یم

درشت شده  یهابود و با چشم یدهو به سمت در رفت. رنگش پر ییدکتابخانه سا یپشتش را رو کامران

مطمئن بود  یدجهان د یهاکه در چشم یبود و با برق یدهاو را ند یرو ین. تا حاال اکردیبه جهان نگاه م

 . کندیم یعملرا  یشهاتک تک حرف

 رفت.  یروننگاهش کرد تا از در ب جهان

 . دادیم اشیبه زندگ یسر و سامان یدرفت. با یرونبلند شد و از در ب یزپشت م از
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رفت. در را که بست نگاهش  ینزم یرز یانتها یراست به اتاقک چهار متر یکشد و  ینزم یرز وارد

 . زدیبود و لبخند م ختهیلختش را پشت سر ر یعکس سارا نشست که موها یرو

 زد یادبار به سمت عکس رفت و فر ینهزارم یبرا کرد،یاول نبود که بغض م بار

 . یمآروم داشت یزندگ یهاالن  کردییاگر اون کار رو نم-

 سارا را شکست.  یهاقاب ترک خورد و لب ییشهقاب نشست و ش یبا تمام توان رو مشتش

 کم نذاشتم.  برات یچیه یچی،لعنت بهت سارا، ه-

 . شعله قلبش را لرزاند صدای

 نه؟  یانت،از خ یچیاز آزار، ه یچیه ی،از نامرد یچیه-

اش خوشحال بود که او را در  خانه یشهااو نگاه کرد. با تمام حرف یو به صورت برافروخته برگشت

 . بیندیم

 دخترم.  یخوش اومد-

را جواب  اشیلعنت یر نبود، اگر جهان آن گوشفاصله گرفت. اگر مجبو یتکان داد و قدم یسر شعله

 بود.  یستادهمرد نا ینعکس مادرش و ا یروبرو جاینحاال ا دادیم

سرک  ینزم یرکوچک اتاقک ز یآمد و ساختمان را دور زد و از پنجره یروناز پشت درخت ب کامران

 . یدهم د یو آن دو را روبرو یدکش

بود و به داخل برگشته و پنهان شده بود. حاال با  یدهله را دبرود شع یروناز خانه ب خواستیم وقتی

آلود و از آب گل یندازدپدر و دختر آتش ب ینب توانستیم یخوشحال شد، به راحت یها کمبحث آن یدند

 .یردبگ یماه

 

 یرونب یاتاق رفت و از کشو دستمال یززد و به سمت تنها م یلبخند تلخ ینشانب یفاصله یدنبا د جهان

 برگشت. یزکرد و به سمت م یسکه کنار اتاق بود رفت و آن را خ یکوچک ییرد و به طرف روشوآو

آمده بود که خبر  و شعله به حرکات دستش نگاه کرد. یدکش یزم یخاک رو یرا با حرص رو دستمال

 یوطور که دستمال را ر. جهان با سکوت او همانکردینم یاریچرا زبانش  دانستینم یبدهد، ول یبد

 صدا بلند کرد.  کردیو خاک را گل م کشیدیخاک م

 خودت کردم.  یکردم برا یمن هر کار یمن رو مقصر بدون، ول خوادیهر چقدر دلت م-

 شد.  یرهخ یقرمز الک ییچهداد و به قال یهتک یوارپوزخند زد و به د شعله

 ات. نوه یبرا یمن، و نه حت یشهرام، نه برا ینه برا ی،پدر نبود وقتیچتو ه-
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 . یدغلت یزم یگل شده رو یهاکوچک خاک یهاانداخت و گلوله یزم یدستمال را مچاله کرد و رو جهان

 اون بچه؟  یحت یا ی؟تو چ یکم گذاشتم؟ برا یشهرام چ یبرا-

 شد.  یکنزد یزد و کم یقیپوزخند عم شعله

 ی،عروسک ساخت یهاز من  و یکرد یرون. شهرام رو بیبه نفهم یخودت رو زد یا فهمی،ینم یاتو -

 . یادکه ب ینخواست یاوردی،خونه ن ینرو به ا گناهیب یخدا اون بچه یمحض رضا باریک

 ممکنه؟"  یزیچ ین. "چطور چنشنیدیو بحثشان را م یادهافر یمانده بود و صدا یزم یکامران رو چشم

نداشت.  یازاز آن ن یشتربه ببود و  یدهشن خواستیعقب رفت. آنقدر که م یبرق زد و کم هایشچشم

 چکار کند. یدشکستن شعله و جهان با یبرا دانستیم یگرحاال د

 

 به کف دستش زد و جلو رفت.  یمشت محکم جهان

تحملش  تونستیینم یتو، چه اون بچه که حت یکارها کردم که روحت هم خبر نداره، چه برا یلیخ-

 . یکن

 یهر کار کهینشماتت شود، از ا کهینده بود، از انگاهش کرد. جهان خسته ش یسرد و سنگ شعله

شاد کردن شعله  یرا برا اشیتمام زندگ کهیناز ا شد؛یشود، دورتر م یکبه دخترش نزد کردیم

 . کردیآشغال با او رفتار م یکگذاشته بود و او مثل 

ده بار اون  یزرو یک ی،. بگو دروغه، بگو اون بچه رو دوست داشتهاتیهو کنا یشخسته شدم از ن-

 جز خودت.  یهمه رو مقصر بدون یمن؟ عادت کرد یاد؟تا صداش بند ب زدیبچه رو م

 چشم دوخت.  حرکتیب یشد و به شعله یکنزد یگرید قدم

 یککه تو اون عقل کوچ دونمیم یزهاچ یلیمن از پدر بودن خ یول دونی،یاز مادر بودن نم یچیتو ه-

 . گنجهیتو نم

سکوت و رفتن را انتخاب کرده بود. رو برگرداند و  یشهو شعله هم رفتیم یاو  دادیجواب م یدبا یا

رفت و دوباره دستمال را برداشت  یزبه سمت م ی. جهان عصبرفتیم یجبه سمت در رفت، سرش گ

 . یدکش یزم ینظم رو یو محکم و ب

 دستش را به چهار چوب در گرفت و سر چرخاند.  یالحظه شعله

 . دونمینم کنییو تو فکر م دونمیهست که م یزهاچ یلیخ-

 یشاش پکه بر خالف خواسته یو هر اتفاق یاادامه داد. از دن یدنشبه او به دستمال کش توجهیب جهان

 شده بود.  یوانهد آمدیم
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 بهت بگم شهرام رو گرفتن.  جایندر ضمن اومدم ا-

 د. مان یرهشعله خ رخیمبه ن یرتجهان ثابت ماند و با ح دست

  ی؟چ یبرا-

 و لبخند زد.  یدچرخ شعله

 شد.  یرهم دستگ یفینه تنها اون، خانم شر-

 انداخت و جلو رفت.  یزم یجهان در هم رفت. دستمال را رو ابروهای

 چرا؟ -

 شعله شانه باال انداخت. 

 مدرک دارن.  یعنی شهیم یردستگ یکی یوقت ینگفتن، ول یزیچ-

مادرش نگاه کرد و راه  یماند و شعله به لبخند شکسته یرهخ یالک ییچهبه گل بزرگ وسط قال جهان

خانه نفسش باال  ینا یجا یچه دانستیو م کشیدینفس م یدرفت، با یروناز در ب یعنفسش بسته شد. سر

 .آیدینم

×××× 

 جلو رفت.  یعفرود آمد و نفس در دلش حبس شد. آراسته سر اشیزخم یپا یو رو یدباال پر آشیان

  ی؟شد نهیوود-

 . یدخند کشیدیدرد م کهینعقب رفت. با ا یقدم یاننشست و آش یشپا جلوی

 گرفتنشون. -

 . زدیبرق م یاز شاد یشهاو به او نگاه کرد که چشم یستادا یعسر آراسته

 رو؟  یک-

شد که  یمانپش یالحظه ینگاه کرد و لبخند زد و برا یانانداخت و به آش یزم یروزنامه را رو علی

 شود.  یلذاشت دخترش وکنگ

 . یو شهرام خالق یفیسمانه شر-

 بخواهد.  یحداد بعداً توض یحترج یستچ یانجر دانستیکه نم آراسته

 کن.  یفحرفت رو تموم کن بعد تعر-

 تخت نشست.  یوارد اتاقش شد و رو زدهیجانه آشیان
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 شهرام رو چرا؟  یول ید،دار یلسمانه دل یریدستگ یخب حاال برا-

پله جلوتر از او حرکت  دادفر که چند یدنبرود با د ییتا به اتاق بازجو رفتیم یینها پاکه از پله سورنا

 . یستادا یشسر جا کردیم

 دارن.  یتنگاتنگ یرابطه کنهیثابت م یمتلفنشون دار یهاکه از خط ینتیها و پرعکس-

 رفت.  یینپاها تخت نشست و سورنا آرام از پله یو چهارزانو رو یدخند آشیان

 . کنیمیبعداً صحبت م یی،بازجو یبرا رمیدارم م-

 نذار.  خبرمیب-

 سورنا لبخند زد. 

 باشه، خداحافظ. -

 بود رفت.  ییاتاق بازجو ییرهدستگ یرا که قطع کرد به سمت دادفر که دستش رو گوشی

 قربان؟ -

 ستش را باال آورد تا ساکتش کند.بزند د یسورنا حرف کهیناز ا یشبرگشت و به او نگاه کرد، پ دادفر

 با شما.  یخالق یخانم با من، آقا ینا-

عقب رفت. دادفر وارد اتاق شد و سورنا خودش را به اتاق کنار اتاق  یتکان داد و قدم یسر سورنا

 را بشنود.  یشانتا صدا یچانددستگاه را پ یچو پ یندها را ببرفت تا آن یشهرساند و به سمت ش ییبازجو

 سمانه نشست.  ییدهپرصورت رنگ یسمانه نشست و نگاه سورنا رو یروبرو ردادف

آن و شروع به قل  یگذاشت و کف دستش را رو یزم یدرآورد و رو یبشخودکارش را از ج دادفر

. نگاه سمانه رسیدیبه گوش سورنا هم م یحت یزم یشدن خودکار رو یدهکش یدادن خودکار کرد. صدا

 ادفرها نگاه کرد و دبه آن ینهشد و سورنا دست به س یدر سکوت ط یقه. چند دقخودکار مانده بود یرو

دادفر خوب آشنا  یلب سورنا نشست، با شگردها ی. لبخند روشدیانگار از قل دادن خودکار خسته نم

  .زدیو بعد حرف م کردیم یبا اعصاب طرف مقابل باز شدیبود، آنقدر که م

 گذاشت.  یزم یآن را باز کرد و رو یو تا یدکش یرونکتش ب یبرا از ج یدادفر باال آمد و کاغذ سر

 اظهارات شماست.  ینا-

 خم شد و به کاغذ نگاه کرد و بعد سر تکان داد. یزم یرو یکم سمانه

 بله. -
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 یبرداشت و کاغذ را تا کرد و با هر قدم کاغذ را تکه تکه کرد. صدا ینبلند شد و قدم اول را سنگ دادفر

کاغذ کامالً  یستادسمانه ا یروبرو یکرد.  وقت یشترو هراس سمانه را ب پیچیدیکاغذ در اتاق متکه شدن 

شده را  یزر هایکهگذاشت و مشتش را جلو آورد و ت یدستش را پشت صندل یکشده بود.  یزر یزر

 شد.  یرهسمانه خ یزدهوحشت یهاو به چشم یختر یزم یرو

 . کنییم یفه تعرحاال دوباره، از اول، شمرده شمرد-

 دادفر چشم دوخت.  یشدهداد و به حرکات حساب یهتک یشهبا لبخند به کنار ش سورنا

 سمانه لب باز کرد که دادفر دستش را باال آورد. 

و به  ییبدون بازجو یرو تکرار کن یکاغذ نوشت ینو تو ا یکه قبالً زد ییهاکلمه از حرف یکاگر -

 بکنم.  کارروینکه بتونم ا یم. انقدر مدرک داریقاض یشپ فرستمتیعنوان متهم م

 عقب رفت و دستش را تکان داد.  کمی

 شروع کن. -

. دادفر دادیرا نشان م اشیتنگکه نفس دیدیرا م اشینهبود و سورنا حرکت تند س ینسمانه سنگ سکوت

 شد.  یرهدست از قدم زدن برداشت و به او خ

 حرف بزن.  ستم،یخانم، من از اون مهربوناش ن ینبب-

 اش را باز کرد. ترک خورده و خشک شده یهاسمانه لب باالخره

 . زنمیحرف نم یادن یلمتا وک-

 اش گوش سمانه و سورنا را پر کرد. خنده یخنده. صدا یرزد ز بارهیکشد و  یرهبه او خ دادفر

 اش را تکان داد. افتاده یینداد و سرپا یهتک یرا به پشت صندل هایشدست

  یالی؟خخوش یلیخ یا بینییم یادز یخارج یلمف-

 یزشد و اگر دستش را به م یله یو صندل یدو سمانه به عقب پر یدکوب یزم یرا رو یشهادست کف

 بود.  یافتادنش حتم گرفتینم

 .یکرد یفرو برام تعر یازتا پ یراز س یادب یلتتا وک-

 را بلند کرد.  یشچشم از سمانه بردارد صدا هکینبه در زدند و او بدون ا یاتمام نشده تقه حرفش

 تو.  یاب-

 سورنا در هم رفت.  یهاوارد اتاق شد و اخم قیامی

 آوردن.  یفتشر یفیخانم شر یلقربان، وک-
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سرعت عمل متعجب  ینطور که خودش از اکه تعجبش را بفهمد، همان شناختیآنقدر دادفر را م سورنا

 شده بود. 

خندانش  یهااو گذاشت و خم شد و به لب یو جلو یزم یشد و دستش رو رو یکبه سمانه نزد دادفر

 نگاه کرد. 

 . کنمیاون خنده رو از رو صورتت پاک م-

سورنا فرصت کند از  کهیناز ا یشرفت. پ یرونسمانه بسته شد و دادفر به سرعت از اتاق ب هایلب

 برود دادفر وارد اتاق شد و به سمت او رفت. یروناتاق ب

 

 یادادفر با چهره یاتاق آمده، ول ینشماتت شود، که چرا بدون اجازه به ا یشهآماده شد که مثل هم رناسو

 نشسته بود اشاره کرد.  یشکه روبرو یشد و به سمانه و مرد بلند قد یکبرافروخته نزد

ز کجا ا یلشتماس نداشته، وک کسیچشده و با ه یردختر دستگ ینساعته ا یکمردک از کجا اومد؟  ینا-

  یده؟فهم

 و جواب داد.  یددستگاه کش یرو یفکر بود دست ینکه خودش هم در ا سورنا

هم خود خانم  یخبر نداشت. از طرف کسیجاونجا بودن ه یفیشر یریکه موقع دستگ یجز خانم خالق-

 گرفته باشه.  یلبراش وک دونمیم یدبشه، بع یردستگ یفیسمانه شر خواستیم یخالق

نگاه  کردیسمانه نشسته بود و با او صحبت م یکه روبرو یپیتو به مرد خوش یستاداکنار او  دادفر

 زمزمه کرد.  اختیاریانداخت و سرش با تعجب تکان خورد و ب یلوک یبه سر تا پا یکرد. سورنا نگاه

 . یستن یفیشر یلوک ینا-

 دادفر با تعجب نگاهش کرد. 

  ی؟چ یعنی-

 د. مرد اشاره کر یهابه لباس سورنا

 .ارزهیم یلیونهشت م یااز هفت  یشترمارکه. سرتاپاش ب یفشهاش مارکه، کفش و کلباس-

 رو کرد به دادفر که مشغول برانداز مرد بود. 

 رو بده؟  یپول ینچن تونهیچطور م یفی. شریپشبشه ت ینباشه که ا یادانقدر ز یدمرد با ینحق وکالت ا-

 . یداش کشگونه یوعقب رفت و سر خودکارش را ر یقدم دادفر

 . یدکن یقدر موردش تحق-
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 برود برگشت و به سورنا نگاه کرد.  یروناز در ب کهیناز ا پیش

 جا اون مغزت کار کرد.  یهباالخره -

 "یاز خودراض ییکهنشست. "مرت یزم یمشت سورنا هم رو یدرا که به هم کوب در

 

 . یستشهرام بد ن یانتظار برا یر کرد کمباال رفت و فک یراست به طبقه یکو  یدرا به هم کوب در

 بلند شد و لبخند زد.  یصندل یاز رو یانمبهوت ماند. آش یانآش یدناتاقش را باز کرد و با د در

 آرام در را بست و جلو رفت. 

  ی؟با جت اومد-

 گذاشت و نشست.  یزم یرا رو یفشو ک یدخند آشیان

 .دکریشرکت م یمسابقات رال رفتیم یدآراسته با-

 یرنبگ یمتصم کشهیساعت م یکها فقط خانم ی؟سرعت حاضر شد ینخودت چطور با ا یچی،اون ه-

 .کننیسر م ینهآ یرو هم جلو یدو ساعت بعد یرون،از در برن ب

 کرد.  یمتنظ یشبرداشت و کنار پا یزم یرا از رو یفشپا انداخت و ک یپا رو آشیان

 . یستمها نمن از اون خانم-

 او چشم دوخت و زمزمه کرد. یقعم یهازد و به چشم یهتک یصندل به پشت سورنا

 شک ندارم. -

 و لب مبل نشست.  یدجلو کش یخودش را کم آشیان

  ی؟کرد ییبازجو-

 گره خورد. یشدادفر افتاد و دوباره ابروها یادبه  سورنا

 اومد.  یلشوک یدهنرس یجهکرد و هنوز به نت ییسرگرد بازجو-

 . یدپرباال  یانآش ابروهای

 سرعت؟  ینبه ا-

 سورنا سر تکان داد.

ً دق- ساعت نشده  یکانقدر مهمه که  یک یبرا یفیبفهمم سمانه شر ید. بایمکن یقتحق یندر مورد هم یدبا یقا

 . فرستهیبراش م یلوک
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 چشم دوخت.  یشهاجا شد و به کف دستبهجا یصندل یرو یدر فکر فرو رفته و کم آشیان

  ها؟یشهو ش یکالبد شکاف یشآزما-

 یرا به باز یشموها وزیدیکه م یو بلند شد و پنجره را باز کرد. باد خنک یدکش یقینفس عم سورنا

 گرفت.

 یزی. مرگ هم در اثر خونریهکه مال چه مدل کنیمیم یقتحق یمو دار یهخارج ینماش یهمال  هایشهش-

 کردن بچه رو خفه کنن.  یقبلش سع یبوده، ول

 بود.  یهبه ناله شب یشرا فشرد. صدا یشهاصورتش نشست و چشم یرو یانآش هایدست

 بچه رو خفه کنه؟ یهدله که انقدر سنگ یک-

 لرزان او چشم دوخت.  یهاو به دست یدچرخ سورنا

 . یستنکم ن-

 . کردیو با دقت به او  نگاه م یاز هر حس یافتاد و به او نگاه کرد که خال یشپاها یرو یانآش هایدست

انقدر روت اثر بذاره که دلت سخت  یدنبا یفتهها باتفاق ینهزار بار هم ا ینه؟ اگر روز یشد حسیب-

 بشه. 

 او نشست.  یمبل روبرو یرا دور زد و رو یززد و م یپوزخند تلخ سورنا

 . شهیم یبرات عاد یگهبوده، د یتلخ یدیکه چش یتنها طعم یتتمام مدت زندگ یوقت-

 محکم سر تکان داد.  آشیان

  شی؟یناراحت نم لرزه؟یشه، دلت نم یعاد یدنبا یول-

 شد، انقدر محکم که رد انگشتش به جا ماند.  یدهلبش کش یرسورنا ز شست

 مرز گذشته.  ینناراحت؟ از ا-

 نگاه کرد و ادامه داد.  یانآش یبه اشک نشسته یهاچشم به

 چه خوب، چه بد. کنن؛یکه دارن عادت م یطیهمه به شرا یول-

که هزار  ییکه رو به غروب بود ختم شد. به جا یباز به آفتاب یپنجره یاناز م یانخط نگاه آش ادامتد

 . نشاندیبه غروب م یرا در دل هر کس ییروشنا یآرزو

 و بلند شد.  یدکش یقیعم نفس

 من برم، ممنون.-
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 . یستادا یشبلند شد و روبرو سورنا

 دلم بلرزه؟  دیبا یزیهر چ یبرا کنییکردم؟ فکر م یدتناام-

از  چقدر یندرا بپوشاند، که او نب یشهاتا چشم یدصورتش کش یرو ینگاهش نکرد و فقط دست آشیان

 بودن او ناراحت است.  حسیب

 . یبچه انقدر راحت حرف بزن یهدر مورد قتل  یرمبپذ تونمینم یهرچقدر هم که به قتل عادت کرده باش-

 یانآش ییرهو نگاه خ یستادا یشلند خودش را به او رساند و جلوسمت در رفت که سورنا با چند قدم ب به

رفتن دلش را سرد  ینا یدداشته باشد و برود که شا یفکر ینبگذارد او چن توانستی. نمیدرا به جان خر

 . کردیم

 او گرفت.  یدستش را جلو کف

 رفت.  یاو از دن دست پدرم تو دستم بود یدست لمس کردم، وقت ینمرگ رو با هم یتجربه یناول-

 زد. اشینهس یهمان کف دست رو با

لشکر آدم ردش کردم  یه یونرو دستام جون داد و از م یقمرف یرو با قلبم حس کردم، وقت یدرد بعد-

 که بتونم دفنش کنم. 

 ماند.  یشهااز دست رفته یانم ییبه او و قلبش جا یرهعقب رفت و خ قدمی

 یگزینو جا یاریتمام مدت عمرت اون رو کم م یکه برا یلمس کنرو  یزیدائماً چ یوقت کنییفکر م-

 مونه؟یجز خشم برات م یزینداره، چ

از خشم که نه، از  یستادها یشکه روبرو یحس کرد مرد یاش افتاد وقتشانه یاز رو یانآش یفک بند

 پر شده.  یدیناام

رو از  هایتانتقام تمام جنا خوادیم و دلم شمیم تریعصب یفتهکه م یفقط هر اتفاق سوزه،یدلم نم یگهد-

 . احساسمیبودنه، من ب احساسیاسمش ب ین. اگر ایرمبگ برهیآدم رو م یهراحت نفس  یلیکه خ یکس

 کردیکه هر روز آن را دوره م یانابود شده یایکه دن یند،را به او کرد که زخم و خشمش را نب پشتش

 . یندنب

 انداخت.  یینو سر پارا لمس کرد و ا یشبازو یانآش دست

رو ازم  یزمعز یکیاگر  کنمیفکر م یول ام،تجربهیموارد کامالً ب ینو تو ا یستمتو ن یببخش. من جا-

 ببرم.  ینهست رو از ب یزمبه قاتل عز یهکه شب یهر آدم خوادیمنم دلم م یرهبگ

. یدبخش یانآش خاکستر بود به دست یرز یشهکه هم یدستش نشست و حرارت و آتش یسورنا رو دست

 آتش گرفته.  یشمرد روبرو یزندگ یهاحس کرد دستش که نه، تمام وجودش از ترک
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 رفت. یرونو ب یدکش یروندست او ب یردستش را از ز تاببی

 

×××× 

 خونه؟  رسییم یک-

 را کم کرد.  یکراسپ یو صدا یچیدشان پبه کوچه آراسته

 . یگهساعت د یک-

 . کندیکه با حرص نگاهش م یدرا د یانآش ینهشد و او در آبوق ممتد از پشتش بلند  صدای

 دروغگو. -

 ینقهقهه زد و ماش خیالیبوق بلند شد و ب یرا زد که دوباره صدا یموترا قطع کرد و ر یگوش آراسته

 یفشرا خاموش کرد و به طرف آراسته که ک ینپشت سرش وارد شد و ماش یانبرد. آش یاطرا داخل ح

 رفت.  داشتیبرمپشت  یرا از صندل

  ی؟نکن یدارسحر من رو ب یتو که کله یارمب یناول من ماش ذارییچرا نم ری،یتو صبح زود م-

 اش گرفت. انگشت سبابه و وسط خم شده یناو را ب یرا بست و گونه یندر ماش آراسته

 نور نداره.  یدکه با تو شروع نشه که خورش یآخه روز-

 سرش را عقب برد.  یمو ک یدباال پر یانآش ابروهای

  خونی؟یرمان عاشقانه م یا کنییم ینعاشقانه تمر یهاجمله-

 اش حلقه شد و جلو رفتند. دست آراسته دور شانه

 کدوم.  یچه-

. یخترا به هم ر یشو موها یدسرش کش یرا از رو یانرا باز کرد و برگشت و شال آش یورود در

 لمس کند.  یحت یارا بکشد و  یشموها یمتنفر بود که کس

 یکفش را از پا یبه سخت یانداخل خانه. آش یدرا درآورد و دو یشهازد و آراسته کفش یادفر عصبی

 و وارد شد.   یدکش یروناش بشده یچیباندپ

 . یامبه نظر ب یشهو عاشق پ ینمت کنمیم یبابا دارم سع-

 . یزدرا به هم نر یشموها یانبه خودش گرفت و پشت مبل سنگر گرفت تا آش یمظلوم یچهره

 رو به جز تو ندارم که.  یخب کس-
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 . یستادآشپزخانه ا یبه دست جلو یرکفگ مادرشان

 ید؟باز شما دو تا زلزله اومد-

 لو رفت.استفاده کرد و آرام آرام ج کردیآراسته که به مادرشان نگاه م حواسییاز ب آشیان

  بانو. یمبرامون مر شهیدلت تنگ م یایم؟ب یدوست ندار-

. یچاندکه آراسته دستش را گرفت و به پشت سر پ یردرا بگ یشو دست دراز کرد موها یدبه او رس 

 . خندیدیبه او بود و آراسته م یانپشت آش

 . من که اون ...یهاول فکر کن طرفت ک یبکن یحرکت یه خواییم یآخه جوجه کوچولو، وقت-

 را باال گرفت و عقب رفت.  یشهااسته دستدستش را آزاد کرد و برگشت و چشم غره رفت. آر آشیان

 خودتون و... یمن شرمسارم. به بزرگ-

 آورد.  یینرا پا یششد و صدا یکنزد کمی

 .یدببخش یتحما یآقا یسردوش یشانس یهابه اون درجه-

 

 که پام ناقصه. یفح-

 رفت.  ییرا به دست او داد و به سمت دستشو یفشک آراسته

 . یفهرو بذار تو اتاق ضع یفمک ی،پات ناقصه، دست که دار-

 را به کمر زد.  یشهارا جلو داد و دست اشینهبرگشت و س ییدر دستشو جلوی

 . دهیمرد خونه دستور م-

 را آزاد کرد.  اشینهزد و س یزیر چشمک

 . یعادت کن خواهر-

 اش لبخند به لب خواهر و مادرش آورد.خنده یشد و صدا ییدستشو وارد

 

×××× 

به شدت به عقب رفت و  ی. صندلیدکوب ینزم یرا رو یشراک نشست و پا یصندل یرو کامران

جهان  یرا گرفت و به کتابخانه یصندل یهاتر به عقب و جلو... کامران لبخند زد و دستهبرگشت و آرام

 ماند.  یرهخ
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  ینجا؟ا یباز اومد کشییتو خجالت نم-

 گاه کرد. ن اشیجهان در روبدوشامبر آب یبه سرتا پا کامران

 . یدعمر بچمو ازم گرفت یهه ک یخجالت بکش یدخجالت بکشه، تو با یدچرا خجالت بکشم؟ دخترت با-

 جهان پوزخند زد 

 برات مهم بود؟  یلیخ-

 سر باال آورد و به او چشم دوخت.  یینشده به پا یلماند و ما ینزم یکامران رو پاهای

 . شهیبه تو مربوط نم ینشا-

 را باال انداخت.  یکشبار یهاند شد و جلو آمد و شانهاز جا بل بارهیک

کنم و اون بچه  یتازتون شکا کهینآق جهان، پس بهتره قبل  ا یستن یممستق یصراط یچدخترت به ه-

 عمراً. ی؟منو ترسوند ی. فکر کردیکن یممنه راض یکه ثابت کنم بچه یرونرو از گور بکشم ب

 .یدلو کشپر حرص دستش را گرفت و او را ج جهان

  ی؟من رو تلکه کن یاومد ذارهیشعله محلت نم یدید یرفت ی،دفعه رو کور خوند ینا-

  یدکش یرونمچش را از دست جهان ب کامران

 کنم.  یتازتون شکا تونمینشد. اون بچه که مال منه، م یخرش کنم، ول خواستمیآره، م-

دوباره  یاشد که مجبور به نبش قبر شوند و بک ییبه او ماند. اصالً دوست نداشت کار به جا یرهخ جهان

به  زدیکه برق م ییهاکارش رفت و کامران با چشم یزبه سمت م یع. سریندکامران را اطراف شعله بب

 شد. یرهانداخت خ یزم یو رو یدکش یرونکه از کشو ب یدسته چک

  یسم؟چقدر بنو- 

 و جلو آمد.  یدکش اشیغهبه صورت شش ت یدست کامران

 و تومنم خوبه. د یکی-

 است.  یفکث یادیمرد ز ینناباور نگاهش کرد و فکر کرد ا جهان

  یلیون؟دو م یکی-

 انداخت.  یشهادست یداد و وزنش را رو یهتک یزرا به م یشهاقهقهه زد، جلو آمد و دست کامران

 . یلیارددو م یکینچ؛ -
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آورش را به صورتش و لبخند چندش انداختیکه ابرو باال م یزد و به کامران یرونجهان ب هایچشم

 باال رفت.  یادشفر یصدا دفعهیکماند.  یرهخ پاشیدیم

  یکه؟من سر گنج نشستم مرت یتو فکر کرد-

 جهان انداخت.  یجلو یزم یبرداشت و رو یکرد و خودکار را از جا قلم یتصنع یاخم کامران

 من سر گنج نشستم، سر قبر پسرم.  یر،نخ-

 ت کرد داخل کشو و درش را محکم بست. جهان دسته چک را پر

 یداات پسر و کله یگهماه د یشکالش که ش یبه تو دادمینه دارم و نه اگر داشتم م یپول ینمن چن-

 . شهیم

را دور زد و  یزلبش نشست که کامران جا خورد. م یرو ایییذهنش جرقه زد و لبخند کذا بارهیک

 .یستاداو ا یجلو

  ی؟ودت بچه رو نکشته باشاصالً از کجا معلوم خ-

 عقب رفت.  یجاخورده کم کامران

 مردک؟  کنیینشخوار م یمعلومه چ یچه-

تا راحت  یخورش رو کشت یراث. مکردیشعله هم نبود بچه کمکت م یبه زندگ یبرگرد تونستییاگر م-

ه نفعته، . حاال هم که قبولت نکرده بکردییآب م یرسر خودش رو هم ز ید. شایاز شعله بکن یبتون

 . گیرییو پولت رو م کنییم یدو تهد یایم

 جلوتر رفت.  دیدیم یشها. جهان که ترس را در چشمرفتیقدم عقب م یمجهان ن یبا هر جمله کامران

 یاگر قاتل اون بچه هم نباش یمطمئن باش حت یچیمن بپ یاشعله  یبه پر و پا یگهبار د یهاگر -

 دار.  یباال کشونمتیم

بتواند از پول هنگفت بگذرد.  کهینتر از اکند و طماع یها بود که جا خالحرف ینودارتر از ار کامران

 را باال برد.  یشصدا

 بچه دارم.  دونستمیمردک من اصالً نم-

 از کجا معلوم؟ -

 .یاریمدرک ب یاری،سند ب یدِگِل دار که؛ با یخب کشهیمنو نم یقانون زرت-

 . یدصورت او کش یرو یرو دستش را با تحق یدخند جهان

 . شهیاونش هم جور م-
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 ینبه ا توانستی. نمکردیم یداپ یو راه کردیفکر م یداو؟ با یااست  تریففکر کرد خودش کث کامران

 یزدن داشت، حت یبرا ییهااو هم حرف کشیدیم یکبار یبگذرد. اگر کار به جا یانجر یناز ا یسادگ

 .کردیم یدشکه جهان با آن تهد یبه قانون

 

 یشروبرو یوارمبل نشست و به د ی. روکندیگزگز م یشراه رفت که احساس کرد کف پاها قدرآن

 شد.  یرهخ

را با  اشیمهبلند شد و احترام ن یشبا هم وارد شدند. سورنا از جا یامیدر باز شد و دادفر و ق بارهیک

 بدن کرخ شده به جا آورد. 

 کرد.  جلو رفت و دستش را دراز یعصب دادفر

 . یشهرام خالق ییگزارش بازجو-

سر تکان داد. دادفر مجبورش کرده بود از هر حرکت  یانداخت و او با شرمندگ یامیبه ق ینگاه سورنا

 سورنا به او گزارش دهد. 

 اشاره کرد.  یشبه مبل روبرو سورنا

 باهاتون صحبت کنم؟  تونمیم-

 او پرت کرد. یزم یبود را رو دستش یشهکه هم یدادفر باالتر رفت و خودکار صدای

 بعد نطق کن.  یس،برو اول گزارشت رو بنو-

 یامی. قیندرا نب یشهارا دور زد تا دادفر خشم خانه کرده در چشم یزپشتش را کرد و آرام م سورنا

عذاب  ستودیاو را م یشهبود که هم ییسورنا یرشاهد تحق کهینانداخته بود و از ا یینسرش را پا

 . کشیدیم

 و خودکار را برداشت.  یستادا یزپشت م ورناس

 نرفتم. -

 آورد.  یینرا پا یشجلو رفت و صدا دادفر

  یل؟دل-

 برود.  یروناشاره کرد که ب یامیبا دست به ق سورنا

 برود و سورنا دوباره به مبل اشاره کرد.  تواندیبه دادفر نگاه کرد و او با سر اشاره کرد که م قیامی

 . ینیدلطفاً بش-
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 نشست.  یدبا ترد دادفر

 منتظرم. -

 . یدگذاشت و خودش را جلو کش یزم یرا رو یشهانشست و آرنج یصندل یرو سورنا

 تونهیراحت م یلیخ یلوک یهجز چند تا عکس،  یمندار یشهرام خالق یهعل یمدرک یچما ه یقتدر حق-

دوستانه باشه و شهرام  یباطفقط از سر ارت تونهیم یفیهاش با خانم شردو ساعته آزادش کنه و تماس

 کار دست داشته.  ینکامالً حاشا کنه که تو ا

 داد و لبخند زد.  یهبه پشت مبل تک دادفر

  ی؟کرد یرشو چرا دستگ-

 . یدسورنا باال پر ابروهای

 . یدخودتون دستور داد-

  زنی؟یها رو محرف ینا یپس چرا حاال دار-

 سش را آزاد کرد. و نف یدکش یشموها یانم یکالفه دست سورنا

 یداشهرام، اونم با مدرک راه حل پ یریدستگ یفکر کردم و برا یهقض ینبه ا یکاف یچون به اندازه-

 کردم. 

 . یدکش یشهالب یتکان داد و دستش را گوشه یسر دادفر

  ی؟چه فکر-

 یخکوبم یاو لحظه کردیاخم م یااش و دادفر لحظهجلوتر آمد و شروع کرد به شرح دادن نقشه سورنا

 . کردینگاهش م

  یت؟حما یگرفت یادرو از کجا  هاییبچه ابتدا یشگردها ینا-

 ینمرد را ب ینآنقدر صورت ا یگذاشت و بلند شد و آرزو کرد روز یزم یدو کف دستش را رو سورنا

 ها فشار دهد تا له شود. دست ینهم

 امتحان کنم.  یداجازه بد-

ماند. سورنا در انتظار  یرهخ شدیفشرده م یزم یاو که رو یهادر سکوت به خشم و کف دست دادفر

 شد.  یدسف یشهاآنقدر که خون از بند بند انگشتش فرار کرد و دست شد،یم یشترجوابش فشار دستش ب

 برداشت و نگاهش کرد.  یزم یرا از رو یشهابلند شد دست یشدادفر از جا وقتی
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که بازداشت  ییتو ینسوءاستفاده کنه و فرار کنه ا یشداگر جواب نده و شهرام از آزا یباشه، ول-

 . شییم

کرد تا از در  یاش او را همراهبه خون نشسته یهاسرش را به عالمت موافقت تکان داد و چشم سورنا

 رفت. یرونب

 

را  یاوارد اتاق شد و سورنا خم شد و برگه یامیرا صدا زد. ق یامیدر کامل بسته نشده بود که ق هنوز

 شهرام را امضا کرد و به طرف او گرفت.  یگذاشت و دستور آزاد یزم یرو

 داره.  یخوب یلوک یفیبهش برسون که شر یجور یهکن و آزادش کن. در ضمن  یعذرخواه-

 رفت. یرونبرگه پاجفت کرد و بعد از احترام ب یاسم رو یدنجلو رفت و با د قیامی

و کوتاه چشم گرداند  یکبار هاییلهم یانو از م یستاده ادر بازداشتگا یرفت و جلو یینپا یعرا سر هاپله

 . یدرا بغل کرده بود را د یشکز کرده بود و پاها یاتا شهرام که گوشه

 . یشهرام خالق-

و  یدچه بگو کهینو خسته شده بود از فکر ا برندشیم ییبازجو یبرا دانستیشهرام باال آمد. م سر

 د. زودتر خالص شو خواستی. میدچه نگو

 . یآزاد-

و با  یدهپوس یاگرفت به موکت قهوه یشچنان از جا بلند شد که پااعتماد نداشت. آن یشهاگوش به

 سرش را بلند کرد.  کردیحس م یشکه در پاها یخورد. با تمام درد ینصورت به زم

 آزادم؟ -

 کرد.  را بلند یشاش گرفته بود خودش را کنترل کرد و صداکه از حالت او خنده قیامی

 . یرونب یاپاشو خودت رو جمع کن ب-

که کنار راهرو  یزیپشت م یامیبه درد به سمت در رفت. ق اهمیتیگذاشت و ب یشزانو یرو دست

 برگه اشاره کرد.  یینگذاشت. به پا یشرا جلو یاو برگه یستادبود ا

 رو امضا کن. ینجاا-

 و برگه را به سمت او گرفت.  چطور امضا کرد یدو نفهم یدقاپ یامیرا از دست ق خودکار

 نگذاشت حرف بزند.  قیامی

 یدکه براش فرستادن شا یحاذق یلکه فعالً گرفتاره، البته با وک یفیاون خانم شر ی،خوش شانس یلیخ-

 . یدنکش یلتو کارت به وک یول یرون،ب یادبتونه ب
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 یشهاآورده؟" دندان یلا وکماند. "سمانه از کج یوارد یزرد شده هاییکاش یاش رودرشت شده هایچشم

 . یزم یشد و خودکار را پرت کرد رو ییدههم سا یرو

 برم ؟ تونمیم-

 یکشآمد و نزد یرونب ییها باال رفت، سورنا از اتاق بازجوشهرام از پله یسرتکان داد و وقت قیامی

 شد. 

  ی؟بهش گفت-

 بله قربان.-

  ی؟که گفتم رو انجام داد یکار-

 شهرام را به طرف او گرفت.  یامضا شده یرگهلبخند زد و ب قیامی

 دنبالشه.  یابهر-

 سورنا برگه را گرفت و سر تکان داد. 

 خوبه.-

××××× 

 نشستند و آراسته ظرف ساالد را برداشت.  یزم دور

  یلشه؟وک یک یدیفهم-

 پدرش گرفت.  یرا جلو اشیاز کوکو سبز یالقمه آشیان

 خردمند.-

 مانده بود.  یانآش یهابه چشم یرهتش نگرفت، به او نگاه کرد که خپدرش لقمه را از دس وقتی

 شده بابا؟  یچ-

 به جلو خم شد.  یکم یردلقمه را بگ کهینبدون ا پدرش

 خردمند؟  یامکس-

 سر تکان داد.  یانماندند و آش یرهبه او خ یانو آش آراسته

  شناسیدش؟یبله، م-

 اره کرد که پارچ دوغ را به او بدهد. اش یملقمه را از دست او گرفت و به مر علی

 . یدمکه د هاییهیلوک یناز بهتر یکی-
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 اش را کنار بشقابش گذاشت.آراسته لقمه

  کنن؟یم یپول هر کار یکه برا ییهااز اون یا ی،درست و حساب هاییلاز اون وک-

 گرفت و جواب داد. یمدوغ را از مر یوانل علی

 ینا یبرا یلوک یهخودشون و  یدارن برا یاییو ماف یباند باز کنه،یکار م ینماس یایدن یکالً برا-

 الزمه.  هاشونیباندباز

 . یددو چرخآن یننگاهش ب یبه هم گره خورد و عل یانآراسته و آش نگاه

  ی؟به جناب سروان و بهش بگ یزنگ بزن یستبهتر ن-

 بلند شد.  یشتکان داد و از جا یسر آشیان

 . رمیتماس بگ برم ید،ببخش-

با پشت  یماو را برداشت. مر یبه سمت اتاقش رفت و آراسته بشقاب غذا یانتکان داد و آش یسر علی

 دستش.  یقاشق زد رو

 . گردهیاالن برم-

 . یدکرد و خند یرا در بشقابش خال یانآش یکوکوها آراسته

 .یرهس یربرگرده س یوقت-

گوشش  یرا رو ینگاه کرد و گوش یههمساو به چراغ خاموش اتاق دختر  یستادکنار پنجره ا آشیان

 سورنا لبخند به لبش آورد.  یخسته یگذاشت. صدا

 سالم. -

  ی؟سالم. خوب-

 خوبم. -

بود لبخند به لب  یدهرا شن یانآش یکه صدا ینابلند شد و به سمت اتاقش رفت. آرم ینااز کنار آرم سورنا

 نگاهش کرد تا وارد اتاقش شد. 

 ت بدم. به یخبر یهتماس گرفتم -

 . یدهنگام را نفس کششب یمپنجره را باز کرد و نس الی

 خب؟ -
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دلخور به آسمان صاف و پرستاره نگاه کرد. خشک بودن  یاو را قلقلک داد و کم یادخترانه حس

به او ندارد. نتوانست  یحس یچه کردیقدم نشده بود فکر م یشاگر خودش پ زد،یسورنا دلش را چنگ م

 ا نزند. تحمل کند و حرفش ر

  ی؟چرا انقدر خشک-

 .یدتختش دراز کش یسورنا نشست و رو یهالب یلبخند رو 

 که سوال بود، خبر نبود! ینا-

و سورنا او را تصور کرد  یچیدپرده را دور انگشتش پ یاو گوشه یپر حرص از جواب سر باال آشیان

 .چرخاندیرا دور انگشتش م یزیکه چ

 . شهیچروک م-

  ی؟چ-

 . پیچونییدور انگشتت م یدار که یهمون-

 دستش را تکان داد تا پرده از دور انگشتش باز شد.  یعبه پرده کرد و سر ینگاه آشیان

  ی؟دار یندورب-

 را دوره کرد.  یانآش یهاچشم بست و چشم سورنا

اهات ب کهینکنم، نه ا یتو رو زندگ خوامیحرکاتت دقت کنم. م یبه همه شهیدارم که باعث م ینه، حس-

 کنم.  یزندگ

 اش مشت شد. صورت داغ شده یاش نشست و انگشتان سردش روگونه یرو یانآش دست

 تو رو به اشتباه بندازم.  یااشتباه کنم،  خوامی. نمیمبذار بشناسمت، بشناس-

 و آن را صاف کرد.  یدکش یفشلط یروتخت یتخت نشست و دستش را رو یرو آشیان

 نوع شناخته.  یکهم  ینا-

 سرش گذاشت.  یرو کف دستش را ز یدشانه خواب یکبه  رناسو

  ی؟چ-

  ی؟هنرمند کنییمرد هنره، فکر م یک یابراز احساسات برا-

قلبش  یحس کرد حت یبشد و عج یخال یانجز آش یو هر کس یزچشم بست و ذهنش از هر چ سورنا

 یهابود که با چشم یانآشو حاال فقط  زدیکه روز و شبش را رقم م یاز هر حس بد یاست، خال یخال
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ذهن و قلبش  یانآش یو موها یدبالشش کش ی.  دستش را روزدیآلودش به قلبش رنگ ماشک یشههم

 را نوازش کرد. 

 نباشم.  تونمیبره نم یشپ طورینهم -

سکوت کردند  یلحظات یتخت انداخت و چشم بست و نفسش آزاد شد. هر دو برا یخودش را رو آشیان

 ساختند.  یاکمان رو یناحساسشان رنگو هر کدام از 

 نشست. آراسته سرش را داخل برد.  یعکرد و سر یاررا هوش یانکه به در خورد آش یاتقه صدای

 شد؟  یچ-

 هنگام جرم مچش را گرفته باشد لب زد یانگار کس آشیان

 . یچی...هیچه-

در اتاق را  دادیتکان م یشکه برا یشده و انگشت یزر یهامتعجب نگاهش کرد و بعد با چشم آراسته

 رفت.  یرونبست و ب

 آراسته بود؟ -

 نفسش را آزاد کرد.  آشیان

 آره. -

 شد.  یرهتخت نشست و به شب و ماه خ یرو سورنا

 بود؟  یحاال خبرت چ-

 بلند شد.  یشاز جا زدهیجانسورنا گفت و او ه یپدرش را برا یهاحرف آشیان

 . یشما زودتر خبر داد یول کنن،یم یقها دارن در موردش تحقبچه-

 لبخند زد و سورنا ادامه داد.  آشیان

  ی؟چ یعنی ینا دونییم-

 . یجهان خالق یاوسطه،  یفرهاد سهام یپا یا یعنی-

 سراغ فرهاد.  ریمیاول م-

شان گفته بود و رابطه یکه در پزشک قانون ییهااست. حرف یانفرهاد در م یهم مطمئن بود که پا آشیان

 . یایدباشد که فرهاد به کمکش ب یمحکم یلدل ستتوانیم

 خوبه.-
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 خواستیبشنود، نم ییاو صدا یبعد از صدا خواستینم یانخوابش برد و آش یاز خستگ سورنا

 ها را دوره کرد تا خوابش برد.را فراموش کند و آنقدر آن یشهاحرف

 

××××× 

 . شدینم ینفرهاد بلندتر از ا صدای

راجع به دور انداختن  یطالق که انگار دار گییانقدر ساده م کنم؟یکار رو م ینمن ا یتو فکر کرد-

 !زنییحرف م یدهگند یبس یلوک یه

در راه بود و او خوشحال  ییزو پا رفتیم ی. هوا رو به خنکیچیددور خود پ یشتررا ب یسفر یپتو شعله

 . رسدیاش مبود که فصل مورد عالقه

قرارداد بوده که حاال  یهتو و پدرم  یننبوده. ب یاوقت عالقه یچتو ه من و یننکن فرهاد، ب یشجنجال-

 .ینهم کنم؛یمن فسخش م

 شد.  یرهبه او خ یردافتاده که شعله آنقدر مصر است که طالق بگ یچه اتفاق کهیناز ا یجگ فرهاد

 وسطه، نه؟  یکهاون مرت یپا-

اومده که امروز جرات کنم بهت بگم  یرتگبود انقدر  طوریننه. اگر ا یحرفت بودم، ول ینمنتظر ا-

 . خوامیرو م یگهد یکی

 و دستش پشت گردنش ثابت ماند.  یدکش اشییخرما یموها یانم یکالفه دست فرهاد

 تو چه مرگت شده؟ -

 را بلند. یشبه او نشست و پتو را پرت کرد و صدا یرهخ شعله

 . ینتوان تحمل کردنت تموم شده، هم-

 آوردیم یادبه  یدنشدوستش نداشت و با هر بار د گاهیچنگاه کرد که ه یله به مردچشم بست و شع فرهاد

 زن.  یک ینه حت دید،یم یتموفق یکه او را پله یشده. مرد یاهاش سشناسنامه ییبه چه بها

که  دونییو خودت هم م شهیگرم نم یاز من آب یگهفرهاد. به هر حال د یمبذار با آرامش تمومش کن-

 . یکن یزندگ یبا کس ییبدون منفعت جو تونیی. تو نمشهیتموم متحملت 

را  یششاو گرا یبعدها سرد یبوده، ول طورینا یلاوا یددهان باز کرد که اعتراض کند، که بگو فرهاد

ها هر سال ینندارد. در ا یریتاث دانستیم یول اش،یوانهنفوذ در او د یبرا اشیکرده و ناتوان یشترب

 مصرتر است.  یگریاو از هر زمان د دانستیرفته بود انجام داده بود و فرهاد مکه گ یمیتصم

 باشه شعله، باشه. -



 
 

      t.m\torfegan                           www.torfegan.ir                       ins:romantorfegan                      

 

P
ag

e
2
9
2

 

 خواست،یم یی. خسته بود و فقط رهایچیددر خود پ ینو مثل جن یدتکان داد و دراز کش یسر شعله

ز اتاق خارج شد به او نگاه کرد و بعد ا یبا اسارت همراه باشد. فرهاد کم اشییتنها خواستینم یگرد

موقع چقدر آن وخانه سر کرده بود  ینکه در ا ییداد و به اطرافش نگاه کرد. به روزها یهو به در تک

نوزاد را در آغوشش گذاشتند و او چشم  یوقت یاش، ولو شکم برآمده یسخت بود تحمل شعله و باردار

 شد.  قشنگ یشبرا یزهمه چ کرد،یدوخت که دستانش را گرم م یابه معجزه

اش بزرگ شد و بعد شانه یرو یچشم دوخت که تا چهارسالگ یجلو رفت و به عکس بزرگ پسر کمی

 یول ی،بود و نه پدر خوب یکرد. شعله حق داشت، او نه همسر خوب یشاست رها یمارب یدکه فهماز آن

 یشبها ،ده بودبودن با شعله دا یبرا ینیسنگ ی. او هم بهایندازدتفاله او را دور ب یکحق نداشت مثل 

ً نها دانستیکرده بود و م یکیبود که شب و روزش را  یپسر خواهد شد و  یزاو صاحب همه چ یتا

شد  اشیشد، تازه متوجه مزاحم زندگ یداز شعله و مهرش ناام یوقتجا بند نخواهد بود.  یچدستش به ه

 برود. یرونشعله ب ی. حاال که او حذف شده بود حاضر نبود از زندگکردیاو را کالفه م ینو ا

 

 یبه زود دانستینشست و منتظر جهان شد، م یصندل یرفت و رو یینپا یبه طبقه ینسنگ یهاقدم با

 . شودیم یدااش پسر و کله

 حرفیرا به او گفت و او ب یزهمه چ یدادفرهاد با داد و ب یدهو نرس یده. رسیدساعت بعد رس یمن جهان

شعله شک داشت. آنقدر سکوت کرد تا فرهاد خسته شد  یانتخابش برا نگاه کرد که حاال به یبه فرهاد

 زد.  یروناز خانه ب نتیجهیو ب

 یدهد بجنگد. صدا ییرشتغ تواندینم دانستیکه م یزیچ یتر از آن بود که بخواهد براجهان خسته 

در دخترش را . آنقآمدیهر پله فرود م ینگاه کرد که محکم رو اشیدهکش یو به پاها یدشعله را شن

نفوذ  او یکه رو ییهاست. گذشته بود روزهاقدم ینبه استحکام هم یمشکه بداند هر تصم شناختیم

که حال  یچشم دوخت، به دختر یشمبل نشست و او به روبرو یرو یداشت. شعله بدون سالم و حرف

 . و پر آشوب یعصب یمسخ شده و سرد، گاه یاو را کالفه کرده بود؛ گاه یشروزها ینا

 چرا؟ -

آسمان محو شود  یانم ییدستان زن قاب شده در تابلو جا ینگاهش نکرد، دوست داشت رو یحت شعله

ً و نها کردیرا دوره م اشیتمام زندگ یدوقت باچرا که آن یدبه او نگو کسیچو ه  . رسیدیجا نم یچبه ه یتا

 خسته شدم. یمزندگ هاییشهاز هنرپ یگهفقط د-

 کرده؟  یفرهاد کار-

 یبلند شد و روبرو یشدهد. از جا یحتوض یکس یبتواند برا یاز آن خسته و دلزده بود که حت بیشتر

 یبود، او را از زندگ یمحافظ خوب یکه هرچند پدر نبود، ول ی. پدریستادا اشیمرد خوش پوش زندگ

 از خوب و بدش. کرد،یمحافظت م
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  ید؟بذار یرمن تاث یرو تونیدیشما م کنهیفرهاد انقدر احمقه که فکر م-

 باال گرفت.  بود را یدهاش را که به گردنش چسبعرق کرده یو  موها یدکش یقیعم نفس

 بدم.  یحتوض خوادیلم نمدکنم و  یزندگ خوامینم یگهفقط من د یه،فرهاد خوبه، اصالً عال-

عله که از ش ینجهان بسته شد. نگاه شهرام ب یهاجهان لب باز کرد، شهرام وارد هال شد و لب تا

 . یدچرخ یدهو جهان رنگ پر باریدیآتش م یشهاچشم

 شده؟ یباز چ-

 ها بود خفه کرده بود.سال یدکه شا یادیزد، فر یادپر خشم به او اشاره کرد و فر شعله

من سرک  یخصوص یتو زندگ دیدیکه به خودتون اجازه م یدقدم برام برداشت یککدومتون  یید،بفرما-

  ی؟نشدنمم قرارداد بست یاجدا شدن  یفرهاد جدا شم، نکنه برااز  خوامیم ید؟بکش

خوشحال  ییخبر جدا یدنگذاشت و بلند شد و شهرام با شن یشزانوها یلرزانش را رو یهادست جهان

 . آمدیبدش م مکیدیکه مثل زالو او را م یاز فرهاد یشهشد. خواهرش را دوست داشت و هم

 شعله را هم متعجب کرد.  یکه حت جهان آنقدر خسته و شکسته بود صدای

 بکن؛ فقط مراقب خودت باش.  یدوست دار یهر کار کنم،یدخالت نم-

 یدبع ینه نگاه شهرام از در کنده شد و نه شعله. از جهان خالق یهرفت تا چند ثان یروندر خانه که ب از

کدام از فرزندانش قابل  یچه یداده بود برا ییرحد تغ یناو را تا ا یزدخترش، چه چ ییجدا یرشبود پذ

 لبخندش سر تکان داد.  یدن. شعله با دزدیلبخند م یدههنوز شهرام گرم خبر شن حالینهضم نبود و با ا

  یده؟رس یمواد مفت ییاز جا ی؟خالق یآقا یشادمان-

 شعله جلو رفت.  ییهبه کنا اهمیتیخودش را جمع کرد و ب شهرام

  شی؟یجدا م یواقعاً دار-

و از شکستن و  داندیبرادر نابرادر چقدر از قلبش م ینمت افسوس تکان داد و حس کرد ابه عال سری

 زند؟یشاد لبخند م طورینکه ا اشیتمام شدن فصل هزارم زندگ

  ی؟تو که خوب بوده، تو چرا خوشحال یبد بوده، برا یهر ک یفرهاد برا-

 لب باز کرد. اختیاریب شهرام

 دوستت نداشته و نداره.  کهینا یزت سوءاستفاده کرده، براا یشهفرهاد هم کهینا یبرا-

 برادرش گذاشت.  یشانه یبسته شد. دست را رو یشهانگاهش کرد که لب یخکوبم یجور شعله

 اسمت رو عوض نکن.  کنیینگاه م ینهفرهاد؟ تو آ یا زنییراجع به خودت حرف م یدار-
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خودش  کهینزدن نداشت جز ا یبرا یدوخت. حرف خواهرش چشم جانیو به لبخند ب یدشهرام پر رنگ

و ببرد،  یردچقدر آرزو کرده بود که دست شعله را بگ دانستیخواهرش را دوست داشت. فقط خدا م

 . یستدکه بتواند پشت خواهرش با یستن یمرد دانستیم یول

 یاماها بودن ش یکه ته خطم مورد عالقه یمن یبرا یول دونم،یم ی؟تو دوستم داشت یبگ خواییم-

 نداره.  یتینبودن اصالً اهم

 ین. آنقدر ابیندیچشم او اشک م یبار شهرام حس کرد در کاسه یناول یاو فاصله گرفت و برا از

 بغض کرد و به سمتش رفت.  اختیاریبود که ب یبصحنه عج

 . یخواهر-

 قدم عقب رفت و اشک هنوز حلقه نبسته را پاک کرد.  یک یعسر شعله

اسم شعله براش  یکه روز یوم شده شهرام، به همه بگو، به جهان، کامران، فرهاد و هر کستم یگهد-

 . گردهیبرنم یگهباشه، بگو رفته و د تونهینم یگهد یست،ن کهینمعنا داشته بگو شعله نه ا

عاً واق بارینا دانستیکرد. م یهگر محابایها بغض شهرام را ترکاند و بپله یرو یعشسر یهاقدم صدای

. شودیکرد که حس کرد دارد خفه م ینیقلبش آتقدر سنگ یتواقع یناو را از دست داده و از حس ا

 زد. یرونرا تحمل کند و از خانه ب ینو سکوت سنگ یینتوانست تنها

 

به  یاو دست یدنبود با د یسهام یکه از پشت درخت مراقب خانه یو راه افتاد. مرد یدرا به هم کوب در

لرزان شهرام او را به تعجب  یهاآمد و دنبالش راه افتاد. شانه یرونو از پشت درخت ب یدکش یشرتشت

 کار را تمام کند. ینامروز ا یدبا دانستیمهم نبود و م یشبرا یانداخت، ول

 را بلند کرد. صدایش

 داداش.  ی،ه-

با شلوار شش آن مرد  یاته یدنکه از پشت سرش بلند شد سرش را برگرداند. با د یاگونهالت لحن

را سست  یشکف دست پاره بود پاها یک یاش به اندازهکه سر شانه یاهشس یشرترنگ و ت یخاک یبج

 شد.  یکنزد داشتیمکه گشاد گشاد بر ییهاکه از بدنش فاصله داشت و قدم ییکرد. مرد با بازوها

 شهرام، کمر او را خم کرد.  یشانه یدستش رو یضربه

  یتی؟صفا سعشق و حال و  ی؟چطور-

 . یدلرزدرشت شده نگاهش کرد و بندبند وجودش  یهاشهرام را مشمئز کرد و با چشم لحنش

 ی؟هست یتو... تو ک-
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آرنج و ساعدش فشار داد و راه افتاد. شهرام با گردن  ینو آن را ب یچیددستش را دور گردن او پ مرد

 شد.  یدهو کشو قامت خم شده از ترس به دنبال ا کشیدیم یرکه ت یدردآلود

 من ...-

 گوش او برد و لب زد. یکرا نزد سرش

 اجلتم. -

و  یدکش یروندست مرد که به عمد آن را شل کرده بود ب یرنتوانست تحمل کند و گردنش را از ز دیگر

 زد.  یادفر

 تو ؟  گییم یچ-

 . یدزد که تا حلقش معلوم شد و مچ دست او را گرفت و جلو کش یزشت یقهقه مرد

 . یپخوش ت یافاضاتم تموم شه جوجه یذاشتِد ن-

 یشموها یان. باد میچیداش پخنده یشهرام انداخت و باز صدا ییدهاتو کش یبه سر تاپا یرآمیزیتحق نگاه

ها را صورتش انداخت. آن یآن را رو یو دو شاخه یچیدو با ژل و تافت فر کرده بود پ یکه به سخت

 رو به باال انداخت و ادامه داد. 

 .یخواهرتو تلکه کن خواییو م یشکشت دونمیم یدمت،د دزدیدییبدبخت رو م یاون بچه یداشت یوقت-

. ضربانش را در دهانش حس شودیم یدهد یشهالب یانشهرام باز ماند و حس کرد قلبش از م دهان

 حرف بزند.  توانستیآنقدر خشک شده بود که نم یشها. لبکردیم

 ُمنََور؟  یدیترس-

 او اشاره کرد.  یست به سرتاپاد با

 واال.  ینوبر یز؟بچه. خالفکار و انقده تم زنهیجات برق مکه همه یدیکش یغانقده به خودت ت-

 . کردیو خودش را گم و گور م رفتیم یدبه اطراف نگاه کرد و دنبال راه فرار گشت، با شهرام

 کرد.  یشترمچش ب یرو چه در سر دارد و فشار را یدگردان او  فهم یهااز چشم مرد

تا االن خف شدم؟ که  یواس چ ی. فک کردکنمیم یداتپ یخام به سرت نزنه، گورستونم بر یاالتخ-

  یدابی؟سرخاب سف یبذارم در بر

 یدنمحل د ینو با تعجب به مرد نگاه کرد. در ا یدآخر را شن یجمله شدیها رد مکه از کنار آن زنی

و  یدبه صورت زن پاش ی. مرد لبخند چندش آوریدزن را درهم کش یوهامثل او نادر بود و ابر یافراد

 برداشت تا دور شود.  تریعرا سر یشهااو قدم

 مچ شهرام در حال شکستن بود. 
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 . یکهمرت یدستم رو شکست-

 کردیو او را نگاه م گشتیمزن و سرش که دائم بر یدنبه حالت دو کهیو در حال یداو را جلو کش مرد

 ته بود گفتچشم دوخ

کم  ییجاها یهو لوت بدم، آخه ما خالفام  یبرم کالنتر خواستمینشکستم نفله، اولش م ییتوهنوز جا-

 داشت؟  یخواهرت چه حال یبچه، اونم بچه یه.  مردک کشتن یاریمم

 یششته ر یبه او مانده بود. مرد با دست آزادش رو یرهخ زدیم یرونکه داشت ب ییهابا چشم شهرام

 و ادامه داد.  یدکش

 یدار یزیاگر چ ینیمبب یمکم حروف بزن یه یامگفتم ب شه،ینم یدمونعا یچیه طوریینا یدمخب، د یول-

 . یمصاحابو آرومش کن یوجدان ب ینو ا یم. وگرنه که بریممام بسلفه، آه... خفه ش یکه برا

 رش را باال آورد. . بعد از چند لحظه سیدانداخت و مرد به حالت او خند یینسرش را پا شهرام

  یدی؟د یتو چ-

 مرد شانه باال انداخت. 

 منم دنبالت اومدم.  ی،و ِد برو که رفت ینتو ماش یشکه انداخت یدمتد-

کارش  کردیم یدادرز پ ییها جاحرف ینبه شماره افتاد. اگر ا یشهاشد و نفس ینشهرام سنگ گلوی

حاشا کند.  تواندیندارد و م یسند و مدرک یچه یشکه مرد روبرو یدنرس ینذهنش به ا یساخته بود و حت

 . زدیاو حرف اول را م یترس برا

 من اون رو نکشتم. -

 را جمع کرد و سر تکان داد.  یشهالب مرد

 . یشآره جون عمت، تو نکشت-

 شهرام به التماس افتاد. 

 . یدمشباور کن من نکشتمش، ندزد-

 . یچیدشهرام در کوچه پآخ بلند  یکرد و صدا یشترفشار دستش را ب مرد

من  گییم یدمت،د گمیم ری؟یقل دو قل م یهنشئه که واس من  یامن خمارم  یمردک فک کرد-

  یدم؟ندزد

 عقب رفت.  یدستش را رها کرد و قدم بارهیک

 یفکرشم نکن بتون یام،و فردا م رمی. حاالم میکبترسونمت، اومدم بگم منم شر یومدمن یق،رف یبینب-

 دورو برا بپا گذاشتم واست.  ینه اصالً را نداره. همک یفرار کن
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 سر چرخاند و به اطراف نگاه کرد.  یعسر شهرام

 . یبینیشونب یسنگرد. قرار ن یخودکیب-

 او که کم مانده بود از ترس سکته کند.  یشانه یو زد رو خندید

 . یقما کارمون درسته رف-

 عقب رفت و دستش را بلند گرد.  یگرقدم د دو

 کش.بچه ینالوت شهیم یدارسراغت، پول باهات باشه که واال وجدانم ب یامردا مف-

 

را ستون  یشهاافتاد و دست ینآنقدر به او نگاه کرد تا در خم کوچه گم شد و بعد با زانو به زم شهرام

دستش را سوزاند. ذهنش آتش گرفته بود و  یشو گرما ی. زبریددست کش یزبدن کرد و به آسفالت تم

 شد. نزدیک یاز جا بلند شد و به اطراف نگاه کرد که مرد یدهکار کند. ترسچه یدبا دانستینم

 حالت خوبه جوون؟ -

 یالو خ رفتیم ید. بایددو یابانگرفت و به سمت خ یدهکه سمتش دراز شده بود را ناد اییدهچروک دست

نگاه کردن به  یرو شدیگر مباشد که ا یرماجرا گ یندر ا یشپا خواستی. نمکردیخودش را راحت م

 لب غر زد.  یرشعله و جهان را نداشت. ز

 خدا لعنتت کنه زن. -

بود که  یستادههنوز نا ینبلند کرد. ماش یتاکس یناول یو دستش را برا یستادسر کوچه ا زناننفسنفس

 جلو.  یصندل یسوار شد و زد رو

 . دمیبهت م یبخوا یهر چ یفت،زودتر راه ب-

 نگاهش کرد.  ینهآ جوان از پسر

 کجا؟ -

 . گمیبرو بهت م-

 که راه افتاد، سورنا فالشر را زد و به دنبالش حرکت کرد.  تاکسی

 اش مشخصه. از عجله خوایم،یکه م ییجا رهیم یممستق-

 . یدکش یینجمع کرد و خودش را پا یرا کم ینششکاف سر آست حیاتی

 . رهیکجا م ینیمبب یمبر-

 جا شد. بهجا یکم یاتیو سورنا با فاصله به دنبالش. ح یچیدپ یفرع یابانخ یکبه  تاکسی
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 درسته سروان؟   یفتیم؛جلو م یلیخ کنمیبشه، فکر م یدبشه که با یاگر اون-

واال دادفر کارش  افتاد،یاتفاق م ینا یدجا کرد و سر تکان داد. بابهچشمش جا یرا رو ینکشع سورنا

 رهنگ. و از آن بدتر س کردیرا تمام م

 در ذهنش دوره شد. ینشو نگاه چرک یچیددر گوشش پ یسرهنگ توکل یصدا 

بگم مجبورم که شما رو از پرونده کنار  یدسروان، با یاریدبه دست ن یاگر سرنخ مهم یگهتا سه روز د-

 بذارم. 

پرونده نشست و آن را  یرو یشد. دست توکل ییدههم سا یرو یشهاانداخت و دندان یینرا پا سرش

 زد.  یآب یپوشه یو با پشت دست محکم رو یدخودش کش یلوج

خودت رو قبول  یحات. خودت توضشهیقتل و تمام پرونده تو چند صفحه خالصه م یهو  ییآدم ربا یه-

 که من قبول کنم؟  کنییم

 شد.  یرهخ یتوکل یسبز موس یهابلند کرد و به چشم سر

 . یستتو دستمون ن یزچ یچگ، عمالً هاز دستم براومده کردم جناب سرهن یمن هر کار-

 بلند شد.  یصندل یفنرها ینشست و صدا یصندل یرو سرهنگ

 . یمبه همه جا برس یچیکه از ه یمهست جاینما ا-

 دهان باز کرد حرف بزند که سرهنگ نگذاشت.

 ذارمتیبه کل از پرونده م یا کنی،یپرونده رو حل م ینا یاسروان،  دمیسه روز بهت فرصت م-

 کنار. 

بود و مطمئن بود  ینسنگ یلیخ یشسرهنگ برا یمتصم یننداشت و ا یناتمام یپرونده یچسورنا ه و

 بسته شد.  یاتیح یادفر یبا صدا یتوکل ینماسر دادفر است. لبخند دندان یرز هاینا یهمه

 از کنارش رد شد.  یبوق ممتد یبا صدا یونو کام یچاندفرمان را پ سریع

 سروان؟حالتون خوبه -

 داشبورد پرت کرد.  یرا رو ینکشو ع یداش کشبه عرق نشسته یشانیپ یرو یدست سورنا

 خارج از شهر.  یبود، ول یاطرافش نگاه کرد، هنوز دنبال تاکس به

 کجاست؟  جاینا-

 متعجب نگاهش کرد.  حیاتی

 . ینقزو جاده-
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 کرد و سر تکان داد. یادرا ز کولر

 اصالً حواسم نبود. -

را نگه داشت. اگر به  ینو سورنا ماش یچیدپ یفرع یجاده  یکبه  ینداده بود که تاکس یجواب حیاتی

جاده  یکرد و به انتها یزرا ر یشهاچشم یاتی. حشدیشدنش م یبحتماً شهرام متوجه تعق رفتیدنبالش م

 . بیندیم یلومتریدر چند ک یکوچک یلوینگاه کرد و به نظرش آمد س

 نشان داد.  با انگشت آن سمت را

 اونجا.  رهیم کنمیفکر م-

 یتا شهرام برود و بعد برا شدندیمنتظر م یدبود سر تکان داد. با یدهاز او سوله را د یشکه پ سورنا

 کردن مدرک بروند. یداپ

 

که  ینازک یهاکه با باد همراه بود کنار جاده منتظر ماندند. تک و توک درخت یآفتاب یرساعت ز یک

نبود جز برهوت.  یزچ یچه یگرو د رفتندیم یرو به زرد کردیم ییخودنما یشانهاشاخه یچند برگ رو

 . شدیاز آن رد م ینیماش یقهکه هر چند دق یاخاک بود و جاده کردیتا چشم کار م

 و رو به سورنا کرد.  یدکش یقینفس عم یاتیساعت ح یکاز  بعد

 سروان، من کالفه شدم.  یادهصبرتون ز-

 گذاشت و به او نگاه کرد.  یشموها یسرش، رو یرا باال کشینع سورنا

کجا  یرینگ یادشغل ماست. اگر  یناندازه باشه هم یکبه  یداش باکه صبر و عجله یاتنها شغل دن-

 . رسیینم یجهبه نت وقتیچو کجا عجول ه یصبور باش

و  یچیدپ یاصل یه به جادهک یدشهرام را د یبغل تاکس یینهحرف نزده بود که سورنا از آ یاتیح هنوز

 دور شد. 

 کرد.  یاتیبه ح رو

 .یدصدات رو شن-

 یبعد جلو یقه. چند دقیخاک یبه جاده یچیددور شد استارت زد و دنده عقب گرفت و پ یکم یتاکس وقتی

اش را از پشت شدند و سورنا اسلحه یادهپ یناز ماش یاطنبود. با احت یزیبودند که  اطرافش چ یاسوله

 پشت سرش حرکت کند. یاتیش درآورد و آرام جلو رفت و با دست اشاره کرد که حشلوار

که  یدو دو سگ را پشت سرشان د یدچرخ یع. سورنا سریچیدپ یپارس سگ یکه جلو رفتند صدا کمی

 کردیها نگاه مبه آن یکه با خونسرد یاتیح یهاباال انداخت و به چشم یی. ابرودادندیدندان نشان م

 . زد یشخندن
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 تنهاتون بذارم؟  خواییم-

ها را هدف از آن یکیسرعت گرفتند و سورنا  بارهیکها به جلو حرکت کرد و سگ حرفیب حیاتی

 یدنبا د یگررنگش خاک را سرخ کرد. سگ د یاهافتاد و خون س ینزم یکرد. سگ رو یکگرفت و شل

 از چشمش برنداشت. ماند و سورنا چشم  یرهو به سورنا خ یستادا ینوعش کمهم یالشه

که آرام  یاتیکرد. سورنا رو برگرداند و به سمت ح یدنشروع به دو بارهیکعقب رفت و  یکم سگ

 رفت.  شدیزده وارد مزنگ یاز در آب

 . یداش را گرفت و عقب کشوارد نشده بود که شانه هنوز

 تون باد داره. همتون کله-

به  یعقدم جلو گذاشت و سر یاطش وارد شد. با احتاز خود یشاش پخودش را جلو انداخت و اسلحه 

جلو رفت و خودش و  تریعو سر یشترپر کاه. با آرامش ب یک یحت ید،ند یزچ یچاطراف نگاه کرد و ه

 . یدنداسلحه با هم چرخ

 . یستن جاینا کسیچسروان، ه یمکرد یشگانگستر-

خاک و کود  یبود و بو یچک و خالآورد و جلو رفت. فضا کو یینآهسته اسلحه را پا یاتیحرف ح با

 . کردیبود و نفس را تنگ م یچیدهپ

 زد و شانه باال انداخت.  یچرخ ینزم یرو یشده  یاهس هاییکاش یرو حیاتی

 . یچیه-

 . یددست کش یوارجلو رفت و به د یکم سورنا

 رسوند؟  جاینسرعت خودش رو به ا ینبا ا یچ یامکان نداره، پس برا-

کند.  یداپ یبرآمدگ یادکمه  یدشا یددست کش یشروبرو یوارکنجکاو به د یاتیود و حب یمنطق حرفش

آخر رفت و دست  یواربه هم نگاه کردند. سورنا سراغ د یدرا تا انتها لمس کردند و ناام یگچ یوارد

 . یدنرس یزچ یچکرد و به ه یرا بررس ینو نگاهش از سقف تا زم یدکش

. کندیدادفر بود که با سورنا چه م یشرکاتش نگاه کرد و تمام ذهنش پو به ح یوارزد به د یهتک حیاتی

تمام  یدبه او حق نداده بود. از د وقتیچه یدادفر با سورنا بود، ول یزننده یبارها شاهد برخوردها

 کار کرده بودند او باهوش و کاردان بود. یتبا سورنا حما باریک یکه حت یکسان

 یکود آنقدر آزارش ندهد. صدا یتر نفس بکشد تا بوکرد کوتاه یاد و سعد یهتک یواررا به د یشپا یک

 سورنا توجهش را جلب کرد. 

 کردم.  یداشپ-
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حرکت در  یکرفت.  سورنا با  کشیدیرا م یو قالب ینزم یبه طرف او که خم شده بود رو سریع

در مثل تمام  ی. روکردینم یدارا باز کرد. اگر آن قالب کوچک نبود مسلماً آن را پ ینزم یرو یمخف

زده  یرونب هایکاش ینکوچکش از ب یآن قالب کوچک که حلقه یصشده بود و تشخ یجا کاشآن ینزم

 بود، سخت بود. 

 یکنزد یکم یاتیخورد و گرد و خاک هوا کرد و سورنا به سرفه افتاد. ح ینزم یرو یبد یبا صدا در

اش را کنترل کند سرفه کردیم ی. به او که سعرفتیم یینافتاد که به سمت پا ییهاشد و چشمش به پله

 نگاه کرد. 

 . یینپا یمبر یدبا-

اش را کنترل کرد را پس زد و تک سرفه کردیمبا دست گرد و خاک اطراف که کم کم فروکش  سورنا

 ها نگاه کرد. و به پله

 . یمبر-

 پله گذاشت.  یناول یپا رو و یدکم جانش را روشن کرد و چرخ یرا درآورد و چراغ قوه اشگوشی

 هست.  ییناون پا یزیچ یچراغ یهصبر کن، حتماً -

به  یعمقابل افتاد و سر یوارد یرو یدیچشمش به کل یاتیرفت و ح یینپا یرا از نردبان آهن یبعد یپله

 نگاه کرد.  یینبه پا یعها روشن شد و سورنا سرسمتش رفت و فشارش داد. راه پله

 من روشن کردم. -

هم به دنبالش. هرچقدر  یاتیرفت و ح یینسر داد و پا یبشرا در ج یقوه را خاموش کرد و گوش اغچر

 .رفتندیم یینپا ینانگار تا عمق زم رسیدند،ینم رفتندیم

 

 . شدیمنعکس م یکتنگ و تار یواربا د یقشانعم یهابرخورد نفس ینفسشان تنگ شده بود و صدا راه

 یاتی. حیدو چرخ یددو پا پر یجهش رو یکو با  یدرس ینبه زم یشپا شدیم یدسورنا کم کم ناام وقتی

 و گرد و خاک شلوارش را تکاند.  یستادپشت سرش آمد، ا

 به چاه نفت.  رسیدیمیم رفتیمیم یگهکم د یک- 

شد. به  یخکوبافتاد با تعجب سر بلند کرد و مثل سورنا م ینزم یرو یمتیق یهاکه به سنگ چشمش

 یوارد یرو یبزرگ یهوا یه. تهویدندچرخ یکردند و دوباره به سمت اتاق دوازده متر نگاه یگرهمد

 . کردیتر مرا از راهرو سبک جاینا ینصب بود که هوا

که به  یدستگاه باز یدننصب شده بود رفت و با د یوارد یکه رو یبزرگ دییابه طرف ال سورنا

 نداخت. وصل بود ابرو باال ا یزیونخانواده و تلو ینماس
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 . کنهیم یآزاده که باز یلیوقتش خ کنهیم یزندگ جاینا یهر ک-

 ده بود اشاره کرد.ش یدهچ یزیونکنار تلو یشده یهتعب یهادر قفسه یبکه به ترت یباز هایدییس به

 را قاب گرفته بود نگاه کرد. یکه زن یکوچک رفت و به قاب عکس یبه سمت کتابخانه آراسته

 عکس لبخند زد.  یدنو با د ستادیکنارش ا سورنا

 سارا باشه.  یدبا ینا-

  دونید؟یاز کجا م-

 . یدمد یاتاق خانم سهام یزم یعکس رو رو ینهم یلنگه-

 و به اطرافش نگاه کرد. یدچرخ حیاتی

 . جاستینا یشهرام خالق یمخف یپس خونه-

 خواهرشه.  یخونه یکاش نزدواال خونه یگاه،مخف یبهتره بگ-

 به اطرافش نگاه کرد.  یجگ یاتیبا سر کفشش فرش دستبافت را باال زد و ح سورنا

 از بچه؟  یفقط دنبال رد یا گردیمیم یخاص یزدنبال چ-

انداخت و او در هوا گرفت  یاتیجفت را سمت ح یکدرآورد و  یبشرا از ج یچرم یهادستکش سورنا

 را به دست کرد.  یشهاو خودش دستکش

 دستت کن. -

 . یددست کش یششده رفت و رو یواریکاغذد یوارد به سمت 

که شهرام رو به پرونده ربط  یزیچ یهاز بچه باشه که چه بهتر، اگر هم نه  یااگر نشونه دونم،ینم-

 بده. 

 یوارد یرا از رو یزیونتلو یکردند. حت یفرش را بازرس یرز یاز جا بلند کردند و حت را هامبل

اتاق  یکساعت گشتن  یم. بعد از نیمدرک ینتراز کوچک یغکردند، درن یداپ یزیچ یچبرداشتند و ه

 زد.  یادنگاه کردند. سورنا فر یگرو به همد یستادندوسط اتاق ا یبا خستگ یدوازده متر

 . یدباشه، با جاینا یزیچ یه یدبا-

 یدباو چشم بست،  یدشد. سورنا دور خود چرخ یرهخ یوارمبل نشست و به د یغرق در فکر رو حیاتی

 . کردیفکر م

 را باز کرد.  یشهاچشم بارهیک

 باشه.  یدهم نبا یدشا-
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  ی؟چ یعنی-

 . یستو واقعاً هم ن یستن یزیچ جاینکه مطمئن شه ا جایناون اومده ا یعنی-

 ها رفت. . سورنا به سمت پلهرسیدیبه نظر م معقول

 رو کجا آوردن. بچه اون یدنبعد از دزد یدیمکه فهم ینهمهم ا یم،بلند شو بر-

 ها باال رفت. به دنبالش از پله حیاتی

 کنید؟یول م طورینرو هم جاینا-

 . یدپله است باال کش ینچندم دانستیکه نم یاخودش را از پله سورنا

جز اثر انگشت  یمکن یداپ یزیچ دونمیم یدبع یدنبال اثر انگشت، ول فرستمیمعلومه که نه، بچه ها رو م-

ً یشهرام و نها  . یفیخانم شر تا

 دار کرد. را خش یشانصدا ینسنگ یبه دنبالش باال رفت و باز هوا حیاتی

 و بچه؟ -

 . دیمیم یقها باشه، تطبمجسمه یرو یداثر انگشت بچه با-

باال رفت و  یکیانداخت. سورنا دو پله  شانیجهکم به سرگ یژنباال رفتند و اکس یعدنبال هم و سر به

 یگرحاال د ید،کش یقو نفس عم یدخواب ینزم یبغلش رو یاتیافتاد. ح ینزم یو رو یدخودش را باال کش

 بود.  یندخوشا یشکود هم برا یبو

 بلند شد.  یشهاآرنج یکم کرد. سورنا رو شانیجهاز سرگ یدنکش یقنفس عم کمی

سالن  ینتو ا یزهبر یلهخودش درست کرده، حداقل نکرده چهارتا وس یبرا ییجا ینست که چنمسخره-

 که حفظ ظاهر کنه. 

 برق رفت و آن را خاموش کرد. یداز جا بلند شد و به سمت کل حیاتی

 کشاند.  یدر مخف یرا با کفشش رو هایکاش یرو یهادر را بست و خاک سورنا

بدنش  یسگ افتاد که دورتا دورش قرمز شده بود و موها یآمدند چشمشان به الشه یروناز در ب وقتی

 رفت.  ینروبرگرداند و به سمت ماش یعبه هم خورد، سر یاتی. حال حکردیپرواز م یممال یمبا نس

 .یمتو رو خدا بر-

فکرش  دیدیرا م یانشاپ راه افتاد. هر وقت آش یکرد و به سمت کاف یادهدر اداره پ یرا جلو حیاتی

به آرامش  یازو ن کردیذهنش را مغشوش م دادیکه دادفر به او م ی. فشار کار و استرسشدیباز م

 .گیردیم یانفکر کند و مطمئن بود آرامشش را از آش یداشت تا کم
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به اطراف  یکه به صورتش خورد نفسش را باال آورد. نگاه ییعود و خنکا یکه شد، بو شاپیکاف وارد

. به آن سمت پا یدد یزسنگ شده و پشت م یوارسالن و کنار د ینقطه ینرا در دورتر یانانداخت و آش

 یکم یانبود بلند کرد به او لبخند زد. آش یشکه جلو یکاغذ یسرش را از رو یانآش یکرد و وقتتند 

و  یدکش یرونب یزم یررا از ز یو جواب لبخندش را داد. سورنا صندل یدکش را عقب اشیصندل

 نشست.  یشروبرو

 یادشرا از ها تمام دغدغه یانآش یفگوشش را نوازش کرد و نگاه لط یفونساکس یتک نواز صدای

 برد. 

  ی؟خوب-

گردنش را  یگوشش و انحنا یینافتاد و تا پا اشیشانیپ یرو یشاز موها یاسر تکان داد و رشته آشیان

 پوشاند. 

به حرکت  یان. آشیدشالش را جلو کش یرا پشت گوشش زد و کم یشدست دراز کرد و آرام موها سورنا

 مستش کرد.  شدیند مکه از مچ دستش بل یاودکلن یدستش نگاه کرد و بو

 . یایدنفسش باال ب یداو پرت کند شا یکیکرد حواسش را از نزد سعی

 شد؟  یچ-

 پا انداخت. ینشست و پا رو یصندل یکج رو سورنا

 .یماز کار حرف نزن یاب-

 یدجلوتر کش یرا کم یشرو یانداخت و کاغذ جلو یینبه سنگ خورده بود سرش را پا یرشکه ت آشیان

 خودش کشاند.  یکاغذ گذاشت و آرام آن را جلو یتش را روو سورنا کف دس

 برام؟  نوشتیینامه م-

 و سر تکان داد.  یدها خورد، خندکه به نوشته چشمش

 شو.  یسپل یجذب اداره یدرخواست بده به طور افتخار یهبرو  یاب-

 .یدخند آشیان

  کنی؟یام ممسخره یدار-

با  یانسر داد و سرش را به عالمت مثبت تکان داد. آش یزصاف نشست و کاغذ را به وسط م سورنا

 درشت شده نگاهش کرد.  یهاچشم

  کنی؟یام مواقعاً مسخره-
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صورتش افتاده بود و چقدر  یکه باز هم از پشت گوشش رو ییتمام حواسش رفت دنبال رشته مو سورنا

 سخت بود مقاومت کند که دست دراز نکند و لمسش نکند.

 . یایپرونده و درنم ینتو ا یبرس، با سر رفت یگهد یهم به کارها کم یکبود.  یشوخ-

 شد؟  یچ یبگ خوایینم-

 آورد.  یینرا پا یششده نگاهش کرد و صدا یزر یهابا چشم سورنا

  یری؟که ازم اطالعات بگ ینکنه بهم جواب مثبت داد-

. سورنا که دلش خنددیمعلوم بود به شدت م یشهاگذاشت و از تکان شانه یزم یسرش را رو آشیان

 اش زد. شانه یاو با انگشت رو یخنده یدند یبرا رفتیضعف م

 باال.  یرخب سرت رو بگ-

 انداخت.  یهسا یشهاچشم یرو یشسرش را باال گرفت و رشته مو یجد یو با چهره بارهیک آشیان

  ی؟کنترلم کن یکه بتون یداد ییآشنا یشنهادنکنه تو پ-

 ت. سورنا باال رف ابروی

  یدی؟از کجا فهم-

 شال سر داد و لبخند زد.  یردو انگشتش گرفت و ز ینرا ب یشمو آشیان

 کنمیم یو من سع یکن کنترلم کن ی. تو سعکنیمیم یباز یمدار دونیمیخب خوبه که هردومون م-

 .شهیموفق م یک ینیمبب یرم؛اطالعات بگ

شد و رو  یدهلبش کش یرانگشت سورنا زرا خم کرد و نگاهش تا عمق قلب سورنا نفوذ کرد.  سرش

 .برگرداند تا قلبش نلرزد

 قبوله.  یباز-

 شد؟  یخب، صبح چ-

 . یدتکان داد و خند یسر سورنا

 نشد.  یداپ یچیه-

 متعجب نگاهش کرد.  آشیان

 . یدکرد یداجاش رو که پ-

 بله. -
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 . یدخودش را جلو کش زدهیجانه آشیان

 بود؟  یخب خونه مال ک-

 . یهجا به نام ککه اون کنهیم یقداره تحق یاتید، نه خونه.  در ضمن حسوله بو-

 . هایشهش-

 . یمشروع کرد یکاننزد یناز ماش-

 داد.  یهتک یو به پشت صندل یدخند آشیان

 کرده.  یخکه  یرو بخور ییتچا تونییحاال م-

د شده حلقه شد و به سر یدور فنجان چا یشهاانداخت و انگشت یبه فنجان چا یسرسر ینگاه سورنا

 لبخند زد.  یانآش یطانش یهاچشم

  ی؟ازم اطالعات گرفت کنییفکر م یدار-

 لب زد.  خیالیرا جمع کرد و سر تکان داد و سورنا ب یشهالب آشیان

 خوبه.-

  ی؟سر کارم گذاشت-

 شد.  یرهدلخور او خ یهاو به چشم یدخودش را جلو کش یکم سورنا

 شهیکاره دادن باعث م یمهاطالعات درست رو ن یحت یاالعات غلط دادن و اط یخانم کارآگاه، گاه-

که  خندهیمثل من تو دلش م یکیرو بخور و اونوقت  ییتمثل تو باد بندازه تو غبغبش و بگه چا یکی

  یزه؟ت یلیآدم چقدر ساده ست؛ چرا من فکر کردم خ ینا

 هم گره زد. را به  یشهاخم شد و دست یزم یمثل خود سورنا رو آشیان

 یگفتن داره، ول یبرا یزهاییداشته باشه چ یاطالعات رهیمثل من که اصالً ازش انتظار نم یو آدم-

و اطالعات  شهیکه بهش داده م اییمهو از همون اطالعات ن زنهیمثل تو روبروشه حرف نم یچون آدم

 .یتا بهش برس یکن یقتحق یدکه تو حاال حاالها با گیرهیم یجیخودش نتا

دختر را دست کم گرفته؟  یننگاهش کرد و نفسش را آزاد کرد. فکر کرد چرا آنقدر ا یخکوبم سورنا

دل او را  انداختیخمارش برق م یهاکه در چشم ییهوش باال یفشو لبخند لط یباز یهابه جز چشم

 برده بود، چرا فراموش کرده بود؟ 

  دونی؟یم یچ-

از آمدن سورنا سفارش داده بود را  یشکه پ یکیاز ک یاد و تکهدا یهتک یو به پشت صندل یدخند آشیان

 سر چنگال زد.
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 . یماز کار حرف نزن یاب-

 به اطرافش نگاه کرد و لبخندش پاک نشد.  یتصنع یلیخ یانسورنا از او کنده نشد و آش نگاه

  یت؟خواستگار یومدمامشب م ینهم یاگر انقدر لجوج و خودسر نبود دونییم-

 ماند.  کشیدیم یانکه قل یرمردیپ یتابلو یو لبخندش پاک شد و چشمش رو یختفرو ر یانآش قلب

توانست  یانباال رفت و نگاهش را از او برنداشت. باالخره آش یشابرو یتا یکلبخند زد و  سورنا

 و به او بدوزد.  یردخودش را کنترل کند و چشم از تابلو بگ

  یه؟منظورت از خودسر چ-

 . یدفنجان چرخ یلبه سورنا دور انگشت

که عادت به کنترل دارم  یمن یاستقالل برا یزانم ینا یول کنم،یم ینمن دختر مستقل رو تحس یعنی-

 . یادیهز یکم

 . شناسییخودت رو م یهاخوبه که نقص-

 فنجان حلقه شد.  یسورنا دور دسته انگشت

دختر، اونم تو  یک یجسارت برا زانیم ینکه ا یکه هنوز متوجه نشد ییتو یننقصه؟ ا ینا گهیم یک-

 ما خطرسازه.  یجامعه

 نشست.  یشهالب یاش رواو نگاه کرد تا فنجان را بلند کرد و لبه یبه انگشت حلقه شده آشیان

 . یمثل پدرم-

 گذاشت.  یزم یسرد را خورد و فنجان را رو یاز چا یکوچک یجرعه سورنا

 . کنهیخب پدرت درست فکر م-

 . یدخند پرحرص آشیان

 !گییباشه بابا بزرگ، تو راست م-

و بدون پلک زدن  یجد یان. آشیچیدپ یفونساکس ینوازاش در اوج تکخنده یقهقهه زد و صدا سورنا

. زندیکه درکنارش دارد پر م یتیبودن با او، حضور او، امن ینداد که دلش برا یتنگاهش کرد و اهم

مثل سورنا  یآدم یحت یرد؛را بگ یتشهو یه اجازه ندهد کسکه بود آنقدر تالش کرده بود ک یزیچ یبرا

 بار قلبش را به تالطم انداخته بود.  یناول یمعنا کرده بود و از آن فراتر برا یشرا برا یکه مردانگ

 اش چشم دوخت. چفت شده یهابه لب یجد یلیاش را جمع کرد و خاخمش خنده یدنبا د سورنا
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 یلیانقدر مستقل باشه که کار کنه، که درس بخونه و خ تونهیزن م یکمن  یدحرص نخور، از د-

 . دمیکه خطر داره رو نم ییکارها یهرگز اجازه یول یگه،د یزهایچ

بغض  اختیاری. بخوردیرا م یکشبه او نگاه کرد که خونسرد ک ینهو دست به س یدلبش را گز آشیان

 کرد و حس کرد از چاله درآمده و به چاه افتاده. 

ً نها ینی؟نش یزمعلم بودن؟ پشت م یه؟چ کنیدیم ییدکه تا ییاکاره- ساختمان بکشه و  یکه نقشه یزن یتا

 از دور ناظر ساختن اون ساختمان باشه، نه؟ 

ً دق-  .یقا

قلب و  یو فرار کند، ب یندازدب یزم یجا روو همان یاوردب یرونب ینهقلبش را از س توانستیم کاش

 . حسیب

ها کرده بود؟ سال یها زندگاز آن ییرها یدعمر به ام یکبود که  یزهاییکرار چاو ت یبرا یزندگ چرا

و  یادبا زجر و تالش ز یبود و درست بود که به دستش آورده بود، ول یدهجنگ یکوچک یزهر چ یبرا

 خواستی. نمکردیاحساس نم یلذت یگربود د یدهبه آن هدف رس یگذاشته بود که وقت یروآنقدر ن

 یمهر تصم یمثل خودش داشته باشد که برا ییهابچه خواستیمادرش شود. نم یزندگ یهشب اشیزندگ

 نه.  یا دهدیچشمشان به دهان پدرشان باشد که اجازه م یکوچک

 یبغض لعنت ینا توانستینشده. کاش م یدحد ناام ینتا ا وقتیچه کردیتنگ شده بود و حس م نفسش

از  یشترب خواهدیکه دوستش ندارد، که نم یند،او را بب خواهدینم یگربزند که د یادرا قورت دهد و فر

 بزند. یحرف ینرا نداشت که کوچکتر ینتوان ا یاو را بشناسد، ول ینا

 

 یابانچطور بلند شد و خودش را به خ یدو از همه کس. نفهم یزفرار کند، از همه چ خواستیدلش م فقط

به  یو نگاه یددو یابانرفت. به دنبالش به خ یرونر برساند و سورنا متعجب به او نگاه کرد که از د

 ی،لباس شخص ااو را ب یکس خواستیعقب آمد. نم یعاز همکارانش سر یکی یدناطراف انداخت و با د

رفت تا به دنبال او بگردد که با  ینشرا به چشم زد و به طرف ماش ینکش. عیندشکل بب ینهم به اآن

افتاده از  یینو با سر پا احتیاطیب یانماند. آش یرهدستگ یتش رودس ینیبوق ممتد ماش یصدا یدنشن

 ها بلند شده بود. بوق یو صدا شدیرد م یابانخ

که  یاتوبوس یدبه او رس ی. وقتیدگرفت و به طرف او دو هایندستش را بلند کرد و رو به ماش سریع

و اتوبوس بوق  یدعقب کش او را گرفت و ی. بازوشدیم یکنزد داشتیبوق برنم یدستش را از رو

 به اتوبوس و بعد به او نگاه کرد.  یجگ یانزدن را ادامه داد تا دور شد. آش

 زد.  یادفر یدندرس ینشماش یجلو ی. وقتیددستش را کش سورنا

  ی؟خودت رو به کشتن بد خواییم-
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 خاموش شد.  بارهیکاشک آلود نگاهش کرد و آتش سورنا  یهابا چشم آشیان

 شده؟  یچ-

 پر از بغض بود.  یش. صدازدیدو چشم سورنا دو دو م ینب یانآش هایچشم

  کنی؟یکار رو م ینچرا ا-

اشک آلودش او را  یهابا چشم یانحرف زدن نبود و آش یجا جاینخودش را جمع کرد. ا یکم سورنا

 به کف دست او نگاه کرد.  یانکالفه کرده بود. دستش را دراز کرد و آش

 . ییچسو-

کف دستش مانده بود را کف دست  یرو یشانگشتانش آنقدر فشرده شده بود که جا یانکه در م یچییسو 

 سورنا انداخت.

 سورنا در را باز کرد و به او اشاره کرد. 

 لطفاً.  ینبش-

و به او که دو  یدنشست و سورنا در را بست و خودش پشت فرمان نشست. چرخ یصندل یآهسته رو 

 یتواقع یانآش خواستیفقط م یفتد،اتفاق ب ینا خواستیانش بود نگاه کرد. نملرز یهالب یانگشتش رو

 او را بترساند.  کهینرا در مورد او بداند، نه ا

  یدی؟ترس-

 سر تکان داد و سورنا دستش دور فرمان گره خورد.  یعسر آشیان

 پس چته؟ -

 ینیاهش را گرفت تا به ماشاو نگاه کرد. خط نگ رخیمبغضش را قورت داد و برگشت و به ن آشیان

 . توانستیو نم یایداز پارک درب خواستیکه م یدرس

 شناخته بودمت. یگهجور د یه... یگهجور د یهمن  کنی،یکار رو م ینچرا ا دونمیچون نم-

 خمارش چشم دوخت.  یشههم یهاسر برگرداند و به چشم سورنا

کنار. تو من رو با  یزد که خودت رو بکش که باهات سر و کله یکس ی،رو شناخت یتتو سروان حما-

 .یشناخت یلجباز یو حت یگرپرخاش یمحکم بودنم، گاه

 آورد.  یینپا یرا کم صدایش

 بود؟  ینکه من از تو داشتم ا یشناخت کنیی. فکر میتو سورنا رو نشناخت یول-

 راه گرفته بود اشاره کرد.  یانآش یگونه یکه رو یاشک به
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بغض کنه. از روز  دادمیاحتمال نم یدختر محکم و جسور بود که حت یهن شناختم که م یصداقت یانآش-

 اشک تو برام لذت داره.  یدند کردمیکه فکر م یانقدر گستاخ بود یدمتاول که د

 چشم دوخت.  افتادیم یرگ یندو ماش ینب یشترکه با هر حرکتش ب ینیرا برگرداند و به ماش رویش

 ..اشکت . یدنحاال با د یول-

 بود را پاک کرد.  یختهگردنش ر یکه رو یاشک آشیان

  ی؟بگ خواییم یچ-

 .یایدب یرونداشت تا کامالً از پارک ب یادیراه ز یآزاد شد، ول یناز سر ماش یکم باالخره

 بهت دروغ بگم؟  ی. دوست داریمن رو همونطور که هستم بشناس خوامیم-

 . یختزبانش ر یدرونش را رو یغوغا آشیان

 یبرا یرو دوست ندار یاتخصوص یناگر ا پروا،یجسور، گستاخ، ب ی،تو من رو درست شناخت یول-

  ی؟جلو بر یشترب یخواست یچ یبرا ی؟حرف زد یچ

 . یچاندو راننده فرمان را تا انتها پ یستادمحکم به جدول خورد و ا ینچرخ پشت ماش 

خودش  یانداخته بود نگاه کرد. حت یینکه با صورت سرخ شده سرش را پا یانبرگشت و به آش سورنا

 و رو کند.  یردلش را ز کرد،یم ینه یشهکه هم هایییژگیبا تمام و یدختر یروز شدیهم باورش نم

 دونییتا حس کردم دوستت دارم راه افتادم و اومدم بهت گفتم؟ م کنییساده بود؟ فکر م کنییفکر م-

 یاول گفتم که بدون یناز هم یستم،ن یدروغ و باز من اهل ینشد که نشد، ول یدم؟چقدر با خودم جنگ

 .  یریبگ یمهستم و بذارم خودت تصم یچطور آدم

 انگشت سبابه و شستش را به هم چسباند و باال گرفت.  آشیان

 یمکه دار اییقهبا تمام تفاوت سل شهیباعث م یکینزد ینا یفکر نکرد ی؟انقدر هم به دل من فکر نکرد-

 قبولت کنم؟ 

. راننده شدیم یپشت ینسپر به سپر ماش رفتیعقب م یگرد یکم یآمده بود، ول یرونب ینز ماشا نیمی

 . نگاه کرد ینآورد و به سر و ته ماش یرونب یشهدرمانده سرش را از ش

 . یربگ یمپس با عقلت تصم ی،هست یدختر عاقل یدمفهم ینما یاتتکنار تمام خصوص-

و  یفرد یهاصدف یچشم سورنا را زد و دلش برا یدشسف یاهدندان یفو رد یدپر حسرت خند آشیان

به زبان آورد و  یشگیهم یتکه با همان جد اییپوست یرابراز احساس ز یضعف رفت. برا یدشسف

 داشت. یمانکه به درست بودنش ا یدختر یبرا
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که  یاشکقسم بخورد  توانستیبه او نگاه کرد و سورنا م یان.  آشیدشالش را در دست گرفت و کش سر

 داد زد. اختیاریمشتش فشرد و ب یان. شالش را میستن یشگیدر چشمش نشسته، اشک هم

 یام، کرد یدتکن بفهمم چقدر ناام یهکن، جون به لبم نکن دختر. گر یهگر یااون اشک رو پاک کن  یا-

 . مونییپاکش کن و بگو باهام م

 اش گرفته بود.از شدت بغض سکسه

  ازت. ترسمیداد نزن م-

 .کردیم یرشغافلگ یشهاو هم یناز کردن بلد باشد، ول یانآش کردیسورنا باال رفت، فکر نم ابروی

 تو و ترس؟ -

 آمده بود چشم دوخت.  یرونکه باالخره از پارک ب ینیبه ماش آشیان

 کوچولو.  یه-

راه دستش  نیبه دست او نگاه کرد و او ب یانبرد تا دست او را لمس کند و آش یکدستش را نزد سورنا

 ماند. یرهرها شده از بند خ ینزد و به دور شدن ماش یشموها یانم یرا انداخت. کالفه چنگ

 داشت. یمبا هم نخواه یمشکل یچه گمینم یم،آدم خوب یلیخ گمی. نمیانخودت رو بسپر به من آش-

 اشک داشت نگاه کرد. یکه هنوز هم سوسو یانآش یهابه چشم یمو مستق برگشت

 خوامیبشناسمت، م خوامیوقت تنهات نذارم. م یچوقت به عمد آزارت ندم، ه یچقول بدم ه تونمیم یول-

تا  گرفتیجا آروم نم یچکه ه یباد یانآش یبش خوامیتا بتونم خودم رو نشونت بدم و م یهمراهم باش

 . یدکه تو رو د یوقت

 د که انگشتش به درد آمد. اش چرخانده بورا دور انگشت سبابه یفشک یریآنقدر بند زنج آشیان

  ی؟همراهت باشم. هست خوامیم یم،با هم حلش کن یمداشت یمشکل خوامیم-

تپش قلب سورنا را  یبا تمام وجود حت یوقت دادیمرد نه گفت؟ مگر قلبش اجازه م ینبه ا شدیم مگر

بود که  یو پدر یزندگ یمرد نمونه برا یکپدرش او  هاییریگ؟ کنار تمام سخت کردیاحساس م

سورنا را  یهاآرامش چشم یپناهشان خواهد بود.  "بله"  دانستندیکه بودند م یادن یفرزندانش هر جا

 لب خدا را شکر کرد. یرو ز یدکش یبست و نفس راحت

 خودم باشم.  خوامیم خوام،یم یآزاد یدم،د یریگسخت یکاف یخوب بشناسمت، من به اندازه یدبا یول-

 را لرزاند لب زد.  یانه قلب آشک یبا نگاه سورنا

 باش، فقط باش.  خواییم یهر چ-

 داد و چشم بست.  یهتک ینماش ییشهرا به ش سرش
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 عشق معجزه کنه... یدشا یدی،خدا رو چه د-

 نگذاشت ادامه دهد.  آشیان

 به کارم برسم؟  یبذار-

 سورنا متعجب نگاهش کرد. 

که  یتو رو خدا هر مرد یول ی،بر یدمعلومه که بامن گفتم نرو سر کارت؟  ی؟تو از من غول ساخت-

 دنبالش نرو.  رهیباال م یواراز د یدید

پاک  اشیخنده از زندگ ینا گذاردیجانش هم که شده نم یمتمطمئنش کرد به ق یانآش یخنده صدای

 .شود

 

 داد.  یرونآراسته نفس پرحرصش را ب ینماش یدنشد. با د ینگرا زد و وارد پارک ریموت

 صبح زود بلند شم.  یدباز با-

 یالسدرخت گ یرو او را ز ید. چرخیدآراسته را شن یشد و به سمت خانه رفت که صدا یادهپ ینماش از

 . یندازدباال را ب یهاشاخه ییدهرس هاییالستا گ پریدیکه باال م یدد

 . یستادرفت و کنارش ا جلو

  کنی؟یم طوریینچرا ا-

جلو رفت و  یابرو باال انداخت. کم زدیکه برق م یشهاچشم یدنگاه کرد و با دو به او ن یستادا آراسته

 با شستش به پشت سرش اشاره کرد.

انقدر خوشحالت کرده که  ی. در ضمن چکنمیست، دارم عرض اندام مپنجره یجلو یهدختر همسا-

 زنه؟یچشمات برق م

 عقب رفت.  یتر کمقهقهه زد و آراسته متعجب آشیان

 ه سرت؟ زده ب-

 قلبش زد.  یبا انگشت رو آشیان

 زده به قلبم. -

 . یزر یشهاآراسته گره شد و چشم مشت

  ی؟با سورنا بود-

 سر تکان داد و لبخندش پررنگ شد. آشیان
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  ی؟مطمئن-

 پنهان کرد. او  ییهسا یرکرد و خودش را ز یشهاچشم یباندستش را سا آشیان

 سورنا؟  یاقلبم  ی؟از چ-

 خورد و محکم نگاهش کرد.  یشاسته به پهلوهاآر هایدست

 هر دو. -

 کرد.  یزاندرخت آو یشاخه ترینیینرا برداشت و به پا یفشفکر کرد و ک یکم آشیان

 به قلبم مطمئنم، به درست بودن و صادق بودن سورنا هم مطمئنم. -

را از  یدشتردکه برخالف لحن مطمئنش،  شناختینگاهش کرد، آنقدر خواهرش رو م یقدق آراسته

 بخواند.  دزدیدیکه م یکلماتش و نگاه

 ...؟ یول-

 نشست.  یشهاسر باال آورد و باز هم اشک ناخوانده در چشم آشیان

 . ینههم یدممستبده، مثل باباست و تنها ترد یکتاتوره،د-

 . آراسته گره خورد و دست او را گرفت و با سر انگشت اشکش را پاک کرد ابروهای

 .یمتو حرف بزن یمبر یاب-

گذاشت و کمر راست کرد و نگاهشان کرد.  یزم یرا رو هایالسگ یکاسه یمخانه که شدند مر وارد

به  یدنگاه کرد و او بلند سالم کرد و جواب که شن یانمبل نشست و به آش یرا رو یزیونکنترل تلو یعل

 سمت اتاقش رفت.  

 را بلند کرد.  یشصدا علی

 . یانآش ینبش یاب-

 . یدخند هآراست

 دلش برات تنگ شده.  یبابا جون-

 زد و در اتاقش را باز کرد.  یلبخند محو آشیان

 . یاملباس عوض کنم ب-

شروع به رج  هایشیلبا کاموا و م یمنشست و مر یاز کاسه برداشت و کنار عل یبزرگ یالسگ آراسته

 زدن کرد.
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 یش. صدایدرا بشو یشهارفت که دست ییتشوبا او رفت تا به دس یآمد و نگاه عل یروناز اتاقش ب آشیان

 آورد.  یینرا پا

 چشه؟ -

 آراسته شانه باال انداخت. 

 اعصابش رو خراب کرده. ینشماست و هم یهپسره شب ینا-

 . یداش خنددرشت شده یهاو به چشم یدخونسردش د یشهدر صورت پدر هم یالعملبار عکس یناول برای

 به جون پدر جون. -

 به طرف پدرش خم کرد.  یآورد و سرش را کم نییرا پا صدایش

مثل  ده،یو عمل نم گیرییمو  تصم یآزاد یمثل شما. اجازه یکتاتور،د یمثل شما. کم یره،گسخت-

ً دق یره،بگ یمتصم یانآش یجا خوادیشما. کالً م  مثل شما.  یقا

 را بلند کرد.  یشو صدا یدناخواسته ابرو در هم کش علی

 آورده؟  ریمگه اس ی؟چ یعنی-

آمد و  یرونب ییاز دستشو یانثابت ماند. آش یممر یهاشد و دست یرهکامل نشده آراسته به او خ حرفش

 ها تعجب کرد. آن یرگیاز سکوت و خ

 شده؟  یچ-

 تکان داد و رو به او کرد.  یسر علی

 . ینبش-

 ه کرد. نگا انداختیابرو باال م یطنتپدرش نشست و به آراسته که با ش یروبرو آشیان

 شده؟  یچ-

 را صاف کرد.  اشینهس علی

 بودم؟  یپدر بد-

 متعجب به او و بعد به مادرش و آراسته نگاه کرد و زمزمه کرد.  آشیان

 نه.-

  ی؟به من باشه ناراحت یهشب یکس کهینپس چرا از ا-
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با تمام انداخت و  یینبه پدر بودن داشت؟ سرش را پا یچه ربط ینو ا یگر؟سورنا د یعنی یکس این

 سکوت کرد.  رفتیکه در سرش رژه م ییهاجواب

 گذاشت.  یزم یرا رو یشداد و پاها یهبرداشت و تک یگرید یالسگ خیالیب آراسته

 پدر انتخاب کنه که، قراره بشه همسرش، نه پدرش.  خوادیخب پدر من نم-

 زد.  یینماآلود نگاهش کرد و آراسته لبخند دنداناخم علی

چون  یست،مرتبط ن یلینه و البته باز هم خ یا یبود یکه شما شوهر خوب یدبانو پرس یممراز  یدپس با-

 فرق داره.  یلیبانو خ یمبا مر یانآش یتشخص

 زد. یزیو چشمک ر یدخند یانلپش باد کرد و به آش یرا در دهانش گذاشت و گوشه گیالس

استه رفت و شروع کرد به بافتن به آر یااسترس گرفت. چشم غره یمماند و مر یرهخ یمبه مر علی

 که قولش را به همسرش داده بود.  یشال یوقفهیو ب یعسر

 ها رفت. انتظارش را داشت، از جا بلند شد و به سمت پله ینبود که عل یجواب یممر سکوت

 . خوردیسومش را م یالسبا حرص به آراسته نگاه کرد که راحت گ یانشد و آش حرکتیب یممر دستان

 بود؟  یچه کار ینا ری؟یماب-

 را در دستش گرداند.  یالسگ یشانه باال انداخت و هسته آراسته

 سوال کرد و جواب دادم؛ ندم؟ -

 او زد.  یپا یآزادش رو یلبلند شد و جلو آمد و با سر م مریم

 برام؟  یمشکل درست کن یریسر پ خواییم-

 را ماساژ داد و از جا بلند شد.  یزت یلم یجا آراسته

که حرف زدن  یدانقدر سکوت کرد یفته،نم یاتفاق یدحرفتون رو بزن یدا،هست ییهاشماها عجب آدم-

 .یدمظلوم یادیشماها ز یستم،ن یمارشده. من ب یببراتون عج

 

 .یدمادرش را گرفت و پشت دستش را بوس دست

جسارتش بود که به دخترش اونم به خاطر  یعمر سکوت کنه؟ ک یهدخترت هم مثل خودت  خواییم-

که خودت  یبکن هایییمرد ساالر یدخترت رو فدا یقزنده بودن و عال خواییم کرد؟یافتخار م

  ی؟حرف نزد وقتیچو ه یگرفتارش شد

 بلند شد و جلو آمد.  یشاز جا آشیان
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 . یبابا رو وسط بکش ینداشت پا یلیدل-

 و به او نگاه کرد.  یدچرخ آراسته

  یاد؟ب یرونالعاده بودن باشتباه کرده، که از توهم مرد فوق یهمتوجه بشه که گا ذاریدیچرا نم-

 زد.  یشبازو یرو اشیبافتن یلبا م بارینا مریم

 که پدرت باشه؟  خارهیگل ب یک-

 ید،شما تونست خواد؛یم یوبکردن صبر ا یعمر با بکن نکن زندگ یه یباشه؟ ول خاریخواست ب یک-

بگم؟ بگم برو مثل مامان بسوز و بساز چون  یبه دخترتون چ ستیدخوای. متونهینم یانمطمئنم آش یول

  یستن؟ن خاریها گل بآدم

 را باال برد. یشکرد و صدا یانبه آش رو

. زن بودن رو بلد باش، اشیقهبه دق یقهمال توئه، دق یزندگ ینکار رو نکن خواهر من، ا ینا وقتیچه-

 . یرهرو ازت بگ یتتهو ینذار کس یول

 ها بلند شد. پله یاز باال یعل صدای

 خواسته بکنه و نکرده؟  یکارچ-

بار و  یناول ی. آراسته برایستادآراسته ا یآمد و روبرو یینمحکم او نگاه کردند تا پا یهاسه به قدم هر

 . یستادپدرش ا یفقط به خاطر خواهرش روبرو

 یبخور ینرم، اگر بپرسن اگر زمپد گمیرو ساخته م یتزندگ یمن براتون احترام قائلم، اگر بهم بگن ک-

 پدر ما رو از اجتماع دور کرد، از آرزوهامون دور کرد.  ینهم یپدرم، ول گمیم گیرهیدستت رو م یک

 مبل مشت شد.  یهادسته یمبل نشست و دستش رو یرو علی

 کردم؟  یکاربا تو چ-

چون  یستمبلد ن یچرخه سواردو دونیدیم ید؟من تا حاال کوه نرفتم چون شما نذاشت دونییپدر من م-

که ازش متنفرم. من  یراندازیبلدم؟ ت یامروز دوچرخه بخوام و فردا موتور؟ در عوض چ یدیدشما ترس

کردنه، اونجور که دوست  یزندگ یان. هدف من، هدف آشیرهدف بگ یدباشگاه و گفت یهتو  یدرو کرد

 یراننداره که من دوست داشتم از ا روحتون هم خبر ی. حتیارهاونجور که نفسمون رو باال ب یم،دار

 یاو من به نظرتون احترام گذاشتم، موندم و رشته خواستیدیهم نگفتم چون شما نم باریک ی، ولبرم

با دخترتون چه  یدفکر کن ینیدبش یدبر یدکارها رو کرد ینرو خوندم که دوستش نداشتم. اگر با پسرتون ا

 .یدکرد

 یشههم ی. آراستهزدیدر سرش زنگ م یشهاو حرف کردیادرش نگاه مبا دهان باز مانده به بر آشیان

 یاو که خواهرش بود حس نکرد مشکل یآرام و خندان، آنقدر دلش پر بود و سکوت کرده بود که حت
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 هایشبه خاطر خودش لب باز نکرده و از آرزو یقشنگ بود که اگر روز یشدارد. و امروز چقدر برا

 و حرف زده.  هیستادگذشته، به خاطر او ا

ت بغض از شد یمنشست. مر یعل یافتاده جلو یینبا سر پا یانوارد اتاقش شد و در را بست و آش آراسته

 یبه پرده مانده بود یرهخ یخودش به آشپزخانه پناه برد و عل یسکوت هزار ساله یبرا یش،هابچه یبرا

 .شدیم هیدکش یناهارخور یزم یو رو خوردیکه با وزش باد تکان م یریحر

 

××××× 

 گذاشت.  یشو خودکار را رو یدکوب یزم یرا رو پوشه دادفر

  یجه؟خب؟ نت-

 بچه اون رو کجا بردن.  یدنبعد از دزد یدیمفهم کهینا یجهنت-

 زد و سر تکان داد.  یپوزخند صدادار دادفر

  کنه؟یبت مرو ثا یچ ینبوده، ا یاتاق مخف ینشزم یرسوله و ز یهتو  یتو رفت یت،ثابت کن حما-

 . آمدیکوتاه نم جوریچاحساس کرد. سرش در حال انفجار بود و دادفر ه هایشیقهنبض را در شق سورنا

بعد  ید. واال چرا باشهیثابت م یهفرض گمیم یم؟کن یرششواهد دستگ ینطبق ا یمقربان مگه من گفتم بر-

 . یگهد یو هزار تا چرا ی؟چرا راه مخف انقدر هراسون باشه؟ یدجا؟ چرا بانشدن درجا بره او یداز تهد

 . یستاددادفر ا یرا دور زد و روبرو میز

که بچه  کنهیرو ثابت م ینجا ارفتنش به اون یول کنه،یرو ثابت نم یچیه یدرسته اون اتاق مخف-

 جا بوده. اون

 برداشت و به سمت در رفت.  یزم ینگاهش کرد و پوشه و خودکار را از رو یقدق دادفر

 رو دستت.  یفتههم م یگهجسد د یه یرو ثابت کن هاتیهفرض یا تو بخوات-

شکست.  یشهانشست که احساس کرد بند بند انگشت یزم یچنان روو مشت سورنا آن یدرا به هم کوب در

مرد  ینبکشد و فراموش نکند ا یشتریفشرد تا درد ب یوارد یو مشتش را رو یستادبا درد پشت پنجره ا

 " کنمیروز لهت م یه. "ندکیبا او چه م

 را بلند کرد. یشصدا حوصلهیگذاشت و سورنا ب یزم یرا رو یاوارد اتاق شد و برگه ابهری

 تو؟  یایگفت ب یک-

افتاد.  ینزم یهوا بلند شد و چرخان و گردان رو یبرگه و کاغذ رو یرکه به برگه افتاد زد ز چشمش

 انداخت.  یینعقب رفت و سرش را پا یقدم یابهر
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 . یرشونو تصادفات اخ یهو سهام یخالق یکه به نام خانواده هاییینگزارش کل ماش-

گزارش را خواند و درد دست و اعصاب  یع. سریدشقاپ ینزم یبرد سمت کاغذ و از رو یورش سورنا

 .خرابش را فراموش کرد و سربلند کرد

 گرفت.  ید و به طرف ابهرآورد، پر و امضا کر یرونرا ب یارفت و از کشو برگه یزشسمت م به

 االن. ینهم جا،ینا یاریدرو ب یفرهاد سهام-

 نگاه کرد.  زدیبرگه را گرفت و به سورنا که لبخند م ابهری

  یم؟کن یرشدستگ-

 .یاریدشاالن ب ینهم یاد،که فردا ب یدفقط احضارش نکن یر،نخ-

و خونسرد  اهمیتیو شعله ب شد هایکتکه تکه شده پخش سرام یگوش یدکوب یواررا محکم به د گوشی

 نگاه کرد.  یبه قطعات گوش

 . یگهد یکیراحت شد؟ نقش رو دادن به  یالتخ-

 ها رفت. بلند شد و به طرف پله یشاو انداخت و از جا یبه سرتاپا ینگاه شعله

 . گیرمیمن نقش رو برات م-

 . ادیستا یشباال رفت و روبرو یکیکه فرهاد دو پله  رفتیها باال مپله از

  ی؟چطور-

 داد.  یهگره خورد و آرنجش را به آن تک شعله دور نرده دست

 شرط داره.  یهنداشته باش، فقط  یمسئله کار ینتو به ا-

 زن اعتماد نداشت.  ینفرو رفت و ابرو گره زد، اصالً به ا یدر حالت تدافع یعسر فرهاد

  ی؟چه شرط-

 اال رفت. شعله شانه باال انداخت، از کنار او رد شد و ب

 . یطالق توافق-

 یاجمله یحت داد؟یم یشنهادیپ ینکرده بود که چن یبا دهان باز مانده نگاهش کرد. واقعاً چه فکر فرهاد

 و از باال به او نگاه کرد.  یدپله را باال رفته بود چرخ یننکرد که جوابش را بدهد. شعله که آخر یداپ

رو، پس  امیهو هم مهر یرمراحت هم طالقم رو بگ یلیخ تونمیکه م دونییشانسته فرهاد، م ینآخر ینا-

 . شمیازت جدا م یهنقش رو قبول کن و من بدون مهر ینا یاب یضرر کن خواییاگر نم
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ً نها دانستیبرگرداند و به اتاقش رفت. م رو  یشهانقش ییفتهآنقدر ش کند،یرا قبول م یشنهادشفرهاد پ یتا

کرده بود و بدون  یکه باز ییهادر نقش شدیخالصه م یود. فرهاد سهامنمانده ب یشبرا یتیبود که هو

 چه کند.  اشیبا زندگ دانستیها اصالً نمآن

کوتاه آمدن نداشت.  یالخ یسادگ ینرفت. برخالف افکار شعله او به ا یینها را پاو آرام پله یدچرخ فرهاد

که  یشعله و حضور پسر هایمحلییز با یدنمشترکش را با زجر گذرانده بود و عذاب کش یکل زندگ

نقش هرچند  یکست با خوایجان به لبش کرده بود و حاال نم هاینا یکرده بود، همه یاهروزگارش را س

 برود. یرونب اشیمهم از زندگ

در  یکه جلو یمامور یدنبا د یرا برداشت، ول یفونآ یگوش یزنگ در بلند شد و فرهاد عصب صدای

 را گرفت.  یتعصبان یبود ترس جا

 بله؟ -

 . یداو را ند یگرشد که فرهاد د یکنزد یفونآ دییامرد آنقدر به قاب ال صورت

  ی؟سهام یآقا-

 لب باز کرد.  یبه سخت فرهاد

 بله. -

 . یدلطفاً در رو باز کن-

شده بود هر لحظه منتظر  یرکه سمانه دستگ یعقب رفت. از روز یرا گذاشت و کم یرا زد، گوش دکمه

 کرده بود.  ینو حاال ترس مثل بختک قلبش را سنگ یایندبه سراغش ببود 

و برگه را به  یستاداو ا یجلو ینگاه کرد. ابهر شدیم یککه نزد یرا باز کرد و به ابهر یورود در

 سمتش گرفت. 

 . یایدبا ما ب یدشما با-

 شعله توجه هر دو را جلب کرد.  صدای

 چرا؟ -

 را به سمت او گرفت.  یهو کاغذ احضار دست لرزانش را جلو برد فرهاد

 ...ینبب-

لبش جمع شد و فرهاد حس  یبه آن انداخت. گوشه یسرسر یجلو رفت و کاغذ را گرفت و نگاه شعله

 . خنددیکرد م

 نترس؛ برو لباسهات رو بپوش.  یریت،نه حکم دستگ ست،یهاحضار یه ینا-
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 یستادنخود ا یپا یاز رو یزیبود و چ یشعله متک و یمثل  جهان خالق یکه در تمام عمر به کسان فرهاد

 و آرام رفت که لباس بپوشد.  یدهترس دانست،ینم

 به افسوس تکان داد و جلو رفت.  یسر شعله

 سرکار، فرهاد مظنونه؟  یدببخش-

 انداخت. یینسرش را پا ابهری

 بهتون بدم.  یاطالعات یچه تونمیمتاسفم خانم، نم-

باال رفت.  یبه طبقه راستیکد، بعد در را باز گذاشت و وارد خانه شد و چند لحظه نگاهش کر شعله

 زده جلو رفت. شعله شتاب یدنآمد و با د یروندستش افتاده بود از اتاقش ب یکه رو یفرهاد با کت

 برام؟  فرستییم یلوک-

 به او نگاه کرد.  ینهداد و دست به س یهتک یواراش را به دشانه یک شعله

  یدی؟ر ترسچرا انقد-

 فرهاد متعجب نگاهش کرد. 

 !یهبرام عاد ینهم یبرا ی،کالنتر شهیبار صدمه که پام باز م یبرا یستن-

 اعصاب فرهاد رفت.  یاش گذاشت و پوزخندش روشانه یدست رو شعله

 . یندار یازن یلهم به وک یستیاگر ن ی،ندار یازن یلبه وک یاگر پاک-

رفت و شانه  یینها پاچکار کند. محکم و استوار از پله یدبا دانستیم یگروارد اتاقش شد فرهاد د وقتی

 رفت. ینبه سمت ماش یابهر یبه شانه

 

××××× 

 سمانه نشست.  یندارد جلو یانگار او وجود خارج که یبه خردمند و طور توجهیب سورنا

 خب؟-

 بود.  یچیدهر هم پد یشهادوخته بود و انگشت یزم یچشم به بازتاب نور تک المپ باال سمانه

 را صاف کرد. اشینهس خردمند

  ید؟کن یررو دستگ یاتهام کس یمکه بدون تفه یدهقانون جد ینسروان ا-
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درآورد و بغل هم  یگرشد یبو سر مجسمه را از ج یبج یکمجسمه را از  یتنه ینهبا طمان سورنا

 شد.  یاهمجسمه س ییدهکش ییهسا یرسمانه ز یهاانداخت. انگشت یزم یرو

 ها بود. تنه تو اتاق مجسمه ینمقتول و ا یبسر تو ج ینا-

زده بود، باز هم لبش  یروناش بترک خورده یهابود که از لب یسمانه که تنها رنگ صورتش خون 

کرد. خردمند که حال خراب او را  یشترخون در دهانش حالت تهوعش را ب یو مزه یدرا با دندانش گز

 . جواب سورنا را داد یدد

 . یدمنظورتون رو واضح بگ-

 . یدمجسمه کش یتنه یشکستگ یپا انداخت و انگشتش را رو یپا رو سورنا

 درسته؟  ید،تو هال و براش کارتون گذاشت یدشو بعد برد یدبچه رو حمام کرد یدگفت یفیخانم شر-

 دادفر از اتاق بغل به حرکت دست سورنا نگاه کرد و لبخند زد. 

 بله. -

 به جواب او باز رو به سمانه کرد.  اهمیتیخردمند کرد و ب رو به سورنا

 درسته؟-

 سمانه سرش را به عالمت مثبت تکان داد. 

دست  ییهو سا یچیددر هم پ یشترسمانه ب یهاو انگشت کردیشکسته حرکت م یلبه یسورنا رو انگشت

 داد. نشان  تریاهرا س یشهاسورنا و مجسمه دست

 بچه بوده؟  یبطور سر مجسمه تو جچ یدبد یحتوض شهیم-

 بارین. ایستادا یبلند شد و پشت صندل یشو از جا یدکش یقیسمانه جواب نداد، سورنا نفس عم وقتی

 سمانه را پوشاند.  ییچیدهپپشت سرش جسم درهم یقامت بلندش با بازتاب نور مهتاب

 حمام... یدخودتون رفت یدگفت-

 را در هم گره زد.  یشهاو دادفر دست زد یامکث کرد و لبخنددوستانه کمی

 شما خشک خشک بود.  یموها یول یفی،خانم شر شهیم یسحمام موهاش خ یرهم یکی یاصوالً وقت-

. "کار خودشه". سرش را بلند کرد و به سورنا که ییدنثار فرهاد کرد و دندان سا یدر دل فحش سمانه

لب باز  کردیو حس م کردیم یحساس خشکا یشگلو یچشم دوخت. تا انتها کردینگاهش م یخکوبم

 هم اضافه. یجهشده بود و سرگ یشتر. حالت تهوعش بخوردیترک م یکند، زبانش از خشک

 بلند شد.  یشاز جا خردمند
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 مدارک شماست؟  هاینا-

 سمانه برنداشت.   یشده یدصورت سف ینداد و نگاهش را از رو یتباز هم به او اهم سورنا

 . شورمیموهام رو نم یمخصوصاً تو تابستون، ول گیرم،یدوش مسه بار  یمن روز-

 نگاه کرد.  زدیسربرگرداند و به خردمند که پشت هم حرف م سورنا

 مجسمه تو دست بچه بوده به موکل من مربوطه؟  ینچرا ا کهینا-

 .یستادرا دور زد و پشت سر او ا یزپوزخندزنان م سورنا

سر شکسته هم  یهمحض تفنن  ید،تنش کرد یزو لباس تم یدام کردبچه رو حم یشما وقت یفیخانم شر-

  یبش؟تو ج یدگذاشت

بکوبد.  یواردست دراز کند و مجسمه را به د خواستیسمانه در حال شکستن بود و دلش م هایانگشت

 از هر چه مجسمه بود متنفر بود. 

 را باال برد تا توجه او را جلب کند. یشصدا خردمند

 ها. رفته تو اتاق مجسمهبچه خودش  یدشا-

 شانه باال انداخت و ادامه داد. 

  دونه؟یم یجا آرامش داشته، کاون کهینا یبرا یدو شا یدنشوند یبرا یدساختن مجسمه، شا یبرا یدشا-

را به هم  یشهاو دادفر قهقهه زد و کف دست یداز پشت سر او رد شد و سر خردمند با او چرخ سورنا

 . یدکوب

  خورد؟یتکون نم یزیونتلو یاز جلو ذاشتیدیبراش م یتام و جر یوقت یدخودتون نگفت ییفخانم شر-

 بلند خردمند محو شد.  یصدا یاناش مخفه یصدا یبه دادم برس" سمانه باالخره لب باز کرد، ول یا"خدا

 سروان.  زنمیمن دارم با شما حرف م-

 با لذت تکان داد. یو سر یچیددادفر بلندتر پ یقهقهه

 بچه. یکرد یشعصب-

 او فرود آمد.  یشانه یرو به او کرد و دستش محکم رو سورنا

 !یلوک یحضور خود شما هم شبهه داره آقا-

 سورنا نگاه کرد و چشم چرخاند سمت او.  ینخردمند باال رفت و به دست سنگ ابروهای

  یل؟دل-
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را به هم زد و با  یشهاستد تکاندیدستش را برداشت و انگار گرد و خاک کف دستش را م سورنا

 را دور زد.  یزآهسته م یهاقدم

 به حق نبوده...  دوننیکه همه م ییههاکه شهرتش به برنده شدن تو پرونده یاییگرون و ماف یلوک یه-

پشت کمرش قالب شد، با نگاه  یشهاباز کرد و دست یشهارا به عرض شانه یشزد و پاها چرخی

 شد.  یرهبه او خ یزشت

 هاینتمام ا یمما فکر کن یدو انتظار دار شهیم یدااش پمتهم سر و کله یریاعت بعد از دستگس یک-

  یعیه؟طب

 اشاره کرد.  آوردیهر لحظه باال م کردیدست به سمانه که احساس م با

 یسهام یبه کارکردن تو خونه یازیاصالً ن یه،ش نجومالوکالهمثل شما دارن که حق یلیوک یفیخانم شر-

 ارن؟ د

 زمزمه کرد.  زندیرا از سر گرفت و انگار با خودش حرف م یدنباال انداخت و چرخ ایشانه

 . یاش رو بدزدو آخر بچه یرو جلب کن یباشه که اعتماد کس یدو سال زمان خوب یدشا-

 زد.  یادبود فر یدهکه خودش هم رنگش پر خردمند

 کنم.  یثیتح یاعاده تونمیبه خاطر اتهاماتتون م-

 کمرش را خم کرد. یدستش را به طرف در گرفت و با حالت تمسخر کم سورنا

 

 گرمه! یو پشتتون به ک یدمعلوم بشه از کجا اومد یدشا طورینقربان. ا یدبفرمائ-

 سورنا مسخره کردن او را تمام نکرد.  یهاچشم و لب یستاد،ا یشپر حرص جلو رفت و روبرو خردمند

خدمات  یگانکه پول نداره را یو به کس گیرمیم یکه داره پول خوب یبرخالف نظر شما من از کس-

 . کنمیکار م یستیچند تا بهز یبرا ینیدبب یدکن یقتحق ید. بردمیم

 . یاورددهانش را گرفته بود تا باال ن یبه سمانه اشاره کرد که خم شده بود و جلو 

 . یستیمونهبهز یهااز بچه یکی یفیخانم شر-

 اهش کرد. سورنا پر اخم نگ

  جا؟ینا یدساعته اومد یکو چطور -

 نشست.  یوارد یرو یشه،نوبت تمسخر خردمند بود و مشت دادفر کنار ش حاال
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 یهمتوجه قض یشونسابقشون بودن و ا یردر حال صحبت با مد یدکن یرشدستگ یدبرد یفتشر یوقت-

 شدن، بعد هم با من تماس گرفتن. 

 .سورنا نگاهش کرد و سر تکان داد

 . شهیم یقتحق-

 را کنترل کند.  یشصدا توانستیهنوز نم خردمند

ً ا- تکون  یزیونتلو یبگه امکان نداره اون بچه از جلو تونهیم ی. در ضمن کیدکار رو بکن ینحتما

 نخورده باشه؟ 

 برداشت.  یزم یرا از رو یفشتکان داد و عقب رفت و ک سری

 . یدوکل من رو آزاد کنم یداالن با ینهم ینه،ا یلتوناگر تمام دال-

است که به محض آزاد شدن  یکس ینهآ یننشست و مطمئن بود پشت ا ینهآ یو نگاهش رو یدچرخ سورنا

مثل خردمند توانست سمانه را  یلینداشت، حضور وک یاچاره یول گیرد،یم یرسمانه او را به باد تحق

 نجات دهد. 

 کردینگاه م ییکنار دادفر که هنوز به اتاق بازجو رفت، یرفت و به اتاق بغل یروناز در ب یکالم بدون

 .یستادا

 قربان؟  یهدستور چ-

 دادفر متعجبش کرد.  یاو را بشنود، ول یهاخودش را آماده کرد که حرف و

 تحت نظر باشه.  یآزادش کن، ول-

 به سمت در رفت. 

 م آخور بنده.آقا به کدو ینو ا یفیاومده و سر شر یگوراز کدوم  یلوک ینا یبفهم یدبا-

 یرا امضا کرد و وارد اتاق شد و آن را رو یرفت. حکم آزاد یرونو دادفر از اتاق ب یدپا کوب سورنا

 گذاشت.  یزم

 . یداز تهران خارج نش یول ید،بر تونیدیم-

 یشبلند خردمند که رو ییهتحمل سمانه تمام شد و وسط سا بارهیکو به سمانه نگاه کرد.  یدخند خردمند

 ه بود باال آورد.افتاد

 

او را دنبال  زدیگوشش حرف م یرز کهیسمانه را گرفته بود و در حال یفبعد خردمند بند ک ییقهدق چند

 . کردیها را نگاه مآن یوارداده به د یهو سورنا تک کشیدیخودش م
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 یکنار مامور فرهاد را شناخت که زدیکه دو دو م ییهاسمانه با همان چشم یبود، ول یکیرو به تار هوا

 . آیدیها باال ماز پله

لبش گذاشت و  ینگاهش کرد و فرهاد نامحسوس انگشتش را به عالمت سکوت کردن رو پرحرص

 سمانه متعجب نگاهش کرد. 

 یدنرو به خردمند کرد و از د یعسر شناخت،یکه متوجه حرکت او شده بود و سمانه را هم م ابهری

 و او را به دنبال خودش کشاند.  یدتر کشفرهاد را محکمباال رفت. دست  یشنگاه او ابروها

را  یشو صدا یستادفرهاد ا یسالن روبرو یاهویه یانبا چند قدم بلند خودش را به او رساند و م سورنا

 .باال برد

 . یسهام یآقا ییاتاق بازجو ریمیم سرهیک-

 فرهاد پوزخند زد. 

 . یلیدهر طور ما-

اشاره کرد که  یگرفت. به ابهر یشرا در پ ییننفس او روبرگرداند و راه پامتعجب از اعتماد به  سورنا

 دوم ببرد.  ییفرهاد را به اتاق بازجو

 کرد.  یشصدا یوارد شد و سورنا پشت سرش رفت که ابهر فرهاد

 قربان. -

 کرد.  یشآمد و در را پ یرونو از اتاق ب یستادا سورنا

 بله؟ -

 .شناسنیرو م یگرهمد یسهام خردمند و فرهاد ینا کنمیفکر م-

نشسته بود و به اطرافش  یصندل یدر به فرهاد که رو یجالب شده بود از ال یشکه مسئله برا سورنا

 انداخت و در را بست.  ینگاه کردینگاه م

 چطور؟ -

 یحالت نگاهشون مشخص بود که با هم آشنا هستن. در ضمن سهام یدن،رو د یگردر همد یاالن جلو-

 عالمت داد که سکوت کنه.  یفیه خانم شرب یجور یه

سمانه  یمهره را برا ینفرهاد بود و ا یلفکر کرد. اگر خردمند وک یانداخت و کم یینسر پا سورنا

و او  ماندیمنتظر برگشت خردمند م یدبا یامهم بود،  یلیپرونده خ ینا یسمانه برا یاسوزانده بود، پس 

ها آنقدر متفاوت است استخدام آن یدو نفر که سطح طبقات یابر یلوک یککه چرا  دادیرا م ینجواب ا

 شده.
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 . جاستینبرو به سرگرد خبر بده فرهاد ا-

در را باز کرد و وارد  بارهیک یقیمگرد کرد و رفت. سورنا با نفس عاحترام گذاشت و عقب ابهری

 شد. 

 . کشیدیافتاده بود م یفلز یزم یکه رو ییهاخش ینشسته بود و انگشتش را رو یزپشت م فرهاد

 و کالفه نگاهش کرد.  یستادا یشروبرو سورنا

 . یسهام یکن آقا یفتعر-

 حرکت انگشت فرهاد ادامه داشت و سر بلند کرد. 

 رو؟ یچ-

 یرو یش. نشست و پاهایچیدناهنجارش در اتاق پ یو صدا یدکش یروناو را ب یروبرو یصندل سورنا

 بلند شد. یدلصن یجلو هاییهفشار آورد و پا ینزم

 یدیفهم یچرا نگفت کهینعوض شده، ا ینتماش یجلو ییشهچرا ش کهینا ی،چرا تصادف کرد کهینا-

 که تو حمام بوده. گهیدروغ م یفیخانم شر

 دست فرهاد فرود آمد.  یخورد و دست سورنا محکم رو ینمحکم به زم یصندل هایپایه

 .اشیهسراغ بق یمتا بر یدیرو دونه دونه جواب م هاینا یفعالً همه-

تعجب کرد.  یفقط کم ید،را دوره کرده بود که از سواالت سورنا نترس یشهاآنقدر افکار و حرف فرهاد

 نوبت او بود که ِببَرد.  بارینرا ببازد، ا یفکث یباز یننداشت ا یمتصم

رو  ینکه ماش ییکمکان طورینباشه. هم یدبچه تصادف کردم و گزارشش با یدنچند روز قبل از دزد-

رو عوض کردم چون ترک خورده بود و سپر رو رنگ کردم چون رنگش  یشهشاهده. ش یششبردم پ

زدم و  یدست یهدروغ گفته چون مطمئن نبودم و فقط بهش  یفیچرا نگفتم خانم شر کهینرفته بود. ا

و ترمز و سه تا که زد ر یدبپرس یاز اون وانت ید. چرا تصادف کردم رو بریدیداز کجا فهم دونمینم

 به هم. یدیمکوب ینماش

 

را  یشهانکرده باشند. از خشم چشم یگیریمامورانش گزارش تصادف او را پ شدیباورش نم سورنا

انداخته بود  یینکه سرش را پا یو به ابهر یدکوب اشیشانیبست و دادفر در اتاق بغل با کف دست به پ

 نگاه کرد. 

 . یرونبرو ب-

چطور ورق را به نفع  یندرفت و دادفر برگشت و به سورنا نگاه کرد تا بب یرونب از اتاق یعسر ابهری

 .  گرداندیخودش برم
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 سورنا چشم باز کرد و به او نگاه کرد. 

 ینباور کنم ا کهینمگر ا پذیرم؛یاصالً نم یفیدر مورد خانم شر یول شه،یم یقدر مورد تصادف تحق-

 احتماالت هم براتون مهم نبوده.بوده که  اهمیتیبچه انقدر براتون ب

 باال رفته به حرکاتش چشم دوخت.  یبلند شد و آرام تاب خورد و دادفر با ابرو یصندل هاییهپا دوباره

 . یدخودتون نبوده که براش دل بسوزون یبچه یعیه،البته طب-

 و سمانه" جمله در ذهنش دوره شد. "لعنت به ت یکفرهاد نگاه کرد و او فقط  یهاجا به چشم در

 تمام اعتماد به نفسش را جمع کرد. 

 از صدتا شاهد دارم.  یشترمن سر صحنه بودم و ب یدنبچه رو دزد یاگر خاطرتون باشه وقت-

تک المپ  یبه لوستر فلز یتلنگر آمدیکه جلو م یشد و با هر بار یشترب هایهو حرکت پا یدخند سورنا

 . کردیم یکشتار یروشن و گاه یو گاه یدچرخیسر فرهاد م یو لوستر آرام باال زدیم

ً ا- ً قابل تعمقه که دق یمسئله یکخودش  یناتفاقا  یول یستادید،من ا یشما با صد تا شاهد روبرو یقا

 ید،رو استخدام کن اییرهقاتل زنج یه یکه حت یدانقدر پول دار کنیمیکه ما هم فراموش نم یدفراموش نکن

 آدم ربا.  یهچه برسه به 

 یچیدهکه ذهن شهرام آنقدر پ دانستیرا هم م ینا یول یده،که شهرام بچه را دزد دانستیم مه خودش

هست که مغز متفکرشان بوده و توانسته  یکند؛ قطعاً کس یزیررا برنامه یانقشه ینکه بتواند چن یستن

 فرهاد را بترساند و موفق هم شد.  خواستیتا االن پنهان شود. فقط م

اول  یهانه کشتم. درسته که دوستش نداشتم، درسته که جز ماه یدم،ن بچه رو دزدسروان من نه او-

 تونمیم یسراغتون، ول یامب یلبا مدرک و دل خوامی. نمیمشمن ندزد یوجودش برام عذاب بود، ول

 که خودم بهش مطمئنم.  یشک دارم، شک یبهتون بگم به ک

شعله و  ییهو در سا یدنها عذاب کشرفته شدن، سالگ یدهها نادبود. انتقام سال یدهانتقامش رس موقع

 نکردن.  یو زندگ یدنجهان راه رفتن و نفس کش

. حرکت لوستر فرهاد را یستادا یباال رفته نگاهش کرد و محکم به لوستر زد و صندل ییبا ابرو سورنا

بفهمد  توانستینگاه از او برنداشت. نم یشهاو روشن شدن چشم یاهس یانکرده بود و سورنا م یعصب

 یول ارد،را در دست او بگذ یکانشاز نزد یکیدست  خواهدیراحت م یلیکه خ چرخدیچه در سرش م

 بود که امکان داشت به او اعتماد کند.  یکس ینآخر یمسلماً فرهاد سهام

 . یلالبته با دل ید،حدستون رو بگ-

 . شد یکگذاشت و نزد یزم یرا رو یشهاو دست یدکش یقینفس عم فرهاد

  ید؟هم به مادر بچه فکر کرد باریک یشما تو ذهنتون برا-
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ها که از شعله سوءاستفاده فرهاد بعد از سال کهینا ی. بله فکر کرده بود، ولیدابرو در هم کش سورنا

 تعجب داشت.  یواقعاً جا کردیم یو او را قاتل معرف آمدیکرده بود م

  یل؟دل-

 . یزم هاییارش یرو یددوباره انگشت کش فرهاد

روز معشوقش  یهنگه داشت که اگر  ینا یاون بچه رو فقط برا گمیاز بچه متنفر بود و بهتون م-

 نگهش داره.  یشههم یداشته باشه که برا ینا یبرا یمحکم یلبرگشت دل

. چقدر راحت کردینگاه م یشهبه مرد رذل پشت ش یقگذاشته بود و دق یشهش یرا رو یشهادست دادفر

 . آوردیو خم به ابرو نم زدیشوق زنش محرف از مع

  یه؟منظورتون کامران رجب-

 .چفت شد یشهاو لب یدکش یزم یارش ترینیقو عم ترینیزخم یانگشتش را رو فرهاد

 . شناسیدشیخوبه که م-

 شده محکم شد.  یرهدادفر خ یهارفت و انگار به چشم ینهبلند شد و به طرف آ یشاز جا سورنا

 بچه زنده باشه.  یدشما با ییهطبق فرض-

 و پشت به دادفر کرد.  یدچرخ سریع

 بچه...؟  یکامران برگشته، ول-

 فرهاد شانه باال انداخت. 

ست، چون وجود اون کار شعله گمیشده بود و من م یدهبرگشت که بچه دزد ینره کامران وقت یادتون-

بهش نکرد،  یکامران برگرده نه تنها کمک شهیباعث م کردیکه فکر م یابچه براش شده بود عقده. بچه

 بلکه باعث عذابش شد. 

 یدادفر مکث یو روبرو رفتیو طول و عرض اتاق را راه م کردیم یرا حالج یشهاحرف سورنا

 . فرهاد ادامه داد. چرخیدیو دوباره م کردیم

بعد  یبود، ول اتاق بچه کنار اتاق خودش یلاتاقش رو عوض کرد. اوا یعسر یسمهاوت یدفهم یوقت-

و  زدیدرست بغلش نکرد، فقط پرستار. چه روزها که بچه رو م روزیک یفرستادش ته راهرو. حت

 . یرهبره بم یدعذابشه و با ییهما گفتیکه م شنیدمیصداش رو م

 مرگش را کند.  یحد که آرزو یننه تا ا یاش نداشته، ولبه بچه یکه شعله حس خاص دانستیم سورنا

 گرفت.  یشهادست یانبلند شد و سرش را م یشجااز  فرهاد
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من صبح تا شب و  یهستم سروان، اون بچه مزاحم منم بود، عذابم بود، ول یآدم خوب یلیخ گمیمن نم-

  بینمش؟یهم نم یلیرو بکشم که خ یابچه یامب یددو ماه نبودم. چرا با یکی یگاه

 شد. یرهبود خ یستادها یشآمد و به سورنا که جلو یرونب یزپشت م از

 

 یرچون انقدر از طرف شعله تحق کنمیرابطه دارم، انکارش نم یفیبا سمانه شر دونیدیکه م دونمیم-

 یدروز بذار یناسم ا خوایدی. حاال اگر شما میفتادمنبودم از پا م دهیم یتکه بهم اهم یشدم که اگر با کس

 .کنهیمن رو مجرم نم ینا یول ید؛بذار یهرزگ

 و دست دادفر مشت شده بود تا به دهانش بکوبد.  یندصورت فرهاد بش یآماده بود که رو سورنا مشت

 توانستینم یبود که حت یدهرا د یادیز یهاها و مجرمگرفته بود. آدم یجهسرگ یپست همهیناز ا سورنا

 و رو بود.  چشمیو ب یرذاتاً پست و حق یفرهاد سهام یها بگذارد، ولآن یاسم آدم رو

 زد.  یادخودش را کنترل کند و فر نستنتوا

 زنت.  یسر سفره ینات و بش. برو خونهیروناتاق برو ب یناز ا-

حرف  یبود که آزاد است. حت ینا یدکه فهم یزیبه عقب رفته بود، تنها چ یاو قدم یادکه با فر فرهاد

 . یامدن ینسورنا به نظرش توه

 . یرونگفتم برو ب-

لوستر کرد نگاه  یحواله یکه مشت محکم ییبه سورنا یخکوبفر مبه سمت در رفت و داد فرهاد

 .کردیم

 ینرفت و در را بست و بدون نگاه کردن به سورنا جلو رفت. ا ییآمد و به اتاق بازجو یروناتاق ب از

 موج اعتراض در راه بود.  شناخت،یحالت دادفر را خوب م

  ی؟داحضارش کر یگزارش تصادفات باش یگیرپ کهینبدون ا-

 متاسفم. -

 زد و سر تکان داد.  یپوزخند دادفر

از مغزت  یفتیهچل ن یتا تو کهینمثل ا یکشتن احمد برات درس عبرت شده باشه، ول کردمیفکر م-

 . کنییاستفاده نم

و درشت و به حق و ناحق  یزر یرادهایحال خسته شده بود از ا یننداشت بزند و در ع یحرف سورنا

 دادفر. 
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بچه  ییآشنا یادوست  ینبا ماش یدنداشته شا یها تصادفآن ینکه اگر ماش کردیبود و فکر م یینپا سرش

 یجهبه نت یتر از آن بود که به زودگسترده یشجستجو ییرهو بعد هم تصادف شده. دا اندیدهرا دزد

 برسد. 

 را نگاه کرد و به سمت در رفت.  یشبا سرزنش سر تا پا دادفر

 . که سرهنگ داده مونده یروز از فرصت یکفقط -

 نه سرهنگ"  ی،ماند "اون فرصت رو تو داد یرهو سورنا به در بسته خ یدرا به هم کوب در

 را گرفت. یانآش یآمد و شماره یروناعصاب خراب از اتاق ب با

 

 رفت.  یرونو از در اداره ب یدکش یقینفس عم یدرا که شن صدایش

  ی؟سالم. خوب-

  ی؟خوبم. تو خوب-

 را زد و پشت فرمان نشست.  تریمو

شعله  خوادیبدجور دلش م کهیندستمون رو نگرفت مگر ا یچینه، سمانه آزاد شد و از فرهاد هم ه-

 دار.  یرو بفرسته باال

 آمد.  یرونزد و راهنما زد و از پارک ب استارت

 رو کرده.  کارینچرا فرهاد ا دونمیم-

 گذاشت.  یکراسپ یروشن کرد و صدا را رومکث کرد و بعد بلوتوث را  یالحظه سورنا

 چرا؟ -

 طالق.  یشعله باهام تماس گرفت و خواهش کرد باهاش برم برا-

 یرونب یشهپشت سر بلند شد. دستش را از ش ینبوق ماش یرا به کنار کوچه کشاند و صدا ینماش سورنا

 تکان داد.  یبرد و به عالمت عذرخواه

 جدا شه؟ االن؟  خوادیم ی؟چ یعنی-

 کنه؟! یشرو نداره تا همراه کسیچزن ه یننگفت. فقط تعجب کردم که ا یچیاونم ه یدمواال من نپرس-

 نگاه کرد. رفتندیم یکه رو به زرد ییهاغرق در فکر به برگ سورنا

  ید؟قراره بر یاگر داشته باشه هم قبولشون نداره. حاال ک-
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 . کنهینگفت، فقط گفت خبرم م-

 حرکت کرد.  انداخت و به سمت خانهرا راه  ینماش سورنا

  یی؟خونه، تو کجا رمیدارم م-

 ام. خونه-

 مراقب خودت باش. -

 هستم، تو هم باش. -

واقعاً عذاب آور  ییحجم تنها ینشعله سوخت،  ا یدلش برا یاکرد و تماس را قطع و لحظه یحافظ خدا

 بود.

 سرهیک خواستیدر ذهنش خسته بود که دلش مبه در انداخت و وارد خانه شد. آنق یدساعت بعد کل نیم

خواب راحت  یک گذاردینم یناآرم یاید،اگر مادرش کوتاه ب دانستیم یبه اتاقش برود و بخوابد، ول

 داشته باشد. 

اش کتابخانه یکه جلو یناآرم یدنلبش نشست و به اتاقش رفت. با د یکس در سالن نبود و لبخند رو هیچ

 شد.  بود حرکتش کند یستادها

  کنی؟یم یکارچ جاینتو ا-

 . یدکش یرونرا از کتابخانه ب یلبخند زد و کتاب آرمینا

 .کنمیم یزندگ جاینمن ا-

 را پشت سرش گذاشت.  یشهاتخت انداخت و دست یخودش را رو سورنا

  کنی؟یم یکارتو اتاق من چ-

 به سمت در رفت.  آرمینا

 .یدمآخه شش ماهه روش رو ند گشتم؛یکه بهت قرض دادم م یداشتم دنبال کتاب-

 کرد.  یشهاچشم یبانچشم بست و ساعدش را سا سورنا

 در رو ببند. -

 حال آهسته زمزمه کرد.  یندر را آرام بست و در ع آرمینا

 اوامرتون اجرا شد سروان.  یراست-

مبل  یرو در اتاق و یروبرو ینازمان سورنا در جا بلند شد و وارد هال شد. آرمرا بست و هم در

 انداخته و به او نگاه کرد.  یگرد یپا یرا رو یشنشسته بود و پا
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 شد؟  یچ-

 و به تک مبل اشاره کرد و سورنا نشست.  یدخند آرمینا

 ادعاش صادقه.  کنه،یکار م یستیبهز یخردمند برا یآقا ینا-

 مبل زد.  یدسته یرو یمشت محکم یضبا غ سورنا

 ...یول-

 نگاهش کرد.  سرچرخاند و یعسر سورنا

  ی؟چ یول-

 از موکالنش را برداشت و بازش کرد.  یکی یپرونده یزم یخم شد و از رو آرمینا

 توش بزرگ شده.  یفیکه خانم شر اییستیبهز ینه برا یول-

 به جلو خم شد.  یباال انداخت و کم ییابرو سورنا

  یدی؟از کجا فهم-

 حرف بزند.  تریعبکوبد تا او سر یوارپوشه را به د تخواسیپرونده را ورق زد و سورنا دلش م آرمینا

به  ینگاه یهمنه. بهش گفتم  یاز موکال یکیمادر  کنهیکه خردمند براش کار م اییستیاون بهز یرمد-

  یدم؟فهم یچ کنییکه اونجا بزرگ شدن بندازه و فکر م ییهابچه یپرونده

 نگاهش کرد تا ادامه دهد.  طورینهم سورنا

 . کنهیم یهفت ساله کار خودش رو شروع کرده و خردمند پنج ساله باهاشون همکار یستیبهز نیکه ا-

 را ماساژ داد.  یشهاو چشم یدبه صورتش کش یدست سورنا

 . کردهیکار م یگهد یجا یقبلش برا یدشا-

 نه. -

 زد یادورق زدن پرونده بلند شد. سورنا فر صدای

  ی؟زدنت بردار حرف یکهت یکهت یندست از ا تونییم-

 و پرونده را بست.  یدبلند خند آرمینا

 نشو.  یعصب-

 در هم قالب شد.  یشهاگذاشت و انگشت یشزانوها یرا رو یشهاجلو آمد و آرنج کمی
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کار نکرده، استاد سرخوش کل  یارگان دولت یچه یاز اون برا یشخردمند پ یآقا یناصوالً ا ینبب-

 یناز کجا ا یستکه معلوم ن یفیبا سمانه شر ییشآشنا مونهیحاال م .یرونب یختهآدم رو ر ینا یسابقه

 . شناسهیآدم رو م

 .یرمد یقاز طر یدشا-

 داد.  یرونکالفه نفسش را ب آرمینا

ازش بپرسم خردمند رو  یدمادر موکلمه. به نظرت عقلم نرس یستیبهز یرمد گمیجناب سروان، م یآقا-

 نه؟  یا شناسهیم

 داد.  یهبه پشت مبل تک زد و یلبخند سورنا

 نه؟  یا یدهخب عقلت رس-

 . شناسهیآدم رو نم ینو گفت اصالً ا یدهرس-

. آنقدر مسائل در کردیفکر م یدبا یداد و چشم بست. با تمام خستگ یهسرش را به پشت مبل تک سورنا

 بود که ذهنش را خسته کرده بود.  یچیدههم پ

 بلند شد.  یناآرم یزدهیجانه صدای

 زدهیحرف م یشد با کس یرکه دستگ یهمون ساعت ینبب یر،سمانه رو بگ یهاتماس یسابقه یاب ین،بب-

 نه.  یا

 بسته زمزمه کرد.  یهاطور با چشمهمان سورنا

حضورش دروغ  یبرا یلشوک یمکه  ثابت کن خورهیم ینفقط به درد ا ینو ا کنم،یفکر م یندارم به هم-

 گفته. 

 برداشت و در دستش چرخاند. یعسل یرا از رو یانزن گر اییشهش یمجسمه باز کرد، خم شد و چشم

. اگر احساس خطر کنه ممکنه شهیاحضارش کنم وضع بدتر م یدنبال قاتلم. هرچ یستم،ن ینمن دنبال ا-

 بذاره فرار کنه. 

ً فکر کرد و سورنا مجسمه را باال آورد و از پشت آن به او نگاه کرد که عم یکم آرمینا در فکر بود.  یقا

 باال رفت و دست سورنا افتاد.  یناآرم یصدا بارهیک

 . یگهفکر د یه-

 سورنا با سردرد و کالفه بلند شد. 

به  یدبا یاونم مثل تو دائم سرش تو پرونده ست. بدتر از دادفر و توکل یاری؟رو درن یانآش یادا شهیم-

 اون گزارش بدم.
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 در اتاقش گذاشت.  ییرهدستگ یبلند قهقهه زد و سورنا دست رو آرمینا

 . یمبا هم تبادل نظر کرد یخردمند کل ییهضق یناتفاقاً امروز سه بار باهاش حرف زدم. سر ا-

 سورنا برگشت و متعجب نگاهش کرد. 

  ید؟تماس دارمگه با هم -

 که تو دست سورنا مانده بود اشاره کرد.  یاتکان داد و به مجسمه یسر آرمینا

 . یمرجاش. در ضمن بله، همه با هم تماس داراون رو بذار س-

در سرش  یفکر بارهیکگذاشت که  یزم یبه مجسمه انداخت و برگشت و آن را رو ینگاه سورنا

 . کردیبه مجسمه نگاه م یرهبود و خ یستادهثابت ا طورینجرقه زد. هم

 بهوت مانده. م طورینکه در لفافه حرفش را زده بود فکر کرد سورنا از حرف او هم آرمینا

با  باریکالبته من فقط  ی؟که با ارتباط ما ندار یداره و هم آراسته. مشکل یانمن رو هم آش یشماره-

 آراسته حرف زدم. 

 کهیناز ا یشبه اتاقش هجوم برد و کتش را برداشت و پ گویدیبود او چه م یدهکه اصالً نشن سورنا

 رفت.  یروناز در ب یایدبه خودش ب یناآرم

منتظر  کهینسورنا بدون ا یول ید،به دنبالش دو رودیکه فکر کرد سورنا به سراغ آراسته م یناآرم

زمزمه شد و  یشبرا کردیکه او را صدا م یناآرم یادفر یها رفته بود و صداآسانسور مانده باشد از پله

 رفت. یینپا تریعو سر توجهیب

العمل را نشان عکس ینا یدهاز او نپرس یسورنا کالم زدیچکار کند. اگر حدس م یدبا دانستینم آرمینا

 . گفتیبه او نم وقتیچه دهدیم

 افتاد.  ینزم یتکان خورد و رو اییشهش یگرفت و مجسمه یزبه م یشپا ید،خودش چرخ دور

 چنگ شد.  یشموها یانم هایشدست

 کنم؟  یکارچ یاخدا-

 را گرفت.  یانآش یت و شمارهبرداش یزم یآن را از رو یعماند، سر یگوش یرو چشمش

 بله؟ -

واال معلوم نبود  گفت،یم یدبا یناراحت نشود، ول یانکه آش یدرا بگو یانچطور جر دانستینم آرمینا

 .افتدیم یچه اتفاق
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 . خوردیفرمان م یمشتش رو یقهپر گاز به سمت اداره حرکت کرد و هر چند دق سورنا

 چرا؟  ید؟چرا به فکرم نرس-

بوق  یوردستش را از  صبور بود، یککه در تراف یشهاش کرده بود و برخالف همالفهک ترافیک

 دهد. برا از دست  اییهثان خواستیو نم کردیرا چک م یزیچ یعسر ید. باداشتیبرنم

 آورد. یرونب ینماش ییشهسرش را از ش یجوان پسر

 تر. حاج عمو، آروم-

 یامیق یبرود. شماره یتا از راه فرع یچیدش نگاه کرد و پکنار یفرع یبه او به کوچه توجهیب سورنا

 گذاشت.  یکراسپ یرا گرفت و رو

 . یامیق-

 بله قربان. -

  ی؟ااداره-

 بله. -

 گاز گذاشت.  یرا رو یشتر بود و پاخلوت یابانخ ینخوشبختانه ا یچید،پ یاصل یابانخ به

 نه.  یاتصادف داشته  یشعله خالق ینماش ینچک کن بب-

 .  یسراغ سهام ریدیاول م یدشما گفت یداشته؛ ول یم،ربان ما که چک کردق-

 . کندیلبخند زد، مطمئن بود درست فکر م سورنا

 نداره.  ینکه ماش یشعله خالق یول-

 . یچیداداره پ یابانو سورنا به خ یامددرن یامیاز ق صدایی

  یدی؟ها داون یتو خونه ینیتو ماش یفرهاد سهام ینجز ماش-

 نه. -

 بود.  یحالفرمان زد از خوش یکه رو یمشت باراین

 اداره.  یامدارم م-

منتظر جواب باشد تلفن را قطع کرد و فکر کرد اگر حدسش درست باشد مجبور است به  کهینبدون ا و

 به حال شعله. یوقت وافکر کند و آن یشترفرهاد ب یهاحرف
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 .یایدآراسته اشاره کرد که به اتاقش بآمد و به  یرونآشفته از اتاقش ب آشیان

 بود داد و به اتاق رفت.  ینکنترل را به دست پدرش که هنوز با او سرسنگ آراسته

 شده؟  یچ-

 او زد.  یبه بازو ینگاهش کرد و مشت محکم یعصب آشیان

 . جاینا یادسورنا داره م-

 خوردیبه او که حرص م خیالیب یشهاداده به آرنج یهآن افتاد، تک یبه سمت تخت رفت و رو آراسته

 نگاه کرد. 

  یگه؟د یرینیبا خانواده و گل و ش-

 گرفته بود به سمت او رفت.  اشیهکه گر آشیان

 که حساب تو رو برسه.  یادرو بذار کنار. داره م یهم شده دلقک باز باریک یبرا-

 حالت صورتش عوض نشد.  یتکان نخورد، حت یشاز جا آراسته

 باشه لطفاً. یالسگ یاری؟مبرام کمپوت -

 ترسیدیم ترسید،یصورتش گذاشت. به شدت م یرا رو یشهاتخت نشست و دست یرو یدهترس آشیان

 بزند.  یبآس یسوءتفاهم به کس ینا

صورتش  یرا از رو یانآش یهااست، بلند شد و دست یموضوع جد یدحالت او فهم یدنبا د آراسته

 برداشت. 

 . ینمببکن  یفشده، درست تعر یچ-

 گرم شود.  یآراسته بود را مشت کرد تا کم یهادست یانکه م یدست آشیان

 . یرونتا به سورنا گفته اون از خونه زده ب یناو آرم یحرف زد یناتو با آرم-

 خب؟ -

 و نفسش را آزاد کرد.  یدکش یشموها یانم یکالفه دست آشبن

  جا؟ینا یاداگر ب-

 . یادخب ب-

 . یدو آراسته خند یچیدزد در اتاق پ یادسمش را فرکه ا یانبلند آش صدای
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شده  یمگه چ یم،. حاال اصالً حرف زدیمحرف زد یچ یبرا یدهکلمه نپرس یککه  یرمنطقیهانقدر غ-

 و بخواد به قول تو حساب من رو برسه؟  یادکه ب

 نگاهش کرد.  یخکوبم آشیان

 .تباط نامشروعهار یکاون  یبرا یتو ساده باشه، ول یبرا هایزچ ینا یدشا-

سورنا زودتر برسد تا هر  خواستیشده بود و دلش م یعصب یگرتخت بلند شد، حاال د یاز رو آراسته

 . یاوردتو صورتش باال ب کندیچه در موردش فکر م

 پس خودش هم با شما ارتباط نامشروع داره. -

 پر از اشک.  یشهاچفت شد و چشم یانآش هایلب

  گی؟یم یچ فهمییم یچه-

 نزند.  یادکرد فر یو نشست و سع یدکش یرونرا ب یانآش یرتحر یزپشت م یصندل آراسته

که ارتباط مشروع  یدکارمون به ازدواج کش یدشا یمباهم آشنا ش یاخانم ب ینابگم آرم یدحتماً با گم؟یم یچ-

 . پیشنهادیچه ب یشنهاد،بشه؟ نامشروع نامشروعه، چه با پ

 مشروعه؟ االن من ارتباطم نا یعنی-

 تکان داد و چشم از او برنداشت.  یسر آراسته

 یرمنطقیهکه انقدر غ یخوب فکر کن. کس یتحما یآقا ینشما به ا یول کنم،یفکر م یمن چ یستمهم ن-

 کار کنه.  یتششخص یبره رو یدو مثالً من رو ادب کنه خودش با یادبخواد ب یزیچ ینکه سر چن

 رفت. بلند شد و به طرف در یصندل یرو از

 . کنمیمن درستش م یاگر نگران ارتباطت با اون آدم-

سورنا را گرفت  سورنا که در  یبرد و شماره یورش اشیبه سمت گوش یانرفت و آش یروناتاق ب از

 .یدزنگ را نشن یصدا یکرده بود و فراموش کرده بود و حت یلنترا سا اشیخانه گوش

 

 گذاشت.  یشزارش تصادفات را جلوگ یهابرگه یامیوارد دفترش شد و ق سورنا

اسم شعله مکث کرد. تمام گزارش را خواند و لبخند زد.  یبه کل گزارش انداخت و رو یسرسر نگاهی

 باز شد و دادفر وارد اتاق شد.  بارهیکآمد که در  یکنزد یکه به شدت کنجکاو بود کم یامیق

  یت؟چه خبره حما-
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 یبلند شد و احترام نظام یصندل یهنوز در اداره است، از روموقع شب او  ینا کهینمتعجب از ا سورنا

 گذاشت. 

 . کردمیرو چک م یزیچ یه یدبا-

 خت. اندا یزم یگزارش آن را رو یبرگه یدنبرداشت و با د یزم یآمد و برگه را از رو یکنزد دادفر

  کردی؟یچک م یدرو با یست، چپرونده یرو یندو روزه ا-

 آمد. یرونب یزت مزده از پش یجانه سورنا

 یفرهاد سهام ینماشها جز اون یاساساً ما تو خونه یتصادف داشته، ول یثبت شده که شعله خالق جاینا-

 ها بود. اش تو اتاق مجسمه. در ضمن سر مجسمه تو دست مقتول و تنهیدیمند ینیماش

 .کردیهش منگا یقو دق کشیدیصورتش م یو سرگرد خودکارش را محکم رو یدکش یقیعم نفس

 رفت.  یزشو به سمت م یدچرخ سورنا

مجسمه  یکردن و گناه رو به گردن سمانه انداختن تنه رد گم یاگر بعد از کشته شدن مقتول، قاتل برا-

  ی؟ها چرو برده باشه تو اتاق مجسمه

 مبل نشست. یشانه باال انداخت و رو دادفر

  یه؟چ اتیهخب؟ فرض-

 طرحش کرد.  یدنرا برداشت و شروع به کش بردیتوا یکاتاق رفت و ماژ یبه انتها 

 . گناههیب یفیشر یمفرض کن-

 . کشیدیطرح ساختمان را م یعجلو رفت و به حرکت دست او نگاه کرد که سر یکم دادفر

فرضه، برگشته باشه  یک ینتو حمام بوده که البته فقط ا یفیشر یاگر وقت یرون،شعله از خونه رفته ب-

 نکرده.  یدادکه چرا بچه داد و ب شهیم یهتوج ینده باشه او بچه رو بر

 را نشان داد.  شدیمپشت ساختمان که در آن تو آشپزخانه باز  راه

 راحت بچه رو برده.  یلیراه وارد شده و خ یناز ا-

 خانه اشاره کرد.  یرفت و به در جلو تریکنزد سرگرد

  گی؟یم یرو چ ینشهرام رو گرفته، ا ینو دورب-

 در آشپزخانه را پررنگ کرد.  یکشلبخند زد و سر ماژ سورنا

  بکنه؟ فقط شهرام. یشعله هر کار یحاضره برا یک-
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 مبل نشست.  یو به سر اتاق رفت و رو یدکه در فکر بود چرخ دادفر

 بدن مجسمه رو برگردونه تو اون خونه.  تونستهیم یهر کس-

و دوباره  خوردیم یگرشبه کف دست د یکر ماژسبابه و شستش گرفت و س ینرا ب یکماژ سورنا

 . رفتیعقب م

 ها رو داره.اتاق مجسمه یدگفت فقط خودش کل یشعله خالق-

 .یستادپنجره ا یبلند شد و روبرو یشاز جا سرگرد

مجسمه از اتاق برداشته و سرش  یهو بعد کشته و  یدهست، بچه رو دزدشعله کنییکه تو فکر م یکی-

 ها که ثابت کنه سمانه دروغ گفته، چرا؟ اش رو تو اتاق مجسمهبچه و تنه یبه تو جرو کنده و گذاشت

 . کردیم یپشت خانه را بررس یرو به او نگاه کرد که داشت مس برگشت

اش تو خونه یکه به نامشه ول ینیهماش یلشخودش مبرا شه؛ و دل کهینا یمتهم کردن سمانه، برا ینه برا-

 . یستن

 . یستادا بردیتوا یجلو آمد و روبروو  یدخند دادفر

 کنییکرده باشه. چرا فرهاد نه؟ فکر م تونهیم یکار رو هر کس ینا یمحتمله، ول یکه دار اییهفرض-

خودش سرنخه.  ینرو به نام خودش بخره؟ ا ینداشته باشه و ماش یابرنامه ینشعله انقدر احمقه که چن

 یحت یا فرهاد یول کنه؟یکه به نامش هست رو نم ینیفکر ماش کنه،یمجسمه رو م یهکه فکر  یکس

 بخره. ینراحت به نام شعله ماش تونهیشهرام م

 اتاقش رو فقط شعله داره؟  یدو مجسمه که کل-

واردش بشه و اتاق رو چک کنه؟  یدبدون کل خواستهیخانم صداقت م یکه گفت یستن یهمون اتاق ینا-

 اش رو شکست؟ همجسمه یکه شعله زد همه یستن یهمون

 و سرش را تکان داد.  یدکش یشموها یانم یکالفه دست سورنا

 ینکه تمام ا یکس یبرا یدکل یکو اگر هم باشه به دست آوردن  یستهم درش قفل ن یشهپس هم-

 .یستن یرو کرده کار سخت هایزیربرنامه

 

زد و نگاه  یشخندن کردیم یشخندشر یشهکه هم یپرت کرد و مرد ینزم یرا رو یککالفه ماژ سورنا

 دادفر را شکار کرد.  یکش آمده یهااو لب

 رو هواست.  یهفرض ینکالً ا یعنی-

 .ینممکنه؛ هم گمیشعله، من م گییتو م یست،رو هوا ن-
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 مکث کرد.  یاسمت در رفت و در را باز کرد و لحظه به

 نه.  یاکار شعله بوده  یراه داره که بفهم یهفقط -

 . رسیدیبست مبه بن زدیم یبه هر در یکند وقت یزرا ت یشهاداشت گوش حق

 ست االن کجاست. که به نام شعله ینیماش ینبب-

 رفت.  یروناز هم باز شد و دادفر از اتاق ب ابروهایش

 . کردیها نگاه مکرد که تمام مدت در سکوت به آن یامیرو به ق 

 کجاست.  ینبگرد بب-

رفت.  یرونبرداشت و از اداره ب یزم یرا از رو اشیرفت و او گوش یرونو از در ب یدپا کوب قیامی

 به پا کرده. ییجواب ندادن تلفنش چه بلوا کهینغافل از ا

 

××××× 

که  یناتماس گرفت. آرم یناجواب نداد با آرم یسورنا را گرفت و وقت یشماره بارینچندم یبرا آشیان

 یصدا یدنجواب داد و با شن یعست سرسورنا کهینا یخودش بارها با سورنا تماس گرفته بود به هوا

 بزند.  یادفر یدیاز ناام خواستیدلش م یانآش

  ی؟نکرد یداشپ-

 بغض کرده لب زد. آرمینا

 . ترسمینه، م-

 کرد او را آرام کند.  یبود سع یدهکه خودش به شدت ترس آشیان

 نباش. من هستم، نگران  یگه،د جاینا یادم ینا؟بشه آرم خوادیم یچ-

 داد.  یهرا در شکمش جمع کرد و سرش را به پشت مبل تک یشپاها آرمینا

 به شما. یدهخونه و نه رس یدهتصادف کرده باشه. نه رس ترسمیکرده که م یرنه، انقدر د یناز ا-

تخت پرت کرد، مانتو  یرا رو یگوش کندیبفهمد چه م کهینو رو شد و نفسش تنگ. بدون ا یرز قلبش

 یحیآراسته و پدر و مادرش و بدون توض یهاچشم یسرش انداخت و جلو یشالش را رو تنش کرد و

 زد.  یروناز خانه ب

 . رودیچه م یاصالً برا یا رود،یکجا م دانستنمی

 . یدبا تعجب به او نگاه کردند و آراسته که فکر کرد باالخره سورنا آمده به دنبالش دو یمو مر علی
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بعد دوباره  ییقهاو جواب نداد. پنج دق یاش را گرفت، ولو شماره یدرا د انیآش یهاتازه تماس سورنا

بار شماره را گرفت  ینچندم یبرا ی... با نگرانیچو ه خوردیتخت مانده زنگ م یرو یگرفت و گوش

 کشاند.  یابانرا به کنار خ ینماش ی. با نگرانیختقلبش فرو ر یعل یصدا یدنکه با شن

 هستم.  یتاصداقت، حم یسالم آقا-

 یانآش یگوش یاسم سورنا رو یدنبا د شدیقطع نم اشیگوش یبود و صدا یانکه خود نگران آش علی

 تلفن رو جواب داده بود. 

 . یرسالم سروان. شبتون بخ-

بود  یدهکه حس او را فهم ی. علیاوردب یلیتماس گرفتنش چه دل یبرا دانستیمکث کرد، نم یکم سورنا

 او را داد.  ید جواب سوال ناگفتهنگران بوو خودش هم 

 منم نگرانشم.  یرون،از خونه رفت ب یشونپر یلیخ یشربع پ یک-

 . کشیدیسرش را م رگهاییتمام مو یو انگار کس شدیسورنا باز نم ابروهای

 . یروناز خونه رفت ب طوریینموقع شب و ا ینچرا ا دونمینم یآراسته رفته دنبالش، ول-

 سمت شما.  یامم-

 تخت انداخت. یرا رو یقطع کرد و گوش علی

 یقبود، پسر رف یتکه با او صحبت کرده بود سورنا حما یکس یداشت و باالتر از آن تعصب، ول غیرت

برگشته بود  یبود او را از دست داده بود و وقت یتدر مامور یوقت یشها پخودش که سال یمیقد

 یالرفتند باعث شد دنبالشان نگردد و حاال هم خ خبریب هاآن کهینرا گم کرده بود و ا یتحما یخانواده

از ته قلب از  یمشخص شود، ول یانآش یفروبرو شود تا تکل یمبا صم یاکند،  ینداشت خودش معرف

 بود. یانتخاب دخترش راض

 

چپ کند که توانست آن را کنترل کند و  ینبود ماش یکپرگاز دوربرگردان را دور زد و  نزد سورنا

 . شدیرد م یگرد هایینکه مثل باد از کنار ماش رفتیم یعچنان سرواعدش آنبرخالف ق

که  یدرا د یانها آشآن یو سه کوچه مانده به کوچه یچیدها پآن یخانه یاصل یابانربع نشده به خ یک

 داده.  یهتک یوارنشسته و سرش را به د رویادهکنار پ

 یانزد. آش یشو بلند صدا یدشد و به سمت او دو یادهو پکشاند  یابانخ یرا چطور گوشه ینماش نفهمید

بارها خودش را  یقهچند دق یننگاهش کرد. در ا حسیکه ب شنودیرا م یشصدا یالانگار در وهم و خ

کنار جسد او که تصادف کرده بود تصور کرده بود، دفنش کرده بود، ضجه زده بود و قلبش تکه تکه 

 شده بود. 
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 رفت و بلندش کرد.را گ یشهاشانه سورنا

  یه؟چه وضع ینشده؟ ا یچ-

 مشخص بود.  یاو تمام بدنش در آن تاپ حلقه رفتیمانتو باز بود و با باد به عقب م هایدکمه

. بنددیرا م یشهاکه دکمه کردینگاه م یشهاپر بغض به حرکت دست یانآش ید،را گرفت و جلو کش مانتو

در گلو خفه شده  یادش. فرآلودش نگاه کرداشک یهاچشمسرش انداخت و دوباره به  یشالش را رو

 لب زد.  یبود، ول

  یان؟شده آش یبگو چ-

 یانگشتانش رو یو وقت هاشیقهتا شق یشانیناباور و با دست لرزان صورتش را لمس کرد. از پ آشیان

 دور کمر او حلقه شد.  یشهاو دست یچیدهقش در کوچه پهق یاو نشست صدا یهالب

محکم و پرتپش قلبش چشم  یصدا یدنبا شن یانفشرد و آش ینهمحکم بغلش کرد و سرش را به س سورنا

 بست. سورنا زمزمه کرد.

 بوده تموم شد.  یهر چ یزم،عز یستن یزیچ-

هق زد و تاب هق یدهکه در گهواره خواب یابلندتر شد و سورنا او را تاب داد، مثل بچه اشیهگر صدای

بودن با  یآنقدر دوستش دارد که برا یدامشب فهم ینکه هم ینده بودن مردز یخورد و شکر کرد برا

 حاضر است جانش را بدهد.  یچ،که ه یشاو آرزوها

 را آتش زد.  یانسورنا کنار گوشش نشست و نفس ملتهبش گردن آش هایلب

 مگه من مردم ... یزم؟کرده عز یشونتانقدر پر یچ-

 . یدکوب اشینهبه س او جدا شد و مشتاز  یانحرفش تمام نشده بود که آش هنوز

 نگو... مردم. به خدا مردم.  یچی... حرف نزن. هیلعنت-

 . یامدهقش بند نچنگ زد و هق ینترک خورده فرود آمد و به زم هاییکاش یدو زانو رو با

 ... نزن... نزن...حرف-

 او.  یشانل پرقلبش چقدر آتش گرفته بود از حا دانستینشست و فقط خدا م یشجلو سورنا

 شده. یآخه بگو چ-

 آراسته از پشت سرش بلند شد.  صدای

  پرسی؟یچرا از خودت نم-
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را که دوباره از سرش افتاده بود  یانداد. سورنا شال آش یانرا به آش یآب معدن ییشهرفت و ش جلو

 و بلند شد.  یدکش یشموها یرو

 کردم؟  یکاراز خودم؟ چ-

  را کنترل کند. یشهالرزش دست توانستینم یکه حت ردکیآنقدر احساس خشم م آراسته

 ینا یدکه با یهست یچطور مرد یفته؟حال ب یناز ترس به ا یدکه خواهرت با یهست یتو چطور برادر-

 بشه حال خواهرم؟ 

 سر تکان داد.  یجگ آوردیسر درنم یشهاکه از حرف سورنا

 .گییم یچ فهممینم-

 داده بود کرد.  یهتک یواربود و به د یستادها یکه به سخت یانرو به آش دوباره

 شده؟  یبگه چ یکیتونخب -

ساعت  ینآراسته که چند یو تعجب کرد؛ ول داندینم یزیواقعاً چ یداو فهم یهابه چشم یبا نگاه آشیان

جز  دیدینم یزچ یچدلهره و اضطراب خواهرش را تحمل کرده و لب نزده بود در حال انفجار بود و ه

 اضطراب خواهرش.  یبان باعث و

 یخودش را جلو یعسر شناختیکه او را خوب م یاناش باال رفت و آشرفت و مشت گره خورده جلو

 . یدسورنا کش

 آروم باش آراسته. -

. کشیدیم یرت یقهرا فشرده بود که از فکش تا شق یشهاو آنقدر دندان لرزیدیآراسته در هوا م مشت

 .آورد ییند و مشت او را گرفت و پاآرام دستش را باال بر یانآش

 آروم. -

مبهوت به حرکات خواهر و  فهمید،ینم یزیحال چ ینشده بود و در ع یکه از حرکت او عصب سورنا

 . نگران خواهرش بود. زدیآراسته در ذهنش دور م یو جمله کردیبرادر نگاه م

 شده؟  یزیشچ یناآرم-

 .یچیدپ یاباندر خ اشکه نه، عربده یادفر یدجواب نشن وقتی

 حرف بزنه.  یکیتون-

 . یستاداو ا یینهبه س ینهگذاشت و او را عقب زد و س یانآش یشانه یدست رو آراسته
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که  ینهبا خواهرت حرف زدم انقدر سنگ یانهم به خاطر آشو اون باریکفقط  بار،یکمن  کهینا-

کشته  یداطر بغل کردن خواهرم االن باباشه که من به خ طوریناگر ا یرون؟ب یاز خونه زد یاونطور

 باشمت.

و از  کردیچنگ شد و خم شد. مغزش کار نم یشموها یانمات به او نگاه کرد و دستش م سورنا

 شده بود.  یجآراسته بدتر گ یهاحرف

 و بدتر از آن قلبش.  لرزیدیم یشنگاه کرد. هنوز پاها رخشیمخم شد و به ن آشیان

 حالت خوبه؟ -

 قد راست کرد و داد زد.  بارهیک سورنا

 . گیدیم یچ فهممیچون نم یستم،نه، خوب ن-

 رو به آراسته کرد. 

  ی؟حرف زد یناتو با آرم-

 نگاهش کرد.  یخکوبمحکم سر تکان داد و سورنا م آراسته

 خب؟ -

 خب؟  یچ-

 چرخه؟یم یابونداره که وسط خ یانبه آش یخب چه ربط-

ً  یکم آراسته  یجخودش هم گ گفت؟یچه م ینا. پس آرمداندینم یزیباور کرد او چ نگاهش کرد و واقعا

 شده بود.

 یما و نه برگشت یخونه ی. نه اومدیرونب یخواهرت گفت بهت گفته با من حرف زده و تو از خونه زد-

 . یتصادف کرد یدو خواهرت فکر کردن شا یانخونه و آش

 نگاه کرد. یانمبهوت به او و بعد آش سورنا

 گفت با تو حرف زده؟ به من؟  یناآرم-

 زد.  یادخنده. سورنا فر یرزد ز بارهیکنگاهش کرد و  یکم آراسته

 خنده داره؟ -

 او نشست.  یشانه یتکان داد و دستش رو یبا خنده سر آراسته

 !یدیهاش رو نشناصالً حرف-

 اش برداشت. شانه یمچ دست او را گرفت و از رو سورنا
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 . یدمنه، نشن یول یه؛ات با خواهرم چرابطه یلبعد تا بفهمم دل یبرا مونهیحساب من و شما م-

 کرد.  یانبه آش رو

 . ینهم یدم؛بود و نشن یلنتسا یممن رفتم اداره و گوش-

 و لبخند زد.  یدکش یقیمهم نباشد. نفس عم یشبرا یزچ یچه یگرآنقدر آرام شده بود که د آشیان

 . یخدا رو شکر که سالم-

 . یانان داد و زد تو سر آشتک یسر آراسته

 . کردییسکته م یداشت یشپ یقهچند دق ینخاک تو اون سرت، تا هم-

 . یستادا یشجلو سورنا

 خب؟ -

 باال انداخت و لبخند زد.  ییابرو آراسته

  ی؟خب چ-

 ات با خواهرم؟رابطه یلدل-

 ست. آجر سه سانت نش یوارد یزد و کف کفشش رو یوارو پشت به د یدچرخ یکم آراسته

 ات با خواهرم؟رابطه یلدل یم،بذار از تو شروع کن-

ها به آن یدور شود. مرد نگاه شدیکه سوت زنان از کنارشان رد م یسکوت کرد تا عابر سورنا

 سوتش قطع شد تا دور شد.  یانداخت و صدا

 .دونهیخود خواهرت م-

 به او نگاه کرد.  ینهشانه باال انداخت و دست به س آراسته

 . دونهیخواهرت مخود -

 یانباشد که شده بود آش یانیاگر آن فرد برادر آش ینداشت، حت یشوخ کسیچبا ه یناسر آرم سورنا

نبود که  یطور یناآرم یطشرا یول آمد،یبود خوشش م یستادها یشکه روبرو ی. از پسرهایشیخستگ

 کند. یسکسرش ر

 شد.  کردینگاهش م یقآراسته که دق نزدیک

 اخطاره.  ینو آخر یناول ینا یر،اصله بگاز خواهرم ف-

 کرد و لبخند زد. یانرو به آش آراسته
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 سر وقت من.  یومدبود قطعاً م یدهاگر حرفش رو شن ینا،نگفت آرم یراهپر ب-

 شده بود.  یزاش رخسته یهاو چشم شدیهم فشرده م یسورنا نگاه کرد که رو یهابه لب آشیان

 شک نکن. -

 . یستادا یشکند و محکم روبرو یواررا از د بدنش بارهیک آراسته

رو نداشت حاضر  یاحساس لعنت یناگر ا کنییفکر م یرت؟و غ یکه خواهر دار ییفقط تو کنییفکر م-

 دوشت بذارم؟  یاش رو هم روبودم جنازه

 . یستادرا دور زد پشت سرش ا سورنا

بعداً با  ره،یساده تا ته جهنم مکلمه حرف  یکتو دل خواهرش انداخته که با  یمرد ترس یه یوقت-

 کنه؟یخواهر من چه م

 جلو آمد.  یانکه آش یستاداو ا یو رو در رو یدچرخ سورنا

 . یدتو رو خدا بس کن-

 یناکوتاه آمدن داشت و نه آراسته. در مغز سورنا، آرم یالمرد چشم از هم برنداشتند. نه سورنا خ دو

 یهکه به شدت به پدرش شب یبود و در ذهن آراسته مرد هیختاحمد ر یکه برا ییهاو اشک زدیدور م

 یانو آش زدیهر دو برق م یهاکند. چشم یبا او احساس خوشبخت تواندینم یانشآش دانستیبود و م

 آراسته را گرفت.  یبازو یدهترس

 تو رو خدا آراسته. -

 . دست خواهرش گذاشت یچشم از سورنا بردارد دستش را رو کهینبدون ا آراسته

 !یتمومش کن یبتون یا یتو بخوا کنهیتمومش کنم، چون فکر نم گهیبه من م بینی؟یم-

از سر  یطنتمثل آراسته که ش یسورنا طاق شد، مغزش در حال انفجار بود و حاضر نبود مرد طاقت

 سوال ببرد.  یربرادر بودن و مرد بودن او را ز ریختیم یشتا پا

 . یدکوب یواراو را به د یایدآراسته به خودش ب کهیناز ا یشاو را گرفت و پ ییقه بارهیک

 . یمهکه تو زندگ ینه در مورد دختر یاماتفاقاً درست فکر کرده، من نه در مورد خواهرم کوتاه م-

مشت شده بود انداخت و بعد به  یشهالب یکه رو یانو دست آش یدهترس یهابه چشم ینگاه آراسته

 رها کردنش را نداشت.  یالبود و انگار خ یدهرا چسب اشیقهدست سورنا که 

 باعث ترس خواهرش شود.  خواستینم یضرب او را از خودش دور کند، ول یکبا  توانستمی

 انتخابش کردم.  یاکه دوستش دارم  یدختر یبگ یستیحاضر ن یحت یته؟که تو زندگ یدختر-
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ذهنش را کنار بزند و اقرار کند  یهادهسورنا پر یتو منتظر شد، منتظر شد عصبان یدبلند خند یصدا با

بود. ته قلبش  خبریخود سورنا از آن ب یول دید،یدر چشمانش م یکه او به خوب یبه احساسش، احساس

آراسته  یالخ ینو ا ینانگفت آرم یان،بود اول گفت آش یدهآراسته را شن یهاحرف یخوشحال بود. وقت

 . کردیرا راحت م

 . یدغر یشاهدندان یاناز م سورنا

 .مونهیزدن نم یبرا یچقدر دوستش دارم حرف یدیکه نفهم یاگر انقدر احمق-

 آراسته زد. یشانیپ یرا باال آورد و محکم رو انگشتش

 . زنمیم یشتآت یبش یکخط قرمز منه، بهش نزد ینارو بکن تو اون مخت، آرم ینا یول-

نبود، که  یندنه تنها خوشا یشبرا یهر کس برخورد با برادرش از طرف یننتوانست تحمل کند. ا آشیان

انداخت و صدا  یینساعد سورنا گذاشت و دست او را پا یاز او متنفر شود. دستش را رو شدیباعث م

 بلند کرد. 

 خواهرت؟  یدهن برادر من باز مونده برا یفکر کرد ی؟فکر کرد یچ-

 سورنا پوزخند زد و به آراسته اشاره کرد. 

 شه. یکبه خواهرم نزد خوامیداره نم یادکشته مرده ز نمدویاتفاقاً چون م-

 

اش شانه ینشست. باد برگ را از رو یانآش یشانه یو رو یداز شاخه جدا شد و چرخ ییزیبرگ پا اولین

 نشاند.  ینزم یچرخاند و رو کردندیسه نفر که با خشم به هم نگاه م ینبلند کرد و ب

 نباشه؟  یآدم درست شهیم یلدوستش دارن دل هایلیخ کهینا-

بود که  یابرگ زرد شده یناول یناسورنا به آرم یهر ساله ییهخم شد و برگ را برداشت. هد سورنا

خواهر  یها آلبوم درست کرده بود. دلش برااز برگ یاز دوازده سالگ یناو آرم شدیاز شاخه جدا م

 کردینم رکاو را د یهاداشت و رنج یکه شور زندگ یبگذارد کس توانستینم ید،لرز اشیدهرنج کش

 شود.  اشیوارد زندگ

 . یستمناسب ن یناآرم یبرا یست،ن یمن نگفتم آدم درست-

 یماند. چرا داشت برا یرهکه در دست سورنا بود خ یپوزخند زد و دو قدم عقب رفت و به برگ آراسته

و سکوت کرده بود.  دانستیها بود مشکل نگرفته بود؟ جوابش را مدت یکه حت جنگیدیم یارابطه

لرزانده  اکه با وجاهت و وقارش دل او ر یهمان گشت،یها دنبالش مبود که سال یهمان دختر یناآرم

اش کرده ها تجربهکه سال یامشمئز کننده هاییدخترانه و طناز هاییحال بدون دلبر ینبود و در ع

 یهالبخند و چشم یادرا به  یادیز یهابکه ش یبا او حرف زده بود. همان یمیگرم و صم یلیبود، خ
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سورنا  یجلو یحاضر بود حت آمدیم یشو اگر پ یستانتخابش غلط ن دانستیسر کرده بود. م یاهشس

 بود.  ثمریجنگ ب ینبه او نداشت و ا یبود که حس یناآرم یهطرف قض یک یاز احساسش دفاع کند، ول

 راحت شد، بابا نگرانه.  تیالخ یگه. حاال که دیمبر یاب ،یانولش کن آش-

ت و زمزمه تکان داد و دو قدم به عقب رف یسر شدیپرخشمش از نگاه سورنا جدا نم یهاکه چشم آشیان

 کرد. 

 متاسفم.-

 برادرش حلقه کرد و راه افتاد.  یو دستش را دور بازو روبرگرداند

آراسته نشست. واقعاً آراسته بلند  یهاقامت و قدم ی. نگاهش روشودیم یخال یشپا یرحس کرد ز سورنا

تفاوتش با  همهینشادش و ا ییهمناسب خواهرش نبود؟ سه سال کوچکتر بودن از خواهرش و روح

منطق و  ینا بود، یدهکه کمتر د یابرادرانه یتحما ینا یبنشاند، ول ینااو را کنار آرم توانستیاحمد نم

 . خواستیم ینابود که آرم یهمان یزهوشیت

 یزیچ ینو ا دادیرا از دست م یانچنگ زد و به رفتن جانش نگاه کرد. داشت آش یشهابه مو عاجز

 .خواهرش وسط بود یپا یگرو از طرف د خواستینبود که م

 

که  ی. رخ به رخ مردیستادا یشانو روبرو یدها دوپرشتاب به سمت آن کندیبفهمد چکار م کهینا بدون

 یرشپذ یبرا دانستیکه نم یناییآرم یبود برا یل خطرحا یناست و در ع ینقابل تحس دانستیم

 نه.  یادوباره آماده است  یاحساس

  ی؟مردونه حرف بزن خواییم-

 باز شد و شانه باال انداخت.  یشهاباال داد و دست ییابرو آراسته

  ی؟بلد-

 ینزم یرو یشهاانگشت یمشتش خورد شد و از البال یانمشت سورنا گره خورد و برگ م اختیاربی

 . یختر

 نخواد؟  ینااگر آرم-

 نه.  یا خوادیکه م فهممیتا باهاش حرف نزنم نم-

 یپاک کرد و اشک یناآرم یگونه یاز رو یقشرف یکه برا یاشک را در قلبش حس کرد. اشک سوزش

 . یرداز آن نگ یشترتا دل خواهرش ب یختکه خودش نر

 بردم.  یهمن جسدش رو براش هد یشچهار سال پ ینکه عاشقش بود و هم ینامزد داشته، نامزد یناآرم-
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به  یان. آشماند ینزم یبرگ رو هاییزهمانده به ر یرهتپش قلبش را حس نکرد و خ یالحظه برای

 پا پس نکشد.  ید،چنگ زد و در دل دعا کرد آراسته نه نگو یشبازو

 سورنا لب زد.  یهابه چشم یرهسر بلند کرد و خ آراسته

 . کنمیمن حلش م هیناگر مشکلت ا-

 . آیدیباال م یشهاخفه کرده تا لب یشها در پشت گلوکه سال یاحساس کرد بغض سورنا

  ی؟دار خواد،یم ینآهن یاراده یهو خوب کردن حالش  یناست. تا کردن با آرمست، خستهزخم خورده-

 آراسته سر تکان داد و محکم نگاهش کرد و سورنا چشم از چشمش برنداشت. 

 نبود.  یدناو مرد پا پس کش یبرادرش نگاه کرد و لبخند زد. آراسته یهابه چشم انآشی

 یدر بازو یانآش ی. دست حلقه شدهیدسورنا دستش را گرفت و به دنبال خود کش محابایو ب بارهیک

 . یدندسورنا رس ینساخت تا به ماش یرها زنجآراسته از آن

 سوار شو. -

 یرو یانبجنگد. آش یزیحاضر بود با هر کس و هر چ یناخاطر آرم سوار شد. به حرفیب آراسته

جواب داد  یعل یرا گرفت و وقت یانآش یحرکت کرد و شماره یععقب نشست و سورنا سر یصندل

 حبس شد.  یاننفس در دل آش

 صداقت.  یسالم آقا-

 شد؟  یسالم، خبر-

 . کردیاو نگاه مبه  ینگاه کرد که با استرس و نگران یانبه آش ینهاز آ سورنا

 خونه.  رسونمشونیبعد م یم،دو ساعت با هم باش یکیما  یدبله، هر دو با من هستند، اگر اجازه بد-

دوخته بود  ییهالبخند زد. اما آراسته چشم به درخت یانجواب مثبت داد و آش یعل یاز مکث کوتاه بعد

برگ  یناو آرزو کرد آرم دادندیم یانپاکوتاهشان  یو به زندگ کردندیرا از خود جدا م یبرگ یکه گاه

امن  ساریهسا میشهبسازد که تا ه یوجودش و با بودنش از او درخت ییشهنباشد، گل نباشد، بشود ر

 وجودش باشد. ییشهر

 

 به اطراف نگاه کرد.  یانخانه پارک کرد و آش جلوی

  یم؟کجا اومد-
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 یفشتکل یدبا ینه، ول یابکند درست است  هدخوایکه م یبود، هنوز مردد بود کار یهنوز عصب سورنا

نگران  یاندستش مانده بود و وجود آش یکه رو یابا پرونده توانستی. نمکردیرا زودتر روشن م

 هم باشد.  یناآرم

 به آراسته اشاره کرد. 

 شو.  یادهپ-

 گرفت.  رد،کیبه اطراف نگاه م یدشده بود و با ترد یادهرا که  پ یانشد و دست آش یادهپ آراسته

در خانه بودند.  یآسانسور را زد، بعد از چند لحظه جلو یجلو رفت و در را باز کرد و دکمه سورنا

 انداخت و در را باز کرد.  یدکل

 .یاهللا-

سرش انداخت و  یو رو یدکش یرونوسط هال بود را ب یزم یدر کشو یشهکه هم یچادر یعسر صمیم

 را زد. ینادر اتاق آرم

 لباس بپوش.  ،یممهمون دار-

به سر و  یسرش انداخت و نگاه یرا رو اشیو هنوز منتظر سورنا بود روسر تابیکه ب آرمینا

 مهمان برود.  یرنگش آنقدر مناسب بود که جلو یاسیو بلوز  یوضعش کرد. دامن مشک

 با لبخند جلو رفت.  یمپشت سر سورنا وارد شدند و صم یانو آش آراسته

 .یدسالم، خوش اومد-

 یآراسته از وقت یقابل باور نبود؛ ول یشاگر شده بود برا یاهنوز متوجه موضوع نشده بود،  یانآش

 اشیبار در زندگ یناول یو تعجب کرد و برا یفتدقرار است ب یچه اتفاق یدفهم یستادندخانه ا یجلو

همه نبعد از آ شدی. خودش هم باورش نملرزدیم یشهاپاچه است که دستاحساس کرد آنقدر دست

را کم کند." آروم باش،  یشدست و پا طوریندختر ا یکو صحبت با  یدنبرسد که از د یتجربه روز

 خودت باش" 

 را در آغوش گرفت.  یمجلو رفت و صم سورنا

 هنوز؟  یداریسالم مادر. شما ب-

 یانست تا آشبا لبخند پلک ب اش،یبازماند و به آراسته نگاه کرد و او با تمام ترس و نگران یانآش دهان

 . یردآرام گ

 برو جلو. -

 کردیکه از سورنا جدا شده بود و به او نگاه م یمبه خودش آمد و با لبخند به صم یانکرد و آش زمزمه

 شد.  یکنزد
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 . یدما رو ببخش وقتیمزاحمت ب یت،سالم خانم حما-

حجوبش ود. لبخند مناز دخترانه در سرشتش ب یول کرد،یکه ناز نم ینشست دختر یمجا به دل صم در

 دستش را گرفت.  ید،را که د

 تو دخترم.  یاب-

 گرم گرفت.  یرا همراه با لبخند یرششد و جواب سالم و شب بخ یکنزد آراسته

چنان در آغوش پرواز کرد. آن یشبه سو ید،ند چیزیچه یگرسورنا د یدنآمد و با د یروناز اتاق ب آرمینا

قلب آراسته مثل  یحس کرد، ول یشبغض را در گلو یانشجاخورد و آ یمبرادرش فرو رفت که صم

او که از شدت اشک  یهاچشم یدنو ُخرد شد از د یدو لرز یدکه سورنا ُخرد کرد چرخ یهمان برگ

 سرخ شده بود. 

 . یدبغلش کرد و خند سورنا

  ی؟چرا انقدر نگران شد یوونه،د یدختره-

 یشهارا پشت پلک یشهانتوانست اشک یانو آش ریختیو دل آراسته م ریختیاشک م صدایب آرمینا

 نگه دارد. 

 خدا رو شکر... شکر. -

دلشوره  بارهیکو  کردیجمع چهار نفره نگاه م ینجا خبر نداشت، با تعجب به ا یچکه از ه صمیم

 سورنا نگاه کرد.  یبه سر تا پا یقو دق یدرا عقب کش یناگرفت. جلو رفت و آرم

 شده؟  یتطور-

 فرزندانش.  یبرا ریزدیو امان از دل مادر که هر لحظه دل م رزیدلیم صدایش

 را در آغوش گرفت.  یمصم یگرو با دست د ینادست آرم یکو با  یدخند سورنا

 من خوبم، دخترت شلوغش کرده. -

بود و  یستادها یورود یراهرو ییهزاو ترینیکعقب رفت و چشمش به آراسته افتاد که در تار آرمینا

 بود.  یدهکه او را د یدر فرق داشت با روز اولنگاهش چق

 شد.  یشترتعجبش ب کردیبود و اشکش را پاک م یستادهکه پشت سر سورنا ا یانآش یدنگرداند و با د سر

 چه خبره؟ -

نگاهش که از  یدنو بعد به آراسته نگاه کرد و از د یانو به آش یدخط نگاهش را گرفت و چرخ سورنا

دروغ  توانستینگاه نم ینها، اچشم ینا ی. نگران خواهرش بود، ولیختلبش فرو رق شد،یجدا نم یناآرم

 نباشد.  یدعا کرد جواب خواهرش منف یالحظه یو برا یدبگو
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 اشاره کرد.  یناو آرم یمصم به

 . ینیدبش-

 ها رفتند و نشستند. سورنا دست دراز کرد و به آراسته اشاره کردبه سمت مبل یحرف یچدو بدون ه آن

 اشینه. سرودیم یشو پ کندیپا له م یر. او آهسته جلو رفت و حس کرد با هر قدم نفسش را زیایدجلو ب

 . کردیحال برادرش را باور نم ینا یانو آش رفتیم یینباال و پا ینسنگ

 دو نفره نشستند.  یکاناپه یسمت او رفت و دستش را گرفت و با هم رو به

 از کجا شروع کند. دانستینم کرد،یم ها نگاهبه آن یستادها سورنا

 

 را معلوم کند.  یفشزودتر تکلکرد  یحال خراب آراسته سع یدنو با د یدکش یشموها یانم دستی

 ینه،زم یرو یهاآدم ینو خونسردتر ترینیطونش ین،تراز شوخ یکی بینیدیآقا که م ینا ینا،مادر، آرم-

 یاشداره، دن یقسرش دوست و رف یموها یه، به اندازهسر کارش بمون تونهیاز هشت ساعت نم یشترب

اگر  ره،یم هشرو انجام بده تا ت یکار یکبخواد  یوقت ی. ولیحشتابش و تفرتو لب شهیخالصه م

 . رهیتا آخرش م یسه،وا یبخواد پشت کس

 آراسته نگاه کرد و ادامه داد. یهابه چشم یمهربان با

 . رهیهم تا تهش م شهیعاشق م یوقت-

 که صورتش گل انداخته بود نگاه کرد.  یناو به آرم یدکش یقیعم نفس

مقدارش رو از  یکو  یقاتمقدارش رو از تحق یک دونم؟یرو از کجا م هاینا یدبپرس خوایدیم-

  ره؟یتا تهش م شهیعاشق م یوقت دونمیچطور م یخواهرشون، ول یهاحرف

 زد،یکه دودو م یشهافرش در چشم یهابود و رنگ چیدهیشد که انگشت در هم پ یکنزد ینابه آرم کمی

 .رقصیدیم

که دوست داره  یبرادر کس یانقدر جرات کرد که جلو کهینا ینشسته. برا جایناالن ا کهینا یبرا-

 سوال باهام اومد.  یه یبدون حت یابهش گفتم باهام ب یوقت کهینا یو از احساسش دفاع کنه. برا یسهوا

 . کردیبه آراسته نگاه م یبه سورنا و گاه یزده گاهکرد که بهتبه مادرش  رو

 . کنمیم ییدخودش رو هم تا کنم،یم ییداش رو تاخانواده-

 کرده بود، البته بعد از احمد.  ییدخواهرش تا یکه پسرش برا یکس یناول یلبخند زد به رو یمصم و

 .یناسمت آرم یددوباره چرخ 

 با توئه.  یمتصم-
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به خاطر  ی؟چ یکرده بود، برا ییدسورنا او را تا خورد،یدر ذهنش چرخ م یزچ یکط فق آراسته

 خودش؟  یاخواهرش 

احمد بود؟ او فقط احمدش را  یهمرد شب ینا ی. کجاکردیبه آراسته نگاه م یاما با ناباور آرمینا

 ییناسته که سرش پابه او چشم دوخته بود و باز هم به آر ینگاه کرد که با نگران یان. به آشخواستیم

فرصت  یپسر ک ین" اشه؟یعاشق م یسرخ شده بود. سورنا چه گفت؟ "وقت یشهاافتاده بود و تا گوش

در  ینگاه کند که مرد یبه او به چشم کس یکرده بود که کس ییکرده بود عاشق او شود؟ چه خطا

 . مگر احمد نبود؟ مگر عشقش نبود؟ یستن اشیزندگ

 کردندیروز که احمد را دفن م گذاشت و بلند شد و کاش همان یشزانوها یلرزانش را رو هایدست

 خودش را کشته بود. 

 . یریبگ یمو فقط آوردمش که خودت تصم دونمیپسر م ینکه من از ا یزیهتمام چ ینا -

 یدنبود؟ مگر خودش او را غسل نداد؟ مگر ند یقشمگر احمد رف دهد؟یدارد جان م دیدینم برادرش

 و تنها ماندنش را؟  یااز دن یدنشرا؟ بر اشیدیخواهرش را، ناام ین آرزوهاپرپر شد

را گرفت. آراسته از جا بلند شد  یشنگاه کند به سمت اتاقش رفت و سورنا بازو یبه کس کهینا بدون

و جلو رفت  یدنابرادر بود کش یشکه امروز برا ی. دستش را از دست برادریدرا د اشیدهقامت خم یوقت

 باز نکند.  یگردر نشست و آرزو کرد چشم ببندد و د یدستش رو یاهو لحظ

 نشنود.  یآمد که کس یینآنقدر پا یشو صدا یستادپشت سرش ا سورنا

عاشق شدن  یشانست برا ینآخر یدکه شا دییرو از دست م یبدون کس یتو اتاقت، ول یبر تونییم-

 باشه. 

او نبضش  یبود، ول یدهخروارها خاک خواب یرکه ز یمهم بود؟ او االن هم عاشق بود، عاشق مرد مگر

 . کردیرا با تپش قلبش حس م

 در را باز کرد و وارد اتاقش شد و آرام در را بست. توجهبی

 

ً مانده بود نگاه کرد. بار اول بود که عم یرهخ ینابه آراسته که به در اتاق آرم یدبرگشت و ناام سورنا  یقا

 . کردیرا درک م یاحساس کس

بسته شده  یشکه به رو یاو گذاشت و آراسته نگاه نگرفت از در یشانه یرفت و دستش را رو لوج

 بود. 

 . کردینگاه م یشروبرو یواربه د یمنفس کم آورده بود و صم آشیان

 . شهینگران نباش، خوب م-
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 کرد،یباز نم در را ینچشم از در بسته گرفت و به سورنا نگاه کرد. اسمش آراسته نبود اگر ا باالخره

 عوض شود.  یایشکه رنگ دن کردیقدر عاشقش نمو آن گرفتیرا نم ینااگر دست آرم

 دست سورنا گذاشت.  یرا رو دستش

 بذار باهاش حرف بزنم. -

 آلود نگاهش کرد. سورنا اخم

 . شهیبدتر م-

 بدهد.  یدستش را فشرد و لحنش نگذاشت باز هم سورنا جواب منف آراسته

 . کنمیخواهش م-

که لبخند به لبش آورد و عقب رفت. در مورد او اشتباه نکرده بود، او مرد  یدد یدر عمق چشمانش برق 

 عشق بود. 

 خدا به همراهت. -

 کرد.  یمرو به صم آراسته

  دید؟یاجازه م یت،خانم حما-

 دخترش؟  یجز خوشبخت خواستیاو و لبخند زد. مگر چه م یدانلذت برد از آداب یمصم و

 برو پسرم. -

 خواستیاش نگاه کرد. چه مو مکث کرد و به دست در هوا مانده یستاددر ا یجلو رفت و جلو آهسته

 که احمد را فراموش کند؟ که عشقش را باور کند؟  ید؟بگو

 . یستادکنارش ا یانرا انداخت و هنوز برنگشته بود که آش دستش

 . به خودت بدهکار نمون. یتالشت رو کرد حداقل یاگر بباز یبجنگ، حت خواییکه م یزیچ یبرا-

. رو به خواهرش کرد و با لبخند او شدیبار احساسش خم م یربار ز یناول یکه برا یچشم بست مرد و

آرام در را باز  ید،به در زد. جواب نشن یادستش محکم و با اراده باال رفت و تقه بارینجان گرفت. ا

 کرد و سرش را داخل برد. 

 یرهکه در دستش بود خ یرا در آغوش گرفته بود و به عکس یشتخت نشسته بود و پاها یرو آرمینا

دستش را در عکس فرو ببرد و احمد را  خواستیو دلش م ریختیو اشک م خوردیمانده بود. تاب م

 مرد منه"  ین" ا یدو به همه نشان دهد و بگو یاوردب یرونب

او  ینااو نشست تازه آرم یتخت و روبرو یرو ی. وقتوارد اتاق شد و در را بست و جلو رفت آراسته

گذاشت و تاب  یشزانوها یرا رو اشیشانیاتاق آمده. پ ینچرا به ا یدتوان نداشت بگو ی. حتیدرا د
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نشسته بود آراسته بود، نه  یشکه روبرو یو احمد زنده نشد و کس یدچرخ یاخورد و تاب خورد و دن

 احمدش. 

بود  یرنظکم یتشکه جذاب یلبخند مرد یدنو با د یدکش یرونب ینادست آرمدراز کرد و عکس را از  دست

 به او حق داد. 

 . یپهتخوش-

 گذاشت و با بغض سر تکان داد.  یشزانو یاش را روچانه آرمینا

 او گذاشت و به سمت کتابخانه رفت.  یپا یبلند شد و عکس را جلو یشاز جا آراسته

  ی؟رو خوند هاینا یهمه-

 نگاهش نکرد.  یجوابش را نداد و حت یمهم نبود وقت یدنشن یا یدشن آرمینا

دفتر  یزده بود. دستش را رو یرونبرگ ب یشهاتمام ورق یبود که از ال یها دفترکتاب یهمه روی

 نگاه کرد.  یناگذاشت و به آرم

  دی؟یاجازه م-

برگ خشک  یککه زد،  یو با هر ورقبه دفتر نگاه کرد و سر تکان داد. آراسته دفتر را باز کرد  آرمینا

که آخر  یاعاشقانه یهانوشته شده بود و همه از طرف سورنا بود و جمله یادگاریکه کنارش  یدشده د

 تمامش اسم احمد مهر شده بود. 

 خط احمد را کم داشت. آخرش دست یهاکه سال یاخاطره یزدهبرگ و س سیزده

 رفت. دو دست گرفت و به طرف تخت  یرا رو دفتر

 . یهخطش خالدست یجا-

 نداشت.  یرنگ اشیدامن بلند مشک یرو یشهاو اشک یشزانو یرو یدکوب یشانیپ آرمینا

حس کرد  یبرگ گذاشت و لبخندش چقدر تلخ بود وقت ینتخت نشست و عکس احمد را کنار آخر روی

 است.  یدهبرگ خشک ینکنار خاطرات احمد مثل هم

 مسحور کرد.  را یناآرم ییمثل الال صدایش

 یکمد یلمف یهبا هم  یدداشت ید. اگر بود شایخودت بود یوقت بود سر خونه و زندگ یلیاگر بود خ-

دعوا رو  یدنشو آخر تو با ناز و اون با ناز کش کردیدیدعوا م یدشا یا خندیدید،یم یو کل دیدیدیم

 . دادیم یصلهف

 هقش را بلندتر. و هق کردیم یرتصو یشلورا ج یاهایشرو یشکه مرد روبرو ینااز دل آرم یوا و
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تمام  یخشک شده نبود، با هم رو یهافصل برگ یگهد ییزداشت. پا یگهد یرنگ و بو یه یااگر بود دن-

 . یتونزندگ یسبز شدنیها مو همون برگ نوشتیدیم یادگاریها برگ

 . گذاشتینم یهبغض و گر یبزند، ول یادفر خواستیم دلش

انقدر خسته  بافتی،ینم یاخودت رو یانقدر هر شب و روز برا یاوردی،ر دستاش رو کم نماگر بود انقد-

 . ینبود

 محکم و پشت سر همش تخت را لرزاند. یهازدن و مشت یاهشس یزد به روتخت چنگ

 

 کردییم یفاحمد تعر یو برا کردییپسرت رو بغل م یادخترت،  یدبغض نبود، شا همهیناگر بود ا-

بود  یفقط کاف یاورد؛تمام روز رو از تنت درم یات کرده و اون خستگشب چقدر خسته از صبح تا

 . یزمعز یهات نگاه کنه و بگه خسته نباشو به چشم یرهدستت رو بگ

 به قصد نابود کردنش آمده بود؟  رفت؟ینم یرونچرا از اتاقش ب بست؟یدهانش را نم چرا

 اگر بود...-

صورتش  یانداخت و دستش را رو ییناحساس کرد؟ سرش را پا طورنیا یناآرم یابغض داشت  صدایش

 . شدیکه مال او نبود و نم یدختر یو نفس گرفت از هوا یدکش

 بلند شد و به سمت در رفت.  یشجا از

 . یاگر بود تو االن زنده بود-

 . یچیداحمد در گوشش پ یخنده یصدا بارهیک

 .یابد یمن رو به کس ینکنه جا-

 گرفت و با لبخند نگاهش کرد.  یشرنگش را جلو یخاک ساک آرمینا

 پس زود برگرد.  کنی،یجات رو فقط خودت پر م-

 ینشرا در شکمش جمع کرد و نشست و بند پوت یگرشد یگذاشت و پا ینزم یرا رو یشزانو یک احمد

 را بست. 

 . یجام رو پر کن تونییاگر برنگشتم م یول گردم،یمن که برم-

 بلند شد و بغلش کرد.  یعو نفسش چنان گره خورد که احمد سر یختر فرو یناآرم قلب

 . یزمکردم عز یشوخ-
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 ینو با ا ترسیدیاز شغل او م یکاف ی. به اندازهکردیو نه سر باز م رفتیم یینکرده بود، نه پا بغض

 . شدیم یشترها لرزش قلبش بحرف

 نگو... باشه؟  یگهد-

 رفت و لبخند زد.  یینبغضش پا دست احمد نوازش شد و یرز موهایش

 . یمندازبرو راه  یزود تموم شه و برگردم و عروس یتمامور یندختر خوب، دعا کن ا-

 اش برداشت و صورتش را قاب گرفت و چشم به چشمش دوخت. شانه یاو را از رو سر

 . یکن یزندگ یفتهکه ب یهر اتفاق یقول بد خوامیشغل پر خطره و م ینا یزم،عز یول-

 دهان او گذاشت.  یدستش را رو میناآر

 بدون تو محاله. -

 دهانش برداشت.  ینرمش، دست او را از رو با

 . گیرمیآروم نم یری،آروم نگ یاگر نبودم تا وقت-

 زد.  یادنرفت، سر باز کرد و فر یینبغضش پا باراین

 چرا؟  کنی؟یم یچرا ته دلم رو خال-

 و حل شد در آغوش امنش.  یددستش را گرفت و او را جلو کش احمد

 گرم احمد جدا کرد.  یهاآراسته او را از دست صدای

خاطره و  یهبه  یکه بچسب ینبود یرکاش انقدر حق ذاشتی،یبهش احترام م یکاش کم ی،کاش زنده بود-

 . یزندگ یاسمش رو بذار

سته آوار شد آرا یهاکه حرف کردیتنش را حس م یهنوز دستش در دست احمد بود و بو گفت؟یم چه

 پر بغضش بلند شد.  یسرش و صدا یرو

  ی؟در مورد احساس من نظر بد یکه بخوا یهست یتو ک گی؟یم یچ-

 . یستادا یشزد و برگشت و روبرو یتلخ لبخند

که  یکه احمد عاشقت شد؟ همون یهست یتو همون ی؟هست یبه من بگو تو ک یول یستم،ن یچیمن ه-

تو  ی،عشقت احترام بذار یبه خاطره تونیینم یکه حت یفیآدم ضع هیتو  کنه؟یسورنا بهش افتخار م

 .یو خودت خبر ندار یرسماً مرد

 . کردیاش مقدرت داشت و خفه خواستیدلش م کشید،یم یرت یشهاتا چشم یقهشق از

 احمد مرد، منم مردم.  یاتفاقاً خبر دارم. وقت-
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تخت افتاد. آراسته خم شد و  یده عقب رفت و رودست زد و جلو آمد که جاخور یشچنان براآن آراسته

 چشم در چشمش دوخت. 

 نداره. یتازدواج کنه که کالً هو یقراره با کس یداز اون مرد که نفهم یفح-

تا  یدعقب رفت و او را با خودش کش یو کم یدشد خند یراس یناآرم یفظر یهادست یانکه م اشیقه

 . یستادا یشروبرو

دوست  یه یاهفته زنهیکه سرتا پات داد م ییتو ی؟بد یادعشق رو به من  ایخویتو بچه کوچولو م-

  کنی؟یدختر عوض م

 بست.  یخاش او بدن داغ کرده یرا گرفت و از سرما هایشمچ

 اضافه کنم.  اتیدهپسند یاتبودن، زود قضاوت کردن رو هم به خصوص هویتیعالوه بر ب یدبا-

موفق نشد دست از تالش برداشت و  یبکشد و وقت یرونته برا از دست آراس یشهاکرد مچ سعی

 نگاه کرد.  یشهابه چشم یخکوبم

 یتو صورتت نگاه کنم، چه برسه بشونمت جا یستمهم حاضر ن یباش ینزم یمرد رو یناگر تو آخر-

 احمد. 

 ی. حلقهکردیرا منعکس نم یرشتصو یکه حت ییهاو چشم بست رو به چشم یچیدآراسته در هم پ قلب

 را ماساژ داد.  یشهاو مچ یدرا کش یشهادست یعسر یناشل شد و آرم یشهاانگشت

حرف  یدکرد بغضش را قورت دهد. با یکرد و به سمت در رفت، مکث کرد و سع ینارا به آرم پشتش

 . رفتیو م زدیآخرش را م

تو  خواستیسلماً دلم مم یسم،ها رو برات بنونوشتهاحمد بودم و انقدر عاشق که اون دل یاگر من جا-

 . یرمو دوباره نم ینموقت بغضت رو نب یچه خواستی. دلم میو شاد باش یکن یمنم زندگ یبه جا

 . تریینپا یشافتاد و صدا ییننشست و سرش پا یرهدستگ یرو دستش

که باشه؛  یی... هر جاکنییکه برام باز م ینمبش ییجا خواستمیم ینم،بش یکس یجا خواستمیمن نم-

 بودم.  یراض گفتییهمسر. به هر کدوم که م یادوست، همراه، عشق  یه یجا

 آلود او دوخت. اشک یهاو چشم در چشم برگشت

از  خواستمیآزارتون بدم؛ فقط م خواستمیهام، نم. متاسفم به خاطر حرفیادیهتوقع ز کهینمثل ا یول-

ً ه ینیدو بب یدبه خودتون بنداز ینگاه یهاحمد  یدد  یگهمن د خواست؟یکه اون م یدهست یمونواقعا

 یست،ن یدنبا هم جنگ یزندگ کنم،یبهتون م یحتنص یه یبهغر یهبه عنوان  یول شم،یمزاحمتون نم

بردن  ینتا زنده بمونه. شما با از ب یدکن یاحمد زندگ یو به جا یدعشقتون بجنگ یبرا یدنه؛هم جنگ یبرا

 . یدبرد ینرو هم از باون  یبا خودتون، عشق و خاطره یدنو جنگ
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 شکست.  یشبرگشت سمت در و صدا دوباره

 . کنمیمرو چال  یاهامرو یجور یهو منم  یدبمون یاالتتونمتاسفم، شما تو خ هاینتمام ا یبرا-

 در را باز کرد و زمزمه کرد.

 .یرشب بخ-

آراسته در  یدازد، صشده بود و تا صبح هر چه احمد را صدا  یجرا پشت سر گذاشت که گ یناییآرم و

 .یچیدپگوشش 

 

×××× 

 نه؟  گییطالقم بده و م گمیو م دمیرو م اتیهوارونه شده، دارم مهر یادن-

 تواندیم کردیروزها حس م ینکه ا یاو به شعله نگاه کرد. شعله یدکوب یوارمشت به د یعصب فرهاد

 . اش  بخنددسر جنازه یباال تواندیاو را بکشد و تا م

و  دهدیچرا فرهاد طالقش نم دانستیبه تاسف تکان داد. نم یو سر یدها سرک کشپله یباال از سمانه

پدرش  یتبه شعله ندارد و فقط  از موقع یاعالقه یچ. مثل روز روشن بود که هکندیخودش را راحت نم

 . کندیاستفاده م

 زد. یادفر فرهاد

کنم  یاهر احمقم که به خاطر تو شناسنامم رو سانقد ی؟تمومش کن یسادگ ینبه هم ذارمیم کنییفکر م-

  ی؟و بر یینپا یو تو سرت رو بنداز

که  یبه مرد گفتیماند. چه م یرهخ هایکپا انداخت و به سرام یمبل نشست و پا رو یکج رو شعله

 سال عمرش؟  ینگذاشته بود و او از چند یهاش مابا او فقط از شناسنامه یدر زندگ

 را فشرد.  هایشیقهرها کرد و شق یصندل یهاد خودش را روفر یکرد وقت زمزمه

  ین؟خونه؟ ماش خوای؟یم یچ یگهد گیرم،ینقش رو برات م-

روزها مجبور است او را طالق دهد.  یناز هم یکی دانستینگاهش کرد و ته قلبش م طورینهم فرهاد

راهش بود را  یکه جلو یسباختن نداشت هر ک یبرا یزیچون چ رسید،یم خواستیشعله به هر چه م

 رویدر اتاقش را به  یجهان و دو روز بود حت یدنند یبرا یمش. مثل تصمرفتیو جلو م کردیله م

 او باز نکرده بود. 

 کشیدیم ییطال یهانرده یداد و چشمش به سمانه افتاد که دستمال را رو یهرا به پشت مبل تک سرش

 . یختصابش را به هم رشعله اع ی. صداکردیبار نگاهش مو شماتت
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 . یباشه مجبورم کرد یادت-

 . یدچشمش چرخ یشلوستر پ ییهماند و سا یرهو به لوستر خ یدچرخ سرش

  ی؟به چ-

اش به پاشنه ییداد. کف دمپا یرا با سرانگشتش باز اشیمارپوست ییو دمپا یدکش یقینفس عم شعله

 . یندازدب یشپا یرفرهاد را ز ندتوایم یراحت ینو حس کرد به هم شدیو جدا م خوردیم

 محضر.  یایب یدمن حق طالق دارم، ازش استفاده کردم و فردا با-

 ییبا کف دمپا یشپا یشسا یاش را فشرد و صداثابت ماند و پاشنه یشپا یرز ییبلند شد و دمپا یشجا از

 بلند شد. 

 فردا کار تمومه.  یست،هم مهم ن یاین-

که  یبود، روز اشی. فردا روز آزادخندیدیفرهاد م یدل به دهان بازمانده در رفتیها که باال مپله از

 پا له کرده.  یررا ز اشیبزند که مزاحم زندگ یادهمه فر یجلو توانستیم

 . یدپشت سرش دو فرهاد

 !گییدروغ م یدار-

 فکر کن.  طورینتو ا-

و  یبعدسه یواریرد. به کاغذ دپله نشست و به اطرافش نگاه ک یو رو یچیدفرهاد دور نرده پ دست

ها فروخته بود. که خود را به آن یگرد یزو هزار چ یمخمل آب ییطال یهابه مبل یشمی، هاییکسرام

 هم ارزش ندارد.  یزشم یرو یهااز گلدان یکی یبه اندازه یشعله حت یبرا دانستیم

و  یدندها لرزکرد و نرده یلنرده نشست خا یکه رو یگذاشت و خشمش را با مشت یشپا یرا رو سرش

 و وارد اتاقش شد.  یدچشم سمانه خند یو جلو یدرا د اشیدرماندگ یشعله سست نشد وقت یپا

 رفت و کنار فرهاد نشست و دستش را گرفت.  یینها پااز پله یعسمانه مطمئن شد به اتاقش رفته سر وقتی

 اگر به او اعتماد نداشت. یترا کنارش داشت، ح یو چقدر خوب بود که کس یدفرهاد چرخ سر

 

 انداخت.  یینرا گرفت و سرش را پا هایشدست

 زن؟  ینبه ا یدیچرا چسب-

مهم نبود  یشبا جهان معامله کرده و برا کردیافتاد که فکر م یروز یادداد و به  یهرا به نرده تک سرش

شدن بود.  یاد جهان خالقمهم بود دام یشکه برا یزیتنها چ ی؛چه اخالق یحت یادارد و  یشعله چه شکل

فرهاد بود که  هاتن یدو گنگ او رفت و شا یجگ یهاو چشم یفصورت ظر یدلش برا یدشعله را که د
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نشسته بود  ی. شعله انگار در دژیاوردکه تالش کرد تا دلش را به دست ب یدرا در نگاه او د یتمعصوم

 یسمبچه اوت یدندفهم ینکرد و وقت یداپنفوذ  یبرا یبود و فرهاد راه یدهکش یوارو دور تا دورش را د

 تالش کرده بود سخت بود.  یشبرا هاسالکه  یدل کندن از زن ینبود، ول یدوارشد. ام یداست به کل ناام

او شعله  یبرا یست،شعله سرد است و زن ن گفتیم یگریهر کس د یاداشت اگر سمانه  یتیاهم چه

کند و سر  یهکه با آن خودش را تنب شدیم یث دردکه باع یزهاییچ یبود، همه یزهمه چ یسرچشمه

 خودفروخته است.  یکبزند که  یادخودش فر

بود،  یهشتنب ییلهوس یششعله برا یدآن را از دست بدهد، شا خواستیدرد را دوست داشت و نم این

 یانتخ دوستش دارد و هزار کردیکه ادعا م یارها کردن بچه یاش، برااز خانواده یدنبر یبرا یهتنب

 . یگرو گناه د

 . فهمییتو نم-

 او زد.  یپا یرو یدندان قروچه کرد و مشت محکم سمانه

 بهش.  یدیو تو مثل انگل چسب خوادیاون تو رو نم فهمی،یکه نم ییتو ینا-

 یهتوج یکس یاحساسش را برا یااز آن بود که بخواهد خودش و  یدتربرنگشت نگاهش کند، ناام حتی

 کند. 

 . بستیچمدانش را م یدبلند شد، با یشز جاا یسخت به

 برو. جایناز ا-

که در آن روزها و  یاو خانه کردیرا جمع م یلشوسا یدرفت، او هم با یینها پاپرحرص از پله سمانه

 . کردیساخته بود را ترک م یاپرخاطره یهاشب

 کسیچه یگرانتقام گرفته بود. د یبود و از زندگ یدهکه خواسته بود رس هایییزخانه به تمام چ ینهم در

 او از شعله هم پولدارتر بود. یگرحاال د ی،سرراه یدبه او بگو توانستینم

 

×××× 

کند،  یخال یخشمش را بر سر چه کس دانستیو بدتر از آن دلش، نم سوختیم یشهاچشم خوابییب از

که  ینااز آرم یاو  یهرش به زندگبرگرداندن خوا یشد برا یدیام ییچهآراسته که در ید،احمد که پرکش

 بود.  یمرد زندگ یداشت، ول یطنتش یکم یدزد که شا یپسر یینهدست رد به س

او  کهیناز ا یشبه در وارد شد و پ یابا تقه یگذاشت و چشم بست که شهباز یزم یسرش را رو کالفه

 گذاشت.  یزم یرا رو یبلند کند احترام گذاشت و جلو آمد و کاغذ یزم یسرش را از رو

 قربان.  شهیباورتون نم-
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 یرا فشار داد. آرنجش رو هایشیقهو شق اشیشانیتا پ یدگذاشت و کش یشهاچشم یرا رو دستشیک

 " کنمیرو باور م یزیهر چ یگه. "دیدکاغذ را جلو کش یگرشمانده بود و با دست د یزم

 کاغذ زد.  یرو شهبازی

رو  ینماش یک ینیدشدن مقتول بوده و بب یداروز قبل از پ یکفقط و تصادفش  یهبه نام شعله خالق ینماش-

 . یکیبرده مکان

. پس درست فکر کرده بود که یدخند یشهااسم شهرام چشم یدنبه برگه انداخت و با د ینگاه سورنا

 .کندیشعله م یبرا یشهرام هر کار

 بلند شد.  یشبه او نگاه کرد و از جا 

 کجاست؟  ینماش-

 انداخت.  یینا پاسرش ر شهبازی

 . یستن یکنزد ینکدوم از مظنون یچه یهم به خونه یکی. مکانیدیمرو نفهم ینمتاسفانه ا-

بست خسته شده بود. بن همهینگزارش کوباند و سرش را تکان داد، از ا یکف دستش را رو کالفه

پا به او پا  برود و یروناز در ب یرها کرد و با دست اشاره کرد که شهباز یصندل یخودش را رو

 کرد.

  ری؟یچته؟ چرا نم-

 خودش نتونست بهتون بگه.  خواد،یم یو سه روز مرخص یشهعروس یکنزد یقربان... ابهر-

 پوزخند زد. 

  ید؟ترس یعنی-

را برداشت و پرش کرد و  یمرخص ینگفت و سورنا برگه یزیانداخت و چ یینسرش را پا شهبازی

بود  اشیکه همان روز عروس یمرخص یختار یدنبا د ی. شهبازداد یبه او مرخص روزیک یفقط برا

 اخم کرد. 

 .یرونبرو ب-

را لمس کرد و منتظر شد. هر چه بوق خورد او جواب  یانرا برداشت و اسم آش یکه بسته شد گوش در

 پرت کرد.  یزم یرا رو ینداد و گوش

  یرد؟آرامش بگ یکه کم رفتیم کجا

 سورنا فرصت کند احترام بگذارد آزاد باش داد.  کهیناز ا یشرد شد و پدر باز شد و دادفر وا بارهیک

 شعله کجاست.  ینماش یراه داره که بفهم یهفقط -
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 بکوبد.  یواردادفر سرش را به د یهاراه یکفقط  یناز ا خواستیم دلش

 ون بکشن. زبونش یراز ز یشونتا ا گرفتمیانم صداقت تماس مخاز خودش بپرسم، بله االن داشتم با -

 سورنا خورد اخم کرد.  یهاچشم یپاره شده هاییرگچشمش به مو یو وقت یدخند دادفر

  کردی؟یکه تا صبح به پرونده فکر م یتیانقدر با مسئول یا یروضه داشت-

را گرفت  یزم یلبه یشها. دستیردرا بگ یشنتواند جلو کسیچکه ه شدیمنفجر م یروزها جور همین

 و فشرد. 

 باشم.  یحمجبور به توض کنمیدارم و فکر نم ی. مشکل خانوادگیمو نه روضه داشت یتمه با مسئولمن ن-

نشد و چشم در چشم  یمان. پشکردیصحبت م طورینا یهر مافوق یابار بود که با دادفر و  یناول برای

 رفت. یرونماند تا او از بهت در آمد و ب یرهدادفر خ

 

 یدجواب نداد به ساعتش نگاه کرد، از دوازده گذشته بود و بع یو وقت را گرفت یانآش یشماره دوباره

او  یگرفته یآراسته را گرفت و صدا ی. شمارهشب گذشته او خواب باشد خوابییبا تمام ب دانستیم

 را بست.  یشهاپلک

 سالم سروان. -

 سورنا. -

 . یچیدپ یآراسته در گوش بندیمنفس ن صدای

 باشه، سورنا. -

 خوابه؟  نیاآش-

 و خودش را به دست باد سپرد.  یستادپنجره ا پشت

 طالقش.  یرفتن برا ینه، با خانم خالق-

 زد.  یادو ناخوداگاه فر یدکش یرت مغزش

گفتم باهاش تنها نباشه، گفتم مراقب باشه، اونوقت راه  یه،اصل یناز مظنون یکیبهش گفتم شعله  یشبد-

  ده؟یو هم جواب نمر یشو گوش یرونافتاده با اون رفته ب

 تر و رساتر شد. صاف یشکه خودش مضطرب شده بود صدا آراسته

  ید؟گفت یک ی؟چ یعنی-

 زن تنها نمونه. ینبهش گفتم با ا زدیدیحرف م یناتو و آرم یوقت-
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 خواستیکه م ییجا یبرا اییهفرض یچرفت و و ه یرونرا برداشت و از شرکت ب یفشک یعسر آراسته

 برود نداشت.

 . یرمذار باهاش تماس بگب-

 باشه. -

به خانه برگشته باشد و  یانرفت و دعا کرد آش یینها را با سرعت پاو پله یدشرکت را به هم کوب در

 خواب باشد. 

 شد بهم خبر بده.  یخبر-

دوستش را از دست  اشاندازهیبه خاطر صبر ب باریک. یدکوب یزم یرا رو یگوش خداحافظییب سورنا

 حاضر نبود دوباره امتحانش کند. داده بود و

 زد.  یادو فر یدکوب یزاو هم جواب نداد سرش را به م یشعله را گرفت و وقت یشماره سریع

 . فکریب یدختره-

نداد. پشت  یتکرد اهم یشکه صدا یبه سرهنگ توکل یو حت یددو یرا باز کرد و به سمت خروج در

فرهاد را گرفت و  یرا برداشت و شماره ی. گوشحرکت کرد یسهام یفرمان نشست و به سمت خانه

 . یدکش ینفس راحت یداو را شن یصدا یوقت

 هستم.  یتسالم. حما-

 . ییدبفرما-

 با شما هستن؟  یخانم خالق-

 زد.  یادفر کوبیدیرا پا م یابانکه جلو محضر طول و عرض خ فرهاد

  ام؟یکارهمن باشه؟ مگه من چ یشپ یدچرا با-

 کرد.  یشترفرمان زد و سرعتش را ب یرو یمشت محکم سورنا

  دید؟یآدرس محضر رو به من م-

 بکوبد تا او خفه شود.  یشروبرو ییشهرا به ش یگوش خواستیدلش م یچیدفرهاد که پ یقهقهه صدای

 به شما هم گفته؟ -

 . یددارم، آدرس محضر رو بد یکار مهم ی،سهام یآقا-

 . فرستمیبراتون م-

 ممنون. -
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صفحه فالش زد.  یآراسته رو یکه شماره یایدکشاند و منتظر شد تا آدرس ب یابانرا کنار خ ماشین

 را برداشت.  یگوش یعسر

 شد؟  یچ-

 . یستخونه هم ن-

 . فرستهیداره آدرس محضر رو برام م یسهام-

 خبر بده. -

 . یچیدپ ینسورنا در ماش یادفر یزمان قطع کردند و صدا یکرا در  یدو گوش هر

 . یانکنم آش یداتپ فقط-

راه را  ینچه ا یآمد و سورنا به سمت محضر راه افتاد. آنقدر دور بود که به شک افتاد که برا آدرس

 دست بگذارد.  یدست رو توانستینم یول رفت،یداشت به محضر نم یا. اگر شعله برنامهرودیم

و  گرفتیرا م یانآش یشماره و رفتیجلو م مترییلیکالفه و م یظهرگاه بزرگراه ستار یکتراف در

 .یچباز هم ه

ساختمان مخروبه را باال  یرا پارک کرد و سه طبقه ینو ماش یدتا رس یدساعت و ربع طول کش یک

نفسش آزاد شد و  یدرا کنار شعله د یانآش یچشم گرداند و وقت یعرفت، در محضر را باز کرد و سر

 خودش را کنترل کند.  یکرد کم یسع

 . کردینگاه م یاناو نشسته بود که برافروخته فقط به آش یو شعله رو یانآش نگاه

 سورنا تکان داد.  یاش را جلوجلو رفت و شناسنامه شعله

 داشتم. یازبه کمکش ن ارزشیمهر ب ینا یبرا-

تاب  یفلز یهاچرم با دسته یصندل یدستش گرفته بود و رو یانکه سرش را م یو به فرهاد برگشت

 ه کرد.اشار خوردیم

هم کمک  یانرامش کنه، آش تونستیموضوع م ینکردن ا یافقط رسانه یاره،درم یباز دونستمیم-

 کرد. 

 یعاو گذاشت و سورنا سر یبازو یشده بود دستش را رو یجسورنا گ یعصب یچهره یدنکه از د آشیان

 . به شعله نگاه کرد. یددستش را کش

 مبارکتون باشه. -

را گرفت و او را به دنبال خود کشاند و سه طبقه  یان. دست آشیدد باز شعله را دبار لبخن یناول یبرا و

 بخورد.  ینبود زم یکخورد و نزد یچپ یشپا یانرفت که دوبار آش یینرا آنقدر با سرعت پا
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  کنی؟یم جوریینچرا ا-

د در فک و و در خورد به دنده  یانو دهان آش یصندل یرا باز کرد و او را پرت کرد رو ینماش در

رنا خون سر بلند کرد به سو یدنو با د یدآن کش یشدن دهانش دستش را رو یس. با حس خیچیددهانش پ

 . یدنگاه کند که او را پشت فرمان د

دستمال  یزر یهاو گل یدلبش کش یو رو یدکش یرونب یبرگ یدستمال کاغذ ینشست و از جعبه صاف

 سرخ شد.

او در  یآراسته را گرفت. صدا یراه افتاد و شماره اهمیتیخت و باندا یبه دستمال خون ینگاه سورنا

 .یچیدپ ینماش

 شد؟  یچ-

 کردم، نگران نباش.  یداشپ-

 داد ادامه ندهد و قطع کرد. یحبود که آراسته ترج یعصب یشصدا آنقدر

 

دستمال است. دوباره  یچرا آنقدر سورنا عصب فهمیدیشد و اصالً نم یرهخ یاباندر سکوت به خ آشیان

 اش را پاک کرد. خون لب ترک خورده یو ته مانده یددهانش کش یرا رو

 زد.  یادو فر یدکش یابانرا کنار خ یننتوانست تحمل کند و ماش یگرد سورنا

  ی؟مگه نگفتم باهاش تنها نباش-

 جسور به چشمانش نگاه کرد.  آشیان

 . یامنم قبالً گفته بودم که گفته باهام ب-

 . یدچسب ینگذاشت و به در ماش یشهاگوش یرا رو یشهادست یانکه آش زد یادفر چنان

 ممکنه اون قاتل باشه؟  فهمیینم-

 را انداخت و از در فاصله گرفت.  هایشدست

 به حالش داره؟  یداره؟ کشتن من چه سود یکارقاتلم که باشه با من چ-

 لب بست.  یانآنقدر پرحرص پوزخند زد که آش سورنا

 یبرا ی؟چ یبه نظرت برا کرد؟یم یهداشت حضور تو رو توج یدیما خبر داره؟ ند یابطهاز ر یدیند-

 بده؟ یحمن توض یبرا یدبا یچ

 زد.  یادداشبورد زد و فر یمحکم رو یانآش 
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 از کجا بدونه؟ -

 بدونم؟  یمن از کدوم جهنم-

 یزیچ ینو ا کردیم یهگرقطعاً  زدینم یادچشم دوخت. اگر فر یابانکالفه رو برگرداند و به خ آشیان

در ذهنش  کندیدستش برخورد م یرکه با او مثل ز یکس یکردن جلو یهنبود که بتواند تحمل کند. گر

 .گنجیدیهم نم

 . یدستت نگاه کن یربه همه به چشم ز یعادت کرد ی،زور بگ یعادت کرد-

 یینرا پا یشده بود صدامچاله ش یانبود که در دست آش اییکه هنوز چشمش دنبال دستمال خون سورنا

 آورد. 

 یدانقدر خطر داره که نبا یزهاییچ یه فهمیی. اصالً نمیکه به خودسر بودن عادت کرد ییتو ینا-

 . یبش یشقاط

 نکند.  یهرا باالتر برد که گر یشپربغضش به او چشم دوخت و صدا یو گلو یدهرنگ پر با

خلوت؟  یکردم؟ باهاش رفتم جا یکار. مگه من چینگرانم باش خوامینم ی،انقدر کنترلم کن خوامینم-

 یرفتم اونجا تا شعله برسه. تو محضر چه اتفاق راستیکمحضر خراب شده بود و من  یهتو شهر 

 یفته؟من ب یبرا خوادیم

دوست دارد انجام دهد چون  یبگذارد هر کار توانستیاز حرفش برگردد، نم توانستیسورنا نم و

 ت بدهد. طاقت نداشت او را از دس

من رو  طورینو ا یبچرخ یابونباهاش تو خ تونیینکردم نم ییدشتا تا یان،آش یو هر کس ییهر جا-

 . یبه دردسر بنداز

که بهشون شک دارم رفت و آمد  یبذارم با کسان تونمینگفت چون دوستت دارم نم ی،"نگرانم کن نگفت

 قط تحکم بود و کنترل کردن. ف داد،ینم یعالقه و نگران یبو یشهاجمله یجا یچ" هیکن

برسد و فرار کند  ینشتا به ماش ید. دویددو یندر را باز کرد و برخالف جهت ماش یاورد،طاقت ن دیگر

 بکشد.  خواستیو او را به هر طرف که م یردافسار دستش بگ خواستیکه بدتر از پدرش م یاز مرد

را درک  اشیچرا او نگران فهمیدیشت. نمفرمان گذا یبه او نگاه کرد و سرش را رو ینهاز آ سورنا

 به او راه افتاد تا به اداره برود. توجهیشد که ب یو آنقدر عصب کندینم

 

 یبشرا از ج یگوش یعباشد سر یانآش کهینا یدزنگ خورد و به ام اشیشد گوش یادهدر اداره که پ جلوی

 باال رفت.  یشاسم شعله ابروها یدندرآورد و با د

 بله.-



 
 

      t.m\torfegan                           www.torfegan.ir                       ins:romantorfegan                      

 

P
ag

e
3
6
8

 

 سمانه فرار کرده.  کنمیم فکر-

 ماند.  یرهخ یزانرداد و به شروع  برگ یهتک ینشدر ماش به

  ی؟چ یعنی-

 . یهکمدش خال یدمرفتم تو اتاقش که د یست،ن یدمخونه و د یدمتازه رس-

 . شهیم یدگیرس-

 فت. شعله را گر یماند. دوباره شماره یرهگذاشت و غرق در فکر به در اداره خ یبشرا تو ج گوشی

 بله؟ -

 . یسوال دارم خانم خالق یه-

 . ییدبفرما-

 . یدندلغز یشپا یرز هایزهرو سنگ یدآسفالت کش یکفشش را رو سر

  ید؟دار ینشما ماش-

  کرد؟یچطور معنا م یدلحظه سکوت شعله را با چند

  ی؟خانم خالق-

 . ینمشب یننتونستم پشت ماش یگهداشتم و د یدتصادف شد یه یشداشتم، چند سال پ-

  ید؟ندار یناالن ماش یعنی-

 فرو برد و آهسته به سمت اداره حرکت کرد.  یبشرا در ج دستش

من اصالً  یاوردش،ن یگهد کنمینم یرانندگ یگهگفتم د یرو جهان ازم گرفت تا درست کنه و وقت ینماش-

 کجاست.  یناون ماش دونمینم

 یرگاهرا به تعم ینر دست جهان بود و شهرام ماشد ین. ماشیدثابت ماند و ذهنش چرخ ینزم یرو پاهایش

 وسط چه خبر بود؟  یننبود. ا یزیچ یجهان و شهرام جز دشمن ینبرده بود و ب

 ممنون. -

 .کنمیخواهش م-

 را گرفت.  یشهباز یرفت و شماره ینشو به سمت ماش برگشت

 بله قربان؟ -

 رو بفرست.  یآدرس شهرام خالق-
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 چشم. -

مز کردن شهرام آدرس فرستاده شد حرکت کرد. حاال موقع آچ یمنتظر شد و وقتفرمان نشست و  پشت

 بود.

و حل کردن مشکل فرار  یستادنا یکه به جا یانیاعصابش خراب بود و اصالً قصد نداشت با آش هنوز

 .یردتماس بگ کندیم

 شترییفرصت ب ی. حاال که سرهنگ توکلیشترکف دست محکم دنده را عوض کرد و سرعتش را ب با

 پرونده را حل کند.  ینا تریعبه او داده بود خودش به تکاپو افتاده بود تا سر

و فقر  یاز ندار یکی یدد یشد. پوزخندش تلخ بود وقت یادهلوکس شهرام نگه داشت و پ یدر خانه جلوی

 ینقطه ینکه سالمت بماند و در بهتر گرددیمواد م یندنبال بهتر یاداز داشتن ز یکیو  شودیمعتاد م

 . کندیم یهرچند کوچک زندگ یالییو یخانه ینشهر و ا

بود  یدهبه آن نرس ییزخانه که انگار هنوز دست پا یبا صفا یو به باغچه یستادا یدسف یهانرده پشت

 نگاه کرد.

باز  یبلند یخرمالو و گردو که در با صدا یهاها گره شد و چشم دوخت به درختدور نرده هایشدست

 در آن نبود.  یابه خانه انداخت که انگار جنبنده یعقب رفت و نگاه یشد. کم

 اش را در دسترش گذاشت و آرام وارد شد. اسلحه یزهاساس غر بر

که از طراوت افتاده بودند را رد نکرده بود که در باز شد و او ناخوداگاه دستش  ییگلها یباغچه هنوز

 یدستش را از رو یشهرام دستش شل شد، ول یدنبا د اش را لمس کرد کهبه پشت کمرش رفت و اسلحه

 اسلحه برنداشت. 

به او  یجا حاکم بود که حس خوببر آن یزانگسکوت و سکون وهم یخانه، نوع ینا یباییتمام ز کنار

 .دادینم

 یدهترس فهمیدیزوار در افتاد. سورنا نم یدستش را به چهارچوب در گرفت و تمام وزنش رو شهرام

 است.  یعصب یا کندینگاهش م یدهدر یهاکه با چشم

 . یستادا یشرا باال رفت و روبرو یورود یجلو یکرد و دو پله یرا ط یاططول ح سریع

 . یرسالم، وقت بخ-

 شده باز؟  یسالم، چ-

 او کش آمد.  یهانکرد و نگاهش تا چشم یتوجه لرزیدیاش که مبه مشت گره خورده سورنا

 یم؟صحبت کن داخل یامب دیدیاجازه م-
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که در  اییدر کنار رفت و سورنا وارد خانه شد و در نظر اول مطمئن شد اتاق مخف یاز جلو یدترد با

اثر  یچکه ه یهال کامالً مشابه به همان اتاق بود. اتاق یدماناند مال شهرام است. کل چکرده یداسوله پ

جا برده شده، ه شدن به آنیدبعد از دزدکه بچه  کردیبه سورنا ثابت م یننشد و هم یدادر آن پ یانگشت

داللت  ینبر ا یزچ یچاتاق ه یلخودش را پاک کند؟ جز وسا داشت که شهرام اثر انگشت یواال چه لزوم

 جا رفت و آمد داشته. به آن یکه کس کردینم

 جلو رفت.  یرا پنهان کرد و کم لبخندش

خودش را  یعمبل سر یرو یکوچک یزنانه یفک یدندر را بست و پشت سرش راه افتاد که با د شهرام

از او  تریزبینسورنا ت کهینپشت سرش پنهان شود؛ غافل از ا یفنشست که ک یرساند و جور به آن

 جاست.سمانه آن یدهکه فهم یده،را د یفاست و نه تنها ک

نگاه و به او  یدکه انگار متوجه حرکت شهرام نشده چرخ یلبش نشست و طور یراش زاشاره انگشت

 راست رفت سر اصل مطلب.  یک ینهم یباشد و برا یاش کارضربه خواستیکرد. م

 برده شده.  یرگاهتوسط شما به تعم یانهجر ینا یرکه درگ ینیماش ی،خالق یآقا-

 درشت شده بود خواست حرف بزند که سورنا دست بلند کرد.  یشهاکه چشم شهرام

 صحبت من تموم بشه.  یداجازه بد-

 جا کرد.بهجا یرا کم دادیکه پشتش را خراش م یفیبست و ک لب شهرام

 پا انداخت.  یتک مبل نشست و پا رو یرو سورنا

گرفته شد که از لحاظ مهارت و  یلیوک یفیخانم شر یبرا ید،شد یربا هم دستگ یفیشما و خانم شر-

 زبانزده.  ینجوم یالوکالهحق طورینهم

 کرد لبخندش را جمع کند. یرتش سرخ شد نگاه کرد و سعصو یچشم به شهرام که در آن یرز از

 براتون  فرستاده نشد. یلیوک یچو پدرتون ه یمثل خانم خالق یبا وجود خواهر یول-

 به لبش نمانده بود. یو آنقدر لب فشرده بود که رنگ خوردیخون شهرام را م خون

 یشاز جا بارهیکتانش حس کرد. انگش یرو لطافتش را ز یدمبل کش یهادسته یدو دستش را رو سورنا

 .یدبلند شد و شهرام به پشت مبل چسب

 باهاتون و راست باشم.  یداجازه بد یخالق یآقا-

 خلسه انداخت به جان شهرام.  یشجلو رفت و صدا کمی

خودش رو محو  یجور یدهنقشه رو کش ینکه ا یاون یول ید،کار دست داشت ینشما تو ا دونیمیما م-

 وسط مونده.  ینکس بهش نرسه و فقط اسم شما ا یچکرده که دست ه
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 شد.  یرهشهرام خ ییدهترس یهاخم شد و به چشم کمی

 چرا فقط اسم شما؟  ی،خالق یآقا یدخوب فکر کن-

و  یدکش یرونرا از پشت شهرام ب یفدستش را دراز کرد و ک یایدشهرام به خودش ب کهیناز ا پیش

 گرفت.  یشهاچشم یبلندش کرد و جلو

 . یخالق یآقا یدخوب فکر کن-

 رفت.  یرونمبل انداخت و با سه قدم خودش را به در رساند و ب یرا رو کیف

سرخ شد. درجا بلند شد تا خودش را به سورنا  هاشیقهسمانه ماند و تا شق یفک یشهرام رو ییرهخ نگاه

 شهرام باال رفت.  یبود و صدا یبرساند. در را که باز کرد سورنا در حال خارج شدن از در ورود

  یانه؟جر ینا یردرگ گیدیمال پدرمه، چرا م یرگاهکه بردم تعم ینیماش-

 آرام راه رفته را برگشت.  یهانگاهش کرد و با قدم یخکوبو م یدچرخ سورنا

 مال پدرتونه؟  ینماش-

 یشا. شهرام که جسورتر شده بود صدشدیم یکو آرام آرام نزد چرخیدیچه فکر بود در سرش م هر

 را باالتر برد. 

دست  یانجر ینمن تو ا کنهیثابت م ینو بردم. ا یرگاهبله، مال پدرمه و خواست اون رو ببرم تعم-

 دارم؟ 

 شده نگاهش کرد و شهرام آتش گرفت.  یزر یهاو با پوزخند و چشم یستادا یورود یهاپله یجلو سورنا

  دید؟یجواب نم-

که خودتون رو نجات  دمیفقط دارم بهتون فرصت م ی،خالق یآقا یریتوندستگ یبرا دارم یلها دلده-

 . یدبد

  کنید؟یلطف رو م ینو چرا ا-

هاست که حرف ینرا بکشد، مطمئن بود که ترسوتر از ا یکس تواندیمطمئن بود که شهرام نم سورنا

 . خواستیم بود و او همان شخص را یگریسر فرد د یرز هاینرا بدزدد، تمام ا یابتواند بچه یحت

 نه آدم ربا رو.  خوام،یمن قاتل رو م کهینا یبرا-

گرفت.  یشهادست یاندر نشست و سرش را م یرفت و شهرام جلو یرونبلند ب یهاو با قدم چرخید

 زد.  یادو تمام خشمش را فر یستادا یرا به چهارچوب در گرفت و به سخت یشها"کارم تمومه" دست

 . یرونب یاسمانه، ب-



 
 

      t.m\torfegan                           www.torfegan.ir                       ins:romantorfegan                      

 

P
ag

e
3
7
2

 

او را  یجا یرا از کجا آورده. وارد اتاق شد و وقت یلو رفت تا از سمانه بپرسد وک یدا محکم کوبر در

اش کرد. دست مشت شده یبزرگ به او دهان کج یچه یک یفشک یو جا یدچرخ یعسر یدرا د یخال

 اشتپشت خانه راه د یو خروج یاطاتاق که به ح یچهارچوب در نشست و وارد اتاق شد. در پشت یرو

 .رقصیدیبا باد م یدسف یپورگ یباز بود و پرده

 

 یالو خ خوردیچرخ م اشیرقصان نگاه کرد و زندگ ینداشت به پرده یلحظه که انگار تمام چند

نبود که هر ماه  احساسیاگر شعله آنقدر ب ماند،یشدنش. اگر مادرش زنده م یختهاز به دار آو بافتیم

اگر  کرد،ینم یرونشب اشیتجمل یبا قساوت از زندگ طورینن او اگر جها یسیدبنو یشبرا یفقط چک

 خوردیرا نم یزن یبامروز فر یدشا یندبب یتر از هر کسخود را کوچک یشهکه هم شدینم یرآنقدر تحق

 اش بسوزاند. را هم مثل گذشته اشیندهکه آ

حال صحبت با تلفن بود  سورنا که در یدن. با دیددو یابانزد و به سمت خ یرونبرگشت و از خانه ب 

 یخداحافظ یکباال داد و با  ییاو ابرو یدنتر برداشت. سورنا با درا آرام یشهاو قدم یدکش ینفس راحت

 را قطع کرد.  یبا مادرش گوش یسرسر

 شده؟  یچ-

 ینه، ول یا دهدیانجام م یکار درست دانستیانداخت، نم یینمردد نگاهش کرد و سرش را پا شهرام

 او آخر خط بود.  یبرا جاینرا که کرده پس بدهد. ا یتقاص کار یدزود با یا یرکه د انستدیخوب م

 . یدکش یقیبلند کرد و نفس عم سر

 . گمیسمانه رو بهتون م یجا-

 کارش را بداند.  یواقع یلدل خواستیمحکم نگاهش کرد. م سورنا

 چرا؟ -

 زد.  یادفر شهرام

 . یدنپرس ازم یچیه یگهخبر ندارم، د یچیه، من از هبهتون بگه چه خبر تونهیچون اون م-

 اشیبرنداشت و شهرام تحمل کرد تا او نگاهش را قطع کرد. گوش یشهارا از چشم یقشسورنا نگاه دق و

 را روشن کرد و به او نگاه کرد. 

 آدرس رو بگو. -

اش شد و هر زادهنشست که منجر به مرگ خوا یقمار یزم یپا کهیناز ا یختشهرام گفت و دلش ر و

 نشناختش. یبه درست وقتیچکه ه یخوردنش از زن یبفر
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به  و. پرده را عقب زد و نشست یدتخت رد کرد و کنار پنجره کش ییناز پا یرا به سخت اشصندلی

 .شودیمچاله م یشترهر لحظه ب کردیکه حس م یدوخت، به دلش، به روحچشم یابر یهوا

بلند شد و  اختیاریکه ب یشد، آنقدر عصب یاو عصب یدندخترک افتاد و با داتاق  یبه پنجره چشمش

 زد.  یادبرد و فر یرونسرش را از پنجره ب

 رو تمومش کن.  یمسخره باز ینآراسته نامزد داره دختر جون، ا ی؟کرد یخودت رو معطل چ-

او سوخت  یو دلش برابچه آمد  یاننرفت داخل. چقدر به نظر آش ینگاهش کرد، ول یبا شرمندگ دخترک

 آورد که او بشنود.  یینرا آنقدر پا یشو صدا

 کن و بذار تموم شه.  یهماه گر یشتو رو خدا انقدر خودت رو عذاب نده. برو تو اتاقت و ش-

 یها. دختر لبگره بزنند که نشود بازش کرد ینبودند که قلب یکها آنقدر به هم نزدساختمان ینکاش ا و

 برسد.  یانرا بلند تا به گوش آش یشرد و صدالرزانش را کنترل ک

 . یمراض ینطوریشمهم یدنکنم؟ من که با د یهچرا برم گر-

محدود شده  یادر قاب پنجره یایشکه دن یدختر یسادگ یتکان داد و دلش آتش گرفت برا یسر آشیان

 بود.

 رسه؟یبهت م یچ-

 بهمون برسه؟  یزیقراره چ شیمیعاشق م یمگه وقت-

عشق  یدشا یانبود، و  خام کردیبسته شد و ذهنش قفل؛ دخترک آنقدر که فکر م یشهالب یاظهلح برای

 بلد بود.  یادیرا ز

  خوای؟یم یاز آراسته چ-

 . یختر  یینپا صدایآب شد و ب یشهاگونه یدخترک رو بغض

 ندارم.  یبسه. باهاش کار ینمشبب جاینوقتا از هم یبعض کهینهم یچی،به خدا ه-

و هم ناخن شکست و هم پرده پاره شد.  یدضرب کش یکپرده را سوراخ کرد و دستش را  یانآش اخنن

 او؟  یاعاشق باشد؟ دخترک احمق بود  توقعیدختر ب ینمثل ا توانستیچرا نم

 . کنییعمرت رو تلف م-

بود  یدهد از پنجره یانکه بارها آش یعادت ید،کش یشهالب یانپوزخند زد و انگشت کوچکش را م دختر

 بود.  یدهو خند

 . کنمیم یدر عوض زندگ-



 
 

      t.m\torfegan                           www.torfegan.ir                       ins:romantorfegan                      

 

P
ag

e
3
7
4

 

 یادنشسته بود را حس کرد. نشد که قورتش دهد و فر یشدر گلو یشانهاکه از اول حرف یبغض تازه

 .هق زدبزند، بغضش آب شد و هق

  یه؟زندگ ینا کنی؟یم طوریینچرا با خودت ا-

فراموشش  تواندیدر وجود سورنا حل شده که نم چرا آنقدر دانستیاو؟ به خودش که نم یاخودش بود  به

 کردیسورنا را تحمل کند؟ با او بود که فکر م یکارها یالحظه یبرا توانستیبا خودش که نم یاکند و 

کتاب عاشق بودن را  کردیکه حس م ییاو یارا تلف،  اشیو زندگ کندیرا تجربه م یاعشق بچگانه

 حفظ است؟ 

 باش. عاشقش ن کنمیخواهش م-

 دانستیها بود مجمع شد. مدت یشترپر بغضش ب یهااو شد و لب یهااز دور هم متوجه اشک دختر

 کردیچشم باز م یوقت یپرده را کنار نزند، ول یاز فردا حت گرفتیم یمباخته است و هر شب تصم

که  یدام یکم یداز آراسته. آرامشش مهم بود و شا یقاب خال یدنپنجره رفتن بود و د یکارش جلو یناول

چه  یست،ن یراه یگرمطمئن شد که د یانآش یها. حاال با حرفبیندیاو را م یباالخره آراسته روز

نخواهد داشت.  ییآراسته جا یایدر دن یندنب یاو  یندچه او را بب یستد،و چه نا یستدپنجره با ینا یجلو

 بود.   یادز یلیاش خهسال قلب کوچک هفده یحجم حسرت برا ینا یعاشق بود، ول توقعیب

 . یتو بگ یهر چ-

 یبا صدا توانستیشد و نشست. کاش م یدهکش ینکه بسته شد هر دو دستش بند پرده شد و تا زم پنجره

به دل  یآرام با موج یساحل یهاخودش، آراسته و دختر سوخت که مثل شن یکند، دلش برا یهبلند گر

 ز غرق شدن.نداشتند ج یاشده بودند و چاره یدهگرداب کش

 

 گرفتینبود و آتش م کردیکه آرزو م گاهییهتک یجمع کرد و تن داد به خنکا یواررا کنار د خودش

 که تماماً از جنس آتش بود.  یزدن به مرد یهاز تک

را از هم جدا  یچهرج به رج قال اختیاریزانو گذاشت و ناخنش ب یرا جمع کرد و سرش را رو پاهایش

 . کردیرا سرخ م یچهخون رنگ کرم قال یهاچکه اش چکهستهو از ناخن شک کردیم

گشت تا  ی. با تعجب کمیدشاول ند یبه در خورد و آراسته وارد اتاق شد و در لحظه یآرام یتقه

و کاش خودش باور  شودیاسم خالصه نم یکدر  یادن یدکرد و جلو رفت تا بغلش کند، بگو یدایشپ

 . کردیم

خواهرش  یفنح یهااو گذاشت و او دستش را دور شانه یشانه یرش را روس یاننشست و آش کنارش

 حلقه کرد. 

 . شهیدرست م-
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 نبود.  یبرادرش فرو برد و بغضش تمام شدن یینهدر س یشتررا ب سرش

 من؟  یاستقالل طلب یااون  یمرد ساالر شه؟یدرست م یچ-

 ش کرد. را نواز یشو آرام موها یدکش یقیچشم بست و نفس عم آراسته

 ناراحت بودم.  یانقدر خودسر کهینبود، منم از ا یمنم عصب یطتو اون شرا یان،آش-

 سرش را بلند کرد و نگاهش کرد. 

  ی؟خب تو اون کارها رو کرد-

 نگم.  یزیدادم چ یحکه ترج یانقدر داغون بود یاومد ی. وقتکردمیاگر اون نکرده بود، من م-

 نشست.  یشو روبرواز او فاصله گرفت و چهارزان کمی

 یستن ینچپ نگاهت کرد بزنه طرف رو داغون کنه، به ا یکه اگر کس یستن ینبه ا یرتغ دونییم-

از تو خودش رو به  یتحما یکه اون کرد، که برا یههمون کار یرت. غینتتکه نذاره آفتاب مهتاب نب

 بزنه.  یشآب و آت

 افتاد و آراسته ادامه داد.  یینپا یانآش سر

 کارش به جا بود. ینو ا جاینا یول  یاد،حالت تحکمش خوشم نم یناز ا-

 تخت نشست.  یبلند شد و رو یشجا از

. یستهجلوت با خوادیفکر کن. باهاش حرف بزن و بدون تا کجا م یزهاچ یناز اول بهت گفتم به تمام ا-

 . یستن یقهر کردن، فرار کردن کار درست طورینا یول

 اش را گرفت. ابش بود. کالفه دست دراز کرد و شانهاعص یرو یانهق آشهق صدای

تمومش  یراحت ینبه هم خواییو بجنگ، م یساوا یخجالت بکش، بلند شو دختر. اگر دوستش دار-

  ی؟کن

 . یچیدپ یانآش یادفر صدای

  شن؟یها عوض مبجنگم؟ مگه آدم یبا چ-

ازت  یکس یست،ن یحرف ی. اگر نتونایو باهاش کنار ب یرعشقه، بپذ ینا یر،تفاوتش رو بپذ شن،ینم-

 .یهمنطق گمیو خود من م گیرهینم یرادا

 برود مکث کرد.  یرونب کهیناز ا یشبلند شد و به سمت در رفت، پ یشجا از

با  ینفقط بب شی،ینم یختوب کدومیچه یعشقت. برا یا یشترهمنطقت ب ینفکر کن بب یست،عشق ن یول-

 .شیینم ونیمو پش یدار یشتریکدوم آرامش ب
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 او به درد آمد.  یو قلبش برا یدشن یبه سخت یانآنقدر آرام و پر حسرت شد که آش صدایش

 .کشهیم یان،آش کشهیکاش آدم رو م یا-

 یناش چشم بردارد، برادرش افسرده بود و امانده یخال ینتوانست از جا یانرفت آش یروندر که ب از

 فاجعه. یعنیشاد آراسته  ییهروح یبرا

 

حلقه شد.  یشدور پاها یشهارا جمع کرد و دست یشو پاها یدتخت کش یخودش را رو یسخت هب

تا  یدچقدر اسم سورنا را نفهم یازد،  یادصورتش را در بالش فرو برد و چقدر در دل درد آراسته را فر

 خوابش برد. 

ادامه  هایغج ید و صداجا شبهجا یبود. کم یچیدهدر سرش پ یادو فر یغج یصدا یدار؟ب یا دیدیم خواب

بود که آراسته هراسان وارد  یامدهکرد. هنوز به خودش ن یزتختش نشست و گوش ت یداشت. نگران رو

 اتاقش شد. 

 .یازود باش لباس بپوش ب-

پا و آن پا  ینسرش انداخت و دنبال آراسته که ا یو شالش را رو یدمانتو و شلوارش را پوش سریع

 . دیتا او حاضر شود دو کردیم

رفت. تنها  یجاند گچه جمع شده یبرا دانستیکه نم یتیاز جمع یانرفتند سر آش یروندر خانه که ب از

دنبالش رفت تا به  یانزد و آش یتچراغ قرمز گردان آمبوالنس بود. آراسته به دل جمع دیدیکه م یزیچ

 ته بود. نشس رویادهو آشفته وسط پ یتنش بود و نه روسر ییکه نه مانتو یدندرس یزن

 یمشغول پچ پچ بودند و بعض یکه بعض یتسمت جمع یدمتعجب به زن نگاه کرد و نگاهش چرخ آشیان

 . کردندیم یهگر

 شده؟  یچ-

که دسته دسته  ی. زنیزشآمبه زن مانده بود و حرکات جنون یخکوبم یشهاحرف نزد، چشم آراسته

 .کردیم هیو گر خندیدیو م انداختیو به هوا م کندیرا م یشموها

 مهتابمه... یدخترمه... عروس یعروس-

 تا او را بپوشاند.  یدجلو دو یچنگ زد و لباسش را پاره کرد که زن اشینهمحکم به س چنانآن

 دخترم.  یبرم عروس خوامیم یارین،ولم کن... لباسمو ب-

 یشرو یدیفس یبود که ملحفه یتخت روان جسم یآمدند و رو یرونپوش از در ساختمان ب یدسف دو

.  به ساختمان یداتاق خودش را د یو پنجره یدسرش چرخ کرد،یکار نم یانانداخته بودند. ذهن آش

 آتش گرفت.  بارهیکروبرو نگاه کرد و 
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 . یدقلبش لرز یش،هادست یش،چطور خودش را به برانکارد رساند و ملحفه را کنار زد. پاها نفهمید

اتاق آراسته  یبه پنجره یگرد زد،یحرف نم زد،یود و پلک نمب یدهخواب یپشت پنجره به آرام دختر

 روشن اتاقش خاموش شده بود و قلبش هم.  یشهنبود، چراغ هم یرهخ

بود اسمش مهتاب است  یدهکه تازه فهم یدختر یینهس یرا مشت کرد و رو یدسف یملحفه هایشدست

 هنوز منتظر آراسته است.  یدبگو یدبلند شود، شا یدزد شا

 کنار.  یدخانم، لطفاً بر-

 زد.  یادپوش نشست و فر یدسف یرو نگاهش

 نمرده. -

گره خورده و  یرو برگرداند زن آشفته حال با موها ی. وقتیداز پشت او را گرفت و کش یکس بارهیک

 بود.  یستادها یشلباس پاره جلو

  شناختی؟یدخترمو م-

 نخورد.  ینتا زم زن را گرفت یهازد و سر تکان داد، هق زد و دست هق

 نگاهش کرد. یقدق زن

  یانی؟تو... تو آش-

 یدآراسته آمده بود کنارش که نگاه زن چرخ یبود ک یده. نفهمیامددرن یشبه زن نگاه کرد و صدا متعجب

 و تلخش به قلب آراسته چنگ زد.  وقتیاو و لبخند ب یرو

 دخترم خودشو کشت. -

 زد.  یادو فر یدکه توان داشت او را به جلو کش ییآراسته را گرفت و تا جا ییقه بارهیک

 به خاطر تو خودشو کشت؛ به خاطر تو.-

هم بعد شود؟ مهتاب خودش را کشته بود؟ آن یداربه او بزند تا ب یلیس یک یکی شدیفرار کند، م شدمی

  یان؟آش یهااز حرف

 یکه رو اییشانیو پ دیدو زانو د یآراسته را رو ید،سرش چرخ یرا حس کرد و وقت یزیچ سقوط

 .زدیم یادو فر زدیاو لگد م یاش به شانهبرهنه یآسفالت گذاشته بود. زن با پا

 کش.قاتل، آدم یشتو کشت-

بود. اگر آن  یانو مقصر آش شدیلگدمال م یمادر یپا یراش زبه خاک افتاده بود، آراسته برادرش

را در صورت آن  ینو هم یندد که عشق را پوچ بباگر آنقدر از سورنا ناراحت نبو زد،یها را نمحرف

 بزند، االن زنده بود. یاددختر فر
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 آراسته انداخت.  یرا رو خودش

 کردم.  یدش... مقصر منم، من رو بزن... من ناامیدنکن-

 یآن را باز ییزهنگام پاکه باد شب یاکه در آمبوالنس گذاشته بودند نگاه کرد و ملحفه یبرانکارد به

که  یردمادرش را بگ یو زنده نبود تا جلو رقصیدیمهتاب خاموش شده در هوا م یموها و دادیم

 .عشقش را لگدمال نکند

 من گفتم، من گفتم دست از سر آراسته برداره، من رو مجازات کن.-

 بود و نه قابل یدنینه د یشآراسته برا یهااشک دید؟یبه عقب افتاد. چه م یانشانه بلند کرد و آش آراسته

 . یشداشت صدا یاو گذاشت و چه بغض یپاها یباور. دوزانو به سمت زن رفت و سرش را رو

 بزن... بکش راحت شم. -

 زن سرخ شد و سرش رو به آسمان رفت.  ییدهپر رنگ

 خدا... -

 کردیم یداددر کوچه ب یزانافتادند. برگر یهکه همه به گر یچیدچنان در کوچه پدردش آن یادفر صدای

که در ذهنش  یاسبک شده و رقصان در هوا و جمله یهابرگ یردرخت افتاده بود، ز یرکه ز یانو آش

 " من کشتمش"کردیم ینیاحساس سنگ شدیدوره م

 آراسته نشست و سرش را بلند کرد.  یو دو زانو جلو یدرا کش یشپاها زن

که داغدارش کرده را  یو چشم بسته بود تا مادر خوردیاش تکان مخفه ییهآراسته از گر هایشانه

 . یندنب

 .یدخترم بود یزبزنمت؟ تو عز تونمیچطور م-

 زد.  یادآراسته را در آغوش گرفت و فر سر

 تو...تو...  ی،تو عشق مهتابم بود-

 زد.  یادو سرش را بلند کرد و فر یدطرف افتاد. آراسته جه یکشل شد و با ضرب به  هایشدست

 دکتر...-

 

 . یدرا باال کش یشهاو نبض زن را گرفت و پلک یددو یعآمبوالنس سر دکتر

 . یهشوک عصب یست،ن یزیچ-
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گذاشت و خودش را عقب  ینزم یبرگشت. آراسته سر زن را رو یفشو با ک یدسمت آمبوالنس دو به

که  یامقصر بودند؟ آراسته یکماندند، کدام یرهبود. به هم خ یانآش یکه روبرو یدرخت یرتا ز یدکش

شده  خالصهداده بود که  یکه دل به عشق یمهتاب یاکرد و  یدشکه ناام یانیآش ید؟را ند مهتاب و عشقش

 هم از پشت پنجره؟ معشوقش، آن یدند یگداربود در گه

و به  یداز جا پر یانشد که آش تر و صورتش آنقدر سرخآراسته به درخت خورد، محکم، محکم سر

 . یدسمتش دو

 آروم باش. -

زد،  یادو فر یشموها یانون از پشت سرش تا گردنش راه گرفت. چنگ زد متر و خو محکم محکم

نگاه او بود، از  یک یشهفده ساله که آرزو یکورش، از درد دختر یهازد از درد، از درد چشم یادفر

 نبود.  یکه برگشتن یدرد قطع شدن نفس

 کردندیم یبودند و سع یستادها چکار کند، مادر و پدرش کنار آراسته یدبا دانستیدستپاچه بود، نم آشیان

زرد  یهاو برگ خوردیدرخت سرخ شده م یتر به تنهسر آراسته هر لحظه محکم یکنترلش کنند، ول

 . کردیآسفالت را سرخ م یشده رو یختهر

به اتاقش رفت. مهم نبود که  یعو سر ید. به سمت خانه دوخواستیکمک م ید،دور خودش چرخ آشیان

 بود.  ینابه آراسته کمک کند آرم توانستیکه م یشب گذشته بود، تنها کس یمهساعت از سه ن

 سورنا را گرفت.  یشماره کردیم تابیرا ب اشینهکه س یهقدست لرزان و هق با

 بله؟ -

 خواب آلود بود و متعجب.  صدایش

 دهانش قفل شده بود.  یحرف بزند، دستش جلو نتوانست

 باال برد.  را یشتختش نشست و صدا یرو سورنا

 شده؟  ی... چیانآش-

 زد.  یغج یدستش افتاد و ک یک نفهمید

 ...یا... تو رو خدا بیاب-

 . یدقاپ یصندل یو شلوارش را از رو یدپر ییناز تخت پا سورنا

 شده؟  یچ-

 . یاررو ب یناآرم-
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 یدپنجره دو به سمت ارادهیب یانآراسته کوچه را پر کرده بود. آش یادهایفر یقطع شد و هنوز صدا خط

بودند  یستادهساختمانشان ا یرکه ز یسر افراد یخرد شد و رو یشهمشت زد که ش یشهو آنچنان به ش

 . یختر

قلبش  زدینم یادزد، که اگر فر یاداز مهتاب برد و فر یو خال یشهاز ش یقاب خال یانسرش را م 

پرده و فرش را رنگ  یانود آشخون آل یهاو دست لرزاندیخواهر و برادر کوچه را م ی. صداترکیدیم

شده و  خاموش جاینا ینرود مهتاب یادش یبرگ یچتا ه کردیم یهو آراسته باخونش درخت را تغذ زدیم

 .یدهرس ییروشنا یفصل قحط

 

 ینرساند. ا یانآش یابانچطور خودش را به خ یدو نفهم یدکش یرونرا از اتاقش ب یناآرم یبه سخت سورنا

 رفته بود.  یادشگاز فشرده بود که عادت کرده بود و تخلف از قانون  یروزها آنقدر پا رو

 . کردندیبودند و صحبت م یستادههنوز در گوشه و کنار کوچه ا کاریب مردم

 ها نگاه کرد که چهار صبح تو کوچه چکار دارند. با تعجب به آن یچیدسر کوچه که پ از

 یلدل یداشت، ول یازبه او ن یانآش یست وقتشب ا یمهبوق گذاشت و مهم نبود که ن یرا رو دستش

 . دانستیرا نم یناحضور آرم

آراسته که سرش را به درخت  یدنسر گرداند و با د یناشد. آرم یادهو پ یستادخانه و وسط کوچه ا جلوی

 یهاو تمام حرف کردینم یاریجلو رفتن  یبرا یششد. پاها یادهپ ینداده و چشم بسته بود از ماش یهتک

هنوز در  که یکسان یهاو قضاوت پردهیب یهاذهنش را حرف ی. صداخوردیر سرش زنگ ماو د

 خاموش کرد.  زدندیکوچه پرسه م

 اصالً.  یهچ یانجر فهمهینم کسیچمن کشتمش، ه گهیپسره م-

 . رفتیو جلو م کشیدیو پا م شنیدیم 

 عاشقش بوده.  داره که دختره نوایب ینبه ا یآراسته، آخه چه ربط یچارهب-

 یاخانه یحال زار جلو ینشب و با ا یمهن یدعاشقش بوده چرا با ی. اگر دخترفهمیدیو نم فهمیدمی

  یند؟بنش

 دختره زد خودشو کشت، فکر مادرشو نکرد؟ -

 بست. یخ یشهاسست شد و دست پاهایش

کرده به  یپرداز یادختره کم سن و سال بوده و واسه خودش رو یدم،پسر ند یناز ا یخبط یچمن که ه-

 یدم،بار که اومده بود در مغازه ازش پرس یه شناخت؛یدختره رو نم ینبچه اصالً ا ینچه؟ ا ینا

 . شناستشیو گفت اصالً نم یرهنه، گفتم امر خ یادوستش داره  ینما ینمبب خواستمیم
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 مهتاب دوستش داره؟ یدیاز کجا فهم-

 بودن.  یدهفهم محل یهمه یساداز بس دم پنجره وا یا،خواب-

که  یرا دفن کن یکس یا ید،امو نا یتر است که عاشق باشسخت ینا دانستینم رفت،یم یجگ سرش

 عاشقت بوده.  دانییم

 چرا خودشو کشت؟ -

 .گفتیم یکه به مادر مهتاب چ یدیکرده. د یدبدجور دختره رو ناام یانآش کهینمثل ا-

کنار درخت افتاده بود و  حرکتیب یانبود. مثل مرده یبه آراسته گره خورده بود و باز شدن نگاهش

پاره  یینرا تا پا اشیقهو  یشرتشانگار جان گرفت که دست انداخت به ت بارهیکبلند شدن نداشت.  یالخ

 کرد و داد زد.

 ببخش... ببخش...-

ً عم آرمینا . دانستیچقدر خودش را در مرگ احمد مقصر م دانستیفقط خدا م فهمید،یحسش را م یقا

او  یشغلش را عوض کند؟ اگر با انتقال خواستیبرود؟ اگر از او م یتمامور ینبه ا گذاشتیاگر نم

 به زنده ماندن احمد. شدیکه تمامش منجر م یگرو هزاران اگر د کردیموافقت م

و ذرات خاک  کردیبه خاک باغچه. مشتش را باز م زدیچنگ م اهمیتیآراسته نشست و او ب جلوی

 . گشتندیماول بر یو به جا شدندیآزاد م یشهاانگشت یالبال از

خاک  یاناولش بازگرداند. چشم فشرد و مشتش م یبه جا یراحت ینرا به هم یزهمه چ شدیم کاش

 افتاد.  یشرو یباغچه ماند و برگ

جاست و نمهم نبود که او آ یش. برایددست دراز کرد و برگ را برداشت و تازه آراسته او را د آرمینا

 یناآرم یفلط ی. صدایندانداخت و چشم بست تا خودش او را نب یین. سرش را پابیندیجان کندنش را م

 زمزمه شد. 

 یکه حت یگره بزن یرو با کس یتزندگ تونستیی. نمیدوستش داشته باش تونستییاگر بود بازم نم-

 .یشبشناس یباعث نشد بخوا

 دوخت.  اش چشمچشم باز کرد و به مشت گره شده

 . یکن یرونعشق رو از سرش ب تونستیینم زدییاگر بود هرجور باهاش حرف م-

 یشهارا از پشت پلک یناآرم یهاچشم توانستیم یاست، مگر کس یقتحق ینع ینا دانستیآراسته م 

 نفسش را باز کند؟  یتوانست گره یناخود آرم یپاک کند؟ مگر حت

 . رسیدیکه انتخاب کرده بود م جاییینآخرش به هم شدیو رو م یرهم که ز یااگر بود، دن-
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بود و انگار  یدهاو را د یشدو روز پ ینرا. هم اشیشکستگ کردیباور نم ینارا بلند کرد و آرم سرش

 دو سال گذشته بود، دو سال پرعذاب و پر رنج. 

 ی؟به کجا؟ خودکش-

 گره زد.  یشزانوهارا جمع کرد و دستانش را دور  یشکنارش نشست و پاها آرمینا

 کرد؟  یبا عشق زندگ یدبا یمگه نگفت ید؟جنگ یدعشق با یبرا یکه گفت ینبود یمگه تو همون-

بکشد؛ مخصوصاً  یاز زندگ یچ،دست از جنگ که ه طورینا یرا نداشت که کس ینتاب ا یبود، ول گفته

 به خاطر او. 

 و محل نذاشتم.  یدمشمن د-

  شد؟یم یچ ذاشتییاگر م-

مهتاب  خواستینداشت، فقط م یکنار مشت آراسته در خاک فرو رفت و آراسته حرف یناآرم دست

 برگردد. 

عده هم مثل مهتاب رفتن  یه جنگن،یو م موننیعده م یه کنن،یها خودشون راهشون رو انتخاب مآدم-

 . کننیرو انتخاب م

 ازد و قلبش پر از درد شود. احمد اند یادکه او را  شدیمشتش مچاله نم یانآن برگ زرد م کاش

 رو بلد نبود، رفتن رو انتخاب کرد.  یدنچون بچه بود و جنگ افتاد،یاتفاق م ینزود هم یا یراگر بود د-

 ها را به هوا پرت کرد و ناله زد. مشت آراسته بلند شد و خاک

اشت و تو خودت مهتاب د یایرو داره که دن یهمون رنگ یاتدن یوقت تونیینم ی،آرومم کن تونیینم-

 . یرو نکشت

 . دادیرا به باد م یششدو شب پ یهازد به حرفش که صحبت پوزخند

 من مردم و خودم خبر ندارم؟ یمگه نگفت-

و  یکیبودن  یتضاد برا همهینا ین،سنگ یشهاو رو به او کرد. قلبش گرم بود و شانه یدچرخ آراسته

 !یگرد یکینبودن 

  کنی؟یکار رو با احمد م ینکار رو بکنه؟ چرا ا ینبا من ا یدچرا با من باشه؟ یچرا بارش رو شونه-

هاست مرده، فقط جرات مدت دانستینداشت بزند، حق با او بود و خودش هم م یحرف یناآرم بارینا 

 قطع کردن شاهرگش را نداشت. 

 حرف بزن، چرا؟ -
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 گردنش راه گرفت.  ینااش تا انحناخوانده یهاداد و اشک یهتک یشاش را به زانوچانه 

ونم امن  یره،عشقش بم یدرست مثل اون دختر، فقط اون انقدر جرات داشت که برا یفم،چون ضع-

 ندارم. 

از تحمل آراسته خارج بود. دستش را به درخت گرفت، بلند  یناش و اواژه به واژه دادیزهر م طعم

 نگاه کرد. یناشد و از باال به آرم

 .یکن یچطور زندگ یریبگ یاد یدنه مردن. فقط با اد،خویکردن جرات م یزندگ-

دو روز  ینآراسته دوخت و جواب افکار تمام ا یرا باال برد و چشم به چشم خسته و سرخ شده سرش

 جمله داد.  یکبا احمد را در  را، جواب درد دل کردن خوابییو دو شب ب

  یرم؟بگ یاد کنییکمک م-

 یه. دستش را به درخت تکیدنفهمخونش منجمد شد را  یاس نکرد، نبود که تپشش را ح یشسر جا قلبش

برداشت و  ینزم یبود را از رو یختهخشک شده ر یهاکه همراه با برگ یداد و خم شد و برگ سبز

 تبرگ گذاش یبه برگ سبز با اشک و بغض لبخند زد و دستش را رو یرهگرفت. او خ ینابه سمت آرم

بود  یختهر ینزم یکه رو اییشد زندگ یشانهادست ینب ید. فاصلهحرکت بلندش کر یکو آراسته با 

 برگ سبز. یک دادند،یبه آن جان م یدو با

 

××××× 

 خونه تحت نظره؟ -

 بله قربان.-

 تا برسم. یدمراقب باش-

 یانسر آش یباال یشساعت پ یک ینداد. تا هم یهپنجره تک یرا ماساژ داد و آرنجش را به لبه هایشچشم

تا صبح از کنارش تکان نخورد.  لجباز بودن  یمعذب بود، ول یعل یننگاه سنگ یرز کهینبا ابود و 

 سمانه با او برود.  یریدستگ یآنقدر اصرار کرد که برا یخواه بود و هم کالفه کننده وقتهم دل یانآش

 باران زده چشم دوخته بود.  یرو کرد به او که به امتداد جاده یالحظه

 ؟ دستات بهتره-

 داد. یهتک یشهتکان داد و سرش را به ش یسر آشیان

  شه؟یحالم خوب م-

 .شهیخوب م-



 
 

      t.m\torfegan                           www.torfegan.ir                       ins:romantorfegan                      

 

P
ag

e
3
8
4

 

 کشیدیم یشهش یکن روکه برف پاک یبا رد قطرات یانو نگاه آش خوردیم یشهش ینم باران رو نم

 . کردیحرکت م

 .یستآراسته خوب ن-

 بود. یدچرا انقدر واکنشش شد فهممینم-

 هیچینبود که آراسته ب یباورکردن یشبرا یسر زبانش بود مردد بود، ولکه  یسوال یدنپرس برای

 . یزدبا آن دختر آنقدر به هم بر یارتباط

 داشتن؟  یارتباط-

 ینانه سورنا و نه آرم خواستینم زده را رها کرد و به او دوخته شد. نم ییشهجاده و رد ش یانآش نگاه

 در مورد برادرش داشته باشند. یفکر بد

 و خودم به آراسته گفتم.  دیدمیها بود اون دختر رو پشت پنجره ممدت-

 یگرفت. قطرات باران نم نم رو یرونو کف دستش را ب یدکش یینرا پا یشهش یو کم یدکش یقیعم نفس

 .گرفتیو او انگار نفس م نشستیدستش م

 یدزده بود؛ بهش گفته با و باهاش حرف یدهد یابونصحبت کرد، مهتاب رو تو خ ینابا آرم کهینبعد از ا-

 داشته باشه.  ییجا یشتو زندگ تونهیوقت نم یچه کهیناش و ابره دنبال درس و مدرسه

 . کردینگاه م شدندیم یککه به آن نزد یچیگره خورده به پ یبا ابروها سورنا

انقدر  ینهم یکم تند با مهتاب حرف بزنه، برا یکبهش آورد باعث شده  یناالعمل آرمکه عکس یفشار-

 تو عذابه.

 ینامثل آراسته به آرم یقابل درک نبود عمق عشق پسر یشکه برا یزیچ یول داد،یبه او حق م سورنا

 بود. 

 شده؟  یناحد جذب آرم ینچرا تا ا یکه بدون شناسییانقدر برادرت رو م-

 . یدبخار کش یها کرد و با انگشت رو یشهش یو رو یدرا باال کش شیشه

 پوشنیلباس م یتکه بر خالف اصول اخالق ینیرنگارنگ اطرافت بب یعمر دخترها کیاگر تو هم -

و بعد  کنییاول تعجب م یمثل خواهرت برخورد کن یکیبا  یوقت زنن،یو حرف م کننیو رفتار م

 . لرزهیپات م

هتر بود ب یول بیند،یم یالعملچه عکس دانستیکه نم یزیگفتن چ یبود برا یانآش یدنوبت ترد باراین

 االن بفهمد تا بعداً.  ینهم

 ختم نشد.  یمکه رفت یبه همون مراسم یدارشوندر ضمن د-
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 یبرا ینو هم آراسته و ا یناها، هم آرمآن یپس دروغ گقته بودند، هر دو ید،سورنا باال پر ابروهای

 نداشت.  یهیتوج یچسورنا ه

 بارکیشک کردن و آراسته  ینمونهه بک یو آراسته هر دو زودتر از من و خودت به احساس یناآرم-

درست کردن  یبرا رهیدفترش خرابه. خودش م یستمس فهمهیو م گیرهیتماس م ینابا آرم ینسر هم

 . یستن ینکه اصالً کارش ا یاونها در صورت

 تر. و دستش دور فرمان مشت خوردیگره م یشترسورنا ب یاو ابروها یهر جمله با

 یاز دوستاش که ازش کالهبردار یکیو در ضمن در مورد پدر  کنهیست مرو در یستمو س رهیم-

 . کنهیپرونده رو قبول م یناو آرم کنهیصحبت م یناکرده بودن با آرم

 برگشت نبود.  یجا یگرد یسورنا نگاه کرد، ول یچشم به مشت گره شده یرباال انداخت و ز ایشانه

 عالقه. یزانم ینبه ا یدشد که رس نیو ا یدن،رو د یگردهم یچند بار ینسر هم-

 حرف بزند. خواستینم یآنقدر خراب شده بود که حت اعصابش

 یبهت گفته با آراسته حرف زده و تو از خونه اومد یناکه آرم ی. همون شبیبهت نگفتن چون نذاشت-

 وقت هم نشد.  یگهو د یدبعدش بدجور ترس یبهت بگه، ول خواستهیم یرونب

مانده بود  یلومتریکشاند. چند ک یابانرا به کنار خ ینا زد و سرعتش را کم کرد و ماشدنده را ج سورنا

که شهرام آدرسش  یابه خانه رساندیها را مسمت چپش بود که آن اییفرع یو جاده یبه شهر اصل

 را داده بود. 

ده انداخت و لبخند به جا ینگاه یانپنهان شده بود. آش یدهسر به فلک کش یهادرخت یانم یکبار یجاده

 زد. 

 .یدنیهد جاینبهار ا-

 جا نشد. آن یباییمتوجه ز یو آراسته بود حت یناکه هنوز در فکر ارتباط آرم سورنا

 نه.  یاآخرش هم قشنگه  ینیمبب یمبر-

که بر خالف اصولش  ییهابا اخالق سورنا آخر قصه دانستیفقط م ید،منظورش را از آخر نفهم آشیان

 .یستقشنگ نباشد اصالً 

که جلو رفتند از دور  یباران را کندتر کرد. کم یزشر یدهدر هم تن یهاشد و شاخه یفرع یجاده وارد

 یزرد منظره یها. تضاد رنگش با برگکردیم ییقرمز خودنما یروانیکه با سقف ش یدندرا د یالییو

 درست کرده بود.  یباییز

 کرد.  یانبه آشو رو  یدکنار جاده کش یرا به فرورفتگ ماشین

 . یامتا ب ینبش-
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 .یاممنم م-

 اش را گرفت.رفت که سورنا شانه یرهدستگ یرو دستش

 . یبش یکنزد دمیاجازه نم یول یای،اجازه دادم ب-

 یکدر را باز کرد و  دادیکه جواب م طورینبلند شد. هم اشیگوش ینشده بود که صدا یادهپ هنوز

 ثابت ماند. یحرف شهباز یدنگذاشت که با شن یرونرا ب یشپا

 . شهیقربان، باورتون نم-

 شده؟  یچ-

 .یروناومدن ب یالاز و یخالق یآقا-

 

شده بود و هزار  یمانپش یدنبود. احتماالً شهرام آمده بود که به سمانه خبر بدهد، شا یبیعج یزچ کهاین

 یرهجدا نشده بود خ یشهز رکه شکسته بود و ا یدرخت یو به تنه یدلبش کش یر.  انگشتش را زیگرد یدشا

 ماند. 

  ی؟خب که چ-

 االن راه افتادن.  یرون،اومدن ب یالاز و یجهان خالق یقربان؟ آقا یدمتوجه نشد-

که  ییداشبورد انداخت. تا جا یرا رو یو آن را روشن کرد و گوش یدکش ینخودش را داخل ماش سریع

 شده؟" جواب نداد.  ی"چ یدپرس یانآشو هر چه  یدها کششاخ و برگ یانرا م ینماش توانستیم

 آن را خاموش کرد و چشم به جاده دوخت.  یستن یتقابل رو ینراحت شد که ماش یالشخ وقتی

 . جاستینجهان ا-

 به همان اندازه متعجب بود که سورنا.  یانبلند آش صدای

  ی؟جهان خالق-

داد  یهتک یارش رد شد. به صندلجهان به سرعت از کن ینتکان داد و فکر کرد و فکر کرد تا ماش سر

 داد.  یهتک یو سرش را به پشت صندل

 ست؟ که شهرام داده آدرس سمانه یآدرس یجهان؟ مطمئن-

 .کنمیدارم فکر م ی؟حرف نزن شهیم-

 . یدحرص لب گز پر

  گی؟یشکل ممکنه م ینرو به بدتر یهر حرف دونییم-
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 طرفش و نگاهش کرد.  یدسورنا چرخ سر

 هاست؟ حرف یناالن وقت ا-

بود. نفس  یچیدهزده پخاک نم ی. باران بند آمده بود و بویدکش یینرا پا یشهرو برگرداند و ش آشیان

 و چشم بست.  یدکش یقیعم

 . یمدور با هم دوره کن یه یاب یخته،فکرم به هم ر ینبب-

 داده به در را نگاه کرد.  یهتک یرا برگرداند و سورنا رویش

 م؟ اجازه هست حرف بزن-

 او سرش را به عالمت مثبت تکان داد.  یبه طعنه حواسیب سورنا

 .یدهشهرام بچه رو دزد یممطمئن-

 سمانه.  یدستالبته با هم-

 بکنه.  یکار ینچن کنهیشهرام جرات نم دونیمیم-

 . صاف نشست. شدیم یشترهم ب یانآش یجانکم ه کم

  ی؟بچه دزد ی؟چه کار-

 کشتن بچه.  یر،نخ-

 تو کار باشه.  یگهد یکیدست  یدپس با-

 چشم دوخت.  یالصاف نشست و به و سورنا

 یاد،هم از شهرام برنم یلشد و آدرسش رو داد. فرستادن وک یداشته عصب یلبهش گفتم سمانه وک یوقت-

 داشته باشه.  یلیوک ینچن تونهیدر ضمن سمانه عمالً نم

اش را کنترل و سرش به سقف خورد. سورنا خنده یدباال پر زدهیجانه دفعهیکفکر کرد و  یکم آشیان

 سرش گذاشت. یدستش را رو یانکرد و آش

 کرده.  یزآوکه سمانه و شهرام رو دست هاستینآدم کله گنده پشت ا یه یعنی ینو ا-

 سورنا به عالمت مثبت سر تکان داد. 

  ی؟ک یول-

 شمرد.  آشیان

 فرهاد، جهان...-
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 کرد.  یله سورنا حرفش را تکمبردن اسم سوم مردد شد ک یبرا و

 شعله. -

 لب زد.  آشیان

 نره.  یادتکامران رو -

 . یدنگاهش کرد و خند سورنا

 . یادازش برنم یلاستخدام اون وک یادازش برب یهر کار کنهینگاه به سر و وضع کامران ثابت م یه-

 . فکرش در حال چرخش بود. یدرو برگرداند و باز نفس کش آشیان

 . یرگاهدست جهانه که شهرام بردتش تعم یشعله بوده، ولمال  ینماش-

کرده  یکشتحر یحت یارو داده شهرام،  ین. پس چرا ماشیممطمئن ینجهان با شهرام ارتباط نداره و از ا-

 که بچه رو بدزده؟ 

 سکوت کرد و سورنا افکارش را نظم داد.  آشیان

 یلیوک ینسمانه هم اثر بذاره و چن یو رو هم شهرام رو مچل کنه تونهیکه م یکس یه،پس جهان منتف-

 داشته باشه؟ 

 به تاسف تکان داد.  یسر آشیان

 فرهاد و شعله. -

 سورنا شانه باال انداخت. 

بذارتش  تونهیآزارش بوده باشه م ییهاگر ما یاش رو بکشه؛ حتشعله بخواد بچه دونمیم یدبع-

 نداره.  یزهچرا مرگش؟ انگ یشگاه،آسا

 یو صدا یدکش یرت هایشیهبخ یکه جا یدرا به هم کوب یشهاو دست یدشعله مبرا شد خند کهیناز ا آشیان

 اش بلند شد. ناله

 آروم دختر. -

 درد کف دستش آرام شود.  یدمچش را ماساژ داد شا یکم آشیان

 خور رو از سر راهش برداشت.  یراثهم داره، م یزهفرهاد که انگ مونهیم-

 . سورنا باز سر تکان داد

 . دادیطالقش نم یراحت ینبود که به ا یناگر ا-
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 داد.  یهتک یبه پشت صندل یوسما آشیان

 اول؟  یسر پله یدیمباز که رس-

 . یدکش ینهخاک را به س یغرق در فکر بو یانداد و آش یهرا به فرمان تک اشیشانیپ سورنا

 سمانه سرجاشه.  یریباش، به هر حال دستگ جاینهم-

ها به سمت درخت یشد و از البال یاده. سورنا پیدرفتن نجنگ یبرا یگرغول بود که دذهنش مش آنقدر

درختان خودش  یان. از مشوندیم یگل یشهامهم نبود که کفش یششد و برا یادهپ یانافرادش رفت. آش

 تداشیبرم زمیناز  یبرگ یگدارمهتاب و کل پرونده. گه ینا،و فکر کرد، به آراسته، آرم یدرا جلو کش

 .دادیو چند قدم باالتر پروازش م

و راه رفته را دور زد  یستاد. ایفرع یجاده یک ییهآنقدر رفت که فکر کرد وارد جنگل شده، نه حاش 

 . آمدیو م رفتیدو درخت م یانافتاد که دائم م یو برگشت. چشمش به خرگوش

از کنار درخت گذشت  یانششدند. آ یرهنشست و به هم خ یگرد یاهخرگوش س یک یکنزد یاهس خرگوش

خرگوش  یرفت و جلو یگربه سمت درخت د یاه. خرگوش سیدو با جهش خرگوش او هم به عقب پر

 . یدبه هم نگاه کردند و دهانشان جنب یرهو باز خ یستادا یاقهوه

 یاش گرفت، آرام آرام جلو رفت. دستش را روخنده زنندیها با هم حرف مآن کهیناز تصور ا آشیان

 .رفتیو جلو م کشیدیدرختان م یهاتنه

 

به او گفته  کهیناز ا ی. گاهیستچ یناآراسته و آرم یواکنش سورنا نسبت به رابطه دانستینم هنوز

نبود که حرف زدن با  یرگ. کاش سورنا آنقدر سختدادیحق را به خودش م یو گاه شدیم یمانبود پش

 او را سخت کند. 

برداشت و تکانش  یناش را از زمشده یالش پرواز کرد. خم شد و شال خاکو ش یچیددرختان پ یانم باد

 انداخت.  ینبودند را دانه دانه کند و به زم یدهکه سفت و سخت به شال چسب ییهاداد و خرده برگ

 یزیاز دوست داشتن آرامش و لبخند بود، چ اشیشگیها تکه تکه شده بود، تصور هممثل آن برگ قلبش

 نشده بود.  یبشنص که تا آن لحظه

را در  اشیآمد گوش یادش کردیخودش که سرگردان به اطراف نگاه م یدنو با د یدسورنا را د ماشین

 دست به کمر زد. یاو عصب یدنزد و سورنا سمت صدا را نگاه کرد و با د یشجا گذاشته. صدا ینماش

 او گوشش را پر کرد. یصدا یدبه او رس وقتی

  یام؟نگفتم بمون تا ب-

 در را باز کرد و نشست و سورنا کنارش استارت زد و راه افتاد.  آشیان
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 . یکرد یمروان-

 . دانستیلحن بود را نم ینبا تعجب نگاهش کرد، چه کار کرده بود که مستحق ا آشیان

 رفتم قدم بزنم.  کشه،یچقدر کارت طول م دونستمیکردم؟ من که نم یکارچ-

 . یدکش یبلندتر یادزار فکر به سرش افتاده بود فره یناو در ماش یدنکه با ند سورنا

 ی،مزخرف باش یپرونده ینا یقاط خوامینم یای،دنبالم ب رمیهر جا م خوامینم ی،قدم بزن خوامینم-

  فهمی؟یم خوام،ینم

که سورنا را کنار پدرش نشانده بود، تا حاال  کردیشده بود، اشتباه م یعاد یانآش یزدنش برا فریاد

افکارش را به  اختیاریبا مادرش. ب یبود، نه با خودش و آراسته و نه حت یدهبلند پدرش را نشن یصدا

 زبان آورد. 

 پدرم رو بذارم رو چشمم.  یدبا فهممیاالن م ترسیدم،یو م یمثل پدرم کردمیفکر م-

به  یت،حماعمر عادت کرده بود به  یک یاو وقت هاییاز نگران فهمیدیچه م ید،پر حرص خند سورنا

 که کنارش بوده برود.  یکس یبه پا یخار ینگذارد حت کهینا

 کارها؟  یندنبال ا یبر ذاشتیهمون بابات نبود که نم-

 نگاهش کند جواب داد.  کهین. مچش را ماساژ داد و بدون اکشیدیم یرت هایشیهبخ یهم جا باز

 . یکه آخرش اجازه داد تا تو جلوم سبز شد یدید-

 کنم.  یکه خودسره زندگ یبا آدم تونمیمن نم ی،نگفت یبگ تونییت گفتم و نمقبالً به-

 را پر کرد.  ینبود که ماش یانآش یادفر باراین

  یرم؟ازت اجازه بگ یدبا یدنممنفس کش یمن برا یعنی-

 شد.  یشترلغزنده ب یجاده یفرمان نشست و سرعتش رو یمحکم سورنا رو مشت

 سمانه.  یریدستگ یبرا رفتییو م گرفتییحه هم دستت ماسل یهولت کرده بودم که -

 یزیبود که از شال چ یچیده. شالش را آنقدر دور انگشتش پیدبه تاسف تکان داد و لب گز یسر آشیان

 نمانده بود.  یسرش باق یرو

  یی؟تو ناف اروپا یبنداز سرت اون المذهب رو، فکر کرد-

 زد.  یغنزد، ج یادفر دیگر

 دی؟یم یرآدم که به شالمم گ یا بینییم ینردار، تو ماشدست از سرم ب-
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و  شدیبه اطراف پخش م هایکالست یرپدال گاز فشرده شد، قطرات آب از ز یرو یشترسورنا ب پای

 . رفتیجلو م

 چنگ زد.  اشیمنیو به کمربند ا یدچسب یبه پشت صندل آشیان

 تر. آروم-

 گوش کن. شالت رو بنداز سرت و مثل آدم به حرفم -

سرش  یچرا دوستش دارد. با حرص شالش را رو دانستیکه حاال نم یمرد یاتاز ادب یامدم بدش

 هم مشخص نباشد.  یشتار مو یکآن را بست که  یانداخت و جور

 خوب شد؟  یا،ب-

 شد.  یعصب یشتراو ب ینگاهش کند از لجباز کهینبدون ا سورنا

آخرش سر از کجا  یستکنترلتون کرد، واال معلوم ن یدکه با دعقلییو ب فکریپدرت حق داشته، انقدر ب-

 . یدبود گناهیکه ب کنیدیم یهو شما گر کنهیم یبهتون دست دراز یکی یاقبرستون،  یینهس یا یارید؛درم

 ی. آنقدر عصبکردیرا تا فکش احساس م اشیقهنبض شق یره،او خ رخیمباز مانده بود و به ن یانآش دهان

 . یندازدب یرونب ینخودش را از ماش خواستید که دلش مو آشفته بو

 متاسفم، در مورد انتخابت اشتباه کردم. -

سر خورد و  ینچطور فرمان از دستش در رفت. ماش یدسمت او و نفهم یدسر سورنا چرخ دفعهیک

 یرا رو یشو پا یدسورنا محکم فرمان را چسب ید،چرخ طورینکه هم باریکنه  ید،دور خودش چرخ

 . یچیدسورنا پ یادفر ی. صدازدیم یغبه در ج یدهبسته و چسب یهابا چشم یانترمز گذاشت. آش

 خفه شو. -

 . چرخیدیدور سرش م یادن یچ،جاده و درختان که ه دید،یبه مرگ م یکخودش را نزد یوقت توانستنمی

و سورنا  یستادا ینماش .یدرا کش یتر شد سورنا دنده را خالص کرد و ترمزدستآرام ینحرکت ماش وقتی

 ماند. یرهخ یشبه روبرو یبا ناباور

باال را  ییرهبود و دستگ یدهلرزان به در چسب یهاو با لب یدهترس یانسرخ شده بود و آش یشهاگوش تا

 گرفته بود. 

باز کرد. کف  یرهرا باز کرد و دستش را از دور دستگ یشهاآرام چشم یستادها یناحساس کرد ماش وقتی

 داشت.  یزیخونر یشهااز دست یکیو  کشیدیم یرت یشهادست

 را آرام کند.  یاحساس خفگ ینا یدشا یدو نفس کش یدآلود نگاه کرد و نفس کشبانداژ خون به
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را نگه دارد، به  ینکه توانسته ماش کردیو در دل خدا را شکر م کردیبه جاده نگاه م یخکوبم سورنا

 آمد؟یسرش م ییکنارش نشسته بود و اگر بال یانودش بود، آشجان خ کردیکه فکر نم یزیتنها چ

 . یدببخش-

فرمان  یرا رو اشیشانیبه قلب سورنا زد. پ یبار با نفرت نگاهش کرد و چه خنجر یناول یبرا آشیان

 به دستش نگاه کرد و لب زد.  یانگذاشت و آش

 فقط من رو برسون خونه.-

 

××××× 

که تا صبح با آراسته صحبت  یناآرم یجلو یسمانه رفتند، عل ییردستگ یبرا یانسورنا و آش وقتی

 یتصنع یبه هم چسباند و لبخند یشتررا ب یشمعذب پاها یناآرامش کند نشست. آرم یکم یدتا شا کردیم

ستان رفته بود یمارکه با سورنا به ب یانبودند و منتظر آش یدهتا صبح نخواب کدامیچلبش نشست. ه یرو

 . زدیبه قلبش خنجر م یانآش یهادست ییهماندند. زخم و بخ

 گذاشت.  یناآرم یرا جلو یچا ینیس مریم

 بخور دخترم.  یاستکان چا یهحداقل  خورید،یصبحانه که نم-

 ی. حرف علآیدیآماده شدن آراسته کش م یانتظار برا یقدقا ینلب تشکر کرد و به نظرش آمد ا زیر

 درشت شود.  یشهاباعث شد چشم

  خواید؟یمهمون نمدخترم، -

  ی؟چ یعنی آورد،یاز حرفش در نم سر

 یرا رو نشستینم یشهالب یسال به سال رو یدکه شا یکرد لبخند ینگاه کرد و او سع یبه عل گیج

 دهد. یصورتش جا یانم ییجا

 و اسم پدرتون حسن. درسته؟  یمو هشت ساله. اسم مادرتون صم یستب یت،حما یناآرم-

 ینحوه یکرده باشد؛ ول یقتحق یدشا یاباشد،  یدهسورنا شن یحت یا یاناز آش توانستیرا م هاینا تمام

 سر تکان داد.  ی. به آرامشناسدیها را مبود که انگار از قبل آن یطور یششگو

 آورد.  یینرا پا یشزد و صدا یلبخند علی

 البته... یم؟ن بشتا امروز مزاحمتو یآدرستون رو بد تونییم شناسم،یات رو ممن خانواده-

نگاه کرد او را سخت  ینادوباره به آرم یچرخاند تا مطمئن شود در اتاق آراسته بسته است و وقت سر

 . یددر فکر د
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 ها بدونن. بچه خوامینم-

 یم. مرشناسدیها را مجرات نداشت بپرسد از کجا آن یو حت جوشیدیو سرکه م یرمثل س یناآرم دل

  زد و کنارش نشست. یلبخند

 فقط لطفاً آدرس رو بده.  یم،مزاحمتون بش خوایمیچرا م فهمییزود م یلیخ-

 را باز کند.  یشابروها یکرد گره یسع آرمینا

 . نویسمیبراتون م یداگر خودکار و کاغذ بد-

آدرس را  ینابرداشت و به همراه خودکار به او داد. آرم یکوچک کنار تلفن ورق یهااز برگه مریم

 گرفت.  یممت مرنوشت و به س

 . یممنتظرتون هست-

 کاغذ را تا کرد و کنار تلفن گذاشت.  مریم

 . یایمحدود ساعت ده م-

 . یدرا باال کش شرتشییسو یپوارد سالن شد و ز آراسته

  یم؟بر-

از  یسرسر یو عذرخواه یخداحافظ یکبلند شد و با  یعکه آماده بود انگار از بند رها شده سر آرمینا

 رفت.  یرونشان از خانه بهمزاحمت شبان

 یسکوت استقبال کرد. او را جلو یننداشت از ا یو آراسته هم که حال خوب یامددرن یشخانه صدا تا

 کرد و به سمت شرکتش راه افتاد.  یادهخانه پ

دست  یمرا گرفت. صم یشهاو دست یدو حال خراب مادرش به سمتش دو یدهرنگ پر یدنبا د آرمینا

آب  یوانیو با ل یدبه سمت آشپزخانه دو یناصورتش و بغضش آب شد. آرم یزاتمام اج یرو یدکش

 برگشت. 

 شده مادرم؟  یچ-

 دستش را پس زد.  یمکرد و صم یکنزد یمصم یهارا به لب لیوان

 شما؟  ییدکجا ره؟یدلم هزار راه م گیدینم-

 یکه هر روز برا یماند. صمرفته یرونشب از خانه ب یمهاز او و ن خبریمتوجه شد که ب یناآرم تازه

کند، نبودن سورنا نگرانش نکرد،  یدارشنماز ب یبه اتاق سورنا رفته بود تا برا شدیم یدارنماز صبح ب

دلشوره  یدرا د یناآرم یخال یجا یوقت یعادت داشت. ول شبشیمهن یهارفتن یرونبه احضار شدن و ب
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هم در خانه جا مانده بود و  یناآرم ینداد و گوشسورنا را گرفت و او جواب  ی. شمارهیدامانش را بر

 کرد.  یشتررا ب اشینگران ینهم

 .یدپشت دست او را بوس آرمینا

 ببخش مامان، به خدا ناخواسته بود. -

  قلبش را آرام کند. توانستیو نم ریختیاش مگونه یرو یمصم یهااشک هنوز

  ید؟چرا شماها انقدر ظالم ید،زنگ به من بزن یهآخه -

 مظلوم مادرش بغض کرد. ییه. از گریدنشست و باز هم دستش را بوس یشپا یجلو آرمینا

 کنم. یفبراتون تعر یدبذار-

را فراموش کرد و دلش رفت  اشیبه کل نگران یمرا گفت. صم یزهمه چ یناسکوت کرد و آرم صمیم

 یرا نگه داشته بود همپا که از شب قبل خودش یناراه گرفت. آرم یشهامادر مهتاب و دوباره اشک یشپ

 کرد.  یهاو بغض کرد و گر

را  یگربروند و همد یشو آرام پ یاطکرد که با آراسته قرار گذاشتند که با احت یفتعر یشبرا وقتی

 ینشست و به کل مادر مهتاب و مهتاب را فراموش کرد. چه کس یملب صم یرو یقعم یبشناسند لبخند

 یککه خالصه شده در  یخود خواهد؟یخودش نم یرا برا یزو همه چ یستمادر خودخواه ن گویدیم

 فرزندش. یلحظه شاد یکلبخند و 

 

صداقت بودند که  یمشوش منتظر خانواده یناو آرم یبا آرامش ظاهر یماز ده گذشته بود و صم ساعت

 زنگ در از جا پراندشان.  یصدا

 یستادهکه پشتش ا یو عل یرینیبا ش یممر یدنرا مرتب کرد و در را باز کرد. با د اشیروسر آرمینا

 . یایندها را دعوت کرد که به داخل ببود لبخند زد و آن

 یاطالع داشت جعبه یانکه از جر یمماند. مر یخکوبم یممر یدنجلو رفت که با د یشوازپ یبرا صمیم

 داد و جلو رفت.  ینارا به آرم یرینیش

 . یکرد یخوب جا خال معرفت،یب یا-

 او را در آغوش گرفت.  یمکه مر چرخیدیم یو عل یممر ینبود و نگاهش ب یجهنوز گ صمیم

 بارینحسن را، او را تنگ در آغوش گرفت و ا یبو داد،یرا م یدوران جوان یبو یممر یمصم برای

 بود.  یاز سر شاد یشهااشک

 . کردینگاه م اشیدوران جوان یقبا لبخند به همسر رف یو عل کردیها نگاه ممبهوت به آن آرمینا
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 کرد.  یجدا شد و رو به عل یماز مر یمرفت و صم جلو

 .یدخوش اومد یلیخ-

 شدند.  ییدهبه هم سا هایشدست

 بگم. یچ دونمیانقدر خوشحال شدم که نم-

 اش حلقه شد.دور شانه یممر دست

 باش.  یینفس تازه کن و منتظر بازجو یه-

به  ییآشنا ینهنوز مبهوت از ا یناوارد سالن شد. آرم یانداخت و عل یینسرش را پا یبا شرمندگ صمیم

 و نگاهش کرد.  یدچرخ ی. علکردیها نگاه مآن

 تو دخترم؟  یاینم-

 کانتر گذاشت.  یرا رو یرینیش یلبخند زد و جلو رفت و جعبه حواسبی

 . یدو پرس یاورد. باالخره طاقت نیشانروبرو یو عل یناکنار هم نشستند و آرم یمو مر صمیم

 چه خبره؟  جاینا یدببخش-

 لبخند زد. دیدینم یکاربه پنهان یازین یگرکه د مریم

 بپرس. یتاز مامان فرار-

شود.  یکس یباعث شرمندگ خواستیمحکم دستش را گرفت. نم یمانداخت و مر یینسرش را پا صمیم

پناه برده  یگریشهر د به خاطر فرار از دشمنان حسن که باالخره او را کشته بودند به یمصم دانستیم

 نرود.  یناز ب یتشداد دنبالش نگردند تا احساس امن یحها تماس نگرفت ترجبا آن یو وقت

 یدکش یقاب عکس حسن مانده بود آه پر حسرت یکه از زمان نشستن چشمش رو یزد و عل یگرم لبخند

 کرد. یناخاطراتش جمع شود. رو به آرم یبقچه یدتا شا یدصورتش کش یو دست را رو

 .یممن و پدرت دوست بود-

  شناختند؟یرا نم یگردها همنگاه کرد. چطور ممکن بود؟ پس چرا آن یمو مر یمبا بهت به صم آرمینا

 لبخند زد.  یناآرم یفشرده شد و به رو یممر یهادست یانم یمصم دست

 یگهو د یدهر رفتش ینشد، بعد هم از ا یدسورنا پونزده شونزده ساله بود که پدرت شه کنمیفکر م-

 . یدیمتونند

 کرد و اشک در چشمش حلقه زد.  یمبه صم رو

 رو نشناختن.  یگرهامون همدبچه یکه حت یمانقدر دور موند-
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 از خاطرات.  شدیو ذهنش کوتاه نم خوردیافتاده تکان م یینبا سر پا علی

 . شدید نمرفت و آم یقاط یاداز اولم ز یق،دق یلینه خ یباشه، ول یادشرو  یانآش یدسورنا با-

نه ساله بوده باشد،  یاهشت  یداو با ینخاطراتش گشت. اگر سورنا پانزده ساله بوده بنابرا یانم آرمینا

 بابت ناراحت شد.  ینو از ا آوردینم یادبه  یزچ یچه یول

 .یادنم یادم یچیمن ه-

 یزیان دور کرده بود که چرا از شهر و خاطراتش یشهامعذب نگاهش کرد. آتقدر بچه یبا لبخند صمیم

آن بحث و کشمکش اصالً  یانم یاناسم آش یبود، ول یاجرقه یش. اسم آراسته براآوردندینم یادبه 

 ها به آشنا بودنشان شک کند.آن یاسام یاز رو یحت یممطرح نشد که صم

 . رفتیو م زدیرا زودتر م یشهاحرف ید. بایایدنگران بود که سورنا به خانه ب علی

  یم؟تنها با مادرت صحبت کن اییقهما چند دق دییدخترم، اجازه م-

بود با  یجگ دیدیم یممادرش و مر یهادست ینکه ب یمیتیو صم یمیقد ییآشنا ینکه هنوز از ا آرمینا

 بلند شد. یتصنع یلبخند

 حتماً. -

 وارد اتاقش شد و در را بست. 

 .کردیرا مشخص م یانسورنا و آش یفتکل یدبا علی

 ینگاه ینتررفت. بدون کوچک یزبه سر م سرهیکشد و  ییو کالفه وارد اتاق بازجو یعصب سورنا

  نشست. یشو روبرو یدکش یرونرا ب یبه سمانه صندل

 بود.  ییروشنا ییلهتنها وس تابیدیکوچک به اتاق م یکه از پنجره ییسوکم نور

 از اول تا آخر.  کنی،یم یفرو تعر یزمثل آدم همه چ-

 سورنا باال رفت.  یدهان باز نکرده بود که صدا سمانه

 یواسه توننیخبر نداره و نم یریتاز دستگ یاحد یچه بارین. ایبه خوردم ند یفمراقب باش اراج-

 . کنییم یفبفرستن؛ پس شمرده شمرده و از اول برام تعر یلکردشون وک یزعز

فرار کردنش وضع را بدتر  دانستینداشت و م دییام بارینحالت تهوع سمانه شروع شد، واقعاً ا بار

 کرده و جرمش را اثبات. 

 . زنمیحرف نم یادن یلمتا وک-

 . یباال آمد یشهاتلخ تا لب یو مزه گفت



 
 

      t.m\torfegan                           www.torfegan.ir                       ins:romantorfegan                      

 

P
ag

e
3
9
7

 

 به او نگاه کرد و با تاسف سر تکان داد.  یشهو دادفر از پشت ش یچیدسورنا در اتاق پ یادفر صدای

  ی؟کن یهفرارت رو توج خواییچطور م یادن یا یادب یلتوک-

 صورتش بزند.  یدرست کند و رو یکه نداشت نقاب یکرد از آرامش یو سع یدکش یشموها یانم دستی

 . کنییتر محرف نزدنت فقط کار رو سخت ینست، با ادختر خوب، جرم تو اثبات شده ینبب-

 سمانه دور نماند.  یدزد که از د یو لبخند یدبه ذهنش رس یدفعه فکر یک

  ی؟خودت رو راحت کن خواییهرام اعتراف کرده، تو نمش-

 یباز ینوارد ا یداو نبا دانستیشهرام را قبول کرد. از اول هم م یانتچقدر ساده و راحت سمانه خ و

 .باختیخودش را م یعشود، چون ترسو بود و سر

 گفته چرت گفته.  یهر چ-

 یسواو که از نور کم رخیمرد و خم شد. به نستون ک یزم یرا رو یشهابلند شد و دست یشاز جا سورنا

 شده بود چشم دوخت.  اتاق روشن

 .یمکه مهمه مدرکه و اعترافات شهرام که ما دار یزیچ یست،شما اصالً مهم ن یدگاهد یفی،خانم شر-

در  یشرفته بود، از کجا پا یشبرنامه و حساب شده پ یراه را اشتباه رفته بود؟ تمام نقشه رو کجای

 نشسته بود؟  یمرد برزخ ینا یبود که امروز روبرو یدهفرو رفته و نفهمچاله 

 ندارم.  یحرف-

در فضا  یبا کف اتاق خال یفلز یصندل یگرفت. صدا یبه صندل یشعقب رفت و پشت پا یقدم سورنا

 و انعکاسش سر سمانه را به دوران انداخت. یچیدپ

 بارینچون ا شید؛یم یمونپش یدگرفت یشکه در پ اییوهاز ش یدمطمئن باش یفی،نداره خانم شر یاشکال-

 سراغتون. یاممن نم

 تر رفت. زد و عقب یلبخند 

 . یادن یشپ یدستش بهتون خورد مشکل یکه اگر به طور اتفاق یادم یکس بارینا-

 رفت. یرونسمانه کامالً متوجه شود که منظورش چه بوده، از در ب کهیناز ا پیش

 

 کرد. یخکوبشفر مداد یرا که بست صدا در

 !یتحما-

 را نشانه گرفت.  یشهادادفر چشم یروشن عصب یهاو چشم چرخید
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  کنی؟یم یکارچ فهمییم یچه-

را  یشفر بازوبزند داد یحرف کهیناز ا یشکرده. پ یچه کار کرده که آنقدر او را عصب آوردیدرنم سر

 . یدکشاند و در را محکم به هم کوب یگرفت و به اتاق وسط

 ین. چرا از ازنییقدم م یزهلتو شانزه یانگار دار برییم یشآروم و سالنه سالنه پرونده رو پ ینهمچ-

  یدی؟خانوم حرف نکش

 زد و جلوتر رفت.  پوزخندی

دنبال  یبر دییچرا استعفا نم یکردن رو دوست دار یاگر انقدر باز یه؟شهرباز ینجاا یفکر کرد-

 ... یا یدستفروش

 کردیکنترلش م یسورنا که به سخت یگره خورده و مشت بسته یصالً به ابروهامکث کرد و ا کمی

 نداد.  یتاهم

  ی؟و روزنامه بفروش یدکه بزن یهفوقش -

 یاراخت یگرچند روز آنقدر به او فشار آمده بود که د ینچند ماه و مخصوصاً ا یناز تحملش بود، ا خارج

 . یستادا اشینهبه س ینهاو رساند و سزبانش را نداشت. با دو قدم بلند خودش را به 

 مطمئنم.  یگذاشت یدم بد آدم یکه پا رو یناز ا یول ی،دار یچرا با من دشمن دونمیمن نم-

مافوقش با اون تند صحبت  یکس، حت یچاش هو دو ساله یستدر عمر خدمت ب ید،دادفر باال پر ابروهای

 . یزآم یدنکرده بود، چه رسد به کلمات تهد

 سروان؟ بگو بدونم! کنییم یدتهد یبا چمن رو -

 چشم دوخت.  اشیسبز وحش یهاپشت سر او فرود آمد و محکم به چشم یوارد یسورنا رو مشت

 . ینتو توه یر. خسته شدم از تحقیاین ینجلوتر از ا دمیدارم بهت اخطار م کنم،ینم یدتهد-

 .یچیددر اتاق پ یادشفر صدای

شهرام اون رو  کهینبا گفتن ا یفقط مقاومت، ول یچی،ه شد؟یم یچ ردمیاوفشار م یکهاگر به اون زن-

 . گهیرو م یزلو داده بهش زمان دادم تا فکر کنه و مطمئنم خودش همه چ

با کف دست محکم به  یایدبه خودش ب کهیناز ا یشدست او زد و دستش پرت شد عقب. پ یردادفر ز 

 یبودنش به خاطر قدرت بدن یعقب رفتنش. با تمام عصب که منجر شد به دو قدم یدسورنا کوب یینهس

 کرد.  ینشاو که زبانزد بود تحس

منم  ینا یند یلقاتل رو کت بسته تحو یگهد یهفته یهاگر تا  گم،یم یچ ینخوب گوشات رو باز کن بب-

تو سگ که کارش رو از  یه یجلو ندازمیو م کنمیرو م یستیکه اصالً مستحقش ن ییهاکه اون مدال

 بهتر بلده. 
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بفهمد چه از  کهیناز ا یشاش کند. پبا دندان تکه تکه خواستیبود، دلش م یدهبه مرز سکته رس سورنا

 . یدندپر یرونکلمات ب آیدیدهانش در م

هات رو آروم مثل من عقده ییهابه آدم ینو توه یرکه با تحق یهست یاز خود راض یآدم عوض یهتو -

 . کنییم

را که  یباال رفته بود و نه کنترلش را از دست داده بود کش یشمام مدت بحث نه صداکه در ت دادفر

 شده بود را باز کرد و به طرف او انداخت.  یچیدهدور مچش پ

 یه ینا ی؛از دور مچت بازش کن تونییم یبهت بگم ک یاکش رو بنداز دور مچت، تا من عقده ینا-

 دستوره. 

را راحت کرد که  یالششدن در خ یدهکوب یاده بود نگاه کرد و صداافت یشپا یکه جلو یبه کش سورنا

 یاشکال یک یعنیدادفر  یخونسرد یناو رفته. خم شد و کش را برداشت و با تمام وجودش حس کرد ا

کش ساده است آن را  یکمطمئن شد فقط  یبه کش نگاه کرد و چرخاندش و وقت یدر کار است. کم

 دور مچش انداخت. 

 زمزمه کرد. رفتیم یروناز در ب وقتی

 مردک. دییکه بهم م یهدستور ینآخر ینا-

 

×××× 

 یاو دادفر و کل پرونده یناآرم یان،. از دست آششودیم یدهمغزش کش یهاتمام رگ کردیاحساس م هنوز

جا  یچو به ه چرخیدیدور خود م دود،یم یکه در چرخ باز یمانده بود. مثل موش یزشم یکه رو

 . رسیدینم

 فشرد.  یگذاشت و به سخت یشهاچشم یمبل پرت کرد و دستش را رو یرا رو یفشو خسته ک نفسیب

 یخبر ینابود و از آرم یستادهعکس پدرش ا یجلو یم. صمدیدیرا تار م یزچشم باز کرد همه چ وقتی

 نبود. 

 را بشنود.  یشصدا یمرا باال برد که صم یشصدا آنقدر

 سالم مادر. -

 ی. برگشت و کمیدهکه متوجه شد مادرش جواب سالمش را نداده، فکر کرد نشن سمت اتاقش رفت به

 . یدنشن یبلندتر سالم کرد و باز هم جواب

 . یستادبه سمت او رفت و کنارش ا متعجب
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 جوابیو ب یختبود که قلب سورنا فرو ر ینآنقدر غمگ یشهادر هم فرو رفته و چشم یمصم ابروهای

 . ماندن سالمش را فراموش کرد

 شده؟  یچ-

 تر شد. پررنگ ینااطرافش نگاه کرد و عدم حضور آرم به

 شده؟  یزیشچ یناآرم-

رفت و برخالف عادتش  یناباز شد. به سمت اتاق آرم یشهانه خط نگاه مادرش شکست و نه لب وقتی

ن انداخت. نگرا اشیبه ساعت بند چرم ینگاه اشیخال یجا یدنبدون در زدن آن را باز کرد و با د

 نگاه کرد و به سمتش رفت و دست مادرش را گرفت.  یمباز به صم

 بگو، نگران شدم.  یزیچ یهمادرم، -

 را راحت کرد. یالشکلمه خ یک

 همه خوبن. -

عکس پدرش  یها روبروساعت گیردیمثل هربار که دلش م کهینا یالنگاه کرد و به خ یمبه صم کمی

 کرد.  حرکتیرا ب یشش پاهامادر ی. صدابه سمت اتاقش رفت ایستد،یم

 هفت تا خواهر و برادر.  یونپنجم م یپسر سوم و بچه یت،حسن حما-

بود چشم  هایشیاهیاز س یشترب یلیخ اشیدیکه سف ییو به پشت سر مادرش با موها یدچرخ سورنا

 دوخت. 

 پنج نفره.  یخانواده یهدختر اول  ی،کجور یممن، صم-

 داده بود.  یکس پدر را در قاب چشمش جابرگشت رو به سورنا که ع آرام

 نمونه بود.  یشهبود، هم یستمعدلش ب یشهپدرت هم-

 لبخند حسرت سورنا عذابش داد. 

 یلیهفت تا خواهر و برادر خ یونم ی،هرچقدر نمونه باش ی،بود که هرچقدر خوب باش ینمشکل ا یول-

که  یخوندن و نوشتن نداره و پدرسواد  یکه حت یداشته باش یمادر یمخصوصاً وقت یای؛به چشم نم

 کنه.  یرهاش رو سکه شکم بچه ینهتمام غمش ا

خودشان  یبود و هر کدام برا یدهها را د. عموها و عمهدانستیپدرش نم یاز خانواده یچیه سورنا

بوده باشد. در دل به  یمال یپدربزرگش در تنگنا کردیفکر نم ینهم یداشتند و برا ینسبتاً خوب یزندگ

 کرده بود احسنت گفت.  یتموفق ترب یکه هفت بچه یمرد رتیغ
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جنوب کشور  یهاکه پدرم تو دهات کوره ینه وقت یول بودم،یمرکز توجه م یدمن دختر اول بودم و با-

 . کردیم یو دست فروش چرخیدیم یبرزنت ییسهک یهبا 

 آمد.  یدهجلو رفت و چقدر به نظر سورنا خم آرام

راحت پدرم قبول  یلیکرد خ یرازم خواستگا یو وقت یدمن رو د یت،جا مامورونپدرت اومده بود ا-

 چرا؟  کنییکرد، فکر م

 پسرش نگاه کرد.  یهاتک مبل نشست و به چشم روی

 نون خور کمتر.  یه-

به مشامش  یخوب یبو یول یست؛چ یها براحرف ینحدس بزند ا توانستیم و نه دانستینه م سورنا

 . خوردینم

 کرد چند ساله بود؟  یپدرت ازم خواستگار یوقت دونییم-

 یفاصله سن یکرد و در دل خودش را لعنت کرد که حت هایشروع به حساب و کتاب تفاوت سن سورنا

 . داندیپدر و مادرش را نم

 من چند سالم بود؟  دونییو شش سال.، و م یس-

 نشد.  یدهکنجکاو سورنا از او بر هایچشم

 سال.  یزدهس-

و  یس یساله را به مرد یزدهس یدختر یدچرا با فهمیدیشده بود و نم یجسورنا درشت شد، گ هایچشم

 .یدکم نبود که بتوان از آن چشم پوش یو سه سال تفاوت سن یستشش ساله دهند. ب

 

 چه تلخ نقش خنده گرفت.  یشهامتعجب او انداخت و لب یهابه چشم ینگاه یمن صمیم

 چرا من رو دادن به بابات، درسته؟  نیکیفکر م یاالن دار-

 سورنا فقط سر تکان داد. 

مدرسه بکشه  یمکتدختر رو از پشت ن یه یادبا اون سن ب یدبابات چرا با پرسییاز خودت نم یول-

نتونه  یکه حت ییو از شهر خودش، از پدر و مادر و خواهر و برادراش جدا کنه و ببرتش جا یرونب

  پرسی؟ینفس بکشه. م

ً وا را کرده باشد سخت بود  کارینا یادختر مدرسه یککه پدرش با  یتواقع ینبود، قبول ا یدهنپرس قعا

 کند.  یهکرد رفتار پدرش را توج یسع یبود وقت یفضع یش. صداگشتیم یلو در ذهنش دنبال دل
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د، اگر از براتون فراهم نکر یبد یمهم نبوده، نه؟ تازه پدر من که زندگ یلیخ یاون موقع تفاوت سن-

 خوب بهتون داد.  یزندگ یهخانواده جداتون کرد در عوض 

 به تاسف تکان داد.  یو سر یچیدانگشت در هم پ صمیم

 خوب؟ رسم و رسوم که دختر رو با سن کم شوهر بدن؟  یزندگ-

 باال رفت.  یشبلند شد و صدا بارهیک

 بود؟  یکه تنم کردم چ یلباس ینولپدرت ا یخونه یدمرس یوقت دونییم خواست،یکلفت م یهپدر تو -

فرزندانش سوال  یکه وجودش برا یابه اتاقش و در گنجه یددو یایدسورنا به خودش ب کهیناز ا پیش

گره  یزی. سورنا آرام وارد اتاقش شد. باالخره دستش دور چیخترا به هم ر یزبود را باز کرد. همه چ

 انداخت.  یشبزرگ داشت را جلو یسوختگ یدو لکهقرمز که  یرنگ و رو رفته بندیششد، برگشت و پ

 که پدرت تنم کرد.  یهلباس یناول ینا-

 و رو شد.  یرجدا نشد، قلبش ز بندیشسورنا از پ نگاه

شهر درندشت که نتونم اعتراض کنم  یهگرفت و آورد تو  یرفق یخانواده یهمِن کم سن و سال رو از -

 بود. یجشو پدر افل یخولیاییاز مادر مال یارنگهد کردمیم یدکه با یکار یهمه یوقت

چنگ شد، انگار به  بندیشپ یرو یشهانشست و دست یمیقد یکارمنبت یصندوقچه یجلو چهارزانو

 قلب سورنا چنگ زد. 

 شده.  یکگرفته، مغزش کوچ یمخش تکون خورده، فراموش گفتنیاون موقع م یمر،آلزا گنیاالن م-

 و مونده بود حسن که جونش بند جون پدر و مادرش بود.  رسیدنینم هاشم بهشکدوم از بچه هیچ

 داد و چشم بست.  یهرا به صندوقچه تک سرش

 نذاشت.  یدرس بخونم، ول خواستیدلم م-

و انداخت  یدکش یرونرا ب یکتاب یاهشس یخاطرات روزها یلازدحام وسا یانو از م یدچرخ دوباره

 . بندیشپ یرو

 . یدمجمع کردن خر یبیاه پول توجکتاب رو با سه م ینا-

 چسب خورده نشست.  یهاورق یسورنا رو یزدهرا باز کرد و نگاه بهت کتاب

 که با کتاب کرد. یهکار ینا-

 . یدزد و خودش را جلو کش یتلخ لبخند
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 یسخس کهینکه بتونم لباسام رو بدوزم و پول حروم نکنم. نه ا یاطیدر عوض من رو فرستاد کالس خ-

 . دادیپدر و مادرش رو هم م یینههز یدبا کهینا یبرا باشه،

ان با تا آسم یناز زم زدینقش م یشبرا یمکه صم یری. تصوشناختیرا نم یدپدر جد ینا سورنا

 بود هضم و قبولش.  ینتفاوت داشت و چه سنگ اشیزندگ یاسطوره

 نداشته.  یاچاره ید... شایدمامان، شا-

گذاشته که  یپسر ید، با تمام وجودش احساس کرد تمام عمرش را پابا کدورت نگاهش کر صمیم

 پدرش کوچک است.  یبه اندازه یایشدن

هفت بلوزش گره  ییقهدور  یشهابود. دست یدهشد که به عمرش ند یزیجا بلند شد و سورنا شاهد چ از

 یداد و سورنا جا یینرا از سر شانه پا هایشین. آستیچیدپاره شدن لباس در اتاق پ یخورد و صدا

گرفت،  ار یشو بازوها ید. از جا پریدمادرش د یهر دو بازو یو گوشت اضافه را رو یقعم یسوختگ

 در گوشش زنگ زد.  یمصم یادفر یبغض کرد. صدا یاز خشم و ناراحت

 رفتنه. یدخر یهتاوان  ینا-

 افتاد.  یشسورنا کنار پا یهارا جمع کرد و مشت هایشآستین

 یو وقت یرمرشته بگ یرمرداون پ یس سوپ کرده و من رشته نداشتم، رفتم که براپدرش گفت هو- 

 رفته بود.  یزبرگشتم عز

از  یشهاچشم یجلو طورینا اشیزندگ یسرلوحه یتمام شود وقت یاچشم بست و آرزو کرد دن سورنا

 . پاشیدیهم م

که  کنمیکرد و گفت داغت م داغم طوریینا یول یم،کرد یداشبابات که اومد تو پارک سر کوچه پ-

 . یدست مادرم رو ول نکن یگهد

 او چشم دوخت.  یبه سر افتاده یمو صم یدچرخ سورنا

در  خواست،یباشه که اون م یهمون یزخوب بودنش شرط داشت، همه چ یبد بود، ول یشههم کهیننه ا-

 .رفتیام مقربون صدقه شد،یآروم م شد،یمهربون م صورتینا

 

 یرا رو یشهارا جمع کرد و کف دست یش. پاهایندبنش کهیننه ا یخت،زد و انگار فرو ر یهتک یوارد به

 آلوده به آزار و گناه پدرش.  یرگذاشت و آرزو کرد بتواند بلند شود که بد نشسته بود از تصو یشزانوها

کردم بگه برم  ینافرمانکه تا  یزدستاو یهو البته  یمزندگ یهمه یشد ی،اومد یاپونزده سالم بود که به دن-

 دنبال کارم، البته بدون تو. 

 خورد و چشم بست.  یهتک یواربه د سورنا سر
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و اون لذت  رفتییتو رو کنار خودش راه نبرد، تو پشت سرش راه م وقتیچه یراه افتاد یاز وقت-

 رو تو.  یفتهم اشیهکه سا بردیم

 ییهگر ییرها یبرا یدرا دفن کرده بود؟ او با یشآرزوها یشها پسال یمادرش مگر مهم بود وقت بغض

 . دادیسر م یشاد

کنم و باالخره  یتتونکه بتونم درست ترب خوندمیکتاب خوندن بود. م یرهکه نتونست ازم بگ یزیتنها چ-

 داد.  یتبه خاطر شما رضا

 . انداختیاعصابش خط م یهق مادرش روهق صدای

موند  یو مستبد باق یکتاتورآدم د یه یشهدرست نشد؛ حسن هم یچیپدرش مرد، مادرش مرد و باز هم ه-

 . کردیم یینبراش اشد مجازات رو تع شدیاز کنترلش خارج م یزیکه اگر چ

آرامش  یواریبا کاغذ د یششدن موها ییدهسا یو صدا رفتیطرف مو آن طرفینا یوارد یرو سرش

 . کردیم

  کنم؟یم یکارتو فکر خاطراتمم دارم چ کنییتو فکر م و یمیستماون عکس وا یهر بار که جلو دونییم-

شکسته  یهبغض و گر یانم یشاو گذاشت، صدا یهادست یرا رو یشهاسورنا زانو زد و دست جلوی

 شد. 

 مرد خوشحال شدم.  یچون... چون وقت طلبم،یم یتدارم ازش حالل-

حساس مادرش خرد شده بود و ، پدرش چه کرده بود که امادرش مشت شد یهادست یرسورنا ز دست

 دفن؟ 

 به من نگاه کن سورنا.-

 بود چشم دوخت.  یبامادرش که هنوز ز یهاچشم باز کرد و به چشم یسخت به

من مردم.  یتحمل کردم. با هر نفست جون گرفتم، تب کرد یکه مرد بش یروز یدرو به ام یزهمه چ-

 پات شکست، قلب من شکست. 

 . یمصم یداشت برا یچه درد یشهاشانه یهاافتاد و تکان مادرش یهادست یسورنا رو سر

 . ینشد یول-

 زده به مادرش چشم دوخت. بهت یدشد یتار یانسر باال آورد و از م بارهیک

 مثل بابات.  یکی یتو شد-

 ماند تا از جا بلند شد و از باال به پسرش نگاه کرد.  یمصم یهافشار دست یرسورنا ز هایدست

 که پدرت با من کرد.  کنییرو م یمون کاره یانبا آش-
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 پوزخند زد.  یم! صمدانست؟ینداشت، مادرش از کجا م یتمام بهتش

که  یزهارت چه چصداقت بپرس با پد یبرو از عل خواییپدرت. اگر م یمیقد یقدختر رف یان،بله آش-

  شدم از ترس پدرت. یماش قاصداقت بپرس چطور دو روز تو خونه یاز عل یدم،نکش

 پسرش.  یهاکند به چشم یخنگاهش را م خواستیشد و انگار م خم

 ینگرفتم و با روسر یچادر سرش کنه و من حرفش رو جد یدبا یتو سه سالگ یناچون گفت آرم-

 . یرونبردمش ب

 بلند شد.  یبه سخت یوار،به د یشهادست ییهرا پشت سرش برد و با تک یشهادست سورنا

 کردم مادر؟  یکارمن چ-

 یادن یول یره،بگ یپلمد یهبتونه  یتبود که بره دانشگاه، که نها یندختر فقط ا یه یروز اوج آرزو یه-

 آرزو داره.  یعوض شده، اون دختر کل

 سورنا زد.  یینهس یاش روانگشت سبابه با

 ریز خواییو م یستیمرد ن یا ی،به آرزوهاش بر یدناش تا ته رسکه شونه به شونه یانقدر مرد یا-

 . یکردن اون رو از حقش محروم کن یتحما یلوا

 و جلو رفت. ییدسا اشیشانیو به پ یدشبرداشت، بوس یو از صندوقچه قرآن کوچک برگشت

کردنم به اون  یراه یقرآن قسم که مادرم لحظه ینکنه، به ا یزندگ یو نذار یشتو زندگ یکه اگر بر-

 . کنمیحذفت م یماز زندگ یزهعز یلیجهنم داد و برام خ

 داد؟ نه، در حال سقوط بود.  یهخورد. تک یوارمحکم به د اختیاریچشم بست و ب سورنا

کنن، خفشون نکن که اگر  یکه کنارتن زندگ ییپدرت رو درآوردن بردار، بذار کسا یدست از ادا-

 . کنمیسورنا حقم رو حاللت نم یبکن

از  شدیم اشیدگیکه سورنا تازه متوجه خم یبزرگ اتاقش گذاشت و با قامت یخانهکتاب یرا رو قرآن

 رفت. یروندر ب

 یشزانوها یرز یشاش سقوط کرد و تمام باورهانخورد، با تمام قامت مردانه ینبا دست و زانو به زم  

 شکست.

 

××××× 

 یشهابود و دست یشزانوها یاش روجمع کرد و تاب خورد و تاب خورد. چانه اشینهرا در س پاهایش

 بلند شدن نداشت.  یبرا یکه توان ییور پاهاحلقه شده د
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 یشهاچشم یستاد،ا یوارد یمقابل داخل رفت و روبرو یواراو به د یرگیخ یدندر را باز کرد و با د آراسته

 . یدکش یوارد یکرد و دستش را رو یزرا ر

 نه خدا رو شکر سالمه، هنوز سوراخ نشده. -

دلم  ید"چرا با کردینم یداپ یو جواب کردیذهنش دوره مسوال را در  یکو فقط  یدرا نشن یشصدا اصالً 

 بدتر از بابام بلرزه؟ چرا؟"  یمرد یبرا

 . یدرا بست و نشستن آراسته را ند هایشچشم

مگه  یستی؟مگه تو آدم ن ی؟اشتباه کن یدنبا کنییچرا فکر م کنی؟یم طوریینچرا با خودت ا یان،آش-

  یست؟الخطا نانسان ممکن

 اش ُسر خورد و آتش به دل آراسته زد. گونه یاش روناخوانده یهارا باز کرد و اشک هایشچشم

 گذاشت.  یاندست آش یرا رو دستش

تو رو خدا انقدر به  یبکن. ول ی،کن یخخودت رو توب خواییبکن، م یکن یهگر خواییمن، م یزعز-

 رو سخت کنه.  یخودت عذاب نده که برگشتنت به زندگ

 جمع شد.  یشهامهم نبود. بغض کرده لب یشاصالً هم برا فهمید،ینم یزیسته چآرا یهاحرف از

 تماس نگرفت، انگار منتظر بود تموم شه. من که... یه یحت-

وجودش  یاهویآرام شود و ه یگذاشت تا کم اشینهس یاش گرفت و دستش را روفشار بغض سکسه از

 را خاموش کند. 

 . اون شروع کرد، اون خواست. کردمیودم رو منداشتم، داشتم کار خ یشمن که کار-

 دست او را فشرد.  یشتراش بمظلومانه یآراسته با هر جمله دست

کردن داشته و نه وقت  یرفت به مرد شدن، نه وقت نوجوون یاز بچگ دفعهیکنره سورنا  یادت-

 یتحما یندست از ا دیان یانشسر اطراف ییبوده که بال یناش اعمر دغدغه یهکه  یکس خوایی. میجوون

 بکشه؟  یشافراط

 باال رفت.  یش. صدایختر یشهاشانه ینامرتبش رو یو موها یدرا به شدت کش یشموها کش

 ین؟نشدختر خونه یه یهستم؟ مگه اومده تو خونه خواستگار یمن چه جور دختر یدبه من چه؟ مگه ند-

  ید؟نفهم ید؟از اول ند

 اش باال رفت. همراه با بغض سرباز کرده انیآش یافتاد و صدا یینآراسته پا سر

که ادعا  یاز قلب و روح کس یدکنه؟ نبا یتکرد حما یجادکه خودش ا یاز احساس یدنبا یت؟حما گییم-

 کنه؟ کارش فقط مراقبت از جسم منه؟  یتکرد دوستش داره حما
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 . یستادا ینهآ یو روبرو یششد و چنگ زد به موها یدهکوب ینزم یرو پاهایش

 ند سالشه؟ بچه بود که نفهمه؟ چ-

چشم  برادرش نشست و یینهس یرو یانآراسته از پشت سر او را به خود چسباند و سر آش هایدست

 بست.

 .امینهکوه و نشسته رو س یهشده  یادن کنمیام، احساس مخسته-

 یشهااشکو  کشیدینفس م یاو گذاشت و آرام ماساژ داد. به سخت یشانیپ یکف دستش را رو آراسته

 . شدیم یدهو تا گردنش کش ریختیاش فرو ماش همراه با قلب شکستهبسته یهاچشم یاز گوشه

 . یآروم باش خواهر-

 و هق زد.  یدکش یبلند نفس

کوچولو بود و  یکلبه یههمون دو سه تا خرگوش  یشکاش... کاش تو همون جنگل مونده بودم. کاش پ-

 . گشتمیبرنم یگهو د رفتمیم

سرسبز و دو سه خرگوش و ... لبخند زد  ییکلبه و فضا یکتابش داد و او خود را تصور کرد.  استهآر

 باز شد.  یشهاچشم بارهیکو 

 ییرتغ یننگاه کرد. آراسته متعجب از ا ینهدر آ یرشآراسته برداشت و به تصو یینهس یرا از رو سرش

 و او را نگاه کرد.  یدحال چرخ

 شده؟  یچ-

 و رو به او لبخند زد.  برگشت آشیان

 خرگوش...-

 را گرفت.  یشهااشک یکم کم لبخند جا ید،آراسته باال پر ابروهای

 درست بهش فکر کنم.  یدکردم آراسته، فقط با یداشکردم، پ یداشپ-

 را بست.  یشموها یدهتخت برداشت و ژول یرا جمع کرد، کش را از رو یشو موها یدخودش چرخ دور

 . کردیرکات او نگاه ممبهوت به ح آراسته

  ی؟کرد یدارو پ یچ ی؟شد یباز جن-

 . یدرا به هم کوب یشهادست کف

 کنم.  یدارو پ اشیزهکنار هم و انگ ینمشبچ یدکردم، فقط با یداشپ دونمیم-

 !زنی؟یراجع به پرونده حرف م یدار-
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 و سر تکان داد.  یدخند بلند

 . اییوونهتو د-

 یدنتخت نشست و شروع به چ یو رو یدقاپ یزم یاز رو یلم و کاغذق یانرفت و آش یروندر ب از

 حوادث کرد.

 

××××× 

 تو اتاق من. یاریدشب-

مانده  یرهبود و به عکس پدرش خ یدهبود. تا صبح نخواب یجمادرش گ یشب گذشته یهااز حرف هنوز

 ییبال یدکه شا رد،کینه تنها باور نم کردیصحبت م طورینجز مادرش راجع به پدرش ا یبود. هر کس

 دبود و از خودش در عجب بو یدهند یزیهر چه گشت جز صداقت از مادرش چ یول آورد،یسرش م

بود مادرش آنقدر در عذاب  یدهحاالت او نشده بود. چرا نفهم ینپدرش زنده بود متوجه ا یکه چرا تا وقت

سخت بود شکستن  یشدر براو چق کردیتصور م یشهکه هم یستن یبود پدرش آن بت یدهاست؟ چرا نفهم

 بت.  ینا

 ییبلند شد و با ابروها یزشوارد اتاق شد و بلند سالم کرد. سورنا از پشت م یباز شد و جهان خالق در

 گره خورده به مبل اشاره کرد. 

 . ییدبفرما-

ل اعما یحت یاو  یدشده با تهد خواستینمانده بود و م یشبرا یطاقت یگرجواب سالمش را نداد، د یحت 

 یزم یآن را رو خیالیرا زد و ب یلشضبط موبا یبرد و دکمه یزم یرفشار به قاتل برسد. دستش را ز

 پرونده را حل کند.  توانستیدو روز م یکی یط آوردیگذاشت. اگر شانس م

 دستش انداخت و نشست.  یرا در آورد و رو اشیمشک یبه مبل انداخت و باران ینگاه جهان

 در خدمتم سروان.-

 خوردیو به پشت سرش م شدیکه از پنجره وارد م یمیزد و از نس یهتک اشیبه پشت صندل سورنا

 سخت بود.  یلیخ یشبرا یطدر آن شرا یفکرش را متمرکز کند، ول توانستینفس گرفت. کاش م

 یکه در باز شد و شهرام وارد اتاق شد. سورنا با دست به مبل روبرو کردیمنتظر نگاهش م جهان

 اشاره کرد.  جهان

 . ینبش-

را  یبه هر دو انداخت و بعد صندل یبه هم ماندند تا شهرام نشست. سورنا نگاه یرهو جهان خ شهرام

 چرخاند طرف شهرام.
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  یرگاه؟تعم یدرو دادن که ببر یخانم خالق ینپدرتون ماش-

 به پدرش انداخت و با سر جواب مثبت داد.  نگاهییمن شهرام

 کردن؟  یدرخواست ینازتون چن یشونها ااز سالکه بعد  یدتعجب نکرد-

 شهرام شانه باال انداخت. 

شعله رو پس بده و مجبورش کنه  ینماش خوادیبعد بهم گفت م یچرا، اولش تعجب کردم، ول یقتشحق-

 کنه.  یباز هم رانندگ

 جهان خونسرد نگاه کرد و ادامه داد. یهاچشم به

 اون وسطه قبول کردم.  یپا یدمفهم ینکرده بودم، وقت شعله یبرا یها من کارسال ینتمام ا-

 سورنا رو به جهان کرد.

  ی؟خالق یآقا یحتونتوض-

 جا کرد و لبخند زد. بهدستش جا یرا رو یباران جهان

ً دق- رو بهش بدم و مجبورش کنم از خونه بزنه  ینماش خواستمیبود که شهرام گفت. م طورینهم یقا

 و سپردمش به شهرام. تصادف کردم  یول یرون،ب

 دادفر و آن را دور مچش چرخاند. ییکش اهدا یراش را انداخت زتکان داد و انگشت سبابه یسر سورنا

 کارواش؟  یدرو ببر ینپدرتون گفتن ماش یشهرام خالق یآقا-

 بله. -

 جهان بلند شد. صدای

 کارواش.  گفتم ببرتش ینهم یرو بدم به شعله، برا ینماش خواستمیمن که گفتم م-

 و آرام به سمت شهرام رفت.  یدچرخ یزاز پشت م سورنا

  ید؟بوده شک نکرد ینماش ییشهشده و ش یداپ یشهتو صورت خواهر زادتون ش یدیدشن یوقت-

 تمام حواسش به جهان بود.  یزد و با دقت به شهرام نگاه کرد، ول یهتک یزم به

که به آن  یچه... تنها کس یعنیحرف  ینا فهمیدیمبهوت به جهان و بعد سورنا نگاه کرد. نم شهرام

پس چرا  یند؛نب یبشعله آس یحاضر است جانش را بدهد، ول دانستیپدرش بود، چون م کردیشک نم

 یحت یاش، پدرش باشد؟ هر چند قبالً او را متهم کرده بود، ولکه قاتل خواهر زاده کردیشک م یدبا

 . کردیرا باور نم یشهاخودش هم حرف

 نه.-
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 چرا؟ -

 . یچیدمبل پ یشهرام تلخ بود و دستش دور دسته پوزخند

 ذشت. گراحت ازم  یلیشعله بره، برعکس من که خ یخار به پا یستپدرم حاضر ن دونمیچون م-

 و به خودش هم که او را رها کند.  دادینگاهش کرد، در دل به او حق م تفاوتیب جهان

انگار واقعاً به او  کند،یکش آرامش م ینو حس کرد چقدر ا دوباره کش را دور مچش چرخاند سورنا

 . شودیتمام م یزکه همه چ دادیم یدام

  ی؟و با چ ی؟خالق یآقا یدکجا تصادف کرد-

 باال انداخت.  ییجا شد و ابروبهمبل جا یرو یکم جهان

 ام، و با درخت. خونه یکنزد-

  ی؟کِ -

 . یدکش یقو نفس عم یدکش یشموها هاییاهنقر یانم یدست شدیم یکه کم کم عصب جهان

افتاد و فکر کردم بد  ینکم قدم بزنم که چشمم به ماش یک یروناومدم ب ینهم یبرا برد،یخوابم نم-

 نه.  یا کنهیدرست کار م ینمباهاش بزنم بب یدور یهاگر  یستن

 شانه باال انداخت. 

 . شدیم یدکه نبا یزیو شد چ-

حالش را بهتر  یخنک و ابر یبرگشت و رو به پنجره کرد. هوا یزشپشت مپوزخند زد و به  سورنا

جا نشسته بود و به شدت مراقب بود که کلماتش را درست که آن یکس یپاچگدست طورینهم کرد،یم

 انتخاب کند. 

 یروناستعالم خط سمانه و جهان را ب یستل یزشم یدر سکوت گذشت. سورنا دور زد و از کشو کمی

افتاد و نگاه  ینزم یو رو یدچرخ یزم یمنگنه شده رو یها انداخت. کاغذهاوسط مبل یزم یو رو یدکش

 شد.  یخآن م یشهرام و جهان رو

 .یدتماس داشت یفیدو سال گذشته چرا انقدر با خانم شر یط ییدلطفاً بفرما ی،جهان خالق یآقا-

 جهان.  یرا دور زد و از کنار مبل خم شد رو میز

 هم با شما داشتن؟  اییگهشما نسبت د یرستار نوهجز پ یشونمگه ا-

بود و او  یدهنکشد که کش جاینبود کار به ا یدوارام یول کند،یگرفتارش م یهقض ینباالخره ا دانستمی

 جواب دادن آماده بود.  یبرا یشاز پ
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 یرا از رو یستو ل یدپر بارهیکبه جهان.  یو نگاه انداختیها مبه برگه یو گنگ نگاه یجگ شهرام

 شد.سرخ  یشترو هر لحظه صورتش ب برداشت و شروع به مرور کرد یزم

 بار بر سرش خراب شد.  ینچندم یبرا یامحکم جهان که بلند شد، دن صدای

 سمانه همسر منه. -

ً جواب نبود. نها ینتنها شهرام، که سورنا هم منتظر ا نه  کند،یجهان کار م یسمانه برا کردیفکر م یتا

 . ریختیرا به هم م یههمسرش باشد کالً قض کهنیا یول

 شد.  یکگره شده به او نزد یهابا مشت شهرام

  گی؟یتوئه، چرا دروغ م یبچه یاون دختر جا یرمرد،خجالت بکش پ-

همسر پدر، با پسرش هم رابطه  کردیباور م یکه باور کند. آخر چه کس خواستیو نه م توانستیم نه

 تفاوتیی. جهان نگاهش کرد و چقدر بچرخیدیو اتاق دور سرش م رفتیم یجرش گداشته باشد؟ چرا؟ س

 به نگاه شعله بود.  یهنگاه شب ینا

 جوون معتاده. یهبهتر از  یلیو سالم خ یحصح یرمردپ یه-

جهان از ارتباط  کهینمسئله بود. ا ینکه در ذهن سورنا جرقه زد و دنبال اثباتش بود هم یزیتنها چ 

 ینا یزچ یچه یگربود سمانه همسر جهان است، د یدهسمانه خبر داشته و حاال که شهرام فهم شهرام و

 پسر و همسرش سکوت کرده.  یکه چرا در مقابل رابطه کردینم یهرا توج

 . یچیدشهرام پ یادفر صدای

همه  خواستمیبودم. م یدهشعله ازم ببره از مواد بر کهینقبل از ا یمماه و ن یکمن چند ماهه که پاکم، -

 بشه تا بهتون خبر بدم و... یفرد یزچ

 جهان. یینهرا پرت کرد تو س لیست

 شد جوابم.  ینا- 

 یپر شده بود. باز هم به مرد یزدفرو بر خواستیکه نم یاز اشک اشیدهکش یهاکرده بود و چشم بغض

 بود.  اش کردهاو بودن خسته ییهسا یرز یشهنشسته بود باخته بود، هم یشکه روبرو

به خاطر تو، به خاطر شعله  دونییکثافت مواد رو گذاشتم کنار؟ م ییکهبه خاطر اون زن دونییم-

 گذاشتمش کنار؟ 

 ینزم ینگاهش کرد تا کنار مبل رو یخکوبعقب رفت و دستش را به پشت مبل گرفت و جهان م کمی

 نشست. 
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 یکنم، مثل همه یو با مادرم خداحافظ امیب یکه نذاشت یبابا، مثل اون روز ینزم یتو بازم من رو زد-

هر  یبابا صدات کنم و هربار و جلو یکه نذاشت ییبرسم. مثل تمام روزا یمبه زندگ یکه نذاشت ییروزا

 . ینزم یبهت بگم پدر. تو بازم من رو زد تونمیتو دهنم که فقط م یزد یکس

العمل جهان عکس ینه، ول یدد و شاحقش بو یدماند، شا یرهو نه  ساله خ یستب یبه شکستن مرد سورنا

 . یخال یِ بود، خال یدنید

 شهرام گرفت.  یهااز حرف یریدر نگاهش و نه تاث یرحمدل یاذره نه

 جهان شعله بود و بس. یزندگ یزتنها موجود عز گفت،یرا م یقتحق شهرام

 ت و رو به سورنا کرد. مبل انداخ یرا رو اشیاز جا بلند شد و باران کشیدیم یدککه لقب پدر را  کسی

 مملکت داشتن همسر جرمه؟  ینتو ا-

 نگاهش کرد.  یقاش دقشده یزر یهاو با چشم یدلبش کش یرشستش را ز سورنا

 بچه دست داشتن.  یدنتو دزد یفیکه خانم شر دونیمی. در ضمن ما مخوادیم یلپنهان کردنش دل ینه، ول-

 . دادیم یکه به او قدرت قانون اییاولش، صندل یجابرداشت و برگشت سر  یزم یرا از رو اشتکیه

 نشست و کش را دور مچش چرخاند.  یصندل یمبهوت جهان همراه او رفت تا رو نگاه

 به شهرام انداخت و دوباره به سورنا.  نگاهی

 امکان نداره.  ینا-

 . یدخند سورنا

و احتماالً  یدفرستاد یلبراش وک ینهم یمتهمند، برا یشونکه ا دونستیدیخوب م ید،حاشا نکن یخالق یآقا-

 که بازداشت شدن.  یدیداز دخترتون شن

گرفته بود و او را به حال خود رها  یلسمانه وک یشد. برا یرهشهرام باال آمد و با نفرت به پدرش خ سر

 کرده بود، چرا؟ 

چقدر  در نظرش منفور بود؟ مگر از گوشت و خون او نبود؟ مگر او بزرگش نکرده بود؟ آنقدر

 و او را رها کند.  یردبگ یلوک اییبهغر یباشد که برا تفاوتینسبت به او ب توانستیم

 جهان بلند شد.  ینشست و صدا ینزم یرو مشتش

ً فرستادم، چون قو یلو براش وک یدکرد یرشدستگ یدمبله، فهم-  . کنیدیمعتقد بودم اشتباه م یا

 ییزیباد خنک پا یحت یگرو د یچیددر اتاق پ یشافرود آمد و صد یزم یکف دست سورنا محکم رو دو

 که شناخته بود متنفر شده بود.  ی. به شدت از جهانیاوردهم نفسش را باال ن
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 یتمحرم ییغهبا شما ص یفیبه سن خانم شر یدختر یوقت ید؟انگار باشانقدر سهل تونیدیچطور م-

 بکنه؟  یهر کار پول یممکنه برا یدبفهم تونیدیدنبال پولتونه و نم خونهیم

 ً تماس  یخودشان برا یهااز خط افتدیم یرها گتماس یستکه به خاطر ل دانستیاگر از اول م قطعا

 چه نداشتند. و کشتن ب یندزد یبرا یانقشه ییاز اول آشنا کردیمشخص م ین. اکردندیاستفاده نم

 رو به شهرام کرد. 

 بچه از طرف سمانه بود؟  یدندزد یشنهادپ-

 یالحظه یباال آمد و برا یشخوردن تا گلو یبماند. حس تلخ فر یرهبود به جهان خ یجکه هنوز گ شهرام

 .یستادا یشبرد که سورنا جلو یورشزد و به سمت جهان  یزم یرشد که بلند شد و با لگد ز یآنقدر عصب

 

ضرب  یکبا مبل را گرفت و  یلگد زد و پشت یزو دوباره به م یدچرخ یدکه او را سد راهش د شهرام

 زد.  یادبرگرداند. فر

 . کنمیرو رو سرت خراب م یادن یف،رذل کث-

 را گرفت.  یشحال شهرام به طرف او رفت و بازوها یدندر را باز کرد و با د شهبازی

 آروم باش. -

ً او نگاه کرد و عم یبه تقال سورنا خبر نداشته،  یگرید یزچ یچبچه از ه یدنباور کرد که او جز دزد یقا

بچه کار شهرام و سمانه بوده، پس  یدنو بعد کشته شده بود. دزد یدهچطور ممکن بود؟ بچه دزد یول

  یزه؟سمانه؟ به کدام انگ یابه دست جهان؟ اصالً جهان قاتل است  یدهچطور بچه رس

 . کردیو شهرام مقاومت م کشیدیشهرام را گرفته بود و به دنبال خودش م یاز پشت بازوها شهبازی

 . یکن یراحت زندگ ذارمینم یگهدار د یچوبه یشده خودم برم پا شونمت،یم یاهس به خاک-

 شد.  یزسورنا ت هایگوش

 . دونمیکه م یهر چ گم،یم دونمیم یهر چ یارم،و سر از کارت درم گذرمیم یمشده از زندگ-

 بکشد و در را ببندد.  یرونموفق شد او را از اتاق ب یشهباز باالخره

 نگاهش کرد. کش را دور مچش چرخاند و لبخند زد.  یرهو خ یدهپرشت سمت جهان رنگبرگ سورنا

 بچه دست داشته؟  یدنهمسرتون تو دزد یدشما مطلع نبود کهینا یم؟خب، کجا بود-

نشست  اشیباران ینبود. جهان رو یکه وارد اتاقش شده بود خبر یاز آن آدم با اعتماد به نفس یگرد حاال

بود  یدهاتو کش یشهکه هم یجهان خالق یبرا یننگاه کرد. ا شدیاو چروک م یرکه ز یانو سورنا به بار

 . خواستیرا م ینو او هم یجیو گ حواسییب یعنی
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  ید؟همسرتون خبر نداشت یهاعنوان از نقشه یچشما به ه یعنیخب، -

 صورتش نشست و سر تکان داد. یجهان رو هایدست

 . یدداشتاز ارتباطش با شهرام که خبر -

 را انداخت و با اخم به سورنا نگاه کرد. هایشدست

  ناموس؟یب یا غیرتمیسروان؟ ب یددار یدر مورد من چه تصور-

 یشانهابرداشت تا مطمئن شود هنوز مشغول ضبط حرف یزم یرا از رو اشیپوزخند زد و گوش سورنا

 است. 

 هاییهثان یمثل شما که حت یمرد ی. براکنمیبگم متاسفم که باور نم یدو من با یدپس شما خبر نداشت-

 باشه.  اطالعیحد از همسرش ب یندور از باوره که تا ا کنهیدخترش رو کنترل م یزندگ

 او گرفت.  یدهان باز کرد که سورنا کف دستش را جلو جهان

 . یدهر خارج نشاز ش یول ید،بر تونیدیبوده. م تونکردهیزشما فقط حواستون به عز ی،خالق یآقا یدمفهم-

و به طرف  یدرا ند اشیباران یحت یشهابلند شد. چشم یشنگاهش کرد و آرام از جا یرهخ یکم جهان

 در رفت. 

 . یخالق یآقا یتونبارون-

 رفت. یرونشد تا از در ب یدهکش ینزم یبلندش رو یباران یرا برداشت و دنباله یبرگشت و باران جهان

 

 را بلند کرد. یشصدا سورنا

 .یشهباز-

 در را باز کرد و احترام گذاشت.  شهبازی

 .یاریدرو ب یشهرام خالق-

. دست به کندیهم اعتراف م یارفت و مطمئن بود االن شهرام به هر کار نکرده یروناز در ب شهبازی

 و لبخند زد.  یدچرخانش چرخ یصندل یرو ینهس

برخورد تندش  یاو قلبش را آتش زد و برا دیا. بردیلذت م صحنه ینا یدنجا بود و از دآن یانآش کاش

 دوباره و چند باره خود را شماتت کرد. 
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که بعد  ی. پسریداو را د یسورنا خوب شکستگ یتر وارد اتاق شد، ولشهرام آرام بارینباز شد و ا در

ردار خب اشیزهو انگ یلدل یانتاز خ طورینرا ترک کرد و ا یادشاعت یکوچک حت اییزهاز سالها با انگ

 باشد.  ینبهتر از ا توانستیشده بود نم

 . ینبش-

انو، زداد به  یهرا تک یشو آرنجها یچیددر هم پ یشهارها کرد و انگشت یصندل یخودش را رو شهرام

 ماند.  یرهافتاده بود خ ینزم یکه رو یزیبه م

 نشست.  یشبرگرداند و روبرو یشمبل را سر جا سورنا

 خب؟-

 و سر بلند کرد. یدصورتش کش یا روکف هر دو دستش ر شهرام

 . گمیرو م یزخودم همه چ ید،سوال کن خوادینم-

 . هنوز در حال ضبط صدا بود یپا انداخت و گوش یآرام سر تکان داد و پا رو سورنا

 دوخت. چشم  یباز به آسمان ابر یپنجره یداد و از ال یهبه پشت مبل تک شهرام

 حواسش به شعله بود.  یهمه ید،من رو ند وقتیچه ی،چ یعنین مادر مرد فهممیام و نمفکر کرد بچه-

 کرد.  یهاز لحن او آنقدر دلش سوخت که ناخوداگاه کار جهان را توج سورنا

 مراقب اون باشه.  یشترخورده بود، مجبور بود ب یسخت یچون خواهرت شاهد مرگ مادرت بود ضربه-

 انداخت. یینپا گذاشت و سرش را یشزانوها یدستش را ال یک

پسر بچه که عاشق مادرش  یهکه من راحتم؟ من...  شدیم یلاگر شعله ضربه خورده دل یست،مهم ن-

شب بهم سر نزد بپرسه  یه یحت ید،هقم رو نشنهق یصدا وقتیچراحت باشم؟ ه تونستمیبود، چطور م

 یومدشب ن یکبار،  یک ی... حتخوابییشبا چطور م ینا بردیمادرت خوابت م یهاکه با قصه ییتو

 بپرسه حالت چطوره. 

را دنبال  شدیمحو م یاهکه در دل ابر س اییرهسورنا آونگ شد و خط نگاه شهرام ابر کوچک ت پای

 و ادامه داد.  یدکش یقیکرد. نفس عم

که از  یا. نه به خاطر ضربهگمیافتاد و من بهتون م یچه اتفاق یدبدون خوایدیشما م یست،مهم ن یناا-

 به خاطر جهان. یسمانه خوردم و نه حت

 را پاک کرد.  اشیدهو اشک نچک یدچشمش کش یرا گوشه دستش

 به خاطر خواهرم.-

 سورنا سر تکان داد. 
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اقوامم  یبود و برخالف همه یبود که با سمانه آشنا شده بودم. اون مهربون و دوست داشتن یسال یک-

 که ترک کنم.  کنهیون گفت کمکم م. کم کم عاشقش شدم و اذاشتیبهم احترام م

 مبل گذاشت.  یدسته یرا از هم باز کرد و رو اشیچیدهدر هم پ یهاانداخت و انگشت یینرا پا سرش

کمپ و ترک  یهکنم و بعد هم رفتم  یدارو پ یشروح یروانشناس و مشاور تا آمادگ یشرفتم پ یچند ماه-

 یاومدم که بگم پاکم، ول ی؟ماه آزگار کجا بود یکشعله نگفت تو  یحت کس،یچبرگشتم ه یکردم. وقت

 من رو از خودش روند.  ییجورا یهو  یستپشت من ن یگهاون گفت د

 نبود.  یشدن یدهد، ول یینتا بغضش را پا یدکش یشگلو یرا رو دستش

نم. کنم و با سمانه ازدواج ک یداکار مناسب پ یهداشتم تا  یازناراحتم کرد، هنوز بهش ن یلیبرخوردش خ-

 هفتهیکداغونم کرد.  یلیخ یندست فرهاد بود و ا یزشهمه چ یپشت من که برادرش بودم نبود، ول

 یشنهادو اون پ مانهس یشو من نداشتم. درمونده رفتم پ خواستنیم یشینهدنبال کار گشتم، همه عدم سوءپ

 . یمداد بچه رو بدزد

رد  یرینیآنقدر لبخند شهرام تلخ بود که ش به هم ماندند و یرههمزمان با سر سورنا باال آمد. خ سرش

 سورنا زهر کرد. یپرونده را برا یمرحله یکشدن از 

به دست آوردنش پول  یمن عاشق سمانه بودم و برا یبهش فکر کنم، ول تونستمینم یاولش حت-

 . یریمو پول بگ یم. قرار شد بچه رو بدزدخواستمیم

 شد. گم شرتشییسو ییقه یو در انحنا  یدمش غلتچش یکنشد اشکش را کنترل کند و از  موفق

ها که سرش رو گرم اون روز رفتم تو خونه و سمانه اول بچه رو حموم کرد و بعد بردش اتاق مجسمه-

رو گذاشت که بعدا بتونه نشون مامورها بده. بعد برگشت و  یتام و جر دییو س یینکنه. برگشت پا

 کرد. هوشیبچه رو ب

  ی؟با چ-

اعتراف  هاینا یخاطر به همه یببا ط یروز کردیفکرش را نم یسورنا نگاه کرد، حت یهاشمچ به

اش شانه یعذاب کشته شدن بچه را رو توانستینم یگرسمانه بدجور دلش را شکسته بود و د یکند، ول

 بکشد. 

 . دونمیپرستاره، من نم-

 و ادامه داد.  یدکش یقیعم نفس

 یگون یه. برگشتم و طبق نقشه ینو گذاشتمش تو صندوق عقب ماش یرونبردم ب یرو از در پشت بچه

 ضبط کنن.  هاینتا دورب یرونرفتم ب یو از در اصل یمرو پر از آت و آشغال کرد
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که تازه شروع شده  ینم بارانرفت و پنجره را کامالً باز کرد، نم یزشبلند شد و پشت م یشاز جا سورنا

 بود به صورتش خورد.

 داختم تو سطل. رو ان یباالتر  گون یابونچند تا خ یهو  یدور زدم و برگشتم کوچه پشت یاصل ونیاباز خ-

دو انگشتش که به  ینبو نمش را  یداش افتاده بود کشگونه یکه رو یباران یقطره یرو یدست سورنا

 حس کرد. ساییدیهم م

 

 . یتمخف یبه خونه یشو برد-

 بود.  یدهآن را بلع یاهس یظابر بزرگ و غل ید،ند ابر کوچک را یگرهر چه گشت د شهرام

 شعله.  یبله، بعد برگشتم خونه-

 و نگاهش کرد. یدچرخ سورنا

 بعدش؟ -

 طورین. تو عمرم ایستبازه و بچه ن یرزمیندر ز یدمچند ساعت بعد که برگشتم د دونم،یبعدش رو نم-

بودم خودش  یدوارام حالینبا ا تونست،یاون نم یبودم، اولش فکر کردم خودش فرار کرده، ول یدهنترس

 رو رسونده باشه باال و تو اون برهوت گمشده باشه. 

 سورنا جلو رفت. 

  ی؟کرد یکارچ-

شعله  ینکردم. برگشتم خونه یداشپ یاطراف رو گشتم، ول یهمه یاده،پ ین،همه جا رو گشتم، با ماش-

 رو به سمانه گفتم.  یانو جر

 واکنشش؟ -

 با کنار رفتن ابرها باران شروع شده بود. یشهنبود، انگار برعکس همهم  یاهس ابر

اش دروغ بوده. بعد آروم شد و همه کنمیشد و دعوا راه انداخت که حاال فکر م یعصب یلیاولش خ-

 گفت دهنم رو ببندم و منم بستم. 

 دروغه؟  کنییچرا فکر م-

 .یستادا یزم یبلند شد و روبرو یشاز جا شهرام

 دونستیاون خونه رو فقط سمانه م یبشه، جا یدهدستور جهان بوده که بچه دزد ینحاال مطمئنم اچون -

 بوده باشه. خبریسمانه ب یاز کارها کنمیوصل بوده، اصالً باور نم یو امروز ثابت شد سمانه به ک
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 زد.  یهو پشت به سورنا به پشت مبل تک یواربه د و خودش را به مبل رساند و رو چرخید

من احمق بودم که  ینر سطح سمانه؟ اد یتن بده به ازدواج با آدم یرکب یاصالً مگه ممکنه جهان خالق-

 ست. معامله یزجهان همه چ یدلم رو به عشق خوش کردم، برا

 .یستادا یشبلند شد و آرام به سمت او رفت تا جلو یشاز جا سورنا

  ینیه؟سنگ یلیجرم خ ییآدم ربا دونییم شه؟یم یخواهرت بفهمه چ دونییم شی؟یم یزندان دونییم-

 شهرام با بغض و درد نگاهش کرد. 

 . فقط...دونمیم-

 یک. او فقط یندبود را نب گناهیگناهکار بودن ب ینکه در ع یتا مرد یچاندکش را دور انگشتش پ سورنا

کند و باعث شد تن  یدارا نداشت تا او را پ یگمشده بود و کس یشها پبود که سال یفضع یپسر بچه

 مثل سمانه.  یسالم و ابراز عشق زن مکار ینبدهد به اول

  ی؟فقط چ-

 خودم به شعله بگم.  خوامی... مخوامیم-

سپرد  یشهرام را به دست شهباز را صدا کرد. یاز او فاصله گرفت و شهباز .دیدینم یمشکل سورنا

 و بعد به بازداشتگاه برود. یردتا با خواهرش تماس بگ

 یبه بزرگ یچطور با خواهرش حرف بزند بغض کهینو رفت. ا یدکش ینزم یرا رو یشپاها شهرام

 یربکوبد تا مغزش بترکد. ز یوارآنقدر سرش را به د خواستی. دلش میشکوه شده و نشسته بود در گلو

 .کردیلب زمزمه م

 حقمه... حقمه...-

 را گرفت.  یشفر جلوکه داد کشیدیاو را به دنبال خود م تفاوتیب شهبازی

  ی؟شهباز یهچ یانجر-

 اعتراف کرد قربان. -

 یجشو حالت گ خوردیتکان م ریزیککه  یشهاشهرام انداخت و به لب یبه سر تا پا ینگاه دادفر

 لبخند زد. 

 درسته؟  ی،به بچه دزد-

 بله قربان. -

 . یدکنار کش یبه شهرام نگاه کرد و بعد خودش را از سر راه شهباز یگرد کمی
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 ببرش. -

 یگرملد یچه یگرمردنش؛ د یشدنش، حت یمهم نبود زندان یششد و اصالً برا یدهشهرام با او کش دوباره

 یگرد یرا باخته بود، مادرش، پدرش، عشقش و کم یزنداشت. همه چ یزندگ یادامه یبرا اییزهو انگ

 .دادیشعله را هم از دست م

 یرا در دست گرفته بود و حت اشیرنگ که گوش یاهتلفن س یک یکوچک شده بود، اندازه یشبرا دنیا

 . آمدینم یادششعله را  یشماره

 کرد.  یهگر یدنشبا تمام وجودش و از هم پاش ید،گذاشت و بغضش ترک یزم یرا رو سرش

 دستگاه گذاشت.  یرا از او گرفت و رو یگوش شهبازی

 بازداشتگاه؟ یمبر یا یریتماس بگ خواییباالخره م-

 

لرزانش اسم شعله را رها  یهازده بود و لب یرونب اشیقهشق یهابلند کرد. رگ یزم یرا از رو رشس

 زد.  یادرا گرفت و فر یشهباز ییقه بارهیک. کردینم

  ی؟بهش بگم؟ چطور یچطور-

 . یایدن تریکدستش را رو به او گرفت تا نزد یو شهباز یدجلو دو سربازی

 جناب سروان بهش بگه.  یبد یحترج کهینمگر ا ی،مجبور-

هق زد و با و هق یدو کوب یدکرد. جلو کش یهو گر یدکوب اشینهو تخت س یدرا جلو کش یشهباز ییقه

چرا با  کردیو او فکر م ریختیسرد م هاییکاش یرو یشهااو زانو زد. اشک یافتاده جلو یینسر پا

که به خاطر  ریخواه یدلش برا ی،چ یعنیشدن جهان  ییچهباز فهمیدیکار را کرده؟ تازه م ینشعله ا

وقت  یچخودش که ه یبرا سوخت،یکرد م یزندگ یاهیها در سپدرش سال یهاتن ندادن به خواسته

 سپر بال شدن.  ینشد مگر برا یدهد

اگر به  یرا برداشت. امکان نداشت بگذارد جهان جان سالم به در ببرد، حت یرا بلند کرد و گوش سرش

 .شدیشعله از خودش تمام منفرت  یمتق

 

 یکرفت.  ییانداخت و به سمت اتاق بازجو لرزیدیدر دستش م یبه شهرام که گوش نگاهییمن سورنا

معطلش  یناز ا یشترب خواستیبرده بودند، نم ییبود که سمانه را از بازداشتگاه به اتاق بازجو یساعت

 کند.
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 یزم یاز پنجره تا رو جانیکه ب ینور ییکهباره راهنشسته و ب یزکه پشت م یداتاق شد و او را د وارد

حال و  ینو ا کردیتا پنجره دنبال م یزو از م یزنور را از پنجره تا م یر. مسکندینگاه م شدیم یدهکش

 چقدر درمانده شده. دادینشان م اشیدهرنگ پر

ً را دق اشیو گوش یدرا عقب کش یصندل سورنا ه پخش شد. سمانه بوسط خط نور گذاشت و صدا  یقا

 شنیدیکه م یاهشده بود. هر جمل یو پشتش که خال هایشیهبه روز و شب گر اش،ییبه تنها یچید،خود پ

ز ا دشهرام اشک به چشمش آورد و به خود لعنت فرستا یادهایفر کرد،یم یشترتاب خوردنش را ب

 ا ندانست؟ را قدر عشق شهرام پدر نبود و نشد. چر یشهابچه یبرا یکه حت یبه مرد جایشیاعتماد ب

 .یچیدپرورشگاه در ذهنش پ یرمد یادفر صدای

 . شیینم یچیه وقتیچتو ه-

به دست آورده  یکه از زندگ یزیبود که خودش را به خودش اثبات کند. تنها چ یننشده بود و دنبال ا و

 درست کرده بود. یشهم جهان برابود که آن یجعل یمدرک پرستار یکبود 

 لعنت فرستاد، به جهان و خودش.  یاتاب خورد و به دنو  پیچ

 مانده بود.  یگوش یاش رودرشت شده یهااش باز مانده بود و چشمخشک شده یهاکه قطع شد لب صدا

 خب؟ -

 اشیدیخورد و تمام گذشته و ناام یوارعقب رفت و به د یشسورنا جلو یررا باال آورد و تصو سرش

 را برده بود. یلب سورنا نشست، او باز یلبخند رو رفتیاز هوش م یباال آورد. وقت یزم یرا رو

 

××××× 

زمزمه  یجهان شد. صدا یرا آرام در قفل چرخاند و وارد خانه یدآرام قدم بردارد. کل شدیباعث م حسی

کف کفش  یشترمجبورش کرد ب ی. برخالف اصولش با کفش وارد شد و انگار حسآمدیاز اتاق کار م

 مهم نباشد.    یشمشدن فرش ابر یفخانه آنقدر آلوده بود که کث ینبکشد. ا فرش یرا رو

 . یدچسب یوارکامران به د یصدا یدنشد و با شن یککم به اتاق نزد کم

 .یادزود چکو رد کن ب-

در را  بارهیک کندیصحبت نم یکس یدد یگذشت و وقت یجهان بلند شد. کم یصدا یکشو به جا صدای

 . رفتیکامران فرو م یبنشست که در ج یچکبرگ  یباز کرد و چشمش رو

 جلو رفت و رو به کامران پوزخند زد.  یماندند. کم یرهو کامران متعجب به شعله خ یدهترس جهان

 نه؟  یهنوزم همون الشخور-
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 یالشدست فشردن خ ینپشت شلوارش گذاشت. انگار با ا یبج یلب تر کرد و دستش را رو کامران

 .دهدیرا از دست نم که چک شدیراحت م

 برو بابا. -

را با  اشیبار حس کرد تمام زندگ یناول یو او برا کردیصحبت م طوریناول بود که با شعله ا بار

از دردش  یکم یدتا شا اشینه. چنگ زد به سیستدر شان او ن دانستهیگذرانده که م یمرد یادعشق و 

بود.  اشخانوادهمران هنوز در حال تلکه کردن او و را باخته بود و کا اشیزندگ سرهیککم کند. او 

 یشهابود و چرا با تمام نقطه ضعف یدهاو به دادش رس زدیدست و پا م یدیناام یانکه م ییروزها

مادرش  یکه به جا خواستیرا م یاو کس دانست،یآنقدر در ذهنش پررنگ مانده بود را فقط خودش م

 کرد.  یشرها پیشاز  یدترکه ناام یاب کرده بود! کسانتخ یگزینیکند و چه جا یهبه او تک

 رو به جهان کردو جلو رفت. 

 باهات صحبت کنم.  یدبا یرونرو بنداز ب ینا-

 .یدکش یبشج یدوباره دستش را رو کامران

 چون به ضرر خودشه.  یرون،ما رو بندازه ب تونهیآق جهان نم-

 به جهان زد و به سمت در رفت. یآورچندش چشمک

 حاال هم عشقمه برم.  یایم،و م ریمیخودمون هر جا عشقمونه م ما

 و نگاه جهان برگشت سمت شعله.  یدرا به هم کوب در

  خوای؟یم یچ-

 اش انداخت. شده یکورتازه مان یهابه ناخن یدستش را جمع کرد و نگاه شعله

 . یزن گرفت یدمبگم؟ شن یکاومدم تبر-

 . یدکش یزچوب روس م ینشست و دستش را رو یصندل یرو جهان

 . یبر تونییم ی،گفت-

 به حرف او ادامه داد. توجهیشد و ب یکنزد یکم شعله

 یحذف کرد یمرو که از زندگ یو اومدم تشکر کنم بابا جان، جز مادرم که واقعاً دوستش داشتم هر کس-

 شهرام، سمانه... به نفعم بوده.

 یدنشن .کشیدیم ینزم یرا رو یدشسف بوتیمرد که نزده به دخترش نگاه کجهان باال آمد و شگفت سر

لطف شعله به او گفتن "پدر" بود.  یتهمه سال خوشحالش نکرد، ترساندش. نها ینبابا بعد از ا یکلمه
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خطاب  طوریننه تنها او که شعله هم به ندرت او را ا یکرد، ول یینشهرام تع یکه جهان برا یاکلمه

ً و نها یخالق یآقا یشهها همآن ی. براکردندیم  جهان بود.  یتا

 . و بچه-

 یباور کردن یشها براحرف ینو ا آرامش یننتوانست چشم از شعله بردارد. ارفت و  یججهان گ سر

 نبود. 

او  یهارا بدون نگاه کردن به چشم یشهابلند شد و به سمت او رفت که تمام حرف یصندل یرو  از

 .یستادا یشزده بود و روبرو

 ات رو حذف نکردم.چهمن ب-

 تکان داد. خیالیو دستش را به عالمت ب یدخند شعله

 که حذف شد.  ینهول کن، مهم ا-

 را خاراند.  اشیقهجهان باال رفت و شق ابروهای

 حالت خوبه؟ -

را از  یدنکه شعله خند ییهادور انداخت. سال یهاسال یادکه جهان را به  ی.، لبخندیدخند یقعم شعله

 رده بود.نب یاد

 . یبابا، عال یمعال-

 .یندازدحال او خوف به دلش ب ینکه ا شناختیآنقدر او را م جهان

سر خانم شما بوده و  یرز یزهمه چ یول یاد،برنم یاز دست من کار ید،به حال شهرام بکن یفکر یه-

 شهرامم پسرتونه. 

او  یهاو چشم یبه سرگردان خیالیچه آمده بود؟ شعله ب یاش را نجات دهد؟ برابود که دزد بچه آمده

 یو انگار برق جهان را گرفت. وقت یداش را بوس. جلو رفت و گونهیدنگاه کرد و خند یزدکه دو دو م

 واقعاً کارش تمام بود. بارینافتاد، ا یصندل یرفت رو یرونشعله از در ب

××××× 

را  یها نور زندگار بعد از سالانگ ینا،آرم یتخت افتاد و چشم بست. خوشحال بود از شاد یرو سورنا

عکس  یروبرو یگاه کهیناز ا یول اند،رفتهیشبا آراسته تا کجا پ دانستی. نمدیدیاو م یهادر چشم

مانده است و  انتخاب یانم فهمیدیم زدیو لبخند م شدیم یرهبه آسمان خ یو گاه کردیم یهاحمد گر

 برگرداند.  یاو را به زندگ شودیآراسته موفق م دانستیم

 ینشسنگ یینهس یمادرش را دوره کرد و دستش رو یهابار حرف ینهزارم یلبخند چشم بست و برا با

 . کردیبه خودش فکر م یاول کم یدبا یول گرفت،یم یمتصم اشیزندگ یبرا یدنشست. با
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کرد و با  بلند شد. دست دراز یلشزنگ موبا یو چشم دوخت به در اتاق که صدا یدچپ خواب یشانه به

 آراسته خط را آزاد کرد. یشماره یدند

 بله. -

 سورنا...-

 تخت نشست.  یرو یعلحن مضطرب آراسته سر از

 شده؟  یچ-

 . یانآش-

 بلند شد.  یعسر یخت،فرو ر قلبش

 شده؟  یچ یانآش-

 جهان. ی... اون رفته خونهیداون... اون فهم-

زد و صدا در سرش اکو شد. دستش را  یاد. فردیکش یرو تا گردنش ت یدکوب یوارسرش را به د محکم

 گذاشت.  اشیقهشق یرو

 بره؟  یچرا گذاشت ی؟تو کجا بود-

 . دونییپس تو هم م-

 . یدقاپ یصندل یشلوارش را از رو سورنا

  ی؟رفته... چرا جلوش رو نگرفت یک دونم،یم-

رفته بود،  یدمرس یوقت یول اونجا، گفتم نرو، رهیکه گفت م گشتمیبابا من داشتم از سر کار برم-

 . دهیجواب نم یشمگوش

و دکمه  یدمردانه را به تنش کش یراهنو پ یدتخت انداخت و شلوارش را پوش یرا رو یگوش سورنا

 یرونمادرش از خانه ب یهاو اضطراب و سوال یناآرم یننگاه سنگ یررا برداشت و ز اشینبسته گوش

 زد.

ً نها داد،یو او جواب نم گرفتیرا م یانآش یهم شمارهچکار کند، پشت سر  یدبا دانستنمی  اشیگوش یتا

 را خاموش کرد. 

جهان  یخانه یجلو یکرد. وقت یادو سرعتش را ز یدفرمان کوب یکف دست محکم و پشت هم رو با

 یوارو با لگد به د زدیخانه قدم م ینکرده بود. مشوش جلو یداداخل رفتن پ یبرا یاهنوز بهانه یدرس

 خط را آزاد کرد. یعسر یاناسم آش یدنزنگ خورد. با د اشیکه گوش کوبیدینه مخا
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 . یچیددر گوشش پ یمصم یکند که صدا یبزند، تمام خشمش را خال یادفر خواست

 . کنمیحقم رو حاللت نم یعذابش بد یاگر بخوا-

 آورد یینرا پا یشبود. ناخواسته صدا یدهکرد خودش را کنترل کند، به شدت ترس یبست و سع چشم

 .یانآش-

 بله؟ -

 یشاز ترس بغض کند و صدا شدیگرفت و قلبش را لرزاند. باورش نم یشهتا مغز استخوانش ر صدایش

قالب کمربند  یککه با  ییاو یبرا ید،با شش نفر جنگ یکه با دست خال یتاو، سورنا حما یبلرزد. برا

 بود.  یبعج یقحس ترس عم ینزد، ادستش بلر کهینبدون ا یدپنج نفر را به خاک و خون کش

 یزم؟عز ییکجا-

حال شدن، تعجب کرده از خوش یشتررا دوره کرد. ب یزمعز یو کلمه یدکش یوارد یرو یدست آشیان

 بود. 

  ی؟باهام دار یکار-

 کند.  یداکش پ یهقض یننداشت، دل نداشت که بگذارد ا وقت

 جهان؟  یخونه-

که مشخص  یکیبار یراهرو یدنو با د یدسرک کش یاطتو ح یم. کیستادا یشزده سر جاشگفت آشیان

 آورد.  تریینرا پا یشو صدا یدچسب یوارلبخند زد. دوباره به د رودیم یرزمینبود به ز

 بله. -

 . ییبهم بده تا بفهمم کجا یعالمت یهاومدم تو  یمراقب خودت باش، من پشت درم. وقت کنمیخواهش م-

در  یدهنکش یهقطع شد و به ده ثان یبود که گوش کنمشیو خواهش م گفتن یزمعز یجهنوز گ آشیان

 باز شد. یورود

چقدر دلش  یدتازه فهم یعسل یبا آن باران اش،یو شلوار مشک یورسورنا در پل یدنو با د یدکش سرک

 یواربه د یشتردر آمده، ب یجلو یکس یدساختمان فهم یدر ورود یصدا یدناو تنگ شده بود. با شن یبرا

 . یندسورنا او را بب یدبرد تا شا یرونبه ب یوارو فقط سر انگشتانش را از د یدبچس

او  یانحرکت انگشتان آش ینتر چشم بچرخاند و با اولزده بود تا راحت ینکع یابر یدر آن هوا سورنا

 . یدحرکتش را د یانقلبش گذاشت و نامحسوس سرش را تکان داد و آش ی. دست رویدرا د

 کرد.جهان صدا بلند 

 شده؟  یزیسالم سروان، چ-
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 .یستاداو ا یرا باال رفت و جلو یورود یهاپله سورنا

 . یدتون رو نشونم بدنامه یغهص یادفتر عقد و  یا یدلطف کن شهیگفتم اگر م شدمیرد م یکینزد یناز ا-

 زد و ابرو باال انداخت.  یلبخند جهان

 مهمه؟  یلیخ-

 . یانمهم نبود جز آش یزچ یچدر آن لحظه ه یقتر حقد یخت،حالت او اعصابش به هم ر از

 بله مهمه. -

 عقب رفت و به داخل اشاره کرد.  یکم جهان

 داخل.  ییدبفرما-

 . مونمینه، منتظر م-

 کرد به اطراف نگاه نکند.  یبه داخل خانه رفت و سورنا سع جهان

 ی. سورنا سرسرهش کردنگا ینهرا کف دست سورنا گذاشت و دست به س یغهص یبعد دفترچه کمی

 به خود گرفت و دفتر را به سمت او گرفت.  یمتفکر یدفترچه را ورق زد و آن را بست. چهره

 سراغ خانمتون! یومدن یلتونوک-

 شلوارش فرو برد.  یبدفتر را گرفت و دستش را در ج جهان

 یتام حماقاتل نوهحاضرم از  کنیدیفکر م ید،سمانه مجرمه، پس براش مدرک دار گیدیشما م یوقت-

 کنم؟ 

 قدم عقب رفت.  یکتکان داد و  یسر سورنا

 مزاحمتون شدم.  یددرسته، باز هم ببخش-

 . کنمیخواهش م-

 یرونمانده ب یرهجهان که به او خ یدندر برگشت و با د یرفت و جلو یراحت به سمت خروج سورنا

 یشپ یچید،در پ یو صدا یدرا کوبدرگذاشت و در  یبرداشت و ال اییزهخم شد و سنگر یعرفت و سر

 طور نگه داشت. را گرفت و همان یرهدستگ یعباز شود سر کهیناز ا

شمشادها به  یانبعد سورنا از م یقهدر بسته شده داخل رفت و در را بست. دو دق کهینا یالبه خ جهان

 .رفتیم یانسمت آش

 ینگاه یدبه او رس یشده بود. وقت یدهکش یهابسته و پرده یهابرسد دائم چشمش به پنجره یانبه آش تا

 . یستن یاها پنجرهبه آن یکراحت شد که نزد یالشانداخت و خ یواربه د
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 یو غرور و ناراحت یدلتنگ یانم یاناشک و خمارش نگاه کرد. آش پر یهاو به چشم یستادا روبرویش

 را.  یشهااشک یگرد یاو لحظه زدیلبخندش را پس م یالحظه زد،یدست و پا م

 . زدینبضش نم طورینا رفتیباال م یواراز د یوقت لرزید،یم یشبسته بود و پاها یخ هایشدست

العمل هر عکس یاکند و  یخال یلیس یککه خشمش را با  یرون،ببرد ب یردبود دستش را بگ منتظر

 . یخشن

. یدرا در آغوش او د لحظه خودش یککه در  یدچنان او را کشسورنا دور مچش گره خورد و آن دست

عطر تنش و  ی. سورنا نفس گرفت از بوکوبیدیو سامان م سریمانده بود و قلبش ب یزانآو یشهادست

از  هایشدست یباال آمد، وقت یانآش یها. کم کم دستیدکش یقسرش را در گردن او فرو برد و نفس عم

تر به و محکم یشترراه گرفت. ب یشهااو نشست اشک یهاشانه یبغل او رد شد و کف دستش رو یرز

 یشتریتوان ب یدلتنگ یبه خودش مسلط شود، ول کردیم یو سورنا او را به خود فشرد. سع یداو چسب

 یو کم یدبوس ار اشیشانیلبخند زد، پ یشهابه چشم یرهگذاشت و خ یانسر آش یداشت. دستش را رو

 عقب رفت. 

 سرتق لجباز.  یدلم برات تنگ شده بود دختره-

 کرد.  یزاو گذاشت و گوش ت یهالب یلب باز کرد انگشتش را رو یانآش تا

 . شدیم یدهها شنپله یرو یکس یهاقدم صدای

 و سورنا حبس شد.  یوارد یانم یانگذاشت و آش یوارد یرا رو یشهاچسباند و دست یواررا به د آشیان

 داد. یهاو تک یینها به سسرش ر یطبه شرا توجهیاو فرو رفته بود و ب یینهس یانم سرش

 

سرش را  یستآن اطراف ن یمطمئن شد کس یو وقت یدپا قطع شد سورنا آهسته سرک کش یصدا وقتی

 برد.  یانگوش آش یکنزد

 .یرونب یمبر یدبا-

 سرش را بلند کرد و آهسته لب زد. آشیان

 .یرزمینبرم تو ز خوامیم-

 هضمش شد.  یرقابلشاهد لبخند غ یل ناباوردر کما یهم منتظر شد که او مخالفت کند، ول باز

 خواییم ین؟زم یرتو ز یبر خواییم گییو م شییم یدختر خوب، تو روز روشن وارد ملک شخص-

  یرم؟بگ یدبرم برات کل

 یوجودش. خودش را کم یگرما یاش، براآغوش دوباره ینگاهش کرد و او کالفه بود برا یرهخ آشیان

 جلو نرود.  یناز ا یشترتا ب یدعقب کش
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 کجا هست؟  ینزم یرز ینحاال ا-

 یهاپله ریز یکبار یراهرو یدنو با د یداشاره کرد. سورنا سر کش یوارطرف دبا شستش به آن آشیان

 و دست او را گرفت. یدکش یقینفس عم سر تکان داد. یورود

 . یو مراقب باش سر و صدا نکن یاآروم دنبالم ب-

سورنا  یبرا یچه اتفاق کردیفکر م یانآش کردندیم یها طپنجره یرز از یدهکه خم یتمام طول راه-

 یاز رو یمکه صم یاز بار دانستیاز شکستن سنبلش، چه م دانستیکرده. چه م ییرافتاده که آنقدر تغ

کردن،  ییرسخت بود تغ یکم ید. شاکشدیتازه دارد نفس م کردیبرداشته بود و او حس م یشهاشانه

 . کردیم ییاحساس رها یول

رفتند و سورنا آهسته در را فشار داد و خوشحال شد از باز بودنش. هر دو  یینپا ینزم یرز یهاپله از

 یدکش یوارد یبه هم نگاه کردند و لبخندزنان وارد شدند. سورنا در را پشت سرش بست و دستش را رو

 رها شد.  یشانهاروشن شد و دست یرزمینکند، ز یدابرق را پ یدتا کل

 سورنا به سمت راست اشاره کرد.

 خبرم کن.  یکرد یداکه مربوط به بچه باشه پ یزیبگرد، هر چ-

 گفت رفتیکه به همان سمت م یدر حال آشیان

  ینجا؟اومدم ا یچ یبرا کنییپس فکر م-

چند  یدن. درش را باز کرد و با دیمیقد یارفت و اول از همه سراغ صندوقچهبه سمت چپ  سورنا

 درش را بست.  دادیم یننفتال یکه بوپارچه 

و  یکمجلل باشد. لوازم آنت یاخانه توانستیبود، م ینزم یرز ینجانبود، انگار نه انگار ا ینشان هیچ

ها آنقدر لوکس بود که سورنا با افسوس به آن شودیشده بود و معلوم بود استفاده نم یدهکه چ ییهامبل

 . کردینگاه م

 .اییو نه دلخوش یانه بچه یشه،وضع زندگ ینخودش درست کرده و ا یراب اییچه امپراطور-

و رو  یرکه داخلش بود را ز ییهاو برگه یدکش یرونبود را ب یدهچسب یوارکه به د یزیم یکشو آشیان

 کرد. 

 . یضهاون مر-

 سورنا ابرو باال انداخت و راه خودش را رفت. 

  ی؟چ یبرا-

 . یندرا بب یرشبلند کرد تا ز یرا کم یزم یباال یدر کشو را بست و تابلو آشیان
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 یکه کس یزیچ یچنداشته باشه، ه یرادیا یچه خوادیم یی،گرا آلیدهچون وسواس داره، وسواس ا-

 بتونه روش انگشت بذاره و براش ضعف حساب بشه. 

 سورنا سر تکان داد و جلو رفت. 

 قبول دارم. -

شده بود.  یدهپوش یوارهاشکل با د یک یواریکه با کاغذ د دیدنرس یآن واحد از دو طرف به در اتاق در

 و وارد شدند. یدکش یینرا پا یرهسورنا آهسته دستگ

کمد  یکبود و  یدهکه به پنجره چسب یو صندل یزم یکجا را مرور کردند. کم آن یلکوتاه وسا ینگاه با

خورده بود و دو تا تک  یهتک واریکه به د یاکه پهن شده بود و فرش لوله شده یو فرش دستبافت یوارید

 آن اتاق بود. یلمبل تمام وسا

 

بزند و توجه  یرونراه داشت ب یاطکه به ح یاچراغ را روشن نکرد، ممکن بود رد نور از پنجره سورنا

را باز کرد  یشرفت و کشوها یزم یاستفاده کرد و جلو ینزم یرز یاز روشن یانرا جلب کند. آش یکس

به هم نگاه کردند.  یدیها را نگاه کرد و هر دو با ناامفرش و مبل یرد. سورنا زنکر یداپ یزچ یچو ه

 ینزم یربود در ز یکه هر قدمش قانون ییبا سورنا یروز کردیلبخند زد، فکرش را هم نم یانآش

 . یرقانونیدنبال مدرک بگردد، آن هم با ورود غ یاخانه

 اش گرفت. او سورنا هم خنده یخنده از

  کنی؟یفکر م یبه چ-

شد و  یکشبلند نشود. سورنا نزد یشدهانش گرفت تا صدا یشد و دستش را جلو یشتراش بخنده شدت

 برداشت.  یشهالب یدستش را از رو

 خانم؟ خندییم یبه چ-

 .یخالف شد کهینبه... به ا-

 . یدندخند صدایکهم و چشم در چشم و  یپااش گرفت. همبه اطرافش انداخت و خنده ینگاه سورنا

 افتادم.  یتو رو خدا، به چه روز ینروز انداخت، بب ینبا تو من رو به ا یجوارهم-

 اش را قورت داد. نازک کرد و خنده یپشت چشم آشیان

 . شهیم یشتربا من باشه دل و جراتش ب یهر ک-

دور را  یشهاشد. دست یکو به سمت فرش لوله شده رفت و سورنا از پشت سرش نزد روبرگرداند

 یهتک اشینهبه س یانکرده لذت برد. آش یهبه او تک یکس کهینبار از ا یناول یکمر او قالب کرد و برا

 او گذاشت.  یهادست یرا رو یشهاداد و دست
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 .یکرد یتماذ یلیخ-

 سورنا سرش را در گردن او فرو برد و چشم بست. 

 . دونمیم-

 . کردیم یجز عشق خال یمردش قلبش را از هر حس به یهکه فقط با تک یو آرامش یکرد از دلتنگ بغض

 کردم. یهگر یلینکن... من... من خ یگهد-

شد تا کنار  یدهاو کش ییقهاش از شقاو نشست. سر انگشت سبابه یگونه یسورنا باال آمد و رو دست

 . یشهالب

 نکنم.  یتتاذ یرمبگ یادباهام بمون تا  ی... ولدمیقول نم-

 داشت آرامش بعد از غوغا.  یفیو چشم بست، چه حس لط یدنداشک خ یانم آشیان

  یم؟کن یکارچ یمشد یزندون ینجاحاال که ا-

را  یگوش یعسورنا بلند شد. سر یزنگ گوش یو نگاهش کرد که صدا یددر آغوش او چرخ آشیان

 خط را آزاد کرد.  یعدرشت شد. سر یشهااسم دادفر چشم یدندرآورد و با د

 بله؟ -

 تراف کرد. سمانه اع-

 نگاهش کرد.  یاز او فاصله گرفت و با کنجکاو یانسورنا برق زد و آش هایچشم

 گفت؟  یچ-

 . یاونم با اسم جعل یشگاه،قرار بوده بچه رو ببره آسا یجهان خالق-

 مشت شد.  یشموها یانعقب رفت و دستش م زدهیجانه سورنا

 خب؟ -

 . شهیصادر م یریشکنن حکم دستگ یداامضا از جهان پ هیاگر  یو حت یشگاهها رو فرستادم اون آسابچه-

 دستش را گرفت و زمزمه کرد. یانداد و آش یهتک یواربه د یجانو ه یسکوت کرد و سورنا با شاد کمی

 شده؟  یچ-

 .یدرا کش یانبه اطرافش نگاه کرد و دست آش یشد. کم یکرده بود عصب یرگ جاینا کهیناز ا سورنا

 بود. دادفر کنجکاو  صدای

  یی؟تو کجا-
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 جهان. یخونه یرزمینتو ز-

 را بست.  یشهادادفر چشم یعصب یو خودش ثابت ماند. صدا گفت

 سورنا؟  یشد یوونهد-

او اعصابش را به هم  یصدا یحت یسورنا مهم نبود وقت یاز چند سال اسمش را برده بود؟ برا بعد

 .ریختیم

 حاضره.  یریشحکم دستگ یایخودت رو برسون، تا ب یعسر-

 . یامدارم م-

 کرد.  یانانداخت و رو به آش یاطبه ح یتر گرفت و از راهرو باال رفتند. نگاهرا محکم یانآش دست

ً دق رم،یاول من م یرون،ب ریمیتک تک م-  . یایکه از همونجا ب رمیم یراز کدوم مس ینبب یقا

 . یدراهرو چسب یوارتکان داد و به د یسر آشیان

در را باز گذاشت. دستش را  یرفت و ال یرونمشادها خودش را به در رساند و بش یاناز م سورنا

 یرفت نفس راحت یروناز در ب یرفت و وقت یاطرا با احت یرهمان مس یانداخل آورد و عالمت داد. آش

 است. یدهاو را د یزدو چشم ت کهینغافل از ا ید،کش

 

را بردارد  ینشرفت تا ماش یپشت یابانبه سمت خآهسته  یانعجله داشت و به سمت اداره رفت. آش سورنا

کنان  لییل یدو خلوت رس یکبار یبه کوچه یپا بند نبود و وقت یرو یحالو به خانه برود. از خوش

 یر. قاتل دستگکندرا خبر  یادن یبزند، بچرخد، برقصد و همه یادفر یاز شاد خواستیجلو رفت. دلش م

 کرده بود. را عوض یایشو سورنا رنگ دن شدیم

 نماند.  یاو مخف یداز د بندشیموارد شد و احترام ن به اتاق دادفر رفت. سرهیکشد و  یوارد آگاه سورنا

ها بچه یپرونده نبوده، ول یهم رو یاثر انگشت یچکرده و ه یگهد یامضا یهها تماس گرفتن، حله. بچه-

 ناخته. جهان رو ش یشگاهآسا یرها رو نشون داد و مداون یعکس همه

  ی؟ک یعنیهمه -

 جهان، شهرام، فرهاد و کامران. -

 حرکتش لبخند زد.  ینا یدنتکان داد و انگشت کش دور مچش را لمس کرد و دادفر با د یسر سورنا

 . یرو بخون یفیاعترافات شر تونییها برگردن مبچه یتا وقت-

 یرفت. با لبخند به جمله یروناتاق ب که به سمتش گرفته شده بود را از او گرفت و از ییهابرگه سورنا

 اول سمانه چشم دوخت. 
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 .گناهمیمن ب-

. یددر آن ند یمشکوک یزچ یچآخر اعترافات سمانه را خواند. ه یاتاقش شد و با لذت و تا کلمه وارد

 یشعله را راض توانستینم یده؟ببرد چرا او را دزد یشگاهبچه را به آسا خواستهیاگر جهان واقعاً م

 یدبا یجعل یناسنامهو درست کردن ش یزیهمه برنامه رد؟ مسلماً نه. چرا بچه کشته شده؟ چرا با آنکن

 او را بکشد؟ 

جهان بگذارد، چشم بست  یکرد خودش را جا ی. سعرسیدینم ییو فکرش به جا زدیاتاقش قدم م وسط

 ربودن بچه تا کشته شدنش را تصور کرد.  یاز صحنه

 ینسمانه و هم یاشهرام و  یا کرده،یبغلش م یدبا یفتدن ینزم کهینا یکرده و برا هوشیبچه را ب سمانه

 خورده و شکسته.  ییاش به جاباعث شده سر مجسمه در دست بچه مانده و تنه

او را به جهان گفته و او به آنجا رفته و بچه را برده،  یبرده و سمانه جا یاو را به محل مخف شهرام

 . شنیدیاز دهان جهان م یدبود که با یجواب ینبکشد؟ ا او را یدچرا با یول

 جهان اقدام کند. یریدستگ یبود که مامورها زودتر برسند و گزارش دهند تا بتواند برا تاببی

 یو گاه یدخند یکه گاه یاو شود. دو ساعت یخانه یجهان راه یریساعت بعد توانست با حکم دستگ دو

  .یدمشت کوب یواربه در و د یعصب

لحظه را از دست  ینحاضر نبود ا یطیشرا یچاو برود، تحت ه یریدستگ یخودش برا خواستیم دلش

گاز  یرا رو یشاز سکون و آرامش او پا یو او عصب راندیراحت پشت سرش م یالبا خ یامیبدهد. ق

 دد.که پرونده را ببن رفتیم یداشت وقت یباییبازتاب ز ینهدر آ یسپل ینگذاشت. چراغ گردان ماش

را  یرآورد و عالمت داد که چراغ و آژ یرونب یندستش را از ماش یدجهان که رس یخانه یابانخ سر

 خاموش کنند. 

 .یستادخانه ا یجلو ینصدا قطع شد و بعد هم نور قرمز. هر دو ماش درجا

م که حک یری،نه تنها حکم دستگ ینهم یجهان را از دست بدهد، برا خواستینم عنوانیچبه ه سورنا

ً اشاره کرد و او سر یورود به خانه را هم گرفته بود. به شهباز خانه  یکه جلو یبرقچراغ یراز ت یعا

 یامیسرش ق پشتو  یدکش یرونرا ب یرشتدر باز شد. سورنا هفت یدهنرس یقهدق یکبود باال رفت و به 

 که دادفر به او سپرده بود وارد خانه شدند.  یو شهباز یاتیو ح

در  یجلو یبه پشت خانه رفتند و شهباز یاتیو ح یامیبروند. ق یکدام اشاره کرد به سمتدست به هر  با

 با او به سمت خانه رفت. یو مختار یستادا

رفت و به ساختمان نگاه کرد. خانه  ییندو پله پا یامدن ییصدا یو وقت یددر کوب یاش رواسلحه یانتها با

ها را باال رفت و در زد که در باز آن نبود. دوباره پلهدر  یادر سکوت فرو رفته بود و انگار جنبنده
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 یهابه چشم یدهرنگ پر رمشدر لباس ف یاسلحه و مختار یدن. با دیستاددر ا یشد و مستخدم جهان جلو

 شد.  یرهسورنا خ

 ب... بله. -

 . یدرو صدا کن یخالق یآقا-

 یسپل یکبا  یکاز نزد یش حتادستش را به چهارچوب در گفت. در عمر پنجاه و پنج ساله مستخدم

 حرف نزده بود. 

 بردن سفر.  یفبعد از رفتن شما، تشر یشونا-

 .یدکوب اشیشانیسورنا افتاد، کالفه با کف دست به پ هایشانه

وارد  یاتیرا صدا زد و همراه با ح یامیاشاره کرد به داخل برود. ق یپله عقب رفت و به مختار دو

 دادفر را گرفت.  یشماره یعشدند تا خانه را بگردند. سر

  ید؟مرغ از قفس پر-

 چشم فشرد و دادفر ادامه داد.  عصبی

 نه.  یااونجاست  ینشماش ینانتظارش رو داشتم، بب-

 انداخت و به پشت ساختمان رفت.  یاطبه ح ینگاه سورنا

 رفته. ینبا ماش-

 . دمیراه خبر م یسنگران نباش، به پل-

 رد گم کردن.  یرو برده برا ینماش ید. شایدخبر بدو فرودگاه هم  ینالبه ترم-

 را قطع کرد. یگوش یحرف یچبدون ه دادفر

 با تاسف سر تکان داد. یاتیآمدند و ح یروناز خانه ب ماموران

 فرار کرده قربان.-

 . فشردیاش را به هم مخشک شده یهابود و لب یدهچسب یواربه د مستخدم

 شد.  یکدسر تکان داد و به او نز سورنا

ً و اح مونییم جاینشما هم-  . دیدیبرگشتن به ما خبر م یخالق یاگر آقا یانا

 رفت و پشت فرمان نشست. یرونسرتکان داد. سورنا به همراه مامورانش از در ب فقط
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 کشاند.  یامیق ینرا کنار ماش ینرا تحمل کند، ماش یطشرا ینا توانستینم دیگر

 باشه.  یششپ دونمیم یدهر چند بع یرید،مع باشه. رد خط جهان رو بگاداره و حواستون ج یدشما بر-

 شعله حرکت کرد. یسر تکان داد و راه افتاد و خودش به سمت خانه قیامی

اعصاب  یرو اشیزنگ گوش یاو مامور نگذاشته بود؟ صدا یچرا برا شد،یم تریلحظه عصب هر

 یباال انداخت و خط را آزاد کرد. حوصله ییبروآراسته ا یشماره یدناش خط انداخت. با دنداشته

 نباشد.  یدنخط و نشان کش یبود آراسته پ یدواربرادرانه نداشت و ام یهاحرف

 بله.-

 را کنار کوچه کشاند.  ینچطور ماش یدمضطرب آراسته نفهم یصدا یدنشن با

  زنی؟یچته؟ چرا نفس نفس م-

 . یرونو اونم از خونه زده ب یمارستانمبزنگ زده و گفته من تو  یانبه آش یکی... یکی-

 را پر کرد.  یناتاقک ماش یادشفر صدای

  ی؟چ-

و  یرونب یدهزنگ به من بزنه، از خونه دو یهاحمق نکرده  یدختره ینو سالمم، ا یحسورنا من صح-

 فقط به بابا گفته من تصادف کردم.

و آب  شدیم یدهکوب اشینهس یوارفرمان گذاشت. قلبش محکم به د یرا بست و سرش را رو هایشچشم

 زمزمه شد یشدهانش خشک شده بود. صدا

  ی؟باهاش تماس گرفت-

 . یستدر دسترس ن یگهبار م یهخاموشه،  گهیبار م یه-

 . زدیملتهب آراسته حالش را به هم م یهانفس صدای

 نگران نباش. -

  دور فرمان گره شد. یشهاکنارش انداخت و دست یصندل یرا رو گوشی

 ...یانآش-

 . یدو نفسش را بر یچیداو بارها و بارها در ذهنش پ اسم

نامتعادل به راه  یانو ماش یدنددور خود چرخ هایکرا بلند کرد و آنچنان گاز را فشرد که الست سرش

 بعد فروکش نکردند. ییقهکه تا چند دق ییهانماند جز خاک یباق یزیافتاد. پشت سرش چ
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مسئله  ینا دانستیداشت، م یبد یلیماند. حس خ یرهقطع شده در دستش خ یگوشمتعجب به  آراسته

 حرکت کرد.  یبه سمت آگاه یعدارد. سر یبه جهان خالق یربط یک

شده  یده. خواهرش دزدیدرا ببندد به سمت ساختمان دو یندر ماش یحت کهینبدون ا یددر که رس جلوی

 بابت مطمئن بود.  ینبود، از ا

 یکار یدبا گرفت،یآدرس جهان را م ید. بایدباال رفت و به سمت اتاق سورنا دو یکیتا  را دو هاپله

 . یایدب یانبه سراغ آش یدچرا جهان با فهمیدی. خواهرش در خطر بود و نمکردیم

 . یدچشم سبز د یمرد یشد و خودش را روبرو یدهکش یشاتاق بود که بازو ییرهدستگ یرو دستش

 . ینمرو بب سروان یدولم کن، با-

 به او نگاه کرد.  یقشد و دق تریکنزد یکم دادفر

 . یددار یکارشچ-

 زد. یادو فر یشموها یانچنگ زد م داد،یزهرمار م یمزه دهانش

 . یدنخواهرم رو دزد-

 سر خورد.  ینزم یو تا رو یوارتوانش تمام شد که ناخواسته پشتش خورد به د انگار

 . یدنرو دزد یانمآش-

 . شدیتر م. مسئله هر لحظه بغرنجیدابرو در هم کش یاناسم آش یدنشن با دادفر

 یهکرد به باد تکاحساس  یوارخورده به د یهاو انداخت و بلندش کرد. آراسته تک یبازو یررا ز دستش

 خواهرش.  یدند کرد،یآرامش م یزچ یکو آسمان معلق مانده بود و فقط  ینزم یانکرده، م

 شد.  یدهکش بازویش

 . یاا من بب-

 شدند که پر از دستگاه بود. یراهرو رفتند و وارد اتاق یانتها به

 رفت.  یجهمه مامور گآن یدنآراسته از د سر

 . یچیدمحکم دادفر پ صدای

 داره.  یازفکر کرده به گروگان ن یاحتماالً جهان خالق یرید،رو بگ یتحما یانرد خط آش یعسر-

. تمام مدت به اشینهقاتل است و چنگ زد به س یکرش در دست باور کرد، باور کرد که خواه آراسته

 . شناسدیرا نم یانکه جهان اصالً آش دادیم یدخودش ام
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ها سر خورد تا به چرخ یرو یرا سر داد سمتش و صندل ایینگاهش کند صندل کهینبدون ا دادفر

 .یستادآراسته خورد و ا

 . کنیمیم یداشجوون، پ ینبش-

 ند شد. بل یاتیح صدای

رو انداخته دور،  یکارت رو شکسته و گوش یماول جاده کرج قطع شده، احتماالً س یقربان، خط خالق-

 قطع شده.  کارتشیمکم باالتر از س یکهم  یشچون رد گوش

 و آراسته از جا بلند شد.  یستادپنجره ا یروبرو دادفر

  ی؟چ یان... آشیانآش-

 نگاهش کرد.  صدا بلند کرد و دادفر برگشت و مختاری

 شد.  یدااونم پ-

 را گرفت.  یشهابه سمت او هجوم برد و شانه آراسته

 حرف بزن. -

 دادفر به عالمت مثبت سر تکان داد. 

 همراه جهان بوده.-

 گذاشت تا سقوط نکند.  یزم یرا رو یشهابه سمت در حرکت کرد و آراسته دست یعسر دادفر

 بلند شد.  ییامق یبود که صدا یدهبه در نرس دادفر

 قربان.  یول-

 برگشت و نگاهش کرد.  یعسر دادفر

  یارید؟ب یفتشر شهیفرق داره، م یرشونمس-

 جمع شدند.  یامیق یزدور م همه

 رنگ گذاشت و امتدادش را نشان داد.  یخط آب یرا رو انگشتش

 فتاده. مکث کرده و بعد راه ا یپارک باران کم یاز خونه راه افتاده و جلو یخالق ینید،بب-

 خط قرمز گذاشت.  یرا رو دستش

 و بعد پارک و بعد همراه شدن. یمارستانب یرد خانم صداقته، از خونه شروع شده و رفته جلو ینا-

 زد.  یزم یرو یمشت محکم یماندند و شهباز یرهبه هم خ یامیو ق دادفر
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 زد. یاد. فرزنندیها از چه حرف مآن فهمیدیو گنگ نم یجگ آراسته

 . یتشپارک و دزد یه؟ کشوندتش جلوشد یچ-

 نخورد.  یننشست تا زم یامیق یصندل یلرزان رو ییو آراسته با پاها یامددرن کسیچاز ه صدا

 شده؟  یچ یدتو رو خدا بگ-

 یانداخت و دست رو یزم ی. دادفر خودکارش را روزدیحرف نم کسیچو ه شدیرو م یرز قلبش

 او گذاشت.  یشانه

 باشه.  یمارستانب یجلو یدخانم صداقت با ینباشه، ماش اگر حدسمون درست-

 . خواستیخواهرش را م خواست،یحدس نم خواست،ینم یحبا بغض نگاهش کرد، توض آراسته

  ی؟چه حدس-

 نگاه کرد.  یشگرنما یعقب رفت و متفکر به خطوط ثبت شده رو یکم دادفر

 رسونده به جهان. یمارستانب ین رو از جلواو یکی یعنیباشه  یمارستانب یخواهرتون جلو یناگر ماش-

  کنند؟ینم یکار یچچرا ه زنند،یچرا آنقدر حرف م فهمیدینم آراسته

جمع  ینداشت که دلسوز خواهرش باشد، نه ا یازن ی. او به کسرا درآورد اشیبلند شد و گوش یشجا از

 .دادیبه سورنا خبر م یدخونسرد. با

 شعله، فرهاد و کامران.  ید،یررد تمام افراد رو بگ یعسر-

 رفت. یکنزد قیامی

  یمارستان؟قربان برم ب-

 خبر بدن.  یعبگردن و سر یدو حراست رو بفرست یمارستانب یدزنگ بزن یم،وقت ندار-

 رفت و آراسته شروع به صحبت با سورنا کرد.  یرونرا برداشت و از اتاق ب اشیگوش حیاتی

 شعله.  یخانه یبود جلو یدهتازه رس سورنا

 هم دستش تو کار بوده.  یگهد یکی گنیم یناا یول یتش،جهان دزد-

 ماند. یرهگره خورده به درخت ستبر خ یو با ابروها یستادشعله ا یجلو خانه سورنا

  ی؟ک ی؟چ یعنی-

 وارد شد.  یاتیموقع ح همان

ً دق ینقربان ماش-  فته. مرد ر یهکه با  یدهدره و مامور خانم صداقت رو د یجلو یقا
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 سمت پنجره.  یدچرخ دادفر

 از کجا صداقت رو شناخته؟-

 

در پارک نکن،  یرو جلو ینگفته ماش یهر چ یندختر مضطرب بوده که ا یه ینگفت صاحب ماش-

 کرد.  ییدهم دادم و تا ی. نشونیگهرو ول کرده و با مرده رفته. مشخصه خانم صداقت بوده د ینماش

 سورنا به خودش آمد.  یادفر یرا بشنود با صدا یاتیح یهاکه سکوت کرده بود تا حرف آراسته

 شده؟  یچ-

 مرد.  یهبردتش،  یمارستانب یاز جلو یکی-

 . یرنبگو رد فرهاد و کامران رو بگ-

  یای؟چرا نم یی؟باشه. تو کجا-

 زنگ گذاشت.  یشعله نگاه کرد و دستش را رو یبا خشم به در خانه سورنا

 کجاست. پدرشیونه اون پدر ببد یداومدم خونه شعله، با-

 دادفر سر تکان داد.  یانداخت و در جواب نگاه سوال یزم یرا رو یگوش آراسته

  شه؟یم یرفته خونه شعله، حاال چ-

 .یستادا گرفتیکه رد خط فرهاد را م یشهباز یتورپشت مان دادفر

 بردتش.  یک یمبفهم یداول با-

  فهمید؟یانه، چرا نمجه یشکه االن پ ینهمهم ا ی،حاال هر ک-

 . کردیمشتش را کنترل م ی. به سختیردمشت و لگد بگ یرخونسرد دادفر را ز یچهره خواستیم دلش

زودتر به  یمکن یرشو دستگ یمکن یداشخص سوم رو پ یم. اگر بتوندمیم یبدم، ول یحتوض یدنبا کهینبا ا-

 که وسط جاده ردشون گم شده. بینیی. مرسیمیجهان م

 شکستن انگشتش بلند شد.  یرا نشانه گرفت و صدا یوارصورت دادفر د یآراسته به جا مشت

دردناک فقط اسم  حالینبا تعجب نگاهش کردند که دستش را گرفته بود و خم شده بود و با ا ماموران

 . زدیخواهرش را صدا م

 . کنهیبابام سکته م میرم،یم ید،نجاتش بد-

 برد.  یرونز اتاق ببه سمتش رفت و او را ا دادفر
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 . یینیپا یابونخ یبرو بهدار-

 به او نگاه کرد. پیچیدیکه از درد به خود م آراسته

  ی؟تو اصالً احساس دار-

 دادفر لبخند زد و سر تکان داد. 

 برو.-

 .یچیدآراسته پ فریاد

 .رمینم-

 آمد.  یروناز در ب شهبازی

 پارک قطع شده.  یجلو یشکامرانه، خط گوش-

 او را صادر کند و آراسته به دنبالش. یریتا دستور دستگ یده سمت اتاقش دوب دادفر

×××× 

که گلدان هزاران  یدشعله کوب یپا یبرداشت و آنقدر محکم جلو یزم یرا از رو یستالگلدان کر سورنا

 آن چشم دوخت.  یها. شعله به تکهیدخرده کش یشهاز ش یاو و شعله خط بزرگ ینتکه شد و ب

شعله را گرفت و به  یهااعصابش را کنترل کند. شانه توانستیو نه م فهمیدیلش را منه حا سورنا

 شدت تکان داد. 

 فهمی؟یم یده،رو دزد یانبگو جهان کجاست، اون آش گمیم-

 او نگاه کرد و لب زد.  یهابه دست شعله

 . دونمینم گمیم-

 فتاد. ا ینزم یدمر رو یزو م یزم یرلگد زد ز یختهافسار گس سورنا

  کنی؟یازش دفاع م یات رو کشته و بازم داربچه-

فشارشان  یانبودند و او م یدهو آسمان به هم چسب ینگرفت و خم شد. انگار زم یشهادست یانرا م سرش

 . یدکش یقو نفس عم اشینهچنگ زد به س آمد،ی. نفسش باال نمشدیداشت له م

بود که  یجانش در دستان جهان پیچید،یو به خود م ردخویو تاب م یچنگاه شعله پ یرنبود اگر ز مهم

  آورد؟یبه سرش نم ییمطمئن باشد بال توانستیخودش را کشته بود، چطور م ینوه

 اش نشست. شانه یشعله رو دست
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 جهان پسرم رو کشته؟ -

 پسرم.  گفتیبچه م یاول بود به جا بار

 و سر تکان داد. یستادا سورنا

  خواید؟یم هاینتر از امحکم یلیفرار کرده. دلکشته، مدرک هست و -

 شد،یدستان پدرش له م یانم ییجا و قلبش جاپشت سر او نگاه کرد. نگاهش آن یواربه د یخکوبم شعله

 ی. سعکردینگاهش م یرهو سورنا خ رفتیم یینباال و پا یبه سخت اشینهشد. س ینکم کم نفسش سنگ

 .یاوردب یینرا پا یشکرد صدا

 .کنییدفاع م یاز ک یدار فهممینم ین،بب-

 کند. یکشکرد تحر سعی

. به زور دادت به فرهاد و یرونمادرت رو کشت، برادرت رو معتاد کرد و بعد مثل تفاله انداختش ب-

 کارهاش برسه؟  یهمه یبه سزا خواییعشقت رو گرفت. حاال هم پسرت، نم

 اش را محکم گرفت. لب باز کرد چانهکنده شد و نه  یوارد ینه نگاه شعله از رو وقتی

 .کنمیخودم چالت م یمطمئن باش خودم با دستا یادب یانسر آش ییاگر بال-

خط را آزاد کرد. چند لحظه سکوت کرد و بعد  یعاسم آراسته سر یدنبلند شد و با د اشیگوش صدای

 را قطع کرد.  یگوش

 . یدهرو کامران دزد انیست؛ آشکاسه یهبفرما، دست عشق سابقت با بابات تو -

 . زمزمه کرد.یدشعله رقص یهاچشم یگذاشت جلو یبشکه کامران در ج یچک تصویر

 .دونستهیپس م-

 نگاهش کرد.  یمتعجب و عصب سورنا

 رو؟  یچ-

 داد. یلیاردم یهجهان بهش  ینهم یبرا دونسته،یکامران م-

 . یدسورنا سوت کش مغز

 به بابا جونت؟  یو اونوقت تو شک نکرد یلیارد؟م یک-

 سر تکان داد.  یجو گ یدهبا رنگ پر شعله

 خبر داره.  یزپس از همه چ یدهرو دزد یاناگر کامران آش یول خرتش،یفکر کردم باز داره م-
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 بود. یانمهم بود نجات آش یشکه برا یزیسورنا اصالً مهم نبود، تنها چ برای

 . گفتیجهان را م یبود جا شعله یجا یلحنش آنقدر پر سوز بود که هر کس باراین

 و.کجاست بهم بگ زنییدرصد حدس م یک یحت یا دونی،یاگر م کنمیخواهش م-

و کدورت  ینهک یزانم ینمدت ا یننگاهش کرد و آنقدر نگاهش مات شد که سورنا تمام ا یخکوبم شعله

 . یچیدآنقدر بلند بود که در سالن پ یشبود. صدا یدهرا در نگاهش ند

  .دونمینم-

 یزدهبه برق تازه جوانه یرهکرده بود. خ نفسشیکه ب بارینبود ا ینسورنا افتاد، چقدر سنگ هایشانه

 او نگاه کرد و عقب عقب رفت. یهاچشم

 . کنمیم یداشپ یجور یهباشه، -

 . یچیدشعله پ یبرگرداند که صدا رو

 . دونمیرو م یکهاون مرت یجا یول-

 ً  عقب رفته را برگشت.  یهاقدم یعن بود. سورنا سرکامرا یکهمنظورش از مرت قطعا

 بگو. -

 فکر کرد.  یکم شعله

 ست، اسمش...قهوه خونه یهگمرک  یدونم یکنزد-

 خالء سکوتش.  یانم زدیفکر کرد و سورنا انگار بال بال م کمی

که  ییهجا تنها جاها تا حاال اونجاست. گفت از اون سالاون یشهباباست، هم یآهان... اسمش حاج-

 ترکش نکرده. 

 سورنا عقب عقب رفت. 

 ممنون.  یلیممنون، خ-

 و زمزمه کرد.  یدها باال دوو رفت، شعله از پله یدرا که به هم کوب در

 .دمیمن نجاتت م یان،محکم باش آش-

 

 ی. با برقیندآمد او را نب یرونشعله از خانه ب یرا روشن کرد و آنقدر عقب رفت که وقت ینماش سورنا

 . رودیمطمئن بود به سراغ جهان م یدشعله د یهاکه در چشم اینهیک
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 دادفر را گرفت.  یرا برداشت و شماره گوشی

 کجان؟  یبفهم یتونست-

 کامران رو گفت. ینه، فقط جا-

 . یدکش یشقلم و کاغذ را جلو دادفر

 بگو. -

 گرفت.  یامیکرد و به طرف ق یادداشتآدرس را داد و او  سورنا

  ی؟یام یک-

 فکر کرد. یکم سورنا

 . یامدارم انجام بدم م یگهکار د یه یام،م-

. یامداز او درن ییماند. آراسته منتظر نگاهش کرد و صدا یرهخ اشیرا قطع کرد و دادفر به گوش یگوش 

 که افکارش را بخواند.  شناختیآنقدر سورنا را م

 آدرس را خواند. قیامی

 قربان؟  یمچند نفر بر-

 را گرفت.  یمشسورنا بود. افکارش را جمع کرد و تصم یشجا و تمام حواسش پدش آنخو دادفر

و اول  یدبر یروپس با تمام ن ید،به کامران شانس فرار بد ید. نبایستمشخص ن یخالق یجا یرو،تمام ن-

 . یدجا رو محاصره کناون

 نگاه کرد. یامیبه ق یدتهد با

 خدا به دادت برسه اگر کامران فرار کنه.  ید،بر و یدرو بردار یگهچهار نفر د ید،چهارنفر-

 رفت.  یرونکامران را برداشت و از در ب یریاحترام گذاشت و آدرس و حکم دستگ قیامی

 او گرفت.  یلب باز کرد که دادفر دستش را جلو آراسته

 نگو. یچیه-

 تکان نخورد. نرفتند  یینها پااش از پلههشت نفره یرویتمام ن یو تا وقت یستاددر ا جلوی

 شده به دنبالش رفت.  یجو آراسته گ یدبه سمت اتاق کنترل دو یدها را ندآن یگرد وقتی

 افتاده؟  یانآش یبرا یشده؟ اتفاق یچ-
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 یخانه یخط سورنا را وارد کرد. خط قرمز حرکت کرد و جلو ینشست و شماره یستمپشت س دادفر

 . یستادشعله ا

 به خط.  یو گاه کردیبه او نگاه م یگاه آراسته

  گیری؟یرو م یرد ک یخب دار-

 دادفر چشم از خط برنداشت. 

 . یاراون رو بردار ب یکه،دستگاه کوچ یهاتاقم  یزم یتو کشو-

که  یو با دستگاه کوچک یدتمام درها را خواند تا به اتاق او رس یو رو یددو یروناز اتاق ب آراسته

 برگشت.  یستچ دانستینم

کوچک  یدستگاه را به او بدهد. آراسته به صفحه یعبا دست عالمت داد که سرورودش دادفر  با

دستگاه قالب کوچک  ینا ید. فهمیستادا ییدستگاه نگاه کرد که خط قرمزش حرکت کرد و جا یشگرنما

 . کنندیم یگیریها را پاست که با آن خط یدستگاه یشده

 بلند شد.  یعقرمز شروع به حرکت کرد و دادفر سر خط

 راه افتاد. -

 داد زد.  طاقتیب آراسته

  ی؟ک-

 جواب داد.  رفتیکه به سمت در م طورهمین

 کامرانه.  یریاز دستگ تریکنزد یلیراه خ ینکنه و مطمئنم ا یبشعله رو تعق خوادیسورنا، اون م-

 . یدرا کش یشو بازو یدرفت و آراسته دنبالش دو یروناتاق ب از

 . یاممنم م-

 به دست او انداخت و لبخند زد.  ینگاه دادفر

 تو دل خطر؟  یایب خواییم یمطمئن برم،یبا خودم نم یمامور یچمن ه-

 حاضر بود تا خود جهنم هم برود.  یانسر تکان داد، به خاطر آش یعسر آراسته

 خودت جوون.  یتبا مسئول-

 آراسته جلوتر از او راه افتاد و دادفر به دنبالش.
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 یو وارد اتوبان کرج شد نفس راحت یدبه غرب تهران رس ی. وقترفتیدنبالش م یندو ماش یفاصله به

 سراغ جهان رفتن.  یعنی. قطعاً خروج از شهر یدکش

 یایدب نیروتا شعله از خانه ب یدکه انتظار کش یربع یکبود که شعله را گم نکند.  ینحواسش به ا تمام

 ی. برایندازدطر برا به خ یانکند و جان آش یباز نیا یرا قاط یکس توانستیرا کرد. نم یشهاتمام فکر

 بود.  یاناو آش یتاولو یجهان مهم بود، ول یریهمه اول دستگ

مطمئن شد که به سراغ  یچیدکرج پ یاو به جاده یدد یو وقت کردیخط قرمز را دنبال م طورینهم دادفر

 م بسته بود. داده بود و چش یهتک یشهرا به ش اشیشانی. آراسته پرودیم یانآش

 به دادفر نگاه کرد.  یبشه؟" عصب یش"اگر طور

  یم؟تا بهشون برس ریدینم تریعچرا سر-

 را ماساژ داد.  اشیشانیپ یشهاپنجره نشست و با انگشت یلبه یدادفر رو آرنج

 دنبالش.  یمنامحسوس بر یدبا یعنیاگر سورنا خواسته نگه،  ی؟که چ-

 آخه چرا نخواد؟ -

 یسورنا یگراحمد را در خاک گذاشت د کهیحال و روز سورنا افتاد، زمان یاد یابانبه خ یرهخ دادفر

 نمانده بود.  یباق یزینشد، از آن آدم چ یمقد

 . یمرو به خطر بنداز یانجهان جون آش یریدستگ یبه هوا ترسهیچون م-

 کرد.  یقدر دل حرکت سورنا را تصد آراسته

 .شمیم یوونهکاش با اون بودم، دارم د-

 یبرا هایییزاو مهم بود، دادفر هم چ یبرا یانکرد. اگر آش یادکرج شد و سرعتش را ز یجاده وارد

 سر آن ربسک کند. خواستیاز دست دادن داشت و نم

به راهش را  یدادفر با خونسرد یساعت در راه ماندن هم سورنا را کالفه کرد و هم آراسته را، ول سه

 تماس گرفت.  یُخلق. سه ساعت گذشت که رفتیم

 قربان.  یمکرد یرشدستگ-

 تو بازداشتگاه تا برسم.  یدشبنداز-

 چشم. -

را  یکو تراف کردیرا لک م یشهشد. نم نم باران ش یرهداشبورد انداخت و باز به جاه خ یرا رو گوشی

 . یشترب

 کردن. یرشدستگ-
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 جهان رو نگفته؟  یجا-

 . گفتیم یاگر گفته بود خلق-

 دفر نگاه کرد. متعجب به دا

  یدید؟نپرس یحت-

 به او انداخت و سر تکان داد.  ینگاه یمن دادفر

 پسر جان، بذار کارم رو انجام بدم،  انقدر پابرهنه ندو تو مغز من. -

 . یدکش یادداشبورد زد و فر یرو یمشت آراسته

 . نیمکیخط قرمز مسخره رو دنبال م ینا یمسه ساعته فقط دار کنید؟یمگه شما فکرم م-

 . یدصورتش کش یجا شد و کف دستش را روبهجا یصندل روی

 . یهخواهرم تو چه حال یستمعلوم ن-

 دادفر بلند شد.  صدای

 . یسادوا-

 لبخند زد.  یدچشمک زن قرمز را د ینقطه یو وقت یدسرک کش یعسر آراسته

 . یدیمپس رس-

 . یدما نه، سورنا رس-

 دادیاجازه م یکو تراف یاورداو فاصله داشت و اگر شانس مساعت با  یمگاز فشرد، ن یرا رو پایش

 به او برسد.  یگرد ییقهدق یستب توانستیم یدشا

 یچپ یشود. وقت یبششعله متوجه تعق خواستیتند پشت کوه نگاه کرد و آرام جلو رفت. نم یچبه پ سورنا

 جا را ترک کند. ها آنبود حاضر نبود تا مدت یعاد یطکه اگر در شرا یدد یامنظره یچیدرا پ

. منتظر شد رفتیجلو م یکبار یجاده یانشعله از م ینپشت کوه بلند بود و ماش یعبکر و وس جنگلی

. پدال ترمز را فشرد و یدشعله را ند یو تاکس یدرس یگرید یچتا جلوتر برود و بعد دنبالش رفت. سر پ

بود مطمئن  پیدادرختان  یاندودکشش از مکه فقط  یکوچک یکلبه یدنبه اطرافش نگاه کرد. با د یعصب

 کجا بود؟  یتاکس یشد شعله به آن سمت رفته، ول

 . یدباالتر او را در حال دور زدن د یجلو رفت و باالخره کم یشد و کم پیاده

 .رساندیخودش را به او م یدبا دوید،
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به  ینگاه یمت. نانداخ ینهنم خورده را تو شوم یزمرفته نشست و هزوار در یچوب یمکتن یرو جهان

 زد.  یادفر یداو را د ییدهنگاه در یدست و پا بسته انداخت و وقت یانآش

 اون نگاهو.  یینبنداز پا یدما،اون چشماتو جر م-

دوخت. چرا گول آن تلفن را خورده  یزممتعجب از لحن صحبت کردن او چشم به دود کردن ه آشیان

کامران  یکامران را خورد؟ صدا یبچرا فر یچ،ها هآن ید؟ همهبود؟ چرا با آراسته تماس نگرفته بو

 اش. ها و شانهچشم یشد رو ینیبار اکو شد و بار سنگ ینصدم یدر سرش پخش شد، برا

 . یایو دنبال من م کنییول م یتیشتوت ینماش یننشه ا یشداداش جونت طور خواییاگر م-

 تر به چنگال جهان افتاد. خورد و راحت یبچه راحت فر کشانده بود، جاینچند جمله او را به ا ینهم و

 بپرسم؟  یسوال یه شهیم-

جدا کرد. با  یرپوسته را از ز یو به سخت یدکش یزمه یسخ یپوسته یدار را روضامن یچاقو جهان

 پرتاب کرد.  ینهنفوذ کرده. با حرص آن را در شوم یزمآب تا مغز استخوان ه یدفهم یزملمس ه

 دارم؟  یکارباهات چ یبپرس وایخیباز م-

تعادلش را  یبه سخت یانچهارم شکسته بود و آش ییهرفت، پا یهسه پا یچوب یشد و به سمت صندل بلند

 . کردیحفظ م

 خراب شده برم.  ینتا من از ا یبمون کهینواسه ا ی،تو خونه مردم سرک نکش یگهد کهینواسه ا-

 کجاییچماند. ه یرهجهان باشد خ یهاچشم شدیکه باورش نم اییدهدر یهاسر تکان داد و به چشم آشیان

نوع  یاش جذاب، ولنبود. لباسش مارک بود و چهره یهو جذاب و خوش پوش شب ینمرد به جهان مت ینا

 ساخته بود.  یگریحرف زدن و نگاهش از او آدم د

 مهمم؟  یک یچرا من؟ من برا-

 او زد.  یچانه یربرداشت ز ینهز کنار شومکه ا یسوم یزمقهقهه زد، با ه یستریکه جهان

 . یکه مهم یتواسه اون جناب سروان حما ینباش کییچواسه ه-

 گذاشت و آن را تکان داد.  یخم شد و دستش را پشت صندل کمی

 . یفتدفشرد تا ن ینزم یاش را روبسته یپاها آشیان

 و شروع کردم. کردم یزومن کورم؟ من فکر همه چ یفکر کرد-

و حالت تهوع داشت. دلش سورنا را  رفتیم یجرا به سرفه انداخت. سرش گ یانآش یسخ یزمه دود

 .خواستیآشنا م یکشعله. فقط  یحت ی،آراسته را، هر کس خواست،یم
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 شد جسارتت؟"  یدختر؟ پس چ یدی"چرا انقدر ترس

 سرش را بلند کرد و به او نگاه کرد.

 ا من رو نجات بده؟ ت کنهیسورنا تو رو ول م کنییتو فکر م-

 . یختبه هم ر یشترزد و  اعصاب جهان را ب پوزخند

 . یلیبچه، خ زنییحرف م یلیخ-

 . برییجون سالم به در نم کنن،یم یداتپ-

 یانخورده حال آشسبز نم یدود و فضا یشد. بو یشترانداخت و دود ب ینهسوم را در شوم یزمه جهان

 تر کرد. را خراب

 دنبالم بگردن؟  خوانیو انداختم ناکجا آباد، کجا مر یاگوش کنن،ینم-

 را دراز.  یشنما رها کرد و پاهاقرمز نخ ییچهقال یرا رو خودش

 داد. پنج ساعت تحمل سرما بدنش را کرخ کرده بود.  یهگذاشت و تک ینزم یرا رو هایشدست

 کنن، من تو رو دارم. یدامپ یریمحاال گ-

افتاده بود نگاه  ینزم یو رو یدهطرف قابش پوس یکه عکس سارا که کرد و ب یاقروچهدندان آشیان

 کرد. 

 .یتو قاتل گفت،یشعله راست م-

 که باعث شد چشم باز کند. یچیددر سرش پ ییقهقهه زد و سرش را عقب برد. صدا جهان

 . گمیرو م یقتحق یشهمن هم-

 رفت.  یانو شعله آرام به طرف آش بلند شد یشاز جا یعجهان به شعله دوخته شد. سر ییدهدر هایچشم

 یبار بود در نگاهش زندگ ینکه اول یزن یهاشد به نجاتش، به دست یدوارساعت ام ینبعد از چند آشیان

 . دیدیرا م

 را باز کرد.  یانآش یهارفت و دست یپشت صندل به

تمام  یساالن پل ی،بر یکنم راحت بذار یکار یهخودم تا  یشپ یومدیم ی؟دار یکارچ یچارهب ینبا ا-

 . گردهیشهر رو دنبالت م

 ید،کش یقینگاهش کرد و نفس عم یقدق یانلبخند زد. آش یانآش یهارا باز کرد و به چشم یانآش پاهای

 نجات او آمده بود.  یزن برا ینا

 جهان که تازه به خودش آمده بود جلو رفت. 
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 . یستجا بند ن یچفرار کنه دستم به ه کنی؟یم یکارچ-

 را گرفت و بلندش کرد.  یانو دست آش یستادسرش را باال برد و نگاهش کرد. آرام ا شعله

 . یانبرو اونور آش-

 شد. یرهو به جهان خ برگشت

 به من بدهکاره.  یحاتتوض یسر یهآقا  ینا-

 . زدیم یکه به خاطر او دست به هر کار یزیجهان شعله بود، عز یزتنها عز هنوز

 . یستادخورد و ا یچوب یوارتش به دعقب عقب رفت تا پش آشیان

  ی؟چرا پسر من رو کشت ی،خالق یخب آقا-

 جهان چشم درشت کرد.

  ی؟بکن یفکر یندر مورد پدرت چن تونییچطور م ی؟تو هم باور کرد-

که سواد نداشت و  زدیحرف م یمثل کس یمرد چند چهره داشت؟ گاه ینمتعجب نگاهش کرد، ا آشیان

 ...یگاه

 افکارش را پاره کرد. شعله خط صدای

 گفتم چرا؟ ی،کرد یپدر من، من که نگفتم کار بد ینبب-

ممکن بود شعله با سورنا  یعنیرا از کنار پنجره حس کرد و تپش قلبش باال رفت.  اییهحضور سا آشیان

 یصاو را تشخ توانستینم یبود، ول یستادهکه کنار در ا یدرا د یاهیچشم جسم س یرآمده باشد؟ از ز

 را کدر کرده بود. یرباران خورده و مات شده تصو ییشه. شدهد

داشتن او دست به چه  یبه شعله ماند، امکان نداشت اعتراف کند که چه کرده، که برا یرهخ جهان

 زده. ییکارها

 

بغلش زد، سرد بود و از خشم و  یررا ز یشهاپا انداخت. دست ینشست و پا رو یمکتن یرو شعله

 او را بشکند. شدیموفق م ید. او نبایندجهان بب گذاشتیو نم لرزیدیبغض م

 کامران اعتراف کرده. -

 لبخند زد.  یانجهان باز ماند و آش دهان

 پس گرفتنش. -

 شعله رو به او کرد و سر تکان داد.
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 آره. -

کفشش به ته  یدبرداشت و کش هیناز کنار شوم یزمیانداخت. ه اششدهیگل یدسف هایبوتیمرا به ن نگاهش

 افتاد.  ینزم یخاک گل شده رو یو گلوگه

 . یچون تو قاتل گرفتهیگفت ازت باج م-

 انداخت.  ینهرا تو شوم یزمبه جهان ه یرهرا باال برد و خ سرش

 تمام صورتش سرخ شد.  بارهیکنگاهش کرد،  طورینهم جهان

  .یادلت و پار برنم یعرضهیاز اون ب یکار یچه دونستمیم دونستم،یم-

جهان را صاف کرد و دست  یاسی یراهنپ ییقهلبخند زد و بلند شد و جلو رفت. با سرانگشتانش  شعله

 . اشیمشک یوررو پل یدکش

 اتفاقاً کارش رو خوب انجام داد. -

 اشاره کرد. یانآش به

 . جاستینگروگانت ا-

 زد،یطور به او دست مآمده و بدتر از همه چ یچ یبرا کردیاصالً درک نم فهمید،یاو را نم جهان

 ها چه بود؟ برق چشم ینا زد،یلبخند م

 عقب رفت.  یقدم شعله

 ی؟نق نقو خالصم کن یاز دست اون بچه تونییم یدیشد که فهم یبابا جون، چ یگهبگو د-

 یتمام عمر عذابش داد، ول ینو هم شناختیاو شعله را نم یکس به اندازه یچرا باور نکرد، ه حرفش

 انکار نداشت.  یجا یگرد

 زد.  یهتک یوارعقب رفت و به د یکم نامتعادل

 . یشگاهببرمش آسا خواستمینداشتم بکشمش، م یالخ-

 به شعله نگاه کرد.  یدواریرا بلند کرد و با ام سرش

 یشوبزن کهینا یبه جا یه؟خوب یباهات حرف زدم؟ چقد گفتم جا یشگاهچند بار راجب اون آسا یادته-

بذارش اون خراب  یو عذاب بکش ینگاش کن ینیبش کهینا یبه جا یرون،ب یونه بزنو از خ یفرار کن

 شده. 

 رفت.  یانکه جهان متوجه نشود به طرف آش یآرام سر تکان داد و آهسته و جور شعله

 .یادمه-
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 ادامه داد.  یدوارترام جهان

ز دست نق نق ا یگفت ؟یمکرد یداتو به زور پ یابونتو خ یروز تموم ول شد یهکه  یادتهاون روزو -

 یابون؟تو کوچه خ یاون بچه رفت

 . یستادا یانآش یرو به جهان و جلو شعله

 . یادمه-

 لب زمزمه کرد. زیر

 در اون پشته.  یه-

 یشها. جهان که چشم به او دوخته بود حرکت لبگویدیچه م یدنفهم یاش شد، ولمتوجه زمزمه آشیان

 رد.شده نگاهش ک یزر یهاو با چشم یدرا د

 به اون نسناس؟  گییم یچ-

 آمد.  یرونتکان داد و از پشت شعله ب یسر آشیان

 یحت ی،هست یهمون بچه دهات یطرز حرف زدنت ثابت کرد ینبا ا ی،به ذاتت جهان خالق یبرگشت-

 . یبخوره همون باقر اسدلله یشونیترو پ ینماو لقب امپراطور س یبه اسم جهان خالق یاگر نقاب

 .یددست او را کش یردرا بگ یششعله بتواند جلو کهیناز ا یشو رفت و پجل یعصب جهان

 . یکهخفه شو زن-

 جهان را گرفت.  یخودش را به او رساند و بازو یعسر شعله

 . گفتییم یولش کن، داشت-

 زد.  یادرا نشانه گرفت و فر یانجهان نگاه سرد آش ییرهخ هایچشم

به  یدمکرد، دهنشو گرفتم و اونم فرمونو گرفت و کوب یغوو  یغکه ج یشگاهببرمش آسا خواستمیم-

 مرد بردم انداختمش تو پارک.  یدرخت. وقت

پلک  یو حت کردیبچه اقرار م یکبه کشتن  یراحت ینبه هم گفت؟یمبهوت نگاهش کرد، چه م آشیان

 . زدینم

 تریکه نزدپسرش هر لحظ یداشت. صدا یچه حس دانستینگاهش کرد و فقط خدا م یخکوبم شعله

 . شدیدور م گویدیبشنود که چه م خواستیم یو وقت شدیم

به  یض؟مر یاون بچه یادم یمسخره حقش بود. آخه به تو، شعله خالق یسمیاوت یحقش بود، اون بچه-

 اون بشه نقطه ضعفم.  یامپراطور ینبا ا یادمن م



 
 

      t.m\torfegan                           www.torfegan.ir                       ins:romantorfegan                      

 

P
ag

e
4
5
0

 

 . کردیهت زده و پر درد نگاهش مب یانو آش فشردیرا م یاندست آش یشتربا هر جمله ب اختیاربی

که کامرانو  خواستییکه. تو اونو م ینداشت یلو ی،چند سال تحملش کردم چون فکر کردم دوسش دار-

 . یبرگردون

 باالتر رفت.  یادشرا رها کرد و فر یانآش دست

 داره.  یقات یضه،همه زحمت بهم بگن نََوش مرننگ بود برام بعد از اون-

 . شییبعد راحت م خورییکم غصه م یهراحت شد. توام  یالمبعدش خ یکه مرد، ولناراحت شدم  اولش

 دهد.  یصپسرش را تشخ یصدا کردیم یو سع داشتیاز چشمش برنم چشم شعله

دو سوته از  تونستییم خواستمیاگه من نم کنییست بندازم دور، تو فکر منخاله یهر چ خواستمیم-

 انگل.  ییکهمرت رفتیم یدسوخته بود، با یهاونم مهر یری؟فرهاد طالق بگ

 خواستیبودند، م یدهد یبهمه آس یکاف یرا نجات دهد. به اندازه یانکه چطور آش کردیفکر م فقط

 . یدرا بکند که با یکه شده کار هم باریک یبرا

 دختر رو ولش کن بره.  ینا-

 حلقه کرد و او را به خودش چسباند.  یاندستش را دور گردن آش بارهیکنگاهش کرد و  یرهخ جهان

بار اول در عمرش  یآمد و برا یروندست جهان با اسلحه از پشت کمرش ب یشعله برق زد وقت هایچشم

 وحشت کرد. 

 لرزانش را جلو گرفت.  هایدست

 .یشتمبذار بره، من پ-

 

 . یستادزد و رو به در اگذاشت و آرام شعله را دور  یانآش ییقهشق یقهقهه زد و سر اسلحه را رو جهان

که  کننیتارموت کم بشه، اونوقت باور م یه ذارمینم دوننیعالم و آدم م خوری،یتو به چه دردم م-

  ی؟تو گروگانم باش

 و نفس جهان از کنترل کردن او گرفته بود.  زدیدست و پا م تابیب آشیان

 تو مغزت.  یخوابونمگلوله م یهوول نزن، -

 یدپنجره د یرا از گوشه یانآش یو دم نزد، وقت یدشت در اعترافات جهان را شنمدت سورنا پ تمام

 داد اعتراف جهان را بشنود و بعد وارد شود.  یحترج
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اش را در دست آماده یکرد در سرش زنگ زد و عقب رفت. اسلحه یدرا تهد یانجهان که آش صدای

 یو برا یدو با لگد به در کوب یدشک یقیکف دست چپش نشست. نفس عم یاسلحه رو یگرفت و انتها

 . یدندلحظه همه از جا پر یک

 خودش را داخل انداخت و اسلحه را سمت جهان گرفت. 

 اون اسلحه رو.  یینبنداز پا-

 بود نگاه کرد. یستادهمبهوت به شعله که کنارش ا جهان

 . یمتو فروخت-

 یو در چه حال یدهچقدر رنگش پر مهم نبود که کند،یم یشعله اصالً مهم نبود که او چه فکر برای

بود.  یانکه مهم بود نجات آش یزیتنها چ بیند،یرا خائن م اشیزندگ یزاست، مهم نبود اگر تنها عز

وجدانش  ابعذ ییهما یانعذاب وجدان نداشت و حاضر نبود بگذارد جهان با کشتن آش یزچ یچه یبرا

 او را به سورنا نگفته.  یشود که چرا جا

 یسورنا برنداشت. سورنا اما برا یهاو او چشم از چشم یچیدپ یاندور گردن آش یشترجهان ب دست

 از جهان غافل شود. یهثان یک یحت خواستیهم نگاهش نکرد، نم یالحظه

 و برو عقب.  ینبنداز زم-

 .یدکش یانکامل خودش را پشت آش جهان

 سروان؟ که من احمقم؟  یفکر کرد یچ-

 . یدا خودش کشرا ب یانعقب رفت و آش کمی

 . کنمیولش م ینوا یدمامن رس یجا یه یبرم، وقت ذارییم-

 توانستیاالن م ینعوض کند، کاش هم یانرا با آش یشجا توانستیمحکم سر تکان داد. کاش م سورنا

 یکم جان دهد و او لذت ببرد. برارا دور گردن جهان حلقه کند و آنقدر فشار دهد تا او کم یشهادست

 نفر را بکشد.  یکخودش  یهادوست داشت با دست اشیر در زندگبا یناول

 . زنمتیم جاینهم ینش یماگر تسل یش،اگر ننداز-

. شعله که یدانداخت و آرام آرام خودش را به آن سمت کش یبه در پشت یسر برگرداند و نگاه جهان

تعادلش  یاان لحظهمتوجه حرکت او بود پشت سرش رفت و با دو دست و محکم او را هول داد. جه

 کرد.  یکرا از دست داد و خم شد و سورنا نشانه گرفت و شل

خطا رفته اعصابش به  یرشت کهینو از ا یدد یستون چوب یگلوله را رو یجا یستادجهان سرپا ا وقتی

 . یختهم ر

 بار به شعله نگاه کرد. شماتت یبا نگاه جهان
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 تو.  یکه گذاشتم پا یمزندگ یفح-

 .گویدیپسرش چه م فهمیدیو هنوز نم زدیگفت، فقط ذهنش دور من یزیچ شعله

 دستش را دراز کرد.  یکآرام جلو رفت و  سورنا

 . یریبگ یفتخف تونییم یضی،اون اسلحه رو بده به من، تو مر-

 کنم؟  یضیمر یبه خاطرش ادعا یامعمده و ب یربکشمش، قتل غ خواستمیمن نم-

حاضر  یگرا بود که حت آلیدها یوسواس یکاست. او  یماراو واقعاً ب ردکیچنگال او فکر م یانم آشیان

 استفاده کند. اشیمارینجات جانش از ب ینبود برا

 رسوندیشیمرده، اگر م یزیچون بچه تو تصادف نمرده، در اثر خونر ی،خالق یقتلت عمده آقا-

 االن زنده بود.  یدشا یمارستانب

تر دستش در برود که جهان محکم یرکرد از ز یحس کرد. سعدست او را  یشل شدن حلقه آشیان

 . شدی. دست و پا زد، داشت خفه میدرا چسب یشگلو

همه اتفاق افتاد. در با شدت باز شد و دادفر اسلحه چطور پشت سر هم آن یدنفهم کسیچه یهثان یک در

ن آراسته خورد و او تمام کرد و گلوله به را یکبه دست و آراسته داخل خانه شدند. جهان از ترس شل

 با گلوله خوردن آراسته جانش باال آمد. یانافتاد. آش ینزم یقد رو

 

به  خواستیم یاناو زد. دست او افتاد و آش یو با زانو محکم وسط پا یددست جهان چرخ یحلقه میان

 شکمش گذاشت. یرا رو یرو هفت ت یدطرف آراسته برود که جهان دستش را کش

 کند.   یخشمش را خال خواستیتمام شده بود و فقط م یشبرا یزهمه چ دیگر

 زمزمه کرد.

 خداحافظ. -

هم سقوط کرد. قلب سورنا و  یانافتاد، همراه با دست او آش یینو دست سورنا پا یچیدگلوله پ صدای

 خورد و چشم بست.  ینآراسته با هم زم

 اش را سمت جهان گرفت. شد و اسلحه یکنزد دادفر

 شد، دستات رو ببر باال. تموم  یباز-

قلبش  خواستیو انگار م کشیدی. خودش را مزدیم یادو فر کشیدیم یانخودش را به سمت آش آراسته

 . یاوردرا باال ب
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جانش. او را هم  یزش،از عز داشتینمافتاده بود و سورنا چشم بر ینزم یبسته رو یهابا چشم آشیان

در قلبش  یانآش یبسته یهاو چشم یچیداحمد در سرش پ یهاخنده یمثل احمد از دست داده بود، صدا

 را سست کرد.  یشو زانوها یختاشک ر

آلودش گذاشت و به صورتش خون یپا یرا رو یاننخورد. آراسته سر آش ینگرفت تا زم ینهبه شوم دست

 زد.  یلیس

 ...یزمخواهرم، عز یان،آش-

 فشرد.  ینهو سر او را به س یدلرز یشهادست ؟کردیبود خواهرش. چرا چشم باز نم یدهرنگ پر چقدر

 جون آراسته بلند شو. -

 هقش. هق یاز صدا کشیدیو خجالت نم زدیضجه م ریخت،ینم اشک

 تو رو خدا...  یانم،آش-

رها شده از دست جهان را برداشت  یکه شعله خم شد و اسلحه یدجهان مبهوت رس یبه سه قدم دادفر

 و رو به دادفر کرد.  او گذاشت ییقهشق یو رو

 برو عقب. -

 برداشت. یانو سورنا نگاهش را از آش یستادا یشسر جا دادفر

 آراسته بلند شد.  صدای

 . ماندیزنده م یانباور کند، آش خواستی.  سورنا نمخوایمیآمبوالنس م یانک،بر یجاده-

 . یچیدآراسته پ یادفر ی. صدادشیم یکلرزان نزد یو سورنا با پا کردیبه شعله نگاه م یخکوبم دادفر

 . یارهنمساعت فاصله داره، دووم  یک جاینشهر به ا ترینیکنزد-

 یدندخورد فهم یوارکه به د یخرد شدن گوش یصدا یدنسورنا نگاهش کرد و نه دادفر، فقط با شن نه

 . یستدر کار ن یآمبوالنس

 جهان نشست.  یهالب یلبخند رو ایلحظه

 دخترم.  یمبزن بر کنی،یمن یانتخ دونستمیم-

 کردیدهد که بارها و بارها تکرار م یصپسرش را تشخ ینگاهش کرد، باالخره توانست صدا شعله

 "بکشش" به پسرش لبخند زد و زمزمه کرد. 

 . گیرمیمن به عمد جون تو رو م یول ی،سحاب من رو نگرفته باش یتو به عمد زندگ یدشا-

 پخش شد. یوارد یجهان رو یو مغز الشه شده یچیدپ یکشل یند صدابک یدادفر حرکت کهینا از پیش
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 . یددو یرونب یقامت او سر پا بود که شعله از در پشت هنوز

 دادفر برگشت و به سورنا نگاه کرد.

 . یمارستانب رسونمیرو م یانبرو دنبالش، من آش-

 بود.  یدهرا بلعکه شعله  یابه در باز مانده یانداخت و نگاه یانبه آش ینگاه سورنا

 زد.  یادفر دادفر

 برو دنبالش.  رسم،یبهش نم ینه،تو پام پالت-

 یبرا دادیکه به او حق م یدنبال زن رفتیرا رها کند و برود؟ چطور م یانشآش توانستیم چطور

اعتماد نداشت و حاضر نبود  کسیچقلبش را جا بگذارد و برود؟ به ه توانستیکشتن پدرش؟ چطور م

 بسپارد.  یرا دست کس یانآش

 آرام.  یشهاداد. لحنش خونسرد بود و چشم یهتک یواربه د یدشنگاه سرگردان او و ترد یانم دادفر

 بکن، فقط منتظر عواقبش باش.  خواییم یهر کار-

 یعنی ی،دادگاه نظام یعنیفرار کند  یبگذارد قاتل کهین. ادانستیعواقب کارش را م یبه خوب خودش

 از کار برکنار شدنش.  یحت یاتنزل درجه و 

 زد.  یادفر آراسته

 بکن.  یکار یه-

 اش. به ران گلوله خورده یدرا کش مشت

 ... تونمیکنم، نم یرانندگ تونمیمن نم-

و اشک  زدیم یادفر یشو درد پا جانیمهو از درد خواهر ن خوردیرانش م یتر رومحکم هایشمشت

 . کوبیدیو مشت م ریختیم

 دا... خواهرم رو نجات بده. تو رو خ-

 را گرفت.  یمشسبز دادفر نگاه کرد و تصم یهابه چشم سورنا

 زد.  یرونب ییدست بلند کرد و از در جلو یرا رو آشیان

 تحمل کن. مونی،یتو زنده م-

داد و سر تکان داد،  یاش را در غالف جاماند. اسلحه یرهخ کردیکه هنوز دود م یزمیبه ه دادفر

 مورد سورنا درست بود.حدسش در 

 آراسته انداخت.  یبازو یررا ز دستش
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 .یمارستانب یمبر یدبلند شو، با-

××××× 

 یدزود با یا یرنگاه کرد، د یاسم سرهنگ توکل یگزارش را در دستش فشرد و به تابلو یپوشه سورنا

 . دادیگزارش را م

 با دست اشاره کرد.  یسرهنگ توکلو در را باز کرد و داخل شد. احترام گذاشت و  یدکش یقیعم نفس

 راحت باش سروان.-

و آرزو  یداش را جلو کششده ینسنگ یاتاق چشمش به دادفر افتاد. پاها یجلو رفت که در انتها سورنا

 را نداشت.  ینو توه یرتوان تحق یرتر،د یکم یاکرد کاش زودتر آمده بود، 

. تمام یانسته تکان نخورده بود و سورنا از کنار آشاز کنار آرا یناروز سخت را گذرانده بود. آرم پانزده

 . یگردادن به همد یبود و دلدار یمارستانب یمالقاتشان در راهرو

رفتن از آن  یرونب یرا برا یانآش ینا،مثل آرم یآراسته مرخص شد سورنا آرزو کرد به زود وقتی

 ببرد.   یرونب برید،یکه مثل دخمه نفسش را م یبزرگ یمارستانب

که در دستش بود با خنده جلو  یاپوشه یدنرا از کتابخانه برگرداند و به او نگاه کرد. با د یشدفر رودا 

 آمد. 

 سروان، من گزارش رو دادم جناب سرهنگ.  یاومد یرد-

 و رو به سرهنگ کرد.  یدکش یرونمشت سورنا ب یانلوله شده را از م یپوشه

 . شمیبا اجازه من مرخص م-

 به سالمت. -

رژه  یشهاچشم یفرار شعله بارها جلو ی. صحنهدیدیانگار سرهنگ را نم شد،یو رو م یرز بشقل

 یبرود. سع یشفکر کرده بود که خودش استعفا دهد و نگذارد آبرو ینچند روز فقط به ا ینرفت. تمام ا

دادفر  یول ،هدفقط آن گزارش را به سرهنگ ند دهد،یاستعفا م یدو بگو یردکرده بود با دادفر تماس بگ

 را نداده بود.  یشهااز تماس کدامیچجواب ه

 یرا دور زد و روبرو یزنگاهش کرد و م یگزارش بلند کرد و جد یسرش را از رو یتوکل سرهنگ

 اش نشست. شانه یفرو رفت. دست سرهنگ رو ی. آب دهان سورنا به سختیستاداو ا

 سروان.  ینآفر-

 یدفاع یچاو ه کهینکند و بدتر ا یرشمانده بود که سرهنگ تحق ینانداخت. هم یینخجالت سرش را پا از

 نداشت جز عشق. 



 
 

      t.m\torfegan                           www.torfegan.ir                       ins:romantorfegan                      

 

P
ag

e
4
5
6

 

 درجه بهت بدن.  یعترف کنمیتقاضا م-

 . یستن یماناز کارش پش یدکند، تا بگو یرا بلند کرد تا عذرخواه سرش

 او گرفت.  یگزارش را برداشت و جلو سرهنگ

 .یگانیگزارشه، سر راهت بده با یکپ ینا-

نشست و  یزپشت م یحرف هیچیسرهنگ ب یدهد، ول یلاش را تحوکارت و اسلحه یدود بگوب منتظر

 فرو برد.  یگرید یسرش را در پرونده

 شلوغه.  یلیبرو سروان، سرم خ-

. دستش را کردینم یدارا پ یرهشده بود که دستگ یجماند و عقب رفت. آنقدر گ یآب یپوشه یرو نگاهش

 رفت.  یرونرا فشرد و از در ب یرهگو باالخره دست یددر کش یرو

 گزارش را باز کرد و به سمت اتاقش رفت.  یپوشه سریع

 تر. کوتاه یشهاو قدم شدیدرشت م یشهاچشم یشترب خواندیکه م یاهر جمله با

 مشتش آنقدر دور کاغذ گره شده بود که کل کاغذ چروک خورده بود.  یداتاق دادفر رس یجلو وقتی

 . یدپنجره د یجلو یستادهر بزند به اتاق دادفر رفت و او را اد کهینا بدون

 دادفر بلند شد. یدر را نبسته بود که صدا هنوز

 منتظرت بودم. -

 . یدکوب یزم یگزارش را رو یجلو رفت و پوشه عصبی

  ی؟چ یعنی ینا-

 و به پوشه اشاره کرد.  یستادرا دور زد و کنار او ا میز

که عالوه بر  ینگهم دار خواییم ی؟افسار من رو بکش تونییم یدگزارش رو ب ینا یفکر کرد-

  ی؟بکن یممتهد یر،و تحق ینتوه

به  یفکر ینبا دادن آن گزارش چن زدیزرد نگرفت. حدس م یهاخط نگاهش را از پرواز برگ دادفر

 ذهن سورنا برسد. 

 نشست.  اشیصندل یبه او نگاه کند رو کهینو بدون ا یدکش یقیعم نفس

 . یمحرف بزن یقهچند دق ینبش یاب-

 نشست.  یصندل یرا دور زد و محکم رو یزم یعصب سورنا
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 ...ذارمیم کنییفکر م گم،یرو م یقتحق رمیمن م-

 . یدرا بر یشبلند دادفر صدا صدای

 دهنت رو ببند و گوش بده. -

 داد.  یهلب بست و آرام تک یول ید،نگاه آرامش نفهم یابود  یشصالبت صدا از

 گذاشت.  یشو جلو یدکش یرونرا از کشو ب یاپا انداخت. پوشه یچرخاند و پا رو یرا کم یصندل دادفر

 .یدمفهم یدمتکه د یروز اول-

 . گویدیچه م یدنفهم سورنا

  یدی؟رو فهم یچ-

 پرونده نشست. یبه سورنا رفت و او سکوت کرد. دوباره نگاهش رو یاغره چشم

 

 یصرفاً برا هایبعض یول رسن،یو به حقشون م دنیدارن، پرورشش مرو  یزیاستعداد چ هایبعض-

 هدف.  یک یبرا شن،یزاده م یزیچ

 سر بلند کرد و چشم در چشم سورنا دوخت. 

 . یسیتو به ذات پل-

 دستش مشت شد.  کرد؟یم یرشباز داشت تحق فهمید،یرا نم حرفش

از هر  یشترب یدم،از تو کار کش یاز هر کس یشتربهت سخت گرفتم، ب یدم،فهم یدمتکه د یاز روز اول-

 دادم.  یتبه تو مامور یکس

 چشم دوخت.  یرهپاک شده از ابر ت یرا چرخاند رو به پنجره و به هوا صندلی

 نقطه ضعفت خبر داشتم. یهفرستادمت، از  یتمامور یبرا یاکه آموزشت دادم،  یتمام مدت-

 حرف بزند.  توانستینم یمانده بود و حت یرهخ یجوگندم یناباور به پشت سرش با آن موها سورنا

بهت  ییهاپرونده یبفهم کهینکردم بدون ا یسع ینهم یبرا یفه،ضع یبحران یطکنترلت تو شرا کهینا-

 . یکار کن یداده بشه که به عنوان نفوذ

 متعجب سورنا.  یهاشد به چشم یرهرا چرخاند و خ یصندل بارهیک

کنم که  یکارچ دونستمیم یول کردی،یبره، تو تحت امر من کار نم ینبنقطه ضعفت از  خواستمیم-

پر استرس  یطتو اون شرا ی،گذروند یترو با موفق یت. سه تا مامورشدیبه تو سپرده بشه و م یاپرونده

 راحت شد.  یالمو من خ یتو آروم بود
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 افتاد.  یینپا یشهاپوشه گره شد و چشم یرو هایشدست

مد خواست همراهت برات مثل آب خوردنه. اح کردمیفکر م ی،سراغ شاهرخ قمصر یمن خواستم بر-

 اشتباهم بود.  ینبزرگتر ینباشه و گفتم باشه و ا

 . دادینشان م تریرهسبز او را ت یهاکه چشم یاشک یرا باال آورد و سورنا باور نداشت حلقه سرش

 تر،یعصب ی،ت تو هم از دست رفتبودن، احمد که از دست رف یزانتنقطه ضعف تو در اصل عز-

 . ترکنترلیپرخاشگرتر، ب

 . یایدتا نفسش باال ب یدنفس کش یقرا فشرد و عم هایششقیقه

اگر مِن معلم نفهمم نقطه  یاد،که چرا موافقت کردم احمد باهات ب کنمیهاست خودم رو شماتت مسال-

  خورم؟یم یپس به چه درد یهضعف شاگردم چ

اعتماد  یشها. به گوشآمدینم یرونب یشهالب یناز ب ییصدا یچو ه خوردیان مسورنا تک هایلب

 را داشت.  یشها بود آرزوکه سال یزیدادفر را باور نداشت، چ ییدنداشت. تا

او نشست و نگاهش کرد. چقدر نگاهش  یمبل روبرو یبلند شد و آرام جلو رفت. رو یزاز پشت م دادفر

 خسته بود و مهربان. 

. شدییدرست نم ینو تمر یحتگرفتم، تو با نص یمیتصم یه یمن مقصر بودم، ول ی،صر نبودتو مق-

 . ینیشونبب یحت ی،هات رو باور کننقطه ضعف تونییکه نم یانقدر مغرور

 آمد.  یینپا یشخم شد و صدا کمی

تو  یطاهر خ ی،خطا ندار یجا یسی،تو پل یکردم، ول یرو یادهز دونمیجلوت گرفتم، م ینهآ یهمن -

 انسان تموم بشه.  یهجون  یمتبه ق تونهیم

 یجلو یزانگار همه چ ییزی،پا یداشت هوا یپا انداخت. چه حس قشنگ یداد و پا رو یهپشت مبل تک به

ً عم رقصید،یسورنا م یهاچشم  با آرامش.  یتپش کرد،یتپش قلبش را حس م یقا

 یدنفرتت رو، چون تو با یدمه جون خر. من شکستمش و بشکستیاون غرور کاذبت رو م یدبا یکی-

 . شدییساخته م

 شد.  یدر ذهنش قاط یزو همه چ یگرد یهااز پرونده یفکر از احمد و کم یشده بود. کم یجگ سورنا

  ید؟بدون مامور اومد ینهم یپس... پس برا-

 دادفر لبخند زد. 

دادم تنها  یحترج کنی،ینتخاب متو اون رو ا یفتهب یست اگر اتفاقوسط مهلکه یانچون آش دونستمیم-

 شاهد خودم باشم. 
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 سورنا لب زد. 

  ید؟کار رو کرد یننقطه ضعف بزرگ چرا ا ینچرا؟ با ا-

 داد.  یهرا به زانو تک یشهاو آرنج یدجلو کش یخودش را کم دادفر

 . یسیبهت گفتم، چون تو ذاتاً پل-

 . یدداد و خند یهتک دوباره

  کردم؟یرو نم کارینتو بودم ا یجااگر منهم  گهیم یدر ضمن ک-

 سورنا محکم سر تکان داد.

 امکان نداره. -

 و بلند شد. یدبلند خند دادفر

 از چشمت افتادم. کردمیفکر م ی؛حد من رو قبول دار ینخوبه که تا ا-

 را به او گفت.  یقتبار سورنا حق یناول یبرا و

و  یعصب یدکه با بشم ینتونستم اون کهیننفر شدم، از امتکردم  یدتونناام کهینازتون متنفر نشدم، از ا-

 ناراحت شدم. 

 آن کرد.  ییمهگزارش را ضم یبرداشت و پوشه یزم یقطور را از رو یپوشه دادفر

 سورنا بلند شد و جلو رفت. 

  ید؟رو گردن گرفت یزچرا همه چ-

 شود.  یفکاغذها رد یزد تا همه یزم یرا بلند کرد و رو پوشه

و من رفتم دنبال  یمارستانسراغ ب یتو رفت یم،کار کرد یمتقس کهینگفتم، ا یکدروغ کوچ یهفقط من -

 . یننکردم، هم یداششعله و پ

 سورنا لبخند زد.  یهابه چشم خیره

 . یشبد تونییحاال م-

 رو؟  یچ-

فت. کش دور مچ سورنا اشاره کرد و سورنا متعجب آن را از دور مچش باز کرد و سمت او گر به

 گذاشت.  یزم یو دور پرونده انداخت و آن را رو یددادفر کش را کش

 . ینهم از ا ینا-
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ها رفت تا بعدا آن را به پرونده یپرونده و دادفر در رفت و آمد بود. او به سمت کشو ینسورنا ب نگاه

 یریدستگ یبرا یلیو مطمئن بود که سورنا م شدیم یداپ یدبسپرد. به هر حال شعله با یمیسروان سل

 شعله ندارد. 

 کهینبا ا کنم،یو هر روز بهش نگاه م بندمیکش هم دور مچم م یه کنمیپرونده رو شروع م یهوقت  هر

پرونده رو  یدنره زودتر با یادمکه  دارمیدور مچم نگهش م یول کنهیم یتمو اذ مونهیجاش رو دستم م

 باهاش ببندم.

 

 کهینساخته بود بدون ا یژهمامور و یک یتکه از سورنا حما ییمانده بود، به او یرهبه او خ سورنا

 کسیچبه ه یگراو احترام قائل بود و مطمئن بود د یخودش خبر داشته باشد. با تمام قلب و روحش برا

شود، غافل  شقشبود که از او بت ساخت تا سرم یپدر یگزینجا یشجز او اعتماد نخواهد داشت. او برا

 بوده.  یشرو یجلو یمردانگسنبل مسلم  کهیناز ا

 برو سروان، برو به خانومت برس. -

 بود.  یستادها یجهدر منتظر نت یافتاد که  جلو یانآش یاد بارهیک سورنا

 . یداز جا پر سریع

 دره.  یجلو-

 .یدبلند خند دادفر

 برو سروان. -

داشت.  خواستیه مکرد. حاال هر چ یاحساس شاد یشتررفت و هر لحظه ب یینپا یکیرا دوتا  هاپله

 ینباالخره قلب خواهرش را رام کرده و تحس دانستیکه م یاکه عاشقش بود، آراسته یشغل یان،آش

 مقدس عشق و مهارت در کارش بود.  یستند یشکه برا یمرد

 یخاموش کرد وقت یشهااعتراضش را پشت لب یهانگاهش کرد. جمله یرهو او خ یستادا یانآش جلوی

 . یچیدنا در کوچه پبلند سور یخنده

 را محکم گرفت. یانآش دست

 درست شد.  یزهمه چ-

بود نه از درد جسم، که از درد عذاب  یمارستانکه در ب ییناباور نگاهش کرد. تمام آن روزها آشیان

که چرا سر راه سورنا آمده تا او امروز  کردیلعنت م یزیهر چ ی. خودش را برایختوجدان اشک ر

 د. کارش را از دست بده

  ی؟چطور-
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 کلمه جواب داد.  یک فقط

 سرگرد دادفر. -

 مبهوت نگاهش کرد.  یانو آش کردیسرگرد استفاده م یشونداول بود که از پ بار

 . یددستش را کش سورنا

 .کنمیم یفرو برات تعر یزشما، همه چ یخونه یایمب یدبرو خونه، شب با یاب-

 با ناز ابرو گره زد.  آشیان

 سروان، اصرار خودتون بود.  یستین یدیاب یاید؟ب یدبا-

 . یدبود کش یهبه شکمش که هنوز پر از بخ دستی

 نداره.  یفیاستقبال از شما تعر یحال و روز من که برا ینواال ا-

 او گذاشت و سرش را باال آورد.  یچانه یراش را زانگشت سبابه سورنا

 ست. خانوادهدو تا  یدارد یدتجد ینا یست،شما ن یراییبه پذ یازین-

 نگاهش کرد. سورنا لبخند زد.  یخکوبو م یدهرنج آشیان

تا  طورینهم ذارمیو م گمیمطمئن نشدن که من از گل نازکتر بهتون نم یبانو فرمودند تا وقت یمصم-

واال اگر به من بود که امشب  ی؛خواستگار یادب یستحاضر ن ی،بر یکه دوست دار یزیته خط هر چ

 . یبرون با هم بود، فردا عقد و آخر هفته هم عروسو بله  یخواستگار

 که اطرافشان را پر کرده بود.  ییهاعشق بود در سلول سلول برگ یبو داد،یغم نم یبو ییزپا 

 . دویدیدر دست به سمت سورنا م یاافتاد که با پرونده یعقب رفت و نگاهش به خلق یکم آشیان

 با ابرو به او اشاره کرد. 

 با تو کار دارن.  کهینمثل ا-

 را به طرفش گرفت.  یاپوشه یده. نفس بریدآنقدر نگاهش کرد تا به او رس سورنا

 . یدهجد یقر... قربان... پر... پرونده-

شانزده هفده ساله بود  یاز جسد دختر یاول عکس یپرونده را گرفت و بازش کرد. در صفحه سورنا

 عقب رفت.  یعکس ماند و خلق یرو یانافتاده بود. نگاه آش یابانکه کنار خ

 . یهاعجله یلیسرگرد گفتن خ یومدم،تا خونتون م یدکردم، واال با یداتونخدا رو شکر پ-
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که همان دختر با صورت  یگریعکس د یدنگره خورده پرونده را ورق زد و با د یبا ابروها سورنا

 . یختبود اعصابش به هم ر یمارستانو متورم در ب یزخم

 .یتسراغ قتل و جنا رفتیم یدباز با یدهنفس نکش هنوز

 . یبر تونییم-

 و به سمت او گرفت.  یدکش یرونرا ب یکش یبشدو قدم جلو رفت که برگشت و از ج خلقی

 رو هم بدم به شما.  ینسرگرد گفتن ا-

پوستش  یو کش با ضرب رو یدرا دور مچش انداخت و انگشتش را کش ییباز شد، کش اهدا ابروهایش

 . فرود آمد

 مقتول. یخونه ریمیها رو خبر کن، مبچه-

 کرد.  یانبه سمت اداره برگشت و او رو به آش خلقی

 . بینمتیشب م یزم،برو خونه عز-

 بلند شد.  یانآش یرفت که صدا ینشرا فشرد و به سمت ماش دستش

 ...یتسروان حما-

 جلو رفت.  یجد یلیخ یانبرگشت و منتظر نگاهش کرد، آش سورنا

 کنم؟  یبتونتعق یدبا یا بریدیو با خودتون ممن ر-

 . یدسورنا باال پر ابروهای

 همهینبرات بس نبود؟ شوکت ا یکه چاپ کرد یهمون خبر یای؟ها بپرونده یمگه قراره سر همه-

 ستون حوادث. برو قربونت برم.  یرسردب یداد، شد یعبهت ترف

 رمان نشست و راه افتاد. نگاه کند پشت ف یانبه آش کهینافتاد و بدون ا راه

اش تکان داد و شماره یسپر به سپرش جلو رفت. با لبخند سر یانآش ینکه شد ماش یاصل یابانخ وارد

 . یچیددر اتاقک پ یشکه لب زد و صدا یداو را د ینهرا گرفت. از آ

 باشه؟  یجانم؟ امر-

 سورنا قهقهه زد. 

 . کنیمیم یکارچ ینبا ا ینیمبب یمبر یاسرتق بانو، ب یاب-
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پدال گاز گذاشت،  یرا رو یشرا قطع کرد. سورنا پا یو گوش یدسرشار از عشق خند یبا قلب آشیان

افتخار  ینقدمش و سورنا به اهم یاقدم جلوتر بود و  یک یا یشهاو هم رسد،یبه او م یانآش دانستیم

 . کردیم

 لب زد

 . یانمآش رسییآرزوهات م یبه همه-

 کهینبتازد و نترسد از ا یشتا قلب آرزوها پروایب تواندیم دانستیباور داشت و مقلباً آن را  یانآش 

 ستیباد یانقلب خودش آش دانستیاو بود و م یبود که حام یخوش باد شود، که باد همراه او هماندست

 که تا نفس دارد از او جدا نخواهد شد.

 .پایان
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